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ن اسالم ن  د
دين افيون است يا محرك؟

 ناي از بعضى در و گذاشته و گذاشت تأثير هم ما جوانهاى در و ايران خود در االسف مع و .كردند تبليغات اينطور اينها را دين !»است افيون دين، اصلِ«
 آمده دين هك است اين معنايش !است جامعه افيون !است افيون دين :هست هم اثرش باز حاال كه حاال .هايند تفاله همان از اينها .هست اثرش باز هم ما روشنفكرهاى

 كشيد افيون وقتى افيونى كه طورى همان !بچاپند آنها و كنند خواب را مردم اينكه براى كردند، درست قدرتمندها همين كردند درست را دين يعنى -را مردم كه است
 مثل ]تا[ كنندب دين به توجه مردم كه كردند درست قدرتمندها كه است چيزى همچو يك كه كردند تبليغ اينها هم را دين ندارد، چيزى به توجه ديگر و زند مى چرت
 همين بود مى دين رقدرتمندت كه اسالم ] به[ كشاندندش .گفتند اينطور دين به راجع .ببرند بين از و كنند غارت بيايند آنها و بروند، خواب كشد مى افيون كه آدمى

 مى ار اين باز هم حاال ماندند آنها هاى تفاله از كه اشخاصى از بعضى را اين .است خوب پيش سال چهارصد و هزار براى اسالم :اسالم به كشاندندنش را حرفها
 نفهميده، مه گاهى و زنند، مى گاهى همينها كه حرفهايى اين از و !».نيست حاال مالِ است، سابق مالِ  اين .بكند پيدا تحقق اآلن اسالم احكام همه شود نمى« .گويند
 اطالع صلًاا اينها .است وقت چه مالِ  اسالم اينكه تا چيست، دانند نمى اصلًا را اسالم كه نفهمى روى از دارند؛ عداوت اينكه نه زنند؛ مى نفهمى روى از شايد هم اكثراً

 قبال در خاصىاش چه كه باشد ديده را تاريخ است، نزديك كه باشد ديده را اسالم تاريخ الاقل و باشد، ديده را تاريخ هركس كه صورتى در .چيست اسالم كه ندارند
 انبياء تاريخ كه هر د،كنن حفظ را قدرتمندها اينكه براى بشود، درست دين اينكه براى را انبياء اند كرده درست كه گويند مى اينها كه انبياء اين اند، بوده اشخاصى چه
 اند؛ بوده مردم سوم طبقه نهمي از .اند بوده مستضعفين طبقه اين از انبياء كه بيند مى داشتند، مخالفت كى با اينها و اند بوده اى طبقه چه از انبياء اين كه كند مالحظه را
)٤٥٦ - ٤٥٥ص ،٨ ج امام؛ صحيفه( .... .مستكبرين آن با كنند جنگ كه كردند وادار را مردم و

انگيزه بعثت، تزكيه نفوس
 خوانده اكرم سولر بر جبرئيل نقل حسب به كه، است اى آيه اولين آيه اين .است رَبِّك بِاسْمِ  اقرَأ آيه است، شده وارد تواريخ، و روايات حسب به اكرم، رسول به كه اى آيه اول

  وحى مورد يناول سوره اين .اسْتَغْنى رَآهُ أَنْ ، لَيطْغى الِانْسَانَ إِنَّ كلَّا كه است سوره همين در و خَلَق الذي رَبِّك بِاسمِ اقرَأ .است شده دعوت تعلم به و »قرائت« به اول از و است
 در كه تاس امورى از بودن طاغوت و طغيان كه شود مى معلوم .اسْتَغْنَى رَآهُ أَن ، لَيطْغى الْانْسَانَ إِنَّ كلَّا كه است شده وارد سوره اين در آيه اين وحى نزول اولين در و ] است[

 نجات طغيانها ناي از را ما كه است اين بعثت انگيزه ....كرد »تزكيه« و كرد »حكمت« و »كتاب« تَعلّم و »حكمت« و »كتاب« تعليم بايد زدايى طاغوت براى و است امور رأس
 شود مى ورىن يك دنيا شد، حاصل همگان براى توفيق اين اگر .بدهيم نجات ظلمات اين از را خودمان نفوس و كنيم مصفا را خودمان نفوس را، خودمان كنيم تزكيه ما و دهد
 در كه است طغيانى انهم اش ريشه هست، قدرتمندان بين كه اختالفاتى هست، سالطين بين كه اختالفاتى هست، بشر بين كه اختالفاتى تمام .حق نور جلوه و قرآن نور نظير
  )٣٩٠- ٣٨٩ ص ،١٤ ج امام؛ صحيفه( .هست نفس

)٧ – ۶/ علق (» .براستی انسان سرکشی می کند چون که خود را بی نياز می بيند«



عظمت قرآن
 يا و است، آن اتثمر و نتايج عظمت به يا و است، آن مقاصد و مطالب عظمت به يا و است، آن كاتب و متكلّم عظمت به يا كتابى و كالم هر عظمت كه عزيز اى بدان 

 يا و ت،اس آن مبين و شارح عظمت به يا و است، آن نگاهبان و حافظ عظمت به يا و است، آن حامل و إليه مُرسَلٌ عظمت به يا و است، آن واسطه و رسول عظمت به
 و .است عظمت از كاشف بعضى و بالواسطه، و عَرَضاً بعضى و است، دخيل عظمت در جوهراً و ذاتاً امور اين از بعض و .است آن كيفيت و ارسال وقت عظمت به

 به يا و يستن شركت اصال يا آن در را ديگرى كتاب كه است، آن مختصّات از بلكه موجود اوفى و اعلى وجه به نورانيه صحيفه اين در شد، ذكر كه امور اين جميع
.نيست مراتب جميع

.لَحافِظُون لَهُ انّا وَ الذِّكرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ انّا :مباركه كريمه در فرمايد  چنانچه است؛ جالله جل حق مقدس ذات آن، نگاهبان و حافظ اما و
 اصول و وحى و حكمت معادن و كبريا مخازن و وجود مفاتيح كه فرجه، اللَّه عجّل عصر حجت تا خدا رسول از معصومين مطهّره ذوات آن، مبين و شارح اما و

  )١٨٤- ١٨٢ ص ؛)نماز آداب( الصالة آداب( .تفصيلند و جمع مقام صاحبان و عوارف و معارف

)٩/ حجر . (را فرو فرستادیم و هر آینه ما آن را محفوظ نگاه می داریم) قرآن(همانا ما ذکر «

