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ت و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی 
بیانات رهرب انقالب اسالمی در مراسم بیس 

نسخهتلفنهمراه

   بسماهللالرّحمنالرّحي م
رب العالمين و الصّ الة و السّ الم على سيّدنا و نبيّنا ابىالقاسم المصطفى محمّ د و
الحمدلل ّ
َّ
الل فى االرضين.
على آله االطيبين االطهرين المنتجبين الهداة المهديّين سيّما بقيّة َّ
اجتماع بسيار عظيم و پرشكوهى است كه براى احترام به ياد عزيز امام بزرگوارمان در اينجا
تشكيل شده است؛ در بسيارى از مناطق ديگ ِر كشور هم شبيه اين اجتماع بهخاطر ياد امام
و بهخاطر عشق به امام بزرگوار تشكيل شده.

بهرهى فراوان معنوى امام از ماه پربركت شعبان
روزهاى پايانى ماه پربركت شعبان است .به گمان زياد امام بزرگوار از اين ماه ،بهرهى فراوان
معنوى ميبردند .قرائن نشان ميدهد كه آن دل نورانى به بركت اين ماه بر نورانيّت خود
ليك َو
مىافزود .اين فِقرهى معروف دعاى مناجات شعبانيّه :اِلهى هَب لى كَمالَ االِنقِطا ِع ا ِ َ
اَن ِر اَبصا َر قُلوب ِنا ب ِضِ يآ ِء ن َظَ رِها اِل َيك )1(،از جمالتى بود كه در بيانات امام تكرار ميشد؛ مكرّر در
سخنرانى به مناسبتهاى گوناگون ،اين فِقرهى از دعا را ميخواندند .اين نشاندهندهى اين
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است كه اين بزرگوار به اين مناجات و به اين مضامين و به اين ايّام بابركت اُنس داشتند .بنده
هم كه يك وقتى از ايشان سؤال كردم راجع به دعاها ،يكى از دعاهايى كه ايشان تكيه كردند
بر روى آن و ترجيح ميدادند آن دعا را ،همين مناجات شعبانيّه بود .فِقرات مهمّ ى در اين
َيك
ِنك شُ وقُهَ ،و ل ِسان ًا يُرفَعُ اِل َ
دعا هست كه از جمله اين فِقره است :اِلهى هَب لى قَلباً يُدني ِه م َ
ِنك حَ قُّه؛( )2دل پرشوقى كه به بارگاه قرب الهى نزديك ميشود؛ زبان
صِ دقُهَ ،و ن َظَ را ًيُ َق ِّرب ُ ُه م َ
صادقى كه صدق آن موجب تقرّب به پروردگار ميگردد؛ نگاه حقنگرى كه موجب ميشود
انسان به خداى متعال نزديكتر شود .اين خصوصيّات در اين دعاى شريف و در اين مناجات،
از خداى متعال خواسته شده است؛ اينها براى ما درس است .و امام بزرگوار كسى بود كه با
اين درسها ،در همهى عمر مأنوس بود و به بركت همين اُنس و به بركت همين آشنايى با
مراتب حق و حقيقت و تقرّب به پروردگار ،خداى متعال اين قدرت را به او بخشيد كه بتواند
اين حركت عظيم و ماندگار را انجام بدهد.

«مؤمن متعبّدِ انقالبى» ،براى امام
ِ
عنوان جامعِ
دربارهى امام بزرگوار ميخواهيم حرف بزنيم .يكى از عناوين و اوصافى كه دربارهى امام راحل
عظيمالشّ أن ما ،كمتر بهكار رفته است و كمتر از اين عنوان استفاده كردهايم ،عبارت است
از يك عنوان جامع كه من اينجور تعبير ميكنم :مؤمنِ متع ّب ِد انقالبى .ما امام را با صفات
متعدّدى همواره توصيف ميكنيم امّا اين صفت  -كه ما كمتر امام را با آن توصيف كردهايم
 يك صفت جامع است؛ مؤمن است ،متعبّد است ،انقالبى است.مؤمن :يعنى مؤمن به خدا است ،مؤمن به هدف است ،مؤمن به راهى است كه او را به اين
ِاللِ َو يُؤمِنُ ل ِلمُ ؤمِنين؛( )3دربارهى رسول اكرم
هدف ميرسان َد ،و مؤمن به مردم است .يُؤمِنُ ب َّ
هم اين تعبير در قرآن آمده است :مؤمن به خدا ،و مؤمن به هدف ،و مؤمن به راه ،و مؤمن به
مردم.
2

ت و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی
متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی در در مراسم بیس 

95 / 03 /14

عبد است ،متعبّد است؛ يعنى خود را عبد ميداند در مقابل پروردگار؛ اينهم صفت بسيار
مهمّ ى است .شما مالحظه كنيد ،خداى متعال در قرآن ،پيغمبر اكرم را با صفات متعدّدى
ِنت لَهُم؛( )5و صفات متعدّد
اللِ ل َ
ى خُ لُقٍ عَظيمَ )4(،فبِما رَح َم ٍة مِنَ َّ
ستوده استَ :و اِن ََّك لَعَل 
ديگر كه هر كدام از اينها يك فصل فراوانى از خصوصيّات پيغمبر را بيان ميكند؛ ولى آن
صفتى كه به ما مسلمانها دستور داده شده است كه هرروز دربارهى پيغمبر در نمازهايمان
تكرار كنيم اين است كه «ا َشهَدُ ا َنَّ مُحَ مَّدا ً عَبدُ ُه َو رَسول ُه»؛ اين نشاندهندهى اهمّ يّت
عبوديّت است؛ عبد بودن آنچنان برجسته است كه خداى متعال اين صفت را به مسلمانان
تعليم ميدهد كه در نماز خود ،هر روز چند مرتبه تكرار كنند؛ امام داراى اين صفت بود،
صفت عبوديّت؛ اهل خشوع بود ،اهل تضرّع بود ،اهل دعا بود؛ مؤمن متعبّد.
امّا صفت سوّم ،يعنى مؤمن متع ّب ِد انقالبى؛ اين ،آن نقطهاى است كه مايلم بر روى آن تكيه
كنم و دربارهى آن سخن بگويم .امام ،اما ِم انقالب بود.

هراس و غضب دشمنان از امام و از ملّت ايران ،بهخاطر انقالبيگرى
انقالب يك كلمه است و در دل آن حقايق بىشمارى وجود دارد؛ اما ِم انقالب يعنى پيشواى
همهى اين خصوصيّاتى كه كلمهى انقالب متضمّ ن آن است .قدرتهاى مادّى هم كه
نسبت به امام همواره غضبناك بودند ،عصبانى بودند و البتّه ميهراسيدند از امام بزرگوار،
ّت او دشمن بودند.
بيشتر بهخاطر اين صفت بود :صفت انقالبيگرى امام؛ با اين خصوصي ِ
امروز هم دشمنان ملّت ايران با خصوصيّت انقالبيگرى او خصومت دارند و دشمنند .اساساً
قدرتهاى مادّى از كلمهى انقالب وحشت ميكنند؛ از كلمهى «انقالب اسالمى» وحشت
ميكنند ،ميهراسند ،ميرَمند .فشارهايى هم كه وارد ميكنند ،بهخاطر انقالبيگرى است؛
شرح خواهم داد كه انقالبيگرى متضمّ ن چه مفاهيم و معانى و خطّ مشىهايى است؛ حق
دارند كه بترسند .فشارها البتّه با بهانههاى مختلف وارد ميشود؛ گاهى با بهانهى هستهاى،
3

ت و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی
متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی در در مراسم بیس 

95 / 03 /14

گاهى با بهانهى حقوق بشر و بهانههايى از اين قبيل ،امّا حقيقت قضيّه عبارت است از همين
كه دشمنان ملّت ايران و دشمنان ايران اسالمى از خصوصيّت انقالبيگرى واهمه دارند و
نگرانند .در همين اواخر ،در چند ماه قبل از اين ،يك سياستمدار آمريكايى گفت :ايران
بهخاطر انقالب اسالمى تحريم است؛ اصل تحريم مربوط به انقالب  - 1979يعنى انقالب
سال  - 57است! اين يك حقيقت است.

