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سـام علیکـم. خـدا را شـکر می کنـم که در این شـب عزیـز و باعظمت، در این شـب هایی که بـه ما گفته 
شـده اسـت کـه از خداونـد متعـال بخواهیم اسـم ما را در زمره سـعداء قرار بدهـد و روح ما را همراه با شـهدا 

قـرار بدهـد، ایـن توفیق را پیـدا کردم تا در جمع شـما عزیزان حضـور پیدا کنم.

مـاه رمضـان کـه بـر ماه هـای دیگـر شـرافت و فضیلت پیـدا کرده اسـت، بـه خاطر نـزول قرآن، بـه خاطر 
شـب های قـدر و بـا یـاد امامـان بزرگوار ما همراه شـده اسـت. والدت امام حسـن علیه السـام، شـهادت امام 
علـی علیه السـام، ماهـی اسـت کـه قرآن و عتـرت را هـر دو، صبر و صـات را هر دو بـه ما یادآور می شـود.

نادانی بشریت موجب عدم بهره مندی از برکات وجودی امامان 
معصوم در تاریخ ۲۵۰ ساله شد

یکـی از بحث هـای بسـیار مهمی که شـاید شایسـته باشـد در مـاه رمضـان در آن تأمل کـرد و تفکر کرد، 
ایـن بحـث اسـت کـه در ایـن ماهی کـه از دو امام بزرگ ما، امام علی علیه السـام و امام حسـن علیه السـام 
در آن یـاد می کنیـم. امامانـی که قله های کمال بودند. قله تمام فضایل و شـرافت های انسـانی بودند. امامانی 
کـه مـا در بـاره آنهـا بیـان می کنیم کـه الحق معکـم و فیکم و منکـم و الیکم و انتم اهلـه و معدنه1، 

بشـریت ایـن فرصت را داشـت که ایـن امامان در برهـه ای از زمان در میان آنها حضور داشـته باشـند.

این فرصت بزرگی اسـت. اگر شـما کسـی را بگویید قادة األمم، شـما می توانید رهبری امت ها را داشـته 

جنگ حق و باطل 
تمام شدنی نیست
و با هر مرحله مبارزه پیشرفت های جدیدی حاصل می شود
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باشـید. همان کسـی اسـت که خّزان العلم اسـت. منتهی الحلم اسـت. همان اصول الکرم اسـت.

 ایـن خیلـی فرصـت بزرگی اسـت. کسـی که اگر بگوییم تو باید بندگان خدا را سیاسـت کنی. تو ساسـه 
العباد باشـی. کسـی اسـت کـه بـه او می گوییم تو ابـواب االیمان هسـتی. امنـاء الرحمانـی. این برای بشـر 

یـک فرصـت بـزرگ اسـت که کسـی او را سیاسـت کند که ابـواب االیمان باشـد. امناء الرحمان باشـد.

ایـن چـه فرصـت بزرگـی می تواند برای انسـان ها و برای جوامع بشـری باشـد که اگر به دنبال عقل اسـت، 
اگـر بـرای او عقـل خیلـی اهمیـت دارد، کسـانی در ایـن جایـگاه قرار بگیرنـد که بـه آنها بگوید شـما اولی 
الحجی هسـتید. ذوالنهی هسـتید. و کسـانی کهف مـردم قرار می گیرنـد، کهف الوری کـه باالترین بهره 

را از عقـل دارند.

ایـن بـرای انسـان ها و بـرای جوامع بشـری یک فرصتی بود که اگر دنبال معرفت و حکمت اسـت، کسـانی 
را پیـدا کنـد کـه بتوانـد به آنها بگوید محال معرفـت اهلل، معادن حکمت اهلل، مسـاکن برکت اهلل1، این 

یـک فضیلتـی اسـت که در یک فرصـت برای جوامع پیش آمد که توانسـتند حضور اینهـا را درک بکنند.

حـاال غرضـم از ایـن مقدمه این اسـت کـه می دانیم اگـر چنین گوهرهای ارزشـمندی در میـان جوامع در 
دورانـی ظهـور و بـروز پیـدا کردند و حاضر بودند. تقریباً در یک دوران دویسـت و پنجاه سـاله یعنی از رحلت 
پیامبـر اکـرم)ص( تـا زمان غیبت امام عصر)عج(. شـما می بینید که بشـریت در دویسـت و پنجاه سـال این 

افتخـار و ایـن فرصت را داشـت تا چنین گوهرهایی در میان او حضور داشـته باشـند.

نتیجـه ایـن حضـور چـه بود؟ از ایـن فرصت بزرگ الهـی چه بهره ای بردند؟ این یک سـؤال مهم اسـت. در 
آن دویسـت و پنجـاه سـال چه شـد. تعابیری را که مـا در دعاهایمـان داریم، این بـزرگان صالٌح بعد صالح، 
صـادٌق بعـد صـادق2 آمدنـد. ظهور پیـدا کردنـد. در میـان جوامـع بودند امـا تاریـخ را که نـگاه می کنیم، 
تلخـی اسـت. و ُقتـل مـن ُقتـل، سـبُی من سـبی، اقصَی مـن اقصی، بشـریت جاهل نـه تنها از ایـن فرصت 
اسـتفاده نکـرد بلکـه شـاهد بودیم تمـام آن چیزی کـه از مصائب ائمه بزرگـوار می خوانیم به وقوع پیوسـت. 

و ُقتـل مـن ُقتل، سـبَی من سـبی، اقصی مـن اقصی3.

