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  مقدمه: 

نظيرين تحركات اجتماعي مبتني بر خواست مردم است كه از زمان انجام ي اخير، يكي از بيجريان انقلاب اسلامي در سده

علمي علوم انساني و محافل سياسي دنيا است. انقلاب اسلامي در  روز در مجامعي مورد بحث و بهتا كنون، هنوز مساله

هاي بزرگ مرد تاريخ ايران ي فكري و اعتقاديشان، باور به انديشهمايهايران، حاصل مجاهدت مردان و زناني است كه بن

-ف، با شجاعتي وصالشرايطي كه با شناخت كامل از جامعه ايرانيعني امام خميني(س) است. عارف محبوبي و فقيه جامع

ي در هاي طاغوتي و پادشاههاي غير ديني و مبتني بر انديشهپردازي و نقد و بيان بطلان حكومتناپذير قدم در راه نظريه

ني و فقه ي عيگيري از عرفان تشخصي و فلسفهمقابل حاكميت الهي و اسلامي و حكومت انبياء الهي نهاد. ايشان با بهره

د كه پايان آن انقلابي را رقم زد كه هنوز سياستمداران و جهانيان در چگونگي وقوعش به عصمتي پاي در راهي نها

وان تورزي و نابخرادن سّياس، براي از ميان برداشتن و مقابله با آن به توطئه مشغولند. امام خميني(س) را ميانديشه

ي اوصا مقابله با نظام حاكميتي كه ريشههاي انقلابي و خصتئوريسين اجتماعي عصر حاضر دانست؛ چراكه ايجاد حركت

هاي مختلف جامعه پنهان مانده و تنها مسائلي باشد كه در لايهكند كه جامع ريزاي را طلب ميساله دارد، نظريه ٢٥٠٠

ي شهباشند. همانطور كه گفته شد انديهاي علوم اجتماعي قادر به كشف و هدايت آن ميي ريزبين بزرگترين تئوريسنديده

گري و ني تيزبين و آيندههاي فلسفي و فقهي ايشان بوده و هست، چراكه ديدهعرفافي امام خميني(س) مقدم بر انديشه

ظريات ي استدلالات فلسفي و نيابد و حوزههمچنين شناخت كامل پيرامون خود، تنها در معرفت مبتني بر عرفان تحقق مي

رفته از بين كه برگدهند. امام با ديدي واقعدان نيز لازم است، را پوشش ميهاي روبنايي اجتماع كه توجه بفقهي تنها لايه

قلوب  زند و تئوري انقلابي خود را برگذرد، دست به استدلال فقهي و فلسفي ميي عرفان ميمعرفت ديني است و از پنجره

س شود و پلابي اجتماعي،  منجر مينمايد كه به انقمردمان روزگار خود عرضه داشته و چنان روشنايي و حركتي ايجاد مي

  يابد تا مديريت اجتماع، پس از انقلاب نيز رقم بخورد.اي يعني جمهوري اسلامي استكمال مياز آن با تئوري ثانويه

ها و موانع كه برخي ريشه در جهل و برخي در علم و برخي در تهجر و تعصب دارند نيز در اين ميان نقدها و مقاومت 

كند. دوستان جاهل و دشمنان هوشيار نيز در اين جريان شاهدان له و عليه انقلاب هدف را دشوارتر مي مسير رسيدن به

 يو جمهوري اسلامي نوپايند كه در اين كتاب به برخي از اين جريانات اشاره شده است. همانطور كه گفته شد ريشه

شه اسلامي و انساني ايشان دارد لذا دور از نظر نيست سازي اجتماعي امام خميني(س) ريشه در انديتفكر انقلابي و جريان

كه آنرا قرائتي فراموش شده در آن روزگار بدانيم. قرائتي كه الگوئي چون پيامبر مكرم اسلام و امام علي عليهما السلام و 

ابي حركت انقل پيشوايي چون حضرت سيد الشهداء عليه السلام دارد. آزادي خواهي و آزادمردي، و آزادگي پيام عاشورائي