علّت مخالفت دشمنان با انقالب :راندن دشمنان و الهام بخشيدن به

ملّتهاىديگر

علّتچيست؟چراباانقالبمخالفند؟علّتايناستكهاينكشوربزرگوپهناور،اينكشور
پربركت ،اين كشور ثروتمند  -كه هم ثروت طبيعى دارد ،هم ثروت انسانى دارد  -يكپارچه
در قبضهى قدرت آنها بود ،در اختيار آمريكا بود؛ انقالب آمد آنها را از اين كشور بيرون كرد؛
دشمنى با انقالب بهخاطر اين است؛ انقالب آنها را راند .عالوهبراين ،الهامبخش ديگران هم
شد .انقالب اسالمى ايران كه بهوسيلهى مردم اين كشور به وجود آمد و ادامه پيدا كرد،
بخش ملّتهاى ديگر شد؛ كه اين در جاى خود بحث مفصّ لى است و داليل بىشمارى
الهام ِ
هم بر آن وجود دارد.

تأثير انقالب در نجات كشور از منجالبهاى وابستگى ،عقبماندگى،

فساد سياسى ،فساد اخالقى و حقارت بينالمللى

اما ِم انقالبىِ ما كشور را از منجالبها بيرون كشيد؛ بهوسيلهى انقالب ،كشور را از منجالبهاى
متعدّ دى خارج كرد .جوانهاى عزيز ما كه دوران قبل از انقالب را درك نكردهاند ،لمس
نكردهاند ،بايد درست دقّت كنند و توجّ ه كنند كه مسئله اين است ،مسئلهى اساسى اين
است .اگر يك ملّتى مسئلهى اساسى خود را نداند ،گمراه ميشود .مسئله اين است كه
انقالب اسالمى آمد اين كشور را از منجالبها نجات داد؛ از منجالب وابستگى ،از منجالب
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عقبماندگى ،از منجالب فساد سياسى ،از منجالب فساد اخالقى ،از منجالب حقارت
بينالمللى .ما گرفتار اينچيزها بوديم؛ ما ،هم وابسته بوديم ،هم تحقيرشده بوديم،
هم عقبافتاده و عقب نگه داشته شده بوديم؛ در علم ،در اقتصاد ،در فنّاورى ،در حضور
عوض همهى اينها ،ما آقاباالس ِر
بينالمللى ،در همهچيز ما را عقب نگه داشته بودندِ .
آمريكايى و انگليسى داشتيم .آنروزها ما چهار برابر امروز نفت صادر ميكرديم؛ جمعيّت
كشور هم از نصف امروز كمتر بود ،درعينحال اكثر نقاط اين كشور از خدمات عمومى دولتى
كه برعهدهى دولتها است محروم بودند؛ كشور در فقر و عقبافتادگى دستوپا ميزد؛ در
فساد اخالقى دستوپا ميزد .در همهى زيرساختهاى كشور  -راه ،آب ،برق ،گاز ،مدرسه،
دانشگاه ،خدمات شهرى  -كشور دچار آفت بود ،دچار عقبافتادگى و عقبماندگى بود،
دچار تهيدستى بود؛ ثروتهاى طبيعى كشور را در اختيار بيگانگان ميگذاشتند و دستگاه
حاكمه بهرهمند ميشدند و مردم را يا با فريب ،يا با زور و ارعاب ،ساكت نگه ميداشتند؛ امّا
خب دلهاى مردم پُر بود ،واقعيّات را ميديدند؛ و نتيجه ،دنبالهروى از آن فرياد رب ّانى و الهىِ
امام بزرگوار شد كه انقالب را به راه انداخت.

تغيير مسير ملّت ايران از سوى امام به سمت هدفهاى بزرگ ،با

«حاكميّت دين خدا»

امام بزرگوار ما مسير را عوض كرد و يك تغيير بزرگ انجام گرفت؛ [ امام] مسير ملّت ايران
را تغيير داد ،ريل را عوض كرد؛ ما را بهسمت هدفهاى بزرگ حركت داد .اين هدفها كه
انقالب و امام انقالب ،ما را بهسمت اين هدفها حركت دادند و جامعهى ايرانى را به اين سمت
رهنمون شدند ،فوقالعادّه حائز اهمّ يّت است .اين هدفها خالصه ميشود در حاكميّت دين
خدا.حاكميّتدينخدابهمعنىعدالتاجتماعىِ بهمعناىواقعىاست،بهمعناىريشهكنى
فقر است ،بهمعناى ريشهكنى جهل است ،به معناى ريشهكنى استضعاف است؛ حاكميّت
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دين خدا بهمعناى برقرارى منظومهى ارزشهاى اسالمى است [ ،بهمعناى] ريشهكنى
آسيبهاىاجتماعىاست[،بهمعناى]تأمينسالمتجسمىوسالمتاخالقىومعنوىو
پيشرفت علمى كشور است [ ،بهمعناى] تأمين عزّت ملّى و هويّت ملّى ايرانى و تأمين اقتدار
بينالمللى است [ ،بهمعناى] فعّال كردن ظرفيّتهايى است كه خداوند در اين سرزمين قرار
داده است؛ اينها همه در حاكميّت دين خدا مندرج است و امام ما را به اين سمت حركت داد؛
درست نقطهى مقابل آن راهى كه در رژيم طاغوت ما را به آن سمت ميكشاندند و ميبردند.

شرط رسيدن به هدفهاى انقالب ،ماندن قطار جامعهى اسالمى در ريل

انقالب

خب ،اين هدفها كه قطار جامعهى اسالمى به بركت انقالب به سوى آن هدفها حركت كرد،
هدفهاى دور از دسترسى هستند ،زما نب َرند ،احتياج به گذشت زمان دارند ،احتياج به تالش
دارند ،لكن دسترسى به همهى اينها ممكن است به يك شرط؛ آن شرط اين است كه قطار
در همين ريل پيش برود؛ در ريل انقالب .امام راه را به ما نشان داد ،معيارها و شاخصها را به
ما نشان داد ،هدفها را براى ما مشخّ ص كرد و خود او حركت را آغاز كرد .ما تا امروز به بركت
حركت در جهت انقالب ،دستاوردهاى زيادى پيدا كردهايم امّا هنوز تا آن هدفها فاصله
بسيار زياد است .ميتوانيم به آن هدفها برسيم ،مشروط بر اينكه اين قطار بر روى همين ريل
حركت كند؛ بر روى ريلى كه امام ،قطار جامعهى اسالمى را به حركت درآورد .بعد از رحلت
امام ،ما هرجا انقالبى عمل كرديم پيش رفتيم و هرجا از انقالبيگرى و حركت جهادى غفلت
كرديم ،عقب مانديم و ناكام شديم؛ اين يك واقعيّتى است .بنده در اين سالها خودم مسئول
بودم؛ اگر تقصيرى در اين مطلب باشد ،متوجّ ه اين حقير هم هست؛ هرجا انقالبى بوديم،
جهادى حركت كرديم ،بر روى آن ريل حركت كرديم ،پيش رفتيم؛ هرجا كوتاهى كرديم و
غفلت كرديم ،عقب مانديم .ميتوانيم برسيم به شرط اينكه انقالبى حركت كنيم و انقالبى
پيش برويم.
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مخاطب اين سخن ،نسل امروز و نسل فردا و نسل فرداهاى بعد است؛ مخاطب اين سخن،
همهى ما هستيم؛ مسئوالن مخاطبند؛ فعّاالن سياسى ،فعّاالن فرهنگى ،فعّاالن اجتماعى،
همه مخاطب اين سخنند؛ جوانان ،دانشگاهيان ،حوزويان ،پيشهوران ،روستاييان ،شهريان،
همه مخاطب اين سخنند؛ همه بايد بدانند ميتوان اين راه را با شيوهى انقالبى حركت كرد و
آنوقت ،پيشرفت قطعى است؛ و ميتوان به شيوهى ديگرى حركت كرد و آنوقت سرنوشت
سرنوشت ر ّقتآورى خواهد بود .امام تعبير رايجى داشتند ،مكرّر در مواردى ميگفتند:
«اسالم سيلى خواهد خورد» .اگر راه را عوض كرديم ،ملّت ايران سيلى خواهد خورد ،اسالم
هم سيلى خواهد خورد .سخن باقى است؛ حرف در اين زمينه فراوان و حرفهاى الزم زياد
است.

