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نسخه تلفن همراه

بسماهللالّرحمنالّرحيم
والحمدهللرّبالعالمينوالّصالةوالّسالمعلیسّيدناابیالقاسمالمصطفیمحّمدوعلی

آلهاالطيبيناالطهرینالمنتجبينولعنةاهللعلیاعدائهماجمعين.

خيلیخوشآمدیدمردمعزیزقم،برادرانوخواهرانیازمردمقم،ازحوزهیعلمّيهی
شریفهیقم؛بههمهیشماخوشامدعرضميکنم؛زحمتکشيدید،لطفکردید.

 نهضت با حرکت مردم قم به راه افتاد
یاداینحادثهیبزرگواثرگذارومستمردرتاریخراگرامیميدارم.دربارهینوزدهمدی
ومناقبمردمقمزیادحرفزدهایم.هرچهعرضبکنيمتکراریاستوبارهاگفتهشده.
خالصهاشهمينآیهیشریفهایاستکهاینقاریمحترمخواندند:الیَسَتویِمنُکمَمن
اَنَفَقِمنَقبِلالَفتِحَوقاتََل]اولِئَکاَعَظُمَدرََجًة[ِمَنالَّذیَناَنَفقواِمنبَعُدَوقاتَلوا.)۱(مردمقم
قبلازآنکهحرکتبزرگیازملّتایراندیدهبشودوشروعبشود،قيامکردند.خب،حرکت
مردمقمحرکتبسياراثرگذاریبودوایرانرالرزاند؛همهیدلهایآمادهرامتوّجهیک
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فرصتیویکامکانیویکحقيقتیکردونهضتبهراهافتاد،تابقّيهیقضایاییکهميدانيد.
تکرارمطلبالزمنيست،آنچهالزماست،درسگرفتنازاینقضایااست.ازاینجورقضایا
بایددرسگرفت.درسهاهمنوبهنومطرحميشود.هرروزیما-من،شما،آحادمردم-

احتياجداریمبهاینکهازحوادثگذشتهدرسبگيریم.

 کار را در وقت باید انجام داد
نکتهیاصلیایکهدرقضّيهیقموجودداردکهمنآننکتهراهمبارهاعرضکردهام
وتکرارميکنم،ایناستکهمردمقمدرآنمقطع،بهنگامعملکردند.هميشهکار
وقتیکهدروقتخودانجامگرفت،تأثيرميکندیاتأثيرآنافزایشپيداميکند.همانکار
رااگرگذاشتيمبياتشد،مّدتیگذشتوبعداًانجامگرفت،گاهیاثرنميکندیااثرکمی
ميکند.هنرقمیهااینبودکهنکتهرافوراًگرفتند،دشمنیرافوراًشناختندودرهمان
وقتاّولبهآنپاسخدادند،َوااّلاگربعدازآنکهآنرفتارخباثتآميِزتوطئهآميِزدشمن
نسبتبهامامبزرگوارانجامگرفت،ایندستآندستميکردند،]ميگفتند[حاالميکنيم،
فرداميکنيم،یکماهدیگرميکنيم،اینحوادثبعدیاصاًلبهوجودنمیآمد.فریضه
وقتدارد،دروقتخودبایدفریضهراانجامداد؛بهترینوقتانجامفریضههماّولوقت
-وقتفضيلت-است.خب،بعضیاصاًلفریضهراانجامنميدهند،]ميگویند[بیخيال؛
بعضیانجامميدهنداّماباتأخير؛بعضیميگذارندوقتکهگذشتانجامميدهند،مثل
تّوابين؛تّوابينآنوقتیکهبایدمیآمدند-کهعاشورابود-نيامدند،وقتیآمدندکهکار
ازکارگذشتهبود.یاقياممردممدینهبارهبریعبداهللبنحنظله.آمدنددرمقابلیزید
ایستادند،قيامکردند،حاکممدینهرابيرونکردند،اّمادیر؛آنوقتیکهشنيدندکه
حسينبنعلی)عليهماالّسالم(ازمدینهخارجشد،آنوقتبایدبهاینفکرمیافتادند،
نيفتادند؛دیربهفکرافتادند،یکسالبعد]بهفکرافتادند[؛نتيجههمهمانیشدکهتاریخ
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ثبتکردهاست؛قتلعامشدند،تارومارشدند،نابودشدند،هيچکاریهمنتوانستند
بکنند.کاررادروقتبایدانجامداد.خب،اگربخواهيمکاررادروقتانجامبدهيم،بایستی
فریضهرابشناسيم،بدانيمچهکاریبایدانجامدادتاآنرادروقتخودانجامبدهيم.