دهد كه جايگاه انقلاب اين انديشمند بزرگ جهان اسلام در عصر معاصر است. تاريخ معاصر ايران به خوبي نشان مي

اسلامي در تاريخ پر فراز و نشيب اين پهنه كهن از جهان خاكي در كجاست و آيين انقلاب اسلامي چگونه توانست اين 

ري انقلاب اسلامي همانگونه كه ريشه در مباني اسلام ناب داشته كه در مجلد قبل ي ظهور برساند. تئوجايگاه را به منسه

به تفصيل بيان شد، در خود، يك مدار منطقي و نظم مديريتي را همراه دارد. امام خميني(س) با ديدي فراگير، چيدمان 

ي درس خارج فقه در نجف مسائل فقهي را، در بخش ولايت فقيه و حكومت اسلامي كه بخش مهم و تاثيرگذار دوره
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اشرف بود؛ مبناي اصلي تئوريك انقلاب اسلامي قرار داده و پيش از انقلاب تمامي مصاديق عملياتي يك حكومت اسلامي 

يرايه پرا در بعد نظري بيان فرمودند. اين مباني ريشه در فقه عصمتي و انديشه آزاد عرفاني داشت و بر مبناي شريعت بي

اعي ي مسائل اجتمي را رقم زند. انقلابي كه بر خلاف نظر برخي از به اصطلاح انديشمندان حوزهتوانست انقلاب اسلام

فكري  يپنداشتند. اين كتاب از منظومهكه آنرا بدون برنامه و مانيفست اجرايي و تنها بر محور تهيج احساسات عامه مي

ته و ايشان با ولي نعمت دانستن مردم در حكومت به تبيين جايگاه مردم در نظام اسلامي اختصاص يافامام خميني(س) 

حقوق چون  به موضوعاتينمايند و در ادامه اسلامي، نظام اسلامي را در خدمت مردم و برآمده از آراء ايشان قلمداد مي

ي مسئولان در قبال مردم، جايگاه نظارتي مردم، اولويت خدمت به محرومان و مستضعفان، وظيفه نظام اسلامي، رمردم د

 لامي هاي در مسير نظام اسبرخي از موانع و توطئهو  ي مردم نسبت به نظام اسلاميائلي در باب وظيفهزيستي و مسساده

  . شودرداخته ميپ

دانشجويي امام و انقلاب  -ي فكري حضرت امام خميني(س) حاضر كه توسط مركز فرهنگيي كتب منظومهمجموعه

ت ضري مكتوب كلامي و نوشتاري حاسلامي و ولايت فقيه جهاد دانشگاهي تدوين شده بر آنست تا با چينش نظامند سيره

ي دانشگاهي قرار دهد و اي دهگانه و با عناوين مرتبط به هم در اختيار جامعهامام خميني(س) اين منظومه را در مجموعه

ساز ايران  و دوران معاصر ايجاد كند. نگاه جديد نوشتاري هاي اين ابرانديشمند تاريخبتواند فصلي نو در نگرش به انديشه

ار و توان گفت در ميان نوشتئت جديد اسلامي در عصر معاصر پرداخته كه به جد ميسازي بيشتر قراو تدوين، به روشن

تاريخ ناب،  اسلامگفتار ايشان براي نسل جديد پس از انقلاب مخفي مانده است. عناوين انتخابي اين منظومه عبارتست از: 

خودكفايى، جوانان، جنگ و دفاع،  جايگاه مردم در نظام اسلامى، خودباورى و انقلاب اسلامي،معاصر ايران و آيين 

ع كه گردآوري آن به صورت انتخابي و مرتبط با موضو؛ خانواده دانشگاه و دانشگاهيان،، تعليم و تربيت شناسى وانسان

ي كتاب و موضوعات كتاب پيشيني خواهد بود. الگوي گردآوري يابد و به نوعي كتاب پسيني ادامهكتابِ بعد خاتمه مي