انقالب ،سرمايهى ممتاز و منحصربهفرد كشور ما و ملّت ما
توجّ ه بفرماييد ( )6كه من از اين فرصت استفاده ميكنم و به شما و به ملّت ايران عرض
ميكنم كه عزيزان من! انقالب ،سرمايهى ممتاز و منحصربهفرد ملّت ما و كشور ما است .براى
بهدست آوردن انقالب هزينه دادهايم؛ هزينههاى سنگينى هم پرداخت شده است امّا صدها
براب ِر آن هزينهها ،منافع وجود دارد؛ اين يك تجارت پرسود است براى ملّت .بله ،هشت سال
جنگ هزينه بود ،شورشها هزينه بود ،تحريمها هزينه بود  -اينها همه هزينهى انقالب است
 امّا صدها برابر اين هزينهها ،سود در اين راه وجود دارد؛ هزينهها و منافع و سودها از اوّل باهم همراه بودند؛ هم هزينه داديم ،هم سود برديم .در جنگ ،جوانان ما رفتند و به شهادت
رسيدند امّا ملّت و مجموعهى جوان كشور دستاوردهاى بزرگى را از همان جنگ پرهزينه
بهدست آوردند .از اوّل ،اين هزينهها و منافع با هم همراه بودهاند ،منتها هرچه جلو آمديم،
هزينهها سبكتر و قابلتحمّ لتر ،امّا منافع كالنتر و بيشتر شده است .امروز روزى است كه
ما ميتوانيم ،ملّت ايران ميتواند بدون اينكه هزينهى زيادى را متحمّ ل بشود ،منافع بزرگى
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را از انقالب بهدست بياورد؛ امروز اين توانايى وجود دارد .انقالب ريشه دوانده است ،درخت
نظام اسالمى مستحكم شده است ،حقايق بسيارى روشن شده ،راهكارهايى به وجود آمده؛
امروز اوضاع براى ملّت ايران روشنتر و زمينه آمادهتر و راه هموارتر است از گذشته؛ هزينه
هست ،باز هم هست امّا هزينهها سبكتر و قابل دفعتر و قابل اجتنابتر از گذشته است.

لزوم انقالبى ماندن همهى مردم و مسئوالن براى ادامهى راه و موفّقيّت

در آن

اين نكتهى مهمّ ى است :اين انقالب با كودتا به وجود نيامد ،با حركت نظامى به وجود نيامد؛
مثل بعضى از انقالبها كه يك عدّه افسر نظامى رفتند يك حكومتى را برداشتند ،حكومت
ديگرى به جايش گذاشتند؛ نه ،اين انقالب بهوسيلهى مردم به وجود آمد؛ با عزم مردم ،با
نيروى انقالب مردم ،با ايمان مردم به وجود آمد؛ با همين نيرو از خود دفاع كرد ،با همين
نيرو هم باقى ماند و ريشه دواند .اين مردم بودند كه نترسيدند؛ اين مردم ايران عزيز بودند
ّاس قَد
ّاس ا ِنَّ الن َ
كه ايستادگى كردند و مصداق اين آيهى شريفه شدند :اَل َّذينَ قالَ لَهُمُ الن ُ
الل َو ن ِعمَ الوَكيل )7(.مدام تهديد شديم،
جَ مَعوا لَكُم فَاخشَ وهُم فَزا َدهُم ايمان ًا َو قالوا حَ س ُبنَا َّ ُ
مدام گفتند حمله ميكنيم ،مدام گفتند تحريم ميكنيم ،مردم نه از تهديد نظامى ترسيدند،
نه از تحريم ترسيدند ،نه از تحريم فلج شدند؛ نترس ،شجاع ،سربلند ،حركت را ادامه دادند؛
از اين پس هم بايد همين باشد .مردم ما ،قشرهاى مختلف ما ،جوانهاى ما ،روحانيّون ما،
پيشهوران ما ،دانشگاهيان ما ،محقّقين ما ،مسئوالن ما ،دولتىهاى ما ،مجلسىهاى ما بايد
انقالبى بمانند و انقالبى حركتبكنند  -كه شاخصهايى را عرض خواهم كرد  -و همه انقالبى
باشند تا بتوانيم اين راه را با موفّقيّت پيش برويم و ادامه بدهيم.
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سه خطا در مورد انقالبيگرى:

 .1تصوّر وابستگى انقالبيگرى به حضور در دوران امام و انقالب
اين خطا است كه گمان كنيم انقالبى فقط آن كسى است كه در دوران امام بوده است ،يا در
دوران مبارزات در كنار امام بوده است؛ نه ،بعضى كأن ّه اينجور خيال ميكنند كه انقالبيّون
آن كسانى هستند كه در دوران امام يا در دوران مبارزات يا در دوران حكومت امام بزرگوار
حضور داشتند ،در كنار امام بودند؛ نه ،اگر معناى انقالبى را اين بگيريم ،انقالبى همين ما
پيروپاتالها خواهيم بود .انقالب مال همه است؛ جوانها انقالبىاند و ميتوانند انقالبى باشند،
با آن معيارها و شاخصهايى كه عرض خواهم كرد .ميتواند يك جوانِ امروز از من سابقهدار
در انقالب ،انقالبىتر باشد؛ همچنان كه در دوران دفاع مقدّس ديديم كسانى بودند كه جان
خودشان را كف دست گرفتند در راه اين انقالب و در راه اِنفاذ( )8فرمان امام به جبهه رفتند،
جانشان را فدا كردند؛ انقالبىِ صددرصد ،انقالبى كامل ،آنها هستند؛ آنهايى كه آمادهى
فداكارىاند؛ پس ما نبايد انقالبى را منحصر كنيم به يك عدّ هاى كه در دوران مبارزات با امام
شط جارى است و همهى
بودند يا امام را مىشناختند يا در كنار او بودند؛ نه ،انقالب يك ّ
كسانى كه در طول تاريخ با اين مميّزات حضور دارند و تالش ميكنند انقالبىاند ،ولو امام را
نديدند؛ مثل اغلب شما جوانها.

 .2تصوّر همارزى انقالبيگرى با افراطى بودن
اين هم خطا است كه ما خيال كنيم اگر گفتيم فالنى انقالبى است ،يعنى فالنى افراطى
است؛ يا وقتى ميخواهيم اشاره كنيم به انقالبىها و انقالبيّون ،تعبير افراطى را به كار ببريم؛
نه ،اين خطا است .انقالبيگرى به معناى افراطى بودن نيست .اين دوگانههايى كه سوغات
بيگانهها و حرف دشمنان ايران است ،نبايد در ايران و در فرهنگ سياسى ما جا باز كند؛
آنها تقسيم ميكنند مردم را به تندرو و ميانهرو .بحث تندرو و كندرو نداريم .انقالبى را
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ميگويند تندرو ،غير انقالبى را ميگويند ميانهرو! اين يك دوگانهى بيگانه است ،آنها اينها را
در راديوهايشان ،در تبليغاتشان ،در اظهاراتشان تكرار ميكنند ،ما اين را نبايد تكرار بكنيم.
انقالبى ،انقالبى است.

ن
 .3توقّع يكسان از همهى انقالبيّو 
اين هم خطا است كه ما از همهى كسانى كه انقالبى هستند ،يك نوع عمل انقالبى توقّع
داشته باشيم؛ يا يك درجهى از انقالبيگرى توقّع داشته باشيم؛ نه .به قول ما طلبهها
انقالبيگرى مقول به تشكيك است .ممكن است يك نفر نسبت به مفاهيم انقالب و عمل
انقالبى بهتر حركت كند ،يك نفر به آن خوبى حركت نكند امّا در همان راه دارد حركت
ميكند .اينكه ما هركسى خوب حركت نكرد يا بهطور كامل حركت نكرد ،را متّهم بكنيم به
غير انقالبى يا ضدّ انقالبى اين هم خطا است؛ نه ،ممكن است يك نفرى صد درجه ميزان
حركت او ارزش دارد ،يك نفرى كمتر ارزش دارد ،يك نفرى از او كمتر ارزش دارد امّا همه
در اين راه حركت ميكنند .مهم اين است كه آن شاخصها تطبيق بكند .مهم شاخصها است.
مهم اين است كه آن كسى هم كه با آن شدّت و با آن جدّ يّت حركت نميكند ،شاخصهاى
انقالبيگرى را داشته باشد .اگر اين شاخصها وجود داشت ،آنوقت طرف انقالبى است ،فرد
انقالبى ،مجموعهى انقالبى ،دولت انقالبى ،سازمان انقالبى؛ عمده اين است كه شاخصها را
بشناسيم.