ريشه و اساس اعتقادات ما اصل توحيد است

 همه اصل و هريش كه اند  فرموده بيان حضرت آن از بعد بحق پيشوايان و )ص( اسالم پيامبر يا و است آمده كريم قرآن در كه است مسائلي همان مسلمين همه و من اعتقادات
 مقدس اتذ تنها انسان و وجود عوالم همه و جهان آفريننده و خالق كه معتقديم ما اصل، اين مطابق .است توحيد اصل -ماست اعتقادات ترين ارزش با و مهمترين كه -عقايد آن

 و باشد متسلي بايد حق  اقدس ذات برابر در تنها انسان كه آموزد  مي ما به اصل اين .چيز همه مالك و است چيز همه بر قادر و است مطلع حقايق همه از كه است تعالي خداي
.ندك مجبور خود برابر در تسليم به را ديگر انسانهاي ندارد حق هم انساني هيچ بنابراين و باشد؛ خدا اطاعت او اطاعت اينكه مگر كند اطاعت نبايد انساني هيچ از



 روابط و ررفتا كند، وضع قانون او براي كند، محروم آزادي از را ملتي و جامعه يا و انساني ندارد حق فردي هيچ كه آموزيم  مي را بشر آزادي اصل اعتقادي، اصل اين از ما
 اختيار در تنها شرب براي قانونگذاري كه معتقديم نيز ما اصل اين از .نمايد تنظيم خود اميال و ها  خواسته به بنا يا و است ناقص بسيار كه خود شناخت و درك به بنا را او

 توسط كه است الهي قوانين از اطاعت گرو در تنها جوامع و انسان كمال و سعادت و .است فرموده مقرر خداوند نيز را خلقت و هستي قوانين كه همچنان است، تعالي خداي
)٣٨٨ - ٣٨٧ :ص ،٥ ج امام، صحيفه( .انسانهاست ساير برابر در تسليم و او آزادي سلب علت به بشر سقوط و انحطاط و است شده ابالغ بشر به انبيا

 بنده و تسليم همگي تا سازد آزاد را خود جامعه و خود و كند قيام كنند  مي دعوت اسارت به كه ديگران برابر در و اسارت زنجيرهاي و بندها اين عليه بايد انسان بنا، بنابراين
 انسانها ههم كه گيريم  مي الهام ما توحيد، اعتقادي اصل همين از .شود  مي آغاز استعماري و استبدادي قدرتهاي عليه ما اجتماعي مبارزات كه است جهت اين از و .باشند خدا
 از پاكي و تقوا قاعده و معيار بر ديگر فرد به نسبت فردي امتياز تنها اينكه و انسانها برابري اصل .هستند او بنده و مخلوق همه و است همه خالق او .يكسانند خداوند پيشگاه در

 ،٥ ج امام، صحيفه( .كرد مبارزه بايد سازد مي حاكم جامعه در را محتوا بي و پوچ امتيازات و زند  مي هم بر جامعه در را برابري كه چيزي هر با بنابراين خطاست؛ و انحراف
)٣٨٨ :ص

 از و بكنيم؛ را تعالي و تبارك خداي شكر بايد ما و فرستاد هديه به ما ملت براي باال عالم از تعالي و تبارك خداي كه است اي  تحفه اسالمي انقالب اين و روحي  تحول اين
 كه بودند آنها .يمآ برنمي عهده از من و بكنم؛ را اينها شكر كشيدند، ايران ملت كه را محنتها اين شكر و را رحمت اين شكر و را نعمت اين شكر بايد من .آييم  نمي بر شكر عهده
)٢٣٠ ص ،٦ ج امام؛ صحيفه( .كرد مؤيد را اينها كه بود خدا و دادند، انجام را كارها همه

***

***

ّوت
مقصد نهايي معرفت اهللا است

.است اين مقدمه تمام، .»اللَّه معرفة« آن و است كلمه يك به برگشتش انبيا، مقاصد تمام
 كه را اصلى هنقط آن كه است اين به برگشتش تمام است، شده معارف به دعوت اگر است، شده نفس تهذيب به دعوت اگر است، شده صالح عمل به دعوت اگر
 و باشد ىجنگ كه خواستند نمى انبيا .است همين عالى مقصد است، حق معرفت او و او، به برسد انسان تا بردارند ازش را حجاب هست، انسانها همه فطرت در

)١٧- ١٦ ص ،٢٠ ج امام؛ صحيفه(. است نبوده آنها در وقت هيچ اينها، به دعوت و كشور گرفتن به دعوت دعوت، اين از غير به باشد دعوتى كه خواستند نمى



 وارد عرب وقتى كه ىطور آن بودند؛ فروتن مستمندان و مستضعفين و فقرا و ضعفا مقابل در و ايستادند مى محكم طاغوت مقابل در كه است بوده اين براى انبيا سيره
 مدينه در ،بودند مدينه در وقت آن بود، حكومت ] رأس در[ وقت آن اللَّه رسول كه وقتى در هستيد؟ ]خدا رسول[ يكتان كدام :گويد مى اللَّه، رسول مسجد در شود مى

 اينكه به اردد توجه كه كسى .ديد مى را خدا او اينكه براى نبود، خاضع قدرتى هيچ مقابل در طرف، آن از .بود طورى اين وضعش لكن بساط، بود حكومت تشكيل
 )٤٥١ ص ،١٦ ج امام؛ صحيفه(.قدرتمندى يك مقابل در بشود خاضع تواند نمى ديگر اين نيستند، هيچ ديگران و است تعالى و تبارك خداى مال هست چه هر قدرت

فروتني انبياء

ع ت و  اما
تداوم امامت

 به كردند، هم را امّت امام تعيين جانشينها، همان و كرد، غيبت زمان تا را جانشينها و جانشين تعيين ببرد، تشريف خواست مى دنيا از كه اكرم پيغمبر
 آنها بودند، -عليهم هاللَّ سالم - هُدى ائمه تا .كردند تعيين رهبر كردند، تعيين امام آنها براى باشند، متحير كه وانگذاشتند خود به را امّت اين كلّى طور

 به توجه كه آنهايى دارند، دنيا از اعراض كه آنهايى زاهدند، دارند؛ زهد كه آنهايى اند، اسالمشناس كه آنهايى متعهدند، كه آنهايى فُقَها؛ بعد و بودند
 اين از اسدارىپ براى كردند تعيين را آنها دانند؛ مى خودشان فرزندهاى مثل را ملت كه آنهايى ملت، براى دلسوزند كه آنهايى ندارند، دنيا بَرق و زَرق
.)٢٢ ص ،١١ ج امام؛ صحيفه( .امّت