  دشمن را بشناسیم
منعرضمایناستکهاینانقالبیکخيزبلندیبودکهملّتایرانبرداشتبرایاینکه
خودراازذلّتوابستگیوذلّتعقبماندگینجاتبدهد.اینانقالبیکحرکتعظيمی
بودبرایاینکهوابستگیوعقبماندگیرا-ایندوذلّتبزرگرا-بهبرکتاسالموبا
راهنماییورهبریاسالم،ازاینملّتبزداید؛دودردطوالنِیمزمنبود،اینهاراعالجبدهد؛
انقالببرایاینبهوجودآمدونظامجمهوریاسالمیبرایناساستشکيلشد.خب،
درستتوّجهکنيد،وقتیکهیکحرکتیبرایاینمقصودبهوجودآمدهاستکهوابستگی
راوعقبماندگیراازاینملّتبزداید-وموّفقهمشدهاست،پيشرفتهمکردهاست-آن
کسانیکهعقبماندگیووابستگیبهنفعآنهابود،درمقابلاینحرکت،اینانقالب،واین
نظاممیایستند؛اینطبيعیاست.این]طور[نيستکهمادشمندرستميکنيم؛بعضیها
تکيهکالمشانایناستکهآقادائمدشمننتراشيد!دشمنراحرکتملّتميتراشد.فرض
کنيدیکقلدریآمدهاستخانهیشمارا،دکانشمارا،محّلاستراحتشمارا،زندگی
شماراغصبکردهاست؛وقتیشماآمدیداورابيرونکردید،خبشماحّقتانراانجام
دادهاید،حّقتانراگرفتهایداّمااوباشمادشمنیميکند.تاوقتیکهاميدداشتهباشدکه
بتواندبرشماغلبهپيداکند،بهشماضربهميزند.ماباکسیدشمنیجدیدیایجادنکردهایم؛
اینهادشمنیميکنند.آنکسانیکهازوابستگیایرانبهخودشانبهرهميبردند،امروزباما
دشمنند؛دشمنخونی!آنکسانیکهازعقبماندگیملّتایرانمنتفعميشدند،امروزباما
دشمنند؛دشمنخونی،دشمنآشتیناپذیر.البّتهایندشمنیممکناستتاقيامتطول
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نکشد،َعَسیاهلّلاَنیَجَعَلبَيَنُکموَبَيَنالَّذیَنعاَدیُتمِمنُهمَمَودَّة؛)۲(ممکناستیکوقتی
اتّفاقبيفتددرآینده-صدسالدیگر،پنجاهسالدیگر،نميدانيم-کهایندشمنیازبين
برود؛اّماشرطازبينرفتندشمنیچيست؟اینکهاونااميدبشودیااصالحبشود؛کهحاال
این]اصالحشدن[بعيداست،اصالحشدنابرقدرتهابعيداست.خبپسایندشمنی
هست.آندرسیکهمابایدبگيریمکهبهنگامعملبکنيم،آنمبنیبرایناستکهدشمن
رابشناسيم،سمتوسویکاردشمنرابدانيم،آنقدربصيرتپيداکنيمکههرحرکتی
کهدشمنانجامميدهد،بفهميمکههدفشچيست.اگرمتوّجهماومتعّرضبهمااست،
عالجکنيمآنرا،بِایستيم،مقاومتکنيم؛اینوظيفهیمااست.حاالمندربارهیهمين

موضوع،چندجملهایرا،کلماتیراامروزعرضميکنم.

  دشمن کیست؟
اّوالًدشمنکيست؟دشمن،امروزمشّخصاًعبارتاستازآمریکا،انگليس،زرساالران
بينالمللی،صهيونيستهاودنبالههایشان؛حاالدنبالههایشانخيلیاهّمّيتیندارند،
ارزشیندارندکهآدماسمازآنهابياورد؛اصلیهااینهاهستند.آمریکادشمناستبا
جمهوریاسالمی،باایرانمستقل،باایرانروبهجلووپيشرونده؛انگليسکهمستعمِرپيِر
ازکارافتادهیدورهیقبلاستوحاالبازمجّدداًبهاینمنطقهميخواهدنفوذکند،دشمن
است؛صهيونيستهادشمنند؛سرمایهدارانبينالمللیوزرساالرانبينالمللیدشمنند؛

اینهادشمنهایاصلی]هستند[.

  دشمن درونِی ما
البّتهاینراهمعرضبکنمکهفقطاینهاهمدشمننيستند،عالوهیبراینهایکدشمن
دیگریوجودداردواودرونخودمااست.خودمایعنیچه؟یعنیمن،شما،فالنمسئول،
فالنجوان.آندشمندرونیچيست؟آندشمندرونیعبارتاستازبیانگيزگی،
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نااميدی،بیحالی،بینشاطی،تنبلی؛اینهادشمنمااست.اَللُّهمَّاِنّیاَعوُذبَِکِمنَالَکَسلَِو
الَهَرِمَوالُجبِنَوالُبخِلَوالَغفلَِةَوالَقسَوةَِوالَفتَرةَِوالَمسَکَنة؛)۳(اینهادشمنهایماهستند.
اِنّیاَعوُذبَِکِمننَفٍسالتَشَبعَوِمنَقلٍبالیَخَشعَوِمنُدعاءٍالیُسَمعوِمنَصالةٍال اَللُّهمَّ
تَنَفع؛)۴(اینهادشمناندرونیماهستند؛همهرابهگردنبيرونیهانمیاندازیم.ماهماگر
بدعملکنيم،اگربهوقتعملنکنيم،اگرتنبلیکنيم،اگردشمنرااشتباهبگيریم،اگربه
جایشيطاناکبرواقعی،یکبرادرنابابیاناراهی-کهحاالبرادرمااست،ولونابابوناراه
است-شيطاناکبرماشد،ضربهخواهيمخورد.پساینهمدشمنمااست،حواسمان
باشد.وقتیماميگویيمدشمنخارجی،معنایشایننيستکهدرخودمانهيچگونهنقصی
وجودندارد؛نه،سياستهایغلط،سياستهایبد،رفتارهایبد،اختالفاتگوناگوِنبیوجه،

تنبلیکردن،اقدامنکردن،تنگنظری،اینهادشمنانمااست؛اینهاهمهست.