عدم همراهی امت با والیت و امامت، مهمترین دلیل عدم 
تحقق حاکمیت اسالمی توسط امامان بود

عـرض مـن ایـن اسـت کـه در این سـال ها در یک فرصت محـدود و کوتـاه، همیـن دو امام بزرگـواری که 
در مـاه رمضـان والدت یکـی و شـهادت دیگـری را بـه خاطـر می آوریـم. برای بشـریت فرصتی پیدا شـد که 
در رأس حکومـت قـرار بگیـرد. در رأس یـک نظـام قـرار بگیرنـد. ایـن یک فرصت بسـیار بزرگ بـود که قله 
کمـال و فضیلت هـا مثـل امـام علی علیه السـام حـاال در رأس یک نظـام حکومتی قـرار بگیـرد. این خیلی 

فرصت ارزشـمندی است.

امـام علـی علیه السـام حدود چهار سـال و نه ماه و امام حسـن علیه السـام حدود شـش مـاه، در مجموع 
از ایـن دویسـت و پنجـاه سـال بشـریت ایـن فرصـت را پیـدا کرد که حـدود پنج سـال و نیـم و حتی کمتر 
دوتـا از ایـن سـتاره های آسـمان امامـت در رأس یـک نظـام حکومتی قرار بگیرنـد. نتیجه آن چه شـد. همه 
شـما بهتـر از مـن آگاه هسـتید، بـه آن چه در پنج سـال دوران حکومت امام علی علیه السـام اتفـاق افتاد و 

آن چـه در آن شـش مـاه اتفـاق افتاد. مـن نمی خواهم آنها را تکـرار بکنم.

سـؤال مـن ایـن اسـت که چرا نـه تنها در آن دویسـت و پنجاه سـال، حتی در همین پنج سـال هم نشـد 
آن اسـتفاده و بهـره الزم بـرده شـود. چـرا نشـد. امام حسـن علیه السـام یک جملـه ای دارند که پـس از آن 
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دورانـی کـه بـا معاویـه جنگ هایی را داشـتند و قرار شـد آن شـرایط پیش بیایـد بیان می فرماینـد. من این 
جملـه را برای شـما می خوانم.

ایـن کـه چـه شـد آن شـرایطی کـه امـام حسـن علیه السـام در آن شـرایط مجبور بـه پذیـرش آن صلح 
شـدند. تعبیـر خـود امام حسـن، آن هـم در حضـور معاویه و بعـد از آن صلحی کـه انجام گرفت این اسـت. 
بعـد از ایـن کـه بیـان می فرمایند چرا این گونه شـد. فضائـل امام علی علیه السـام را بیـان می کنند. فضائل 
خودشـان را بیـان می کننـد. یـک جملـه ای را بیان می فرمایند که شـاید پاسـخ این سـؤال باشـد کـه َو َقد 
َخَذلَتِنـی االَُمّـُة َو بایََعتَک یا ابـَن َحـرٍب، َو لَو َوَجدُت َعَلیـَک اَعواناً یَخُلُصوَن مـا بایَعُتَک1 عدم 
همراهـی مـردم. یعنی مردم مـا را رهـا کردند. اگـر یارانی پیـدا می کردیم کـه خالصانه همراه 

مـا بودند، مـا وارد یـک همچین مرحله ای نمی شـدیم. 

 بعـد می فرماینـد همـان طـور کـه مردم بعـد از موسـی علیه السـام در آن مدتی کـه نبود، عـوض این که
 به سـمت جانشـین و وصی او هارون بروند، به سـراغ گوسـاله سـامری رفتند و آن را پذیرفتند. تعبیرشـان
 ایـن اسـت کـه و قـد جعـل اهلل عزوجل هارون فی سـعه حیـن اسـتضعفوا قومه و عـادوه. گفتند
 وقتـی مـردم نخواهنـد و او را رهـا کننـد، او تکلیفـی نـدارد. بعد بر ایـن مبنا می فرمایند کذلـک انه و ابی
 فی سـعه مـن اهلل حیـن ترکتنااالمه2. اگـر مـردم همراهی نکننـد، هم پـدرم و هـم من در ایـن حالت
 مسـؤولیتی نداریـم. ترکتنااالمـه و بایعـت غیرنـا و لم نجد علیـه اعوانا. اگـر آنها رهـا کننـد و این را
 دنبـال نکننـد و ما یارانی نداشـته باشـیم. بعد ایـن جا تعبیر می فرماینـد، همان موضوع تکرار می شـود. انما
 هـی سـنن و االمثال و بعد ایـن آیه را بیـان می فرماینـد کـه » َو إِْن أَْدری لََعلَُّه ِفْتَنٌة لَُکـْم َو َمتاٌع إِلی 
3» .حیٍن 

همراهی امت اسالمی ایران با امامت، دلیل برتری بر  امت های 
گذشته است

عـرض مـن ایـن اسـت که اگر مـا چنین امامانـی را داریم. اگـر آن چـه از کمال می خواهیم محقق بشـود. 
الزمـه آن ایـن اسـت کـه ملتی، امتی، مردمی باشـند کـه آن موقع به این ایمان داشـته باشـند. این کماالت 
را بخواهنـد و بپذیرنـد. ایـن تعابیری را کـه ما در زیارت جامعه عرض می کنیم. این تعابیر بلنـدی را که برای 
امامـان بزرگمـان عـرض می کنیـم، در مقابلش در همان زیارت بیان می کنیم که ما هم کسـانی هسـتیم که 
بـاور داریـم محقـٌق لما حققتم، مبطـٌل لما ابطلتم، مطیٌع لکم 4، این اسـت کـه می توانـد آن کماالت را 
در جامعـه عینیـت ببخشـد. امامانـی باشـند و امتی و مردمی کـه این را با تمـام وجود بپذیرند. با تمـام باور، 

محقـٌق لما حققتـم، مبطٌل لما ابطلتـم، مطیٌع لکم.

