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مقدمه

شناخت و پیروی از هندسه هدایت های رهبری، دغدغه 
اصلی نیروهای جبهه انقاب اسـامی در پیشـبرد اهداف 
انقاب اسامی است؛ دغدغه ای که همگان را به مراجعه 
اصولی به بیانات رهبری معظم واداشته و آنها را در این تکاپو 
به نقشههایی هدایت می کند. برهمین اساس و با توجه به 
شرایط حاکم بر نظام اسامی در آستانه انتخابات 1400، 
بنیاد فرهنگ و اندیشه انقاب اسامی که در کارنامه خود 
دفاتر ده گانه از مکتب انقاب اسامی مستند به بیانات 
رهبری معظم را به ثبت رسانده است، وظیفه خود دانست 
تا به کشف و تبیین هندسه هدایت  رهبری در تحول 1400 
همـت گمـارد؛ چـرا کـه براسـاس مکتـب انقـاب اسـامی و 
در یـک نـگاه کان، بیانـات رهبـری معظـم در دو سـطح، 
قابل تبیین و ارائه هستند؛ سطح نخست مربوط به حوزه 
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نخبگانی جامعه است که به هدف استحکام فکری و راهیابی 
به نقشه راه کان انقاب اسامی و معرفت های بنیادین 
آن تبیین می شود؛ مانند آنچه در دفاتر ده گانه از مکتب 
انقاب اسـامی گردآوری و تبیین شـده اسـت؛ اما سـطح 
دوم بیانات رهبری، حقایقی هستند که با مردم در میان 
گذاشته  شده تا مردم به وظایف نوبه نو ی خود بخصوص در 
شرایط خاص آشنا و به انجام آنها رهنمون شوند. حقایقی 
که بایسـتی توسـط نخبگان انقابی و براسـاس آموزه های 
مکتبی در قالب هندسه هدایت های خاص رهبری کشف 
و در خدمت گفتمان  سازهای جبهه انقابی قرار گیرد تا در 
نهایت آنچه به واقعِ هدایت های رهبری نزدیک تر است و 
ظرفیت ایجاد گفتمان واحد را دارد پیشـرو شـده و مبنای 
حرکت عمومی قرار گیرد. برهمین اساس کتاب »عظمت 
ملـت، ایـران قـوی، تحـول 1400« براسـاس مکتـب انقـاب 
اسامی و بررسی همه بیانات رهبری معظم بخصوص در 
بیسـت سـال اخیـر، آمـاده و بـدون هیـچ دخـل و تصرفـی از 
بیانات رهبری ارائه شده است تا امکان فهم و ارزیابی این 

هندسه برای همگان فراهم باشد.
 امـا بـرای ایجـاد زمینـه فهـم مشـترک از ایـن هندسـه و 
فراهم آوردن زمینه گفتمان واحد، همچنین توضیح راهبرد 
کان پیاده سازی و سطح مخاطبین هندسه هدایت رهبری 
و باالخره بیان نمونه هایی از دستمایه های گفتمانی الزم 
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دانسـته شـد که جزوه آموزشـی براسـاس کتاب »عظمت 
ملت، ایران قوی، تحول 1400« آماده و در اختیار پیشتازان 

جهاد امید و تحول قرار گیرد. 

رویکرد کالن حاکم بر هندسه هدایت رهبری
براساس فرآیند تحقق اهداف اسامی، پیروزی انقاب 
در سـال 57 و تشـکیل نظام اسـامی در فروردین 58، دو 
مرحله ای بودند که ملت بزرگ ایران با پیروزی در آنها، وارد 
مرحله تشکیل دولت اسامی شده  و علیرغم پیشرفت های 
چشم گیر و البته پرداخت هزینه ها، هنوز به حدنصاب الزم 
جهت ورود به مراحل تشکیل جامعه و تمدن نوین اسامی 
نرسـیده  اسـت. در ایـن نقشـه کان راه انقـاب اسـامی، 
عنصر میاندار و میداندار، ملت مؤمن ایران هستند؛ چرا 
که عزم و ارادة آنها، مظهر عزم و ارادة الهی1 و قدرت الهی، 
مجّسم در قدرت آنهاست؛2 در ذهن و دل این ملت، خدا و 
مردم در طول هم قرار دارد؛3 پیوند این دو، در قالب نظام 
انقابـی امـت و امامـت4 بـه گونـه ای رقـم خـورده کـه در دل 
اتکای به حکم الهى، تكيه به مردم و احترام به خواست و 

1 . دیدار جمعی از جوانان اهواز 1382/5/8
1372/8/12 . 2

3. خطبه هاى نمازجمعه  تهران 24/ 11/ 1382
4 . دیدار مردم آذربایجان شرقی 1396/11/29
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رأى مردم است.1  و نظام جمهوری اسامی هویتی غیر از 
هویت و ایمان و عزم مردم ندارد.2 

این حقیقت که همان وحدت جمهوریت و اسـامیت 
است، در اصول قانون اساسی، تضمین شده و در مقدمه 
همین قانون تصریح شده است که رشد ملت در سیر الی 
الله و بروز استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی در 
انسـان، در گرو مشـارکت فعال و گسـترده تمامی عناصر 
اجتماع در روند تحول جامعه است تا در مسیر تکامل، هر 
فردی خود، مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد.3 برهمین 
اساس مهم ترین وظیفه رهبری، تعیین سیاست های کان 
نظام است.4 و پایبندی به والیت، ضامن وحدت جمهوریت 
و اسامیت است؛ 5  چرا که در سایه هدایت الهی، اراده 
مردم و منتخبان آنها از صراط مستقیم خارج نمی شود.6

برهمین اساس و به برکت مجاهده و ایستادگی ملت 
بزرگ ایران به رهبری امام راحل و حاضر انقاب اسامی با 
نظام سلطه و عوامل داخلی آن، روزبه روز پیوند جمهوریت 
و اسامیت محکم تر و روشن تر شده به طوری که میتوان 

1. تنفيذ دهمين دوره ریاست جمهورى 1388/05/12
2. دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه 6 بهمن  06/ 11/ 1388

3 . مقدمه قانون اساسی جمهورى اسالمی
4 . اصل 110 قانون اساسی

5 . دیـدار اعضـاى سـتاد ارتحال امـام خمينـی رحمـه اللـه 1380/3/12 و  دیـدار اعضاى مجلس 
خبرگان رهبرى 1388/7/2

6. مراسم تنفيذ حكم ریاست جمهورى 1380/05/11
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بـه عنـوان یـک قاعـده کلـی گفـت: هـر جائـی کـه مسـئولین 
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.1 

این مجاهده عظیم ملت، سه اثر مهم و البته مرتبط و 
متأثر را به دنبال داشته است؛ نخست: استحکام روزافزون 
ریشه های عظمت  ملّت و بروز هرچه روشن تر و گسترده تر 
آنهـا در عرصه هـای عظمـت و درنتیجـه بـه ثمـر نشسـتن 
دسـتاوردهای عظمت در صحنه های وسـیع زندگی؛ دوم: 
تشـدید و پیچیدگی دشـمنی ها علیه عظمت های ملی در 
همان سه عرصه و به همان نسبت؛ سوم: کسب آمادگی 

و مسئولیت تحول ملّی برای خلق عظمت های نوبه نو.
توضیـح اینکـه بـه هـر مقـدار ریشـه های عظمـت ملـت 
ایـران در اثـر ایسـتادگی و مبـارزه در مسـائل بنیانـی چـون 
هویت انقابی، ایمان مکتبی، عمق تاریخی و افق تمدنی، 
استکبارستیزی، ظرفیت های منحصربه فرد مبارزه و وعده 
پیروزی نهایی، بنیادی تر و مستحکم تر شده، به همان اندازه 
کانون دشمنی  دشمنان بر سلب و انکار این عظمت های 
ملـی، متمرکـز شـده و دقیقـا بـه همـان انـدازه مسـئولیت و 
البتـه آمادگـی حفـظ و تقویـت ایـن ریشـه ها بیشـتر شـده 
اسـت. همچنیـن بـه هـر مقـدار کـه ملـت ایـران توانسـته 

1 . اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه  1390/7/20
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است ریشه های عظیم ملّی را با منش ملّی در عرصه های 
مقاومت، بصیرت، حضور در صحنه و اتحاد و همدلی ظهور 
و بروز دهد و در نتیجه به تقویت و استحکام آنها بیافزاید، به 
همان میزان دشمنی ها برای تضعیف مقاومت ملّی، آگاهی 
جمعی، حضور همگانی و وحدت کلمه بیشتر و سخت تر 
شـده اسـت و دقیقا به همان میزان آمادگی و مسـئولیت 
ّـت در میدان هـای  حفـظ و آفرینـش جلوه هـای عظمـت مل
مبارزه بیشتر شده است. و باالخره به هر میزان که ملت 
ایران توانسته است برپایه عظمت های بنیادین و به برکت 
بـه نمایـش گذاشـتن آنهـا در عرصه هـای عظمـت، بـرکات 
بزرگـی چـون نهادینـه شـدن بـاور همگانـی بـه خـدا و مـردم، 
کسـب توانایی تبدیل تهدید به فرصت، تغلیب رویش ها 
بر ریزشها، استقرار ثبات و امنیت، استقرار مردم ساالری 
دینـی، اسـتقرار مطالبـه عمومـی عدالـت، اسـتقال کامـل 
سیاسی، فعال شدن موتور پیشرفت، افزایش عیار معنویت 
و اخاق، تضعیف جبهه استکبار و تقویت جبهه مقاومت 
را دستاورد بلکه خون آورد خود قرار دهد، به همان میزان 
دشمنان سعی در انکار این عظمت های خلق شده داشته 
بلکه با سـیاه نمایی و بزرگ نمایی نکات ضعف، سـعی در 
تبدیل نقاط قوت ملت به موجبات یأس دارند. اینجاست 
که به همان میزان مسئولیت حفظ و تکثیر دستاوردهای 

ملّی نیز بیشتر می شود.
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بنابراین رویکرد کان حاکم بر هندسه هدایت رهبری 
در تحـول 1400 را میتـوان در ایـن آیـه شـریفه »وال تهنـوا و 
التحزنـوا و انتـم الأعلـون ان کنتـم مؤمنیـن« خاصـه کـرد؛ 
یعنی هدایت ایمانی به عظمت ملّت ایران در سه عرصة 
ریشـه های عظمـت، عرصه هـای عظمـت و دسـتاوردهای 
عظمت و در نتیجه هدایت ایمانی به افول دشمن در سه 
عرصه فوق و باالخره هدایت ملت به قوی شدن در مقابل 
دشمن در همه عرصه ها برای تسریع و انضباط بخشی به 

حرکت عمومی1 و کاهش هزینه ها و ریزش ها. 
در قسمت بعد به این پرسش خواهیم پرداخت که این 
هندسه هدایتگری با چه راهبرد اساسی و در چه سطحی 

از مخاطبان باید پیاده سازی شود.

راهبرد کالن و سطح مخاطبین پیاده سازی 
هندسه هدایت رهبری 

از توضیحات پیشین به روشنی معلوم شد که راهبرد 
انـکار  در  آنهـا  داخلـی  عوامـل  و  سـلطه  نظـام  اساسـی 
عظمت هـای ملـت مأیوس سـازی اسـت. لـذا راهبـرد کان 
و نخسـتین و ریشـه ای ترین جهاد ملت ایران در مقابله با 
این سیاست خصمانه و در نتیجه موفقیت در ایجاد تحول 
و آفرینش عظمت های نوبه نو، امید و امیدآفرینی است. 

1398/03/01 . 1
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جهـادی کـه امـروز کلیـد اساسـیِ همـه قفلهاسـت.  چـرا کـه 
در طول این چهل سال -و اکنون مانند همیشه- سیاست 
تبلیغـی و رسـانه ای دشـمن و فعّال تریـن برنامه هـای آن، 
مأیوس سازی مردم و حتّی مسئوالن و مدیران ما از آینده 
است. خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، وارونه  نشان 
دادن واقعیّتهـا، پنهـان کـردن جلوه هـای امیدبخـش، بـزرگ 
کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محّسنات 
بزرگ، برنامه  ی همیشگی هزاران رسانه ی صوتی و تصویری 
و اینترنتی دشـمنان ملّت ایران اسـت؛ و البتّه دنباله های 
آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده 

از آزادی ها در خدمت دشمن حرکت میکنند.1 
سـعی دشـمنان این ملت و دنباله های داخلی آنها در 
طـول سـالهای متمـادی، تحقیـر ایـن ملـت در دل خـود و 
نادیده گرفتن افتخارات ملّی است.2  میراندن امید در دل 
ملت ایران از جمله ی سـخت ترین کارهای دشـمنان علیه 
این ملت است.3 بیشترین نقشه ی دشمنان، متّوجه این 
ّـت ایـران ایـن اعتمـاد بـه نفسـی را کـه دارد از  اسـت کـه مل
دست بدهد. تاش مهمّ جنگ نرم دشمن، امروز متوجّه 
این است که ملّت ایران امیدش را از دست بدهد.4 هدف 

1 . بيانيه گام دوم انقالب اسالمی
2 . دیدار قهرمانان و ورزشكاران مسابقات آسيایی و پارا آسيایی 1393/11/1

3 .  دیدار دانشجویان 1391/5/16
1396/10/6 . 4
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جنگ نرم دشمن و جنگ پنهان دشمن با تبلیغات وسیعی 
ّـت  کـه میلیاردهـا دارنـد خرجـش میکننـد، ایـن اسـت کـه مل
ایران را مأیوس کنند و از صحنه خارج کنند. حتّی اگر فشار 
اقتصادی هم می آورند، فشار سیاسی هم می آورند، فشار 

امنیّتی هم می آورند، هدف این است.1
تاش دشمنان این است که نقاط قوت ملت از چشم 
خودشان پوشیده بماند تا زبون شده و تحت سلطه آنها قرار 
بگیرند.2 و بالعکس نقطه ضعفهای كوچك ملت در چشم 
خودشان چه برسد در چشم دیگران ده برابر بزرگ شود؛ 
برای اینکه از یادشان برود که مبانی نظری آنها تجربه شده 
و در میدان عمل، خودش را ثابت كرده است. 3 سعيشان 
ايـن اسـت كـه بگوينـد انقـاب نتوانسـت از عهـده بربيايـد. 
گاهـى اوقـات بـا سـياه نمائى، گاهـى اوقـات بـا پنهـان كـردن 
موفقيتهاى درخشان ملت ايران در دوران انقاب تا امروز.4 
آن قدر یک دروغ را تکرار میکنند که خودِ دست اندرکاران 
هم که میدانند دروغ است، بتدریج باورشان میشود.5 االن 
به طـور دائـم دارد تزریـق میشـود؛ هـم احسـاس ناامیـدی، 
هـم احسـاس ناتوانـی. تبیین هـای دروغ، تحریـف حقایـق 

1 .  دیـدار اعضاى سـتادهاى برگـزارى کنگره شـهداى اسـتان هاى کهگيلویـه و بویراحمد و 
خراسان شمالی 1395/07/05

2 . دیدار راوى، نویسنده و برخی از دست اندرکاران کتاب لشكرخوبان 1392/7/15
3 . دانشگاه امام حسين عليه السالم  1392/3/6

4 . اجتماع مردم کنگاور 27/ 07/ 1390
5 .  دیدار کارگزاران نظام 1382/5/15
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تاریخـی، پیروزی هـا را شکسـت معرّفـی کـردن، ضعفهـای 
کوچک را بزرگ جلوه دادن، ضعفهای مدیریّتی را منتسب 
به نظام کردن. البتّه پیشرفتها و بسامانی ها را مطلقا نشان 
نمیدهند و عمداً پیشرفتها را کتمان میکند؛ این برای آن 
است که جوانهای ما را ناامید کنند، این برای آن است که 
مردم ما را نسبت به آینده بدبین کنند و بعضی از عناصر 
داخلی خودمان هم همان حرفهای آنها را تکرار میکنند و 

بازتاب میدهند.1
مطمئناً یک نقطه ی مورد نظر دشمنان پیشرفت این 
کشـور ایـن اسـت کـه بـه ملـت مـا حالـت خمودگـی بدهنـد. 
پیـام یـأس و ناامیـدی را بـه اذهـان ملـت مـا تلقیـن کننـد.2 
مى خواهند مایه های امید فراوان کشور را به موجبات يأس 
تبديل كنند اين يكى از خطوط كارى دشمن است.3 دشمن 
امـروز در صـدد ایـن اسـت کـه احسـاس عـزّت را، احسـاس 
قدرت را، اطمینان به نفسْ ملّی را مخدوش کند و از بین 

ببرد. 4
همـه ایـن بیانـات رهبـری کـه نمونـه ای اسـت از بسـیار 
ریشـه ای و نخسـتین بودن جهاد امید روشـن میشـود؛ چرا 
که دشمن با شکست قطعی از ملت ایران در عرصه های 

1 .  دیدار جمعی از دانشجویان 1397/3/7
2 .  اجتماع مردم اسفراین  1391/07/22

3 . دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 02/ 07/ 1388 
4 .  ارتباط تصویرى با نمایندگان تشكل هاى دانشجویی 1399/02/28
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اصلـی بـه ناامیـد کـردن ملـت پنـاه بـرده اسـت تـا از ادامـه 
مسـیر مأیـوس شـود. لـذا رهبـری از خیلـی پیـش بـر امیـد و 

امیدآفرینی تأکید داشته و فرموده اند: 
شـرط اساسـی برای پیشـرفت عبارت اسـت از امید.1 و 
اساسی ترین قضیه امید است.2 حرکت و همّت امیدوارانه 
حّال مشکات کشور است. 3 و کلید اصلی عبارت است 
از امیـد دادن و اطمینـان دادن بـه مـردم. 4 چـرا کـه مـردمِ 
مأيـوس، نااميـد و بـدون افـق ديـد، بى صبـرى مى كننـد؛ نـه 
اينكـه كار نمى كننـد، مانـع كار هـم مى شـوند؛ ولـى مـردمِ 
اميدوار خودشان جلو جلو مى دوند و مسئوالن  را به دنبال 
خودشـان مى كشـانند.5 لـذا بایـد نقـاط روشـن و عوامـل 
امیدبخـش را بـا ذهـن فعـال و زبـان گویـا تبییـن کـرد.6 بایـد 
نقـاط اوج یـک ملـت را زنـده نگـه داشـت.7 بایـد دانسـت و 
بـه دیگـران گفـت کـه ایـن ملـت صـدق خـود را نشـان داد، 
راستگوئی خود را نشان داد؛ وارد میدان شد و در میدان 
عمـل مبانـی نظـری انقـاب را تجربـه کـرد.8 بایـد آزمونهـای 

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

3 .  دیدار مسئوالن نظام 1397/3/2
4 . دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1389/6/25

5 .  دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمی  29/ 03/ 1385
6 .  دیدار جمعی از دانشجویان 1398/03/01

7 .  سخنرانی تلویزیونی در سالروز قيام 19 دى 1399
8 .  دانشگاه امام حسين عليه السالم  1392/3/6
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بزرگ و پیروزی های ملت را به صورت عبرتهای بزرگ تاریخ 
همـواره جلـوی چشـم همـگان قـرار داد. 1 نبایـد اجـازه داد 
که این خاطره های پرشکوه، این حوادث بی نظیر و تعیین 
کننـده ی تاریـخ انقـاب، در ذهنهـا کمرنـگ شـود. 2 چـرا کـه 
پاسداشت آزمونهای بزرگ یک ملّت، یک مسئله ی اساسی 
است.3 آری ما یاد روزهای بزرگ را نباید بگذاریم به دست 
فراموشـی سـپرده بشـود. روزهـای بـزرگ هـر کشـوری و هـر 
ملّتی آن روزهایی است که یک حادثه ی الهی به وسیله ی 
ِّرهُم  مردم و با دسـت مردم در آن انجام گرفته اسـت. ذَک
بِاَیّامِ  الله؛ ایّام الله همین روزهای بزرگ تاریخ ساز است.4

کار باید این باشد که به مردم امید بدهید و اطمینان 
بدهیـد. و اگـر مـردم ناامیـد شـدند، اعتمـاد خودشـان را از 
دست دادند، متزلزل شدند، شکست قطعی است. عامل 
اصلی پیروزی، در صحنه بودن مردم است؛ عامل در صحنه 
بـودن مـردم، امیـد و اطمینـان آنهاسـت. ایـن امیـد را بایـد 
در مردم تقویت کرد؛ مردم را نباید ترساند؛ مردم را نباید 
بدبیـن کـرد، بی اعتمـاد کـرد. »والعصـر. انّ االنسـان لفـی 
خسـر. ااّل الّذیـن امنـوا و عملـوا الّصالحـات و تواصـوا بالحـقّ 
و تواصـوا بالّصبـر«؛ همدیگـر را بایـد وصیـت کنیـم، توصیـه 

1 . دیدار مردم مریوان 1388/02/26
2 . دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه شش بهمن 1388/11/6

3 .  دیدار جمعی از پرستاران سراسر کشور 1398/101/11
4 .  دیدار رئيس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى  1395/12/16



23مقدمه

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 وظیفه ی 
ماسـت. بنابراین، بایسـتی به این نکته ی امید و اطمینان 
توجـه کـرد1  انگیـزهٔ شـدید و قـوی ای وجـود دارد بـرای اینکـه 
ّـت ایـران را قانـع کننـد کـه آقـا بایـد کوتـاه بیاییـد... خـب  مل
ّـت مـا بحمداللـه ایسـتاده، امّـا بایسـتی نیـروی معنـوی را  مل
پی درپی تزریق کرد، نیروی معنوی را پی درپی باید زنده کرد.2
اما نکته اساسی در جهاد امید و راهبرد اساسی تحول 
1400 این است که تا زمانی که بین آحاد ملت زنجیره تواصی 
و امیدآفرینی ایجاد نشود، نمیتوان نتیجه تحول را انتظار 
داشـت و به همین خاطر اسـت که دشـمن در کنار وارونه 
نشـان دادن حقایق ملت، سـعی میکند این زنجیره را نیز 
قطع کند. اینکه کاری کنند که مؤمنین به یکدیگر توصیه 
نکننـد، همدیگـر را حفـظ نکننـد، بـه یکدیگـر امیـد ندهنـد؛ 
اگر قطع این جریان، بریده شدن جریان تواصی در جامعه 
اتّفاق بیفتد، خیلی خطرناک است. این موجب میشود که 
انسـانها احسـاس تنهایی کنند، احسـاس نومیدی کنند و 
اراده ها ضعیف بشود، امیدها کمرنگ بشود، جرئت اقدام 
از دست برود. وقتی تواصی نبود، این اتّفاقات می افتد؛ و 
طبعاً وقتی این جور شد، امیدها کم شد و جرئتها کم شد 

1 . دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1389/6/25
2. دیدار مداحان 1398/11/26
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و اراده ها ضعیف شد، قهراً هدفهای عالی و متعالی بتدریج 
از دسترس دور میشود و کمرنگ میشود و دست نیافتنی 

به نظر میرسد و به دست فراموشی سپرده میشود.1
اینجاسـت کـه بایـد بـه دنبـال ایجـاد یـک زنجیـره ملـی 
تواصـی و جهـاد عمومـی امیدآفرینـی بـود. زیـرا امیـد ملـی 
زمانی شکل می گیرد که همگان یک پیام روشن از یکدیگر 
مبنی بر نبود بن بسـت و وجود راه حل های قطعی مبتنی 
بر واقعیت های روشن و امیدبخش وجود دارد. پیامی که 
تنها با یادآوری عظمت های ملت و در مقابل ضعف دشمن 
که زمینه فهم عمومی از آنها بسیار است، ممکن است. 
بنابراین وظیفه تک تک آحاد ملت در تواصی به حق و صبر، 
واداشـتن یکدیگر به ایسـتادگی براسـاس حقایق روشـن و 
امیدبخش و زدودن غبار یأس و ترس و تنبلی و بی حوصلگی 
از وجدان هـای یکدیگـر براسـاس یـادآوری عظمـت ملـت و 

ضعف دشمن است.
البتـه روشـن اسـت کـه نقطـه شـروع ایـن زنجیـره ملـی 
تواصـی بایـد از سـوی اشـخاص و جریان هایـی باشـد کـه 
براساس مراتب تشکیکی انقابی گری،2  از ایمان انقابی 
بیشـتری برخوردارنـد و نـه لزومـا از امکانـات بیشـتر مـادی. 
شـروعی کـه شـاید در برخـی از مواقـع و شـرایط مظلومانـه 
هم باشد. اما مسلما توان تزریق امید به الیه های بعدی و 

1 .  سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عيد مبعث 1399/12/21
2 .  مراسم بيست  و هفتمين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله 1395/3/14
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ایجاد موج های بزرگتر و تکمیل زنجیره تواصی و امیدآفرینی 
را به برکت الهی خواهد داشـت. 1 به شـرطی که مایه های 
امیدآفرینی ملی در اختیار آنها باشد. مایه هایی که بخش 
مهمی از آنها در کتاب »عظمت ملت، ایران قوی، تحول 

1400« منعکس شده است.

دستمایه های گفتمانی پیشتازان جهاد امید و 
تحول

در ایـن قسـمت بـا اشـاره بـه مهمتریـن نتایـج برآمـده از 
کتـاب »عظمـت ملـت، ایـران قـوی، تحـول 1400« در قالـب 
تک گزاره ها )البته با تلخیص بیانات رهبری معظم( سعی 
می شود نمونه هایی از محتوای گفتمانی عمومی در تحول 
1400 ارائه شود به امید اینکه الگویی باشد برای پیشتازان 

میدان جهاد امید و تحول.

