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»معرفتهاتـان را بـاال ببريـد. عزيزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـايتهای سياسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـايتهای گوناگـون قرار ندهيد؛ سـقف معرفت شـما 
اينهـا نيسـت... سـطح معرفت دينـی باال بـرود؛ ايـن يكـی از كارهاسـت كه حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن كاری كه مهم اسـت انجـام بگيـرد، مطالعات اسـامی اسـت.«     
                 

)بيانات رهبر معظم انقاب اسامی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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خصوصيات استثنايی انقاب اسامی در مقايسه با انقاب های ديگر *

انقاب اسامی، انقابی مبتنی بر جهان بينی اسامی
پیغمبران مـردم را بـه بندگی خـدا - که پتکی بـر سـر خودخواهـی و برتری جوئی اسـت - فـرا خواندنـد، و آئینی 
که بهشـت صفـا و آرامـش را حتـی پیـش از بهشـت اخروی بـه بشـر ارزانی می داشـت بـدو عرضـه کردنـد، و او را 
به مهـار کـردن غریـزه ی افزون خواهـی و سـلطه جویی تشـویق نمودنـد، و از تباه شـدن و هـرز رفتن اسـتعدادها 
و غلتیـدن در لجنزار فسـاد اخاقی برحـذر داشـتند، و سرچشـمه های فضیلـت و راسـتی و محبـت و کار و ابتکار 
و دانـش و آگاهـی را در او جـاری سـاختند، و یاد خـدا و عشـق بـه او را - که ضامـن این همـه و تعالی بخـش روان 

اوسـت - بـدو تلقیـن کردند.
آنها همچنین بـه او آموختند کـه بازوی خـود را برای حراسـت از این ارزشـها نیرومند کنـد، و راه را بر شـیطانهای 
شـر و فسـاد و انحطاطآفرین ببنـدد؛ با جهـل و ظلم و اسـتعباد بسـتیزد، و از علـم و عـدل و آزادی پاسـداری کند. 
بـدو آموختنـد کـه بایـد نه سـتم کنـد و نـه سـتم پذیـرد. باید بـرای اجـرای قسـط و عـدل قیـام کنـد، و بایـد به 
راهزنـان صـاح و فاح انسـان امـان ندهـد. تسـلیم در برابـر دشـمنان فضیلـت و عدالـت و صـاح، رضـا دادن به 
نابـودی ایـن ارزشـها و قبـول رذیلـت و ظلـم و فسـاد اسـت. در اندیشـه ی الهـی اسـام دیـن خـدا قالب و شـکل 
زندگـی بشـر اسـت، و نه تنهـا گوهـری بر تـارك آن. دیـن یـک نظـام اجتماعی بـه بشـر ارائـه می کند، و نـه فقط 
یک سلسـله عبادات و عـادات. هـر چند که عبـادات و عـادات نیـز انباشـته از روح زندگـی و در جهت همـان نظام 

اسـت؛ و ایـن نظـام اجتماعـی مبتنـی بـر همـان جهان بینی و سـاخته به شـکل آن اسـت.
آزادی، برابـری انسـانها، عـدل اجتماعـی، خودآگاهـی افـراد جامعه، مبـارزه با کـژی و زشـتی، ترجیـح آرمانهای 

*.  بیانات در مجمع عمومی سازمان ملل 1366/06/31  
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انسـانی بر آرزوهای شـخصی، توجـه و یاد الهـی، نفی سـلطه های شـیطانی و دیگر اصـول اجتماعی نظام اسـامی 
و نیز اخـاق و رفتار شـخصی و تقوای سیاسـی و شـغلی، همـه و همه ملهـم و زائیـده ی آن جهان بینی و برداشـت 
کلی از جهان و انسـان اسـت. اسـام نظامهای مبتنی بـر زور و قلـدری و زاینده ی ظلم، جهـل، اختناق، اسـتبداد، 
تحقیـر انسـان و تبعیـض نژادهـا، ملتهـا، خونهـا و زبانهـا را رد می کنـد و غلط می شـمرد، و با هـر آن نظـام و کس 
که بـه سـتیزه ی نظام اسـامی کمـر بنـدد، با شـدت و مقاومـت می سـتیزد، و بجـز آنـان با همـه ی انسـانها - چه 
هم کیـش و چه ناهـم کیش - بـه محبت و مسـاعدت امـر می کند. بـر چنین پایه هـا و با چنیـن هدفهایـی انقاب 
اسـامی در ایران پدیـد آمد، و نظـام جمهـوری اسـامی را بنا نهـاد. بسـیاری پیدایش انقـاب اسـامی در بهمن 

57 را ریشـه جوئی کـرده، و بسـیاری بـه خطـا در فهم درسـت این مسـأله دچار شـده اند.

انقاب عليه رژيم وابسته به قدرتهای سلطه گر
مـا ایـن پدیـده ی عظیـم را از جملـه ناشـی از نارسـائی سیسـتم های موجـود جهـان و پـوچ در آمـدن شـعارهای 
آزادی، دموکراسـی و برابـری در ایـن سیسـتم ها می دانیـم. اسـام در ایـن تاریکـی دلهره آمیـز توانسـت از ال بـه 
الی غبـار توهـم و تحریفی کـه پیرامونـش در طـی چند قـرن برانگیختـه بودنـد برق بزنـد. در ایـران این بـرق به 
درخششـی و سـپس بـه طوفانـی انجامیـد، و در بسـیاری از نقـاط دیگـر جهـان هنـوز باید چشـم بـه راه حوادث 
بـود. نهضت بیداری مسـلمانان در بسـیاری از کشـورهای اسـامی بـر خاف آنچـه تصـور و تبلیغ می شـود فرزند 
انقاب اسـامی ایران نیسـت، برادر آن اسـت. ایـران در یکـی از حساسـترین نقاط اسـتراتژیک جهان قـرار گرفته 
اسـت؛ با تاریخـی و پیشـینه ی علمی و فرهنگـی و نیـز ذخائـری کم نظیر، و انقـاب اسـامی ایران بر ضـد رژیمی 
برپا شـد کـه آن همـه را در خدمـت منافع قدرتهـای سـلطه گر جهانـی و در بیسـت وپنج سـال اخیر بیـش از همه 
در خدمـت رژیـم ایـاالت متحـده ی امریـکا گذاشـته بـود. هیچکس از خـود ملـت ایـران بـه دارائی های مـادی و 
معنـوی آن محتاجتـر نبود، امـا این همـه از او بـاز داشـته می شـد. ادعاهـای دهان پرُکن آنـان دروغ و فریـب بود، 
هر چنـد دسـتگاههای تبلیغاتـی غـرب - مخصوصـاً آنچه بـه صهیونیسـت ها مربـوط می شـود - بـه آن آب و تاب 

زیـادی می دادنـد. انقاب اسـامی بر ضـد چنیـن رژیمـی و بـا هدفهایی بـزرگ و اسـتوار پدیـد آمد.

نقاط استثنائی مختص انقاب اسامی:
در انقاب مـا چند نقطـه ی اختصاصی هسـت که می تـوان آن را اسـتثنائی از سرگذشـت معمولی انقابها شـمرد. 

من بـه آن نقطه هـا می پـردازم، و در پایـان پیام خودمـان را خواهـم گفت.

1- انقابی صد در صد مردمی
اول؛ ایـن انقاب حتـی در شـروع خود صـد درصد مردمـی بود، نه یـک گـروه چریکی مسـلح، نه یک حـزب فعال 
سیاسـی نظامی، نـه گروهـی از افسـران انقابـی و آزادیخـواه و نه هیچیـک از دیگـران انـواع رائج و معمولـی - که 
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تحوالت انقابـی کشـورها را پدید می آورنـد - در انقاب مـا وجود و حضـور و فعالیت نداشـتند، فقط مـردم بودند 
و مـردم، آن هم کامـًا بی سـاح کـه در تهـران و همـه جـای دیگـر چنـان فضـا را و خیابانهـا را و محیـط زندگی 
شـهری را از وجـود و حضـور و شـعارهای انقابی خود پـر کردند کـه دیگر جایـی برای هیـأت حاکـم و حکومتش 
باقی نمانـد؛ و آنـان مجبـور شـدند یکی یکـی و دسـته جمعـی از کاخهـا و مراکـز اقتـدار خود و سـپس از کشـور 
خـارج شـوند. شـاه، نخسـت وزیـر، بـزرگان ارتـش، وزراء و دیگـر سـرجنبانان هـر کـدام کـه توانسـتند از مـردم 

گریختنـد.
این پـس از آن بـود کـه در مدتی بیـش از یک سـال آنـان بـا اسـتفاده از همـه ی توانایی خـود - سیاسـی، نظامی، 
پلیسـی - کوشـیده بودنـد مـردم را متفـرق سـازند؛ و بـه خانه هـا یـا مراکـز کارشـان برگرداننـد، و در ایـن مدت 
هزاران نفـر از مردم جلو چشـم دیگـران در خیابان، در مسـجد، در دانشـگاه، در محیط کار کشـته شـده بودند؛ اما 
حضور مـردم روزبه روز بیشـتر شـده بـود. در آخریـن ماهها خشـونت دسـتگاه بیشـتر و متقابـًا حضور مـردم هم 
بیشـتر شـد. رژیم که زیر فشـار خشـم مردم دسـت از جان شسـته قادر بـه مقاومـت نبـود، مجبور شـد بزرگترین 
امتیاز خـود را بدهـد. شـاه رفـت؛ و بعـد از آن عقب نشـینی هایش پی در پی و سـریع شـد. رهبـر بـزرگ انقاب - 
که کلمه بـه کلمه ی سـخنانش به تـک تک ملـت روح و آگاهـی و درس مـی داد - بـه اتـکای خداوند متعـال - که 
همه ی قدرتهـا در ید قدرت اوسـت - و بـا اعتماد بـه همیـن اراده ی عظیم و خدشـه ناپذیر مـردم دولـت انقاب را 
تشـکیل داد. دولت ستمشـاهی خود بـه خود و بـی آن کـه راه دیگری داشـته باشـد مسـند را رها کـرد و گریخت. 
آخریـن سـنگرها، پادگانهـای خالـی از سـرباز و افسـر بـود، آنهـا هـم گریختـه بودنـد، و بسـیاری بـه صـف مردم 

پیوسـته.
در آخریـن لحظـات چنـد پـادگان اندکـی مقاومـت کردنـد، امـا بیهـوده. در آن جـا هم مـردم حضـور داشـتند، و 
معجـزه ی این انقـاب پیـروزی مردم بـود. تنهـا پـس از سـقوط پادگانها بـود که مـردم به اسـلحه دسـت یافتند، 
امـا آن روز دیگـر نظام پادشـاهی سـقوط کـرده بـود؛ این سـاحها بـرای مراقبـت از نهـال نـورس انقاب بـه کار 
گرفته شـد. مـردم - جوانـان و پیـران، زنـان و مـردان - تنها کسـانی بودند کـه رژیـم پهلـوی را - که بـه نظر قوی 
و کامًا مسـلح می رسـید، و از پشـتیبانی بزرگترین قدرتهـا برخوردار بـود - شکسـتند، و نظام جمهوری اسـامی 
را بر سـر کار آوردند. سـاح آنان ایمانشـان، اراده ی نیرومندشـان و خونشـان بـود، و خون بر شمشـیر پیروز شـد. 
سیاسـت پیـروزی خون بر شمشـیر همـان سیاسـت مقاومـت مظلومانه اسـت. رهبـر ما پیـش از پیـروزی انقاب 
آن را اعـام کـرد، و اولیـن معجـزه ی آن پیـروزی بـر رژیم سـر تا پا مسـلح شـاه بود، کـه کامـًا حمایـت امریکا و 
غرب را نیـز با خود داشـت؛ و پـس از آن نیـز پیروزیهایی داشـت کـه برخی حتـی از غلبه بر رژیم شـاه نیـز بزرگتر 

بوده انـد.
ایـن تجربـه ای بی نظیـر الاقـل در یک قـرن اخیر بـود و خوب اسـت مـورد تأمـل و دقت قـرار گیـرد، هم از سـوی 

کشـورهای زیر سـلطه و هـم نیـز از سـوی قدرتهـای سـلطه گر جهانی.
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2- انقابی متكی به دين 
دوم؛ ایـن انقـاب متکی به دیـن بود، بـه اسـام. بسـیارند انقابهایی کـه ریشـه های مبارزاتـی آن از ایمـان دینی 
تغذیـه کرده اسـت، هر چنـد در سـاختار انقـاب ایـن ایمان چنـدان یا هیـچ به حسـاب نیامده اسـت. امـا انقاب 
ما همه چیـزش را، هدفها را، اصـول را، و حتـی روشـهای مبارزاتی را و نیز شـکل نظام نویـن و نـوع اداره ی آن را از 

اسـام گرفت. این ابعـاد شـگفت آوری به انقـاب می بخشـد، و تعریـف تـازه ای از پیـروزی آن ارائـه می دهد.
چه اسـام به خاطـر دارا بـودن ایـن ظرفیـت عظیـم انقابـی و سـازندگی اکنـون حداقل صدوپنجاه سـال اسـت 
کـه مـورد تهاجـم قدرتهـای اسـتعمارگر و عوامـل مرتجـع و زبـون آنـان بوده اسـت. بـه عـاوه اسـام در بیش از 
پنجـاه کشـور و میان یـک میلیـارد انسـان یک ایمـان مقـدس، یک دیـن الهـی اسـت. پیـروزی انقابی کـه روح 
و محتوایـش اسـام اسـت در حقیقت پیـروزی بـر همـه ی آن مهاجمـان و در عرصـه ی زندگـی همـه ی این یک 
میلیارد اسـت. صدهـا میلیـون مـرد و زن - مـرد و زن مسـلمان - در دههـا کشـور از پیـروزی انقاب ما احسـاس 
پیروزی کردنـد. این خصوصیـت همچنین راه عقب نشـینی، شکسـت، ضعـف و ترس را بر مـردم و رهبـر انقاب و 

مدیـران آن می بنـدد. در راه خـدا شکسـت نیسـت، تـا ضعف و تـرس و عقب نشـینی باشـد.

3- عدم اتكاء به شرق يا غرب
سـوم؛ عدم اتکاء به شـرق یـا غـرب، خصوصیت اسـتثنائی دیگـر این انقـاب بـود و هم اکنـون نیز سیاسـت قاطع 
نظـام انقابـی ماسـت. این خـود یکـی از مظاهـر اعتقـاد و اتـکاء بـه خـدا در همـه ی صحنه هـای حیات فـردی و 
اجتماعی ماسـت. امـروز تفکر مسـلط بـر دنیای سیاسـت در سراسـر جهان این اسـت کـه بـدون اتکاء بـه یکی از 
قطبهـای قـدرت نمی تـوان در صحنـه ی سیاسـت معاصـر زنـده مانـد. اگـر در شـدت و ضعف ایـن اتـکاء اختاف 
نظر باشـد، در اصل آن حرفی نیسـت. حتـی آنان که در اندیشـه عـدم اتکاء و عـدم تعهـد را پذیرفته انـد، معتقدند 

در عمـل نمی تـوان چنیـن بود.
انقـاب مـا در چنین جـوی یک فلسـفه ی جدیـد را عرضـه کـرد، و تا امـروز بـه آن پایبنـد مانـد. انقاب مـا ثابت 
کرد کـه می تـوان قدرتهـای سـلطه گر را به خـود راه نـداد، و قلـدری آنـان را جـدی نگرفـت، و به آنـان بـاج نداد. 
مشـروط بر این کـه نقطـه ی اتکائـی قویتـر از هر قـدرت مـادی را بـاور داشـت - خـدا را - ما دانسـته ایم کـه برای 
ایـن عقیده و ایـن راه بهـای سـنگینی نیز بایـد پرداخـت، و خـود را آمـاده کرده ایم. بگـذار ایـن تجربه ملتهـا را به 
اسـتقال واقعـی و خدشـه ناپذیر و در نهایـت نفـی کامل سـلطه های بـزرگ جهانـی رهنمون شـود. رونـد کنونی 

تقسـیم قـدرت بشـریت را بـه آینـده ی باز هـم تلختـری تهدیـد می کند.

4- خصومت های انتقام آميز با انقاب: 
چهـارم؛ یک خصوصیـت اسـتثنائی دیگـر نیـز در انقاب مـا بـود و هسـت و آن خصومتهـا و ضربه های اسـتثنائی 

علیه آن اسـت.
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الف( دلگرمی دادن به شاه
هیچ انقابـی از دشـمنی نظـام سـلطه در جهـان برکنـار نمی ماند؛ امـا تنوع، عمـق، گسـتردگی و خشـم آلودگی 
خصومتهایـی کـه در طـول نُه سـال با مـا شـده، حکایتـی اسـتثنائی و شـنیدنی اسـت. هنوز انقـاب بـه پیروزی 
نرسـیده بود که دشـمنی با آن شـروع شـد، و بیشـتر از سـوی امریکا. دسـت اندرکارانی که گذشـت زمان را مجوز 
افشـای رازهـای نهـان دانسـته اند، امـروز اعتـراف می کنند کـه در ماههـای آخر عمـر رژیم ستمشـاهی دسـتگاه 
ریاسـت جمهـوری امریکا مشـاور امنیتی رئیـس جمهور و شـخص او به شـاه دلگرمـی مـی داده، و او را تشـویق به 

می کرده انـد. قاطعیـت 
مقصـود از ایـن قاطعیـت همـان چیزی اسـت کـه بعدهـا بصـورت مشـخصتر در گفته هـای شـخصی بنـام ژنرال 
هایزر شـنیده شـد. شـخصی که با مأموریـت ویژه از سـوی رئیـس جمهـور امریکا به تهـران آمده بـود. از نظـر او و 
طبـق توصیه هایـی که بـه او شـده بود، بایـد رژیم شـاه ولـو به بهای کشـته شـدن ده ها هـزار نفـر محفـوظ بماند. 
بـا ایـن اسـتدالل موّجه کـه این بهتـر از آن اسـت کـه بعدهـا چنـد برابـر این کشـته شـوند. به نظـر رژیـم ایاالت 
متحده ی امریـکا این فـرض که با عـدم مداخلـه ی امریـکا در امور داخلـی ایـران می توان خـون ده ها هـزار نفر در 

آن روز و چنـد برابـر آن را پـس از آن برزمیـن نریخت، کامـًا مردود بوده اسـت.
یقیناً نـاکام مانـدن مأموریت هایـزر و فـرار او از تهـران و به دام افتـادن یا فراری شـدن همه ی کسـانی کـه امریکا 
بـرای اجرای آن نقشـه ی شـوم به آنهـا امید داشـت، دلیلـی جـز کوبندگی مـوج انقاب و قـدرت عظیـم ملتی که 
برای خدا قیـام کـرده و از هیچ چیـز جز خدا نمی ترسـد نداشـت. این دشـمنان انقـاب نبودنـد که کوتـاه آمدند، 
این انقـاب بـود کـه هـر دشـمنی را از میـدان می راند. دشـمن قبـًا نیـز به دسـت شـاه خائن هـر فشـاری را که 

ممکـن بـود وارد آورده بود.

ب( تاش برای نفوذ در مديريتهای انقاب و سازماندهی گروههای مخالف
پـس از پیـروزی انقـاب توطئه هـای خصمانه به شـکلهای دیگـری آغاز شـد؛ اولیـن کار تـاش همه جانبـه برای 
نفـوذ دادن ایـادی دشـمن در مدیریتهـای انقاب بود، و سـپس بـا اسـتفاده از جو باز سیاسـی پس از یـک دوره ی 

اختناق چنـد ده سـاله سـازماندهی احـزاب و گروههای مخالـف انقاب.
در مـورد اول ایـن نمونـه جالـب اسـت، کـه مهـره ی سرسـپرده ولی نـه چنـدان معروفـی - کـه چنـد هفته پس 
از پیـروزی انقـاب در دادگاه انقـاب خائـن و مجـرم شـناخته شـد - در اولیـن روزهـای پیـروزی بـا برانگیختن 
وسـائل و وسـائط توانسـت فرمانـده نیـروی هوایـی شـود؛ و در مـورد دوم کافـی اسـت گفتـه شـود کـه طیفی از 
سـلطنت طلب تـا کمونیسـت و از تجزیه طلـب تا پان ایرانیسـت را شـامل می شـد، و الزم اسـت که فراموش نشـود 
که برخـی سـفارتخانه های مقیم تهـران از جملـه سـفارت امریکا، مرکـزی بـرای هدایـت و حمایت بعضـی از این 

گروههـا بودنـد.
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ج( تروريسم خشن
تروریسم خشن یکی دیگر از خصومت های انتقام آمیز با انقاب بود.

گروههـای فاقد پایـگاه مردمـی بـا دزدی سـاح و مـواد - کـه آن روزها کار دشـواری نبـود - و پـس با پشـتیبانی 
دولتهـای خارجـی بزرگتریـن شـبکه ی تروریسـتی را در ایـران ایجـاد کردند. تـرور فـردی و جمعـی، انفجارهای 
مهیـب، هواپیمـا ربائـی، آدم ربائـی، شـکنجه و کشـتارهای هولنـاك، کاری بـود کـه بـه دسـت چندیـن گـروه 
تروریسـتی مورد حمایـت و تشـویق دشـمنان بـزرگ انقـاب در ایـران اتفـاق افتـاد. قربانیـان این موج قسـاوت 
و خشـونت را همـه ی قشـرها تشـکیل می دادنـد؛ از بزرگتریـن مدیـران انقـاب و کشـور تـا افـراد عـادی جامعه 
- کارگـران، زحمتکشـان، زنـان و کـودکان و رهگـذران بی خبـر - امـروز افـراد و سـران همـان تروریسـتها - کـه 
غالباً مسـؤولیت جنایـات خـود را نیز بر عهـده گرفته انـد - در امریـکا و فرانسـه و برخی دیگـر از کشـورهای غربی 
مصونیـت و زندگـی راحـت دارنـد، و بنـام اپوزسـیون انقـاب نامیـده می شـوند؛ و آن کشـورها غالبـاً جمهـوری 
اسـامی را به تروریسـم متهـم می کننـد. از شـگفت ترین بازیهای سیاسـت این اسـت، کـه مظلومتریـن قربانیان 
تروریسـم کور و خشـن به تروریسـم متهم می شـود، آن هم از سـوی کسـانی که خود در پیـش راندن تروریسـتها 

به سـوی آن و سـپس پناه دادنشـان نقشـی بـزرگ داشـتند.
مـن بـه عنـوان رئیـس جمهـور و خدمتگـزار کشـورم و بنام کسـی کـه خـود نیـز هـدف یکـی از ایـن جنایتهای 
خشـن قرار گرفته و خـدا آن را ناکام گـذارده، افتخـار می کنم کـه ملتم در برابـر این قسـاوت ها نلرزیـد؛ و حوادث 
بی نظیـری کـه فقـط در یکـی از آنهـا هفتـادودو نفـر از رهبـران و کارگـزاران بلنـد پایـه ی انقـاب - شـامل چند 
وزیر، چندیـن نماینـده ی مجلـس، تعدادی مسـؤوالن بـزرگ و شـخصیت کم نظیـر انقاب - شـهید بهشـتی - و 
در یکی دیگـر رئیس جمهـور و نخسـت وزیر - بـا هم به شـهادت رسـیدند، تنها ایمـان و تـوکل او به خدا و خشـم 

انقابـی اش را افزایش داده اسـت.

د( سازماندهی چندباره كودتا عليه انقاب اسامی
کودتا تجربـه ی خونین سـنتی و معمـول قدرتها با همـه ی انقابهـا نیز در ایـران بارها سـازماندهی شـد، و در یک 
مورد تـا مراحـل بسـیار نزدیـک و خطرناك پیـش رفـت، و اگـر هوشـیاری مأمـوران و کمک مـردم نمی بـود باید 

همـان پیش بینـی ژنـرال امریکائی اتفـاق می افتـاد. حمـام خـون و کشـتارهای میلیونی آن هـم بیـش از یکبار.
ه( راه اندازی جنگ تحمیلی، بزرگترین خصومت دشمنان

بزرگتریـن، دردناکتریـن و فاجعه آمیزتریـن خصومت دشـمنان مـا بـه راه انداختن جنـگ تحمیلی بـود. تحریک 
حس جاه طلبـی یـک همسـایه، تشـویق او به حملـه و دلگـرم کـردن او بـه پشـتیبانی و کمـک. امـروز دیگر پس 
از گذشـت هفت سـال همـه بـه روشـنی می توانند یقییـن کنند کـه حملـه ی ارتـش عـراق در 31 شـهریور 59 - 
یعنی 19 مـاه پس از تشـکیل جمهـوری اسـامی - که بـا ده لشـگر و صدها فرونـد جنگنـده از زمین و هـوا و دریا 
انجام شـد، بجـز توسـعه طلبی و انضمام بخشـی از ایـران به عراق چیـزی که بارهـا در کتـب و مطبوعـات عراقی یا 
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غیر عراقـی جیره خـوار به آن تصریح شـده، شکسـت انقـاب و سـرنگونی جمهـوری اسـامی را هم هـدف گرفته 
بوده اسـت.

آنهـا بارها هـر دو هـدف را به صراحـت گفتـه و خـود را افشـاکرده اند. نتایـج بزرگی کـه عـراق از این پیـروزی - از 
پیـروزی ایـن حملـه - می توانسـت بـه دسـت آورد، غیـر از تثبیـت وضـع داخلـی اش ظهـور در صحنـه ی منطقه 
و حتـی در عرصـه ی عربـی بـه عنـوان یـک قـدرت فائقـه بـود، و این بـرای بـی سـر و پایـان حاکم بـر عـراق چیز 
زیـادی اسـت؛ و نیـز دسـتیابی بـه مـرز قابـل توجهـی در حـوزه ی بسـیار مهـم خلیج فـارس. با ایـن پیـروزی که 
ناگریـز می باید شکسـت ایران و تجزیـه ی آن و سـقوط نظام جمهـوری اسـامی را همراه داشـته باشـد، قدرتهای 
سـلطه اندیش نیـز بـه هـدف بزرگـی می رسـیدند. حـذف نظامی کـه با ظهـور خـود معـادالت سیاسـی اقتصادی 
منطقه را عـوض کـرده، و دسـت اسـتکبار - مخصوصـاً امریـکا - را از کشـور بـزرگ ایـران کوتاه کـرده بـود. برای 
امریـکا و بعضـی دیگـر در صورت شکسـت مـا آب رفتـه به جـوی برمی گشـت، و همـان داسـتان همیشـگی نفوذ 
اقتصـادی و سیاسـی و غیرو تکـرار می شـد. مـا اول غافلگیر شـدیم، این را اعتـراف می کنیم. سـرگرمی به مسـائل 
بی شـمار انقـاب در داخـل کشـور و عـدم تجربـه ی کافـی آن را بر مـا تحمیـل کـرد؛ ولـی ویژگیهای انقـاب به 

رسـید. دادمان 
ظـرف چنـد مـاه مـردم و نیروهـای مسـلح بـا حضـور و تـاش معجزه آسـای خـود حماسـه ی بزرگـی آفریدند، و 
بخش مهمـی از سـرزمین های مغصـوب آزاد شـد، ولی فاجعـه ای کـه در این مدت اتفـاق افتـاده بود حقیقتـاً غیر 
قابل وصف اسـت. چه شـهرهای آبـادی همچون خرمشـهر، آبـادان، هویزه، قصرشـیرین که با خاك یکسـان شـد، 
و تنها شـهر دزفول مـورد اصابـت یکصدوهفتادوسـه موشـک زمین بـه زمین قـرار گرفت. چـه روسـتاهای آبادی 
کـه از آن حتی دیـوار نیمـه خرابـی برجـای نمانـد؛ چـه کارخانه هایـی که بـه آهـن پـاره ای تبدیل گشـت، و چه 
مزارعـی کـه در آن نشـانی از آبـادی نمانـد، و چه آثـار گرانبهـای فرهنگـی که مورد آسـیب قـرار گرفـت و از همه 

عزیزتر چـه جانهـای گرامـی و انسـانهای بی گنـاه که بـه قتل رسـیدند.
ارتـکاب جنایـات جنگـی از حملـه ی وحشـیانه بـه مناطـق مسـکونی غیرنظامی تـا کشـتار بی رحمانه ی هـزاران 
کـودك و زن بی دفاع و بـه اسـارت گرفتن مسـافران عـادی در جاده هـای اشـغالی در هفته هـای اول جنـگ و زیر 
پا گذاشـتن تعهـدات و مقـررات بین المللـی و به کارگیـری حجـم گسـترده ای از سـاحهای شـیمیائی و بمباران 
کشـتیهای تجـاری، هواپیماهـای غیرنظامـی و مسـافربری، قطارهـای مسـافران عـادی، از جملـه ی کارهـای 
همیشـگی و شـناخته شـده ی عراق در طول این جنگ اسـت. ملت ایـران در اولین وهلـه ای که  پس از تاشـهای 
آغازین جنگ توانسـت حـوادث را مـورد تدبّـر و جمعبندی قـرار دهد، بـه حقیقتی تلخ دسـت یافـت؛ و آن این که 
بنیـان امنیتـی کـه بـا اعتمـاد بـر قـول و قـرار عنصـری متجـاوز و آتش افـروز نهاده شـده باشـد، بسـی سسـت و 

بی اعتبـار اسـت؛ و اعتمـاد بـه چنیـن امنیتـی سـاده لوحانه و غیرمنطقی اسـت.
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تنبيه متجاوز و برچيدن بساط تجاوز، هدف مهمتر ملت ايران در جنگ
رئیس رژیم عـراق صریحاً اعـام می کرد کـه قـرارداد قبلی اش بـا دولت ایـران در سـال 1975 معروف بـه قرارداد 
الجزائـر، چـون در هنـگام ضعـف عـراق بـوده اکنـون الزم االجـرا نیسـت؛ قـرارداد را پـاره کـرد و پـس از روزهای 
معدودی حملـه را آغاز نمـود. این بـرای ملت ما درسـی تلـخ و آموزنـده بـود. از آن لحظه ملـت بیـدار و انقابی ما 

تصمیـم خـود را گرفـت و هدفهای خـود را مشـخص کرد.
این هـدف تنهـا بـاز پـس گرفتـن زمینهـای اشـغالی یـا گرفتـن غرامت جنگـی نبـود - هـر چند کـه این هـر دو 
حق مسـلم ملت ایـران بود و هـر چند که بسـی خسـارتها قابـل جبران نبـود - بلکـه هدف مهمتـر تنبیـه متجاوز 
و برچیـدن بسـاط تجاوز بـود. با طـرح مسـأله ی تنبیـه متجاوز مـا نه فقـط تکیـه گاه مطمئنی بـرای امنیـت ملی 
خـود جسـتجو می کردیـم، بلکـه ایـن بـرای همـه ی منطقـه متضمـن امنیـت و ثبـات بـود و هسـت. اگـر یکبـار 
متجـاوزی به دلیـل تجـاوز از سـوی خانـواده ی بین المللـی مجازات شـود، می تـوان مطمئن شـد که دسـت کم تا 
سـالیانی ایـن انگیزه - کـه همـواره در عناصـر شـریر و فرصت طلب قابل جسـتجو اسـت - فـرو خواهد نشسـت؛ و 
منطقه و یا شـاید جهـان مصیبتهـای یک جنـگ متجاوزانـه و بی دلیـل را تحمـل نخواهـد کـرد. دادگاه نورنبرگ 
توانسـته اسـت بیش از چهـل سـال صلـح و امنیـت اروپـای جنگ خیـز را تضمیـن کنـد. چـرا نبایـد از آن تجربه 
اسـتفاده کـرد؟ قدرتهـای بـزرگ حتـی در هنگامـی کـه هـزاران کیلومتـر مربـع از خـاك مـا در زیـر چکمه های 

اشـغالگران متجـاوز بـود، بـا اسـتفاده از ابـزار فوق العـاده نیرومنـد تبلیغات مـا را زیر فشـار قـرار بدهد.
این بدان معنـا بود که ما بخشـی از وجـود خود را، بخشـی از شـرف خـود را در زیر دسـت و پای دشـمن رها کنیم 
و به امیـد بازگردانـدن آن بـه دریوزگی این یـا آن کمیتـه ی بین المللـی برویم. بـرای یک ملـت بـزرگ و پرافتخار 
انقابی هیـچ اهانتـی از این باالتر نیسـت. بیهوشـترین انسـانهای عالـم هم بـرای رد چنیـن پیشـنهاد ظالمانه ای 
سرگذشـت غم انگیـز و خونبـار ملـت فلسـطین را به عنـوان دلیلـی بـزرگ و زنـده در پیش روی خـود دارنـد. اگر 
آتش بس هـای تحمیلـی و وعده هـای فریبنـده و پـوچ توانسـته اسـت ملـت فلسـطین را بـه حـق واضـح و مسـلم 

خود برسـاند، هـر ملت دیگـر را هـم خواهد رسـاند.

سكوت مرگبار شورای امنيت در مقابل تجاوز عراق
اما سـؤالی کـه هیچ پاسـخ قانـع کننـده ای بـرای آن نمی تـوان یافـت این اسـت که چـرا شـورای امنیت سـازمان 
ملـل، ارگانی کـه اساسـاً بـرای مقابله بـا تجـاوز و تأمیـن امنیـت بین المللی بـه وجـود آمـده، در قبال ایـن تجاوز 
به کلـی وظیفـه ی خـود را از یـاد برد و حتـی ضـد آن عمل کـرد؟ خوب اسـت همـه بدانند کـه شـورای امنیت در 
شـروع حملـه ی عـراق - کـه در جبهـه ای به عـرض هـزار کیلومتـر واقـع شـد - هیـچ عکس العملـی نشـان نداد. 
ارتش عراق ظـرف یک هفتـه مرزهـای بین المللـی را درنوردیـد، و در برخـی از نقاط تا عمـق هفتاد،هشـتاد و نود 
کیلومتـر پیـش رفـت، و در آن مسـتقر شـد، و چنانکه برخـی از سـران عـراق گفتند، بـا این نیـت که هرگـز از آن 
خارج نخواهد شـد. تنهـا پس از ایـن بود کـه اولیـن قطعنامه ی شـورای امنیت صـادر شـد. 28 سـپتامبر، 1980. 



15

ماهیت انقالب 
کبیر اسالمی

ایـن قطعنامه نـه به تجـاوز اشـاره کرد، نـه به اشـغال و نـه بازگشـت بـه مرزهـای بین المللـی را الزم شـمرد؛ بلکه 
به جای ایـن همه بـا کمال تعجـب طرفیـن را به عدم توسـل بیشـتر بـه زور دعوت کـرد. ایـن عبـارت در حقیقت 
از آنچه تـا آن روز توسـط قـوای قهریـه ی عراق تصرف شـده بـود چشم پوشـی می کـرد، و فقـط از او می خواسـت 
بیـش از آن پیشـروی نکنـد، و از ایـران نیز می خواسـت کـه از جنگ بـرای عقب رانـدن متجـاوز خـودداری کند.

ایـن اولیـن اقـدام شـورای امنیـت بـود، کـه در آن وظائـف اصلـی شـورا - یعنـی نگاهبانـی از صلـح و امنیـت 
بین المللـی بـه شـکل زشـت و تأسـف انگیزی - بوسـیله ی خـود آن شـورا پایمـال می شـد. پـس از آن شـورای 
امنیت را سـکوتی مرگبار فـرا گرفت، و تـا آزادی خرمشـهر - عملیاتی کـه در آن سـتون فقرات نیروهای اشـغالگر 
شکسـت، و هزاران نفـر از آنـان به وضـع ذلت باری اسـیر شـدند - جنـگ خونیـن و مسـتمری را کـه خبرهای آن 
در صـدر اخبار جهـان بـود فراموش کـرد. در این مـدت قهرمانی هـای ملت مـا و شـکل گیری نیروهـای رزمنده ی 
ما، سـر بر آوردن یـک نیروهای جـوان، انقابـی و تعییـن کننـده را در منطقه خبـر مـی داد، و قدرتهـای جهانی را 
از دسـت یافتـن به هدفهای شـومی کـه در حملـه ی عراق بـه ایـران جسـتجو می کردند بـه کلی مأیوس سـاخت. 
این بـود که بـار دیگر شـورای امنیت بـه یاد جنـگ ایـران و عراق افتـاد. چند هفتـه پـس از فتح خرمشـهر دومین 
قطعنامـه ی شـورا صـادر شـد؛ 12 ژوئیـه، 1982. ایـن قطعنامـه بازگشـت بـه مرزهـای بین المللی را درخواسـت 
می کـرد. یعنـی چیـزی کـه بخـش اعظـم آن بـا فـداکاری ملـت مـا و بـا شـجاعت بی نظیـر رزمنـدگان مـا خود 
حاصل شـده بود. در ایـن قطعنامـه نیز نه سـخنی از تجـاوز، نـه نامـی از متجاوز، نـه یـادی از خسـارتها و چاره ای 
بـرای جبـران آن و نـه باألخـره تضمینـی بـرای امنیـت و ثبـات حقیقـی و تنبیهـی بـرای عامـل ناامنـی وجـود 

نداشـت.

ادعانامه ای عليه سردمداران رژيم امريكا
تاریـخ ملـت مـا در فصلـی سـیاه، تلـخ و خونیـن آمیختـه بـه انـواع دشـمنیها و کینه ورزیهـای رژیم امریکاسـت. 
بیسـت وپنچ سـال حمایـت از رژیـم دیکتاتـور و جـاد پهلـوی، بـا آن همـه جنایاتـی کـه وی نسـبت بـه ملت ما 
مرتکـب شـد. غـارت امـوال ایـن ملـت بـا همدسـتی شـاه، مقابلـه ی جـدی بـا انقـاب در آخریـن ماه هـای عمر 
رژیم شـاه و تشـویق وی به سـرکوب تظاهـرات میلیونی مردم. کارشـکنی نسـبت بـه انقاب بـه وسـائل گوناگون 
در اولیـن سـالهای پیـروزی، تمـاس تحریک آمیـز سـفارت امریـکا در تهـران بـا عناصـر ضدانقـاب، کمـک بـه 
کودتاچیـان، کمـک مسـتمر بـه عناصـر تروریسـت و ضدانقـاب در خـارج از کشـور، بلوکـه کـردن نقدینه هـا و 
اموال ایـران و عـدم تحویل اجناسـی کـه بهـای آن مدتها قبل دریافت شـده اسـت، عـدم تحویـل اموالی که شـاه 
از بیت المـال برداشـته و به نـام خـود در بانکهـای امریکا گـذارده بـود، تاش بـرای محاصـره ی اقتصـادی و ایجاد 
جبهه ی متحـد غـرب علیه ملـت مـا، حمایـت آشـکار و مؤثـر از عـراق در جنـگ علیـه مـا و باألخره لشگرکشـی 
بی منطـق قلـدر مآبانـه بـه خلیج فـارس و در خطـر قـرار دادن جـدی امنیـت و آرامـش منطقـه. اینهـا بخشـی 
از ادعانامـه ی ملـت مـا علیـه رژیـم ایالـت متحـده ی امریکاسـت. ادعـا نامـه ای کـه می توانـد کلیـه ی ادعاهـای 
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صلح طلبـی و اظهارات سـران ایـن رژیم در مـورد ُحسـن نّیت نسـبت به جمهـوری اسـامی را - که ظاهـراً هدفی 
جـز حـل مشـکات داخلی شـان نـدارد - مـورد تردیـد جـدی قـرار دهد.

ایـن ادعانامـه علیـه سـردمداران رژیـم امریکاسـت، و نـه علیـه ملـت امریکا؛کـه خـود در صـورت اطـاع از آنچه 
دولتـش بـا ملتـی کـرده پـای آن ادعانامـه را امضـا خواهد کـرد. ملت مـا نشـان داده اسـت که بـه هدفهـای خود 
مؤمـن و در راه آن تـا سـرحد نثار جـان ایسـتاده اسـت. چنیـن ملتـی از امریـکا و از هیچ قدرتـی نمی ترسـد، و به 

یـاری خـدا نشـان خواهـد داد کـه پیـروزی از آن حـق و مؤمنـان به حق اسـت.

پيام بزرگ انقاب اسامی
اکنـون همـه ی دنیـا ببینـد و می بینـد کـه مـا به غـم عنـف سـلطه ها زنده ایـم و زنـده خواهیـم بـود. سـنت های 
الهـی در تاریـخ ایـن را حکـم کـرده و جـز ایـن نخواهـد بـود، و ایـن زنده تریـن و گویاتریـن پیـام ماسـت. نظـام 
سـلطه همواره خواسـته اسـت عکس ایـن را ثابـت کنـد، و اداره ی خـود را بـرای ملت ها و کشـورهای جهان سـوم 
سرنوشت سـاز بدانـد؛ ما این را تخطئه کردیم. شـک نیسـت کـه نظام سـلطه حیات و اسـتمرار جمهوری اسـامی 
را نمی خواسـت، ولـی اراده ی مـا غالـب شـد. پیام مـا بـه همـه ی ملت هـا و دولتهایـی کـه می خواهند مسـتقل و 
بی اعتنا بـه خواسـت و اراده ی سـلطه های بـزرگ جهانـی بمانند، این اسـت کـه از آنان نترسـند، و به خـود و ملت 
خود اعتمـاد کننـد. انقـاب مـا همچنین پیـام بـزرگ خـود را نفی نظـام سـلطه در جهـان می دانـد. امـروز عمًا 
جهـان میـان قدرتهـای بزرگ و سـلطه گر تقسـیم شـده اسـت، و آنـان خـود را صاحـب اختیـار دنیا می شـمارند. 
بـه اعتبـار دیگـر جهـان بـه دو بخـش سـلطه گر و سـلطه پذیر تقسـیم شـده اسـت، و بخـش اول خـود را مالـک 
سرنوشـت بخـش دوم می داند. نظـام سـلطه عبـارت از وجود همیـن روابـط نابرابـر میان ایـن دو بخـش از جهان 
اسـت. نظام سـلطه به میـل خـود انقابهـا را نفـی و بـرای رژیمهـای انقابـی مشکل تراشـی می کنـد. نیکاراگوئه 
و کشـورهای انقابـی جنـوب آفریقا چنـد مثـال زنده ی ایـن حقیقتنـد. نظـام سـلطه علی رغـم ملتها بـرای آنان 

تصمیـم می گیـرد.

پيشنهاد انقاب اسامی به كشورهای جهان سوم
پیـام مـا بـه همـه ی ملت هـا و دولت هـای جهـان سـوم و نیـز بـه ملتهایـی کـه دولتهـای آنـان خـود بـه وجـود 
آورنـدگان نظام سـلطه اند این اسـت که دنیا بیـش از ایـن نباید این وضـع ناهنجـار را تحمل کنـد. باید بـه قدرتها 
و دولتهـای بـزرگ از سـوی همـه گفتـه شـود در خانه هـای خودتـان بنشـینید، و دنیـا را بـه همـه ی مـردم دنیا 

بسـپرید، شـما قّیـم آنها نیسـتید. 
پیام ما بـه دولتهای جهان سـوم آن اسـت کـه تا نظـام سـلطه و وضع کنونـی باقـی اسـت در راه اتحاد میـان خود 
بکوشـند؛ ایـن بهتریـن راه برای قوی شـدن اسـت. سـلطه های جهانی جـز قـّوت و قدرت هیـچ نمی فهمنـد، و در 
برابـر زبـان قدرتی کـه آنـان بـه کار می گیرند بـا زبـان قـدرت باید سـخن گفـت. بیـداری ملتهـا و آگاهـی یافتن 
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آنـان از ماهیـت و نقـش نظـام سـلطه بزرگتریـن پشـتوانه ی دولتهـای جهـان سـوم و مایـه ی قدرتـی حقیقی در 
برابـر سـلطه گران اسـت. رهبـران ایـن دولتهـا هیـچ بـازوی قدرتمنـدی و نیـز هیـچ چـاره ای جـز فکر روشـن و 
اراده ی نیرومنـد ملتهای خـود ندارنـد. اتحادی کـه ما به کشـورهای جهان سـوم پیشـنهاد می کنیم، اتحـاد برای 
جنگیـدن با قدرتهـای بزرگ نیسـت؛ اتحـاد برای دفـاع از خـود و جلوگیـری از تضییع حقـوق حقه ی خود اسـت.

بخشی از پيامهای ديگر انقاب اسامی
قدرتهای سلطه گر بزرگترین عامل توجیه و نشر فسادند؛ فساد اخاقی، فساد جنسی و فساد اعتقادی. همه و همه در 

انگیزه های سیاسی و اقتصادی و جاسوسی این قدرتها پشتوانه ها و مرّوجین عمده و اصلی خود را می یابند. و چنین 
شده است که امروز در دنیای سیاه و تلخی - که این بار شامل خود ملتهای متعلق به قدرتهای بزرگ نیز می شود - 
ارزشهای اخاقی برباد رفته، بنیان خانواده سست و لرزان، دیو الکلیسم و اعتیاد به مواد مخدر از همیشه مسلطتر و 
جاذبه ی معنویت و اخاق از همیشه کمتر است. ما باید در کشورهای خود با فساد مبارزه ای جدی آغاز کنیم؛ باید 

بنیان خانواده را محکم و نخستین و اصلیترین پرورشگاه آدمی را کانون محبت، صفا، عاطفه و معنویت سازیم.
باید حراسـت از حقـوق و ارزشـهای زن را مـورد تأکیـد قـرار داده، در معیارهای کنونی آن - که سـاخته ی دسـت 
و پنـدار همیـن نظـام سـلطه اسـت - تجدیـد نظـر کنیـم؛ و زن را جـداً از وسـیله ای بـرای التـذاذ - کـه فرهنـگ 
سـلطه ی غرب عمًا بـر او تحمیـل کرده - رها سـازیم. زن یـک عالِم، یـک سیاسـتمدار، یک مدیر، یک شـخصیت 
برجسـته و برتـر از همـه یک همسـر و یـک مـادر آری، اما یک وسـیله بـرای کامجویـی و سـرگرمی نه. این اسـت 
آنچـه خواهـد توانسـت بـه نیمـی از بشـریت هویـت و شـخصیت حقیقـی اش را اعطـاء کنـد؛ و خانـواده را بنیانی 
مانـدگار و مقـدس ببخشـد. اینهـا پیامهای انقـاب ماسـت؛ نه فقـط به آنـان که گـوش خـود را آماده ی شـنیدن 
نگـه داشـته اند، بلکه به همـه ی آنان کـه می تواننـد حجاب هـای شـنیدن را کنـار زنند و بـه قضـاوت عادالنه روی 

آورنـد.
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خصوصيات استثنايی انقاب اسامی:
1. ارزشهای دينی و اخاقی، مبنای انقاب اسامی

2. مردمی بودن انقاب اسامی
3. نقش داشتن مردم در همه امور

دو خصوصيـت جمهـوری اسـامی كـه آرزوی همه 
ملتهاست:

1. استقال كم نظير جمهوری اسامی در دنيا
2. اظهارنظر آزادانه مردم در مسايل گوناگون
شرط استمرار موفقيتها در انقاب اسامی

انقاب اسامی ايران، انقابی استثتايی 
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انقاب اسامی ايران، انقابی استثتايی*  

خصوصيات استثنايی انقاب اسامی:
اگرچـه در دوران کنونـی و در این قـرن - یعنـی در قرن بیسـتم میادی - در سرتاسـر عالـم انقابهـای گوناگونی 
بـه وجـود آمـد، امـا انقـاب اسـامی در ایـران، یـک انقـاب اسـتثنایی بـود. تاکنـون، همـه چیـز ایـن انقـاب 

اسـتثنایی بـوده اسـت و از ایـن جهـات، بـا انقابهـای دیگـر قابل مقایسـه نیسـت.
البتـه، بحث بـر سـر انقابهاسـت. تحوالتـی که بـا کودتاهـای نظامـی در دنیـا انجـام گرفتـه، اگرچـه در بعضی از 
کشـورها، اسـم همان تحـوالت را هـم انقـاب می گذارنـد، اما آنهـا قابل ایـن نیسـتند که وقتـی دربـاره ی انقاب 
بحـث می کنیـم، از آنهـا هـم صحبت کنیـم. وجـود آنهـا، حسـاب دیگـر و مسـأله ی دیگـری اسـت. بحث بر سـر 
انقابهاسـت؛ یعنـی آن تحوالتـی کـه بـه وسـیله ی مـردم انجـام گرفـت و ناظـر بـه اصـول و مبانـی اعتقـادی و 
اجتماعـی جامعه بـود. اگرچه این گونـه انقابهـا، در چند ده سـال اخیـر در دنیا زیـاد اتفـاق افتاده اسـت، اما هیچ 

کدام مثـل انقـاب اسـامی مـا نبود.
دو خصوصیـت از خصوصیـات اسـتثنایی ایـن انقـاب را مطـرح می کنـم کـه همیـن دو خصوصیـت، بیشـترین 
تأثیـر را در وجهـه ی این انقـاب در دنیـا داشـت؛ همچنان که بیشـترین تأثیـر را در پیـروزی و مانـدگاری انقاب 
در کشـور اسـامی داشـت. همیـن دو خصوصیت بـود که بـا گذشـت چندین سـال، هنوز موجب شـده اسـت که 
در گوشـه و کنـار عالـم، بـه پیـروی از ایـن انقـاب و در پرتـو آن، از سـوی کسـانی حداقل حـرکات و تحـوالت و 

تاشـهایی انجـام بگیرد.

*. خطبه های نماز جمعه ی تهران  1368/11/20
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1- ارزشهای دينی و اخاقی، مبنای انقاب اسامی
یکی از ایـن دو خصوصیت، عبـارت بـود از این که مبنـای این انقـاب، ارزشـهای دینـی و اخاقی و معنـوی بود و 
خصوصیـت دیگر این بـود که انقـاب بـر پایـه ی اراده و خواسـت مـردم در تشـکیل و اداره ی حکومت باقـی ماند. 
یعنی پـس از پیـروزی انقـاب، اهمیت نقـش مردم از آنها سـلب نشـد و بـه عنـوان یک عنصر بـرای انقـاب باقی 

مانـد. ایـن دو خصوصیت، در انقـاب ما وجـود دارد.
انقابهـای دیگـر، غالبـاً بـر مبنای تفکـرات مـاّدی انجـام گرفتـه اسـت. ممکن اسـت ایـن تفکـرات، افـکار ماّدی 
مکتبـی و مسـلکی - یعنی تفکـرات مارکسیسـتی و کمونیسـتی - باشـد و یا ایـن که اعتقـادی هم به یـک مکتب 
ماّدی نداشـته باشـند؛ بلکه بر مبنـای ماّدی نگـری - مثـل گروههای میهن دوسـت و میهن پرسـتی کـه در بعضی 

از کشـورها اقداماتـی را انجـام می دهنـد و بینـش دینـی ندارند - عمـل کنند.
همـه  ی انقابهـا این گونه انـد. حّتـی انقابهایـی کـه مقّدمـات آنهـا مذهبـی یـا اسـامی بـوده اسـت، در انتهـا از 
حالت اسـامی بـودن خـارج شـدند؛ مثـل بعضـی از کشـورها کـه در اول، انقابشـان در مسـاجد شـکل گرفت و 
نهضت از مسـاجد یا مـدارس دینی شـروع شـد - هم در آسـیا و هـم در آفریقـا - لیکن بعد کـه حرکات رشـد پیدا 
کرد، چـون در میان مذهبیـون، قّوت رهبـری کافی وجـود نداشـته، دیگـران آمدند و امـور را قبضـه کردند و خط 

را از حالـت مذهبـی، به سـمت المذهبـی بردند.
تقریباً هیـچ نقطـه ای از دنیـا را که در آن انقاب شـده باشـد، سـراغ نـدارم که از ایـن قاعـده ی کلی خارج باشـد؛ 
ولـی در کشـور مـا این طـور نشـد. انقـاب از خانـه ی مذهـب - یعنـی مسـجد و مدرسـه ی دینـی - آغـاز شـد و 
جهتگیـری مذهبـی در انقاب روزبـه روز افزایـش پیدا کـرد و نقش مذهـب و ارزشـهای معنوی، آن قدر قوی شـد 
که کسـانی را به میـدان انقاب کشـاند کـه معمـوالً در هیـچ انقابـی، این گونه آدمهـا به میـدان نمی آینـد. حّتی 
افراد مسـن و بی خبـر از مسـایل سیاسـی و آدمهایی را کـه در شـهرها و روسـتاهای دورافتـاده زندگـی می کنند، 
به میـدان انقاب و مبـارزه کشـاند. عـاوه ی بر ایـن، روحیـه ی مذهبـی در این انقـاب کاری کـرد کـه در دوران 
انقـاب، کمتریـن ضایعـه بـه وجود آیـد. ایـن، نکتـه ی مهمی اسـت کـه اگـر کسـانی در انقابهـای مـاّدی دنیا - 
مخصوصـاً انقـاب اکتبـر کشـور روسـیه - مطالعه کـرده باشـند، معنـای این مطلـب را خیلـی خـوب می فهمند.

دين و معنويت شكل دهنده فعاليتهای مردم در انقاب اسامی
آن جاهایی کـه انقابی بـر اسـاس المذهبی بـه وجود آمـده، در هنـگام شـکوفایی انقـاب و اوج نهضـت انقابی، 
ضایعات فراوانی ایجاد شـده اسـت؛ چـون مردمی کـه تحت هیـچ قانون و قاعـده و ضابطه یـی نیسـتند و نظامی را 
از بین بردند و هنـوز هم چیـزی جایگزینش نشـده، قاعدتاً در معامـات اجتماعـی و برخوردها و انتقام گیریشـان، 
خیلـی بی محابـا عمـل می کننـد. در آن انقابـی کـه اشـاره شـد، از ایـن قبیـل قضایـا زیـاد اتفـاق افتـاده اسـت. 
کسـانی کـه قضایـای آن انقـاب و امثـال آن را خوانـده باشـند، ایـن نکتـه را تصدیـق می کننـد. انتقام کشـیها، 
سوءاسـتفاده ها، آدمهـای نابـاب، مدتـی بخشـی از کشـور را برای خودشـان قـرق می کننـد و چه قـدر امـوال را از 
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بیـن می برنـد و چه قـدر نفـوس بی گنـاه را نابـود می کننـد و از ایـن قبیـل.
این مسـایل، در انقـاب مـا اتفـاق نیفتـاد. در این جـا، وقتـی مـردم تهـران دکانهـا را بسـتند و زندگـی را تعطیل 
کردنـد و همه وارد میدان مبارزه شـدند، از شـهرها و روسـتاهای اطـراف، برای مردم نـان آوردند؛ یعنـی همدردی 
کامـل کردنـد. در این جـا، مسـأله ی خشـم مـردم بـه خاطـر یـک قضیـه ی مـاّدی نبـود؛ بلکـه مسـأله ی دیـن و 
معنویـت و خدا بـود و ایـن به سـبک دیگـری در زندگی مـردم اثر می گـذارد و بـه فعالیتهـای آنها شـکل می دهد. 
بعد هـم وقتـی انقـاب پیـروز شـد، حکومتی کـه به وجـود آمـد، بر اسـاس انقـاب، یـک حکومـت اسـامی بود؛ 
یعنـی جمهـوری اسـامی. ایـن حکومـت، به سـمت چـپ و راسـت حرکـت نکـرد؛ بلکـه در خـط مسـتقیم دین 
باقـی مانـد. وقتی جمهـوری اسـامی هم تشـکیل شـد، با گذشـت زمـان راه دیـن را رهـا نکـرد؛ بلکه درسـت در 
قانونگذاری و انتخـاب مسـؤوالن و مجریان و کارگـزاران اصلی نظـام - مثل نماینـدگان مجلس و دیگـران - مردم 

بـا معیارهـای اسـامی وارد میدان شـدند.
دیـن، خصوصیـت انقاب بـود و مانـد. این طـور نبـود کـه روزی دیـن خصوصیت انقـاب باشـد و پـس از چندی، 
ایـن خصوصیـت از انقـاب گرفتـه بشـود و به چیـز دیگـری تبدیـل بشـود. ایـن یـک خصوصیـت، در هیچ یک از 
انقابهـا نبـود وهمیـن، یکـی از مهمتریـن عوامـل بـود تـا هـر جـای دنیا قلبـی بـرای دیـن و اسـام می تپـد، به 
جمهـوری اسـامی - کـه بـرای اسـام حرکـت می کنـد و بـه اعـای کلمـه ی اسـام فکـر می کنـد - عاقه منـد 

باشـد.