ایـن جـا اسـت کـه بزرگـی مـردم مـا بعـد از هـزار و چهارصد سـال روشـن می شـود. این شـهادتی که 
امـام بزرگـوار ما دادنـد که من شـهادت می دهم مردم مـا در این عصـر از مـردم دوران پیامبر 
اکـرم و از مردم دوران امیرالمؤمنین علیه السـام بهتر هسـتند5، یک شـهادت حقیقی  اسـت. 
یـک ملتـی پیدا شـد کـه دعوت خدا و رسـول را به شـکل واقعـی اجابت کـرد. یعنی اگـر می گفت نصرتی 
لکـم ُمعـده و رأیـی لکم تبع، ایـن واقعی بـود. با تمـام وجود آمد و بـه یاری دین خدا برخاسـت. 
بـا تمـام وجود دعوت خـدا و پیامبـر را لبیک گفت کـه اسـتجیبوا هلل و لرسـول اذا دعاکم لما 

یحییکم6. ایـن یک لقلقه زبـان نبود. 

ملتـی بـود کـه اگـر یـک شـاگردی از آن امامان را دید که امروز جانشـین بـر حق امام عصر اسـت، با تمام 
وجـود پـای کار آمـد. چهـار فرزنـدش را تقدیـم می کرد و بـه این افتخار می کـرد. ایـن آن عظمت یک ملت 
اسـت. ایـن آن عظمتـی اسـت کـه امـروز در صحنه جهانی یـک پدیده ای را شـکل داده اسـت کـه همه در 

تحلیـل آن مانده اند.

1. صحیفةالحسن، خطبه امام 
حسن مجتبی علیه السام هنگام 
صلح با معاویه

2. همان

3. انبیاء، 111

4. زیارت جامعه کبیره

6. انفال، 24

5. وصیت نامه الهی-سیاسی امام 
خمینیرحمه اهلل
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امـروز می بیننـد کـه اگـر ایـن دو عنصـر ایـن گونـه در کنـار هـم جمع بشـود، چـه پدیده بزرگی شـکل 
می گیـرد. یـک حیـات جدید شـکل می گیرد. این باوری که ملت ما داشـت که اسـتجیبوا هلل و لرسـول 
اذا دعاکـم لما یحییکم، امروز یک تجربه سـی و شـش سـاله شـده اسـت. می بیند هر چقـدر این دعوت 

را صادقانـه و بـا همـه وجـود لبیـک می گویـد، به همان نسـبت یک حیات جدیـد گرفته.

اقتدار ملت ما محصول اسالم ناب و جمع شدن یک ملت حول 
محور والیت است

شـما همیـن روزهـا می بینید دیگر. شـش کشـور دنیا، شـش کشـوری که خودشـان را قدرت هـای بزرگ 
دنیـا می داننـد، بـا همـه امکانشـان و با همـه آن ظرفیت های دیپلماسـی کـه دارند پـای کار می آینـد. برای 
چـی. بـرای ایـن کـه مثـًا یـک امتـی را و یـک کشـوری را از چندتا سـانتر یفیوژ محـروم کنند؟ ایـن برای 
چیسـت. چـرا ایـن قـدر جمع می شـوند. هر کـدام اینها کـه به ادعای خودشـان هـزاران کاهک هسـته ای 
دارنـد. چطـور وزرای خارجه شـان ده روز کارشـان را رهـا می کننـد و می آینـد جمـع می شـوند کـه با شـما 
گفتگـو بکننـد کـه مثـًا چندتـا سـانتر یفیوژ کـه دارد زیـر نظـر آژانـس کار می کنـد. آن هم بـرای مقاصد 

صلح آمیـز، ایـن کار بشـود یـا نشـود. واقعاً این اسـت؟

بـرای چـه می آینـد. چـه چیـز آنها را نگران کرده اسـت. چـه چیز آنهـا را امروز سراسـیمه به یک همچین 
تحرکاتـی واداشـته اسـت. چـه چیـزی دارد شـکل می گیـرد. او می بیند دارد یک اندیشـه قوی دینی شـکل 
می گیـرد کـه ایـن اندیشـه و این اسـام نابی که امـام بزرگوار مـا در این عصر احیا کرد، این اندیشـه اسـام 
نابـی کـه امـروز پرچـم آن را مقـام معظـم رهبـری بـا عـزت در دسـت گرفتـه، یـک اقتـداری از آن حاصل 

می شـود کـه هیچ قـدرت اسـتکباری نمی تواند بـه آن خدشـه وارد بکند.

اندیشه ای که اقتدار ملت ما را غنی سازی می کند قابل 
محدود شدن، محصور شدن و تعلیق نیست

او می  بینـد کـه دارد یـک قدرتی شـکل می گیرد، یک اقتـداری دارد شـکل می گیرد که این اقتـدار از یک 
منبـع و اندیشـه ای اسـت کـه نـه می توانـد محصـور بشـود، نـه می تواند محـدود بشـود، نه می توانـد تعلیق 
بشـود. ایـن قـدرت یک تفکر اسـت کـه در باورهـای یک ملت غنی سـازی  انجام می دهـد. آنهـا از این نگران 

هستند.