  با چشمان بسته، دشمن را  نمی شود دید
خب،]وقتی[گفتيمآمریکا،انگليس،فالندشمنخارجی،]آیا[همينطورشعارميدهيم
یانه؟منعرضبکنمبهشما،شعارنيست؛اینمّتکیبهواقعّياتاست.خب،ازقضایای
دنيامامّطلعميشویم؛وقتیکهفرضکنيدوزیرخارجهی)۵(خوشاخالق!)۶(آمریکا
درنامهیوداعّيهیخودتوصيهميکندبهدولتبعدیکهبهایرانسختبگيرید،هرچه
ميتوانيدسختگيریکنيد،تحریمهاراحفظکنيد،نگهدارید،بدانيدباسختگيری
ميشودازایرانامتيازگرفتکمااینکهماگرفتيم-اوميگوید-خبایندشمناست؛حاال
ایندشمن،دشمنخنداناست؛یکدشمنبودکهمیآمدصریحاًميگفتکهایرانمحور
شرارتاست،)۷(اواینراصریحاًنميگویداّمارفتاراوهمينرفتاراست.اینشددشمن.
پسماکهدائمميگویيمدشمن،دشمن،نهایناستکهميخواهيمشعاربدهيم،نهاینکه
بهقولبعضیآدمهایبیانصافميگوینداینهادرکارداخلیخودشاندرماندهاند،ناچارند
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دشمنبتراشند؛نه،دشمنتراشینيست؛خبدشمناست،چشمترابازکنتاببينی؛
ببندیچشمترا،البّتهنمیبينی؛سرتراداخلبرففروکنی،نمیبينی؛اّماسرترابلند

کن،نگاهکن،میبينی.

  به خیالشان دوران برجام ده سال، دوازده سال باید طول بکشد
گفتيمانگليس!انگليسهامجّدداًبهخليجفارس]آمدهاند[؛البّتهماازیکیدوسالقبلخبر
داشتيم؛شنيدهبودیمکهاینهابنادارنددوبارهبهخليجفارسبيایند؛حاالآمدند.میآیند
اینجابهیکعّدهازحّکامخليجفارس-کههيچصميمّيتیهمبينشاننيست؛اینجور
نيستکهخيالکنيمواقعاًآنهابااینحّکامخليجفارسصميمیاند؛نه،ميخواهنداستفاده
کنند،ميدانندآنهاراميشودزیربارگرفت؛میآیندباآنهااینجوریحرفميزنند-ميگویند
ایرانتهدیداست!خب،تهدیدخودانگليسهایند.امروزمحافلانگليسیمینشينند
برایمنطقهوبرایایراناسالمیتصميمگيریميکنند؛یکیازتصميمهایشانتجزیهی
کشورهایمنطقهاست.اینچيزیکهعرضميکنم،تحليلنيست،حدسنيست؛اینها
اّطالعاتاست.ميگوینددورانیکعراق،یکسوریه،یکیمن،یکليبیگذشته؛یعنی
عراقتجزیهبشود،سوریهتجزیهبشود،ليبیتجزیهبشود،یمنتجزیهبشود؛اسمایران
رانمیآورند،چونجرئتنميکنند،ميترسند.ازافکارعمومیایرانبشّدتميترسندَوااّل
همانحرفیراکهمحّمدرضاقبلازرفتنگفتکه»اگرمابرویم،ایرانميشودایرانستان«
-منظورشاینبودکهمثلافغانستان،مثلترکمنستان،مثلماننداینها،اینجاهمیک
قسمتیبهنامایرانستانميمانَد،بقّيههمتقسيمميشودبيندولتهایمتفّرق-اینها]هم[
ميخواهندهمانحرفرابزنند؛درایناميدبودند،تالششانراهمکردند،تویدهنشانهم
خوردلکندرذهنشانهنوزهست؛]اّما[بهزباننمیآورند.خبایندشمناست،]مگر[
دشمنشاخوُدمدارد؟ازحاالنشستهاند،دارندبرایدورانبعدازپایانبرجامفکرميکنند
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کهبعدازآنچهمحدودیّتهاییرابرایرانتحميلکنيم-کهدورانبرجامبهخيالآنهاده
سال،دوازدهسالمثالًبایدطولبکشد-ازحاالدارندفکرآنوقتراميکنندکهماباایران،
آنوقتچهکارکنيم،چهبگویيم،چهجوریعملکنيمکهمحدودیّتایجادکنيم.دیگر
دشمنازاینبدتر؟ازاینخبيثتر؟اینکهبندهميگویمانگليِسخبيث،اینخباثتاینها