پنج شاخص از شاخصهاى انقالبيگرى:

 .1پايبندى به مبانى و ارزشهاى اساسى اسالم و انقالب
براى انقالبى بودن شاخصهايى وجود دارد .من پنج شاخص را در اينجا ذكر ميكنم .البتّه
ال پنج شاخص براى انقالبيگرى ذكر
بيش از اينها ميشود خصوصيّاتى را گفت لكن من فع ً
ميكنم كه ما بايد سعى كنيم در خودمان اين پنج شاخص را ايجاد كنيم و حفظ كنيم،
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هرجا هستيم؛ يكى در كار هنر است ،يكى در كار صنعت است ،يكى در كار فعّاليّت سياسى
است ،يكى در كار فعّاليّت علمى است ،يكى در كار فعّاليّت اقتصادى و بازرگانى است؛ فرقى
نميكند؛ اين شاخصها در همهى افراد ما ملّت ايران ميتواند وجود داشته باشد .پنج شاخص
كه اينها را شرح خواهم داد [عبارتند از] :شاخص اوّل ،پايبندى به مبانى و ارزشهاى اساسى
انقالب؛ شاخص دوّم ،هدفگيرى آرمانهاى انقالب و همّ ت بلند براى رسيدن به آنها كه
آرمانهاى انقالب و اهداف بلند انقالب را درنظر بگيريم و همّ ت براى رسيدن به آنها داشته
باشيم؛ شاخص سوّم ،پايبندى به استقالل همهجانبهى كشور ،استقالل سياسى ،استقالل
اقتصادى ،استقالل فرهنگى  -كه مهمتر از همه است  -و استقالل امنيّتى؛ شاخص چهارم،
حسّ اسيّت در برابر دشمن و كار دشمن و نقشهى دشمن و عدم تبعيّت از او ،كه البتّه بايد
دشمن را شناخت ،نقشهى او را فهميد و از تبعيّت دشمن سر باز زد  -عرض كرديم كه قرآن
اين عدم تبعيّت را «جهاد كبير» نام نهاده است؛ من اين چند وقت دو سه بار دراينباره
صحبت كردم( - )9شاخص پنجم ،تقواى دينى و سياسى كه اين بسيار مهم است .اين پنج
شاخص اگر در كسى وجود داشته باشد ،قطعاً انقالبى است؛ حاال درجات انقالبى بودن،
همانطور كه عرض كرديم ،مختلف است .من براى هركدام از اينها يك توضيح كوتاه و
مختصرىميدهم.

مبانى پايبندى به ارزشهاى اساسى انقالب و اسالم:

آ .پايبندى به اسالم ناب

عرض كرديم كه شاخص اوّل ،پايبندى به ارزشهاى مبنائى و اساسى اسالم است .بنده
در سال گذشته در همين جلسه راجع به مبانى امام صحبت كردم؛ مبانى اساسى ما اينها
است .مبناى اوّل ،پايبندى به اسالم ناب در مقابل اسالم آمريكايى است .اسالم ناب در
مقابل اسالم آمريكايى است ،اسالم آمريكايى هم دو شاخه دارد :يك شاخه اسالم متحجّ ر،
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يك شاخه اسالم سكوالر؛ اين اسالم آمريكايى است .استكبار و قدرتهاى مادّى از هر دو
شاخه پشتيبانى كردهاند و ميكنند؛ يك جاهايى آنها را به وجود مىآورند ،يك جاهايى
آنها را راهنمايى ميكنند ،يك جاهايى آنها را كمك ميكنند؛ اسالم ناب در مقابل آنها است؛
اسالم ناب اسالمى است كه همهجانبه است؛ از زندگى فردى و خلوت فردى تا تشكيل
نظام اسالمى ،همه را شامل ميشود .اسالم ناب آن اسالمى است كه هم تكليف من و شما را
در خانواده با خود و در خلوت شخصىمان معيّن ميكند ،هم تكليف ما را در جامعه معيّن
ميكند ،هم تكليف ما را در قبال نظام اسالمى و ايجاد نظام اسالمى معيّن ميكند؛ اين اسالم
ناب است .اين يكى از مبانى است كه بايد به اين پابند بود.

ب .محور بودن مردم
يكى ديگر از مبانى ،محور بودن مردم است كه وقتى ما مردمى بودن را و محور بودن مردم
را با اسالم همراه ميكنيم ،تركيب آن ميشود جمهورى اسالمى؛ جمهورى اسالمى يعنى
اين؛ مردم محورند ،مقاصد براى مردم است ،هدفها متعلّق به مردم است ،منافع مال و مِلك
مردم است ،اختيار در دست مردم است؛ اينها مردمى بودن است :رأى مردم ،خواست مردم،
حركت مردم ،عمل مردم ،حضور مردم و شرافت مردم در نظام جمهورى اسالمى .اين يكى
از آن مبانى است و ،بهمعناى واقعى كلمه ،بايد به اين معتقد بود.

ج .اعتقاد به پيشرفت و تحوّل و تكامل با محيط
يكى از آن مبانى اساسى و ارزشهاى اساسى عبارت است از اعتقاد به پيشرفت ،اعتقاد به
تحوّل ،به تكامل ،و تعامل با محيط ،البتّه با پرهيز از انحرافها و خطاهايى كه در اين راه ممكن
است وجود داشته باشد .تحوّل و تكامل؛ هم فقه ما ،هم جامعهشناسى ما ،هم علوم انسانى
ما ،هم سياست ما ،هم روشهاى گوناگون ما بايد روزبهروز بهتر بشود ،منتها به دست آدمهاى
خبره ،به دست آدمهاى وارد ،به دست انسانهاى اهل تعمّ ق و كسانى كه اهليّت ايجاد راههاى
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نو را دارند؛ نيمهسوادها و آدمهاى ناوارد و مدّعى نميتوانند كارى انجام بدهند .به اين بايد
توجّ ه داشت؛ اينها همه يك صراطى است كه چپ و راست دارد؛ از وسط جادّه بايد حركت
كرد.

د .حمايت از محرومان و مظلومان عالم
حمايت از محرومان؛ يكى از مبانى اساسى و ارزشهاى اساسى نظام اسالمى عبارت است از
حمايت از محرومان .يكى ديگر حمايت از مظلومان است در هر نقطهى عالم .اينها ارزشهاى
اساسى انقالب است؛ از اينها نميشود صرفِنظر كرد .اگر كسى ،كسانى يا جريانى نسبت
به محرومين بىتفاوت باشد ،يا نسبت به مظلومان عالم بىتفاوت باشد ،اين شاخص در او
وجود ندارد.
خب ،اگر اين پايبندى به ارزشهاى اساسى وجود داشت  -كه اين شاخص اوّل بود  -حركت،
حركت مستمر و مستقيم خواهد بود و در تندباد حوادث ،اين حركت تغيير پيدا نميكند[ .
امّا] اگر اين پايبندى وجود نداشت ،نقطهى مقابل اين پايبندى،عملگرايى افراطى است؛
يعنى هر روزى به يك طرف رفتن و هر حادثهاى انسان را به يك طرف كشاندن:
ميكِشد از هر طرف ،چون پَر كاهى مرا
ن
وسوسهى اينوآن ،دمدمهى خويشت 
اين ميشود عملگرايى؛ هر روزى انعطاف به يك جهت و به يك سمت؛ اين منافات دارد
با آن پايبندى .در تعبير قرآنى ،اين پايبندى به ارزشها را «استقامت» نام نهادهاند :فَاس َتقِم
تاب َمعَك( - )10آيهى قرآن در سورهى مباركهى هود  -يا ا ِنَّ ال َّذينَ قالوا
ِرت َو مَن َ
كَمآ اُم َ
الل ثُمَّ استَقاموا تَ َت َنزَّلُ َعلَيهِمُ المَل ِئ َك ُة ا َّل تَخافوا َو ال تَحزَنوا َو اَبشِ روا ب ِالجَ نَّة؛( )11در تعبير
َربُّنَا َّ ُ
قرآنى ،اسم اين پايبندى به مبانى و ارزشها استقامت است.
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 .2داشتن همّت بلند براى رسيدن به آرمانهاى انقالب
شاخص دوّم ،همّ ت بلند براى رسيدن به آرمانها ،صرفِنظر نكردن از آرمانها و منصرف
نشدن از هدفهاى بزرگ [ است] .نقطهى مقابل آن ،تنبلى و محافظهكارى و نااميدى است.
بعضى سعى ميكنند جامعه را و جوانهاى ما را دچار نااميدى كنند ،بگويند «آقا فايدهاى
ندارد ،نميشود ،نميرسيم؛ چهجورى ممكن است با اينهمه مخالفت ،با اينهمه دشمنى»؛
اين نقطهى مقابل آن شاخص دوّم است .شاخص دوّم اين است كه هرگز منصرف نشويم
از رسيدن به آن اهداف بلند و آرمانهاى بلند؛ تسليم نشويم در مقابل فشارها .البتّه شما
وقتىكه در يك راهى ميرويد كه دشمنى بر سر آن راه هست ،براى شما مانع ايجاد ميكند؛ [
امّا] اين مانع بايستى مانع نشود از رفتن شما ،از ادامهى حركت شما؛ تسليم فشارها نشويم،
رضايت بهوضع موجود ندهيم ،كه اگر رضايت بهوضع موجود داديم نتيجهاش عقبگرد
است .بنده بارها تكرار كردهام؛ جوانها بايد به سمت پيشرفت حركت كنند؛ به سمت تحوّل
مثبت حركت كنند؛ اينكه ما به همان چيزى كه داريم قانع بشويم  -فرض كنيد ما در
زمينهى علمى به يك پيشرفتهايى رسيدهايم كه البتّه مورد قبول همهى دنيا است؛ قبول
دارند كه ما پيشرفت كردهايم  -اگر به همين اندازه قانع شديم ،عقب خواهيم ماند؛ عقب
خواهيم رفت؛ نه ،راه پيشرفت تمامشدنى نيست؛ بايد رفت تا رسيد به آرمانهاى بلند.