1399/10/19 . 1
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طلیعه 

بارقه ای از عظمت تحول آفرین ملت ایران
ملّت ایران مظلوم واقع شده لکن ضعیف نیست؛ ملّت 

ایران مقتدر است. 1 
ّـت ایـران حسـن ظّن خـود بـه وعـده ی الهـی را اثبـات  مل
کرده است. ملت ایران شجره ی طیّبه ای است که »اَصلُها 

ماء«.2 ثابٌِت وَ فَرعُها فِی السَّ
ملّت ایران ملّت صبوری است؛ این چهل سال برای ما 

نشانِ این معنا است به طور روشن. 3
ملت ایران حسینی و عاشورائی وارد میدان شد. 4

ملت ایران بیدار است، پُرانگیزه است، خسته نیست، 
نومید نیست.5 

1 .  دیدار رئيس و مسئوالن قوه قضائيه 1398/4/5
2 .  دیدار مسئوالن نظام و ميهمانان کنفرانس وحدت اسالمی 1397/9/4

3.  دیدار با نمایندگان تشكل هاى دانشجویی 1399/2/28
4 .  دیدار اقشار مختلف مردم 1392/3/22

5 . خطبه هاى نماز عيد فطر 1397/3/25
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ملّت ایران رعد و برق نخواهد داشت، مگر آن وقتی که 
بارانی به دنبال آن باشد.1

ملت ايران در دنيا آبرومند است؛ ملتى قوى، مصمّم، 
بااراده، نترس و شجاع كه هيچ كس نمى تواند به او دستور 

بدهد.2
ملـت ایـران بهتریـن نقـش را ایفـا کرده انـد؛ راه امـام را 
حفظ کرده، ارزشها را نگه داشته و نقشه هاى دشمنان را 

خنثى كرده اند. 3
از ملّت ایران نگران نباشید؛ ملّت ایران می داند چه کار 
دارد می کنـد، بلـد اسـت چـه کار بکنـد و دارد  کار خـودش 

را می کند. 4
ملت ایران عاشق اسامند.5

ایـران هوشـیارانه می دانـد کـه سـهل انگاریها و  ملـت 
کوتاهیهایـی کـه ممکـن اسـت بعضـی از مسـئوالن در هـر 

بخشی داشته باشند، به انقاب ربطی ندارد. 6
ملت ایران توطئه را می فهمند؛ مردم ما خباثت را درک 
می کنند. ملت بیدار است. در این تجربه طوالنی سالهای 
گذشته، ملت ما آبدیده شده است. انواع و اقسام توطئه ها 

1 . دیدار مردم آذربایجان شرقی 1393/11/29
2 . صحن مطهر حضرت ثامن الحجج، امام رضا عليه السالم 01/ 01/ 1377

3 . بيست و دومين سالگرد امام خمينیرحمه الله 14/ 03/ 1390
4. دیدار مردم آذربایجانشرقی 1398/11/29

5. دیدار مردم استان همدان 1383/4/15
6. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1381/11/28
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را مـردم مـا توانسـتند بشناسـند و بـا آن مواجهـه و مقابلـه 
کنند.1 

ملـت ایـران از نهیـب ابرقدرت هـا نترسـید، ابرقدرت هـا 
هم غیر از نهیب نتوانستند ضربهٔ اساسی به او بزنند.2

ّـت  امـروز هیـچ کشـوری در دنیـا، ملّتـی بـه اسـتقال مل
ایـران نـدارد؛ همـهٔ ملّت هـای دنیـا به نحـوی از انحـاء، نوعـی 

ماحظه کاری در مقابل قدرت ها دارند.3
امروز ملت ایران در مقابلهٔ با دشـمنان خود احسـاس 
قدرت می کند. این احسـاس قدرت، یک احسـاس کاذب 
نیسـت؛ یـک احسـاس واقعـی اسـت؛ متکـی بـه واقعیـات 

است. این را دشمنان ما هم می دانند.4
ّـت ایـران در صحنـه اسـت؛ بـه یـک عـّده آدمهـای  مل
کنارنشستهٔ نق زنِ غُرزن یا پیرو شهوات نگاه نکنید؛ ملّت 
در صحنه است، ملّت در میدان است. 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.5
مردم ما همواره در برابر وسوسهٔ ضعفائی که در مقاطع 

1. دیدار خانواده هاى شهدا و ایثارگران کردستان 1388/2/22
2. دیدار زائران و مجاوران بارگاه حضرت علی بن موسی الرضا 1388/1/1

3. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوى 1397/01/01
4. دیدار نيروهاى مسلح استان خراسان شمالی 1391/7/21

1395/3/3 .5
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ّـا لمدرکـون سـر می دادنـد، نهیـب  اضطراب انگیـز، نـدای ان
زده اند که: کاّ انّ معی ربّی سیهدین.1

ّـت ایـران را فقـط مـا بـاز نکردیـم،  زبـان بـه تحسـین مل
مخالفیـن مـا هـم بـاز کردنـد، دشـمنان مـا هـم بـاز کردنـد. 
ملّت ایران دارد تحسین میشود به خاطر اقتدارش، به خاطر 
ایسـتادگى اش، به خاطـر اسـتعدادش، بـه خاطـر توفیقـات 
بزرگى که در این راه به دست آورده است؛ تحسین میکنند 

ملّت ایران را.2
و  اسـامی  جمهـوری  ر  قتـدا ا یران،  ا عظمـت 
شکست ناپذیری ملّت ایران، رجز  خوانی نیست، واقعیّاتی 
ّـت ایـران آرزو میکننـد کـه مـا اینهـا  اسـت کـه دشـمنان مل
را ندانیـم یـا از آنهـا غفلـت کنیـم و گمـان دیگـری در مـورد 

خودمان و کشورمان و ملّتمان ببریم. 3
ّـت ایـران میتوانـد بـدون اینکـه  امـروز روزی اسـت کـه مل
هزینه ی زیادی را متحمّل بشود، منافع بزرگی را از انقاب 
به دست بیاورد؛ امروز این توانایی وجود دارد. انقاب ریشه 
دوانده است، درخت نظام اسامی مستحکم شده است، 
حقایق بسیاری روشن شده، راهکارهایی به وجود آمده.4
ّـت ایـران، بـا تجربـهٔ چهل سـالهٔ خـود، در مقاومـت و  مل

1. اجالس جهانی علما و بيدارى اسالمی 1392/2/9
2 .  دیدار مردم قم 1393/10/17

3 .  همایش ده ها هزار نفرى »خدمت بسيجيان« در ورزشگاه آزادى 1397/07/12
4. مراسم بيست  و هفتمين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله 1395/03/14
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ایستادگی پایدار است. ما این را امتحان کرده ایم.1 
 ملّت ایران دچار تزلزل نشد؛ این همه فشار، این همه 
ّـت ایـران  توطئـه، ایـن همـه آزار، ایـن همـه ناجوانمـردی، مل

منصرف نشد.2
ّـت ایـران، در مقابـلِ تحریمهـای شـدید و بی سـابقه  مل
آمریـکا و اروپـا، هـم در عرصـه سیاسـی، هـم در عرصـه 
اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانه ای از خود نشان 

داد.3
ما ملّت ایران، مقاومت را دودستی چسبیدیم و پیش 
ّـق شـدیم، دیگـران هـم به مقاومت تشـویق  رفتیـم و موف
شـدند. ایـن را صاحب نظـران غیـر ایرانـی، صاحب نظـران 

سیاسیِ بین المللی هم گفته اند و تصریح کرده اند4

1397/1/25 .1
1393/4/16 .2

3. پيام نوروزى به مناسبت آغاز سال 1398  1398/1/1
4. مراسم سالگرد رحلت امام خمينی رحمة الله عليه 1398/03/14
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فصل اول

 ریشه های عظمت مّلت

در رأس برجسـتگیهای کشـور مـا، همیـن ملـّت عزیـزِ 
ایرانند. این بزرگترین نقطه قوّت کشور ما است.1

1- هویت انقالبی
و  تاریـخ،  در  ریشـه دار  ملّتـی هسـتیم مسـلمان،  مـا 
ّـت مـا اسـت.2  هویـت ایرانـی _اسـامی  انقابـی؛ ایـن هوی
ملت ما، به برکت انقاب اسامی، به برکت حضور مردم 
در صحنـه و دخالـت و شـراکت مـردم در مسـائل اساسـی 
نظام، یک واقعیت جاافتاده است. 3 امروز دنیا ملت ایران 
را بـه مسـلمانیِ همـراه بـا آگاهـی و بصیـرت و پیشـگامی و 

پیشرفت در میدانهای مختلف میشناسد.4

1398/3/14  1
2 .  دیدار مسئوالن نظام 1396/3/22

3 .  اجتماع مردم پاوه  1390/7/25
4 .  اجتماع مردم پاوه  1390/7/25
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2- ایمان مکتبی
َّـهِ فَقَـدِ اْستَمَْسـَك  َّاغُـوتِ وَ يُؤْمِـنْ بِالل »فََمـنْ يَكْفُـرْ بِالط
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى «؛ كفر به طاغوت، ايمان به خدا. ملت ما 
اين را داشت، لذا از اين گذرگاه عبور كرد؛ دغدغه اى برايش 
به وجود نيامد و همين موجب شد كه اين حركت عظيم 
در بيـن مـردم بمانـد. 1 ملـت ایـران، ایمـان دینـی را معیـار و 
مـاک و راهنمـا قـرار داد. حرکـت، حرکـت همـراه بـا غیـرت 
و شـجاعت و احسـاس مسـئولیت اسـت؛ امـا بـا راهنمائـی 
دیـن، بـا پشـتوانه ی ایمـان دینـی. بـرای همیـن هـم خطـرات 
قدرتهای سلطه گر جهانی که ملتها را متزلزل میکند، ملت 

ایران را متزلزل نکرد.2 
در کشـور مـا مسـأله ی اساسـی ایـن اسـت کـه مـردم، 
بـا ایمـان خودشـان در همـه ی میدانهـا وارد شـدند و خطـر 
را پذیرفتنـد و ایسـتادند.3 موتـورِ حرکـت مـا، ایمـان ماسـت 
و اتـکای مـا، بـه خداسـت؛ تکیـه ی مـا، بـه راهنماییهـا و 
هدایت های الهی است. دشمن هم اتفاقاً همین نقطه ی 

اساسی، نقطه ی ایمان، را بمباران میکند.4
امام مظهر عينى حركت عظيمى است كه ملّت ايران 

بـه مناسـبت سـالگرد قيـام 29 بهمـن مـردم آذربایجـان  1. دیـدار مـردم آذربایجـان شـرقی 
1386/11/28

1391/11/28 . 2
3 . دیدار بسيجيان و پرسنل سپاه پاسداران استان گيالن 1380/2/16 

4 . دیدار هزاران نفر از بسيجيان در سالروز شهادت حضرت امام صادق عليه السالم 1384/9/7
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آغـاز كـرد و تاريـخ خـود را متحـوّل كـرد؛ امـام بنيان گـذار 
ّـت  يـك مكتـب  فكـرى  و سياسـى و اجتماعـى اسـت. مل
ایـران ایـن مکتـب را، ایـن راه را، ایـن نقشـه را پذیرفـت 
تسـلیم  مهـم  عامـل    1 شـد.  حرکـت  مشـغول  آن  در  و 
ناپذیری و ایستادگی ملت ایران در راه پُر افتخار خود، فلسفه 
ی سیاسی و مکتب سیاسی امام است، که ملت ما از بن 
دنـدان بـه آن اعتقـاد دارنـد.2 اسـاس حرکت عمومی ملت 
ایران مسئله ی وحدت دین و سیاست است. 3 ملت ايران به 
بركت مكتب امام و راه امام، در مقابل توطئه های نظامى، 

امنيتى، اقتصادى، تبليغاتى، سياسى ايستادگى كرد.4

3- عمق تاریخی و افق تمدنی
ملـت ایـران بعثـت عمومـى و برانگيختگـى ملـىِ تاريخـى 
خود را ادامه  بعثت عظيم نبوى می داند.5 امروز نبرد ملت 
ایـران بـا اسـتکبار، همـان نبـرد پیغمبـران بـا طواغیـت زمـان 
بـا شـیاطین انـس و جـن اسـت. مـا دنبـال آرمان هـای بلنـد 
هستیم؛ دنبال تشکیل جامعه ی اسامی، نظام اسامی، 
کشور اسامی، امّت اسامی و تحقّق بخشیدن به آرزوهای 

1.  مراسم بيست  و ششمين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله 1390/03/14
2.   مراسم پانزدهمين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله  1383/3/14

3 .  دیدار اساتيد و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت  1387/9/138724
4.  بيانات در بيست و دومين سالگرد امام خمينیرحمه الله  14/ 03/ 1390

5 . دیدار کارگزاران نظام به مناسبت سالروز بعثت پيامبر اکرم )صل الله عليه وآله( 15/ 08/ 1378
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بـزرگ پیامبـران و صّدیقـان و شـهیدان هسـتیم .1 حرکـت 
قاطبه ی ملت ایران در جهت و حرکت حسین بن علی است.2
ّـت ایـران، قضيـه ى بنـاى يـك نظـام و تمـّدن  بـراى مل
اسـامى و يك تاريخ جديد، قضيّه اى جّدى اسـت.3 ملت 
ایران عصر جدیدی با خصوصیاتی متمایز با دوران قبل، در 
عالم به وجود آورد. تأثیرات این عصر جدید، روی ملت ها و 
دولت های ضعیف و نیز روی دولت های قوی و ابرقدرت ها 
محسوس است. این عصر و این دوران جدید را باید »دوران 
ّـت ایـران سرسـختی خـود را در  امـام خمینـی« نامیـد.4 مل
راه دفـاع از آرمانهـای خـود و از منافـع خـود آن چنـان نشـان 
داده اسـت کـه میـل و رغبـت خـود را بـه سـامت و صلـح و 
همزیستی با برادران مسلمان و همه ی آحاد بشر؛ این دو 

با یکدیگر موازی هستند.5

4- استکبارستیزی
ّـت ایـران نظـام سـلطه را کـه مبتنـی بـر سـلطه گر و  مل
سلطه پذیر است، نفی کرد. 6 ملّت ایران برای کشورها و برای 

1 . دیدار مسئوالن نظام 16/ 04/ 1393
2 .  دیدار اقشار مختلف مردم 1392/3/22

3 . سالروز تسخير النه ى جاسوسی امریكا و روز ملی مبارزه با استكبار 11/ 08/ 1373
4. مراسم اولين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله 1369/03/14

5   مراسم تحليف و اعطاى سردوشی دانشجویان دانشگاه هاى افسرى ارتش 1392/07/13
6 . دیـدار اعضاى سـتادهاى »کنگره شـهداى امور تربيتی«، »کنگره شـهداى دانشـجو«، و 

»کنگره شهداى هنرمند« 1393/11/27



35ریشه های عظمت ملت ایران

ملّتها الگو شد؛ نشانداد که میتوان در مقابل ابرقدرت ها 
ایستادگی کرد و درعین  حال پیش رفت1. ملت ایران افتخار 
میکنـد کـه در ایـن دنیـای مـادی، پرچـم حاکمیـت قـرآن و 
اسام را اول او بلند کرد پای این داعیه ی بزرگ هم ایستاد 
زحماتش را هم تحمل کرد.2 ملت ایران به بشریت خدمت 

کرد. 3
ملـت ایـران ثابـت کـرد کـه وابسـته نبـودن بـه آمریـکا و 
قدرتهای بزرگ نه فقط موجب عقب افتادگی نیست، بلکه 
موجب پیشرفت است.4 ملت ایران با استکبار سر آشتی 
ندارد و با برادران مسلمان بنای بر دشمنی و عداوت ندارد؛ 
اَِشّداءُ علی الکُفّارِ و رُحَماءُ بینهم. ملت ایران در حمایت 
از مظلـوم نـگاه بـه مذهـب طـرف مقابـل نمیکنـد و نخواهـد 
کرد؛ کونوا لِلظالم خصمًا وَ للمظلوُمِ عَوناً.5 حرکت عظیم 
ّـت ایـران، قدرتمنـدان مـادّی ظالـمِ زورگـو را میترسـاند،  مل
کمپانی های بین المللیِ مکنده ی خون ملّتها را میترساند؛ 
می بینند که به پایان راه رسیده اند.6  دل استکبار جهانی، 
با اسام انقابی و اسام به پا خاسته و اسام عزت طلب 
صاف نخواهد شد. مسلمان تا مسلمان است، در چشم 

1 . دیدار نخبگان جوان علمی 1396/7/26
1391/4/4 . 2

3 . دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده هاى شهدا 1370/7/17
4  حرم مطهر رضوى 1392/01/01

1394/5/26 . 5
   1397/10/19 . 6
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آنها مبغوض و مورد کینه است؛ »و مانقموا منهم ااّل ان 
َّه العزیز الحمید«، »ما تنقم منّا ااّل ان امنّا«.1  یؤمنوا بالل

5- ظرفیتهای منحصر به فرد مبارزه
ایران عزیز یک کشور بزرگ، یک کشور واقع در منطقه ى 
حساس جغرافیا، یک کشور داراى منابع و معادن سرشار، 
با ملتى مقاوم و شجاع و پراستعداد، با یک سابقه ى تاریخى 

بسیار غنى و خصوصیات منحصربه فرد است.2 
اقلیم ما اقلیم متنوعی است. کشور ما کشور وسیعی 
اسـت. همـه چیـز، متناسـب بـا نیازهـای مـا وجـود دارد. 
طبیعـِت خـوب داریـم، معـدنِ خـوب داریـم، مـردمِ خـوب 
داریـم، اسـتعدادِ خـوب داریـم، مسـئوالن دلسـوز مردمـی 
هم در سـه قوه داریم، نیروهای مسـلحِ پای کار و آماده و 
شـجاع هـم داریـم، روحانیـت فاضـل و دلسـوز و عاقه منـد 
هـم داریـم، دانشـگاه ها و مـدارس پـر جمعیـت هـم داریـم. 
اینها امکانات ماست، استعداد ماست؛ عزم و اراده و امید 

هم در ملت ما وجود دارد.3
کشوری که از جوانترین کشورهاست، یکی از بزرگترین 
و  جهـان  موجـود  انقـاب  جوانتریـن  و  تاریـخ  انقابهـای 
مستقل ترین نظام سیاسی در همه دنیا را تجربه میکند. 

1 . خطبه هاى نمازجمعه 1370/10/16
2 .  دانشگاه افسرى و تربيت پاسدارى امام حسين عليه السالم 1393/2/31

1391/7/19 . 3
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ایـن تقـارن، تقـارن شـگفت آوری اسـت.1 ظرفيـت كشـور، 
خيلى حقيقت درخشان و مهمى است. ظرفيتهاى كشور، 
فوق العاده است. ظرفيت منابع انسانى ما جزو ظرفيتهاى 
ممتاز در سطح جهان است.2 ظرفیّتهای مادّی مثل معادن، 
جنگلها، موقعیّت جغرافیایی، تنوّع اقلیمی، تا برسـیم به 
ّـی و امثـال اینهـا. اینهـا همـه  ّـت مل مسـئله ی تاریـخ و هوی
ظرفیّتهای بسیار مهم و اساسی است که در کشور ما بعضی 
از ایـن ظرفیّتهـا اختصاصـی اسـت. اینهـا ظرفیّتهـای مـادّی 
است، لکن در کنار اینها، ظرفیّتهای معنوی هم هست. 3  
یکی از مهم ترین ثروتهای ما، ثروت فرهنگی ما است؛ 
مـا ثـروت فرهنگـی داریـم؛ مثـل میـل بـه جهـاد و اعتقـاد بـه 
جهـاد، حـّس مجاهدت طلبـی و مجاهدت پذیـری و اعتقـاد 
بـه مجاهـدت یـک ثـروت فرهنگـی اسـت؛ ایـن در کشـور مـا 
وجود دارد، در خیلی از کشورها نیست. 4 کشور ما دارای 
ظرفیّتهـای بسـیاری اسـت کـه کمتـر کشـوری در دنیـا پیـدا 
ّـت  ّـت داشـته باشـد؛ هـم ظرفی میشـود کـه ایـن همـه ظرفی
جغرافیایی، هم ظرفیّت اقلیمی، هم ظرفیّت نیروی انسانی، 
ّـت امکانـات روی  ّـت منابـع زیرزمینـی، هـم ظرفی هـم ظرفی

1 . دیدار جوانان و فرهنگيان در مصاّلى رشت  1380/2/12
2. دیدار فعاالن بخش هاى اقتصادى کشور 26/ 05/ 1390
3 . دیدار با نمایندگان تشكل هاى دانشجویی 1399/2/28

4 . دیدار دست اندرکاران راهيان نور 1395/2/16
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زمین. 1
ایـران، جنـسِ جـوری اسـت؛  ملـت  الحمدللـه جنـسِ 
سردارِ نظامیِ خوب، مردان علمی جوانِ پُرانگیزه و خوب، 
فرهنگ سـازانِ پُرهمّـت و باغیـرت و هنرمنـدِ بسـیار خـوب، 
مـردمِ آماده بـه کار و حاضربـه کار در همـه ی میدانهـا. ایـن 
جنسِ جور جمهوری اسامی به فضل  و لطف الهی است.2

6- وعده پیروزی نهایی
پیروزی این جریان عظیم انقابی در ایران، تضمین شده 
اسـت. اِن یَنُصرکُمُ اللهُ فَا غالَِب لَکُم؛ این جریان عظیم 
انقابی در کشور دارند اهداف الهی را دنبال میکنند.3 راه 
ملت ایران، راه خدا اسـت؛ هدفها، هدفهای الهی اسـت؛ 
تكیـه گاه، اراده ی الهـی اسـت؛ و اینچنیـن راهـی هیـچ وقـت 
به بن بست منتهی نخواهد شد. این را همه باید بدانند و 
مطمئن باشند كه به توفیق الهی و به اذن الله بن بستی در 
راه ما وجود نخواهد داشـت.4 دشـمن ملّت ایران محکوم 

به شکست است؛ چرا که در راه باطل حرکت میکند.5
ما االن میتوانیم با همه ی توان ادّعا بکنیم که جمهوری 

1 .  همایش ده ها هزار نفرى »خدمت بسيجيان« در ورزشگاه آزادى 1397/07/12
2 . دیدار مداحان  1398/11/26

3 . دیدار بسيجيان 1398/9/6
4 .  دیدار مسئوالن و کارکنان قوه ى قضائيه 1392/4/5

5 .  دیدار فرماندهان و کارکنان نيروى هوایی ارتش 1398/11/19
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اسـامی بـا همـه ی چالشـهایی کـه در مقابـل او بـه وجـود 
می آورنـد، میتوانـد پنجـه بینـدازد و بـر همـه ی آنهـا میتوانـد 
ُـوا وَ ال  غالـب بشـود؛ چـون ایـن را تجربـه کرده ایـم. وَ ال تَهِن
تَحزَنُوا وَ اَنتُمُ االَعلَوَن اِن کُنتُم مُؤمِنین..1 با اعتمادی که ما 
به وعده ی الهی بدون تردید خدای متعال این ملت را، هم 
در این مرحله، هم در همه ی مراحل آینده، بر دشمنانش 
پیروز خواهد کرد. خدا را شکر میکنیم که ما را دچار سوءظن 

به خودش نکرد؛ »الظّانّین باللّه ظّن الّسوء«.2

1 . شب خاطره دفاع مقدس 1396/3/3
1391/10/19 . 2
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فصل دوم

عرصه های عظمت ملت ایران

ملـت بـزرگ ایـران! شـما امتحانهـای بسـیار خوبـی را 
در ایـن دوران طوالنـی دادیـد: امتحـان اتّحادتـان، امتحـان 
آگاهیتـان، امتحـان همراهـی و همكاری تـان بـا مسـئولین، 

امتحان حضورتان در صحنه های گوناگون.1

عرصه مقاومت و ایستادگی
به ما حمله نظامی هم شـد، تحریم هم شـدیم، نفوذ 
عوامـل جاسوسـی هـم اتّفـاق افتـاد، شـهید هـم دادیـم، امّـا 
ملّت ایران مثل کوه ایسـتاد و توانسـت خود را مسـتحکم 

و پایدار کند. .2

1- میدان مبارزه همگانی با استبداد وابسته
ملت ایران  با قدرت عظیم و خدائیِ خود توانستند قدرت 
را از دست خودکامگان و پادشاهان و طاغوتها و مستبدان 
فردگرا خارج کنند و به دسـت مردم بدهند. 3 ملّت ایران 

1 . خطبه هاى نمازجمعه در سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله 1372/03/14
2. دیدار مسئوالن نظام و ميهمانان کنفرانس وحدت اسالمی 1397/9/4

3. دیدار مردم شيراز 1387/02/11
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با حضور خودشـان، با عزم راسـخِ خودشـان توانسـتند یک 
بنای پوسیده و فاسدِ چندهزارساله را واژگون کنند. ملّت 
ایران به رهبری امام اراده کردند، تصمیم گرفتند، از گلوله 
نترسیدند، از ظاهر قدرتمند رژیم پهلوی نترسیدند، آمدند 
وسط میدان، آن بنا را ویران کردند، بنای مردم ساالری را 

به جای آن گذاشتند.1
ایـن مـردم بودنـد کـه نترسـیدند؛ ایـن مـردم ایـران عزیـز 
بودنـد کـه ایسـتادگی کردنـد و مصـداق ایـن آیـه ی شـریفه 
ُـم  َـد جََمعُـوا لَک ّـاَس ق ّـاُس اِنَّ الن َّذیـَن قـاَل لَهُـمُ الن شـدند: اَل
فَاخَشوهُم فَزادَهُم ایمانًا وَ قالُوا حَسبُنَا اللهُ وَ نِعَم الوَکیل. 
مدام تهدید شدیم، مدام گفتند حمله میکنیم، مدام گفتند 
تحریم میکنیم، مردم نه از تهدید نظامی ترسیدند، نه از 
تحریم ترسیدند، نه از تحریم فلج شدند؛ نترس، شجاع، 

سربلند، حرکت را ادامه دادند.2

2- میدان مقابله با ترورهاي کور و تجزيه طلبي دهه 
شصت

بعد از انقاب هم کسی که در مقابل توطئه دشمن، 
ایستادگی و مقاومت کرد، خود مردم بودند. بسیج مردم، 
جوانان مؤمن مردم، در مقابل فتنه گری و اختاف افکنی 
و تحریکات و تجزیه طلبی و خباثتهای گوناگونِ بیگانگان 

1398/11/16 .1
2. مراسم بيست  و هفتمين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله 1395/03/14
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ایستادند و مبارزه کردند.1
دهه 60، دهه آزمونهای بزرگ و دهه پیروزی های بزرگ 
است. دهه 60، دهه خشن ترین تروریسم در کشور است. 
هفـده هـزار انسـانِ باشـرفِ باشـخصیِّت ارزشـمند در ایـن 
تروریسمِ دهه 60 فدا شدند، که در میان اینها شخصیّتهایی 
مثـل شـهید مطهّـری و شـهید بهشـتی حضـور دارنـد؛ دهـه 
60، دهـه جنـگ تحمیلـی اسـت؛ دهـه60 دهـه سـخت ترین 
تحریمها است؛ دهه مبارزه با تجزیه طلبی است؛ دهه 60، 
دهـه یـک چنیـن حـوادث بزرگـی اسـت کـه در کشـور اتّفـاق 
ّـت ایـران و جوانهـای مـا آن چنـان  افتـاد. و در دهـه 60، مل

محکم ایستادند که بر همه اینها پیروز شدند.2
عظمت این ملت با این شهادتها ظاهر شده؛ ملّتی که 
هفده هزار شهید ترور داده است - غیر از شهدایی که در 
دفاع مقّدس داده - درعین حال در خدمت انقاب، در راه 
انقاب، در مواجهه با دشمنان انقاب، مستحکم ایستاده 
است.3ملت ایران در قضیه هفت تیر به جای اینکه ناامید 
شـوند اعتمـاد بـه نفـس خودشـان را از دسـت بدهنـد، از 
دشمن بترسند و در مقابل دشمن زانو بزنند، صبر کردند، 

ایستادگی کردند و موج را علیه دشمن برگرداندند.4

1. جمع مردم اروميه در استادیوم تختی 1375/6/27
2.  مراسم بيست وهشتمين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی 1396/3/14

3. دیدار خانواده هاى شهداى هفتم تير و ...1394/04/06
4. دیدار رئيس و مسئوالن قوه قضائيه 1390/4/6



43عرصه های عظمت ملت ایران

میدان دفاع مقدس
ملت ایران در این جنگ تحمیلی، چشم همه دنیا را به 
خودش متوجه کرد؛ ایران را سربلند کرد و قدرت اسام را 
نشان داد.1 دفاع مقّدس، مظهر بُروز هویّت واال و برجسته 
ملّت ایران بود که توانستند جنگ را به پیروزی برسانند 2 
دفاع مقدس جهاد بزرگ دینی و ملی ملت ایران بود. ملت 
ایران روح اعتماد به نفس ملی را به وسـیله هشـت سـال 
دفاع قدرت مندانه توانست در خود تقویت کند، توانست 
اسـتعدادها را در خـود شـکوفا کنـد، توانسـت ظرفیتهـای 
ناشناخته خود را بشناسد.3 دفاع مقدس ما، دوران جنگ 
هشت ساله پر ماجرای این کشور، داستان ایستادگی ملت 
ایران و ایستادگی جوانان ما در مقابل خباثتها و دشمنیهای 

کفر و استکبار جهانی است.4
این هشت سال، مظهری از برترین صفاتی است که یک 
جامعه می تواند به آن ها ببالد و از جوانان خودش انتظار 
داشـته باشـد. یعنـی دفـاع مقـدس مظهـر حماسـه اسـت، 
مظهـر معنویـت و دیـن داری اسـت، مظهـر آرمان خواهـی 
است، مظهر ایثار و از خودگذشتگی است، مظهر ایستادگی 

1. دیدار اقشار مختلف مردم 1371/7/29
2. ارتباط تصویرى با شرکت کنندگان در آئين تجليل از پيشكسوتان دفاع مقدس  1399/6/31

3. خطبه هاى نماز عيد سعيد فطر 29/ 06/ 1388
4. یادمان شهداى شرق کارون 1393/1/6
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و پایداری و مقاومت است، مظهر تدبیر و حکمت است.1