است.
  هم دشمن را باید شناخت، هم شیوه های دشمنی را

یکیازبرنامههایاینهاکهتصریحميکنند،آموزشوتسليِحافراِدبومِیانتخابشدهاست؛
یعنی]ميگویند[مادراینکشورها،ازجملهدرایران،افرادیازخودایرانراانتخابميکنيم،
بااینهاارتباطبرقرارميکنيم،اینهاراآموزشميدهيم،تجهيزشانميکنيم-امروزهمتجهيز
کردنآساناست،اینترنتهستوفضایمجازیهستوارتباطاتگوناگونهست-تابه
جانکشوربيفتند،بهجاننظاماسالمیبيفتند،بهجانملّتبيفتند؛اینهاحرفهاییاست
کهاینهادارندميگویند؛خباینشددشمن.ایندشمنرابایستیشناخت.عرضکردیم،
همدشمنرابایدشناخت،همشيوههایدشمنیرا.راهورسمهاوسمتوسوهاییراکه
اینهابرایدشمنیدرنظرگرفتهاند،]همه[بایدبدانند؛مسئولينهمبایدبدانند،مردمهم
بایدبدانند،جوانهایماهمبایدبدانند،کارگرهایماهمبایدبدانند،دانشگاهیهایماهم
بایدبدانند؛بدانندکههدفدشمن-حاالگاهیدررادیوهاودرتشکيالتشانميگویندکه
هدفماشخصفالنیاست،مثالًفرضکنيدعلیخامنهای،ولیدروغميگویند-هدفشان
ملّتایراناست،هدفشانایراناسالمیاست،هدفشاننظاماسالمیاست.اگربافالن
زیدی،بافالنعمروی،بافالندستگاهیوسازمانیهمدشمنیميکنند،بهخاطراین
]است[کهاحساسميکننداینمثالًسينهسپرکرده،ایستاده؛بایدپسبزننداورا؛کهحاال

دراینزمينههمعرضخواهمکرد.
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   طرح آمریکا برای بازگرداندن شاه به ایران پس از انقالب
خب،مابایددرمقابلچهکارکنيم؟وظيفهیماایناستکهماکشوررا،همنيرومند
کنيم،هممقاومکنيم؛قدرتکشورراباالببریموآنرامقاومسازیکنيم.قدرتکشور
چهجوریباالميرود؟اینهاحرفهاییاستکهبایدرویآنفکرکنيموبرنامهریزیکنيم؛
اینبرنامهریزیبهعهدهیهمهاست؛بهعهدهیمسئولينهست،بهعهدهیسياستمداران
هست،بهعهدهیحوزههایعلمّيههست،بهعهدهیدانشگاههاهست،بهعهدهیعناصر
فّعالفرهنگیهست،بهعهدهیعناصرفّعالسياسیهست؛بایدرویاینهابرنامهریزی

کنند.مابایدمقاومسازیکنيموکشوررانيرومندکنيم.

 عناصر اقتدار برای کشور:
1. ایمان اسالمی و دینی

چهجورینيرومندکنيم؟عناصراقتداربرایکشورچهچيزهاییاست؟منچندموردش
راميشمرم:یکیایماناسالمیاست،ایماندینیاست.ایماندینیجزومهمترینعناصر
مقاومتوتحّرکاینکشوراست؛مالامروزهمنيست،از۱۳۰سال،۱۴۰سالپيشبه
اینطرف،هرحرکتیدراینکشورانجامگرفتهاستکهاثرگذار،جریانسازومؤثّربوده
است،عنصرایماندینیحرفاّولرادرآنميزدهاست.شماازقضّيهیتنباکوشروعکنيد،
قضّيهیتنباکوکهیکحرکتعظيممردمیدرکشوربود،عنصردینیداشت؛مرجعتقليد
حکمکرد،مردمبرطبقحکماوبهخاطرایماندینیعملکردندویکخيانتبزرگراکه

برایسالهایمتمادیپدراینملّترادرمیآورد،ازسراینملّتدورکردند؛اینیکی.

