
1 
 

 



2 
 

 

 کیکه هر  شودیبرگزار م یحوادث مهم یانهینشست شما در م امسال یاسالم یانجمنها هیاتحاد زیجوانان عز

حضور  ،ینظام یهاینمائآن است. شهادتها، قدرت یو ملت انقالب یاسالم رانیعظمت و اعتبار ا ینشانه یاز جهت

 ،یدانش و فناور یفعال در عرصه یان مجموعهو عزم راسخ جوانان، در کنار هزار یقو یهیروح ،یمردم رینظیب

در  کتای یدهیپد کیاز جوانان سراسر کشور، همه از سر بر آوردن  یمیدر بخش عظ یو معنو ینید کردیرو زیو ن

 5/11/98بگذارد. کنندهنییو تع قیعم راتیتأث خیتار یندهیدر آ تواندیکه م یئدهی. پددهدیجهان امروز خبر م

به سالح نجات برساند،  کشور خودش را ی حضرت بقیة اهلل ارواحنا فداه عرض می کنیمناخدای این کشتبه 

 1/1/99مردم مؤمن ایران را کمک و حمایت کند.
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 فصل اول:راه ما چیست و باید چه کنیم؟

 راه و مسیر:الف(

 عدالت و آزادی یحرچمدار صرم پاسال

دار است، آن هم پرچم یدار آزاددار عدالت است، پرچماست؛ اسالم پرچم یدار عدالت و آزاداسالم پرچم

 کند،یمواجهه م یعدالتیبا ظلم و با ب حیحرف خودش را؛ صر کندی. اسالم پنهان نمحیدار صرپرچم ،یستیرودربایب

 1.کندیمقابله م

 بر ظلم، فلسفه قیام حسینیراایستادگی در ب

 هی)عل نیراه، امام حس نِیاز منازلِ ب یکیکرده. در  نیّمع نیجهت حرکت را امام حس گر؛ید میهست ینیما حس

لًّا وَ آلِهِ قاَل مَن رََأى سُلطاناً جائِرًا مُستَحِ هِیاهللُ عَلَ یالّناسُ اِنَّ رَسوَل اهلل صَلَّ  هَایُّخطبه خواند: اَ ستادیالسّالم( ا

بِقَولٍ وَ ال فِعلٍ کانَ حَقّاً عَلَى اهلل  هِ یعَلَ رُ یِّغیُعِبادِ اهلل بِالجَورِ وَ العُدوانِ و لَم  یف عمَلُیَ لِعَهدِ اهلل ...  ثاً لِحُرُمِاتِ اهلل ناکِ

 م؛یو ناساست؛ اوّالً خطاب به ناس است، ما هم جز یبیحرف عج یلیاست، خ یحرف بزرگ یلیخ مَدخَلَه. دخِلَهُیُاَن 

خطاب  ست؛یهمراهان فقط ن یخطاب به آن عدّه ست،ین نیما هم هست. خطاب به مؤمن بهخطاب، خطاب  نیا

حرکت  یدارد فلسفه کند،ینقل م غمبریزمانها تا امروز. از قول پ یاست، نه فقط در آن زمان، در همه تیّبه بشر

کار را  نیداده که ا ربه من دستو غمبریپ کنم،یمعمل  غمبریمن دارم به حرف پ دیگویم کند؛یم انیخودش را ب

را مشاهده  یقدرت ستمگر کیرا،  یقدرت کیچه فرموده؟ مَن رَأَى سُلطاناً جاِئرا؛ فرمود که هر کس  غمبریبکنم. پ

کفر و استکبار است،  یقدرت؛ امروز سلطان، جبهه یعنیسلطان  ست؛یپادشاه ن یسلطان فقط به معنا-کند 

ستم همه جا گسترده  نیرا که ا ایستمِ امروزِ دن دینیبیاست؛ م نسلطا نیاست؛ ا کایو آمر مسیونیصه یجبهه

 2.جنگها جادیخون ملّتها، فشار آوردن به ملّتها، ا دنیفشار استعمار، مک ،یافروزاست: جنگ

 ان چه دوستان و چه دشمنانچشم دوختن دنیا به ملت ایر

بدانند که  خواهندی. دشمنان مدیهم توجّه داشته باش نیاست؛ به ا نجایبه ا یچشم دوستان و دشمنان هم دوخته

 هایکه غرب یایکه در کشور وجود دارد و بدعهد یایو مشکالت اقتصاد غاتیهمه تالش و تبل نیحاال بعد از ا

باالخره  کنند،یدارند وارد م هاییکایآمر -یحدّاکثر ربه قول خودشان فشا-که  ییبا ما کردند و فشارها هاییو اروپا

با  ای. دوستان ما هم در اطراف دنندیرا بب نیا خواهدیو م کندیچه شده؟ دشمن دارد نگاه مدر مردم  اشجهینت

 م،یدهیاز دوستانمان م یامجموعه کیبه  یغامیچه خواهد شد. البتّه هر وقت پ نندیتا بب کنندینگاه م ینگران
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بلد  کند،یکار دارد م چه داندیم رانیملّت ا د؛ینگران نباش رانیلّت ااز م د،ینگران نباش چیه میگویبنده م شهیهم

 3کار خودش را. کندیکار بکند و دارد م است چه

 قاسم؛ از الطاف خفیه الهیشهادت حاج 

 ییهاکه خب شبهه-رفت  ایامام در نجف از دن یفرزند بزرگ و فاضل و برجسته ،یکه مرحوم حاج آقا مصطف یوقت

از الطاف  یگفتند که فوت مصطف اناتیب نیامام در اوّل -نهایاند و مانند ارا مسموم کرده شانیکه ا هم وجود داشت

]چون[ -فاضلش را  یانسان پسر بزرگش را، بچّه چطورچه؛  یعنی دیکس درست نفهم چی( ه5بود؛) یاله یهیّخف

 -بود دیمانده بود، قطعًا امروز مرجع تقلبود و اگر  ندهیآ یدهایبرجسته بود؛ جزو ام یلیخ یمرحوم حاج آقا مصطف

 یحرکت را انجام دادند که برا نیا رانیبود؟ بعد که مردم ا هیّاز الطاف خف نیکه ا دیاز دست بدهد، آن وقت بگو

 یسلسله نیا ز،یتبر یایقم، قضا یایالعمل دربار شد، و بعد قضافاتحه موجب آن عکس نیفاتحه گرفتند و ا شانیا

 یجا کیکه از  یاله یهیّ[ الطاف خفیعنیچه بود. ] یلطف خف نیکه ا دندیمد، آن وقت مردم فهمآ شیحوادث پ

جور  نیهم هم نجای. ادیطاغوت انجام ومتو به سقوط حک یاسالم ی[ نظام جمهورلیشروع شد، به ]تشک یتلخ

کرد که  الیرر کرد؛ خض ثیشد، دشمن خب روزیحق پ یحادثه جبهه نیهم حادثه تلخ است امّا در ا نجایاست؛ ا

 4انجام داده امّا درواقع ضرر کرد. یکار

 ه محسباتی مادّی و معنویرزق ال یحتسب؛ تفاوت دستگا

 ریالنّضیبن هودیجع به ضربه خورد که انتظار آن را نداشت؛ همچنان که خداوند در قرآن را ییطاغوت از جا میرژ

هجوم آورد که انتظارش  نهایه سمت امتعال ب یخدا یی( از جا2)؛«َتسِبواحیَلَم  ثُیاهللُ مِن حَ هُمُ افَاَت»که  دیفرمایم

 را نداشتند.

و در  یاسالم فیدر تعر نیشدند که انتظار نداشتند؛ ا تیتقو یااز نقطه نیآن است که مؤمن ن،یمقابل ا ینقطه

ـًا * وَ  جَعلیَ هللَا تَّقِیَاست. وَ مَن  «حتََسبیُرزق ال»ما اسمش  یِنید اتیّدر ادب ،یفرهنگ اسالم  رزُقهُ یَ لَه مَخَرج

 دی. بامیبگو خواهمیرا م نیوجود داشته باشد؛ من ا یستیدر محاسباتِ امروز ما هم با نیا؛ حَتسِبیَال  ثُیمِن حَ

خدا و مؤمن بِاهلل و در راه  یضربه بخورد که انتظار ندارد، و شما که بنده ییکه ممکن است دشمن از جا دیبدان

انتظارش را نداشته  وباشد  «حتَسَبیُرزق ال»که  دیایبه وجود ب یدیعا تانیبرا ییاز جا د،یهست میقصراط مست

ر اساس محاسبات بحوادث عالم  یهمه میاست که ما توجّه کن یایاساس ینکته یلیخ نی. به نظر من ادیباش

را به وجود  یبُرانیراه م کی متعال یاوقات خدا یهم جزو محاسبات است که گاه نیا ست؛ین ییایو دن یمادّ

 .آوردیم جودرا به و ینیچننیحرکت ا کی آورد،یم
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و باصراحت وعده  یقرآن بروشن یاست. خداوند متعال در چند جا یاله یاعتماد به وعده گر،ید یمسئله کی 

است. در  یاله یوعده نیتالش کند، او را نصرت خواهد داد؛ ا نیدر راه خدا و در راه د یداده است که اگر کس

 یعنیهست، که  دیچند عالمت تأک« اهلل نصُرَنَّیَلَ» رِیتعب نی( در ا4.)نصُرُهیَاهللُ مَن  نصُرَنَّیَ: وَلَدیرمافیجا م کی

وعده است،  کی نیخدا را و او را نصرت کنند. خب ا نیرا که د یکسان کندیمتعال نصرت م یمؤکّداً، مؤکّداً خدا

 5.اعتماد کرد دیوعده با نیاست، به ا یاله یوعده

 برابر ظلم به بندگان خدا وظیفه داشتن در

 دایپ فهیشما وظ شودیکه موجب م یزیچ نیا ؛«نیالمؤمن یف عملی» دیگویعِبادِ اهلل بِالجَورِ وَ الُعدوان؛ نم یف عمَلُیَ

آحاد  نیبندگان خدا، در ب نیعِباِد اهلل؛ در ب یف عمَلُیَ بد عمل کند؛ نه،  نیکه آن قدرت با مؤمن ستین نیا د،یکن

عِبادِ اهلل  یف عمَلُیَکارها را انجام بدهد:  نیمردم ا نیکه در ب یمگرهر مرکز ست ،یهر قدرت ،یابشر، هر جبهه

 نیچن کیکه  یبِقَوٍل وَ ال فِعل، کس هِیعَلَ ریِّ غَیُو لَم  ست؟یچ فهیوظ ست؟یچ جهیبِالجَورِ َو العُدوان، آن وقت نت

 نینکند ــ حاال ا لفتمخا رد،یو در مقابل او موضع نداشته باشد، موضع نگ ندیمقابل خودش ببرا در  یقدرت

شما در مقابل قدرت ستمگر وارد  کندیاقتضا م یبا فعل است؛ هر دو جور؛ گاه یبا قول است، گاه یمخالفت گاه

امروز ما را  فیتکل نهای! ادینیبب د؛یریاقلّاً موضع بگ ست،یوارد عمل شدن ن یمناسب برا طیشرا یگاه د،یعمل بشو

 نیخودش قرار داده که ا یبر عهده یمتعال حقّ یمُدخَلَه، خدا دخِلَهُیُاَن  اللَهِــ کانَ حَّقاً َعلَى  کندیمشخّص م

به همان  ،ییبه همان جا کند،یو حرکت نم ردیگیرا که در مقابل ظلم و جور و عدوانِ به عباداهلل موضع نم یکس

 یمن برا دیگویم نیحس ماست. اما نیجهنّم؛ مسئله ا یعنیکند که آن ظالم را دچار خواهد کرد، دچار  یسرنوشت

 6حرکت کردم. نیا

 اسالمیسپاه قدس؛رزمندگان بدون مرز، حافظ امنیت ایران 

 یو دارا ینهاد انسان کیبلکه به عنوان  م؛ینیصرفاً نب یمجموعه و سازمان ادار کیسپاه قدس را به عنوان 

 میو تعظ لیتجل نیاجتماع مردم، ا نیجور شد، آن وقت ا نی. اگر امیکن مشاهده یبزرگ و روشن انسان یهاهزیانگ

 یربنایز جیمسلّح ما از ارتش، سپاه، بس یروهاین ی. البتّه همهکندیم دایپ یگرید یمردم معنا میمردم، تکر