3- رحلت امام
با هوشیاری و ایمان مخلصانه ملت، فقدان امام رحمه 
الله به عامل قوّت در نظام جمهوری اسامی تبدیل شد. 
ّـی از مسـلمانان صـدر  امـروز رشـد و بینـش مـردم مـا، حت
اسام و زمان پیامبر اکرم )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.2
ابراز وفاداری ملت در آن عزاداری بی نظیر که در مقیاس 
جهـان و تاریـخ فوق العـاده بـود، حـل مسـأله رهبـری، اعـام 
حضور عاشقانه همه جایی و همگانی مردم در دفاع از راه 
امـام و از میـراث معنـوی امـام در برابـر رهزنـان کمین گرفتـه 
و رستاخیز شگفت انگیز و به یادماندنی چهل روزه ایران و 
آن گاه تصویب ملّی اصاحات قانون اساسی و شرکت در 
انتخـاب رئیـس جمهـورِ گزیـده و تشـکیل دولـت و جریـان 
یافتـن همـه امـور کشـور در عیـن تازگـی و جاودانگـی داغ 
رحلت امام و یاد ماندگار او، همه و همه اعتباری افزونتر 
از پیش به ایران و ایرانی و انقاب و نظام اسامی بخشید3

1. دیدار فعاالن عرصه هنر دفاع مقدس  24/ 06/ 1388 
2.  مراسم بيعت روحانيون، مسئوالن و اقشار مختلف مردم آذربایجان 1368/3/30

3. پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی رحمه الله 1369/03/10
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4- میدان مقاومت فرهنگی
در دهـه 70 یـک حرکـت فرهنگـی خباثت آلـودی علیـه 
کشور ما شروع شد حاال شما نگاه کنید؛ متولّدین دهه 70، 
امروز دارند می روند به عنوان مدافع حرم جان 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 اسامی شکفته 
شدند، این نهالها روییدند، حججی ها درست شدند؛ پس 
ما در جنگ فرهنگی پیروز شدیم و دشمن در جنگ فرهنگی 

شکست خورد.1

5- میدان مقاومت اقتصادی
در این مّدتی که این مشکات تحریم و تبعات تحریم 
و ماننـد اینهـا بـوده، مـردم واقعـاً خـوب ایسـتادند، انصافـاً 
ایستادگی کردند و مشکات را تحمّل کردند و از خودشان 
اسـتقامت نشـان دادند..2  ملت ایران تحریم را وسـیله ای 
قرار دادند برای اینکه اتّکاء به نفْس ملّی را افزایش دهند. 3

1. دیدار اقشار مردم 1397/05/25
2. سخنرانی به مناسبت سالروز والدت پيامبر اعظم )ص( و امام صادق عليه السالم 1399/8/13

3. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عيد قربان 1399/05/10
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عرصه بصیرت و دشمن شناسی
این ملت، ملت باایمانی است؛ ملت هوشیاری است؛ 
ملـت بااسـتعدادی اسـت. بـا مسـجد ضـرار نمی شـود ایـن 

ملت را شکست داد. 1

1- میدان فتنه
روز بیست و سوم تیر سال 78 مردم آمدند در خیابانها، 
توطئه دشمن را که سالها برایش برنامه ریزی کرده بودند، 
در یـک روز باطـل کردنـد.2 در فتنـه هجدهـم تیـر، مـردم آن 
حرکت عظیمِ 23 تیر را، نه فقط در تهران، بلکه در سایر 
شهرها به راه انداختند.3 ]در نتیجه [امروز عمده قوای حیاتی 
این کشور، در اختیار اسام و انقاب است. اساسی ترین 
پایه های قدرت در این کشـور یعنی مردم دل بسـته اسـام 

و انقاب و راه امام و ارزشهای الهی و اسامی اند. 4
امـروز دشـمنان ملـت ایـران کـه هدفشـان ایـن بـود کـه 
کشور را به تاطم و آشوب دچار کنند و برادرکشی به راه 
بیندازنـد. در بیـن مسـئوالن جنـگ و اختـاف ایجـاد کننـد، 
به بن بست رسیده اند.5 خیلی تاش کردند، شاید بتوانند 
بیـن ملـت دودسـتگی ایجـاد کننـد؛ امـا نتوانسـتند. و ملـت 

1. مراسم تنفيذ حكم دهمين دوره ریاست جمهورى  12/ 05/ 1388 
2.  بيست و دومين سالگرد امام خمينی رحمه الله  14/ 03/ 1390 

3. اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه 1390/7/20
4. خطبه هاى نمازجمعه 1378/9/26

5. دیدار زائرین و مجاوران 1383/1/2
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ایسـتاد؛ ایـن پیـروزی ملـت بـود. از بیسـت و دوم خـرداد تـا 
بیسـت و دوم بهمـن یک فصـل پرافتخـار و پرعبرتـی بـرای 
ملـت ایـران بـود؛ ایـن یـک درس شـد. آگاهـی جدیـدی بـه 
وجـود آمـد. فصـل تـازه ای در بصیـرت ملـت ایـران گشـوده 
شـد. ایـن یـک زمینـه بسـیار مهمـی اسـت. بایـد بـر اسـاس 

این زمینه، حرکت کنیم.1
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 عبـور از فتنـه و محنـت، 
این ملت یک وضع جدیدی پیدا کرد؛ یک توانائی تازه ای 

در او به وجود آمد.2
  حرف همیشه ملّت ما همین است؛ حرف ملّت عزیز 
ما، قشرهای ما، شهرهای مختلف ما، جوانهای ما، حرف 
انقاب و نظام اسـامی و ایسـتادگی در مقابل زورگویی و 
زیر بار تحمیل قدرتها نرفتن است. حرف ملّت در تمام این 
سالهای متمادی یک حرف بود و امروز که چهل 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. ملّت، حقیقتاً یک ملّت رشید، وفادار، 
بابصیرت، باهمّت، زمان شناس، لحظه شناس است . ملّت 

1. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى  01/ 01/ 1389
2. دیدار مردم اصفهان در روز عيد قربان 1389/8/26
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کار خـودش را می کنـد، تأثیـر خـودش را می گـذارد، رُعـب 
خودش را در دل سیاست گذاران دشمن نفوذ می دهد با 
این حرکت عظیمی که انجام می دهد. ملّت بصیرتشان را 
واقعاً به اوج رسـاندند؛ حقیقتاً این ملّت به اوج رسـاندند 
بصیرت خودشـان را و در این چند روز انگیزه خودشـان را 

خوب نشان دادند1
چهـل سـال اسـت کـه مأمـن مـردم، پرچـم برجسـته و 
بلندِ انقاب است و این در حالی است که مردم از برخی 
از مسائل جاری کشور، انتقاد هم دارند، نه اینکه انتقاد 
ندارند؛ یک آگاهی انقابی، یک کمال سیاسی، در ملّت 
ایـران بـه توفیـق الهـی بـه وجـود آمـده اسـت کـه می تواننـد 
تفکیـک کننـد بیـن نظـام انقابـیِ امّـت و امامـت و بیـن 
تشکیات دیوان ساالری؛ بااینکه در یک جا انتقاد دارند، 
امّـا از اصـل نظامـی کـه بـه وسـیله انقـاب بـه وجـود آمـده 
اسـت، با همه وجود دفاع کنند نظامی که با انقاب این 
ملّت و با فداکاری این ملّت به وجود آمده است و صدها 
هـزار شـهید در راه ایـن نظـام در طـول ایـن چهـل سـال بـه 

قربانگاه رفته اند.2
من به شما عرض بکنم که بله، بعضی ها تحت تأثیر قرار 
می گیرند، و همان مطلبی را که آنها میگویند تکرار می کنند؛ 
چـه در مـورد ضعفهـای کشـور کـه ده برابـر می شـود، چـه در 

1. دیدار مردم قم 1396/10/19
2. دیدار مردم آذربایجانشرقی 1396/11/29
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مورد کم نشان دادن و کوچک نشان دادن نقطه قوّت ها و 
پیشرفتهای کشور، چه در مورد آدرس غلط دادن.  امّا در 
اکثر مردم، در غالب ملّت ایران اثر نمی کند. غالب مردم 
شناخته اند آمریکا را، شناخته اند دشمن را، می دانند که 
اینهـا دروغ میگوینـد، می داننـد کـه اینهـا مغرضانـه حـرف 
می زننـد؛ پـس جریـان تحریـف هـم بـه نتایـج مـورد نظـر آنهـا 

نرسیده.1

2- میدان جهاد علمی
یکی از ارکان و ستونهای اصلیِ ایستادگی کنونی ملت 
ایران عبارت است از پیشرفتهای علمی کشور؛ که به دنبال 
این پیشرفتهای علمی، پیشرفتهای عملی و اجرائی هم در 
مـوارد بسـیاری بـوده. ایسـتادگی ملـت ایـران، در دنیـا یـک 
حادثه باشکوه است. ما توی قضیه قرار داریم. آن کسانی 
که از بیرون نگاه می کنند، عظمت این ایستادگی را بیشتر 
احسـاس می کننـد... یـک رکـن مهـم ایـن ایسـتادگی، علـم 

است. این علم است که به ما اعتماد به نفس داده. 2
ّـت اسـت، نبـرد ایـران بـا ضـّد ایـران  ّـت بـا ضـّد مل نبـرد مل
اسـت، نبرد اسـام با ضّد اسـام اسـت؛ این ]نبرد[ ادامه 
ّـه بعـد از ایـن هـم خواهـد بـود؛ منتهـا سـرگرم  داشـته و البت
شدن ملّت ایران به مبارزه و ایستادگی و استقامت، موجب 

1. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عيد قربان 1399/05/10
2. دیدار جمعی از اساتيد دانشگاه ها؛ 1390/6/2
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نشده است که از بقیّه ی ابعاد و زوایای زندگی غافل بشوند، 
]بلکـه[ همیـن جوانهـای شـما، بچّه هـای شـما پیشـرفتهای 
علمـی را بـه وجـود آورده انـد، همیـن مأمـوران شـما کارهـای 
بزرگ ]برای[ آبروی ملّت ایران در کشور و در منطقه انجام 
داده اند. یعنی ملّت نشـان داد که یک ملِّت زنده اسـت، 
ّـِت باخـدا اسـت، و خـدا  ّـِت بانشـاط اسـت، یـک مل یـک مل

هم کمک میکند. 1
جوان هایـی کـه عرصه هـای علمـی را تصـرف کردنـد و در 
آنجاها حرف نو به میدان آوردند و هویت پیش روند خودشان 
را و اسـتعداد برتـر خودشـان را و قابلیت هـا و ظرفیت هـای 
باالی خودشان را نشان دادند، برای نظام جمهوری اسامی 
آبرو درست کردند. این جوان های شما این کار را کردند.2

3- میدان دفاع از حرم
امـروز یـک جنگـی یـک جایـی وجـود دارد کـه مـردم آن را 
با پوسـت و گوشـت خودشـان حس نمی کنند اما در عین 
حال می روند، ببینید این خیلی مهم است. حس نمی کنند 
جنـگ را امـا می رونـد چـرا؟ بـرای خاطـر اینکـه می فهمنـد کـه 
قضیه چی است. این عمق فهم و این تحلیل درست قضایا 

این خیلی چیز مهمی است این معجزه انقاب است.3

1. دیدار مردم قم 1396/10/19
2. دیدار خانواده شهيد مصطفی احمدى روشن 29/ 10/ 1390

3. منزل خانواده شهداى مشهد 1396/5/19
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 کسانی که این بصیرت را ندارند با خودشان میگویند: 
اینجا کجا، سوریه و حلب کجا؟ این بر اثر بی بصیرتی است. 
َّهِ َما غُزَِی  حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السام فرمود که فَوَالل
ُّوا نباید منتظر ماند که دشمن  قَوْمٌ قَطُّ فِی عُقْرِ دَارِِهمْ إاِلَّ ذَل
بیایـد داخـل خانـه آدم، بعـد آدم بـه فکـر دفـاع از او و خانـه 

بیفتد. دشمن را باید در مرزهای خودش سرکوب کرد.1
افتخـار جمهـوری اسـامی امـروز ایـن اسـت کـه مـا در 
مجـاورت مرزهـای رژیـم صهیونیسـتی نیـرو داریـم. حـاال یـا 
نیروهای خودمان یا نیروهای حزب الله یا نیروهای مقاومت 
یا نیروهای امل. این برای اسام و برای جمهوری اسامی 
خیلی افتخار بزرگی است. جوان هایی که رفتند در سوریه 
یا در عراق و به شهادت رسیدند،  این بصیرت را داشتند، 
می فهمیدنـد کـه دارنـد چـه کار می کننـد. یـک عـّده اینجـا در 
خانه نشسته اند نمی فهمند که قضیّه چیست؛ این بچّه ها 

قضیّه را فهمیدند و رفتند دفاع کنند.2

عرصه حضور در صحنه های عمومی
انقاب مشـارکت مردمی را در مسـائل سیاسـی مانند 
انتخابات، مقابله با فتنه های داخلی، حضور درصحنه های 
ّـی و استکبارسـتیزی بـه اوج رسـانید و در موضوعـات  مل
اجتماعـی ماننـد کمک رسـانی ها و فعّالیّت هـای نیکـوکاری 

1. دیدار جمعی از خانواده هاى شهداى مدافع حرم 1395/09/01
2. گزیده اى از  دیدارهاى خانواده هاى شهداى مدافع حرم 1397/12/22



پیشتازانِ جهادِ امید و تحول 52

که از پیش از انقاب آغاز شده بود، افزایش چشمگیر داد. 
پس از انقاب، مردم در مسابقه خدمت رسانی در حوادث 
طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت می کنند.1
انقاب 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. 
مطالبه خواستها، مطالبه هدفها، دل بستگی به این اهداف، 
دغدغه اینکه چقدر پیش رفتیم و تا کجا پیش رفتیم و چه 
خواهیم کرد؛ با مشکات چگونه دست و پنجه نرم خواهیم 
کرد؛ امروز این دغدغه ها در بین مردم ما عمومیت دارد. 2
هرچه در طول سالهای متمادی، بدخواهانِ این ملت و 
این کشور خواسته اند که مردم را از حضور در صحنه های 
عمومی کشور دور کنند، موفّق نشده اند و علی رغم آن ها، 
مردم شرکت گسترده و افتخارآفرینی در تعیین سرنوشت 
کشور داشته اند و این موجب تحسین هر بیننده ای است.3
این انتخابات، عزیزان من! برای دشمنان شما یک زلزله 
سیاسی بود؛ برای دوستان شما در اکناف عالم یک جشن 
واقعی بود؛ یک جشن تاریخی بود. در سی سالگی انقاب 

1.  بيانيه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
2. دیدار اقشار مختلف مردم 1385/9/22

3. دیدار کارگزاران نظام 1380/3/20
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این جور مردم بیایند نسبت به این نظام و این انقاب و آن 
امام بزرگوار اظهار وفاداری کنند! این یک جنبش عمومی 
و مردمی بود برای تجدید پیمان با امام و با شهدا؛ و برای 
نظام جمهوری اسامی یک نَفَس تازه کردن، یک حرکت 
از نو، یک فرصت بزرگ. این انتخابات، مردم ساالری دینی 

را به رخ همه مردم عالم کشید.1
در هیچ جای دنیا جشنِ یادبود و سالگرد انقاب، اینجور 
مردمی نیست. این تنها انقاب ماست که در هر بیست 
و دوی بهمنی، جشن را مردم می گیرند. در سرتاسر کشور 
میلیونهـا انسـان بـه خیابانهـا می آینـد، تظاهـرات می کننـد، 

شعار می دهند؛ این در هیچ انقابی وجود نداشته.2
ّـت ایـران در تشـییع شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی  مل
عظمت خودش را نشان داد، اتّحاد خودش را نشان داد، 
انگیزه و حضور خودش را نشان داد  ده ها میلیون انسان 
در شـهرهای مختلـف از یـک شـهیدی تشـییع کننـد؛ ایـن 
ّـت ایـران را،  ّـت ایـران را نشـان داد، قدردانـی مل عظمـت مل

بصیرت ملّت ایران را نشان داد.3
سردار شهید عزیز ما را با چشم یک مکتب، یک راه، 
یـک مدرسـه درس آمـوز، بـا ایـن چشـم نـگاه کنیـم آن وقـت 
اهمّیّت این قضیّه روشن خواهد شد. آن وقت این اجتماع 

1. خطبه هاى نماز جمعٔه تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی 1388/3/29
2. دیدار فرماندهان نيروى هوایی ارتش 19/ 11/ 1390 

3. دیدار مردم آذربایجان شرقی. 1398/11/29
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مـردم، ایـن تجلیـل و تعظیـم مـردم، تکریـم مـردم معنـای 
دیگری پیدا می کند با این نگاه، ما می توانیم ملّت ایران را 
و معنویّات ملّت را و باطن ملّت را کشف کنیم. این کسانی 
که به خیابان آمدند، میلیون ها انسانی که آمدند زیر جنازه 
این عزیزان راه رفتند، و کسـانی که از دور دیدند و اشـک 
ریختند، و کسانی که در شهرهای مختلف توانستند از دور 
برای اینها عزاداری بکنند -که واقعاً ده ها میلیون جمعیِّت 
ملِّت ما در این آزمون بزرگ شرکت کردند- می شود باطن 
اینها را، حقیقت اینها را تشـخیص داد. ملّت از هر جناح 
ّـت  و حـزب، از هـر مجموعـه، از هـر قـوم، از هـر خصوصی
جغرافیایـی، در ایـن جهـت مثـل همنـد؛ طـرف دار انقابنـد، 
طرف دار حاکمیّت اسامند، طرف دار ایستادگی در مقابل 
ظلمنـد، طـرف دار »نـه« گفتـن بـه همـه مطامـع دولتهـای 
استکباری و استعماری اند.  ملّت ایران نشان داد که از خطّ 
ّـت ایـران نشـان داد  مجاهـدتِ شـجاعانه دفـاع می کنـد، مل
که به نمادهای مقاومت عشق می ورزد، ملّت ایران نشان 
داد که طرف دار مقاومت است، طرف دار تسلیم نیست. 
ملّت ایران در این قضیّه خود را نشـان داد، باطن خود را 
نشان داد، قاعده و زیربنای فکری خود را ملّت ایران نشان 
داد؛ احساسات صادقانه خود را ملّت ایران نشان داد؛ این 
فریاد انتقامی که از مردم شنیده شد در سرتاسر کشور، 
در واقع این فریاد انتقام، سوخت حقیقی موشکهایی بود 
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که پایگاه آمریکایی را زیر و رو کرد.1
ّـت ایـران  در همـه حـوادث طبیعـی و بایـای طبیعـی مل
حقیقتـاً جانانـه وارد میـدان می شـوند؛ مـا ایـن را بارهـا و 
بارهـا آزموده ایـم. ایـن روح همبسـتگی در میـان مـردم مـا 
و حالـت بسیج شـوندگی بـرای خدمـت بـه هم میهنـان یـک 
چیز استثنائی است؛ مشوّق مسئولین دولت هم هست، 
کمک کار آنها هم هست.2 ملّت ما رفتارهای زیبا دارد. رفتار 
ملّت ما در این قضیّه سیل شمال و جنوب، یک رفتار بسیار 
زیبا بود.3 ملّت ایران در این آزمون کرونا، خوش درخشید؛ 
ملّت ایران در آزمون کرونا، در این بیماری عمومی که در 

واقع باید گفت این وبای مدرن، خوب درخشیدند. 4

عرصه اتحاد و همدلی
ّـت ایـران در خیلـی از امـور صدایشـان صـدای واحـد  مل
است، خواستشان خواست واحد است.5 كدام كشور مثل 
كشور ما ملتی منسجم و متحد دارد؟ اقوام كشور، مذاهب 
كشور، شهرهای كشور، مناطق گوناگون كشور، همه در یك 
جهـت، در یـك هـدف، بـا یـك عواطـف، بـا یـك احساسـات، 

1. خطبه هاى نماز جمعه تهران 1398/10/27
1398/01/14 .2

3. دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب 1398/2/30
4.  مراسم عيد قربان 1399/5/10

5.  دیدار دست اندرکاران مراسم سالگرد شهادت حاج قاسم سليمانی 1399/09/26
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بـا یـك امیـد دارنـد حركـت میكننـد، زندگـی میكننـد.1  ایـن 
وحدتـی کـه خوشـبختانه در زیـر تابـوت پیکـر مطهّـر شـهید 
سـلیمانی و شـهدای همراه ایشـان در بین مردم دیده شـد 

باید محفوظ بشود، محفوظ بماند.2

عرصه ایثار و شهادت
ملت ایران به شهیدان خود افتخار می کند. ما به ارادت و 
اخاص به خانواده های شهیدان افتخار می کنیم و معتقدیم 
شهدا در خط مقدم حرکت کردند؛ پشت سر آنها بافاصله 
پدران و مادران و همسرانند؛ ایستادگی کردند، ایثار کردند. 
امـروز بـه برکـت ایـن ایثـار، حرکـت عظیـم انقابـی ملـت مـا 
برقرار است و ان شاءالله روزبه روز مستحکمتر و باثبات تر 
خواهـد بـود.3 اگـر ایـن شـهادتها نبـود، اگـر ایـن فداکاری هـا 
نبـود، ایـن نظـام باقـی نمی مانـد؛ ایـن نهـال، مـورد تهاجـم 
ّـت اینکـه ایـن نظـام باقـی مانـد  طوفانهـای سـخت بـود. عل
و ایـن نهـال از بیـن نرفـت و بحمداللـه بـه ایـن درخـت تنـاور 
تبدیل شـد، فداکاری ها و ایثارگری ها و شـهادت طلبی ها و 

واردمیدان شدن ها بود؛ این را باید نگه داشت.4

1. دیدار اقشار مختلف مردم  1392/02/25
2. دیدار مردم قم 1398/10/18

1391/7/22 .3
1395/09/15 .4
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فصل سوم

 دستاوردهای عظمت ملت

ایـن چهـل سـال، شـاهد جهادهـای بـزرگ و افتخـارات 
اسـامی  ایـران  در  شـگفت آور  پیشـرفتهای  و  درخشـان 
ّـت ایـران آنـگاه  اسـت. عظمـت پیشـرفتهای چهل سـاله مل
بدرسـتی دیـده می شـود کـه ایـن مـّدت، بـا مّدتهـای مشـابه 
در انقابهای بزرگی همچون انقاب فرانسه و انقاب اکتبر 
شـوروی و انقـاب هنـد مقایسـه شـود... محصـول تـاش 
چهل سـاله، اکنـون برابـر چشـم مـا اسـت: کشـور و ملّتـی 
مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدیّن، پیشرفته در علم، 
انباشته از تجربه هایی گران بها، مطمئن و امیدوار، دارای 
تأثیـر اساسـی در منطقـه و دارای منطـق قـوی در مسـائل 
جهانی، رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی، ر کورددار 
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در رسـیدن به رتبه های باال در دانشـها و فنّاوری های مهم 
از قبیـل هسـته ای و سـلّول های بنیـادی و نانـو و هوافضـا و 
امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد 
ّـت  در انگیزه هـای جهـادی میـان جوانـان، سـرآمد در جمعی
جوان کارآمد، و بسی ویژگی های افتخارآمیز دیگر که همگی 
محصول انقاب و نتیجه جهت گیری های انقابی و جهادی 

است.1
پیشـرفت جـزو ذات حرکـت ملـت ایـران شـده اسـت.2 
ملـت ایـران اثبـات کـرده کـه بـدون تکیـه بـه آمریـکا، هـم 
می شـود پیشـرفت علمی پیدا کرد، هم می شـود پیشـرفت 
اجتماعی پیدا کرد، هم می شود نفوذ بین المللی پیدا کرد، 
هم می شود عزت سیاسی در دنیای بشریت پیدا کرد.3 

1- نهادینه شدن باور همگانی به خدا و مردم
زیـر فشـارهای گوناگـون  کشـور شـما، جامعـه شـما، 
تاب آوریِ حیرت انگیزی دارد، ما حرفهای این ها را می خوانیم، 
ّـت ایـران بـرای ناظـران  می بینیـم، می شـنویم. تـاب آوریِ مل
جهانـی حیرت انگیـز اسـت؛ تعجّـب می کننـد. ایـن فشـاری 
کـه غـول وحشـی آمریکایـی وارد می کنـد، ملّت هـا ی دیگـر 
طاقت یک پنجم این و یک چهارم این را هم ندارند، امّا ملّت 

1.  بيانيه گام دوم انقالب اسالمی
2. دیدار مسئوالن نظام و سفراى کشورهاى اسالمی 1392/5/18

3.  دانشگاه افسرى و تربيت پاسدارى امام حسين عليه السالم 1393/2/31  
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ایران محکم ایستاده؛این به برکت همین معارف اهل بیت 
است، به برکت همین مجالس و محافل است، به برکت 
نـام و یـاد حسـین بن علی و بـه برکـت نـام و یـاد فاطمـه زهـرا 

)سام الله علیها( است.1

سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت، که همین سه 
باور به او قاطعیت می داد، شـجاعت می داد و اسـتقامت 
می داد: باور به خدا، باور به مردم، و باور به خود... همین 
سـه بـاور بتدریـج در مـردم مـا، در جوانـان مـا، در قشـرهای 
گوناگـون، همگانـی شـد؛ امیـد پیـدا شـد، اعتمـاد بـه نفـس 
پیدا شد، توکل به خدا پیدا شد؛ این ها جای یأس را گرفت، 
جـای تاریک نمائـی را گرفـت، جـای بدبینـی را گرفـت؛ مـردم 
ایران روحیات خودشـان را تغییر دادند، خدای متعال هم 
ّـی  وضـع آنهـا را تغییـر داد: »انّ اللـه الیغیّـر مـا بقـوم حت
یغیّروا ما بانفسـهم«؛ ملت ایران راه خود را، حرکت خود 
را، انگیزه هـای خـود را اصـاح کردنـد، خـدای متعـال هـم بـه 
آنها کمک کرد، به آنها نصرت داد و پشتیبانی کرد.2  این 
توکّلِ 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 
بحمداللـه نظـام جمهـوری اسـامی از آغـاز تـا امـروز در 

1. دیدار مداحان اهل بيت عليهم السالم 1398/11/26
2. مراسم بيست و چهارمين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله 1392/03/14

3. مراسم بيست و ششمين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله 1394/3/14
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مواجهه با دشمنان به این وعده الهی مستظهر بوده است، 
اعتمـاد کـرده اسـت؛ بـه قـول الهـی و وعـده الهـی مـا اعتمـاد 
کردیم، حسـن ظن نشـان دادیم؛ مثل بی ایمانان و کفار، 
سـوء ظـن بـه وعـده الهـی نشـان ندادیـم؛ لـذا پیـروز شـدیم. 
در انقـاب پیـروز شـدیم، در دفـاع مقـدس پیـروز شـدیم، 
در مبـارزات گوناگـون اقتصـادی و سیاسـی و اجتماعـی و 
بین المللی بحمدالله تا امروز پیروز شدیم، بعد از این هم 

همین خواهد بود؛ این راه ملت ایران است.1

2- توانايی تبديل تهديدها به فرصت
اولیـن نقطـه مثبـت و نقطـه قـوت نظـام ایـن اسـت کـه 
نظـام ثابـت کـرده اسـت کـه توانائـی غلبـه بـر تهدیدهـا را 
دارد؛..مـا در طـول ایـن سـی ودو سـال تهدیدهـای فراوانـی 
داشـتیم- تهدیـد سیاسـی، تهدیـد امنیتـی، تهدیـد نظامـی، 
تهدیـد اقتصـادی- الزمـه ایـن تهدیدهـا ایـن بـوده اسـت کـه 
نظام ضربه بخورد. البته آنها می خواستند نظام را ساقط 
کننـد- حـاال ایـن، دور از دسترسشـان بـود- الاقـل نظـام را 
عقـب نگه دارنـد، کشـور را عقـب نگه دارنـد. نظـام بـر همـه 
ایـن تهدیدهـا غلبـه پیداکـرده اسـت؛ یـک نمونـه اش جنـگ 
تحمیلی بود، یک نمونه اش حرکات آمریکائی ها بود، یک 
نمونه اش تحریم های گوناگون بود. بعضی از اینها مستقیماً 

1. دیدار مسئوالن نظام و سفراى کشورهاى اسالمی 1393/3/6



61دستاورد های عظمت ملت ایران

از طرف بیگانگان بود؛ مثل تحریم ها. تهدیدهایی هم بود 
که زمینه های داخلی داشت؛ اگرچه دشمن هم می توانست 
از آنها استفاده کند؛ مثل مسئله قومیت ها در کشور. نظام 
بر همه اینها غلبه کرد. این خیلی نقطه مهمی است. به 

نظر من نقطه قوت درجه اول نظام این است.1
بزرگ ترین دلیل برای اقتدار ملّت ایران و قوّت و قدرت 
ّـت ایـران، ایـن اسـت کـه چهـل سـال اسـت کـه یکـی از  مل
سفّاک ترین و بی رحم ترین و رذل ترین قدرتهای دنیا یعنی 
آمریکا در مقابل ملّت ایران مشـغول کارشـکنی و شـرارت 
ّـت زیانـی وارد کنـد و  اسـت و نتوانسـته اسـت بـه ایـن مل
نتوانسـته هیچ غلطی بکند و ملّت ایران راه خودش را در 
پیش گرفته و پیش رفته و قوی تر شده؛ این نشانه قدرت 
ملّت ایران است. اگر ملّت ایران و نظام جمهوری اسامی 
مقتدر و قوی نبود، یک دهمِ تاشی که دشمنان می کنند 
کافی بود که این ملّت را مغلوب کند و نظام محبوبشـان 
را از آنهـا بگیـرد؛ نظـام در مقابـل آنهـا ایسـتاده، روزبـه روز 
هم قوی شده.  فقط هم آنها نبودند؛ در داخلِ کشور هم 
همین جـور. مـن بـه شـما عـرض بکنـم سـه جریـان معـارض 
از روز اوّل انقـاب در مقابلـه بـا انقـاب اسـامی و حرکـت 
امام بزرگوارمان پیدا شدند: یک جریان، جریان به اصطاح 
لیبراِل متمایل به غرب و آمریکا و دلبسته آمریکا و غرب 

1. دیدار مسئوالن نظام 1390/05/15
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بودند؛ یک جریان، کمونیست های اسلحه به دستی بودند 
که از هیچ چیز ابا نداشتند و پرهیز نمی کردند؛ یک جریان 
دیگر، منافقینی بودند با ظاهر اسامی و باطن خُبث کفر 
ّـی حاضـر شـدند برونـد زیـر پرچـم صـّدام  ّـت کـه حت و بی هوی
بدنام سینه بزنند . این ها سه جریان اساسی بودند در این 
کشور؛ هر سه جریان مغلوب و منکوب انقاب اسامی. 
ّـه جریـان متحجّـر و مرتجـع داخلـی بـود  یـک جریـان هـم البت
کـه آن هـم بـه نـوع دیگـری در مقابـل انقـاب و در مقابـل 
حرکت انقاب می ایستادند و مزاحمت می کردند که آنها 
ّـت از آنهـا  ّـه خیلـی قابـل ذکـر و قابـل توجّـه نبودنـد و مل البت
عبـور کـرد؛ جریـان مزاحـم ارتجـاع و تحجّـر و دین تراشـی. 
جمهوری اسامی به کمک ملّت، با ابتکار و قدرت جوانانِ 
ّـت، توانسـت آن دشـمنان خارجـی و ایـن دشـمنان  ایـن مل
داخلی را به عقب نشـینی وادار کند و آنها نه فقط نتوانند 
به جمهوری اسـامی آسـیب برسـانند بلکه نتوانند جلوی 

پیشرفت جمهوری اسامی را بگیرند. 1
و  دشـواری ها  ایـن  همـه  از  اسـامی  نظـام جمهـوری 
گردنه هـای سـخت عبـور کـرده. مگـر عبـور نکردیـم؟ مگـر 
متوقف ماندیم؟ مگر توانستند به جمهوری اسامی ضربه 
وارد کننـد؟ مگـر توانسـتند بـه آرمانهـا و اصـول جمهـوری 
اسـامی خدشـه ای وارد کننـد؟ نتوانسـتند. ایـن هـم یـک 

1. مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسين )عليه السالم( 1397/4/9
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واقعیـت اسـت. ایـن واقعیتهـا بایـد دائمـاً جلـوی چشـم مـا 
باشد. یک واقعیت دیگر این است که ما در همین شرائط 
تهدید، پیشرفت کردیم. در طول این سالهای متمادی، ما 
در همه حوزه ها جلو رفتیم.1 پیشـرفت در شـرایط تحریم. 