   مشروطّیت، حرکتی با پیش آهنگی علما
مشروطّيت؛مشروطّيتحرکتیبودکهباپيشآهنگیعلماکهمظهردینداریمردم
بودند،توانستپيشبرود.بله،فالنروشنفکر،فالننویسنده،فالنمحفِلپنهانیدرکشور
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بود،نهاینکهنبوداّماپيشنميرفت،کارینميتوانستندبکنند،نفوذیدرمردمنداشتند.
آنچهدرمشروطهمردمرابهميدانآورد،عبارتبودازحضورعلمایترازاّولیمثلمرحوم
شيخفضلاهللنوری،مثلمرحومسّيدمحّمدطباطبائی،مثلمرحومسّيدعبداهللبهبهانی؛
اینهاعلمایبزرگبودند؛درتهرانودرتبریزعلمایبزرگ،دراصفهانعلمایبزرگ،در
بعضیازشهرهایدیگرهمهمينجور،درفارسهمينجور،علمایبزرگجلوافتادند
ومردمدنبالاینهاآمدند؛منتهاخبانگليسهااینجازرنگترازمابودند؛همبينعلما
اختالفایجادکردند]همبينمردم[.درتهرانبينآندوبزرگواروشهيدبزرگوارشيخ
فضلاهللنوریاختالفایجادکردند.شيخفضلاهللنوریکهپيشقدمترینعالمبرای
برقراریمشروطهبود،بهاتّهامضّدیّتبامشروطهبهدارکشيدهشد!اینکاریبودکهآنها
کردند.مردمراکشاندندبهسفارتویکعّدهایدودستیمشروطهراتقدیمانگليسها
کردند؛ومشروطهآنشدکهدنبالشرضاخانبودوپنجاهسال،شصتسالعقبماندگی

اینکشور،اّماشروعحرکتبادینبود.

    اگر علما نبودند و انگیزه ی دینی نبود، قطعاً نهضت مّلی شدن صنعت 
نفت پیش نمیرفت

نهضتملّیشدنصنعتنفت؛ببينيداینهاتاریخاست.اینکهمنمدامميگویمتاریخرا
بخوانيد،درتاریختأّملکنيد،برایاینهااست.اگرعلمانبودندوانگيزهیدینینبود،قطعاً
نهضتملّیشدنصنعتنفتپيشنميرفت؛اینراهمهبدانند.درمقّدمهیایننهضت
آیتاهللکاشانیبود.پشتيباناومرجعتقليدیمثلمرحومآسّيدمحّمدتقیخوانساری
درقمبود.مرّوجاناینفکر،یکجمعیدرقمودرمشهدمایکعالمدینی،یکمنبرِی
درجهییکویکفّعالمذهبیگویندهیمتفّکردرجهییک]بودند[؛اینهامرّوجين
نهضتملّیبودند،مردمبهخاطردینآمدند.بعدکهمرحومکاشانیراجداکردند،علمارا
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طردکردند،مذهبیهاراکنارگذاشتند،مصّدقشکستخورد.تادینبود،تاعنصرایمان
دینیبود،حرکتبهجلوبود؛وقتیاین]عنصر[ازآنگرفتهشد،حرکتمتوّقفشد،
شکستخورد،تبدیلبهعکسشد.یکآمریکاییبایکچمداناسکناسآمددرتهرانو

همهیقضایارابههمزد.

  با انگیزه ی دینی مردم دارد دشمنی میشود
عنصرایماندینیدرهمهیحرکتها]روشناست[؛درپانزدهخردادکهروشناست،
درانقالباسالمیکهروشناست،درقضّيهیدفاعمقّدسکهروشناست.درقضایای
گوناگون،دینوانگيزهیدینیمردمراکشاند.آنکهچهارپسریاسهپسرشدرراهخدا
شهيدشدند،خوشحالاستکهدرراهخداشهيدشدند.انگيزهیدینیوانگيزهیایمانی
یکعاملاقتداراست.اینرابایدنگهداشت،باایندشمنیميکنند.امروزازهمهطرف
باانگيزهیدینیمردمدارددشمنیميشود؛برایاینکهایمانهارااّولدرجوانهاوبعددر
طبقاتگوناگوندیگربهعناوینمختلف،بهاَشکالمختلفازبينببرند.اینکاریاست

کهداردامروزبهوسيلهیدشمنانجامميگيرد.