 یروهاین یهمه یفکر یربنایاست. ز نیله ا. امروز در کشور ما مسئدیاست، بدون ترد یاله یهدفها شانیفکر

صدر به همه جا و همه کس  یاست که با سعه ییروین کیو بلند است. سپاه قدس  یاهداف اله نیمسلّح ما، هم

 دایباشد، آنها در آنجا حضور پ ازیکه هرجا ن یبدون مرزند؛ رزمندگان بدون مرز. رزمندگان ن. رزمندگاکندینگاه م

. سپاه قدس را کنندیمقدّس م یمهایخود را بالگردان مقدّسات و حر کنند،یضعفان را حفظ مکرامت مست کنند؛یم

توان خودشان به کمک  یهکه با جان خودشان، با هم یکسان نیهم نها،یآن وقت، هم م،یچشم نگاه بکن نیبه ا

را  بینگ و ترور و تخرج یهیسا نهایهم روند،یاطراف منطقه که در دسترس آنها است م یو ضُعَفا گرید یملّتها
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 نیمحصول کار هم تشیّاز امن یبخش مهمّ کیما  زیعز هنی. مکنندیو دفع م کنندیاز کشور خودمان هم دور م

 آورند،تیّامن نهایسالها کار کردند، تالش کردند؛ ا زمانیعز دیشه دارسر یفرمانده ریاست که در ز یجوانان مؤمن

هست  ازیکه به وجود آنها ن یمناطق گریو غزّه و د نیبله، به کمک فلسط آورند؛یم تیّامن نهایکشور هم ا یبرا

عراق  ینه برا ،کرده است زیاو را تجه کایکه آمر ی. آن دشمنکنندیم جادیا تیّکشور خودمان امن یامّا برا روندیم

عراق مسّلط  فقط در نکهیا یداعش را درست کردند، نه برا ز؛یعز رانیا ران،یا یبرا تیبلکه در نها ه،یو سور

ما را،  یما را، شهرها یما را، مرزها تیّامن ق،یطر نیاز ا خواستندیبود. آنها م رانیا ییو نها یبشود، هدف اصل

که  یزیجوانان مؤمن و عز نیمتوّقف شدند به کمک هم نهایا بکنند؛ شیو تشو یما را دچار ناامن یهاخانواده

 7تالش بزرگ را انجام دادند. نیرفتند و ا

 له هندمسئ

و  یافراط یدر مقابل هندوها دیاست. دولت هند با دارحهیقلب مسلمانان جهان از کشتار مسلمانان در هند جر»

 8«کند. یریخود در جهان اسالم جلوگ یو با توقف کشتار مسلمانان، از انزوا ستدیاحزاب طرفدار آنها با

 مخاطب سخن:ب(

 جوانان، امید آینده کشور

 م،یحفظ کن یاله میدر صراط مستق ،یاله میاست که ما، هم خودمان را در خطّ مستق نیت اما مهم اس یآنچه برا

 یبه سمت اهداف واال یاسالم یو جامعه یمهم است. حرکت نظام اسالم نیحرکتمان کُند بشود؛ ا میهم نگذار

سوء  نکهینه ا ست،ین یلبدعم نکهینه ا ست،یکمبود ن نکهی. االن هم حرکت هست؛ نه افتدیب دیاز دُور نبا یاسالم

 م،یرفتیبهتر م م،یدیرسیبود، جلوتر م شتریهم هست؛ اگر نبود، حرکت ما بهتر بود، ب نهایچرا، ا ست؛ین تیّریمد

بنده  یکه برا یزیدارد. آن چد ضعفها وجود دارد، حرکت وجو نیا نکهیامّا با ا م؛یکردیتر باز مها را راحتگره

از لحاظ  ،یاز لحاظ عمل ،یست. جوانها خودشان را آماده کنند؛ از لحاظ علماست وجود شما جوانها ا دبخشیام

مملکت  نیا دیشاءاهلل بتوانان یستیخودشان را آماده کنند؛ فردا مملکت دست شما است، با یمانیاز لحاظ ا ،یتجرب

)ارواحنا فداه(  ةاهللیّت بقحضر یشاءاهلل دعاان میدواریکرد. ام دیکار را خواه نیا شاءاهللو ان دیرا به اوج برسان

 9شما باشد. بانیپشت

 معنای بسیج مستضعفین

 یچه کسان نیمستضعف. «نیمستضعف جیمقاومت بس یروین» ست؟یشما چ ی[ مجموعهیعنیکشور ما، ] جیاسم بس

 ریچند سال اخ نیا یعنی- راًیحاال اخ ایرا به افراد فرودست  نیمستضعف کنند؛یرا بد معنا م نیهستند؟ مستضعف

                                                   
7 .27/10/98 
8 .15/12/98 
9 .29/11/98 
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: دیگویقرآن م داند،ینم نیمستضعف را ا رآننه، ق ران؛یپذبیآس یعنی[، کنندی]معنا م ریپذبیاقشار آس -باب شده

ائمّه و  یعنی نی( مستضعف6)ن؛رِثیاالَرضِ وَنَجعَلَهُم َائِمَّةً وَ نَجعَلَهُمُ الو یاستُضعِفوا فِ نَیالَّذ یاَن نَمُنَّ عَلَ دُیوَنُر

 نیزم یموجود یو همه نیکه وارثان زم یاست: کسان نیمستضعف یمعنا نیا ت؛یّ عالَم بشر یبالقوّه انیشوایپ

که بالقوّه صاحب وراثت عالَم است، بالقوّه  یآن کس یعنیاست. مستضعف  نیا نیمستضعف جیخواهند بود؛ بس

 10است. تیّعالَم بشر یشوایبالقوّه امام و پ است، نیدر زم فةاهللیخل

 مدن سازویژگی های جوان ت

منتها آن  نده؛یآ یبه جوانها هستم برا دواریجوانها و ام یکه غالباً دلبسته دینیبیجوانها است؛ م یرو بنده یهیتک

 یجور جوانباشد کدام جوان است؟ چه  یاسالم نیتمدّن نو یکشور به سو میحرکت عظ شرانیپ تواندیکه م یجوان

است، با ِخرد است، قدردان توان  مانیاست، با ا زهیبا انگ که یجوان ؛کندیم دایمعنا پ نجایا یمعنو یهیاست؟ بن

مقابل آنچه  یاست، اهل کار است، اهل ابتکار است، توکّل به خدا دارد، اعتماد به نفس دارد. درست نقطه شیخو

 دیامیاشند، بب مانیایب باشند، زهیانگیکشور ما ب یجوانها خواهدیدشمن م خواهد؛یما م یدشمن در مورد جوانها

باشند، شکننده باشند؛  ادیباشند، نق بزنند، کار نکنند، دچار اعت کارهیشهوات باشند، تنبل باشند، ب ریباشند، اس

است؛ درست  نهایا دهندیما انجام م یجوانها یکه دارند رو یی. هدف کارهاخواهندیم یجور نیکشور را ا یجوانها

 11.میکه ما الزم دار یزیمقابل آن چ ینقطه

 وظایف:ج(

 (استقامت)صبر و شکر(:1

 بیشترمقاومت، رمز پیروزی های 

و  یستادگیکه مسلمانها در اوج مبارزات و ا یدر آن وقت یعنیاست؛  یاست، مکّ میابراه یسوره اتیآ ات،یآ نیا

به مردم  دهد،ینازل شده است، به آنها مژده م اتیآ نیاند، در آن وقت اکفر قرار داشته انیمقاومت در مقابل جر

شما شکرگزار  دیخواهد کرد؛ با بیرا به شما نص اهللامیّدارد، آن ا یاللّهامیّ متعال ا یکه خدا دیکه بدان دیگویم

متعال  یمتعال به شما داده است، خدا یاز آنچه که خدا دی. اگر واکنش درست و شاکرانه نشان داددیباش اهللامیّا

 12خواهد داد. ندهیرا در آ یشتریب یهایروزیبه شما پ

 ل ادامه پیروزیصبر عامل پیروزی و شکر نعمات عام

مردم  ادیرا به  اهللامیّمأمور است که ا یاله الشأنمیعظ امبریپ یکه موس شودیمعلوم م نجایدر ا اهللامیّا تیّاهمّ

 ؟یچه کسان یراهند. برا لیاند، دلنشانه اند،هیآ اهللامیّ( ا2لُِکلِّ صَبّارٍ شَکورٍ.) اتٍلَآی ِلکَذ ی: إِنَّ فدیفرمای. بعد ماوردیب

                                                   
10 .6/9/98 
11 .6/9/98 
12 .27/10/98 
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که سر تا پا استقامت و صبر است،  یکس یعنیدو صفت را دارند: صبّارند و شکورند. صبّار  نیاکه  یکسان یبرا

 یکه حاال درباره کندیم یو شکرگزار شناسدیکه نعمت را م یآن کس یعنیاهل صبر و استقامت، شکور  کسرهی

ن دستور را عمل کرد: َو یا یکه حضرت موس دیفرمایبعد م یهیخواهم کرد. بعد در آ یضین عرام یشکرگزار نیا

آنها آورد نجاتشان از دست فرعون  ادی( به 3إِذ أَنجاکُم مِن آلِ فِرعَوَن؛) کُمیلِقَومِهِ اذُکرُوا نِعمَةَ اللَّهِ عَلَ یإِذ قالَ مُوس

از  یکیاست  اهللامیّاز ا نیب ستمگر را که چطور شما را نجات داد؛ ارا، از دست قدرت فائقه و غال انیرا، فرعون

که جوامع و  یشد؛ آن وقت اهللامیّاز ا یکی]روز[  نیاست؛ ِإذ أَنجاکُم مِن آِل ِفرعَونَ. پس ا نیا اهللمایّ ا یهانمونه

 یپروردگار است، صدا یعموم یندا نیا ی. بعد دنبالهکنندیم دایستمگر نجات پ یانسانها و اقوام از دست قدرتها

که لَئِن شََکـرتُم  کندیمتعال به همه اعالن م یبلند خدا یبا صدا یعنی« تأذّن» کُم،بلند خدا است: وَ إِذ تَأَذَّنَ رَبُّ

 ادیداد، ز میخواه شیروز افزارا روزبه نیا میرا که به شما داد یما آن نعمت د،یکرد یاگر شکرگزار دَنَّکُم؛یلَاَز

آن وقت  د،یاوردیشکر را به جا ن فیوظا د،یکرد نعمت( امّا اگر کفران 4)د؛یلَشَد یوَ لَئِن کََفرتُم إِنَّ عَذاب م؛یکنیم

 یکلّ یجهیبعد هم نت یهیخواهد آمد. بعد در آ شیشما پ یاست که برا یاست، مشکالت فراوان یآنجا عذاب اله

 نی( ا5.)دیحَم ی  غَنِفَإِنَّ اللَّهَ لَ عاً یاألَرِض جَم یتَکفُرُوا أَنتُم وَ مَن فِإِن  یکه: وَ قاَل مُوس دیفرمایمطالب را م نیاز ا

خود  یبرا نیا د،ینبر ادینعمت خدا را از  د،یمراقب نعمت خدا باش مییگویکه م نیا د،یشکرگزار باش مییگویکه ما م

 13است. ازینیمتعال ب یشما است وَالّا خدا

 ملّی و ذخیره الهی فظ عزتاستقامت در راه حق؛ حا

در مقابل باطل و استقامت در راه حق  ستادنیا یبرا یشخص یآمادگ یهیجامعه اگر روح کیکشور، در  کیدر 

 ستین یو بکلّ رودیم نیکه از ب ستین نیا شیوجود نداشته باشد، آن جامعه نابود خواهد شد؛ نابود خواهد شد معنا

شرف خودش را، عزّت خودش را، استقالل خودش را و اتّکاء به  است که نیا شی]بلکه[ معنا شود،یو نابود م

. یو خارج گانهیب یدخالتها ایاستبدادها،  ای شوند؛یبر آن مسلّط م گرانیخودش را از دست خواهد داد و د یاراده

را از خودشان نشان  هیروح نیاست و رزمندگان ما ا یمهمّ یهیروح یلیو مقاومت خ یستادگیا یهیروح نیا

خودشان نگه دارند؛  یرا برا هیروح نیرا در خودشان حفظ کنند و ا نیاست که ا نیما ا یهیاند، منتها توصادهد

