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 تلویزیونی -پیام رادیو 

درج  ۳۰/۱۲/۶۶، ذیل تاریخ ۱۸۹، ص ۲۰جلدی( ج  ۲۲در صحیفه نور )دوره ) ۱۴۰۸شعبان  ۲/  ۱۳۶۷فروردین  ۱ :زمان

 .گردیده است

 تهران، جماران :مکان

 اقامه عدل، مهمترین انگیزه قیام سیدالشهدا :موضوع

 عید نوروز :مناسبت

 ملت ایران :مخاطب

 الرحیمبسم اهلل الرحمن 

 انگیزه قیام سید الشهدا

 .«یا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول واالحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال»

خداوند این سال جدید را بر همه مسلمانها، بر ملت ما، بر همه مستضعفین جهان مبارک کند. و این سال یک 

افتد. نوروز در آستانه والدت حضرت سیدالشهدا، که ما باید انگیزه قیام ایشان را خصوصیاتی دارد که کم اتفاق می

چی بود، خصوصاً در  -علیهم السالم  -ببینیم چی بود و مقصد ایشان چی بود و وضع زندگی ایشان و همه ائمه 

 .ماه شعبان چه وضعی داشتند

فرمودند  .شان اقامه عدل بوددند برای این امر، انگیزهاز همان روز اول که قیام کر -سالم اهلل علیه  -سیدالشهدا 

انگیزه این است که معروف را اقامه کند  .شودشود و منکر، بهش عمل میبینید که معروف، عمل بهش نمیکه، می

و منکر را از بین ببرد، انحرافات همه از منکرات است، جز خط مستقیم توحید هرچه هست منکرات است، اینها 

بین برود و ما که تابع حضرت سیدالشهدا هستیم باید ببینیم که ایشان چه وضعی در زندگی داشت، قیامش،  باید از

اش نهی از منکر بود که هر منکری باید از بین برود. مِن جمله قضیه حکومت عدل، جور، حکومت جور باید انگیزه

ی که در ماه شعبان هست و من در نظر ندارم که بینیم، مناجاتمی از بین برود، از آن طرف وقتی که مناجاتشان را

در هیچ یک از ادعیه گفته شده باشد که ادعیه مال همه ائمه است. این دعای شعبان، مناجات شعبان، مناجات 

همه ائمه است و در این، مسائل بسیار هست، معارف بسیار هست و ادب اینکه انسان چه جور باید با خدای تبارک 

ند. ما غافلیم از این معانی که وضع چی است. شاید بعضی از جُهّال ما هم اینطور اعتقاد دارند و تعالی مناجات ک

خواهند ما را یاد بدهند که این ادعیه وارد شده و این چیزهایی که از ائمه وارد شده است اینها تشریفات است. می

 دانند که در مقابل چهدند آنها، آنها میو حال اینکه مسئله این نیست، مسئله این است که در مقابل خدا ایستا

دانند چه کنند و مناجات شعبانیه از مناجاتهایی عظمتی ایستادند، آنها معرفت دارند به خدای تبارک و تعالی و می

بخواهد این را شرح کند  -نه از این عارفهای لفظی  -است که اگر یک نفر انسان دلسوخته، یک عارف دلسوخته 

 .علیهم السالم -رای دیگران، بسیار ارزشمند است و محتاج به شرح است، چنانچه همه ادعیه ائمه و شرح کند از ب
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 الگوپذیری از انبیا و ائمه )ع( در مبارزه با ظلم

کنید که چه مسائلی در آن هست و ما در دعای عرفه حضرت سیدالشهدا مالحظه می -در مناجات حضرت  -شما 

ازش غافل هستیم. ماه شعبان این خصوصیت را دارد که اآلن عید نوروز ما در آستانه والدت حضرت سیدالشهدا 

ع شده است. بنابراین تقریباً شعبان واق ۱۵که آن هم در  -علیه السالم  -است و دنبال او والدت حضرت مهدی 

باید ما بگوییم که یک حجتی است بر ما این دو والدت و این واقع شدن این روز شریف و این روز نوروز در یک 

سالم اهلل علیه  -برای اقامه عدل هستند؛ سیدالشهد  -اقامه عدل  -ای که این دو بزرگوار که هر دو همچو آستانه

اش را برای رفع منکر و جلوگیری از حکومت ظلم و جلوگیری از مفاسدی که دگیکه همه عمرش را و همه زن -

اش را صرف این کرد که این حکومت، حکومتها در دنیا ایجاد کردند، تمام عمرش را صرف این کرد و تمام زندگی

سالم اهلل -حضرت صاحب  .بروند حکومت جور بسته بشود و از بین برود؛ معروف در کار باشد، منکرات از بین

 -اند در عالم طبیعت آورند برای همین معناست. تمام انبیا که قیام کردههم که تشریف می -و ارواحنا فداه  -علیه

وقتی زندگی اینها را  - دانیم، اما در عالم طبیعتداند ما نمیشان را خدا میشان که، معارف غیبیهحاال معانی

است. بنابر این معنا بوده و این باید سرمشق بشود از برای مسلمانها، کسانی  بینیم از اول مقابله با طاغوت بودهمی

که واقعاً مسلمان هستند و واقعاً عالقه مند به اهل بیت عصمت هستند و به پیغمبر اسالم هستند و از هر مذهبی 

ی بن عمران که هستند، عالقه مند به آن مذهبشان هستند، باید ببینند که صاحب مذهب چه کرده است؛ موس

اش چه کرد، تمام اینها قیام کردند در مقابل جور، در اش چه کرد، حضرت ابراهیم در زندگیچه کرد، در زندگی

مقابل ظلم، همه، قیامشان این معنا بود. ما سر مشق باید بگیریم از اینها و ما باید قیام کنیم در مقابل ظلم؛ 

ها، در مقابل منکرات قیام کنند، همان طوری که ملت شریف ایران مسلمانها باید در مقابل جورها، در مقابل ظلم

، «یا مقلب القلوب»شود گفت که این انقالب که در این دعای شریف واقع شده است که بحمداهلل قیام کرد و می

ر این د اند. ودر جوانهای ما واقع شده است؛ اینها اآلن برگشتند از یک حالی به حال دیگری و حال نویی پیدا کرده

ماه که ماه شعبان است باید ما توجه به این معنا بکنیم که ما باید چه بکنیم، با این طاغوتها باید چه بکنیم؟ باید 

هایش را، همه چیز را در تمام حیثیت خودش، جان خودش را و بچه -سالم اهلل علیه-همان طوری که سیدالشهدا 

که فرمایشات ایشان را از وقتی که از مدینه بیرون آمدند و به شود، کسی دانست قضیه اینطور میصورتی که می

بیند که ایشان متوجه بوده است که چه شنود همه را، میمکه آمدند و از مکه آمدند بیرون حرفهای ایشان را می

ین ا خواست بگیرد، اصالً برایجور نبود که آمده است ببیند که، بلکه آمده بود حکومت هم میکند، ایندارد می

کنند که حضرت سیدالشهدا برای حکومت نیامده، خیر؛ معنا آمده بود و این یک فخری است و آنهایی که خیال می

اینها برای حکومت آمدند، برای اینکه باید حکومت دستِ مثل سیدالشهدا باشد، مثل کسانی که شیعه سیدالشهدا 

در  -قیام مسلحانه یا غیرمسلحانه-. در طبیعت قیام انبیا هستند باشد؛ اصل قیام انبیا از اول تا آخر این بوده است

 .بردند باشدمی  مقابل همه کسانی که به جور داشتند مردم را از بین
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 لزوم مقابله مسلمین جهان با ظالمین

های تبینند که این دولو ما امروز مبتالی به این معنا هستیم، مسلمانها مبتالی به این معنا هستند، مسلمانها می

بزرگ، این قدرتهای بزرگ و این کسانی که اذناب آنها هستند، کسانی که فرمانبر آنها هستند اآلن با مسلمین، با 

امه گویند که ما اقکنند. تمام اینها ظاهر میمردم، با مستضعفین، حتی با آن کسانی که مال خودشان است چه می

، عدل امریکایی یعنی چه؟ یعنی هرکس خاضع به من شد، خواهیم بکنیم، اما چه عدلی؟ عدل امریکاییعدل می

ور آن یک چیزی است که ما او را قبولش داریم، هرکس منافع مملکتش را به ما داد ما او را قبول داریم! از آن

شوروی هم همین است، همه این قدرتهای بزرگ اینطوری هستند و ما باید در مقابل تمام اینها بایستیم، همان 

ها این پیروزیها را، این پیروزیهای بزرگ را به دست آوردند، باید تا جوانهای ما بحمداهلل اآلن در جبههطوری که 

آخر این مطلب باشد، باید هیچ درش سستی نشود تا وقتی که ان شاء اهلل علم را به دست صاحب علم بدهند. 

است که حجت بر ماست و او این است که بنابراین عید نوروز ما، یک عید نوروزی است که در یکوقتی واقع شده 

زندگی همه انبیای عالم، همه انبیا از اول، از آدم تا  -سالم اهلل علیه  -زندگی سیدالشهدا، زندگی حضرت صاحب 

و مع  -حکومت  -خواستند درست کنند شان این معنا بوده است که در مقابل جور، حکومت عدل را میحاال همه

ما خواندند، به قدری به گوش ملت ما خواندند، به گوش ملتهای ضعیف خواندند که األسف به قدری به گوش 

حکومت به شما چه کار دارد، شما برو نمازت را بخوان، شما مسجدت را برو، همین! البته، ما اگر فقط مسجد برویم 

شوند! اما وظیفه این آن بزرگان چه بکنیم، همه با ما خوب می -عرض بکنم که  -و دعا بکنیم و بعد هم دعا به 

است که ما برویم مسجد بنشینیم دعا بخوانیم یا وظیفه این است که ما باید قیام بکنیم؟ وظیفه این است که ما 

بینید همه باید همه چیز خودمان را در راه اسالم فدا بکنیم، چنانچه اولیای ما این کار را کردند. و امروز شما می

ما کند؛ شفهمد دارد چه میاین سیلی است، اآلن نمی سیلی خورده است و اآلن محوکه این صدام را که بحمداهلل 

د که فهمکند که اینجا چیزی واقع شده، این نمیای که واقع شده، اصالً این انکار میببینید که اینهمه پیروزی

یک همچو حیوانی است که بینند چه خبر است. این روند آنجا میآیند میفردا این خبرنگارها، این خارجیها می

کند، بمباران شیمیایی مملکت خودش را، افراد خودش را، اشخاصی که مربوط به خودش هستند، آنها را بمباران می

 .کند که باید پاسدارهای ما به داد آنها برسندمی

 های ملت تقدیر و تجلیل از فداکاری

ها مشغول هستند وصاً از این کسانی که در جبههمن باید تشکر کنم از این ملت، این ملت شریف خودمان و خص

ها مشغول به این هستند که آنها را کمک کنند، ما باید تشکر کنیم از اینها و خصوصاً از این جوانهایی یا پشت جبهه

آیند اینجا، همه چیزشان را کأنّه کنید که اشخاصی میکه همه چیزشان را در راه اسالم دادند. شما مالحظه می

گویند کاش که ما یک بچه کوچکی که داریم بزرگ بشود، برود جنگ بکند، اینها حجت بر ما د، مع ذلک میدادن

زنند، تو خانه نشستند و به مردم تزریق هست، اینها حجت بر آن اشخاصی هست که تو خانه نشستند و نق می

کنند د ان شاء اهلل اشخاصی را که مخالفت میکنند که نه، نروید جایی؛ خدا ان شاء اهلل بیدار کند اینها را، خداونمی

کنند، اینها را بیدار کند و اینها را در این سال نو نفهمی مخالفت می -کنم عرض می -یا از روی عمد یا از روی 

تجدید کند. و خداوند ان شاء اهلل این اسرای ما را، این کسانی که محبوب ما هستند، محبوب ملت ما هستند، این 
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را، این اسرا را و این تمام کسانی که در آنجا دربند هستند، همه اینها را خداوند ان شاء اهلل آزاد کند و ما  معلولین

کرد، را ترجمه می -علیهم السالم  -آمد و این ادعیه ائمه را هم به وظیفه خودمان آشنا کند. و ای کاش کسی می

ت. و ما اگر این ادعیه را بتوانیم یک اشخاص عارفی، عارف کرد، این ادعیه خیلی محتاج به شرح اساین را شرح می

صحیح، دلسوخته پیدا بشود که اینها را برای مردم تشریح بکند، همه چیز در اینها هست، در عین حالی که دعاست. 

کند در این دعاها! هم معنویات هست، هم قضیه حکومت اما چه می بینید، دعاستشما ادعیه حضرت سجاد را می

بر این بوده  -علیهم السالم  -ت، همه چیز هست، هم از بین بردن حکومت ظلم است، چنانچه سیره همه ائمه هس

و ما به قدری در گوشمان خواندند که بابا بروید سراغ کارتان، کار نداشته باشید به حکومت، که حتی اشخاص که 

[ فعّال]که ازشان هیچ توقع نداشتم، در سابق  آگاه هم بودند، اینها هم بازی خورده بودند. من بعضی از اشخاصی

گفتند آخر ما چه کار داریم به این کار، حاال آنها بودند، ... داخل در این مسائل ما بودند، لکن مع ذلک، اینها می

خواهند این کار را بکنند، این کار آنهاست، ما کار دیگر داشته باشیم. این یک همچو چیزی بود که ما را بازی می

گویند تمام مطالب این خارجیها برای گول داده بودند و مردم اآلن باید بدانند که هر مطلبی را که این خارجیها می

گویند، برای این است که ما را باز زدن ماهاست، گول زدن همه ماست. کسانی هم که تابع آنها هستند مطالبی می

 .شیار باشیم و هیچ وقت لغزش پیدا نکنیمبه دامن آنها بیندازند. و ما باید بیدار باشیم و هو

خداوند ان شاء اهلل این ملت ما را بیدار کند و بیدارتر. خداوند ان شاء اهلل مردم ما را به سالمت، عزت برساند، به 

مقاصد خودشان، که آن مقصد، مقصد اسالم است و کوتاه کردن دست تمام کسانی که ظالم هستند. ان شاء اهلل 

 .د را بر همه ما، بر همه مسلمین، بر همه مستضعفین مبارک کندخداوند این عی

 والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

 

 پیام

 ۱۴۰۸شعبان  ۱۲/  ۱۳۶۷فروردین  ۱۱ :زمان

 تهران، جماران :مکان

 لزوم شرکت در انتخابات و حفظ شئونات اسالمی و اخالقی در تبلیغات کاندیداها :موضوع

 سومین دوره مجلس شورای اسالمیانتخابات  :مناسبت

 ملت ایران :مخاطب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

کنم که نقش و اهمیت انتخابات و در آستانه انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسالمی هستیم. گمان نمی

گذرد، مجلس شورای اسالمی برکسی پوشیده باشد. بحمداهلل هرچه از عمر با برکت انقالب شکوهمند اسالمی ما می

های انقالب آشناتر مردم مسلمان و متعهد کشورمان به اهمیت حضور و نقش تعیین کننده خود در تمامی صحنه

 .نمایندشوند، و راز دوام و بقا و استحکام قیام الهی خود را بهتر کشف میمی
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یادآوری اهمیت شرکت هم اکنون، با توجه به آگاهی و شعور باالی سیاسی مردم خداجوی ایران، شاید ضرورتی به 

 :شومسیاسی خود نکاتی را متذکر می -در انتخابات نباشد؛ ولی برای احتیاط در ادای تکلیف شرعی 

از آغاز انقالب تاکنون، یکی از اهداف شوم و پلیدی که همواره مورد توجه استکبار جهانی و نوکران خارجی و  -۱

انقالب و گسستن پیوندهای پوالدین آنان با آرمانهای اجتماعی های داخلی آنان بوده است دور کردن مردم از صحنه

داهلل اند؛ که بحمها و ترفندهای گوناگون متوسل شدهسیاسی اسالم بوده است؛ که در راه تحقق آن به انواع حیله -

الب قسرشان به سنگ خورده است؛ و ملت پیروز و سرافراز ایران با نمایش قدرت عظیم خود در حوادث گوناگون ان

اند که از دریای خروشان وحدت و انسجام آنان چیزی کم این حقیقت و واقعیت را به اثبات رسانیده و نشان داده

 .جهانخواران ان شاء اهلل تا ابد حسرت گسستن اتحاد مقدس مردم ما را به گور خواهند برد نشده و نخواهد شد. و

شرارتهای اخیر صدامیان در تهدید و ارعاب و ادامه بمبارانها  رسد که در این روزها یکی از اهدافبعید به نظر نمی

ه های نبرد، رسیدن بو موشکباران مناطق مسکونی، عالوه بر سرپوش نهادن بر شکستهای پیاپی خود در صحنه

این هدف باشد که حضور مردم را تحت الشعاع این جنایات قرار دهد و از هم اکنون هم باید مطمئن باشیم 

استکباری از عدم حضور مردم در صحنه انتخابات سخنها خواهند گفت؛ و با تحلیلهای موذیانه و القائات  هایرسانه

توأم با تهدید و ارعاب تالش خواهند نمود ذهنها را به مسائل دیگر معطوف نمایند. غافل از آنکه امت اسالمی ایران 

ستند؛ ایوم و استوار در مقابل تمام ابرقدرتها و قدرتها میترسند، و مقااند که از این هیاهوها نمیسالهاست نشان داده

و به یاری خداوند متعال، ملت شریف ایران با حضور گسترده خود انتخابات را در موعد مقرر و با قدرت و قاطعیت 

رعی شروند و به تکلیف کنند؛ و مطمئناً در زیر موشک و بمب هم اگر قرار بگیرند، به پای صندوقها میبرگزار می

کنم. و ان شاء اهلل دنیا خواهد و اینجانب تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت می.و الهی خود عمل خواهند نمود

 .دید که مردم عزیز ایران چگونه حماسه حضور گذشته خویش را در سراسر میهن اسالمی تکرار خواهند کرد

 ایحتیاج به قیم ندارند، و هیچ فرد و یا گروه و دستهام، مردم در انتخابات آزادند و اطور که بارها گفتههمان -۲

حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسالمی ایران، که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری 

ند، ااند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار ماندهاسالمی و ارزشهای واالی آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته

مسلّم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند. البته مشورت در کارها از دستورات اسالمی است. و مردم 

نمایند. و افراد و گروهها و روحانیون در حد تذکرات قبلی در حوزه با متعهدین و معتمدین خویش مشورت می

داشته باشد که دیگران اظهار نظر و اظهار وجود توانند کاندیدا معرفی نمایند؛ ولی هیچ کس نباید توقع خود می

سوابق و روحیات و  در هر حال، مردم با بصیرت و درایت و تحقیقْ کاندیداها را شناسایی کرده، و به.نکنند

سیاسی نامزدهای انتخاباتی توجه نمایند. مردم شجاع ایران با دقت تمام به نمایندگانی رأی  -خصوصیات دینی 

ه اسالم و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت کنند، و طعم تلخ فقر را دهند که متعبد ب

چشیده باشند، و در قول و عمل مدافع اسالم پابرهنگان زمین، اسالم مستضعفین، اسالم رنجدیدگان تاریخ، اسالم 

صلی اهلل علیه و آله وسلم  -ب محمدی عارفان مبارزه جو، اسالم پاک طینتان عارف، و در یک کلمه، مدافع اسالم نا

درد، اسالم منافقین، باشند. و افرادی را که طرفدار اسالم سرمایه داری، اسالم مستکبرین، اسالم مرفهین بی -

اسالم راحت طلبان، اسالم فرصت طلبان، و در یک کلمه، اسالم امریکایی هستند طرد نموده و به مردم معرفی 
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جلس خانه همه مردم و امید مستضعفین است، در شرایط کنونی نباید کسی انتظار داشته نمایند. و از آنجا که م

باشد که حتماً نمایندگان باید از گروه و صنف خاصی باشند. باید توجه داشت که هنوز خیلی از مسائل وجود دارد 

اسالم و محرومان را که به نفع محرومین باید حل و فصل شود. و تمیز بین کسانی که در تفکر خود خدمت به 

 .اند، با دیگران کار مشکلی نیستاصل قرار داده

نصیحتی است از پدری پیر به تمامی نامزدهای مجلس شورای اسالمی که سعی کنید تبلیغات انتخاباتی شما  -۳

د. ری گرددر چهارچوب تعالیم و اخالق عالیه اسالم انجام شود؛ و از کارهایی که با شئون اسالم منافات دارد جلوگی

باید توجه داشت که هدف از انتخابات در نهایتْ حفظ اسالم است. اگر در تبلیغات حریم مسائل اسالمی رعایت 

شود. باید سعی شود تا خدای ناکرده به کسی توهین نگردد؛ و در صورتی نشود، چگونه منتخبْ حافظ اسالم می

 .خوردای نی، که چیزی شیرینتر از آن نیست، لطمهکه رقیب انتخاباتی به مجلس راه یافت، به دوستی و برادر