2.معرفت دینی
عالوهبرایماندینی،معرفتدینی]الزم[است.ایماندینیبایدبامعرفتهمراهباشد؛
معرفتدینیچيست؟همينمطلبیکهمرحوممدرّسفرمودکه»دیانتماعينسياست
مااست،سياستماعيندیانتمااست«-وامامبزرگوارماهمهمينمعناراوهمينمفهوم
را،همگفتوهمعملیکرد-اینیکیازعناصراقتدارکشوراست.امروزیکیازتوصيههای
اساسیایکههيئتهایاندیشهورزآمریکاییوانگليسیُدورهممینشينند،فکرميکنند،
طّراحیميکنند،دارندارائهميدهندوبهفّعاالنمطبوعاتیورسانهایواینترنتیوسياسی
وغيرهتعليمميدهند،ایناستکهميگویندبادیِنسياسیبایدمخالفتکرد؛یعنیتبليِغ
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جداییدینازسياست؛یعنیجداییدیناززندگی؛دیِنگوشهیمسجد،دینداخل
خانه،دینفقطدردل،نهدرعمل،کهاقتصادغيردینیباشد،سياستغيردینیباشد،زیر
باردشمنرفتنغيردینیباشد،بادوستجنگيدن،بادشمنهمراهشدن-برخالفنّص
دین-وجودداشتهباشد،اّماظاهرهمظاهردینیباشد؛اینراميخواهند.معرفتدینی
یعنیاینکهدین-همهیادیان؛اّدعایماایناستکههمهیادیاناینجورهستند،حّتی
مسيحّيت،اّماآنکهمسلّموواضحوروشناست،دیناسالماستکهپيغمبراکرماّولْکاری
کهبعدازغربتدورانمّکهانجامداد،ایجادحکومتبودودینراباریختندرقالبحکومت
توانستترویجبکند-جدایازحکومتنيست.معنایاینکهدینیازحکومتجداباشد،
ایناستکهدینبنشينددائمنصيحتبکند،دائمحرفبزندوقدرتمندانهمهرکارکه
دلشانميخواهدبرخالفدینوبرضّددینبکنند؛هروقتهمکهخواستندیکلگدیبه
سراینهابزنند؛دینغيرسياسییعنیاین.اینراميخواهند،اینرادنبالميکنند.نخير،این
معرفتبایدوجودداشتهباشدکهدینمنفّکازسياستنيست؛ودشمندین،ازآندینی
ميترسدکهدولتدارد،قدرتدارد،ارتشدارد،اقتصاددارد،سيستممالیدارد،تشکيالت
گوناگوناداریدارد؛ازایندینميترسد؛َوااّلآندینیکهمردمميروندودرمسجدعبادت
ميکنند،خببکنند،صدسالبکنند؛پساینهمیکازعوامل]اقتدارکشور[.اینرابدانيد
کهعدمانفکاکدیناززندگیوازسياستوجریاندیندرهمهیشراشر)۸(زندگی
جامعه،یکمعرفتدرستدینیاست؛اینبایدتحّققپيدابکندوبایددنبالاینبود.َوااّل
اسمدینواسمروحانیصفتِیماهاوعّمامهبهسرِیماهاوماننداینهاکهکارینميکند؛باید

حقيقتاًحرکتکنيم.

3. حرکت سریع علمی
یکیازعواملقدرت،حرکتسریععلمیاست؛قدرتعلمی.حدیث»اَلِعلُمُسلطان«)۹(
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رامنمکّررخواندهام.باقدرتعلمیماهممخالفند.همانعناصربومیایکهآنانگليسِی
خبيثتوصيهکردوتأکيدکردکهبایددرداخلکشورهااینهارابهکاربگيریمومجّهزشان
بکنيم،همانعناصرگاهیدردانشگاههاسعیميکنندجوانمارامأیوسکنند،برای
اینکهحرکتعلمیانجامندهد؛اگربااستعداداست،اوراکوچبدهندبهطرفخارج؛
]ميگویند[»آقا!بروفالنجا،اینجاماندهایکهچه؛خودتراضایعميکنی«؛وپولهم
بدهند،پاداشهمبدهند.البّتهجوانهایمؤمنماایستادهاند؛اینرامنميتوانمشهادت
بدهم.علیرغمخباثتهاییکهبعضیازعناصرخودفروختهیدشمندرسطحدانشگاهها
وبيروندانشگاههاانجامميدهندبرایاینکهبذرنوميدیرابپاشند،جوانهایما،جوانهای
مؤمنماایستادهاند.چندروزقبلازاین،مدالگيرانوبرجستگانیکدانشگاهبرجستهی
کشورآمدهبودند،)۱۰(جوریحرفميزدندکهانسانواقعاًمبهوتميمانْداززیباییو
صّحتواتقانحرفزدناینها.حاالعرضخواهمکردکهاینهامردممارانشناختهانداّما
توطئههایشانرابایدشناخت.یکیازراههایمقاومکردنکشورعبارتاستازحرکت

علمی،کهنهبایدمتوّقفبشود،نهبایدشتابآنکاهشپيدابکند.

4. پیشرفت اقتصادی و حّل مشکالت مردم
یکمسئلهیدیگر،پيشرفتاقتصادیوحّلمشکالتمردماست.یکیازاهدافآنهااز
اینتحریمهاهميناستکهمردمراازنظامجداکنند؛مردمدچارمشکالتباشند؛بيکاری
باشد،رکودباشد،مشکالتگوناگوناقتصادیباشد؛ماهمينطورحرفبزنيم،مردمهم
دچارمشکالت]باشند[.تحریمميکنندبرایاینکهاینکارهااتّفاقبيفتدوتحریمراهمکه
بظاهربرميدارند،جوریبرميدارندکهاینمشکالتبرطرفنشود.مابایددرمقابلچهکار
کنيم؟پادزهرماایناستکهماکاریکنيمکهاقتصاد،اقتصادقوی،مقاوموپایدار]بشود[،
یعنیهمان»اقتصادمقاومتی«کهبارهاگفتهایموگفتهایموگفتهایم.اینهمازعوامل
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اقتدارکشوراست.کشوریکهاقتصادقویداشتهباشد،پولشهمارزشپيداميکند،
مسئولينشهمارزشپيداميکنند،مردمشهماعتبارپيداميکنندودیگرنميشودبراینها
تحميلکرد.بارهاگفتهایمکهبایدخودمانراازاینمکيدننفتووابستهبودنبهنفت
بتدریججداکنيمواینرابایدبتدریجکمکنيم.سياستنفتوباالپایينشدننفت،دست
دیگراناست؛نفتمالمااستاّمااختيارشدستدیگراناست.بایدبتوانيماقتصادکشور
رامقاومکنيم،جوریکنيم]کهآنرا[استحکامببخشيم.اینیکیازعواملاقتداراست.