 14را از دست بدهند. نیاست که ا فیاست و ح یاله یرهیذخ نیا

 ادامه راه شهدا و ایستادگی شکر نعمت یعنی

خوشبختانه امروز به برکت انقالب،  نکهیکما ا ؛ستندیکه بِا میرا در همه گسترش بده هیروح نیا میبتوان دیما با

 یراه مقاومت، راه قطع ،یستادگیکرد تا راه جهاد، راه ا نهینهاد ندهیآ یرا برا نهایا دیاست، امّا با ستادهیا رانیملّت ا

 مییگویم م،یکنیحمد که هر روز تکرار م یدر سوره میطور که در قرآن کر. همان ردیقرار بگ یدرپیپ ینسلها

از  یکی گر؛ید ندیشهدا نیهم «هِمیاَنعَمتَ َعلَ» نی( ا3)،«هِمیاَنعَمتَ َعلَ نَیصِراطَ الَّذ میاٍّهدِنَا الصِّراطَ المُستَق»

                                                   
13 .27/10/98 
14. 25/10/98 
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( 4)«نلِحیصاوَ الشُّهَداءِ وَ ال نَ یقیدّوَ الصِّ نَیّیِمنَ النَّبِ هِمیاَنعَمَ اهللُ عَلَ نَیاُولئکَ مَعَ الَّذ»بزرگ شهدا  قیمصاد

 هستند. «هِمیاَنعَمتَ عَلَ »جزو  نهایند؛[ ا]هست

دچار کفران  کنند،یم یکه بعد، ناشکر ی«هِمیاَنعَمتَ عَلَ»جور  کیهم دو جور هستند:  «هِمیاَنعَمتَ َعلَ»البتّه  

 غَضِبَ اهللُ »کردند و  یبودند، امّا ناشکر «هِمیاَنَعمتَ عَلَ»هم جزو  لیاسرائیبن- لیاسرائیمثل بن شوندینعمت م

( هستند 6)«نیوَ لَا الّضالّ هِمیالمَغضوبِ عَلَ رِ یغَ»هستند که  ی«هِمیعَلَ متَاَنعَ»عدّه هم نه،  کی -( شدند5)«هِمیعَلَ

را  نهایاند؛ پس راه ارفته ایاز دن دی]چون[ شه لند؛یقب نیما از ا یکه نه مغضوب واقع شدند، نه گمراه شدند؛ شهدا

 15.میبده میتعل ناگونگو یرا به نسلها نیو ا میو استفاده کن میریگب ادیو  میدنبال کن یستیما با

 یستادگی در برابر زورگویانملّت ایران، طرفدار ا

مقاومت  ینشان داد که به نمادها رانیملّت ا کند،ینشان داد که از خطّ مجاهدتِ شجاعانه دفاع م رانیملّت ا

 کنندیم یکه سع ی. آن کسانستین میدار تسلت است، طرفدار مقاومنشان داد که طرف رانیملّت ا ورزد،یعشق م

داخل نشان بدهند، با صدق و صفا  یِ ا افکار عمومی گانگانیرا از ملّت بزرگ ما به مردم و به افکار ب یگرید زیچ

دار دار مقاومت است، ملّت طرفاست، طرف یستادگیدار ااست، ملّت طرف نیملّت ا کنند؛یبا مردم رفتار نم

 16.دشمنان است ییدر مقابل زورگو یگستادیا

 قامت و مقاومت در جبهه حقلزوم است

به نام  یقتیحق کی یعنی ن؛یا یعنی، «مقاومت یمقاومت، جبهه انیمقاومت، جر یروهاین» مییگویما م نکهیا

 نبود، شیپنجاه سال پ ش،یصد سال پ ،یاسالم میحرکت عظ نیاسالم در دوران معاصر سر بلند کرده است که ا

به وجود آمده؛  نیا کند؛یو عدالت اقدام م یآزاد یو برا ردیگینظام سلطه را محکم م بانیامروز وجود دارد که گر

 لِکَ ٰ  فَلِذ»است که  نجایرا عقب برانند؛ ا نیبه خرج بدهند که ا نیدر مقابل ا خواهندیکه دارند، م یآنها هر توان

 17.نیا یعنی مقاومت است؛ الزم قامتاست هم است، الزم دعوت هم( 5)؛«وَاستَقِم فَادعُ

 قاومت؛ راه آزادی فلسطینراهبرد م

تالش دستگاه استکبار  یهمه نکهیخاطر ا یکار به ضرر خودشان است؛ چرا؟ برا نیاز اوِّل کار، ا میبعد هم گفت

 یکار نیامّا[ اها محو کنند، ]بسپرند، از خاطره یرا به فراموش نیفلسط ادیو  نیاست که نام فلسط نیبود و ا نیا

مردم  تیّنسبت به مظلوم ایدن یشد. االن همه هزند نیفلسط یکردند، بعکس موجب شد که مسئله نهایکه ا

. حاال به چهار نفر سران خائن کنندیرا محکوم م کایو آمر زنندیاست، دارند حرف م نهایحق با ا نکهیو ا نیفلسط

 ییمّلت خودشان هم آبرو نیندارند، ب یاقتیندارند، ل یآنها ارزشرفتند و کف زدند؛  نهاینگاه کرد که ا دیعرب نبا

                                                   
15 .23/10/98 
16 .27/10/98 
17 .6/9/98 
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 ایدر دن ینیفلسط یهاتر شد، مجموعهزنده نیحاال فلسط نیکار به ضرر آنها تمام شد؛ هم نیا نی. بنابرادندارن

 یعوض نیچن کیطرح  نیواضح شد؛ پس ا تشانیّسر زبانها افتاد و مظلوم شتریب نیمطرح شدند، نام فلسط شتریب

ببرند،  شیکار را پ نکهیا یببرند. آنها برا شیطرح را پ نیا نکهیا یخواهند کرد برا ییاست. خب، حاال آنها تالشها

. کنندیم دیرا تهد نیا کنند،یم عیرا با اسلحه؛ او را تطم هایرا با رشوه، بعض هایبعض کنند؛یم هیبه سالح و پول تک

 است. نیا شانیخطّ عمل

و عناصر  نیلسطو مقاومت شجاعانه. ملّت ف یستادگیعالج عبارت است از ا ست؟ی[ چنیسطفل یعالج ]مسئله

 کایو بر آمر ستیونیصه خودشان، عرصه را بر دشمن یبا جهاد فداکارانه یستیبا ینیفلسط یو سازمانها ینیفلسط

 دیمسلمان با یملّتها یکمک کنند؛ همه نهایبه ا دیاسالم هم با یایدن یاست و همه نیتنگ کنند؛ راهش فقط ا

مسلّح  یاست که سازمانها نیمن ا یدهیعالج است. البتّه عق نیکنند؛ ا تیکنند و حما یبانیپشت هاینیاز فلسط

 مقاومت را ادامه خواهند داد؛ راهش مقاومت است. ستاد،یخواهند ا ینیفلسط

از  یترعیوس یرهیدا کیدر  ،ستین نیمخصوص فلسط ایغرب آس یمقاومت خوشبختانه امروز در منطقه نیا 

 یخواهد شد.  و ما به عنوان نظام جمهور شتریمقاومت ب نیشاءاهلل اروز انبهمقاومت وجود دارد و روز نیا نیفلسط

با  م،یهر مقدار بتوان م،یو هر جور بتوان میدانیم ینیمبارز فلسط یهااز گروه یبانیخودمان را پشت یفهیوظ یاسالم

است.  رانیو خواست ملّت ا یاسالم یخواست نظام جمهور نیکرد؛ ا میخواه یبانینها پشتوجود از آ یهمه

 18خواهند شد و دشمنشان را به ضعف خواهند کشاند. تیشاءاهلل آنها تقوان

 ز دشمن است.تنها راه نجات ملّت های مسلمان:تدبیر، استقامت و نترسیدن ا

 داریاعتماد به نفْس را در ملّتها ب دیمؤمن با یو دلها داریب یها. وجداندیبگشا یدیجد یصفحه دیاسالم با یایدن

از دشمن است. خداوند رحمت و نصرت  دنیو استقامت و نترس ریکنند. و همه بدانند که تنها راه نجات ملّتها تدب

 19.دیمسلمان شامل فرما یخود را بر ملّتها

 در برابر دشمن اجر دارد استقامت

]است[. خداوند متعال به  یستادگی؛ ا«فَاستَِقم کـَما اُمِرتَ»و آن  ستین شتریب زیچ کیهم  یدشمن نیعالج ا

. البتّه ستادنی( استقامت، ا9مشکالت فرمود:  َفاستَقِم کـَما اُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَک؛) نیدر مقابل ا غمبرشیپ

دارد؛ فرقش هم  یشتریب یهایشدن، سخت میلکن تسل ت؛اس یکار آسان نکهیهم دارد، نه ا ییهایسخت یستادگیا

متعال به شما اجر خواهد داد:  یخدا د،یکه متحمّل بشو یایاست که شما در راه استقامت و مقاومت هر سخت نیا

مِن  نالونَیَالکُّفارَ َو ال  ظُیغیَمَوطِئًا  طَئونَ یَوَال اهللِ لِیَسب یظَمٌَا وَ ال نَصٌَب وَال مَخمَصٌَة ف هُمبُیصیُ ال بِاَنَّهُم لِکَذ

که  یعمل صالح است؛ در حال کی د،یکه شما تحمّل بکن یاسختی هر( 10.)لِحصااِلّا کُتِبَ لَهُم بِه! عَمَلٌ  لًایعَدُوٍّ نَ

                                                   
18 .16/11/98 
 27/10/98.ترجمه خطبه عربی، 19
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متعال ندارد، بلکه تن به ظلم دادن مجازات  یخدا شیهم پ یاجر چیه تانیهایسخت د،یدشمن بشو میاگر تسل

 20.دیبار ظلم برو رینه ز د،ی: نه ظلم کندهدیدستور م یجور نیا رآنهم دارد. ق

 ایستادگی شرط نصرت الهی

 ینه فقط شما ]بلکه[ همه د؛یبرو شیپ د،یراه را با قدرت ادامه بده نی! ازیکه جوانان عز کنمیمن به شما عرض م

را انجام  خودشان یو انسان یاله یفهیوظ خواهندیناآلوده که م یپاک و روحها یدلها یهمه ران،یجوانان ملّت ا

متعال آنها را  یقطعاً خدا ستند،یبِا تیّو بشر نید منانِو مقاومت، در مقابل دش یستادگیبدهند، ]اگر[ در راه ا

در  م،یشد روزیپ یاله قیچهل سال به توف نی. همچنان که ما در انُصرُهیَاهللُ مَن  نُصرَنَّیَخواهد کرد؛ وَ لَ تیحما

 میخواه روزیپکرد و بر دشمنان  میموانع غلبه خواه یبر همه یاله قیعد به توفب یدر گام دوّم، در گامها نده،یآ

 21شد.

 صرت الهی برای مجاهدانن

شما را  یِ و همّت عال مانیا یقدرت درون دیکنند؛ نگذار فیرا ضع هازهیانگ دیفکرها را عوض کنند، نگذار دینگذار

شاءاهلل با شما است؛ متعال ان یو خدا د،یه خدا توکّل کنب د،یستیببرد. محکم بِا نیخودش از ب یدشمن با ترفندها

شاءاهلل نصرت را ان نی( خدا با اهل تقوا است، خدا با اهلِ حرکتِ در راه او است و مجاهد8.)نیاَنَّ اهللَ مَعَ المُتَّق

 22خواهد داد.