2- مردمی بودن انقاب اسامی
خصوصیـت دوم، مردمی بـودن اسـت. انقابهـای دیگر - آنهـا که حقیقتـاً انقـاب بودند - پـس از پیـروزی خود، 
اغلب نسـبت به مـردم بی اعتنا شـدند. کودتاها و حـرکات نظامـی و امثـال اینهـا را کاری نداریم. انقابها، همیشـه 
در همه جـای دنیا به دسـت مـردم به وجـود آمده؛ امـا بعـد از آن که بـه پیروزی رسـیده یـا در آسـتانه ی پیروزی 
قـرار گرفتـه، احـزاب یـا حـزب جـای انقـاب و مـردم را گرفتـه اسـت و مـردم کنـار رفته انـد. مثـل کشـورهای 
کمونیسـتی و سوسیالیسـتی دنیـا کـه نظامهـای خیلـی از آنها، بـا یک انقـاب به وجـود آمده بـود و مـردم در آن 
نقش داشـتند و به گـروه انقابـی و مبارز مـردم کمک کـرده بودنـد؛ اما در همـه ی این کشـورها، به مجـرد این که 
انقاب به پیـروزی نزدیک شـد یا بـه پیروزی رسـید، مـردم دیگـر هیچکاره شـدند و حـزب همه کاره شـد. حزب 
کمونیسـت یا هر اسـم دیگـری که بـرای حـزِب حاکم داشـتند، هـر کاری کـه خواسـت بکند، بـه نام مـردم کرد، 
امـا مـردم در هیـچ کار نقـش نداشـتند؛ همـان مردمی کـه بـه خیابانها آمـده بودنـد، یا بـه نحـوی از انحـا مبارزه 

کـرده بودند، یـا مثًا از گـروه مبـارز پشـتیبانی کـرده بودند.
مـردم، حّتـی ایـن حـق را نداشـتند کـه یـک نماینـده بـه مجلـس قانونگـذاری بفرسـتند. در هیچ کـدام از ایـن 
کشـورها که به اصطاح کنگره هـای ملی دارنـد و همان مجالـس قانونگـذاری آنهاسـت، نمایندگان مـردم حضور 
ندارند! اصـًا مـردم هیچ نقشـی نداشـتند. ایـن، چیـز خیلـی عجیبی اسـت. امـا همین چیـز عجیب، همـه جای 
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بود. دنیـا 

نقش داشتن مردم در همه امور
در کشـور مـا، انقـاب از روز اول، همـه ی نقشـها در همـه ی امـور را بـه مـردم داده  اسـت. یعنـی مجلـس را - که 
محـل قانونگذاری اسـت - مـردم تشـکیل می دهنـد و نماینـدگان مـردم به آن جـا می رونـد و هیچ کـس هم حق 
نـدارد نماینده یـی را به مـردم تحمیـل کند. یک نفـر نماینـده هم از ایـن دویسـت و هفتاد نفـر، بـدون آرای مردم 
بـه مجلـس نمی آید. رئیـس جمهـور را - کـه مجـری امـور و مدیـر و رئیـس اداره ی کشـور اسـت - مردم بـا آرای 

خودشـان انتخـاب می کننـد. هـر کسـی را کـه دلشـان خواسـت، انتخـاب می کننـد. اختیار بـا مردم اسـت.
ایـن وضعـی کـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری در ایـران دارد، حّتـی در کشـورهای دموکراتیـک غـرب هـم ایـن 
وضعیت نیسـت؛ چـون در آن کشـورها، احـزاب در مقابل هـم صف آرایـی می کننـد و هر حزبی، اسـم کسـی را به 
عنـوان کاندیـدا ذکـر می کنـد. مردمـی کـه بـه آن کـس رأی می دهنـد، در حقیقـت بـه آن حـزب رأی می دهند 
و خیلیهـا آن کـس را اصـًا نمی شناسـند. بـه هـر جهتـی طرفـدار ایـن حزبنـد و انگیزه هـای گوناگـون اقتصادی 
و سیاسـی و غیرسیاسـی موجـب می شـود کـه طرفـدار فان حـزب باشـند و بـه خاطـر طرفـداری آن حـزب، به 

کاندیـدای آن تشـکیات رأی می دهنـد و خـود آن کاندیـدا را هـم اصـًا نمی شناسـند.
در ایـران، این گونـه نیسـت. در ایـران، یکایـک کسـانی کـه کاغـذ رأی را در صنـدوق می اندازنـد، آن شـخص را 
می شناسـند و بـه عنـوان رئیس جمهـور بـه او رأی می دهنـد. ایـن دوره، همین طـور بـود. دو دوره ی قبـل هم که 
من رئیس جمهـور بـودم، همین گونـه بـود. دوره ی قبلش هـم به همین شـکل بـود. در همـه ی ایـن ادوار - که تا 
حاال پنـج انتخاب رئیـس جمهـوری داشـته ایم - مردم به کسـی کـه رأی دادنـد، خودشـان او را شـناختند و رأی 

دادند. پـس، در انتخـاب دسـتگاه قانونگـذاری، مـردم مباشـرتاً و مسـتقیماً دخالـت می کنند.
در انتخـاب دسـتگاه اجرایـی و رئیس قـّوه  ی مجریـه، مـردم خودشـان دخالـت می کنند. حّتـی در انتخـاب رهبر 
- بـا این کـه رهبـری یـک منصب الهـی اسـت و تابـع ماکهـای الهـی و معنـوی و واقعـی اسـت - باز مـردم نقش 
دارنـد؛ کما ایـن کـه مشـاهده کردیـد مجلـس خبـرگان کـه نماینـدگان مردمنـد، می نشـینند کسـی را معین و 
انتخـاب می کننـد. اگـر همان کسـی کـه مجلس خبـرگان انتخـاب کـرد، مـورد قبول مـردم نباشـد، بـاز رهبری 
او جـا نخواهـد افتاد. پـس، آحـاد و عامـه ی مـردم، عاوه بـر این کـه بـه صـورت غیرمسـتقیم - از طریـق مجلس 
خبـرگان - رهبـر را معین می کننـد، مسـتقیماً هم نسـبت به شـخص رهبر نظـر و تصمیـم دارند و نظـر و تصمیم 
و خواسـت و اراده ی آنهاسـت کـه در حقیقت یک رهبـر را رهبـر می کند و بـه او امکان تصـرف و قدرت امـر و نهی 
و قبـض و بسـط می دهـد. البتـه، نحـوه ی انتخاب امـام)ره( بـه این شـکلی کـه مطـرح کـردم، نبـود. در حقیقت، 

عشـق مـردم بـه امام)رضوان اللَّ تعالی علیـه( و اطاعـت و تبعیـت از ایشـان، بیـش از انتخـاب آنهـا بود.
در این جا، پشـتیبانی و حضـور مـردم در فعالیتهای سیاسـی و اقتصـادی و حرکت نظامـی وجود دارد. اگـر امروز، 
دولـت یـا یکـی از مسـؤوالن بخواهـد حرکتـی را انجـام بدهـد کـه مـردم آن را نپسـندند، می تواننـد جلویـش را 
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بگیرند. همـه جا مـردم حضـور دارند. ایـن، خصوصیـت انقاب ماسـت. هیـچ انقابـی در دنیـا، این گونه نیسـت. 
ایـن نکتـه را از روی بصیـرت و اطـاِع از نزدیـک می گویـم و این اسـتثنایی اسـت.

نتيجه مردمی بودن انقاب اسامی
نتیجـه ایـن اسـت کـه نظـام، نظـام مسـتحکمی اسـت؛ زیـرا کـه مردمـی می باشـد. آن چیـزی کـه به وسـیله ی 
ابرقدرتهـا قابـل از بیـن رفتـن اسـت، عبـارت از حکومتـی اسـت کـه بـه مـردم متکـی نیسـت. آن چیزی کـه به 
وسـیله ی عوامل سـازمان جاسوسـی امریـکا، در یک کشـور قابل برداشـتن و گذاشـتن اسـت، حکومت یـا دولتی 
اسـت که با مـردم رابطه یی نداشـته باشـد و پشـتوانه ی عظیـِم قـوِی مردمی، پشـت سـرش نباشـد. حکومتی که 
دشـمن خارجی می توانـد چهـار نفـر را علیـه آن بـه کودتـا وادار و تحریک بکنـد، حکومتی اسـت کـه روی تخت 
حکومـت نشسـته، امـا مـردم بـه او وصـل نیسـتند. مـردم بـرای خودشـان می رونـد و او بـرای خـودش حرکـت 

. می کنـد
نظامـی کـه در آن حاکم - چـه رهبـر، چه ریاسـت جمهـوری، چـه ریاسـت قـّوه ی قضاییه، چـه مجلس شـورای 
اسـامی - متکی و متصل به مـردم و مـورد عاقه و پشـتیبانی و حمایت آنهاسـت، نظام جمهوری اسـامی اسـت 
که نـه امریـکا و متحدانش و نـه شـرق و غـرب - آن روزی کـه دو قـدرت بـزرگ در دنیا وجـود داشـت - و نه هیچ 

قدرتی قـادر نیسـت این نظـام و حکومـت را متاشـی و بلکـه متزلـزل کند.

دو خصوصيت جمهوری اسامی كه آرزوی همه ملتهاست:

1- استقال كم نظير جمهوری اسامی در دنيا
امـروز در جمهـوری اسـامی، دو خصوصیتـی کـه آرزوی همـه  ی ملتهاسـت، بـه بهتریـن وجهـی وجـود دارد: 
یکـی اسـتقال و دیگـری آزادی. اسـتقال جمهـوری اسـامی در دنیـا کم نظیـر اسـت؛ اگـر نگوییم بی نظیـر. ما 
کشـورهای قـوی و بزرگـی را می شناسـیم کـه صنعتـی و پُرادعـا و دارای پیشـرفتهای گوناگوننـد که با تمـام این 
خصوصیـات، با کشـوری معامله یـی کـرده و چند قلم جنـس به یک کشـور فروختـه و پولـش را هم گرفته اسـت؛ 
امـا وقتی می خواهـد جنـس را تحویل بدهـد، امریکاییهـا از آن طـرف دنیا اشـاره می کنند کـه تحویـل ندهد، این 
دولت هم دیگـر جـرأت نمی کند جنـس را تحویـل بدهد! ایـن کشـور، اروپایـی و صنعتی و پیشـرفته هم اسـت و 

اگـر بـه او بگویید شـما مسـتقل نیسـتی، رگهـای گردنـش بیـرون می زند!
ما اسـتقال را درسـت معنـا می کنیـم. اسـتقال، یعنی جمهـوری اسـامی و وضعیتـی که ما امـروز داریـم. هیچ 
ابرقدرت و قدرتـی، در هیچ یـک از امور و شـؤون، نتوانسـته کوچکترین چیـزی را بر مـا تحمیل کند. ایـن، مفهوم 
اسـتقال اسـت. هیچ کشـوری این اسـتقال را نـدارد. مـن می خواهـم بگویم حّتـی کشـورهایی مثـل امریکا هم 
این اسـتقال را ندارند. البـد بعضی تعجـب خواهند کـرد. نه، تعجـب نـدارد. دولت امریکا هـم به سـرمایه دارهای 
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صهیونیسـت بین المللـی وابسـته اسـت. اگرچـه ممکـن اسـت از لحـاظ ملیـت، خـود آن سـرمایه دارها هـم 
امریکایـی باشـند، اما دولت وابسـته اسـت. اگر یـک رئیـس جمهـور در امریـکا، آن جایی کـه منافع سـرمایه دارها 
ایجـاب نمی کند، یـک قدم کـج بـردارد - مثل کنـدی و امثـال او - پایـش را از دایـره بیـرون می کنند و پـدرش را 

درمی آورنـد.
اسـتقال، یعنی آنچـه کـه امـروز در جمهـوری اسـامی وجـود دارد. هیـچ قـدرت و دولـت و تشـکیاتی در دنیا 
نتوانسـت ایـن نظـام را وادار کنـد کـه بـر خـاف آنچـه کـه تشـخیص می دهـد مصلحتـش اسـت - همانـی کـه 

مسـؤوالن تشـخیص می دهنـد - قدمـی بـردارد.

2- اظهارنظر آزادانه مردم در مسايل گوناگون
آزادی یی هـم که امـروز در نظـام جمهوری اسـامی وجـود دارد، در هیـچ جا نیسـت. مـردم آزادند و حرفشـان را 
می زننـد و آرای خـود را اظهـار می کننـد. ایـن تـوده ی مردمنـد کـه در نمـاز جمعه هـا و راهپیماییهـا و در جنگ 
و مراسـم گوناگـون و در همـه ی آن چیزهایـی کـه مربـوط بـه مسـایل سیاسـی و عمومی اسـت، حضور داشـتند 
و دارنـد. حـرف مـردم، همـان حرفـی اسـت کـه مـا از زبانشـان می زنیـم. حـرف آنهـا، همـان چیـزی اسـت کـه 

مسـؤوالن مـورد اعتمـاد مـردم، از زبـان مـردم می گوینـد. خـود آنهـا هـم، همینهـا را تکـرار می کنند.
در جمهـوری اسـامی، یـک عـده از اول انقاب تا حـاال بودنـد و باز هم هسـتند کـه در گوشـه و کنار نـق می زنند 
و می گوینـد: مـا آزادی نداریـم! ایـن نـق را کجـا می زننـد؟ آیـا در یـک اتـاق دربسـته می گوینـد؟ در نظامـی که 
اختنـاق وجـود دارد و آزادی نیسـت، کسـی کـه آزادی نـدارد، نمی توانـد حرفـش را بزند. اگـر بخواهـد بگوید من 
آزادی نـدارم، مجبور اسـت همیـن حـرف را هـم در یک پسـتو و اتـاق و یک جمـع خصوصـی - همان طـوری که 
ما در زمـان رژیم گذشـته بودیم - بیـان کند؛ امـا ایـن آقایـان، در روزنامـه ی کثیراالنتشـار و مجله یی کـه ممکن 
اسـت چند هزار نسـخه چاپ بشـود، حّتـی در رادیـو و تلویزیـون جمهوری اسـامی حـرف می زننـد و می گویند: 
مـا آزادی نداریـم!! خـدا آنها را به دسـت خودشـان رسـوا کـرد. همیـن کـه در یـک روزنامه، یـک نفر می نویسـد 
و چـاپ می شـود و می گویـد مـا آزادی نداریـم، دلیل ایـن اسـت کـه او دروغ می گویـد. اگـر آزادی نداشـت، نباید 
ایـن حرف چـاپ می شـد و یـا در بلندگـوی عمومی کشـور پخـش می گردیـد. پیداسـت کـه او خـاف می گوید و 

خـودش نمی فهمـد کـه آبـروی خـودش را می برد.

شرط استمرار موفقيتها در انقاب اسامی
اسـاس مسـأله بـرای یـک ملـت، در درجـه ی اول عبـارت از همیـن اسـتقال و آزادی اسـت. البتـه، بهای کسـب 
اسـتقال و آزادی سـنگین اسـت، زحمـت و مشـکات دارد و تـا مدتی هـم سـختی زندگـی دارد. تصور مـن این 
اسـت که یا همـه ی این مـدت و یا بخـش عمـده ی ایـن مـدت را گذرانده ایـم و ان شـاءاللَّ به سـمت زندگـِی بهتر 
می رویم. شـرطش این اسـت کـه مردمی کـه در صحنـه بودنـد و این انقـاب را بـه وجود آوردنـد و حفـظ کردند، 
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همچنـان در صحنـه بمانند و شـما مـردم می مانیـد. ایـن، برای مـن مثل روز روشـن اسـت.
مـن بـه نوبـه ی خـود، به عنـوان یـک طلبـه و خدمتگـزار کوچـک شـما و شـاگرد کوچـک امـام و سـرباز کوچک 
انقـاب و اسـام عـرض می کنـم کـه مـا در راه اسـام و زندگـی و حیـات طیبـه ی اسـامی بـرای شـما مـردم و 
جامعـه ی اسـامی در دنیـا، از هیچ کوششـی فروگـذار نمی کنیـم و هیـچ عاملی هـم به فضـل پـروردگار نخواهد 
توانسـت مـا را از این صـراط مسـتقیم و خط روشـن منحـرف کند. مهـم این اسـت که تمسـک به اسـام را حفظ 
کنیم و از دشـمنان خـدا و اسـام واهمـه نکنیـم و نترسـیم. ایـن درس را از امیرالمؤمنیـن علی)علیه الّسـام( و از 
شـاگرد و فرزند شایسـته ی او - امـام عزیزمـان - گرفته ایـم و آنها ایـن خط را بـرای ما ترسـیم کردند و ان شـاءاللَّ 

پیـش خواهیـم رفت.

ی 
تاي

ستث
ی ا

اب
 انق

ن،
يرا

ی ا
ام

 اس
ب

قا
ان



مهم ترين مسايل بعد از امام)ره(
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معارف انقاب اسامی *        
 

مهم ترين مسايل بعد از امام)ره(
آنچه پـس از حیـات پُربرکت امـام، بـرای ما و همـه ی دلسـوزان امت اسـام بیشـترین اهمیـت را داشـته، میراث 
عظیم و تاریخـی و بی نظیـر او - جمهوری اسـامی و سـامت و تـوان و شـتاب و جهت گیـری صحیـح آن در راه و 
خط امـام - بوده اسـت. ایـن، همان چیـزی اسـت کـه در دوران زندگـی آن بزرگـوار نیز مسـأله ی اول بـرای ملت 
ایران و دوسـتان آن در سراسـر جهـان، بلکه برای هـر مسـلمانی به حسـاب می آمده که بـه مجد و عظمت اسـام 

دل بسـته بوده اسـت. و حـق نیز همین اسـت.
جمهـوری اسـامی که بـا پیدایـش خـود، راه نوینـی در مقابله بـا زورگویـان طـراز اول عالم باز کـرد و بـه ملتهای 
مسـتضعف - مخصوصـاً مسـلمانان - امیدی تـازه بخشـیده و در مـدت ده سـال واندی رهبـرِی امام راحـل عظیم، 
بارهـا قلـدران زمـان را عمـًا تحقیـر کـرده و دروغ شکسـت ناپذیری آنـان را باطـل سـاخته اسـت، بایـد هـم 
بیشـترین اهتمام امت اسـام و ملت ستم کشـیده ی مـا را به خـود جلب کنـد؛ همچنان کـه آن پیشـوای صالحان 
نیز همیشـه بیشـترین همت خـود را به همین دو مسـأله می گماشـت: پاسـداری از جمهـوری اسـامی و مراقبت 
از جهت گیـری راسـت و درسـت آن. و آن فقیـه عظیم القـدر و اسام شـناس بی بدیل، حفـظ جمهوری اسـامی را 

برتـر و بـا اهمیت تـر از هـر واجبی می دانسـت.

اميدهای برباد رفته دشمنان بعد از رحلت امام خمينی)ره(
با رحلـت امـام خمینـی)ره(، طیف وسـیع دشـمنان اسـام کـه در صفـوف مقـّدم معارضه بـا جمهوری اسـامی 

*. پیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 1369/03/10
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بودنـد، این امیـد را پنهان نکردنـد که جمهوری اسـامی در غیـاب پدیدآورنـده و پروراننـده ی خود، نیـروی دفاع 
و رشـد را از دسـت بدهـد و چـون کـودك بی صاحبـی، احسـاس ضعـف و درماندگی کنـد، یا بکلـی از پـای درآید 
و یـا به ناچـار بـه زیـر دامـان ایـن و آن پنـاه گیـرد! در محاسـبات تنگ نظرانـه ی دشـمنان کـه همـه بی اسـتثنا 
اسـیر محاسـبات صددرصـد مـاّدی و از فهـِم روابـط معنـوی و بـرکات ایمـان و تقـوا بی نصیبنـد، نمی گنجید که 
معجـزه ی الهـی در طلیعـه ی قـرن پانزدهم هجـری - یعنـی حکومت صـاح و دیـن و حیـات دوباره ی ارزشـهای 
اسـامی - آن قله ی مرتفعی باشـد که دسـت آلوده ی بنـدگان هوی  و هوس بـه آن نرسـد و دیپلماسـی زر و زور از 

بـه دام افکنـدن آن عاجـز بماند!
امـا اراده ی الهـی ایـن بـود، و همـان شـد کـه اراده ی الهـی بـود. نظـام اسـامی، رشـد و کارایـی خـود را در ایـن 
مصیبـت و ابتـای عظیـم الهـی نشـان داد و ملـت عالی قـدر و مسـؤوالن دلسـوز و اهـل حـل و عقـد، بـه پـاداش 
صبر بـر ایـن مصیبـت عظمـی ، اسـتحقاق درود و رحمت حـق را یافتنـد و به کمـک خداونـد و توجهـات حضرت 
ولیّ اللَّ اعظـم )ارواحنافـداه( توانسـتند بـا گشـودن گرههایـی کـه به طـور طبیعـی در صـورت ارتحال امـام پدید 
می آمـد، از امتحانـی بـزرگ سـربلند بیـرون آیند. نظام اسـامی کـه قلـب تپنده ی خـود را از دسـت داده بـود، به 
برکـت ایمـان و توکلـش و به برکـت درسـهای جاودانی کـه مردمـش از آن اسـتاد و مرشـد خـود آموختـه بودند، 
نه فقط از حرکـت و حیـات و نشـاط بازنماند، بلکه بـا نشـان دادن کارآزمودگـی و حکمت و سـرعت عمـل، اعتبار 

خـود را مضاعف سـاخت.
ابـراز وفـاداری ملـت در آن عـزاداری بی نظیـر کـه در مقیـاس جهـان و تاریـخ فوق العـاده بـود، حـل مسـأله ی 
رهبـری، اعـام حضـور عاشـقانه ی همه جایـی و همگانـی مـردم در دفـاع از راه امـام و از میـراث معنوی امـام در 
برابـر رهزنـان کمین گرفتـه و رسـتاخیز شـگفت انگیز و به یادماندنـی چهـل روزه ی ایـران و آن گاه تصویـب ملّـی 
اصاحـات قانون اساسـی و شـرکت در انتخـاب رئیـس جمهـوِر گزیـده و تشـکیل دولت و جریـان یافتـن همه ی 
امور کشـور در عین تازگـی و جاودانگـی داغ رحلـت امام و یـاد مانـدگار او، همـه و همه اعتبـاری افزونتـر از پیش 

بـه ایـران و ایرانـی و انقـاب و نظام اسـامی بخشـید.

نمايش قهرمانانه ايران اسامی بعد از حادثه ی ارتحال امام)ره(
درسـت در آن هنگام کـه از حادثـه ی ارتحال امـام، نفس دنیا در سـینه اش حبس شـده و خواب از چشـم دوسـت 
و دشـمن در سـطح جهـان گرفتـه شـده بـود، ایـران اسـامی نمایشـی قهرمانانـه داد و بـا عنایـات خداونـدی، 
سـنگینترین آزمون خـود را بـه سـرافرازی طـی کـرد و کشـتی انقـاب از گردابی خطیـر، بـا آرامـش و اطمینان 
عبـور کـرد. و این خـود آیـت دیگری از شـمول الطـاف الهـی بر ملتی شـد کـه قـدم در راه خدا نهـاده و بـه نصرت 
او قیام کـرده اسـت. دوسـتان، یعنی توده هـای مسـلمان و مسـتضعفاِن بسـیاری از مناطـق عالم، جانـی و امیدی 
دوبـاره گرفتند و بـه پایه هـای نظـام سـلطه ی جهانـی، ضربه یی دوبـاره - پـس از ضربـه ی آغـاز پیـروزی انقاب 
- وارد آمـد. یعنـی حادثه یی کـه می پنداشـتند انقـاب را درهم خواهـد پیچید، بـه انقـاب اوج و حیات بخشـید 
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و امـام مـا - آن برافروزنده ی مشـعل انقـاب - بـا رحلت خـود، یک بـار دیگر شـعله ی انقـاب را برافروختـه کرد. 
»فرحمـه اللَّ حّیـا و مّیتـا والّسـام علیه یوم ولـد و یـوم قاداالّمـة و یـوم ارتحل و یـوم یبعـث حّیا«.

عامل اصلی حوادث شگفت آور در انقاب و نظام اسامی
در همـه ی ایـن حـوادث، و بـا نگاهـی وسـیعتر در سرگذشـت نظـام اسـامی و اساسـاً در پیدایـش ایـن نظـام و 
مقدمـات آن و مبارزاتـی کـه بـه آن منتهـی شـد، صحنه پـرداز اصلـی و عامـل حقیقـی، همانـا اسـام و عقیـده و 
ایمـان و تربیت اسـامی اسـت. هـم ملت ایـران که بـا قیـام شـجاعانه اش در برابـر نظام سـلطه ی جهانـی و برضد 
ابرقدرتهـای شـرق و غـرب، کاری عظیـم و بی سـابقه انجـام داد؛ هـم رهبـر و قائـد عظیم الشـأن ایـن انقـاب که 
مثل کـوه در برابـر همـه ی بادهای مخالف ایسـتاد و هجـوم طوفانهـا را شکسـت، اما خـود کمترین تکانـی نخورد؛ 
هم نظام نوین اسـامی که توانسـت کشـور را بـدون انـدك تکیه یی بـه بیگانـگان اداره کنـد و جنگـی را که محل 
تاقـی نیروهای شـرق و غـرب بر ضـد او بـود و نزدیک به سـه چهارم سـالیان پـس از پیـروزی را فرا گرفـت، بدون 
گرایـش به هیچ طـرف و فقط بـا تکیه برخـود، شـرافتمندانه و بـا عزت و پیـروزی بـه پایان بَـَرد، همه و همـه توان 
خود را از اسـام گرفته اند و اسـام جوهراصلی ایـن حوادث شـگفت آور و مایـه ی حقیقی قدرت و صابـت و عزتی 

اسـت که ایـران و ایرانـی و ملت و رهبـر و انقـاب و نظـام مـا، در تاریـخ معاصر از خـود بـروز داده اند.

توحيد يعنی رهايی انسان از عبوديت غير خدا
اسـام، دین توحید اسـت و توحیـد یعنی رهایـی انسـان از عبودیت و اطاعـت و تسـلیم در برابر هر چیـز و هرکس 
بـه جـز خـدا؛ یعنـی گسسـتن بندهـای سـلطه ی نظامهـای بشـری؛ یعنـی شکسـتن طلسـم تـرس از قدرتهای 
شـیطانی و مـاّدی؛ یعنی تکیه بـر اقتـدارات بی نهایتی کـه خداونـد در نهاد انسـان قـرارداده و از او بکارگیـری آنها 
را همچـون فریضه یـی تخلف ناپذیـر، طلب کـرده اسـت؛ یعنی اعتمـاد به وعـده ی الهـی در پیروزی مسـتضعفین 
بـر سـتمگران و مسـتکبرین به شـرط قیـام و مبـارزه و اسـتقامت؛ یعنی دل بسـتن بـه رحمت خـدا و نهراسـیدن 
از احتمـال شکسـت؛ یعنـی اسـتقبال از زحمـات و خطراتـی کـه در راه تحقـق وعـده ی الهـی، آدمـی را تهدیـد 
می کنـد؛ یعنـی مشـکات راه را به حسـاب خدا گذاشـتن و خـود را به پیـروزی حتمـی و نهایـی امیدوار داشـتن؛ 
یعنـی در مبـارزه، چشـم بـه هـدف عالـی - کـه نجـات جامعـه از هرگونه سـتم و تبعیـض و جهل و شـرك اسـت 
- دوختـن و عـوض ناکامیهـای شـخصی و میـان راهـی را نـزد خـدا جسـتن؛ و خاصـه یعنـی خـود را مرتبـط و 
متصل بـه اقیانوس الیـزال قـدرت و حکمت الهـی دیدن و به سـمت هـدف اعلی ، بـا امید و بی تشـویش شـتافتن. 
همه ی عـزت و اعتایـی که بـه مسـلمین وعـده داده شـده، در سـایه ی چنیـن ایمـان و درك روشـن و عمیقی از 
توحید اسـت. بدون فهم درسـت و پایبنـدی عقیدتـی و عملی بـه توحیـد، هیچ کـدام از وعده های الهـی درباره ی 

مسـلمانان عملـی نخواهد شـد.
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عامل استعمار كشورهای اسامی
در دوران سـلطه ی اسـتکبار، غفلـت از توحیـد نـاب اسـامی و مفهـوم زندگی شـمول آن بود کـه صحنـه را برای 
بُتهای اسـتعمار باز گـذارد و بـه خداونـدان زر و زور، فرصـت تاخت وتاز داد. دشـمنان با نقشـه های از پیـش آماده 
شـده، دین را در کشـورهای اسـامی از صحنه ی زندگی راندند و شـعار جدایی دین از سیاسـت را در این کشـورها 
تحقـق بخشـیدند. نتیجه این شـد کـه پیشـرفت علمی غـرب بتوانـد ایـن کشـورها را یکباره بـه صـورت تابعی از 
کشـورهای صنعتـی درآورد و سرنوشـت سیاسـی و اقتصـادی آن را بـرای مدتهـای طوالنـی و جبران ناپذیـر، بـه 

دسـت غارتگـران غربـی بدهد.
امـروزه غالب کشـورهای اسـامی، پـس از دهسـال که جیـب کمپانیهـا و دولتهـای غربـی از منابـع آنها پُرشـده، 
هنـوز در وادی عقب ماندگـی سـرگردانند و هنوز محتـاج صنعـت و علـم و کاالی غربی و هنـوز در عالم سیاسـت، 
طفیلـی و پیـرو ناگزیـر آنـان. ایـن، همـان خسـران عظیمـی اسـت کـه از روز اول بـر اثـر عـدم توجـه بـه اصـل 
بنیادین اسـام - یعنـی توحید اسـامی - پیش آمـده و هرچـه زمان پیشـتر رفتـه و علم کاملتـر شـده و دولتها و 
کشـورهایی را مجهزتـر کـرده، کشـورهای اسـامی ناتوان تـر، وابسـته تر، کم جرأت تـر و بی ابتکارتـر شـده اند.

راه عـاج آن اسـت کـه مسـلمانان بـه اسـام نـاب - کـه در آن، توحیـد و نفـی عبودیـِت غیرخـدا، از هـر چیـز 
برجسـته تر و درخشـنده تر اسـت - برگردنـد و عـزت و قـدرت خـود را در اسـام بجوینـد. و ایـن چیزی اسـت که 
طراحـان توطئه های ضد اسـامی، همیشـه از آن بیمنـاك بـوده و در راه پیدایـش آن، موانـع جـدی می نهاده اند. 
هنگامـی کـه انقـاب اسـامی در ایـران پیـروز شـد، از آن جـا کـه پیش بینـی می شـد کـه جاذبـه و محبوبیـت 
انقـاب، ملتهای مسـلمان و حّتی بعضـی غیرمسـلمانها را شـیفته ی اسـام کند، همه ی دسـتهای اسـتعماری به 
کار افتاد، تـا از نفـوذ معنوی اسـام جلوگیـری کند. تـاش وسـیع و همه جانبـه ی اسـتکبار در برابر نفوذ اسـام، 
هیچ موجبـی جـز ایـن نـدارد کـه گسـترش اسـام و مفاهیـم اسـامی در هـر نقطه ی جهـان، بـه معنـای جمع 

شـدن بسـاط اسـتکبار و ایـادی آن در آن نقطه اسـت.

احساس شخصيت و عزت مسلمانان پس از پيروزی انقاب اسامی
همان طـور کـه همـه می داننـد، بافاصلـه پـس از پیـروزی انقـاب - که معنـای درسـت توحیـد و نفـی عبودیت 
غیرخدا و عـزت در برابـر هرکـس و هرچیز غیرخـدا را در عمـل و واقعیت به همـه نشـان داد - مسـلمانان در نقاط 
بسـیاری از جهـان، احسـاس شـخصیت و عـزت نمـوده، در مقابـل قدرتمنـدان و زورگویان ایسـتادند و سـرفصل 
جدیـدی در مبارزات ملل مسـلمان بـه وجود آمـد؛ از جملـه حرکت عظیم مردم مسـلمان در افغانسـتان و شـروع 
مبارزات مردمی در سـرزمین فلسـطین و ایسـتادن مردم مسـلمان و مبـارز فلسـطین در برابر احـزاب معامله گر و 
شـروع نهضتهای اسـامی زیادی در کشـورهای مسـلمان آفریقایـی و آسـیایی و حّتـی در اروپا که همه براسـاس 
جاذبه ی اسـام و شـوق به تحقـق احکام الهـی به وجـود آمـده و اسـام را رهاییبخـش و عزتبخش خـود می داند.

تـا پیـش از پیدایـش جمهـوری اسـامی، بـه توده هـای عظیـم مسـلمان عالـم تفهیم شـده بود کـه اسـام قادر 
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نیسـت بـرای آنـان عـزت و عظمـت بیافرینـد و آنـان در جسـتجوی سـعادت بایـد یـا بـه دنبـال الگـوی غربـی و 
فرهنـگ اروپـا و امریـکا برونـد و یا بـه سـمت تئوریهـای خیالـی و پـوچ مارکسیسـم گرایـش یابنـد؛ امـا پیروزی 
انقـاب اسـامی و تشـکیل جمهـوری اسـامی در ایـران و عـزت و عظمتـی کـه تحقـق اسـام بـه ملـت ایـران 
بخشـید، همه ی بافته هـای دیرینـه ی اسـتعمارگران غربی را باطـل کـرد و در عمل نشـان داد که اسـام می تواند 
ملتـی را از ضعـف و بی حالـی و انظـام نجـات بدهـد و بـه اوج عـزت و شـجاعت و اعتمـاد بـه نفـس برسـاند و هم 
می توانـد نظامـی اسـتوار و قـادر بـر زورآزمایـی بـا قدرتهـای مـاّدی جهـان بـر آنـان ببخشـد و دسـت قدرتهای 
ظالمانـه و تحقیرکننـده ی اسـتعمار و اسـتکبار را از سـر آنـان کوتـاه کند. و چنیـن بود کـه جمهوری اسـامی به 
برکـت اسـام، از پشـتوانه ی مردمـِی نیرومنـدی در مقیـاس جهانـی برخـوردار گشـت و این بـه نوبه ی خـود، بر 
توانایـی و آسـیب ناپذیری جمهوری اسـامی - کـه همه ی سـلطه های بـزرگ جهانی، بـا آن سرناسـازگاری دارند 

- افـزوده اسـت.

وزش نسيم هويت اسامی در كشورهای غيرمسلمان با پيروزی ملت ايران
آثـار پیـروزی ملـت ایـران در زورآزمایـی قدرتهـای جهانـی بـا آن، بـه جهـان اسـام منحصـر نمانـد؛ بلکـه در 
کشـورهای غیرمسـلمان و در نظامهایـی کـه قفـس آهنیـن اسـتبداد حزبـی یا سـتم قومـی اجـازه نداده بـود که 
مسـلماناِن آن کشـورها حّتی مسـلمانی خود را احسـاس کنند، نسـیم هویت اسـامی وزیـدن گرفـت و ایمانهای 
خفتـه به جوش آمـد و گلبانگ مسـلمانی، خـواب اهریمنـان را برآشـفت: »و تـری االرض هامـدة فاذا انزلنـا علیها 
المـاء اهتّزت و ربـت و انبتـت مـن کّل زوج بهیج«.1پـس، در ماجـرای عظیم این ده سـال گذشـته، قهرمـان اصلی 
اسـام اسـت. و این رسـتاخیزی اسـامی اسـت کـه جانهـای مـرده را بیـدار کـرده و زمینـه را بـرای روزی آماده 
می سـازد که در پاسـخ به سـئوال »لمن الملک«، در بسـیط زمیـن از چهارگوشـه ی عالم گفتـه شـود: »للَّ الواحد 

القّهار«2.

معجزه  انقاب
امـروزه گرچـه مغزهـای علیـل تحلیلگـران مـاّدی، هنـوز عاجـز از فهـم و تحلیـل حـوادث اسـامی در ده سـال 
اخیـر اسـت و آنـان بدرسـتی نمی تواننـد بفهمنـد، کـه چه شـد کـه پـس از تـاش دویست سـاله ی اسـتعمار در 
کشـورهای اسـامی و پس از هـزاران شـیوه ی موفق بـرای راندن اسـام از صحنـه ی زندگـی و حّتـی از صفحه ی 
ذهـن و دل مـردم در ایـن کشـورها و مهمتـر از آن، پـس از قرنهـا بدآمـوزِی قدرتهـای اسـتبدادی و ایـادِی آنـان 
و پـس از تحریفهـای بی شـماری کـه بـه وسـیله ی وعـاظ السـاطین و آخوندهـای دربـاری در دیـن پدیـد آمده 
و صفـا و خلـوص آن را مخـدوش سـاخته و بـه دارویـی بی اثـر و جسـمی بی جـان بـدل کـرده بـود، امـروز دوباره 
اسـام در قلـب میهـن اسـامی پروبـال گشـوده و سـایه ی رحمـت خـود را بـر سرتاسـر جهـان اسـام گسـترده 
و چـون خورشـیدی روشـنگر در دل همـه ی مسـلمین تافتـه و بـه آنـان روح و نشـاط و امیـد بخشـیده اسـت؟ 
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و چگونـه اسـام کـه بتدریـج بـه دسـت فراموشـی سـپرده می شـد و هرگـز هیـچ امیـدی را در دل جسـتجوگر 
انسـانهای دردمنـد و بی تاب بـر نمی انگیخـت، اکنون بـه یگانه امیـد روشـن ملتهای مسـلمان، مخصوصـاً جوانان 
و بیـداردالن و دردمنـدان تبدیـل یافته اسـت؟ آری، فهـم و تحلیل درسـت این حـوادث شـگفت آور، اگرچه برای 
مغزهـا و ذهنهـای بیگانـه از حقیقـِت اسـام و بی خبـر از سرگذشـِت واقعـی اسـام ناممکـن اسـت، لیکـن برای 

صاحبـان بصیرت،پاسـخ در یـک کلمـه اسـت: معجـزه ی انقـاب.

نهضت امام خمينی)ره(، انقابی به پيروی از شيوه  حضرت محّمد)ص(
)رضوان اللَّ علیـه(،  امـام خمینـی  دوران، حضـرت  بـزرگ  منجـی  رهبـری  بـه  ایـران  در  اسـامی  نهضـت 
محّمـد  حضـرت  آدم،  و  عالـم  آفرینـش  قلـه ی  و  خاتـم  رسـول  و  اعظـم  نبـی  شـیوه ی  از  پیـروی  بـه 
مصطفی)صلّی اللَّ علیه واله وسـّلم(، در قالـب یـک انقـاب تمام عیـار ظاهـر شـد و ایـن طبیعـت انقـاب اسـت که 
اگر بر پایه یی درسـت و منطقی اسـتوار باشـد، همچـون آتشفشـان، زلزلـه در تمـام ارکان محیط پدید مـی آورد و 

همـه چیـز و همه جـا و همه کـس را از گرمـی و اشـتعال خـود متأثـر می سـازد.
مصلحـان اسـامی و متفکرانـی کـه در یکصدوپنجـاه سـال گذشـته، تحت تأثیـر عوامـل گوناگـون قیام کـرده و 
پرچم دعـوت اسـامی و احیـا و تفکـر اسـامی را بـردوش گرفتنـد - از قبیـل سـّید جمال الدیـن و محّمـد اقبال 
و دیگـران - بـا همـه ی خدمـات ارجمنـد و گرانبهایشـان، همگـی ایـن نقـص بـزرگ را در کار خـود داشـتند که 
به جـای برپـا کردن یـک انقـاب اسـامی، بـه یـک دعـوت اسـامی اکتفـا کردنـد و اصـاح جوامـع مسـلمان را 
نه با قـّوت و قـدرت انقـاب، کـه بـا تـاش روشـنفکرانه و فقط بـا ابزار قلـم و زبـان جسـتجو کردنـد. این شـیوه، 
البته ممـدوح و مأجور بوده و هسـت؛ امـا هرگـز از آن، توقـع نتایجی همچـون نتیجه ی عمـل پیامبـران اولوالعزم 
را - کـه سـازندگان مقاطـع اصلـی تاریـخ بوده انـد - نبایـد داشـت. کار آنـان، در صـورت صحـت و مبرا مانـدن از 
عیـوب سیاسـی و نفسـانی، تنهـا می توانسـت زمینه سـاز یـک حرکـت انقابی باشـد و نـه بیشـتر. ولذا مشـاهده 
می شـود که سـعی و تـاش بی حدوحصر مخلصـان این گـروه، هرگـز نتوانسـته حرکت معکـوس و روبـه انحطاط 
ملـل مسـلمان را متوقـف کنـد، یـا عـزت و عظمتـی را کـه آنـان از آن نـام مـی آورده و در آرزویـش آه و اشـک 
می افشـانده اند، بـه مسـلمانان برگردانـد و یا حّتـی اعتقـاد و بـاور اسـامی را در توده های مـردم مسـلمان تقویت 
کرده و نیـروی آنـان را در خدمت آن بـه کار گیرد و یـا دامنه ی جغرافیایی اسـام را گسـترش دهد. و ایـن، بکلی از 
روش پیامبـر عظیم الشـأن اسام)صلّی اللَّ علیه واله وسـّلم( جـدا اسـت و ایـن بـر هـر کس کـه اندکی تاریـخ بعثت 

و هجـرت رسـول معظـم)ص( را بداند، آشـکار اسـت.

در انقاب، اصل بر حركت است
امام مـا برای حیـات دوباره ی اسـام، درسـت همـان راهـی را پیمـود کـه رسـول معظم)صلّی اللَّ علیه واله وسـلّم( 
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پیمـوده بـود؛ یعنـی راه انقـاب را. در انقـاب، اصـل بـر حرکـت اسـت؛ حرکتـی هدفـدار، سـنجیده، پیوسـته، 
خسـتگی ناپذیر و سرشـار از ایمـان و اخـاص. در انقـاب، بـه گفتـن و نوشـتن و تبییـن اکتفـا نمی شـود؛ بلکـه 
پیمـودن و سنگربه سـنگر پیش رفتـن و خـود را به هدف رسـاندن، اصـل و محور قـرار می گیـرد. گفتن و نوشـتن 
هـم در خدمـت همیـن حرکـت درمی آیـد و تـا رسـیدن بـه هـدف - یعنـی حاکمیـت بخشـیدن بـه دیـن خـدا 
و متاشـی سـاختن قـدرت شـیطانی طاغـوت - ادامـه می یابـد: »هوالّـذی ارسـل رسـوله بالهـدی و دین الحـّق 

لیظهـره علی الّدیـن کلّـه ولو کـره المشـرکون«3.

خصوصيات مهم انقاب اسامی ايران
در انقـاب اسـامی ایـران، چنـد خصوصیـت مهم وجـود داشـت که همـه منطبق بـر حرکت اسـامی صـدر اول 

بـود:
نخسـت، هدفگیـری سیاسـی؛ یعنـی اراده ی قاطع بـر حاکمیـت دین خـدا و این کـه قدرت از دسـت شـیطانهای 

ظالـم و فاسـد گرفتـه شـود و حاکمیت و قـدرت سیاسـی جامعـه بر اسـاس ارزشـهای اسـامی شـکل گیرد.
دوم آن کـه بـرای تحقـق ایـن هـدف، از توده هـای مؤمـن و آگاه و دردمنـد و فـداکار - و نـه از احـزاب و گروههـا و 
سـازمانهای سیاسـی - نیروی انسـانِی الزم گرفته شـد و رهبـر حکیـم، نصرت را پـس از توکل بـه خـدا، از نیروی 
الیزال مردم جسـتجو کـرد و در سـایه ی مجاهـدت پانزده سـاله، جنود رحمـان را از بنـدگان خدا به وجـود آورد و 

در راه خـدا به حرکـت درآورد: »هوالّـذی ایّـدك بنصـره وبالمؤمنین«4.
سـوم آن که خطـوط اصلـی جامعـه ی مطلـوب، یعنی اسـتقرار شـریعت اسـامی کـه متضمـن عـدل اجتماعی و 
اسـتقال سیاسـی و اسـتغنای اقتصادی و رشـد علمی و اخاقی اسـت، در منظـر همگان قـرار گرفت و شـعار »نه 
شـرقی، نه غربی، جمهـوری اسـامی« که به معنـای تبدیـل واقعـی و همه جانبـه ی بنیانهـای زندگـی جاهلی به 

بنیانهای اسـامی اسـت، مطـرح گردید.
چهـارم آن که رهبـر حکیم و فقیـه که عبـد صالح و الگـوی مسـلمانی بود، خـود پیشـاهنگ این حرکـت در ایمان 
و عمل شـد و ایـن ایمـان، جـان او را چنـان لبریز کـرده بـود که توانسـت دلهـای بی ایمـان و ظرفهـای تهـی را از 
فیضـان ایمـان خـود در صحنـه ی عمـل، لبریز و سـیراب کنـد و فـروغ ایمـان و امیـد او، دیوارهـای قطـور یأس و 

بی ایمانـی را بشـکافد و فضـای مبـارزه و عمـل را پُرکنـد: »امن الّرسـول بمـا انـزل الیه مـن ربّه«5.
پنجم آن که صـدق و صفـا و هوشـیاری رهبـر، هرگونه کجـروی و سـازش و معاملـه با دشـمن را و خاصـه هر آن 
چیـزی را که موجـب انحـراف از هدف شـود، ناممکن سـاخت و صـراط مسـتقیم انقاب به سـمت هدفها، اسـتوار 

و بی اعوجـاج باقـی ماند.

پانزده سال مجاهدت امام)ره( برای به حركت درآوردن مردم
ایـن، آن چیزی بـود کـه در ایـران اتفاق افتـاد و رهبـری که بـا تقـوا و صدق عمـل، توانسـته بـود تأییـد و هدایت 
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الهـی را جلـب کنـد، حرکـت خـود را شـروع کـرد و در ظـرف پانـزده سـال مجاهـدت و تاش مسـتمر، توانسـت 
توده هـای عظیـم مـردم را بتدریـج در خدمـت هـدف - کـه همـان حکومـت اسـامی، تشـکیل نظـام اسـامی و 
اجرای احکام اسـامی بـود - بـه حرکـت درآورد و حکومـت طاغوتی و فاسـد و وابسـته ی حاکم بـر ایـران را که از 
سـوی قدرتهـای اسـتکباری و غارتگـِر ثروتهای کشـور ما حمایت هم می شـد، سـاقط کـرد و در ظرف یازده سـال 
پـس از پیروزی، بـا مجموعـه ی پیچیده و بی نظیـری از توطئـه و خصومـت و خیانـت و تهاجم و تحریـم و حمله ی 
نظامـی و غوغـای تبلیغاتـی و غیـره دسـت وپنجه نـرم کـرد و از این مصـاف تاریخـی، مظفـر و منصور بیـرون آمد 
و اکنـون نظـام جمهـوری اسـامی کـه محصـول تـاش عظیـم امـام و امـت اسـت، در اوج اقتـداری که ناشـی از 
مقاومـت و سرسـختی در برابـر زورگویان و اسـتغنا از غارتگران اسـت، چشـم دوسـت و دشـمن را به خـود جلب و 

دلهـای مسـتضعفان و زجردیـدگاِن همـه ی مناطـق عالم را مجـذوب کرده اسـت.

راز اعتای امروز اسام و بيداری عمومی مسلمين
آری، راز بـزرگ در اعتـای امروزیـن اسـام و بیـداری عمومـی مسـلمین، ایـن بود کـه در کانـون ایـن حرکت - 
یعنـی ایـران اسـامی - مولود مبـارك انقـاب باردیگـر از شـجره ی طیبه ی اسـام بـه وجـود آمد و محصـول آن 
- یعنـی جمهوری اسـامی - بـا بنیه ی مسـتحکمی کـه از ایمان اسـامی رهبر و ملـت یافتـه بـود، در راه و جهت 
درسـت پایدار مانـد و وسوسـه ی شـیطانها و تیغ خشـم و کین آنان بـر او کارگر نشـد و بـا مظلومیتـی قدرتمندانه 
و سـرافراز، چهـره ی منـّور خـود را در برابر چشـم جهانیـان قـرارداد و با وجـود و بقـا و اسـتقامت و صابـت خود، 

مبلّغ اسـام شـد.
طبیعت اسـام نـاب، طبیعتـی پُرجاذبه اسـت و دلهایـی را که آلـوده ی غـرض ورزی و کینه تـوزی نباشـد، به خود 
جلب می کنـد و این همان اسـت کـه انقاب مـا و امـام ما، دوبـاره در جهـان مطـرح کردند و بـر دلها و چشـمهای 

نیازمند و جسـتجوگر عرضه داشـتند.

مطرح شدن اسام كوبنده  جباران، به جای اسام در خدمت زر و زور
در مدرسـه ی انقـاب کـه امـام مـا بنیـان گـذارد، بسـاط اسـام سـفیانی و مروانـی، اسـام مراسـم و مناسـک 
میان تهـی، اسـام در خدمـت زر و زور و خاصـه اسـام آلـت دسـت قدرتهـا و آفـت جـان ملتهـا برچیده شـده و 
اسـام قرآنـی و محّمدی)صلّـی اللَّ علیه واله وسـّلم(، اسـام عقیـده و جهـاد، اسـام خصـم ظالـم و عـون مظلوم، 
اسـام سـتیزنده با فرعونهـا و قارونهـا و خاصه، اسـام کوبنـده ی جبـاران و برپاکننـده ی حکومت مسـتضعفان، 

سربرکشـیده اسـت.
در انقـاب اسـامی، اسـام کتـاب و سـنت، جایگزین اسـام خرافـه و بدعت؛ اسـام جهـاد و شـهادت، جایگزین 
اسـام قعـود و اسـارت و ذلـت؛ اسـام تعبـد و تعقـل، جایگزیـن اسـام التقـاط و جهالـت؛ اسـام دنیـا و آخرت، 
جایگزیـن اسـام دنیاپرسـتی یـا رهبانیـت؛ اسـام علـم و معرفـت، جایگزیـن اسـام تحجـر و غفلـت؛ اسـام 
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دیانـت و سیاسـت، جایگزیـن اسـام بی بندوبـاری و بی تفاوتـی؛ اسـام قیـام و عمـل، جایگزیـن اسـام بی حالی 
و افسـردگی؛ اسـام فـرد و جامعـه، جایگزیـن اسـام تشـریفاتی و بی خاصیـت؛ اسـام نجاتبخـش محرومیـن، 
جایگزیـن اسـام بازیچـه ی دسـت قدرتهـا؛ و خاصـه اسـام نـاب محّمدی)صلّی اللَّ علیه واله وسـلّم(، جایگزیـن 
اسـام امریکایـی گردیـد. و مطرح شـدن اسـام بدین صـورت و با ایـن واقعیـت و جدیت اسـت که موجب خشـم 
سراسـیمه و دیوانه وار کسـانی شـده اسـت که دل به زوال اسـام در ایران و در همه ی کشـورهای اسـامی بسـته 
بودنـد و یـا از اسـام، فقـط نامـی بی محتـوا و وسـیله یی بـرای تحمیـق و اغفـال مـردم را می پسـندیدند. ولـذا از 
روز اول پیـروزی انقـاب تـا امـروز، هیـچ فرصتـی را بـرای تهاجـم و ضربـه زدن و توطئـه و بدخواهـی نسـبت به 

جمهـوری اسـامی و کانـون حرکـت جهانـی اسـام - یعنـی ایـران - از دسـت نداده اند.

نقطه ی قّوت ملت ايران
ملت ایران بخوبی دانسـته اسـت کـه نقطه ی قـّوت و پایـداری او، درسـت همان اسـت که دشـمن همـه ی نیروی 
خـود را در مقابلـه بـا آن مصـروف می کنـد؛ یعنـی توکل بـه خدا و تمسـک بـه اصول اساسـی انقـاب کـه همه از 
مبانی اسـام سرچشـمه گرفتـه و در کلمات رهبـر کبیـر انقاب)رضوان اللَّ علیه( بر آن تأکید شـده اسـت. خشـم 
و غیـظ عنادآمیـزی کـه در به کاربـردن واژه ی »بنیادگرایـی« در اظهـارات خصمانه ی رسـانه های دشـمن، از اول 
انقاب تـا امروز محسـوس اسـت، ناشـی از درماندگی و سراسـیمگی آنـان در برابـر پایبنـدی رهبر و ملـت و نظام 

ما بـه اصـول اساسـی انقاب اسـت.
چه قـدر سـاده لوح و سـطحیند کسـانی که گمـان می کننـد دشـمنِی امریـکا و جبهـه ی اسـتکبار و دارودسـته ی 
وسـیع صهیونیسـتی که اکثـر خبرگزاریها و رسـانه های خبـری و تبلیغـی جهـان را در اختیـار دارند، ناشـی از آن 
اسـت که جمهوری اسـامی، بموقع تاش الزم را برای کسـب دوسـتان انجـام نداده و یـا در مسـایل جهانی دچار 
تندروی شـده اسـت. این گمان، حاکـی از عدم تعمـق در حـوادث و جریانـات داخلـی و جهانی و عـدم بصیرت در 

دشمن شناسـی اسـت.