 .3پايبندى به استقالل در زمينههاى مختلف:
آ .سياسى

شاخص سوّم عرض كرديم پايبندى به استقالل است .اين استقالل خيلى مهم است؛
استقالل داخلى ،استقالل منطقهاى ،استقالل جهانى و بينالمللى؛ در همهى اين مسائل
استقالل كشور و استقالل نظام را حفظ كردن.
معنايش اين است كه ما در زمينهى سياسى فريب نخوريم؛ دشمنى كه هدفش اين است
14

ت و هفتمین سالگرد رحلت امام خمینی
متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی در در مراسم بیس 

95 / 03 /14

كه دولتها و ملّتها را بهدنبال خود بكشاند ،به شيوههاى مختلفى توسّ ل ميجويَد .اينجور
نيست كه هميشه با تهديد حرف بزنند؛ نه ،گاهى هم با تملّق حرف ميزنند؛ گاهى به انسان
نامه مينويسند كه شما بياييد  -با ما كه آمريكا هستيم  -مسائل جهانى را با مشاركت
يكديگر حل كنيم؛ در اين قالب با انسان حرف ميزنند؛ انسان در اينجا ممكن است دچار
وسوسه بشود كه برويم با يك ابرقدرتى در حلّ مسائل بينالمللى همكارى كنيم؛ در ادبيّات
نامهنگارى رسمى ديپلماتيك ،اينجورى حرفزده ميشود امّا باطن قضيّه اين نيست؛ باطن
قضيّه اين است كه او يك نقشهاى دارد؛ ميگويد شما بيا در نقشهى من ،بيا در آن ميدانى كه
من ترسيم كردهام بازى كن؛ نوع بازى را هم او معيّن ميكند .شما بيا اين كار را انجام بده تا آن
هدفى كه براى آن نقشه كشيده شده است ،تحقّق پيدا بكند .اينكه ما در قضاياى منطقه،
در قض ّيهى سوريه ،در قضاياى شبيه سوريه حاضر نشديم در ائتالف بهاصطالح آمريكايى
وارد بشويم  -با اينكه بارها گفتند ،تكرار كردند ،خواستند  -علّت اين است .آنها يك نقشهاى
دارند ،يك هدفهايى را ترسيم كردهاند ،مايلند به آن هدفها برسند و البتّه مايلند كه از قدرت
و نيرو و نفوذ هر كشورى استفاده كنند ،ازجمله جمهورى اسالمى؛ اگر جمهورى اسالمى
اينجا خام بشود ،وارد بازى آنها بشود ،معنايش اين است كه جدول كارى آنها را پُر كرده
است؛ معنايش اين است كه نقشهى آنها را كامل كرده است .اين خالف استقالل است؛ اين
بظاهر چيزى نيست كه دولتى يا كسى بيايد بر كشور حكومت بكند كه بگوييم استقالل
كشور از بين رفت امّا ضدّ استقالل سياسى است.

ب.فرهنگى
استقالل اقتصادى مهم است [ ،امّا] اوّل در زمينهى فرهنگى عرض بكنم؛ استقالل فرهنگى
به اعتقاد بنده از همهى اينها مهمتر است .استقالل فرهنگى در اين است كه سبك زندگى را،
سبك زندگى اسالمى  -ايرانى انتخاب بكنيم .بنده درباب سبك زندگى دو سه سال قبل از
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زيست انسانى،
ِ
اين مفصّ ل صحبت كردم؛( )12سبك زندگى از معمارى ،از زندگى شهرى ،از
از پيوندهاى اجتماعى تا همهى مسائل گوناگون را شامل ميشود .تقليد از غرب و از بيگانه
در سبك زندگى ،درست نقطهى مقابل استقالل فرهنگى است .امروز نظام سلطه بر روى
اين مسئله دارد كار ميكند؛ همين مسئلهى مهندسى اطّ العات ،اين ابزارهاى جديدى كه
وارد ميدان شده است ،اينها همه ابزارهايى هستند براى تسلّط بر فرهنگ يك كشور .بنده
با اين حرف نميخواهم بگويم اين ابزارها را از زندگى خودمان خارج كنيم؛ نه ،اينها ابزارهايى
هستند كه ميتوانند مفيد واقع بشوند امّا سلطهى دشمن را از اين ابزارها بايستى سلب
ال فرض بفرماييد راديو و تلويزيون داشته باشيد ،راديو
كرد .نميتوانيد شما براى اينكه مث ً
تلويزيونتان را بدهيد در اختيار دشمن؛ اينترنت هم همينجور است ،فضاى مجازى هم
همينجور است ،دستگاههاى اطّ العاتى و ابزارهاى اطّ العاتى هم همينجور است ،اينها را
نميشود در اختيار دشمن قرار داد؛ امروز در اختيار دشمن است؛ وسيله و ابزار نفوذ فرهنگى
است؛ ابزار سلطهى فرهنگى دشمن است.

ج .اقتصادى
و استقالل اقتصادى  -بهطور خالصه  -هضم نشدن در هاضمهى اقتصاد جامعهى جهانى
است .ببينيد ،آنها خودشان  -آمريكايىها  -در همين قضاياى بعد از مذاكرات هستهاى
گفتند معاملهى هستهاى بايد موجب بشود كه اقتصاد ايران در اقتصاد جامعهى جهانى
ادغام بشود؛ ادغام! ادغام يعنى چه؟ اقتصاد جامعهى جهانى چيست؟ آيا اقتصاد جامعهى
جهانى يك نظم عادالنه و منطقى و عقالئى است؟ ابدا .اقتصادى كه نقشهى آن را جامعهى
جهانى كشيده است و مظاهر گوناگون آن در همهى دنيا گسترده است ،عبارت است از
نقشهاىونظامىكهسرماي هدارانعمدتاًصهيونيستىوبعضاًغيرصهيونيستىبراىتصرّف
منابع مالى همهى دنيا طراحى كردهاند .اين نظم جامعهى جهانى و اقتصاد جهانى است.
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اينكه يك كشورى اقتصادش را ادغام كند در اقتصاد جهانى ،افتخار نيست؛ اين خسارت
است ،اين ضرر است ،اين شكست است .در تحريم هم مقصود آنها يك هدف اقتصادى بود؛
تحريم هم كه كردند ما را ،خود آمريكايىها تصريح كردند كه اين تحريم براى فلج كردن
اقتصاد ايران است .حاال مذاكرات هستهاى هم كه انجام گرفته است ،به يك نتايجى منتهى
شده است ،اينجا هم باز هدفشان اقتصادى است؛ يعنى ازجملهى اهدافشان اقتصاد است؛
يعنى بلعيدن اقتصاد ايران بهوسيلهى هاضمهى اقتصاد بينالمللى و جهانى كه سردمدار
آن هم آمريكا است.