 (آمادگی و قوتمندی:2

 بله با بیماری یک رزمایش عمومیمقا

 خواهمی. البتّه من نمدیآیم شیحوادث در کشور پ نیاز ا ست؛یالعاده نفوق زیچ کیست، گذرا ا یمسئله کیمسئله 

 یمدّت کیآمده،  شیاست پ یاهیّقض کیمسئله را.  میهم بزرگش نکن یلیامّا خ رمیکوچک بگ یلیمسئله را خ

 بنددیعد هم رخت برموجود خواهد داشت، ب کشور یبرا نیا -نخواهد بود یطوالن یلیشاءاهلل خکه ان یمدّت-است 

و در واقع  کنندیها مدستگاه کنند،یکه مردم م یتیو فعّال میآوریبه دست م نهیزم نیکه ما در ا یاتیّ. تجربرودیو م

دستاوردها را داشته  نیدستاورد باشد. اگر ا کی تواندیم نیا رد،یگیانجام م نهیزم نیدر ا یعموم شیرزما کی

 23.به فرصت شودیم لیتبد دیبه نعمت، تهد شودیم لیما تبد یبرا بال م،یباش

                                                   
20 .24/8/98 
21 .21/7/98 
22 .21/7/98 
23 .13/12/98 
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 گی میلیونی برای مقابله با دشمنآماد

( اگر شما در سنگر، 1؛)«عَنه نَمیُ لَم نامَ مَن»باشد،  حواسمان جمع م،یکار دارد. دشمن را بشناس زیدشمن به همه چ

 نکهیباشد؛ کما ا داریکن است بکه دشمن هم خوابش برده؛ او مم ستین نیا شیدر مقابل دشمن خوابت ببرد، معنا

نفر آماده  هاونیلیم یستیما با ران؛یمسائل گوناگون ا یریگیپ یبرا گذارندیجور هم هست. هزاران نفر را م نیهم

و چه انواع  یغاتیچه تبل م؛یمتقابالً به آنها حمله کن دیما هم با م؛یهم ضربه بزن م،یهم دفاع کن نکه،یا یبرا میباش

 24.دیآیبرم یملّت انقالب کیکه از دست  ییو اقسام کارها

 رزمایش بیولوژیک

اند و با تاکید بر ادامه و ی کرونا به مردم عزیز تقدیم کردهبا تقدیر از خدماتی که نیروهای مسلّح تاکنون در زمینه

و رمانی بوده گسترش هرچه بیشتر آن، الزم است سازماندهی این خدمات به شکل یک قرارگاه بهداشتی و د

ه پیشگیری از شیوع بیشتر عالوه بر درمان و ایجاد مراکز درمانی مانند بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه و غیره، ب

ز وظائف اهای الزم نیز بپردازد. تقسیم وظائف و مأموریتهای سازمانها و بخشهای نیروهای مسلّح بیماری با شیوه

 .ن عمل کندل با دولت و وزارت بهداشت و درمااین قرارگاه باید در هماهنگی کام .این قرارگاه است

ی تواند جنبهطرح کرده میبودن این رویداد را م« یبیولوژیکی حمله»این اقدام با توجه به قرائنی که احتمال 

 .نیز داشته و بر اقتدار و توان ملّی بیفزاید بیولوژیکدفاع  رزمایش

اهلل ارواحنا فداه ملت ایران همواره پیروز و برخوردار از یةی حضرت بقامید است با هدایت الهی و پشتیبانی ویژه

 25.امنیت و سالمت باشند

 شانه آمادگی و بصیرت آنهاحضور میلیونی مردم ن

رود تا بتوانند مسلّط ب نیدر منطقه داشت، از ب یقیعم اریبس راتیما که تأث زیعز دیشه خواستندیم هاییکایآمر

که مربوط به  یمسائل ،هیمردم عراق در بغداد، حرکت مردم در سور میعظ ییمایپراه نیبعکس شد؛ ا هیّبشوند؛ قض

است که  یزیمقابل آن چ یهست، درست نقطه هکه در منطق یگرید یایقضا یاست و بعض نهایحلب و مانند ا

 نیاز ا یناش یمقدار کی کنندیم راًیکه اخ ییهاییگواوهی نیمنفعلند؛ ا هاییکایدنبالش بودند. آمر هاییکایآمر

 یمانیسل دیهادت شهشدر آن طرف است. البتّه در  نیجبران کنند. ا یجور کیآن را  خواهندیانفعال است که م

انسان را  یلیبود، خ دیمف یلیبود، خ زیعز یلیخوب بود، خ یلیخ دی[ شهنیآمد؛ ]ا شیما پ یبرا یفقدان تلخ کی

 میکنینگاه م حادثه نیبه ا یوقت کنیخب از دست ما رفت؛ ول خود محفوظ؛ یبه جا نهایا کرد؛یم نیوادار به تحس

 هر غلبه دارد.آنها بر ق درمتعال  یاست که لطف خدا یاله گرِ یحوادث د یحادثه مثل همه نیا مینیبیم

                                                   
24 .4/12/98 
25 .22/12/98 



14 
 

از دو  یکی ( ما4)،نیَیالحُسنَ یحدَاِ : بِنا اِلّا دیگویمتعال در قرآن از زبان مسلمانها م یخدا د؛یامّا راجع به خود شه 

را انسان دارد؟  اشیکیکه  . آن دو چه هستندمیرا ما دار نیاز دو بهتر یکی ن؛یبهتر یعنی یحُسن م؛یرا دار یحُسن

ند سال چ-شد  زرویهم پ د؛یرس نییبه هر دو حُسن یمانیسل دی. شهاستشهادت  اشیکیاست،  یروزیپ اشیکی

 نیا یدر همه ند؛یاکیو عوامل آمر کایآمر دان،یمغلوب م است، یمانیسل دیشه دانیم روزیاست که در منطقه، پ

 .ددا زیعز دیشه نیرا به ا نیَیمتعال ِکلتَا الحُسنَ یخدا یعنی د؛یهم به شهادت رس -جور است نیمنطقه ا

 نیو حضور خودش را نشان داد؛ ا زهیعظمت خودش را نشان داد، اتّحاد خودش را نشان داد، انگ رانیامّا ملّت ا 

افتاد و در مشهد افتاد و در اهواز افتاد و در کرمان افتاد و در قم افتاد، اتّفاق  زیکه در تهران افتاد و در تبر یاقاتّف

 عییتش یدیشه کیمختلف از  یانسان در شهرها ونیلیها مافتد؛ که دهیکمتر م یجور اتّفاق نیبود. ا یبزرگ یلیخ

 نیهم ا نیرا نشان داد؛ ا رانیملّت ا رتیرا، بص رانیملّت ا یدانرا نشان داد، قدر رانیعظمت ملّت ا نیکنند؛ ا

 26بود. یاز برکات اله یکیطرف که 

 -مدل کمیته های اول انقالب-آمادگی در همه زمینه ها در هر زمان و مکان

در  سخت،مهین دانیسخت، در م دانیدفاع در م ینهیزم م؛یکه گفت ییهانهیزم نی[ همیعنی]- هانهیزم یدر همه

آماده داشته باشد؛ در مقابل  کِ یکشور، راهبرد و تاکت یهامحلّه یدر همه جی. بسدیکار باشبهآماده -نرم دانیم

هم در  سخت،مهیدفاع سخت و ن یهانهیهم در زم د؛یآماده داشته باش یو راهبردها هاکیحوادث گوناگون، تاکت

در سال  هاتهیکم ی. تجربهدینشو ریغافلگ یاهیّقض چیدر ه دیکن یسع د؛ینشو ری. غافلگگریگوناگون د یهانهیزم

در محلّات مختلف،  60در سال  یانقالب اسالم یهاتهیاست، از آن تجربه استفاده بشود. کم یخوب یتجربه 60

 داد،یکه در آن منطقه رخ م یاهم حضور داشتند؛ هر حادثه شهیجا حضور داشتند؛ هممختلف، همه  یدر جاها

امروز  یهاییامروز شما را، توانا یهایکار بودند، آگاه. البتّه آنها تازهتهیبه برادران کم افتادیم سانم اناوّل چش

 27مهم است. یلیخ یحضور دائم نیداشتند؛ ا یشما را اصالً نداشتند، امّا حضور دائم

 ح برای مقابله با فتنه هاآمادگی نیروهای مسل

است که مراقب فتنه  نیاست ا تیّحافظ امن ییروهایمسلّح و ن یروهاین مخصوص نهیزم نیهم که در ا یزیآن چ

 یعنی« اَشَدّ( »5: اَلفِتنَةُ َاکبَرُ مِنَ القَتل؛)دییفرمایجا م کی( 4: اَلفِتنَةُ اَشَدُّ مِنَ القَتل،)دیفرمایجا م کیباشند. در قرآن 

ت امّا فتنه از آن بدتر است. خب اگر فتنه از است، نامطلوب اس یبد زی. کشتار چرتبزرگ یعنی« َاکبَر»تر، سخت

با فتنه  یمقابله یالزم را، نظم الزم را برا شیهستند آرا تیّکه حافظ امن ییروهاین یستیقتل بدتر است، پس با

                                                   
26 .29/11/98 
27 .6/9/98 
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 یستیها بااست که دستگاه یزیآن چ نیحفظ بکنند؛ ا یستیفتنه هم با یخودشان را برا یهایآمادگ رند،یهم بگ

 28.داشته باشند به آن توجّه

 ه، مهمترین بخش بازدارندهترس از جوان مؤمن پرانگیز

. سپاه دیکن ادیو ز دیبکن دیتأک یستیذکر شده با هیکه در خود آ ییرا در بخشها یآمادگ نیا د،یتوانیهر چه م

 اً یاست، ثان« قُوَّة» اوّالً د،یکن جادیا یآمادگ دیآن با یکند. آنچه درباره شتریخودش را ب یهایآمادگ دیروز باروزبه

گوناگون؛ در هر  یابزار؛ ابزارها یعنی «لیرِباطِ الخَ» رو؛یتوان و ن یعنیقدرت،  یعنی« ُقوَّة»است.  «لیرِباطِ الخَ»

 یفقط به معنا« تُرهِبون»تُرهِبونَ بِه عَدُوَّ اهللِ وَ عَدُوَّکُم؛  ست؟یابزار متناسب با آن ]دوره[ است. هدف چ یادوره

شد از  مناکی. اگر چنانچه دشمن باستترس، بازدارنده  نیکه از شما بترسند؛ نه، ا دیکه آنها را بترسان ستین نیا

 بتیکه دشمن از ه دیکن یکار دیدشمن است. با یبازدارنده ،یمناکیب نیشما، آن وقت ا یقدرت شما، از آمادگ

 29.بخشِ بازدارنده است نیترمهم نیبکند؛ و خوِد ا میاحساس ب زهیمردان جوان مؤمن فداکار پرُانگ

 ت ایران؛ راه عقب زدن دشمنقوّت همه جانبه ملّ

 کیمن در  م؟یچه کار کن دیآن را دانست؛ حاال با متیحادثه را شناخت، قدر و ق نیا رانیخب حاال که ملّت ا

 رانیملّت ا یپا شیپ( تنها راه در 20بشوند.) یباشد که قو نیهمّتشان ا دیبا رانیا زی: ملّت عزکنمیکلمه عرض م

با  کا،یالبتّه نه با آمر م؛یندار یهم ابائ ذاکرهما از م م؛یبشو یقو میتالش کن دیشدن؛ با یعبارت است از قو

 تریقو یاله قیو به توف میقدرت یامّا نه از موضع ضعف، از موضع قوّت، از موضع قدرت. ما بحمداهلل دارا گران؛ید

شود،  یقو دیاقتصاد کشور با ست؛ین یقدرت، قدرت نظام ست؛ین یقدرت نظامشد. البتّه قدرت فقط  میهم خواه

 دیبا یو فنّاور یاقتصادمان به نفت؛ جهش علم یاز وابستگ میکن دایتمام بشود، نجات پ یستینفت با به یوابستگ

کشور  نیمسئول و رانیملّت ا دیدر صحنه است. با زمانیهم حضور مردم عز نهایا یهمه یکند؛ پشتوانه دایادامه پ

شدن ملّت باشد، با اتّحاد، با حضور، با صبر و استقامت و با کار سخت و  یشدن کشور و قو یقو یتالششان برا

آنچنان  ینه چندان دور یندهیدر آ رانیملّت ا ،یبه فضل اله ،یاله قیاگر ]محّقق[ شد، به توف نیا ؛یاز تنبل زیپره

 30نکنند. دایم په دیجرئت تهد یخواهد شد که دشمنان حتّ

 کای به ایمان و حفظ و افزایش معنویت:(ات3ّ

 مت امام حسین علیه السالمحرکت عظیم دلها به س

 ادیفر کی ن،یحرکت اربع نیحاکم است، ا تیّکه بر بشر ییاهویو پُره غاتیپُرتبل یدهیچیپ یایامروز هم در دن

نه  افتند،یانسان راه م هاونیلیم نکهی: اایدر دن گریوجود ندارد د یزیچ نیاست. چن همتایب یرسانه کیرسا و 