علت حقيقی دشمنی استكبار با انقاب اسامی
ابرقدرتهـا کـه دشـمنان سـوگندخورده ی انقـاب اسـامیند، هرگز علـت دشـمنی خود بـا جمهوری اسـامی را 
به صراحـت بیـان نکرده انـد و نخواهند کـرد. اگـر امریکا اعتـراف کند کـه انگیـزه ی دشـمنی او با ایران، دشـمنی 
با اسـام اسـت، یـک میلیـارد مسـلمان جهـان را در برابر خـود قـرار خواهـد داد و اگـر اعتـراف کند کـه انگیزه ی 
او از ایـن دشـمنی آن اسـت که ایـران اسـامی خواسـته اسـت مسـتقل و آزاد و بـه دور از دخالـت امریـکا زندگی 
کنـد، همـه ی آزادگان و آزادیخواهان عالـم را در برابر خـود قرار خواهـد داد و اگر اعتـراف کند کـه دلیل خصومت 
خباثت آمیزش بـا ایران و مسـدود کردن امـوال ایـران و توطئه ی دایمیش نسـبت به جمهوری اسـامی آن اسـت 
که انقـاب ایـران، دسـت او را از منابـع غنی این کشـور قطع کـرده و جلـو ادامه ی غـارت اقتصـادی ملـت را که از 
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سـوی رژیم خائـن پهلـوی، سـخاوتمندانه بـه امریکاییهـا واگذار شـده بود، گرفته اسـت، همـه ی ملتهـای مظلوم 
جهـان و سـتمدیدگان غارتهـای اسـتعماری، در کنـار ملـت ایـران قـرار گرفتـه و به مبـارزه ی بـا امریـکا خواهند 

پیوسـت.
بنابرایـن، بسـیار طبیعـی و بدیهی اسـت کـه امریـکا و دیگـر دولتهـای جبهـه ی اسـتکبار و همه ی دارودسـته ی 
خبـری و تبلیغی و رسـانه های دست نشـانده ی آنـان ناگزیر باشـند کـه تمام هّم خـود را بـه تحریف حقایـق ایران 
و انحـراف افـکار عمومـی جهـان مصـروف بکننـد، و گاه به نـام حقـوق بشـر و گاه بـا تهمـت نقـض آزادی و گاه به 
دشـنام ارتجاع و واپسـگرایی و امثـال آن، ملـت شـجاع و آگاه و آزاده ی ایـران و نظام مترقـی و انقابـی جمهوری 
اسـامی و مسـؤوالن صالـح و الیـق آن را مـورد اتهـام قـرار دهنـد و نفـرت عمومـی ملـت ایـران از سـلطه گران 

مسـتکبر و خبیـث، مخصوصـاً شـیطان بـزرگ را بدین گونـه تافـی کنند.
اگرچـه تجربه ی یازده سـاله ی جمهـوری اسـامی ثابت کرده اسـت کـه اسـتکبار و ارتجاع و ایـادی آنـان، در این 
ترفنـد نیـز موفقیتـی کسـب نکـرده و نتوانسـته اند نـام نیـک و چهـره ی روشـن ملـت بزرگـوار مـا را بـا این گونه 
تاشـها در جهـان و بخصـوص در میـان توده هـای مسـتضعف عالـم مخـدوش سـازند و سـرمایه گذاری گـزاف 
آنـان در اسـتخدام قلمهـا و زبانهـای مـزدور و به کارافکندن صدهـا رسـانه ی صوتـی و تصویـری و مطبوعاتی برای 
منزوی یـا منفعـل یا بـد نام کـردن انقـاب اسـامی، دچـار خسـران شـده اسـت و هم اکنـون علی رغم خواسـِت 
آنـان در بسـیاری از مناطـق عالـم، ملتها بـا الگو سـاختن حرکـت نجاتبخـش ملت ایـران، بـه مبـارزات مردمی با 
سـلطه های شـیطانی روی آورده و خـواب از چشـم سـتمگران ربوده انـد و قشـرهای بیـدار مسـلمان در همه جـا 
بخوبی تشـخیص داده انـد که علـت دشـمنی رأس اسـتکبار - یعنی امریـکا - و ایـادی آن بـا ملت ایران، دشـمنی 

آنان با اسـام اسـت: »و مـا نقمـوا منهـم ااّل ان یؤمنـوا بـاللَّ العزیـز الحمید«6.

تنها راه غلبه بر فشار دشمنان
ولی ملت ایـران بایـد بدانند کـه حفـظ انقـاب و برپانگاهداشـتن پرچـم عـزت و شـرف و ادامـه ی راه پُرافتخاری 
که مجاهـدات این ملـت شـریف در برابـر ملتهای جهـان، مخصوصـاً مسـلمانان گشـود و به عنـوان تنهـا راه غلبه 
بـر فشـار و ظلـم قلـدران شـناخته شـد، و تنهـا باطل السـحر توطئه هـای دشـمنان برعلیـه انقـاب و جمهـوری 
اسـامی، همانا حراسـت از اصـول بنیانِی انقـاب و پاسـداری از ارزشـهای انقاب اسـت. این، آن نقطه ی روشـنی 
اسـت که شـعار ضدیت با سـلطه ی جهانِی اسـتکبار را عالمگیـر سـاخته و ارکان نظام سـلطه ی جهانـی را متزلزل 
کـرده اسـت و همیـن اسـت کـه از ایـن پـس نیـز ملـت ایـران را بـر همـه ی توطئه هـای دشـمنان فایـق خواهد 
سـاخت. و این همان وصیـت جاودانی اسـت که امـام راحـل عظیم القدر)اعلـی اللَّ کلمتـه( در بیانیه هـا و اخیراً در 

وصیتنامـه ی خـود، همـه ی ما را بـدان توصیـه فرموده اسـت.

6. بروج: 8
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اساسی ترين معارف انقاب:
این جانـب الزم می دانـم اساسـي تریـن معـارف انقـاب را کـه همـه در شـمار بّینـات مکتب انقـاب و برخاسـته 
از اصـول و احـکام اسـام اسـت، یک بـار دیگـر بـه بـرادران و خواهـران خـود تذکـر داده، همـه ی ملـت انقابی و 

شـجاعمان را بـه توجـه و اهتمـام روزافـزون نسـبت به آنهـا دعـوت کنم:

1- زنده داشتن ياد و راه جاودانه  امام خمينی)ره(
1(پیـش از هـر چیـز، زنـده داشـتن یـاد و راه و درس جاودانـه ی امـام خمینـی )اعلی اللَّ کلمتـه( اسـت، 
راه و ترسـیم کننده ی خـط اساسـی حرکـت و تعیین کننـده ی شـاخصهای اصلـی و حیاتـی  کـه مشـعل 
ایـن جـاده ی مبـارك و فرجـام تابنـاك آن اسـت. حیـات و شـخصیت خمینـی کبیـر، تجسـم اسـام نـاب 
محّمدی)صلّی اللَّ علیه واله وسـّلم( و تبلـور انقـاب اسـامی بـوده و او خود و سـخنش و انگشـت اشـاره اش، خضر 
راه ایـن حرکـت الهـی و روشـنگر نقـاط مبهـم و برطرف کننـده ی همـه ی تردیدها بـوده و همچنـان خواهـد بود. 

ملـت ایـران و از همـه بیشـتر مسـؤوالن کشـور، بایـد ایـن درس بـزرگ را هرگـز از یـاد نبرنـد.

2- تحقق بخشيدن اسام در زندگی مردم و ايجاد جامعه نمونه اسامی
2(ایـن نهضـت مردمـی و انقـاب بی نظیـری کـه در منتهـای مبـارزات پانزده سـاله ی آن پدیـد آمد و حماسـه ی 
عظیمی کـه در عمر یازده سـاله ی ایـن نظام به ظهور رسـید و شـهادت نفـوس طیبه و تحمـل آن همه دشـواریها 
و شـکنجه ها و مصیبتهـا از سـوی ملـت مؤمـن و مبـارز ما، همـه و همـه به خاطـر اسـام بود. ایـن ملت بـزرگ و 
امام بزرگوارش، سـعادت را در پیروی حقیقی از اسـام دانسـتند و حاکمیت اسـام را وسـیله ی نجات از سـلطه ی 
شـیطانها و طاغوتها و سـتمگران دیدند و رضـای خـدا را در پیگیری از حاکمیت اسـام جسـتجو کردنـد. ملتهای 
مسـلمان و مخلصـان دلسـوز در سراسـر جهـان اسـام نیز بـه خاطر اسـام بـوده و هسـت که ایـن انقـاب و این 
نظام را متعلـق به خـود دانسـته و از آن حمایت و دفـاع کردند و می کننـد. ازایـن رو، جمهوری اسـامی بزرگترین 
وظیفه اش آن اسـت کـه اسـام را در زندگـی مـردم تحقق بخشـد و جامعـه را بـه صورت یـک جامعـه ی نمونه ی 

اسـامی درآورد.
بـرای عملـی شـدن ایـن هـدف - کـه گامهـای اساسـی و بلنـد آن، از آغـاز پیـروزی بـه وسـیله ی همـه ی 
دسـت اندرکاران و با اشـراف و اهتمـام شـدید امام)رضوان اللَّ علیه( برداشـته شـده - باید قوای سـه گانه ی کشـور 
هماهنـگ و پیگیر عمـل کننـد و حوزه های علمیـه و مراکز فرهنگی و پژوهشـی اسـامی، به تاش وسـیع دسـت 
زننـد و سرچشـمه ی پایان ناپذیر تفقـه و اجتهـاد آگاهانـه و بصیـر را در خدمت عمق و گسـترش معارف اسـامی 
به کار گیرنـد و دسـتگاه فکری و عملـی نظـام جمهوری اسـامی، با هـم و در کنـار هم، جامعـه را در راه اسـامی 

شـدِن روزافـزون و به سـمت هدفهـای اسـامی پیـش ببرند.
تمامی آحاد ملت مسـلمان، در حفظ و حراسـت از احـکام نورانی آن و سـعی در گسـترش و تعمیـق آن در جامعه، 
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دارای وظیفه یـی بزرگنـد. امـر به معـروف و نهـی از منکـر کـه یکـی از ارکان اساسـی اسـام و ضامن برپاداشـتن 
همـه ی فرایض اسـامی اسـت، بایـد در جامعـه ی ما احیا شـود و هـر فـردی از آحاد مـردم، خـود را در گسـترش 

نیکـی و صـاح و برچیده شـدن زشـتی و گمراهی و فسـاد، مسـؤول احسـاس کند.
ما هنـوز تا یـک جامعـه ی کامًا اسـامی کـه نیکبختی دنیـا و آخرت مـردم را به طـور کامـل تأمین کنـد و تباهی 
و کجـروی و ظلم و انحطـاط را ریشـه کن سـازد، فاصله ی زیـادی داریـم. این فاصلـه، باید بـا همت مـردم و تاش 
مسـؤوالن طـی شـود و پیمـودن آن، بـا همگانی شـدن امـر بـه معـروف و نهـی از منکر آسـان گـردد. مسـاجد به 
عنـوان پایگاههـای معنویت و تزکیـه و هدایـت، روزبه روز گرمتـر و پُررونق تر شـود و نشـان ایمان و عمـل و اخاق 
اسـامی، در گوشـه و کنار جامعـه، از جملـه در مراکـز دولتـی و ادارات و دانشـگاهها، همه را بـه پیـروی از تعالیم 
نورانـی قـرآن تشـویق نمایـد. کتاب خـدا در میـان مردم حضـور واقعـی بیابـد و آموختـن و تدبـر و تعمـق در آن، 
برای همـه بخصـوص جوانـان و نوجوانـان، امری رایـج و دایـر گـردد. در ایـن مـورد، مسـؤولیت علمـا و آگاهان و 

نویسـندگان و گوینـدگان و رسـانه های عمومـی، بسـی مهـم و خطیر اسـت.

3- استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسامی
3(فوریتریـن هـدف تشـکیل نظـام اسـامی، اسـتقرار عدالـت اجتماعـی و قسـط اسـامی اسـت. قیـام پیامبران 
خدا و نـزول کتـاب و میـزان الهی، بـرای همین بـود که مـردم از فشـار ظلم و تبعیـض و تحمیـل نجـات یافته، در 
سـایه ی قسـط و عدل زندگـی کننـد و در پرتـو آن نظـام عادالنه، بـه کمـاالت انسـانی نایل آینـد. دعوت بـه نظام 
اسـامی، منهای اعتقادی راسـخ و عملی پیگیـر در راه عدالـت اجتماعـی، دعوتی ناقـص، بلکه غلط و دروغ اسـت 
و هر نظامـی هرچنـد بـا آرایش اسـامی، اگـر تأمین قسـط و عـدل و نجـات ضعفـا، و محرومیـن، در سـرلوحه ی 
برنامه هـای آن نباشـد، غیراسـامی و منافقانـه اسـت. و از همین جاسـت کـه ادعـای سـاطین و حکامـی کـه بـا 
وجود داعیه ی مسـلمانی و شـعار پیـروی از قـرآن، راه دیگـر جبـاران را پیمـوده و فاصله ی فقیـر و غنی را بیشـتر 
کـرده و خـود در صف اغنیـا قـرار گرفتـه و از درد فقـرا و پابرهنـگان غافـل مانده انـد، چـه در تاریخ و چـه در زمان 

حاضـر، همـواره از سـوی هوشـمنداِن آشـنا به معـارف قرآن و اسـام، مردود دانسـته شـده اسـت.
در نظـام اسـامی بایـد همـه ی افـراد جامعـه، در برابـر قانـون و در اسـتفاده از امکانـات خـداداد میهن اسـامی، 
یکسـان و در بهره منـدی از مواهـب حیـات، متعـادل باشـند. هیـچ صاحـب قدرتـی قـادر بـه زورگویـی نباشـد و 
هیچ کـس نتوانـد برخاف قانـون، میـل و اراده ی خـود را بـه دیگـران تحمیل کنـد. طبقـات محـروم و پابرهنگان 
جامعـه، مـورد عنایت خـاص حکومـت باشـند و رفـع محرومیـت و دفـاع از آنـان در برابـر قدرتمنـدان، وظیفه ی 
بـزرگ دولت و دسـتگاه قضایی محسـوب شـود. هیچ کـس به خاطـر تمکـن مالـی، قـدرت آن را نیابد کـه در امور 
سیاسـی کشـور و در مدیریت جامعـه دخالـت و نفوذ کنـد و هیچ تدبیـر و حرکتـی در جامعـه، به افزایش شـکاف 
میان فقـرا و اغنیـا نینجامد. پابرهنـگان، حکومت اسـامی را پشـتیبان و حامی خود حـس کننـد و برنامه های آن 

را در جهـت رفـاه و رفـع محرومیـت خـود بیابند.
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امام بزرگوار مـا، ایـن را یکی از اساسـیترین مسـایل جمهـوری اسـامی دانسـته و قویتریـن بیانـات را در این باره 
ایـراد نموده انـد و ایـن، خصوصیـت غیرقابـل تفکیـک جمهـوری اسـامی اسـت. هیـچ حایلـی نبایـد بتوانـد 
مسـؤولین نظـام و مدیـران بخشـهای مختلـف آن را از این هـدف اساسـی غافل کنـد. پابرهنـگان و کوخ نشـینان 
و اکثریـت مـردم مـا کـه بـر اثـر سیاسـتهای خائنانـه و خانه برانـداز رژیـم ستمشـاهی، در فقـر و محرومیت بسـر 
می برند، همـواره صادقتریـن و بـا اخاصترین یـاوران ایـن انقاب و ایـن نظـام بوده اند و هسـتند و نظام اسـامی 

بایـد رفـع محرومیـت از آنـان را در صـدر برنامه هـای سـازنده ی خـود قـرار دهد.

4- پاسداری ملت و مسؤوالن از وحدت كلمه
4(وحـدت کلمـه، رمـز پیـروزی ملـت ایـران در مراحـل مختلـف بـوده و امـروزه نیـز مهمتریـن وسـیله ی ملـت 
مـا بـرای مقابلـه بـا تحریکهـا و توطئه هاسـت. باتوجـه بـه سرگذشـت دوران دهسـاله و تأمـل در حـوادث آن، که 
حاکـی از آسـیب ناپذیری جمهوری اسـامی در برابر انـواع توطئه های دشـمنان داخلـی و خارجی اسـت، اهمیت 

وحـدت و یکپارچگـی ملت و مسـؤوالن بیشـتر آشـکار می شـود.
ملت ایران و مدیـران و گرداننـدگان کشـور، باید بر گـرد اصول اساسـی نظام جمهوری اسـامی مجتمع گشـته و 
همه ی تـوان و نیروی خـود را برای تحقـق و حراسـت از آن متمرکز کنند وهیچ خواسـته و شـعار و هیـچ انگیزه ی 
فـردی و گروهـی و قومـی و فرقه یـی نتوانـد فـرد و یا جمعـی را از تـاش بـرای آن اصـول و رسـیدن بـه هدفهای 

نظام جمهوری اسـامی بـاز دارد.
همه ی ملت رشـید ایـران، مخصوصـاً آنان که سـخن و عملشـان در معـرض قضـاوت و توجـه دیگران اسـت، باید 
صفوف خـود را متحـد و مرصوص سـاخته، بـا وحـدت و همـکاری و با گامهـای اسـتوار، به سـوی اهـداف عالیه ی 

اسـام، قدرتمندانـه حرکت کننـد و دشـمنان کمین گرفتـه را کـه مترصد فرصتنـد، مأیوس سـازند.
رسـانه های خبـری بیگانـه کـه مظهـر تمایـات و سیاسـتها و نّیـات خصمانـه و اغـراض خبیـث سـردمداران 
سیاسـتهای جهانینـد، بـرروی هر کلمـه و هـر اشـاره یی کـه از آن، بـوی اختاف و دودسـتگی استشـمام شـود و 
یـا بتوان چنیـن وانمـود کـرد، شـدیداً حساسـیت نشـان داده و بـا بـزرگ کـردن نکته های ریـز و مطرح سـاختن 
اسـتنباطهای دروغیـن از گفته هـا و نوشـته ها در ایـران، به طـور دایـم در تاشـند کـه شـاید بتواننـد تصویـری 
مشـّوش و آلـوده بـه اختافـات و زدوخـورد داخلـی از ایـران اسـامی - کـه بحمـداللَّ برخـوردار از وحـدت و 
یکپارچگـی کـم نظیـری اسـت - بـه مـردم ایـران و جهـان ارایـه دهنـد و زمینـه ی دودسـتگی و نفـاق را بـا این 
وسوسـه ها بـه وجـود آورنـد. اینهـا همـه نشـانه ی آن اسـت کـه امـروزه دشـمن از همـه ی راههـا بـرای تضعیف 
جمهـوری اسـامی عاجـر مانـده و بدخواهانـه در کمیـن اختافـات داخلـی و شکسـت وحـدت عمومی نشسـته 

اسـت.
ملت رشـید ایـران و مسـؤوالن و متصدیـان امور کشـور و نماینـدگان محتـرم مجلس، گوینـدگان و نویسـندگان، 
بایـد مانند همیشـه بـه ایـن طمـع خـام دشـمن پاسـخ مناسـب را بدهنـد و وحدتی را کـه صنـع الهـی و رحمت 
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شـامله ی حق بـر ملـت ایران اسـت، بـا همـه ی وجـود پاسـداری کنند.

5- حفظ عزت و كرامت انقابی جمهوری اسامی و ملت ايران در مناسبات بين المللی
5(حفـظ عـزت و کرامت انقابـی جمهـوری اسـامی و ملـت ایـران در مناسـبات بین المللی، یکـی دیگـر از نقاط 
اصلی اسـت. پیـروزی انقـاب اسـامی در ایـران، تحولـی ژرف در ارتباطـات بین المللـی از دو نظر به وجـود آورد:

اول این کـه هیمنـه ی دو ابرقـدرِت آن روز دنیا را در رابطه شـان بـا دولتهای ضعیف جهان، شکسـتی سـخت داد و 
ابهتی را کـه به مرور در چشـم ملتهـا و دولتهـا به دسـت آورده بودند، بشـدت تضعیـف کرد.

دوم آن کـه بـه ملتهـا دلگرمـی و شـجاعت بخشـید و جـرأت و گسـتاخی در مقابلـه بـا دولتهـای دست نشـانده را 
بـه آنـان تزریـق کـرد. گرچـه ایـن تأثیـرات عمیـق، بتدریـج در جهـان ظاهـر شـد و امـروز پـس از یـازده سـال، 
چهـره ی سیاسـی عالـم را دگرگون کـرده اسـت، امـا همـه ی چشـمهای تیزبیـن، از همان آغـاز تشـخیص دادند 
که بـا پیروزی ایـن انقـاب عظیـم، عصر جدیـدی در مناسـبات عالـم پدیـد آمده اسـت. این عصـر را بایـد »عصر 
امـام خمینـی« نامید و ویژگـی آن، عبـارت اسـت از بیـداری و جـرأت و اعتماد بـه نفس ملتهـا در برابـر زورگویی 
ابرقدرتهـا و شکسـتن بتهـای قـدرت ظالمانـه و بالندگـی نهـال قـدرت واقعـی انسـانها و سـربرآوردن ارزشـهای 

معنـوی و الهـی.
امروز که با دفن مارکسیسـم و تاشـی بلوك شـرق و قیامهـای مردمی برضد حکومتهای اسـتبدادی کمونیسـت، 
پیش بینیهـای امـام بزرگـوار تحقـق یافـت و یکـی از دو ابرقـدرت از صحنـه ی سیاسـت عالـم حـذف و بـه قدرت 
درجـه ی دوم تبدیـل گردیـده و ابرقـدرت دیگـر هـم از سـویی بـا اوجگیـری مقاومتهـای مردمـی در بسـیاری از 
نقـاط عالـم، از جنوب و شـمال آفریقا و فلسـطین اشـغالی تـا اقصا نقاط شـرق آسـیا و از سـوی دیگر، با گسـترش 
روزافـزون فسـاد و بی ایمانـی و بی بندوبـاری، خـأ معنویـت و تفکـر مکتبـی در داخـل جامعـه ی امریکایـی و 
گسسـته شـدن رشـته ی »مبارزه بـا کمونیسـم« کـه همـواره سـردمداران امریـکا می خواسـتند بـا آن، خأ یک 
عقیـده ی وحدتبخـش را در میان ملت خـود پُر کننـد و نیز از سـوی دیگـر، برهم ریختن محاسـباتی که بـر روابط 
اروپـا و امریـکا حاکـم بـود، موجب نفـوذ دولـت امریـکا حّتـی بـر کشـورهای اروپایی می شـد، بشـدت احسـاس 

خطـر می کنـد و موقعیـت خـود را در جهـان متزلـزل می بینـد.
برای حفـظ این رونـِد روبه اشـتعال و تقویـت روحیه ی ملتهـای اصیـل و مظلوم، جمهوری اسـامی موظف اسـت 
کوچکتریـن تغییری در چهـره ی باصابـت و موضع باعزت خـود در مناسـبات بین المللـی ایجاد نکند؛ بـا قلدران، 
از موضـع قدرت و بـا دولتهای ضعیـف، از موضع حمایـت و با ملتهـای بپاخاسـته، از موضع رعایت و هدایت سـخن 
بگویـد و عمل کند؛ دولـت امریکا را بـه مثابـه ی رأس فتنه و اسـتکبار و رمز غداری و شـیطنت و به خاطر سـتمش 
به کشـورهای ضعیف و حمایتش از صهیونیسـم غاصب و دشـمنیش بـا بیـداری و آزادی ملتهـا و خصومت عمیق 
و جنایتبـارش با ملـت ایران، محکـوم و منفـور و مطرود دانسـته، هیچ فرصتـی را برای افشـای چهـره ی تزویرآلود 

و رسـوا کردن آن مدعیـان آزادی و غیـره و بیان ایـن حقایق از دسـت ندهد.
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فلسطين، مسأله ی اول بين الملل اسامی
مسـأله ی فلسـطین، مسـأله ی اول بین الملـل اسـامی اسـت. امـروز کـه مبـارزات ملـت فلسـطین در زیـر پرچم 
اسـام، خواب از چشـم دولـت غاصـب صهیونیسـت و حامیانش ربـوده اسـت، بزرگتریـن وظیفه ی ملـت و دولت 
مـا و همه ی ملتهـا و دولتهای مسـلمان، حمایـت از این مبارزات اسـت. غده ی سـرطانی اسـرائیل را تنهـا از طریق 
همین مبـارزات می توان ریشـه کن سـاخت و جهـان اسـام را از خطرات مهلـک آن نجات داد. سـکوت و سـازش 
خیانت آلـود بسـیاری از دولتهـای عربـی و حّتـی تظاهر بعضـی از آنـان بـه بی تفاوتی و عدم حساسـیت نسـبت به 
سرنوشـت فلسـطین، کار را به جایی رسـانده اسـت کـه دولت غاصـب صهیونیسـت، پس از سـالها کتمـان و حّتی 
انکار، اکنـون دوبـاره داعیه ی اسـرائیل بـزرگ را علناً بـر زبان مـی آورد و بـا بی شـرمی و وقاحت، نیـت پلید غصب 

سـرزمینهای جدیـدی از میهـن اسـامی را تکـرار می کند.
بعضـی از پادشـاهان و رؤسـای عـرب، بـه خاطر جلـب نظـر معبودشـان امریـکا، حّتـی انگیزه هـای عربـی و عرق 
قومیت را کـه دایمـاً از آن دم می زننـد، در برابـر اسـرائیل به فراموشـی می سـپارند و به جـای آن، میدان مسـابقه 
با اسـرائیل در گرفتن کمـک از امریـکا را هرچه بیشـتر گـرم می کنند. ایـن داغ ننگ را چه کسـی از پیشـانی ملت 
عـرب خواهـد زدود؟ و آیا جوانان مسـلمان بیـدار در کشـورهای عربی، ایـن خیانت را بـر خودفروختـگان خواهند 

بخشـید؟!
در نظـر ایـن زمامـداران خائـن، قومیـت و وحـدت عربـی، فقـط هنگامـی بایـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد کـه 
امریـکا بخواهـد از آن در برابـر ایـران اسـامی و اسـام نـاب محّمدی)صلّی اللَّ علیه واله( بهره بـرداری کنـد. اُف بر 
وجدانهای خفتـه و دلهـای ناپاکی کـه لطـف و عنایت امریـکا را بـه قیمت ازدسـت دادن همـه چیز، هـم ثروتهای 
خـداداد طبیعی، هم شـأن و کرامت انسـانی و ایمـان اسـامی و آبرو و اعتبـار و تشـخص ملت خود طلـب کردند و 
با کفـران نعمتهـای خدا، خـود و ملتهایشـان را در سراشـیب انحطـاط و ابتا بـه غضب الهـی دچار سـاختند. »الم 

تر الـی الّذیـن بّدلوا نعمـت اللَّ کفـراً واحلّـوا قومهـم دارالبوار جهّنـم یصلونهـا و بئس القـرار«.7
چـه شـد آن شـور و هیجانـی کـه در برابـر اسـرائیل غاصـب ابـراز می شـد؟ و چـه شـد تعهدی کـه رؤسـای عرب 
بـا ملتهای خـود دربـاره ی مبـارزه بـا اسـرائیل بسـتند؟ لعنـت خـدا و بنـدگان صالحش بـر آن دسـتی کـه اولین 
معاهده ی سـازش بـا اسـرائیل را امضاء کـرد و زندگـی سـیاه دنیوی و سرنوشـت اخـروی خـود را با فرعـون قرین 
سـاخت. و نفریـن بنـدگان صالـح و فرشـتگان و انبیـا و اولیـا بـر آنـان کـه آن راه را ادامـه داده انـد و می دهنـد؛ 
مخصوصـاً آنـان کـه امیـد کاذبـی بـه ملـت مظلـوم فلسـطین داده و آن گاه بـه بهـای سـیه روزی آنـان، عیـش 

ناپایـداری بـرای خـود فراهـم کردنـد.
ملـت فلسـطین نبایـد و نمی توانـد آزادی و حقـوق حقـه ی خـود را در کنفرانـس و گردهماییهـای سـران عـرب 
جسـتجو کنـد. ایـن نشسـت و برخاسـتها، اگـر بـرای فلسـطینی های مظلـوم، شـوم و بدفرجـام نباشـد، حداقـل 
بی فایـده و بی خاصیـت اسـت. رؤسـایی کـه در ایـن ایـام بـه عنـوان فلسـطین گردهـم آمدنـد، اگـر صادقانـه در 
اندیشـه ی نجـات فلسـطین بودند، بایـد دربرابـر پیشـنهاد مزورانـه ی رئیس جمهـوری امریـکا، موضعی سـخت و 

ی    
ام

 اس
ب

قا
ف ان

عار
م

7. ابراهیم: 28 و 29



ت انقالب کبیر اسالمی"
ضوع " ماهی

شتر درباره مو
مطالعه بی

ماهیت انقالب 
کبیر اسالمی

42

قاطع گرفته، بـرای کمک مالی و تسـلیحاتی و سیاسـی بـه مبارزان داخل فلسـطین اشـغالی، تصمیمهـای عاجل 
و واقعـی می گرفتنـد و به شـعارهای پـوچ اکتفـا نمی کردنـد و اگر چنین نشـود - که نشـده اسـت و با وضـع فعلی 
جهـان عـرب و حـکام آن، نخواهد هـم شـد - مبـارزان داخـل باید به خـدا و بـه نیـروی مردمـی و اسـامی تکیه 

کننـد و بداننـد: »کم مـن فئـة قلیلـة غلبـت فئـة کثیـرة بـاذن اللَّ واللَّ مع الّصابرین«.8

6-  تحكيم و تقويت حاكميت اراده و خواست مردم
6(تکیـه بـر مـردم و حاکمیـت اراده و خواسـت و تشـخیص آنـان، رکـن مهـم دیگـری اسـت کـه روزبـه روز بایـد 
تحکیم و تقویت شـود. مـردم آزاده ی مـا، بـا اراده ی قاطع خود کـه از ایمان عمیق آنان به اسـام ناشـی می شـود، 
مبـارزات را تـا پیـروزی ادامـه داده و جمهوری اسـامی را بـه وجـود آورده و با فـداکاری و ایثـاری بی نظیـر، از آن 
حراسـت نموده انـد و از ایـن پس هـم در همه حـال، نظام اسـامی متکی بـه مـردم و متعلق بـه مـردم و در اختیار 
مردم خواهد بـود. مجلس شـورای اسـامی کـه در آزادی و اسـتقال رأی در جهان بی نظیر اسـت، مظهـر اراده ی 
مـردم و رئیس جمهـور، وکیـل و برگزیـده ی مـردم و مدیـران کشـور، آحـادی از مردمنـد و مـردم دارای حق رأی 
و بیـان و تصمیـم در کلیـه ی امـور سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعینـد. و این، یکـی از برکات بـزرگ اسـام و طرح 
منحصربه فـردی اسـت کـه نظامهـای شـرق و غـرب، از ارایـه ی آن ناتـوان بوده انـد و در هیچیـک از سیسـتمهای 

حکومتـی عالـم، نمی تـوان نظیـر آن را یافت.
عـاوه بـر نظامهـای ورشکسـته و متاشی شـده ی کمونیسـتی کـه در آن، حـزب منحصربه فـرد کمونیسـت، بـه 
جـای مـردم تصمیـم می گرفـت و عـاوه بـر نظامهـای ارتجاعـی مسـتبدانه کـه در آن، سـلطنتهای موروثـی و 
ریاسـتهای ناشـی از کودتـای نظامـی، بـا آن زندگیهـای قارونـی و دیکتاتوریهـای فرعونـی، وبـال جـان و زندگی 
مـردم محسـوب می شـوند، در کشـورهایی هـم کـه اسـماً دارای نظـام دمکراسـیند و حکومتهـا علی الظاهـر بـا 
رأی و انتخـاب مردم بـر سـر کار می آینـد، باطـن کار چیز دیگـری اسـت و زمـام همـه ی کار، در دسـت کمپانیها 
و سـرمایه داران اسـتثمارگر اسـت و ایـن قدرت پـول و سـرمایه اسـت که بـا در دسـت داشـتن رسـانه ها و قدرت 

تبلیغـات، امـر را بـر خـود مـردم هـم مشـتبه می کند.
در همـه جـای عالـم، فاصلـه ی میـان زندگـی رؤسـای کشـور بـا مـردم کوچـه و بـازار، فاصله ی شـاه و گداسـت 
و حّتـی حکومتهایـی هـم کـه داعیـه ی توده یـی داشـتند، نتوانسـتند از زندگـی مسـرفانه ی شـاهان بـرای خود 
صرف نظـر کننـد. افتخار نظـام اسـامی آن اسـت که امـام عظیم الشـأنش تـا پایـان عمـر در زّی طلبگـی زندگی 
کرد و مسـؤوالن کشـور بدون اسـتثنا، دامان خـود را از طـرز زندگیهای رایج مسـؤوالن در سـایر کشـورها پاکیزه 
نگهداشـتند و مانند قشـرهای متوسـط مـردم خود زندگـی کرده انـد. مردم میـان خـود و مسـؤوالن، آن فاصله ی 
عمیقـی را کـه در همـه جـای دنیـا میـان مـردم و مسـؤوالن هسـت، مشـاهده نکردنـد؛ حـرف خـود را بی محابـا 
زده و اگـر انتقـادی داشـته اند، براحتـی مطـرح سـاخته اند و مطبوعـات، حّتی رادیـو و تلویزیـون، همـواره نظرات 
گوناگـون را در مسـایل کشـور منعکس کـرده و مـردم را در معـرض افـکار و سـلیقه های گوناگـون قـرار داده اند و 

8. بقره: 249
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ایـن، موضوعی روشـن و مشـهود اسـت.

آزادی را از مدعيان دروغگوی آزادی در نظامهای غربی نمی آموزيم
حّتـی ورشکسـتگان سیاسـی و دسـته جاتی کـه در امتحانـات متعـددی از آغـاز انقـاب، مـردود و در نـزد مـردم 
سـرافکنده و بـه وسـیله ی آنـان مطـرود شـده اند نیـز هنگامـی کـه بـه تحریـک اجانـب، مقـاالت زهرآگیـن و 
کینه توزانـه برعلیـه نظام اسـامی و مسـؤوالن کشـور می نویسـند، انواع اتهـام را بـه آنان می زننـد، این نوشـته را 
بدون هیـچ مانـع و رادعی بـه چاپ رسـانده، تـا هرجـا کـه خواننده یی بیابنـد، منتشـر می کننـد و علی رغـم میل 

خـود، عمـًا وجـود آزادی را اثبـات می کننـد.
بعضـی از ایـن نویسـندگان و گویندگان کـه عمر باطـل خـود را غرقـه در فسـاد و آلودگیهـای اخاقی و سیاسـی 
و انـواع هرزگیهـا گذرانیده انـد، بـا حکومـت اسـامی کـه راه را بر ایـن تباهیهـا و هرزگیهـا بسـته اسـت و اربابان 
خارجی آنهـا را بیرون رانـده، مخالفنـد و آن گاه این مخالفـت و عناد را کـه مخالفت با اسـام و اسـتقال و آزادگی 
ملـی و طهـارت اخاقـی اسـت، بـه حسـاب خرده گیـری و انتقـاد از اوضـاع سیاسـی و اقتصـادی می گذارنـد و 
درحالی کـه آزادانـه هرچـه خواسـته اند، گفته انـد، بـا وقاحـت و بی شـرمی، مطالبـه ی آزادی می کننـد! خواسـت 
حقیقی اینها، بازشـدن پـای امریـکا و فروختن کشـور به دشـمنان اسـت و خصم آنـان، ملت رشـید و آگاه اسـت. 
ملت مـا، حسـرت بازگشـت بـه دوران بردگی امریـکا را بـر دل آنـان خواهد گذاشـت و با همـه ی وجود، دسـتاورد 

بزرگ خـود - یعنـی نظـام اسـامی و حاکمیـت اراده و ایمـان انسـانها - را حراسـت خواهـد کرد.
نظام اسـامی، هرگـز نخواسـته آزادی را کـه پرچمدار آن اسـام و قـرآن اسـت، از مدعیـان دروغگـوی آزادی در 
نظامهای غربی بیامـوزد. مـا آزادِی فسـاد و بی بندوبـاری و هرزگـی و آزادِی دروغ و تزویـر و فریـب و آزادِی ظلم و 
اسـتثمار و تجاوز بـه حقـوق ملتها را کـه غرب پرچمـدار و مرتکـب آن بـوده اسـت، صریحـاً و قاطعـاً رد می کنیم. 
مـا آن آزادی را کـه به سـلمان رشـدی مرتد نابـکار، اجـازه ی اهانت به مقدسـات یـک میلیـارد انسـان را می دهد، 
اما بـه مسـلمانان انگلیـس حّتی حـق شـکایِت از او را هـم نمی دهد؛ بـه دولـت امریکا حـق تحریک و سردسـتگی 
اوبـاش مخالـف بـا یـک حکومـت مردمـی را می دهـد، امـا بـه آن حکومـت مردمی، حـق مقابلـه بـا آن اوبـاش را 
نمی دهد؛ بـه سـرمایه داران غارتگر، حق ورود نامشـروع بـه کشـورهای ضعیف و چپاوِل هسـت و نیسـت آن ملتها 
را می دهـد، و بـه آن ملتها حـق مبـارزه ی با آنـان را نمی دهـد، مـردود و منفـور می شـماریم و آن را ننگ بشـریت 

می دانیـم.
آزادی در منطـق مـا، آزادی یـی اسـت کـه اسـام بـه ملتهـا می بخشـد و آنـان را بـه کـوه اسـتواری در برابـر 
سـلطه گران ظالـم و غاصب تبدیـل می کنـد؛ همان طـور که در مـورد ملت ایـران اتفـاق افتـاد و این معجـزه پدید 
آمد. و این آزادی در کشـور مـا همواره هسـت و خواهد بـود و همه ی آحـاد ملت بایـد آن را حفظ کنند. مسـؤوالن 
کشـور باید مانند همیشـه، پاس حضور مردمـی و تأثیـر تعیین کننده ی آن در اسـتقال کشـور را بدارنـد و به طور 
روزافزون، مـردم را به حضـور و فعالیـت در صحنه های سیاسـی و اقتصـادی، فرهنگـی و دفاعی و امنیتی تشـویق 
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نماینـد.

7- استحكام همكاری دولت و ملت و پيوند مردم با مسؤوالن كشور
7(همـکاری دولـت و ملـت و پیونـد عاطفـی و عقیدتـی مـردم بـا مسـؤوالن کشـور، یکـی از مظاهـر اساسـی 
حکومـت مردمـی اسـت و تاکنـون گرهگشـای مسـایل بسـیار مهمی بـوده اسـت و باید همیشـه بـا همـان قّوت 
و اسـتحکام باقـی بمانـد. امـام بزرگـوار مـا )رضوان اللَّ علیـه( در دوره هـای مختلف و نسـبت بـه دولتهـای همه ی 
دوران دهسـاله، همـواره مـردم را توصیـه به همـکاری و کمـک نموده انـد و امـروز که دولـت جمهوری اسـامی، 
بـا مدیریـت یکـی از چهره های شـاخص انقـاب و یکـی از شـاگردان و یـاران دیرین امـام امـت، بـا مجموعه یی از 
کارهای بزرگ برای پیشـرفت کشـور و رشـد و توسـعه ی ملی و دفاع از ارزشـهای انقاب در سـطح جهـان روبه رو 

اسـت، ایـن پیونـد و صمیمیـت، از همیشـه بایـد مسـتحکمتر باشـد و بحمـداللَّ همین طـور نیز هسـت.
وقتی مدیـران اصلی کشـور مورد اعتمـاد مردمنـد و مـردم در کار آنان، نشـانه های لیاقـت و صداقـت را می بینند، 
همه ی کارهـا آسـانتر و روانتر انجـام می گیـرد و وسوسـه ها موجب کارشـکنی و عدم همـکاری نمی شـود. ممکن 
اسـت بدخواهانی برای جلوگیـری از پیشـرفت کارها، دسـت بـه شـایعه پراکنی زده و دولت یـا دسـتگاه قضایی را 
زیر سـؤال ببرند. ملت عزیـز باید بدانند این گونه تاشـها، ناشـی از حسـن نیت نیسـت و انتقـاد نابجا از مسـؤوالن 
زحمتکـش و مخلـص و ناسپاسـی در برابـر تاشـهای توانفرسـای آنـان، هرگـز کمکـی بـه پیشـرفت امور کشـور 

نکـرده و نخواهـد کرد.
دولـت و دسـتگاه قضایـی نیـز بایـد خـود را بـه تمـام معنـا خدمتگـزار مـردم دانسـته، هدفی جـز کسـب رضای 
خـدا از راه خدمت بـه ملـت، مخصوصـاً قشـرهای محـروم و زحمتکـش و احقـاق حق آنـان و رفـع ظلـم از آنان و 
بریدن دسـت متجاوزان بـه حقوق عمومـی و سـوء اسـتفاده کنندگان و زرانـدوزاِن از خدا بی خبر نداشـته باشـند. 
ملـت وفـادار مـا در راه اسـام و انقـاب، از هیچ گونـه فـداکاری دریـغ نکرده اسـت و جـا دارد کـه هرکـس در هر 
مسـؤولیتی، همه ی همت خود را به گشـودن گرهها و رفع مشـکاتی که از سـوی دشـمنان کشـور تحمیل شـده 

بگمارد. اسـت، 

8- سازندگی كشور و جبران عقب ماندگيهای تأسف بار دوران طاغوت
 8(سـازندگی کشـور و آبادسـازی این سـرزمین پُربرکت و مسـتعد و جبـران عقب ماندگیهـای تأسـف باری که در 
دوران حکومـت طواغیت، بـر این ملت بااسـتعداد تحمیل شـده اسـت، یکی از هدفهـای اصلی جمهوری اسـامی 
اسـت. ملت مـا در بهتریـن فرصتهای تاریخـی، یعنـی در دورانی کـه جهان، تـازه به جـاده ی دانـش و صنعت قدم 
نهاده بـود و ایران می توانسـت بـا بیـداری و تحرك مناسـب، سـهم خـود را در پیشـرفت علمی و صنعتی بشـریت 
ایفـا کنـد و از نتایـج آن بهره مند شـود، در اسـارت حکام ظالـم و مسـتبد و بی خبـر و وابسـته، از قافله عقـب ماند. 
پادشـاهان پهلـوی و قاجـار، به جـای سـازندگی کشـور و زنـده کـردن اسـتعدادهای خـدادادی بشـری و طبیعی 
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آن، ایـران را بـه خارجیـان سـوداگر و چپاولگر فروختنـد و منابـع را به غـارت بیگانـگان دادنـد و یا راکـد و معطل 
گذاردند و اسـتعدادهای انسـانی را به هـدر دادند و به جـای مصلحت ملـت، مصالح دولتهـا و کمپانیهـای خارجی 
را مقصد خـود سـاختند؛ به طوری کـه خط آهـن وقتی با صدسـال تأخیر به کشـور مـا وارد شـد، در تعیین مسـیر 

آن، به جـای رعایت مصالـح ملـت و نیازهـای بازرگانـی، مصلحت نظامـی دشـمنان در نظر گرفته شـد.
سیاسـت وابسـته و سـوء تدبیر و ضعف نفـس و اسـتبداد در رژیم پهلـوی و قاجـار، در ظرف دویسـت سـال، ایران 
را کـه روزی بـه برکت اسـام پرچمـدار دانـش جهان بـود، بـه ویرانه یـی محتـاِج بیگانـگان و تحت سـلطه ی آنان 

بدل سـاخت. روسـتاها متروك، شـهرها مصـرف زده، مـزارع بی ثمـر، صنعـت مونتـاژ و مغزها معطل شـدند.
پس از پیروزی اسـام و تشـکیل نظـام مردمی و انقابـی جمهوری اسـامی، دشـمنان خارجی بخوبی تشـخیص 
دادنـد کـه ایـن نظـام انقابـی، بـا پشـتوانه ی مردمـی نیرومنـد خـود و بـا اعتقاد راسـخی کـه بـه نیـروی ملی و 
مردمـی خـود دارد، خواهد توانسـت کشـور را در جـاده ی رشـد و پیشـرفت مـاّدی بینـدازد و عقب ماندگیهـا را با 
برنامه ریـزی جبـران نماید و دسـت بیگانگاِن سـودجو و بـد نیت را بـرای همیشـه کوتاه کند. لـذا از هر وسـیله یی 
بـرای جلوگیـری از سـازندگی کشـور اسـتفاده کردنـد کـه یکـی از آنهـا، جنـگ ویرانگـری بـود کـه بر مـردم ما 
تحمیـل نموده و موجب شـدند که همـت مردم و مسـؤوالن، به جای سـازندگی و پیشـرفت علمـی و عملی، صرف 

دفـاع از تمامیت و اسـتقال کشـور شـود.
امـروز که آتـش جنـگ فرونشسـته و برنامـه ی سـازندگی به وسـیله ی دولـت و مجلـس تنظیـم شـده و نیروهای 
مخلـص، آسـتین همت بـاال زده اند، بـر همگان واجب اسـت که سـازندگی کشـور را بسـیار جـدی بداننـد و موانع 
را از سـر راه آن بردارنـد. امـروز، آبروی اسـام در گـرو آن اسـت که ایران اسـامی بـه کشـوری آباد تبدیل شـود، 
کار و ابتـکار در آن همه گیـر شـود، زندگـی مـردم سروسـامان یابـد، فقـر و محرومیـت ریشـه کن شـود، تولیـد 
داخلی بـا نیازهـای مـردم متعادل گـردد، کشـور در صنعـت و کشـاورزی بـه خودکفایی برسـد، دشـمن از طریق 
احتیاجـات زندگی مـردم، راهی بـه اعمال فشـار نداشـته باشـد و خاصـه دین در کنـار معنویـت، زندگـی ماّدی 

مـردم را نیز سـامان بخشـد.
بعضـی از رسـانه های مغـرض خارجـی اصـرار دارنـد وانمـود کننـد کـه پایبنـدی بـه اصـول انقـاب، بـه معنای 
دوری از رفـاه عمومـی و عـاج نکـردن مشـکات طبقـات ضعیف و مسـتمند اسـت. ایـن حـرف از کسـانی صادر 
می شـود که دهها سـال جوامع خود را در سـایه ی سـنگین تفکر کمونیسـتی، بـه راهـی بدبختی زا سـوق داده اند. 
درحالی کـه سـران آن کشـورها ماننـد کشـورهای سـرمایه داری، غـرق در زندگی اشـرافی بودنـد، طبقـات پایین 
جامعـه در انواع سـختیهای مـاّدی و معنـوی بسـر می بردنـد. در نظام اسـامی، رفـع فقـر و محرومیت، در شـمار 
هدفهـای طـراز اول اسـت و پایبندی بـه اصـول انقـاب، بـدون مجاهـدت در راه نجـات مسـتضعفان و محرومان، 

سـخنی بی معنـی و ادعایـی پوچ اسـت.
دولـت و ملـت، بایـد سـازندگی کشـور را وظیفه یـی انقابـی بداننـد؛ بـا همـکاری و بـا بسـیج همـه ی نیروهـا و 
اسـتعدادها و مغزهـا و بازوها، ایـران را چنان آباد و پیشـرفته بسـازند کـه امیـد را در دل ملتهای مظلـوم زنده کند 
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و راه آسـایش مـاّدی و تعالـی معنـوی را به آنـان ارایـه نماید.

9- رشد علمی، شكوفايی استعدادهای انسانی و گسترش آگاهی عمومی
9(گسـترش دانـش و تحقیـق و رشـد علمـی و شـکوفایی اسـتعدادهای انسـانی و گسـترش آگاهـی و معرفـت 
عمومـی، یکـی دیگـر از نقـاط اساسـی انقـاب اسـت. جامعـه ی مطلـوب اسـام، جامعه یـی اسـت کـه در آن، 
گنجینه هـای فکر و ذهـن انسـانها - کـه گرانبهاترین ثـروت ملـی هرجامعه یی اسـت - اسـتخراج و بـه کار گرفته 
شـود؛ بی سـوادی ریشـه کن گردد؛ مـدارس، دربرگیرنده ی همـه ی کـودکان و نونهـاالن؛ دانشـگاهها و حوزه های 
علمیـه، پُررونـق؛ مراکـز تحقیـق، فعـال و پیشـرو؛ کتـاب، همه جـا و نـزد همـه کـس رایـج؛ مطبوعـات، پُرمغز و 
آگاهی بخش؛ دانشـمندان و اسـاتید، بانشـاط و پُرانگیزه؛ مبتکـران و نوآوران و نویسـندگان و هنرمنـدان، دلگرم و 

باشـند. فیض بخـش 
فاصلـه ی امروزیـن ما بـا وضعی که مطلـوب و مقبـول اسـام می باشـد، فاصله یی زیـاد، امـا پیمودنی اسـت. ایران 
اسـامی باید ثابـت کند کـه امـروز هـم پرورشـگاه نبوغهـا و اسـتعدادهای علمـی منحصربه فـرد اسـت و دو قرن 
سـلطه ی اسـتبداد و اسـتعمار، نتوانسـته اسـت جوهر ذاتی این ملت را نابـود کند. اگر در دو قرن گذشـته، تسـلط 
اسـتعمار و اسـتبداد، مانع شـکوفایی اسـتعدادها شـده، امـروز در دوران آزادی و بیـداری ملت و به برکـت انقاب 

اسـامی، بایـد عقب ماندگـی جبران شـود.
دانشـگاهها بایـد تـاش علمـی و تحقیقـی خـود را بـا روحیـه ی انقابـی و نشـاط اسـامی دنبـال کننـد؛ وگرنه 
سرنوشـت آنها بهتر از دانشـگاههای دوران طاغـوت نخواهد بود کـه در آن، خودباختگـی علمی در برابـر بیگانگان 
و تحقیر ارزشـهای خـودی، راه را بر جوشـش اسـتعدادها می بسـت و مغزهای مسـتعد را هم بـه گریز از مـرز و بوم 
خود تشـویق می کـرد. اسـاتید عالی قـدر و دلسـوز، باید فضـای انقابـی را بـرای تربیت نیروهـای مسـتعد مغتنم 
بشـمارند و دانشـجویان ضمـن تکریـم و احترام بـه اسـاتید - کـه فریضه یـی اسـامی اسـت - نباید اجـازه دهند 
احیاناً کسـی بدخواهانـه، از علـم و تخصص، وسـیله یی برای همـوار کـردن راه فرهنگ اسـتعماری در دانشـگاهها 
درسـت کنـد و ماننـد دوران سـلطه ی بیگانـگان، دانشـگاه را پرورشـگاه مغزهـای از خـود بیگانـه و بیگانه پرسـت 
سـازد. روشـنفکران دلسـوز و صادق بداننـد که امـروز، روز آزمایشـی بـزرگ اسـت و تاریخ دربـاره ی آنـان و رفتار 

امروزیشـان، قضاوتـی دقیق و افشـاگر خواهد داشـت.

روشنفكران صادق مسؤوليت خود را بشناسند
اگـر کسـانی از وابسـتگان بـه قشـر روشـنفکر کشـور، در دوران سـلطه ی بیگانـگان و حکومـت خودفروختـگان، 
توفیـق آن را نیافته انـد کـه بـه اقتضـای مسـؤولیت روشـنفکران، در صفـوف ملت قـرار گرفتـه و در جایـگاه خود 
در جبهـه ی مبـارزه بـا امریـکا و رژیـم دست نشـانده اش قـرار گیرنـد، امـروز کـه روز حکومـت مـردم و حاکمیت 
ارزشـهای اسـامی و انسـانی و روز مبـارزه بـا بیگانـگان کینـه ورز و خدعه گـر اسـت، بایـد گذشـته را جبـران و 
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صفوف مبـارزه ی ملـت ایران را بـا امریـکا و اسـتکبار و امپراتـوری خبیـِث زر و زور جهانی، به سـهم خـود و به قدر 
نیـرو و تـوان خـود مـدد برسـانند و زبـان و قلـم و هنـر را در خدمـت جهاد عظیـم اسـامی این ملـت قـرار دهند.

زندگـی در نظامی کـه برپایـه ی معرفـت و فرهنگ و ارزشـهای الهـی بنیـان نهاده شـده، بـرای همـه افتخارانگیز 
اسـت؛ نظامـی کـه در رأس آن امـام خمینـی اسـت؛ آن عظیم القـدری کـه حّتـی دشـمنانش او را بـزرگ و 
خارق العـاده می شـمارند و بـه عظمتـش کینـه می ورزنـد. هیچ کـس اعتـای معنـوی او و زهـد و پارسـایی او و 
دانش و معرفـت او و صفـای روح بـزرگ او را انـکار نمی کند. هیچ کـس در او، کمترین شـایبه یی از ضعف و تسـلیم 

در برابـر دشـمنان ملـت نمی شناسـد و قله یـی برتـر از او در عظمـت روحـی، گمـان نمی بـرد.
چه قـدر کوچـک و زبـون و بی مقدارنـد کسـانی کـه خـود را دلبسـته بـه نظامـی بداننـد کـه در رأس آن، مردمی 
فاسـد و فاسـق و خائن، مانند پادشـاهان صدسـال اخیر قـرار داشـته باشـند و گرداننـدگان آن، امثـال رضاخان و 
محّمدرضـا و َعلَم و اقبـال و هویـدا و زاهدی و منصـور و وابسـتگان بدنام و مجرمشـان باشـند و امریـکا و انگلیس، 

اربـاب این همـه و صاحب اختیـار ملـک و ملـت باشـند.
آیـا روشـنفکرنمایانی کـه در سـایه ی آزادی اسـامی، فرصـت و امـکان آن را یافته اند کـه صفحاتی را بـه داعیه ی 
روشـنفکری، از سـخنانی خوشـایند بیگانگاِن مطرود پُر و منتشـر کننـد، شـهامت آن را دارند که بـه صراحت اقرار 
کننـد کـه داغ و غّصه ی آنـان، نه بـرای علـم یـا آزادی، بلکه بـه خاطر جمع شـدن سـفره ی ننگین فسـق و فسـاد 
و کوتاه شـدن دسـت مرّوجـان فرهنگ تباهگـر غربی اسـت؟ و دشـمنی آنـان با نظـام، نه بـه دلیل وجـود عیب و 
نقیصه یـی در آن، بلکـه بـه انگیزه ی بازگشـت به همان دنیای شـرم آوری اسـت کـه بیگانـگان برای آنـان به وجود 
آورده و از خـود آنـان در راه آن کمـک گرفتـه بودند؟! از مسـخ شـدگان فرهنـگ اسـتعماری غرب، هیـچ انتظاری 
نیسـت؛ امید و انتظار از روشـنفکران صادق و دلسـوزی اسـت کـه تعالی و عـزت و پیشـرفت معنوی و مـاّدی ملت 
و کشـور خـود را می جویند و سـلطه ی بیگانه را در همه ی اشـکالش مردود می شـمارند. شایسـته اسـت کـه اینان 
نظام اسـامی را - کـه مایه ی عـزت ایران و حیـات دوبـاره ی ملت اسـت - قـدر بدانند و مسـؤولیت خـود را در آن 

بشناسـند.