ملت شهیدپرور ایران بدانند این روزها روز امتحان الهی است. روز پرخاش علیه کسانی است که با اسالم کینه 

دیرینه دارند. روز انتقام از کفر و نفاق است. روز فداکاری است. امروز روز عاشورای حسینی است. امروز ایران 

 .حسینیان آماده باشیدکربالست، 

هراسید، کمربندهاتان را محکم کنید. ای آزادگان و احرار نهراسید. که نمی جَهِّزُوا انفُسَکُم بِالصَّالحِ و السِّالحِ»

ها و چنگالهای کثیف و خونین خود خُرد خواهند شما را در زیر چکمهبپاخیزید. قدرتهای بزرگ شرق و غرب می

د. امروز روز مقاومت است. چنان بر صدام و امریکا و استکبار غرب سیلی زنید که برق کنند که حتی آخ هم نگویی

آن چشمان استکبار شرق را کور کند. امروز روز درنگ نیست. امروز روز صیقل انسانیتِ انسانهاست. روز جنگ 

د بیحاصل است. امروز است. روز احقاق حق است. و حق را باید گرفت. و انتظار آنکه جهانخواران ما را یاری کنن

روز حضور در حجله جهاد و شهادت و میدان نبرد است. روز نشاط عاشقان خداست. روز جشن و سرور عارفان 

 .الهی است. امروز روز نغمه سرایی فرشتگان در ستایش انسانهای مجاهد ماست

از تن بیرون نمود، و زره جهاد و  درنگِ امروز فردای اسارتباری را به دنبال دارد. امروز باید لباس محبت دنیا را

 .مقاومت پوشید، و در افق طلیعه فجر تا ظهور شمس به پیش تاخت و ضامن بقای خون شهیدان بود

فرزندانم، دشمن در بمباران شیمیایی مناطق مسکونی نهایت قساوت و درندگی خود را نشان داده است؛ و با حمله 

ها ای حمایت حامیان خود را نیز سست نموده است. به سوی جبهههدفاع عراق حتی پایهشیمیایی به مردم بی

هجوم برید تا ضربات پی در پی شما توان و امان او را بگیرد، که ان شاء اهلل پیروز خواهید شد. والسالم علی عباداهلل 

 .الصالحین

 ۶۷به تاریخ یازدهم فروردین 

 روح اهلل الموسوی الخمینی
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 سخنرانی

 ۱۴۰۸شعبان  ۲۳/  ۱۳۶۷فروردین  ۲۲صبح  :زمان

 تهران، حسینیه جماران  :مکان

 وظایف سیاسی حج :موضوع

کروبی، مهدی )نماینده امام و سرپرست حجاج(، خاتمی، سید محمد )وزیر فرهنگ و ارشاد  :مخاطب

، رضایی، محمدحسین )سرپرست (اسالمی(، امام جمارانی )سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

 (ان حج و زیارتسازم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 لزوم اعالم برائت از مشرکین در حج

روند و حجاج به وظیفه خود که برائت از مشرکین و امسال ان شاء اهلل، یکصد و پنجاه هزار نفر از ایران به حج می

انی علیه استکبار جه کنند. ممکن نیست حجاج ما به حج بروند و دست به تظاهراتامریکا و اسرائیل است عمل می

آل سعود بدانند اگر غیر  .اصوالً برائت از مشرکین از وظایف سیاسی حج است و بدون آن، حج ما حج نیست .نزنند

 .اند و اگر صحیح و درست عمل کنند به نفع خودشان استاز این عمل کنند، در مقابل تمام مسلمین دنیا ایستاده

 

 سخنرانی 

 ۱۴۰۸شوال  ۱/  ۱۳۶۷اردیبهشت  ۲۷صبح  :زمان

 تهران، حسینیه جماران :مکان

 ابعاد معنوی ضیافت اهلل :موضوع

 عید سعید فطر :مناسبت

هاشمی رفسنجانی،  -موسوی، میر حسین )نخست وزیر(  -ای، سید علی )رئیس جمهور( خامنه :حضار

 -لی کشور( رئیس دیوانعا)موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم  -اکبر )رئیس مجلس شورای اسالمی( 

شخصیتهای روحانی، کشوری، لشکری،  - اقشار مختلف مردم -فلسفی، محمد تقی  -مهدوی کنی 

 خبرنگاران داخلی و خارجی

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ابعاد معنوی ضیافت اهلل

در صحنه  ،ها خصوصاًکنم، تشکر کنم که در صحنهقبالً من باید از ملت ایران، بعد از اینکه تبریک عید را عرض می

طور شایسته و آرام عمل انتخابات خوب حاضر شدند و در عین حالی که همه دستها در این بود که این انتخابات به

 .نشود، بحمداهلل عمل شد و خداوند عید مبارک را بر همه مبارک کند
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ه رمضان ای است که رسول اکرم در ماخواهم عرض کنم، راجع به یک فقره از این خطبهچیزی که من می

اند. یک جمله از او این است که خداوند شماها را مهمان کرده است، دعوت کرده است شما را به ضیافت، فرموده

شماها در ماه مبارک مهمان خدا هستید؛ مهماندار خداست و مخلوق مهمان او است. البته این ضیافت نسبت به 

یا دست ما به او برسد. ما باید حساب کنیم ببینیم که این اولیاء کُمّل الهی به آن نحوی نیست که ما تخیل کنیم، 

ضیافت چی بوده است و ما چقدر راه یافتیم به این ضیافت. در عین حالی که همه عالم تحت رحمت الهی است و 

هرچه هست رحمت اوست و رحمت او به هر چیز واسع است، لکن باب ضیافت، یک باب دیگر است، دعوت به 

اش ترک است؛ ترک شهوات از قبیل خوردنیها، نوشیدنیها و این ضیافت، همه.یگری استضیافت یک مسئله د

کند. خداوند دعوت کرده است ما را به اینکه شما باید وارد بشوید در جهات دیگری که شهوات انسان اقتضا می

، منیتها. اینها همه این میهمانخانه و این ضیافت هم جز ترک، چیزی نیست؛ ترک هواها، ترک خودیها، ترک منیها

در این میهمانخانه است و ما باید حساب کنیم ببینیم که آیا وارد شدیم در این میهمانخانه یا اصالً، وارد نشدیم، 

راهمان دادند به این ضیافتخانه یا نه، استفاده کردیم از این ضیافت الهی یا نه. البته حساب امثال من با کرام 

که  کنمرسد و خصوصاً، طبقه جوان عرض میا آقایان و به هرکس که این کلمات میالکاتبین است. اما من به شم

آیا در این مهمانخانه رفتید؟ استفاده کردید؟ از شهوات خصوصاً شهوات معنوی چشم پوشیدید؟ یا اینکه مثل من 

انسان سنش زیادتر شود اصالح کند انسان خودش را. هر مقداری جوانها متوجه باشند که در جوانی می هستید؟

 .شود. جوانها نزدیکترند به ملکوتشود، اقبالش به دنیا بیشتر میمی

کند. شود یک چیزهایی که آنها را از خدا دور میگذرد، هی اضافه میگذرد، هرچه بر عمرشان میپیرها هرچه می

عید مال کسی است که در شماها در فکر باشید که اگر از این ضیافت درست بیرون آمدید آن وقت عید دارید. 

این ضیافت راه یافته باشد استفاده کرده باشد از این ضیافت. همان طوری که شهوات ظاهری را باید ترک بکند، 

از شهوات باطنی که باالترین سد راه است برای انسان، باید از اینها جلوگیری کند. تمام این مفاسدی که در عالم 

خطاب به  .انداند استفاده نکردهاند یا اگر وارد شدهر این ضیافت وارد نشدهشود، برای این است که دحاصل می

ای همه مردم است، همه دعوت شدید به ضیافت اهلل، همه مهمان خدا هستید و مهمانی به ترک است. اگر ذره

ت. تمام این هوای نفس در انسان باشد، این به مهمانی وارد نشده است یا اگر وارد شده است استفاده نکرده اس

اند، در این مهمانی وارد بینید برای این است که استفاده از این ضیافت نکردهجار و جنجالهایی که در دنیا می

 .انداند، دعوت خدا را قبول نکردهنشده

کوشش کنید که این دعوت را لبیک بگویید، راه به شما بدهند در اینجا و اگر چنانچه راه یافتید مسائل حل است. 

ایم؛ یک ایم. در ماه رمضان اصالً، وارد نشدهوارد نشده شود، برای اینکه در ضیافت خدااینکه مسائل ما حل نمی

ترک اکل و شربی کردیم، لکن آن که باید بشود نشده است. اگر هواهای نفسانی بگذارد، انسان به حسب فطرت 

لکن این توجه به دنیا که توجه ثانوی است و الهی است، فطرت، فطرت اهلل است، همه هم توجه دارند به او، 

بینید در دنیا جنگ و جدال است و در اگر می .کند از آن مسائلی که باید باشداعوجاجی است، این جلوگیری می

اش هست، بدانید که در این ضیافت وارد نشدید، ماه رمضان را ادراک نمونه -خدای نخواسته  -بین شما هم 

 .ما شما او را ردش کردید، پس زدیدا است به شما ماه رمضان: اقْبَلَ عَلیکُمْ شَهْرُ اهللنکردید. اقبال کرده 
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 شیطنت برای ایجاد اختالف

اق خواستند که یک تخم نفدر انتخابات در عین حالی که باید گفت انتخابات خوبی گذشت، لکن شیاطینی می

کشند طرف خودشان و مردم دستهای خارجی مردم را میشود، حزبها و بکارند. در جاهای دیگر وقتی انتخابات می

اش برای اغفال مردم است. در انتخابات در عین حالی که بسیار کنند که همهدهند، صحبتهایی میرا بازی می

خواست ایجاد اختالف کند، دو دستگی ایجاد کند و حال آنکه موفق نشدند خوب انجام گرفت، لکن دستهایی می

شما متوجه باشید به این که دشمنها همیشه دنبال این هستند که ما را از داخل بپوسانند و اگر در بحمداهلل. باید 

ند، بیاین ضیافت وارد شده باشید دشمنها دستشان کوتاه خواهد شد. وقتی حقیقت این ضیافت را انسان می

ه . شیاطین دنبال این هستند کشودبیند که اگر انسان وارد این ضیافت بشود تمام اختالفات در دنیا حل میمی

ایجاد اختالف کنند، دو دستگی بگویند هست، لکن بحمداهلل ملت ما و خصوصاً، روحانیت ما اشخاصی هستند که 

اند و آثارش هم بعد ظاهر شان نورانی است و در این ماه مبارک هم در این ضیافت ان شاء اهلل وارد شدهچهره

 .هه نیستشود که همه باهم هستند؛ دو جبمی

 لزوم دوستی با وجود اختالف سلیقه

های های مختلف باید باشد، لکن سلیقهالبته دو تفکر هست، باید هم باشد. دو رأی هست، باید هم باشد. سلیقه

ند، کنها که با هم مباحثه میشود که انسان باهم خوب نباشد. من عرض کردم مثل طلبهمختلف اسباب این نمی

کرد دشمن هم هستند، وقتی مباحثه کردند جار و جنجال جوری بود که انسان خیال میمی آن وقتی که مباحثه

نشستند به دوستی کردن و انس. اگر در یک ملتی اختالف سلیقه نباشد، این ناقص است. اگر در شد میتمام می

ه، جار ف رأی، مباحثیک مجلسی اختالف نباشد، این مجلس ناقصی است. اختالف باید باشد، اختالف سلیقه، اختال

باید دو دسته باشیم در عین  .و جنجال اینها باید باشد، لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته، بشویم دشمن هم

حالی که اختالف داریم، دوست هم باشیم. اگر در این ماه مبارک، در این ضیافت وارد شدیم، باید بعد از ماه مبارک 

 .تا مدتها آثارش باقی باشد

مبارک به منزله یک ساعتی است که کوکش بکنند و خودکار تا مدتی که این کوک است باشد. این ماه مبارک ماه 

جور باشد که مردم را تا ماه مبارک دیگر حفظ کند، بعد ماه مبارک دیگر بیاید از سر گرفته بشود و این باید این

میدوارم که وارد شده باشیم و همه آقایان با برای این است که باید ما در این ضیافت وارد شده باشیم و من ا

ام است بهترین دعا از برای امثال رئیس جمهوری و من عقیده .سالمت، صحت و خوشی این سال را بگذرانند

امریکا و نوکرهای او مثل صدام، بهترین دعاها این است که خدا مرگشان بدهد، این دعا برای آنهاست. اگر 

 گذرد، جهنمشانیید خدا حفظشان کند؛ برای اینکه هر روزی که بر امثال اینها میخواهید نفرین کنید بگومی

شود. جهنم مراتبش مثل خود مراتب انسان ال یتناهاست. هر روزی که بر اهل معصیت بگذرد، جهنمشان بدتر می

این  رگ بدهد تا اینکهشود. پس دعای برای اینها اگر بخواهید بکنید این است که خداوند اینها را مبدتر و داغترمی

جهنم به آن سختی نباشد بر ایشان. و خداوند ان شاء اهلل، ما را هم بیدار کند، متوجه کند، متوجه کند که ما چند 

. دیگر از این بساط خبری نیست روزی بیشتر نیستیم، منتها من زودتر و شما هم دنبالش دیگر، بعد از صد سال

ماند حرکات خود انسان است. آن چیزی که به انسان د، آن چیزی که باقی میرواینها همه گذراست و از بین می
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شود به یک عالم رساند خود انسان است، از خارج نیست. انسان که مُرد شروع میرساند یا بهشت را میجهنم را می

نید که ان آید، هرچه هست از خود انسان است. کوشش کدیگری که خود انسان تهیه کرده، از خارج چیزی نمی

شاء اهلل، اصالح بکنید در این روز، در این وقت، در این سالها خودتان را و خداوند ان شاء اهلل، به شما و همه اهالی 

 -این کشور سالمت عنایت کند و همه شما ان شاء اهلل، در جوار خدای تبارک و تعالی و با دعای حضرت صاحب 

ان شاء اهلل، موفق و مؤید و به آرزوهای صحیحی که دارید که آرزوی همه  همه شما -سالم اهلل علیه و ارواحنا فداه 

 .ها را بردارد تا همه ببینیم او راداند، همه توجهشان به اوست و خدا پردهرسیدن به خداست و خودش هم نمی

 والسالم علیکم و رحمة اهلل

 

 پیام  

 ۱۴۰۸شوال  ۱۲/  ۱۳۶۷خرداد  ۷ :زمان

 تهران، جماران :مکان

 رسالت و وظایف مجلس شورای اسالمی :موضوع

 گشایش سومین دوره مجلس شورای اسالمی :مناسبت

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی :مخاطب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

از عنایت و توجه ذات مقدس حق تعالی سپاسگزاریم که بار دیگر ملت شریف و عزیز ایران را به ادای یکی از 

ی و اجتماعی خود مفتخر نمود. و در اوج شرارت شیطان بزرگ و اذناب پلید او علیه انقالب بزرگترین فرایض سیاس

و نظام جمهوری اسالمی ایران، توفیق بیعت مجدد با میثاقهای ازلی خود را به آنان کرامت فرمود. و به رغم 

ر برگزار گردید، که بدخواهان، انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسالمی با صحت و سالمت و در موعد مقر

بحمداهلل امروز ما شاهد افتتاح سومین دوره مجلس شورای اسالمی هستیم. و من ضرورتی به ذکر حوادث زمان 

بینم و همچنین اهمیت و نقش مجلس شورای اسالمی های مردم عزیزمان در این مورد نمیانتخابات و نیز حماسه

کسی پوشیده نیست. و ان شاء اهلل نمایندگان محترم مجلس،  و شورای نگهبان در نظام کشور اسالمی ایران بر

ه نظام اند ککنند و به خوبی دریافتهسنگینی بار مسئولیت و رسالت خود را در این امر خطیر احساس کرده و می

ها و انتظارات اسالمی مردم از مجلس، رفع و مردم از آنان چه انتظاری دارند، که باید گفت مجموعه خواسته

تاریها و محرومیتها و دگرگونی در نظام پر پیچ و خم اداری کشور، از انتظارات بحقی است که باید آنها را جدی گرف

ها و مواد غیر ضروری به فکر مسائل اصلی و گرفت. و نمایندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوایح و تبصره

الت طرح قوانین و لوایح به سمتی حرکت کنند که مشک کلیدی کشور باشند و بر اساس اسالم عزیز در کمیسیونها با
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و سیاستهای زیر بنایی کشور در امور فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در راستای  اساسی کشور مرتفع

و امروز کشور و نظام و مدیریت آن همچون .کمک به محرومین و رفع استضعاف، مدون و به مورد اجرا درآید

ها، ما را از رسیدن به اهداف بزرگتری که در پیش رو و عت در حل مسائل و چه بسا وسوسهگذشته نیاز به شجا

در نظر داریم محروم کند، که امیدوارم این مجلس با هماهنگی و همدلی نمایندگان و نیز با همسویی و ارتباط 

 شورای محترم نگهبان، بتواندقوی با مدیران و مجریان و کارشناسان و همچنین با استفاده از نظریات و مشورت با 

ها بردارد و در تنگناها و موانع، از قدرت و قاطعیت و سرعت گامهای بلندی در حل معضالت محرومین و پابرهنه

 .عمل مجمع تشخیص مصلحت که پشتوانه عظیم و با برکت و پر ثمری برای کشور ماست، بهره مند شود

اند و چه اند و خادم منتخب شدهه چه آنهایی که به مجلس راه یافتهو اما چیزی که از همه اینها مهمتر است، اینک

اند و همچنین طرفداران هر دو گروه باید بدانند که اند ولی به مجلس راه نیافتهآنها که به وظیفه خود عمل نموده

ی است اعمال همه این امور اعتباری و زودگذر است و همه در محضر حق هستیم و آنچه در صحیفه کردار ما ماندن

شود، صفای معنویت و ثمرات خلوص بندگی است، و ما هم و رفتار ما و آنچه موجب سعادت و جاودانگی ما می

نباید خلوص عمل و جامعه اسالمی خودمان را به زنگار کدورتها و اختالفات آلوده کنیم و رقابتهای گذشته انتخاباتی 

دهم که عوامل و دستهای ناپاکی بخواهند و من احتمال می .نماید هم هرگز نباید موجبات تفرقه و جدایی را فراهم

گر معنا دلها را از یکدیاز رقابتهای انتخاباتی در رسیدن به آرزوهای خود استفاده کنند و با طرح مسائل پوچ و بی

د، ر سؤال برنجدا سازند و یا با تردید و ایجاد ذهنیتها، صحت و سالمت انتخابات و نهایتاً مشروعیت مجلس را زی

که در این شرایط همه آحاد ملت ایران و همه روحانیون و دست اندرکاران کشور باید در کنار هم و دست در دست 

های ها و گفتهطور جدّ مواظب نوشتههم به راه مقدس خود ادامه دهند. و صاحبان قلم و سخن و مطبوعات نیز به

صوصاً دامن نزنند و خ عطوفت با یکدیگر برخورد کنند و به مسائلخود باشند و نمایندگان مجلس نیز به عدالت و 

ها به مسائل شخصی و گروهی نپردازند و در نطقهای قبل از دستور و غیر آن به شخصیت و اعتبار در اعتبارنامه

ه اینکنمایندگی مجلس توجه کنند و حرمت مجلس و نظام و اخالق کریمه اسالمی را مقدّم دارند و خالصه کالم 

مجلس و نمایندگان باید مؤید وحدت و انسجام جامعه باشند و مسئولین در کنار مردم و مردم همراه و پشتیبان 

ها مسئولین به وظیفه خود عمل کنند و از برکات مادی و معنوی اتحاد مقدس خود بهره مند شوند و از صحنه

فته ای برای ترک صحنه انقالب پذیرشد و هیچ عذر و بهانهکنار نروند که امروز شاید گناهی باالتر از کناره گیری نبا

های و مردم عزیز ایران بعد از فراغت از انتخابات همچون گذشته به پشتیبانی مادی و معنوی خود از جبهه .شودنمی

ر صورت نبرد و رزمندگان ادامه دهند و سپاهیان نور را حمایت نمایند و همه آنان و رزمندگان عزیز بدانند که در ه

. و ایمپیروزی با ماست و ما به این مسئله با تمام وجود معتقدیم و از آغاز جنگ تاکنون بارها عنایات حق را دیده

اند که اند، چیزی را از دست ندادهملت بزرگ ایران مطمئن باشند که از آن روزی که در این راه مقدس قدم نهاده

های آنان در پیشگاه آن احساس غبن و پشیمانی کنند؛ همه سرمایه اند که ازنگران حادثه باشند و ضرری نکرده

البته کشوری همانند ایران که در صدد تحقق اهداف بلند اسالمی است، ممکن  .مقدس حق تعالی باقی مانده است
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است فرازها و نشیبهایی داشته باشد همان گونه که در صدر اسالم نیز چنین بوده است ولی برای یک ملت بزرگ 

ای باالتر از تصمیم و عزم و اراده استوار آنان برای رسیدن به حق نیست که بحمداهلل خداوند آن را به هیچ پیروزی

مردم کشور ایران عنایت نموده است و ما به یاری خدا و با همت و اراده پوالدین مردم در برابر همه مشکالت 

ردم و رزمندگان به پیروزیهای بزرگ و معجزه آسایی خواهیم ایستاد و همان گونه که به برکت ایمان و توکل م

 .دهیمایم و هر روزِ ما روز موفقیت و امتحان جدیدی بوده است، بعد از این نیز به راه خود ادامه میرسیده

رزمندگان عزیز و دالور ما اعم از ارتش و سپاه و بسیج با تکیه بر ایمان و سالح و امید به نصرت حق و با حمایت 

را جزم کنند و بر دشمن زبون بتازند و با همت  ئبه مردم، به نبرد و دفاع مقدس خود ادامه دهند و عزمهاشابی

 ها.خورد، نه در میدان مذاکرهها رقم میخود افتخار نصرت و پیروزی را به ارمغان آورند که سرنوشت جنگ در جبهه

حرف آخرمان را با صدامیان و جهانخواران در  - اهارواحنا فد -و به یاری خداوند و دعای خیر حضرت بقیة اهلل 

طلبیم. خداوند یار و ناصر مجاهدان و زنیم و از خداوند نیز صبر و مدد میصحنه حماسه جهاد و شهادت می

 .رزمندگان ما باد. والسالم علیکم و رحمة اهلل

 روح اهلل الموسوی الخمینی

 حکم

 ۱۴۰۸شوال  ۱۷/  ۱۳۶۷خرداد  ۱۲ :زمان

 تهران، جماران :مکان

 انتصاب جانشین فرماندهی کل قوا :موضوع

 هاشمی رفسنجانی، اکبر :مخاطب

 :ای به محضر امام خمینی اعالم داشتای، رئیس جمهور، طی نامهآقای خامنه

 :پیشنهاد مشخص اینجانب که قبالً نیز کتباً و شفاهاً معروض گردیده، این است که...