تنها راه استقالل اقتصادى ،تحقّق اقتصاد مقاومتى
استقالل اقتصادى تنها با اقتصاد مقاومتى بهدست مىآيد؛ كه امسال ما گفتيم« :اقتصاد
مقاومتى ،اقدام و عمل» .خوشبختانه دولت محترم ،اقدام و عمل را شروع كردند و طبق
گزارشى كه به من دادند ،كارهاى خوبى انجام گرفته است .اگر با همين قوّت و با همين شيوه
ادامه پيدا كند و جدّ ا ًپيش برود ،يقيناً آثار آن را مردم خواهند ديد؛ اقتصاد مقاومتى .همهى
تصميمهاى بزرگ اقتصادى بايد در ضمن اقتصاد مقاومتى تعريف بشود .فرض كنيد ما با
فالنكشورقراردادمعاملهىبازرگانىياصنعتىميبنديم؛بايدمعلومبشودكهايندركجاى
اقتصاد مقاومتى قرار ميگيرد .اينكه ما خيال كنيم رونق اقتصاد كشور صرفاًبا سرمايهگذارى
خارجى تأمين ميشود ،خطا است .سرمايهگذارى خارجى البتّه چيز خوبى است امّا اين
يكى از خانههاى جدول اقتصاد مقاومتى را پر ميكند .مهمتر از سرمايهگذارى خارجى ،فعّال
كردن ظرفيّتهاى درونى و داخلى است .ما ظرفيّتهاى فعّالنشدهى فراوانى داريم كه اينها را
بايستى فعّال كنيم؛ اين مهمتر است .آنهم البتّه الزم است در كنار اين وجود داشته باشد،
امّا اينكه ما همهچيز را موكول كنيم به اينكه خارجىها بيايند اينجا سرمايهگذارى كنند،
نه .گاهى گفته ميشود كه فنّاورىهاى نو را مىآورند؛ خيلى خوب ،عيبى ندارد؛ موافقيم
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كه فنّاورى نو را بياورند؛ [ الب ّته] اگر بياورند! اگر هم نياورند ،من گفتم كه اين جوانان ما
كه در زمينهى نانو پيشرفت كردهاند ،در زمينهى هستهاى پيشرفت كردهاند ،در زمينهى
ساختهاى فنّاورى پيچيده پيشرفت كردهاند ،در بسيارى از زمينهها جزو پنج ،شش ،ده
كشور اوّل دنيا قرار گرفتهاند ،اينها نميتوانند چاههاى نفت ما را به توليد بهتر برسانند؟ يا
پااليشگاههاى ما را اصالح كنند؟ يا فرض بفرماييد كه بخشهاى ديگرى را كه مورد نياز ما
است كه محتاج فنّاورى جديد خارجى هستيم [ درست كنند]؟ البتّه اگر اين فنّاورى در
معامالت ما با خارجىها منتقل بشود ،ما با اين موافقيم و مخالفتى نداريم.
توجّ ه بكنيد! امروز در دنيا تحليلگران حسّ اس مسائل اقتصادى و سياسى بر روى اقتصاد
مقاومتى كشور ما شرطبندى ميكنند؛ اينقدر مهم است ،اينقدر حسّ اس است .بر روى
اينكه آيا اين اقتصاد مقاومتى كه ايران مطرح كرده است ،به نتيجه ميرسد يا نميرسد،
تحليلگران بحث ميكنند ،شرطبندى ميكنند! اينقدر اين اهمّ يّت دارد .بنابراين
«استقالل» به اين معنا است .اين شاخص سوّم بود كه عرض كرديم.

حساسيّت در برابر دشمن
ّ .4
شاخص چهارم :حسّ اسيّت در برابر دشمن .دشمن را بشناسيم ،در برابر حركات دشمن
حسّ اسيّت داشته باشيم .آن كسانى كه در دوران دفاع مقدّس در جبهه بودند ميدانند كه
آنجا كسانى در قرارگاهها بودند كه بهوسيلهى عوامل خودشان هر حركت كوچك دشمن
را دنبال ميكردند ،رويش حسّ اس ميشدند :فرض بفرماييد امروز دشمن اين جابهجايى را
انجام داده است؛ اين براى چيست ،چرا انجام داده است؛ علّتيابى ميكردند .حسّ اس در
مقابل حركات دشمن .دشمن را بشناسيم ،نقشههاى او را تشخيص بدهيم ،بر روى كارهاى
او ،حرفهاى او ،اظهارات او حسّ اس باشيم؛ و در مقابل زهرى كه او احتماالً خواهد ريخت،
پادزهر فراهم بكنيم و آماده باشيم براى اينكه حركت او را خنثى بكنيم .اين ،حسّ اسيّت در
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مقابل دشمن است.
خب ،نقطهى مقابل اين حسّ اسيّت چيست؟ نقطهى مقابل يكى اين است كه بعضى
اصل دشمن را انكار ميكنند .وقتى ما ميگوييم دشمن داريم ،ميگويند «آقا ،شما دچار
توهّميد؛ توهّم توطئه» .خود اين مطرح كردن توهّم توطئه ،بهنظر ما يك توطئه است؛
براى اينكه حسّ اسيّتها را كم كنند [ ميگويند]« :آقا ،دشمن چيست ،كدام دشمنى؟»
واضحترين چيزها را انكار ميكنند .ميگوييم آمريكا دشمن انقالب است ،ذات نظام سلطه
اقتضا ميكند كه با نظامى مثل نظام جمهورى اسالمى دشمن باشد؛ منافعشان 180درجه
با يكديگر اختالف دارد .نظام سلطه اهل خيانت است ،اهل جنگافروزى است ،اهل ايجاد
و سازماندهى گروههاى تروريست است ،اهل سركوب كردن گروههاى آزادىخواه است،
اهل فشار آوردن بر مظلومين  -مثل فلسطين و امثال فلسطين  -است؛ اين طبيعت نظام
سلطه است .شما االن ببينيد آمريكا و انگليس ،قريب صد سال است كه دارند بر مردم
فلسطين فشار مىآورند  -چه قبل از تشكيل رژيم صهيونيستى در سال  ،1948چه بعد
از آن تا امروز  -دارند فشار مىآورند روى فلسطينىها .خب اين ،حركت نظام سلطه است؛
اسالم كه نميتواند در مقابل اين ساكت بماند؛ نظام اسالمى كه نميتواند ببيند و بىتفاوت
بماند .نظام سلطه مستقيماً به كشور بمبارانكنندهى مردم يمن كمك ميكند  -آمريكا
صريحاً ،مستقيماً كمك ميكند به بمباران يمن  -بمبارانِ كجا؟ بمباران جبهههاى نبرد؟
نه ،بمباران بيمارستان ،بمباران بازار ،بمباران مدرسه ،بمباران ميدان عمومى مردم؛ آمريكا
كمك ميكند .خب ،نظام اسالمى نميتواند بىتفاوت بماند .اينها با همديگر دشمنند؛ در
ذات خود با هم مخالفند .چطور ميشود منكر اين دشمنى شد؟ آمريكا بيستوهشتم
مرداد را راه انداخت و حكومت ملّى را سرنگون كرد؛ آمريكا از اوّل انقالب تا امروز دارد با ما
دشمنى ميكند؛ آمريكا در زمان طاغوت ،ساواك را به راه انداخت كه مايهى شكنجهى مردم
و مبارزين [ بود]؛ آمريكا در جنگ هشتساله به دشمن ما حدّ اكثر كمك ممكن را كرد؛
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آمريكا هواپيماى مسافربرى ما را سرنگون كرد؛ آمريكا سكّوى نفتى ما را زد؛ آمريكا ما را
تحريم كرد؛ اينها دشمنى نيست؟
هر فردى و هر جريانى كه براى اسالم و به نام اسالم كار ميكند ،اگر به آمريكا اعتماد كرد،
خطاى بزرگى مرتكب شده و سيلىاش را خواهد خورد؛ كمااينكه خوردند .در همين چند
سال اخير جريانهاى اسالمى ،بهخاطر مصلحتانديشى ،بهخاطر عقل سياسى  -اسمش را
ميگذارند عقل  -بهخاطر تاكتيك كه ميگفتند اين حركت تاكتيكى است ،با آمريكايىها
رفيق شدند ،به آنها اعتماد كردند ،چوبش را خوردند ،سيلىاش را خوردند و حاال دارند
مصيبتهايش را تحمّ ل ميكنند .هركسى با نام اسالم در جهت اسالم حركت ميكند ،اگر
به آمريكا اعتماد بكند ،خطاى بزرگى مرتكب شده .ما البتّه دشمنهاى ريزودرشت زيادى
داريم؛ دشمنهاى كوچك هم داريم ،دشمنهاى حقير هم داريم امّا عمدهى دشمنىها از
انگليس واقعاً خبيث؛ هم در گذشته ،از دوران اوايل
ِ
سوى آمريكا و از سوى انگليس خبيث -
رژيم طاغوت تا دوران انقالب [ ،هم] بعد از دوران شروع انقالب و پيروزى انقالب تا امروز،
همواره انگليس با ما دشمنى كرده است؛ حاال هم بهمناسبت سالگرد امام ،دستگاه تبليغاتى
دولت انگليس عليه امام ،بهاصطالح سند منتشر ميكند؛ سند منتشر ميكند عليه امام
بزرگوار ،امام پاكيزه و مطهّر! سند را از كجا آوردهاند؟ از مدارك آمريكايى! خب ،آمريكايى كه
هواپيماى مسافرى را با قريب سيصد نفر سرنگون ميكند ،از جعل سند ابائى دارد؟ دشمنىِ
انگليسها اينجورى است  -و [ از سوى] رژيم منحوس و سرطانى صهيونيستى است؛ اينها
دشمنهاى اصلىاند .اين دشمن را بايد شناخت و در مقابل كارهاى او بايد حسّ اسيّت نشان
داد؛ حتّى اگر نسخهى اقتصادى هم به ما ميدهند ،بايد با احتياط برخورد كرد؛ مثل اين
است كه دشمنى بيايد به انسان يك دارويى را بدهد و بگويد آقا ،اين دارو را بخور براى فالن
بيمارى؛ شما احتياط ميكنيد؛ احتمال دارد در داخل اين دارو زهر گذاشته باشد .نسخهى
سياسى و نسخهى اقتصادى دشمن هم بايد با احتياط مورد توجّ ه قرار بگيرد؛ حسّ اسيّت
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در مقابل دشمن اين است .طبعاً اين حسّ اسيّت وقتى بود ،ديگر تبعيّت نخواهد بود ،و عرض
كرديم كه عدم تبعيّت همان جهاد كبير است .اين هم شاخص چهارم.