5. حفظ عّزت مّلی در مذاکرات بین المللی
حفظعّزتملّیدرمذاکراتبينالمللی،دررفتوآمدها،زیربارزورنرفتن،عّزتملّیرا
حفظکردن،یکیازعواملاقتدارکشوراست.درآنجلسهایکهمانشستهایموداریمبا
طرفمقابلمانحرفميزنيم،اونگاهميکندببيندروحّيهیماچهجوریاست،انگيزهیما
چقدراست،هّمتماچقدراست؛براساسآنبرآوردیکهميکند،بامارفتارخواهدکرد.
بایدعّزتملّترا،عّزتکشورراحفظکنيم؛]آنوقت[مردمهماحساسعّزتميکنند؛
اینميشودتوانمندیومایهیاقتدارکشور.خب،اگرچنانچهحقيقتاًاینوسایلمقاومت
راشناختيم،سمتوسویکاردشمنراشناختيم،آنوقتدرمقابلدشمنميتوانيم
برنامهریزیکنيم،نقشهبکشيم،همينعواملاقتداررادرخودمانبهوجودبياوریم؛اگر
نشناختيم،گاهیممکناستبهدشمنکمکهمبکنيم.بارهامنعرضکردهام،اگردر
جبههیجنگسربازرزمندهخوابشببرد،بعدازخواببيداربشودگيجوویج،نميداندچه
کارميکند،توپخانهراروشنکند،ممکناستبهخودیضربهبزند.شمااگرندانیدشمن
کدامطرفاست،دوستکدامطرفاست،توپخانهراکهروشنکردی،بهجایاینکهبه

دشمنبخورد،بهدوستميخورد؛بصيرتکهالزماست]برای[ایناست.
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  باید دید،  چیزی که دشمن را در اهداف خودش ناکام می کند چیست؟
دشمندنبالایناستکهاینعواملاقتدارملّیرا-کهبندهعرضکردم-ازبينببرد؛
هدفدشمنایناست.ایمانراازبينببرد،حياوعفافراازبينببرد،پایبندیبهمبانی
دینیراازبينببرد،اعتقادراسخبهحاکمّيتدینراازبينببرد،عّزتملّیرامخدوشکند،
حرکتعلمیرامتوّقفکند،دستگاههاومجموعههاییکهمظهراقتدارکشورواقتدار
ملّتند،اینهاراتضعيفکند.شمامیبينيدبهسپاهحملهميشود،بهبسيجحملهميشود،
بهشوراینگهبانحملهميشود،اینهاهميناست؛منکاریبهاینبگومگوهایاخيربين
رؤسایدوقّوهندارم،اینهاچيزهایمهّمینيست،اینهاتمامميشودبهحولوقّوهیالهی؛
چيزاهّمّيتدارینيست،دشمنميخواهداینچيزهارابزرگکند؛لکنوجودیکقّوهی
قضائّيهیمستقلوشجاعوقاطعراهمهبایدقدربدانند؛همهبایدکمککنند.بنده،هماز
دولتهاحمایتميکنم،همازقّوهیقضائّيهحمایتميکنم،همازمجلسشورایاسالمی
حمایتميکنم-منازهمهحمایتميکنم-اّمابایددید،آنچيزیکهميتوانددشمنرادر
اهدافخودشناکامکندچيست؟مااگربتوانيمیکدستگاهامنّيتیقویداشتهباشيم،یک
دستگاهنظامِیمردمِیمقتدرداشتهباشيم،یکحرکتعظيممردمیبهنامبسيجداشته
باشيم،یکروحانّيتآگاهمتوّجهبهزمانوزمانشناسوداخلصحنهداشتهباشيم،یک
قّوهیقضائّيهیمقتدرِکاملداشتهباشيم،یکدولتبرنامهریزدقيِقشجاعداشتهباشيم؛
اگراینچيزهاراداشتهباشيم،حرکتملّتایرانوحرکتکشور،حرکتموّفقیخواهد
شد.اینهارابایدتأمينکرد،دنبالاینهابایدبود.هرکدامراکهداریمخداراشکرکنيمونگه