مسلح، ارتش، سپاه، ژاندارمری اعم از عملیات، پشتیبانی، امور سازمانی و اداری و کلیه امور مربوط به نیروهای  -۱

 .غیره به شخص واحدی مفوض و محول گردد

 .شخص مزبور از سوی حضرتعالی موظف گردد که امور را از نزدیک و با قاطعیت تمشیت کند -۲

طور کامل از نظر و رای محکومیتها بهدادگاه نیروهای مسلح موظف گردد که در تعقیب قضایی متهمین و اج -۳

دستور وی تبعیت کند. با توجه به همه جوانب، به نظر اینجانب، تنها فرد مناسب برای تصدی این مسئولیت مهم، 

 :جناب آقای هاشمی رفسنجانی است. امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم فرمودند



 

13 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 دامت افاضاته -علی اکبر هاشمی رفسنجانی  جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ

با توجه به درگیری رویاروی امریکای جهانخوار علیه اسالم و ایران و هماهنگی غرب و شرق و ارتجاع منطقه در 

مبارزه با انقالب اسالمی و جلوگیری از پیروزی اسالم، به پیشنهاد رئیس جمهور محترم، جناب حجت االسالم آقای 

عالی نمایم. و جنابت افاضاته جنابعالی را با تمام اختیارات به جانشینی فرماندهی کل قوا منصوب میدام - ایخامنه

 :باشیدموظف به اجرای دستورات ذیل می

 .ایجاد ستاد فرماندهی کل تا تهیه زمینه وحدت کامل -۱

قدس اسالم. بدیهی است های دفاع مهماهنگی کامل ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی در تمامی زمینه -۲

انسجام و ادغام مورد قبول و صحیح ادارات و سازمانهای مربوط و پشتیبانی کننده در هماهنگی نیروهای مسلح 

 .نقش اساسی را دارا خواهند بود

تمرکز صنایع نظامی و تهیه مایحتاج دفاع مقدسمان و انسجام امکانات تعمیراتی، پشتیبانی، فنی، مهندسی،  -۳

 .وزشی و تحقیقاتی و نیز بسیج همه امکانات و ابزار در جهت اهداف مشخص از سوی فرماندهی کلرزمی، آم

سعی در استفاده هرچه بهتر از امکانات و نیروها؛ و جلوگیری از به کار گرفتن امکانات مادی و معنوی در غیر  - ۴

 .تکراری و غیرضروریموارد ضروری. و در همین راستا، حذف یا ادغام سازمانها و تشکیالت 

 .هاتمرکز امور تبلیغی و فرهنگی نیروهای مسلح در تمام زمینه -۵

 .استفاده درست و قاطع از قوانین دادگاه نظامی در زمان جنگ و تنبیه متخلف در هر رده -۶

 .هابهره برداری صحیح از کمکهای مردمی در تمامی زمینه -۷

 .مامی امکانات و سیاستهای خود را در جهت نیازهای جنگ به کار گیرندقوای مقننه و اجراییه و قضاییه موظفند ت

خواهم تا با صبر و شکیبایی انقالبی و با قدرت و استقامت در از مردم عزیز ایران و نیروهای نظامی و انتظامی می

روز ت. جهان امهای استکبار جهانی ایستادگی نمایند؛ و مطمئن باشند که پیروزی از آنِ صابران اسمقابل توطئه

من به همه شما دعا  .باشیدهاست؛ و شما یاران اسالم در اوج قداست و شرافت میغرق در نامردمیها و حیله

توفیق جنابعالی را از خدای تعالی مسئلت دارم. والسالم علیکم  .کنم، خداوند یار و پشتیبان مبارزانِ راه خدا بادمی

 .و رحمة اهلل

 یروح اهلل الموسوی الخمین
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 پیام 

 ۶۷/  ۳/  ۲۳، ذیل تاریخ ۲۲۰، ص ۲۰جلدی( ج  ۲۲در صحیفه نور )دوره ) ۱۴۰۸شوال  ۲۷/  ۱۳۶۷خرداد  ۲۲ :زمان

 (.صحیح است ۶۷/  ۳/  ۲۲درج شده است که به استناد تاریخ نسخه خطی، تاریخ 

 تهران، جماران :مکان

 مضرات خروج از وظایف و اختیارات قانونی :موضوع

 اعضای هیأت دولت -میر حسین )نخست وزیر( موسوی،  :مخاطب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ایّدهم اهلل تعالی -جناب آقای نخست وزیر، آقایان وزر 

ای را که الزم دیدم تذکر دهم این است که قوام نظام اسالمی ایران بر اتحاد در روش و حرکت در کُلیّتِ مسئله

سعی کنیم هر حرکتی، اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی، سیاستِ مورد قبولِ اسالم است. همگی باید 

دهیم به آن کلیت صدمه نزند. ترسیم کلیت متّخذ از اصول اساسی قوانین اسالمی است که هدایت که انجام می

 فرد و جامعه را بر عهده دارد. هر مسئولی و هر متعهدِ به نظامی باید سعی کند برای پیشبرد نظام در چهارچوب

محدوده وظایفش عمل کند؛ که در غیر این صورت، احتمال پاشیدگی نظام جدی است. لذا اگر هر وزیری دخالت 

در کار وزیر دیگر نماید، که حتی دخالت او باعث رشد کار گردد، مورد قبول نیست؛ چرا که خروج از چهارچوب 

است که مشورت و هماهنگی و همکاری  ای دیگر است. روشناختیارات ضررش بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه

اینجانب گاهی به موضعگیریهای وزرا و نمایندگان در خارج از محدوده وظایفشان برخورد  .مورد بحث نیست

شوم. از باب مثال سیاست خارجی کشور بر عهده وزیر امور خارجه است. اگر آقایان اعتراضی کنم که متعجب میمی

ای داده شد، که چه بهتر؛ والّا اگر به اعتراض جواب قانع کننده .دولت مطرح کنند دارند، باید برادرانه در هیأت

در چهارچوب سیاستِ ترسیمی از رهبری نظام و یا مجلس، تصمیم گیرنده است. این  وزیر امور خارجه است که

آقایان وزرا، من  .ای هرچه دلش خواست در مجامع عمومی بگویدای نیست که هر وزیر و یا نمایندهشیوه پسندیده

کنم که سیاستهای یکدیگر را تضعیف و یا تخریب نکنید؛ که اگر وحدت به شما و به نمایندگان محترم نصیحت می

یار گیرد بسروش و حرکت در نظام نوپای اسالمی صدمه ببیند، نتایجی که دنیای استکبار از این برخوردها می

هیچ  ها و با این ابراز اختالفهام اسالمی ایران با این اختالف سلیقهکاری نکنیم که دنیا فکر کند نظا.شکننده است

 .گاه راه ثبات را نخواهد پیمود. خداوند به تمامی شما توفیق خدمت به بندگان خوب خدا را ارزانی دهد. والسالم

 ۶۷ / خرداد / ۲۲

 روح اهلل الموسوی الخمینی
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 یامپ

 ۱۴۰۸ذی القعده  ۱۹/  ۱۳۶۷تیر  ۱۳ :زمان

 تهران، جماران :مکان

 پاسخ پیام تسلیت شهادت دهها هموطن در جریان سقوط هواپیمای مسافربری توسط امریکا :موضوع

 منتظری، حسینعلی :مخاطب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 دامت افاضاته -جناب آیت اهلل آقای منتظری 

اند. مردم آزاده گر ضربه خوردهریکای حیلهپیام جنابعالی تسکینی بود بر آالم تمامی کسانی که از شیطان بزرگ، ام

اند و تا عزم خود را برای رویارویی با کفر و شرک جهان همیشه از ابرقدرتها خصوصاً امریکای جنایتکار صدمه دیده

مردم شریف ایران باید توجه کنند  .گر جزم ننمایند، هر روز شاهد جنایتی تازه خواهند بودجهانی و امریکای سلطه

وز، روز مبارزه و جنگیدن با تمام شیاطینی است که حقوق حقه تمامی پابرهنگان جهان را صرف عیش و که امر

 .نمایند که برای همیشه حاکم دنیای گرسنگان باشندنوش و تهیه سالحهایی می

جنگ امروز ما، جنگ با عراق و اسرائیل نیست؛ جنگ ما، جنگ با عربستان و شیوخ خلیج فارس نیست؛ جنگ ما، 

جنگ با مصر و اردن و مراکش نیست؛ جنگ ما، جنگ با ابرقدرتهای شرق و غرب نیست؛ جنگ ما، جنگ مکتب 

ماست علیه تمامی ظلم و جور؛ جنگ ما جنگ اسالم است علیه تمامی نابرابریهای دنیای سرمایه داری و کمونیزم؛ 

های اسالمی است. این جنگ سالح درد کشورجنگ ما جنگ پابرهنگی علیه خوشگذرانیهای مرفهین و حاکمان بی

شناسد، این جنگ محصور در مرز و بوم نیست، این جنگ، خانه و کاشانه و شکست و تلخی کمبود و فقر و نمی

انقالبی علیه دنیای کثیف زور و پول  -داند. این جنگ، جنگ اعتقاد است، جنگ ارزشهای اعتقادی گرسنگی نمی

 .، عزت و شرف و استقامت علیه نامردمیهاستخوشگذرانی است. جنگ ما، جنگ قداست و

دانند جنگ بین کنند و مسلمین جهان هم که میرزمندگان ما در دنیای پاکِ اعتقاد و در جهان ایمان تنفس می

 .کنندهای خود را بر همه کاخ نشینان وارد میاستکبار و اسالم است، جهانخواران را آرام نخواهند گذاشت و ضربه

آقای اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس  (باشید، با پشتیبانی از آقای هاشمی جنابعالی که یکی از ذخایر این انقالب می

[ از کرامت و وقت خود را مصروف در ساختن دنیا ]یی )مجلس شورای اسالمی و جانشین فرمانده کل قوا در امور جنگ

این روزها دستهای ناپاک شرق و غرب برای هدم اسالم و بزرگواری نمایید. و مردم شریف ایران نیز بداند که 

ی ها از بین برود. برامان در جبههمسلمین در یکدیگر گره خورده است، باید نگذاریم که تالش فرزندان انقالبی

 .برپایی احکام اسالم عزیز دست اتحاد به یکدیگر داده، محکم و استوار تا پیروزی اسالم حرکت کنیم
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باید تمامی همّ خود را در خدمت جنگ صرف کنند. این روزها باید تالش کنیم تا تحولی عظیم در مسئولین نظام 

باید همه برای جنگی تمام عیار علیه امریکا و اذنابش به  .تمامی مسائلی که مربوط به جنگ است به وجود آوریم

مسائل جنگ، خیانت به رسول اهلل سوی جبهه رو کنیم. امروز تردید به هر شکلی خیانت به اسالم است، غفلت از 

 .مایمنهای نبرد، تقدیم میاست. اینجانب جان ناقابل خود را به رزمندگان صحنه -صلی اهلل علیه و آله و سلم  -

ه. ش.  ۱۳۶۷ / ۴/  ۱۲یک فروند هواپیمای مسافربری جمهوری اسالمی ایران صبح روز دوشنبه  (انفجار هواپیمای مسافربری، 

اس عازم دوبی بود توسط دو فروند موشک شلیک شده از سوی ناوهای جنگی امریکایی مستقر در خلیج فارس که در که از بندرعب

تن از مسافران آن به شهادت رسیدند، چند سال بعد  ۲۹۰گرفت سرنگون شد و راستای حمایت از صدام در جنگ با ایران صورت می

ولت جمهوری اسالمی ایران؛ دادگاه الهه، امریکا را محکوم و ملزم به پرداخت از ارتحال امام خمینی، با پیگیری شکایت از سوی د

ای هزنگ خطری است برای تمامی مسافرتهای هوایی. باید با تمام وجود تالش کنیم تا چنین صحنه).غرامت نمود

 .دردناکی پیش نیاید

ندوه از دست دادن عزیزانشان شریک اینجانب به تمامی بستگان این فاجعه تسلیت عرض نموده و خود را در غم و ا

نمایید، دعا دانم. من به جنابعالی و تمام کسانی که برای رسیدن به هدف مقدس پیروزی اسالم تالش میمی

 .کنم. والسالم علیکم و رحمة اهللمی

۱۳ / ۴ / ۶۷ 

 روح اهلل الموسوی الخمینی

 پیام

 ۱۴۰۸ذی الحجه  ۵/  ۱۳۶۷تیر  ۲۹ :مانز

 جمارانتهران،  :مکان

 ۵۹۸سالگرد کشتار خونین مکه و قبول قطعنامه  :موضوع

 ملت ایران :مخاطب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  .لَقَد صَدَقَ اهللُ رَسولَهُ الرُّءْ یا بِالحَقِّ لَتَدْ خُلُنَّ المَسجِدَالحَرامَ ان شآءَ اهللُ آمِنِینَ

آشکار ساخت که حتما شما )مؤمنین( به خواست  هر آینه خداوند حقیقت خواب رسولش را: »۲۷سوره فتح، آیه 

 . «خدا، با دل ایمن وارد مسجدالحرام خواهید شد

دفاع و زائران مؤمن و موحّد به وسیله نوکران رحمانه حجاج بیعلی رغم گذشت یک سال از کشتار فجیع و بی

با کشتن میهمانان خدا و به  امریکا و سفاکان آل سعود، هنوز شهر خدا و خلق خدا در بهت و حیرتند. آل سعود



 

17 
 

خاک و خون کشیدن بهترین بندگان حق نه تنها حرم را، که جهان اسالم را آلوده به خون شهیدان نمود و 

مسلمانان جهان در سال گذشته و برای اولین بار عید قربان را با شهادت  .مسلمانان و آزادگان را عزادار ساخت

دهها بار از مصاف با جهانخواران و اذناب آنان برگشته بودند، در مسلخ عشق که  -علیه السالم  -فرزندان ابراهیم 

و در منای رضایت حق جشن گرفتند. و بار دیگر امریکا و آل سعود، بر خالف راه و رسم آزادگی، از زنان و مردان، 

با ناجوانمردی و قساوت  ها گرفتند؛ و در آخرین لحظات نیزپناه ما کشتهاز مادران و پدران شهید، از جانبازان بی

بر پیکر نیمه جان سالخوردگان و بر دهان تشنه و خشکیده مظلومان ما تازیانه زدند و انتقام خود را از آنان گرفتند. 

انتقام از چه کسانی و از چه گناهی؟ انتقام از کسانی که از خانه خویش به سوی خانه خدا و خانه مردم هجرت 

انتقام از کسانی که همچون  .کسانی که سالها کوله بار امانت و مبارزه را بر دوش کشیده بودندانتقام از  !نموده بودند

گشتند؛ شاه را شکسته بودند؛ شوروی و امریکا را شکسته بودند؛ کفر و بت شکنی برمی از –علیه السالم  -ابراهیم 

خشی ب -وأَذِّن فِی النَّاس بِالحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَاالً  :نفاق را خرد کرده بودند. همانها که پس از طی آن همه راهها با فریاد

و مردم را به انجام مناسک حج ندا ده تا پیاده و سواره از دورترین نقاط به سوی تو گرد »سوره حج:  ۲۷از آیه 

رد آب زمزم گپا برهنه و سر برهنه آمده بودند تا ابراهیم را خوشحال کنند، به میهمانی خدا آمده بودند تا با .« آیند

و غبار سفر را از چهره بزدایند، و عطش خویش را در زالل مناسک حج برطرف نمایند و با توانی بیشتر مسئولیت 

پذیر گردند و در سیر و صیرورت ابدی خود نه تنها در میقات حج، که در میقات عمل نیز لباس و حجاب پیوستگی 

ا که برای نجات محرومان و بندگان خدا راحتی راحت طلبان را بر و دلبستگی به دنیا را از تن به در آورند. همانه

خود حرام، و مُحرِم به احرام شهادت شده بودند و عزم را جزم کردند تا نه تنها بنده زرخرید امریکا و شوروی 

گویند ب - صلی اهلل علیه و آله و سلم -نباشند، که زیر بار هیچ کس جز خدا نروند. آمده بودند که دوباره به محمد 

دانند که ابی سفیان و ابی لهب و ابی جهل برای انتقام در کمین اند و به خوبی میکه از مبارزه خسته نشده

اند. آری، خطرناکتر از آن بتها، اما در چهره و فریبی گویند مگر هنوز الت و هُبَل در کعبهاند؛ و با خود مینشسته

م است اما نه برای ناس، که برای امریکا! و کسی که به امریکا لبیک نگوید و به دانند که امروز حَرَم، حَرَنو. آنها می

خدای کعبه رو آورد سزاوار انتقام خواهد شد. انتقام از زائرانی که همه ذرات وجود و همه حرکات و سکنات 

ین را با آوای دلنشرود تا فضای کشور و زندگی خویش انقالبشان مناسک ابراهیم را زنده کرده است؛ و حقیقتاً می

 .معطر سازد« لَبَّیکَ، اللهُم لَبَّیکَ»

آری، در منطق استکبار جهانی هر که بخواهد برائت از کفر و شرک را پیاده کند متهم به شرک خواهد شد، و 

کرد و از علمای بنی اسرائیل که در حق حضرت موسی بدی  -(ها، « بَلعَم باعورا»ها و مفتی زادگان این نوادگان « مفتی»

 بایست آن شمشیر کفر و نفاقی کهباالخره در تاریخ اسالم می (به قتل و کفر او حکم خواهند داد. .به مخالفت او برخاست

برای نابودی و قتل بهترین فرزندان  - علیهم لعنة اهلل -در لباس دروغین احرام یزیدیان و جیره خواران بنی امیه 

دداً و یاوران با وفای او، پنهان شده بود مج -علیه السالم  -عبداهلل الحسین  راستین پیامبر اسالم، یعنی حضرت ابی
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را در آن  -علیه السالم  -از لباس همان میراث خواران بنی سفیان به درآید و گلوی پاک و مطهر یاوران حسین 

ن به فرزندان راستین اسالم هوای گرم، در کربالی حجاز و در قتلگاه حَرَم، پاره کند؛ و همان اتهاماتی را که یزیدیا

معرفی کردند، درست همان را به رهروان راه آنان « مَهدورالدم»و « مشرک»و « ملحد»و « خارجی»زدند و آنان را 

وارد آورند؛ که ان شاء اهلل ما اندوه دلمان را در وقت مناسب با انتقام از امریکا و آل سعود برطرف خواهیم ساخت 

جنایت بزرگ را بر دلشان خواهیم نهاد، و با برپایی جشن پیروزی حق بر جنود کفر و و داغ و حسرت حالوت این 

 .نفاق و آزادی کعبه از دست نااهالن و نامحرمان به مسجدالحرام وارد خواهیم شد

ن ااند، جای دوستان و برادراما زائران کشورها که یقیناً با کنترل و ارعاب دولتها و حکومتهایشان به مکه سفر کرده

و حامیان و همسنگران واقعی خود را در میان خود خالی خواهند یافت. آل سعود برای پرده پوشی جنایات هولناک 