 .5تقواى دينى و سياسى
شاخص پنجم و آخرين شاخص ،تقواى دينى و سياسى؛ كه غير از تقواى فردى [ است] كه
البتّه آن هم الزم است .يك تقواى فردى داريم كه من و شما خودمان از گناه پرهيز كنيم،
ّاس َو الحِ جارَة؛( )13خودمان را
خودمان را حفظ كنيم؛ قوا اَنفُسَ كُم َو ا َهليكُم نارًا وَقو ُدهَا الن ُ
از آتش دوزخ الهى ،از آتش غضب الهى دور كنيم؛ اين تقواى فردى است .تقواى اجتماعى
 تقواى اسالمى مربوط به اجتماع  -اين است كه در راه تحقّق اين چيزهايى كه اسالم از مامطالبه كرده است ،تالش كنيم .همهى آن آرمانهايى كه عرض كرديم ،آرمانهاى اسالمى
است؛ يعنى مسئله ،فقط مسئلهى يك محاسبهى عقالئى نيست؛ اينكه ما عرض كرديم
بايد به آن آرمانها پابند بود ،بايد دنبال عدالت اجتماعى بود ،دنبال حمايت از محرومين
بود ،دنبال حمايت از مظلوم بود ،با ظالم و مستكبر بايد مقابله كرد ،زير بار او نرفت ،اينها
همه مطالبات اسالمى است ،اسالم اينها را از ما خواسته است؛ اينجور نيست كه فقط يك
محاسبهى عقالئى و انسانى باشد؛ تكليف دينى است .هركسى اين چيزها را از اسالم جدا
كند ،اسالم را نشناخته است؛ هركسى حوزهى معرفتى اسالم را و حوزهى عملى اسالم را
از محيط زندگى اجتماعى مردم و سياسى مردم دور كند ،بالشك اسالم را نشناخته است.
اللَ َو اج َت ِنبُوا الطّ اغوت؛( )14عبوديّت خدا  -يعنى تسليم در مقابل
قرآن به ما ميگويد :ا ُعبُدُوا َّ
خدا بودن  -و اجتناب از طاغوت ،و در آيهى ديگر[ ميگويد] :اَل َّذينَ ءامَنوا يُقات ِلونَ فى سَ بيلِ
اللِ َو ال َّذينَ َكفَروا يُقات ِلونَ فى سَ بيلِ الطّ اغوتِ فَقات ِلوا ا َول ِيآ َء الشَّ يطنِ ا ِنَّ كَيدَ الشَّ يطنِ كانَ
َّ
ضَ عيفًا»؛( )15اينها دستور قرآن است .اينكه ما خودمان را و مردممان را و جوانانمان را و
مسئولينمان را به احساس مسئوليّت در مقابل اين حرفها فرا ميخوانيم ،فقط يك توصيهى
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عقالئى نيست ،يك توصيهى سياسى نيست؛ اين يك خواست دينى است؛ رعايت آن،
تقواى دينى است .اين تقواى دينى است؛ تقواى سياسى هم در داخل همين مندرج است؛
اگرچنانچه اين تقواى دينى تحقّق پيدا كرد ،تقواى سياسى هم همراه همين است .تقواى
سياسى يعنى انسان از لغزشگاههايى كه دشمن ميتواند از آن استفاده كند ،پرهيز بكند.

چند توصيه براى اجراى اين نقشهى راه:

 .1الگو قرار دادن امام

من چند توصيه در پايان راه عرض بكنم .در اين نقشهى راهى كه عرض كرديم ،امام الگو
است؛ امام الگو است و انصافاً الگوى كاملى است .در همهى اين شاخصها ،امام در آن سطح
باال قرار دارد .ما سالها در شكلهاى گوناگون با امام معاشر بوديم و محشور بوديم؛ هم آنوقتى
كه در قم تدريس ميكرد ،هم آنوقتى كه در نجف در تبعيد بود ،هم آنوقتى كه در رأس
حكومت و در قلّهى اعتبار سياسى بينالمللى قرار داشت؛ امام را در همهى اين حاالت
ديدهايم؛ انصافاً در همهى اين شاخصهايى كه گفتيم ،امام در باالترين رتبه قرار دارد .به گفتار
امام و كردار امام اهتمام بوَرزيد .اين صحيفهى امام را جوانهاى عزيز ما بخوانند و با آن اُنس
پيدا كنند؛ وص ّيتنامهى امام را بخوانيد ،با وص ّيتنامهى امام اُنس پيدا كنيد ،در آن تعمّ ق
بكنيد .اين توصيهى اوّل.

 .2فراموش نكردن نقش مخرّب آمريكا
توصيهى دوّم؛ يك تجربهاى ما در مذاكرات هستهاى پيدا كرديم؛ اين تجربه را نبايد
فراموش كنيم .اين تجربه اين است كه اگر ما تنازل( )16هم بكنيم ،آمريكا دست از نقش
مخرّب خودش برنميدارد؛ اين را ما در مذاكرات هستهاى تجربه كرديم .ما نشستيم در
جمع  ،5+1و حتّى جداگانه با آمريكايىها مذاكره كرديم براى قض ّيهى هستهاى؛ برادران
ما ،فعّاالن پرتالش ما به يك نقاط مشتركى رسيدند ،به يك نتايجى رسيدند؛ طرف  -كه
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آمريكا باشد  -يك تعهّداتى كرد؛ جمهورى اسالمى تعهّدات خودش را انجام داد [ ،ولى] آن
طرفِ بدقولِ بدعه ِد بدحساب دارد دب ّه ميكند؛ تا االن دب ّه كرده است .خيلى خب ،اين يك
تجربه است ،اين شد تجربه .حاال خيلىها قبل از اين تجربه هم ميدانستند امّا بعضى هم كه
نميدانستند ،حاال بدانند :در هر زمينهى ديگرى هم كه با آمريكا شما بحث و مجادله كنيد،
شما كوتاه بياييد ،تنازل كنيد ،باز او نقش مخرّب خودش را حفظ خواهد كرد؛ در همهى
زمينهها :بحث حقوق بشر ،بحث موشك ،بحث تروريسم ،بحث لبنان ،بحث فلسطين؛ در
هر قض ّيهاى كه شما به فرض  -كه البتّه محال است  -از اصول خودتان ،از مبانى خودتان
كوتاه بياييد ،صرفنظر بكنيد ،بدانيد او كوتاه نخواهد آمد؛ اوّل با زبان و با لبخند و با تبسّ م
وارد ميدان خواهد شد ،بعد در عمل ،كارى را كه بايد انجام بدهد ،دب ّه ميكند و تعهّد خودش
را انجام نميدهد؛ اين شد يك تجربه براى ملّت ايران؛ اين تجربه را مغتنم بشمريد؛ اين
توصيهى دوّم.