معناي شيعه بودن
 ند؛ك مشايعت كه است اين معنايش »شيعه«

 اگر برند، مى كه را تابوت كه طورى همان
 ييعتش رفتند، تابوت دنبال طرف اين از همه

 مى طرف اين از را تابوت اگر را، او كردند
 يعتشي را اين برود، طرف اين از يكى برند

 ايعتمش باشد؛ طورى اين بايد شيعه نكردند؛
)١٤ ص ،٨ ج امام؛ صحيفه( .را على كند

ظلم ستيزي خصلت ذاتي تشيع
 تاريخ تمامى رد كه است ظلم و ديكتاتورى برابر در قيام و مقاومت كنون، تا آغاز از تشيع، ذاتى خصلتهاى از يكى
 ]اخير[ سال صد در .است بوده زمانى مقطعهاى از بعضى در مبارزات اين اوج كه چند هر خورد؛ مى چشم به شيعه

 جنبش ت،مشروطي انقالب :است داشته تأثيرى ايران ملت امروز جنبش در كدام هر كه است افتاده اتفاق حوادثى
 اين أثيرت و قم شهر در اخير قرن نيم از بيش در دينى علمى حوزه تأسيس .است فراوان اهميت قابل ... و تنباكو
  -٤١ سال قيام و دانشگاهى مراكز داخل در مذهبى روشنفكران تالش نيز و ايران كشور خارج و داخل در حوزه

 حسط در را شيعى اسالم كه هستند عواملى همه دارد، ادامه امروز تا كه اسالمى علماى رهبرى به ايران ملت ٤٢
)٤٠٧ ص ،٥ ج امام؛ صحيفه(.كند مى مطرح جهان



دنيا محل گذر

 زيست ما ينجاا در كه. نيست دنيايى ما؛ بكنيم بايد آن از عبور كه است دنيايى دنيا اين
 كنيم، طى ار صراط اين مستقيماً توانستيم اگر كه است صراط اين است؛ راه اين .كنيم

 ناي از كه توانستيم اگر .خامدة هى و جزنا -كردند طى خدا اولياى كه طورى همان
 در نجا،اي در نخواسته خداى اگر و سعادتمنديم؛ بكنيم، عبور سالمت طور به صراط

 هم اآنج در كند، مى پيدا ظهور لغزش همين هم آنجا در باشيم داشته لغزش راه، اين
)٢٣٥ ص ،٣ امام؛ صحيفه(  .شود مى گرفتاريها موجب شود، مى لغزشها موجب

محدوديت مجازات دنيايى

 ]را[ او ... اوست اندازه به هم او جان ببرد، بين از را جان يك بكشد، را نفر يك كه كسى
 به را نفر ارهز صدها كه كسى .بكنيم توانيم مى قصاص ما شد كشته كه نفر يك اندازه به

 داده جاى ها بيغوله در و زندانها در زجر به را نفر هزار صدها كه كسى است، داده كشتن
 باز ىحساب يك اينها از يك هر براى است ابدى كه ديگرى عالَم يك در اينكه جز است،

)٣٤٢ ص ،٦ ج امام؛ صحيفه( .شود مى

».خاموش بود]  جهنم[  ما گذر كرديم و آن«



ی ن ی و  سات  ؤ ل و  وا
عوامل تربيت

 گريهاستم و ظلمها اين و فسادها واين جنگها اين هست، بشر در خودخواهيها اين تا و خودخواهىهاست همين خطيئتها خطاها، همه رأس حقيقتاً
 انگيزه با باشد ىحكومت باشد، اگر عدل حكومت كه؛ است اين براى كنند، متحقق دردنيا عدلى حكومت يك كه بودند اين دنبال اينكه انبيا و .هست
 .كند مى حاصال زيادى حد تا و كند مى مهار را جامعه بكند، پيدا تحقق اگر حكومتى همچو يك انسانى، معنوى ارزشهاى و اخالق انگيزة با الهى،

 ارزشهاى نند،دا مى خودشان نفسانى آمال در را ارزشها كه باشد اشخاصى دست به باشد، منحرفان دست به باشد، جباران دست به حكومتها اگر و
 در انبيا آمال راگ و است، انحطاط به رو بشريت هستند، برقرار حكومتها اين تا است، شهوات و جوييها سلطه همين كه كنند مى گمان هم را انسانى

)١٦٣- ١٦٢ ص ،١٦ ج امام؛ صحيفه( .رود مى اصالح به رو كشور آن ـ انبيا آمال بعض ولو ـ آن بكند پيدا تحقق كشورى يك

دامن مادر مدرسه است

 انسان را اينها هك آمده اند _ ندارند فرق حيوانات با همين از و هستند بشر كه افرادى ـ را افراد كه مأمورند انبيا كنند، درست انسان كه اند آمده انبيا
 را ها بچه .هست امنشاند در كه هايى بچه به نسبت باشد همين مادرها شغل بايد و است همين انبيا شغل .كنند پاكيزه كنند؛ مزكّى كنند، تزكيه كنند؛

 بهتر اه بچه مادر، دامن در .شوند مى تربيت بهتر ها بچه آنجا در خوب اعمال با خوب، اخالق با آنها .كنند تزكيه هست دامنشان در كه اول آن از
 آن بيند، مى اي شنود مى مادر از بچگى در كه چيزى آن و .ندارد كس هيچ به دارد مادر به بچه كه اى عالقه آن .استاد پيش در تا شوند مى تربيت
 يك كنند؛ بيتتر مزكّى كنند، تربيت خوب را ها بچه اين كه بكنند معنا اين به توجه بايد مادرها .هست همراهش آخر تا و قلبش؛ در بندد مى نقش

 از بچه هك آنقدرى .آيد نمى ديگر كس از و .آيد مى مادرها از كه است بزرگى بسيار مطلب يك اين و دامنهايشان، باشد ايمانى ـ علمى مدرسة
 شود، نمى ديگران از شود مى منتقل او به و نورس كوچولوى بچة در دارد تأثير مادر اخالق كه آنقدرى .شنود نمى پدر از شنود مى چيز مادر

 خوب و كند تتربي را بچه كه است ممكن مادر يك .شرورند مبدأ كند، تربيت بد را بچه كه باشد مادرى نخواسته خداى اگر و خيراتند مبدأ مادرها
)١٣٦ ص ،٩ ج امام؛ صحيفه( .بشود امت يك هالكت موجب و كند تربيت بد كه است ممكن و بدهد نجات را امت يك بچه يك آن و كند، تربيت



 اب و شايسته طور به متعهد پدران حمايت و مادران دامن در فرزندان اگر و است؛ حساس بسيار نوجوانان در پدر و نونهاالن در مادر خصوص و خانواده نقش
 تربيت با و دشو مى شروع پدر جوار و مادر پاك دامان از تربيت اساساً .بود خواهد آسانتر نيز معلمان كار شوند، فرستاده مدارس به و شده تربيت صحيح آموزش
 صورت در هك باشند خويش فرزندان رفتار مواظب مادران و پدران بايد امروز .شود مى ريزى پايه كشور مصالح به تعهد و آزادى و استقالل آنان صحيح و اسالمى
 و مادران .گردد مى تباه آنان اخروى و دنيوى سعادت صورت اين در كه نخورند؛ را منحرفين و منافقين گول تا نمايند نصيحت را آنان غيرعادى حركات مشاهدة