                                                   
28 .8/8/98 
29 .21/7/98 
30 .27/10/98 
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]بلکه[ فَِرق مختلف  یاسالم یفرقه کیفقط از  نهمختلف، و  یکشور ]بلکه[ از کشورها کی ایشهر  کیفقط از 

 ،«جمعنای نیالحس»: دیگفت ی]است[. شما بدرست ینیوحدت حس نی. ایاسالم ریغ انیاد یبعض یو حتّ یاسالم

دلها با هزاران گام در راه است، همه حرکت  نی. اکندیرا درست م یمیاجتماع عظ نیر است؛ حسجو نیا قتاًیحق

امروز  یِ مادّ یایرا به رخ دن نیو ا ،یو آزادگ تیّمعنو یبه سمت آن معدن و سرچشمه افتندیهمه راه م کنند،یم

 یشتریکند، و البتّه عمق ب دایپ یشتریببکند و گسترش  یشتریحرکت ب یستیروز بابهاهلل روزشاءان نی. و اکشندیم

 31.کند دایهم پ

 ن و غیرت دینی، راه پیروزیاتّکای به ایما

عالم، لکن  انیامروز مجهّزند در مقابل زورگو رانیدستمان پُر است. ملّت ا ست،ین یما امروز بحمداهلل دستمان خال

 رتیو غ مانیباشد به همان ا یکه متکّ بخشدیم دهیفا یآن وقت یابزار نظام ست؛ین ی]فقط[ به ابزار نظام هیتک

دشمن  عیوس یرا امروز ما در مقابل جبهه نی. اکندیم ییکارگشا کند،یاثر م یآن وقت است که ابزار نظام ؛ینید

( 1،)«اهلل بِاِذنِ رَةًیغَلَبَت فَِئـةً کَث ـلَةٍ یکَم مِن فِئٍَة قَل» دیفرمایمتعال م یخدا نکهیا م؛یداشته باش ادیبه  دیبا شهیهم

 یبه قدرت اله ،یاو گسترده عیوس اریبس یجبهه کیبر  یالهیقل یفئه کی یجا است؛ گاه نیمصداقش هم

 32.ینید رتیو غ مانیا نیباشد به ا یکه متّک یوقت شودیم روزیپ

 غفلت عامل فساد و بدبختیمعنویت عامل پیروزی و 

تکرار کرده است به مناسبت اُمم  «دیایسراغتان ن یموشفرا»نکته را که  نیقرآن ا یجا یخداوند متعال در جا

 کی لیاسرائی( بن2االَمَدُ فَقَسَت ُقلوبُُهم؛) هِمُ یاوتُوا الکِتابَ مِن قَبلُ َفطالَ عَلَ نَیکَالَّذ کـونوایَ: وَ ال دیفرمایگذشته. م

فرعون بودند،  یشکنجه رین زمردشان، زنشان، فرزندانشا نکهیکردند که با ا دایپ یایآن چنان قدرت معنو یروز

آنها باز  یمتعال راه را برا یخدا نکهیکنند، مقاومت کنند تا ا یستادگیتوانستند فرعون را مغلوب کنند، توانستند ا

فَطاَل  ،یبعد از اندک لیاسرائیبن نیبه آنها عطا کند. هم انیکند و فرج به آن عظمت را با غرق فرعون و فرعون

خارج شدند، دلها  هیکه زمان گذشت، با گذشت زمان از آن حالت اوّل یمقدار کی( 3فَقَسَت قُلوبُهُم؛)االَمَدُ  هِمُیعَلَ

شد؛ آن توکّل، آن اعتماد به خدا، آن حرکت در راه خدا، آن صبر، آن استقامت را از  یشد، قس نیسخت شد، سنگ

 اتیاز آ یکی هیآ نی( ا4؛)«اهلل مَسکَنَةُ َو باءو بَِغضَبٍ مِنَالذِّلَّةُ وَال هِمُ یوَ ُضرِبَت عَلَ»شد که  نیا جهیدست دادند، نت

( شما تا 5العَهد؛) کُمُیگفت: اَفَطالَ َعلَ لیاسرائیبه بن یهم ]وجود دارد[. حضرت موس یگریمتعدّد د اتیاست؛ آ

اِلهًا کَما لَُهم  ِاجعَل لَنا» دییگویو م دیگذشته که فراموش کرد یلیخحاال زمان  د،یفشار فرعون بود ریز روزید

 33.درس است نهای؟ ا«ءالِهَة

                                                   
31 .21/7/98 
32 .18/10/98 
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 معنویت، الزمه مقاومت

آن  یکه بنده رو یزیالزم است؛ آن چ یمعنو یهیمقاومت بن ی. براردیخب، پس حاال بنا است مقاومت انجام بگ

 یهیتر از بنمهم یمعنو یهیبن د؛یداشته باش هیبن دیبا د،یمقاومت کن دیاست. اگر بخواه نیدارم، اصرار دارم، ا هیتک

 34است. یو نظام یمادّ

 (وحدت:4

 اه آزادی و قوّت آنهاکنار زدن تفرقه میان ملّت های مسلمان ر

 یخود را در فضا ریتأث کایآمر یمدّت در برابر خباثتهادر مقاومت بلند رانیا ییاند. تواناشده داریمنطقه ب یملّتها

 ییو رها کایآمر یاستکبار ینوشت منطقه، نجات از سلطهملّتها گذاشته است. سر یهیمنطقه و روح یعموم

 است. ستیونیصه گانگانیب تیّاز حاکم نیفلسط

. وحدت دیعوامل تفرقه را بزدا دیکند. جهان اسالم با کیمقصود را نزد نیبه ا دنیزمان رس دیملّتها با همّت

ما علم  یهادانشگاه ی. همکارکندیرا کشف م یاسالم نینو یسبک زندگ یبرا یاسالم یهاحلراه ن،ید یعلما

را از  یما فرهنگ عموم یهارسانه ی. هماهنگترا خواهد ساخ دیتمدّن جد یبناهاریز ده،یرا ارتقا بخش یو فنّاور

منطقه دور خواهد کرد. ارتباط  یمسلّح ما جنگ و تجاوز را از همه یروهایاصالح خواهد کرد. ارتباط ن شهیر

 یخواهد آورد. رفت و آمدها و سفرها رونیغارتگر ب یهایکمپان یرا از سلطه مانیهاما، اقتصاد کشور یبازارها

اقتصاد خود را با  خواهندیبه ارمغان خواهد آورد. دشمنان شما و ما م یوحدت و دوست یو همدل یمردم ما، همزبان

ما  خواهندیکنند. م نیما تأم یخود را با تفرقه ینیما، و صدرنش یما، عزّت خود را با ذلّت ملّتها یمنابع کشورها

 35.و شما را به دست خودمان نابود کنند

 رسیدن به تمدن اسالمی مراتب وحدت ملت های مسلمان تا

 ،یاست که جوامع اسالم نیاش امرتبه نیترنییدارد؛ پا یاسالم مراتب یایدارد؛ اتّحاد دن یالبتّه وحدت مراتب

هم دست به تعرّض نزنند، با هم  هیعل ،یمذاهب اسالم ،یسالماقوام ا ،یاسالم یدولتها ،یاسالم یکشورها

اسالم عالوه بر  یایاست که دن نیا ن،یقدم اوّل است. البتّه باالتر از ا نیضربه نزنند؛ ا گریکدیمعارضه نکنند، به 

 یو کاف یدر مقابل دشمن مشترک هم دست به دست هم بدهند، اتّحاد واقع زنند،یضربه نم گریکدیبه  نکهیا

 ،یاسالم یاست که کشورها نیباالتر هم ا نیقدم باالتر است؛ از ا کیهم  نیدفاع کنند. ا گریکدیداشته باشند، از 

از لحاظ قدرت  ت،یّاز لحاظ ثروت، از لحاظ امن ،یاز لحاظ علم یاسالم یکنند. کشورها ییافزاهم یسالما یملّتها

 ،یکه باالترند در هر بخش ییکنند، آنها ییافزاکنند، همکمک  گریکدیبه  توانندیم ستند،یسطح ن کیدر  یاسیس

است  نیباالتر هم ا یوحدت است. مرحله زا یامرحله کیهم  نیا رند؛یهستند بگ ترنییرا که پا یدست آن کسان

                                                   
34 .6/9/98 
 27/01/98.ترجمه خطبه عربی، 35
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 یاست که جمهور یزیچ نی. ایاسالم نیبه تمدّن نو دنیاسالم متّحد بشوند در جهت رس یایدن یکه همه

اسالم.  نیزمان، تمدّن نو نیمنتها تمدّن متناسب با ا ،یبه تمدّن اسالم دنیقرار داده: رس ییاهدف غ یاسالم

 36مراتب وحدت است. نهایا

 (دشمن شناسی و مقابله با او:5

 دانستن نقشه او وظیفه است.دشمن شناسی و 

است؛ دشمن را  یناسشاست: اوّالً دشمن یاسالم یما به عنوان مردم، به عنوان آحاد جمهور یفهیآنچه وظ

 ست؛یکه دشمن ک دیدانیبله، شما م م؛یدانیکه خب همه م دیی. نگودی[؛ در شناخت دشمن اشتباه نکنمی]بشناس

دارد  یعیامّا تالش وس دیدانیم ارا شم نهایاست؛ ا کایاست، دشمن آمر سمیونیدشمن استکبار است، دشمن صه

همه  ؛یغاتیتبل یدهیچیپ یهاوهی، نظر مردم را عوض کنند، با شرا بعکس کنند هیّقض نیا نکهیا یبرا ردیگیانجام م

دشمن؛ دشمن چه کار دارد  یبعد، دانستن نقشه ن؛یا یکیمهم است؛  اریبس یشناسمراقب باشند؛ دشمن دیبا

 37.دبکن خواهدیچه کار م کند،یم

 پیش دستی در جنگ نرم

عمل کردن  یالعملداد امّا بهتر از عکس دیدشمن را با. البتّه پاسخ دیعمل نکن یالعملوقت عکس چیدر جنگ نرم ه

حدس  د؛یاز دشمنِ خودتان جلوتر باش شهیقدم هم کیاست.  یو ابتکار یعمل کردن، عمل کردنِ کُنش یو واکنش

را قبل  رندهیگشیو پ کنندهیانجام بدهد، حرکتِ خنث خواهدیم یبکند، چه حرکت خواهدیکه دشمن چه کار م دیبزن

را انجام خواهد داد، و قبل  یطرف مقابل چه حرکت زندیباز ماهر که حدس مشطرنج کیمثل  د؛یام بدهاز او انج

 شهیکه او قفل بشود، نتواند آن حرکت را انجام بدهد؛ هم دهدیرا انجام م یحرکت را انجام بدهد، کار نکهیاز ا

 38.دیکن حرکتجلوتر از او 

 قام:اخراج آمریکا از منطقهانت

 کیاست؛ حاال  یگریحرفها، بحث د نیاتّفاق افتاده است؛ بحث انتقام و مانند ا یمهمّ یادثهح کیباالخره 

 یکارها نیا-است. آنچه در مقام مقابله مهم است  یگرید یمسئله نی( ا10زده شد؛) نهایبه ا شبید یایلیس

منطقه  نیدر ا کایآمر زیانگحضور فسادبر یستیاست که با نیا -کندیرا نم هیّآن قض تیشکل، کفا نیبه ا یِنظام

آوردند، خراب شدن  یرانیمنطقه جنگ آوردند، اختالف آوردند، فتنه آوردند، و نیبشود؛ تمام بشود. آنها در ا یمنته

چشم  یخودمان جلو یجور عمل کردند؛ فعالً منطقه نیقدم گذاشتند، هم ایرا آوردند. البتّه هر جا در دن ربناهایز

هم داشته  یاسالم یو جمهور زیعز رانیرا نسبت به ا یرانگریو نیفساد و هم نید که همهم دارن صرارما است. ا
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دخالتها و حضورها  یمقدّمه نها،یو مانند ا زیمذاکره و نشستن پشت م یمسئله نیا کنند؛یباشند؛ مدام اصرار م

منطقه قبول  یمنطقه؛ ملّتها یدر کشورها ار کایحضور آمر کندیمنطقه قبول نم نیبرسد. ا انیبه پا دیبا نیاست؛ ا

 39.دیبدون ترد کنند؛یبرخاسته از ملّتها قبول نم یدولتها کنند،ینم

 فصل دوم:دشمن کیست و چه میکند؟

 الف(ویژگی های دشمن:

 دشمنی اینها ذاتی است.