ي امام خميني(س) و ي صحيفهانتخابي است و مطالب گردآوري شده، از مجموعه -ر اين مجموعه  منطقياستفاده شده د

 رو به منظور واكاوي نظامند سيرهباشد. در كتاب پيشي تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) ميي تبيان موسسهمجموعه

ي حضرت امام(س) توجه چنداني نشده و سعي بر فكري ايشان در قالب منظومه سازي، به تاريخ بيان مطالب از ناحيه

محور مطالب مرتبط با عنوان كتاب است؛ اميد كه الگوي ذهني ايشان در قالب مجموعه حاضر بتواند نسل گرآوري موضوع

ناشي  هايي كنوني را با منظومه فكري حضرت امام خميني(س) هر چه بيشتر آشنا نمايد و در زدودن پيرايهي جامعهنخبه

  ي ايشان موفق باشد.ز تفسيرهاي انفرادي و بعضا جاهلانه از انديشها

  

  

 گردآورنده:                                                                                                                        
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  فصل اول: حق حاكميت مردم در نظام اسلامى

 

  سط مردمانتخاب مسئولين تو

خواهيد تشكيل دهيد، اسلامى خواهد بود، بنابراين آيا خواهيد پذيرفت كه در رأس آن اى كه شما مى[... جمهورى سؤال:

  قرار گيريد؟]

اولًا اين مردم هستند كه بايد افراد كاردان و قابل اعتماد خود را انتخاب كنند و مسئوليت امور را به دست آنان  جواب:

توانم در اين تشكيلات مسئوليت خاصى را بپذيرم و در عين حال هميشه در كنار مردم ناظر ن شخصاً نمىبسپارند. ولكن م

   ١دهم.بر اوضاع هستم و وظيفه ارشادى خود را انجام مى

  تشكيل دولت اسلامى با انتخاب آگاهانه و آزادانه ملت

  [يك دولت اسلامى چگونه تشكيل خواهد شد؟] سؤال:

كنيم كه عموم ملت از همه طبقات، آگاهانه و آزادانه نمايندگان خود را ايم، تلاش مىه تدارك ديدهبا طرحى ك جواب:

   ٢كنند.انتخاب كنند و سپس نمايندگان دولت را و مسئولين هر مقامى را انتخاب مى

  تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت با آراى اكثريت

انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى. پس از اهداى سلام و تحيت، در چه اللَّه العظمى امام خمينى، رهبر [حضرت آيت

  صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامى ولايت دارد. أدام اللَّه ظلّكم على رؤوس المسلمين.

  اضى عسگر]ق -كشميرى -عبايى -توسلى -نمايندگان حضرتعالى در دبيرخانه ائمه جمعه سراسر كشور، عباس خاتم يزدى

  سمه تعالىب

ولايت در جميع صور دارد. لكن تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين، كه در قانون 

  شده به بيعت با ولىّ مسلمين.اساسى هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير مى

                                                 
 ١٣٧ص: ٥امام، ج: فهيصح . ١
 ٣٦٢ص: ٤امام، ج: فهيصح . ٢
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   ٣اللَّه الموسوى الخمينى.روح

  مدولت قانونى از مردم و براى مرد

  دانيد؟][به چه دليل دولت بختيار را غيرقانونى مى سؤال:

اند. و در به دليل مخالفت همه مردم. بختيار را شاه نصب كرده است و مردم همه با شاه مخالفند و او را عزل كرده جواب:

   ٤ردم باشد نه مخالف مردم.اند. دولت قانونى بايد از مردم و براى متظاهرات و راهپيماييهاى مكرر اين معنى را ثابت كرده

  مسئوليت اداره مملكت با انتخاب مردم

خواهيم مقدراتمان را دستش بدهيم بايد آدمى خواهد يك مملكتى را اداره بكند، كسى كه ما مىگوييم كسى كه مىما مى

او همين  صالح است. دنبالباشد كه مردم انتخاب كنند و با انتخاب مردم پيش بيايد. قهراً وقتى با انتخاب مردم پيش آمد 