داریم؛هرکدامراکهنداریمتأمينکنيم؛برایخودمانفراهمبکنيم.
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  حرکت نهم دی همه را مبهوت کرد
امروزخوشبختانهحرکتهایخيلیخوبیهست؛همدرحوزهیعلموفرهنگ-همانطور
کهعرضکردم-]همدرحوزههایدیگر[؛بهترینمدالآورانکشوربّچههایبسيجیاند.
اینجامنبادانشجوهامالقاتهایمتعّددیدارم؛یکنمونهاشهمينچندروزقبلاز
اینبودکهمدالگيرانوجوانهایبسيجِیدانشگاهشریفآمدنداینجا.دههامدال،دهها
جوانبرجستهونخبه،یکنمونهاشبود؛نمونههایفراواندیگریداریم.جوانهاینخبه،
جوانهایفّعال،جوانهایزنده،باهوش،دانشگاهی،دانشجووهمچنيندرمياناساتيد،
]افراد[دارایفکرانقالبی،دارایانگيزهیانقالبیوعزمانقالبی،اینامروزوجوددارد؛در
حوزهیفرهنگهمهمينجوراست،درحوزهیهنرهمهمينجوراست،درحوزهی
سياستهمهمينجوراست.هرچهميتوانيمبایستیبهاینجوانهایپرانگيزه،درهمهی
اینحوزههاییکهاسمآوردمکمککنيم.البّتهاینراقاطعاًعرضميکنمکهدشمنبا
همهیبرنامهریزیهایش،مردممارانشناخته،ملّتایرانرانشناخته؛اشتباهميکنند.
دیدیددرسال۸۸خطاکردندوآنفتنهراراهانداختندوکاررابهجاهاییرساندندکهبه
خيالخودشانجاهایبسيارباریکوحّساسودقيقیبود،]اّما[ناگهانحرکتعمومی
نهمدیهمهرامبهوتکرد.اینحرکتنهمدِیسال۸۸ازجنسهمانحرکتنوزدهم

دیشماهادرسال۵۶است.

  همه وظیفه داریم عوامل اقتدار کشور را تقویت کنیم
بنابراینهمهیقشرهایفّعالکشور،ازروحانّيون،دانشگاهيان،مسئوالنکشور،مدیران
کشور،بخصوصمدیرانارشدکشور،نمایندگانمجلسشورایاسالمی،روشنفکران،
نویسندگان،همهوظيفهداریمکهعواملاقتداررادرکشور-کهشمردم-تقویتکنيم.آن
کهایرانرادوستدارد،بایدبداندحملهیبهایماِناسالمِیجوانان،یکخيانتبهایران
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است.بعضیهاهستندکهایرانرادوستدارند،کشوررادوستدارند،]اّما[خيلیپایبندی
ودلبندیبهدینوشریعتوماننداینچيزهاندارند؛آنهاهمبایدبدانندکهاگرواقعاًایران
رادوستدارند،اگرحقيقتاًخائننيستندودشمندرلباسدوستنيستند،نبایددینرا
-دینجوانانرا،ایمانجوانانرا-تضعيفکنند.آنکهایمانجوانانراتضعيفميکند،دارد
بهکشورخيانتميکند؛نهفقطبهدین.اینعواملاقتدارکشوروملّتبایدازسویهمهی

ایناقشارتقویتبشود،حفظبشود،دنبالبشود.

  درس حادثه ی نوزدهم دی: باید دشمن را شناخت و بهنگام در مقابل 
او  ایستاد

وخوشبختانهامروزیکمجموعهیعظيمیاینوظيفهرادارندانجامميدهندوبعدازاین
همبيشترخواهدشد.درسامروزِمنوشماازحادثهینوزدهمدیاینباشدکهبدانيم
بایددشمنراشناخت،شيوهوسمتوسویکاردشمنرادانستوبهنگام،بوقتباهر
وسيلهایکهدراختيارمنوشماهست،درمقابلاوبایدایستاد.اگراینکارراکردیم،بدانيد
دشمنانجهانیوبينالمللیما-همانهاییکهگفتم؛ازآمریکاوانگليسوصهيونيسمو
کمپانیهایبينالمللیوزرساالرانبينالمللیودشمنانعنود-درمقابلملّتایرانهيچ
غلطینخواهندتوانستبکنند.)۱۱()خب،الحمدهللآنهاییکهدلشانميخواستشعار

بدهند،اینَدمآخرکامالًکاریکهدلشانميخواستانجامدادند.()۱۲(
والّسالمعليکمورحمةاهللوبرکاته

۱(سورهیحدید،بخشیازآیهی۱۰؛»...کسانیازشماکهپيشازفتح]مّکه[انفاقوجهادکردهاند،
]بادیگران[یکساننيستند.آناناز]حيث[درجهبزرگترازکسانیاندکهبعداًبهانفاقوجهاد

پرداختهاند...«
۲(سورهیممتحنه،بخشیازآیهی۷»اميداستکهخداميانشماوميانکسانیازآنانکه]ایشانرا[

دشمنداشتيد،دوستیبرقرارکند...«



17

19/ 10/ 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدار مردم قم

۳(کافی،ج۲،ص۵۸۶
۴(کافی،ج۲،ص۵۸۶)بااندکیتفاوت(

۵(جانکری
۶(خندهیحّضار

۷(جورجبوش،رئيسجمهوروقتآمریکا
۸(پارههایهرچيز،سراسر

۹(ابنابیالحدید.شرحنهجالبالغه،ج۲۰،ص۳۱۹
۱۰(بياناتدردیداراساتيدونخبگانبسيجیدانشگاهصنعتیشریف)۱۳۹۵/۱۰/۱۳(

۱۱(تکبيرحّضار
۱۲(خندهیمعّظمٌلهوحّضار
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