 .شوند مى ينمنحرف و گروهها جذب شعارى اندك با و باشد مى فرزندانشان هيجان و شور سالهاى دانشگاهى و آموزى دانش سنين كه باشند داشته توجه بايد پدران
.)٢٤٦- ٢٤٥ ص ،١٥ ج امام؛ صحيفه(

نقش خانواده در تربيت و آموزش

معلمي شغل انبياست

 و است؛ ىمهم و حساس بسيار نقش.هستند بشر معلم هم انبيا .انبياست نقش جامعه، در معلم نقش
 إلى اتالظلم مِنَ إخراج كه است تربيت نقش همان كه است مهمى نقش .دارد زياد بسيار مسئوليت

 خداى .است معلمى سِمَت همين النُّورِ إلَى الظُّلُماتِ ِمنَ  يُخْرِجُُهمْ  آمَنُوا الَّذيِنَ  وَلىُّ   اللّهُ  كه آنهايى النور
 و است؛ نمؤمني ولىّ  تعالى و تبارك خداى كه دهد مى نسبت خودش به را سِمَت اين تعالى و تبارك

 ىم اخراج كه است تعالى و تبارك خداى اول معلم و .نور سوى به كند مى اخراج ظلمات از را آنها
 مى عوتد نورانيت؛ به كند مى دعوت را مردم وحى وسيلة به و انبيا وسيلة به ظلمات از را مردم كند
 از كه الىكم مراتب به كند مى دعوت محبت؛ به كند مى دعوت عشق، به كند مى دعوت كمال؛ به كند

 تعليم انشغلش هم آنها و دهند، مى نشر را الهى مكتب همان كه هستند انبيا او دنبال .است انسان براى
 كنند ربيتت را انسان و كنند تربيت را مردم كه است اين شغلشان هم آنها .بشرند معلم معلمند، است؛

)٢٩١ ص ،٩ ج امام؛ صحيفه( .برسد انسانيت مقام به و برود باال حيوانيت مقام از كه



ی قالب اسال ش از ا ان  اوضاع ا
اساس نهضت

 چند و پنجاه ظرف در كه العاده؛ فوق اختناقهاى و داخلى و خارجى چپاولگريهاى و داخلى و خارجى فشار شدت از يكى، :گرفت سرچشمه جا دو از نهضت اين اساس
 را نهضت اين كه آورد جان به را مردم آمد، پيش ايران بالد اكثر در كه جمعى، دسته العاده فوق كشتارهاى هم اخيراً و نديد؛ خوش روز يك ايران ملت و ايران سال

 صدر لمث را اسالمى مسائل ما و باشد، طاغوتى رژيمهاى مقابل در رژيمى يك كه عدل، حكومت يك و اسالمى حكومت يك براى ما آرزوى ديگر، يكى و .كنند همراهى
)٨٥ ص ، ٨ ج امام؛ صحيفه( .كنيم پياده ايران در اسالم

حمايت شاه از رژيم اسرائيل
 كاالهاى مصرف بازار را ايران .كند مى تأمين را اسرائيل نفت شاه، و .است غاصب اسرائيل از او دريغ بى حمايت شاه، عليه ايران مسلمان مردم قيام علل از يكى

 هيچ اصوالً  و ىمسلمان هيچ و ايران مسلمان ملت .پردازد مى اسرائيل كردن محكوم به صرفاً جهانى افكار فريب براى و .ديگر معنوى حمايتهاى و است كرده اسرائيل
)١٤٠ ص ،٥ ج امام؛ صحيفه( .بود خواهيم خود عرب و فلسطينى برادران حامى همواره ما و شناسد نمى رسميت به را اسرائيل اى، آزاده

فكر قوه تخريب
 را فكر بتوانند اگر ،آنهاست مقابل در فكر اين كه بدهند احتمال كه را فكرى هر و بايستد اربابها و بايستد اجانب مقابل در كه بدهند احتمال كه اى قوه هر كه خواستند مى اينها

 فحشايى مراكز كند، ىم تهى ميان از را انسان گيرد؛ مى را انسان فكر كه مخدرات اين امثال و هروئين به اعتياد به مشروبات، به اعتياد به بگيرند؟ طور چه را فكر .بگيرند او از
 يك اين .گرفت مى دستشان از را افكار بكلى كه شهوانى امور يك به كرد مى مشغول را جوانها هم اين خوب، بود، مملكت سرتاسر كه فسادى مراكز بود، مملكت سرتاسر كه

)٣٩٦ – ٣٩٥ ص ،٨ ج امام؛ صحيفه( .گرفت مى انجام كارها اين دقيق حسابِ حساب، يك .شد مى طورى همين اينكه نه ]بود[ حساب يك روى برنامه اين ... بود برنامه



خودباختگي از ترويج
 ارىاستعم را ما فرهنگ كه اند كرده كوشش آنها لهذا و است ملت يك استقالل اساس است، ملت يك مليت اساس است، ملت اساس رهنگ

 و والنى،ط سالهاى اين در كردند كوشش آنها .ترسند مى آدم از ترسند، مى انسان از آنها .بشود پيدا انسان نگذارند كه كردند كوشش .كنند
 را ما .نشود داپي انسانى و تحصيلى رشد كه دادند قرار طورى به را تحصيالت .نشود پيدا ايران در رجال كه سال، چند و پنجاه اين در خصوصاً 

 مى مريض كسى يك اگر .نداشتيم اعتماد خودمان به ترسيديم، مى خودمان از كه ترساندند را ماها خودشان تبليغات با همچو ترساندند، همچو
 خواستيم مى گرا كه كردند تهى را ما و لرزاندند را ما و كردند رفتار ما با همچو .داشتيم طبيب كه صورتى در خارج، به برود بايد گفتيم مى شد
 اداره بيايند ارجيهاخ را ما نفت بايد كنند، اداره خارجيها را ما ارتش بايد داشتيم آنكه با بيايد خارج از بايد گفتيم مى كنيم اسفالت را راهى يك
 بين از را سنف به اعتماد .كردند شستشو را ما مغزهاى كردند؛ تهى بوديم اينكه از را ما كه بود اين براى اين چيز؛ همه داشتيم ما آنكه با كنند