كنيد كه يك بز كچل يك ملت را كچل كرده يك آدم صالح، يك انسان، يك مملكت را به طورى كه الآن ملاحظه مى

   ٥كِشد.سلامت مى

  اظهارنظر مردم نسبت به دولت

 ٦ندس بازرگانخواهم به عرض ملت برسانم و آن اين است كه نظر خودشان را درباره دولت آقاى مهمطلبى هست كه مى

در شهرها و در دهات و هر جا » آرام«كه دولت شرعى و اسلامى است اعلام كنند؛ هم به وسيله مطبوعات، هم تظاهرات 

   ٧كه مسلمان هست، نظر خودشان را راجع به دولت اسلامى آقاى مهندس بازرگان اظهار كنند.

  حكومت مستند به آراى ملت

آمدند، و مستند به ملت نداشتيم. زمان سلاطين سابق كه اصلًا ملتها به حساب نمىما در طول تاريخ ايران يك حكومت 

بابْ بابِ قلدرى بود! از زمان رضا شاه به اين طرف هم كه ما اطلاع داريم و در مشاهدات ما بوده، باز همين معنا بود. 

سْ ست؛ از اينكه اين انتخابات و مجالبنابراين يك حكومت ملى، يك سلطنت ملى، يك انتخابات ملى در اين وطن نبوده ا

دولتهاى ناشى از اين مجلس هم غيرقانونى است، و مستند به آراى ملت نبوده است. اين شخصى  مجالسِ ملى نبوده است.

                                                 
 ٤٥٩ص: ٢٠امام، ج: فهيصح . ٣
 ٥٤٢-٥٤١ص: ٥امام، ج: فهيصح . ٤
 ٣٢٤ص: ٥امام، ج: فهيصح . ٥
  وزير دولت موقت پس از انقلاب.). مرحوم مهندس مهدى بازرگان، نخست١(  ٦
 ٦١ص: ٦امام، ج: فهيصح . ٧



18 
 

كند من ] ادعا مىهم كه الآن به جاى محمدرضا خان و به امر محمدرضا خان به مسند وزارت نشسته است، ايشان هم [كه

   ٨قانونى هستم، نه قانونى هست و نه ملى هست. هستم» ملى«

  مجلس با نظر مردم

ه يك مجلسى كه ب -اطلاع بودندشد كه مردم بىنه به آن معنايى كه در زمانهاى سابق پيدا مى -يك مجلس شوراى ملى

مجلس  ٩بكند.نظر خود مردم باشد، مردم خودشان نظر داشته باشند، مقدرات دست خود مردم باشد، اينها تحقق پيدا 

مؤسسان براى اين است كه مردم، منتخبات [و] منتخبين خودشان را تعيين كنند؛ و اين فرق ندارد بين آنكه طرح فعلى 

 اند، يا شياطين به آنها چيزهايى را تزريقدولت باشد، يا طرحهايى كه اشخاصى كه توجه ندارند، يا تحت تأثير واقع شده

را از  ها نضج بگيرند و اساسدو سال طول بكشد تا توطئه -استقرار حكومت اسلامى يكىاند، كه تعويق بيندازد و كرده

بين ببرند. آن طرحى كه دولت داده است اين است كه همان مجلس مؤسسان با افراد كمتر، از خود ملت، به تصويب ملت، 

كه  است، مطالعه كنند؛ و اشكالاتى به انتخاب ملت، اشخاصى انتخاب بشوند؛ و آنها در قانون اساسى، كه پيشنويس شده

به قانون اساسى، كه پيشنويس شده است، طرح كنند؛ و منتخبين مردم مطالعه كنند؛  روشنفكران و حقوقدانان و ساير مردم

مجلس شورا را بايد ملت خودش وكلا تعيين كنند.  ١٠و بعد از اينكه آنها تصويب كردند، باز هم به رفراندم گذاشته شود.