یکی از نقاط مهم قوت کشور این است. 2

3- احیاء عقالنیت صحیح
انقاب بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل 
بین المللی را به گونه شگفت آوری ارتقاء داد. تحلیل سیاسی 
و فهم مسائل بین المللی در موضوعاتی همچون جنایات 
غرب بخصوص آمریکا، مسئله فلسطین و ظلم تاریخی به 
ملّت آن، مسئله جنگ افروزی ها و رذالت ها و دخالت های 
قدرت هـای قلـدر در امـور ملت هـا و امثـال آن را از انحصـار 
طبقه محدود و عزلت گزیده ای به نام روشنفکر، بیرون آورد؛ 
این گونـه، روشـنفکری میـان عمـوم مـردم در همـه کشـور و 
همه ساحت های زندگی جاری شد و مسائلی ازاین دست 
حتّی برای نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل فهم گشت.3
احیـاء  انقـاب اسـامی،  از مهم تریـن خدمـات  یکـی 
عقانیت صحیح در کشور بود. اینکه شما جوان دانشجو 
می آیید مسائل منطقه را تحلیل می کنید، با نگاه موشکافانه 

1. دیدار کارگزاران نظام  03/ 05/ 1391  
2. دیدار مسئوالن نظام 1390/05/15

3. بيانيه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
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مسـائل را می بینیـد، دشـمن را معرفـی می کنیـد، حـوادث 
منطقه را تحلیل می کنید و می ایستید، این نشان دهنده 
حیات عقانی یک کشور است؛ این را انقاب به ما داد. 
امـروز بعضی هـا بـاز دلشـان می خواهـد برگردنـد بـه همـان 
شـکل سـابق. همان جریانهای غرب زده - جریان هایی که 
عاشق غربند، ملت را تحقیر می کنند، داشته ها را تحقیر 
می کننـد، فرهنـگ و هویـت ملـی را تحقیـر می کننـد بـه نفـع 
مسلطین غربی - دلشان می خواهد که همانها دوباره بیایند 
و بـرای امـور کشـور، فرهنـگ کشـور، جهت گیـری کشـور، 

شاخص معین کنند و معرفی کنند.1

4- غلبه رویشها بر ریزشها
انبـوه جوانانـی کـه باروحیـه انقابـی رشـد کـرده و آمـاده 
تاش جهادی برای کشورند و جمع چشمگیر جوانان محقّق 
و اندیشمندی که به آفرینش های علمی و فرهنگی و صنعتی 
و غیـره اشـتغال دارنـد؛ این هـا ثـروت عظیمـی بـرای کشـور 
اسـت کـه هیـچ اندوختـه مـادّی بـا آن مقایسـه نمی توانـد 
شـد. رویش هـای انقـاب بسـی فراتـر از ریزش هـا اسـت و 
از  بیشـتر  به مراتـب  امیـن و خدمتگـزار،  دسـت ودل های 
مفسدان و خائنان و کیسه دوختگان است. دنیا به جوان 
ایرانی و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی، در بسـیاری از 

1. دیدار دانشجویان 1393/5/1
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عرصه ها با چشم تکریم و احترام می نگرد.1
رویش های ما بر ریزشهای ما رجحان دارند، غلبه دارند. 
2 من به چشم می بینم و می توانم گواهی بدهم که جوانان 

انقابـی امـروز مـا، از جوانـان انقابـی آغـاز انقـاب، اگـر از 
لحاظ ایمان و تقوا و استحکام عقیده بهتر نباشند، عقب تر 
نیسـتند.3   امـروز بصیـرت جوانهـای مـا هـم از جوانـان آن 
روزگارِ اول انقاب و در اثنای انقاب، یقیناً بیشتر است. 4
می کننـد،  نـگاه  ظواهـر  از  بعضـی  بـه  عـده ای  یـک 
قضاوت هـای غلـط می کننـد؛ خیـال می کننـد کـه جوانهـا از 
دیـن برگشـته اند. نخیـر؛ جوان هـا عاقه منـد بـه ایـن راهنـد، 
عاقه مند به آن چیزی هستند که ایمان به آن در دل آنها 
راسخ است؛ و این مربوط به اکثریت جوان این کشور است؛ 
و ایـن از برکـت خـون شهداسـت؛ و ایـن بـه برکـت فـداکاری 

عزیزان شما و جوانهای شماست.5
یکـی از نقـاط قـوّت و مثبـت مـا همیـن اسـت کـه ایـن 
البتـه  منتقـل شـد.  و سـوم  نسـل های دوم  بـه  ارزش هـا 
ریزش داشـته ایم، توبه کار از انقاب و پشـیمان از انقاب 
داشته ایم، اما رویش های ما بیشتر از ریزش های ما بوده 

1. بيانيه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
2. همایش ده ها هزار نفرى »خدمت بسيجيان« در ورزشگاه آزادى 1397/7/12

3. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوى 1397/01/01
4. دیدار دانش آموزان و دانشجویان و خانواده هاى شهدا 1388/08/12

5. دیدار خانواده هاى شهدا و ایثارگران استان خراسان شمالی 1391/7/22
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اسـت. نیروهـای فرسـوده ریـزش پیـدا کردنـد، امـا نیروهـای 
جوان و با طراوت باال آمدند و رویش پیدا کردند.1

5- استقرار ثبات و امنیت
انقاب ثبات و امنیّت کشور و تمامیّت ارضی و حفاظت 
از مرزهـا را کـه آمـاج تهدیـد جـّدی دشـمنان قرارگرفتـه بـود 
پیـروزی در جنـگ هشت سـاله و  ضمانـت کـرد و معجـزهٔ 
شکسـت رژیـم بعثـی و پشـتیبانان آمریکایـی و اروپایـی و 
شرقی اش را پدید آورد.2 تاش ملت عزیز ما و هوشمندی 
و آگاهی و بصیرت مردم عزیز ما در سرتاسر کشور، موجب 
شـده اسـت کـه کشـور مـا از یـک ثبـات سیاسـی مسـتمری 

برخوردار باشد؛ این نعمت بزرگی است. 3
این کشـوری اسـت که در برابر حملهٔ نیروهای معدود 
انگلیسـی و غیـر انگلیسـی در جنـگ ]جهانـی[ دوّم، چنـد 
ساعت بیشتر نتوانست ایستادگی کند ]امّا[ هشت سال 
همـهٔ نیروهـای قدرتهـای جهانـی، یعنـی آمریـکا، شـوروی، 
فرانسـه، انگلیـس، آلمـان و دیگـران و پول هـای دولت هـای 
مرتجع، زیر اسم صّدام با ایران جنگیدند -یعنی یک جنگ 
بین المللـی بـه معنـای واقعـی کلمـه- و بعـد از هشـت سـال 
هیچ غلطی نتوانستند بکنند و به وسیلهٔ نیروهای نظامی 

1. خطبه هاى نماز جمعه تهران 14/ 11/ 1390
2. بيانيه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22

3.  اجتماع مردم شيروان 24/ 07/ 1391
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و دفاعی و مردمی ما، از مرزها اخراج شدند؛ این چیز کمی 
نیست. این مال سالهای اوّل انقاب است، مال دههٔ اوّل 
انقاب است که یک چنین حرکت عظیمی انجام گرفت. 
امروز که خب بحمدالله وضع نیروهای نظامی ما بمراتب 
]بهتر است[؛ یعنی نمی شود گفت ده برابر؛ ده ها برابر 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 است1.

6- پيشراني موتور علم و فناوري و ايجاد 
زيرساخت ها

انقاب موتور پيشران کشور در عرصهٔ علم و فنّاوري و 
ايجاد زيرساخت هاي حياتي و اقتصادي و عمراني شد که تا 
اکنون ثمرات بالندهٔ آن روزبه روز فراگيرتر مي شود. هزاران 
شرکت دانش بنیان، هزاران طرح زیرساختی و ضروری برای 
کشـور در حوزه هـای عمـران و حمل ونقـل و صنعـت و نیـرو 
و معـدن و سـامت و کشـاورزی و آب و غیـره، میلیون هـا 
تحصیل کردهٔ دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزاران واحد 
دانشـگاهی در سراسـر کشـور، ده هـا طـرح بـزرگ از قبیـل 
چرخهٔ سوخت هسته ای، سلّول های بنیادی، فنّاوری نانو، 
زیسـت فنّاوری و غیره با رتبه های نخسـتین در کلّ جهان، 

1. دیدار با نمایندگان تشكل هاى دانشجویی 1399/2/28
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شـصت برابر شـدن صادرات غیرنفتی، نزدیک به ده برابر 
شـدن واحدهـای صنعتـی، ده هـا برابـر شـدن صنایـع ازنظـر 
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 
جایـگاه مرجعیـت در آن و ده هـا نمونـهٔ دیگـر از پیشـرفت، 
محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس جمعی است 
که انقاب برای کشور به ارمغان آورد. ایرانِ پیش از انقاب، 
در تولید علم و فنّاوری صفر بود، در صنعت به جز مونتاژ 

و در علم به جز ترجمه هنری نداشت.1
انقـاب چهـرهٔ کشـور را، چهـرهٔ ایـران را از یـک کشـور 
عقب ماندهٔ علمی که بکلّی از لحاظ علمی در آخرین صفهای 
کشـورهای دنیا قرار داشـت -کشـور عقب ماندهٔ علمی،... 
تبدیل کرد به یک کشور آزاد، کشور مستقل، کشور عزیز، 
برخوردار از موفّقیّتهای بزرگ علمی در رشته های مهمّ حیاتیِ 
امروز. امروز ایران در رشـته های مهمّی در بین پنج کشـور 
دنیا، شش کشور دنیا یا حّداکثر ده کشور دنیا حضور دارد؛ 
این رشـته ها، رشـته های بسـیار بااهمّیّتی اسـت. کشـور در 
این قسمتها پیشرفت کرده و کشور مستقل، کشور آزاد، 
کشـور آبرومنـدی اسـت؛ ایـن یکـی از مهم تریـن کارهایـی 

است که انقاب انجام داده2

1.  بيانيه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
2. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1399/11/29
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صنایعی که ملت ایران به دست خودشان ایجاد کرده اند، 
یک ماجرای شگفت انگیز است. 1   پیشرفت هسته ای در 
کشور، مایهٔ افتخار فنّاوری و دانش فنی کشور بوده. این یک 
نقطهٔ قوّت بسیار بزرگ برای کشور است؛ هم آبرو و مایهٔ 
اعتبار است، هم در عمل، موجب پیشرفت کشور است.2

7- استقرار مطالبه عمومی عدالت
شعار عدالت هم، شعار واقعی است و شعاری است که 
بحمدالله در کشور، ماندگار و مستقر است.3  انقاب کفّهٔ 
عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد. 
نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به دلیل آنکه 
ایـن ارزش واال بایـد گوهـر بی همتـا بـر تـارک نظـام جمهـوری 
اسامی 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 گذشـته قابل مقایسـه نیسـت. در 
رژیـم طاغـوت بیشـترین خدمـات و درآمدهـای کشـور در 
اختیار گروه کوچکی از پایتخت نشـینان یا همسـانان آنان 
در برخـی دیگـر از نقـاط کشـور بـود. مـردم بیشـتر شـهرها 
به ویژه مناطق دوردست و روستاها در آخر فهرست و غالباً 

1. دیدار مردم قم 1383/10/19
2. مراسم بيست و نهمين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله 1397/3/14

3. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى 1397/1/1
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محروم از نیازهای اوّلیّهٔ زیرساختی و خدمت رسانی بودند. 
جمهوری اسـامی در شـمار موفّق ترین حاکمیّتهای جهان 
در جابه جایـی خدمـت و ثـروت از مرکـز بـه همه جـای کشـور 
و از مناطق مرفّه نشین شهرها به مناطق پایین دست آن 
بوده است. آمار بزرگ راه سازی و خانه سازی و ایجاد مراکز 
صنعتی و اصاح امور کشاورزی و رساندن برق و آب و مراکز 
درمانـی و واحدهـای دانشـگاهی و سـد و نیـروگاه و امثـال 
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 
کرده است؛ ولی هست و حسنه ای برای مدیران جهادی و 
با اخاص نزد خدا و خلق است. البتّه عدالت مورد انتظار 
در جمهـوری اسـامی کـه مایـل اسـت پیـرو حکومـت علـوی 
شناخته شود، بسی برتر از اینها است و چشم امید برای 

اجرای آن به شما جوان ها است.1
در بـاب عدالـت کارهـای بسـیار زیـادی انجام گرفتـه، 
کارهـای بسـیار خوبـی انجام گرفتـه اسـت، منتهـا ایـن، آن 
ّـت مسـلمان  عدالتـی کـه مـا دنبالـش هسـتیم و آرزوی مل
اسـت نیسـت، بـا آن فاصلـه دارد؛ وَااّل اگـر شـما مقایسـه 
کنیـد کشـور مـا را بـا دوران قبـل از انقـاب یـا بـا بسـیاری از 
کشـورهای دیگـر، می بینیـد در اینجـا فاصلـهٔ طبقاتـی کمتـر 

1. بيانيه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
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اسـت، توانایی های قشـر ضعیف بیشـتر اسـت، عمومیت 
آموزش وپرورش و بهداشت و دیگر چیزها حتماً از بسیاری 
کشورهای دیگر بیشتر است. یک نکتهٔ بسیار مهم درزمینهٔ 
فساد هست؛ این را بگویم، این را همه توجّه کنند، همهٔ 
ملّت ایرآن هم توجّه کنند. بنده از قدیم با فساد و مفسد 
و مفسدین اقتصادی و غیرذلک مبارزه می کردم و مخالفت 
می کردم، الآن هم عقیده ام قرص و محکم همین است؛ 
امّـا بعضی هـا وقتـی دربـارهٔ فسـاد حـرف می زننـد، افراطـی 
حـرف می زننـد، حواسـتان باشـد! یک جـوری حـرف می زننـد 
کـه گویـا همـه فاسـدند، همـهٔ مدیـران را و همـهٔ دسـتگاه ها 
را فساد گرفته! نه آقا، این جوری نیست؛ یک تعداد کمی 
فاسـدند. بلـه! فسـاد، کمـش هـم زیـاد اسـت و بایـد بـا آن 
مواجهه بشود؛ امّا این یک حرف است، اینکه شما جوری 
حـرف بزنـی کـه شـنونده خیـال کنـد همه جـا را فسـاد گرفتـه 
حرف دیگری است . بعضی ها تعبیرات فرنگی هم به کار 
می برنـد: فسـاد سیسـتمی؛ نـه آقـا! آن کسـی کـه فسـاد را 
سیسـتمی می بینـد، در مغـز خـودش فسـاد هسـت، در 
چشـم خـودش فسـاد هسـت. این همـه مدیـر پاک دسـت، 
این همه کارگزار مؤمن و پاک دسـت در سرتاسـر کشـور در 
همهٔ دستگاه ها وجود دارند، دارند زحمت می کشند؛ چرا 
بـه اینهـا ظلـم می کنیـد؟ چـرا خـاف میگوییـد؟ چـرا به نظـام 
اسـامی ظلـم می کنیـد؟ بلـه! در نظـام اسـامی یـک نفـر 
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هم نباید فاسد باشد؛ امّا آنچه وجود دارد، مثاً ده فاسد 
اسـت، نـه ده هـزار فاسـد؛ خـب اینهـا خیلـی تفـاوت دارد؛ 
ایـن را توجّـه داشـته باشـید. بعضی هـا در حـرف زدن، در 
نوشـتن؛ حـاال کـه دیگـر فضـای مجـازی هـم هسـت، راحـت 
برمی دارند اینجاوآنجا می نویسند آقا همه را فساد گرفته نه 
آقا! این جوری نیست. بله! فساد هست، در دستگاه های 
مختلف هم هست. من دیدم مثاً در فرض کنید مجلس 
یا جای دیگر بعضی ها را متّهم می کنند؛ درست که دقّت 
می کنیـد، می بینیـد آن هایـی کـه مـورد اتّهـام قرارگرفته انـد 
یک چند نفر آدم اند؛ این چند نفر را نمی شود تعمیم داد. 
تـازه اگـر راسـت باشـد؛ ممکـن اسـت همیـن هـم کـه متّهـم 
می کنند دروغ باشد، خاف واقع باشد، از روی ندانستن 
و بی اطاعی باشد؛ امّا اگر هم راست باشد، تازه می شود 
چنـد نفـر در مقابـل یـک عـّده ِی کثیـر. توجّـه داشـته باشـید 

که افراط وتفریط در همهٔ چیزها غلط است.1

8- افزايش عيار معنويت و اخالق
انقاب عیار معنویت و اخاق 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 انقاب، بیش از هر چیز رواج داد؛ آن انسان معنوی 

1. دیدار اقشار مختلف مردم 05/22/ 1397
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و عـارف و وارسـته از پیرایه هـای مـادّی، در رأس کشـوری 
قـرار گرفـت کـه مایه هـای ایمـان مردمـش بسـی ریشـه دار 
و عمیـق بـود. هرچنـد دسـت تطـاول تبلیغـات مـروّج فسـاد 
و بی بندوبـاری در طـول دوران پهلوی هـا بـه آن ضربه هـای 
سخت زده و لجنزاری از آلودگی اخاقی غربی را به درون 
زندگـی مـردم متوّسـط و بخصـوص جوانـان کشـانده بـود، 
ولی رویکرد دینی و اخاقی در جمهوری اسامی، دل های 
مسـتعد و نورانـی به ویـژه جوانـان را مجـذوب کـرد و فضـا بـه 
سود دین و اخاق دگرگون شد. مجاهدت های جوانان در 
میدان هـای سـخت ازجملـه دفـاع مقـّدس، بـا ذکـر و دعـا و 
روحیـهٔ بـرادری و ایثـار همـراه شـد و ماجراهـای صـدر اسـام 
را زنده و نمایان در برابر چشم همه نهاد. پدران و مادران 
و همسـران بااحسـاس 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 فضاهای 
دینی رونقی بی سابقه گرفت. صف نوبت برای اعتکاف از 
هزاران جوان و استاد 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 
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میـان جوانـان رونـق یافـت و تـا امـروز، روزبـه روز بیشـتر و 
باکیفیت تر شده است؛ و اینها همه در دورانی اتّفاق افتاده 
کـه سـقوط اخاقـی روزافـزون غـرب و پیروانـش و تبلیغـات 
پُرحجم آنان برای کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد، 
اخاق و معنویت را در بخش های عمدهٔ عالم منزوی کرده 
اسـت؛ و ایـن معجـزه ای دیگـر از انقـاب و نظـام اسـامی 

فعّال و پیشرو است.1
ما یک چرخش صد و هشتاد درجه ایِ فرهنگی نسبت به 
قبل از انقاب و دوران طاغوت به شکل کلی داریم؛ جزئیات 
را بحث نمی کنیم. با نگاه کان، یک چرخش به تمام معنا 
اسـت.2 معنویت در این کشـور به شـّدت موردتهاجم بود؛ 
سعی می شد معنویت ازاله شود؛ اما امروز چراغ معنویت 

در بین مردم روشن و پُرفروغ است. 3
ّـت ایـران به رغـمِ اَنـف سیاسـت هایی کـه انسـانها را  مل
می خواهند از معنویّت دور کنند، به معنویّت پایبند است، 
ایسـتاده اسـت و در مقابـل دنیـای رونـدهٔ بـه سـمت فسـاد 
و انحطاط معنوی ایسـتاده اسـت. و عامل این همه تاش 
در سرتاسـر کشـور، عمدتـاً جوانهـای ایـن کشـورند؛ و ایـن 
یـک سـرمایهٔ معنـوی بی بدیلـی اسـت کـه جوانهـای کشـور، 
روح معنویّت در وجودشان باشد و این نگه دارندهٔ هویّت و 

1.  بيانيه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
2. دیدار مسئوالن نظام در روز دوازدهم ماه مبارک رمضان 30/ 04/ 1392

3. جلسٔه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی اميرکبير 22/ 12/ 1379
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اسـتقال و عزّت و عظمِت کشـور اسـت.1  روح معنویت و 
دلدادگـی بـه ارتبـاط بـا ذات مقـدس احدیـت در مـردم مـا 

نهادینه است، عمیق است، ریشه دار است. 2
بـا وجـود ایـن همـه عوامـل انحـراف، بحمداللـه ملـت 
معنویـت  بـه  دین شناسـند،  خدادوسـتند،  مؤمننـد،  مـا 
عاقه مندنـد. امـروز جوانهـا در دنیائـی کـه مادیگـری بـر آن 
حاکم است، غرق در حیرت و آشفتگی اند؛ دوری از معنویت 
آنها را دچار آشگفتی کرده است؛ اما ملت ما اینجور نیست. 
ملـت مـا در ایـن مجـرای عظیـم معنویـت حرکـت کـرد، بـا 
معنویت توانست یک انقابِ با این عظمت را به پیروزی 
برساند، با معنویت توانست در این دنیای مادی یک نظام 
اسامی را که متکی به معنویت است، برافرازد، پایه های 
آن را محکـم کنـد و آن را در مقابـل تهاجمهـا و طوفانهـای 
گوناگون حفظ کند. ملت ما یک جنگ هشت سالهٔ تحمیلی 
را با تکیهٔ به همین معنویت توانست با سرافرازی و پیروزی 
طـی کنـد. امـروز هـم جوانهـای مـا اکثـراً جوانهـای مؤمـن و 
معنوی هستند. حتّی آن کسانی که بظاهر گرایش معنوی 
در سیمای آنها نیست، انسان در مواقع حساس می بیند 

دلهایشان متوجه خداست.3

1. خطبه هاى نماز عيد فطر 1397/3/25
2. خطبه هاى نماز عيد سعيد فطر 1389/6/19

3. خطبه هاى نماز جمعٔه تهران به امامت رهبر معظم انقالب اسالمی 1388/3/29
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9- استقرار مردم ساالری دینی
در ایـن چهـل سـال، دولت هایـی کـه بـا انتخـاب مـردم 
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 کشـور ما مسـتقر اسـت. ما در انتخابات های خودمان 

نگذاشتیم یک روز تأخیر بشود، حتّی در دوران جنگ.1
مردم ساالری دینی در کشور تثبیت شده است؛ معنای 
آن این است که نظام جمهوری اسامی توفیق یافته است 
کـه مردم سـاالری را در کشـور نهادینـه کنـد؛ ایـن چیـز کمـی 
نیست. کشوری که در طول قرنهای متمادی با حکّام مستبد 
و دیکتاتور گذران می کرده است، آن چنان با مردم ساالری 
و شرکت مردم در انتخاب صاحبان قدرت، آشنا و در هم 
آمیخته شده است که بعد از گذشت 35 سال از هیجانات 
اوّل انقاب، مردم وقتی نوبت انتخاب می رسد، 72 درصد 
در انتخابـات شـرکت می کننـد؛ قـدر ایـن را بایـد دانسـت. 
مردم سـاالری در کشـور بـه یـک جریـان عـادی تبدیـل شـده 
اسـت؛ لذاسـت مردم در سرتاسـر کشـور، در روسـتاها، در 
شهرها، خود را در مقابل صندوق رأی وظیفه دار می دانند، 

به صندوق رأی مراجعه می کنند.2
بافت عمومی کشور در این انقاب ذیسهمند، ذینظرند، 

1. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوى 1397/01/01
2. حرم مطهر رضوى 1393/1/1
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اراده و عزم آنها تأثیر می گذارد. اگر یک مسئولی هم بخواهد 
کجروی کند، بخواهد حرکت دیگری در قبال حرکت انقاب 
به راه بیندازد، مردم او را حذف می کنند. 1 در زمینهٔ سیاسی 
پیشرفت کرده ایم. درزمینهٔ سیاست داخلی، همین مدل 
جدیـد مردم سـاالری دینـی کـه مـا بـه دنیـا عرضـه کرده ایـم، 
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 سالم است؛ بدون کارها 
و شـگردها و خدعه هایی که در دنیا معمول اسـت... این 