اقتـداری کـه از جمع شـدن مردم حـول محور والیـت حاصل می شـود نه آمریـکا و نه هیچ 
قـدرت اسـتکباری دیگر نمی تواند ّبـه آن کوچکترین خدشـه ای وارد کند

می بیننـد یـک مدلـی شـکل گرفـت کـه اگـر دویسـت و پنجاه سـال امامـان مـا در قله های ایـن عظمت 
حضـور داشـتند ودر آن زمـان مردم نتوانسـتند اسـتفاده بکننـد، امروز ملتی بـا نائب همان امام می نشـیند، 
تبعیـت و پیـروی می کنـد و حـول محـور والیت جمع می شـود و ایـن پیروزی هـا را رقم می زنـد. او می بیند 
کـه یـک اقتـداری شـکل می گیرد کـه آنها هر شـش تا باید بنشـینند تا راجع بـه تک تک ایـن بحث ها چانه 
بزننـد. چـرا. یـک قـدرت بـزرگ دارد شـکل می گیرد. یـک تمدن جدیـد دارد شـکل می گیرد. حـول محور 

والیـت. وحدتی اسـت کـه حور محـور والیت جمع می شـود.

آنهـا تجربـه کردنـد و دیدنـد. هم در ایران و هـم در جاهای دیگر، در صد سـال اخیر کارهای مختلف انجام 
دادنـد کـه اگر حرکتی خواسـت در برابر آنها بایسـتد نتواند شـکل بگیـرد. همین چند سـال اخیر در همین 
منطقـه ما شـاهد بودید. حرکت هایی شـکل گرفت. سـعی کردند همـه آنها را به لطایف الحیـل به یک نوعی 
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بـه ناکامـی بکشـانند اما می بینند در این مملکت یک اندیشـه اسـام ناب شـکل گرفته اسـت. حـول والیت 
یـک وحـدت امـت و ملـت شـکل می گیرد کـه این دیگر شکسـت ناپذیر اسـت. ایـن از آن بحث هایی اسـت 

کـه دیگر با محاسـبات آنهـا نمی توانند ایـن را دنبال بکنند.

البتـه ایـن رابطـه دو طرفـه اسـت. یعنـی اگر ملتی ایـن گونه می آیـد و از ایـن آرمان هـا و از والیـت دفاع 
می کنـد. فرزندانـش را تقدیـم می کنـد و بـا افتخـار می ایسـتد، آن والیـت هـم بر مبنـای همـان آموزه های 

دینـی و بـر مبنـای همـان آموزه هـای علوی پشـتیبان ملـت اسـت. مدافع حقوق ملت اسـت.

ایـن تعبیـری که امام علی علیه السـام دارند که اقتدار یک دولت اسـامی به پشـتیبانی مردم اسـت. انما 
عمـاد الدیـن و جماع المسـلمین و العـده لاعدا العامه مـن االمه1. آن چیـزی که سـتون یک نظام 
اسـامی اسـت، آن چیـزی کـه پشـتوانه نظام اسـامی در برابر قدرت ها و دشـمنان اسـت، العامه مـن االمه. 
همیـن توده های مردم باایمان اسـت. همین ها هسـتند کـه می توانند در روزهای حسـاس و خطرناک بیایند 

نقش آفرینـی کنند که دشـمن نتواند در برابر آنها بایسـتد.

ایـن آن قدرتـی اسـت کـه ایجـاد می شـود و متقاباً این جا اسـت که شـما می بینید بر همین مبنا اسـت 
کـه امـام علی علیه السـام در نامه ای که به مالک اشـتر می نویسـد. بـرای حکومتداری ایـن را بیان می کنند 
کـه اشـعر قلبـک الرحمٌه للرعیه. بایـد در قلبـت و در نگاهـت و در رویکردت بـه مردم رحمت باشـد. و 
المحبـه لهـم و اللطـف بهم2. ایـن رابطه ای اسـت کـه بین امـام و امت شـکل می گیـرد. بیـن رهبری و 
مـردم شـکل می گیـرد. یـک رابطه جـدی که مـردم با همه وجـود از نظـام دفاع می کننـد و رهبـری و امام 
بـا همـه وجـود از حقـوق مـردم دفـاع می کنـد. از حیثیـت مـردم دفاع می کنـد. از عـزت و پیشـرفت و رفاه 

مـردم دفـاع می کند.

خط قرمزهای رهبری در بحث هسته ای حافظ پیشرفت، امنیت و 
عزت کشور است

ایـن خطـوط قرمـزی که مقـام معظم رهبری در موضوع هسـته ای بیـان می فرمایند چی اسـت. خطوطی 
اسـت کـه مدافـع حقـوق ملـت اسـت. خطوطـی اسـت کـه می گویـد اجـازه داده نمی شـود از حقـوق ملت 
تخطئـی بشـود. زورگویـان بخواهنـد ذره ای از حقـوق ملـت را نادیـده بگیرند. حقوقی اسـت که اجـازه داده 
نمی شـود جلـوی پیشـرفت یـک ملت گرفته بشـود. خطـوط قرمزی اسـت که اجـازه داده نمی شـود امنیت 
یـک ملـت مـورد تهدیـد واقع بشـود. اینها آن خطوطی اسـت که شـکل می گیـرد. آن وقت حاصـل این چه 

می شـود. شـکل گیری یـک تمدن.

آنچه امروز دشمن از اقتدار ملت ما و نفوذ اسالم ناب می بیند 
هنوز از نتایج سحر است

آنهـا می بیننـد تمـام قدرت هـای بزرگ بـا هم جمع می شـوند و یک چیـز را اراده می کنند. یک اندیشـه  و 
تمدتـی در ایـن طـرف شـکل می گیـرد و در برابر آنها می ایسـتد و یک چیز دیگـری را می خواهـد. آن وقت 
چـی محقـق می شـود. اراده ایـن ملـت بـر آنهـا غلبـه پیـدا می کند. همـه آنهـا می گویند شـاه بمانـد و این 
می گویـد شـاه بـرود. شـاه مـی رود. همه آنهـا با هـر آن چه امکانـات دارنـد به پشـتیبانی از صـدام می آیند. 
ملتـی می ایسـتد و ایـن ملـت پیروز می شـود. همـه آنها می ایسـتند و می گویند این ملت هسـته ای نشـود. 
ایـن ملـت می ایسـتد و هسـته ای می شـود. آنهـا از این نگران هسـتند. می بینند دارد یک اندیشـه ای شـکل 

می گیـرد کـه این هنوز از نتایج سـحر اسـت.