)٥٧ ص ،٧ ج امام؛ صحيفه( .بردند

ملت از روحانيت كردن جدا
 كنند مى حفظ اينها ستند،ه روحانيون تا كه دانستند مى اينها .ببرند بين از را روحانيت كه بود اين ببرند بين از را اسالم اينكه راه و .ببرند را اسالم كه بود، اين مقصد
 هك ـ اند مشغول هم حاال و ـ شدند مشغول دارى دامنه تبليغات با ولهذا .روحانيون از ملت كردن جدا و روحانيت بردن راهش و اسالم؛ بردن نقشه .را اسالم

 ملت خود .رسند مى خودشان مقاصد به آنها خودشان، تبليغات براى باشند نداشته پشتوانه اينها و بشود جدا روحانيين از ملت وقتى .كنند جدا ملت از را روحانيون
 كنند، مى دعوت اسالم هب كه كسانى كه شود مى وقتى اسالم به اتّكال .بدهد انجام كارى تواند نمى باشد، نداشته اسالم به اتّكال تا .بكند كارى تواند نمى تنهايى به

 اسالم كه بودند كرده ادراك را مطلبى همچو علمى طورِ به اينها سابق، .كنند بسيج و كنند دعوت را مردم تا باشند كار در آنها است، اسالم به دعوت مقصدشان تمام
 نهضت اين ...ددارن مى نگه كنند، مى حفظش را اسالم كه هستند آنها هم روحانيون و برسيم؛ منافعمان به ما گذارد نمى بكند پيدا قّوه اگر كه است جورى وضعش

 بين از را بزرگ شيطانى غلط امپراتورىِ همچو يك بود خودشان در كه ايمانى و بالد، علماى راهنمايى با ملتى يك كه را اين ديدند يعنى كرد؛ عينى را مطلب
)١٣٦- ١٣٥ ص ،٧ ج امام؛ صحيفه( .بودند او دنبال قدرتها همة كه صورتى در بردند،



ی قالب اسال روزی ا ل  وا
اتكال به خدا

 اين بر و مشاكل اين بر طبيعى قدرت به ما
 امدهني فائق است شده وارد كه مصيبتهايى

 عتْ طبي حَسَب به ما قدرت اينكه براى ايم؛
 مقابل در بود ناچيزى بسيار قدرت يك

 و اامريك قدرت مثل بزرگ بسيار قدرتهاى
 رد اينها كه اابزارى آن با سابق، شاه قدرت
 ملت م،كردي غلبه كه اينها به ما .داشتند دست

 براى فقط اين شد، پيروز نهضت اين در كه ما
 تحولى يك ما ملت در .بود خدا به اتكال

 آن نداشت؛ سابقه تحول آن كه شد حاصل
 براى را شهادت كه بود اينطور تحول

 ام جوانهاى .دانستند مى عظيم فوز خودشان
 و آنها، از بعضى آيند، مى من پيش هم اآلن
 شهيد ما كه كنيد دعا شما كه گويند مى

 رىطو همان كه بود پيروزى رمزِ اين !بشويم
 شپي رمز اين با مسلمين اسالمْ  صدر در كه

 اب و برد؛ پيش رمز اين با هم ما ملت بردند،
  .برندب پيش توانند مى ملتها كه است رمز اين

.)٥٠٢ ص ،٦ ج امام؛ صحيفه(

غيبى امدادهاى
 با د،كر كوتاه بزرگ ايران از را ستمگران و جهانخواران دست كه بزرگ انقالب اين كه دانيم مى ما

 ميليونى ٣٦ جمعيت يك نداشت امكان خداوند تواناى دست نبود اگر .گرديد پيروز الهى غيبى تأييدات
 يهاىافكن تفرقه آن با و اخير سال صد اين در خصوص روحانى ضد و ضداسالمى تبليغات آن با

 به لىضدم و ضداسالمى محافل و مجالس و سخنرانيها و مطبوعات در مُزدان زبان و قلمداران بيحساب
 مواد و مسكرات و قمار و فحشا و عياشى مراكز آنهمه و گوييها، بذله و شعرها آنهمه و مليّت، صورت
 عزيز يهنم ترقى و تعالى و پيشرفت راه در بايد كه فعال جوان نسل كشيدن براى همه و همه كه مخدره

 بى پدر و فاسد شاه دست به كه خائنانه، پيشامدهاى در تفاوتى بى و فساد به نمايند، فعاليت خود
 شد، مى تحميل ملت بر قدرتمندان هاى سفارتخانه طرف از كه فرمايشى مجالس و دولتها و فرهنگش

 پردهس آنان دست به كشور مقدرات كه آموزشى مراكز و دبيرستانها و دانشگاهها وضع بدتر همه از و
 اسالمى گفرهن و اسالم مخالف صددرصد شرقزدة يا غربزده استادان و معلمان گرفتن كار به با شد، مى

 لكن بودند، دلسوز و متعهد مردانى آنان بين در گرچه ،»گرايى ملى« و »مليت« نام با صحيح، ملى بلكه
 دهها و ينهمها با و دهند انجام توانستند نمى مثبتى كار دادنشان قرار تنگنا در و آنان فاحش اقليت با

 كرىف انحراف به تبليغاتْ قدرت با و روحانيان كشيدن عزلت و انزوا به جمله آن از ديگر، مسائل
 با كشور تاسرسر در و كنند قيام يكپارچه وضعيت اين با ملت اين نبود ممكن آنان، از بسيارى كشيدن

 را خارج و داخل قدرتهاى تمام آسا معجزه و آور حيرت فداكاريهاى و »اكبر  اللّه« فرياد و واحد ايدة
 از ايران اسالمى انقالب كه كرد نبايد شك بنابراين .گيرد دست به را كشور مقدرات خودْ  و زده كنار
 رديدت و .قيام و انقالب انگيزة در هم و مبارزه كيفيت در هم و پيدايش در هم :است جدا انقالبها همة

 غارتزده مظلوم ملت اين بر منان خداوند جانب از كه بوده غيبى هدية و الهى تحفة يك اين كه نيست
.)٤٠٢- ٤٠١ ص ،٢١ ج امام؛ صحيفه( .است شده عنايت



وحدت و ايمان
 خداى يبانىپشت ايمان، قدرت لكن !باشيم آنها لقمة يك ما همة بايد .باشيم رفته بين از ما يورش، يك با بايد عادى موازين روى مادى، موازين روى

 تمام در كه اى هكلم وحدت اين .را پيروزى رمز اين نبريد ياد از !من برادران .كرد پيروز را شما ـ عليه  اللّه سالم ـ عصر ولى به اتكال تعالى، و تبارك
 شما پيروزى رمز .بشر كار نه بود الهى وحى اين .بود الهى امر اين .بود معجزه اين كند؛ ايجاد را اين تواند نمى كسى .بود معجزه شد پيدا ايران اقشار