پیشرفت سیاسی ما است.2 

10- استقرار کامل استقالل سیاسی
 انقاب، استقال کامل سیاسی را به کشور داد. امروز 
در میـان ایـن قدرت هـای بـزرگ، یـک قـدرت وجـود نـدارد 
کـه بتوانـد ادعـا کنـد خواسـت او، اراده او بـر اراده ملـت 
ایران اندک تأثیری دارد.3 ملت ایران ملتی است مستقل، 
آزاد، هوشـمند و به شـدت بـه هویـت ملـی و اسـامی خـود 
عاقه منـد؛ از هرگونـه تهدیـدی به شـدت بیـزار و متنفـر و 
غیرپذیـرای دخالـت خارجیهـا و سـلطهٔ بیگانـه؛ ملتـی آقـا و 
عزتمند که هر کس با این ملت از در صلح و مسالمت و 

1.  اجتماع بزرگ مردم کرمانشاه 1390/7/20
2. دیدار مسئوالن نظام در روز دوازدهم ماه مبارک رمضان 30/ 04/ 1392

3. خطبه هاى نماز جمعه تهران 1389/11/15
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دوستی و تعامل معمولی وارد شود، با ملتی خوب، پذیرا 
و عاقه مند روبه رو می شود؛ اما اگر کسی بخواهد به این 
ملت زور بگوید، تهدید کند، قصد سلطهٔ بر آن را داشته 
باشـد و دائـم چنـگ و دنـدان بـه آن نشـان دهـد، معلـوم 

است که این ملت، ملتی نیست که زیر بار کسی برود.1
اولین نعمت بزرگ الهی برای کشور، ملت و مسئوالن 
ما، این اسـت که عزت و اسـتقال ملی دارند. امروز هیچ 
قدرتـی در دنیـا نمی توانـد ادعـا کنـد کـه بـر نظـام سیاسـی 
کشور ما حاکم است و اشاره، تصریح، نهیب یا تهدید او 
می توانـد اثـری بـر روی تصمیم گیری هـای مـا بگـذارد.2 همـهٔ 
چیزهایی که دشمن را خشمگین می کند و به غیظ و غضب 
وادار می کند، کارهای ملّت است، عظمت ملّت است.3 

11- تضعیف جبهه استکباری و تقویت جبهه 
مقاومت

بـا  ایـن انقـاب و نظامـی کـه بـه وجـود آمـد، از اوّل 
دشـمنی های سـخت مواجه بود. قریب چهل سـال اسـت. 
هیچ غلطی نتوانسـتند بکنند. ملّت ایران آن ملّتی اسـت 
که از روز اوّل تا امروز، با همین جور توطئه ها و با همین جور 
حرفها مواجه بوده؛ آن ها خواسته اند به ملّت ایران سیلی 

1. دیدار مردم قم 1382/10/18
2.  دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمی 29/ 03/ 1385

3. دیدار با مردم آذربایجان شرقی 1396/11/29
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بزنند، ]ولی[ ملّت ایران به آنها سیلی زده؛ آن ها خواسته اند 
نظام جمهوری اسامی را ساقط کنند، ]امّا[ یکی یکی در 
حسرت این آرزو به گور رفتند. این را همه بدانند -هم دشمن 
بدانـد، هـم دوسـتان بـا اخـاص بداننـد، هـم آن دوسـتانی 
کـه گاهـی دلشـان می لـرزد بداننـد- کـه جمهـوری اسـامی 
مسـتحکم ایسـتاده اسـت و بدانید آن ها نمی توانند به ما 
سـیلی بزننـد، مـا بـه آنهـا سـیلی خواهیـم زد.1 این هایـی کـه 
دشـمنان مـا هسـتند و مقابـل مـا هسـتند، خودشـان هـم 
اعتـراف می کننـد کـه رو بـه ضعفنـد و بـا وجـود ایـن، خـوی 

استکباری را هم فراموش نمی کنند.2
جمهوری اسامی چهل سال است که آماج خرابکاری 
آمریـکا و همدسـتان آمریـکا اسـت؛ در ایـن چهـل سـال 
در جمهـوری اسـامی چـه اتّفاقـی افتـاده اسـت؟ جمهـوری 
اسـامی از یـک نهـال باریـک تبدیـل شـده اسـت بـه یـک 

درخت برومند و پُرثمر.3
رئیس جمهـور آمریـکا می گویـد کـه »حکومـت ایـران از 
قدرت آمریکا هراس دارد«؛ خب اگر ما از شما هراس داریم 
چطـور دهـهٔ 50 شـما را از ایـران بیـرون ریختیـم و دهـهٔ ۹0 
شما را از کلّ منطقه خارج کردیم.4 یکی از مظاهر شکست 

1. دیدار خانواده هاى شهداى مرزبان و مدافع حرم 1396/3/28
2. گزیده اى از  دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1398/7/4
3. دانشگاه علوم دریایی امام خمينی رحمه الله نوشهر 1397/06/18

4. دیدار بسيجيان 1396/9/1
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آمریکا این است که نتوانسته بر روحیهٔ استقال طلبی در 
ملّت ما و بر روی جوانان ما اثر بگذارد... مخصوص جوانهای 
مـا هـم نیسـت، ایـن بتدریـج در بیـن جوانهـای کشـورهای 
دیگر هم تا آنجایی که ما اطّاع داریم، رسوخ پیدا کرده؛ 

بخصوص کشورهای همسایهٔ ما. 1
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.2  در قضیّهٔ 
مقاومت، آمریکایی ها تصمیم گرفتند ریشهٔ مقاومت را در 
غرب آسیا بکَنند، مطمئن هم بودند که این کار را خواهند 
کرد؛ ما ایستادیم، ما گفتیم نمی گذاریم. امروز برای همهٔ 
دنیا ثابت شده است که او می خواست و نتوانست، و ما 
خواستیم و توانستیم؛ این را همه در دنیا فهمیده اند. در 
مقابل ظلم باید ایستاد.3  امروز ملت ایران توانسته است 
با حضور خود، با استقامت خود، با عزت خود، با صابت 
خـود، بـر روی حـوادث مهـم جهـان و حـوادث مهـم منطقـه، 

این تأثیرات ژرف را باقی بگذارد.4

1. دیدار دانش آموزان و دانشجویان 1397/08/12
2. دیدار مسئوالن سازمان صدا و سيما 1383/9/11

3. دیدار فرماندهان و کارکنان نيروى هوایی ارتش  1396/11/19
4. مراسم بيست و سومين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله1391/3/14
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12- 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 
اسـت. امـروز نظـام جمهـوری اسـامی، یـک کشـور اثرگـذار 
ّـی در  اسـت؛ »آری« و »نـه« او در مسـائل منطقـه، حت
مسـائل جهانـی اثـر می گـذارد؛ ایـن بـرای کشـور خیلـی مهـم 
است.1   ما یک عمق راهبردی در منطقه داریم که خیلی از 
ملّتها و دولتها ی منطقه طرف دار ما هستند، عاقه مند به 
ما هستند و حاضرند در خدمت هدفهای ما تاش کنند.2 
امروز کشور عزیز است. امروز در سطح منطقه تقریباً 
در همـهٔ مسـائل منطقـه تـا ایـران نخواهـد تـا ایـران حضـور 
نداشـته باشـد و اراده نکنـد کاری پیـش نمـی رود.3 امـروز 
جمهوری اسامی 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 هست؛ این هم ضمناً معلوم باشد.4  امروز بحمدالله 
اعتبـار بین المللـی مـا بسـیار خـوب اسـت. متقابـاً دولـت 
آمریکا امروز منفورترین کشور در منطقهٔ اسامی است.5

1. خطبه هاى نماز جمعه تهران 1390/11/14
2. سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عيد 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 مسئوالن نظام 1390/05/15
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فصل چهارم

 مسئولیت تحول و آفرینش 
عظمت های نوبه نو

ایـران بـه برکـت انقـاب، اکنـون در جایگاهـی متعالـی و 
شایستهٔ ملّت ایران در چشم جهانیان و عبورکرده از بسی 
گردنه هـای دشـوار در مسـائل اساسـی خویـش اسـت. امّـا 
راه طی شـده فقـط قطعـه ای از مسـیر افتخارآمیـز بـه سـوی 
آرمانهـای بلنـد نظـام جمهـوری اسـامی اسـت. دنبالـهٔ ایـن 
مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته ها نیست، باید 
با همّت و هشـیاری و سـرعت عمل و ابتکار شـما جوانان 
طـی شـود. مدیـران جـوان، کارگـزاران جـوان، اندیشـمندان 
جوان، فعّاالن جوان، در همهٔ میدانهای سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگـی و بین المللـی و نیـز در عرصه هـای دیـن و اخـاق 
ّـت و عدالـت، بایـد شـانه های خـود را بـه زیـر بـار  و معنوی
مسئولیّت دهند، از تجربه ها و عبرتهای گذشته بهره گیرند، 
نگاه انقابی و روحیهٔ انقابی و عمل جهادی را به کار بندند 
و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتهٔ اسامی بسازند.1

1. بيانيه گام دوم انقالب اسالمی
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1- ایران قوی، رمز اصلی تحول و عظمت آفرینی  
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. بعضی ملّتها هستند که تا قوی 
شدن، فاصلهٔ زیادی دارند؛ امیدی وجود ندارد که بخواهند 
در خـود آن نیرویـی را کـه بتواننـد مقابلـه کننـد بـا زورگویـان 
و گردن کلفت های عالم، ایجاد کنند؛ امّا ملّت ما این جور 
نیست؛ ما اواّلً استعداد قوی شدن، زیاد داریم؛ امکانات 
ّـی  ّـت مـا بـه سـمت اقتـدار مل و ظرفیّتهـا هـم زیـاد داریـم؛ مل

هم راه افتاده است و راه زیادی پیموده است.1
خودمان را آماده کنیم برای ایفای نقش در پدید آوردن 
نظم جدید؛ کشور را آماده کنیم برای اینکه نقش آفرینی 
کند. و این هم ممکن نخواهد شد مگر با قوی کردن کشور؛ 
کشـور را بایـد قـوی کنیـم. تقویـت کشـور متوقـف اسـت بـر 
اسـتفادهٔ از همـهٔ ظرفیتهـا و توانایی هایـی کـه مـا در داخـل 

کشور و در بیرون کشور داریم..2
باید قوی بشویم؛ این را من بارها عرض کرده ام به ملّت 
عزیزمان و به مسئولین هم در جلسات کاری، در جلسات 
خصوصی، در نگاه عمومی، مکرّر مطرح کرده ام. بایستی 
این ابزارهای قدرت را در خودمان تقویت کنیم، ملّت قوی 

1. حرم مطهر رضوى 1393/1/1
2. دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1393/6/13
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بشـود، کشـور قـوی بشـود، آنـگاه دشـمن مأیـوس خواهـد 
شد.1  اینکه بعضی خیال کنند که اگر چنانچه ما یک قدم 
عقـب رفتیـم، یـک کمـی کوتـاه آمدیـم، آمریکایی هـا دسـت 
از دشـمنی برمیدارند، بسـیار خطا اسـت؛ خطای فاحشـی 
است این فکر. اینکه بعضی فکر کنند که شما کاری نکنید 
که آمریکا عصبانی بشـود، درسـت نقطهٔ مقابل فرمایش 
پروردگار عالم است: وَ َمثَلُهُم فِی الإِنجیلِ کَزَرعٍ أَخرََج َشطْأَهُ 
ُّرَّاَع لِیَغیظَ  فَآزَرَهُ فَاْسـتَغْلَظَ فَاْسـتَوی عَلی ُسـوقِهِ یُعِجُب الز
َّارَ؛ رشد عناصر مؤمن، این نهالهای برومند، این  بِهِمُ الکُف
جوانهـای مؤمـن، اصـاً بـرای ایـن اسـت کـه »لِیَغیـظَ بِهِـمُ 
الکُفّار«، تا دشـمن عصبانی بشـود؛ از همین هم بیشـتر 

عصبانی اند.2
ّـت عزیـز ایـران بایـد همّتشـان ایـن باشـد کـه قـوی   مل
ّـت ایـران عبـارت اسـت از  بشـوند. تنهـا راه در پیـش پـای مل
قوی شدن؛ باید تاش کنیم قوی بشویم . باید ملّت ایران 
و مسئولین کشور تاششان برای قوی شدن کشور و قوی 
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 

1. سخنرانی به مناسبت سالروز والدت پيامبر اعظم )ص( و امام صادق عليه السالم 1399/8/13
2. دیدار مردم قم 1398/10/18
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هم پیدا نکنند.1
عاج مشکل ما با دشمنان قوی پنجهٔ بی رحمِ بین المللی 
ایـن اسـت کـه بایـد قـوی بشـویم.2 مـا مکـرّر عـرض کرده ایـم 
ایـران بایـد قـوی بشـود؛ اگـر قـوی بشـود، دشـمن مأیـوس 
می شـود، توطئه های دشـمن در نطفه خفه می شـود و به 

نتیجه نمی رسد؛ این نتیجهٔ قوی شدن است.3
بنده قباً مکرّر راجع به »ایران قوی« صحبت کرده ام؛ 
یعنی ما باید تاش کنیم کشور را قوی کنیم. خب، کشوری 
و ملّتی که می بیند دشمنی های دشمنان و زیاده خواهان 
و مسـتکبران را، راه کار و عاجـش ایـن اسـت کـه خـودش 
را قـوی کنـد. ایـن قـوّت کشـور و »ایـران قـوی« یـک شـعار 
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.4

1. خطبه هاى نماز جمعه تهران 1398/10/27
2. دیدار اقشار مخلتف مردم 1398/11/16

3. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1398/11/29
4. دیدار نوروزى 1400/01/01
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2- افزایش نورانیت دل و ارتباط با خدای 
متعال و اهل بیت علیهم السالم

جامعـهٔ اسـامی و انقابـی مـا اگـر چنانچـه از ذکـر الهـی 
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 شد. ما به آن اهداف 
واال، به آن خواسته های مطلوب، در صورتی می رسیم که 
بتوانیم یک تاش مؤمنانه و صادقانه ای را دنبال بکنیم؛ 
و آن جز با توجّه به خدای متعال و افزایش نورانیّت دل و 

ارتباط دل با خدای متعال ممکن نیست.1
اینکـه مـا را توصیـه می کننـد بـه دعـا کـردن، بـه تضـرّع 
کردن، برای این است که گم نکنیم خودمان را، خطا نکنیم؛ 
خودتان را کوچک نشـمرید، ضعیف نشـمرید؛ اگر متّکی 
بـه منبـع الیـزال قـدرت و ثـروت باشـید، آن وقـت دیگـر هیـچ 
احتیاجـی بـه کسـی نداریـد؛ اللّهُـمَّ اَغنِنـا عَـن ِهبَـةِ الوَهّابیـَن 
بِهِبَتَِک وَ اکفِنَا وَحَشةَ القاطِعیَن بِِصلَتِک؛ همهٔ دنیا هم که 
رو برگردانند، شما قدرتمندید. یک ذرّه از این احساس در 
ملّت ایران به وجود آمده، چهل سال است که در مقابل 
ّـرِ دنیـا، بـا قـدرتِ تمـام  ُـررویِ وقیـحِ بی شـرمِ متکب قدرتهـای پ
ایستاده است. آنچه من و شما در این مقوله داریم، یک 
اندکی از بسـیار اسـت؛ هرچه بیشـترش کنیم، این اقتدار 

1. بيانات رهبر معّظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام 1396/3/22
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و این توانایی بیشتر می شود.1
یکـی از مهمتریـن خصوصیـات انقـاب اسـامی ایـران 
این است که با وجود راهی دشوار و طوالنی، با این همه 
مزاحمـت، بـا ایـن همـه معارضـه، بـا ایـن همـه سیاسـتهای 
برخورد گوناگون، با شکلهای مختلف و از جوانب مختلف، 
این خط مستقیم در انقاب مطلقاً زاویه پیدا نکرده است 
و ایـن بـه بـرکات معنـویِ الهـی اسـت کـه از طریـق اهل بیـت 
)علیهم الّسـام( و نـام مبـارک زهـرای اطهـر و نـام مبـارک حضـرت 

َّه و توجهات این بزرگوار برای ما حاصل شده؛ این ها  بقیةالل
را باید نگه داریم؛ این ها را باید دودستی برای خودمان حفظ 
کنیـم. ایـن توجـه را، ایـن توسـل را، ایـن توجـه بـه اهل بیـت 
)علیهم الّسام( را، این از خدا دانستن را، به خود غرّه نشدن را 

باید برای خودمان نگه داریم.2
 اگر من و شما بتوانیم این معیّت الهی را حفظ کنیم، 
بدانیـد آمریـکا کـه هیـچ، اگـر ده برابـر قـدرت آمریـکا هـم 
کسـانی در دنیـا نیـرو داشـته باشـند، ایـن نیرویـی کـه خـدا 
بـا او اسـت، بـر آنهـا غلبـه خواهـد کـرد.3   آنچـه یـک ملـت 
از ایـن طریـق و از طـرق معنـوی بـه دسـت مـی آورد، یـک 
پشـتوانه ای می شـود، ذخیره ای می شـود برای اینکه بتواند 
در همهٔ میدانهای زندگی، با ارادهٔ راسخ و با عزمِ مقاوم در 

1. دیدار اقشار مختلف مردم 1397/05/22
2. دیدار جمعی از شاعران و ذاکرین اهل بيت عليه السالم 1390/3/3

3. دیدار بسيجيان 1395/09/03
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مقابل مشکات پیش برود؛ بن بست ها را باز کند، کارهای 
بزرگ انجام دهد. پشتوانهٔ همهٔ اینها، این معنویت است.1
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 اساسـی دارد. عـّده ای غافلنـد، همـه اش روی محاسـبات 
مادّیِ محض 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 محاسبات مادّی را مستکبرین 
عالـم هـم دارنـد می کننـد، بهتـر از شـما هـم می کننـد، چـرا 

روزبه روز عقب می روند؟2

3- اطمینان به نصرت الهی و نقاط امیدبخش
 انقاب از روز اول تا امروز هر قدمی برداشـته اسـت، 
قدمـی بـوده اسـت کـه نویـد قـدم بعـدی را بـه مـا مـی داده؛ 
هرگز در داالن یأس و ناامیدی قرار نگرفتیم؛ همیشه فرج 

در مقابل ما بود.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 ایـران، در کشـورهای مختلـف مـردم بـه روح ایـن شـهید 

1. دیدار اقشار مختلف مردم 1392/2/25
2. دیدار اقشار مختلف مردم 1392/3/22
3. دانشگاه امام حسين عليه السالم 1392/3/6
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بـزرگ درود فرسـتادند و پرچـم آمریـکا و صهیونیسـت ها را 
آتش زدند. آیا دست خدا را بوضوح نمی شود دید؟ آیا »ال 
تَحزَن اِنَّ اللهَ َمعَنا« را که دربارهٔ پیغمبر، در نهایت شّدت، 
در غار ثَور تنها، بی کس، به همراهش می گوید »ال تَحزَن 
اِنَّ اللـهَ َمعَنـا« خـدا بـا مـا اسـت؛ ایـن را نشـان نمی دهـد؟ 
آیا این فرمایش حضرت موسی را به قوم بنی اسرائیل که 
ّـا لَمُدرَکـون« االن اسـت کـه  ترسـیده بودنـد می گفتنـد »اِن
ُـن  نیروهـای فرعـون بیاینـد مـا را محاصـره کننـد و از بیـخ و ب
کار مـا را تمـام بکننـد، حضـرت موسـی فرمـود، »کّاً إِنَّ 
ّـی« را انسـان  ّـی َسـیَهدین« آیا اینجـا »اِنَّ َمعِـَی رَب َمعِـَی رَب
ّـت ایـران نمی توانـد احسـاس کنـد کـه  نمی شـود ببینـد؟ مل
»اِنَّ اللـهَ َمعَنـا«، خـدا بـا مـا اسـت؟ خـدا دسـتهای قـدرت 
ّـت  خـود را در ایـن کشـور، در ایـن جامعـه، در میـان ایـن مل
فعّال کرده است. خود این شهادت بزرگ هم یکی از آیات 

قدرت الهی است.1
اگر بر روی نقاط مثبت و نقاط قوّت تکیه می کنم، برای 
این است که ثابت شود ملت ایران این توانائی ها را به کار 
برد و علی رغم میل بدخواهان که می خواستند ثابت کنند 
ملـت ایـران نمی توانـد، ملـت ایـران ثابـت کـرد کـه می تواند. 
از نقاط ضعف بی اطاع نیستیم، نقاط ضعف هم داریم؛ 
اما در جمع بندی نهائی، نقاط قوّت بسیار بیشتر از نقاط 

1. خطبه هاى نماز جمعه تهران  1398/10/27
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ضعف است.1
 امروز مردم ما باید امید داشته باشند؛ اگر امید بود، 
حماسه خواهد بود. ما در ذهنها تردید ایجاد کنیم، در دلها 
یأس تزریق کنیم، حماسه به وجود می آید؟ معلوم است 
که نه. مثاً در اوائل دههٔ 60 اگر چنانچه ما می گفتیم آینده 
چنین و چنان خواهد شد، ممکن بود بعضیها بگویند بله، 
این ها دارند تلقین می کنند؛ اما امروز که داریم می بینیم 
حرکت عمیقِ وسیعِ پیشروندهٔ انقاب و کشور را به سوی 
اهداف؛ هم اهداف مادی، هم اهداف معنوی؛ هم اهداف 
سیاسـی، هـم اهـداف اجتماعـی؛ هـم اهـداف داخلـی، هـم 
اهـداف بین المللـی؛ این هـا جلـوی چشـم مـا اسـت؛ مگـر 
کسـی می توانـد منکـر شـود؟ آن وقـت ایـن چشـم اندازی را 
که امروز ما برای خودمان ترسیم می کنیم، کسی بیاید در 
آن تردیدآفرینی کند، یأس آفرینی کند، ناامیدی به وجود 
بیـاورد؛ همچنیـن در حرکـت و جهـاد مـداوم کـه نیـاز یـک 

کشور و یک امت و یک تاریخ است.2
ما در تشخیص هدفهامان و تعیین راهِ به این هدفها، 
هرگز دچار تردید نشدیم؛ 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، 

1. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوى بمناسبت تحویل سال  1391/01/01
2. دیدار جمعی از مداحان 1392/02/11
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امیدهـای واهـی نبـود؛ امیدهـای درسـتی بـود  1ظرفیّتهـا را 
شناسـایی کنیـم، توانایی هـا را احصـاء کنیـم، تجربه هـا را 
مّدنظـر قـرار بدهیـم و از همـهٔ اینهـا باالتـر، نصـرت الهـی را 

فراموش نکنیم.2
نشـانهٔ  الهـی،  وعده هـای  معجزگـون  تحقـق  همـواره 
امیدبخشـی اسـت کـه تحقـق وعده هـای بزرگتـر را نویـد 
می دهد. آن روز که اسـام در ایران پیروز شـد و توانسـت 
دژ آمریکا و صهیونیزم را در یکی از حساسترین کشورهای 
این منطقهٔ بسیار حساس 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. «.3
 ما میتوانیم؛ ما تجربه کرده ایم که میتوانیم. توانستن 
فقـط بـه ِصـرف یـک اعتقـاد نیسـت، فقـط اعتقـاد بـه غیـب 
نیسـت، ]بلکـه[ بـه چشـم خودمـان مشـاهده کرده ایـم کـه 
میتوانیم. بعضی ها آیه ی یأس میخوانند که ]باید[ ماحظه ی 
قدرتهـا را بکنیـم و رودربایسـتی ]دارنـد[ در مقابـل قدرتهـا؛ 
نه، شما ماحظه کردید این چند توطئه ی پی در پی که در 
این منطقه، آمریکا و صهیونیسم و ارتجاع عرب و دیگران 
بـه  وجـود آورده بودنـد، همـه بـا اقتـدار جمهـوری اسـامی 
نابود شد، از بین رفت؛ یکی  از آنها همین مسئله ی گروه 

1. جمع خانواده هاى شهدا و ایثارگران کرمانشاه 1390/7/21
2. دیدار مسئوالن نظام 1397/3/2

3. اجالس جهانی علما و بيدارى اسالمی 1392/2/9
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تکفیری غیر انسانی داعش بود که خب بحمدالله با همّت 
جوانان، با همّت مردان مؤمن، با همّت کسانی که نیروی 
مقاومـت را قبـول داشـتند، نابـود شـد، از بیـن رفـت؛ خـب 
این کار کوچکی نیسـت، کار خیلی بزرگی اسـت! در خود 
بعضی از این کشـورهای مجاور ما هم گاهی باور نمیشـد 
کـه میتـوان این چنیـن عملـی را، این چنیـن حرکتـی را انجـام 
داد، امّا خب وادار شدند، وارد میدان شدند، موفّق شدند، 

باور کردند.1
 در یک نگاه وسیع تر وضعیّت آمریکا را وقتی که نگاه 
می کنیم، می بینیم که قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنهٔ آمریکا 
در دنیا رو به افول و رو به زوال است؛ در طول سالها دائماً 
دارد کـم می شـود. آمریـکای امـروز از آمریـکای چهـل سـال 
قبل که انقاب پیروز شد، بمراتب ضعیف تر است؛ قدرت 
آمریـکا رو بـه افـول اسـت؛ نکتـهٔ مهـم ایـن اسـت. بسـیاری 
از سیاسـیّون معتبـر دنیـا و جامعه شـناس های معتبـر دنیـا 
معتقدند که »قدرت نرم« آمریکا فرسوده شده است، در 
حـال از بیـن رفتـن اسـت2 آمریـکا رو بـه افـول اسـت؛ همـه 
این را بدانند. آن کسانی که گرایش به این دارند که برویم 
با آمریکایی ها سـازش کنیم، بیخودی نقشـهٔ بی اسـاس و 

بی پایه می کشند؛ آمریکا رو به افول است..3

1. دیدار بسيجيان 1396/09/01
2. دیدار دانش آموزان و دانشجویان 1397/8/12
3. دیدار دانش آموزان و دانشجویان 1397/8/12
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4- انقالبی گری 
راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی 
آرمانهـای بلنـد نظـام جمهـوری اسـامی اسـت. دنبالـهٔ ایـن 
مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشته ها نیست، باید 
با همّت و هشـیاری و سـرعت عمل و ابتکار شـما جوانان 
طـی شـود. مدیـران جـوان، کارگـزاران جـوان، اندیشـمندان 
جوان، فعّاالن جوان، در همهٔ میدانهای سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگـی و بین المللـی و نیـز در عرصه هـای دیـن و اخـاق 
ّـت و عدالـت، بایـد شـانه های خـود را بـه زیـر بـار  و معنوی
مسئولیّت دهند، از تجربه ها و عبرتهای گذشته بهره گیرند، 
نگاه انقابی و روحیهٔ انقابی و عمل جهادی را به کار بندند 
و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتهٔ اسامی بسازند.1
بایـد  بگیـرد،  انجـام  پیشـرفت حقیقـی  اگـر بخواهیـم 
خصوصیّات انقابی 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؛.2  شما اگر بخواهید برای کشورتان به معنای 
واقعـی کلمـه مفیـد باشـید، بایـد نـگاه انقابـی را، نـگاه و 
ّـر اسـامی  نگـرش انقـابِ بنیانـی ای را کـه مبتنـی بـر تفک
اسـت، در خودتـان حفـظ کنیـد و تقویـت کنیـد.3 مـردم مـا، 

1. بيانيه گام دوم انقالب
2. دیدار رئيس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1394/12/20

3. دیدار مدال آوران المپيادهاى علمی و اعضاى تيم ملی واليبال جوانان 1398/5/16
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قشرهای مختلف ما، جوانهای ما، روحانیّون ما، پیشه وران 
ما، دانشگاهیان ما، محقّقین ما، مسئوالن ما، دولتی های 
ما، مجلسـی های ما باید انقابی بمانند و انقابی حرکت 
بکنند. همه انقابی باشند تا بتوانیم این راه را با موفّقیّت 