10- روحانيت، عنصر اصلی در مبارزات تاريخی ملت ايران
10(روحانیـت، عنصـر اصلـی در مبـارزات پانزده سـاله ی منتهـی بـه پیـروزی انقـاب و سـپس در تشـکیل نظام 
مقـدس اسـامی و برافراشـتن پرچـم اسـام در جهـان و در مقاومـت پُرشـور ملـت ایـران در برابـر تهاجمهـای 
گوناگـون دشـمنان و پیـش از اینهـا و در طـول قرنهـای متمـادی، عامـل اصلـی حفـظ معـارف اسـامی و ایمان 
عمیـق و صادقانـه ی ملـت ایـران بـه مکتـب حیاتبخـش اسـام و رشـد تفکـرات دینـی در همه جـا بـوده اسـت. 
حضـور روحانیـون متعهـد و مبـارز در مرکز مبـارزه بـا رژیـم دست نشـانده ی امریکا بـود کـه قشـرهای گوناگون 
مردم را بـه صحنه ی مبـارزه کشـانید و مبارزه را شـکل عمومـی و مردمی بخشـید. در همـه ی حـوادث بزرگی که 
ملـت ایـران یکپارچـه در آن شـرکت جسـته اند - ماننـد نهضـت مشـروطیت و قیـام تنباکـو - نیز حضـور علمای 
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دیـن در پیشـاپیش صفوف، تنهـا عامل ایـن حضور عمومـی بوده اسـت. اسـتعمارگران انگلیسـی، بـا درك همین 
حقیقت بـود کـه انهـدام جامعـه ی روحانیـت را مقدمـه ی الزم بـرای ادامـه ی حضـور اسـتعماری خـود در ایران 
دانسـتند و به وسـیله ی عامل دست نشانده شـان - رضاخـان - در سـالهای 1313 به بعد، نقشـه ی محـو روحانیت 
را شـروع کردند و در آن سـالها دسـت بـه فجایعی نسـبت بـه علمـای عالی مقـام و حوزه هـای علمیه زدنـد که در 
تاریخ ایران، پیش از آن هرگز سـابقه نداشـت و متأسـفانه شـرح این فجایـع و ماجـرای مقاومـت مظلومانه ی علما 
و طـاب در آخریـن سـالهای حکومت رضاخـان قلدر، به طـور کامـل تدوین نشـده و در معـرض اطاع مـردم قرار 
نگرفته اسـت و الزم اسـت اطاع شـاهدان عینی - کـه بحمداللَّ هنـوز تعداد آنـان کم نیسـت - به وسـیله ی افراد 

و مؤسسـات مسـؤول، با همتـی مردانـه گردآوری شـود.
آزادگـی روحانیـون و علمـای دیـن و عـدم نفـوذ قدرتهـای داخلـی و جهانـی در آنـان، موجـب آن بوده اسـت که 
قلـدران و حکمرانـان خودسـر، هیـچ گاه نتواننـد ایـن مجموعـه ی ربانـی را از سـر راه مفسـده جوییها و خیانتهای 
خـود بردارنـد و اگـر جمعـی از معممیـِن سرسـپرده و آخوندهـای دربـاری، بـه طمـع حطـام ناپایـدار دنیـا، بـر 
سرسـفره ی سـتمگران نشسـته و قوالً و عمـًا آنـان را تأییـد کردنـد، اکثریت علمـا و روحانیـون و فضـا و طاب 
جوان، در حصـار مناعـت و پرهیـزگاری و پاکدامنی باقی مانـده و اراده و تـوان مبـارزه ی صادقانـه و قدرتمندانه را 

حفـظ کردنـد و اعتقـاد راسـخ بـه روحانیـت شـیعه را در دل آحـاد مـردم، زوال ناپذیر سـاختند.

دشمن درجه يک بيگانگان 
جامعـه ی روحانیت بـه همین دلیـل، همواره آمـاج تیرهـای زهرآلـود خصومت و غـرض ورزی دشـمنان گوناگون 
و اسـتعمارگران و بیگانـگان و بیگانه پرسـتان بـوده و بـه مثابـه ی دشـمن درجـه ی یـک آنـان تلقی شـده اسـت. 
تبلیغـات خصمانـه و برنامه ریزی شـده ی حکومـت پهلـوی و سیاسـتهای ذی نفـوذ در ایـران در طـول پنجـاه 
سـال برضـد قشـر روحانـی کـه ماهیتـی صددرصـد اسـتعماری داشـت، در دوران رضاخـان و نیمـه ی اول دوران 
محّمدرضـا، آزمایـش سـختی بـرای علمـای دیـن بـود و جامعـه ی روحانیـت بحمـداللَّ از ایـن آزمایش سـربلند 

بیـرون آمـد.
در دوران مبـارزات پانزده سـاله نیـز حوزه هـای علمیـه ی قـم و دیگـر حوزه هـای علمیـه و چهره هـای سرشـناس 
روحانیـت، کانونهـای اصلـی مبـارزه و بالطبـع هدفهـای اصلـی حمـات وحشـیانه ی دشـمن بودنـد؛ لیکـن این 
شـدت عملهای بی حـد و حسـاب، بـه اراده ی الهـی موجـب آن نشـد کـه روحانیـت از راه پُرافتخـار خـود - کـه 
پیمـودن آن، وظیفـه ی تخلف ناپذیـر اسـامی او بـود - قـدم بـاز پـس نهـد؛ بلکـه در ایـن دوران، فکـر اسـامی 
شـکوفاتر، صیقل خورده تـر و فقـه قـرآن، پُربارتـر و شـخصیت روحانیـون مبـارز، آبدیده تـر شـد و زمینـه بـرای 

تشـکیل حکومـت اسـامی فراهـم آمـد.
پس از انقاب تاکنـون نیز روحانیـت، بخصوص عناصـر برجسـته ی آن - که مسـتقیماً در خدمت نظـام جمهوری 
اسـامی بوده انـد - بی وقفه آمـاج حمات مسـموم دشـمن بوده انـد؛ چه در عرصـه ی تبلیغـات و چـه در عرصه ی 
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تروریـزم خائنانه و آلت دسـت دشـمن. و شـهدای گرانقدری، هـم در جبهه ی جنـگ تحمیلی و هـم در جبهه های 
فعالیتهـای جهـادِی خـود تقدیـم داشـته اند و محراب نمـاز جمعـه و عرصـه ی علـم و سیاسـت و تبلیغ دیـن را با 

خون مطهـر خـود رنگین سـاخته اند.

وظايف مهم روحانيت متعهد و انقابی
ملت عزیـز مـا می داننـد کـه انگیـزه ی دشـمن از ایـن حمـات همه جانبـه بـه علمای دیـن، جـز این نیسـت که 
بوضـوح می داننـد روحانیت نقـش تعیین کننـده و بی بدیلـی داشـته و دارند و آنـان حمله بـه روحانیـت را با هدف 

تضعیـف و محـو انقـاب انجـام می دهند.
امروزه قلمهـای مـزدور و دسـتهای فروخته شـده بـه دشـمن، در کار آننـد که ایـن پشـتوانه ی معنـوی انقاب را 
در چشـم مردم تضعیف کننـد. دشـمن انقـاب، جامعـه ی روحانیـت را در صورتی تحمـل می کند کـه روحانیون 
از دخالـت در امـور سیاسـت و حضـور در صحنه های انقـاب کنار بکشـند و ماننـد جمعـی از روحانیـون بی خبر و 
متحجِر گذشـته و حـال، به کنـج مـدارس و مسـاجد اکتفا کننـد و کشـور و زندگی مـردم را به آنـان بسـپارند و از 
جملـه ی پدیده های پُرمعنی آن اسـت کـه در تمام مدت مبـارزات و نیز سـالهای پـس از پیروزی، علمـای متحجر 
و بی خبـر از حـوادث کشـور و دور از جریانهـای سیاسـی، هیـچ گاه در معـرض تهاجـم دشـمنان قـرار نگرفتنـد؛ 
بلکه حّتـی گاه مـورد سـتایش و تمجیـد نیـز واقع شـدند و حمـات جسـمی و تبلیغـی و حّتـی تهمـت ارتجاع و 
واپسـگرایی از سـوی روشـنفکرنمایان عامـل بیگانـه، تنهـا متوجه علمـا و روحانیونی شـد کـه از لحاظ اندیشـه ی 
سیاسـی و نوآوریهـای عرصـه ی علـم و عمـل، درخشـیده و بـه عنـوان قشـری پیشـرو و مترقـی و آگاه، شـناخته 

شـده اند.
موضعگیریهـای دشـمنان، بدرسـتی همان حقیقتـی را بـرای مـردم آگاه و جامعـه ی روحانیـت متعهـد و انقابی 
آشـکار می سـازد کـه امـام حکیـم و روشـن بین مـا بارهـا آن را بیـان کرده انـد. یعنـی اوالً این کـه قدرشناسـی از 
روحانیـون بزرگـوار و تبعیـت از آنـان، وظیفه یـی دینـی و ملـی و انقابـی اسـت کـه هیچ گونـه غفلـت از آن جایز 
نیسـت. ثانیـاً این کـه تحجـر و واپسـگرایی در میـان روحانیـون و یـا خـدای نخواسـته توجه بـه منافع شـخصی و 
دنیاطلبـی و روی آوردن بـه زیورهای ماّدی و سـوء اسـتفاده از مکانـت اجتماعی، خطـرش بـرای روحانیت، کمتر 
از حمات دشـمن نیسـت؛ بلکه بـه مراتب از آن بیشـتر اسـت. و ثالثاً وضعیـت دوران انقـاب و توجـه روزافزون به 
اسـام در خـارج از مرزهای کشـور اسـامی، ایجـاب می کند کـه علمای دیـن، با بینشـی کامًا نـو و با اسـتفاده از 
ذخیـره ی بی پایـان معارف دیـن و با اسـلوب فقاهت سـنتی و اجتهـاد زنده و پویـا، راه جامعـه ی اسـامی را هموار 
نماینـد و حوزه هـای علمیه بـا تحولی اساسـی، خود را بـا نیازهـای امروز جهـان تطبیق دهنـد و نـوآوری را جهت 
و سـمت برنامه های خـود قرار دهنـد و البته بـا اعمال دقـت الزم و برجسـته کـردن اصـول و مبانی فقاهـت، راه را 
بر التقـاط و کجروی ببندنـد. رابعـاً انـزوا و دوری از فعالیت سیاسـی را - که خواسـِت دشـمنان و خـاف وظیفه ی 
اسـامی اسـت - به هیچ وجه در زندگی خـود و حوزه هـای علمیـه راه ندهنـد و همـواره مخصوصـاً در مواقع خطر، 
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پیشـاپیش صفـوف مـردم، بـه تاشـی مخلصانـه و خسـتگی ناپذیر مشـغول باشـند و علـم را با عمـل و تفقـه را با 
جهـاد و معرفت را بـا تبلیـغ قولی و عملـی همراه سـازند و هر سـه سـنگر: مدرسـه، مسـجد و جبهـه را پُرکنند.

11- بزرگداشت وفاداران فداكار انقاب 
11(در ایـن مقال، الزم اسـت بزرگداشـت وفـاداران فـداکار نیـز به عنـوان یکـی از نقاط عمـده ی معـارف انقاب 
ذکر شـود. مقصـود از وفـاداران انقـاب، آنهایند کـه با نثـار جان خود یـا عزیـزان خود یا سـامتی خـود، پایه های 
انقـاب را اسـتحکام بخشـیدند و دسـت دشـمنان را از کشـور و نظام اسـامی کوتـاه کردنـد: خانواده هـای مکّرم 
شـهیدان، دلیرمردان جانبـاز و اسـیر و مفقـود و خانواده هـای بزرگوار آنـان، رزمنـدگان نیروهای مسـلح و عناصر 
پاکبـاز بسـیج کـه عمـر خـود را در جبهه هـا گذرانیده انـد، جهادگرانی کـه نیـروی خـود را در دو جبهـه ی جنگ 
و سـازندگی صـرف کردنـد... و همه ی کسـانی کـه در این امتحـان الهـی، با سـختیها و ابتائـات بزرگش دسـت و 

پنجه نـرم کردنـد، باید مـورد تکریـم و قدرشناسـی همیشـگی ملت باشـند.

12- دوران دهساله ی حيات مبارك امام)ره(، الگو و نمونه ی حيات جامعه ی انقابی
12(ختـام سـخن آن اسـت کـه دوران دهسـاله ی حیـات مبـارك امـام خمینـی )رضـوان اللَّ تعالی علیـه(، الگو و 
نمونـه ی حیـات جامعـه ی انقابی ماسـت و خطـوط اصلـی انقـاب، همان اسـت که امـام ترسـیم فرموده اسـت. 
دشـمنان خام طمـع و کوردل کـه گمـان کردند بـا فقـدان امـام خمینـی، دوران جدیـد بـا مشـخصاتی متمایز از 
دوران امـام خمینـی )قّدس سـّره( آغـاز شـده اسـت، سـخت در اشـتباهند. امـام خمینی، یـک حقیقت همیشـه 
زنده اسـت. نـام او پرچـم ایـن انقـاب، و راه او راه ایـن انقـاب، و اهـداف او اهداف ایـن انقاب اسـت. امـت امام و 
شـاگردان او که از سرچشـمه ی فیـاض آن موجود ملکوتی سـیراب شـده و عزت و کرامت اسـامی و انسـانی خود 
را در آن جسـته اند، اکنـون شـاهد آنند کـه ملتهای دیگـر، حّتـی ملتهای غیرمسـلمان، نسـخه ی تعالیـم انقابی 
آن قائـد عظیم را مایـه ی نجـات خـود دانسـته و آزادی و عـزت خویـش را در آن یافته اند. امـروز به برکـت نهضت 
آن یگانـه ی دوران، مسـلمانان در همه جـا بیـدار شـده اند و کاخ امپراتوریهـای سـلطه ی ظالمانـه، رو بـه ویرانـی 
نهاده اسـت. ملتهـا ارزش قیام ملـی را دریافتـه و غلبـه ی خون بـر شمشـیر را تجربه می کننـد و همـه در همه جا، 

چشـم به ملـت مقـاوم ونسـتوه ایـران دوخته اند.
بدیهی اسـت کـه بـرای امریـکا ودیگـر سـردمداران اسـتکبار، چیـزی مهمتـر از این نیسـت که ملـت ایـران از راه 
دهسـاله ی خود برگـردد، یـا در آن تردیـد کند؛ زیـرا در ایـن صورت، نقطـه ی درخشـان امیـد ملتها کـور خواهد 
شـد و غلبـه ی خون بـر شمشـیر، مـورد تردیـد قـرار خواهد گرفـت. مـا صریحـاً به همـه ی ملتهـای جهـان اعام 
می کنیم که تفکـر »خاتمـه یافتـن دوران امام خمینـی« که دشـمن با صد زبـان سـعی در القـای آن دارد، خدعه 
و نیرنگی اسـتکباری بیـش نیسـت و علی رغم امریـکا و همکارانـش، امـام خمینی در میـان ملت خـود و جامعه ی 
خود حاضر اسـت و دوران امـام خمینـی ادامـه دارد و خواهد داشـت. راه او راه مـا، هدف او هـدف مـا، و رهنمود او 
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مشـعل فروزنده ی ماسـت.
همه ی ملـت و مخصوصـاً جوانـان عزیـز و نوجوانان، خـود را سـربازان امـام محبوبشـان بدانند و بـا اتـکال به خدا 
و اسـتمداد از حضـرت ولیّ اللَّ االعظم)ارواحنـا فـداه( بـا قّوت و قـدرت به سـمت هدفهـای عالی امامشـان حرکت 

کننـد و بدانند کـه پیـروزی نهایی از آن ماسـت. »کتـب اللَّ الغلبـّن انا و رسـلی«9.
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مردمی بودن انقاب اسامی *

انسان سازی، اساس انقاب اسامی 
ــاد  ــر دل و آب ــه ی اول، تعمی ــازی در مرتب ــت؛ و انسان س ــازی اس ــر انسان س ــم ب ــامی ه ــاب اس ــاس انق اس
ــور و نعمــت باشــد، امــا انســان از انســانیت و اخــاق و دینــداری  کــردن جــان اســت. دنیایــی کــه در آن زر و زی
ــه بشــر نخواهــد بخشــید.  ــه اهــل دنیــا هــم لذتــی نخواهــد داد؛ آسایشــی ب بهره یــی نبــرده باشــد، ایــن دنیــا ب
ــد از دیــن اســتمداد بشــود و سرچشــمه بگیــرد.  آســایش انســان، ناشــی از آن روحیــه و اخاقــی اســت کــه بای
ــه  ــد ک ــما می بینی ــروز ش ــه ام ــود ک ــن می ش ــد، همی ــن نباش ــت و دی ــاق و معنوی ــه در آن، اخ ــی ک دنیای
ــد  ــد و دارن ــا آوردن ــر ملته ــر س ــه ب ــم، چ ــران عال ــا و تجاوزگ ــدرت ابرقدرته ــنگین ق ــن و س ــایه ی ننگی در س

می آورنــد.
ــاختن  ــس و س ــب نف ــس و تهذی ــل نف ــر تکمی ــد ب ــان بای ــت اّولم ــه هســتیم، هم ــا ک ــر ج ــان در ه ــر کدامم  ه
ــه امســال  ــاه رجــب - ک ــن م ــد. در همی ــوی باش ــی و معن ــه ی اخــاق اله ــه حلی ــی شــدن)1( ب باطــن و متحل
ــه چــه کوششــی  ــد ک ــی اســت - مشــاهده کنی ــن فرصــت مضاعف ــع شــد، و ای ــاه رجــب واق ــم دی در م نوزده
ــور  ــب خــود متحــول بشــود و زی ــا انســان در باطــن و در قل ــاه و ادعیــه ی دیگــر می شــود، ت ــن م ــه ی ای در ادعی
ــه ی  ــی از هم ــدف اصل ــود و ه ــن، مقص ــت؛ ای ــازی اس ــن، انسان س ــد؛ ای ــدا کن ــانی را پی ــی و انس ــاق اله اخ
ــک و  ــن من ــل الخائفی ــک و عم ــاکرین ل ــر الّش ــئلک صب ــی اس ــم انّ ــت. »الّله ــت انبیاس ــی و بعث ــای اله انقابه
یقیــن العابدیــن لــک«؛)2( ایــن مایــه ی دعاهاســت. در درون خــود، بایــد آن نــور معنویــت، آن شــکر، آن صبــر، 
ــرای ملتهــای دیگــر الگــو  ــد ب ــا ایــن ملــت بتوان آن یقیــن، آن عبــادت، آن ذکــر را برافروزیــم و روشــن کنیــم، ت

*.  بیانات در دیدار مردم قم  1370/10/19
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ــر  ــانها به خاط ــه انس ــی ک ــد از بلیات ــا بتوان ــاورد؛ ت ــر بی ــای دیگ ــود و ملته ــرای خ ــعادت ب ــد س ــا بتوان ــود؛ ت بش
ــان و  ــتیها - در ام ــا و خودپرس ــا و خودخواهیه ــن منیته ــتند - ای ــار آن هس ــی دچ ــانی و روح ــای نفس آلودگیه

ــد. ــار بمان برکن
ــتر و  ــی بیش ــاف و آمادگ ــر ص ــاده و ضمای ــای آم ــاك و روحه ــای پ ــداللَّ دله ــه بحم ــز - ک ــان عزی ــن از جوان  م
ــی  ــا ذکــر و توجــه و دعــا و بخصــوص اخــاص، در تحــول درون ــد - می خواهــم کــه ب آلودگیهــای کمتــری دارن
خــود، ســعی و تــاش کننــد. ایــن نســل نــو، نســلی اســت کــه در ســایه ی بابرکــت اســام و حکومــت اســامی، 

ــود. ــن امــکان نب ــد؛ در گذشــته ای ــن فرصــت را دارد کــه درون و باطــن خــود را اســامی کن ــن مجــال و ای ای

اگر مردم نبودند انقاب پيروز نمی شد
نکتــه ی دوم هــم کــه بســیار حایــز اهمیــت اســت، مســأله ی مردمــی بــودن ایــن انقــاب و ایــن نظــام مقــدس 
ــوس  ــاد و نف ــن آح ــه همی ــی ب ــم متک ــوار ه ــام بزرگ ــد. ام ــردم کردن ــد، م ــه ش ــد و هرچ ــه کردن ــت. هرچ اس
مؤمنــه ی مــردم بــود. مســؤوالن کشــور - خدمتگزارانــی کــه بوده انــد و هســتند - قدرتشــان، جرأتشــان، تــوان 
ــتوانه و  ــه پش ــیطانی، ب ــای ش ــتکبار و قدرته ــای اس ــا و مبارزطلبیه ــا تهدیده ــان ب ــِی مقابله ش ــوی و روح معن
پشــتیبانی همیــن ملــت اســت. اتصــال نظــام، دولــت، حکومــت و مســؤوالن بــا مــردم، یکــی از همــان نعمتهــای 
ــر و  ــای بی نظی ــن فداکاریه ــن شــورها و ای ــا و ای ــن اخاصه ــد و ای ــردم نبودن ــر م ــی اســت. اگ معجزه آســای اله
محیرالعقــول نبــود - کــه انســان از ایــن مایــه ی ایثــاری کــه در آحــاد مــردم مشــاهده می کنــد، واقعــاً مبهــوت 
ــم  ــت ه ــای سیاس ــید، در میدانه ــروزی نمی رس ــه پی ــم ب ــگ ه ــد، جن ــروز نمی ش ــم پی ــاب ه ــد - انق می مان
پیــروزی نبــود، در مقابــل محاصــره ی اقتصــادی دشــمن هــم تــوان مقاومــت باقــی نمی مانــد؛ وااّل شــما تصــور 
ــم  ــته در عال ــور برافراش ــامی را این ط ــم اس ــک پرچ ــت و ی ــک حکوم ــد ی ــیاطین حاضرن ــه ش ــد ک می کنی

ــد؟ ــل کنن تحم
ــش  ــا بعضــی از کشــورهایی کــه گرای ــا ســودان)4( ی ــر)3( ی ــن الجزای ــل همی ــا - مث ــک نقطــه ی دنی ــر در ی  اگ
اســامی و نشــانه های اســامی در آن جــا پیــدا می شــود - صدایــی از اســام بلنــد می شــود، ببینیــد 
ــروز  ــود بُ ــارهایی از خ ــه فش ــتبازیهایی، چ ــه سیاس ــی، چ ــه تبلیغات ــد؛ چ ــه می کنن ــی چ ــتگاههای تبلیغات دس
ــیزده  ــن س ــه در ای ــد ک ــد! دیدی ــل بکنن ــد تحم ــد و نمی توانن ــود می پیچن ــه خ ــظ ب ــور از غی ــد و چه ط می دهن
ــوری  ــامی و جمه ــاب اس ــل انق ــم، در مقاب ــر عال ــیطانی در سرتاس ــتهای ش ــیطانی و دس ــای ش ــال، بازوه س
ــاکام کــرده اســت کــه نتوانســته اند  ــا امــروز ن ــد؛ نمی تواننــد تحمــل کننــد. آنچــه آنهــا را ت اســامی چــه کردن
مقاصــد شومشــان را عملــی کننــد، همیــن پیونــد و اتصــال و ارتبــاط بــا مــردم و حضــور مــردم در صحنــه اســت.

تاش استكبار برای جداسازی ملت از انقاب و نظام
ــن  ــد، و آن ای ــاهده می کن ــی را مش ــز واضح ــد، چی ــاز کن ــت ب ــود را درس ــوش خ ــم و گ ــروز چش ــس ام ــر ک ه
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ــی و  ــه اســتکبار جهان ــا آن جــا کــه ب ــا، ت ــزی دنی اســت کــه تمــام دســتگاههای تبلیغاتــی و سیاســی و برنامه ری
بخصــوص بــه شــیطان بــزرگ - امریــکا - مربــوط می شــود، دارنــد ســعی می کننــد، شــاید بتواننــد ایــن ملــت 
را از انقابشــان، از نظامشــان، از دولتشــان و از مسؤوالنشــان جــدا کننــد. تبلیغــات دروغ بکننــد، آیه هــای یــأس 
ــا  ــد، ت ــان بدهن ــی از دور نش ــن و پوچ ــای دروغی ــد، جلوه ه ــی بزنن ــد، تهمتهای ــارهایی وارد بکنن ــد، فش بخوانن
شــاید بتواننــد بیــن مــردم و مســؤوالن و نظــام و دولــت - کــه تبلــور انقــاب، همینهاســت - جدایــی بیندازنــد.

 همیــن فشــار و محاصــره ی اقتصــادی کــه امــروز هــم هنــوز وجــود دارد، نبایــد گمــان بشــود کــه از پیرامــون 
ــره ی  ــت، محاص ــادی هس ــار اقتص ــف فش ــرق مختل ــر، از ط ــته اند؛ نخی ــی برداش ــامی آن را بکل ــوری اس جمه
ــد، همیــن کــه امــروز  ــن فشــارها را وارد می آورن ــی هــم پیچیــده اســت. همیــن کــه ای اقتصــادی هســت؛ خیل
ــا  ــطح دنی ــامی در س ــوری اس ــه جمه ــزی علی ــیار خباثت آمی ــترده و بس ــیع و گس ــکنی وس ــات و کارش تبلیغ
ــرده اســت، از  ــت ک ــت خــودش را ثاب ــه لیاق ــی ک ــن ملت ــد ای ــاید بتوانن ــه ش ــر آن اســت ک ــود دارد، به خاط وج

ــد. ــدا کنن ــوری اســامی ج جمه
ــوی دهــن دشــمن  ــد و ت ــل اســتکبار ایســتادگی بکن ــد در مقاب ــه می خواه ــم، آن کســی ک ــرض می کن ــن ع  م
ــد و دل بنــدگان خــدا را شــاد، و دل دشــمنان خــدا را افســرده بکنــد، بایــد ســعی کنــد  جمهــوری اســامی بزن
ــه روز بیشــتر و قویتــر  ــد محبــت و عطوفــت و اعتمــاد میــان ایــن ملــت و میــان مســؤوالن نظــام، روزب کــه پیون

ــد. ــد، در جهــت اســتکبار کار می کن ــن عمــل بکن بشــود. هــر کــس عکــس ای

ناديده انگاری حضور مردم در تبليغات دشمن
ــردم  ــه م ــی، طــوری حــرف زده بشــود ک ــا در تبلیغات ــر نحــوش - ی ــه ه ــانه یی - ب ــا در رس ــه ی ــادا در روزنام مب
ــه در  ــد ک ــردم نشــان داده ان ــن م ــردم دودل نمی شــوند. ای ــن م ــه ای ــد. البت ــات دودل بکنن ــه انتخاب را نســبت ب
ــد؛  ــن را می دانن ــم ای ــامی ه ــاب اس ــان انق ــد؛ مخالف ــل می کنن ــیارانه عم ــمن، هوش ــای دش ــل توطئه ه مقاب
امــا باالخــره تبلیغــات و تاشــهای خودشــان را می کننــد. مبــادا کســانی در داخــل محــدوده ی نظــام اســامی 
پیــدا بشــوند کــه بــه ایــن خواســته ی دشــمن کمــک کننــد؛ بــه علــت اختافــی کــه بــا زیــد و عمــرو و بکــری 
ــه  ــردم را نســبت ب ــد م ــا گروهــی، بیاین ــاً شــخصی ی ــی، کم اهمیــت و احیان ــر جزی ــک ام ــرای خاطــر ی ــات، ب ف

ــد. ــردد و دلســرد بکنن ــد - م ــه نشــان می ده ــا را در صحن ــه حضــور آنه ــم - ک ــت عظی ــن حقیق ای
ــد  ــعی می کن ــی س ــات جهان ــمن در تبلیغ ــت، دش ــردم اس ــور م ــی از حض ــا حاک ــور م ــه در کش ــزی ک ــر چی  ه
ــات  ــدس و در اجتماع ــران، در مراســم روز ق ــف و در ته ــر در شــهرهای مختل ــا نف ــدارد. میلیونه آن را پوشــیده ب
ــون  ــد؛ چ ــس نمی کنن ــان منعک ــا را در تبلیغاتش ــد؛ اینه ــاع می کنن ــف اجتم ــبتهای مختل ــه مناس ــم ب عظی
ــود؛  ــجل بش ــا مس ــن در دنی ــد ای ــت؛ نمی خواهن ــامی اس ــوری اس ــام جمه ــا نظ ــردم ب ــد م ــی از پیون حاک
ــا را  ــد آنه ــعی می کنن ــه س ــد؛ بلک ــود بیای ــاور به وج ــن ب ــران ای ــت ای ــی مل ــن عموم ــرای ذه ــد ب نمی خواهن
ــات  ــر! در تبلیغ ــزار نف ــا ه ــد دهه ــت را می گوین ــون جمعی ــک میلی ــد. ی ــان بدهن ــم نش ــر ه ــه کوچکت هرچ
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ــن اجتمــاع عظیــم  ــی این طــوری اســت! دیگــر فکــر هــم نمی کننــد کــه حــاال مردمــی کــه خودشــان ای جهان
ــورد. ــدف خ ــه ه ــاید ب ــد، ش ــری می اندازن ــرد! تی ــد ک ــی خواهن ــه قضاوت ــا چ ــاره ی آنه ــد، درب را دیده ان

ــا نظــام اســت، ســعی می کننــد  ــت و ب ــا دول ــا دســتگاهها و ب ــد مــردم ب  چیزهایــی کــه حاکــی از حضــور و پیون
اینهــا را کمرنــگ کننــد؛ خودیهــا مبــادا ایــن کار را بکننــد؛ قلمهــا مبــادا ایــن کار را بکننــد؛ مبــادا حرفهایــی را 
منعکــس کننــد کــه بــدروغ نشــانه ی دلســردی باشــد، تــا شــاید آن دلســردی روی کســی کــه ایــن مطالــب را 

ــه ســود دشــمن اســت. ــا ب ــن کاره ــد؛ ای ــر بگــذارد و او را هــم دلســرد بکن ــد، تأثی می خوان

از بين رفتن سلطه ی جهنمی استكبار بر ملتها 
ــا  ــم. م ــرای هــدف بزرگــی انقــاب کرده ای ــران، ب ــا ملــت ای ــه ی راه هســتیم. م ــا در میان ــرادران و خواهــران! م ب
ــه ی اول،  ــم - و در مرتب ــای عال ــم. ملته ــان آمده ای ــه ج ــا، ب ــر ملته ــتکبار ب ــن اس ــای خونی ــلطه ی پنجه ه از س
ــا  ــرود و ملته ــن ب ــا از بی ــر ملته ــتکبار ب ــی اس ــلطه ی جهنم ــد س ــوند. بای ــدار بش ــد بی ــلمان - بای ــای مس ملته
بتواننــد نفــس راحتــی بکشــند و خودشــان تصمیــم بگیرنــد. ایــن چیزهــا امــروز در دنیــا نیســت؛ بایــد بشــود، و 
ــرای ملتهــا درس شــده  ــا ب ــروز حــوادث دنی ــد می دانســتند. ام ــا را بعی ــن چیزه ــود کــه ای ــک روز ب می شــود. ی
ــور  ــا، این ط ــزرگ دنی ــدرت ب ــی از دو ابرق ــه یک ــرد ک ــور می ک ــی تص ــه کس ــش، چ ــاح پی ــد صب ــا چن ــت. ت اس
ــوك  ــه بل ــرد ک ــش، چــه کســی تصــور می ک ــاح پی ــد صب ــا چن ــا شــد. ت ــم پاشــیده بشــود؟ ام متاشــی و از ه
ــمت  ــه س ــاره ب ــان دوب ــود و ملتهاش ــود بش ــی ناب ــماً بکل ــاً و رس ــدا - علن ــا خ ــت ب ــوك ضدی ــی بل ــرق - یعن ش
ــه  ــد ک ــر می کنن ــد؛ فک ــگاه می کنن ــکا ن ــدرت امری ــه ق ــانی ب ــم کس ــروز ه ــد. ام ــا ش ــد؟ ام ــداری برگردن دین
ــا ایــن قدرتهــای جهنمــی و ایــن قــدرت جهنمــی زایــل نشــوند،  ــه، زایل شــدنی اســت. ت زایل نشــدنی اســت؛ ن

ــند. ــی نمی کش ــس راحت ــا نف ملته

رژيم امريكا خيال می كند صاحب اختيار دنياست
می بینیــد کــه در دنیــا چــه می کننــد. رژیــم امریــکا خیــال می کنــد کــه صاحب اختیــار دنیاســت و 
ــم  ــان را ه ــِت خودش ــد؛ مل ــاب نمی آورن ــه حس ــا را ب ــا ملته ــًا اینه ــت! اص ــه اوس ــق ب ــا متعل ــتی دنی سرپرس
ــرای  ــا ب ــه اینه ــد شــد ک ــوم خواه ــد، معل ــل کن ــی درســت تحلی ــل کننده ی ــر تحلی ــد. اگ ــه حســاب نمی آورن ب
ــه اســت.  ــک حرب ــک دکان و ی ــوق بشــر، ی ــا، اســم حق ــرای اینه ــل نیســتند. ب ــًا ارزش قائ ــوس بشــری اص نف
ــا دولتــی مخالــف باشــند و بخواهنــد بــه جنــگ او برونــد و او را زیــر فشــار قــرار بدهنــد، مســأله ی  هرجــا کــه ب
ــم می کننــد. ایــن همــه در دنیــا دولتهــا و کشــورهایی هســتند کــه اصــًا بــه حقــوق بشــری  حقــوق بشــر را َعلَ
قائــل نیســتند؛ زیــر بــال رژیــم امریــکا دارنــد زندگــی و تنفــس می کننــد؛ احــدی هــم متعــرض نمی شــود کــه 
اصــًا شــما در کشــورتان چیــزی بــه نــام حقــوق بشــر هســت؟ اصــًا رأیــی بــرای آحــاد بشــر قائلیــد؟ چــون بــا 
ــد و  ــر فشــار می گذارن ــا را زی ــا باشــند، اینه ــف آنه ــی مخال ــا و دولتهای ــی هــم کــه ملته ــد. آن جای ــا همراهن آنه
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ــوده اســت. از  ــد. البتــه در مــورد جمهــوری اســامی، از اوِل انقــاب ب ــه آنهــا می زنن ــواع و اقســام اتهامهــا را ب ان
اول انقــاب، مســأله ی حقــوق بشــر و زندانهــا و از ایــن حرفهــای خنــده آور و مضحــک بــرای هوشــمندان عالــم 
ــران. آن  ــای ای ــد: زندانه ــاً می گفتن ــد و دایم ــال می کردن ــد، جنج ــوق می کردن ــی در ب ــوان عوامفریب ــه عن را، ب
ــب  ــه مرات ــورها ب ــن کش ــای ای ــه زندانه ــد ک ــد، می دانن ــم می کنن ــاوت و حک ــد و قض ــاع دارن ــه اط ــانی ک کس
بدتــر از زندانهــای کشــورهای عقب افتــاده اســت؛ چیــزی کــه مطــرح نیســت، حقــوق بشــر اســت؛ چیــزی کــه 

مطــرح نیســت، کرامــت بشــر اســت.
ــت  ــل نیســتند؛ آن وق ــی قائ ــرای بشــر حقوق ــد. ب ــی می کنن ــای دروغین ــه، ظاهرفریبیه ــک حرب ــوان ی ــه عن  ب
ــه  ــد! ب ــات آن جــا نظــارت کنن ــر انتخاب ــه ب ــن)6( آدم می فرســتند ک ــکای التی ــی و امری ــه کشــورهای آفریقای ب
ــات فــان کشــور نظــارت کنیــد؟! شــما چــکاره هســتید؟! مگــر شــما قیــم آن  ــر انتخاب شــما چــه کــه برویــد ب
ملــت هســتید؟! شــما اگــر طرفــدار انتخابــات هســتید، ســراغ آن کشــورهایی برویــد کــه در زیــر ســایه ی شــوم 
ــک لحظــه  ــار در دســت مردمشــان باشــد، ی ــر اختی ــه اگ ــده اســت ک ــی در آن جــا ســر کار آم شــما حکومتهای
ــم  ــاال نمی خواهی ــتند؛ ح ــم نیس ــم ه ــا ک ــن حکومته ــد. ای ــی بمانن ــا باق ــه آن حکومته ــد ک ــازه نمی دهن اج
ــد. در  ــه می دانن ــر از هم ــم بهت ــان ه ــم؛ خودش ــا را می گویی ــدام حکومته ــد ک ــه می دانن ــم؛ هم ــم ببری اس
ــی  ــد و انگیزه ی ــرار بدهن ــار ق ــر فش ــد زی ــه بخواهن ــی ک ــا آن جای ــت؛ ام ــات نیس ــمی از انتخاب ــورها، اس آن کش
ــت  ــات درس ــور انتخاب ــان کش ــه در ف ــد ک ــارت کن ــرود نظ ــه ب ــتند ک ــکا آدم می فرس ــند، از امری ــته باش داش
انجــام شــده یــا نــه! بــه شــما چــه؛ مگــر شــما قیــم ملتهــا هســتید؟! ایــن چــه اهانتــی بــه ملتهاســت کــه اینهــا 
ــد  ــان دارن ــت را خودش ــن اهان ــر! بزرگتری ــوق بش ــا و حق ــوق ملته ــد حق ــت می گوین ــد؟! آن وق ــد می کنن دارن
ــکای  ــه ات ــد - ب ــم ندارن ــب ه ــر رقی ــاال دیگ ــه ح ــی - ک ــکای ســاح اتم ــه ات ــد! ب ــم نمی رون ــد و از رو ه می کنن
ــور  ــه ی ام ــا، در هم ــترده در همه ج ــی گس ــتگاه جاسوس ــکای دس ــه ات ــول، ب ــروت و پ ــکای ث ــه ات ــو، ب ــق وت ح
دخالــت می کننــد. نــه آقــا، ملــت ایــران بــرای امریــکا و بــرای هیــچ کــس دیگــر، ایــن ســیادت و ایــن ریاســت 

ــدارد. ــول ن ــا قب ــه ملته ــی را نســبت ب ــن و جعل ــن سرپرســتی دروغی و ای
ــه  ــاح تهی ــران دارد س ــد؛ ای ــه می کن ــاح تهی ــودش س ــرای خ ــور دارد ب ــان کش ــه ف ــد ک ــایعه می اندازن  ش
می کنــد. اگــر ســاح تهیــه کــردن جــرم اســت، چــرا شــما میلیاردهــا دالر ســاح را بــه کشــورهای زیــر نفــوذ 
ــوری  ــه کش ــه ک ــما چ ــه ش ــاً ب ــد؟! اساس ــک می کنی ــد و کم ــید و وام می دهی ــد و می فروش ــان می بری خودت
ــِم  ــه نی ــد؟! البت ــازه بگیرن ــما اج ــد از ش ــاح بای ــه ی س ــرای تهی ــر ب ــد! مگ ــا نمی کن ــد ی ــه می کن ــاح تهی س
بیشــتری هــم از قضیــه، دروغ اســت؛ فقــط بــه عنــوان تبلیغــات و فشــار اســت؛ کــه البتــه ملــت ایــران احســاس 

ــتند. ــل نیس ــی قائ ــرای آن ارزش ــون ب ــد؛ چ ــات نمی کنن ــن تبلیغ ــم از ای ــاری ه فش

حفظ آگاهی و ثبات قدم توسط مردم 
ــتند  ــر می توانس ــت. اگ ــردم در صحنه هاس ــما م ــور ش ــن حض ــا، از همی ــظ ابرقدرته ــت و غی ــه ی عصبانی هم
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میلیاردهــا دالر خــرج کننــد و بیــن ملــت و ایــن دولتــی کــه بــا همــه ی وجــود دارد بــرای مــردم کار می کنــد و 
ــا همــه ی وجودشــان، هــّم  ــت و ایــن رئیس جمهــور)7( و ایــن مســؤوالن، واقعــاً ب زحمــت می کشــد - ایــن دول

ــد. ــغ نمی کردن ــد، دری ــه بیندازن ــد - فاصل ــردم ندارن ــه م ــت ب و غمــی جــز خدم
خــدای متعــال را سپاســگزار هســتیم کــه بــه شــما مــردم آن آگاهــی و روشــن بینی را عطــا کــرده اســت؛ و ایــن 
از بــرکات انقــاب و از بــرکات دینــداری شماســت. هرجــا دیــن هســت، ایــن آگاهــی و ایــن ثبــات قــدم هســت؛ 
ــوار  ــه ی آن بزرگ ــه ی زاکی ــداه( و ادعی ــات ولیّ عصــر )ارواحناف ــه باشــک توجه ــد. البت ــظ کنی ــن را حف ــد ای بای
متوجــه شــما ملــت و متوجــه ایــن کشــور اســت. این جــا مملکــت امــام زمــان اســت. امیدواریــم کــه ان شــاءاللَّ 
ــوار را از  ــام بزرگ ــدس ام ــما، روح مق ــاش ش ــید و کار و ت ــوار باش ــه ی آن بزرگ ــوات زاکی ــمول دع ــواره مش هم
همــه ی مــا راضــی کنــد و خداونــد بــه مــا توفیــق بدهــد کــه رضــای او را بشناســیم و در راه آن بــا همــه ی وجــود 

ــم. ــدم برداری ق
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رعايت بايدها و نبايدهاي انقاب اسامی 
 انجـام بايدهـا و واجبـات انقـاب به بهتريـن وجه 

توسط ملت ايران
اسراف و ريخت و پاش يكی از نبايدهای انقاب

كار سخت انقاب برای بازسازی كشور
دولت مستكبر آمريكا، از همه شيطانها رذلتر و خبيثتر

ارزش ها و ضد ارزش های انقاب اسامی
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ارزش ها و ضد ارزش های انقاب اسامی * 

رعايت بايدها و نبايدهاي انقاب اسامی 
انقاب بزرگ مـا برای ایـران و ایرانـی و هرکس کـه این انقـاب را بشناسـد، حرکتی نجاتبخـش بود. کمـا این که 
می بینیـد امروز ملتهـا همیـن را شـناختند، فهمیدنـد و بـه آن رو آوردنـد. در گرایش بـه انقاب عظیم اسـامی و 
تجلیل و سـتایش از آنچه کـه در ایـران اتّفاق افتـاد، در دنیا غوغاسـت. خـوب؛ انقاب اسـامی که ایـران و ایرانی، 
بلکه اسـام و مسـلمانی را از چنگال قدرتهـای اهریمنی و شـیطانی نجـات داد، بایدهـا و نبایدهایـی دارد. بایدها، 
چیزهایی اسـت کـه انقاب بـه انسـاِن انقابـی - که زیـر سـایه انقاب زندگـی می کنـد - می گویـد: »بایـد این را 
انجـام دهـی.« نبایدها، چیزهایی اسـت کـه انقـاب می گویـد: »نباید ایـن را انجـام دهی، بـرای این که بـه هدفها 
برسـیم.« تا ایـران به برکـت انقاب، بـه آن هدفهـای عالی خـود برسـد و زشـتیها، فسـادها، فتنه هـا و ویرانیهایی 
که دشـمنان ملـت ایـران در طـول سـالهای متمـادی در این کشـور از خودشـان به جـا گذاشـتند، برطرف شـود، 

باید اینهـا را رعایـت کرد.

 انجام بايدها و واجبات انقاب به بهترين وجه توسط ملت ايران
اگـر کسـی از بنـده - مـا کـه از اّوِل انقـاب و پیـش از انقـاب از نزدیـک تمـام قضایـا را در هر گوشـه کشـور زیر 
چشـم داشـتیم و مشـاهده کردیم - دربـاره ملت عظیم الّشـأن ایران نسـبت بـه بایدهای انقـاب گواهـی بخواهد، 
من گواهـی می دهم کـه ملت ایـران، حّقـاً و انصافـاً، بایدها و واجبـات انقاب را بـه بهتریـن وجه انجام داده اسـت. 
کدام واجـب انقابی اسـت که ملـت مـا آن را انجام نـداده باشـد؟ باالتریـن مجاهدتهـا را ایـن ملّت، بـرای انقاب 

*.  بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی 1374/01/03
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انجام داده اسـت. هشـت سـال جنگ شـوخی اسـت؟! هشـت سـال جنگی که یک طرفش همه قدرتهـای نظامی 
درجـه یک دنیـا بودنـد که دسـت در دسـت هـم قـرار دادنـد و از یک نفـر و یـک جبهـه و جنـاح حمایـت کردند! 
شـوروی سـابق، امریکا، ناتـو، کشـورهای مرتجع عربـی و هر کس کـه امکاناتی داشـت، بـه نحوی کمـک می کرد. 
بعضی به سـبب دشـمنی با ایـران، بعضـی به خاطـر تجـارت اسـلحه و دولتهای منطقـه خلیج فـارس هم بـه علت 
پول زیـادی کـه داشـتند و همـه بازارها بـه روی آنهـا باز بـود، بـه متجـاوز همه رقـم کمک نظامـی و تسـلیحاتی 
می کردنـد. در یک طـرف جنگ هـم، ایـن ملّت، تنهـا با اتّـکا به خـدا و بـا اعتماد بـه نفـس، بزرگتریـن مجاهدتها 

را انجـام داد. دیگـر از ایـن باالتر؟!
 حضـور در صحنه هـای سیاسـی، یکـی از »باید«هـای انقـاب اسـت. آحـاد ملـت مـا - اعـم از زن ومرد - از سـال 
اّوِل پیـروزی انقـاب تـا امـروز، در همـه صحنه های سیاسـی کـه انقـاب از آنـان توّقـع داشـت و هرجـا الزم بود 
که حضـور ملـت اثبات شـود، حضـور پیـدا کردنـد. امـا بـرای رادیوهـای بیگانـه، دروغ گفتن آسـان اسـت. دروغ 
کـه ماننـد اسـتخوان در گلـوی گوینـده آن گیـر نمی کنـد! رسـانه های صهیونیسـتی و اسـتکباری، دائـم علیـه 
جمهـوری اسـامی تبلیغـات می کننـد. یکـی از قلمهـای عمـده تبلیغـات آنهـا، ایـن بـود کـه می گفتنـد »ملت 
ایران، از اسـام و انقاب سـیر شـده اسـت!« خـوب؛ ایـن را چه کسـی می توانـد تکذیـب کنـد؟ فرضـاً در رادیوی 
ایران جـواب بدهنـد »نه خیـر! سـیر نشـده اند.« با ایـن ثابت می شـود؟! چطـور ثابت می شـود کـه ملت ایـران به 
انقاب، اسـام، ارزشـها و هدفهـای عالی، همچنان متمّسـک اسـت و بـرای آنهـا همه هسـتی، ذهن و جـان و تن 
خـود را مایـه می گـذارد، و در صحنه اسـت؟ بـا حضـور مردم. فقـط حضـور جسـمهای مـردم در مقاطـع خاص و 

صحنه هـای مـورد نظـر - در خیابانهـا و میدانهـا - می توانـد آن تهمتهـا را خنثـی کنـد.
 این مـردم مؤمن، وفـادار، هوشـمند، آگاه و سیاسـت فهم، آن جـا کـه الزم بـود - در 22 بهمن، روز قدس، تشـییع 
جنازه فرزنـد امـام و مراجع بـزرگ تقلیـد - حضـور پیـدا کردند. ایـن مـردم، به مسـؤولین کشـورمان و بـه مردم 
سـارایوو، فلسـطین، لبنان و مناطـق گوناگون عالـم؛ بـه زلزلـه زدگان، مهاجرین جنگـی و پناهندگان کشـورهای 
دیگر، کمـک مالـی کردنـد. مردم مـا، واجبـات جانـی، مالـی و سیاسـی را خـوب انجـام دادنـد. هرجا کـه انقاب 
این ملـت را صـدا زد، بـه آن جـواب داد. در انتخابات باید شـرکت کند؛ شـرکت کـرد. از یک مسـؤول دلسـوز باید 

حمایـت کنـد؛ حمایـت کرد.
 اینهـا واجبـات انقاب اسـت. من به شـما بـرادران، خواهـران و ملـت عزیز ایـران عرض کنـم: همین پاسـخگویی 
شماسـت کـه تـا امـروز، ایـن انقـاب عظیـم را بـا ایـن همـه دشـمن، بیمـه کـرده و دشـمن را از صحنـه خـارج 
کـرده اسـت. دشـمنان نمی تواننـد کاری بکننـد. با یـک ملـت، چـه کار می توانند بکننـد؟! علیـه حکومتـی که به 
مـردم مّتصـل نباشـد و ریشـه نداشـته باشـد، هـزار کار می تواننـد بکننـد و می کننـد. لـذا، می بینیـد کـه دولتها 
و رژیمهایـی کـه به مـردم خودشـان وصـل نیسـتند و پشـتوانه مردمـی ندارنـد، راحت زیـر بـاِر امریـکا و دیگران 
می رونـد و از تـرس، حرفهای آنهـا را قبـول می کننـد. اّما بـا انبـوه میلیونـی یک ملـت، آن هـم ملـت آگاه، مبارز، 
نترس، اهل خـدا و متـوّکل به خـدا و آزمـوده و آزمایـش داده، چـه کار می تواننـد بکننـد؟! این همان جایی اسـت 
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که امـام بزرگـوار در مقابلـه بـا دشـمنیهای امریـکا، مکـّرر فرمـود: »امریـکا هیـچ غلطـی نمی تواند بکنـد.« هیچ 
غلطـی نمی توانـد بکنـد؛ چـون طـرف مقابلـش یک ملـت عظیـم اسـت. عمـل ملـت در زمینـه واجبـات انقاب، 

خیلـی خـوب بوده اسـت.

اسراف و ريخت و پاش يكی از نبايدهای انقاب
انقاب یک سلسـله »نباید«هـا و محّرمـات هـم دارد. آن محّرمات را هـم باید در نظر داشـت. نبایدهـا را هم، مردم 
خیلی خـوب رعایـت می کنند. امـا گاهـی در میان مـردم، چیزهایی مشـاهده می شـود،که خوب اسـت مشـاهده 
نشـود. ایـن اسـرافها و ریخـت و پاشـها، جـزو نبایدهاسـت. البتـه مـن می دانـم عـّده کثیـری از مـردم، بخصوص 
طبقـات متوسـط، رعایـت می کننـد. بعضـی هـم رعایـت نمی کننـد. اسـراف، یـک لجنـزار اسـت. ریخت وپـاش 
مالی، یک وسوسـه شـیطانی اسـت. وقتی که شـما به برکـت هدایـت الهـی، علی رغم سـنگ اندازیهای دشـمنان، 
مثل یـک موجـوِد فّعال، بانشـاط و جـوان، سـرپا قـرار گرفته ایـد تـا بتوانیـد زندگی را نـو کنیـد و از منابـع عظیم 
ثـروْت در ایـن کشـور اسـتفاده کنیـد، آن جـا شـما بایـد ببینیـد چه چیـزی انـدك ضـرری می زنـد؛ دیگـر آن را 
انجـام ندهید. اسـراف، پرداختـن به مصارف زیـادی و طمعـکاری بعضـی از قشـرها در به دسـت آوردن درآمدهای 

نادرسـت و ناسـالم، از ایـن قبیـل اسـت. اینها نباید باشـد.
 پیغمبـر اکـرم، حضـرت محّمدبن عبـداللَّ صلّی اللَّ علیه وآلـه، در اّوِل اسـام - کـه آن هـم صحنـه دیگـری مثـل 
همین صحنـه امروز انقـاب ما بـود - بـا همین قضایـا مواجه بـود؛ مبـارزه می کـرد و می جنگیـد. منتهـا پیغمبر، 
فقـط یـک دوره خـاص را ماحظـه نمی کـرد؛ بلکـه بـا ماحظـه طـول تاریـخ، سـخنی را می فرمـود و مبـارزه 
می کـرد. در هـر حادثـه ای از ایـن قبیـل، وحـی الهـی نـازل می شـد؛ نفـس ملکوتـی پیغمبـر هـم بـود. سـپس 
نبیّ اکـرم، مطلب را بـرای مـردم بیان می کـرد. لـذا شـما در قـرآن می بینیـد: »...وال تسـرفوا.« زیـاده روی نکنید. 
در بین علمـا، این مطلب تقریباً مسـلّم اسـت کـه هر گناهـی که در قـرآن بـرای آن وعده عذاب داده شـده باشـد، 
جزو گناهـان کبیره اسـت. اگـر با ایـن دید نـگاه کنیـم، می بینیـم خیلـی از ایـن کارهایی که بـه چشـم نمی آید، 

جـزو گناهان کبیـره اسـت و مـا توّجـه نداریم.

كار سخت انقاب برای بازسازی كشور
امروز کشـور در حـال بازسـازی اسـت. شـما نمی دانید دشـمنان ایـن ملت، در طـول سـلطنت خانـدان منحوس 
پهلـوی و قاجـار، بخصـوص در نیمه دوم سـلطنت سلسـله قاجاریـه، با این کشـور چـه کردنـد. منابع حیاتـی را تا 
آن جـا که توانسـتند بردنـد؛ بعضـی را ضایـع کردند و بـه بعضی هم دستشـان نرسـید. راه آهنـی که دولـت کریمه 
جمهوری اسـامی شـروع به سـاختن آن کرد، بـرای کشـور الزم بـود. در حالی کـه از روز اّولـی که راه آهـن در این 
مملکت آمـد - بیـش از یک قـرن پیش - بـه آن هیـچ اعتنایی نشـده اسـت. رفتنـد سـراغ راه آهنی کـه انگلیس و 
روس الزم داشـتند. رضاخـان راه آهـن سراسـری را بـرای خاطر اتّصـال منطقه نفـوذ انگلیسـیها - عـراق و جنوب 
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کشـور - به منطقه نفوذ روسـها در شـمال کشـور، درسـت کـرد. چنـان راه آهنی بـرای کشـور الزم نبـود. راه آهن 
الزم برای این کشـور، همین راه آهنی اسـت کـه جمهوری اسـامی آن را سـاخت و بندرعّبـاس - اولین بنـدر مهّم 
ایـران در خلیـج فـارس - را بـه مرکـز و تمام کشـور مّتصـل می کنـد. ایـن کار در طـول صد سـال گذشـته، انجام 

بود. نشـده 
 از ایـن قبیـل کارهـای انجـام نشـده، خیلـی هسـت. خـوب؛ ایـن ویرانیهـا در کشـور، بعـد از افسـاد دشـمنان و 
سـاطین دسـت نشـانده و در طـول حکومـت رضاخـان و محّمدرضـا و قلـدران نـاداِن بی سـواِد بـدون حّمیـِت 
تسـلیم قدرتهـای خارجـی و عّیـاش، انجـام گرفتـه اسـت. امـروز انقـاب می خواهـد اینهـا را آبـاد کنـد. از عمـر 
انقاب، شـانزده سـال می گذرد که هشـت سـال از آن، مشـغول جنـگ بوده ایـم. حال ببینید سـاختن این کشـور 
چقدر سـخت اسـت! چگونه می شـود این کشـور را سـاخت؟ مسـؤولین دولتـی، دلسـوز و کارآمدند. مـردم هم به 
فضـل پـروردگار در صحنه اند. دشـمن می خواهـد در این کشـور توّرم باشـد. بـرای همین، تومـان ایرانـی را جعل 
می کنند تـا بتواننـد پول ایـن کشـور را با همـان روشـها و فرمولهـای اقتصـادی کـه وجـود دارد، بـی ارزش کنند.

تا این جا اینها علیه این کشور و ملّت و اقتصادش اقدام می کنند. همه باید مواظب باشند. 