.)٣١٠ ص ،٦ ج امام؛ صحيفه( .كنيد حفظ را مطلب دو اين .كلمه وحدت بعد و ثابت؛ ايمان اول

ه نگ و جا
ريشه جنگها، عدم تزكيه است

 پيدا انسان نانيتا اين از عالم جنگهاى تمام .است انسان انانيت از گرفتاريها همة.شود مى پا به نقطه اين از است بشر براى كه گرفتاريهايى اين همة
 و نباشد ماناي كه وقتى .ندارند جنگ هم با مؤمنها .نيستند مؤمن كه بدانند بايد نفر، دو بين باشد جنگى اگر ندارند؛ جنگ هم با مؤمنها .شود مى

 هم شما خواهم، مى را مسند اين خودم براى من :شود مى پا به اينجا از هياهو بخواهد، خودش براى را چيز هر باشد، خودش به اش همه توجه،
 مى خودت براى هم شما خواهم، مى را توهّمى رياست اين خودم براى من ... .شود مى تعارض ندارد، ]امكان[ جمع خواهيد؛ مى خودتان براى

 خواهد، مى خودش براى را مملكت اين ]يكى[ آن .شود مى دعوا ندارد امكان هم جمع خودتان،  براى هم شما و خودم براى من وقتى .خواهى
 انيتشان با انسان .است انانيت جنگهاى اش همه عالم جنگهاى انانيتهاست، بين همه جنگها اين .مى شود جنگ خواهد، مى خودش براى هم ديگرى
 هم با وقت هيچ ،بشوند جمع جايى يك در اوليا همة نيست؛اگر اوليا در هم جنگ نيست؛ اوليا در انانيت اين .انانيتهاست بين جنگها و كند مى جنگ
 آن بكشد ف،آنطر آن بكشد اين اينكه تا نيست خودى ديگر خداست، براى همه اينكه براى كنند، نمى پيدا مخالفت هم با اصالً  ،]كنند نمى[ جنگ
.)١٢١- ١٢٠ ص حمد؛ سوره تفسير( .است جهت يك براى است؛ مبدأ يك براى همه .بشود دعوا بشود، تزاحم طرف؛



جهاد اكبر مقدم بر همه جهادها
 كه است ناي .جهادهاست همة بر مقدّم را، خودش انسان سازندگى .سازندگى براى جهاد .است انسان ساختن به اسالم نظر و .است آمده سازندگى براى اسالم اساساً
 وتىطاغ نفْس با كه است جهادى است؛ اكبر جهاد .است جهاد آن دنبال فضيلتها همة و .مشكل و است بزرگ بس جهادى .اند فرموده »اكبر جهاد« اكرم رسول

 يشهر برود دست از جوانى قواى هرچه .برود دستتان از جوانى قواى كه نگذاريد .جهاد اين به كنيد شروع بايد حاال از جوانها شما .دهد مى انجام انسان خودش
 اصالح ذاريدنگ .تواند نمى زوديها اين به پير بشود؛ پيروز جهاد اين در تواند مى زود جوان .مشكلتر جهادْ مشكلتر، و شود مى زيادتر انسان در فاسد اخالقِ  هاى
 آخر براى بگذار كه تاس اين كند مى پيشنهاد انسان به شيطان و كند مى انسان به انسانى نفْس كه كيدهايى از يكى .بيفتد پيرى زمان به جوانى زمان از خودتان حال
 .بزرگ يطانش تعليم به كند مى انسان نفس كه است آميز شيطنت طرح يك اين .كن توبه عمر آخر بعد و كن استفاده جوانى از حاال .كن اصالح را خودت عمر،
 هاى هريش چنانچه اگر لكن .را خودش كند اصالح تواند مى است، كم او در فساد هاى ريشه تا و هست جوانى لطيف روح تا و هست اش جوانى قواى تا انسان
 جهاد كي اين ساختن، راه در جهاد براى هستيد مهيا اآلن كه جوانها شما .ندارد امكان كه است وقت آن فسادها، شد انسان ملكة شد، قوى اش ريشه انسان در فساد
 بشود شروع ايدب شما سنينِ  همين از .باشيد خدمتگزار بشويد، واقع مفيد بعدها خودتان مملكت براى كه است خودتان سازندگى راه در جهاد »اكبر جهاد« لكن است

 دار شهري خودتان در را انسانى فضايل و را خودتان ساختيد شما چنانچه اگر .بدهد نجات است ممكن را كشور يك مملكت، يك بعدها كه افرادى ساختن به
 فاسد خودشان مانساخت كه بود اين براى كشيدند تباهى به را ما مملكت كه اينها .بدهيد نجات توانيد مى را مملكتتان هستيد؛ پيروز مراحل همة در وقت آن كرديد،

 خيانت اسالم هب كردند، نمى خيانت ملت به بودند، ساخته را خودشان چنانچه اگر .فاسد اعمال يك داشتند، فاسد عقايد يك داشتند، فاسد اخالق يك خودشان بود؛
.)٣٠٠- ٣٠١ ص ،٨ ج امام؛ صحيفه( .كردند نمى

جهاد با نفس
 يا غلهاش هم يا همسايگان يا خانه اهل با بدخُلقى دارد، معذب دنيا دو در را انسان و است قبر فشار موجب و است انسان هالكت اسباب كه اخالق، ذمايم از يكى...

 غضب آتش و او براى از كند مى پيشامد ناماليمى وقت هر كه برآيد درصدد مدتى مجاهد انسان اگر .است شهوت و غضب زاييدة اين كه است، محله و بازار اهل
 اين زشت تيجةن و بد عاقبت كرده اقدام نفس برخالف كردن، بدگويى و گفتن ناسزا بر را او كند مى دعوت و گذارد مى را باطن سوزاندن بناى و شود مى ور شعله
 از بعد كنيد، رفتارى چنين اگر كه دهم مى قول شما به من ببرد، پناه او از خدا به و كند لعن را شيطان باطن در و بدهد خرج به ماليمت عوض در بياورد ياد را خلق
 است ممكن المع همين در اوّالً  كنيد، رفتار نفس ميل مطابق اگر ولى كند؛ مى منزل شما مملكت باطن در نيكو خلق و شده عوض بكلى خُلق آن تكرار مرتبه چند
  .بشود سىنف قتل موجب نخواسته خداى كند؛ هالك دنيا دو در را انسان آن يك در شود مى كه غضب از تعالى خداى به برم مى پناه .كند نابود و نيست را شما

.)٢٥ ص حديث، چهل شرح(...