1. نامه 53 نهج الباغه:عهد نامه 
مکتوب حضرت علی است برای 
مالک اشتر نخعی- رحمه اهلّل- 
زمانی که او را به امارت مصر و 
مناطق تابعه آن انتخاب نمود

2. همان
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تـرس دشـمن از مقاومـت ملـت به دلیل پیشـرفت های بـزرگ حاصل از آن اسـت، دشـمن 
نمـی خواهـد الگویـی جامـع از مبـارزه و پیشـرفت ، اسـتقال و آزادی ، تعالـی و معنویت به 

شـود معرفی  جهان 

یک قدرتی دارد شـکل می گیرد که در این سـی و پنج سـال نه تنها عقب نرفته اسـت، دارد جلو می رود. 
هـر آن چـه فشـار می آورنـد نه تنها باعث تضعیف این نمی شـود. ایـن فقط مقاومت نمی کند، پیشـرفت هم 
می کنـد. فقـط پیشـرفت نمی کند، تکثیر می شـود. الگـو می شـود. او از این نگران اسـت که امـروز دارد یک 
الگویـی شـکل می گیـرد که هـم درس مبـارزه می دهد، هـم درس پیشـرفت. هـم درس آزادی می دهد، هم 

درس اسـتقال. هـم درس تعالـی معنوی می دهد، هم درس پیشـرفت مادی.

او نمی خواهـد ایـن الگـو شـکل بگیـرد. ایـن که می بینید شـش کشـور همـه کارشـان را رهـا می کنند و 
می گوینـد ده روز برویـم صحبـت بکنیـم، برای این اسـت کـه می خواهند مانع شـکل گیری چنیـن الگویی 
بشـوند. چـرا می آینـد این کار را می کننـد. چه اتفاقی دارد می افتـد. باالخره در دنیا خیلـی بحث های زیادی 
هسـت. صد و هشـتادتا کشـور دیگر هم وجود دارد. چی شـده که آنهایی که خودشـان را قدرت های بزرگ 
دنیـا می داننـد مهم ترین دغدغه شـان این شـده. واقعاً دغدغه شـان این اسـت که چرا چندتا سـانتر یفیوژ کار 
می کنـد؟ آنهـا می فهمنـد کـه دارد یـک قدرتی شـکل می گیـرد که فقـط خودش نیسـت. ایـن دارد تکثیر 
می شـود. ایـن اگـر خرمشـهر را آزاد می کنـد، فـردا جنوب لبنان هم بـر این مبنا آزاد می شـود. فـردا در غزه 
و در لبنـان هـم پیروزی هـای مهـم جنگ هـای سـی و سـه روزه و بیسـت و دو روزه و هشـت روزه و پنجاه و 

یـک روزه شـکل می گیـرد. آنهـا می فهمند دارد چه شـکلی پیـدا می کند.

پیشرفت های ما حاصل مبارزات ما است/جنگ حق و باطل تمام 
شدنی نیست و با هر مرحله مبارزه پیشرفت های جدیدی حاصل 

می شود
آنهـا می فهمنـد که این اندیشـه اسـت که هم مبارزه دارد و هم پیشـرفت. این اندیشـه اسـت که می گوید 
جنـگ حـق و باطـل و مبارزه حق و باطل تمام شـدنی نیسـت. این اندیشـه اسـت که دارد قدرت پوشـالی ای 
که آمریکا درسـت کرده اسـت را به دنیا نشـان می دهد. دارد افسـانه شکسـت  ناپذیری آن را به دنیا نشـان 

می دهد. این اندیشـه اسـت کـه روز به روز دارد شـکل پیـدا می کند.

ایـن چیسـت. همـان شـجره طیبـه اسـت. اصلها ثابـت و فرعها فی السـماء تؤتی اکلهـا کل حین 
بـاذن ربهـا1. یک شـجره طیبه ای شـکل گرفته که امـروز این تـازه از نتایج اولیه آن اسـت. ایـن روز به روز 
دارد ثمـرات خـودش را نشـان می دهـد. میوه هـای خـودش را نشـان می دهـد. ایـن دارد نشـان می دهد که 
حرکتـی کـه دشـمن می کنـد یک حرکـت مذبوحانه اسـت. این طور نیسـت که آنها فعال ما یشـاء باشـند.

آمریـکا بدانـد ملت ما نـه تنها زورگویی های او را به رسـمیت نشـناخته و نخواهد شـناخت، 
بلکـه همچون گذشـته هیمنـه او را خواهد شکسـت و بـاز هم شکسـت پذیری آمریـکا را به 

مردم نشـان خواهد داد

اگـر هفتـاد سـال اسـت کـه در دنیا بـرای خودشـان یـک مناسـبات و انحصاراتی درسـت کرده انـدو حاال 
همـه بایـد آن حـرف را بپذیرنـد. ایـن ملـت به آمریکا نشـان می دهـد که این طور نیسـت که هـر آن چه تو 
بخواهـی. نـه تنهـا نمی توانـی زور بگویـی بلکه هیمنه تـو را خواهیم شکسـت. این آن اندیشـه ای اسـت که 

امـروز دارد شـکل می گیرد.