 ،یدشمن نیا ست؛ین یو فصل یکه نام بردم، موسم یدشمن یجبهه نیا یکه دشمن میرا هم بدان نیما ا یهمه

است که ما  نی. عالجش ازنندیاست، هر وقت بتوانند ضربه بزنند م یشگیهم یاست، دشمن یذات یدشمن کی

. یاز لحاظ اقتصاد یقو ،یاسیس ظاز لحا یقو ،یتیّاز لحاظ امن یقو ،یاز لحاظ نظام یقو م؛یکن یخودمان را قو

 یبعض نکهیاست. ا یذات یاو دشمن یدشمن که دشمن نتواند ضربه بزند؛ وَالّا میکن یاز جهات مختلف خودمان را قو

 دارند،یبرم یدست از دشمن هاییکایآمر م،یکوتاه آمد یکم کی م،یقدم عقب رفت کیکنند که اگر چنانچه ما  الیخ

 یعصبان کایکه آمر دینکن یفکر کنند که شما کار یبعض نکهیفکر. ا نیاست ا یشفاح یخطا است؛ خطا اریبس

پروردگار عالم است: َو مَثَلُهُم  شیمقابل فرما یدرست نقطه -سندینویها مدر روزنامهو  هایبعض ندیگویم-بشود 

( رشد عناصر 12بِهِمُ الکُفَّارَ؛) ظَ یغیَالزُّرَّاعَ لِ عجِبُ یُ سُوقِهِ یعَل یَکزَرعٍ َأخرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ َفاسْتَو لِیاإلِنج یفِ

 ی، تا دشمن عصبان«بِهِمُ الکُّفار ظَ یغیَلِ»است که  نیا یمؤمن، اصالً برا یجوانها نیا برومند، ینهالها نیمؤمن، ا

 یجهاد، از جوانها یعرصه یاعلم، از جوانه یعرصه یاز جوانها اندی. عصباناندیعصبان شتریهم ب نیبشود؛ از هم

 40.اندیعصبان نهایاز ا ؛ینظام یعرصه یخدمت،از جوانها یعرصه

 دالتضد آزادی و ع نظام سلطه

! مگر میاخاطر نفت آمده یهم که ما برا ندیگویم شوند،یم هیشرق فرات در سور یوارد منطقه هاییکایامروز آمر

خجالت  یعنی م؛یانفت آمده ینفت هست، ما برا نجایا دیگویاست، امّا م گریکشور د کیشما است؟  یخانه

مثل کشور عراق،  شوندیم یکشور کیوارد  ندیآیم شوندیبلند م ازهاجیب ایکنند.  انیب حیرا صر نیکه ا کشندینم

 گاهیداخل پا روندیدارند، م گاهیآنجا پا روند،یآن کشور م تختینه به سراغ پا روند،ینه به سراغ دولت آن کشور م

هم ضدّ عدالت . پس نظام سلطه، دهندیقرار م نیملّتها را، استقالل ملّتها را رسماً مورد توه یآزاد یعنیخودشان! 

 41است. یضدّ آزاد هماست، 

                                                   
39 .18/10/98 
40 .18/10/98 
41 .6/9/98 
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 سالم و نظام جمهوری اسالمیدشمنی نظام سلطه با ا

چه  ست،ین یلیبه دال ینظام یِریوجود دارد؛ حاال درگ یو مقابله به طور قهر و مواجهه یریدرگ ن،یاس بنابرپ

 نیاست؛ منتها ا یطبق اقتضائات حتم یاوجود دارد. تقابل در هر نقطه گرید یهایریبهتر؛ امّا انواع و اقسام درگ

 نیبُروز بکند، نظام سلطه با او مخالف است به خاطر ا یباشد، در هر قالب یامهم است که اسالم در هر نقطه

دارد،  یقدرت که ملّت کیدولت،  کیدر قالب  ،یاسینظام س کیکه اسالم در قالب  یکه گفتم؛ منتها وقت یجهت

مثل  یجور وقت نیدارد، ا یدارد، دانشگاه یایعلم یهاییدارد، توانا یمسلّح یروهایدارد، ن یدارد، ارتش یدولت

نظام سلطه  یکه دشمن ستیجور ن نی. اشودیمآنها صد برابر  یدشمن کند،یو ظهور م کندیبُروز م یاسالم یجمهور

 42.یالماس یاو با جمهور یباشد با دشمن سهیمثالً در فالن کشور، قابل مقا یبا فالن حزب اسالم

 سرائیل یعنی محو دولت آنمحو ا

مطرح  لیمحو دولت اسرائ ،یاسالم یجمهور نیمسئول اناتی( و بهیعل یامام راحل )رضوان اهلل تعال اناتیمکرّر در ب

 چیما با آنها ه- ستین یهودیمحو مردم  یبه معنا لیمحو دولت اسرائ کنند؛یرا بد معنا م نیشده است؛ دشمنان ا

 نیمردم فلسط یعنی «لیمحو اسرائ»است.  یلیتحم مینظور[ محو آن حکومت است، محو آن رژ]م -میندار یکار

دولت  یخود صاحبان اصل -شانیهودیچه  شان،یحیچه مسچه مسلمانشان، - نندیآن سرزم یکه صاحبان واقع

خودشان  نیواقعاً اراذلند، از برا که  نهایو مانند ا اهویمثل نتان یو اراذل و اوباش هاگانهیخودشان را انتخاب بکنند؛ ب

 یاتّفاق خواهد افتاد. بعض نیو ا ن،یا یعنی لییکنند، کشور را خودشان اداره کنند؛ محو اسرا رونیب کنند،ازاله 

 یبالکان و بعض ی[؛ کشورهاشودیمستقل م نیکه چطور مثالً بعد از گذشت هفتاد سال ]فلسط کنندی( م5استبعاد)

بودند مستقل شدند، برگشتند به  گرانیز شصت سال، هفتاد سال که در تصرّف دهم بعد ا گرید یاز کشورها

 43اتّفاق خواهد افتاد. نی( ا6)ز؛یاهللِ بَِعز عََلی لِکَندارد. وَ ما ذ یبُعد چیخودشان؛ ه یملّتها

 ب(اهداف و اقدامات دشمن:

 ر ایمان و اراده راسخ مردمد راهبرد دشمن در شکست ملت ایران:خلل در عزم و اراده جوانان و تردید افکنی

و دستگاه  یستیونیصه میرژ کا،ی: دشمن عبارت است از آمرمیگویرا به طور قاطع م نی. من امیدشمن را بشناس

و  ایو غارتگران دن هایاز کمپان یامجموعه کی ستند؛یفقط دولتها ن ست،ین کایاستکبار؛ دستگاه استکبار فقط آمر

 نهایمخالف باشد مخالفند؛ دشمن ا یستم و غارتگر اکه ب ی]هستند[ که با هر مرکز نهایو مانند ا ایستمکاران دن

 یزیچ کیما بزند و  هیهم عل یحرف کی یوقت کیمنطقه که حاال  رونیب ایهستند؛ ما فالن دولتِ در منطقه 

 هیدشمن و عل از آنها در خدمت یکه حرکت یمادام ستند؛یدشمن ن نهایا م؛یآوریرا دشمن به حساب نم دیهم بگو

اشتباه  دیدشمن آنها هستند؛ در شناخت دشمن نبا م؛یآوریرا دشمن به حساب نم نهاینزند، ا رسَ یاسالم یجمهور

 است نیدشمن ا ی[. نقشهمیشوی]موفّق م میدشمن را هم اگر دانست ینقشه یراه مقابله م،یرا دانست نیکرد؛ اگر ا

                                                   
42 .6/9/98 
43 .24/8/98 
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است؛  نیدشمن ا یاساس یگوناگون دچار خلل در عزم و اراده کند؛ نقشه یکه جوانان ما را، مردم ما را در بخشها

 مان،یا یواژهدیکه عرض کردم؛ دو کل یهمان دو عنصر یعنیمردم و در عزم راسخ مردم؛  مانیدر ا یافکندیترد

که  دانندیاست که دشمن دنبال آن است؛ م یزیچمردم آن  ینید رتیو غ مانیدر ا یافکندی. تردینید رتیو غ

قرار خواهد  ریهم تحت تأث یاسالم یجمهور یقدرت دفاع یو حتّ یاتّفاق افتاد، قدرت تهاجم نیاگر چنانچه ا

 نیا ست؛ین نیو مانند آن، فقط ا کایآمر یالبتّه توطئه کنند؛یخواهد رفت؛ لذا دارند توطئه م نیگرفت و از ب

 44.است نشیمهمتر

 ه از کرونا برای تضعیف انتخاباتاستفاد

در قم مثالً داده شد، ]دشمن[ از  یماریب نیو ا روسیو نیاش انتخابات بود، خبر بُروز اشنبه که جمعهپنج شب

دادن  یدر صف رأ د،یستیدر صف انتخابات بِا دیمردم نبادا برو»کردن که  غاتیشنبه شروع کرد تبلسحر پنج

 نیتراز کم یعنی! دینی؛ بب«هست روسیهست، مرض هست، و یماریاست، چنان است، ب نیآنجا چن د،یستیبِا

 دیچند ساعت هدر برود؛ بالفاصله شروع کردند به گفتن و دائم تأک یاستفاده کردند و نگذاشتند حتّ یفرصت

 45کردند.

 فصل سوم:عاقبت داستان چیست؟

 ه ای مؤثر در آینده تاریخپدید

 کیکه هر  شودیبرگزار م یدث مهمحوا یانهینشست شما در م امسال یاسالم یانجمنها هیاتحاد زیجوانان عز

حضور  ،ینظام یهاینمائآن است. شهادتها، قدرت یو ملت انقالب یاسالم رانیعظمت و اعتبار ا ینشانه یاز جهت

 ،یدانش و فناور یفعال در عرصه یو عزم راسخ جوانان، در کنار هزاران مجموعه یقو یهیروح ،یمردم رینظیب

در  کتای یدهیپد کیاز جوانان سراسر کشور، همه از سر بر آوردن  یمیدر بخش عظ یو معنو ینید کردیرو زیو ن

 46بگذارد. کنندهنییو تع قیعم راتیتأث خیتار یندهیدر آ تواندیکه م یئدهی. پددهدیجهان امروز خبر م

 افق روشن در جنگ اقتصادی

دشمن را عقب  یجنگ نظام یر عرصهخب، حرف ما تمام شد. همه بدانند؛ هم دوستان ما، هم دشمنان ما. ما د

 نیهم- میددشمن را عقب ز یتیّجنگ امن یدر عرصه م،یدشمن را عقب زد یاسیجنگ س یدر عرصه م،یزد

 یهادر عرصه -زده شدند؛ عقببود یتیّنبود، کار امن یمردم یکارها نهایبود؛ ا یتیّامن یچند روز، کارها نیا یکارها

ور قاطع عقب طهم دشمن را به  یجنگ اقتصاد یدر عرصه ،یاله قیه توفب م؛یامختلف دشمن را عقب زده

 زد. میخواه

                                                   
44 .18/10/98 
45 .4/12/98 
46 .5/11/98 



22 
 

و آنچه  دیکه از مسائل مربوط به تول یکند. و آن طور ادیشماها را ز قاتیمتعال توف یاهلل خداشاءکه ان میدواریام 

 ،یمسائل اقتصاد ینهیدر زم منیبیاهلل مشاءرا ان یروشن یندهیمن گزارش شده، بنده آ یآمده برا شیامسال پ

تر خواهد راه روشن نیروز ااهلل روزبهشاءاست و ان دیتولاست و رونق  دیتول نیآن هم هم دیکل میکه عرض کرد

را به دست خواهند آورد. و بحمداهلل اوضاع را، افق را، بنده روشن  یشتریب قاتیاهلل توفشاءشد و دوستان ان

دارم،  هکه بند یها و بر اساس اّطالعاته[ آنچه در مقابل چشم بنده است، بر اساس تجربه]با توجّه ب یعنی نم؛یبیم

 47.نمیبیافق را کامالً من روشن م

 دشمن اصلی، استکبار جهانی تو دهنی ملّت ایران به

 ،یجهان سمیونیصه ،یاستکبار جهان یعنی -و کوچک ریپست و حق یآدمها نینه ا ،یآن دشمن اصل-دشمن 