اصل دلسوزي و محبت به متربي
 و تبارك خداى ،بود مشقّت در داد؛ مى تسليت را او تعالى و تبارك خداى كه طورى به خورد مى غصه شدند نمى تربيت مردم اينكه براى اسالم پيغمبر
 خورد مى غصه تربيش او عالم ملتهاى بر ... اوالدش، براى پدر از ملتها براى و .باشى مشقّت در تو كه نفرستاديم را قرآن ما كه كند مى خطاب او به تعالى

 براى باشد سفمتأ كه باشد اينطور بايد انسانى هر و بود متأسف آنها براى آمدند، نمى انسانى طبيعى مجراى به اينها كه ديد مى كه وقتى را كافرها و
 كنم؛ مى دعا تربيش منحرف اشخاص براى من كه اند فرموده شنيدم كه قرارى از بزرگ، علماى از بعضى .انسانيت خط و اسالم خط به آيند نمى كه آنهايى

.)٤٩٣- ٤٩٢ ص ،١٥ ج امام؛ صحيفه( .دارند دعا به احتياج بيشتر آنها اينكه، براى

است مخالف انسان شدن خودبيگانه از و پوچي با اسالم
 متعالى القاخ از كننده منحرف فيلمهاى .است ممنوع اسالم در ميگسارى و شرابخوارى .كند مى مبارزه كشاند، مى شدن بيگانه خود از و پوچى به را انسان كه چيزى هر

.)٤١٤ ص ،٤ ج امام؛ صحيفه( .است ممنوع انسانى،

اهميت طبقه تحصيلكرده
 اين مراكز فتنگر دست به نو استعمار بزرگ هدف و است، تحصيلكرده طبقه دست در مردم هاى توده از بعد نظام، يك و ملت يك و كشور يك سرنوشت كه دانيم مى همه
 شرق و انغربزدگ توسط غرب و شرق به وابستگى .است بوده قشر اين خائنين دست از است كشيده رنج و ديده صدمه چه هر اخير هاى دهه در ما كشور .است قشر

 صدمه شورمانك و دين فرهنگ، به است، شده درست متوسطه و ابتدايى مدارس در فكريشان چارچوب ولى اند برخاسته دانشگاهها از كه روشنفكران اصطالح به و زدگان
 بودند خوانده سدر چون .دادند دهند انجام آنان نفع به اند توانسته كه كارى هر امريكا اخيراً  و غرب و شرق به وابستگى تكميل براى افراد اين كه چرا اند؛ زده بيشمار هاى

.)٣ ص ،١٧ ج امام؛ صحيفه( .كردند انتخاب را كاالها تر گزيده آمالشان هاى كعبه و اربابان براى آيند، چراغ با كه دزدانى چون زدگى شرق و غربزدگى بار كوله با



رسانه ها بايد در مسير ملت باشند
 خواهد، مى چه ملت كه ببينند بايد مطبوعات .باشد ملت خدمت در و ملت آن مسير در بايد كشور آن راديوى و تلويزيون و كشور آن مطبوعات كشورى، هر در كلى، طور به

 از غير روند ىم آنها كه راهى است، ملت مسير برخالف آنها مسير كه شد پيدا مطبوعاتى اگر .كنند هدايت را مردم و باشند داشته طريق آن در روشنگرى چيست، ملت مسير
 رسانة يك كه ردك حساب را آن نبايد و باشد؛ تواند نمى ملت اين تأييد مورد لكن بگويند و بنويسند كه بدهد اجازه هم دولت ... اينكه فرض بر اين رود، مى ملت كه است راهى
 بكنند، عمل نحو ناي است ملت مسير در كه مقاالتى ننوشتن و انحرافى مقاالت نوشتن ننوشتن، و نوشتن در نخواسته خداى اگر و .است ملى و كشورى روزنامه يك و است ملى
.)٥٣٥ ص ،٧ ج امام؛ صحيفه( .است مطبوعات آزادى از غير اين باشد؛ كار در توطئه كه آيد مى نظر به اين

لزوم حفظ زي طلبگي و ساده زيستي
 رهايش گفتند مى كرد مى صحبت مردم سياسى امور به راجع روحانى يك اگر قديم در

 .است دهبو خارج و داخل شياطين از بالاشكال فكر نوع اين كه است، سياسى او كنيد
 نماز جدمس برود فقط و بكشد سر را عبايش بايد روحانى كه بودند باورانده ما به آنها

 اين واقعيت ولى .نداشت را امرى هيچ در دخالت حق روحانى .بخواند را اش معمولى
 نهاآ دست امور همه كه هستيم -السالم عليهم -ائمه و رسول حضرت تابع ما كه است
 مسائل وارد امروز اللَّه بحمد .نمودند هدايت را مردم و دادند تشكيل حكومت بود،

 زىّ لذا ند،هست شما متوجه همه كه كنيد توجه بايد ولى ندارد، عيبى ديگر شدن سياسى
 گذشته در .كنيد زندگى ساده گذشته علماى مانند درست .كنيد حفظ را خودتان علم اهل
 مثل يا و بود پايينتر مردم معمولى سطح از زندگيشان شهر بزرگ عالم چه و طلبه چه
 زندگى ظرن از روزى اگر .نكند تغيير آخوندى زى از زندگيتان كنيد سعى امروز .بود آنها

 مى ردمم اينكه براى شويد؛ مى مطرود زود يا دير كه بدانيد رفتيد باالتر عادى مردم از
 دستشان و ددارن كه امروز كردند، مى زندگى مردم مثل كه نداشتند وقت آن ببينيد گويند

 كه كنيم ىزندگ طورى بايد باشد، سابق مثل وضع بايد .گرفتند فاصله مردم از رسد مى
 .)٤٥٣- ٤٥٢ ص ،١٧ ج امام؛ صحيفه( .هستيم طاغوتى نگويند



ت یا
فرهنگ و استقالل

 اساًاس .است جامعه آن فرهنگ دارد اساسى دخالت جامعه هر موجوديت در كه عنصرى واالترين و باالترين شك بى
 بُعدهاى در جامعه چند هر فرهنگ، انحراف با و دهد مى تشكيل را جامعه آن موجوديت و هويت جامعه هر فرهنگ

 اى جامعه فرهنگ اگر .است تهى ميان و پوك و پوچ ولى باشد قوى و قدرتمند نظامى و صنعتى سياسى، اقتصادى،
 در باالخره و كند مى پيدا گرايش مخالف جانب به جامعه آن ابعاد ديگر ناچار باشد، مخالف فرهنگ از مرتزق و وابسته

 لاستقال از جامعه هر موجوديت و استقالل .دهد مى دست از ابعاد تمام در را خود موجوديت و شود مى مستهلك آن
 از يكى يا يگرد ابعاد در استقالل فرهنگى، وابستگى با شود گمان كه است انديشى ساده و گيرد، مى نشأت آن فرهنگ