آن مدلـی کـه او جـواب نگرفتـه، تهدیـد اسـت، دیـده کـه جواب نـداده اسـت. ذلکم الشـیطان یخوف 

1. ابراهیم، 24و25
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اولیائـه1. بـه تعبیـر مقام معظـم رهبـری آمریکا که مصـداق اتم اسـتکبار در عصـر حاضر اسـت2. به تعبیر 
امـام راحـل ما شـیطان بزرگ اسـت. همان ابزار شـیطان در دسـتش اسـت. ذلکم الشـیطان یخـوف اولیائه. 

می خواهـد بـا ترسـاندن مانـع ملت ها بشـود. مانع تعالی انسـان ها بشـود.

پاسـخش چیسـت. شـهدای ما جواب می دهنـد. آن چیزی که وقتی مـا در این شـب ها از خدا می خواهیم 
کـه خدایـا اسـم مـا را بـا سـعدا و روح مـا را با شـهدا قـرار بده. در خـود همین آیـات قرآن بیـان می کند که 
شـهدا بـه مـا چـه می گویند. یستبشـرون بالذین لـم یلحقوا بهم3. کسـانی که این شـب ها از خدا 
می خواهیـد روح شـما را بـا شـهدا قـرار بدهـد. قـرآن دارد پیـام شـهدا را به شـما می گوید. 
یستبشـرون بالذیـن لم یلحقوا بهم، بشـارت می دهند به کسـانی کـه به آنها ملحق نشـده اند 
کـه نترسـید و نگران نباشـید. الذیـن قالوا ربنـا اهلل ثم اسـتقاموا تتنـزل علیهـم المائکه اال 

تخافـوا و ال تحزنوا4. 

باطـل السـحر حربـه ترسـاندن شـیطان، نترسـیدن اسـت. نگران نشـدن اسـت. این بـاور الهی اسـت. این 
وعـده الهـی اسـت که لن یضروکـم اال اذی5. اینها نمی توانند به شـما آسـیب جدی برسـانند. مگر همین 

اذیت هـا و ایذاهایـی کـه انجـام می دهند.

حربه دشمن امروز تردید و تحریف است
خـود دشـمن هـم فهیمده اسـت ملتـی که شـعارش این اسـت و پیام شـهدایش این اسـت، با ترسـاندن 
نمی توانـد او را از میـدان بـه در بکنـد. امـروز چه حربـه ای را دارد دنبـال می کند. خواهش من این اسـت که 
ایـن را دقت بفرمایید. حربه دشـمن امروز تردید و تحریف شـده اسـت. می خواهـد در ایمان یک ملت تردید 
ایجـاد بکنـد. چـرا. چـون او می داند در این سـی و شـش سـال گذشـته هـر گاه صحنه نبردی شـد، صحنه 

رویارویـی ای شـد، او بـا تمـام توان و قدرتی که داشـت نتوانسـت حرف خـودش را محقق بکند.

او می فهمـد. لـذا تمـام توانـش را گذاشـته که تردید ایجـاد بکند. چگونـه تردید ایجاد می کنـد. با تحریف. 
بـا ایـن کـه بیایـد موضوعات و واقعیـات و حقایـق را وارونه نشـان بدهـد. پیروزی های یک ملت را بپوشـاند، 

هزینه هـای یـک ملـت را بـه دروغ بزرگ نشـان بدهـد. برای ایـن که ایجـاد تردید بکند.

امـروز دنبـال ایـن اسـت کـه با ایجـاد تردیـد و با ایجـاد تحریف ملتـی را دچار تردیـد بکند. ایـن که مقام 
معظـم رهبـری در سـالگرد رحلـت امام راحـل فرمودند مواظب باشـید. امروز خطـر بزرگ این اسـت که آن 
اندیشـه ای کـه ملـت مـا را بـه این عظمت رسـاند، به ایـن اقتدار و بـه این عزت رسـاند، عـده ای می خواهند 

آن اندیشـه بـزرگ کـه همـان مکتب امـام راحل ما اسـت را تحریف کننـد6، بر این مبنا اسـت.

منصرف کردن مردم از مبارزه خط آمریکاست
ایـن تحریـف چـه اسـت. ایـن اسـت کـه بخواهند ملتـی را از اصـل مبـارزه منصـرف بکنند. ایـن آن خط 
آمریـکا اسـت. او می فهمـد کـه هر جا مبارزه اسـت او شکسـت خواهـد خورد. لـذا باید یک ملتـی را از اصل 
مبـارزه منصـرف بکنـد. اگر نمی تواند از اصل مبارزه انصـراف ایجاد بکند، در خود مبـارزه انحراف ایجاد بکند. 
ایـن کـه شـما می بینیـد آمریکا بـرای این که با یـک ملتی مقابله بکنـد، امروز پیـاده نظامـش را در منطقه 
مـا می فرسـتد بـرای چیسـت. شـما می بینیـد. گروهک هایی که درسـت می کنـد. گروه های تروریسـتی که 
امـروز دارنـد بـه عنوان پیاده نظام آمریکا و رژیم صهیونیسـتی در منطقه عمل می کنند برای چیسـت. برای 
ایـن کـه اینهـا می خواهند یـک جنگ نیابتـی راه بیندازند تـا آن قدرتی که در جهان اسـام علیـه آمریکا و 

رژیم صهیونیسـتی شـکل گرفته منحرف بشود.