 نیکه ا فهمندیم کنند،یرا مراقبت م ایخودشان و دارند دن یاسیس یاساس یتورهایاند پشت مانکه نشسته ییآنها

 48.رانیملّت ا میمقابل حرکت عظ در شوندیم ینینشآنها وادار به عقب خورند،یم یچه؛ آنها تو دهن یعنیحرکت 

 روز افزون جمهوری اسالمی ضعف روز افزون دشمن و قوت

از  کایشکست آمر لی. دلخوردیو شکست م خوردیضربه م رانیساله دائم دارد از ملّت ابرد چهلن کیدر  کایآمر

به کار  رانیا هیعل توانستندیم هاییکایرا که آمر ییسالحها یاست که همه نیچهل سال ا نیدر ا رانیملّت ا

ها، رسانه ،یسالح فرهنگ ،یسالح اقتصاد ،یتیّسالح امن ،یسالح نظام ،یاسیسالح س-ببرند، به کار بردند 

 -از روز اوّل تا امروز-چهل سال  نیدر طول ا نکهیا یچه؟ برا یبکنند کردند؛ برا توانستندیم یو هر کار -غاتیتبل

 تریساقط که نشده، هزار برابر قو یچهل سال نظام اسالم نیرا ساقط کنند؛ در طول ا یاسالم ینظام جمهور

 دهند؛یرا شکست م کایدارند آمر رانی. چهل سال است که مردم اگریداست  نیدشمن ا تشکس یهم شده؛ معنا

 49شده. ترفیضع کایآمر م،یاشده تریما قو

 زوال آمریکا

ل خوره افتاده به مث نهایا فهمدیاست که انسان م جیدر آن کشور را یاز لحاظ اجتماع یبیو غر بیعج یزهایچ

شُکوه و جالل  دهند،یم شی[ ظاهر را آراهاییکای. ]آمربردیم نیرا از ب نیدارد ا انهیکشور و مثل مور نیجان ا

 هیّترسانند؛ ظاهر قضب ایرا در دن هایبدهند، هم بعض بیرا فر گرانیهم د نکهیا یبرا ه،یّبه ظاهر قض دهندیم

 کشتی جالل و هشُکو که همچنان امنوشته: امکرده ادداشتیجور  نیاست، شُکوه و جالل است. من ا شیآرا

غرق  کایو آمر ستینهم مانع از غرق شدنش  کایمانع از غرق شدن آن نشد، ُشکوه و جالل آمر کیتانیوف تامعر

 خواهد شد.
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 ن؛یا یعنی مییگویکه م «کایآمر»و استکبار؛  انیظلم و طغ تیّعبارت است از حاکم میآنچه ما با آن مخالف 

است که درواقع در دست  کایار و طاغوت، آمرو استکب انیطغ ی. امروز البتّه قلّهستیهم ن کایمخصوص آمر

. هر کشور چرخدیدارد م -ستیونیصه یدارهایدر دست ثروتمندان و کمپان ؛یستیونینه دولت صه- هاستیونیصه

 چیبا ه م؛یندار یبه عنوان ملّت مخالفت یملّت چی]طور[ است. ما با ه نیرفتار را داشته باشد ا نیهم هم یگرید

. میمخالف یو اله یانسان یارزشها هیعل انیبا طغ م،یبا ظلم مخالف م،یما با استکبار مخالف ؛یملّت چیبا ه ،ینژاد

هم منفور است. قدرت  ایاست؛ مظهر ظلم است، مظهر استکبار است، لذاست که در دن نهایمظهر ا کایامروز آمر

گوناگون دارد،  یکشورها نیدر ا یمنظا گاهیها پااالن در اطراف کشور ما ده کشد؛یو آن م نیرا به رخ ا اشیمادّ

که  خورندیم ییهاچارهیدرد آن ب هنه ب خورند،ینه به درد خودش م خورند؛یبه دردش نم ینظام یهاگاهیپا نیامّا ا

به  د،یایب شیپ یااگر مسئله یروز خورد؛یدارند؛ به درد آنها هم نم نیبه ا دیو چشم ام دهندیرا م شانیپولها

 ختنیدر حال فرو ر یاز لحاظ باطن ،یاز لحاظ روح ،یاز لحاظ معنو -استکبار-آن کشور  دردشان نخواهد خورد.

 50است.

 له قرن قبل از مردن ترامپشکست معام

از  راًیاخ ییکایآمر رانیبگو سر گردنه  انیکه زورگو دندیشن ایدن یهمه گر؛ید دیدی. خب شننیفلسط یامّا مسئله

 کی نکهیبه ا کنندیخوش مخودشان را دل«. قرن یمعامله»اند ا هم گذاشتهکردند؛ اسم آن ر ییرونما یطرح کی

انجام دادند و دنبالش هستند  نهایکه ا یکار نیبنده ا ظربشود. به ن دیشا رد،یبگ دیبگذارند، شا شیبرا یاسم بزرگ

( )خب قبل از آنکه 7است.) شروع کار به ضرر خودشان نیخباثت است، ثالثاً از هم ینشانه اً یاوّالً احمقانه است، ثان

 مقانهکه چرا اح دیدانیشما م یهمه شودیمعلوم م د؛یفرستاد ریبدهم که چرا احمقانه است، شما تکب حیبنده توض

 جهیطرح قطعاً به نت نی.( احمقانه است؛چرا؟ چون امیگویرا م نیو باز ا کنمیحال بنده تکرار م نیاست؛ امّا در ع

نخواهد کرد، آمدن  دایکه قطعاً تحقّق پ یکار کی[ ی]برا نیابنابر رد؛یمین ترامپ، مطرح قبل از مرد نیا رسد،ینم

عمل  کیکردن  ییجنجال راه انداختن و رونما ایو در دن نو آن را دعوت کرد نیو نشستن و خرج کردن و ا

 51است. یااحمقانه

 های الهی در پیش چشم ملّتتحقق وعده 

بحمداللّه  د،یا از دلها بزدار یروشن نیفروغ را، ا نیببرد، ا نیرا در دلها از ب دیام خواهدیچشم دشمن که م یبه کور

ها را متعال وعده یاخد نکهیمطمئن بود به ا یستیحفظ کرد و با یستیرا با دیام نیاست؛ ا ادیدر کشور ز دیام

 محقّق خواهد کرد.
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 میکه رژ کردیتصوّر م ی! چه کسزانی. عزمینیبیرا م یاله یهادر مقابل چشممان تحقّق وعده میامروز ما دار 

توانستند  یلیاسرائ یروهایجنگ، ن کیدر  امدندیاش برنمسلّح چند کشور از عهده یروهایکه ن یایستیونیصه

در یک جنگ دیگر، در ظرف حدود ده دوازده روز  ؛ش روز شکست بدهندرا در ظرف ش یسه کشور عرب یروهاین

 یلهیبه وس آمدند،یاش برنمکه سه لشکر از سه کشور از عهده یمسلّح مسلّط یروین نیا -توانستند شکست بدهند

باال برد در ظرف  میرا به عالمت تسل شیشد، شکست خورد، دستها ینینشاللّه وادار به عقبجوانان مؤمن حزب

 کیروز در  22رف ــ در ظ یوجبکی یدر غزّه ــ غزّه ینیتر، در مقابل جوانان باهمّت فلسطمهم نیروز! از ا 33

 یرا چه کس نهایبس کرد؛ اآتش یشکست خورد و تقاضا گرینوبت د کیروز در  7نوبت شکست خورد، در ظرف 

 یهاکه باور به وعده یکه توّکل به خدا بود، وقت یکه صبر بود، وقت یبود، وقت یستادگیکه ا یوقت کرد؟یتصوّر م

 52خواهد بود. نیهم هم نیبعد از ا م،یل چشم خودمان مشاهده کرددر مقاب مارا  نهایا د؛یآیم شیپ نیبود، ا یاله

 رت الهی و نقطه عطف تاریخیایّام اهلل؛ نشان دهنده دست قد

حوادث  ن،یریش یتلخ، ماجراها یبود؛ ماجراها یُپرماجرا و استثنائ یکه بر ما گذشت، دو هفته یادو هفته نیا

که دست قدرت خدا را  یآن روز یعنیچه؟  یعنی اهللومیآمد.  شیپ رانیملّت ا یدو هفته برا نیر اد آموزدرس

 یکشورها یو صدها هزار در عراق و بعض ران،یدر ا ونیلیها مکه ده یآن روز کند؛یانسان در حوادث مشاهده م

 از یکی نیجهان را شکل دادند، ا یبدرقه نیترآمدند و بزرگ ابانهایبه پاس خونِ فرمانده سپاه قدس به خ گرید

 یهم که موشکها یباشد. آن روز توانستیجز دست قدرت خدا نم یعامل چیاست. آنچه اتّفاق افتاد، کار ه اهللامیّا

دو  نی( ما ا6است.) اهللامیّ از ا یکیآن روز هم  د،یرا در هم کوب ییکایآمر گاهیپا ،یسپاه پاسداران انقالب اسالم

 رانیگذشته، در مقابل چشم خودمان ما ملّت ا یدو هفته نیدر همچند روز گذشته،  نیاهلل در همامیّ روز را جزو ا

که  نی. انهایا ستندین یعادّ  یروزها سازند،خیتار یروزها خند،یعطف تار ینقطه یروزها نهایا م؛یمشاهده کرد

جور  نیعالم ا یقدرت متکبّر زورگو کی بهرا دارد که  یتوان روح نیقدرت را دارد، ا نیا ،یملّت کی ،ییروین کی

 راتیلکن تأث شوند،یاست؛ روزها تمام م اهللامیّاست، پس آن روز جزو ا یدست قدرت اله یدهندهبزند، نشان یلیس

روزها  نیکه ا یملّتها، آثار ریملّتها، در منش ملّتها، در مس یهیدر روح مانند؛یم یملّتها باق یروزها در زندگ نیا

 53ودانه است.آثار ماندگار و بعضاً جا گذارندیم یباق

 ین و نماز در بیت المقدّسوعده آزادی فلسط

و  دید دیاهلل خواهشاءو ان دینیکه شما جوانها آن روز را بب میدواریخواهد رفت و ام شی]مطلب[ پ نیشاءاهلل او ان

خواند.  دیاست،  نماز خواه یمهمّ یمسئله نهایا یقدر برا نیکه ا المقدّستیدر ب یاله قیاهلل و به توفشاءان
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را از سر ما و کشور ما و مردم ما کوتاه  اهلللیسبیف نیو مجاهد اهلللیسبیجهاد ف یهیخداوند متعال سا میدواریام

 54نکند.