 است، نآنا اهداف تمام رأس در كه استعمارگران اصلى هدف كه نيست اتفاق باب من و جهت بى .است امكانپذير آنها
 )٢٤٣ ص ،١٥ ج امام؛ صحيفه(.است زيرسلطه جوامع فرهنگ به هجوم

استقالل فكري 
 مشقت و زحمت طوالنى سالهاى بايد ما

 و ويمش متحول خود ثانى فطرت از تا بكشيم
 و يمبايست خويش پاى روى و بيابيم را خود

 و شرق به احتياجى ديگر و گرديم مستقل
 ها بچه همان از بايد و .باشيم نداشته غرب
 ربىغ انسان تحول مقصدمان تنها و كنيم شروع

 امانج را مهم اين اگر .باشد اسالمى انسانى به
 درتىق هيچ و كس هيچ كه باشيد مطمئن داديم،

 نظر از ما اگر .بزند ضربه ما به تواند نمى
 به انندتو مى چگونه آنها باشيم، مستقل فكرى

 داخل از توانند مى آنها تنها .بزنند ضربه ما
 ار فردى داخل، در بزنند؛ ضربه ما به ما، خود

 كرده درست بينيد مى اينكه كما ـ كنند درست
 انجام خواهند مى چه هر آن توسط بعد و ـ اند
)٣١٠ ٣٠٩ ص ،١٥ ج امام؛ صحيفه( .دهند مى

نفوذ غرب مانع استقالل
 ناي از موجودند جا همه در كه هايى غربزده اين تا و .رسيد نمى خودتان استقالل به شما دارد، اينجا به راه غرب تا

 بتوانيم تا نيمك پيدا را خودمان بايد ما گذارند، نمى اينها .رسيد نخواهيد استقالل به شما نشوند، اصالح يا نروند مملكت
.)٣٩١ ص ،١٠ ج امام؛ صحيفه(.هستيم موجودى هم ما بفهميم و بايستيم خودمان پاى سرِ

يا رفاه و مصرف گرايي يا تحمل سختي و استقالل
 بار زير هميشه راىب و باشيد متكى خدا به كه كنم مى  سفارش باز .بوسم مى را كشورند خودكفايى و استقالل  درصدد مخلصانه و ادعا بى كه كسانى همة بازوى و دست من

 يقيناً ما مردم ولى د،بكش طول سالى چند است  ممكن مسئله اين و .استقالل و سختى تحمل يا و مصرفگرايى  و رفاه يا :بگيرند را خود تصميم بايد مردم .نرويد غرب  شرق
)٢٣٣ ص ،٢١ ج امام؛ صحيفه( .كرد  خواهند انتخاب است، كرامت و شرافت و استقالل كه را،  راه دومين



صاد ا
 مهمترين عامل خودكفايى

 حقيقاتت و علمى مراكز توسعه بازسازى و خودكفايى كسب در عامل مهمترين
 شفينمكت و مخترعين جانبه همه و كامل تشويق و امكانات هدايت و تمركز و
 زا و دارند را جهل با مبارزه شهامت كه است متخصصى و متعهد نيروهاى و

 يم كه اند داده نشان و آمده در به شرق و غرب به علم انحصارى نگرش الك
 و يچپ در استعدادها اين ااهللا شاء ان .دارند نگه خود پاى روى را كشور توانند

)١٥٨ ص ،٢١ ج امام؛ صحيفه( .نشوند ناتوان و خسته ادارات هاى كوچه خم

 بايد خودمان را پيدا كنيم
 همه كه بفهميم را اين بايد ما مطلب، خالصه

 كه ما .نداريم كم كس هيچ از و هستيم چيز
 مگ »خودِ« اين بايد بوديم كرده گم را خودمان

 ميلتح ما بر كه فكر اين و كنيم پيدا را كرده
 مى شود، كوتاه خارج دست اگر« كه بود شده

 حيفهص( .ببريم بين از قدرت تمام با را »ميريم
.)٣١٠ ص ،١٥ ج امام؛

.باشد سياسى نفوذ براى اهرمى اقتصادى مبادالت نيستيم حاضر
]چيست؟ ماش تجارتى سياست داد؟ خواهيد ادامه غرب با را فعلى ستد و داد و تجارتى بازرگانى، قراردادهاى يا ترتيبات شما آيا[

 به لداخ در كه را هرچه هم طور همان كنيم، مى صادر و فروشيم مى باشد آن مشترى كه دولتى هر به كشور داخلى توليدات از كه طور همان ما
 بخواهد ىدولت كه نيستيم حاضر و كرد خواهيم عمل مساوى طرف دو مبناى بر تجارتها اين همه در ولى .خريم مى خارج از باشيم داشته نياز آن

)٣٨٤ ص ،٥ ج امام؛ صحيفه( .دهد قرار خود استعمارگرانه اغراض تحميل و سياسى نفوذ براى اهرمى را اقتصادى مبادالت



.مقصد ما نجات مظلومين از دست ستمكاران است
 و رماندهىف كه كرد وادار مرا آنچه .است ستمكاران دست از مظلومين نجات ما مقصود بلكه ايم؛ نكرده قيام حكومت و منصب آوردن دست به براى ما دانى مى تو خدايا

 گرسنگى و ستمگران ظالمانه مندى بهره و پرخورى بر كه كرده موظف را آنان و گرفته تعهد علما از تعالى و تبارك خداى« كه بود اين كنم، قبول را مردم بر حكومت
 :فرمايد مى يا ننمايند سكوت ستمديدگان جانكاه

  
.مِطااللّهُمّ، إِنّك تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يكنِ الّذى كانَ مِنّا مُنافَسَةً فِى سُلْطانٍ، وَ لَا الْتِماسَ شَي ء مِنْ فُضُولِ الْحُ          

 واليت( .تاس نبوده دنيا ناچيز اموال از چيزى جستجوى يا سياسى، قدرت گرفتن دست به براى رقابت شده، انجام و زده سر ما از آنچه كه دانى مى خوب تو خدايا،    
)٥٥- ٥٦ ص فقيه،

.محرومان ولي نعمت ما هستند
 و نمحروما و مستضعفان خصوصاً  آنان به خدمتگزارى در و بدانيد را ملت اين قدر كه نمايم مى توصيه اندركاران دست و دولت و مجلس به و

 رهونم نيز آن بقاى و كرد پيدا تحقق آنان فداكاريهاى با و آنان رهاورد اسالمى جمهورى و هستند همه نعم اولياى و ما چشمان نور كه ستمديدگان
)٤١٢ ص ،٢١ ج امام؛ صحيفه(.نكنيد فروگذار است، آنان خدمات