پیش برویم و ادامه بدهیم.1
 اگر ملّت ایران بخواهد به آن هدفها برسد، بخواهد این 
راه را ادامه بدهد، باید راه امام بزرگوار را درست بشناسد، 
اصـول او را درسـت بشناسـد، نگـذارد شـخصیّت امـام را 
تحریف کنند، که تحریف شخصیّت امام، تحریف راه امام 
و منحرف کردن مسـیر صراط مسـتقیم ملّت ایران اسـت. 
اگـر راه امـام را گـم کنیـم یـا فرامـوش کنیـم یـا خـدای نکـرده 
عمداً به کنار بگذاریم، ملّت ایران سیلی خواهد خورد. .2
هرجا انقابی بودیم، جهادی حرکت کردیم، بر روی آن 
ریـل حرکـت کردیـم، پیـش رفتیـم؛ هرجـا کوتاهـی کردیـم و 
غفلت کردیم، عقب ماندیم. میتوانیم برسیم به شرط اینکه 
انقابی حرکت کنیم و انقابی پیش برویم. مخاطب این 
سخن، نسل امروز و نسل فردا و نسل فرداهای بعد است؛ 
مخاطب این سخن، همه ی ما هستیم؛ مسئوالن مخاطبند؛ 
فعّاالن سیاسی، فعّاالن فرهنگی، فعّاالن اجتماعی، همه 
مخاطـب ایـن سـخنند؛ جوانـان، دانشـگاهیان، حوزویـان، 
ایـن  مخاطـب  همـه  شـهریان،  روسـتاییان،  پیشـه وران، 

1. مراسم بيست  و هفتمين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله 1395/03/14
2.  مراسم بيست و ششمين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله 1394/3/14



95مسئولیت تحول و آفرینش عظمت های نو به نو

سـخنند؛ همـه بایـد بداننـد میتـوان ایـن راه را بـا شـیوه ی 
انقابـی حرکـت کـرد و آن وقـت، پیشـرفت قطعـی اسـت؛ و 
میتوان به شیوه ی دیگری حرکت کرد و آن وقت سرنوشت 
سرنوشت رقّت آوری خواهد بود. امام تعبیر رایجی داشتند، 
مکرّر در مواردی میگفتند: »اسام سیلی خواهد خورد«. 
ّـت ایـران سـیلی خواهـد خـورد،  اگـر راه را عـوض کردیـم، مل

اسام هم سیلی خواهد خورد.1
دوش  بـر  وظیفـه ای  مردمنـد.  انقـاب  ایـن  صاحـب 
همگان سنگینی می کند و آن حفظ این امانت بزرگ الهی 
اسـت. مـردم بایـد خودشـان را حافـظ ایـن انقـاب بداننـد. 
انقاب هویتش، معنایش به شعارهای انقاب است؛ به 
جهتگیریهـای انقـاب اسـت؛ بـه ارزشـها و مبانـی انقـاب 
اسـت. همیشـه بوده اند، امروز هم هسـتند، در آینده هم 
خواهنـد بـود کسـانی کـه بخواهنـد بـه بهانـهٔ اینکـه اوضـاع 
جهان عوض شده است، شعارهای انقاب را تغییر بدهند 
یـا شـعار دینـی - بُعـد دینـی - را از انقـاب جـدا کننـد یـا بُعـد 
عدالت اجتماعی را از انقاب جدا کنند یا بُعد سلطه ستیزی 
و بیگانه ستیزی را از انقاب جدا کنند یا بُعد ضد استبداد 
بـودن را از انقـاب جـدا کننـد. مـردم بایـد هوشـیار باشـند؛ 

بدانند. این انقاب با شعارهای خود زنده است.2

1. مراسم بيست  و هفتمين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله 1395/03/14
1387/3/14 .2
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5- احساس مسئولیت همگانی و عمل جهادی
تقویت روحیهٔ مسئولیت شناسی در مردم یکی دیگر از 
ارزشهاست. مردم نباید احساس بیمسئولیتی کنند. خیلی 
مهـمّ اسـت کـه ایـن روحیـه در همـهٔ مـردم به وجـود آیـد کـه 
مسـئولند: در قبال قضایای جامعه همه مسـئولیت دارند 
و بـرای پیشـبرد جامعـه و گذرانـدن آن از پیچهـای خطرنـاک 
و پرتگاههـای دشـوار، هـر کاری کـه می تواننـد، بایـد انجـام 

دهند.1 
ما در شکست دشمن شک نداریم؛ بنده هیچ تردیدی 
ندارم... ولیکن طبق سنّت الهی، یک وظایفی بر عهدهٔ ما 
است؛ هرگز این نتیجهٔ قطعی که پیشرفت و نصرت الهی 
نسبت به جمهوری اسامی است، نباید ما را از وظایفمان 
غافل کند. یک وظایفی بر عهدهٔ ما است که اگر این وظایف 
را انجـام ندهیـم، نمی توانیـم بـه آن نتایـج مطمئـن باشـیم؛ 

باید وظیفه مان را انجام بدهیم.2  
قـدرت خـدا پشـت سـر آدمهـای تنبـل نمی آیـد؛ پشـت 
سـر ملّتهایـی کـه حاضـر نیسـتند فـداکاری کننـد نمی آیـد. 
قـدرت خـدا پشـت سـر آن کسـانی می آیـد کـه وارد میـدان 
می شوند، حرکت می کنند، تاش می کنند، خودشان را برای 
همه کار آماده می کنند؛ این ها متّکی اند به قدرت الهی. 3 

1. دیدار مسئوالن سازمان صدا و سيما 1381/11/15
1397/3/2 .2
1395/3/3 .3
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مادامی که شما ایمان و تقوا و عمل صالح را برای خودتان 
حفـظ می کنیـد؛ تمـام قـدرت خـدا، تمـام نوامیـس طبیعـت 
و تمـام امکانـات یـک گـروه برگزیـده در اختیـار شماسـت.1 
هرچه میزان تقوای ملت ما از لحاظ کیفیت و کمیت افراد 
با تقوا باالتر برود، پیروزی و موفقیت ما سـریعتر و زودتر 

خواهد بود.2 
جهـاد مـداوم، نیـاز همـه اسـت. همـهٔ پیشـرفتها، همـهٔ 
تمدن سازیها، به برکت مجاهدتِ دائم شده است.3 علّت 
اینکـه مـا در مقابلـهٔ بـا آمریـکا کوتـاه نمی آییـم ایـن )انجـام 
وظیفه( است. اینکه ما در مقابل فشار تبلیغاتی دشمنان، 
کم نمی آوریم به توفیق الهی، به خاطر این است؛ چون یک 
وظیفه است؛ اگر چنانچه نکردیم، »کان حقّاً علی الله ان 
یدخلنـا مدخلـه«. اگـر مـا کوتـاه بیاییـم، خـدای متعـال مـا را 
هم به همان سرنوشتی و همان دوزخی که آن ستمگر را 
مبتا خواهد کرد مبتا می کند؛ وظیفهٔ ما این است، این 

جمهوری اسامی است.4
اگـر ایسـتادید - همچنـان کـه تـا امـروز ایسـتاده اید - و 
متکـی بـه خـدا و دیـن خـدا بودیـد، قطعـاً پیـروز می شـوید؛ 
اما اگر ما نایسـتیم، اگر به شـرائط الزمِ یک مبارزهٔ با این 

1. دیدار فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران 1374/06/29
2. خطبه هاى نماز جمعٔه تهران 1369/11/19

3. دیدار جمعی از مداحان 1392/02/11
4. مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسين عليه السالم 1398/07/21
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عظمت توجه نکنیم، خب معلوم اسـت که خدای متعال 
به ملتهای تنبل، به ملتهای سرگرم مسائل حقیر، توجهی 
نمی کنـد. لطـف خـدا، عنایـت خـدا، پشـتیبانی خـدا شـامل 
ملتهائـی می شـود کـه بایسـتند، بفهمنـد، بصیـرت داشـته 

باشند، تشخیص بدهند، حرکت کنند. 1
ایـن نظـام، نظـام مردمـی اسـت. نظـام مردمـی نه فقـط 
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 کشـور دسـت مسـئول اجرائی کشـور اسـت؛ امّا 
ّـت  اگـر کمـک مـردم، حمایـت مـردم، همـکاری مـردم، محب
مردم، صبر مردم، منطقی نگریستن به قضایا از سوی مردم 
وجود نداشته باشد، هیچ دست معجزه گری قادر به هیچ 
کاری نیست.2  اگر می خواهید پیشرفت کنید باید مبارزه 
کنید. عافیت طلبی، یک گوشه ای نشستن، دست ها را به 
هـم مالیـدن و بـه حـوادث دنیـا نـگاه کـردن و وارد میدانهـای 
بزرگ دنیا نشدن، برای هیچ کشور و هیچ ملتی پیشرفت 

به بار نمی آورد. باید وسط میدان بروید.3

1391/8/10 .1
2. دیدار جمعی از علما و روحانّيون سراسر کشور در آستانٔه ماه محّرم 1368/5/11

3. دیدار استادان و دانشجویان کردستان  27/ 02/ 1388
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6-مطالبه گرِی آرمان ها با  حوصله و صبر انقالبی
امروز وظیفهٔ مسئوالن کشور، کار بی وقفه است. وظیفهٔ 
مردم هم مأیوس نشـدن و دنبال کارها را گرفتن و تاش 
کردن و از مسئوالن به نحو منطقی مطالبه کردن است.1 
پرچم آرمان خواهی و مطالبه گری را زمین نگذارید. این 
آرمان خواهی موجب می شود که ما راه را گم نکنیم و وسط 
راه، کج و راست و به چپ و راست حرکت نکنیم. نگذارید 
این مطالبهٔ شما و اعتراض شما اعتراض به نظام اسامی 
تلقّـی بشـود؛ ایـن مهـم اسـت؛ دشـمن منتظـر ایـن اسـت. 
پرچـم مطالبه گـری را اگـر شـما در دسـت داشـته باشـید، 
خـوب اسـت؛ ]امّـا[ اگـر شـما ایـن پرچـم را زمیـن گذاشـتید، 
کسانی ممکن است این پرچم را بردارند که هدفشان رفع 
مشکات مردم نیست؛ ]بلکه[ هدفشان معارضه و مبارزهٔ 
با اسـام و با جمهوری اسـامی و با نظام اسـامی اسـت؛ 

این را نگذارید.2
ما امروز در جامعه مان نیاز مبرم داریم به اینکه آرمانها 
را مدام تکرار کنیم، مدام بگوییم، مدام روی آن کار کنیم، 
مـدام مطالبـه کنیـم. ایـن مطالبه گـری خیلـی چیـز خوبـی 
اسـت. مطالبه گـریِ آرمان هـا از آن چیزهایـی اسـت کـه از 
آن نباید دسـت برداشـت. اگر چنانچه این حجم عظیم و 
وسیع تهاجم به افکار عمومی از سوی ضّد انقاب با این 

1.  اجتماع بزرگ مردم شهرستان کاشان و آران و بيدگل 1380/8/20
2. ارتباط تصویرى با نمایندگان تشكل هاى دانشجویی 1399/02/28
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مطالبه گری ها مواجه نشـود، قطعاً ویرانگری خواهد کرد. 
یـادآوری آرمانهـا، مطـرح کـردن آرمانهـا، خواسـتن آرمانهـا، 
طلبـکاری نسـبت بـه تحقّـق ایـن آرمانهـا یـک سـّدی اسـت 
در مقابـل تخریـب افکار عمومـی و فضاهـای نخبگانـی -کـه 
متأّسفانه روی فضاهای نخبگانی هم دارند کار می کنند- و 
فضاهـای مدیریّتـی؛ کـه در مـواردی هـم متأّسـفانه بی تأثیـر 
نبوده. اینجا یک لشکری از جوانهای مؤمن و انقابی الزم 
اسـت کـه وارد میـدان بشـوند، مطالبـه کننـد آرمانهـا را و 
خودشان کمک کنند به تحقّق این آرمانها... . پس بنابراین، 
احتیـاج اسـت بـه یـادآوری ایـن آرمانهـا بـا همـان زبـانِ ویـژهٔ 
جوانِ مؤمنِ انقابی که از خصوصیّاتش صراحت اسـت، 
از خصوصیّاتش شجاعت در گفتار است؛ اینکه شجاعانه 
حرف خودش را بزند... بایستی این ارزشها به صورتِ صریح، 
هوشیارانه، دائماً مطالبه بشود؛ ]از سوی[ جوانِ پای کار... 
بـا حوصلـه و صبـر و تدبیـر. 1 شـما وقتی کـه یـک آرمانـی 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 
حوصلـهٔ انقابـی و صبـر انقابـی، مثـل خشـم انقابـی 
اسـت. وقتی که حضرت موسـی بعد از پیغمبری آمدند به 
مصر و آن معجزه را نشان دادند و دعوت و این حرفها -خب، 

1. دیدار جمعی از دانشجویان 1397/3/7
2. دیدار جمعی از دانشجویان 1394/04/20
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بنی اسرائیل منتظر بودند دیگر؛ از گذشته خبر داده شده 
بـود کـه یـک منجـی ای خواهـد آمـد و آن منجـی هـم موسـی 
است؛ حاال موسی آمده، منتظر بودند بمجرّدی که موسی 
آمد، دسـتگاه فرعون کن فیکون بشـود؛ نشـده بود- قرآن 
می گوید آمدند پیش حضرت موسـی و گفتند که »اوذینا 
مِـن قبـل ان تَأتِیَنـا وَ مِـن بَعـدِ مـا ِجئتَنـا«؛  تـو کـه آمـدی چـه 
فرقـی کـرد؟ چـه تفاوتـی کـرد؟ قبـل از اینکـه بیایـی هـم مـا 
را آزار می کردنـد، زیـر فشـار بودیـم، حـاال هـم کـه آمـدی بـاز 
زیر فشاریم. ببینید! این آن حالت بی صبریِ بنی اسرائیلی 
است؛ بی صبری. حضرت موسی گفت خب صبر کنید: اِنَّ 
َّقین؛   االَرَض لله یورِثُها َمن یَشاءُ مِن عِبادِه وَ العاقِبَةُ لِلمُت
تقوا اگر داشته باشید، عاقبت مال شما است؛ صبر الزم 
است. این حالت را نباید داشته باشید؛ اینکه ما بگوییم 
چرا نشد، چه جوری شد، پا به زمین بزنیم، درست نیست.1
انقاب فقط شورش کردن، به خیابان ریختن و جنجال 
کردن نیست. انقاب یعنی تغییر بنیادینِ همهٔ نهادهای 
اصلـی زندگـی جامعـه؛ تغییـر بنیادیـنِ آنچـه غلـط و کـج و 
نابجاسـت، بـه آنچـه صحیـح و مسـتقیم و بجاسـت. ایـن 
حـرف را مـا از اوّل هـم می گفتیـم و چنیـن نیسـت کـه امـروز 
بگوییم. این امری است که بتدریج و در طول زمان با تاش 
و مجاهدت دائمی انجام می گیرد؛ مشروط بر اینکه روح و 

1.  دیدار جمعی از دانشجویان 1397/3/7
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خواست و ضرورت انقاب در مردم باقی بماند 1
فراینـد تحقّـق هدفهـای اسـامی، یـک فراینـد طوالنـی و 
البته دشـواری اسـت. به طور نسـبی انسـان به آن اهداف 
نزدیـک می شـود؛ امـا تحقّـق آن هـا، بسـیار طوالنـی اسـت. 
قـدم اوّل کـه پُرهیجان تـر و پُرسـروصداتر از همـه اسـت، 
ایجاد انقاب اسـامی اسـت. کار آسـانی نبود؛ لیکن این 
آسان ترین است. قدم بعدی، ترتّب نظام اسامی بر انقاب 
اسامی است؛ یعنی ایجاد نظام اسامی، که گفتیم نظام 
اسامی، یعنی هندسهٔ عمومی جامعه، اسامی بشود؛ که 
این هم شد. قدم بعدی- که از این ها دشوارتر است- ایجاد 

دولت اسامی است.2
عزیـزان مـن! انقـاب یـک امـر دفعـی نیسـت؛ یـک امـر 
تدریجی است. یک مرحلهٔ انقاب که تغییر نظام سیاسی 
است، دفعی است؛ اما در طول زمان، انقاب باید تحقّق 
پیـدا کنـد.3 همچنـان کار در ابتـدای خـود قـرار دارد؛ مـا اوِل 
راهیـم؛ مـا ابتـدای راهیـم. اوالً بایـد نظـام را ازلحـاظ مبانـی 
معرفتی اش کامل کنیم، ثانیاً بنای نظام را باید بر اساس 
آن مبانی معرفتی کامل کنیم؛ یعنی نظام اسامی، دولت 
اسامی و کشور اسامی، هرکدام مترتب بر همدیگر است؛ 
این ها همه یکسان و یک چیز نیستند. تا کشور، اسامی 

1381/11/15 .1
1380/9/21 .2
1368/4/7 .3
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بشـود، ما خیلی کار داریم.1  ما باید این نظام را بسـازیم 
و ذرّه ذرّه و قدم به قدم پیش برویم.2

7- حفظ اتحاد و همبستگی
یـک نظامـی متحدنـد، یکپارچه انـد،  وقتـی مـردم در 
پشـتیبان نظامنـد، بـا نظامنـد، ایـن نظـام مصونیـت پیـدا 
می کند، اقتدار پیدا می کند، قدرت پیدا می کند، برکندن 
آن از جا ناممکن می شود؛ مثل درختی است که در اعماق 
زمین ریشـه دوانده؛ این را نمی شـود برداشـت. بعضی از 
نظامهـا هسـتند کـه پـول هـم دارنـد، امکانـات هـم دارنـد، 
به به و چه چه سیاستمدارانِ استعمارگر دنیا را هم دارند، 
اما ریشه ندارند؛ خودشان هم می دانند که ریشه ندارند. 
نظام جمهوری اسـامی ریشـه دارد؛ این ریشـه، مردمند. 
اجتمـاع مـردم حـول ایـن نظـام، مایـهٔ عـزت و برکـت کشـور 
و برکـت نظـام و برکـت خـود آن مـردم اسـت. مـردم کمـک 
می کننـد بـه ایـن کـه نظـام عـزت پیـدا کنـد؛ خـود ایـن، عـزت 
مردم است؛ خود این، مصونیت و امنیت مردم است؛ خود 
این، امکانی است برای حل همهٔ مشکات مردم؛ این را 

باید دانست؛ این یک فرمول کلی است. 3
همبسـتگی و اتحادتـان را حفـظ کنیـد. دشـمن، اتحـاد 

1.دیدار دانشجویان نمونه و نمایندگان تشكل هاى مختلف دانشجویی 25/ 07/ 1385
2.  دیدار دانشجویان دانشگاه صنعتی اميرکبير 1379/12/22

3.  دیدار نمایندگان مجلس شوراى، 1392/03/08
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مردم را هدف گرفته است... همهٔ ملت ایران، بخصوص 
نخبـگان، جوانـان، دانشـجویان و کسـانی کـه حـوزهٔ تأثیـری 
فراتر از حول وحوش خودشان دارند، بدانند امروز عاج همهٔ 
مشکات این کشور، همبستگی و مشارکت عمومی است.1
مسـئلهٔ وحـدت و همدلـیِ در کشـور هـم بسـیار مهـم 
است. اختاف سلیقه در زمینه های سیاسی - در زمینه های 
سیاسـی خُـرد و کان - وجـود دارد، امـا ایـن اختافهـا نبایـد 
وحدت کشور را و همدلی کشور را از بین ببرد؛ همه بایستی 
با هم باشند؛ یکی از نقاط مهم این است که از مسئوالن 
هم همه باید حمایت کنند. حمایت منافات ندارد با اینکه 
شـما یـک ایـرادی هـم بـه فـان مسـئول، یـا دولـت، یـا قـوهٔ 
قضائیه، یا مجلس داشته باشید، اما حمایت باید به هرحال 

انجام بگیرد.2
 بـرادری، احسـاس همگامـی و همدلـی، نعمـت بـزرگ 
خداسـت. در داخل کشـور، در صفوف مختلف مردم، در 
صفوف مسئوالن، در جمع سیاستمداران، در میان کسانی 
که حرف و جایگاه آنها در نظر مردم وقعی دارد، این احساس 
بایـد احسـاسِ مسـلّط باشـد. بـر تفرّقهـا و مایه هـای تفـرّق 
غلبه کنند؛ به یکدیگر نزدیکتر شوند؛ موارد جزئی اختاف 
ّـی وحـدت و اشـتراک حـل و هضـم کننـد؛ نـه  را در مـوارد کل
این کـه آن جزئی هـا را عمـده کننـد و مشـترکات بـزرگ را 

1. دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوى 1384/1/1
2. دیدار با اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1393/6/3
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ندیـده بگیرنـد. بـرادری اسـامی، عاقـهٔ بـه کشـور، پـرورش 
یافتـن در دامـان انقـاب، برخـورداری از نعمـت بـزرگ نظـام 
اسامی، دلسوزی نسبت به آینده، عاقه مندی به مردم؛ 
این ها مشـترکات اسـت و باید آنها را حفظ کرد. به خاطر 
اختافات جزئی نباید به اینها خدشـه وارد کرد. این برای 
ما یک فریضه و ضرورت 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 انقاب ضربه زده است.1
شـما اگـر متحـد باشـید، شـما اگـر بـا هـم باشـید، شـما 
اگر این روحیهٔ استحکامی را که انقاب به ملت ما داد و 
در طـول ایـن سـی سـال ملـت مـا آن را حفـظ کـرده اسـت، 
نگه دارید، »الیضرّکم کیدهم شیئا«؛ هرگز دشمنی آنها 
بـه شـما اثـری نخواهـد کـرد، و آنهـا نخواهنـد توانسـت بـه 
ملـت ایـران آسـیبی وارد کننـد.2 شـکر مسـئولین، خدمـت 
اسـت؛ شـکر مـردم، حفـظ وحـدت اسـت؛ حفـظ وحـدت، 
حفظ هوشیاری، حفظ برادری، نگاه مشفقانهٔ به یکدیگر. 
دشمن می خواهد این نباشد و شما سعی کنید که این چه 
که دشمن را خشمگین می کند، آن را انجام بدهید و آنچه 
که قلب مقدس ولی عصر )ارواحنا فداه( را شاد خواهد کرد، 
او همیـن وحـدت و مهربانـی و همـکاری و نشـاط و حرکـت 

1380/09/25 .1
2. دیدار رئيس و مسئوالن قؤه قضائيه  1388/4/7
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انقابی ملت ایران است. 1

8- بیداری و مقاومت در مقابل دشمن
وادادگـیِ در مقابـل دشـمن، دروازهٔ همـهٔ آسـیب هایی 
اسـت که بر یک کشـوری وارد می شـود.2  دشـمن ضعیف 
یطانِ کاَن َضعیفا«... ولیکن ما نباید  است؛ »اِنَّ کَیَد الشَّ
غافـل بشـویم، مـا نبایـد بـه خـواب برویـم... اگـر مـا غافـل 
بشـویم، مـا بـه خـواب برویـم، همـان دشـمن ضعیـف زهـر 

خودش را خواهد ریخت؛ باید همه بیدار باشیم.3
نقـاط ضعـف دشـمن را -نقـاط ضعـف معرفتـی و عملـی 
دشـمن را- باید شناسـایی کرد و اینها را به رخ انسـانهایی 
کـه احتیـاج دارنـد ایـن مطلـب بـه رخ آنهـا کشـیده بشـود، 
کشـاند.4  هیمنهٔ آمریکا شـما را نترسـانَد؛ دشـمن ضعیف 
شـده اسـت. دشـمن اسـام کـه اسـتکبار اسـت، امـروز از 
همهٔ دورانهای گذشتهٔ این 100 سال و 150 سال، ضعیف تر 
اسـت.5  چه عاملی برای دشـمن ... بهتر از این اسـت که 
در داخـل جامعـهٔ اسـامی، مـردم و جوانهـا باالخـره بـه ایـن 
نتیجه برسـند که چرا باید با کیسـه دوخته های خارجی که 

1.  سالروز والدت حضرت امير المؤمنين عليه السالم 1388/4/15
2. دیدار مردم اصفهان 1395/08/26

3. دیدار جمعی از خانواده هاى شهدا 1397/9/21
4. دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی 1394/6/25

5. دیدار شـرکت کنندگان در »کنگـرٔه جهانی جریانهاى افراطی و تكفيـرى از دیدگاه علماى 
اسالم«1393/9/4
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می خواهنـد منابـع ایـران را غـارت کننـد، مخالـف باشـند؟! 
نخیر، بفرمایند تشریف بیاورند؛ حکومت را خودشان تنظیم 
کنند؛ ادارهٔ امور را خودشان به عهده بگیرند؛ از منابع هم 
هرچـه می خواهنـد، ببرنـد؛ لطـف کننـد فقـط چیـزی بـه مـا 
بدهند تا بخوریم و گرسنه نمانیم! همچنان که در دوران 
قبل از انقاب اینگونه بود. البتّه آنجا این قسمت آخر دیگر 
نبود که »بدهیم بخورند تا گرسنه نمانند«؛ نخیر، گرسنگی 
و فقر و ناتوانی و بی خونی عمومی ملّت بیداد می کرد. اگر 
این فکر را در بین مردم ترویج کنند و به صورت یک باور 

درآورند، آیا خطری برای یک ملّت باالتر از این هست؟1
عده ای اینجور وانمود می کردند که اگر با آمریکایی ها 
دور میز مذاکره بنشینیم بسیاری از مشکات حل می شود، 
البته ما می دانستیم اینجور نیست اما قضایای یک سال 
اخیـر بـرای چندمیـن بـار ایـن واقعیـت را اثبـات کـرد... ایـن، 
یک تجربهٔ ذیقیمت دیگر برای همه بود که متوجه شویم 
نشسـت و برخاسـت و حـرف زدن بـا آمریکایی هـا، مطلقـاً 
تأثیری در کم کردن دشمنی آنها ندارد و بدون فایده است.2
دشـمن ضعیف اسـت، دشـمن ناتوان اسـت، دشـمن 
ّـاً در آینـده هـم دشـمن در  شکسـت خورده اسـت و مطمئن
همهٔ مراحل شکسـت خواهد خورد؛ به شـرط اینکه من و 
شما بیدار باشیم، به شرط اینکه من و شما به وظایفمان 

1. دیدار جمع کثيرى از مردم قم 1379/10/19
2. دیدار مسئوالن وزارت خارجه و سفرا و ... در خارج از کشور 1393/5/22



پیشتازانِ جهادِ امید و تحول 108

عمـل بکنیـم، بـه شـرط اینکـه مـن و شـما ناامیـد نشـویم.1 
دشمن تا بتواند، موذیگری را رها نخواهد کرد ولی بایستی 
این را یقین داشـت که از این موذیگری نتیجه ای نخواهد 
ّـت ایـران همچنان کـه تـا امـروز  گرفـت، بـه شـرط اینکـه مل
بـه توفیـق الهـی و بـه هدایـت الهـی راه را شـناخته اند، از 
ایـن بـه بعـد هـم همیـن راه را بـا قـدرت ادامـه بدهنـد، و آن 
راهِ ایسـتادگی و صبـر و تقـوا همـراه بـا هوشـیاری و تدبیـر و 
انسجام ملّی است. بعضی نسخهٔ دیگری را تجویز می کنند، 
میگویند تسلیم بشویم تا دشمن علیه ما موذیگری نکند؛ 
این هـا نمی داننـد کـه هزینـهٔ تسـلیم شـدن بمراتـب بیشـتر 
از هزینـهٔ مقاومـت کـردن و ایسـتادگی کـردن اسـت. بلـه، 
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 شـدن هیچ اثری ندارد؛ این را بایسـتی همه 
بدانند. این قانون الیتخلّف پروردگار است که فرمود: فَا 
ُـم وَ  ُـمُ االَعلَـوَن وَ اللـهُ َمعَک ـلمِ وَ اَنت َـی السَّ تَهِنـوا وَ تَدعـوا اِل
ُـم؛ سسـت نشـوید، دعـوت بـه سـازش بـا  ُـم اَعمالَک َـن یَتِرَک ل
دشمن نکنید، خدای متعال شما را برتر قرار داده است و 
برتر هستید »وَ لَن یَتِرَکُم« -یعنی »لَن یَنقَُصکُم«- خدای 