1. آل عمران، 175

3. آل عمران، 170

2.اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبری، در 20 تیرماه 1394 در 
دیدار با دانشجویان

4. فصلت، 30

5. آل عمران، 111

6. اشاره به بیانات مقام معظم 
رهبری در 14 خرداد 1394،  
مراسم بیست و ششمین سالروز 
رحلت حضرت امام خمینی رحمه اهلل
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حـزب اهلل لبنـان کـه با اقتـدار آن گونه پیروزی هـای بزرگ را علیه رژیم صهیونیسـتی رقـم می زند. طوری 
کـه شـما شـاهد هسـتید. بـه دنبـال جنگ هـای سـی و سـه روزه، بیسـت و دو روزه، هشـت روزه، وقتی که 
حـزب اهلل لبنـان با اقتدار توی دهان رژیم صهیونیسـتی می زند. در همین چند ماه پیش شـما شـاهد بودید. 
ایـن بـار رژیـم صهیونیسـتی حتـی حاضی نمی شـود برای یـک سـاعت در برابر حـزب اهلل لبنان بایسـتد. او 

می فهمـد یک اقتـداری دارد شـکل می گیرد.

شاخص های اسالم آمریکائی از منظر امام )ره(
ایـن آن چیـزی اسـت کـه آنهـا از آن نگـران هسـتند. لـذا اگـر امـام راحـل مـا اسـام نـاب را بـرای ما به 
ارمغـان آورد و احیاگـر اسـام در ایـن دوره بـود، همـان امـام راحل نسـبت به اسـام آمریکایی هشـدار داد. 
اسـامی کـه بـه وعـده الهی باور ندارد. اسـامی کـه مبارزه را قبـول ندارد. اسـامی که دفـاع از محرومان در 
سـرلوحه کارش نیسـت. اسـامی که مخالفت با نظام سـلطه را نمی پذیرد. اسـامی که استقال یک ملت را 
برنمی تابـد. اینهـا شـاخص های اسـام آمریکایی اسـت که امـام راحل ما بیـان کردند و مقـام معظم رهبری 

در سـالگرد امـام راحـل آنهـا را گوشـزد کردنـد. به همه ما یـادآوری کردند که دقت داشـته باشـیم.

تالش های مذبوحانه آمریکا در سرزمین های اسالمی نشانه 
استیصال و درماندگی آمریکاست

انشـاءاهلل همـه مـا بتوانیـم پاسـدار آن میـراث بزرگـی را کـه از امـام و شـهدا امروز بـرای ما بـه ارث مانده 
اسـت باشـیم. آن را با قوت حفظ کنیم. آینده بسـیار درخشـان و بزرگی در انتظار تمدن اسـامی اسـت. در 
انتظـار ملـت ما اسـت. این نگرانی هایی که شـما می  بینید آنهـا دارند، این اسـتیصالی که آنها دارنـد، این که 
می آینـد چنیـن تاش هـای مذبوحانـه ای را در منطقه انجام می دهند، این نشـانه اسـتیصال دشـمن اسـت. 
نشـانه عجـز و زبونـی او اسـت و انشـاءاهلل همه اینها نشـانه هایی اسـت برای یک آینـده پر اقتدار، پـر عزت و 

موفقیت هـای بیشـتر برای ملـت ما .

والیت فقیه است که به خاطر ابتناء بر فقاهت و عدالت 
توانست عمال اثبات کند که تنها او می تواند شایسته محوریت 

اجتماعی باشد
از خداونـد متعـال می خواهیـم به حرمت این شـب های عزیز، این مـاه مبارک، این دعاهـا و ادعیه صادقانه 
و خالصانـه ملـت مـا، ملـت مـا را در ادامـه ایـن راهـی که امـام و شـهدا آن را شـروع کردنـد موفق بـدارد تا 
انشـاءاهلل بـه بهترین شـکل تحـت رهبری های مقـام معظم رهبـری حول محـور والیت فقیه کـه مبتنی بر 
فقاهـت و عدالـت اسـت و نشـان داد کـه فقاهت و عدالت اسـت که می توانـد یک ملت و یک امـت را متحد، 
مقتـدر، عزیـز و پیشـرفته بکنـد و متعالی کند. انشـاءاهلل ملت ما با قدرت و بـا صابت ایـن راه را ادامه بدهد.

از خداونـد متعـال می خواهیـم ایـن حرکت بزرگ، ایـن انقاب بزرگ مـا را با رفتارهـای مجاهدانه ملت ما 
بـه انقاب امام عصر علیه السـام متصـل بفرماید.
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آیات و روایات به 
کار رفته در متن

 
َ

ْدَبَر ُثَّ ل
َ ْ
ُ ال ُ

ك ْ ُيَولُّ ُ
ًذى ۖ َوِإن ُيَقاِتُلك

َ
 أ

َّ
ْ ِإل ُ

وك َلن َيُضُّ
وَن﴿١١١﴾ َصُ ُي�ن
يَن  ِ

َّ
وَن ِبل ِلِ َوَيْسَتْبِشُ ْ �ن َ ـُه ِم �ن ا آَتُهُ اللَّ َن ِبَ فَِرِح�ي

 ُهْ 
َ

ْم َول ْيِ  َخْوٌف َعَ
َّ

ل
َ

ِهْم أ ِ ْ َخْ�ن م ِمّ َلْ َيْلَحُقا ِبِ
َيْحَزُنَن ﴿١٧٠﴾
اُفُهْ َوَخُفِن  �نَ اَءُه فََل �تَ ْوِلَ

َ
ُف أ ّ

َطاُن ُيَخِ �يْ َّ ِلُكُ ال�ش ا َذٰ َ ِإنَّ
َن ﴿١٧٥﴾ �ي ْؤِمِ نُت مُّ

ُ
ِإن ك

111. جز آزاری ]اندک [ هرگز به شما زیانی نخواهند رسانید؛ و 
اگر با شما بجنگند، به شما پشت نمایند، سپس یاری نیابند.