دولت مستكبر آمريكا، از همه شيطانها رذلتر و خبيثتر
من به شـما عـرض کنم: شـیطانی کـه قـرآن، در منطـق دیـن، آن را مظهر شـّر و فسـاد دانسـته اسـت، در منطق 
انقـاب هـم وجـود دارد. ایـن شـیطان، »اسـتکبار« اسـت کـه دشـمن انقـاب اسـت. از همـه شـیطانها رذلتـر و 
خبیثتـر، دولـت ایـاالت مّتحـده امریکاسـت. زن و مـرد ایرانـی و آحـاد ملـت در سرتاسـر ایـن کشـور، بدانند که 
امروز هیچ دشـمنی بـرای آنهـا از این مسـؤولین امریکایـی که امروز سـردمدار امـور کشـور امریکا هسـتند، بدتر، 
خبیثتـر و خطرناکتـر نیسـت. آنهـا دائـم علیـه جمهـوری اسـامی و ایـن ملـت توطئـه می کننـد. البته سرشـان 
هـم دائـم بـه سـنگ می خـورد؛ اّمـا ادب نمی شـوند. یکـی از رئیـس جمهورهـای امریـکا، بـه داخـل این کشـور 
هلی کوپتـر فرسـتاد و سـر و کارش بـا توفـان طبـس، یعنـی جنـوِد غیبـِی الهـی افتـاد. اینهـا چـه می گوینـد؟! 
می فهمنـد چـه می کننـد؟! می فهمنـد چـرا؟! بـا کـی مواجهنـد؟! ایـن یاوه هایـی کـه می گوینـد علیه کیسـت؟ 
جوابـش بـا کیسـت؟ ملـت ایـران ملـت بـزرگ و نیرومنـدی اسـت. ملـت ایـران ملـت مّتحـد و بافرهنگی اسـت. 
مـن تعّجـب می کنـم چـرا اینهـا از گذشـتگان خودشـان و از ایـن شـانزده سـال، عبـرت نمی گیرنـد؟! دائـم علیه 
جمهـوری اسـامی و ملـت و مسـؤولین ایـران یاوه گویـی و دروغ پراکنـی می کننـد! سـران و بـزرگان آنهـا، دائـم 
راجع بـه جزایـر خلیـج فـارس، تسـلیحات ایـران، انـرژی اتمـی و سـاح شـیمیایی دروغ پراکنـی می کننـد. اگر 
روزنامه هـا بنویسـند، آدم می گویـد »خـوب؛ روزنامـه نگارنـد. بـرای نانشـان مجبورنـد دروغ بگوینـد!« رؤسـای 
مجلـس و رئیـس جمهورشـان می گویند! انسـان تعّجـب می کند که چـرا یک نظـام، باید ایـن قدر دچـار انحطاط 

و نکبـت معنـوی شـود، کـه بـه درون ایـن مزبلـه دروغگویـی بیفتد!
 من بـه آنهـا و همـه دشـمنان ایـران و جمهـوری اسـامی می گویم: ایـن ملِت بـا خدا، بـه خـود مّتکی اسـت و به 



65

ماهیت انقالب 
کبیر اسالمی

اسـام و جمهوری اسـامی متمّسـک اسـت. این ملِت انقابـی و مّتحـد، اّمِت امام و پشـتیبان مسـؤولین دلسـوز 
کشـور اسـت. هر کس در سـطح دنیا بـا ایـن ملـت و مسـؤولین دربیفتـد، با سـر به زمیـن خواهـد خورد.
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دو پيروزی امام خمينی)ره(
حركت امـام)ره(، الگوبـرداری شـده از حركت امام 

حسين)ع(
جلوه های استقامت در حركت امام حسين)ع(

مطلب مهمی در واقعه كربا
عامـل  خمينـی)ره(،  امـام  حسـينی  اسـتقامت 

پيروزی انقاب اسامی
تشـكيل  از  بعـد  مبـارزه  دايـره  شـدن  وسـيع 

جمهوری اسامی
ايسـتادگی امـام خمينـی)ره( در مقابـل حمـات 

سياسی دشمنان
علت قبول قطعنامه توسط امام خمينی

دشـمنان انقـاب فهميدنـد و تجربـه كردنـد كـه 
امام را نمی شود ترساند

و...

شباهت های نهضت حسينی)عليه السام( 
و نهضت خمينی)رحمه اهلل(
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شباهت های نهضت حسينی)عليه السام( و نهضت خمينی)رحمه اهلل(*

دو پيروزی امام خمينی)ره(
پیـروزی، دو پیـروزی اسـت: یک پیـروزی، پیـروزی ای اسـت کـه انسـان خـودش آن را می بینـد؛ کـه آن، همین 
تشـکیل حکومـت و نابـود کـردن دشـمنان انقاب بـود و امـام ایـن را به چشـم مبـارك خود مشـاهده کـرد. یک 
پیروزی، کـه از ایـن پیـروزی مهّمتر و بـل پیـروزی ماندگار اسـت، پیـروزی فکـر و پیـروزی راه و مّدعاسـت. این، 
همان پیـروزی ای اسـت کـه انبیای الهـی، بـا وجـود این کـه در دوران حیـات، آن همـه مـرارت را تحّمـل کردند، 
باالخره بـه آن نائل شـدند. این پیـروزی، پیـروزِی فکـر و ایده و راه یک انسـان بـزرگ و متفّکر اسـت. امـام، به این 

پیـروزی هم رسـید.

حركت امام)ره(، الگوبرداری شده از حركت امام حسين)ع(
دربـاره نهضـت امـام بزرگوارمـان، مطلبـی را می خواهـم عـرض کنـم کـه بـرای مـا حامـل درس اسـت. خواهش 
می کنـم افرادی کـه صاحـِب فکـر و دارای اندیشـه و خـرد سیاسـی و تأّمـل در مسـائل بزرگنـد، روی این مسـأله 

تأّمـل کننـد و آن را بیشـتر بشـکافند.
می دانید کـه حرکـت امـام، مشـابهتهای زیـادی بـا نهضـت حسـینی دارد و تقریبـاً، الگوبـرداری شـده از حرکت 
حسـینی اسـت. گرچه آن حرکـت - یعنی حرکـت امـام حسـین علیه الّسـام - منتهی بـه شـهادت آن حضرت و 
یارانش شـد و این حرکـت به پیـروزی امـام منتهـی گردید؛ ولـی این فارقـی ایجـاد نمی کند. زیـرا یک نـوع فکر، 
یک مضمـون و یک طـرح کلّی بـر هـر دو حرکت حاکـم بـود. اقتضائـات متفاوت بـود؛ لـذا سرنوشـت آن حرکت، 

*. بیانات در اجتماع زائران مرقد امام خمینی)ره( 1375/03/14



ت انقالب کبیر اسالمی"
ضوع " ماهی

شتر درباره مو
مطالعه بی

ماهیت انقالب 
کبیر اسالمی

68

شـهادت امـام حسـین علیه الّسـام و سرنوشـت ایـن حرکـت، حکومت امـاِم بزرگـواِر ما شـد. ایـن، به طـور کلّی، 
امـر روشـن و واضحی اسـت.

جلوه های استقامت در حركت امام حسين)ع(
از جملـه ویژگیهایـی کـه در هـر دو حرکـت، بـه طـور بـارزی وجـود دارد، موضـوِع »اسـتقامت« اسـت. بـا کلمه 

اسـتقامت و معنـای آن، نبایـد عبـوری و گـذرا برخـورد شـود؛ چـون خیلـی مهّم اسـت.
در مورد امام حسـین علیه الّسـام اسـتقامت بـه این صورت اسـت کـه آن حکومت، ایسـتاد. هنوز مشـکات، خود 
را بروز نـداده بود. پـس از مدتـی، آن حضـرت تصمیم گرفت تسـلیم یزیـد و حکومـت جائرانه او نشـود. مبـارزه از 
این جا شـروع شـد؛ تسـلیم نشـدن در مقابـل حاکمیت فاسـدی کـه راه دیـن را به کلّـی منحـرف می کرد. امـام از 
مدینه کـه حرکت فرمـود با ایـن نّیت بـود. بعد کـه در مکه احسـاس کـرد یـاور دارد، نّیـت خـود را با قیـام همراه 
کـرد. و ااّل جوهـر اصلـی، اعتـراض و حرکـت در مقابـل حکومتی بـود که طبـق موازیـن حسـینی، قابـل تحّمل و 

نبود. قبـول 
امـام حسـین علیه الّسـام ابتـدا در مقابـل آن حرکـت، مواجـه بـا مشـکاتی شـد کـه یکـی پـس از دیگـری رخ 
نمـود. ناگزیـرِی خـروج از مکـه، بعـد درگیـری در کربـا و فشـاری کـه در حادثه کربـا بر شـخص امام حسـین 
علیه الّسـام وارد می آمـد، از جملـه این مشـکات بـود. یکـی از عواملی کـه در کارهـای بزرْگ جلِو انسـان را سـد 
می کنـد، عذرهـای شـرعی اسـت. انسـان، کار واجـب و تکلیفـی را بایـد انجـام دهـد؛ ولـی وقتـی انجام ایـن کار 
مسـتلزم اشـکال بزرگی اسـت - فـرض بفرماییـد عـّده زیـادی کشـته خواهند شـد - احسـاس می کند کـه دیگر 
تکلیـف نـدارد. شـما ببینیـد در مقابـل امـام حسـین علیه الّسـام از ایـن گونه عذرهـای شـرعی که می توانسـت 
هر انسـان ظاهـر بینـی را از ادامـه راه منصـرف کنـد، چقدر بـود! یکـی پـس از دیگـری، رخ می نمـود. اّول اعراض 
مردم کوفه و کشـته شـدن مسـلم پیش آمـد. فرضـاً این جا بایسـتی امـام حسـین علیه الّسـام می فرمـود: »دیگر 
عذر شـرعی اسـت و تکلیف سـاقط شـد. می خواسـتیم با یزید بیعـت نکنیـم؛ ولی ظاهـراً در ایـن اوضـاع و احوال، 
امکان پذیـر نیسـت. مردم هـم تحّمـل نمی کننـد. پـس، تکلیف سـاقط اسـت. لـذا از روی اجبـار و ناچـاری بیعت 

» می کنیـم.
مرحلـه دوم، حادثـه کربـا و وقـوع عاشوراسـت. این جا امـام حسـین علیه الّسـام می توانسـت در مواجهـه با یک 
مسـأله، بـه مثابه انسـانی که حـوادث بـزرگ را بـا ایـن منطقهـا می خواهد حـل کنـد، بگویـد: »زن و بچـه در این 
صحرای سـوزان، طاقـت ندارند. پس، تکلیف برداشـته شـد.« یعنی تسـلیم شـود و چیـزی را که تـا آن وقت قبول 
نکـرده بـود، بپذیـرد. یـا بعـد از آن کـه در روز عاشـورا حمله دشـمن آغـاز گردیـد و عـّده زیـادی از اصحـاب امام 
حسـین علیه الّسـام به شـهادت رسـیدند - یعنی مشـکات، بیشـتر خـود را نشـان داد - آن بزرگوار می توانسـت 
بگویـد: »اکنـون دیگر معلوم شـد که نمی شـود مبـارزه کـرد و نمی تـوان پیش بـرد.« آن گاه خـود را عقب بکشـد. 
یـا آن هنـگام کـه معلـوم شـد امـام حسـین علیه الّسـام شـهید خواهـد شـد و بعـد از شـهادت او، آل اللَّ - حـرم 
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امیرالمؤمنین و حـرم پیغمبـر علیهما الّسـام - در بیابان و در دسـت مـردان نامحرم، تنهـا خواهند مانـد - این جا 
دیگـر مسـأله نامـوس پیـش می آیـد - بـه عنـوان یـک انسـان غیرتمنـد، می توانسـت بفرمایـد: »دیگـر تکلیـف 
برداشـته شـده اسـت. تکلیف زنان چه می شـود؟ اگر ایـن راه را ادامه دهیم و کشـته شـویم، زنان خانـدان پیغمبر 
و دختـران امیرالمؤمنیـن علیه الّصـاة والّسـام و پاکیزه تریـن و طّیـب و طاهرتریـن زنـان عالم اسـام، به دسـت 
دشـمنان - مـردان بی سـرو پایی کـه هیـچ چیـز از شـرف و نامـوس نمی فهمنـد - خواهنـد افتـاد. پـس، تکلیف 

شد.« برداشـته 

مطلب مهمی در واقعه كربا
توّجه کنیـد بـرادران و خواهـران! مطلـب مهّمی اسـت کـه در واقعه کربـا از این دیـدگاه دّقت شـود که اگـر امام 
حسـین علیه الّسـام می خواسـت در مقابـل حـوادِث بسـیار تلـخ و دشـواری مثـل شـهادت علـی اصغر، اسـارت 
زنان، تشـنگی کودکان، کشـته شـدن همـه جوانـان و حـوادِث فـراواِن دیگـری کـه در کربـا قابل احصاسـت، با 
دیـِد یـک متشـّرِع معمولی نـگاه کنـد و عظمِت رسـالِت خـود را بـه فراموشـی بسـپارد، قدم بـه قدم می توانسـت 
عقب نشـینی کنـد و بگویـد: »دیگـر تکلیـف نداریـم. حال بـا یزیـد بیعـت می کنیم. چـاره چیسـت!؟ الضـرورات 
تبیـح المحـذورات.« امـا امـام حسـین علیه الّسـام چنیـن نکـرد. ایـن، نشـانگر اسـتقامت آن حضـرت اسـت. 
اسـتقامت یعنـی ایـن! اسـتقامت، همـه جا بـه معنـای تحّمـل مشـکات نیسـت. تحّمـل مشـکات برای انسـان 
بزرگ، آسـانتر اسـت تا تحّمـل مسـائلی که بـر حسـب موازیـن - موازیـن شـرعی، موازین عرفـی، موازیـن عقلی 

سـاده - ممکن اسـت خـاف مصلحـت به نظـر آیـد. تحّمـل اینها، مشـکلتر از سـایر مشـکات اسـت.
یـک وقـت بـه کسـی می گوینـد: »ایـن راه را نـرو؛ ممکن اسـت شـکنجه شـوی.« خـوب؛ انسـاِن قـوی می گوید: 
»شـکنجه شـوم! چه مانعـی دارد؟! راه را مـی روم.« یا می گویند: »نرو! ممکن اسـت کشـته شـوی.« انسـان بزرگ 
می گویـد: »خـوب؛ کشـته شـوم! چـه اهمیـت دارد؟!« امـا یـک وقـت صحبِت کشـته شـدن و شـکنجه شـدن و 
محرومیـت کشـیدن نیسـت. می گویند: »نـرو؛ ممکن اسـت که گروهـی از مـردم، به خاطـر این حرکت تو کشـته 
شـوند.« این جـا دیگر پای جـان دیگـران در بین اسـت: »نـرو؛ ممکن اسـت بسـیاری از زنـان و مردان و کـودکان، 
به خاطـر پیش رفتن تو، سـختی بکشـند.« این جا دیگر کسـانی که کشـته شـدن برایشـان مهّم نیسـت، پایشـان 
می لـرزد. آن کسـی پایـش نمی لـرزد کـه اّوالً در حد اعلـی  بصیـرت داشـته باشـد و بفهمد چـه کار بزرگـی انجام 
می دهـد. ثانیـاً قدرت نفـس داشـته باشـد و ضعِف نفـس نگیـرد. ایـن دو خصوصیـت را امام حسـین علیه الّسـام 
در کربـا نشـان داد. لـذا، حادثه کربـا مثل خورشـیدی بـر تـارك تاریـخ درخشـید؛ هنوز هـم می درخشـد، و تا 

ابدالّدهـر هـم خواهد درخشـید.

استقامت حسينی امام خمينی)ره(، عامل پيروزی انقاب اسامی
امـام بزرگوار مـا در ایـن خصوصیت، بـه طور کامـل دنبالـه رو امام حسـین علیه الّسـام شـد. لذا، ایـن خصوصیت 
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امام، انقـاب را به پیـروزی رسـاند. ثانیـاً، پیروزِی بعـد از رفتـن خودش را هـم تضمین کـرد؛ هم پیـروزی فکرش 
و هـم پیـروزی راهـش را کـه مظهـر آن، همیـن اجتمـاع عظیم شـما مـردم و مظهـر وسـیعترش در سـطح عالم، 

گرایـش ملتهـا به اسـام و بـه راه امام اسـت. کسـب ایـن پیروزیها، بـه خاطـر اسـتقامت او بود.
روزی به امـام گفتنـد: »اگر شـما این نهضـت را ادامـه دهید، حـوزه علمیـه قـم را تعطیـل خواهند کـرد.« این جا 
صحبـِت جـان نبـود کـه امـام بگویـد: »جـان مـرا بگیرنـد. اهمیـت نـدارد.« خیلـی کسـان حاضرنـد از جانشـان 
بگذرند؛ امـا وقتـی بگویند »بـا این اقدام شـما ممکن اسـت حـوزه علمیـه قم تعطیل شـود.« پـای همـه می لرزد. 

امـا امـام نلرزیـد؛ راه را عوض نکـرد و پیـش رفت.
روزی بـه امـام گفتنـد: »اگـر ایـن راه را ادامـه دهیـد، ممکـن اسـت همـه علمـای بـزرگ و َمراجـع را علیه شـما 
بشـورانند و تحریـک کننـد.« یعنـی اختـاف در عالـم اسـام پیش آیـد.« پـای خیلـی کسـان، این جـا می لرزد. 
اما پـای امـام نلرزیـد و راه را ادامـه داد تـا به نقطـه پیـروزِی انقـاب رسـید. بارها بـه امام گفته شـد: »شـما ملت 
ایـران را بـه ایسـتادگی در مقابل رژیـم پهلـوی تشـویق می کنیـد. جـواب خونهایـی را که بـر زمین می ریـزد چه 
کسـی می دهـد؟« یعنـی در مقابـل امـام رضـوان اللَّ علیـه، خونهـا را - خونهـای جوانـان را - قـرار دادنـد. یکی از 
علمای بـزرگ، در سـال 42 یا 43، بـه خود بنـده این مطلـب را گفت. گفـت: »در پانزده خـرداد که ایشـان - یعنی 
امام - ایـن حرکت را کردند، خیلی کسـان کشـته شـدند کـه بهتریـن جوانان مـا بودند. جـواب اینها را چه کسـی 
خواهـد داد؟« ایـن طـرز فکرها بـود. این طـرز فکرهـا فشـار مـی آورد و ممکن بـود هـر کسـی را از ادامـه حرکت 
منصـرف کنـد. امـا امـام، اسـتقامت ورزیـد. عظمـت روح او و عظمـت بصیرتی کـه بـر او حاکـم بـود، در این جاها 

دیـده می شـد.
به هر حـال؛ این همـه، مربـوط بـه دوران مبارزه بـا رژیم ستمشـاهی بـود. آنچه کـه برای مـا درس اسـت، مربوط 
بـه بعـد از پیـروزی انقاب اسـت. همـه باید بـه ایـن نکتـه التفـات و توّجـه داشـته باشـند و همان طور کـه عرض 

کردم، اندیشـمندان سیاسـی، صاحبـان فکر سیاسـی و اهـل تحلیـل، روی ایـن کار کننـد. واقعاً مهّم اسـت.

وسيع شدن دايره مبارزه بعد از تشكيل جمهوری اسامی
خوب؛ جمهوری اسـامی تشـکیل شـد. تـا قبـل از آن، مبـارزه با رژیـم ستمشـاهی بـود. از وقتی رژیـم جمهوری 
اسـامی تشـکیل شـد و نظام جمهوری اسـامی بـه وجـود آمد، دایـره مبارزه، وسـیع شـد. شـکل مبـارزه عوض 
شـد؛ امـا دایـره، وسـیع گشـت. مبـارزه بـا نظـام جمهـوری اسـامی، از سـوی دشـمنان جهانـی آغـاز گردیـد. 
دشـمنان جهانی چه کسـانی هسـتند؟ کسـانی هسـتند کـه ما بـه آنهـا »اسـتکبار جهانـی« می گوییم. اسـتکبار 
جهانـی، همـه زورگوهای عالـم، همـه قلدرها و همـه پُرروهای مسـلّط بـر ملتها را شـامل می شـود. این، اسـتکبار 
جهانـی اسـت. چرا بـا جمهـوری اسـامی مبـارزه می کردند؟ جـواب این سـؤال، طوالنـی اسـت و بارها هـم گفته 
شـده اسـت. به طور خاصه می تـوان گفـت: منافعشـان بـه خطر افتـاده بـود. توسعه طلبی شـان بـه خطـر افتاده 
بـود. حضـور جمهـوری اسـامی در میـان کشـورهای مسـلمان، ادامـه تسـلّط آنهـا را بـر آن کشـورها بـه خطـر 
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انداختـه بـود و از ایـن قبیـل. بـه هر حـال، مبـارزه سـختی را شـروع کردنـد. هر قـدم به قـدم ایـن مبـارزه، جای 
این بود کـه اگر انسـان ضعیفـی به جـای امام بـود، حرکـت را متوّقـف کنـد و به سـبب وجود مانـع و عـذر بگوید: 
»نمی شـود با اسـتکباری چنیـن عریـض و طویل مبـارزه کـرد. چاره ای نیسـت؛ لـذا عقب نشـینی می کنیـم.« اما 

امـام، عقب نشـینی نکـرد.

ايستادگی امام خمينی)ره( در مقابل حمات سياسی دشمنان
به این دو، سـه مقطـع توّجـه کنید تـا اهمیـت قضیه معلوم شـود: یـک حملـه از همـه جوانب بـه ایـران، از جهت 
سیاسـی بـود. همـه دسـتگاههای تبلیغاتـی، در چنـد برهـه بـه ما حملـه سیاسـی کردنـد که فلـج کننده اسـت. 
گاهـی حمله سیاسـی، برای کشـورها به سـتوه آورنـده اسـت. امروز کـه تبلیغـات رسـانه های صوتـی و تصویری، 
همه دنیـا را فرا گرفته اسـت، غالبـاً حمـات سیاسـی، دولتها را خیلـی می ترسـاند؛ چـون روی افکار ملتهایشـان 
اثـر می گـذارد. چنیـن حملـه ای را علیـه نظـام جمهـوری اسـامی، از همـه طـرف شـروع کردنـد. البتـه ملت ما 
بصیر و مسـتحکم بود و تـکان نخـورد. امام هـم نگفت »حال کـه همه علیه مـا همدسـتند، پس عقب بنشـینیم.« 
نگفـت »بـه تنهایی بـا امریکا می شـود مبـارزه کـرد؛ امـا امریـکا و شـوروی را چطـور از عهـده برآییم؟« چـون آن 
زمان کـه دنیـا دو قطبی بـود، هـر دو قطب، علیـه مـا اتّحـاد و اتّفاق و همدسـتی داشـتند. امـام اسـتقامت ورزید؛ 
عقب نشـینی نکـرد و از حرف و شـعار و راهش برنگشـت. یـک کلمـه از آن حرفهایی که دشـمنان می خواسـتند بر 
زبان امـام جاری شـود، بر زبان او جاری نشـد. این، اسـتقامِت حسـینی اسـت. شـبیه ایسـتادگیهای امام حسـین 

علیه الّسـام در مقیـاس و در قالبهـای امروز اسـت.

علت قبول قطعنامه توسط امام خمينی
یا آن وقتی که جنگ تحمیلی شـروع شـد. شـما فکرش را بکنیـد! ملتی بـا آن همـه ویرانیهاِی دوران ستمشـاهی 
و آن همـه احتیـاج بـه کار و نوسـازی، ناگهـان مـورد حملـه دشـمن قـرار گیـرد و همـان چیـزی را هم کـه دارد 
از کار بیندازنـد! راه آهـن را از کار انداختنـد، پاالیشـگاهها را از کار انداختنـد، صـادرات نفـت را از کار انداختنـد، 
کارخانه هـای آهـن را از کار انداختنـد. خـوب؛ هر کـس باشـد، در مقابل چنیـن حرکتی بـه زانو در می آیـد. طرف 
هـم که فقـط رژیـم عـراق نبـود! همـه می دانسـتند کـه رژیـم عـراق، بـه اضافـه شـوروی، بـه اضافـه فرانسـه، به 
اضافـه »ناتو«، بـه اضافـه کارشناسـان امریکایـی - همه و همـه - بودنـد. اگر امـام ضعیف بـود، این جـا ممکن بود 
بگوید »دیگـر تکلیف از ما برداشـته شـده اسـت. اینهـا می خواهند که مـا بر قوانین اسـام چنـدان اصـرار نکنیم؛ 
خیلی خـوب، نمی کنیـم! اینهـا می خواهنـد که مـا با اسـرائیل مبـارزه نکنیـم؛ خیلـی خـوب، مبـارزه نمی کنیم. 
چون فشـار زیاد اسـت. چـه کار کنیـم؟!« امام، چنیـن چیـزی نگفت و ایسـتادگی کـرد. قطعنامـه را هم کـه امام 
قبـول کرد، بـه خاطـر ایـن فشـارها نبـود. قبـول قطعنامـه از طـرف امـام، بـه خاطر فهرسـت مشـکاتی بـود که 
مسـؤولین آن روِز امـوِر اقتصادی کشـوْر مقابـِل روِی او گذاشـتند و نشـان دادند که کشـور نمی ِکشـد و نمی تواند 

ره(
ی)

مين
ت خ

هض
( و ن

)ع
نی

سي
ت ح

هض
ی ن

ها
ت 

اه
شب



ت انقالب کبیر اسالمی"
ضوع " ماهی

شتر درباره مو
مطالعه بی

ماهیت انقالب 
کبیر اسالمی

72

جنگ را بـا این همـه هزینـه، ادامه دهـد. امـام مجبـور شـد و قطعنامـه را پذیرفـت. پذیـرش قطعنامه، بـه خاطر 
تـرس نبود؛ بـه خاطـر هجوم دشـمن نبـود؛ به خاطـر تهدیـد امریکا نبـود؛ بـه خاطر ایـن نبود کـه امریـکا ممکن 
اسـت در امر جنـگ دخالت کنـد. چـون امریکا، قبـل از آن هـم در امـر جنگ دخالـت می کـرد. وانگهـی؛ اگر همه 
دنیـا در امر جنـگ دخالـت می کردنـد، امـام رضـوان اللَّ علیـه، کسـی نبـود کـه رو برگرداند. بـر نمی گشـت! آن، 

یـک مسـأله داخلی بـود؛ مسـأله دیگـری بود.

دشمنان انقاب فهميدند و تجربه كردند كه امام را نمی شود ترساند
در تمـام عمـر ده سـاله حیات مبـارك امـام رضـوان اللَّ تعالـی علیـه، پـس از پیـروزی انقاب، یـک لحظـه اتّفاق 
نیفتـاد که او بـه خاطر سـنگینِی بـاِر تهدیـِد دشـمن، در هر بُعـدی از ابعـاد، دچـار تردید شـود. این، یعنـی همان 

برخـورداری از روحیه حسـینی.
جنـگ، تلفـات دارد. جـان یک انسـان، بـرای امـام خیلـی عزیز بـود. امـام بزرگـوار، گاهـی برای انسـانی کـه رنج 
می بُـرد، اشـک می ریخـت و یا در چشـمانش اشـک جمع می شـد! مـا بارها ایـن حالـت را در امـام مشـاهده کرده 
بودیـم. انسـانی رحیـم و عطـوف، دارای دلی سرشـار از محّبـت و انسـانیت بود. امـا همیـن دل سرشـار از محّبت، 
در مقابـل تهدید شـهرها به بمبـاران هوایـی، پایـش نلرزیـد و نلغزیـد. از راْه برنگشـت و عقب نشـینی نکـرد. همه 
دشـمنان انقـاب در طـول ایـن ده سـال، فهمیدنـد و تجربـه کردنـد کـه امـام را نمی شـود ترسـاند. ایـن، نعمت 
بسـیار بزرگی اسـت که دشـمن احسـاس کند عنصری چـون امـام، با تـرس و تهدیـد از میـدان خارج نمی شـود. 
امام، بـا منش و شـخصیت درخشـان خـود، کاری کرد که همـه در دنیـا، این نکتـه را فهمیدنـد. فهمیدنـد که این 
مـرد را از میدان نمی شـود خـارج کـرد؛ تهدید نمی شـود کرد؛ بـا فشـار و با تهدیدهـای عملی هـم نمی شـود او را 

از راه خـود منصـرف کـرد. لذا مجبـور شـدند خودشـان را با انقـاب تطبیـق دهند.

استقامت امام خمينی)ره(، جمهوری اسامی را بيمه كرد
آنچه کـه حاصـِل جمعبندی بحـث ماسـت، دو حرف اسـت - البتـه این جمعبنـدی، قابل گسـترش و فکـر کردن 
اسـت - : اّول این کـه یکـی از خطـوط روشـن نهضت عاشـورا و بلکـه خطِّ نشـان نهضـت عاشـورا، عبارت اسـت از 
اسـتقامت امـام حسـین، علیه الّسـام. حـرف دوم این کـه: امـام بزرگـوار مـا رضـوان اللَّ تعالـی علیه، همیـن خطِّ 
نشـان حسـینی را در نهضـت، در منـش و در زندگی خـود انتخاب کـرد و لذا توانسـت جمهـوری اسـامی را بیمه 
کنـد. توانسـت دشـمن را از تهدیـد و از فشـار منصـرف کند. چـون به دشـمن تفهیم کـرد که فشـار، اثـری ندارد. 
تهدیـد، اثری نـدارد. حملـه، اثـری نـدارد و این حرکـت و این رهبـر، جریان و کسـی نیسـت که بـا ایـن حرفها، از 

راهی کـه مـی رود برگـردد. ایـن دو حـرف، جمعبنـدی مطالبی اسـت که عـرض کردم.
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پيشرفت كشور علی رغم تهديدها و فشارهای دشمن
و امـا، اسـتنتاج! خـوب؛ مـا دنبالـه ُرِو راِه امـاِم بزرگواریـم. می خواهم به شـما ملـت عزیز عـرض کنم: ملـت بزرگ 
ایـران! شـما علی رغـم تهدیدهـا و فشـارهای دشـمن، روز بـه روز پیشـرفت کرده ایـد. هیچ کـس نمی توانـد انکار 
کند کـه دسـتهای خدمتگزار و بـازوان توانا در بخشـهای مختلـف این کشـور، مملکت را پیـش بردند. این کشـور، 
ایرانی نیسـت کـه در دوران ستمشـاهی، بـا آن همه نابسـامانی، بـا آن همـه محرومیت و بـا آن همه تبعیـض بود. 
در ایـن کشـور، در طـی این هفـده سـال انقـاب، کار و تـاش و خدمتی انجـام گرفته اسـت کـه در همـه عمِر آن 

رژیِم پلیـِد فاسـد، انجـام نگرفته بـود. این، نکتـه اّول.
نکتـه دوم ایـن اسـت کـه همـه ایـن پیشـرفتها در حالـی انجـام گرفتـه اسـت که دشـمنان مـا - یعنـی امریـکا و 
همپیمانهـای امریـکا در مسـائل سیاسـی و اقتصـادی و غیـره - بـه طـور مـداوم مـا را تهدیـد کردنـد. مـدام به ما 
گفتنـد: »محاصره اقتصادی می شـوید.« پیوسـته گفتنـد: »از گرسـنگی می میرید.« دائـم گفتند: »راه سـازندگی 
، ایـن همه پیشـرفتی کـه انجام گرفته اسـت،  در این کشـور، بسـته خواهـد شـد.« و دهها تهدیـد دیگر. بحمـداللَّ

علی رغـم تهدیدهـا، دشـمنیها و فشـارهای آنهـا انجـام گرفته اسـت.

هدف عمده امروز استكبار نسبت به انقاب
نکته سـوم این اسـت که عزیزان من! بـرادران و خواهـران مـن! ای ملت بـزرگ! بدانید، امـروز هدف عمـده امریکا 
و اسـتکبار این اسـت کـه انقـاب را، جمهـوری اسـامی را و ملـت ایـران را وادار کنـد که از حـرف خـود برگردد. 
اعام کند کـه از حرف خـود و از حـرف امام برگشـته اسـت. همه هّمتـش مصـروف این اسـت. چرا؟ بـرای این که 
می بینـد پیام امـام، ملتهـای مسـلمان را بیدار کرده اسـت. بـه ملتهـای گوناگون دنیـا و عمدتـاً ملتهای مسـلمان 
نـگاه کنیـد! ببینید چطـور تحـت تأثیـر پیام امـام بزرگـوار قـرار دارنـد! اسـتکبار فهمیده اسـت کـه اگـر بخواهد 
ملتهـا را سـاکت کنـد، از راه صحیـح منحرف سـازد و سـر جـای خـود بنشـاند، تنهـا راهش این اسـت کـه کاری 
کند که ایـن ملتهـا ببینند ایـران اسـامی و ایران امـام، از راه خود برگشـته اسـت؛ تـا همه مأیـوس شـوند و از راه 
خودشـان برگردند. اسـتکبار این را فهمیده اسـت و همه تاشـش بـرای این اسـت. امـروز از اطراف دنیـا، بر دولت 
جمهـوری اسـامی فشـار می آورند، بـرای این کـه در قضیـه اسـرائیل، کوتـاه بیاییـد، در قضایـای اسـامی کوتاه 
بیایید، در نـدا دادن شـعارهای اسـامی کوتـاه بیایید و ایـن قدر دم از اسـام و قـرآن - کـه بین ملتهای اسـامی 

مشـترك اسـت - نزند. همه فشـارها بـرای این اسـت.

شرط ادامه راه پيشرفت و حفظ دستاوردها 
مـن عـرض می کنـم: ملـت ایـران، اگـر می خواهـد راه عـّزت و پیشـرفت را ادامـه دهـد - همچنـان کـه بحمداللَّ 
در این چند سـال، به برکـت بـازوان توانـا و خدمتگـزاری که در دولـت جمهوری اسـامی تـاش و فّعالیـت، و در 
بخشـهای مختلـف کار و پیشـرفت کردنـد - اگـر می خواهـد راه توسـعه، سـازندگی و رفـاه زندگـی را ادامـه دهد 
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و بـه نتیجه برسـاند، بایـد بـه اسـتقامت و ایسـتادگی در مقابل دشـمنان و اسـتکبار بپـردازد. ملـت ایـران در این 
چنـد سـال، دسـتاوردهای عظیمـی داشـته اسـت. لـذا وظیفـه دارد کـه ایـن دسـتاوردها را حفـظ کنـد. ملت و 
بخصـوص مسـؤولین جمهوری اسـامی، وظیفـه دارنـد بـا حرکـت عاقانـه، خردمندانـه و حکیمانه، مانع شـوند 
که دسـتاوردهای مـردم ایـران، خدای ناکـرده از بین بـرود. چه دسـتاوردهایی کـه مسـتقیماً به وسـیله انقاب به 
این ملت داده شـده اسـت - مثـل حکومـت مردمی، دولـت مردمـی، رئیس جمهـور مردمـی، نماینـدگان مردمی 
و از ایـن قبیـل - و چـه دسـتاوردهایی کـه متعلـق بـه انقـاب اسـت، اما غیـر مسـتقیم بـه این ملـت داده شـده 
اسـت - مثل حـرکات سـازندگی؛ که همـه، کار انقـاب و هنر انقاب اسـت و به وسـیله عناصـر انقابـی، در دولت 
و بخشـهای مختلـف انجام گرفتـه اسـت -. دسـتاوردهایی چنیـن را ملـت ایـران و مسـؤولین، بایـد خردمندانه و 

حکیمانـه حفـظ کنند.
بدیهی اسـت کـه راِه حفـظ ایـن دسـتاوردها و بـه وجـود آوردن دسـتاوردهای بیشـتر، این اسـت که ملـت ایران 
و مسـؤولین، خطِّ نشـانی را کـه امـام بزرگوار بـا عمل خود کشـیده اسـت؛ یعنی خـّط اسـتقامت و ایسـتادگی در 
مقابـل توّقعات دشـمنان و ایسـتادگی در مقابـل یاوه گوییها و پرگوییهای کسـانی کـه در بیروِن این مرزها نسـبت 
به ایـن ملت ابـراز توّقـع می کننـد، ادامـه دهند. امـا این کـه مکّرر گفتـه می شـود »راه امـام و خـِطّ امـام« منظور 
چیسـت؟ اگر بگوییـم »خـطِّ امام، اسـام و انقـاب اسـت« ایـن، مطلبی کلّـی اسـت. معلوم اسـت که خـطِّ امام، 
انقاب و اسـام اسـت! هیـچ کس هـم مخالـف بـا اسـام و انقـاب نیسـت. آن عاملی کـه می توانـد مقصـود امام 
بزرگـوار را - کـه پدر ایـن انقـاب و معمار ایـران اسـامی اسـت - بـرآورده کند، اسـتقامتی اسـت کـه او در رفتار 
خود نشـان داد. در مقابل دشـمن، کوتاه نیامد؛ از دشـمن نهراسـید و نترسـید و تهدیدهـا او را متزلـزل نکرد. هیچ 
کس هـم نمی توانـد امـام بزرگـوار را بـه ایـن مّتهم کنـد کـه آن چـه انجـام داد، خـاف تدبیـر صحیح بـود. همه 
عقـای عالم، اگـر دّقت کننـد، می فهمنـد و تحلیـل می کننـد که راِه درسـت، همـان راهی بـود که آن مـرد رفت؛ 
راهی به سـوی هدفهـاِی خـوِد او. هر کـس آن هدف را داشـته باشـد، راهش همانی اسـت کـه آن بزرگـوار پیمود.

راه مقابله ملتها با دخالتهای استكبار
همـه ملت ایـران، همه مسـؤولین و همه بخشـهای مختلـف، باید ایسـتادگی امـام را در مقابـل توّقعات دشـمنان، 
الگـوی خود قـرار دهند. ملتهـای دیگر هـم، اگـر بخواهند بـه جایی برسـند، راهش همین اسـت. قضیه فلسـطین 
هم اگـر بخواهد حل شـود، راهش همین اسـتقامت و ایسـتادگی اسـت. قضایای گوناگـوِن دخالتهای اسـتکبار در 

منطقه مـا، اگر بخواهـد حل شـود، راهش همین اسـتقامت اسـت.
ملت ایـران! بدانید، اگر امام شـما اسـتقامت بـه خرج نمی داد، شـما امـروز مرزهـای ایراِن بـزرگ را نمی داشـتید. 
دشـمن همیـن مرزهـا را می شکسـت و پـای متجـاوزش در خـاك شـما باقـی می مانـد و مایـه سرشکسـتگِی 
ابـدِی ملت ایـران بـود. اسـتقامِت این مـرد بـود کـه نگذاشـت. ایسـتادگی او بود کـه اجـازه نـداد. امروز هـم، اگر 
می خواهیـد ایـراْن عزیـز شـود، ایـراْن سـربلند شـود و هدفهـای امـام بزرگـوار - کـه هدفهـای اسـام و انقاب و 
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هدفهـای اسـامی ملـت ایـران اسـت - تحّقـق پیـدا کنـد، راهـش ایسـتادگی در مقابـل توّقعات دشـمن اسـت. 
، مسـؤولین کشـور، مثل کـوه ایسـتاده اند. امـروز دولـت جمهـوری اسـامی، نماینـدگان مردم،  امروز، بحمـداللَّ
قـّوه قضائّیـه، نیروهـای مسـلّح و آحاد مـردم، مثـل »زبـر الحدیـد« در مقابـل توّقعـات دشـمنان ایسـتاده اند و از 

تهدیدهـای آنهـا کمتـر تکانـی نمی خورنـد. همیـن، راِه عـّزت اسـت. همیـن، راِه سـامت اسـت.
امریکاییهـا می خواهند بـا تهدید، کار خودشـان را پیـش ببرند؛ امـا نخواهند توانسـت. بـا دخالت هـم نمی توانند. 
ملـت ایـران نمی تواند حـقِّ ملـت فلسـطین را ندیـده بگیـرد. می گویند: شـما ملـت فلسـطین را ندیـده بگیرید و 
سـازش تحمیلی علیـه آن ملـت را امضـا کنید! معلوم اسـت کـه ملت ایـران، چنیـن حرفی را بـا قّوت و قـدرت رد 

می کنـد و هـر کس را کـه دنبـال کننـده ایـن راه باشـد، خائـن می داند.
، پیام امـام و پیام شـما ملـت بـزرگ و انقابی، در سرتاسـر جهان منتشـر شـده اسـت. البته  بدانید کـه، بحمـداللَّ
تبلیغـات دشـمنان، سـعی دارد وانمـود کنـد که پیـام انقـاب، در دنیـا، یک پیـاِم کهنه شـده اسـت. اما ایـن اّدعا 
دروغ و به خـاف واقعیت اسـت. امـروز در اقصـی  نقاط عالـم - حّتـی در برخی نقـاط که از مسـلمانی نام و نشـانی 
نیسـت - نام و نشـاِن انقـاِب بـزرِگ شـما و حرکت عظیـم ملت مـا و حرکـت عظیم امـام بزرگـوار، در بیـن مردم 
مشـهود اسـت. ایـن راه، راِه عّزت ایران اسـت؛ راه سـربلندی کشـور اسـت؛ راه آبـادی سـرزمین ماسـت و راه رفاه، 
پیـروزی و خوشـبختی ملت ایران اسـت. ان شـاءاللَّ ملـت ایـران ایـن راه را با قـّوت ادامه خواهـد داد و نسـل بعد و 

نسـلهای بعد هـم - بـه فضـل پـروردگار - آن را تکمیل خواهنـد کرد.

ره(
ی)

مين
ت خ

هض
( و ن

)ع
نی

سي
ت ح

هض
ی ن

ها
ت 

اه
شب



انقـاب اسـامی، تحولـی بنياديـن براسـاس يک 
سلسله ارزشها

شـعار  بـا  مسـتبد  رژيمـی  كمونيسـت،  رژيـم 
حكومت مردمی

حاكميـت سـرمايه در رژيـم هـای غربـی بـا ظاهر 
دمكراسی

بـه  دسـتيابی  بـرای  انقابـی  اسـامی،  انقـاب 
ارزشهای اسامی

ارزشهايی كه ملت ايران به دنبال آن است:
1. ايمان

2. عدالت
3. حكومت برخاسته از رأی مردم

4. دينداری
5. دوری از اسراف و تجّمل در سطح زمامداران

6. سامت دينی و اخاقی زمامداران
و...

برائت ايدئولوژيكی انقاب اسامی از بلوك شرق و غرب/ 
ارزش های انقاب اسامی
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برائت ايدئولوژيكی انقاب اسامی از بلوك شرق و غرب/ ارزش های انقاب اسامی*

انقاب اسامی، تحولی بنيادين براساس يک سلسله ارزشها
انقـاب، یک تحـول بنیادیـن براسـاس یـک سلسـله ارزشهاسـت و یک حرکـت به جلـو محسـوب می شـود. آنچه در 
کشـور ما واقع شـد، انقاب اسـامی اسـت که تحّول عظیمـی در ارکان سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگی جامعـه و یک 
حرکت بـه جلو و یـک اقدام به سـمت پیشـرفت ایـن کشـور و این ملـت بـود. البتـه در نظامی که براسـاس انقـاب به 
وجود آمـد، ما از شـرق و غـرب الگو نگرفتیـم. این نقطه بسـیار مهمی اسـت. ما نمی توانسـتیم از کسـانی الگـو بگیریم 
که نظامهای آنهـا را غلـط و برخاف مصالح بشـریت می دانسـتیم. بحث تعّصـب مذهبـی و دینـی و جغرافیایی مطرح 
نبود؛ بحـث این بود کـه پایه هایـی کـه نظامهـای شـرقی کمونیسـتِی آن روز بر آنها بنا شـده بـود - کـه امـروز در دنیا 
دیگـر چنین هویّتی وجـود نـدارد - همچنین پایه هایـی که نظامهـای غربی بر آنها بنا شـده بـود، پایه هـای غلطی بود؛ 

لـذا مـا نمی توانسـتیم و نمی خواسـتیم از آنها الگـو بگیریم. الگـوی ما ارزشـهای دیگـری بود.

رژيم كمونيست، رژيمی مستبد با شعار حكومت مردمی
اما چـرا از آن دو رژیم جهانـی - رژیم شـرقِی کمونیسـتی و رژیم غربـِی سـرمایه داری - الگو نگرفتیم؟ چـون رژیمهای 
باطلـی بودند. رژیمهـای کمونیسـت، رژیمهای مسـتبدی بودند که با شـعار حکومـت مردمی سـِر کار آمـده بودند؛ اما 
اشـرافی هم بودنـد! با ایـن کـه دم از ضّدیـت بـا اشـرافیگری می زدنـد، اما عمـًا حکومتهـای اشـرافی بودنـد. از لحاظ 
اسـتبداد، در نهایـت درجه اسـتبداد بودند و حاکمیت مطلـق دولت بر اقتصـاد، بر فرهنگ، بر سیاسـت و بـر فعالیتهای 
گوناگـون اجتماعـی و غیره بـه چشـم می خـورد! در رژیمهای شـرقی، مـردم هیچـکاره محض بودنـد. بنـده از نزدیک 

*. بیانات در خطبه های نمازجمعه تهران)خطبه دوم( 1379/02/23
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رفته بودم و این کشـورها را در اواخر عمرشـان دیـده بودم. حتـی در رأس بعضی از کشـورهای عقب افتاده و فقیرشـان 
هم یـک رژیم به اصطـاح و به قول خودشـان کارگری سـِر کار بـود؛ اما همـان رفتارهای اشـرافیگری و همـان کارهای 
غلِط دربارهای قدیـم را تکرار می کردنـد! نه انتخاباتی در این کشـورها بـود، نه رأی مردمـی در کار بود؛ اما به خودشـان 
دمکراتیـک هـم می گفتنـد و اّدعـای مردمـی بـودن می کردنـد! مـردم هیچـکاره محـض بودنـد: از لحـاظ اقتصادی، 
صددرصد وابسـته به دولـت؛ از لحاظ کارهـای فرهنگی، صددرصد وابسـته بـه دولت! معلـوم بود که چنیـن رژیمهایی 
محکوم به فنـا بود. البته چـون شعارهاشـان، شعارهایشـان بـّراق و جّذابی بود، توانسـتند در اطـراف دنیا جوانانـی را به 
سـمت خودشـان جذب کننـد و حکومتهایی تشـکیل دهنـد؛ اما دیگـر نمی توانسـتند عمـری بکنند. دیدیـد آخرش 
هم به کجا رسـیدند؛ بعـد از چنـد ده سـال به کلّی زایـل شـدند. طبیعی بود کـه آن رژیمهـا برای مـا قابل الگـو گرفتن 
نبـود. آن روزی کـه انقاب ما پیروز شـد - یعنی بیسـت و یک سـال قبـل از این - هیـچ انقابـی در دنیا وجود نداشـت 
که وقتـی پیروز می شـد، به همیـن حکومت شـرقی - یا مارکسیسـتی و یا سوسیالیسـتی کـه مرتبه ی رقیقتـرش بود 
- گرایش نداشـته باشـد؛ لیکن اسـام و ملت ایران و رهبر ایـن ملـت آن را رد کردند و قبول نداشـتند و کنار گذاشـتند.

حاكميت سرمايه در رژيم های غربی با ظاهر دمكراسی
از غـرب هـم نمی خواسـتیم و نمی توانسـتیم الگـو بگیریـم؛ چـون غـرب چیزهایـی داشـت، امـا بـه قیمـِت نداشـتن 
چیزهـای مهمتری. در غـرب، علم بـود، اما اخـاق نبود؛ ثـروت بود، امـا عدالت نبـود؛ فناوری پیشـرفته بود، امـا همراه 
بـا تخریب طبیعـت و اسـارت انسـان؛ اسـم دمکراسـی و مردم سـاالری بـود، امـا در حقیقـت سرمایه سـاالری بـود، نه 
مردم سـاالری؛ امـروز هـم همین طـور اسـت. این مطلبـی که عـرض می کنـم، اّدعـای من نیسـت. مـن از قـول فان 
نویسـنده مسـلماِن متعّصب نقـل نمی کنـم؛ از قول خـود غربیها نقـل می کنـم. امـروز در کشـورهای غربـی و در خود 
امریکا، آن چیـزی که به نـام دمکراسـی و انتخابـات وجـود دارد، صورت انتخابات اسـت. باطـن آن، حاکمیت سـرمایه 
اسـت. من مایل نیستم که از نویسـندگان و کتابهایشـان اسـم بیاورم؛ اما خود نویسـندگان امریکایی تشـریح می کنند 
و می نویسـند که انتخابات شـهرداریها، انتخابـات نمایندگی مجلس و انتخابات ریاسـت جمهـوری، با چه سـاز و کاری 
انجام می گیـرد. اگر کسـی نگاه کنـد، خواهد دید کـه در آن جـا، آراء مـردم تقریباً هیچ نقشـی نـدارد و آنچـه که حرف 
اّول و آخـر را می زند، پـول و سـرمایه داری و شـیوه های تبلیغاتـِی مـدرن و همراه بـا فریب و جـذاب از نظر آحـاد مردم 
سـطحی نگر اسـت! اسـم دمکراسـی هسـت، اما باطن دمکراسـی مطلقاً نیسـت. پیشـرفتهای علمی در غرب بـود، اما 
این پیشـرفتهای علمی وسـیله ای برای اسـتثمار ملتهای دیگر شـده بـود. غربیها بـه مجّرد ایـن که یک قـدرت علمی 
پیـدا کردنـد، آن را بـه قـدرت سیاسـی و اقتصـادی تبدیـل نمودنـد و به طـرف شـرق و غـرب دنیـا راه افتادنـد. هرجا 
کشـوری ممکن بود رویش دسـت بگذارند و آن را اسـتثمار کنند، بی دریـغ کردند. هر جا نکردند، ممکنشـان نشـد! در 
غرب، آزادی بـود، امـا آزادی همراه بـا ظلـم و بی بندوبـاری و افسارگسـیختگی. روزنامه ها در غـرب آزادنـد و همه چیز 
می نویسـند؛ امـا روزنامه هـا در غـرب متعلّق بـه چه کسـانی هسـتند؟ مگر متعلّـق بـه مردمند؟! ایـن که امـر واضحی 
اسـت؛ بروند نگاه کننـد. شـما در همه اروپـا و امریـکا یـک روزنامه قابل ذکر نشـان دهیـد که متعلّـق به سـرمایه داران 
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نباشـد! پس روزنامه کـه آزاد اسـت، یعنـی آزادی سـرمایه دار که حـرف خـودش را بزند؛ هرکـس را می خواهـد، خراب 
کنـد؛ هرکـس را می خواهد، بـزرگ کنـد؛ به هر طـرف می خواهـد، افـکار عمومـی را بکشـد! این کـه آزادی نشـد. اگر 
یک نفر پیدا شـد و علیه صهیونیسـم حرف زد - مثـل آن آقای فرانسـوی)13( کـه چند جلد کتاب علیه صهیونیسـتها 
نوشـت و گفت ایـن کـه می گوینـد یهودیـان را در کوره هـای آدم سـوزی سـوزاندند، واقعیـت نـدارد - طور دیگـری با 
او رفتـار می کننـد! اگـر کسـی وابسـته بـه سـرمایه داران نباشـد و مراکـز قـدرت سـرمایه داری نباشـد، نـه حرفـش 
زده می شـود، نـه صدایـش بـه گـوش کسـی می رسـد و نـه آزادی بیـان دارد! آری؛ سـرمایه داران آزادنـد که به وسـیله 
روزنامه هـا و رادیوهـا و تلویزیونهای خودشـان، هرچه را که دلشـان می خواهـد، بگویند! ایـن آزادی، ارزش نیسـت؛ این 
آزادی، ضـّدارزش اسـت. مـردم را بـه بی بندوبـاری و بـه بی ایمانـی بکشـند؛ هرجـا می خواهنـد، جنگ درسـت کنند؛ 

هرجـا می خواهنـد، صلح تحمیلـی درسـت کنند؛ هرجـا می خواهنـد، اسـلحه بفروشـند. آزادی یعنـی این!

انقاب اسامی، انقابی برای دستيابی به ارزشهای اسامی
طبیعی بـود که بـرای ملتی کـه بـا جـاِن خـود و عزیزانش قیـام کـرده بـود و در رأسـش یـک عالـم ربّانی و جانشـین 
پیامبـران قـرار داشـت. نظام غربـی نمی توانسـت الگو باشـد. پـس، ما الگـو را نـه از رژیمهـای شـرقی و نـه از رژیمهای 
غربی گرفتیـم؛ ما الگـو را از اسـام گرفتیم و مردم ما بر اثر آشـنایی با اسـام، نظـام اسـامی را انتخاب کردنـد. مردم ما 
کتابهای اسـامی خوانده بودنـد؛ با روایات آشـنا بودند؛ با قرآن آشـنا بودنـد؛ پای منابر نشسـته بودنـد. در این دهه های 
اخیر، روشـنفکران مذهبی - از علمـا، روحانیـون، فضا و دانشـگاهیان - کارهـای زیادی کـرده بودند. بـرای مردم یک 
سلسـله ارزشـها جا افتـاده بـود و دنبـال آنهـا بودنـد. در محیـط رژیم گذشـته هرچـه نـگاه می کردنـد، از این ارزشـها 
خبری نبود. انقاب برای دسـتیابی به آن ارزشـها بود. و اما این ارزشـها چیسـت؟ من در ایـن جا تعدادی از این ارزشـها 
را عـرض می کنـم. البتـه اگر بخواهیـم ایـن ارزشـها را در یک کلمـه بیان کنیـم، من عـرض می کنم اسـام؛ اما اسـام 

یک کلمـه، مجمل اسـت و تفاصیـل گوناگونـی از آن می شـود. 

ارزشهايی كه ملت ايران به دنبال آن است:
ملت ما به دنبال ارزشهایی بود که همه اش در داخل اسام هست و من به بخشی از آنها اشاره می کنم:

1- ايمان
ارزش اول، ایمـان اسـت. مـردم از ُهرُهـری مسـلکی و بی بندوبـاری و بی ایمانـی بیـزار و ناراضـی بودند و می خواسـتند 

دلشـان به ایمانـی قرص باشـد. 

2- عدالت
ارزش بعـدی، عدالت اسـت. مـردم می دیدنـد که جامعـه، جامعـه غیرعادالنـه ای اسـت. بی دریغ از بـاال تـا پایین ظلم 
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می کردنـد؛ خودشـان هم به خودشـان ظلـم می کردنـد. در داخـل رژیـم طاغـوت، آن جا هم نسـبت بـه همدیگر ظلم 
و بی عدالتـی روا می داشـتند؛ بـه مـردم هـم بی نهایـت ظلم می شـد. در قضـاوت ظلم می شـد، در تقسـیم ثـروت ظلم 
می شـد، در کار ظلم می شـد، بـه شـهرهای دور دسـت ظلم می شـد، بـه آدمهای ضعیـف ظلم می شـد. همـه جا ظلم 
محسـوس بـود و انسـان بـا پوسـت و گوشـِت خـودش ظلـم را حس می کـرد. مـردم بـه دنبـال عدالـت و رفع شـکاف 
طبقاتی و رفع فقـر بودنـد. این هم یکـی از ارزشـهایی بود کـه مردم دنبالـش بودنـد. این مقولـه دیگری غیـر از عدالت 
اسـت. در جامعه، کسـی یـا مجموعـه ای در اوج غنـا و برخـورداری؛ امـا یک عـّده دیگـر از اّولیـات زندگی محـروم. این 
چیزی اسـت که هرکسـی از آن مشـمئز می شـود و آن را نمی پسـندد. مـردم به دنبـال رفع شـکاف طبقاتـی و نزدیک 
کـردن فاصله هـا بودنـد. مـا مثـل کمونیسـتها اّدعـا نمی کردیـم که همـه بیاینـد نان خـور دولـت شـوند و ما بـه همه 
حقوق مسـاوی بدهیـم؛ نه. اما شـکاف طبقاتی بـه این صـورت و با ایـن عمق، بـرای مـردم و انقابیون مسـلمان و برای 

رهبـر آنها قابـل قبـول نبود.