و  .« (باز داشتن مردم از راه خدا»سوره بقره:  ۲۱۷خشی از آیه ب)سال گذشته خود و همچنین توجیه صدٌّعن سبیل اهلل 

منع حجاج ایرانی از ورود به حج، زائران را زیر بمباران شدید تبلیغات خود قرار خواهد داد؛ و آخوندهای درباری و 

عات ها و مطبودر کشورهای اسالمی خصوصاً حجاز توسط رسانه -لعنة اهلل علیهم  -های خودفروخته « مفتی»

دست به نمایشها و سخنرانیها زده و عرصه را بر تفکر و تحقیق زائران درباره فهم و درک فلسفه واقعی حج و نیز 

پی بردن به ماجرای از پیش طراحی شده شیطان بزرگ در قتل میهمانان خدا تنگ خواهند نمود. و مسلّم در 

وامع اسالمی این است که هنوز فلسفه واقعی چنین شرایطی رسالت زائران بسیار سنگین است. بزرگترین درد ج

اند؛ و حج با آنهمه راز و عظمتی که دارد هنوز به صورت یک عبادت خشک بسیاری از احکام الهی را درک نکرده

یکی از وظایف بزرگ مسلمانان پی بردن به این واقعیت است که  .ثمر باقی مانده استو یک حرکت بیحاصل و بی

 .همیشه باید بخشی از امکانات مادی و معنوی خود را برای برپایی آن صرف کنندحج چیست و چرا برای 

چیزی که تا به حال از ناحیه ناآگاهان و یا تحلیلگران مغرض و یا جیره خواران به عنوان فلسفه حج ترسیم شده 

د ه بایسیاحتی است. به حج چه که چگون -است این است که حج یک عبادت دسته جمعی و یک سفر زیارتی 

زیست و چطور باید مبارزه کرد وبا چه کیفیت در مقابل جهان سرمایه داری و کمونیسم ایستاد! به حج چه که 

حقوق مسلمانان و محرومان را از ظالمین باید ستاند! به حج چه که باید برای فشارهای روحی و جسمی مسلمانان 

یک نیروی بزرگ و قدرت سوم جهان خودنمایی کنند!  چاره اندیشی نمود! به حج چه که مسلمانان باید به عنوان

به حج چه که مسلمانان را علیه حکومتهای وابسته بشوراند. بلکه حج همان سفر تفریحی برای دیدار از قبله و 

مدینه است و بس! و حال آنکه حج برای نزدیک شدن و اتصال انسان به صاحب خانه است. و حج تنها حرکات و 

رسد. حج کانون معارف الهی است که از ست و با کالم و لفظ و حرکت خشک، انسان به خدا نمیاعمال و لفظها نی

ه ای بآور و ایجاد و بنای جامعهآن محتوای سیاست اسالم را در تمامی زوایای زندگی باید جستجو نمود. حج پیام

زندگی یک انسان و یک جامعه های عشق آفرین دور از رذایل مادی و معنوی است. حج تجلی و تکرار همه صحنه

و مناسک حج مناسک زندگی است. و از آنجا که جامعه امت اسالمی، از هر نژاد و ملیتی، باید  .متکامل در دنیاست

http://farsi.rouhollah.ir/library/sahifeh?volume=21&tid=46#rouhollah-sahifeh-21-76-1
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پیوند خورد و یکی گردد و یدِ واحده شود، حج  -صلی اهلل علیه و آله و سلم  -شود تا به خیل امت محمد ابراهیمی

زندگی توحیدی است. حج عرصه نمایش و آیینه سنجش استعدادها و توان مادی و  تنظیم و تمرین و تشکل این

شوند، ولی اندیشمندان و غواصان و درد معنوی مسلمانان است. حج بِسان قرآن است که همه از آن بهره مند می

سیاستهای آشنایان امت اسالمی اگر دل به دریای معارف آن بزنند و از نزدیک شدن و فرو رفتن در احکام و 

اجتماعی آن نترسند، از صدف این دریا گوهرهای هدایت و رشد و حکمت و آزادگی را بیشتر صید خواهند نمود و 

کجا باید برد که  از زالل حکمت و معرفت آن تا ابد سیراب خواهند گشت. ولی چه باید کرد و این غم بزرگ را به

ای که آن کتابِ زندگی و کمال و جمال در حجابهای خود حج بسان قرآن مهجور گردیده است. و به همان اندازه

ساخته ما پنهان شده است و این گنجینه اسرارِ آفرینش در دل خروارها خاک کج فکریهای ما دفن و پنهان گردیده 

است و زبان انس و هدایت و زندگی و فلسفه زندگی ساز او به زبان وحشت و مرگ و قبر تنزل کرده است، حج نیز 

یامبر روند و پا جای پای پان سرنوشت گرفتار گشته است، سرنوشتی که میلیونها مسلمان هر سال به مکه میبه هم

 -علیهم السالم  -گذارند، ولی هیچ کس نیست که از خود بپرسد ابراهیم و محمد و ابراهیم و اسماعیل و هاجر می

ت. شود به همین اسویی به تنها چیزی که فکر نمیاند؟ گکه بودند و چه کردند؛ هدفشان چه بود؛ از ما چه خواسته

وحدت، و حجی که از آن هدم کفر و شرک بر نیاید، برائت، حج بیتحرک و قیام، حج بیروح و بیمسلّم حجِ بی

های حج نیست. خالصه، همه مسلمانان باید در تجدید حیات حج و قرآن کریم و بازگرداندن این دو به صحنه

ها و ند؛ و محققان متعهد اسالم با ارائه تفسیرهای صحیح و واقعی از فلسفه حج همه بافتهشان کوشش کنزندگی

 .های خرافاتی علمای درباری را به دریا بریزندتافته

 ای و نزاع قدرت میان شیعهاما آنچه زائران عزیز باید بدانند اینکه امریکا و آل سعود حادثه مکه را یک مبارزه فرقه

وده؛ و ایران و رهبران آن را به عنوان کسانی که هوس رسیدن به یک امپراتوری بزرگ را در سر و سنی ترسیم نم

های شوم کنند تا بسیاری از کسانی که از مسیر حوادث سیاسی جهان اسالم و نقشهپرورانند معرفی میمی

ب ب آزادی ملتها در مسیر کسجهانخواران بیخبرند تصور کنند که فریاد برائت ما از مشرکین و مبارزه ما برای کس

مان و گسترش قلمرو جغرافیای حکومت اسالمی است. البته برای ما و همه اندیشمندان و محققانی قدرت سیاسی

که از نیات پلید تشکیالت آل سعود باخبرند جای تعجب نیست که به ایران و حکومتی که از بدو پیروزی تا به 

ت و در همه حوادث جهانِ اسالم خود را شریک غم و شادی مسلمانان حال فریاد وحدت مسلمین را سر داده اس

داند تهمت افتراق و جدایی مسلمانان را بزنند؛ و یا باالتر از آن، زائرانی را که به عشق زیارت مرقد پیامبر و حرم می

یامبر مدینه پ کعبه و آتش زدن حرم خدا و تخریب اند به لشکرکشی و تشکل برای تصرفامن الهی به حجاز رفته

متهم نمایند! و دلیل و مدرک این کار را حضور پاسداران و نظامیان و مسئولین کشورمان در مراسم حج ذکر 

آری، در منطق آل سعود نظامی و پاسدار کشور اسالمی باید با حج بیگانه باشد؛ و اینگونه سفرها برای  !کنند

از نظر استکبار، مسئولین کشورهای اسالمی باید به  .شودانگیز میآور و توطئهمسئولین کشوری و لشکری تعجب
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فرنگ بروند، آنها را به حج چه کار! دست نشاندگان امریکا آتش زدن پرچم امریکا را به حساب آتش زدن حرم، و 

ن اند؛ و نیز مسئولیشعار مرگ بر شوروی و امریکا و اسرائیل را به حساب دشمنی با خدا و قرآن و پیامبر گذاشته

واقعیت این است که دوَل استکباری شرق  !اندو نظامیان ما را با لباس احرام به عنوان رهبران توطئه معرفی کرده

اند. در بخش و غرب و خصوصاً امریکا و شوروی، عمالً جهان را به دو بخش آزاد و قرنطینه سیاسی تقسیم کرده

شناسند و تجاوز به منافع دیگران و استعمار و نی نمیآزاد جهان، این ابرقدرتها هستند که هیچ مرز و حد و قانو

استثمار و بردگی ملتها را امری ضروری و کامالً توجیه شده و منطقی و منطبق با همه اصول و موازین خود ساخته 

دانند. اما در بخش قرنطینه سیاسی که متأسفانه اکثر ملل ضعیف عالَم و خصوصاً مسلمانان در آن و بین المللی می

اند، هیچ حق حیات و اظهار نظری وجود ندارد؛ همه قوانین و مقررات و فرمولها همان قوانین محصور و زندانی شده

 .دیکته شده و دلخواه نظامهای دست نشاندگان و در برگیرنده منافع مستکبران خواهد بود

کلی استکبارند که حتی  و متأسفانه اکثر عوامل اجرایی این بخش همان حاکمان تحمیل شده یا پیروان خطوط

دانند. و منافع جهانخواران فریاد زدن از درد را نیز در درون این حصارها و زنجیرها جرم و گناهی نابخشودنی می

ای که بوی تضعیف آنان را بدهد یا خواب راحت آنان را آشفته کند کند که هیچ کس حق گفتن کلمهایجاب می

به علت فشار و حبس و اعدام، قدرت بیان مصیبتهایی را که حاکمان کشورشان ندارد. و از آنجا که مسلمانان جهان 

اند را ندارند، باید بتوانند در حرم امن الهی مصایب و دردهایشان را با کمال آزادی بیان کنند بر آنها تحمیل کرده

لمانان، کنیم که مساصرار میای بیندیشند. لذا ما بر این مطلب پافشاری و تا سایر مسلمانان برای رهایی آنان چاره

و حرم امن الهی، خود را از تمامی قید و بندهای ظالمان آزاد ببینند و در یک مانور بزرگ از  حداقل در خانه خدا

 .ای برای رهایی خود استفاده نمایندچیزی که از آن متنفرند اعالم برائت کنند و از هر وسیله

وییم گخانه خدا را به عهده گرفته است. و اینجاست که با اطمینان میحکومت آل سعود مسئولیت کنترل زائران 

که حادثه مکه جدای از سیاست اصولی جهانخواران در قلع و قمع مسلمانان آزاده نیست. ما با اعالم برائت از 

ن فرزندامشرکین تصمیم بر آزادیِ انرژی متراکم جهان اسالم داشته و داریم. و به یاری خداوند بزرگ و با دست 

قرآن روزی این کار صورت خواهد گرفت. و ان شاء اهلل روزی همه مسلمانان و دردمندان علیه ظالمین جهان فریاد 

کشتار زائران  .زنند و اثبات کنند که ابرقدرتها و نوکران و جیره خوارانشان از منفورترین موجودات جهان هستند

ه و صلی اهلل علیه و آل -و جلوگیری از نفوذ اسالم ناب محمدی ای برای حفظ سیاستهای استکبار خانه خدا توطئه

است. و کارنامه سیاه و ننگین حاکمان بی درد کشورهای اسالمی حکایت از افزودن درد و مصیبت بر پیکر  -سلّم 

الم ر اسهای تزئیناتی ندارد. پیامبپیامبر اسالم نیازی به مساجد اشرافی و مناره .نیمه جان اسالم و مسلمین دارد

دنبال مجد و عظمت پیروان خود بوده است که متأسفانه با سیاستهای غلط حاکمان دست نشانده به خاک مذلت 

های مسلمین را در طول حیات اند. مگر مسلمانان جهان فاجعه قتل عام صدها عالم و هزاران زن و مرد فرقهنشسته

ز بینند که امروکنند؟ مگر مسلمانان نمیا فراموش میننگین آل سعود و نیز جنایت قتل عام زائران خانه خدا ر
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اند، که از یک طرف اسالم اشرافیت، اسالم مراکز وهابیت در جهان به کانونهای فتنه و جاسوسی مبدل شده

های علمی و دانشگاهی، اسالم ذلت و ابوسفیان، اسالم ملّاهای کثیف درباری، اسالم مقدس نماهای بیشعور حوزه

پول و زور، اسالم فریب و سازش و اسارت، اسالم حاکمیت سرمایه و سرمایه داران بر مظلومین و  نکبت، اسالم

ریکای خویش، ام کنند؛ و از طرف دیگر، سر بر آستان سروررا ترویج می« اسالم امریکایی»ها، و در یک کلمه پابرهنه

 .گذارندجهانخوار، می

ا دهد که مبه اسرائیل اطمینان می« خادم الحرمین»که آل سعود و  دانند این درد را به کجا ببرندمسلمانان نمی

د کنند. واقعاً چقدر بایبریم! و برای اثبات حرف خود با ایران قطع رابطه میاسلحه خودمان را علیه شما به کار نمی

بارزه می مشود تا در کنفرانس سران کشورهای اسالرابطه سران کشورهای اسالمی با صهیونیستها گرم و صمیمی

صوری و ظاهری هم با اسرائیل از دستور کار آنان و جلسات آنان خارج شود. اگر اینها یک جو غیرت و حمیت 

آیا  .شدنداسالمی و عربی داشتند، حاضر به یک چنین معامله کثیف سیاسی و خودفروشی و وطن فروشی نمی

باشد؟ آیا از مسلمانان کسی ه و جرم نمیآور نیست؟ و تماشاچی شدن گنااین حرکات برای جهان اسالم شرم

 نیست تا بپاخیزد و اینهمه ننگ و عار را تحمل نکند؟

راستی ما باید بنشینیم تا سران کشورهای اسالمی احساسات یک میلیارد مسلمان را نادیده بگیرند و صحه بر 

نند که کند؟ حال، مسلمانان باور میآنهمه فجایع صهیونیستها بگذارند، و دوباره مصر و امثال آن را به صحنه بیاور

خواستند کعبه را دزدیده به قم ببرند! اگر اند و میزائران ایرانی برای اشغال خانه خدا و حرم پیامبر قیام کرده

اند که سران آنها دشمنان واقعی امریکا و شوروی و اسرائیل هستند، تبلیغات آنان هم مسلمانان جهان باور کرده

مان بارها البته ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل اسالمی .کنندباور میدر مورد ما را 

ایم که درصدد گسترش نفوذ اسالم در جهان و کم کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم. حال اگر اعالم نموده

م و گذارند، از آن باکی نداریمی نوکران امریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ

های فاسد صهیونیزم، سرمایه داری و کمونیزم در جهان هستیم. ما کنیم. ما درصدد خشکانیدن ریشهاستقبال می

کنیم؛ و  اند نابودایم، به لطف و عنایت خداوند بزرگ، نظامهایی را که بر این سه پایه استوار گردیدهتصمیم گرفته

را در جهان استکبار ترویج نماییم. و دیر یا زود ملتهای دربند  -صلی اهلل علیه و آله و سلم  - نظام اسالم رسول اهلل

از گسترش باجخواهی و مصونیت کارگزاران امریکایی، حتی اگر با مبارزه  شاهد آن خواهند بود. ما با تمام وجود

اشت از کعبه و حج، این منبر بزرگی که بر کنیم. ان شاء اهلل ما نخواهیم گذقهرآمیز هم شده باشد، جلوگیری می

بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آوای توحید را طنین اندازد، صدای سازش 

خواهیم که این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از با امریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود. و از خدا می

 .لمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ امریکا و شوروی را به صدا درآوریمکعبه مس
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انتهایی که انقالب اسالمی ما برای همه جهانخواران مسلمانان جهان و محرومین سراسر گیتی از این برزخ بی

ر دهند و بر آفریده است احساس غرور و آزادی کنند؛ و آوای آزادی و آزادگی را در حیات و سرنوشت خویش س

زخمهای خود مرهم گذارند؛ که دوران بن بست و نا امیدی و تنفس در منطقه کفر به سر آمده است، و گلستان 

های آزادی و نسیم عطر بهاری و طراوت گلهای محبت و شکوفه  ملتها رخ نموده است. و امیدوارم همه مسلمانان 

ند. همه باید از مرداب و باتالق و سکوت و سکونی که عشق و چشمه سارِ زالل جوشش اراده خویش را نظاره کن

اند به درآییم و به سوی دریایی که زمزم از کارگزاران سیاست امریکا و شوروی بر آن تخم مرگ و اسارت پاشیده

ها آلوده آن جوشیده است روانه شویم؛ و پرده کعبه و حرم خدا را که به دست نامحرمان نجس امریکا و امریکازاده

 .است با اشک چشم خویش شستشو دهیم شده

حشت اید، باید بر ومسلمانان تمامی کشورهای جهان، از آنجا که شما در سلطه بیگانگان گرفتار مرگ تدریجی شده

از مرگ غلبه کنید؛ و از وجود جوانان پرشور و شهادت طلبی که حاضرند خطوط جبهه کفر را بشکنند استفاده 

ضع موجود نباشید؛ بلکه به فکر فرار از اسارت و رهایی از بردگی و یورش به دشمنان نمایید. به فکر نگه داشتن و

اسالم باشید؛ که عزت و حیات در سایه مبارزه است. و اولین گام در مبارزه اراده است. و پس از آن، تصمیم بر 

 م یا نباشیم دل و روحماناینکه سیادت کفر و شرک جهانی، خصوصاً امریکا را بر خود حرام کنید. ما در مکه باشی

های مدینة الرسول را به روی ما ببندند یا بگشایند، رشته محبتمان با پیامبر هرگز با ابراهیم و در مکه است. دروازه

گزاریم که در میریم. و خدا را سپاس میگزاریم و به سوی کعبه میبه سوی کعبه نماز می .شودنمی پاره و سست

های برائت از مشرکین را با خون هزاران هزار شهید از عزیزانمان بنیان ایم و پایهپایدار ماندهمیثاقمان باخدای کعبه 

ایم که حاکمان بی شخصیت بعض کشورهای اسالمی و غیر اسالمی از حرکت ما ایم. و منتظر هم نماندهنهاده

خدا کسی را نداریم. و اگر هزار بار  ما غیر از .پشتیبانی کنند. ما مظلومین همیشه تاریخ، محرومان و پابرهنگانیم

 .داریمقطعه قطعه شویم، دست از مبارزه با ظالم بر نمی

جمهوری اسالمی ایران از مسلمانان آزاده جهان که علی رغم اختناق سیاسی حاکم بر آنها با ترتیب کنفرانسها و 

ند و مظلومیت ما را به دنیا نشان دادند ها و سخنرانیها پرده از اسرار جنایتبار امریکا و آل سعود برداشتمصاحبه

نماید. مسلمانان باید بدانند تا زمانی که تعادل قوا در جهان به نفع آنان برقرار نشود، همیشه منافع تشکر می

ا به ای رشود؛ و هر روز شیطان بزرگ یا شوروی به بهانه حفظ منافع خود حادثهبیگانگان بر منافع آنان مقدّم می

ند. راستی اگر مسلمانان مسائل خود را به صورت جدی با جهانخواران حل نکنند و الاقل خود را به آوروجود می

مرز قدرت بزرگ جهان نرسانند، آسوده خواهند بود؟ هم اکنون اگر امریکا یک کشور اسالمی را به بهانه حفظ 

مبارزه نمانده است، و باید منافع خویش با خاک یکسان کند، چه کسی جلوی او را خواهد گرفت؟ پس راهی جز 

چنگ و دندان ابرقدرتها و خصوصاً امریکا را شکست، و الزاماً یکی از دو راه را انتخاب نمود: یا شهادت. یا پیروزی. 