1. دیدار اقشار مختلف مردم 1397/5/22
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متعـال بـرای شـما کـم نمی گـذارد در مقابـل مجاهدتـی کـه 
انجـام داده ایـد، پـاداش ایـن مجاهـدت را به طـور کامـل بـه 

شما خواهد داد.1
ما امروز با این مسئله مواجهیم؛ مردم ما دچار مشکاتی 
هستند که بخشی از آنها ناشی از فشارهای دشمن است 
و ما می خواهیم مردم در مقابل این ]مشکات[ استقامت 
کنند، بِایستند؛ این یک حرکت عظیم و مهمّی است که 

خب بحمدالله در کشور ما دارد انجام می گیرد.2
 مقاومت موجب عقب نشینی دشمن می شود، بر خاف 
تسلیم. وقتی که دشمن به شما زور می گوید، اگر شما یک 
قـدم بـه عقـب برداشـتید، او جلـو می آیـد؛ بـدون تردیـد. راه 
اینکه او جلو نیاید، این است که شما بِایستید... پس صرفه 
با مقاومت است. خود ما هم همین جوری هستیم و تجربهٔ 
خود ما در جمهوری اسامی همین را نشان می دهد... هر 
جا ما ایستادگی کردیم و مقاومت کردیم، توانستیم پیش 
برویم؛ هر جا تسلیم شدیم و طبق میلِ طرف مقابل حرکت 
کردیم، ضربه خوردیم... مقاومت البتّه هزینه دارد، بدون 
هزینه نیست، امّا هزینهٔ تسلیم در مقابل دشمن بیشتر 
است از هزینهٔ مقاومت... هزینهٔ سازش، هزینهٔ تسلیم، 
هزینـهٔ عدم مقاومـت، از هزینهٔ مقاومت بمراتـب بیشـتر 

1. مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسين )عليه الّسالم( 1397/4/9  
2. دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى 1399/12/4
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است؛ هزینهٔ مادّی هم دارد، هزینهٔ معنوی هم دارد.1
ّـت ایـران، مقاومـت در مقابـل آمریـکا  گزینـهٔ قطعـی مل
است و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد 
شـد بـه عقب نشـینی. و بحـث مقاومـت هـم بحـث برخـورد 
نظامی نیست؛ این که حاال بعضی هم مسئلهٔ جنگ را در 
روزنامـه و در فضـای مجـازی و ماننـد اینهـا مطـرح می کننـد 
حـرف بیخـودی اسـت. جنگـی بنـا نیسـت انجـام بگیـرد و بـه 
توفیق الهی انجام هم نخواهد گرفت. نه ما دنبال جنگیم، 
آن ها هم به صرفه شـان نیسـت که دنبال جنگ باشـند و 
می دانند که به صرفه شان نیست. ما هم که خب اهل ابتدا 
به کارِ نظامی نیستیمـ ـ هیچ وقت نبودیم، االن هم نیستیم 
ــ این برخورد، برخورد اراده ها است؛ این رویارویی، رویارویی 
اراده ها اسـت؛ و ارادهٔ ما از آنها قوی تر اسـت. ما عاوهٔ بر 
ارادهٔ قوی، توکّل به خدا را هم داریم. ذلَِک بِاَنَّ اللهَ َمولَی 
َّذیَن ءاَمنوا وَ اَنَّ الکافِریَن ال َمولی لَهُم؛ آن ها موال ندارند؛  ال
ما متّکی به ارادهٔ الهی هستیم. بنابراین ان شاءالله آینده، 
آینـدهٔ خوبـی اسـت و سـختی ها هـم آن چنـان کـه بعضی هـا 
تصویر می کنند و توصیف می کنند، نیست و نخواهد بود.2
  مواجهـهٔ مـا بـا مسـائلمان و بـا دشـمنانمان بایـد اواّلً 
شـجاعانه باشـد، مرعوبانه نباشـد؛ ثانیاً امیدوارانه باشـد، 
مأیوسانه نباشد؛ ثالثاً عاقانه و خردمندانه باشد، هیجانی 

1. مراسم سالگرد امام رحمة الله عليه 1398/03/14
2. دیدار مسئوالن نظام 1398/2/24
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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 توانست 
پیـش بـرود.  یـک شـرط دیگـر بـرای موفّقیّـت ایـن اسـت کـه 
ما به ترفند دشـمن برای تضعیف اندیشـهٔ مقاومت توجّه 
کنیم. ببینید عزیزان من! اندیشهٔ مقاومت، قدرتمندترین 
ّـت اسـت؛ پـس طبیعـی اسـت کـه دشـمن  سـاحِ یـک مل
ّـت ایـران بگیـرد؛ ]لـذا[  بخواهـد ایـن سـاح را از دسـت مل
روی اندیشهٔ مقاومت شـروع می کننـد بـه وسوسـه کـردن، 
بایـد  دارد، نمی شـود«.  فایـده  تردیدافکنـی: »آقـا، چـه 
اندیشهٔ مقاومت از ترفند دشمن مصون بماند و با ترفند 

دشمن تضعیف نشود.1
  مردم بایستی هم دشمن را بشناسند، هم شیوه های 
کاریِ دشمن را بدانند، هم باید نحوهٔ مقابلهٔ با این شیوه ها 
را بداننـد؛ ایـن کار صاحبـان فکـر اسـت. خوشـبختانه مـا 
امروز در کشـور، مردان شـجاع و باتدبیر، کم نداریم؛ هم 
در عرصـهٔ نظامـی، هـم در عرصـهٔ علمـی، هـم در عرصـهٔ 
سیاسی، افراد باتدبیر و شجاع و دانا و آگاهی داریم؛ باید 
سخن اینها شنیده بشود؛ کاری که اینها مناسب می دانند، 
در سـطح کشـور، در سـطح جامعـه بـه نحـو درسـتی انجـام 

1. مراسم سی امين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله 1398/3/14
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بگیرد؛ ما کم نداریم؛ خوشـبختانه تربیت شـدگان مکتب 
امام روزبه روز بیشتر می شوند... نقشهٔ دشمن این است 
کـه جوانـان مـا را، مـردم مـا را در بخشـهای گوناگـون دچـار 
خلل در عزم و اراده کند؛ نقشهٔ اساسی دشمن این است؛ 
تردیدافکنـی در ایمـان مـردم و در عـزم راسـخ مـردم؛ یعنـی 
همـان دو عنصـری کـه عـرض کـردم؛ دو کلیـدواژهٔ ایمـان، و 
غیـرت دینـی. تردیدافکنـی در ایمـان و غیـرت دینـی مـردم 
آن چیزی اسـت که دشـمن دنبال آن اسـت؛ می دانند که 
اگر چنانچه این اتّفاق افتاد، قدرت تهاجمی و حتّی قدرت 
دفاعی جمهوری اسامی هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت 

و از بین خواهد رفت؛ لذا دارند توطئه می کنند. 1
کید دشمن را هرگز از نظر دور مدارید. غفلت ما برای 
دشـمنان مـا فرصت آفریـن اسـت... چیـزی کـه مکـر آنـان را 
نقش بر آب کرده است، در اصل دو عامل اساسی است: 
ایستادگی بر سر اصول اسامی، و حضور مردم در صحنه. 
این دو عامل در همه جا کلید فتح و فرج است. عامل اوّل 
بـه وسـیلهٔ ایمـان صادقانـه بـه وعـدهٔ الهـی، و عامـل دوم بـه 
برکت تاش مخلصانه و تبیین صادقانه تضمین می شود. 
ملتی که صدق و صمیمیت پیشوایان را باور کند، صحنه را 
از حضور پر برکت خود رونق می بخشد؛ و هر جا که ملت 
با عزم راسخ در صحنه بماند، هیچ قدرتی توان شکست 

1. دیدار مردم قم 1398/10/18
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دادن آن را نخواهد داشت.1
جمهوری اسامی و ملّت ایران آن مجموعه ای هستند 
که هرکس به آنها تعرّض بکند ممکن است ضربه بزند، 
امّـا ضربـهٔ بزرگ تـر را خـودش خواهـد خـورد؛ کمااینکـه تـا 
حـاال این جـوری بـوده. آمریکایی هـا یـک بـار هـم اینجـا حمله 
کردند به طبس -یادتان هست- خودشان را نجس کردند، 
برگشـتند رفتنـد! درسـت اسـت کـه خیلـی چیزهـا را ممکـن 
است نفهمند، امّا به نظرم می آید این قدر هم چیز نیستند 

که این را نفهمند! جنگ نخواهد شد، مطمئنّاً.2
دشمن به طور کامل در مقابل ما فعّال است. ما باید در 
مقابلهٔ با موانع، این راه را طی کنیم؛ این ]کار[ شرایطی دارد. 
گام اوّل برای اینکه بتوانیم این راه را درسـت طی بکنیم، 
این اسـت که وجود و حضور دشـمن را حس کنیم... 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 اسـت. .. همهٔ نظام، همهٔ کشـور، همهٔ مردم باید 
درک درستی از عرصهٔ نبرد دشمنان داشته باشند.  خب 
عرصهٔ نبرد کجا است؟ بنده دو سه مورد از عرصه های نبرد 
دشمن را میگویم. اوّل، اسام و ایمان اسامی است... از 

1. اجالس جهانی علما و بيدارى اسالمی 1392/2/9
2. دیدار اقشار مختلف مردم 1397/5/22
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قدرت اسامی و قدرت انقابی می ترسند لذا سعی می کنند 
عناصـر قـدرت را مخـدوش کننـد و از بیـن ببرنـد. عناصـر 
قدرت ما چیست؟ استقرار و ثبات سیاسی است، امنیّت 
ّـی اسـت، پایبندی بـه اصـول و  اجتماعـی اسـت، وحـدت مل
مبانی انقاب است، حرکت پیشرفِت رو به توسعهٔ علمی 
است، توسعه و تعمیق فرهنگ انقابی و اسامی است؛ 
این ها عناصر قدرت ما اسـت؛ با اینها مخالفند... میدان 
جنگ و میدان تقابل استکبار با ایران اسامی عبارت است 
از هر آنچه موجب اقتدار ایران اسامی است؛ بایستی این 
را یکی از مراکز درگیری با قدرت مستکبرین دانست. این 

یکی از مناطق درگیری است.
 یـک نقطـهٔ دیگـر از عرصه هـای درگیـری، فهـم درسـت 
واقعیّتهـای ایـران و جهـان اسـت. اینکـه شـما فهـم درسـتی 
از واقعیّتهای کشورتان داشته باشید، به ضرر آنها است؛ 
بـا ایـن مخالفنـد، بـا ایـن مبـارزه می کننـد؛ بـا چـه ابـزاری؟ بـا 
ابزار بسیار خطرناک رسانه، بخصوص رسانه هایی که امروز 
نوپدیـد اسـت. بـا تصویرسـازی غلـط سـعی می کننـد افـکار 
ملّت ایران را منحرف کنند؛ هم تصویر غلط دربارهٔ ایران، 
هم تصویر غلط دربارهٔ خودشـان، هم تصویر غلط دربارهٔ 
اوضاع منطقه. یکی از تصویرهای غلط آنها این است که 
وانمـود می کننـد در موضـع قدرتنـد، درحالی کـه در موضـع 
قـدرت نیسـتند. بلـه، قـدرت سـخت افزاری آنهـا یـک قـدرت 
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قابل نشان دادن است؛ یعنی پول دارند، ابزار نظامی دارند، 
امکانات رسانه ای دارند؛ این ها ابزارهای قدرت است، منتها 
در مقابلـهٔ جهانـی، حـرف اوّل را قـدرت نرم افـزاری میزنـد؛ 
قدرت نرم افزاری یعنی منطق، یعنی استدالل، یعنی حرف 
نو؛ حرف نویی که تعیین کنندهٔ زندگی باشد؛ سخن نو به 
میان آوردن. این ها حرف نو ندارند، منطق ندارند. در قدرت 
نرم افزاری، آمریکا بشّدت ضعیف است؛ حرفش زورگویی 
اسـت، منطقش ضعیف اسـت... این تصویرسـازی آنها از 
خودشان است که یک تصویرسازی غلط و دروغین است.
 یـک تصویرسـازی دیگـری دارنـد کـه آن هـم بشـّدت 
غلط و خدعه آمیز است و آن تصویرشان از ایران اسامی 
اسـت؛ تصویـری کـه سـعی می کننـد در افـکار عمومی دنیـا 
ّـی سـعی می کننـد بـه خـود مـا هـم،  آن را ترویـج کننـد و حت
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... دشمن می خواهد ملّت ایران را به این نتیجه 
برسـاند کـه بن بسـت اسـت، راه حـل وجـود نـدارد مگـر پنـاه 
بردن به آمریکا و زانو زدن در مقابل آمریکا و تسلیم شدن 
در مقابـل آمریـکا. مـن صریحـاً اعـام می کنـم، مـن صریحـاً 
اعام می کنم: کسـانی که در داخل کشـور این فکر را که 
مطلوب و محبوب دشـمنان اسـت ترویج می کنند، این ها 
خیانت می کنند؛ این خیانت به کشور است. اینکه ما بر 
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طبـق میـل دشـمن ترویـج کنیـم کـه راهـی جـز پنـاه بـردن بـه 
دشمن نداریم، بزرگ ترین خیانت در حقّ ملّت است. البتّه 
این اتّفاق نمی افتد، من به حول و قوّهٔ الهی و با همراهی 
شـما تـا جـان و تـوان دارم، نخواهـم گذاشـت ایـن اتّفـاق در 

کشور بیفتد.
 این تصویرسازی دشمن است؛ این تصویرِ خدعه آمیز 
دشـمن از وضـع خـود او و از وضـع مـا اسـت؛ تصویرهـای 
دروغینی که با هزارها شبکهٔ تلویزیونی و رادیویی و اینترنتی، 
امروز دارد به سمت ملّت ایران و افکار عمومی ما سرازیر 
می شود. این تصویرسازی دروغین است، امّا تصویر واقعی 
چیست؟ تصویر واقعی این است که شما و همهٔ جوانهای 
کشـور بایـد جایـگاه امـروز کشـور و ملّتتـان را بدانیـد؛ ایـن 

شرِط اوِّل اثرگذاری شما است.1
ملت ایران در مقابل آنچه که دشمن می خواهد انجام 
دهد، دنبال تدبیر خواهد بود. ملت ایران دنبال شکوفائی 
اقتصـادی، رونـق اقتصـادی و رفـاه کامـل اسـت؛ امـا ملـت 
ایـران نمی خواهـد ایـن را از راه ذلـت در مقابـل دشـمن بـه 
دست بیاورد؛ این را می خواهد با نیروی خود، با عزم خود، 
با شجاعت خود، با پیشروی خود، با توانائی جوانانش به 
دست آورد؛ ال غیر. بله، تحریم، فشار است، آزار است - 
شکی نیست - اما در مقابلهٔ با این فشار و آزار، دو راه وجود 

1.  همایش ده ها هزار نفرى »خدمت بسيجيان« در ورزشگاه آزادى 1397/07/12
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دارد: ملت های ضعیف وقتی که دشمن فشار آورد، می روند 
در مقابل دشمن تسلیم می شوند، خشوع می کنند، توبه 
می کننـد. امـا ملـت شـجاعی مثـل ایـران بمجـرد اینکـه دیـد 
دشمن دارد فشار می آورد، سعی می کند نیروهای درونی 
خود را فعال کند، با قدرت و شجاعت از منطقهٔ خطر عبور 

کند؛ و همین کار را خواهد کرد.1
امـروز بـرای کشـور مـا جنـگ نظامـیِ سـنّتی و متعـارف 
احتمال بسیار بسیار ضعیفی است لکن جهاد باقی است؛ 
جهاد یک چیز دیگر است. جهاد فقط به معنای قتال نیست، 
فقط به معنای جنگ نظامی نیست؛ جهاد یک معنای بسیار 
وسیع تری دارد. در بین جهادها جهادی هست که خدای 
َـا تُطِـعِ  متعـال در قـرآن آن را »جهـاد کبیـر« نـام نهـاده.« ف
الکٰفِریـَن وَ جٰهِدهُـم بِـه ِجهـادًا کَبیـرًا« »جهـاد کبیـر« یعنـی 
چـه؟ یعنـی اطاعـت نکـردن از دشـمن، از کافـر؛ از خصمـی 
که در میدان مبارزهٔ با تو قرار گرفته اطاعت نکن... امروز 

مسئلهٔ جمهوری اسامی این است.2
ماحظه کنید؛ دو جور آدم در مقابلهٔ با دشمن وجود 
دارد: »و اذ یقول المنافقون و الّذین فی قلوبهم مرض ما 
َّه و رسوله ااّل غرورا. و اذ قالت طائفة منهم یا اهل  وعدنا الل
یثرب ال مقام لکم فارجعوا«. این یک نگاه است، یک دید 
است در مقابلهٔ با این حوادث؛ یک دید دیگر این است که 

1. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1391/11/28
1395/3/3 .2
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می گوید: »و لمّا رأی المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا 
َّه و رسـوله و ما زادهم ااّل ایمانا و  َّه و رسـوله و صدق الل الل
تسلیما«. این هم یک دید است. ..این دارد وضع فعلی 
مـا را بـه مـا نشـان می دهـد. مـا دو جـور انسـان داریـم: یـک 
عـده هسـتند کـه وقتـی هیمنـهٔ آمریـکا را می بیننـد، قـدرت 
نظامـی او را می بیننـد، قـدرت دیپلماسـی او را می بیننـد، 
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... 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 راسـت میشـمرند، حسـن ظن به وعدهٔ الهی دارند؛ 

این مهم است..1
آن که شما را وادار می کند که بترسید، مأیوس بشوید، 
ناامید بشوید، او شیطان است. امروز این شیطانها از طریق 
رادیو و تلویزیون و فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و 
امثال اینها مرتّب مشـغول کارند برای اینکه بترسـید. نه، 
َـا تَخافوهُـم، از آنهـا نترسـید؛ از انحـراف از راه  نترسـید، ف
خـدا بترسـید کـه اگـر چنانچـه از راه مسـتقیم انحـراف پیـدا 

139/12/1 .1
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کردیم، سرنوشـت ما سرنوشـت کشـورهایی اسـت که زیر 
بال آمریکایند، سرنوشت عربستان است، سرنوشت رژیم 
شـاه اسـت که ]در آن نوع کشـورها[ همهٔ امکانات کشـور 
متعلّق به دشمن ]است[ و ملّت، ذلیلِ در مقابل دشمن 

و بی پناه در مقابل دشمن.1
بنده می بینم دشمن می خواهد با ترساندن، کار خودش 
را پیش ببرد. ما به اتّکای قدرت الهی که مجّسم در قدرت 
ملت بزرگ ماست، از دشمن مستکبرِ متکبّر، نمی ترسیم. 
معتقدیـم کاری نمی توانـد بکنـد. »انّ کیـد الشـیطان کان 

ضعیفاً«این، قرآن است. قرآن را باید باور کرد. .2

9- پرهیز از جریان غرب گراِی انقالبی نما
بدانید که اگر بی توجّهی به شعارهای انقاب و غفلت از 
جریان انقابی در برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمی بود -که 
متأّسفانه بود و خسارت بار هم بود- بی شک دستاوردهای 
انقاب از این بسـی بیشـتر و کشـور در مسـیر رسـیدن به 
آرمانهـای بـزرگ بسـی جلوتـر بـود و بسـیاری از مشـکات 

کنونی وجود نمی داشت.3
ّـر  تفک یـک  انقـاب  اوِّل  از  انقـاب،  مجموعـهٔ  در 

1. دیدار فرماندهان و کارکنان نيروى هوایی ارتش 1397/11/19
2. دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان 1372/8/12

3. بيانيه گام دوم انقالب اسالمی 1397/11/22
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انقـاب  کـه  بـود  ایـن  داشـت و آن  غلطی وجـود 
تا وقِت تشکیل نظام اسـت؛ وقتی که نظام تشـکیل شـد 
و نهادهـا و مقـررات و دیوان سـاالری و ماننـد اینهـا مسـتقر 
شد، دیگر انقاب برود دنبال کارش؛ دیگر کاری با انقاب  
نداریم؛ انقاب را  هم معنا می کنند به تنش و دعوا و سر 
و صـدا و کارهـای غیرقانونـی و از ایـن حرف هـا. یـک چنیـن 
تفکری مال امروز نیست و از روز اول پیروزی انقاب یک 

چنین تفکری وجود داشت؛ این تفکر، غلط است.1
سستی بینش و ایمان انقابی و اسامی در بعضی از 
مسئوالن است. این ها مجذوب نسخه های سیاسی غربند؛ 
آن هم نسخه های غلط از آب درآمده.2  از اوِّل انقاب، در 
عرض و به موازات خطّ امام، جریانی پیدا شـد که به یک 
نظام الئیک و الگوبرداری شـده از نظام های غربی دعوت 
می کرد؛ منتها بارنگ و لعاب اسـامی؛ اسـمِ اسـامی، اما 
باطنِ غیر اسـامی؛ سـاخِت اسـامی، اما جهت گیریِ غیر 
اسـامی.3  مردم ما در مقابل بیگانگان منفعل نیسـتند. 
بعضـی از مسـئولینِ مـا در گوشـه کنار کشـور بـه نسـخهٔ 
بیگانـگان اعتمـاد بیشـتری دارنـد تـا بـه نسـخهٔ داخلـی! و 

این هم خطای بزرگی است.4

1. دیدار با دانشجویان 1397/3/7
2. دیدار جوانان اصفهان 1380/8/12

3. مراسم ارتحال امام خمينی رحمةالله 1380/03/14
4. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوى 1397/01/01
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رهبری در کارهای اجرایی کشور هیچ دخالت مستقیمی 
نمی کنـد؛ نـه در قـوّهٔ مجریـه، نـه در قـوّهٔ قضائیـه و نـه در 
قـوّهٔ مقنّنـه. مهم تریـن کار رهبـری عبـارت اسـت از تعییـن 
سیاست های کان کشور؛ یعنی آن چیزهایی که جهت گیری 
کشـور را مشـخّص می کنـد؛ کـه همـهٔ قوانیـن، مقـرّرات و 
عملکردها باید در این جهت باشد. حضور رهبری در همهٔ 
بخش هـای کشـور، بـه معنـای حضـور سیاسـت های رهبـری 
ّـت اجـرا شـود؛ و مـن بـه شـما عـرض  اسـت کـه بایـد بـا دق
کنـم، هرجایـی کـه ایـن سیاسـت ها اجراشـده، کشـور سـود 
کـرده اسـت؛ امـا در طـول سـالهای گذشـته- از ده، دوازده 
سال پیش تاکنون- هرجا از این سیاست ها تخلّف شده، 
کشـور ضرر کرده اسـت؛ که گاهی ضررش را فهمیده اند، 
گاهـی هـم بعـد از گذشـت مدتـی ضـررش را فهمیده انـد. 
بنابرایـن حضـور رهبـری، جـّدی اسـت.1  یکـی از دوسـتان 
گفتنـد تصویـب برجـام را بـه رهبـری نسـبت داده انـد؛ خـب 
بلـه، امّـا شـما کـه چشـم داریـد، ماشـاءالله هـوش داریـد، 
همـه چیـز را میفهمیـد! آن نامـه ای را کـه مـن نوشـتم نـگاه 
کنید، ببینید تصویب چه جوری است؛ شرایطی ذکر شده 
که در این صورت این ]توافق[ تصویب میشـود. البتّه اگر 
ّـات اجـرا نشـد، اِعمـال  چنانچـه ایـن شـرایط و ایـن خصوصی
نشد، وظیفه ی رهبری این نیست که بیاید وسط و بگوید 

1. دیدار مردم اصفهان 1380/08/08
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برجام نباید اجرا بشود.1
هـزار  شـاید  مطرح شـده،  عنـوان  ایـن  وقتی کـه  از 
مرتبـه از طـرف مسـئولین - باکـم و زیـادش- تأییدشـده؛ 
فعّـاالن  ّـی  حت فعّاالن اقتصـادی،  مختلـف،  مسـئولین 
مکـرّر  غیـره،  مجلـس،  دولتـی،  مسـئولین  سیاسـی، 
گفته اند اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی؛ خب، خوب 
است؛ لکن با اسم و با تکرار زبانی هیچ اتّفاقی نمی افتد؛ 
هیچ اتّفاقی نمی افتد. با بردن اسم دارو و تکرار اسم دارو 
هیـچ بیمـاری خـوب نمی شـود؛ دارو را بایـد مصـرف کـرد.2  
مـا درزمینـهٔ تصمیم گیری هـای اقتصـادی و برنامه ریزی هـای 
اقتصادی نقاط ضعفی داشته ایم؛ این نقاط ضعف موجب 
شـده اسـت کـه دشـمن احسـاس کنـد بـا تحریـم و امثـال 
آن می تواند رخنه ایجاد کند.3 دشمن اقتصاد را به عنوان 
یک حربه ای علیه ما به کار گرفته، ما هم شـاید یک خرده 
ناشـیگری کردیـم و نشـان دادیـم کـه از ایـن حربـه خیلـی 
می ترسـیم و ناراحتیـم؛ لـذا او بیشـتر تشـجیع شـده و راه 

خودش را پیداکرده.4 
 یکی از چالش ها، تردید در توانایی های درونی است... 
بایسـتی اعتمـاد کـرد، بایسـتی مـردم را وارد جریـان عظیـم 

1. دیدار جمعی از دانشجویان 1398/3/1
2. دیدار اعضاى ستاد بزرگداشت روز مّلی مهندسی 11/06/ 1393

3. دیدار پنجاه هزار فرمانده بسيج سراسر کشور 1392/08/29
4. دیدار مسئوالن نظام 1395/03/25
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اقتصـادی کشـور کـرد.1 یکـی از چالشـها هـم ایـن اسـت کـه 
کسـی تّصـور کنـد کـه مـردم تحمّـل نمی کننـد؛ نـه، مـردم 
مشکات را تحمّل کرده اند. اگر حقیقتاً برای مردم بدرستی 
تبیین بشود، با صداقت الزم حقایق امور برای مردم بیان 
بشـود، مـردم مـا مـردم وفاداری انـد؛ می ایسـتند، مقاومـت 

می کنند.2
امروز یک جریانی در داخل کشور و خارج کشور وجود 
دارد بـرای دمیـدن روح یـأس بـه جـای دمیـدن روح امیـد.3  
بعضی سعی میکنند جامعه را و جوانهای ما را دچار ناامیدی 
کننـد، بگوینـد: »آقـا فایـده ای نـدارد، نمیشـود، نمیرسـیم؛ 
چه جـوری ممکـن اسـت بـا این همـه مخالفـت، بـا این همـه 

دشمنی«.4
 متأّسـفانه در داخـل هـم گروهـی همیـن کار دشـمن را 
دارنـد انجـام میدهنـد؛ حـاال بعضی هـا میفهمنـد کـه چـه کار 
دارنـد میکننـد، بعضی هـا نمیفهمنـد و میکننـد؛ درسـت 
همان کار دشمن ]است[: ناامیدکردن مردم، متّهم کردن 
این و آن، دروغهای شـاخدارِ دشمن سـاز را به جای راسـْت 
وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم. اینها کارهایی 
است که متأّسفانه در داخل هم یک عّده ای دارند انجام 