 .3لزوم همراهى و اتّحاد دولت و ملّت
توجّ ه كنيد ،توجّ ه كنيد! توصيهى سوّم را توجّ ه كنيد ،آنوقت يكقدرى در بعضى از اين
شعارها ممكن است تجديدنظر بكنيد )17(.توصيهى سوّم؛ اتّحاد دولت و ملّت را به هم
نزنيد .ممكن است شما از يك دولتى خوشت بيايد ،از يك دولت ديگرى خوشت نيايد؛
ديگرى هم از آن دولت ديگر خوشش نيايد ،از اين دولت خوشش بيايد؛ ممكن است،
اشكالى هم ندارد - .رقابتهاى انتخاباتى به جاى خود ،اختالفنظرها به جاى خود ،حتّى
انتقاد هم به جاى خود  -امّا دولت و ملّت بايد همه در كنار هم باشند؛ يعنى اگر در اين
مملكت يك حادثهاى رخ بدهد كه تهديدى براى كشور باشد ،دولت و ملّت بايد همدوش
حركت كنند .ن ِقار( )18به وجود نياوريد ،كدورت به وجود نياوريد ،اتّحاد دولت و ملّت را
حفظ كنيد؛ اين يكى از توصيههاى بنده است در همهى دولتها .در همهى دولتهايى كه بنده
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بعد از رحلت امام مسئوليّت داشتم ،اين توصيهى من بوده است؛ با اينكه دولتها سياستهاى
مختلفى داشتند ،جهتگيرىهاى مختلفى داشتند لكن ملّت بايد با دولت همراه باشد،
اتّحاد را حفظ كند؛ اين منافات ندارد با انتقاد كردن يا حرف زدن يا مطالبه كردن؛ اينها
اشكالى ندارد؛ رقابتهاى انتخاباتى به جاى خود .قواى سهگانه هم بايد با هم متّحد باشند -
دولت ،مجلس ،ق ّوهى قضائيّه  -باز اين منافات ندارد با اينكه مجلس در قبال دولت به وظايف
خودش عمل كند؛ به وظايف قانون اساسى عمل بكند؛ سؤال كند ،مطالبه كند ،بخواهد،
قانونگذارى كند ،استيضاح كند و امثال اينها؛ لكن بايستى قوا با هم همراه باشند ،در مسائل
اساسى كشور بايد زير يك چتر قرار بگيرند؛ همه؛ نيروهاى مسلّح همينجور ،آحاد مردم
همينجور .پس اين توصيهى سوّم ما است :نگذاريد احساسات شخصى يا احساسات
جناحى يا مطلقاًاحساسات ،بر منطق غلبه كند .منطق اين است كه وقتى دشمن از دور نگاه
ميكند ،احساس كند كه اينجا يكپارچه است ،احساس يكپارچگى بكند .اينكه حرفهايى
زده بشود كه از آن حرفها دوجريانى و دوجهتى و تخاصم و دوقطبىگرى در داخل ملّت يا
در مجموعهى نظام استفاده بشود ،به ضرر كشور است.

 .4لزوم مراقبت از سر انگشتان و كارگزاران دولت آمريكا
توصيهى چهارم؛ تقابل با آمريكا ،تقابل با يك جبهه است .يك جبههاى وجود دارد كه در
قطب آن و مركز آن آمريكا است امّا امتداد آن به جاهاى گوناگونى كشيده ميشود؛ حتّى
گاهى به داخل كشور هم كشيده ميشود؛ غفلت نكنيد .اينكه مواظب حركت خصمانهى
آمريكا بايد بود ،معنايش اين است كه مراقب همهى اين جبهه باشيد .بدانيد دشمنى فقط
از ناحيهى دستگاه امنيّتى آمريكا نيست؛ گاهىاوقات اين دستگاه امنيّتى سرانگشتانى دارد
كه اين سرانگشتان بهصورت دولتهاى منطقهاى يا جور ديگرى خودشان را نشان ميدهند.
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 .5حفظ مرزها و خطوط فاصل با دشمنان انقالب
توصيهى پنجم؛ خطوط فاصل با دشمن بايد در نظر باشد و برجسته باشد .نگذاريد خطوط
فاصل با دشمنى كه با انقالب دشمن است ،با نظام دشمن است ،با امام دشمن است،
كمرنگ بشود .بعضى از جريانهاى داخل كشور ما از اين نقطه غفلت كردند ،خطوط مرزى
خودشان را با دشمن حفظ نكردند [ ،خطوطشان] ضعيف شد ،كمرنگ شد؛ مثل خطوط
مرزى كشور ،اگر خط مرزى نباشد ،از آنطرف ممكن است كسى اشتباهاً بيايد اينطرف،
از اينطرف ممكن است كسى اشتباهاً برود آنطرف؛ خطوطمرزى را حفظ كنيد.

 .6اعتماد به وعدهى نصرت الهى
اللَيَنصُ ركُم»( )19اعتماد و اطمينان
توصيهى ششم و توصيهى آخر؛ به وعدهى «ا ِن تَنصُ رُوا َّ
داشته باشيد .ملّت عزيز ،جوانان عزيز! بدانيد :به كورى چشم دشمن شما پيروزيد.
پروردگارا ! امام عزيز ما را با اوليائش محشور كن .پروردگارا ! شهداى عزيز ما را با شهداى
صدر اسالم محشور كن .پروردگارا ! خدمتگزاران به كشور را در هر جايى ،هر لباسى و هر
شكلى هستند ،مورد هدايت و تأييد و عصمت( )20خود قرار بده .پروردگارا ! قلب مقدّس
ولىّعصر را از ما راضى و خشنود كن؛ ما را مشمول دعاى آن بزرگوار قرار بده .پروردگارا !
گفتار ما را ،كردار ما را براى خودت و در راه خودت قرار بده؛ به كرمت آن را از ما قبول بفرما.
پروردگارا ! به محمّ د و آل محمّ د ،ما را در اين راه زنده بدار و در اين راه بميران.
   
والسّ المعليكمورحمةاللَّوبركاته
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 )۱اقبالاالعمال ،ص  ،۶۸۷مناجات شعبانیّه؛ «خدایا به من ببخش کمال انقطاع به درگاهت را و روشن
نما دیدهی دلهای ما را به تابش نظر خود بدان».
)۲همان
)۳سورهی توبه ،بخشی از آیهی ۶۱
)۴سورهی قلم ،آیهی ۴؛ «و راستی که تو را خویی واال است».
 )۵سورهی آل عمران ،بخشی از آیهی ۱۵۹؛ «پس [به برکتِ] رحمت الهی ،با آنان نرمخو و [پُر مِهر]
شدی»...
 )6شعار حضّ ار و دعوت معظّ مٌله به توجّ ه کردن به مطالب
)7سورهی آلعمران ،آیهی ۱۷۳؛ «همان کسانی که [برخی از] مردم به ایشان گفتند« :مردمان برای 
[جنگ با] شما گرد آمدهاند؛ پس ،از آنان بترسید» و[لی این سخن] بر ایمانشان افزود و گفتند« :خدا ما
را بس است و نیکو حمایتگری است».
 )8اجرا کردن ،به انجام رساندن
)9از جمله ،بیانات در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری ()۱۳۹۵/۳/۶
)10سورهی هود ،بخشی از آیهی ۱۱۲؛ «پس ،همانگونه که دستور یافتهای ایستادگی کن ،و هرکه با
تو توبه کرده [نیز چنین کند]»...
)11سورهی فصّ لت ،بخشی از آیهی ۳۰؛ «درحقیقت ،کسانی که گفتند پروردگار ما خدا است ،سپس
ایستادگی کردند ،فرشتگان بر آنان فرود میآیند [و میگویند ]:هان ،بیم مدارید و غمین مباشید ،و به
بهشتی که وعده یافته بودید شاد باشید »...
)12ازجمله ،بیانات در اجتماع بزرگ جوانان استان خراسان شمالی ()۱۳۹۱/۷/۲۳
)13سورهی تحریم ،بخشی از آیهی  ...« :۶خودتان و کسانتان را از آتشی که سوخت آن ،مردم و سنگها
است حفظ کنید.»...
)14سورهی نحل ،بخشی از آیهی ۳۶؛ «...خدا را بپرستید و از طاغوت [=فریبگر] بپرهیزید»...
)15سورهی نساء ،آیهی ۷۶؛ «کسانی که ایمان آوردهاند ،در راه خدا کارزار میکنند .و کسانی که کافر
شدهاند ،در راه طاغوت میجنگند .پس با یاران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان [در نهایت] ضعیف
است».
)16تمکین کردن ،چشمپوشی کردن
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)17شعارهای حضّ ار و تأکید معظّ ٌمله بر توجّ ه به توصیه س ّوم
 )18آزردگی ،ستیز
 )19سورهی محمّ د ،بخشی از آیهی ۷؛ « ...اگر خدا را یاری کنید ،یاریتان میکند »...
 )20نگهداری ،محافظت

27