که در مکتب ما هر دوی آنها پیروزی است. که ان شاء اهلل خداوند قدرت شکستن چهارچوب سیاستهای حاکم و 
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ت ایجاد داربستهایی بر محور کرامت انسانی را به همه مسلمین عطا فرماید؛ و همه ظالم جهانخواران، و نیز جسار

بعضی افراد تا قبل از حادثه تلخ و شیرین حج در سال  .را از افول ذلت به صعود عزت و شوکت همراهی نماید

از  کرده بودند وگذشته، فلسفه اصرار جمهوری اسالمی ایران را بر راهپیمایی برائت از مشرکین به خوبی درک ن

کردند که در سفر حج و در آن هوای گرم چه ضرورتی به راهپیمایی و فریاد مبارزه است؛ خود و دیگران سؤال می

شود. و چه بسا افراد ساده دلی استکبار می و اگر هم فریاد برائت از مشرکین هم سر داده شود، چه ضرری متوجه

جهانخواران نه تنها تاب تحمل اینگونه مسائل سیاسی را خواهد  کردند که دنیای به اصطالح متمدنتصور می

داشت، که به مخالفان خود حتی بیش از این هم اجازه حیات و تظاهرات و راهپیمایی خواهند داد. و دلیل این 

ولی این مسئله باید روشن  .شودمدعا اجازه راهپیماییهایی است که در کشورهای به اصطالح آزاد غرب داده می

اشد که آنگونه راهپیماییها هیچ گونه ضرری برای ابرقدرتها و قدرتها ندارد. راهپیمایی مکه و مدینه است که بسته ب

شدن شیرهای نفت عربستان را به دنبال دارد. راهپیماییهای برائت در مکه و مدینه است که به نابودی سرسپردگان 

که با کشتار دسته جمعی زنان و مردان آزاده از آن  شود. و درست به همین جهت استشوروی و امریکا ختم می

فهمند که نباید سر بر آستان شود، و در پناه همین برائت از مشرکین است که حتی ساده دالن میجلوگیری می

 .شوروی و امریکا نهاد

ای ناسبی برملت عزیز و دالور ایران مطمئن باشند که حادثه مکه منشأ تحوالت بزرگی در جهان اسالم و زمینه م

ریشه کن شدن نظامهای فاسد کشورهای اسالمی و طرد روحانی نماها خواهد بود. و با اینکه بیشتر از یک سال از 

حماسه برائت از مشرکان نگذشته است، عطر خونهای پاک شهدای عزیز ما در تمامی جهان پیچیده و اثرات آن را 

کند که سطین یک پدیده تصادفی نیست. آیا دنیا تصور میکنیم. حماسه مردم فلدر اقصا نقاط عالم مشاهده می

ت محابا و با دساند که بیاند و هم اکنون مردم فلسطین به چه آرمانی تکیه کردهاین حماسه را چه کسانی سروده

کنند؟ آیا تنها آوای وطنگرایی است که از وجود آنان خالی در برابر حمالت وحشیانه صهیونیستها مقاومت می

یی از صالبت آفریده است؟ آیا از درخت سیاست بازان خود فروخته است که بر دامن فلسطینیان میوه استقامت دنیا

ریزد؟ اگر اینچنین بود، اینها که سالهاست در کنار فلسطینیان و به نام ملت فلسطین نان و زیتون نور و امید می

ان فریاد ملت ماست که در ایران شاه را و در بیت است، این هم« اهلل اکبر»اند! شکی نیست که این آوای خورده

المقدس غاصبین را به نومیدی کشاند. و این تحقق همان شعار برائت است که ملت فلسطین در تظاهرات حج 

« شوروی و اسرائیل مرگ بر امریکا،»دوشادوش خواهران و برادران ایرانی خود فریاد رسای آزادی قدس را سر داد و 

بستر شهادتی که خون عزیزان ما بر آن ریخته شد او نیز با نثار خون و به رسم شهادت آرمید.  گفت؛ و بر همان

آری، فلسطینی راه گم کرده خود را از راه برائت ما یافت. و دیدیم که در این مبارزه چطور حصارهای آهنین 

و چطور خواب بنی اسرائیل در فروریخت، و چگونه خون بر شمشیر و ایمان بر کفر و فریاد بر گلوله پیروز شد؛ 

ما برافروخت.  «الشَرقیة والغربیة»تصرف از نیل تا فرات آشفته گشت، و دوباره کوکب درّیه فلسطین از شجره مبارکه 
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و امروز به همان گونه که فعالیتهای وسیعی در سراسر جهان برای به سازش کشیدن ما با کفر و شرک در جریان 

های خشم ملت مسلمان فلسطین نیز به همان شکل ادامه دارد. و این تنها یک است، برای خاموش کردن شعله

نمونه از پیشرفت انقالب است. و حال آنکه معتقدین به اصول انقالب اسالمی ما در سراسر جهان رو به فزونی نهاده 

خون طومار حمایت از ما  کنیم و هم آنهایی که با مرکّبهای بالقوه انقالب خود تلقی میاست و ما اینها را سرمایه

گویند و به یاری خداوند کنترل همه جهان را به دست کنند و با سر و جان دعوت انقالب را لبیک میرا امضا می

 .خواهند گرفت

درد شروع ها و مرفهین بیامروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار، و جنگ پابرهنه

اند و عزم جهاد زوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفتهشده است. و من دست و با

های بوسم؛ و سالم و درودهای خالصانه خود را به همه غنچهاند میدر راه خدا و اعتالی عزت مسلمین را نموده

آثار و برکات معنویت شما را  کنم: خداوندکنم. و به ملت عزیز و دالور ایران هم عرض میآزادی و کمال نثار می

به جهان صادر نموده است؛ و قلبها و چشمان پرفروغ شما کانون حمایت از محرومان شده است و شراره کینه 

دانیم که کشور ما در حال جنگ و تان جهانخواران چپ و راست را به وحشت انداخته است. البته همه میانقالبی

رده و کسی مدعی آن نیست که طبقات محروم و ضعیف و کم درآمد و انقالب سختیها و مشکالتی را تحمل ک

خصوصاً اقشار کارمند و اداری، در تنگنای مسائل اقتصادی نیستند؛ ولی آن چیزی که همه مردم ما فراتر از آن را 

ا راند که تحمل گرسنگی و تشنگی کنند مسئله حفظ اسالم و اصول انقالب است. مردم ایران ثابت کردهفکر می

شکست انقالب و ضربه به اصول آن را هرگز نخواهند داشت. ملت شریف ایران همیشه در مقابل  دارند، ولی تحمل

شدیدترین حمالت تمامی جهان کفر علیه اصول انقالب خویش مقاومت کرده است که در اینجا مجال ذکر همه 

 .آنها نیست

در خلیج فارس اعم از حمایت نظامی و اطالعاتی به عراق و آیا ملت دالور ایران در مقابل جنایات متعدد امریکا 

حمله به سکوهای نفتی و کشتیها و قایقها و سرنگونی هواپیمای مسافربری مقاومت نکرده است؟ آیا ملت ایران در 

جنگ دیپلماسی شرق و غرب علیه خود و ایجاد بازیهای سیاسی مجامع بین المللی مقاومت نکرده است؟ آیا ملت 

ایران در مقابل جنگ اقتصادی، تبلیغاتی، روانی و حمالت ددمنشانه عراق به شهرها و موشک باران مناطق شجاع 

مسکونی و بمبارانهای مکرر شیمیایی عراق در ایران و حلبچه، مقاومت نکرده است؟ آیا ملت عزیز ایران در مقابل 

حیله مقدس مآبان مقاومت نکرده است؟ آیا همه توطئه منافقین و لیبرالها و زراندوزی و احتکار سرمایه داران و 

این حوادث و جریانات برای ضربه زدن به اصول انقالب نبوده است؟ که اگر نبود حضور مردم، هر یک از این 

گزاریم که ملت ایران را موفق نمود تا با قامتی توانست به اصول نظام ضربه بزند. که خدا را سپاس میها میتوطئه

 .ها را ترک نگویدالت خود عمل کند و صحنهاستوار به رس
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 اند که مبارزه با رفاه طلبیملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزشهای اسالمی هستند، به خوبی دریافته

کنند مبارزه در راه استقالل و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه سازگار نیست؛ و آنها که تصور می

 کنند سرمایه داران و مرفهاناند. و آنهایی هم که تصور میلبی منافات ندارد با الفبای مبارزه بیگانهداری و رفاه ط

آب در  کنندشوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به آنان کمک میدرد با نصیحت و پند و اندرز متنبه میبی

احت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت جویی دو بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام و ر .کوبندهاون می

شوند. و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و ای است که هرگز با هم جمع نمیمقوله

 بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقالبها هستند.استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی

ن را بنماییم تا به هر صورتی که ممکن است خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم. تالشما ما باید تمام 

ای از خدا بیخبر برای از بین بردن انقالب هرکس را که بخواهد مسئولین نظام ایرانِ انقالبی باید بدانند که عده

ند. از خوانمی«التقاطی»و « کمونیست» برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسالم و انقالب را بپیماید فوراً او را

این اتهامات نباید ترسید. باید خدا را در نظر داشت، و تمام همّ و تالش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به 

ها افرادی را برای شکست انقالب فقرا به کار گرفت و از هیچ تهمتی نترسید. امریکا و استکبار در تمامی زمینه

ام. اینان ها و دانشگاهها مقدس نماها را که خطر آنان را بارها و بارها گوشزد کردهارند، در حوزهاسالمی در آستین د

ای حق به جانب و طرفدار دین و والیت کنند. اینها با قیافهبا تزویرشان از درون محتوای انقالب و اسالم را نابود می

پناه بریم. و همچنین کسانی دیگر که بدون استثنا به  کنند. باید از شرّ اینها به خداهمه را بی دین معرفی می

نمایند راهی بس خطرناک را کنند و اسالم آنها را اسالم امریکایی معرفی میهرچه روحانی و عالِم است حمله می

ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع  .شودپویند که خدای ناکرده به شکست اسالم ناب محمدی منتهی میمی

امروز جهان تشنه فرهنگ اسالم ناب محمدی است. و مسلمانان در  .خرین قطره خون دفاع خواهیم کردبشری تا آ

یک تشکیالت بزرگ اسالمی رونق و زرق و برق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. امروز خمینی آغوش 

دشمنان باز کرده است و همچون و سینه خویش را برای تیرهای بال و حوادث سخت و برابر همه توپها و موشکهای 

کند. جنگ ما جنگ عقیده است، و جغرافیا و مرز همه عاشقان شهادت، برای درک شهادت روزشماری می

مان بسیج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راه اندازیم. ان شاء اهلل ملت شناسد. و ما باید در جنگ اعتقادینمی

وی خود از انقالب، سختیهای جنگ را به شیرینی شکست دشمنان خدا در بزرگ ایران با پشتیبانی مادی و معن

کند. و چه شیرینی باالتر از اینکه ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر امریکا فرود آمده است. دنیا جبران می

 ه حیاتشیش های نظام ستمشاهی را نظاره کرده است وچه شیرینی باالتر از اینکه ملت ایران سقوط ارکان و کنگره

رایی و گ های نفاق و ملیامریکا را در این کشور شکسته است. و چه شیرینی باالتر از اینکه مردم عزیزمان ریشه

اند. و ان شاء اهلل شیرینی تمام ناشدنی آن را در جهان آخرت خواهند چشید. نه تنها کسانی التقاط را خشکانیده

اند، بلکه آنهایی که در پشت جبهه با نگاه محبت بار و هه پیش رفتهکه تا مقام شهادت و جانبازی و حضور در جب
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اند. خوشا به حال اند از مقام عظیم مجاهدان و اجر بزرگ آنان بهره بردهبا دعای خیر خود جبهه را تقویت نموده

  !علیه السالم -مجاهدان! خوشا به حال وارثان حسین 

های نبرد ای نیست که بشود با پیروزی یا شکست در صحنهخدا مسئله اذناب امریکا باید بدانند که شهادت در راه

مقام شهادت، خود اوج بندگی و سیر و سلوک در عالم معنویت است. نباید شهادت را تا این اندازه  .مقایسه شود

ی مبه سقوط بکشانیم که بگوییم در عوض شهادت فرزندان اسالم تنها خرمشهر و یا شهرهای دیگر آزاد شد. تما

اینها خیاالت باطل ملیگراهاست. ما هدفمان باالتر از آن است. ملیگراها تصور نمودند ما هدفمان پیاده کردن اهداف 

گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست. و تا مبارزه بین الملل اسالمی در جهان فقر و گرسنگی است. ما می

ل را بر قل« ال اله الّا اهلل»اریم. ما تصمیم داریم پرچم هست، ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا ند

ام، وای نیروهای مردمی، ای فرزندان ارتشی و سپاهی و بسیجیرفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم. پس

به  اهرگز از دست دادن موضعی را با تأثر و گرفتن مکانی را با غرور و شادی بیان نکنید که اینها در برابر هدف شم

پدران و مادران و همسران و خویشاوندان شهدا، اسرا، مفقودین،  .قدری ناچیزند که تمامی دنیا در مقایسه با آخرت

فرزندان  .اند کم نشده استو معلولین ما توجه داشته باشند که هیچ چیزی از آنچه فرزندان آنان به دست آورده

 .و شکست برای آنها فرقی ندارد شما در کنار پیامبر اکرم و ائمه اطهارند. پیروزی

امروز روز هدایت نسلهای آینده است. کمربندهاتان را ببندید که هیچ چیز تغییر نکرده است. امروز روزی است که 

خدا اینگونه خواسته است. و دیروز خدا آنگونه خواسته بود. و فردا ان شاء اهلل روز پیروزی جنود حق خواهد بود. 

ما در مقابل آن خاضعیم. و ما تابع امر خداییم؛ و به همین دلیل طالب شهادتیم. و  ستولی خواست خدا هرچه ه

رویم. البته برای ادای تکلیف همه ما موظفیم که تنها به همین دلیل است که زیر بار ذلت و بندگی غیرخدا نمی

دانند که ما شروع همه می کارها و مسائل مربوط به خودمان را به بهترین وجه و با درایت و دقت انجام دهیم.

ایم. و این ملت مظلوم ایران ایم. ما برای حفظ موجودیت اسالم در جهان تنها از خود دفاع کردهکننده جنگ نبوده

های سیاسی و نظامی و فرهنگی و است که همواره مورد حمله جهانخواران بوده است؛ و استکبار از همه کمینگاه

است. انقالب اسالمی ما تاکنون کمینگاه شیطان و دام صیادان را به ملتها نشان اقتصادی خود به ما حمله کرده 

داده است. جهانخواران و سرمایه داران و وابستگان آنان توقع دارند که ما شکسته شدن نونهاالن و به چاه افتادن 

می ماست که در سراسر مظلومان را نظاره کنیم و هشدار ندهیم. و حال آنکه این وظیفه اولیه ما و انقالب اسال

های ای خواب رفتگان! ای غفلت زدگان! بیدار شوید و به اطراف خود نگاه کنید که در کنار النهجهان صال زنیم که

اید. برخیزید که اینجا جای خواب نیست! و نیز فریاد کشیم سریعاً قیام کنید که جهان ایمن از گرگ منزل گرفته

اند، و تا نابودی کاملتان از شما دست بر نخواهند داشت. راستی اگر کمین نشستهصیاد نیست! امریکا و شوروی در 

 -بسیج جهانی مسلمین تشکیل شده بود، کسی جرأت اینهمه جسارت و شرارت را با فرزندان معنوی رسول اهلل 

مایش بزرگترین ن امروز یکی از افتخارات بزرگ ملت ما این است که در برابر داشت؟ -صلی اهلل علیه و آله و سلم 
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قدرت و آرایش ناوهای جنگی امریکا و اروپا در خلیج فارس صف آرایی نمود. و اینجانب به نظامهای امریکایی و 

اید، از خلیج فارس بیرون روید. و همیشه اینگونه کنم که تا دیر نشده و در باتالق مرگ فرونرفتهاروپایی اخطار می

سط ناوهای جنگی شما سرنگون شود؛ که ممکن است فرزندان انقالب نیست که هواپیماهای مسافربری ما تو

 .ناوهای جنگی شما را به قعر آبهای خلیج فارس بفرستند

گویم که همه شما در ماجراجوییها و جنایاتی که به دولتها و حکومتهای منطقه، خصوصاً به عربستان و کویت می

امل ثباتی کاینکه همه منطقه در کام آتش و خون و بی ه حال ازآفریند شریک جرم خواهید بود. و ما تا بامریکا می

ایم. ولی حرکات جنون آمیز ریگان مطمئناً حوادث غیرمنتظره و عواقب خطرناکی ور نشود، دست به عملی نزدهغوطه

دم خودتان و کشور و مر.ایدکند. شما اطمینان داشته باشید که در این برگ جدید بازندهرا بر همه تحمیل می

بحمداهلل از برکت انقالب  .اسالمی را در برابر امریکا اینقدر ذلیل و ناتوان نکنید. اگر دین ندارید، الاقل آزاده باشید

رود تا رعد و برق حوادث های نور و امید به روی همه مسلمانان جهان باز شده است؛ و میاسالمی ایران دریچه

نکته مهمی که همه ما باید به آن توجه کنیم و آن را  .مستکبران فرو ریزدآن، رگبار مرگ و نابودی را بر سر همه 

اصل و اساس سیاست خود با بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان ما و جهانخواران تا کیْ و تا کجا ما را 

همه هویتها و کنند و تا چه مرزی استقالل و آزادی ما را قبول دارند. به یقین آنان مرزی جز عدول از تحمل می

دارند شناسند. به گفته قرآن کریم، هرگز دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمیمان نمیارزشهای معنوی و الهی

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیستها و امریکا و شوروی در تعقیبمان  .مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند

دار نمایند. بعضی مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و مان را لکهیِخواهند بود تا هویت دینی و شرافت مکتب

دهند؛ و با دلسوزیهای بیمورد و اعتراضهای کودکانه کینه توزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شماتت قرار می

ه شان افتاده است! که چگویند جمهوری اسالمی سبب دشمنیها شده است و از چشم غرب و شرق و ایادیمی

[ این سؤال پاسخ داده شود که ملتهای جهان سوم و مسلمانان، و خصوصاً ملت ایران، در چه زمانی خوب است ]به

 !انداعتبار شدهاند که امروز بینزد غربیها و شرقیها احترام و اعتبار داشته

و اعتبار پیامبر و ائمه  آری، اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسالمی و انقالبی خود عدول کند و خانه عزت

را با دستهای خود ویران نماید، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک  -علیهم السالم  -معصومین 

فرهنگ به رسمیت بشناسند؛ ولی در همان حدی که آنها آقا باشند ما نوکر، آنها ابرقدرت ملت ضعیف و فقیر و بی

ی؛ اسالم -باشند ما جیره خوار و حافظ منافع آنها؛ نه یک ایران با هویت ایرانی  ضعیف؛ آنها ولیّ و قیّم باشند ما

اش را امریکا و شوروی صادر کند؛ ایرانی که ارابه سیاست امریکا یا شوروی را بکشد و بلکه ایرانی که شناسنامه

ان از تحت الحمایگی آنان امروز همه مصیبت و عزای امریکا و شوروی شرق و غرب در این است که نه تنها ملت ایر

کند. کنترل و حذف سالحهای مخرّب از خارج شده است، که دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت می

جهان اگر با حقیقت و صداقت همراه بود خواسته همه ملتهاست، ولی این نیز یک فریب قدیمی است. و این همان 



 

28 
 

های سیاسیون آنها آشکار گردیده است که یکا و شوروی و نوشتههای سران امرچیزی است که اخیراً از گفته

ها و مراودات اخیر سران شرق و غرب به خاطر مهار بیشتر جهان سوم و در حقیقت جلوگیری از نفوذ پابرهنه

 دحد و مرز سرمایه داران است. ما باید خود را آماده کنیم تا در برابر جبهه متحمحرومین در جهانِ مالکیتهای بی

انسانی با همان نام و نشان اسالم و انقالب ما تشکیل شود؛ و آقایی و  -شرق و غرب، جبهه قدرتمند اسالمی 

سروری محرومین و پابرهنگان جهان جشن گرفته شود. مطمئن باشید قدرتهای شرق و غرب همان مظاهر 

 .باشندنوی قابل ذکر نمیاند که در برابر خلود و جاودانگی دنیای ارزشهای معمحتوای دنیای مادیبی

کنم که جمهوری اسالمی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسالمی مسلمانان در من به صراحت اعالم می

کند. و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت سراسر جهان سرمایه گذاری می

ن طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد. ما باید برای پیشبرد در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی و فزو

اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه ریزی کنیم. ما باید در ارتباط با مردم جهان و رسیدگی به مشکالت و 

از اصول مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان با تمام وجود تالش نماییم. و این را باید 

کنیم که جمهوری اسالمی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان سیاست خارجی خود بدانیم. ما اعالم می

آزاده جهان است. و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسالم را تأمین و آنان را به 

 .ازدسنظامهای کفر و شرک آشنا می و روشهای مبارزه علیه مبانی عقیدتی و تربیتی اسالم و همچنین به اصول

و اما در مورد قبول قطعنامه که حقیقتاً مسئله بسیار تلخ و ناگواری برای همه و خصوصاً برای من بود، این است 

که من تا چند روز قبل معتقد به همان شیوه دفاع و مواضع اعالم شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و 

کنم، و به امید دیدم؛ ولی به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعالً خودداری مینقالب را در اجرای آن میا

خداوند در آینده روشن خواهد شد و با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی سطح باالی کشور، که 

نامه و آتش بس موافقت نمودم؛ و در مقطع کنونی من به تعهد و دلسوزی و صداقت آنان اعتماد دارم، با قبول قطع

ای که همه ما و عزت و اعتبار ما باید در داند که اگر نبود انگیزهدانم. و خدا میآن را به مصلحت انقالب و نظام می

بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. مسیر مصلحت اسالم و مسلمین قربانی شود، هرگز راضی به این عمل نمی

ما چاره چیست که همه باید به رضایت حق تعالی گردن نهیم. و مسلّم ملت قهرمان و دالور ایران نیز چنین بوده ا

 .و خواهد بود

های آتش و خون که از اول جنگ تا امروز به نحوی در ارتباط با جنگ من در اینجا از همه فرزندان عزیزم در جبهه