3- حكومت برخاسته از رأی مردم
رژیم طاغـوت و رژیمهای قبـل از آن در ایـران، مردمی نبودند. مـردم هیچکاره بودنـد. یک نفر به کمک انگلیسـها آمده 
بـود، در تهـران کودتا کـرده بود و خـودش را پادشـاه نامیده بـود. بعد هـم که خواسـت از ایران بـرود - یعنی خواسـتند 
او را ببرنـد؛ چـون پیر شـده بـود و به دردشـان نمی خورد - پسـرش را جانشـین خـودش کرد! آخر این پسـر کیسـت و 
چیسـت؟! پـس مـردم چه کاره انـد و رأی آنها چیسـت؟! اینهـا اصاً مطـرح نبـود. قبـل از آنها هـم قاجاریـه بودند. یک 
فاسـد می مرد، یـک فاسـد دیگـر بـه جـای خـودش می گذاشـت. مـردم در اداره و تعیین حکومـت، هیچـکاره محض 
بودند. مردم این را نمی پسـندیدند. مردم می خواسـتند کـه حکومت متعلّق به آنها باشـد؛ برخاسـته از آنها باشـد؛ رأی 

آنها در آن اثر داشـته باشـد.

4- دينداری
ارزش بعدی، دینداری اسـت. مردم می خواسـتند متدیّن باشـند. آن رژیم گذشـته در همـه جا - در محیـط جامعه، در 
سـربازخانه، در دانشـگاه و در مدرسـه - سـعی می کرد مردم را بـه بی دینی سـوق دهد؛ اما مـردم نمی خواسـتند. مردم 

متدیّن بودنـد. مردم نشـان دادند کـه ایمان و اعتقـاد به اسـام، تا اعماق جـان آنها نفـوذ دارد.

5- دوری از اسراف و تجّمل در سطح زمامداران
ارزش دیگـر، دوری از اسـراف و تجّمـل در سـطح زمامداران اسـت. البتـه تجّمل و اسـراف در همه جـا بد اسـت؛ اما آن 
چیزی کـه مـردم را وادار می کرد که نسـبت به این قضیه حّساسـیت نشـان دهنـد، رفتارهـای مسـرفانه و متجّمانه و 
ولخرجیها بـا مال مـردم در سـطح حکومـت بـود. ایـن از آن چیزهایی بـود که مـردم نمی خواسـتند. نظام اسـامی بر 

اسـاس ایـن ارزش به وجود آمـد که چنیـن چیزی نباشـد.
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6- سامت دينی و اخاقی زمامداران
ارزش دیگر، سـامت دینـی و اخاقـی زمامداران اسـت. مـردم می خواسـتند کسـانی کـه در رأس جامعه انـد، متدیّن 
باشند؛ فاسد نباشـند؛ اخاقشان فاسـد نباشد؛ رفتارشان فاسـد نباشد؛ خودشـان فاسد نباشـند؛ دوروبریهایشان فاسد 

نباشـند، کـه آن روز بودند!

7- رواج اخاق فاضله
رواج اخـاق فاضله، یکی دیگر از ارزشـها بـود. مردم مایـل بودند که اخـاق نیک و خلقّیات اسـامِی پسـندیده در بین 
آنها شـیوع پیـدا کند و بـرادری، محبـت، همـکاری، صبـر، اغماض، بخشـش، دسـتگیری از ضعفـا و کمک بـه ضعفا و 

گفتن حـق بین آنهـا رایج شـود.

8- آزادی فكر و بيان 
آزادی فکر و بیـان هم یکی از ارزشـهای انقاب بـود. مردم می خواسـتند آزادانه فکـر کننـد. آن روز، آزادی فکـر، آزادی 

بیـان و آزادی تصمیم گیـری هم نبود. مـردم ایـن را نمی خواسـتند؛ می خواسـتند این آزادیها باشـد.

9- استقال سياسی، اقتصادی و فرهنگی 
یکـی دیگـر از ارزشـها، اسـتقال سیاسـی و اقتصـادی و فرهنگی اسـت. مـردم می خواسـتند که ایـن کشـور از لحاظ 
سیاسـی، محکوم فـان رژیـم اروپایی یـا امریکا نباشـد؛ از لحـاظ اقتصـادی، اقتصادش وابسـته به کمپانیهـای جهانی 
نباشـد کـه هـر کاری می خواهنـد، بـا ایـن کشـور بکننـد. از لحـاظ فرهنگـی، با فرهنـگ عمیـق و غنـی ای کـه دارد، 

کورکورانـه تابـع و دنبالـه روِ فرهنـگ بیگانه نباشـد.

ابزار تحقق ارزشهای اسامی
ارزشـها که می گوییم، یعنی دین، ایمان، اسـتقال سیاسـی، اسـتقال اقتصادی، اسـتقال فرهنگی، آزادی فکر، رواج 
اخاق فاضله، حکومـت مردمـی، حکومت صالـح و انسـانهای برخـوردار از دیـن و تقـوا در رأس کارها. ابـزار تحقق این 
خواسـته ها چه بود؟ روح ایمـان و جهاد و فـداکاری و ایثـار همین مردم مؤمـن. آن چیزی که توانسـت ایـن بنای رفیع 
و این بنـای اسـامی را بعـد از قرنها در ایـن مملکت اسـتوار کند، چـه بـود؟ آن عبارت بـود از این کـه ارزشـهایی از این 
قبیل - کـه عرض کردیـم - پایه بنـای نظام جدیـد باشـد و زندگی نوینـی در این منطقـه از عالم براسـاس این ارزشـها 
به وجود آید. بـرای اینها مـردم فـداکاری کردند و جان خـود و فرزندانشـان را در معرض جهاد فی سـبیل اللَّ و شـهادت 
قرار دادند و بسـیاری هم شـهید شـدند. مردم می دانسـتند چه می خواهنـد؛ مردم دنبـال این ارزشـها بودند. مـن بعداً 
عرض خواهـم کرد که همـه این ارزشـها در جامعه قابـل تحّقق اسـت و آنچه به وسـیله نظام اسـامی به وجـود آمد، آن 

مقداری بود کـه هیچ کـس گمـان آن را هم نداشـت و تصـّور آن را هـم نمی کرد.
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البتـه ما امـروز چـون خودمـان را بـا وضعیـت مطلـوب مقایسـه می کنیم، بسـیار عقبیـم؛ امـا اگـر بـا آن وضعیتی که 
در آن روز بـود، بـا آن وضعیتـی کـه در جاهـای دیگـر بود، مقایسـه کنیـم، آن وقـت می بینیـم که ایـن نظام بسـیار با 
توفیق توانسـت در ایـن میدان حرکـت کند و ایـن انقـاب حقیقتاً کارآیـی نشـان داد و مـردم همین را می خواسـتند. 
آن وقـت بروند بنشـینند بگوینـد که مـردم نمی دانسـتند چـه می خواهند! نخیـر؛ مـردم می دانسـتند. مردم اسـام را 
می خواسـتند. اسـام، فقط نماز خواندن و سـجده کردن نیسـت - آنها هم جزو اسـام اسـت - اسـام یعنـی بنای یک 
نظام اجتماعـی و یـک زندگی عمومـی برای یـک ملت، بـر پایه های مسـتحکمی کـه می تواند سـعادت دنیـا و آخرت 
آنهـا را تأمین کنـد. می تواند علم و پیشـرفت و صنعت و ثـروت و رفاه و عـّزت بین المللی و همـه چیز را بـرای آنها فراهم 

کند. مـردم دنبـال ایـن بودند.
کسـانی که خودشـان اسـام را نه می شـناختند و نه تِه دلشـان چنان اسـامی را می خواسـتند؛ حداقلش ایـن بود که 
جرأت نمی کردنـد به رژیمهـای طاغوتـی غربی پشـت کنند یـا بی اعتنایـی کنند؛ امـروز می نشـینند و این طـرف آن 
طـرف می گویند کـه مـردم در رفرانـدوم جمهوری اسـامی نمی دانسـتند چـه می خواهند! چطـور نمی دانسـتند چه 
می خواهند؟! مردم اگر نمی دانسـتند، چگونه هشـت سـال جنـگ تحمیلی را بـا فداکاریهای خودشـان پیـش بردند؟! 
چیـزی را کـه نمی داننـد، چطـور برایش فـداکاری می کننـد؟! مـردم خـوب می دانسـتند چـه می خواهند؛ امـروز هم 

خـوب می داننـد چـه می خواهند.

شرط تحقق ارزشهای اسامی در جامعه
این ارزشـهایی کـه در جامعـه هسـت و پایه نظام اسـامی اسـت، بایـد اّوالً یکجـا پذیرفته شـود. اگـر بعضـی از اینها را 
قبول داشـته باشـیم، بعضیها را قبول نداشـته باشـیم، کار ناقص اسـت. اگر به بعضی اهمیـت دهیم، بـه بعضی اهمیت 
ندهیـم، مقصـود حاصـل نخواهد شـد. ثانیاً خـود انقـاب، حرکـت و تحـّول و رفتـن به جلوسـت. بـر پایه این ارزشـها 
جامعه بایـد حرکت کنـد، تحـّول پیـدا کند و بـه جلو بـرود. بایـد روزبـه روز روشـهای غلـط را اصـاح کند و یـک قدم 

جدید بـردارد تـا بتواند بـه نتیجه برسـد.
عزیزان مـن! انقاب یـک امر دفعی نیسـت؛ یک امر تدریجی اسـت. یـک مرحله انقاب که تغییر نظام سیاسـی اسـت، 
دفعی اسـت؛ اما در طـول زمـان، انقاب بایـد تحّقق پیـدا کنـد. این تحّقـق چگونه اسـت؟ این تحّقـق به آن اسـت که 
آن بخشـهایی که عقب مانـده و تحـّول پیدا نکرده اسـت، تحّول پیـدا کنـد و روزبه روز راههـای جدید، کارهـای جدید، 
فکرهای جدید و روشـهای جدیـد، در چارچـوب و برپایه آن ارزشـها در جامعـه به وجود بیایـد و پیش برود، تـا آن ملت 
بتواند با نشـاط و بـا قدرت به سـمت هـدِف خـودش حرکت کنـد. برگشـت، غلط اسـت؛ عقبگرد، خسـارت اسـت؛ اما 

ایسـتادن هم غلط اسـت؛ بایـد حرکت کـرد و به جلـو رفت.

عرصه های تحّول جامعه براساس ارزشهای اسامی
و اما این پیشـرفتها در کجاسـت؟ این تحّولی کـه می گوییم بایـد به وجود بیایـد و این حرکـت به جلو در کجاسـت؟ در 
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همه مناطق مربـوط به زندگی جامعـه. قوانین، تحـّول پیدا می کنـد و باید روزبـه روز بهتـر و کاملتر شـود. در فرهنگ و 
در اخاق عمومی مـردم، روزبه روز بایسـتی تحـّول صورت گیـرد و پیشـرفت حاصل گـردد. در نظام علمی و آموزشـی 
کشـور، در فعالّیتهای اقتصادی، در هنـر، در امور حکومت و اداره کشـور، حتی در حوزه های علمّیه، بایسـتی انسـانهای 
با فکـر و شـجاع و روشـن بین، روزبه روز روشـهای جدیـد، کارهای جدیـد، فکرهـای جدیـد و آرمانهای جدیـد را دنبال 
کنند. اسـاس، همان ارزشهاسـت. در چارچوب همان ارزشـها پیش بروند و تحـّوالت را به وجود آورنـد. آن وقت انقاب، 
یک انقـاب کامـل و روزبـه روز می شـود و تمام شـدنی هم نیسـت. ایـن تکامل، تمام شـدنی هم نیسـت؛ یعنـی هر ده 
سـال، بیسـت سـال یک بار، اگر انسـان به کشـور نگاه کنـد، خواهـد دید کـه در بخشـهای مختلـف، پیشـرفت و ترّقی 

ایجاد شـده است.

سه عنصر مهم در تحول جامعه براساس ارزشها
پس، سـه عنصر در این جـا الزم شـد. دلم می خواهـد که جوانان بیشـتر به ایـن نکات توّجـه کنند. بخصـوص عناصری 
که در زمینـه فّعالیتهـای سیاسـی تأثیرگذارند، درسـت توّجه کنند. سـه عنصر در این جا اساسـی اسـت: یکـی این که 
ارزشـهایی که انقاب براسـاس آنها پدیـد آمده اسـت، مـورد توّجه باشـد و به شـّدت از آنها حراسـت شـود. دوم این که 
این ارزشـها را بـا هم ببیننـد. این طور نباشـد که یکـی به اسـتقال سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی توجه کنـد، اما به 
دینداری توّجـه نکند؛ یا بـه دینداری توّجـه کند، اما بـه آزادی فکـر توّجه نکند؛ یا بـه آزادی فکـر و بیان توّجـه کند، به 
حفظ دیـن و ایمان مـردم توجـه نکند. اگـر این طـور باشـد، کار ناقص انجـام می گیـرد. باید بـه همه مجموعه ارزشـها 
توّجه شـود. باالتر از همه، دسـتگاههای حکومتی هسـتند که بایـد به تمام این ارزشـها توّجـه کنند و همه آنهـا را مورد 
حفاظـت و حراسـت قـرار دهند. عنصـر سـوم، حرکت بـه جلـو اسـت. رکـود و سـکون و سـکوت موجب می شـود که 
جمود و تحّجـر و کهنگی به وجـود آید و ارزشـها کارآیـی خودش را از دسـت بدهـد. کهنگـی، دنباله اش ویرانی اسـت. 
اگر بخواهنـد کهنگی به وجـود نیایـد، باید پیشـرفت و حرکت به جلو باشـد. ایـن حرکت به جلـو، همانی اسـت که من 
در روز تاسـوعا از آن به »اصاحـات انقابی« تعبیر کردم. اگر اصاحات، پیشـرفت و نوآوری براسـاس ارزشـهای انقاب 
نباشـد، جامعه دچـار ناکامی خواهد شـد. ایـن، آن اصول اساسـی اسـت. بـه ارزشـها توّجه کنیـم؛ در ارزشـها تبعیض 

قائـل نشـویم، در چارچوب ارزشـها تحـّول و حرکت به جلـو را بـا جّدیت تمام دنبـال کنیم.

مكّمل بودن تفكرات مختلف در جامعه 
البته به طـور طبیعـی در جامعه کسـانی هسـتند کـه به بعضـی از این سـه رکـن توّجـه می کنند، امـا به بعضـی دیگر 
توجه نمی کننـد. بعضـی افراد هسـتند بـه ارزشـها توّجـه می کنند، امـا به پیشـرفت و تحـّول توجـه پیـدا نمی کنند. 
بعضی هم بعکـس، به تحـّول و پیشـرفت توّجه پیـدا می کننـد - از تغییـر و نـوآوری صحبت می کننـد - اما بـه رعایت 
ارزشـها توّجـه الزم را نمی کننـد. نـه این کـه قبـول ندارنـد - قبـول هـم دارنـد - امـا مسـأله اّولشـان، مسـأله ارزشـها 
نمی شـود؛ مسـأله پیشـرفت و تغییـر و تحـّول می شـود. یـک عده هـم بعکـس، نـه این که بـه تحـّول عقیده نداشـته 
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باشـند، اما مسـأله اّولشـان حفظ ارزشهاسـت. در زمینه ارزشـها، یکی به مسـأله تدیّن وایمـان مردم بیشـتر توّجه پیدا 
می کند؛ یکی به مسـأله اسـتقال کشـور از کمنـد تصـّرف قدرتها بیشـتر توّجه می کنـد؛ یکی بـه مسـأله آزادی توّجه 
بیشـتری پیدا می کند؛ یکی به مسـأله اخـاق توّجه بیشـتری پیدا می کنـد. البته این امری طبیعی اسـت که اشـکالی 
هم نـدارد. بهترش این اسـت کـه همه بـه همه اجـزا توّجه کننـد؛ امـا اگر یک عـّده به یـک بخـش توّجه پیـدا کردند، 
یک عـده بـه یک بخـش دیگـر توّجه پیـدا کردنـد؛ بسـیار خـوب، اینهـا می تواننـد مکّمل هم باشـند. کسـانی کـه در 
جامعه به ارزشـها اهمیـت می دهند، اینها مکّمل کسـانی هسـتند که به تحـّول و پیشـرفت اهمیت می دهند. کسـانی 

که بـه تحـّول و پیشـرفت اهمیـت می دهند، مکّمل کسـانی شـوند کـه به ارزشـها توّجـه پیـدا می کنند.

دو جناحی كه می توانند به نفع انقاب و جامعه عمل كنند
البتـه اختـاف بـه وجـود می آید، امـا ایـن اختـاف مهم نیسـت. ممکن اسـت کسـانی کـه بـه ارزشـها بیشـتر توّجه 
دارند، به کسـانی کـه به تحـّول بیشـتر توجه دارنـد، بتازنـد که شـما بـه ارزشـها بی اعتنایـی و بی احترامـی می کنید؛ 
یا آن کسـانی کـه بـه تحـّول اهمیـت بیشـتری می دهنـد، به کسـانی کـه بـه تحـّول کمتـر توّجـه می کنند، ولـی به 
ارزشـها توّجه بیشـتری می کنند، بگویند شـما به پیشـرفت و ترّقی و به جلو رفتن اعتنایـی ندارید و ایسـتایی را ترویج 
می کنید. اینها در جامعه هسـت و یا ممکن اسـت پیـش بیاید؛ اما اشـکالی ندارد و مهم نیسـت. باید همدیگـر را تحمل 
و قبـول کنند. وقتی که اسـاس را - که ارزشـها و حرکـت در چارچوب این ارزشهاسـت - همـه به طور کلّی قبـول دارند، 
این که حاال یـک عّده کمتـر به یک بخـش توّجـه می کنند و بیشـتر به بخش دیگـر توّجـه می کنند، چنـدان اهمیتی 

پیـدا نمی کند. دعـوا نباید بشـود.
مرزی کـه بیـن اینهـا وجـود دارد، یک مـرز واقعـی و یـک مـرز تعییـن کننـده نیسـت. می توانند بـا هم یـک وحدت 
عمومی را تشـکیل دهیـد؛ هویّـت کلّی جامعـه اسـامی و انقابی را تشـکیل دهنـد و در واقـع مثل دو »جنـاح« عمل 
کنند. دو جنـاح، یعنـی دو بـال یک پرنـده. اگر هـر دو بـال یک پرنـده خـوب حرکت کنـد، پرنده بـاال و پیـش خواهد 
رفت. کسـانی که پایبند به ارزشـهایند، اگـر این پایبنـدی را خوب حفظ کننـد - البته به تحـّول هم بی اعتنا نباشـند - 
کسـانی هم که پایبند و دلبسـته تحّول و پیشـرفت و روبه جلو رفتن و تغییـر و تبدیلند، اگـر این را حفظ کننـد - البته 
به ارزشـها هم توّجه داشـته باشـند - جامعه از هر دو سـود خواهد برد و هـر دو جناح بـه نفع جامعه عمـل خواهند کرد 

و در واقـع انقـاب را تکمیل می کنند و پیشـرفت را در سـایه ارزشـها تحّقـق می بخشـند و می توانند خوب باشـند.

حضور فقيه عادِل زمان شناس، ضامن پيشرفت كشور در چارچوب ارزشها
البته آن چیزی کـه می تواند همه ایـن ارزشـها را مورد نظر قـرار دهـد و در همه زمینه ها پیشـرفت را شـامل حال همه 
آنها کنـد، چیزی اسـت کـه در قانـون اساسـی و در فقه مـا پیش بینی شـده اسـت و آن این اسـت کـه یک فقیـه عادِل 

زمان شناسـی در جامعه حضور داشـته باشـد که انگشـت اشـاره و هدایت او بتوانـد کارها را پیـش ببرد.
چرا فقیه باشـد؟ بـرای این کـه ارزشـهای دیـن و ارزشـهای اسـامی را بشناسـد. بعضی ممکن اسـت آدمهـای خوبی 
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باشـند، اما بادین آشـنا نباشـند و نتوانند آنچه را که مفاد قـرآن و سـّنت و حدیث و مفاهیم دینی اسـت، درسـت درك 
کنند. ممکن اسـت اشـتباه کننـد و غرضی هم نداشـته باشـند. پـس، باید فقیه باشـد.

چرا باید عـادل باشـد؟ برای ایـن کـه اگـر او از وظیفه تخلّـف کند، ضمانـت اجـرا از دسـت خواهد رفـت. او اگـر به فکر 
خودش باشـد، بـه فکر دنیـای خـودش باشـد، به فکـر کامجویـی خودش باشـد، بـه فکـر قدرت طلبی باشـد، بـه فکر 
حفظ مسـند باشـد، آن وقت آن ضمانت الزم برای سـامت این نظـام باقی نخواهد مانـد. لذا اگـر از عدالت افتـاد، بدون 

ایـن که الزم باشـد کسـی او را عـزل کند، خـودش معزول اسـت.
چرا زمان شـناس باشـد؟ بـرای ایـن که اگـر زمان شـناس نباشـد و دنیـا را نشناسـد، فریـب خواهد خـورد. بایـد زمان 
شـناس باشـد، تا دشـمن را بشناسـد، تا حیله ها و ترفندها را بشناسـد، تـا بتوانـد در مقابل ترفندهـا آنچه را کـه الزمه 
وظیفه و مسـؤولیت اوسـت، آن را تـدارك ببینـد و انجام دهـد. ایـن سـاز و کارهـای الزم، در قانون اساسـی پیش بینی 

شـده اسـت. این آن چیزی اسـت کـه مطلوب اسـت.

دشمنی نكردن جناح ها با يكديگر 
البته امـروز در نظـام اجتماعی مـا، آن جناحهایی کـه من عرض کـردم - که بعضی بیشـتر به ارزشـها توّجـه می کنند، 
بعضی بـه تحّول و پیشـرفت توّجـه می کننـد - همدیگـر را کمتر تحّمـل می کنند! اگـر همدیگـر را بیشـتر از آنچه که 
امـروز تحّمل می کننـد، تحّمـل کنند، وجـود دو جناح نـه فقط مضر نیسـت، بلکـه مفید هم هسـت. می تواننـد به هم 
کمک کننـد و مکّمـل یکدیگر باشـند. مطلوب این اسـت کـه همه بـه همـه اجـزای الزم توّجه داشـته باشـند و عمل 
کننـد. اما اگـر هم نشـد و عـّده ای بـه این بخـش، عـّده ای هم بـه آن بخـش توّجـه کردنـد، الاقل بـا یکدیگر دشـمنی 

. نکنند

دو خطر پيش روی جناح ها در كشور ما
خطرهایـی در این جـا وجـود دارد. مهـم ایـن اسـت کـه بـه خطرهـا توّجـه شـود. هـر دو طـرف قضیـه را خطرهایـی 
تهدید می کنـد. آنهایی کـه به ارزشـها توّجـه می کنند و تحـّول و تغییـر و پیشـرفت را ندیـده می گیرنـد، خطر تحجر 
تهدیدشـان می کند؛ بایـد مراقب باشـند. آنهایی که بـه تحـّول و تغییر توّجـه می کننـد و ارزشـها را در درجـه اول قرار 
نمی دهند، خطـر انحـراف برایشـان وجـود دارد؛ اینها هم بایـد مراقب باشـند. هـر دو طرف بایـد مواظب باشـند. مبادا 
گـروه اّول دچار جمـود و تحّجر شـود. مبـادا گـروه دوم دچـار انحـراف و زمینه سـازی برای دشـمن و مخالفان اسـاس 
ارزشـها شـود. اگر دو گروه ایـن توجه را داشـته باشـند، آن وقت جامعـه می توانـد جامعه ای باشـد که با همـان وحدتی 
که مـورد نظر و الزم اسـت، زندگی خودش را به سـمت تکامـل و تعالی ای که اسـام بـرای او در نظر گرفتـه، پیش ببرد.

خطر بزرگ پيش روی جناح ها در كشور
پس یک خطر، عبارت شـد از این کـه دو جنـاح و دو طرف، خودشـان غفلت کنند و دچار خطر شـوند. امـا خطر بزرگتر 
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از این هـم وجـود دارد. آن چیسـت؟ آن خطـِر نفوذ اسـت. از هـر دو طرف ممکن اسـت افـرادی نفوذ کننـد. گاهی یک 
دشـمن از هر دو طرف نفـوذ می کنـد: از آن طرف به عنـوان ارزش گرایـی می آید و بـا هرگونه تحّولـی مخالفت می کند؛ 
حتی بـا راههـای رفته هـم مخالفت می کنـد و می خواهـد حرکـت انقابـی را برگردانـد. از ایـن خطرناکتـر، این طرف 
قضیه اسـت؛ به عنوان تغییر و تحّول و پیشـرفت، کسـانی بیاینـد که با اسـاس ارزشـها و با اصل اسـام و با اصـل تدیّن 
مـردم و با اصـل عدالت اجتماعـی مخالفنـد؛ دچار همـان سرمایه سـاالری غربی انـد؛ دنبال کیسـه دوختن انـد؛ با اصل 
رفع تبعیـض طبقاتی مخالفنـد؛ با نـام دین هم مخالفنـد، ولو به زبـان نیاورنـد! اینها به نـام تحّول، بـه نام تغییـر، به نام 
پیشـرفت، به نام اصاح، بیایند وارد میدان شـوند و میدانـداری کنند. اینها ممکن اسـت در بدنه اقتصـادی جامعه نفوذ 
کنند. اگـر این گونه آدمهـای بیگانـه و غریبه در بدنـه اقتصادی جامعه نفـوذ کنند، البته خطرناك اسـت؛ چـون اقتصاد 
و مـال و ثـروت در جامعه مهم اسـت و باید دسـت انسـانهای امیـن باشـد. امـا از آن خطرناکتر این اسـت کـه بیایند در 
مراکز فرهنگـی نفوذ کننـد؛ ذهن مـردم، ایمـان مـردم، باورهـای مردم، خط سـیر صحیـح مـردم را قبضه کننـد و در 
اختیار بگیرنـد. همان چیـزی اتفاق بیفتد کـه در صحنه مطبوعات و صدا و سـیمای دنیـای غرب اتفـاق می افتد؛ یعنی 
سرمایه سـاالری. همچنان که رادیوهـا و تلویزیونهـای بین المللی امپراتـوری خبری دنیا در دسـت سرمایه دارهاسـت، 
اینها به داخل کشـور مـا بیاینـد و مراکز فرهنگـی را هم تصـرف کننـد و از طریـق فرهنگی بخواهنـد اثر بگذارنـد. این 
همـان چیزی اسـت کـه بنـده چنـد سـال قبـل از ایـن، نشـانه های آن را در گوشـه و کنـار مشـاهده کـردم و »تهاجم 
فرهنگی« را گفتـم. بعضی پذیرفتنـد، بعضی هم اصلـش را انـکار کردند و گفتنـد اصًا تهاجـم فرهنگی وجـود ندارد!

اگر کسـانی بیایند با عدم اعتقاد به اسـاس ارزشـها، دم از تحـّول بزنند؛ معلوم اسـت که تحـّول مورد نظر آنها چیسـت! 
تحّول مورد نظـر آنها، یعنی تحـّول نظام اسـامی به نظام غیر اسـامی! تحـّول مورد نظر آنهـا، یعنی حذف نام اسـام، 
حذف حقیقت اسـام و حـذف فقه اسـامی! اتفاقاً مـا بعضـی از اینها را هـم می شناسـیم. حاال بعضـی کـه از تفاله ها و 
پس مانده هـای رژیـم گذشـته اند کـه در آن رژیـم خوردنـد و چریدند و گوشـت حـرام بـاال آوردنـد؛ بعد هم توانسـتند 
خودشـان را در البـای جماعـت مردم جـا بزننـد و حاال بتوانند نفسـی تـازه کنند و سـر بلنـد کننـد و اّدعـای آزادی و 
مردم سـاالری و دمکراسـی کنند؛ همان کسـانی که عمله ظلم و جور دسـتگاهی بودند که بیـش از پنجاه سـال بر این 
مملکت حکومـت کردند و یـک ذره مـردم سـاالری در آن پنجاه سـال نبـود؛ حـاال همین کسـانی که با همـه ی وجود 
بـرای آن رژیـم کار کردند، بیاینـد شـعار اصاحات بدهنـد! ایـن اصاحات معنایـش چیسـت؟! این اصاحـات، یعنی 
همـان اصاحـات امریکایی! یعنی حـاال که شـما ملت ایران دسـت امریـکا را قطـع کردید، بیاییـد برگردید و روشـتان 
را اصاح کنیـد؛ اجازه بدهیـد اربابـان امریکایی به داخل تشـریف بیاورنـد و باز هـم زمام اقتصـاد و فرهنـگ و اداره امور 

کشـور را به دسـت گیرند!
یک عّده هم کسـانی هسـتند که مـال آن رژیم نیسـتند؛ امـا از اّول انقـاب، بلکه بعضـی پیـش از انقاب، نشـان دادند 
که بـه اداره کشـور برطبـق احکام اسـام از بـن دنـدان عقیـده ای ندارند. آنها اسـم اسـام را می خواهند و اسـم اسـام 
را دوسـت می دارند. دشـمن اسـام به آن معنا هـم نیسـتند؛ اما مطلقـاً اعتقادی بـه فقه اسـامی، به احکام اسـامی و 
به حاکمیـت اسـامی ندارند. معتقـد به همـان روشـهای فردی انـد. اوایـل انقاب هم یـک عـّده از همینها توانسـتند 
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امـور را قبضه کننـد و در دسـت گیرند. اگـر امام بـه داد ایـن انقاب نمی رسـید، همین آقایان، خشـک خشـک انقاب 
و کشـور را به دامـن امریـکا برمی گرداندنـد! اینهـا هـم دم از اصـاح می زنند؛ گاهـی دم از اسـام هـم می زننـد؛ اما در 
کنار کسـانی قـرار می گیرند که صریحاً علیه اسـام شـعار می دهنـد و با آنهـا اظهار همبسـتگی می کنند! گاهـی دم از 
اسـام می زنند، اما در کنار کسـانی قرار می گیرند که شـعار ضّدیت با حکومت اسـامی، شـعار سـکوالریزم و حکومت 
منهای دیـن و حکومت غیردینـی و حکومت ضـّد دینی و الئیسـم را می دهند! پیداسـت کـه اینها نفوذینـد. اینها جزو 
آن دسـته ای نیسـتند که ارزشـها را قبول دارند و معتقد بـه تحّولند؛ نـه. اینها نفوذینـد؛ اینهـا بیگانه و غریبه انـد. اینها 

غیرخودی انـد؛ اینهـا انقاب و اسـام و ارزشـها را قبـول ندارند؛ جناحهـای خودی بایـد حواسشـان را جمع کنند.

ولی فقيه اجازه نمی دهد دشمنان با مصالح كشور بازی كنند
من دو، سـه نکته دیگـر را در این جا عـرض می کنم: نکتـه اّول این اسـت که هـم آن بیگانه ها، هم پشـتیبانان خـارج از 
کشورشـان، هم سرویسـهای جاسوسـی، هم آنهایی که در رادیوها پشـتیبانی تبلیغاتی برایشـان می کنند، هم آنهایی 
که احتمـاالً به صـورت آشـکار یا پنهـان پـول حواله آنهـا می کننـد، اینهـا بدانند کـه این انقـاب اجـازه نخواهـد داد. 
بنده تـا مسـؤولیت دارم و تا نفس می کشـم، اجـازه نخواهـم داد کـه اینها با مصالح این کشـور بـازی کنند. بنده کسـی 
نیسـتم؛ ایـن را هـم بدانند؛ مـن هم کـه نباشـم، هرکـس دیگـری در این مقـام و مسـؤولیت باشـد، همین طور اسـت. 
غیر از این امـکان نـدارد. آن دسـت ملکوتی و الهی کـه اصل والیـت فقیه را در قانون اساسـی گذاشـت، فهمیـد چه کار 
می کند. آن کسـی که در این مسـند هسـت، اگر همیـن دفاع از مصالـح انقـاب و مصالح کشـور و مصالح عالیه اسـام 
و مصالح مـردم و ایـن روحیه و این عمل را نداشـته باشـد، شـرایط از او سـلب شـده اسـت؛ آن وقت صاحیـت نخواهد 
داشـت؛ لذاسـت که شـما می بینید با همین اصل مخالفند؛ چون می دانند که مسـأله، مسـأله اشـخاص نیسـت. زیدی 
با این نـام، این مسـؤولیت را به عهـده گرفته اسـت؛ البته بـا او دشـمنند، اما می دانند که مسـأله بـا او تمام نمی شـود؛ او 
هم نباشـد، یکی دیگر باشـد، باز هـم قضیه همین اسـت؛ لذا بـا اصلـش مخالفند. بداننـد تا وقتی کـه این اصـل نورانی 
در قانون اساسـی هسـت و این ملـت از بـن دندان به اسـام عقیـده دارنـد، توطئه هـای اینها ممکن اسـت بـرای مردم 

دردسـر درسـت کند؛ اما نخواهد توانسـت ایـن بنای مسـتحکم را متزلزل سـازد.

تعريف مرزهای جديد و نو توسط جناح ها
حرف من خطاب بـه جناحها این اسـت: بـرادران عزیـز! خویشـاوندان! بیایید مرزهـای جدیـد و نویـی را تعریف کنید. 
نظام اسـامی به ایمان این خیـل عظیم مـردم مّتکی اسـت. ممکن اسـت از لحاظ سیاسـی، یک عـّده از مـردم به یک 
جناح، یک عـّده هم به یک جنـاح دیگر معتقد باشـند - باشـند - اما به اسـام معتقدند. خیـال نکننـد آن روزی که آن 
جنـاح در انتخابات برنـده می شـود، یک طـور اسـت؛ آن روزی که آن جنـاِح دیگـر برنده می شـود، طور دیگری اسـت؛ 
نه. اینها مذاقها و مسـلکهای سیاسـی و تشـخیصهای سیاسـی اسـت. اعتقاد به اسـام متعلّق به این مردم اسـت. مردم 
آن کسـی را انتخاب می کنند، آن کسـی را بـه آن مرکز قـدرت - چه مجلس، چه ریاسـت جمهوری، چـه جاهای دیگر؛ 
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هر جا که جای انتخاب اسـت - می فرسـتند که معتقدند براسـاس ارزشـهای اسـامی می خواهد این مملکـت را از فقر 
و تبعیـض و بی عدالتـی و بقیه ی ضعفهایـی کـه دارد، نجات دهد. مـردم دنبال اسـامند. ایـن دو جناحی کـه در داخل 
نظام قـرار دارند، مرزهـای جدیـدی را تعریف کننـد. اّوالً مرز بین خودشـان را کمرنگ کنند و قدری بیشـتر بـا هم گرم 

بگیرند؛ ثانیـاً مرزشـان را با آن بیگانه هـا آشـکارتر و واضحتر کنند.

دفاع حكومت اسامی از مخالف خود تا وقتی كه توطئه نكرده 
ببینید، بحـث این کـه حکومـت و دولت بـا مخالفان نظـام چگونـه رفتـار می کند، یک بحـث اسـت؛ اما ایـن بحث که 
فان جناح سیاسـیِ داخل نظـام، مواضع خـود را در مقابـل مخالف چگونـه تعریف می کند، یـک حرف دیگر اسـت. ما 
به عنـوان حکومت، ایـن مخالفی کـه در داخـل جامعـه وجـود دارد - ولو مخالف نظـام هم هسـت - تا وقتی کـه توطئه 
و معارضه نکرده اسـت، جان و مـال و ِعـرض و ناموس و حیثیت او امانت اسـت؛ مـا بایـد از او دفاع کنیـم و می کنیم. اگر 
دزدی در خیابـان رفت و دزدی کرد، ما نمی پرسـیم کـه خانه موافق نظـام را دزدی کرده اسـت یا خانه مخالـف نظام را؛ 
از هرکـس دزدی کـرده باشـد، مجازاتش می کنیم. کسـی کـه به طـور غیرقانونـی قتل نفس کنـد، مـا نمی گوییم چه 
کسـی را کشـته اسـت؛ اگر غیرقانونی کشـته باشـد، باید مجازات شـود؛ فرقی نمی کند. آن وقت که می خواهیم پلیس 
و مأمـور امنیت را مأمـور کنیم که بـرود امنیـت را حفظ کنـد، نمی گوییم بـرو امنیـت را در آن منطقه و خانه و شـهری 
که مردم آن بیشـتر معتقد بـه نظامند، حفـظ کن؛ نـه. حکومت نسـبت به همه آحـاد مردم وظیفـه ای دارد؛ مسـلمان 
باشـند، غیرمسـلمان باشـند؛ موافق نظام باشـند، مخالف نظام باشـند؛ تا وقتی بـه معـارض و توطئه کننـده و برخورد 
کننده و عامل دشـمن تبدیـل نشـده اند، رفتار حکومت بـا آنها، رفتـاری مثـل مؤمنین و مثـل بقیه مردم اسـت و هیچ 

تفاوتی نـدارد.

روشن كردن موضع جناحهای سياسی در مقابل مخالفين انقاب 
اما رفتـار جناحهای سیاسـی، غیـر از رفتار حکومت اسـت. جناحهای سیاسـی باید موضعشـان را مشـّخص کنند. باید 
صریحاً نسـبت بـه آن کسـی که با اسـام مخالـف اسـت، با انقـاب مخالف اسـت، بـا راه امـام مخالف اسـت، با اسـاس 
اسـامی بـرای این نظـام مخالـف اسـت، موضـع و مرزهاشـان را روشـن کننـد. همین طـور در مقابـل کسـانی هم که 
علی الظاّهـر متدیّننـد، امـا به تحـّول انقـاب و به اصـل انقـاب هیـچ اعتقـادی ندارنـد - متحّجـران و جامـدان - باید 
مرزهایشـان را مشـّخص کنند. نمی گوییم جنـگ و دعوا و مبـارزه کنند؛ امـا موضع خود را مشـّخص کننـد. این حرف 

ما بـه جناحهای سیاسـی اسـت.
البتـه آحاد مـردم مواضعشـان روشـن اسـت. خطاب مـن، خطـاب به آحـاد مردم نیسـت؛ آحـاد مـردم می داننـد. من 
آن روز هـم عرض کـردم که واقعـاً هیچ شـکوه ای از ایـن ملت عظیـم و شـجاع و مؤمـن و سلحشـور و انقابی و بـا وفا و 
پرگذشـت و صمیمی نیسـت. آنچه که توقع هسـت، از این اثرگذاران سیاسی اسـت؛ از کسانی اسـت که می نویسند؛ از 

کسـانی اسـت که می گویند. نبایـد بگذارند کـه آنچه دشـمن می خواهـد، انجـام بگیرد.
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اساس حركت دشمن عليه نظام
امـروز اسـاس حرکت دشـمن علیـه ایـن نظـام، یـک حرکـِت بـاز هـم فرهنگـی و روانـی اسـت. می خواهند مـردم را 
به آینـده ایـن کشـور بدبیـن و ناامیـد کننـد. می خواهند مـردم را بـه انقـاب بدبیـن کننـد. می خواهنـد مـردم را به 
دولتمـردان بدبیـن کننـد. می خواهنـد مـردم را بـه مسـؤوالن متدیّنـی کـه در بخشـهای مختلـف هسـتند - در قّوه 
مجریّـه، در قّوه قضایّیـه، در قّوه مقّننـه - بدبین کننـد. می خواهند بین مسـؤوالن جدایـی بیندازند و نقـار ایجاد کنند. 
می خواهنـد تصویـر تاریکـی از آینده درسـت کننـد. آنچه که موجب شـد مـن از مطبوعـات گله و شـکایت کنـم، این 
اسـت. آن مطبوعات فاسـد، درسـت همیـن کارهـا را می کردنـد؛ تصویـر از آینـده: تصویـر کج، معـوج، نومیـد کننده. 
تصویر از وضـع فعلی: تصویـر خاف واقـع، ایجاد جـّو تشـّنج در جامعـه، ایجاد بدبینی در قشـرها نسـبت بـه یکدیگر. 
بعضیشـان حتی در پـی ایجـاد این فکـر کـه مسـؤوالن کارایـی ندارند! ایـن هـم از آن غلطهاسـت؛ نـه. دولـت کارایی 
دارد، امکانـات دارد و می توانـد کارهایی را بکند و مشـغول هم هسـتند و به فضـل پـروردگار وظایف خودشـان را انجام 

می دهنـد. خواسـت دشـمن همینهایـی بـود که عـرض کـردم. نبایسـتی هیـچ کس بـه این کمـک کند.
همه کسـانی که در صحنه سیاسـی کشـور حضـور دارنـد، بـه ارزشـها و پایه هـای اساسـی این انقـاب اعتمـاد کنند. 
بدانیـد آن چیـزی کـه می تواند ایـن کشـور را نجات دهـد، همـان چیزهایی اسـت که همـه در اسـام مندرج اسـت و 
اسـام اسـت که می توانـد. و به فضـل پـروردگار دشـمن نخواهد توانسـت ایـن مـردم را از ادامـه این مسـیر بـاز دارد و 
مـردم نخواهند گذاشـت که تسـلّط اهریمنـی و جهّنمـِی بیگانـگان متجـاوز و پرتوّقع مجـّدداً بـه این کشـور برگردد.
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شعار اصلی انقاب اسامی
اهميت و معنای استقال يک ملت

عملكرد استعمارگران اروپايی در مقابل ملتها
استعمار انگلستان در هندوستان

مانـع شـدن اسـتعمارگران ازآگاهـی مـردم پـرو 
نسبت به تاريخ و تمدن خود 

توسـط  الجزايـر  در  اسـامی  آثـار  نابـودی 
استعمارگران

عواقب نبود استقال برای كشورها
نمونه هايی از استعمار در تاريخ صدساله كشور:

1. نفـوذ انگلسـتان در قيـام مشـروطه و بـه انحـراف 
آن كشـاندن 

اِعمـال  بـرای  رضاخـان  آوردن  سـِركار  بـر   .2
انگليـس خواسـته های 

3. بـر سـِركار آوردن محّمدرضـا پهلـوی بـرای اِعمال 
خواسـته هـای بيگانگان

و...

 تببين استقال به عنوان يكی از سه شعار
 اصلی انقاب اسامی
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تببين استقال به عنوان يكی از سه شعار اصلی انقاب اسامی*

شعار اصلی انقاب اسامی
شـعار اصلـی انقـاب مـا ایـن سـه کلمـه بـود: اسـتقال، آزادی، جمهـوری اسـامی. جمهـوری اسـامی، همان 
نظامی اسـت کـه وارد میدان شـد؛ بـا تاشـهای خـود و چالشـهایی که بـا آن روبـه رو بوده اسـت، پیش مـی رود و 
راه را بـاز می کند. شـعار آزادی، جزو شـعارهای بسـیار جّذاب اسـت؛ تکرار شـده اسـت؛ دربـاره آن حـرف زده اند؛ 
مقالـه نوشـته اند؛ کتـاب نوشـته اند و شـعار داده انـد. دربـاره آزادی، سـخنها گفته شـده اسـت؛ بعضی بـا اعتدال، 
بعضی با افـراط، بعضی بـا تفریط. شـعار آزادی، زنده مانده اسـت؛ اما شـعار اسـتقال برخـاف آن دو شـعار دیگر، 

در انـزوا قـرار گرفته اسـت.

اهميت و معنای استقال يک ملت
شـعار اسـتقال، یکـی از مهمترین شعارهاسـت. اگر اسـتقال نباشـد، یک ملت بـه آزادی خـود و به شـعار آزادی 
خود هم نمی تواند خوشـبین باشـد. اسـتقال را بعضی عمـداً، بعضی سـهواً، بعضـی از روی غفلت و بعضـی از روی 

خباثـت، می خواهند به دسـت فراموشـی بسـپارند.
معنی اسـتقال چیسـت؟ برای یک ملت، اسـتقال چـه مفهوم و چـه ارزشـی دارد؟ اسـتقال، یعنـی این که یک 
ملـت بتواند بـر سرنوشـت خـود مسـلّط باشـد؛ بیگانـگان دسـت دراز نکننـد و سرنوشـت او را خائنانـه و مغرضانه 
رقـم نزنند. ایـن معنـای اسـتقال اسـت. اگـر از ملتـی اسـتقال او گرفته شـد؛ یعنـی اگـر بیگانـگان - کـه یقیناً 
دلسـوز او نیسـتند - بـر سرنوشـت او مسـلّط شـدند، دو چیـز را از دسـت می دهـد: اّول، عـّزت نفـس خـود را، 

*. بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم  1379/07/14  



ت انقالب کبیر اسالمی"
ضوع " ماهی

شتر درباره مو
مطالعه بی

ماهیت انقالب 
کبیر اسالمی

92

افتخارات خود را، احسـاس هویّـت خـود را؛ دوم، منافع خود را. دشـمنی که بر سرنوشـت یک ملت مسـلّط شـود، 
دلسـوز آن ملـت نیسـت و منافـع آن ملـت بـرای او اهمیـت نـدارد. آن کـه می آیـد یـک ملت را مسـّخر سـرپنجه 
قـدرت خـود می کنـد، در درجـه اّول - در حقیقـت، در اّول و آخـر - بـه فکـر منافـع خـود اسـت. آنچـه بـرای او 
کمتریـن اهمیتـی نـدارد، منافـع آن ملتـی اسـت کـه اسـتقال خـود را از دسـت داده اسـت. مـا در ایـن زمینـه 

نمونه هـای فراوانـی در قـرن نوزدهـم و سـپس بـه دنبـال آن در قـرن بیسـتم، داریم.

عملكرد استعمارگران اروپايی در مقابل ملتها
اسـتعمارگران اروپایـی آمدند و بـر مناطق بسـیاری از آسـیا، آفریقا و امریـکای التین تسـلّط پیدا کردنـد؛ ملتهای 
آن مناطـق را ذلیل کردنـد؛ فرهنگ آنهـا را، هویّـت آنها را، ثـروت آنهـا را به تـاراج بردند؛ حتـی زبان آنهـا را، خّط 
آنهـا را، سـابقه و سـّنت آنهـا را زیـر پا لـه کردنـد. ملتهـا را ذلیـل کردنـد؛ آنهـا را دوشـیدند؛ ثـروت آنهـا را غارت 
کردند؛ فرهنـگ آنهـا را نابود کردنـد؛ تا آن وقتـی که ممکـن بود، ماندنـد، بعد هـم رفتند. مـن نمونه هایـی از این 

قبیـل، بعضی را به چشـم خـود دیـده ام، بعضـی را شـنیده ام و بعضـی را خوانده ام.

استعمار انگلستان در هندوستان
یـک نمونـه، کشـور بـزرگ و پهنـاور هندوسـتان اسـت. انگلیسـیها از راه دور آمدنـد؛ اّول بـا تزویـر و فریـب و بعد 
با سـاح و قـّوت نظامـی، سـرزمین هنـد را گرفتند. سـالهای متمـادی بر ایـن سـرزمین مسـلّط ماندند؛ مـردم را 
ذلیل کردند؛ بـزرگان را نابـود کردنـد و ثروتهای هنـد را از بین بردنـد. انگلیس، خزانـه خود و جیب سـرمایه داران 
خـود را از سـرمایه ها و فرآورده هـای هنـد پـر کرد؛ امـا هنـد را در فقـر و مسـکنت و بدبختـی باقی گذاشـت. فقط 
ثـروت ماّدی نبـود؛ ثـروت معنـوی آنها را هـم گرفتنـد و زبان خـود را بـر آنها تحمیـل کردنـد. زبان رسـمی امروز 
دولتهـای هنـد و پاکسـتان و بنـگادش - کـه مجموعاً شـبه قـاّره هنـد قدیم اسـت کـه مسـتعمره انگلیـس بود 
- انگلیسـی اسـت! آن منطقـه دهها زبـان محلی داشـته اسـت؛ ایـن زبانهـا را تـا آن جایی که توانسـتند، منسـوخ 
کردنـد و از بین بردنـد. یک ملت، زبـان خود را کـه از دسـت داد، یعنی از گذشـته خـود، از تاریخ خود، از سـّنتهای 

خـود و از میراثهـای گرانقـدر خـود منقطـع و جـدا می شـود و از آنها بـی خبـر می ماند.

مانع شدن استعمارگران ازآگاهی مردم پرو نسبت به تاريخ و تمدن خود 
یـک نمونـه دیگـر عـرض می کنـم. رئیـس جمهـور کشـور پـرو در امریـکای التیـن، در زمانـی کـه بنـده رئیـس 
جمهـور بـودم، بـه مـن گفـت: مـا اخیـراً یـک تمـّدن بسـیار باشـکوه را در حّفاریهـای خـود در کشـورمان پیـدا 
کرده ایـم. او می گفـت: سـالها اسـتعمارگران بـر کشـور پـرو مسـلّط بودند؛ امـا نگذاشـتند مـردم و روشـنفکران و 
صاحب نظـران پـرو بفهمنـد کـه در گذشـته چنیـن تمّدنـی داشـتند! یعنـی اینهـا حتـی از این کـه مـردم، تاریخ 

خودشـان را بداننـد و بـه گذشـته خودشـان افتخـار کننـد، مانـع می شـدند!
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نابودی آثار اسامی در الجزاير توسط استعمارگران
یـک نمونـه دیگـر، الجزایـر، ایـن کشـور عربـی و مسـلمان اسـت. فرانسـویها آمدنـد و دههـا سـال بـر آن کشـور 
مسـلّط شـدند؛ با سـاح آن جا را قبضـه کردنـد؛ در آن جا حکومـت تشـکیل دادند؛ حـّکام و افسـران خودشـان را 
به حکومـت و فرماندهـی آن کشـور گماشـتند؛ اّولیـن چیزی کـه کمر بـه آن بسـتند، از بین بـردن آثار اسـامی 
و حتـی از بین بـردن زبان عربـی بود. بـاز زمانی کـه من رئیـس جمهور بـودم، یکـی از بلندپایـگان دولـت الجزایر 
در آن روز، بـه تهـران آمـد و با مـن ماقـات کـرد. در اثنای صحبـت می خواسـت مطلبـی را بیـان کند؛ امـا تعبیر 
عربـی آن مطلـب را بلد نبـود! عرب زبـان، می خواسـت مفهومی را بـه من منتقـل کند، نمی دانسـت با زبـان عربی 
چگونـه می شـود آن را منتقل کـرد! رو کـرد به وزیـر خارجـه اش، به زبـان فرانسـوی از او پرسـید که این بـه عربی 
چـه می شـود؟ او هـم در جـواب گفـت بـه عربـی این می شـود؛ بعـد لغـت عربـی را بـه کار بـرد! یعنـی زبـدگان و 
نخبگان یـک ملت، بـه خاطر تأثیـر اسـتعمار، از زبـان خودشـان دور ماندنـد. دلسـوزان الجزایـری بعـد از آن با ما 

صحبـت کردنـد و گفتند مـا همت گماشـته ایم کـه بعـد از ازالـه اسـتعمار، بتوانیـم زبـان عربـی را برگردانیم.

عواقب نبود استقال برای كشورها
عزیزان مـن! بـرادران و خواهـران مـن! نبـودن اسـتقال، با یک کشـور این طـور عمـل می کنـد. هویّت ملـی را از 
مردم آن کشـور می گیـرد؛ افتخـارات را از آنهـا می گیرد؛ سـابقه تاریخـی را از آنهـا می گیـرد؛ منافع مـاّدی آنها را 
چپـاول می کنـد؛ هویّت فرهنگـی و زبـان آنها را هـم می گیـرد. این وضـع تسـلِّط یک قدرت بر یک کشـور اسـت. 
در دوران اسـتعمار این گونـه بـود. در دوران بعـد از اسـتعمار - که معروف به دوران اسـتثمار اسـت - طـور دیگری 
بـود. البته کشـور ما هرگـز اسـتعمار نشـد؛ یعنی بیگانـگان نتوانسـتند بـه این کشـور بیاینـد و یـک حکومت غیر 
ایرانـی - حکومـت مثـًا انگلیسـی؛ چـون انگلیسـیها این جـا مسـلّط بودنـد - تشـکیل دهنـد. ملـت ایـران این را 
اجازه نـداد؛ اما هرچـه توانسـتند - در آن جایـی کـه می توانسـتند و در دورانی کـه قادر بودنـد - نفوذ خودشـان را 

در ایـران توسـعه دادند.

نمونه هايی از استعمار در تاريخ صدساله كشور:
مـن چهـار نمونـه را از تاریـِخ نزدیـِک خودمـان - تاریـخ صد سـال پیش بـه این طـرف - به شـما عرض کنـم. این 
چهـار نمونه به مـا نشـان می دهد کـه وقتی یـک قـدرت بیگانـه بـر دسـتگاههای سیاسـی و فرهنگی یک کشـور 

مسـلّط شـود، بـر سـر آن کشـور و آن ملت چـه می آید.

1- نفوذ انگلستان در قيام مشروطه و به انحراف كشاندن آن
یک نمونه، نمونه مشـروطیت اسـت. می دانیـد، دوران اسـتبداد حکومت قاجـار مردم را بـه جان آورده بـود. مردم 
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قیام کردنـد، دلسـوزان جامعـه قیـام کردند؛ پیشـرو آنها هـم علمای دیـن بودنـد. در نجـف، مرجع تقلیـدی مثل 
مرحـوم آیـةاللَّ آخونـد خراسـانی؛ در تهـران سـه نفر عالـم بـزرگ - مرحوم شـیخ فضـل اللَّ نـوری، مرحوم سـید 
عبـداللَّ بهبهانـی، مرحـوم سـید محّمـد طباطبایـی - پیشـوایان مشـروطه بودنـد. پشـتوانه ی اینها هم دسـتگاه 
حـوزه علمیـه در نجف بـود. اینهـا چـه می خواسـتند؟ اینهـا می خواسـتند کـه در ایـران عدالـت برپا شـود؛ یعنی 
اسـتبداد از بیـن بـرود. وقتـی کـه جـوش و خـروش مـردم دیـده شـد، دولـت انگلسـتان کـه آن وقـت در ایـران 
نفوذ بسـیار زیـادی داشـت و از عواملـی در میـان روشـنفکران برخوردار بـود، اینهـا را دید و نسـخه خـودش را به 
اینهـا القـاء کـرد. البتـه در بین همـان دلسـوزان هـم عـّده ای از روشـنفکران بودنـد. حـّق آنهـا نباید ضایع شـود؛ 
لیکن یـک عّده روشـنفکر هـم بودند کـه مـزدور و خـود فروختـه و از عوامـل انگلیس محسـوب می شـدند. باری؛ 
مشـروطه، قالب و ترکیب حکومتـِی انگلیس بـود. این روشـنفکران به جـای این که دنبال دسـتگاه عدالت باشـند 
و یک ترکیـب ایرانـی و یک فرمـول ایرانـی بـرای ایجـاد عدالت بـه وجـود آورنـد، مشـروطیت را سـر کار آوردند. 
نتیجـه چه شـد؟ نتیجـه این شـد که ایـن نهضـت عظیم مـردم که پشـت سـِر علمـا و به نـام دیـن و با شـعار دین 
خواهـی بود، بعـد از مّدت بسـیار کوتاهـی منتهی به این شـد که شـیخ فضل اللَّ نـوری را - کـه این شـهید بزرگوار 
همین جـا مدفون اسـت - در تهران بـه دار کشـیدند. اندك زمانی بعد، سـید عبـداللَّ بهبهانـی را در خانـه اش ترور 
کردنـد. بعد از آن هـم سـید محّمـد طباطبایـی در انـزوا و تنهایی از دنیـا رفـت. آن وقت مشـروطه را هم بـه همان 

شـکلی کـه خودشـان می خواسـتند برگرداندنـد؛ مشـروطه ای که باالخـره منتهـی به حکومـت رضاخانی شـد!