 گشت فلسطین به فلسطینی هاباز

ت، ما ــ انجام داده اس یــ منطقه ایغرب آس یکه در منطقه ینیسنگ یهانهیاستکبار با هز مینیبیم میامروز دار

 چیو ه میخرج کرد نجایدالر ا اردیلیما هفت هزار م ندیگویم ند؛یگویرا خودشان دارند م نیتا امروز ناکام بوده! ا

 یمانیا یبه قدرت معنو توانیاست که م نیا یدهندهن نشانیا کنند؛یخودشان دارند اقرار م ست؛یدستمان ن زیچ

روزها  نیکه ا یبازگشت یهاییمایپراه نیبه شما عرض کنم، ا بود و من دواریام ندهیکرد و به آ هیاعتماد کرد، تک

 نخواهد و صاحبا یمنته شاننیبه سرزم یبه طور واقع هاینیبه بازگشت فلسط یروز کی رد،یگیدر غزّه انجام م

شما و  کیکای یخودش را برا قاتیاللّه. از خداوند متعال توفشاءبرخواهند گشت؛ ان نیبه ]آن[ زم نیسرزم

 55.کنمیمسئلت م تانیهاوادهخان

 نصرت الهی و شکست باطل

در راه باطل دارد  رانیاست که دشمن ملّت ا نیمحکوم به شکست است؛ علّت هم ا رانیکه دشمن ملّت ا دیبدان

 کردند،یم ییکارها ،ییهاپوشش ریز کایآمر ی. اگر گذشتگانِ رؤساکندیدر راه غلط دارد حرکت م کند،یحرکت م

 یسازخودشان، فتنه یافروزجنگ ان،خودش یخودشان، انحرافها یو بدون پوشش، فسادها یعلن گریحاال که د

 طانیراه ش . راه، راه باطل است،دهندیرا دارند نشان م گرانید یها و ثروتهاخودشان به داشته یورزخودشان، طمع

اهللُ َفلَن تَجِدَ لَه  لعَنِیَعَنَهُُم اهللُ وََمن لَ نَ یمتعال فرمود: اُولئکَ الَّذ یهمان است که خدا طان،یراه ش نیاست؛ و ا

 یاکنندهنصرت افت،ینخواهد  ینصرت کند،یو از درگاه خودش دور م کندیکه خدا او را لعنت م ی( کس7)رًا؛ینَص

 میو حک زیکننده خداوند عزو آن نصرت دیدار کنندهشما نصرت یاست. ول نیهم هم هیّواقع قض افت؛ینخواهد 

 56رساند. خواهدشاءاهلل شما را نصرت خواهد کرد و به مقصودتان ان است و

 پیروزی قطعی بر دشمن

 نیناظر به هم انیآقا یشعرها نیاز ا یلینشدن در مقابل زورگو است. امروز خ میو تسل یستادگیاز معارف، ا یکی

را قانع کنند که  رانیملّت ا نکهیا یوجود دارد برا یایو قو دیشد یزهیبود. انگ نیبود و کامالً درست و مت هیّقض

و  هاشکدهیاز اند یادشمن، مجموعه یهارسانه ا،یدر دن یجمعاطارتب لیوسا ا،یدن یوهای. راددییایکوتاه ب دیآقا با

کوتاه  کایدر مقابل آمر دیرا قانع کنند که با رانیمّلت ا نکهیا یبرا کنندیم یاند طرّاحنشسته یفکر یهاتیّجمع

 یرویکرد، ن قیتزر یپدریرا پ یمعنو یروین یستیامّا با ستاده،ی. خب ملّت ما بحمداهلل استیهم ن یاچارهو  دییایب

]آمده:[ وَ ال تَجعَل  هیّسجّاد یفهیصح یدعا نیاز معارف است. در هم یکی نیزنده کرد؛ ا دیبا یدرپیرا پ یمعنو
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کافر و فاسق نکن، من را محتاج آنها نکن، چشم من به دست  ونیرا مد من یعنی( 11)دَا؛یَ...  یَّلِفاجِرٍ وَ ال کاِفرٍ عَلَ

او را در مقابل  خواهدیاز خدا م نکهیاز معارف است. ا یکی نیآنها احساس ضعف نکنم؛ ا قابلآنها نباشد، من در م

 وضع دچار شد. نیبه ا دیاست که در مقابل دشمن نبا نیا شیوضع دچار نکند، معنا نیدشمن به ا

ردم و حضور پُرشور م یبه حضور حماس ازیکه ن ییایقضا یاهلل روح حماسه در کشور ما زنده است. در همهبحمد 

 نیاند. اشده دانیم کلمه با همان شور و با همان حماسه وارد یواقع یاست، مردم به معنا شدهیمردم احساس م

نگ کامل، ذهنها را فره کی یبه معنا یتسیکند، بخصوص در جوانها؛ با دایعمق پ دیو احساس با تیّشور و معنو

نگاه  یمدّاح است. بنده وقت یعهکار، کار شما است، کار جام نیاست و ا ریپذامکان یسازبا فرهنگ نیقانع کند. ا

جاع، در سطح کشور دارند ش ،یکه حقًّا و انصافاً مدّاحانِ مؤمن، انقالب نمیبیخودمان، م یبه سطح جامعه کنمیم

 .کنندیم یو اثرگذار دهندیم امکار انج

خوب  یِاست؛ سرداِر نظام یجنسِ جور یاسالم یو جمهور یاسالم یو جامعه یجنسِ حکومت اسالم الحمدهلل

 م،یخوب دار اریو هنرمندِ بس رتیسازانِ ُپرهمّت و باغفرهنگ م،یو خوب دار زهیجواِن پُرانگ یمردان علم م،یدار

و نظام  یکه اسالم و حکومت اسالم ییهر جا هک میهم دار دانهایم یهمهکار در کار و حاضربهبهمردمِ آماده

به فضل  یاسالم یجنسِ جور جمهور نیا کنند؛یم دایداشته باشد، زن و مرد آماده هستند و حضور پ ازین یاسالم

 یروزیپمطمئنّاً  کنم،یمشاهده م نم،یبیدر واقع م یعنی کنم،یکه بنده احساس م یطوراست و آن  یو لطف اله

 57است. رانیدشمن متعلّق به ملّت ا عیوس یبههبر ج ییو نها یقطع

 الهی بر پیروزی ملت ایران اراده

است و ملّت  یصبّار و شکور است؛ ملّت ما ملّت پُراستقامت یجامعه کیبه نظر ما  یرانیا یب، حاال جامعه

سالها بوده  نیدر طول ا یاسگزار الطاف الههمواره سپ رانیملّت ا ،یمتماد یسالها نیاست. در طول ا یشکرگزار

 یِ و معنو یاست که ابعاد مادّ نیمسئله ا نیاوّل می. گفتمیریدرس بگ اتیآ نیاز ا دیاست. ما ملّت صبّار و شکور با

را  رینظیب تیّجمع نیا ،یانقالب اسالم یروزیسال از پ 41پس از  کنمی. من عرض ممیکن ییرا شناسا دهیپد نیا

 کی توانستیم یآورد؟ کدام عامل دیپد یاشک و عشق و شور را چه کس نیآورد؟ ا دانیبه م یدرتکدام دست ق

حوادث  نیدر ا توانندیکه دست قدرت خدا را نم یآن کسان ؟ینشان بدهد جز دست قدرت اله را یامعجزه نیچن

 اریو بس ی. بُعد معنودیرا د دست قدرت خدا دی. بامانندیعقب م کنند،یمسائل م نیدر ا یمادّ یهالیو تحل نندیبب

را در ملّت  یحرکت نیچن کی لمتعا یخدا ی. وقتکندیکار را م نیمتعال ا یاست که خدا نیحادثه هم نیمهمّ ا

است  نیا یدهندهنشان نیملّت است. ا نیا یروزیبر پ یاله یاحساس کند که اراده دیانسان با آورد،یبه وجود م

 اتیّمعنو یدهندهشود. نشان روزیخط حرکت کند و پ نیراه و در ا نیملّت در ا نیه ااست ک نیبر ا یاله یکه اراده

 نیبزرگ با خطّ امام، مردم با ا عتیب نیو در ا یستادگیا نیوفا و ا نیعشق و ا نی. استملّت هم ه نیو باطن ا
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سال از  یاز س شیب عظمت، آن هم بعد از گذشت نیبا ا یعتیکردند؛ ب عتیبا خّط امام ب دانیحضورشان در م

 یکه پس از تالش امپراتور دجور امام زنده است. چه ش نیا کنند،یم عتیجور با امام، مردم ب نیرحلت امام بزرگوار ا

 ایدن یدر همه سمیونیصه یخبر یحادثه، امپراتور نیحادثه و بعد از ا نیدر چند روز قبل از ا- سمیونیصه یخبر

اش خارجه ریگفت، وز کایآمر جمهورسیخود رئ ست؛یرا متّهم کنند به ترور ما زیکردند سردار بزرگوار عز یسع

متعال صفحه  یخدا -«ستیترور ست،یترور»تکرار کردند  ایدن یدر همه یستیونیصه یخبر یهاگفت، دستگاه

به مختلف مردم  یدر کشورها ران،یدر ا نجایداد؟ نه فقط در ا بیترت خواستندیرا درست بعکس آنچه که آنها م

 شودیمدست خدا را بوضوح ن ایرا آتش زدند. آ هاستیونیو صه کایبزرگ درود فرستادند و پرچم آمر دیشه نیروح ا

به همراهش  کس،یشدّت، در غار ثَور تنها، ب تیدر نها غمبر،یپ ی( را که درباره7«)ال تَحزَن اِنَّ اهللَ مَعَنا» ایآ د؟ید

را به قوم  یحضرت موس شیفرما نیا ایآ دهد؟یرا نشان نم نی( خدا با ما است؛ ا8«)ال تَحزَن اِنَّ اهللَ مَعَنا» دیگویم

ما را محاصره کنند  ندیایفرعون ب یروهای( االن است که ن9«)اِنّا لَمُدرَکون» گفتندیم بودند دهیکه ترس لیاسرائیبن

 یَاِنَّ مَعِ» نجایا ای( آ10)؛«نیهدیَسَ یرَبّ یَکَلّا إِنَّ مَعِ»فرمود،  یو بُن کار ما را تمام بکنند، حضرت موس خیو از ب

 ی( خدا با ما است؟ خدا دستها11،)«اِنَّ اهللَ مَعَنا»احساس کند که  تواندینم رانیملّت ا ند؟یبب شودیرا انسان نم «یرَبّ

 نکهیا-شهادت بزرگ هم نیملّت فعّال کرده است. خود ا نیا انیجامعه، در م نیکشور، در ا نیقدرت خود را در ا

دولت  کا،یدولت آمر ییاست؛ رسوا یقدرت اله اتیاز آ یکیشهادت هم  نیخود ا -بود عییحاال مربوط به تش

با  یمبارزه فرمانده نیتریو قو نیتررا که سرشناس یکس نهایدولت را رقم زد؛ ا نیا ییرسوا کا،یآمر یآبرویب

منطقه است،  نیدر ا سمیبا ترور یفرمانده مبارزه نیرتیکلمه، قو یواقع یبه معنا یمانیسل دیشه-بود  سمیترور

 58.]ترور کردند[ -هم شناخته شده استعنوان  نیبه هم

 پیروزی با ماست.

لکن  م،یبرینه، ما هرگز کشور را به سمت جنگ نم شود؛یم یریدرگ شود،یجنگ م ندیگویم هایحاال بعض نکهیا

. و میستیایکنند، ما با قدرت تمام در مقابلشان م لیتحمکشور  نیرا بر ا یزیبخواهند چ گرانیاگر چنانچه د

 نیکشور از امروز ا نیا یکه فردا میمتعلّق به ما است؛ معتقد یروزیکه پ میکه خدا با ما است؛ معتقد میمعتقد

 59بمراتب بهتر است. روزشیامروزش از د نکهیکشور بمراتب بهتر خواهد بود، کماا

 پیروزی قطعی جبهه حق

 یروزیرا من عرض بکنم به شما. پ نیاست؛ ا شدهنیتضم یروزیپ یعنیاثر ندارد؛  یاست که آن دشمن یمنتها قطع

متعال در قرآن  یاست. خدا شدهنیتضم ران،یدر ا یانقالب میعظ انیجر نیا یروزیو پ جیبس یروزیو پ رانیملّت ا

 یاری. خب، کندیکس بر شما غلبه نم چیکند، ه یاریا ( اگر خدا شما ر7اهللُ فَال غالِبَ لَکُم؛) نصُرکُمُیَ: اِن دیفرمایم

را،  یاله یریگخدا را، جهت نید دیکرد یاری( اگر شما 8)؛نُصرکُمیَاست؟ ِان تَنصُرُوا اهلَل  یکردن خدا چه جور
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است که  یزیهمان چ نیخواهد کرد؛ ا یاریرا، راه خدا را، خدا هم شما را نصرت خواهد کرد و  ییمنطق خدا

 یاسالم یجامعه جادیا کنند،یرا دنبال م یدر کشور دارند اهداف اله یانقالب میعظ انیجر نیوجود دارد. اامروز 

پس کار خدا است، راه  کنند؛یو دنبال م کنندیرا در کشور دارند طلب م یاله عتیتحقّق شر کنند،یرا دارند دنبال م

متعال  یخدا ینصرت خواهد کرد، و وقتمتعال هم  ینصرت خدا شد، خدا یخدا است، نصرت خدا است؛ وقت

 60.کس بر شما غلبه نخواهد کرد چی( ه9نصرت کرد، فَال غالِبَ لَکُم؛)

 وعده پیروزی به بسیج

را دچار مشکل  جیتوطئه کند و نفوذ کند تا از درون، بس جیبس هیکه عل کندیو توان خودش را م یسع یدشمن همه

بر  یاله یکه به حول و قوّه دیرا هم بدان نیمقابله است؛ ا کیرزه و مبا کی م،یحرکت عظ کی نیکند؛ و البتّه ا

 61شد. دیخواه روزیهمه پ
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