کنم. و همه ملت ایران را به هوشیاری و صبر و مقاومت دعوت یاند، تشکر و قدردانی متالش و کوشش نموده

کنم. در آینده ممکن است افرادی آگاهانه یا از روی ناآگاهی در میان مردم این مسئله را مطرح نمایند که ثمره می

فقط  د کسی کهداننخونها و شهادتها و ایثارها چه شد. اینها یقیناً از عوالم غیب و از فلسفه شهادت بیخبرند و نمی

برای رضای خدا به جهاد رفته است و سر در طبق اخالص و بندگی نهاده است حوادث زمان به جاودانگی و بقا و 
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سازد. و ما برای درک کامل ارزش و راه شهیدانمان فاصله طوالنی را باید بپیماییم ای وارد نمیجایگاه رفیع آن لطمه

ن آن را جستجو نماییم. مسلّم خون شهیدان، انقالب و اسالم را بیمه کرده و در گذر زمان و تاریخ انقالب و آیندگا

داند که راه و رسم شهادت کور شدنی است. خون شهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده است. و خدا می

که  دان استنیست؛ و این ملتها و آیندگان هستند که به راه شهیدان اقتدا خواهند نمود. و همین تربت پاک شهی

مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان که با شهادت  تا قیامت

رفتند! خوشا به حال آنان که در این قافله نور جان و سر باختند! خوشا به حال آنهایی که این گوهرها را در دامن 

 !خود پروراندند

اب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز، و ما را هم از وصول به آن محروم مکن. خداوندا، خداوندا، این دفتر و کت

اند و نیازمند به مشعل شهادت؛ تو خود این چراغ پر فروغ را حافظ و کشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه

به حال جانبازان و اسرا و مفقودین خوشا به حال شما ملت! خوشا به حال شما زنان و مردان! خوشا  .نگهبان باش

ام، و در ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر کشیدههای معظم شهدا! و بدا به حال من که هنوز ماندهو خانواده

و بدا به حال آنانی که در این قافله نبودند! بدا .کنمبرابر عظمت و فداکاری این ملت بزرگ احساس شرمساری می

 تفاوت وه از کنار این معرکه بزرگِ جنگ و شهادت و امتحان عظیم الهی تا به حال ساکت و بیبه حال آنهایی ک

 !یا انتقاد کننده و پرخاشگر گذشتند

آید. و همه ما نیز روز محاسبه آری، دیروز روز امتحان الهی بود که گذشت. و فردا امتحان دیگری است که پیش می

که در این چند سالِ مبارزه و جنگ به هر دلیلی از ادای این تکلیف بزرگ  بزرگتری را در پیش رو داریم. آنهایی

اند مطمئن باشند که از طفره رفتند و خودشان و جان و مال و فرزندانشان و دیگران را از آتش حادثه دور کرده

اپسین و در محاسبه اند که حسرت آن را در روز واند، و خسارت و زیان و ضرر بزرگی کردهمعامله با خدا طفره رفته

کنم که حساب اینگونه افراد را از حساب حق خواهند کشید. که من مجدداً به همه مردم و مسئولین عرض می

 .ها برگردندهنر امروز و قاعدین کوته نظر دیروز به صحنهمجاهدان در راه خدا جدا سازند؛ و نگذارند این مدعیان بی

کنم که نگذارید انقالب به دست نااهالن و مه شما وصیت و سفارش میمن در میان شما باشم و یا نباشم به ه

نامحرمان بیفتد. نگذارید پیشکسوتانِ شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند. 

 یکنم که هوشیار و مراقب باشید، قبول قطعنامه از طرف جمهوری اسالماکیداً به ملت عزیز ایران سفارش می

معنای حل مسئله جنگ نیست. با اعالم این تصمیم، حربه تبلیغات جهانخواران علیه ما کند شده است؛  ایران به

طور قطع و جدی پیش بینی نمود. و هنوز دشمن از شرارتها دست برنداشته توان بهولی دورنمای حوادث را نمی

ه خود ادامه دهد. ما باید برای دفع تجاوز احتمالی های تجاوزگراناست؛ و چه بسا با بهانه جوییها به همان شیوه

کنیم که و ملت ما هم نباید فعالً مسئله را تمام شده بداند. البته ما رسماً اعالم می .دشمن آماده و مهیا باشیم

ها حمالت خود را دنبال هدف ما تاکتیک جدید در ادامه جنگ نیست. چه بسا دشمنان بخواهند با همین بهانه
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نیروهای نظامی ما هرگز نباید از کیْد و مکر دشمنان غافل بمانند. در هر شرایطی باید بنیه دفاعی کشور در کنند. 

بهترین وضعیت باشد. مردم ما، که در طول سالهای جنگ و مبارزه ابعاد کینه و قساوت و عداوت دشمنان خدا و 

شکلهای مختلف را جدیتر بدانند. و فعالً چون  ها واند، باید خطر تهاجم جهانخواران در شیوهخود را لمس کرده

ها برای دفاع در برابر شیطنت استکبار و عراق به گذشته تمامی نظامیان، اعم از ارتش و سپاه و بسیج در جبهه

مأموریتهای خود ادامه دهند. در صورتی که این مرحله از حادثه انقالب را با همان شکل خاص و مقررات مربوط 

گذاردیم برای بعد از آن و سازندگی کشور و سیاست کل نظام و انقالب تذکراتی دارم که در وقت  به خود پشت سر

طور جدّ از همه گویندگان و دست اندرکاران و مسئولین کشور و مناسب خواهم گفت. ولی در مقطع کنونی به

دور کنند؛ و مواظب باشند که ها و معرکه آفرینیها خواهم که خود را از معرکهها و مطبوعات میمدیران رسانه

 .های تند نگردند؛ و با سعه صدر در کنار یکدیگر مترصد اوضاع دشمنان باشندناخودآگاه آلت دست افکار و اندیشه

در این روزها ممکن است بسیاری از افراد به خاطر احساسات و عواطف خود صحبت از چراها و بایدها و نبایدها 

ودی خود یک ارزش بسیار زیباست، اما اکنون وقت پرداختن به آن نیست. چه بسا کنند. هر چند این مسئله به خ

آنهایی که تا دیروز در برابر این نظام جبهه گیری کرده بودند و فقط به خاطر سقوط نظام و حکومت جمهوری 

 یگری را مطرحزدند، امروز نیز با همان هدف سخنان فریبنده داسالمی ایران از صلح و صلح طلبی به ظاهر دم می

نقاب دروغین صلح، خنجرشان را از پشت به قلب ملت  نمایند؛ و جیره خواران استکبار، همانها که تا دیروز در زیر

فرهنگ برای از بین بردن خون شهدای عزیز و نابودی فرو کرده بودند، امروز طرفدار جنگ شوند. و ملیگراهای بی

ا آغاز نمایند. که ان شاء اهلل ملت عزیز ما با بصیرت و هوشیاری عزت و افتخار مردم، تبلیغات مسموم خویش ر

تر است؛ ولی راضی گویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشندهمن باز می .ها را خواهد دادجواب همه فتنه

این  قبول ای که تذکر آن الزم است این است که دربه رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم. و نکته

اند. و کسی و کشوری در این امر مداخله نداشته قطعنامه فقط مسئولین کشور ایران به اتکای خود تصمیم گرفته

دانید که من به شما دانم. و شما میمردم عزیز و شریف ایران، من فرد فرد شما را چون فرزندان خویش می .است

ام شناسید. در شرایط کنونی آنچه موجب امر شد تکلیف الهیشناسم؛ شما هم مرا میورزم؛ و شما را میعشق می

دانید که من با شما پیمان بسته بودم که تا آخرین قطره خون و آخرین نفس بجنگم؛ اما تصمیم امروز بود. شما می

ام فقط برای تشخیص مصلحت بود؛ و تنها به امید رحمت و رضای او از هر آنچه گفتم گذشتم؛ و اگر آبرویی داشته

ام که راحتی خود را بر رضایت حق و راحتی شما مقدّم دانید که تالش کردهام. عزیزانم، شما میبا خدا معامله کرده

دانی که استکبار و امریکای جهانخوار خداوندا، تو می .دانی که ما سر سازش با کفر را نداریمندارم. خداوندا، تو می

اوندا، در جهان ظلم و ستم و بیداد، همه تکیه گاه ما تویی، و ما تنهای گلهای باغ رسالت تو را پرپر نمودند. خد

ایم که کسی را بشناسیم. ما را یاری کن، که تو شناسیم و غیر از تو نخواستهتنهاییم و غیر از تو کسی را نمی

 مه الفداءلتراب مقد ارواحنا -بهترین یاری کنندگانی. خداوندا، تلخی این روزها را به شیرینی فرج حضرت بقیة اهلل 

ای حاضر نیستید که از غرور مقدستان ام، ای کسانی که لحظهفرزندان انقالبی .و رسیدن به خودت جبران فرما -
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دانم که به می .گذرددست بردارید، شما بدانید که لحظه لحظه عمر من در راه عشق مقدس خدمت به شما می

شهادت شیرینتر از عسل در پیش  دانم کهگذرد؟ میسخت نمیگذرد؛ ولی مگر به پدر پیر شما شما سخت می

تان شماست؛ مگر برای این خادمتان اینگونه نیست؟ ولی تحمل کنید که خدا با صابران است. بغض و کینه انقالبی

کنم ها نگه دارید؛ با غضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید؛ و بدانید که پیروزی از آن شماست. و تأکید میرا در سینه

ز باشند. آنها را اکه گمان نکنید که من در جریان کار جنگ و مسئوالن آن نیستم. مسئولین مورد اعتماد من می

اند شماتت نکنید، که برای آنان نیز چنین پیشنهادی سخت و ناگوار بوده است. که ان شاء این تصمیمی که گرفته

  .مایداهلل خداوند همه ما را موفق به خدمت و رضایت خود فر

های عظیم الهی و به این گلهای معطر و نوشکفته ها و ذخیرهمن در اینجا به جوانان عزیز کشورمان، به این سرمایه

کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانید؛ و خودتان را برای یک مبارزه جهان اسالم، سفارش می

و من به همه مسئولین و دست اندرکاران .ب اسالمی آماده کنیدعلمی و عملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقال

کنم که به هر شکل ممکن وسایل ارتقای اخالقی و اعتقادی و علمی و هنری جوانان را فراهم سازید؛ سفارش می

 دهو آنان را تا مرز رسیدن به بهترین ارزشها و نوآوریها همراهی کنید؛ و روح استقالل و خودکفایی را در آنان زن

نگه دارید. مبادا اساتید و معلمینی که به وسیله معاشرتها و مسافرت به جهان به اصطالح متمدن، جوانان ما را که 

اند، تحقیر و سرزنش نمایند و خدای ناکرده از پیشرفت و استعداد خارجیها بت تازه از اسارت و استعمار رهیده

ضمیر جوانان تزریق نمایند. به جای اینکه گفته شود که دیگران بتراشند و روحیه پیروی و تقلید و گدا صفتی را در 

کجا رفتند و ما کجا هستیم به هویت انسانی خود توجه کنند و روح توانایی و راه ورسم استقالل را زنده نگه دارند. 

 در اء اهللایم آنهمه هنرآفرینی و اختراعات و پیشرفتها داشته باشیم. ان شما در شرایط جنگ و محاصره توانسته

سازیم. مبارزه علمی برای جوانان شرایط بهتر زمینه کافی برای رشد استعداد و تحقیقات را در همه امور فراهم می

های زندگی و زنده کردن روح جستجو و کشف واقعیتها و حقیقتهاست. و اما مبارزه عملی آنان در بهترین صحنه

کنم این ام به جوانان عرض میاز باب نهایت ارادت و عالقهو نکته دیگری که .جهاد و شهادت شکل گرفته است

است که در مسیر ارزشها و معنویات از وجود روحانیت و علمای متعهد اسالم استفاده کنید؛ و هیچ گاه و تحت 

 نیاز از هدایت و همکاری آنان ندانید. روحانیون مبارز و متعهد به اسالم در طول تاریخ وهیچ شرایطی خود را بی

در سخت ترین شرایط همواره با دلی پر از امید و قلبی سرشار از عشق و محبت به تعلیم و تربیت و هدایت نسلها 

ندانها اند؛ زاند و محرومیتها چشیدهدار رفتهاند؛ بر باالیاند و همیشه پیشتاز و سپر بالی مردم بودههمت گماشته

اند؛ و در شرایطی که بسیاری از تر از همه، آماج طعنها و تهمتها بودهاند؛ و باالاند و اسارتها و تبعیدها دیدهرفته

روشنفکران در مبارزه با طاغوت به یأس و ناامیدی رسیده بودند، روح امید و حیات را به مردم برگرداندند و از 

 رفته تا مواضعاند؛ و هم اکنون نیز در هر سنگری از خطوط مقدم جبهه گحیثیت و اعتبار واقعی مردم دفاع نموده

 .انددیگر، در کنار مردمند؛ و در هر حادثه غمبار و مصیبت آفرینی شهدای بزرگواری را تقدیم نموده
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و انقالب اسالمی ایران  -علیهم السالم  - در هیچ کشور و انقالبی جز انقالب بعثت و رسالت و زندگی ائمه هدی

ها گردند. و این به خاطر صداقت و امانتداری است که کینهسراغ نداریم که رهبران انقالب آنقدر آماج حمالت و 

ها و مشکالت اقتصادی و در وجود علمای متعهد اسالم متبلور است. مسئولیت پذیری در کشوری که با محاصره

سیاسی و نظامی مواجه است کار مشکلی است. البته روحانیون متعهد کشور ما باید خودشان را برای فداکاریهای 

ماده کنند؛ و در مواقع لزوم و ضرورت از آبرو و اعتبار خود برای حفظ آبروی اسالم و خدمت به محرومان بیشتر آ

و پابرهنگان استفاده کنند. و جای بسی سپاس و امتنان است که ملت رشید و دالور ایران قدر خادمان واقعی خود 

کند. علما و روحانیون یک کلمه خالصه میشناسد، و فلسفه عشق و ارادت خود را به این نهاد مقدس در را می

ه کنند. البته تذکر این نکتمتعهد اسالم هرگز به آرمان و اصالت و عقیده و هدف اسالمی ملت خیانت نکرده و نمی

ام، ام و از آنان قدردانی نمودهرا به میان آورده «روحانیت»ها و صحبتها هر وقت نام الزم است که در تمام نوشته

 لمای پاک و متعهد و مبارز است؛ که در هر قشری ناپاک و غیرمتعهد وجود دارد. و روحانیون وابستهمقصودم ع

ضررشان از هر فرد ناپاک دیگر بیشتر است. و همیشه این دسته از روحانیون مورد لعن و نفرین خدا و رسول و 

 زنند. واند و میس مآب و دین فروش زدهاند؛ و ضربات اصلی را به این انقالب، روحانیون وابسته و مقدمردم بوده

، گویم ملیگراها اگر بودنداند. من به صراحت میروحانیون متعهد ما همواره از این بی فرهنگها متنفر و گریزان بوده

کردند؛ و برای اینکه خود به راحتی در مشکالت و سختیها و تنگناها دست ذلت و سازش به طرف دشمنان دراز می

شکستند و به همه میثاقها و های صبر و مقاومت را یکجا میای روزمره سیاسی برهانند، همه کاسهرا از فشاره

انیم. دزدند. کسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیتعهدات ملی و میهنی ادعایی خود پشت پا می

که در همین شرایط نیز آنها که با  ولی هیهات که خادمان اسالم به ملت خود خیانت کنند! البته ما مطمئنیم

توانند پنهان سازند آنان را به باد ناسزا گیرند. ها و حسادتهای خود را نمیروحانیت اصیل کینه دیرینه دارند و عقده

ولی در هر حال آن چیزی که در سرنوشت روحانیت واقعی نیست سازش و تسلیم شدن در برابر کفر و شرک است. 

های آتشمان دار برند، اگر زنده زنده در شعلهوانهایمان را جدا سازند، اگر سرمان را باالیکه اگر بندبند استخ

مان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه کفر و شرک بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستی

مسئولیت خودآشنا هستند ولی از باب تذکر  علما و روحانیون ان شاء اهلل به همه ابعاد و جوانب.کنیمرا امضا نمی

نند کمان احساس میکنم امروز که بسیاری از جوانان و اندیشمندان در فضای آزاد کشور اسالمیو تأکید عرض می

های خود را در موضوعات و مسائل مختلف اسالمی بیان دارند، با روی گشاده و آغوش باز توانند اندیشهکه می

روند، با بیانی آکنده از محبت و دوستی راه راست اسالمی را نشان آنها نوند. و اگر بیراهه میحرفهای آنان را بش

شود عواطف و احساسات معنوی و عرفانی آنان را نادیده گرفت و فوراً دهید. و باید به این نکته توجه کنید که نمی

تردید و شک انداخت. اینها که امروز اینگونه هاشان زد و همه را یکباره به وادی انگِ التقاط و انحراف بر نوشته

تپد، و الّا داعی ندارند که خود را با طرح کنند مسلماً دلشان برای اسالم و هدایت مسلمانان میمسائل را عنوان می

ر ای است که خود فکمسائل به دردسر بیندازند. اینها معتقدند که مواضع اسالم در موارد گوناگون همان گونه این
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کنند. به جای پرخاش و کنار زدن آنها با پدری و الفت با آنان برخورد کنید. اگر قبول هم نکردند، مأیوس می

ر از افتند؛ و گناه این کمتنشوید. در غیراین صورت خدای ناکرده به دام لیبرالها و ملیگراها و یا چپ و منافقین می

ده سازان امیدوار شویم که به آنان در مسائل گوناگون بها توانیم به آینده کشور و آینالتقاط نیست. وقتی ما می

ها و اصولی که منتهی به تعلیم و تربیت دهیم، و از اشتباهات و خطاهای کوچک آنان بگذریم، و به همه شیوه

ای به صورتی است که با تجربه و شود احاطه داشته باشیم. فرهنگ دانشگاهها و مراکز غیرحوزهصحیح آنان می

قعیتها بیشتر عادت کرده است، تا فرهنگ نظری و فلسفی. باید با تلفیق این دو فرهنگ و کم کردن لمس وا

 .ها، حوزه و دانشگاه درهم ذوب شوند، تا میدان برای گسترش و بسط معارف اسالم وسیعتر گرددفاصله

دانم. رزش عملی و زهد آنان مینکته دیگر اینکه من اکثر موفقیتهای روحانیت و نفوذ آنان را در جوامع اسالمی در ا

هیچ چیزی  .و امروز هم این ارزش نه تنها نباید به فراموشی سپرده شود، که باید بیشتر از گذشته به آن پرداخت

تواند بدتر از دنیاگرایی، روحانیت را آلوده کند. چه ای هم نمیبه زشتی دنیاگرایی روحانیت نیست. و هیچ وسیله

شمنان دانا بخواهند با دلسوزیهای بیمورد مسیر زهدگرایی آنان را منحرف سازند؛ و گروهی بسا دوستان نادان یا د

نیز مغرضانه یا ناآگاهانه روحانیت را به طرفداری از سرمایه داری و سرمایه داران متهم نمایند. در این شرایط 

یگران از منزلت روحانیون حساس و سرنوشت سازی که روحانیت در مصدر امور کشور است و خطر سوء استفاده د

متصور است، باید بشدت مواظب حرکات خود بود. چه بسا افرادی از سازمانها و انجمنها و تشکیالت سیاسی و غیر 

آنها با ظاهری صددرصد اسالمی بخواهند به حیثیت و اعتبار آنان لطمه وارد سازند؛ و حتی عالوه بر تأمین منافع 

یگر قرار دهند. البته آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید خود، روحانیت را رو در روی یکد

هاست؛ چرا که هر کسی از آن عدول کند از با تبلیغات دیگران از میدان به در روند حمایت از محرومین و پا برهنه

مسئولیت بزرگ بدانیم. و  دار اینشرایطی خود را عهده عدالت اجتماعی اسالم عدول کرده است. ما باید تحت هر

در خاتمه، از پیشگاه مقدس پروردگار، که  .ایمدر تحقق آن اگر کوتاهی بنماییم، خیانت به اسالم و مسلمین کرده

ارواحنا  - کنم. و از محضر مقدس بقیة اهللالطاف بیکران خود را بر این ملت ارزانی داشته است، تشکر و قدردانی می

های شهدا یم که ما را در مسیر و هدفمان مدد و رهبری فرماید. خداوند متعال به خانوادهخواهعاجزانه می -فداه 

خداوندا،  .صبر و اجر، و به مجروحین و معلولین شفا عنایت فرماید؛ و اسرا و مفقودین را به وطن خویش باز گرداند

. والسالم علیکم انَّکَ قَریبٌ مُجیبٌ خواهیم آنچه مصلحت اسالم و مسلمین است را برای ما مقدر فرمایی.از تو می

 .و رحمة اهلل و برکاته

 ۶۷/  ۴/  ۲۹ - ۴۰۸پنجم ذی حجه 

 روح اهلل الموسوی الخمینی
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 سخنرانی

 ۱۴۰۹محرم  ۱۷/  ۱۳۶۷شهریور  ۸ :زمان

 تهران، جماران :مکان

 لزوم مشارکت مردم در بازسازی :موضوع

 هفته دولت :مناسبت

 موسوی، میر حسین )نخست وزیر( و اعضای هیأت دولت -)رئیس جمهور( ای، سید علی خامنه :حضار

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 لزوم حفظ آمادگی در برابر دشمن

کنیم از هیأت دولت و ملت ایران که در این ایام جنگ با اینکه خیلی تحت فشار بودند، با قدرت ما اوالً تشکر می

ام دادند تا این خارِ سر راه شکسته شد. و ما امروز باید بعض مسائل را و با حفظ عظمت اسالم کارها را بخوبی انج

عرض کنیم. من جمله اینکه ما نباید حساب کنیم که جنگ تمام شده است، ما باید حساب کنیم که در حال 

د نچه دشمنهای بزرگ از قبیل امریکا و شوروی و چه آنهایی که اذناب آنها هست -جنگیم، برای اینکه، دشمن ما 

اینها چون با اسالم مخالف هستند و دیدند که اسالم امروز در دنیا یک قدرت بزرگی  -از قبیل صدام و امثال اینها 

شده است در مقابل آنها، از این جهت، آنها دائماً مشغول نقشه کشی هستند، و ما نباید از این مسئله غفلت کنیم. 