2- بر سِركار آوردن رضاخان برای اِعمال خواسته های انگليس
نمونـه دوم، خـوِد حکومـت رضاخـان اسـت. انگلیسـیها قـراردادی را بـا دولـت قاجاریـه در میـان گذاشـتند کـه 
براسـاس آن قرارداد، تمام مسـائل مالـی و تمام مسـائل نظامی کشـور ایـران در قبضه انگلیسـیها قـرار می گرفت. 
مرحـوم سـید حسـن مـدّرس، آن عالـم آگاه، بـا ایـن قـرارداد مخالفـت کـرد و نگذاشـت ایـن الیحـه در مجلس 
شـورای ملـِی آن روز تصویـب شـود. بعـد کـه انگلیسـیها از این جـا محـروم شـدند و دیدنـد نمی شـود این طوری 
عمل کـرد، به فکـر تـازه ای افتادنـد. فهمیدند بایـد در ایران یـک دیکتاتـور را بر سـِرکار بیاورنـد تا امثال مدّرسـها 
را قلع و قمـع کند؛ بـا مردم بـا کمال خشـونت رفتـار کنـد؛ خواسـته های انگلیـس را اعمال کنـد. لـذا رضاخان را 
بر سـِر کار آوردند. ماجرای به سـلطنت رسـیدن رضاخـان در ایـران، یکـی از ماجراهای بسـیار عبرت انگیـز تاریخ 
ماسـت. ماجرایی اسـت که همه جوانهای این کشـور، امـروز بایـد بدانند. هـرج و مرج قبـل از رضاخان، به وسـیله 
مشـت پوالدیـن رضاخان و بـا کمک دولـت انگلیـس از بیـن رفت و یـک نظم تحمیلـی و اسـتبدادی در کشـور به 
وجود آمـد که پنجـاه و پنج سـال ادامـه پیدا کـرد. نفـوذ انگلیـس در دسـتگاههای سیاسـی و فرهنگی کشـور ما، 

مـردم را تحت فشـار قـرار داد.
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3- بر سِركار آوردن محّمدرضا پهلوی برای اِعمال خواسته های بيگانگان
نمونـه سـوم، نمونه شـهریور 1320 اسـت کـه رضاخان بـه وسـیله حامیـان قبلی خـود از سـلطنت عزل شـد و از 
ایـران بیرون رفـت. محّمدرضـا را بـر سـِر کار آوردند؛ بـا قرار تسـلیم محـض در مقابـل انگلیسـیها! هـر کاری آنها 
می خواسـتند، انجام مـی داد؛ دیگـر احتیاج به اسـتعمار نبـود! وقتـی که یک خائـن ایرانـی حاضر اسـت در مقابل 
کمـِک بیگانه، بـر ملت ایـران سـلطنت و حکومت کنـد و خواسـته آن بیگانـه را در ایـران اِعمـال نمایـد، دیگر چه 

لزومـی دارد زحمـت اسـتعمار را به خودشـان بدهنـد!؟ ایـن کار را کردند.

4- كودتای 28 مرداد و ادامه ديكتاتوری سياه پهلوی
بعـد، نمونه چهـارم پیـش آمـد. و آن مـرداد سـال 1332 هجری شمسـی بـود. بعـد از آن کـه حکومت مصـّدق را 
سـرنگون کردنـد - البته قبـًا مرحـوم آیـةاللَّ کاشـانی را بـا ترفندهای خودشـان منـزوی کردنـد، کنار زدنـد و با 
بی تدبیریهایـی که انجـام گرفت کنار گذاشـتند - باز سـِر کار آمدنـد و وارد ایران شـدند و توانسـتند با نفـوذ خود، 
با ایادی خـود، با فعالیـت خود، کودتـای 28 مـرداد را به وجـود آورنـد و محّمدرضـا را که از ایـران فرار کـرده بود، 
به ایـران برگرداننـد. بیسـت و پنج سـال بعـد از آن، حکومت دیکتاتوری سـیاه پهلـوی ادامـه پیدا کـرد. این چهار 

مقطع اسـت؛ اینهـا همـه عبرت انگیز اسـت.

استقال، بيت الغزل انقاب اسامی
یک ملت وقتـی اجـازه بدهد کـه یـک قـدرت بیگانـه در دسـتگاههای سیاسـی او یـا در دسـتگاههای فرهنگی او 
نفـوذ کنـد، سرنوشـت این ملـت همیـن اسـت. اگر انقـاب اسـامی پیـش نیامـده بـود، اگر این ملت پشـِت سـر 
امـام بزرگـوار، این حرکـت عظیـم تاریخـی را بـه وجـود نیـاورده بـود، می دانیـد امروز ملـت ایـران چگونـه بود؟ 
ملتی کـه هیچیـک از پیشـرفتهای علمـی غـرب را فـرا نگرفته بـود. نـه اختراعی، نـه اکتشـافی، نه سـازندگی ای. 
منابعـش را از دسـت داده بـود؛ نفتـش را از آب رودخانه ها هـم ارزانتر به همـان دشـمنها فروختـه و در اختیار آنها 
گذاشـته بود. نفت مـال آنهـا، پاالیـش از آنهـا، قراردادهـای طوالنی مـدت برای آنهـا! دشـمنان این کشـور، برای 
بقیـه معـادن و منابع کشـور هـم برنامه ریـزی کـرده بودنـد. می خواسـتند مغزهای ایـن ملـت را ببرند و دسـتگاه 

علمی کشـور را در سـطح پاییـن نگـه دارند.
در روزهـای نفـوذ امریـکا و انگلیس در ایـران، ملـت ایـران روزهای سـختی را گذرانـد. صد سـال، اّول انگلیسـیها 
و بعـد امریکاییهـا بـا نفـوذ خـود ایـن کشـور را عقـب انداختنـد. مـا امـروز هـر مرحلـه ای را کـه وارد می شـویم، 

نشـانه های کوتاهیهـای آنهـا، خیانتهـای آنهـا و بدعملـی آنهـا را بـه چشـممان مشـاهده می کنیـم.
انقـاب اسـامی از بزرگتریـن کارهایی کـه کـرد این بود کـه دسـت امریـکا را کوتـاه کـرد. انقاب اسـامی جزو 
افتخاراتـش ایـن بـود کـه نفـوذ امریـکا، دسـت امریـکا و ریشـه های امریـکا و بنـد و بسـت های امریکایـی را در 
ایـن کشـور از بیـن بـرد. البتـه عـّده ای کـه در اّوِل کار بـر مسـند حکومـت در این کشـور نشسـته بودنـد و دل در 
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گـرو امریـکا و امریکایـی داشـتند، می خواسـتند نگذارنـد. مـن در شـورای عالی دفـاِع سـال 58 از نزدیـک خودم 
شـاهد بودم. داشـتند مصّوبـه ای می گذراندند که بـر اسـاس آن مصّوبه، هیأتهـای مستشـارِی نظامـِی امریکایی - 
همانهایـی که آن همـه جنایـت و خیانت کـرده بودند - بـا نام دیگـری در ارتـش جمهوری اسـامی باقـی بمانند! 
بنـده مانع شـدم، گفتم ایـن چه کاری اسـت که شـما می کنیـد؟! قـدری بحث شـد، مطلـب را متوّقف گذاشـتند. 
بعد هم خـدای متعال بـه آنهـا توفیـق نـداد ایـن کار را بکننـد و رفتند. یک بـار دیگـر هنوز یـک سـال از پیروزی 
انقاب اسـامی نگذشـته بـود که همـان آقایـان، در الجزایـر طرح گفتگـوی بـا امریکاییهـا - دشـمنان خونی این 

ملـت - را ریختنـد؛ ولی امـام مانع شـدند و نگذاشـتند.
انسـان وقتی از این گونه افـراد، نـام »اصـاح« و »آزادی« را می شـنود، حق دارد بدبین شـود. کسـانی کـه پس از 
یک چنیـن انقـاب باشـکوهی - که لبـه تیز ایـن انقـاب هـم علیه سـلطه امریـکا بـود - می خواسـتند بـا تدابیر 
گوناگـون، امریکاییهـا را کـه از در رفتـه بودنـد، از پنجـره برگرداننـد، اکنـون دم از »آزادی« و »اصـاح« بزننـد و 
کسـانی از تفاله هـا و از مـزدوران رژیم گذشـته بـه آنها کمـک کنند! هـر آدم هوشـمندی حـق دارد نگران شـود و 
سـوءظن پیدا بکنـد. اسـتقال، بیت الغـزل انقاب اسـامی بـود؛ یعنی نفـوذ بیگانـه در این کشـور ممنـوع؛ یعنی 
امریـکا و انگلیـس و دیگـران حق ندارنـد در مسـائل سیاسـی و فرهنگـی کشـور هیچ گونه اعمـال نفـوذی بکنند.

تاش دشمن برای نفوذ در دستگاههای سياسی و فرهنگی كشور
بـرادران و خواهـران عزیز من! مسـأله اسـتقال را مطـرح کردم، بـرای این کـه قانون اساسـی ما تصریـح می کند، 
نـه اسـتقال می توانـد جلـِو آزادی را بگیـرد، نـه آزادی می توانـد جلـِو اسـتقال را بگیـرد؛ و ایـن بسـیار مبنـای 
متیـن و مسـتحکمی اسـت. اگر کسـانی بـه نـام آزادی و بـا شـعار آزادی بخواهنـد پای دشـمن را بـاز و نفـوذ او را 
برقـرار کنند، ایـن آزادی نیسـت. ایـن آن چیزی اسـت که دشـمن می خواهـد. این همان دامی اسـت که دشـمن 

می گسـتراند. امروز، روز حّساسـی اسـت. ایـن روزگار، روزگار حّساسـی اسـت.
وقتی انسـان می بینـد دسـتگاههای تبلیغاتی دشـمن - دسـتگاه تبلیغاتی مزدور امریکا و سـازمان سـیا، دسـتگاه 
تبلیغاتـی دولـت انگلیـس، دسـتگاه تبلیغاتـی دولـت غاصـب صهیونیسـت - بـرای فـان الیحـه در مجلـس یقه 
می دراننـد، جنـگ روانـی می کنند؛ بـه خاطر فـان زندانی، بـه خاطر فـان مسـؤول، دلسـوزیهای دایـه مهربانتر 
از مـادر را نشـان می دهنـد، انسـان حـق دارد بـه شـک بیفتـد؛ حـق دارد در صـدق بسـیاری از اّدعاهایـی کـه 

می شـود، تردیـد کنـد.
دشـمن امـروز امیـدوار اسـت شـاید بتوانـد از ضعفهـا اسـتفاده کنـد؛ از ساده اندیشـیها اسـتفاده کند؛ جـای پای 
خـود را در دسـتگاههای سیاسـی کشـور و دسـتگاههای فرهنگی کشـور باز هم بـاز کند؛ امـا من عـرض می کنم، 

این ملت بیـدار اسـت؛ مسـؤوالن بیدارنـد و جـواب زیاده طلبی دشـمن را بـا قدرت بـه او خواهنـد داد.
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جلوگيری از طمع ورزی دشمن با رعايت قانون
قانون اساسـی مـا یـک قانـون مترّقی، بسـیار مسـتحکم و بسـیار هوشـمندانه نوشـته شـده اسـت. براسـاس این 
قانـون، همـه چیـز در جـای خـود قـرار دارد و قـرار گرفته اسـت. توصیـه من بـه همه مسـؤوالن، بـه همـه مراکز 
قانونگـذاری، بـه همـه مراکـز قانونـی و به همـه آحـاد ملت، رعایـت قانـون اسـت. اگر مـا قانـون را رعایـت کنیم، 
دشـمن نمی تواند به طمـع ورزی خـود ادامه دهـد. قانون بایـد رعایت شـود. قانـون، راه نفوذ دشـمن را هم بسـته 
اسـت. اگـر دیـده می شـود در مـواردی اغتشاشـگرانی از سـوی دسـتگاههای تبلیغاتـی دشـمن تأیید می شـوند، 
این جـا بهتریـن پاسـخ به دشـمن این اسـت کـه قانـون اجـرا شـود. اگـر اغتشاشـگراِن حوادثـی از قبیـل حوادث 
خرم آبـاد، با قـّوت و قـدرت بـه وسـیله دسـتگاههای قانونی بـه مجازات خـود برسـند - هر که هسـتند - دشـمن 
دیگـر جـرأت نمی کند. بـا رعایـت قانـون، با رعایـت انصـاف، بـدون تـن دادن بـه اختافات جزئـِی سیاسـی - که 

همـراه بـا هوچیگراییهـا، بـزرگ نشـان داده می شـود - دشـمن نمی توانـد به طمـع ورزی خـود ادامـه دهد.

ضرورت حل اختافات جناحها براساس اصول اساسی
من به شـما عـرض کنـم؛ عزیـزان مـن! ایـن اختافـات سیاسـی و جناحـی که گاهـی بسـیار بـزرگ نشـان داده 
می شـود، به این بزرگی نیسـت؛ بـه این اهمیـت نیسـت. مـردم راه خودشـان را می روند. راه مـردم، راه اسـام، راه 
انقـاب، راه خـدا و راه امـام بزرگوار اسـت. مـردم با ایـن خطکشـیهای تصّنعـی و مصنوعـی کاری ندارند. دشـمن 
دوسـت می دارد جناحهـا را بیشـتر به جان هـم بینـدازد. بنـده از روی دلسـوزی کامل، بارهـا در نمـاز جمعه - که 
مقّدسـترین مکانهاسـت - و در سـایر جاهـا، جناحهـای سیاسـی را دعـوت کـردم؛ گفتـم بیاییـد بنشـینید با هم 
صحبـت کنید، بـا هم مذاکـره کنیـد. بیایید مـواردی را کـه بـر روی آن با هـم اتّفـاق نظر داریـد، اصل قـرار دهید 
و اختافـات را براسـاس اینهـا حـل کنید. اگـر بـر روی اصـول پافشـاری کنید، مـوارد جزئـِی اختافی و سیاسـی 
اهمیتی هم نـدارد. عـّده ای قبـول کردند؛ عـّده ای لجاجـت کردنـد و می کنند. ایـن لجاجت چـه معنـا دارد؟! چرا 
باید کسـانی وحدت ملـت را، وحـدت ملـی را، امنیـت ملـی را، منافع ملـی و مصالـح این کشـور را قربانـی اغراض 
جناحـی کننـد؛ که اگـر بـدون نفوذ دشـمن باشـد، بسـیار بد اسـت و اگـر با نفوذ دشـمن باشـد، چنـد برابـر بدتر 

اسـت؟
بنـده باز هـم همـه را دعـوت می کنم بـه وحـدت کلمه براسـاس اصـول اساسـِی نظام اسـامی؛ بـر اسـاس بّینات 
قانون اساسـی؛ بر اسـاس اسـام؛ براسـاس راه امام؛ براسـاس منافع مردم؛ براسـاس سـتیزه با هر کسـی کـه با این 
ملـت سـتیزه گری می کنـد. این خّط روشـنی اسـت کـه همـه خیرخواهـان و دلسـوزان و افـراد صـادق می توانند 

براسـاس آن جمع شـوند.

در نظر گرفتن شاخصهای اصلی برای اصاح امور كشور توسط مسؤوالن 
آنچه امـروز بـرای ایـن ملـت اهمیـت دارد، ایـن اسـت که مسـؤوالن کشـور بـا همه قـدرت و تـوان، شـاخصهای 
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اصلـی را بـرای اصـاح امـور کشـور در نظـر بگیرند؛ همان سـه شـاخص عمـده ای کـه گفته شـد: مبـارزه بـا فقر، 
مبـارزه با فسـاد، مبـارزه بـا تبعیـض. ایـن اسـاس قضیه اسـت. اگـر فقـر و فسـاد و تبعیـض به وسـیله مسـؤوالن 
کشـور تحّمل نشـود؛ رضـای الهی، توفیـق الهـی، هدایت الهی، شـامل حـال همـه خواهد شـد؛ گره ها بـاز خواهد 

شـد. این ملـت در میـدان اسـت؛ این ملـت باوفاسـت؛ ایـن ملت بـه قـرآن دل داده اسـت.

قاعده ای كه امام)ره( در مقابل دشمن داشت
اگـر بخواهیـم ایـن کارهـا انجـام گیـرد، راهـش ایـن اسـت کـه جلـِو نفوذ دشـمن بـا کمـال قدرت بسـته شـود. 
امـام بزرگـوار مـا، قاعده ای پیـش خودشـان داشـتند و بارهـا هـم آن را بـر زبـان می آوردنـد. می گفتنـد هرجا که 
دیدید دشـمناِن سـوگند خـورده این ملـت و این کشـور، آن جـا توّجـه و عاقه منـدی نشـان می دهنـد و از آن جا 
دفاع می کننـد، بـه کار آنها سـوءظن پیدا کنیـد. گاهی بـرای این کـه شـخصیتی را خـراب کننـد، از او جانبداری 
می کننـد. گاهی بـرای این کـه یک دست نشـانده خـود را بـزرگ کننـد، از او حمایـت می کننـد و جنـگ روانی به 
راه می اندازنـد. خوشـبختانه ملت ما سیاسـی اسـت؛ ملت مـا هشـیار و بیدار اسـت و فریب ایـن چیزهـا را نخواهد 

خـورد.

مورد اعتماد بودن مراكز قانونی 
توصیـه آخـر مـن ایـن اسـت کـه مراکـز قانونـی بایـد مـورد اعتمـاد باشـند. قـّوه قضایّیـه مـورد اعتمـاد، دولـت 
مورد اعتمـاد، شـورای نگهبـان و مجلـس مـورد اعتمـاد، مجمـع تشـخیص مصلحت مـورد اعتمـاد؛ اینهـا مراکز 
قانونی انـد. تبلیغات دشـمن، هـر وقتی برای هـر دسـته از مخاطبان سـعی می کنـد یکی از ایـن مراکـز را بمباران 
تبلیغاتـی کند؛ بـرای این کـه رابطـه و امیـد و اطمینان مـردم را از آنها سـلب کنـد. من عـرض می کنـم، همه این 
دسـتگاهها بایـد مـورد اعتمـاد مـردم باشـند؛ ملـت به آنهـا اعتمـاد کننـد؛ آنهـا امیـن مردمنـد. نمی گویـم خطا 
نمی شـود؛ ممکـن اسـت خطـا بشـود؛ امـا هـر خطایـی راه جبرانـی دارد. اگـر پیوند میـان مـردم و دسـتگاههای 

قانونـی گسسـته شـود، راه جبـران نـدارد. دشـمن ایـن را می خواهد.
البتـه دسـتگاههای مسـؤول - هـم مجلـس، هـم شـورای نگهبـان، هـم قـّوه قضایّیـه، هـم دولـت و هـم مجمـع 
تشـخیص مصلحت و دیگرها - بایـد مراقب و کوشـا باشـند و آن راه دقیقـی را که اسـام و قانون - شـرع و قانون - 
برایشـان معّین می کند، بـدون رودربایسـتی، بـدون ماحظه و بـدون رعایـت جنبه هـای غیـرالزم بپیمایند. خدا 

را رعایـت کننـد، مـردم را رعایـت کنند، مصالـح ملـی را رعایـت کنند؛ خـدا هم بـه کار آنهـا برکت خواهـد داد.
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توحيد، كرامت انسان و عدالت اجتماعی، اركان اساسی پيام انقاب اسامی*

مقابله انقاب اسامی با استبداد و وابستگی
ملـت و کشـور مـا پـس از گذرانـدن دوران طوالنـی سـلطه های اسـتبدادی و خاندانهـای پادشـاهی - کـه یکـی 
پس از دیگـری آمدنـد و رفتنـد - در حالـی وارد مرحلـه دنیای نو شـد که از طرفـی عصـر دیکتاتـوری در آن تمام 
نشـده بود، و از طـرف دیگـر دوران وابسـتگی در آن آغاز شـده بود. اگـر به مقطـع اخیـر تاریخی کشـورتان - قبل 
از انقـاب - نگاهـی بکنیـد، می بینیـد ما در حـول و حـوش این پیـچ تاریخـی که انقـاب آن را بـرای مـا به وجود 
آورد، در چـه وضعـی بودیـم؛ در ایـن صـورت می توانیـم موقعیت کنونـی خود را درسـت تشـخیص دهیـم. در آن 
مقطع، عصـر اسـتبداد و دیکتاتـوری در این کشـور بـه عصـر وابسـتگی تبدیل شـد. البته وابسـتگی کشـور دفعتاً 
پیش نیامـد، بلکـه از اواخـر دوران قاجـار بتدریج وابسـتگی به اقتصـاد و سیاسـتهای جهانـی و دولتهـای بیگانه با 
دادن امتیـازات پی درپـی بـه خارجیهـا - کـه بـه زیـان ملت ایـران بود - شـروع شـد. بعـد وقتـی دوران اسـتبداد 
به خاطـر نهضت مشـروطیت و قضایـای دیگـر ضعیف گردیـد، ناگهـان َعلَم شـوم و ننگیـن وابسـتگی در حکومت 
پهلـوی بلنـد شـد؛ یعنـی حاکمیـت سیاسـتهای وابسـته و قراردادهای تحـت فرمـان و حاکمـان و شـخصیتهای 
سیاسـِی دست نشـانده و گـوش بـه فرمـان خارجـی؛ البتـه دیکتاتـوری هـم در آن بـود و روزبـه روز خطرناکتـر و 
مدرنتـر و سـخت تر هـم می شـد. انقـاب در چنین شـرایطی بـه پیـروزی رسـید؛ یعنـی ملـت ایـران در آِن واحد 
حرکـت عظیمی را شـروع کـرد که هـم علیـه دیکتاتـوری و اسـتبداد و حکومتهـای خودکامـه ای بود کـه قرنهای 
متمادی بـر این کشـور حاکم بودنـد، و هـم این حرکـت بـر ضـّد وابسـتگی، دست نشـاندگی، گوش به فرمان بودن 
و تابـع قدرتهـای بیـروِن این مرزهـا قرار داشـتن بـود. انقـاب در مقابل ایـن دو عارضـه که برای کشـور ما بسـیار 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان زنجان 1384/07/22
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عمیـق و دیریـن و خطرنـاك بـود، پنجه درپنجـه انداخـت. لـذا کار انقاب دشـوار بود.

توحيد، ركن اساسی شعار اسامی و پيام انقاب اسامی
اگـر انقـاب مّتکی بـه اعتقـاد دینـی و ایمان اسـامی نبـود، نمی توانسـت پیـروز شـود. ایمـاِن یکایک مـردم بود 
که توانسـت این حرکـت را به وجـود آورد و اسـتمرار بخشـد. قبـل از انقاب اسـامی همـه نهضتهـای صدوپنجاه 
سـال اخیر همین هـدف را دنبـال کردند، ولـی بـا ناکامی روبـه رو شـدند. انقاب توانسـت در همـان راه بـا قدرت 
پیش بـرود و بـر عوامـل ناکامـی اش غلبه کنـد. چرا؟ چـون انقاب اسـامی حـرف نویـی را بـه میـان آورد؛ حرف 
نویی کـه می توانسـت در دنیای افـکار عمومی، بخصـوص در دنیای اسـام، بـرای خود جا بـاز کند. قسـمت اعظم 
این حـرِف نو توحیـد بود؛ بـا معنـای عمیـق و دقیـق و همه جانبـه آن. توحید یعنـی حاکمیـت ارزشـهای الهی بر 
جامعه و نفـی حکومتهـای طاغوتی، اسـتبدادی، فاسـد و طغیانگر بـر ارزشـهای انسـانی و اصیل. بنابرایـن توحید 

سـتون فقـرات و رکن اساسـی شـعار اسـامی و پیام انقـاب اسـامی بود.

توّجه به كرامت انسان، يكی از اركان انقاب اسامی
رکن دیگـر انقاب اسـامی، توّجه بـه کرامت انسـان اسـت. جامعه ای کـه در یک مجموعـه جغرافیایی و سیاسـی 
زندگـی می کند، کرامتـش اقتضـا می کند که آزاد و مسـتقل باشـد و اسـتعداد او شـکوفا شـود؛ بر سرنوشـت خود 
مسـلّط باشـد؛ مورد تحقیر و اهانـت قرار نگیرد و شـخصیت ذاتـی او بروز کنـد. این چیـزی بود که در طـول دوران 
حکومتهای اسـتبدادی و سـپس حکومت وابسـته پهلـوی نادیده گرفته شـده بـود. حکومتهای اسـتبدادی گاهی 
خدمـات بزرگی هـم از قبیل فتوحـات و عمران و آبـادی به ملـت کرده اند؛ امـا بزرگترین ارزش انسـانی هر انسـان 
را که عبارت اسـت از آزادی، اختیار، اسـتقال و در اختیار داشـتن سرنوشـت خویـش، از ملت ایـران گرفته بودند. 

این طبیعـِت همه حکومتهـای دیکتاتوری اسـت.
متأّسـفانه بایـد به شـما بگویم کـه در بسـیاری از کشـورهایی که پرچـم دیکتاتـوری ندارنـد، بلکه پرچـم آزادی و 
لیبرالیـزم و تکیه به رأی مـردم دارنـد، باطن کار همـان دیکتاتوری و تسـلّط بر اراده هـای مردم اسـت. در حقیقت 
امروزه در بسـیاری از کشـورهایی که شـعار و شیوه سیاسی شـان دمکراسـی اسـت، مردم از آزادی اندیشـه، فکر و 
اختیار بـرای تصمیم گیـری برخـوردار نیسـتند و این آزادیهـا تحت الیه هـای گوناگـون تبلیغات، پنهان می شـود. 
این چیزی اسـت که امـروز روشـنفکران برجسـته غـرب - چـه در امریـکا و چـه در اروپـا - به صراحـت آن را بیان 
می کننـد. کرامت انسـان - کـه انقاب اسـامی پرچمـدار کرامت انسـان اسـت - نقطـه مقابل ایـن حالـت و رویّه 

اسـت.

مردم ساالری دينی، بهترين شكل مردم ساالری
امـروز دشـمنان در تبلیغـات خـود می خواهنـد این طـور وانمود کننـد که ایـران بایـد به سـمت دمکراسـی برود! 
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انقـاب، ایـران را از آزادترین نـوع دمکراسـی برخوردار کـرد؛ امروز ایـران کجا می خواهـد برود؟! دمکراسـی یعنی 
مردم سـاالری؛ یعنـی حکمّیـت و معیار بـودن رأی مـردم در شـیوه ی سیاسـی حکومت و اداره کشـور. ایـن کاری 
اسـت که انقاب به صورت معجـزه در ایـران انجـام داد؛ کاری کـه اصًا تصـّورش در تمام طـول دوران دهها سـال 
بعد از مشـروطه تـا انقاب اسـامی وجـود نداشـت. البتـه در دوران نهضت ملی کـه انتخابـاِت آزاد وجود داشـت، 
ایـن کار عملی شـد؛ ولی متأسـفانه بـر اثر اشـتباهات مکـّرر مسـؤوالن وقـت، ایـن دوران بیـش از حدود دو سـال 
طـول نکشـید. به هرحال، منظـور این اسـت کـه غیـر از آن دوران کوتـاه، یک روز ملـت ایـران در این کشـور برای 

انتخاب سرنوشـت خـود آزادی نداشـت.
 ملت ایـران به برکـت انقاب توانسـت بـا کرامت خودش آشـنا شـود، بیندیشـد، تصمیم بگیـرد و اقـدام و انتخاب 
کنـد. خوشـبختانه ایمان عمیـق ملت ایـران بـه مبانی اسـامی به طـور طبیعی مردم سـاالری را بـر پایـه تفّکرات 
دینی اسـتوار کـرد، کـه بهترین شـکل مردم سـاالری هم همیـن اسـت. در چارچـوب ارزشـهای اسـامی و دینی 
اسـت که می تـوان به طـور مطلـق از مردم سـاالری حمایـت کـرد، و این به طـور طبیعـی در کشـور ما پیـش آمد؛ 

چون مردم مـا مؤمنند و ایمانشـان سـطحی نیسـت.

اصرار بعضی ها برای انكار ايمان دينی در محيط جوان و دانشگاه 
شـما امروز در پیشـانی کتیبـه تشـکیات و دسـتگاههای محیـط دانشـگاه، حـوزه علمیـه، کار و کارگـری، جوان 
و پیـر و دانشـمند، ارزشـهای دینـی و اسـامی را می بینیـد. مـن در مـراوده بـا دانشـجویان و دانشـگاهها گاهـی 
جلوه هـای عجیبـی را مشـاهده می کنم. بعضی کسـان اصـرار دارنـد این زیباییهـا و جلوه های عشـق و احسـاس و 
ایمـان دینی را کـه می تواند پشـتوانه همـه فعالیتهای انسـان قـرار گیرد، در محیـط جوان و دانشـگاه انـکار کنند. 

چـرا؟ ایـن در بسـیاری از مـوارد هـم ارتباطـی بـه جناح بنـدی و جبهه بندیهـای بی محتوای سیاسـی نـدارد.
بـرای مـن گزارشـی فرسـتادند کـه دیشـب آن را در جمـع علمـای دینی مطـرح کـردم تـا ایـن بـرادران عزیز ما 
بداننـد در دانشـگاهها چـه می گـذرد. آن گـزارش دربـاره روزهـای اعتـکاف در دانشـگاههای تهران و حالت شـور 
و شـوق عارفانه جوانـان عزیز مـا و همـکاری تشـّکلهای مختلـف دانشـجویی بـا یکدیگر بود کـه علی رغـم این که 
ظاهراً بیـن آنهـا دیوارکشـی و مرزبندی اسـت، وقتی خـود را با خورشـید دیـن مقایسـه می کننـد، هیچ گونه مرز 
و فاصله ای بیـن یکدیگـر نمی بینند و همه دسـت در دسـت هـم می گذارنـد. بنابراین کسـانی که تبلیـغ می کنند 
جوان دانشـجوی مـا از ارزشـهای دینـی روی برگردانده و یا سـعی می کنند این مسـأله تحّقـق پیدا کنـد، راه خطا 

طـی می کننـد و البته نـاکام هـم خواهند شـد.

درگيری نظام اسامی با نظامهای استكباری، عامل چالش عظيم جهانی 
پـس از به وجـود آمدن نظـام اسـامی بـر پایـه ی مسـتحکم ایمانهـای مـردم، چالـش عظیـم جهانـی در برابر آن 
پیدا شـد. چرا؟ چـون این نظـام به طـور طبیعی بـا اختاپوس خطرنـاك نظامهـای اسـتکباری دنیا درگیر می شـد. 
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معنـای ایـن درگیـری این نبـود کـه مـا می خواسـتیم به جنـگ امریـکا یـا انگلیـس یا فـان کشـور برویم. شـما 
جوانـان بدانیـد کـه در طـول دوران بیسـت وپنج سـال انقـاب اسـامی، حّتـی یـک روز هم نشـد که مسـؤوالن 
انقاب بـه ذهنشـان خطـور دهند کـه بـه جنـگ و معارضه بـا ایـن کشـور و آن کشـور برونـد؛ نـه، ایـن چالش از 
ناحیه هویّـت و ذات انقاب اسـت. وقتی یک کشـور اسـامی با داشـتن موقعیت حّسـاس جغرافیایی و بـا فرهنِگ 
عمیق به میـدان می آیـد و ایـده ای را مطرح می کنـد و برای جان بخشـیدن بـه آن، تمـام مجاهدت و تـاش خود 
را می کنـد و نشـانه های موفقّیـت در چهـره او آشـکار می شـود، به طـور طبیعـی منافـع اسـتکبار را در کّل منطقه 
به خطـر می اندازد. لـذا دسـتگاههای اسـتکبارِی آن روز - کـه در یـک طـرف اردوگاه لیبرالیزم سـرمایه داری و در 
طـرف دیگـر اردوگاه سوسـیالیزم اّدعایـِی الحـادِی دیکتاتـوری بود - بـا انقـاب اسـامی درافتادنـد. عجیب این 
بود کـه اینهـا در نـود درصِد مسـائل بـا همدیگـر اختـاف داشـتند، امـا در این کـه بایـد ایـن شـعله برافروخته را 
خامـوش کرد و ایـن نهـال برآمـده را َکنـد، با هـم مّتحـد بودند! شـما جوانـان عزیـز روی این مسـائل فکـر کنید؛ 

اینهـا حرفهـای تکـراری نیسـت؛ اینهـا راه ما را بـرای آینـده روشـن می کند.

تنها راه ملت ايران در مقابل قدرتهای زورگو
نظـام اسـامی در برابـر اردوگاه شـرق و غـرب ایسـتاد؛ امـا در همـان روزها یـک نظریـه این بـود که ما بـه نحوی 
بـا اسـتکبار کنـار بیاییـم! کسـانی که ایـن نظریـه را بیـان می کردنـد، آدمهـای بـدی نبودند؛ بلکـه سـاده اندیش 
بودنـد و می گفتنـد کنـار بیاییـم تـا ضـرر آنهـا را از خـود دفع کنیـم؛ امـا پاسـخ ایـن سـؤال را نمی دادند کـه این 
کنـار آمـدن و کوتاه آمـدن و عقب نشـینی کـردِن سـنگر به سـنگر تا کجـا بایـد ادامه پیـدا کنـد؛ ملت ایـران باید 
چـه کار کند کـه امریـکا از او راضی شـود؛ چقـدر بایـد از ارزشـهای خـود صرف نظر کنـد تا امریـکا بگویـد دیگر با 
شـما کاری ندارم؟ شـاید بعضـی از آنها حّتـی فکـر نمی کردند که اسـتکبار به حـّدی هم قانـع نیسـت. در جنجال 
اخیـِر فّعالیتهـای هسـته ای ایـران دیدیـد که قـدم به قـدم شـروع کردند بـه جلـو آمـدن؛ اّول گفتنـد ایـران باید 
پروتکل الحاقـی را قبـول کند؛ بعـد گفتند باید فـان اّطاعـات را بدهـد؛ بعد پـا را فراتر گذاشـتند و گفتنـد اصًا 
ایران نبایـد فنـاوری هسـته ای داشـته باشـد! عقب نشـینی در مقابل مجموعـه ای کـه زور مـاّدی دارد، امـا مطلقاً 
ذخیره اخاقـی در وجودش نیسـت تـا از ایـن زور بـه شـکل ظالمانه اسـتفاده نکنـد، راه عـاج نیسـت. راه عاج، 
منحصر شـده بـود در مقاومت، و امـام بزرگـوار ما - آن انسـان مقـاوم، صبـور و سرسـخت - مظهر مقاومـت بود؛ و 

این تنهـا راهی بـود کـه در مقابـل ملت ایـران وجود داشـت. لـذا حّتـی حملـه نظامی شـان اثر نبخشـید.

حمله رژيم صّدام به ايران، نقشه طّراحی شده دشمن عليه ما
حملـه نظامـی رژیـم »صـّدام« کـه هشـت سـال مـا را مجبـور بـه مجاهـدت و قبـول مشـکات جنـگ کـرد، 
غیرمتعـارف نبـود. ایـن روش همیشـگی اسـتکبار علیـه ملتهـای مسـتقل و آزادیخـواه اسـت. در همان سـالهای 
اّوِل ریاسـت جمهـوری بنده، »احمـد سـکوتوره« رئیس جمهـور گینه کوناکـری که یک چهـره برجسـته انقابی، 
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محتـرم، علمـی و سیاسـی آفریقـا محسـوب می شـد و در تمـام دنیـا و اروپـا هـم خیلـی آبرومنـد بـود، بـه ایران 
آمـد و در مذاکراتـش با مـن مطلبی بـه این مضمـون گفت کـه مـا بعـد از انقـاب، از حمله بغـداد به شـما تعّجب 
نکردیم؛ چون طبـق تجربـه، یکـی از کارهایی که علیـه اغلب کشـورهای مسـتقل، از طرف اسـتکبار بـه کار رفته، 
این اسـت که از طـرف مرزهـا به اینهـا فشـار نظامـی بیاورند تا بـا مشـغول کـردن و گرفتن منابـع مالی و انسـانی 
آنهـا، مانع رسـیدن آن کشـورها به هدفهـا و آرمانهایی شـوند که بـرای خـود تعریف کرده انـد. این، نقشـه طّراحی 
شـده دشـمن علیه مـا بـود. همیـن امریکاییهـا و وزیـر دفـاع کنونی شـان کـه هرچنـد روز یک بـار، یـاوه ای علیه 
نظـام جمهـوری اسـامی می پرانند، کسـانی بودنـد کـه از نزدیک بـا صـّدام حسـین - کـه االن دنبالش هسـتند 
- همـکاری داشـتند و بـه او کمـک علمـی و تسـلیحاتی و اطاعاتـی می کردند تا شـاید بتواننـد ایران را شکسـت 
دهند، کـه نتوانسـتند. به شـما عرض کنـم: تا وقتـی شـما بیدارید و تـا وقتی مسـؤوالن بـه معنای حقیقـی کلمه 
احسـاس مسـؤولیت می کننـد، امریـکا و قدرتهـای دیگـر نمی تواننـد علیـه ایـن ملـت و نظـام هیـچ کاری انجام 

دهنـد.

جبران عقب ماندگيهای خود در زمينه توحيد، كرامت انسان و عدالت اجتماعی 
عزیـزان من! ایـن سـخن نـو - توحیـد، کرامـت انسـان و عدالـت اجتماعـی - در دنیا جا بـاز کـرد؛ اینها سـه رکن 
اصلـی اسـت. مـا بایـد همـه عقب ماندگیهـای خـود را در این سـه رکـن، عقب ماندگـی بدانیـم. هرچه شـخصیت 
و رفتـار مـا مسـؤوالن از رفتـار توحیـدی فاصلـه بگیـرد و احترام مـا بـه زندگی، شـخصیت، هویّـت و عـّزت مردم 
کاهـش پیـدا کنـد و به هـر مقـدار کـه شـکافهای طبقاتـی عـاج نشـود و عدالـت اجتماعـی بـه معنـای حقیقی 
در کشـور دنبـال نگـردد، ایـن عقب ماندگی اسـت. بایـد همه تـاش مـا ایـن باشـد کـه عقب ماندگیهـا را جبران 
کنیـم؛ فضای جامعـه هم بایـد این چنیـن باشـد. این که گاهـی به بعضـی کسـان - مسـؤوالن و دیگران - هشـدار 

می دهـم، به خاطـر همیـن نقطـه نظرهاسـت.
مـن معتقدم تـاش بـرای عدالـت اجتماعـی و پُـر کـردن شـکاف طبقاتـی، بزرگتریـن مسـؤولیت ماسـت. امروز 
مهمترین مسـأله مـا این اسـت کـه بتوانیم شـکاف طبقاتـی بین فقیـر و غنـی را پُـر کنیـم. بزرگتریـن خدمت به 
جوانان این اسـت کـه بتوانیم اسـتعدادهای آنهـا را بـارور کنیـم؛ امکانات تحصیلـی برایشـان فراهم نماییـم و بعد 
بـه فکر شـغل و کار بـرای آنهـا باشـیم. این که مـن گاهی نهیـب می زنم فـان مسـأله فرعـی و جنجالی یـا دعوای 
سیاسـی را وارد میـدان مناقشـات عمومـی نکنیـد، به خاطـر همیـن اسـت، وااّل این کـه دو جنـاح و حـزب در صد 
مسـأله با هـم اختاف داشـته باشـند و بـه سـر و کلّه هـم بزنند، بـه هیچ جـای کشـور صدمـه ای نمی زنـد. انتظار 
بنـده از مجلس، دولـت و مسـؤوالن در همـه رده ها این اسـت: بـه معنـای واقعی کلمه، مسـائل اساسـی کشـور را 

بشناسـید.
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چهار خصوصيت اصلِی انقاب اسامی
در ایــن خطبــه قــدری راجــع بــه انقــاب صحبــت می کنــم. اّوالً انقــاب مــا چــه بــود و ایــن پدیــده چــه نقشــی 
را بــر عهــده داشــت و ایفــا کــرد؟ ثانیــاً انگیــزه دشــمنیها بــا ایــن پدیــده کــه تــا امــروز هــم ادامــه دارد - اگرچــه 
ــه کار  ــن نظــام ب ــن انقــاب و ای ــاً ترفنــدی کــه دشــمنان ای دشــمنان گاهــی عــوض می شــوند - چیســت؟ ثالث

ــاج چیســت؟ ــاً راه ع ــد، چیســت؟ رابع می برن
ــران  ــت ای ــا مل ــته، م ــی در گذش ــک دوران طوالن ــود. در ی ــا ب ــخ م ــو در تاری ــک دوران ن ــروِع ی ــاب ش ــن انق  ای
ــت را در دســت  ــن مملک ــار ای ــه اختی ــه هم ــور و مســتبد و خودکام ــاهان دیکتات ــم؛ پادش ــتبداد بودی ــار اس دچ
داشــتند؛ مملکــت را مــال خــود و مــردم را رعّیــت خــود می دانســتند. در دوران اخیــر - یعنــی از اواخــر 
ــتگی  ــد و آن وابس ــه ش ــر اضاف ــرض دیگ ــک درد و م ــده ی ــن پدی ــر ای ــوی - ب ــه دوران پهل ــا هم ــار ت دوران قاج
ــا از  ــد؛ ام ــه نبودن ــای بیگان ــان قدرته ــه فرم ــوش ب ــته و گ ــد، وابس ــور بودن ــر دیکتات ــم اگ ــاهان قدی ــود. پادش ب
اواخــر دوران قاجــار و همــه دوران پهلــوی، پادشــاهان، هــم دیکتاتــور بودنــد و هــم وابســته! ایــن شــد بیمــاری 
مضاعــف نظــام سیاســی حاکــم بــر ایــران در دوران گذشــته. ایــن دیکتاتــوری و وابســتگی آثــار و تبعــات زیــادی 
در کشــور مــا و روی ملــت مــا داشــته اســت. همیــن دیکتاتــوری و وابســتگی بــود کــه کشــور مــا را عقب مانــده 
ــی  ــری و علم ــد و پیشــرفت فک ــع رش ــمنان داد و مان ــه کام دش ــا را ب ــی م ــای طبیع ــع و ثروته نگهداشــت؛ مناب
ــف  ــاط ضعی ــم نق ــش - آن ه ــر دان ــم، دریوزه گ ــم بودی ــدار عل ــا پرچم ــک روز در دنی ــه ی ــا ک ــا شــد و م ــت م مل
ــا  ــم! آنه ــه ســمت دیگــران دراز کردی ــاز ب ــش دیگــران - شــدیم و دســت نی ــت و پســمانده های دان ــم اهمی و ک
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هــم هــر وقــت خواســتند، چیــز کمــی کــف دســت مــا گذاشــتند؛ هــر وقــت هــم نخواســتند - کــه غالبــاً هــم 
ــاده  ــوری و آن وابســتگی، ملتــی عقب افت ــه شــئامت آن دیکتات ــا ب ــت م ــن مل ــد. بنابرای نخواســتند - منــع کردن
ــر از  ــب خطرناکت ــه هایی به مرات ــم نقش ــده ه ــرای آین ــت. ب ــم رف ــا ه ــع م ــر مناب ــت و دیگ ــد. نف ــف ش و ضعی
ــد،  ــگاه می کن ــوی ن ــوم پهل ــت ش ــر حکوم ــناد دوران اخی ــه اس ــی ب ــان وقت ــد. انس ــیده بودن ــته کش گذش
ــتند  ــی داش ــیار خطرناک ــای بس ــت برنامه ه ــن مل ــور و ای ــن کش ــده ای ــرای آین ــا ب ــه اینه ــد ک ــوح می بین به وض
ــرد و  ــد را قطــع ک ــن رون ــد ای ــا را عقــب می انداخــت. انقــاب آم ــر م ــاز صــد ســال دیگ ــه در صــورت اجــرا ب ک
دوران نویــی در تاریــخ ملــت مــا شــروع شــد. چهــار خصوصیــت اصلــِی انقــاب کــه عبــارت اســت از اســتقال، 
ــمنیها،  ــا و دش ــه مخالفته ــم هم ــه علی رغ ــت ک ــتحکمی اس ــای مس ــرفت، پایه ه ــاوری و پیش آزادی، خودب

ــرد. ــذاری ک ــت پایه گ ــن مملک ــاب در ای انق

معنای استقال
ــول  ــه را قب ــای بیگان ــل قدرته ــتند تحمی ــور نیس ــر مجب ــران دیگ ــت ای ــت و دول ــه مل ــی این ک ــتقال یعن اس
ــی  ــور را قربان ــح کش ــا مصال ــر آنه ــود؛ اگ ــام ش ــا انج ــل آنه ــق می ــر طب ــتند، ب ــه خواس ــگان هرچ ــد. بیگان کنن
کردنــد، دولــت دم نزنــد؛ اگــر بــه منابــع ملــی کشــور تعــّرض و تجــاوز کردنــد، کســی حــرف نزنــد؛ اگــر ملــت 
ــا پوســت و  هــم مخالفــت کــرد، دولــت تــوی ســرش بزنــد! ایــن وضعــی بــود کــه در دوران پهلــوی، خــود مــا ب
گوشــت و جســم و جــاِن خــود آن را لمــس کردیــم. انقــاب آمــد ملــت و کشــور و دولــت را مســتقل کــرد. امــروز 
ــه کاری کنــد. مســؤوالن  هیــچ قدرتــی در دنیــا نمی توانــد در مســائل کشــور مــا اعمــال نفــوذ و مــا را مجبــور ب
ــاگر  ــت، تماش ــد. مل ــام می دهن ــد، انج ــخیص دادن ــت تش ــه مصلح ــر کاری را ک ــد و ه ــگاه می کنن ــور ن کش
ــر  ــتد؛ اگ ــؤوالن می ایس ــر مس ــت س ــندید، پش ــا را پس ــر آنه ــت؛ اگ ــؤوالن اس ــای مس ــده کاره و قضاوت کنن

ــت. ــت اس ــت مل ــار دس ــد؛ اختی ــوض می کن ــا را ع ــندید، آنه نپس

وجود آزادی فكر و بيان به طور كامل در كشور 
آزادی یعنــی ملــت مــا در چارچــوب قانــوِن خــود - و نــه قانــون تحمیلــی دیگــران - مســؤوالن کشــور را انتخــاب 
ــار  ــا را کن ــود، آنه ــر راضــی نب ــد؛ اگ ــه می ده ــن انتخــاب را ادام ــود، ای ــا راضــی ب ــرد آنه ــر از عملک ــد. اگ می کن
ــور  ــروز در کش ــت. ام ــور ماس ــاخه آزادی در کش ــن ش ــن مهمتری ــد. ای ــاب می کن ــران را انتخ ــذارد و دیگ می گ
مــا آزادی فکــر و آزادی بیــان به طــور کامــل وجــود دارد؛ حــاال رادیوهــای بیگانــه برخــاف ایــن بگوینــد؛ خــوِد 
ملــت می بینــد. کســانی هســتند کــه نــه نظــام را قبــول دارنــد، نــه دولــت را قبــول دارنــد، نــه رهبــری را قبــول 
ــروز  ــدارد. ام ــا کاری ن ــه کار آنه ــم ب ــی ه ــد؛ کس ــود را می گوین ــرات خ ــد و نظ ــت می کنن ــا صحب ــد؛ ام دارن
ــه  ــت. البت ــتگاه نیس ــذه دس ــورد مؤاخ ــت، م ــرف زده اس ــود ح ــده خ ــق عقی ــه طب ــر این ک ــس به خاط هیچ ک
ــه حــرف آنهــا گــوش نمی دهنــد.  ــن اســت کــه مــردم ب ــد و نارضایتی شــان به خاطــر ای ــاز هــم ناراضی ان آنهــا ب
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ایــن تقصیــر کســی نیســت؛ مــردم آنهــا را دوســت ندارنــد و از آنهــا خاطــره خوشــی در ذهنشــان نیســت. مــردم 
اشــباه و نظایــر آنهــا را در گذشــته نزدیــِک از اّول انقــاب تــا االن دیده انــد؛ لــذا بــه آنهــا اطمینــان ندارنــد؛ ایــن 

ــن آزادی وجــود دارد. ــر کســی نیســت. بنابرای تقصی

خودباوری يعنی باور به اينكه ما می توانيم
ــاوری دســت یافــت - یعنــی  ــر اثــر انقــاب اســامی و نظــام اســامی بــه خودب ــاوری. ایــن ملــت ب ســوم، خودب
ــه  ــرای مــا ب ــه مــا درس داد و فضــای عمومــی نظــام اســامی ایــن را ب ــد - ایــن را امــام ب ــاور کــرد کــه می توان ب
ــاور دارد  ــا ب ــازنده م ــر و س ــا، صنعتگ ــا، پژوهشــگر م ــتاد م ــا، اس ــا، دانشــجوی م ــوان م ــروز ج ــان آورد. ام ارمغ
ــادی  ــم پیشــرفتهای زی ــدان عل ــروز در می ــا ام ــرد. م ــا کمــک ک ــه م ــم ب ــاوری در عل ــن خودب ــد. ای ــه می توان ک
ــه  ــم، ب ــرفت کرده ای ــم پیش ــدان عل ــون در می ــه چ ــد ک ــال نکن ــس خی ــم. هیچ ک ــوز عقبی ــا هن ــم؛ ام کرده ای
ــم  ــا پیشــرفت کرده ای ــی م ــی عقــب نگــه داشــته اند؛ ول ــا را خیل ــه، م ــس اســت؛ ن مقصــد رســیده ایم و دیگــر ب
ــی  ــرفت علم ــبت پیش ــاب، نس ــار، در دوران انق ــق آم ــم. طب ــو آمده ای ــی جل ــال خیل ــت وپنج س ــن بیس و در ای
ــد،  ــده بودن ــن آم ــش م ــه پی ــان نخب ــه جوان ــل ک ــد روز قب ــت! چن ــوده اس ــتر ب ــر و بیش ــا باالت ــه دنی ــا از هم م
ــرد. در  ــا کمــک ک ــه م ــاع از کشــور ب ــم، سیاســت و در دف ــاوری در عل ــم. خودب ــم گفت ــا ه ــه آنه ــه را ب ــن نکت ای
دوران جنــگ هشــت ســاله اگــر خودبــاوری نداشــتیم، پــدِر ایــن ملــت درآمــده بــود و ایــن کشــور پامــال شــده 
ــه  ــکاء داشــت. یــک لشــکر را ب ــاور و اعتقــاد و اتّ ــه خــودش ب ــود کــه جــوان بیســت وپنج ســاله ب ــود. همیــن ب ب
ــت  ــرد، حرک ــاده می ک ــت، آم ــاخت، می پرداخ ــت می س ــپردند؛ می رف ــاله می س ــت وپنج س ــوان بیس ــک ج ی
ــاوری وجــود دارد. دانشــگاههای  ــن خودب ــروز ای ــی داد. ام ــزرگ انجــام م ــای ب ــرد و کاره ــدام می ک ــرد، اق می ک
ــا پیشــرفتهای علمــی می کننــد؛ در بخشــهایی پیشــرفتهای علمــی  ــان م ــا امــروز کار علمــی می کننــد؛ جوان م
ــران از لحــاظ  ــت و کشــور ای ــد مل ــاب اســت. نمی خواهن ــت انق ــه برک ــن ب ــرده اســت؛ ای ــران ک ــا را نگ ــا دنی م
ــادی  ــرفت اقتص ــی و پیش ــرفت علم ــا پیش ــور ت ــک کش ــد. ی ــاً گفته ان ــن را صریح ــد؛ ای ــرفت کن ــی پیش علم
نداشــته باشــد، همیشــه قدرتمنــدان بــه او زور می گوینــد. کشــور ژاپــن کــه تحــت ســلطه و تحــت اشــغال بــود، 
ــه  ــه منطق ــتند ب ــل نیس ــچ مای ــه هی ــا ک ــود. غربیه ــرفت نم ــی پیش ــاظ علم ــرد و از لح ــور ک ــود را جمع وج خ
ــد آن را  ــد، به خاطــر پیشــرفت علمــی مجبورن ــی بکنن ــی توّجه ــژاد اروپای ــر ن ــه غی ــد و ب ــی بیفکنن شــرق نگاه
جــّدی بگیرنــد. در بعضــی از مراکــز سیاســی یــا سیاســی - علمــِی امریــکا گفته انــد مــا نمی خواهیــم یــک ژاپــن 
ــود  ــران از خ ــت ای ــم مل ــم بگذاری ــد نمی خواهی ــما. گفته ان ــی ش ــامی یعن ــن اس ــد! ژاپ ــود آی ــامی به وج اس
ــن  ــد؛ ای ــاوری را می بینن ــن خودب ــد؛ ای ــران را می بینن ــت ای ــت مل ــا حرک ــد. اینه ــان ده ــی نش ــرفت علم پیش

ــود. ــرکات انقــاب و نظــام اســامی ب هــم از ب
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در نيمه راه بودن بسياری از اهداِف انقاب 
چهــارم، پیشــرفت اســت. علی رغــم آنچــه دشــمنان مــا می خواســتند و امــروز تبلیــغ می کننــد، مــا پیشــرفت 
ــه ام،  ــا گفت ــن باره ــیده ایم. م ــود رس ــای خ ــه هدفه ــا ب ــه م ــت ک ــن نیس ــرفتها ای ــن پیش ــای ای ــم. معن کرده ای
االن هــم می گویــم: بنــده بــه عنــوان یــک طلبــه انقابــِی معتقــد بــه اســام و انقــاب، اعتقــادم ایــن اســت کــه 
ــِی فقــر و آبادســازی  ــت اجتماعــی و بنیان کن ــا عدال ــوز در نیمــه راه هســتیم. م در بســیاری از اهــداِف خــود هن
ــن  ــتیم؛ در عی ــط راه هس ــیده ایم و در وس ــد نرس ــه آن مقاص ــوز ب ــا هن ــتیم؛ ام ــور را می خواس ــه کش همه جانب
ــاب و  ــا را انق ــن کاره ــم. ای ــش رفته ای ــی از راه را پی ــش مهّم ــم و بخ ــو آمده ای ــم و جل ــت کرده ای ــال حرک ح

نظــام اســامی کــرد.