1. دیدارمسئوالن نظام 1394/04/02
2. دیدار مسئوالن نظام 1394/4/2

3. دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها 1398/3/8
4. مراسم بيست  و هفتمين سالگرد رحلت امام خمينی رحمه الله 1395/3/14
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میدهند. آن کسانی که کار دشمن را دارند در داخل انجام 
میدهند تقوا ندارند؛ دین اینها سیاسی است، بجای اینکه 
سیاستشـان دینـی باشـد... بخصـوص کسـانی کـه همـه ی 
امکانات مدیریّتی یا امروز دستشان است یا دیروز دستشان 
بـوده؛ فرقـی نمیکنـد. کسـانی هسـتند و انسـان مشـاهده 
میکند که یا امروز همه ی امکانات مدیریّتی کشور در اختیار 
اینها است یا دیروز تمام امکانات مدیریّتی در اختیار اینها 
بوده، آن وقت به قول فرنگی َمآب ها نقش اپوزیسـیون به 
خودشـان میگیرند. این کسـانی که کشـور در اختیارشـان 
اسـت یا در اختیارشـان بوده، اینها دیگر حق ندارند علیه 
کشور حرف بزنند، موضع ]بگیرند[؛ باید موضع مسئوالنه 
]بگیرند[، باید پاسخگو باشند. .. این را. حاال ممکن است 
کسـی خیـال کنـد کـه در مـردم تأثیـر میگـذارد؛ نـه، مـردم 
آگاهند، میفهمند، نمیپذیرند این حالت را...نمیشود هر 
حرفی را انسان به خاطر میل دل خودش بزند. انقابی نمایی 
غیر از انقابی گری است؛... ما خیلی باید مراقب خودمان 
باشیم، خیلی باید مراقب باشیم. امام فرمودند که ماک، 
حـال فعلـی افـراد اسـت؛ معنـای ایـن حـرف چیسـت؟ امـام 
حکیم بود؛ معنایش این است که هیچ کس ضمانِت درست 
ماندن تا دمِ مرگ را ندارد، باید مراقب خودش باشد؛ حکم 
مسـتوری و مسـتی همه بر عاقبت اسـت. ما در این چهل 
پنجاه ساِل بعد از شروع نهضت امام -از سال 40، 42 به 
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ایـن طـرف- چـه چیزهـا دیدیـم! باالرفتن هـا، پایین آمدن هـا؛ 
تُندی هـا، کُندی هـا؛ افراط هـا، تفریط هـا؛ چیزهـای عجیبـی 
دیدیم در این مّدت! خیلی باید مواظب خودمان باشیم.1
یک عّده ای می آیند روی کمبودها انگشت میگذارند، 
مبالغـه میکننـد، اغـراق میکننـد، پیشـرفتها را نمیگوینـد، 
راه حل ها را هم نمیگویند! اتّفاقاً اینها همان کسانی هستند 
که خودشان به دشمن گِرا دادند که ایران را تحریم کنند؛ 
گـرای تحریـم را اینهـا دادنـد. خـود همینهـا بیـش از همـه 
-در داخل کمتر، در خارج بیشـتر- روی نقاط ضعف تکیه 

میکنند.2
یـک عـّده ای ضعیفنـد، بیچاره انـد، منفعلنـد؛ یـک روز 
هـم ممکـن اسـت یـک حرکـت انقابـی کـرده باشـند ]امّـا[ 
ّـه تمایـات دنیایـی،  حـاال زیـر فشـار توطئـه ی دشـمن و البت
از گذشته ی خودشان شرمسارند..  یک عّده ای خودشان 
ضعیفنـد، خودشـان منفعلنـد، میگوینـد انقـاب ضعیـف 
شده؛ خودشان ضعیفند، قیاس به نفْس میکنند. خودشان 
دل باخته اند، دلشـان را از دسـت داده اند، خیال میکنند 
ایـن مـردم همین جـور هسـتند. ضعفهـای خودشـان را بـه 
مردم نسبت میدهند؛ نه، مردم این ]کسانی[ هستند که 
شما در خیابانها روز بیست و دوّم بهمن مشاهده کردید.3

1. دیدار اعضاى شوراى هماهنگی تبليغات اسالمی 1396/10/06
2. دیدار مردم آذربایجان شرقی بمناسبت قيام 29 بهمن 11/27/ 1395

3. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1397/11/29
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مشکل کنونی کشور متأسفانه به خاطر وجود آدم های 
ّـه  البت کـه  اسـت  اندیـش  سـهل  و بعضـاً  بی خیـال  بعضـاً 
معدودند، اقلّیّتند؛ در مقابل انبوه عظیم جمعیّت انقابی 
و آگاه و بصیر کشور چیزی نیستند امّا فعّالند: می نویسند، 
میگوینـد، تکـرار می کننـد؛ تکـرار می کننـد! دشـمن هـم بـه 

اینها کمک می کند1
وقتی که دشمن برای داخل کشور برنامه دارد، چه کار 
می کنـد؟ از نفـوذی اسـتفاده می کنـد. معنـای نفـوذی ایـن 
نیسـت کـه حتمـاً رفتـه باشـد پـول گرفتـه باشـد بـرای اینکـه 
بیایـد در فـان دسـتگاه نفـوذ کنـد و خـودش هـم بدانـد 
چـه کار دارد می کنـد؛ نـه، گاهـی نفـوذی، نفـوذی اسـت، 
خـودش هـم نمی دانـد! امـام )رضوان اللـه علیـه( فرمودنـد 
گاهی حرف دشمن با چند واسطه از دهان مردمان موجّه 
شنیده می شود. امام هوشیار بود، امام مجرّب بود. دشمن 
یک چیزی می گوید، یک چیزی می خواهد، این را با وسایل 
گوناگونی، با چند واسطه کاری می کند که از زبان فان آدم 
موجّه که نه پولی از دشـمن گرفته، نه تعهّدی به دشـمن 
داده، بیرون بیاید. مگر ندیدیم اینها را؟ مگر تجربه نکردیم 
اینها را؟ در همین مجلس شورای اسامی مگر ندیدیم که 
یک نماینده ای آمد نظام را متّهم کرد به دروغ گویی! گفت 
ما ده سـال اسـت، سـیزده سـال اسـت داریم به دنیا دروغ 

1. دیدار فرماندهان گردان هاى بسيج 1394/9/4
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میگوییم، در تریبون مجلس شورای اسامی! در این منبر 
عمومـی! خـب، او حـرف دشـمن را دارد میزنـد؛ دشـمن بـه 
ما می گفت شما دروغ میگویید! حاال یکی از خود ما پیدا 
می شـود می گویـد نظـام دارد دروغ می گویـد! ایـن نفـوذی 
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 شدّت حرف می زدند، با طرف های 
مقابـل مجادلـه می کردنـد و درواقـع مبـارزه می کردنـد بـرای 
اینکه حرف ایران را سبز کنند، در مجلس طرح سه فوریّتی 
آوردند برای اینکه حرف طرف مقابل سبز بشود! همان وقت 
رئیـس هیئـت مذاکـره کـه رئیس جمهـور محتـرم فعلـی مـا 
اسـت، گایـه کـرد و گفـت مـا داریـم آنجـا مبـارزه می کنیـم، 
اینجـا آقایـان دارنـد طـرح بـه نفـع دشـمن طرّاحـی می کننـد؛ 
خب، این ها نفوذ است؛ این ها چیست؟ مگر نفوذ شاخ ودم 
دارد که بعضی تا گفته می شود نفوذ، برآشفته می شوند 
که آقا، گفتید نفوذ، گفتید نفوذ؟ بله، باید مراقب بود..1
یک آسیب دیگر، دنیازدگی است. خیلی از ما- آن هایی 
کـه قـدرت و پسـت را طعمـه دانسـتند- متأسـفانه دچـار 
دنیازدگی شده ایم.2  اولین ضعف ما گرایش به دنیاطلبی 
بود که گریبان بعضی از ماها را گرفت. بعضی از ما مسئولین 

1. دیدار مردم نجف آباد 1394/12/5
2. دیدار جوانان استان اصفهان 1380/8/12
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دچار دنیاطلبی شـدیم، دچار مادی گرائی شـدیم؛ برای ما 
ثروت، تجمل، آرایش، تشریفات و اشرافی گری یواش یواش 
از قبح افتاد. وقتی ما این جور شدیم، این سرریز می شود 

به مردم.1
امـروز عـّده ای متأسـفانه کارشـان ایـن شـده اسـت کـه 
ّـب دشـمن را بـزرگ و خـود را کوچـک کننـد، عظمـت  مرت
دشمن را به رخ همه بکشند و دائماً بگویند ما نمی توانیم! 
یعنـی مـا هـم مثـل خیلـی از کشـورها و دولت هـا بایـد برویـم 
در هاضمـهٔ اسـتکبار جهانـی هضـم شـویم! این هـا اشـتباه 
می کننـد؛ خودشـان ضعیـف و از درون پوک انـد- یـا پـوک 
بودنـد یـا پـوک شـدند- لذّت هـای دنیـا آن هـا را پـوک کـرده 
است؛ دنیاطلبی آن ها را بی ارزش و بی هویت کرده است؛ 

بنابراین خیال می کنند همه مثل آن هایند.2
همه خودشان را فرهنگی می دانند و آن را در بیاناتشان 
مهم نشـان می دهند، اما حقیقتاً کار فرهنگی در کشـور، 
متناسـب بـا پیشـرفت و ریشـه دوانـدن انقـاب در جامعـه 
نیسـت.3 من احسـاس می کنم که درزمینه اداره فرهنگی 
جامعـه، دچـار یـک نـوع غفلـت و بی هوشـی می شـویم یـا 
شده ایم.4 من از عملکرد بعضی از مسئوالن فرهنگی کشور 

1. خطبه هاى نماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عربی 14/ 11/ 1390
2. دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت سالروز آزادى خرمشهر 1381/03/01

3. دیدار با اعضاى جامعٔه اسالمی فرهنگيان 1368/10/12
4. دیدار کارگزاران نظام 1369/9/14
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هیـچ رضایتـی نـدارم و معتقـدم آن کاری را کـه بایـد انجـام 
بدهنـد، انجـام ندادنـد، بعضـی از آن کارهایـی را کـه نبایـد 
انجام بدهند، انجام دادند!1  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 اسـت که دسـتگاه های فرهنگی را به 
انحراف می کشاند. وقتی که دستگاه فرهنگی منحرف شد، 
نتیجه اش در بیرون معلوم می شود.2 ما درزمینهٔ فرهنگ، 
هـم در مـورد آفنـد و هـم در مـورد پدافنـد ضعیـف عمـل 
می کنیـم؛ بـه نظـر مـن بایسـت در ایـن زمینه هـا کار کـرد. 
فرهنگ با جوهر دین، با جوهر انقاب، اساس کارهای ما 

است که بایستی واقعاً به آن بپردازیم3
 یکی از مشکات ما، عدم مبارزهٔ جدّی با فساد است.4  
ما در مورد عدالت اجتماعی عقبیم.5 درزمینهٔ عدالت، باید 
تاش کنیم، باید کارکنیم، باید از خدای متعال و از مردم 

عزیز عذرخواهی کنیم. در مورد عدالت مشکل داریم.6
مراقب باشید جریان های مؤمن را با شعار اعتدال کنار 
نزنند؛ بعضی ها این کارها را دارند می کنند، من می بینم 

1. اجتماع بزرگ مردم اراک 1379/8/24
2. جلسٔه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی اميرکبير 22/ 12/ 1379

3. دیداررئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت 1395/06/03
4. دیدار زائران و مجاوران حرم رضوى 1397/01/01

5. مراسم بيست و هشتمين سالروز رحلت حضرت امام خمينی رحمه الله 1396/3/14
6. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1396/11/29
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درصحنهٔ سیاسـی کشـور؛ با شـعار اعتدال، با شـعار پرهیز 
از افراط، سـعی می کنند جریان مؤمن را که درخطرها آن 
جریان است که زودتر از همه سینه سپر می کند، آن جریان 
است که دولت ها را در مشکات واقعی به معنای حقیقی 
کلمه حمایت می کند، کنار بزنند؛.1 یکی از هشدارهایی که 
واقعاً باید وزرای محترم به آن توجّه کنند، مقابلهٔ با عناصر 
متدیّن و انقابی در دانشـگاه ها اسـت. عناصری هسـتند 
متعهّد به انقاب، پایبند انقاب، پایبند به مسائل دینی و 
ظواهر دینی، کسانی با اینها از مسئولین از طرف اساتید، 
مدیـران، بـا یـک چنیـن عنصـری، بـا یـک چنیـن جوانـی، بـا 
پسـری یـا دختـری کـه متعهّـد و پایبنـد اسـت، مقابلـه کنـد، 
این قابل قبول نیست؛ باید عناصر مؤمن تشویق بشوند.2
از  بعضـی  از ضعـف  ناشـی  مـا  مشـکات  از  بعضـی 
مدیریت هاست که به کارهای جزئی و فعالیت های سیاسی 
و حزبی سرگرم و مشغول می شوند.3 مسئلهٔ کنونی کشور ما 
این نیست که ما طرح نداریم، حرفِ درست نداریم؛ مسئلهٔ 
ما این است که حرف درست و طرح درست را آن چنان که 
شایسته است 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 

1. دیدار مسئوالن نظام 1393/04/16
2. دیدار شرکت کنندگان در نهمين همایش ملی نخبگان فردا 1394/07/22

3. دیدار جوانان استان اصفهان 1380/8/12
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بزرگ ما است.1 ما هرجا یک مدیریّت انقابیِ فعّالِ پُرتحرّک 
داشتیم، کار پیش رفته است؛ هرجا مدیریت های ضعیف، 
بی حال، ناامید، غیرانقابی و بی تحرّک داشـتیم؛ کارها یا 

متوقّف مانده است، یا انحراف پیداکرده است.2
کارشناسـان اقتصادی کشـور و بسـیاری از مسـئولین، 
حوادث، تحریمهـای  ایـن  عامـل  اینکـه  بـر  متّفق انـد 
خارجی نیست، عامل این حوادث، درونی است، مشکات 
داخلـی اسـت. بسـیاری از مسـئولین هـم ایـن را بـر زبـان 
آورده اند، گفته اند... عمدهٔ تأثیر، مربوط به عملکرد ماها 
ّـت مـا و نحـوهٔ  اسـت... مشـکات، مربـوط بـه نحـوهٔ مدیری

سیاست گذاریِ اجرایی ما است.3
یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریّت کشور -که بتوانید 
کشـور را اداره کنیـد- تأثیـر دارد، مسـئلهٔ فضـای مجـازی 
اسـت... در مسـئلهٔ فضـای مجـازی، آنچـه از همـه مهم تـر 
اسـت، مسـئلهٔ شـبکهٔ ملّی اطاعات اسـت. متأسـفانه در 
این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام 
نگرفته؛ این ]طور[ نمی شود اینکه ما به عنوان اینکه نباید 
جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه ها کوتاهی کنیم، 
این مسئله ای را حل نمیکند و منطق درستی هم نیست..4

1. دیدار مسئوالن نظام 04/02/ 1394
2. اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى 1396/1/1

3. دیدار اقشار مردم 1397/05/22
4. دیدار مسئوالن نظام1396/03/22 
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فضـای مجـازی بـدون اختیـار مـا، از بیـرون از اختیـارِ مـا 
دارد مدیریّت میشود؛ بحث این است. فضای مجازی یک 
چیزی نیست که آدم بتواند مثل یک آب روانی هر جور که 
میخواهد از آن استفاده بکند؛ دیگران دارند این آب را به 
یک سـمتی که خودشـان میخواهند هدایت میکنند؛ آنها 
دارند مدیریّت میکنند این فضا را. .. برای خاطر این است 
ّـی اطّاعـات ایـن  همـه  کـه بنـده روی مسـئله ی شـبکه ی مل
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 
شـرکت کننـد و تصمیم گیـری کننـد و اجـرا کننـد، بـه خاطـر 
اهمّیّت این مسئله است؛ نمیشود این مسئله را رها کرد. و 
من میبینم که آن اهتمام الزم به خرج داده نمیشود. خب 
االن شبکه ی ملّی اطّاعات اجزائی دارد، این اجزا باید در 
زمان بندی های مشـخّص تحقّق پیدا کند؛ آدم میبیند که 
تحقّق پیدا نمیکند، از زمان بندی ها عقبند؛ یا سیاستهای 
اصولی ای در زمینه ی پهنای باند وجود دارد که مکرّر اباغ 
شـده، خب این سیاسـتها باید رعایت بشـود و اینها مورد 

درخواست و تأکید مؤکّد اینجانب است. 1 
متأّسفانه در فضای مجازی کشور ما هم که آن رعایتهای 
الزم با وجود این همه تأکیدی که من کردم صورت نمی گیرد 

1399/06/02 .1
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و در یک جهاتی واقعاً ول است. همهٔ کشورهای دنیا روی 
ّـت می کننـد،  فضـای مجـازی خودشـان دارنـد اِعمـال مدیری
]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. 1

10- تشکیل دولت جوان حزب اللهی
عرض من این است که جوانها باید شانه شان را زیر بار 
مسئولیّتهای دشوارِ کوچک و بزرگ بدهند؛ عاج مشکات 
کشـور ایـن اسـت. مـا در گام دوّم انقـاب بایسـتی حرکـت 
کشـور را بـر دوش جوانهـا قـرار بدهیـم همچنـان کـه در گام 
اوّل در دورهٔ انقاب هم هدایت را امام می کرد امّا حرکت 
را و موتور پیشـرفت را جوانان روشـن می کردند، حرکت را 

آنها به وجود می آوردند.2
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 کـه بسـیاری از ایـن 
نگرانی های شما و دغدغه های شما و غّصه های شما پایان 

خواهد پذیرفت.3 
من البتّه -همچنان که قباً هم در سال گذشته تأکید 

1400/1/1 .1
1398/1/1 .2

3. دیدار دانشجویی 1398/03/01
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کـردم و مکـرّر هـم گفتـه ام- بـه دولـت جـوان و حزب اللهـی 
ّـه دولـت جـوان صرفـاً بـه  معتقـدم و بـه آن امیـدوارم و البت
معنـای ایـن نیسـت کـه بایـد یـک رئیـس دولـت جـوان، آن 
هم مثاً جوان به معنای 32 ساله داشته باشد؛ نه، دولت 
جوان، ]یعنی[ یک دولت سـرِ  پا و بانشـاط و آماده ای که 
در سنینی باشد که بتواند تاش کند و کار بکند و خسته 
و از کارافتاده نباشد؛ منظور این است... به نظر من عاج 
مشـکات کشـور، دولـت جـوان حزب اللهـی و جـوان مؤمـن 
است که میتواند کشور را از راه های دشوار عبور بدهد. 1 
مشکات ما را شما باید حل کنید، شما 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 شـما مصداق این نعمت بزرگ و این ثروت بزرگید؛ 

این را قدر بدانید.3
ما در این حدود چهل سال جهادهای متعدّدی داشته ایم؛ 
در همهٔ این جهادها جوان ها جلو بوده اند، جوان ها راهگشا 
بوده اند، جوان ها نوک پیکان بوده اند. در جهاد با طاغوت در 
دورهٔ پیش از پیروزی -دورهٔ مبارزات- در جهاد با تجزیه طلبان 

1.  ارتباط تصویرى با نمایندگان تشكل هاى دانشجویی 1399/2/28
2. دیدار دانش آموزان و دانشجویان 12/ 08/ 1395

3. مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه هاى افسرى ارتش 07/ 07/ 1395
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در آغاز پیروزی انقاب که در شرق کشور، در غرب کشور، 
در شمال کشور تجزیه طلبانی پیدا شدند، در جهاد با این 
تجزیه طلبـان، جلـودارِ ایـن حرکـت عظیـم جوان هـا بودنـد؛ 
در جهـاد سـازندگی که از رویش هـای آغـاز انقـاب بـود، 
جوان ها جلو بودند و آنها بودند که این حرکت عظیم جهاد 
سـازندگی را شـروع کردند؛ در جهاد با تروریسـمِ منافق و 
خائـن در اوایـل دهـهٔ 60، در جهـاد بـا متجاوزیـن در هشـت 
سـال دفاع مقـّدس، در جهـاد بـرای ترمیـم خرابی هـای بعـد 
از جنگ بعد از سال 67، در جهاد فرهنگی در برابر تهاجم 
فرهنگی سال 70، جوان ها بودند که توانستند آن فضای 
دشـوار را بـه نفـع انقـاب و اسـام تغییـر بدهنـد؛ در جهـاد 
علمـی از حول وحـوش آغـاز دهـهٔ 80، جوان هـا بودنـد کـه 
در دانشـگاه های مختلف، در پژوهشـگاه های مختلف، به 
ندای مطالبـه ی پیشـرفت علمی لبّیـک گفتنـد و راه علـم و 
فنّاوری را به صورت جهشی در کشور باز کردند؛ و باالخره 
در جهاد با تروریسم تکفیری در دههٔ ۹0 در این سال های 
اخیر. و امروز هم در جهاد فکری و جهاد عملی برای گشودن 
گره های اقتصادی، بازهم جوان هایند. .1 در میدان سیاسی، 
فتنـهٔ سـال 88 را جوان هـای مـا خواباندنـد. بیـش از عوامـل 
گوناگـون دیگـر، جوان هـای مـا، همیـن شـما دانش آموزهـا، 
همیـن شـما دانشـجوها نقـش داشـتید؛ و ااّل فتنـه، فتنـهٔ 

1. همایش ده ها هزار نفرى »خدمت بسيجيان« در ورزشگاه آزادى 1397/07/12
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بزرگی بود.1

11- مواسات و رسیدگی به فقرا و محرومین
وقتی که مردم خود را در رفع گرفتارىِ مسـتضعفان و 
ضعفا و مستمندان سهیم بدانند، کارها اصاح میشود.2 
عاج فقر به شکل اصولی در هر جامعه ای، از راه استقرار 
عدالت اجتماعی و نظام عادالنه در محیط جامعه است... 
این یک وظیفه دولتی و حکومتی است؛ اما مردم هم به 
نوبه خود وظیفه سنگینی بر دوش دارند. اجرای برنامه های 
اجتماعی فقط در بلندمدّت و میان مدّت و بتدریج امکانپذیر 
است؛ اما نمیشود منتظر ماند تا برنامه های اجتماعی به 
ثمر برسـد و شـاهد محرومیت محرومان و فقر گرسـنگان 
در جامعه بود. این وظیفه خودِ مردم و همه کسانی است 

که میتوانند در این راه تاش کنند.3
»الّلهم اغن کلّ فقیر. الّلهم اشبع کلّ جائع. الّلهم اکس 
کلّ عریان«. این دعا فقط برای خواندن نیست؛ برای این 
است که همه خود را برای مبارزه با فقر و مجاهدت در راه 
سـتردن غبار محرومیت از چهره محرومان و مسـتضعفان 
موظّف بدانند. این مبارزه، یک وظیفه همگانی است. در 
آیات قرآن میخوانیم: »أرایت الّذی یکذّب بالّدین. فذلک 

1. دیدار دانش آموزان در آستانه 13 آبان 12/ 08/ 1389
2. دیدار اقشار مختلف مردم  1373/4/29

3. خطبه هاى نماز عيد فطر1381/9/15
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الّذی یدّع الیتیم. و الیحّض علی طعام المسکین«. یکی از 
نشانه های تکذیبِ دین این است که انسان در مقابل فقر 
فقیران و محرومان بی تفاوت باشد و احساس مسؤولیت 

نکند.1  
 بایـد کاری بشـود کـه هرکـس خـودش را موظـف بدانـد 
که انفاق کند. آن کسانی که بیشتر درآمد دارند، نسبت 
انفـاق را بیشـتر کننـد. آن کسـانی کـه کمتـر درآمـد دارنـد، 
باب را نبندند؛ به همان نسبت انفاق کنند... روح انفاق و 
نیکوکاری بایستی در جامعه توسعه پیدا کند و جزو ایمان 
مردم بشود و هرکس بنا را بر این بگذارد که در اموالش - »و 
فی اموالهم حقّ للّسائل و المحروم« - واقعاً برای محرومان 
حق قائل باشد... در جامعه ی اسامی باید این را به عنوان 
یـک فرهنـگ دربیاوریـم.2 در جامعـه مـا بایـد عـادتِ کمـک 
بـه ضعفـا کـه یـک عـادت اسـامی اسـت، روزبـه روز بیشـتر 
شود. صدقاتی که مردم میدهند، اطعامهایی که میکنند و 
کارهای بزرگی از قبیل وقف و حبس و امثال آنها که انجام 
میشـود، از سـنّتهای حسـنه اسـامی اسـت. این سـنّتها به 
حیات اجتماعىِ طیّب کمک میکند. لذا نباید بگذارید در 

جامعه تعطیل شود.3

1. خطبه هاى نماز عيد فطر1381/9/15
2. دیدار مسئوالن کميته ى امداد امام خمينیعليه السالم  1370/12/14

3. دیدار اقشار مختلف مردم  29/04/1373
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حسن ختام

آن طـوری کـه بنـده احسـاس می کنـم، یعنـی در واقـع 
می بینم، مشاهده می کنم، مطمئنّاً پیروزی قطعی و نهایی 
بر جبههٔ وسـیع دشـمن متعلّق به ملّت ایران اسـت.1   به 
ّـت  فضل الهـی، بـه حـول و قوّهٔ الهی همـهٔ مقاصـدی کـه مل
ایران برای خودش ترسیم کرده، با قوّت و اقتدار، خودش 

را به آن مقاصد خواهد رساند.2
امسـال  اسـامی،  انجمنهـای  اتحادیـه  عزیـز  جوانـان 
نشسـت شـما در میانهٔ حوادث مهمی برگزار می شـود که 
هـر یـک از جهتـی نشـانهٔ عظمـت و اعتبار ایران اسـامی 
و ملـت انقابـی آن اسـت. شـهادت ها، قدرت نمائی هـای 
نظامی، حضور بی نظیر مردمی، روحیهٔ قوی و عزم راسـخ 
جوانـان، در کنـار هـزاران مجموعـهٔ فعـال در عرصـهٔ دانـش 

1. دیدار مداحان 1398/11/26
2.  دیدار رئيس و مسئوالن قوه قضائيه 1398/4/5
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و فنـاوری، و نیـز رویکـرد دینـی و معنـوی در بخـش عظیمـی 
از جوانان سراسر کشور، همه از سر بر آوردن یک پدیدهٔ 
یکتا در جهان امروز خبر می دهد. پدیده ئی که می تواند در 

آیندهٔ تاریخ تأثیرات عمیق و تعیین کننده بگذارد.1
من به طور قاطع با اطّاعی که از وضعیّت کشور دارم 
قاطعاً میگویم: این ملّت و این نسل جدید و جوان تصمیم 
گرفته اسـت که دیگر تحقیر نشـود، تصمیم گرفته اسـت 
دنبالـه رو قدرتهـای بیگانـه و دشـمن نشـود، تصمیـم گرفتـه 
است که ایران عزیز را به اوج افتخار و عزّت برساند و این 
توانایی را دارد؛ هم تصمیم دارد، هم عزم راسخ دارد، هم 

توانایی دارد و ان شاءالله به اینجا خواهد رسید.2 
ّـت ایـران و انقـاب عزیـز اسـامی و  ّـاً مل بدانیـد مطمئن
نظام جمهوری اسامی همچنان که از مراحلِ سخِت دیگری 
گذشته است، از این مراحل که از آنها آسان تر است براحتی 
ان شاءالله خواهد گذشت.3  بدانید به توفیق الهی اهداف 
آمریکا و استکبار جهانی نسبت به ایران و جمهوری اسامی 
و ملّت ایران اهدافی است که دیر یا زود شکست خواهد 
ّـت ایـران پیـروزی خـود را در همـهٔ  خـورد. و بدانیـد کـه مل
عرصه ها و زمینه ها در مقابل چشم بدخواهان و حسودان 

1398/11/5 .1
2.  همایش ده ها هزار نفرى »خدمت بسيجيان« در ورزشگاه آزادى 1397/07/12

3. دیدار اقشار مختلف مردم 1397/5/22
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ان شاءالله جشن خواهد گرفت.1  
ما میدانیم که ملّت ایران در این راه مطمئنّاً پیروز خواهد 
شد و به نتایج مطلوب خودش، به آرمانهای مطلوب خودش 
خواهد رسید.2 ملّت ایران بدون تردید در آینده ای که آن 
آینـده ان شـاءالله خیلـی دور نخواهـد بـود و شـما جوانهـای 
عزیز قطعاً آن آینده را مشاهده خواهید کرد، از همه جهت 

در قلّه های شرف و افتخار خواهد بود.3 
 انقاب پرچم عزت این ملت است و ملت این پرچم را 
در دسِت استوار خود محکم نگه خواهد داشت و به فضل 
َّه فرجه خواهد کرد.4 پروردگار تسلیم امام زمان ارواحنافداه و عجّل الل

1. دیدار مردم آذربایجان شرقی 28/11/1392
2.  دیدار فرماندهان و کارکنان نيروى هوایی ارتش 1395/11/19

3. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1393/11/29
4. دیدار مردم آذربایجان شرقی 1381/11/28