تعقیب  .ها را پر کنندباشند. مردمی که باید به جبهه بروند و جبههقوای مسلح مهیا  .هم باید مردم مهیا باشند

 .کندکنند این مطلب را و سستی نکنند. دشمن ما دشمنی است که با نقشه کار می

اآلن ممکن است که در ایران منتشر کنند که خوب، دیگر مسئله تمام شد و چه شد و مردم را سست کنند و حال 

ت، اینها همیشه دنبال این هستند که کارهای خودشان را انجام بدهند و لو به دست اینکه مسئله تمام نشده اس

های توانند این کار را بکنند، نه ملت با آنهاست نه دولت، از این جهت، یک راهملتها یا دولتها. در ایران چون نمی

اید پر باشد، ما خودمان را در حال ها بکنند. از این جهت، ما باید بیدار باشیم، جبههدارند دنبال می دیگری که

کنند، گویند جنگ، فردا همان جنگ را صلح میبینید که به هیچ چیز از امور اعتنا ندارند، امروز میجنگ بدانیم. می

 .کنند. از این جهت، قوای مسلحه ما و ملت ما باید مهیا باشند برای این امرباز فردا جنگ شروع می

 ازی و نظارت دولتلزوم مشارکت مردم در بازس

این یک مسئله است، مسئله دیگر؛ این مسئله بازسازی است که بسیار مهم است، در بازسازی اگر بخواهد ملت سر 

شود. اگر بخواهد دولت مستقل اجرا کند، قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و خود کار بکند، فساد ایجاد می

ان بیاورند، لکن با نظارت دولت. و راجع به اینکه کجا مقدم، کجا مؤخر، هرچه قدرت دارند برای این امر مهم به مید
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آید و آن طوری که صالح است این است که هیأت تشخیص مصلحت باشد مرکب از این باالخره صحبت پیش می

سران کشور و نخست وزیر و تشخیص بدهند، تشخیص مصلحت بدهند که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، 

عش باید چه جور باشد. مردم خودشان داخل باشند، لکن مستقل نباشند. و دولت باید به مردم مجال بدهد به وض

اینکه در کارها داخل بشوند. و مردم هم باید به دولت مجال بدهند که با تأنّی و نقشه کشی این کار مهم را انجام 

مقوله هم راجع به بازسازی هم شلوغ کنند و  بدهند؛ ممکن است دستهایی در کار باشند که بخواهند در همین

فساد ایجاد کنند، این را باید خیلی متوجه باشند و این همان هیأت تشخیص مصلحت که مرکب از سران کشور 

است، آنها باید نظارت کنند در امور، لکن مردم را هم شرکت بدهند. چنانچه حاال بعد از جنگ است مردم باید در 

دوباره از آن چیزهایی که از خارج  -خدای نخواسته  -باشند لکن با نظارت دولت، که یک وقت کارهای تجاری آزاد 

آوردند دوباره شروع نکنند. دولت اجازه بدهد مردم از خارج چیز بیاورند، آوردند و آن چیزهای فاسدی که میمی

 ست که مهم است و باید خیلیتجارت کنند، لکن نظارت داشته باشد که فساد ایجاد نشود. این هم یک مطلبی ا

و باز مسائلی هست که تمامش مربوط به این است که ما باید بیدار باشیم در این امور، نباید که .[ کرددر آن ]دقت

ای بیفتند توی مردم ... توهم کنیم که باید همه آن کارها زودی درست بشود. اآلن ممکن است که یک عده

اآلن هم هستند که خوب، جنگ تمام شد، یا اهلل زود تمام  -ستند، زیادند ه - اشخاصی که مخالف با ما هستند

کنید! مطلب یک مطلبی نیست که بزودی تمام بشود، مطلبی است که هشت سال کوبیدند، شهرهای ما را از بین 

ا انجام این کار ربردند؛ این باید اقالً همان قدری که آنها کردند ما دنبال کنیم که ان شاء اهلل تا چند سال بتوانیم 

بدهیم. مردم ننشینند گوش کنند به حرف اشخاص که زود باید درست بشود، فوراً باید همه چیز درست بشود؛ نه، 

شود. این را هم، در این امر باید خیلی دقیق باشند و هم در مهیا بودن راجع به ای است که نمیتوانند، مسئلهنمی

طور که تا حاال تأیید کرده است، ما تا حاال با تأییدات کند شما را؛ همان و من امیدوارم که خداوند تأیید .جنگ

ایم، بنابراین، کار مهم اتکال به خدای تبارک و تعالی است. تا حاال هرچه شده به دست او بوده، از الهی پیش رفته

و شما هم متوجه  .نیمگوید عمل کحاال هم تا آخر به دست اوست و ما هم تابع هستیم که کارهایی که ایشان می

تان را به خدا زیاد کنید و ما چیزی نیستیم، ما هیچ به این معنا باشید که اتکالتان را به خدا زیاد کنید و توجه

کنم راجع به ام دعاست. من دعا میکند اوست. و من هم که وظیفههستیم. آن که هست اوست. و آن که کار می

خواهم که به همه شما توفیق بدهد. به همه شما سالمت بدهد. به ملت میهمه شما. و از خدای تبارک و تعالی 

 .ایران توفیق و سالمت بدهد. خداوند دشمنان اسالم را نابود کند

 والسالم علیکم ورحمة اهلل
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 پیام

 ۱۴۰۹محرّم  ۲۳/  ۱۳۶۷شهریور  ۱۴ :زمان

 تهران، جماران :مکان

 اسالم امریکاییعرصه تقابل اسالم ناب محمدی )ص( با  :موضوع

 شهادت آقای سیدعارف حسین حسینی :مناسبت

 علمای اسالم -ملت مسلمان پاکستان  :مخاطب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ایّدهم اهلل تعالی پیامها و تلگرافات تبریک و  -خدمت حضرات علمای اعالم و حجج اسالم و ملت بزرگوار پاکستان 

االسالم آقای سیدعارف حسین الحسینی این یار وفادار اسالم و تسلیت شما در رابطه با شهادت جناب حجت 

علیه السالم  - مدافع محرومان و مستضعفان و این فرزند راستین سید و ساالر شهیدان، حضرت ابی عبداهلل الحسین

 لیدار نمود، وواصل گردید. گرچه این حادثه بزرگ قلوب مسلمانان و خصوصاً روحانیت متعهد اسالم را جریحه -

ای دور از انتظار ما و ملتهای مظلوم جهان و خصوصاً ملت بزرگوار پاکستان که خود طعم تلخ استعمار را مسئله

 .چشیده است و با مبارزه وجهاد و شهادت استقالل خویش را به دست آورده است، نبود

، باید توجه کنند که در آغاز انددردآشنایان جوامع اسالمی، همانان که با محرومان و پابرهنگان میثاق خون بسته

اند و برای شکستن سدهای استعمار و استثمار و رسیدن به اسالم ناب محمدی راه طوالنی در پیش راه مبارزه

دارند. و برای امثال عالمه عارف حسین حسینی بشارتی باالتر از این نبوده است که از محراب عبادت حقْ عروج 

را نظاره کند، و جرعه وصل یار را  .«(به سوی پروردگارت باز گرد»سوره فجر:  ۲۸بخشی از آیه  )_خونین ارجِعِی الی رَبِّکِ 

از شهد شهادت بیاشامد، و شاهد وصول هزاران تشنه عدالت به سرچشمه نور گردد. بزرگترین فرق روحانیت و 

زهرآگین  ف تیرهایعلمای متعهد اسالم با روحانی نماها در همین است که علمای مبارز اسالم همیشه هد

اند و اولین تیرهای حادثه قلب آنان را نشانه رفته است؛ ولی روحانی نماها در کنف حمایت جهانخواران بوده

تا به حال یک آخوند درباری یا یک روحانی  .اندزرپرستان دنیاطلب، مروّج باطل یا ثناگوی ظلمه و مؤید آنان بوده

و شرک و کفر، خصوصاً در مقابل شوروی متجاوز و امریکای جهانخوار ایستاده  ایم که در برابر ظلموهابی را ندیده

 .باشد

ایم که برای یاری پابرهنگان زمین همان گونه که یک روحانی وارسته عاشق خدمت به خدا و خلق خدا را ندیده

نه . و عارف حسینی اینگوای آرام و قرار داشته باشد و تا سر منزل جانان علیه کفر و شرک مبارزه نکرده باشدلحظه

ها و شهدای « بهشتی»ها و « مطهری»اند که چرا در ایران بود. و ملتهای اسالمی حتماً دلیل این واقعه را دریافته
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ها، و « کُرّیم»ها و « راغب حرب»ها و در لبنان « حکیم»ها و « صدر»محراب و سایر روحانیون عزیز، و در عراق 

صلی اهلل علیه  -و در تمامی کشورها روحانیون درد آشنای اسالم ناب محمدی  ها،« عارف حسینی»در پاکستان 

 .شوندهدف توطئه و ترور می -و آله 

نه اند و با ما رابطه دیریملت شریف و مسلمان پاکستان، که بحق ملتی انقالبی و وفادار به ارزشهای اسالمی بوده

ن شخصیت شهید را زنده نگه دارند، و نگذارند شیطان زادگان گرم انقالبی، عقیدتی و فرهنگی دارند، باید تفکر ای

را بگیرند. امروز استکبار شرق و غرب چون از  -صلی اهلل علیه و آله و سلم  -جلوی رشد اسالم ناب محمدی 

رویارویی مستقیم با جهان اسالم عاجز مانده است، راه ترور و از میان بردن شخصیتهای دینی و سیاسی را از یک 

اند. ای کاش همه تجاوزات و نفوذ و گسترش فرهنگ اسالم امریکایی را ازطرف دیگر به آزمایش گذاشته طرف

جهانخواران همانند تجاوز شوروی به کشور مسلمان و قهرمان پرور افغانستان علنی و رودررو بود تا مسلمانان ابهت 

اسالم امریکایی از پیچیدگی خاصی برخوردار  شکستند؛ ولی راه مبارزه باو اقتدار دروغین غاصبین را در هم می

است که تمامی زوایای آن باید برای مسلمانان پابرهنه روشن گردد؛ که متأسفانه هنوز برای بسیاری از ملتهای 

و اسالم پابرهنگان و محرومان، و اسالم مقدس نماهای « اسالم ناب محمدی»و « اسالم امریکایی»اسالمی مرز بین 

درد، کامالً مشخص نشده است. و روشن ساختن این حقیقت که خدانشناس و مرفهین بی داران متحجر و سرمایه

ممکن نیست در یک مکتب و در یک آیین دو فکر متضاد و رودررو وجود داشته باشد از واجبات سیاسی بسیار 

 یاد سید عزیز ما، عارفهای علمیه صورت پذیرفته بود، به احتمال بسیار زمهمی است، که اگر این کار توسط حوزه

 .حسین، در میان ما بود

وظیفه همه علماست که با روشن کردن این دو تفکر، اسالم عزیز را از ایادی شرق و غرب نجات دهند. البته خون 

سازد، و همه مروجین این شهیدان عزیز تمامی خاک و خاشاکها را از مسیر اعتالی ارزشهای معنوی ریشه کن می

ریزد؛ ولی نباید از این مسئله غفلت کنیم که امروز روز آماده باش همه دشمنان اسالم است، ا میباطل را به دری

روز بیدار باش همه جهانخواران است. آن روزی که استعمار شرق و غرب مسلمانان را خواب کرده بود و بر مَرکب 

ت. و اما امروز که شوروی و امریکا به دنبال گفای به نام اسالم و قرآن سخن میمراد سوار بود از خطر بزرگ و بالقوه

اند و در همه جای عالم زنگ خطر انقالب مقدس اسالمی ایران صدها ضربه سیاسی و نظامی و فرهنگی خورده

شان به صدا درآمده است باید با دقت تمام کیْد وفریب استکبار شرق و غرب را شناخت و اسالم علیه منافع حیاتی

مسلمان باید اصل را بر دشمنی و فریب ابرقدرتها با خود بگذارند، مگر اینکه خالف عینی و ملتهای  .خنثی نمود

چنگ  -علیهم السالم  -عملی آن را مشاهده و لمس و باور نمایند. ما به حبل والیت خدا و پیامبر و ائمه معصومین 

یم، و از این بیگانگی هم برخود فخر و ایم؛ و جداً باید از هر آنچه غیر رضایت آنان است متنفر و بیگانه باشزده

 .مباهات کنیم
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شهادت جناب حجت االسالم آقای سیدعارف حسین حسینی، را به روحانیون متعهد اسالم و خانواده محترم این 

شهید و ملت مسلمان پاکستان تبریک و تسلیت عرض نموده؛ و به همه برادران و خواهران مسلمان خود در آن 

هم که ایران اسالمی در کنار شما و به عنوان یاری امین و سنگری محکم از شرافت، استقالل، دکشور اطمینان می

 .تان دفاع خواهد نمودعزت و اعتبار اسالمی

مصائب و توان ادامه راه پر فروغ  ام. خداوند تعالی به همه ما توفیق تحملاینجانب فرزند عزیزی را از دست داده

مت فرماید؛ و توطئه و مکر ستمگران را به خودشان برگرداند؛ و ملت پرکرامت اسالم شهیدان را بیشتر از پیش کرا

 .را در مسیر جهاد و شهادت ثابت قدم نگه دارد. والسالم علی عباداهلل الصالحین

 ۱۴۰۹محرّم الحرام  ۲۳به تاریخ 

 روح اهلل الموسوی الخمینی

 پیام 

 ۱۴۰۹صفر  ۵/  ۱۳۶۷شهریور  ۲۶ :زمان

 تهران، جماران :مکان

 تجلیل از رشادتهای سپاه پاسداران و بیان رسالت فرماندهان سپاه در زمان صلح :موضوع

 فرماندهان و مسئوالن سپاه پاسداران انقالب اسالمی :مخاطب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 فرزندان عزیزم، فرماندهان و مسئولین محترم سپاه پاسداران انقالب اسالمی

ت سال دفاع مقدسی که منتهی به استقالل و تمامیت ارضی کشور و شکست طرحهای توسعه در پایان قریب هش

دانم با چه بیانی احساسات و عالقه خویش را به شما سربازان گمنام مان گردید، نمیطلبانه دشمنان انقالب اسالمی

ده است بیان نمایم. در نزد و سرداران دالوری که توفان خشم این امت حزب اهلل از سینه صحنه کارزار شما جوشی

موحدین و سالکان طریقت سخن از اجر و پاداش دنیایی، اسائه ادب به منزلت و مقام آنان است؛ و دنیا با همه زرق 

و برقها و اعتباراتش به مراتب کوچکتر از آن است که بخواهد پاداش و ترفیع مجاهدان فی سبیل اهلل گردد. و 

آن است که گوهر زیبای عمل خود را به عیار زخارف دنیا محک بزند. اما من که  مجاهد فی سبیل اهلل بزرگتر از

ام دعاگویی و سپاس و تشکر از همه سپاهیان و بسیجیان و ارتشیان است، باید به همه نیروهای مسلح کشور وظیفه

ی خیر برای شما و به شما اطمینان بدهم که تا من زنده هستم و تا رَمق در جسم و جان دارم از حمایت و دعا

دانم؛ و همان گونه که در ایام جنگ در کنار شما دریغ نخواهم کرد؛ و شما را از بهترین عزیزان و همراهان خود می
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اید، بعد از این نیز چنین خواهم بود. شما آیینه ام، و شاید یکایک شما محبت و ارادتم را به خود احساس کردهبوده

ملت بزرگ در صحنه نبرد و تاریخ مصور انقالبید. شما فرزندان دفاع مقدس و  مجسم مظلومیتها و رشادتهای این

پرچمداران عزت مسلمین و سپر حوادث این کشورید. شما یادگاران و همسنگران و فرماندهان و مسئوالن 

ای شما فاصلهاند. و از آنجا که من بین خودم و مأوا گزیده اید که امروز در قرارگاهِ محضر حقبیداردالنی بوده

نمایم، بینم و سخن دل شما و همه عاشقان انقالب اسالمی را پیش از اینکه به کاغذ و قلم کشیده شود درک مینمی

ای که سالها در میدانهای نبرد و در هنگامه کنم که شما به خاطر آن غرور مقدس و آن روح پرحماسهتصور می

ضای سرد و گرم حوادث آبدیده شده است و همه ذرات های صعب مشکالت در فآتش و خون و از دل صخره

وجودتان با شجاعت و بیقراری عجین گردیده، از سکون و آرامش رنج ببرید و دلتان در همان حال و هوای خیمه 

جنگ بتپد، و چه بسا از خود بپرسید که در شرایط صلح چه نیازی به وجودِ ما است که این هم از برکات معنویت 

طور جِدّ کنید. ولی من بهور ما است که پس از هشت سال دفاع مقدس خود احساس خستگی نمیو تحول در کش

گویم که انقالب و جمهوری اسالمی و نهاد مقدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی، که بحق از بزرگترین و اکید می

نیازمند است، چه صلح باشد و سنگرهای دفاع از ارزشهای الهی نظام ما بوده و خواهد بود، به وجود یکایک شما 

کنم که ما در سیاست خود برای رسیدن به صلح در چهارچوب قطعنامه شورای امنیت چه جنگ. من باز تأکید می

جدی هستیم، و هرگز پیشقدم در تضعیف آن نخواهیم بود؛ ولی آثار کارشکنی را در سیاست و رفتار نظامی عراق 

رسد که دست بعضی از قدرتها و ابرقدرتها در این قضایا پنهان باشد و چه کنیم، که بعید به نظر نمیمشاهده می

 .بسا صدامیان بخواهند بخت سیاه و تیره گون خود را مجدداً آزمایش کنند

ای در پیش داریم؛ و انقالب اسالمی هنوز در هر حال، ما باید آماده و مهیا باشیم. روزهای حساس و تعیین کننده

ین کننده دیگر در پیش خواهد داشت؛ که واجب است پیش کسوتان جهاد و شهادت در همه های تعیسالها و ماه

ها حاضر و آماده باشند، و از کیْد و مکر جهانخواران و امریکا و شوروی غافل نمانند؛ و حتی در شرایط صحنه

 ال تجارب نظامی و دفاعیبازسازی نیروهای مسلح، باید بزرگترین توجه ما به بازسازی نیروها و استعدادها و انتق

به کلیه آحاد ملت و مدافعان انقالب باشد، چرا که در هنگامه نبرد مجال پرداختن به همه جهات قوّتها و ضعفها و 

ها، و در حقیقت ترسیم استراتژی دفاع همه جانبه، نبوده است. ولی در شرایط عادی باید با سعه طرحها و برنامه

ها و استعدادها و طرحها استفاده ها و تجربهبه این مسائل پرداخت؛ و از همه اندوختهحب و بغضها  صدر و به دور از

نمود؛ و در جذب هرچه بیشتر نیروهای مؤمن به انقالب همت گماشت، و تجارب را به دیگران منتقل ساخت؛ و در 

تا رسیدن به تشکل واقعی  تجهیز کلیه آحاد و افراد این کشور، بر اساس اصول و فرمول خاصِ دفاعِ همه جانبه، و

و حقیقی بسیج و ارتش بیست میلیونی، کوشش نمود. و در کنار این مسئولیت بزرگ و پیروی از خطوط کلی 

سیاست نظامی کشور، باید همان محافل انس و نورانیت و برادری و وحدتی که در میدانهای نبرد و در جبهه بوده 

حانیون عزیز برقرار بوده به مجامع داخلی و به همه محیطهای است و همان ارتباط معنوی که میان شما و رو
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تفاوتیها محافظت ها و بیسیاسی و اجتماعی و نظامی کشانده شود، تا انقالب اسالمی ما از خطر آفتها و تفرقه