دستاوردهای انقاب به بركت اسام 
ــود،  ــام نب ــر اس ــت. اگ ــوده اس ــام ب ــم اس ــر پرچ ــام و زی ــت اس ــه برک ــاب ب ــی انق ــن اساس ــار رک ــن چه ای
ــت  ــا موهب ــا داد؛ اینه ــه م ــام ب ــا را اس ــد؛ اینه ــت نمی آم ــه دس ــرفت ب ــاوری و پیش ــتقال و آزادی و خودب اس
ــت  ــام مخالف ــا روح اس ــّده ب ــک ع ــام، ی ــکام اس ــا اح ــّده ب ــک ع ــام، ی ــام اس ــا ن ــّده ب ــک ع ــت. ی ــام اس اس
ــر ســر شــاخ و  ــد. »یکــی ب ــده کشورشــان می زنن ــه کشــور و آین ــه ای ب ــد چــه ضرب ــا نمی فهمن ــد؛ اینه می کنن
ــن شــجره  ــدرت ای ــد. البتــه خوشــبختانه ق ــران را بُبرن ــت ای ــِن حرکــت مل ــد بُ ــد«. اینهــا می خواهن ــن می بُری بُ
ــد. ــا اشــتباه می کنن ــد؛ ام ــّده ای زخــم می زنن ــن حرفهاســت. علی ایّ حــال، ع ــه و اســتقامِت آن بیــش از ای طّیب

ريشه دشمنی ها با انقاب اسامی
ــی  ــه دشمن تراش ــام رضوان اللَّ علی ــا ام ــاب ی ــؤوالن انق ــد مس ــال می کنن ــّده ای خی ــت؟ ع ــمنیها چیس دش
ــالها آن  ــی س ــت و ظالم ــه گردن کلف ــید ک ــته باش ــه ای داش ــما خان ــر ش ــت. اگ ــن نیس ــه ای ــه، قضی ــد؛ ن کرده ان
را غصــب کــرده باشــد، بعــد شــما بــا اســناد و مــدارك بــه مراکــز قانونــی مراجعــه کنیــد و ایســتادگی کنیــد تــا 
خانــه را پــس بگیریــد، طبیعــی اســت کــه آن غاصــب بــا شــما دشــمن خواهــد شــد. نمی شــود شــما را مامــت 
ــت.  ــی نیس ــن دشمن تراش ــد؛ ای ــود را بگیری ــّق خ ــته اید ح ــما خواس ــد؛ ش ــی کرده ای ــه دشمن تراش ــرد ک ک
ــد.  ــتند، می کردن ــر کاری می خواس ــا ه ــوان یغم ــن خ ــر ای ــر س ــود و ب ــن ب ــگان په ــل بیگان ــفره ای در مقاب س
ــدا  ــظ پی ــد و غی ــر دل می گیرن ــه ب ــوم اســت دشــمن می شــوند و کین ــرده؛ معل ــن ســفره را جمــع ک ــاب ای انق
ــروز  ــا پی ــاب م ــی انق ــرد. وقت ــده ک ــا را زن ــرب امیده ــای ع ــام و دنی ــای اس ــاب در دنی ــن انق ــد. ای می کنن
ــرد؛  ــر می ب ــدی به س ــود و ســکوت و نومی ــال رک ــک ح ــای اســام در ی ــرب و دنی ــای ع ــی دنی ــور کلّ ــد، به ط ش
ــرد دِر  ــان نمی ک ــی گم ــچ ملت ــد و هی ــانده بودن ــه را ترس ــرده و هم ــش ب ــان را پی ــتها کار خودش صهیونیس
امیــدی برایــش بــاز باشــد. ناگهــان دروازه عظیــم َفــَرج گشــوده شــد و ملتهــا امیــد پیــدا کردنــد. صهیونیســتها 
ــا همــه  ــت فلســطین ب ــروز مل ــد ام ــام شــده اســت. شــما ببینی ــد و تم ــد فلســطین را خورده ان ــال می کردن خی
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ــاز  ــد، ب ــادی هــم روی او وارد می کنن ــا این کــه فشــار زی ــدان آمــده اســت و ب ــوان وســط می ــا همــه ت وجــود و ب
ایســتاده اســت. ایــن فقــط شکســت اســرائیل نیســت؛ ایــن شکســِت امریکاســت؛ ایــن شکســِت همــه قدرتهــای 
ــا  ــت بی ســاِح محصــور در اراضــی فلســطین، همــه اینه ــک مل ــا مســلّطند. ی ــر دنی صهیونیســتی اســت کــه ب
ــام انقــاب  ــود کــه ملــت لبنــان را بیــدار کــرد. همــان ای را عاجــز و بیچــاره کــرده اســت. ایــن روح امیــدواری ب
ــد،  ــه می کردن ــد: حمل ــان می کردن ــا لبن ــتند، ب ــر کاری می خواس ــتها ه ــود؛ صهیونیس ــی ب ــان غوغای ــا، لبن م
ــه  ــل این ک ــد؛ مث ــد و می رفتن ــان می آمدن ــمان لبن ــان در آس ــد و هواپیماهایش ــاوز می کردن ــتند، تج می کش
آســمان کشــور خودشــان اســت! در عــوض، گروههــای لبنانــی بــه جــان هــم افتــاده بودنــد. نزدیــک پیــروزی 
انقــاب، یــک نــوار دو ســاعته از مرحــوم دکتــر »چمــران« آورده بودنــد؛ بنــده در مشــهد آن را گــوش می کــردم. 
ــود و جزئیــات مصیبتهــای مــردم لبنــان را در آن جــا شــرح مــی داد. االن کار مــردم لبنــان  خــودش در لبنــان ب
بــه جایــی رســیده اســت کــه بــه اســرائیل ضربــه ای می زننــد کــه از اّول حضــور صهیونیســتها در ایــن منطقــه، 
هیــچ دولــت عربــی چنیــن ضربــه ای بــه آنهــا نــزده اســت. دو ســال قبــل، آنهــا را وادار بــه عقب نشــینی کردنــد؛ 
ــه جشــن  ــد و قدرتمندان ــِی خــود را آزاد کردن چنــد هفتــه پیــش هــم علی رغــم صهیونیســتها چنــد صــد زندان
ــد. امــروز ایــن  ــد؛ ایــن امیــد را شــما دادی گرفتنــد. اگــر در دل ملتــی امیــد نباشــد، ایــن چیزهــا پیــش نمی آی
ــا را  ــات نمونه ه ــت جزئی ــال نیس ــه مج ــورد، ک ــم می خ ــه چش ــرب ب ــام و ع ــای اس ــه دنی ــی در هم امیدآفرین
ــا  ــوم اســت وقتــی انقــاب ب ــده کــرد. معل ــران دنیــای اســام را امیــدوار و زن ــه شــما عــرض کنــم. انقــاب ای ب
ــا آن  ــد، ب ــد بودن ــای اســام بهره من ــات وارد میــدان می شــود، کســانی کــه از رکــود و ضعــف دنی ــن خصوصی ای
ــده  ــاع می کنیــم. یــک ملــت وقتــی زن ــا باشــیم، از خــود دف ــده هــم کــه م دشــمن می شــوند؛ یــک موجــود زن
ــت  ــا دس ــود م ــد. نمی ش ــان می ده ــل نش ــه عکس العم ــت ک ــی اس ــد، طبیع ــمنی کرده ان ــا او دش ــت و ب اس
ــون  ــم چ ــم بگویی ــا ه ــادی - م ــمنِی اقتص ــی، دش ــمنِی سیاس ــد - دش ــمنی کنن ــا دش ــا م ــینیم، ب ــته بنش بس
ــی نیســت.  ــه منطــق عقای ــم! این ک ــاع نکنی ــم و از خــود دف ــم، ســاکت بمانی ــم دشمن تراشــی کنی نمی خواهی

ــن اســت. مســأله دشــمنیها ای

ترفندهای دشمنان انقاب اسامی:

1- تحقير دستاوردهای ملت ايران
ــمنی  ــتیم. دش ــمن هس ــا دش ــد م ــاً نمی گوین ــود؟ صریح ــال می ش ــدی اعم ــه ترفن ــا چ ــمنیها ب ــن دش ای
ــا  ــر دنی ــز دیگ ــی از مراک ــکا و بعض ــه در امری ــا ک ــی م ــی و بین الملل ــمنان جهان ــه. دش ــا ریاکاران ــد، ام می کنن
ــت. اّوالً  ــوده اس ــوری ب ــروز این ط ــا ام ــاب ت ــان از اّوِل انق ــد، ترفندش ــک می کنن ــا را تحری ــتند و دولته هس
ــران  ــت ای ــد. مل ــر کنن ــران را کوچــک و تحقی ــت ای ــه وســیله مل ــده ب ــاع ارزشــمنِد به دســت آم می کوشــند مت
ــی  ــه نوی ــا تجرب ــا در دنی ــد. م ــام می کن ــار اع ــربلندی و افتخ ــا س ــت، ب ــت آورده اس ــه دس ــه ب ــه را ک آنچ
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ــته  ــًا برخاس ــته ایم کام ــه توانس ــن، بلک ــت و دی ــه از معنوی ــدا و بیگان ــه ج ــاالری را ن ــا مردم س ــم. م آورده ای
ــدگان  ــی از نماین ــا و بعض ــه دولته ــورهایی ک ــروز کش ــم. ام ــتقر کنی ــورمان مس ــت در کش ــن و معنوی از دی
ــت.  ــوده اس ــت ب ــی و آزادی انتخابــات دم می زننــد، دمکراسیشــان بیگانــه از معنوی مجالسشــان از دمکراس
ــب  ــردم تقلّ ــاف رأی م ــد، برخ ــب کنن ــیها تقلّ ــان دمکراس ــته اند در هم ــده و توانس ــا الزم ش ــه هرج در نتیج
ــی،  ــای دمکراس ــا اّدع ــم ب ــد ه ــت. بع ــن اس ــد، همی ــراه نباش ــت هم ــا معنوی ــه ب ــی ای ک ــد. دمکراس کرده ان
ــای  ــه دیکتاتوره ــد! ب ــی دادن ــت و برادرخواندگ ــتی و رفاق ــت دوس ــا دس ــای دنی ــن دیکتاتوره ــه دیکتاتورتری ب
ــداران  ــا و طرف ــای دنی ــن دمکراته ــک همی ــای نزدی ــا رفیقه ــد! همــه اینه ــگاه کنی ــی ن ــای نظام ــا و کودتاه دنی
ــوری  ــد، این ط ــراه نباش ــن هم ــت و دی ــت و حقیق ــا معنوی ــی ب ــی دمکراس ــاالری اند. وقت ــی و مردم س دمکراس
ــن  ــت و دی ــا معنوی ــا ب ــم؛ دمکراســی م ــن گرفتی ــا دمکراســی را از دی ــم؛ م ــی را آوردی ــه نوی ــا تجرب می شــود. م
ــد  ــتاورد می بالن ــن دس ــه ای ــردم ب ــامی. م ــوری اس ــد جمه ــی؛ ش ــاالری دین ــد مردم س ــذا ش ــت؛ ل ــراه اس هم
ــتاورد  ــن دس ــد ای ــعی می کن ــب س ــود مرتّ ــات خ ــمن در تبلیغ ــد. دش ــار می کنن ــه آن افتخ ــاع و ب و از آن دف
ــادق  ــام ص ــد. ام ــر نمای ــد و آن را تحقی ــس بزن ــر جن ــوی س ــبه، ت ــن کس ــِج بی ــول رای ــه ق ــد؛ ب ــک کن را کوچ
ــی در دســت داشــته باشــی، همــه  ــر گرانبهای ــو گوه ــود: چنانچــه ت ــه شــاگرد خــود فرم ــام ب علیه الّصاةوالّس
ــاور  ــا را ب ــه دنی ــرف هم ــت، ح ــِر گرانبهاس ــن گوه ــه ای ــی ک ــو بدان ــت و ت ــنگ اس ــن س ــد ای ــر بگوین ــا اگ دنی
ــاز هــم  ــن گوهــِر گرانبهاســت، ب ــا بگوینــد ای نمی کنــی. اگــر یــک ســنگ در دســتت داشــته باشــی، همــه دنی
بــه حــرف آنهــا گــوش نمی کنــی؛ می بینــی کــه ســنگ اســت. وقتــی گوهــر گرانبهایــی وجــود دارد، اگــر همــه 
دنیــا بگوینــد آنچــه در دســت داری، بــی ارزش اســت، می بینــی متــاع باارزشــی اســت. ملــت مــا دانســته اســت 

ــت. ــتاده اس ــذا ایس ــت؛ ل ــده اس و فهمی

2- طرح مسأله حقوق بشر و دمكراسی
یــک ترفنــد آنهــا مســأله حقــوق بشــر اســت، یــک ترفندشــان هــم مســأله دمکراســی اســت. در انگلیــس یــک 
ــاع می کنــد، از حــزب و از مجلــس او را اخــراج  نماینــده مجلــس یــک کلمــه از آن دختــر جــوان فلســطینی دف
می کننــد؛ آن وقــت اّدعــای دمکراســی و آزادی هــم دارنــد! ســالهای اّوِل انقــاب در همیــن تریبــون نمازجمعــه 
ــران  ــام او در ته ــه ن ــم ب ــی ه ــه االن خیابان ــاندز« - ک ــی س ــام »باب ــه ن ــخصی ب ــدی و ش ــارزان ایرلن ــده از مب بن
ــم اعتصــاب  ــر دوم ه ــرد؛ نف ــذا ُم ــا اعتصــاب غ ــد از پنجــاه روز ب ــدان بع هســت - اســم آوردم. بابی ســاندز در زن
ــیهای  ــن انگلیس ــا همی ــد؛ ام ــذا کردن ــاب غ ــم اعتص ــارم ه ــوم و چه ــر س ــم نف ــرد؛ گمان ــپس ُم ــرد و س ــذا ک غ
طرفــدار حقــوق بشــر و پشــتیبان اعتصابهــا و تحّصنهــا در نقــاط دیگــر، تماشــا کردنــد! ایــن اّدعــای طرفــداری 
ــه را خــراب می کننــد،  ــد! خان ــاق می افت ــان اســت. االن شــما ببینیــد در فلســطین چــه اتّف از حقــوق بشــر آقای
ــوق  ــدار حق ــان طرف ــن آقای ــا ای ــند، ام ــم می کش ــه ه ــم هم ــِو چش ــند؛ جل ــودك را می کش ــند، ک زن را می کش
ــر  ــوق بش ــال حق ــران دنب ــا در ای ــد م ــت می گوین ــد. آن وق ــان نمی دهن ــی نش ــن عکس العمل ــر کمتری بش
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ــوق بشــرند؟! ــدار حق ــا طرف ــد؟! اینه ــب بدان ــا را دروغگــو و متقلّ ــدارد اینه ــران حــق ن ــت ای ــا مل ــم! آی می گردی

راه غبله بر فشارهای دشمن
ــال کــرده و  ــا امــروز دنب ــران یــک راه عــاج دارد و همــان راه عاجــی اســت کــه ت ــت ای راه عــاج چیســت؟ مل
آن، ایســتادگی و تمّســک بــه آرمانهــا و اصــوِل خــود و حضــور در صحنــه اســت. مــن آن روز بــه ملــت عزیزمــان 
عــرض کــردم، االن هــم عــرض می کنــم: ملــت بــزرگ ایــران! بدانیــد اگــر ایســتادگی و حضــور شــما در صحنــه 
ــد.  ــت کنن ــتند مقاوم ــم نمی توانس ــال ه ــک س ــؤوالن، ی ــدام از مس ــامی و هیچک ــوری اس ــام جمه ــود، نظ نب
ــت  ــه مل ــم ک ــم و می دانی ــد. می بینی ــظ کنی ــود را حف ــدت خ ــور و وح ــد و حض ــتحکم نگه داری ــان را مس اراده ت
ــت  ــا مل ــت م ــود؛ مل ــد ب ــه خواه ــم همین گون ــن ه ــد از ای ــرده اســت، بع ــور عمــل ک ــروز همین ط ــا ام ــران ت ای
ــه و دلســوزانه داشــته  ــا کارآمــدی و هوشــیاری، تــاش عالمان ممتــازی اســت. در کنــار ایــن، بایــد مســؤوالن ب
ــم از  ــانند. ه ــان برس ــه پای ــه را ب ــه رفت ــن راِه نیم ــد و ای ــری حــل کنن ــس از دیگ ــی پ ــند و مشــکات را یک باش
لحــاظ علمــی، هــم از لحــاظ سیاســی و هــم از لحــاظ اقتصــادی، ایــن ملــت بایــد روزبــه روز خــود را قویتــر کنــد؛ 
ــد و  ــردم عمــل کرده ان ــه م ــردم اســت - ک ــه دســت م ــن کار ب ــران اســت. بخشــی از ای ــت ای ــاج مل ــن راه ع ای
بــه فضــل و حــول و قــّوه الهــی بعــد از ایــن هــم عمــل خواهنــد کــرد - بخشــی هــم بــر عهــده مســؤوالن اســت 
کــه بایــد وظایــف خــود را درســت بشناســند و عمــل کننــد. در ایــن صــورت دشــمنیها دیگــر اثــر نخواهــد کــرد. 
ــت  ــن اس ــدت ممک ــت. در کوتاه م ــده اس ــا بی فای ــد، ام ــی می آورن ــادی و سیاس ــار اقتص ــگان فش ــه بیگان البت
فشــار اقتصــادی علیــه ملــت ایــران باشــد، امــا خودشــان هــم می داننــد کــه در بلندمــّدت، هــم بــه نفــع ملــت 
ــا  ــا اســتعداد م ــاِن ب ــران و دانشــمندان و جوان ــت ای ــن فشــارها مل ــه ضــرر آنهاســت. همی ــران اســت و هــم ب ای
ــن فشــار  ــاند؛ بنابرای ــده و دور از دســترس کش ــِی پیچی ــای علم ــی و کشــف راهه ــای علم ــودن راهه ــه پیم را ب

ــدارد. ــا شــما در صحنــه هســتید، فشــار سیاســی هــم تأثیــری ن ــدارد. ت اقتصــادی تأثیــری ن
ــه ایــن   ایــن ملــت تــاش بــزرگ و مجاهــدت عظیمــی کــرده اســت؛ خــدای متعــال هــم طبــق وعــده خــود ب
ملــت پــاداش داده اســت: اســتقال و نظــام اســامی. خداونــد عاقبــت خوشــی بــرای شــما مقــّرر کــرده اســت و 

ــه ایــن عاقبــت خواهیــد رســید. ان شــاءاللَّ ب
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خصوصيات مكتب سياسی امام خمينی رحمه اهلل*
 

محور اصلی تبليغات دشمنان انقاب
بیسـت وپنج سـال پس از پیروزی انقاب اسـامی و برپایـی نظام جمهوری اسـامی، و پانزده سـال پـس از وفات 
رهبر کبیـر انقـاب و بنیانگـذار جمهـوری اسـامی، هنوز محـور اصلـی تبلیغات خشـم آلـود دشـمنان انقاب و 
کشـور ما، دشـمنی بـا امـام بزرگـوار ماسـت. آنهـا مهمترین هـدف خـود را - حّتـی بعـد از بیسـت وپنج سـال از 
تشـکیل نظام اسـامی - این قـرار داده اند که بـا هزاران سـاعت برنامـه ریـزی و برنامه سـازی در ماه بـرای صدها 
رادیـو و تلویزیونی کـه در اطراف عالـم از سـوی محافل صهیونیسـتی و اسـتکباری به راه افتاده اسـت، شـخصیت 
پُرجاذبـه و چهره ی درخشـان امـام بزرگـوار را زیـر سـؤال ببرند. بایـد تصدیـق کنیم که دشـمنان نظام اسـامی 
بـرای مقابلـه و مبـارزه ی بـا نظـام جمهـوری اسـامی و حرکـت ملت ایـران، جـز این چـاره یی هـم ندارنـد؛ زیرا 
عامل مهم تسـلیم ناپذیـری و ایسـتادگی ملت ایـران در راه پُـر افتخار خود، فلسـفه ی سیاسـی و مکتب سیاسـی 
امام اسـت، که ملـت ما از بـن دندان بـه آن اعتقـاد دارند. دشـمنان انقـاب چاره یـی ندارند جـز این که با فلسـفه 
ی امـام، با مکتـب امـام و با شـخصیت امـام - کـه همچنان زنـده و پایـدار اسـت - دشـمنی کنند تـا بتواننـد این 

ملت را به خیـال خود بـه عقـب نشـینی و تسـلیم در مقابـل خودشـان وادار کنند.

مكتب سياسی امام خمينی)ره(، حرفی تازه برای بشريت
امام بزرگـوار بـا مکتب سیاسـی خـود بـود کـه توانسـت طلسـم دیرپـای اسـتبداد را در این کشـور بشـکند. امام 
بزرگـوار با مکتـب سیاسـی خود بود کـه توانسـت دسـت غارتگـران را از این کشـور کوتـاه کنـد؛ غارتگرانـی که با 

*. بیانات در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( 1383/03/14
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همدسـتی با دیکتاتورهـا، ایـران را به خانـه ی امن خـود تبدیـل کرده بودنـد؛ کسـانی که امیـدوار بودنـد بتوانند 
ایـران را به صـورت یـک کشـور تولیدکننـده ی مـواد اولیـه و انبار تمـام نشـدنی نفت بـرای خـود نگه دارنـد. من 
می خواهـم روی مکتب سیاسـی امـام تکیه کنـم. مکتب سیاسـی امـام نمی توانـد از شـخصیت پُرجاذبـه ی امام 
جـدا شـود. راز موفقیـت امـام در مکتبی اسـت که عرضـه کـرد و توانسـت آن را بـه طور مجسـم و به صـورت یک 
نظـام، در مقابل چشـم مردم جهـان قرار دهـد. البتـه انقاب عظیم اسـامی ما به دسـت مـردم به پیروزی رسـید 
و ملت ایـران عمـق توانایی هـا و ظرفیت فـراوان خـود را نشـان داد؛ امـا این ملت بـدون امـام و مکتب سیاسـی او 
قادر بـه چنیـن کار بزرگی نبـود. مکتب سیاسـی امـام میدانـی را باز مـی کند کـه گسـتره ی آن حّتی از تشـکیل 
نظام اسـامی هم وسـیع تر اسـت. مکتب سیاسـی یـی کـه امـام آن را مطـرح و بـرای آن مجاهـدت کـرد و آن را 
تجسـم و عینیت بخشـید، برای بشـریت و بـرای دنیا حـرف تـازه دارد و راه تازه پیشـنهاد مـی کنـد. چیزهایی در 
این مکتـب وجـود دارد کـه بشـریت تشـنه ی آنهاسـت؛ لـذا کهنه نمی شـود. کسـانی که سـعی مـی کننـد امام 
بزرگوار مـا را به عنـوان یک شـخصیت متعلـق به تاریـخ و متعلق بـه گذشـته معرفی کننـد، در تاِش خـود موفق 
نخواهند شـد. امام در مکتب سیاسـی خـود زنده اسـت، و تا ایـن مکتب سیاسـی زنده اسـت، حضور و وجـود امام 

در میان امـت اسـامی، بلکه در میـان بشـریت، منشـأ آثار بـزرگ و ماندگار اسـت.

شاخصهای مكتب سياسی امام)ره(:
مکتب سیاسـی امـام دارای شـاخصهایی اسـت. من امـروز چند خـط از خطوط برجسـته ی ایـن مکتـب را در این 

جا بیـان مـی کنم. 

1- در هم تنيدگی معنويت با سياست 
یکـی از ایـن خطوط این اسـت کـه در مکتـب سیاسـی امـام، معنویت بـا سیاسـت در هم تنیـده اسـت. در مکتب 
سیاسـی امـام، معنویت از سیاسـت جـدا نیسـت؛ سیاسـت و عرفـان، سیاسـت و اخـاق. امـام که تجسـم مکتب 
سیاسـی خود بـود، سیاسـت و معنویت را بـا هم داشـت و همیـن را دنبـال می کـرد؛ حّتـی در مبارزات سیاسـی، 
کانون اصلـی در رفتـار امام، معنویـت او بـود. همـه ی رفتارها و همـه ی مواضـع امام حـول محور خـدا و معنویت 
دور مـی زد. امام به اراده ی تشـریعی پـروردگار اعتقـاد و به اراده ی تکوینی او اعتماد داشـت و می دانسـت کسـی 
کـه در راه تحقـق شـریعت الهـی حرکت مـی کنـد، قوانیـن و سـنت هـای آفرینـش کمـک گار اوسـت. او معتقد 
بـود کـه: »ولل جنـود الّسـماوات و األرض و کان الل عزیـزاً حکیمـا«. امـام قوانیـن شـریعت را بسـتر حرکـت خود 
مـی دانسـت و عائـم راهنمـای حرکت خـود بـه شـمار مـی آورد. حرکـت امام بـرای سـعادت کشـور و ملـت، بر 
مبنـای هدایت شـریعت اسـامی بود؛ لـذا »تکلیـف الهی« بـرای امام کلید سـعادت به حسـاب مـی آمـد و او را به 
هدفهـای بـزرِگ آرمانی خـود می رسـاند. ایـن کـه از قول امـام معـروف اسـت و همه مـی دانیم کـه گفتـه بودند 
»مـا بـرای تکلیف عمـل مـی کنیم، نـه بـرای پیـروزی«، بـه معنـای بـی رغبتی ایشـان بـه پیـروزی نبـود. بدون 
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تردید پیـروزی در همـه ی هدفهـای بـزرگ، آرزوی امام بود. پیـروزی جـزو نعمتهای خداسـت و امام بـه پیروزی 
عاقـه مند بـود - نـه این کـه عاقـه مند نبـود یا بـی رغبـت بـود - امـا آنچـه او را بـه سـوی آن هدفهـا پیش می 
بـرد، تکلیف و عمـل بـه وظیفه ی الهـی بود؛ بـرای خـدا حرکت کـردن بود. چـون انگیـزه ی او ایـن بود، لـذا نمی 
ترسـید؛ شـک نمی کـرد؛ مأیـوس نمی شـد؛ مغـرور نمـی شـد؛ متزلـزل و خسـته هم نمـی شـد. اینهـا خاصیت 
عمـل بـه تکلیـف و عمل بـرای خداسـت. کسـی کـه بـرای تکلیـف عمـل مـی کنـد، دچـار تردیـد و تزلـزل نمی 
شـود؛ ترسـیده و خسـته نمی شـود؛ از راه برنمی گردد و مصلحت اندیشـی هـای شـخصی، تعیین کننـده ی راه و 
جهتگیری او نمی شـود. کسـی که سیاسـت را بـا عرفان جمع مـی کنـد و معنویت را بـا حرکت سیاسـی، یکجا در 

برنامـه زندگی خـود قرار مـی دهـد، بـرای او تـرس از مرگ معنـا نـدارد؛ ترس از شکسـت هـم معنا نـدارد.

نتايج تلخ تفكيک دين از سياست در غرب
این درسـت نقطـه ی مقابل سیاسـِت کهنـه شـده و از مد افتـاده ی غربی اسـت کـه بـدروغ آن را سیاسـِت مدرن 
مـی گوینـد؛ یعنـی تفکیـک دیـن از سیاسـت، و تفکیـک دولـت از معنویـت. تمـدن غربـی بـر پایـه ی سـتیز بـا 
معنویت و طـرد معنویت بنا شـد؛ ایـن خطای بزرگ کسـانی بود کـه تمـدن و حرکت علمـی و صنعتـی را در اروپا 
شـروع کردنـد. به علـم اهمیـت دادند - ایـن خوب بـود - امـا بـا معنویت بـه جنگ برخاسـتند؛ ایـن بـد و انحراف 
بود. لـذا ایـن تمـدن مـادی و دور از معنویـت هرچه پیشـرفت کنـد، انحرافـش بیشـتر می شـود؛ هم خـود آنها و 
هم همـه ی بشـریت را با میـوه هـای زهرآگین خـود تلخکام مـی کنـد؛ همچنان کـه تا امـروز کرده اسـت. پدیده 
ی اسـتعمار - که دههـا کشـور و میلیونها انسـان را سـالهای متمادی غرق در سـخت تریـن و شـدیدترین محنتها 
کرد - یکی از چیزهایی اسـت کـه در نتیجه ی تفکیـک علم از معنویـت، سیاسـت از معنویت و دولـت از اخاق در 
اروپا اتفـاق افتـاد. دو جنـگ جهانـی اول و دوم هم از همـان میوه هـای تلخ بـود. کمونیـزم و حکومتهـای اختناق 
مارکسیسـتی هم جزو نتیجـه ها و میـوه های تلـخ جدایی حرکـت علمـی و صنعتـی از معنویت بود. ویران شـدن 
کانون خانواده، سـیاب فسـاد جنسـی و طغیـان سـرمایه داری افراطـی، همـه نتایج همـان تفکیک اسـت. امروز 
هـم اوج ایـن دوری از معنویـت را در زندان ابوغریـب و دیگـر زندانهای عراق مـی بینید. کسـانی که ایـن زندانها را 
اداره می کنند، مدعی هسـتند کـه در تمدن بشـری پیشـرفته ترین انـد! نتیجه ی چنین پیشـرفتی را مـردم دنیا 
از راه عکس و فیلـم در زندانهـای عراق دیدنـد و یا از آن مطلـع شـدند. فجایعی که برای ملـت عـراق - و قبل از آن 
بـرای ملت افغانسـتان - پیش آمده اسـت، منحصـر به ایـن چیزها نیسـت. کاروان عروسـی در افغانسـتان بمباران 
شـد و در عـراق مجلـس عروسـی بـه وسـیله ی هواپیماهای انگلیسـی بـه عـزا تبدیـل گردیـد. تحقیـر جوانهای 
عراقـی، شـکنجه ی مـردان عراقـی، تعرض بـه زنـان و نوامیـس عراقـی، وارد شـدن بـه حریم امـن خانـواده های 
عراقـی، دولـت فرمایشـی بـه وجـود آوردن بـرای ملت عـراق، همـه سـرریزهای همـان حرکتی اسـت کـه وقتی 
شـروع شـد، این نتایـج به طـور قهری بـه دنبـال آن هسـت. معنویـت از دسـتگاه سیاسـت حذف شـده اسـت. در 
گذشـته هـم حـکام و مسـتبدین و دیکتاتورهـای دنیا در شـرق و غـرب عالـم از ایـن کارها مـی کردند؛ امـا وقتی 
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نامها و شـعارهای زیبایـی مثل حقوق بشـر، حقوق انسـان و رأی انسـان بـرای اروپایی ها شـناخته شـد، و وقتی پا 
در جـاده ی علـم گذاشـتند، دوری از معنویت نگذاشـت ایـن شـعارها آن طور کـه توقع بـود و معنا می شـد، برای 
بشـریت خیر به بـار آورد؛ همانها برای بشـریت مایه ی شـر و فسـاد شـد. حـرف نوی مکتب سیاسـی امـام بزرگوار 
ما بـرای دنیـا ایـن اسـت کـه در همـه ی ارکان برنامـه ریـزی های یـک قـدرت سیاسـی، سیاسـت بـا معنویت، و 
قـدرت با اخـاق همـراه شـود و اصـول اخاقـی مـورد مراعـات قـرار گیـرد. شـاخص اول از شـاخصهای اساسـی 

مکتب سیاسـی امـام این اسـت.

2- اعتقاد راسخ و صادقانه به نقش مردم 
شـاخص دوم، اعتقـاد راسـخ و صادقانـه به نقـش مردم اسـت؛ هـم کرامت انسـان، هـم تعیین کننـده بـودن اراده 
ی انسـان. در مکتب سیاسـی امـام، هویت انسـانی، هـم ارزشـمند و دارای کرامت اسـت، هـم قدرتمند و کارسـاز 
اسـت. نتیجه ی ارزشـمندی و کرامت داشـتن این اسـت که در اداره ی سرنوشـت بشـر و یـک جامعـه، آراء مردم 
بایـد نقش اساسـی ایفـا کند. لـذا مـردم سـاالری در مکتب سیاسـی امـام بزرگـوار مـا - کـه از متن اسـام گرفته 
شـده اسـت - مردم سـاالری حقیقی اسـت؛ مثل مردم سـاالری امریکایـی و امثـال آن، شـعار و فریـب و اغواگری 
ذهنهـای مردم نیسـت. مـردم با رأی خـود، بـا اراده ی خـود، با خواسـت خـود و بـا ایمـان خـود راه را انتخاب می 
کننـد؛ مسـؤوالِن خود را هـم انتخـاب می کننـد. لـذا دو ماه از پیـروزی انقـاب نگذشـته بود کـه امام اصـل نظاِم 
برآمـده ی از انقاب را به رأی مردم گذاشـت. شـما این را مقایسـه کنید بـا رفتاری کـه کودتاگران نظامـی در دنیا 
می کننـد، رفتاری کـه حکومتهـای کمونیسـتی می کردنـد، و رفتـاری که امـروز امریـکا می کنـد. امـروز امریکا 
بعـد از پانزده مـاه کـه بـا اشـغال نظامـی عـراق را گرفته اسـت، هنـوز به مـردم ایـن کشـور اجـازه نمـی دهد که 
بگویند بـرای حکومِت خـود چه چیـز و چه کسـانی را می خواهنـد. نماینده ی سـازمان ملـل دیـروز مصاحبه می 
کند و می گویـد چـون امریکایی ها در عـراق حضـور نظامی دارنـد، بایـد رأی حاکم امریکایـی در انتخـاب عناصر 
دولـت مراعات شـود! دمکراسـی اینها این اسـت. نـام دمکراسـی، اغواگری اسـت. دمکراسـی حّتی در کشـورهای 
خودشـان هـم، یک مـردم سـاالری حقیقـی نیسـت؛ جلوه فروشـی بـه وسـیله ی تبلیغـات رنگیـن و پولهـای بی 
حسـابی اسـت کـه در ایـن راه خرج مـی کننـد؛ لـذا آراء مـردم گـم اسـت. در مکتب سیاسـی امـام رأی مـردم به 
معنای واقعی کلمـه تأثیر می گـذارد و تعییـن کننده اسـت. این، کرامـت و ارزشـمندی رأی مردم اسـت. از طرف 
دیگـر امام بـا اتـکاء به قـدرت رأی مـردم معتقـد بـود کـه بـا اراده ی پوالدیـن مردم مـی شـود در مقابـل همه ی 
قدرتهای متجـاوز جهانی ایسـتاد؛ و ایسـتاد. در مکتب سیاسـی امام، مردم سـاالری از متن دین برخاسـته اسـت؛ 
از »امرهم شـوری بینهم« برخاسـته اسـت؛ از »هو الّذی ایّـدك بنصره و بالمؤمنین« برخاسـته اسـت. مـا این را از 
کسـی وام نگرفته ایم. عـده یی مـی خواهند وانمـود کنند کـه نقـش مـردم در اداره ی حکومتهـا را بایـد غربی ها 

بیاینـد به مـا یاد بدهنـد! غربیهـا خودشـان هنـوز در خم یـک کوچـه گرفتارند!
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شواهدی از دروغ گويی های مدعيان دمكراسی
همیـن امریکایـی هـا و همیـن مدعیـان دمکراسـی، دیکتاتورهایـی از قبیـل محمـد رضای پهلـوی را - که سـی 
وپنـج سـال در ایـن مملکـت دیکتاتـوری مطلـق داشـت و قبـل از او پـدرش حـدود بیسـت سـال در این کشـور 
دیکتاتـوری کـرد - در آغـوش گرفتنـد و پشـتیبانی کردنـد و از آنهـا حمایـت کردنـد. اینهـا طرفـدار دمکراسـی 
انـد؟! دروغ مـی گویند. هر کـس می خواهـد دمکراسـی اینهـا را ببیند، به عـراق برود. بـرود رفتـار آنها را بـا مردم 
مظلـوم افغانسـتان ببینـد. بـرود دمکراسـی امریکایـی را از حمایـت بی دریـغ امریـکا از شـاروِن جنایتـکار ببیند. 
دمکراسـی آنهـا این اسـت؛ مـا از اینهـا دمکراسـی یـاد بگیریـم؟! اینهـا بـرای انسـان نقـش و ارزش قائلند؟ شـما 
ببینیـد امـروز در فلسـطین چـه فجایعـی دارد اتفـاق مـی افتـد. آیا فلسـطینی هـا انسـان نیسـتند؟ آیـا صاحب 
سـرزمین خـود نیسـتند؟ آیا حـق ندارنـد رأی و عقیـده داشـته باشـند؟ امـروز زشـت ترین و فجیـع تریـن رفتار 
در فلسـطین و عـراق و افغانسـتان - و قبـل از ایـن در بسـیاری از مناطـق دیگـر - دارد صـورت مـی گیـرد؛ آن 
وقت همان کسـانی کـه ایـن رفتارهای زشـت را انجـام مـی دهند، خجالـت نمی کشـند و ادعـای دمکراسـی می 
کننـد! رئیـس جمهـور امریـکا وقیحانه ادعـا مـی کنـد کـه رسـالت گسـترش دمکراسـی در دنیـا و خاورمیانه بر 
دوش او سـنگینی مـی کنـد! دمکراسـی آنهـا را در زندانهای امثـال ابوغریـب - کـه در عـراق و گوانتانامـو کم هم 
نیسـتند - مردم دنیا دارنـد می بینند. این، دمکراسـی و حقوق بشـر آنهاسـت! بسـیار غافانه اسـت اگر کسـی در 
داخل جوامـع مـا و در میان امت اسـامی خیـال کند کـه غربی هـا بایـد بیایند بـه ملتهای مـا دمکراسـی و مردم 
سـاالری یاد بدهنـد! مـا توقـع داریـم گوینـدگان و نویسـندگانی کـه از انصاف برخـوردار هسـتند، طـوری حرف 
نزننـد و طوری ننویسـند کـه گویی امـروز آنهـا دارند بـه مردم مـا پیام مـردم سـاالری می دهنـد. مردم سـاالری 
را امـام آورد؛ مـردم سـاالری را انقـاب آورد. در کشـوری که در طـول قرنهـای متمادی، جـز در برهه های بسـیار 
کوتاه - کـه مثل یـک لحظه گذشـته اسـت - معنـای رأی و اراده ی مـردم را نمی دانسـتند )ما در طـول عمر خود 
چشـممان بـه صنـدوق رأی نیفتاده بـود! بـرای رأی مـردم ایـران کسـی ارزش قائـل نبـود و دیکتاتورهـا در تمام 
دوران حکومـِت خـود بیشـترین بـی اعتنایـی را به مـردم ما مـی کردند( امـام و انقـاب و نظام اسـامی مـا مردم 
سـاالری را آورد. عـده یـی طوری حـرف می زننـد که گویـا ما تـازه داریـم وارد میـدان مردم سـاالری می شـویم! 

ایـن بـی انصافـی نیسـت؟ این چشـم بسـتن بـر روی حقیقت نیسـت؟

3- نگاه جهانی و بين المللی
شـاخص سـوم از شـاخصهای مکتب سیاسـی امام، نگاه بین المللـی و جهانـی این مکتب اسـت. مخاطـب امام در 
سـخن و ایده ی سیاسـی خود، بشـریت اسـت؛ نه فقط ملت ایـران. ملـت ایران ایـن پیام را بـه گوش جان شـنید، 
پایـش ایسـتاد، برایش مبـارزه کـرد و توانسـت عـزت و اسـتقال خـود را بـه دسـت آورد؛ امـا مخاطب ایـن پیام، 
همه ی بشـریت اسـت. مکتب سیاسـی امـام این خیر و اسـتقال و عـزت و ایمـان را بـرای همه ی امت اسـامی و 
همه ی بشـریت مـی خواهـد؛ این رسـالتی اسـت بـر دوش یک انسـان مسـلمان. البتـه تفاوت امـام با کسـانی که 
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برای خـود رسـالت جهانـی قائلند، این اسـت کـه مکتب سیاسـی امـام با تـوپ و تانـک و اسـلحه و شـکنجه نمی 
خواهـد ملتـی را به فکـر و بـه راه خود معتقـد کنـد. امریکایی هـا هم مـی گویند ما رسـالت داریـم در دنیـا حقوق 
بشـر و دمکراسـی را توسـعه دهیم. راه گسـترش دمکراسـی، کاربـرد بمب اتـم در هیروشیماسـت؟! تـوپ و تانک 
و جنـگ افـروزی و کودتاگـری در امریـکای التین و آفریقاسـت؟! امـروز هـم در خاورمیانـه این همه دغـل بازی و 
فریبگـری و ظلـم و جنایت به چشـم می خـورد. با این وسـایل مـی خواهند حقوق بشـر و رسـالت جهانی شـان را 
گسـترش دهند! مکتب سیاسـی اسـام فکر درسـت و سـخن نوی خـود را با تبییـن در فضـای ذهن بشـریت رها 
مـی کند و مثـل نسـیم بهـاری و عطر گلهـا در همـه جا مـی پیچد. کسـانی که شـامه ی درسـتی داشـته باشـند، 
آن را استشـمام مـی کننـد و از آن بهـره می برنـد؛ همچنان کـه امـروز در بسـیاری از کشـورهای دنیا بهـره ی آن 
را بـرده اند. فلسـطینی ها مـی گویند مـا حیـات دوباره و بیـداری خـود را از پیـام امـام گرفته ایـم؛ لبنانـی ها می 
گوینـد ما پیـروزی خـود بـر ارتـش رژیـم صهیونیسـتی و اخـراج صهیونیسـت هـا را از مکتـب امـام درس گرفته 
ایـم؛ مسـلمانها در هر نقطـه ی دنیـا - جوانهـای مسـلمان، روشـنفکران مسـلمان، نخبـگان مسـلمان - فتوحات 
فکـری خـود در میدانهـای سیاسـی را برخاسـته و برآمـده ی از مکتـب فکـری امـام مـی داننـد؛ توده هـای امت 
اسـامی با نام اسـام احسـاس عزت مـی کنند؛ ایـن همان نـگاه بیـن المللـی مکتب امام به مسـائل بشـر اسـت؛ 
مخصـوص دنیای اسـام هم نیسـت؛ لـذا امروز مسـأله ی فلسـطین بـرای ما یـک مسـأله ی اصلی اسـت؛ مصایب 
امت اسـامی برای مـا دردنـاك اسـت. آنچـه در دنیای اسـام اتفـاق می افتـد، برای ملـت ایـران و کسـانی که به 
نـام و یـاد امـام بزرگـوار دلبسـته و دلخوش هسـتند، مسـائل اساسـی اسـت؛ نمـی تواننـد نسـبت به این مسـائل 
بی تفـاوت بگذرنـد. برای همین اسـت کـه دنیای اسـتکبار مـی خواهـد بزرگتریـن جنایتها را نسـبت بـه ملتهای 
مسـلمان انجام دهـد؛ در حالی کـه دیگر ملتهـای مسـلمان نبینند، نفهمنـد و تصمیـم نگیرند؛ حّتـی اعتراض هم 
نکننـد. ملـت ایران مـی بیند، مـی فهمـد، اعتراض مـی کنـد، موضع می گیـرد و نسـبت به مسـائل دنیای اسـام 

بی تفـاوت نمـی ماند. 

4- تبيين مسأله ی واليت فقيه
شـاخص مهم دیگـر مکتب سیاسـی امـام بزرگـوار مـا پاسـداری از ارزشهاسـت، کـه مظهـر آن را امام بزرگـوار در 
تبییـن مسـأله ی والیت فقیـه روشـن کردنـد. از اول انقاب اسـامی و پیـروزی انقاب و تشـکیل نظام اسـامی، 
بسـیاری سـعی کرده اند مسـأله ی والیت فقیه را نادرسـت، بد و برخـاف واقع معرفـی کنند؛ برداشـتهای خاف 
واقـع و دروغ و خواسـته هـا و توقعـات غیرمنطبق بـا متن نظام سیاسـی اسـام و فکر سیاسـی امـام بزرگـوار. این 
که گاهـی مـی شـنوید تبلیغاتچی هـای مجذوب دشـمنان ایـن حرفها را مـی پراکننـد، مربـوط به امروز نیسـت؛ 
از اول، همیـن جریانـات و دسـت آموزهـا و تبلیغاِت دیگـران ایـن حرفها را مطـرح می کردنـد. عده یی سـعی می 
کنند والیـت فقیـه را به معنـای حکومـت مطلقه ی فـردی معرفـی کننـد؛ ایـن دروغ اسـت. والیت فقیـه - طبق 
قانون اساسـی ما - نافی مسـؤولیت های ارکان مسـؤول کشـور نیسـت. مسـؤولیت دسـتگاه های مختلف و ارکان 



121

ماهیت انقالب 
کبیر اسالمی

کشـور غیرقابل سـلب اسـت. والیـت فقیـه، جایـگاه مهندسـی نظـام و حفظ خـط و جهـت نظـام و جلوگیـری از 
انحراف به چپ و راسـت اسـت؛ این اساسـی تریـن و محـوری ترین مفهـوم و معنـای والیت فقیـه اسـت. بنابراین 
والیت فقیـه نه یـک امـر نمادیـن و تشـریفاتی محـض و احیانـاً نصیحت کننـده اسـت - آن طـوری کـه بعضی از 
اول انقاب ایـن را می خواسـتند و ترویج مـی کردند - نـه نقش حاکمیـت اجرایـی در ارکان حکومـت دارد؛ چون 
کشـور مسـؤوالن اجرایـی، قضایـی و تقنینـی دارد و همـه بایـد بـر اسـاس مسـؤولیِت خـود کارهایشـان را انجام 
دهند و پاسـخگوی مسـؤولیتهای خـود باشـند. نقش والیت فقیه این اسـت کـه در ایـن مجموعه ی پیچیـده و در 
هم تنیـده ی تاشـهای گوناگـون نباید حرکـت نظـام، انحـراف از هدفها و ارزشـها باشـد؛ نبایـد به چپ و راسـت 
انحـراف پیدا شـود. پاسـداری و دیـده بانی حرکـت کلی نظـام به سـمت هدفهـای آرمانـی و عالـی اش، مهمترین 
و اساسـی تریـن نقش والیـت فقیه اسـت. امـام بزرگـوار ایـن نقـش را از متـن فقه سیاسـی اسـام و از متـن دین 
فهمید و اسـتنباط کـرد؛ همچنان کـه در طـول تاریخ شـیعه و تاریخ فقـه شـیعی در تمـام ادوار، فقهای مـا این را 
از دیـن فهمیدند و شـناختند و بـه آن اذعـان کردنـد. البته فقهـا بـرای تحقق آن فرصـت پیـدا نکردند، امـا این را 

جزو مسـلّمات فقـه اسـام شـناختند و دانسـتند؛ و همیـن طور هم هسـت.

ضابطه های رهبری در مكتب سياسی امام خمينی)ره(
ایـن مسـؤولیِت بسـیار حسـاس و مهـم، بـه نوبـه ی خـود، هـم از معیارهـا و ضابطـه هـای دینـی و هـم از رأی و 
خواسـت مـردم بهره مـی بـرد؛ یعنـی ضابطـه هـای رهبـری و والیت فقیـه، طبـق مکتـب سیاسـی امـام بزرگوار 
ما، ضابطـه هـای دینی اسـت؛ مثـل ضابطـه ی کشـورهای سـرمایه داری، وابسـتگی بـه فـان جنـاح قدرتمند و 
ثروتمند نیسـت. آنها هـم ضابطـه دارنـد و در چارچوب ضوابطشـان انتخاب مـی کنند، امـا ضوابط آنها این اسـت؛ 
جزو فـان بانـد قدرتمنـد و ثروتمند بودن، کـه اگر خـارج از آن بانـد باشـند، ضابطـه را ندارند. در مکتب سیاسـی 
اسـام، ضابطه، اینهـا نیسـت؛ ضابطه، ضابطـه ی معنوی اسـت. ضابطـه عبارت اسـت از علم، تقـوا و درایـت. علم، 
آگاهی مـی آورد؛ تقـوا، شـجاعت مـی آورد؛ درایـت، مصالح کشـور و ملـت را تأمیـن می کنـد؛ اینهـا ضابطه های 
اصلی اسـت برطبق مکتب سیاسـی اسـام. کسـی که در آن مسـند حسـاس قـرار گرفتـه اسـت، اگر یکـی از این 
ضابطـه هـا از او سـلب شـود و فاقـد یکـی از ایـن ضابطه هـا شـود، چنانچـه همه ی مـردم کشـور هـم طرفدارش 
باشـند، از اهلیت سـاقط خواهد شـد. رأی مـردم تأثیـر دارد، اما در چارچـوب این ضابطه. کسـی که نقـش رهبری 
و نقـش ولی فقیـه را بر عهـده گرفتـه، اگـر ضابطه ی علـم یا ضابطـه ی تقـوا یا ضابطـه ی درایت از او سـلب شـد، 
چنانچـه مـردم او را بخواهنـد و به نامش شـعار هـم بدهنـد، از صاحیت مـی افتـد و نمی توانـد این مسـؤولیت را 
ادامـه دهـد. از طـرف دیگر کسـی کـه دارای این ضوابـط اسـت و با رأی مـردم که بـه وسـیله ی مجلـس خبرگان 
تحقـق پیدا مـی کنـد - یعنـی متصـل بـه آراء و خواسـت مـردم - انتخـاب می شـود، نمـی توانـد بگوید مـن این 
ضوابـط را دارم؛ بنابرایـن مـردم بایـد از مـن بپذیرنـد. »بایـد« نداریم. مـردم هسـتند که انتخـاب مـی کنند. حق 
انتخـاب، متعلق به مردم اسـت. ببینیـد چقدر شـیوا و زیبا ضوابـط دینـی و اراده ی مـردم ترکیب یافته اسـت؛ آن 
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هم در حسـاس ترین مرکـزی کـه در مدیریت نظام وجـود دارد. امـام ایـن را آورد. بدیهی اسـت که دشـمنان امام 
خمینـی و دشـمنان مکتـب سیاسـی او از این نقش خوششـان نمـی آیـد؛ لـذا او را آماج حمـات قرار مـی دهند. 
در رأس اینها کسـانی هسـتند که به برکـت امام بزرگـوار مـا و مکتب سیاسـی او، دستشـان از غـارت منابع مادی 
و معنـوی ایـن کشـور کوتاه شـده اسـت. آنهـا جلودارنـد، یک عـده هـم دنبالشـان حرکت مـی کننـد. بعضی می 

فهمند چـه کار مـی کننـد، بعضی هـم نمـی فهمند چـه کار مـی کنند.

5- عدالت اجتماعی
آخریـن نکته یـی که بـه عنـوان شـاخصه ی مکتـب سیاسـی امام عـرض مـی کنـم، مسـأله ی عدالـت اجتماعی 
اسـت. عدالـت اجتماعـی یکـی از مهمتریـن و اصلی تریـن خطـوط در مکتب سیاسـی امـام بزرگـوار ماسـت. در 
همـه ی برنامه هـای حکومـت - در قانونگـذاری، در اجـرا، در قضـا - باید عدالـت اجتماعـی و پُر کردن شـکافهای 
طبقاتی، مـورد نظـر و هدف باشـد. این کـه ما بگوییـم کشـور را ثروتمنـد می کنیـم - یعنـی تولیـد ناخالص ملی 
را بـاال می بریـم - امـا ثروتهـا در گوشـه یی به نفـع یک عـده انبار شـود و عـده ی کثیـری هـم از مردم دستشـان 
خالی باشـد، بـا مکتـب سیاسـی امام نمـی سـازد. پُـر کـردن شـکاف اقتصـادی در بیـن مـردم و رفـع تبعیض در 
اسـتفاده ی از منابـع گوناگون ملـی در میـان طبقات مـردم، مهمترین و سـخت ترین مسـؤولیت ماسـت. همه ی 
برنامـه ریـزان، قانونگـذاران، مجریـان و همه ی کسـانی که در دسـتگاه هـای گوناگون مشـغول کار هسـتند، باید 

این را مـورد توجـه قـرار دهنـد و یکـی از مهمترین شـاخصهای حرکـِت خود بـه حسـاب آورند.
پیشرفت ملت علی رغم همه حمات دشمنان به برکت اسام

ایـن مکتـب، نظـام اسـامی را بنیانگـذاری کـرد. بیسـت وپنـج سـال از آن زمـان مـی گـذرد. بیشـترین حمات 
هم بـه کشـور و ملت مـا و ایـن مکتب سیاسـی شـده اسـت؛ امـا ملت مـا روزبـه روز پیشـرفت کـرده اسـت. ملت 
ما در زمینـه ی علـم، در زمینـه ی عمـران، در زمینـه ی سیاسـت بیـن الملـل، در زمینـه ی ارتقـای آگاهی های 
گوناگـون، در زمینـه ی سـاخت زیربناهـای عظیم کشـور، در زمینـه ی به دسـت آوردن قـدرت فنـاوری و احیای 
اسـتعدادهای مردمـی، و در بسـیاری از زمینه های دیگر، پیشـرفتی داشـته اسـت که در گذشـته حّتـی تصور آن 
را هـم نمی کـرده؛ این بـه برکت اسـام اسـت. مـا هرگـز ادعا نمـی کنیـم کـه در برنامه هـای انقـاب، بهنـگام و 
به روز پیـش رفتـه ایـم و در آن جایـی کـه باید باشـیم، هسـتیم؛ نـه، اما ایـن کـم کاری ماسـت. ما مسـؤوالن در 
رده هـای مختلف اگـر بیشـتر و بهتر کار کنیـم، بدون شـک موفقیتها بیشـتر خواهد شـد. امـروز هـم موفقیتهای 
بسـیاری داریـم. امروز ملت مـا قوی اسـت؛ دولت ما قـوی اسـت؛ زیربناهای کشـور آماده اسـت و پیشـرفت علمی 
و اسـتخراج اسـتعدادهای جوانان مـا محیرالعقول اسـت. ما مـی توانیم حرکـت خود را شـتاب دهیم؛ و ایـن کار را 
هم ملـت ما خواهـد کرد و بـه فضل پـروردگار و بـه حول و قـوه ی الهی پیشـرفت مـی کنیـم. امروز پرچم اسـام، 
پرچـم دینـداری، پرچـم شـجاعت و پرچـم نـوآوری در زمینـه ی سیاسـت در دسـت ملـت ماسـت. دشـمنها در 
تبلیغـاِت خود سـعی می کننـد ایـن دسـتاوردها را کوچک نشـان دهنـد و آنچه را کـه این ملـت به دسـت آورده، 
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از قلـم بیندازند؛ امـا نمـی توانند. انـواع تاشـها را بـرای مقابله کـرده انـد. حّتـی کار دشـمنان انقاب اسـامی با 
محوریت امریـکا به این جا رسـید که سـعی کردند نسـخه ی بدِل سـر تا پا غلـط از نظام اسـامی را در افغانسـتان 
به وجـود آورنـد، کـه شـد حکومـت طالبـان؛ تبدیل شـد بـه یـک کاریکاتـور خنـده آور مسـخره؛ همان هم شـد 
آفت جانشـان. شـاید به خیال خودشـان مـی خواسـتند پرچم اسـامخواهی و احیای اسـام سیاسـی را از دسـت 
این ملـت بگیرند و دسـت کسـانی بدهند که دسـت آموز خودشـان بـوده اند؛ امـا نتوانسـتند و نخواهند توانسـت. 
خدا را شـکر مـی کنیم کـه اراده ی مـا محکم اسـت؛ راهمان روشـن اسـت؛ مردممان مؤمـن اند و مکتب سیاسـی 
امـام، زنده و درخشـنده اسـت. دشـمنان ما هـم قدرت ملـت را فهمیـده انـد و بـه آن اعتراف کـرده انـد. در زمینه 
ی مسـائل گوناگـون جهانـی و بیـن المللی، مواضع ما مسـتقل اسـت. مـا تحت تأثیر کسـی قـرار نمی گیریـم و به 
سـراغ جنجال و تنـش آفرینی نمـی رویم؛ امـا ظلـم را محکوم مـی کنیم؛ بـا ظالم اعـام مخالفـت می کنیـم و از 
مظلوم اعـام حمایت مـی کنیـم. ما جنایـت صهیونیسـت هـا در فلسـطین را محکـوم می کنیـم. ما ددمنشـی و 
جنایات فجیع و بـی نظیر دولت غاصب صهیونیسـت را در کشـور فلسـطین نسـبت به مـردم - ویران کـردن خانه 
ها، کشـتن کـودکان، کشـتن پیرمـرد مریِض معلولـی مثل شـیخ احمـد یاسـین، آواره کـردن هزاران فلسـطینی 
از خانـه ی خـود - زشـت مـی شـماریم و محکـوم می کنیـم و بـر مرتکبـان ایـن جنایت و بـر امریـکا - کـه از این 

مرتکبـان حمایـت می کنـد - لعنـت می فرسـتیم.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