170. به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند، و 
برای کسانی که از پی ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند شادی 

می کنند که نه بیمی بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند.

175. در واقع، این شیطان است که دوستانش را می ترساند؛ پس 
اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسید.

24. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون خدا و پیامبر، شما را 
به چیزی فرا خواندند که به شما حیات می بخشد، آنان را اجابت 
کنید، و بدانید که خدا میان آدمی و دلش حایل می گردد، و هم 

در نزد او محشور خواهید شد.

24. آیا ندیدی خدا چگونه َمَثل زده: کلمه ای پاک که مانند 
درختی پاک است که ریشه اش استوار و شاخه اش در آسمان 

است؟ 25. میوه اش را هر دم به اذن پروردگارش می دهد. و خدا 
َمَثلها را برای مردم می زند، شاید که آنان پند گیرند.

111. و نمی دانم، شاید آن برای شما آزمایشی و تا چند گاهی 
]وسیله [ برخورداری باشد.

ا  ْ ِلَ ُ
ُسوِل ِإَذا َدَعك ـِه َولِلرَّ ِجيُبوا لِلَّ وا اْس�تَ يَن آَمُ ِ

َّ
َها ال يُّ

َ
َيا أ

ِه  ُه ِإَلْ نَّ
َ

ِه َوأ ْرِء َوَقْلِ َ ْ
َن ال ـَه َيُحُل َب�يْ نَّ اللَّ

َ
ُموا أ ُيْحِييُكْ ۖ َواْعَ

وَن ﴿٢٤﴾ ْ�َشُ �تُ

َبٍة  ٍة َطِيّ َشَجَ
َ
َبًة ك ًة َطِيّ ِلَ

َ
ًل ك ـُه َمَ َب اللَّ ْيَف َضَ

َ
َلْ َتَر ك

َ
أ

كَُلَها ُكَّ 
ُ

َمِء ﴿٢٤﴾ ُتْؤِت أ ِ�تٌ َوفَْرُعَها ِف ال�َّ ْصُلَها َث�ب
َ

أ
ُهْم  اِس لََعلَّ اَل ِلَّ ْمَ

َ ْ
ـُه ال ُب اللَّ ا ۗ َوَيْضِ َ ٍن ِبِإْذِن َرِبّ ِح�ي

ُروَن ﴿٢٥﴾
َّ
َذك َي�تَ

ٍن ﴿١١١﴾ اٌع ِإَلٰ ِح�ي ُكْ َوَمَ َنٌة لَّ ُ ِفْ ْدِري لََعلَّ
َ

َوِإْن أ

سوره آل عمران

سوره انفال

سوره ابراهیم

سوره انبیاء
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ُة  َن، َوالُْعدَّ �ي ْسِلِ ُ ْ
ِن، َوِجَاُع ال �ي اُد ادلِّ ا ِعَ َ َوِإنَّ

ْم،  ُوَک َلُ ْ ُکْن ِصعن ِة، فَْلَ ُة ِمَ اْلُمَّ اِء، الَْعامَّ ْعَ ِلْلَ
ُلَ َمَعُهْم. َوَمْ

ن حرب و ل ودجت  يعتك يا�ب و دق خذتلىن المة و ب
عل اهلل  عيك اوعاان يخل�ون ما بيعتك و دق �ب
عوفه وقمه و  �ن ن اس�ت عزولج هارون ف سعة ح�ي
ن تركتنا المة  عدوه كذكل اان و اىب ف سعة م اهلل ح�ي
ن و  ران، و ل ندج عيه اوعاان، و انا ىه ال��ن يعت غ�ي و ب

ها بع�ن بع بع�ن المال ي�ت

ْطَف  ْم، َواللُّ َة َلُ َحبَّ َ ْ
ِة، َوال ِعَّ َة لِلرَّ ْحَ َک ارلَّ ِعْر َقْلَ سشْ

َ
َوأ

ْم ِبِ

و )بدان( ستون دین و شکل دهنده جمعیت مسلمانان و نیروی 
دفاعی در برابر دشمنان، تنها توده ملت هستند، بنابراین گوش به 

سوی آنها فرا ده و توّجه به آنها داشته باش.

و مردم مرا خوار کردند، و در این حال ای پسر حرب با تو بیعت 
کردم ، و اگر یارانی داشتم که مرا از تو رهائی می دادند، با تو 
بیعت نمی کردم ، و خداوند هارون را در زمانیکه مردم او را 

ناتوان کرد و به دشمنی اش پرداختند در حال گشایش قرار داد. 
همچنانکه من و پدرم در حال گشایش از جانب خداوند هستیم، 

در زمانیکه مردم ما را رها کرده و با دیگری بیعت نمودند و ما 
یارانی را نیافتیم ، و این سنت ها و نمونه ها پی در پی یکدیگر 

می آیند.

 و قلب خویش را کانون رحمت و محّبت و لطف به رعیت قرار ده 

نامه ۵3 نهج البالغه

خطبه ۲7 صحیفةالحسن

برای شنیدن صوت سخنرانی از 
طریق زیر اقدام نمایید:
www.drjalily.com



دکتر سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری 
در شورای عالی امنیت ملی شامگاه دوشنبه22 

تیرماه 1394 مصادف با شب 2۷ماه مبارک رمضان 
1436 در ویژه برنامه ای که تحت عنوان»همدلی، 

مقاومت،پاسداری از حریم والیت« با محوریت شب 
احیا در مسجد سید اصفهان برگزار شده بود، در 

بین خیل عظیم جمعیت انقابی و والیی اصفهان به 
ایراد سخنرانی پرداخت.