ت، سهای عظیمی که محصول سالها تجربه و تالش در عُسرتها و فراز و نشیبها بوده اگردد. و مبادا که این سرمایه

کنم و عزت و سعادت دنیا و آخرتتان را از من به شما دعا می .در مسیر زندگی روزمره به فراموشی سپرده شود

نا أرواح -پیشگاه مقدس حق مسئلت دارم. ان شاء اهلل در لوای عنایت پروردگار و در ظل توجه حضرت بقیة اهلل 

 .پایدار و سرفراز باشید. والسالم علیکم و رحمة اهلل -فداه 

 ۱۳۶۷شهریور ماه  ۲۶

 روح اهلل الموسوی الخمینی

 پیام 

 ۱۴۰۹صفر  ۷/  ۱۳۶۷شهریور  ۲۸ :زمان

 تهران، جماران :مکان

 تشکر از رسیدگی به مسائل فرهنگی فرزندان شاهد و تقدیر از دانش آموزان ممتاز شاهد :موضوع

 (کروبی، مهدی )سرپرست بنیاد شهید انقالب اسالمی :مخاطب

 الرحمن الرحیمبسم اهلل 

 دامت افاضاته -جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ مهدی کروبی 

گزارش مشروح مسائل فرهنگی و تحصیلی فرزندان عزیز شاهد واصل گردید. از تالش مسئولین و صاحبنظرانی که 

ن برنامه ریزی به این امر مهم اهتمام نموده و در راه بارور شدن و شکوفایی استعدادهای سرشار نونهاالن و جوانا

  ...نمایماند تشکر میکرده

خوانند اید فرزندان عزیز شهدا و مفقودین و جانبازان و اسرا با جدیت و عشق و عالقه درس میاز اینکه نوشته

های گرانبهای انقالب، این یادگاران ام را به این سرمایهسالم گرم و محبت خالصانه .موجب غرور و شادمانی است

د دانشگاه عشق و شهادت، ابالغ نمایید. و از قول من به آنان بگویید که من با تمام وجود به شما معلمین جاوی

ورزم و شما را از دل و جان دوست دارم؛ و عالقه مندم که فرد فرد شما عالم و متخصصی متعهد برای عشق می

م امریکایی و مرفهین و پرچمدار و مبارزی سرسخت علیه اسال -صلی اهلل علیه و آله و سلم  -اسالم ناب محمدی 

وفاداری برای ایثارگران و شهیدان خود باشید، و بتوانید با چراغ علم و عمل و تقوا ظلمت نفاق و کج فکریها و 

تحجرها و مقدس مآبیها را از دامن اسالم بزدایید. کارنامه نورانی شهادت و جانبازی عزیزان شما گواه صادقی بر 

ت و مدارج تحصیل معنوی آنان است که با مُهر رضایت خدا امضا شده است؛ و اما کارنامه کسب باالترین امتیازا
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زندگی در دنیای امروز زندگی در مدرسه اراده است؛ و سعادت و شقاوت  .شما در گرو تالش و مجاهدت شماست

عمر و  هایاز سرمایهخورد. اگر بخواهید عزیز و سربلند باشید، باید هر انسانی به اراده همان انسان رقم می

استعدادهای جوانی استفاده کنید. با اراده و عزم راسخ خود به طرف علم و عمل و کسب دانش و بینش حرکت 

ها آنقدر خاطره آفرین و نمایید، که زندگی زیر چتر علم و آگاهی آنقدر شیرین و انس با کتاب و قلم و اندوخته

برد. بشریت با همه پیشرفتهایش در علوم و فنون هنوز یگر را از یاد میپایدار است که همه تلخیها و ناکامیهای د

 .در گهواره طفولیت دانش است، و تا رسیدن به بلوغ کامل راه طوالنی در پیش است

امیدوارم ملتهای اسالمی و ملت بزرگ ایران با یک تحرک فرهنگی گسترده بتوانند مسلمانان را از فقر و تنگنای 

صیه مجدد و اکید من به همه دست اندرکاران و مسئولین کشور این است که بیشتر از گذشته تو.علمی درآورند

ای جز دعای خیر برای فرزندان شاهدان همیشه تاریخ، خصوصاً به امور فرهنگی این عزیزان توجه نمایند. من هدیه

ند عطش علم آموزی را در آنان اند، ندارم. امیدوارم خداوآنهایی که در تحصیل جزء شاگردان ممتاز شناخته شده

 .هاشان را دریای معارف خود گرداند، و تعهد عمل را به آنان کرامت نماید. والسالم علیکم و رحمة اهللزیاد، و سینه

 ۱۳۶۷شهریور ماه  ۲۸به تاریخ 

 روح اهلل الموسوی الخمینی

 پیام 

 ۱۴۰۹صفر  ۹/  ۱۳۶۷شهریور  ۳۰ :زمان

 تهران، جماران :مکان

 تجلیل از هنر و هنرمندان متعهد :موضوع

 هنرمندان و خانواده شهدا :مخاطب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

های عشق و شهادت و شرف و عزتْ سرمایه زوال ناپذیر آنگونه هنری خون پاک صدها هنرمند فرزانه در جبهه

ر طالبانِ جمال حق را معطاست که باید، به تناسب عظمت و زیبایی انقالب اسالمی، همیشه مشام جان زیبا پسندِ 

اسالم  - صلی اهلل علیه و آله و سلم -کند. تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسالم ناب محمدی 

آور اسالم فقرای دردمند، اسالم پابرهنگان، اسالم تازیانه خوردگانِ تاریخِ تلخ و شرم -علیهم السالم  -ائمه هدی 

و پاک است که کوبنده سرمایه داری مدرن و کمونیسم خون آشام و نابود کننده اسالم  محرومیتها باشد. هنری زیبا

 «اسالم امریکایی»درد، و در یک کلمه رفاه و تجمل، اسالم التقاط، اسالم سازش و فرومایگی، اسالم مرفهین بی

 .باشد
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سی، نظامی است. هنر در هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضالت اجتماعی، اقتصادی، سیا

 .عرفان اسالمی ترسیمِ روشن عدالت و شرافت و انصاف، و تجسیم تلخکامی گرسنگانِ مغضوبِ قدرت و پول است

هنر در جایگاه واقعی خود تصویر زالوصفتانی است که از مکیدن خون فرهنگ اصیل اسالمی، فرهنگ عدالت و 

ه راه ستیز با جهانخواران شرق و غرب، و در رأس آنان امریکا و برند. تنها به هنری باید پرداخت کصفا، لذت می

دغدغه کوله بار مسئولیت و امانتشان را زمین بگذارند که توانند بیهنرمندان ما تنها زمانی می .شوروی، را بیاموزد

و  .انددهمطمئن باشند مردمشان بدون اتکا به غیر، تنها و تنها در چهارچوب مکتبشان، به حیات جاویدان رسی

های دفاع مقدسمان اینگونه بودند، تا به مأل اعال شتافتند. و برای خدا و عزت و سعادت هنرمندان ما در جبهه

 .درد را رسوا نمودندمردمشان جنگیدند؛ و در راه پیروزی اسالم عزیز تمام مدعیان هنر بی

 .خدایشان در جوار رحمت خویش محشورشان گرداند

۳۰ / ۶ / ۶۷ 

 اهلل الموسوی الخمینیروح 

 

 پیام

 ۱۴۰۹صفر  ۱۱/  ۱۳۶۷مهر  ۱ :زمان

 تهران، جماران :مکان

 های شهدا و ایثارگرانتجلیل از خانواده :موضوع

 هفته دفاع مقدس :مناسبت

 خانواده شهدا، اسیران، جانبازان و ملت ایران :مخاطب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

ای؛ و همه هیچ. خداوندا، تو عزیزی؛ و غیر از تو همه ذلیل. خداوندا، تو غنیخداوندا، همه چیز تویی؛ و غیر از تو 

غیر از تو همه فقیر. هفته جنگ امسال حال و هوای دیگری دارد. پس از سالها دفاع مقدس، یاری دین خدا صورت 

غافل  آمادگی جنگی ضرورت بیشتری یافته است. و دشمنان خدا و خلق خدا آنی.دیگری به خود گرفته است

های شهدا، تا همیشه تاریخ این مشعلداران خانواده .اند تا آنچه را خدایی است نابود کنندنیستند، و در کمین نشسته

 .اندراه اولیا، افتخار روشنایی طرق الی اهلل را به عهده گرفته
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اوران راه رسیدن به اند که در گوشه گوشه این مرز و بوم به دین بمجروحین و معلولینْ خود چراغ هدایتی شده

اند، و دهند: راه رسیدن به خدای کعبه را. اسرا در چنگال دژخیمانْ خود سرود آزادیسعادت آخرت را نشان می

اند؛ و فقرای ذاتی دنیای دون در مفقودین عزیز محور دریای بیکران خداوندی.کننداحرار جهان آنان را زمزمه می

 .شود چیزی گفت. شهدا شمع محفل دوستانندهدا که نمیحسرت مقام واالیشان در حیرتند. از ش

نزد پروردگارشان »سوره آل عمران:  ۱۶۹بخشی از آیه ) شان و در شادی وصولشان عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونشهدا در قهقهه مستانه

سوره )وادخُلیِ جَنَّتِیهستند که مورد خطاب فَادخُلِی فِی عِبادِی « اینفوس مطمئنه»اند؛ و از  . « (متنعم خواهند بود

پروردگارند. اینجا صحبت عشق . « (در صف بندگان خاص من درآی، و در بهشت رضوان من داخل شو: »۳۰و  ۲۹فجر، آیات 

 .شکافد. والسالماست و عشق؛ و قلم در ترسیمش برخود می

 روح اهلل الموسوی الخمینی

 پیام

 ۱۴۰۹صفر  ۲۱/  ۱۳۶۷مهر  ۱۱ :زمان

 ارانتهران، جم :مکان

 سیاستهای کلی نظام اسالمی در دوران بازسازی کشور :موضوع

 ملت ایران :مخاطب

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

بر هیچ یک از مردم و مسئولین پوشیده نیست که دوام و قوام جمهوری اسالمی ایران بر پایه سیاست نه شرقی و 

مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقالل نه غربی استوار است و عدول از این سیاست، خیانت به اسالم و 

 .کشور و ملت قهرمان ایران خواهد بود

جمهوری اسالمی ایران نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمانهای مقدس و الهی خود دست بردارد. ان شاء اهلل 

های ستم سوز آن را ها نگه داشته و شعلهمردم سلحشور ایران کینه و خشم انقالبی و مقدس خویش را در سینه

علیه شوروی جنایتکار و امریکای جهانخوار و اذناب آنان به کار خواهند گرفت تا به لطف خداوند بزرگ پرچم اسالم 

بر بام همه عالم قد برافرازد و مستضعفان و پابرهنگان و صالحان،  -صلی اهلل علیه و آله و سلم  -ناب محمدی 

ازی و سازندگی من اطمینان دارم که شخصیتهای رده باالی نظام و مسئولین در مسئله بازس .وارثان زمین گردند

کنند که نیل به این هدف به قیمت محترم و نیز مردم وفادار و انقالبی کشورمان چون گذشته هرگز قبول نمی

اد ر ایجوابستگی ایران اسالمی به شرق و یا غرب تمام شود. اخیراً دستهای پنهان و آشکار غرب و شرق به منظو

اند که مسئولین عزیز و رده باالی شکاف و اختالف میان طرفداران انقالب اسالمی به حیله جدیدی متوسل شده

هایی از مجلس و دولت و روحانیون را به تفکر و گرایشات وابستگی و همچنین کشورمان و نیز شخصیتها و چهره

ی متهم نمایند و موذیانه با طرح مسائلی از این قبیل که عدول از مواضع گذشته و نهایتاً به شرقگرایی یا غربگرای

فالن شخصیت نظام جمهوری اسالمی راستگرا و یا میانه رو و یا سازشکار و غربگراست و یا فالن مسئول تندرو و 
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 واست که نتیجتاً اعتماد مردم را به دست اندرکاران نظام سلب نمایند که با یاری خداوند و با رشد  انقالبی شده

اند و بر مردم ثابت است کسانی آگاهی مردم بازار اینگونه القائات در این مملکت کساد و مشتریان آن اندک بوده

اند و در این راه به پای که سالها و بارها چه قبل و چه بعد از انقالب امتحان خود را در تعهد به اسالم و انقالب داده

 های شاه برایاند و تحت شکنجهاند و سالمت خود را از دست دادهر گشتهدار رفته و زندانها کشیده و تروهایچوبه

اند، یقیناً دلشان به حال انقالب و ثمرات آن نه تنها کمتر از دیگران نسوخته که استقالل و آزادی مبارزه کرده

باب وظیفه به کنند. و من از سوزد و مسیر ارزشی و الهی و پرطراوت خویش را به هیچ وجه عوض نمیبیشتر می

گویم که مبادا بدون در نظر گرفتن محذورات سیاسی و شرایط بسیار پیچیده و مردم و فرزندان پرشور انقالب می

حساس کشور به طرح سؤالها و اشکاالتی روی آورید که بازگو کردن و تحلیل واقعی قضایا توسط مسئولین دلسوز 

ت ای را باز نکند که بر مشکالله آفرین گردد و نه تنها گرهنظام باعث کشف اسرار مملکت شده و برای نظام مسئ

 .مملکت نیز بیفزاید

ام نخواهم گذاشت مسیر سیاست واقعی کنم و تا زندهمن سیاست داخلی و خارجی کشور را به دقت مالحظه می

ود. من به بعضی از رخواهند و انتظاری غیر از این از آنان نمیما عوض شود و مسئولین نیز چیزی غیر از این نمی

دهم که به شدت باید مراقب بود که خدای ناکرده آب به آسیاب دشمنان نریزیم و آنان را با مسئولین هشدار می

گویم که شرعاً بر اقوال و جبهه گیریهایمان شادمان نگردانیم. به مسئولین و دست اندرکاران در هر رده نیز می

ای های وابستگی این کشور به بیگانگان را در هر زمینهن رگ و ریشههمه شما واجب است که همت کنید تا آخری

و اگر مصلحت نظام و اسالم سکوت است، دردمندانه سکوت کنید که  -که ان شاء اهلل خواهید کرد  -قطع نمایید 

ه قبالً ک اجر سکوت برای پیشبرد اهداف نظام و اسالم به مراتب بیشتر از دفاع از اتهام وابستگی است. همان گونه

ام سیاست بازسازی و تشخیص و تعیین اولویت در امر بازسازی مراکز آسیب دیده کشور به عهده سران محترم گفته

و متعهد سه قوه و آقای نخست وزیر است ولی باید توجه داشت که با در نظر گرفتن حجم عظیم کار و ضرورت 

نظرات کارشناسان و صاحبنظران خصوصاً هیأت دولت بازسازی و سازندگی، حتماً از  تسریع در تعیین خط مشی

و  -های دلسوز و متعهد و مطلع در آنها فراوانند که چهره -و وزرا و کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسالمی 

 اند که بازسازی و سازندگی جز از طریقنیز از مسئولین هر امری استفاده نمایند چرا که آنان نیز به خوبی دریافته

ن و همفکری میسر نیست. و این کشور متعلق به اسالم و همه ملت ایران است و همان گونه که در جنگ همه تعاو

در کنار هم بودند، در صلح و سازندگی هم باید در کنار یکدیگر باشند که ان شاء اهلل مراکز علمی و دانشگاهی نیز 

 .در این مسئله بزرگ سهیم خواهند بود

وزیر و یا مسئول مربوطه نیز در تصمیم گیری نهایی سران و نخست وزیر صاحب رأی الزم به تذکر است که 

 :اما نکاتی که در بازسازی و سازندگی توجه به آن ضروری است .باشندمی

های معظم شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین هیچ گاه راضی نشده و با اینکه اطمینان داریم که خانواده -۱

برابر ایثار عزیزانشان که فقط به خاطر خدا و رسیدن به کمال بوده است سخن از رفاه و مادیات شوند که در نمی

هاست، ولی بر دست اندرکاران نظام است که ذوق و استعداد و توان به میان آید و همت آنان بلندتر از این مقوله

ین یادگاران هدایت و نور به کار گیرند خود را در هر چه بهتر رسیدن به امور معنوی و مادی و ارزشی و فرهنگی ا
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منت به آنان دریغ نکنند؛ هرچه انقالب اسالمی ایران دارد از برکت مجاهدت شهدا و شائبه و بیو از خدمت بی

های عزیز شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین به خاطر مناعت دانم که بسیاری از خانوادهایثارگران است. من می

شان اند و یا مراجعهاخالق کریمه خود در مصایب و مشکالت زندگی به مسئولین مراجعه نکرده طبع و بزرگواری و

دانیم که اکثریت این قشر و رزمندگان عزیز اسالم از طبقات محروم و کم درآمد به حداقل بوده است. و همه نیز می

توان و مقدورات قدرشناس زحمات بودند و مرفهین کمتر دل برای انقالب سوختند، ولی وظیفه ماست که در حد 

آنان باشیم و من میل ندارم که این قدرشناسی فقط در حد تعریف و تمجید ظاهری خالصه شود بلکه باید در همه 

رش این عزیزان سفا بینم که بهنوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به آنان بها داده شود و ضرورتی نمی

حفظ امانت خونهای مقدس شهیدان را بازگو نمایم که بحمداهلل تا به حال و نصیحت کنم و رسالت بزرگ 

اند و بعد از این نیز های شهدا و اسرا و مفقودین و جانبازان خود حافظ و نگهبان ارزش شهادت و ایثار بودهخانواده

 .به یاری خدا پاسدار آن خواهند بود

ویت بنیه دفاعی و نظامی کشور و توسعه و گسترش صنایع با قبول و اجرای صلح کسی تصور نکند که ما از تق -۲

ایم، بلکه توسعه و تکامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت دفاعی کشور از اهداف اصولی و اولیه نیاز شدهتسلیحاتی بی

درتها بازسازی است و ما با توجه به ماهیت انقالبمان در هر زمان و هر ساعت احتمال تجاوز را مجدداً از سوی ابرق

 .و نوکرانشان باید جدی بگیریم

توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد  -۳

آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسؤولین بیشتر از گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند 

و مهار آبها و ایجاد سدها و تشویق کشاورزان و دامداران و استفاده هرچه بیشتر از نعمتهای و در امر احیای اراضی 

ایی ای است برای استقالل و خودکفبیکران الهی در طبیعت تالش نمایند که مطمئناً خودکفایی در کشاورزی مقدمه

 .های دیگردر زمینه

کز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مرا -۴

تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل 

توانند کشور را روی پای اند که میرا دارند و از الک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده

 .ها خسته و ناتوان نشوندهای ادارهان شاء اهلل این استعدادها در پیچ و خم کوچهخود نگه دارند. 

برنامه ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توأم با حفظ شعائر و ارزشهای کامل اسالمی و پرهیز از  -۵

ویق عه انقالبی است و تشتنگ نظریها و افراط گراییها و نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگترین آفت یک جام

ادرات ص به تولیدات داخلی و برنامه ریزی در جهت توسعه صادرات و گسترش مبادی صدور کاال و خروج از تکیه به

 .طور کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمتنفت و نیز آزادی صادرات و واردات و به

های جمعی برای مردم و کارگران که این اختصاص صنایع و ایجاد پناهگاه رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مراکز و -۶

 .به زمان جنگ ندارد بلکه طریقه احتیاط در هر شرایط است
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ها و استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مؤمنین انقالب خصوصاً جبهه رفته -۷

و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت 

 .های مردم و جامعهتجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده

حفظ و نگهداری ترکیب یک یا چند شهر خراب شده در جنگ به منظور ترسیم علنی تجاوز دشمنان علیه  -۸

سنده ها بقدرت دفاع و مقاومت قهرمانانه ملت که آیندگان فقط به اسناد و نوشته انقالب و کشورمان و نشان دادن

 .البته این کار با رضایت کامل صاحبان امالک و با ایجاد شهرهای مجاور باید انجام شود .نکنند

و  تأکید بر حفظ ارزشها و شئون اخالقی و اجتماعی و نیز سالم سازی اجتماعات که گروهی از خدا بیخبر -۹

فرصت طلب تصور نکنند که مردم در برابر نیات پلید آنان بی تفاوتند. ان شاء اهلل خداوند همه را از شرّ نفس اماره 

و شرّ دشمنان محافظت فرماید و به همه شرح صدر و تدبیر در امور و اخالص در عمل و ایثار در خدمت به خلق 

اسالم و مردم کشور خدمت نماید و تنها در جلسات شرکت تواند به صورت آزاد بهتر میبه « احمد»مرحمت کند. 

 .کند تا گزارش مسائل سریعتر به اینجانب برسدمی

 .والسالم علی من اتبع الهدی

۱۱ / ۷ / ۱۳۶۷ 

 روح اهلل الموسوی الخمینی

 

  

 

  

 

 

 

 

 