م همين جورى كه عرض كردم وكلاى ملى؛ وكلايى كه مردم در بلاد خودشان شناختند كه اينها مردم صالحى هستند، وكلا ه

اينها مردم اسلامى هستند، اينها گرايش به شرق و غرب، گرايش به مكتبهاى فاسد ندارند، اينها را تعيين كنند. يك مجلس 

تند برخلاف اسلام عمل بكنند، مردم مختارند كه وكلا را عَزْلِشان بكنند، ملت ما [،] اگر وكلاشان خواس ١١شورا داشته باشيم.

 كنيد! شما داريد در مقابل ملتكنند كه نه، اين خلاف آزادى است. شما داريد ديكتاتورى مىبريزندشان دور. آنها خيال مى

خواهد، كه خدا فرموده است، شما مى گوييد لازم نيست! ملت ولايت فقيه راخواهد، شما مىايستيد. ملت اسلام را مىمى

   ١٢گوييد خير، لازم نيست!مى

  مصداق عينى دموكراسى

اى را تعيين كردند، ديگر هر كس در محل خودش كسى را وكيل كرد. شمايى كه اين مجلس خبرگانى كه همه ملت دسته

ده. در كسى به زور گفته باشد تو رأى بگوييد دمكراسى، دمكراسى بهتر از اين چه كه شما پيدا كنيد كه در يك جا يك مى

شناختند تمام ايران پيدا بكنيد يك جا كه الزام كرده باشد يك كسى را كه رأى بده. حتى تبليغات هم كم شد. ولى مردم مى

 رداد. با آن اكثريت قاطع كه پيدا كردند اينها، چرا ديگشناخت، و رأى به او مىاينها را. هر كسى اهل بلد خودش را مى

                                                 
 ٩٨ص: ٦امام، ج: فهيحص . ٨
 ٣٦٦ص: ٧امام، ج: فهيصح . ٩

 ١٦١ص: ٨امام، ج: فهيصح . ١٠
 ٥٥ص: ٩امام، ج: فهيصح . ١١
 ٢٢٣ص: ١٠امام، ج: فهيصح . ١٢
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خواهند. شما كنند؟ چرا بعدش [دائماً] گفتند مجلس خوب؟ مجلس خوب اين مجلسى است كه مردم مىمناقشه مى

هر چه آرا زيادتر  ١٣ايد؟ اين مجلسى كه مردم خودشان اشخاصى را فرستادند، وكيل كردند. اينها وكيل مردم بودند.چكاره

، مسئوليت بود مسئوليتتان كمتر بود. حالا كه سيزده ميليون بيشتر استباشد مسئوليت زيادتر است. اگر آراى شما پنج ميليون 

يكى از اين افرادى كه به شما رأى دادند و شما را به عنوان رئيس شما حجمش زيادتر است؛ براى اينكه شما جواب يكى

گيرند، جواب از شما ىآيند شما را مجمهور اسلام، رئيس جمهورى كشور اسلامى تعيين كردند هر يك از اينها فردا مى

 -خواهند. من شما را تعيين كردم رئيس جمهورى اسلامى باشيد و اسلام را در اين كشور تأييد كنيد و پياده كنيد ومى

واب اين توانيد جآيند سراغ شما، ببينيد كه مىشما نكرديد، اقًلا سيزده ميليون و هزار و چند صد نفر مى -خداى نخواسته

   ١٤؟را پيش خدا بدهيد

  حكومت از خود مردم

اند و اند درست كردهوزير هم آن كسانى كه وكيل آقايان بودهخود اين مردم يك رئيس جمهور درست كردند و نخست

الدوله يا از امريكا آمده باشد يا از فرانسه آمده باشد. السلطنه يا فلاناند كه فلانهمه از خود اين مردم، يك كسى را نياورده

جمهورى اسلامى ما وضعى دارد كه خود ملت  ١٥همه حكومت و مجلس و چيز و اينها از خود اين مردم است.حالا الآن 

گذارند و خود ملت [اگر] فردى شهيد شد، به جاى او باز يكى آورند و خود ملت يك فردى را كنار مىيك فردى را مى

دانند و دانند و خود را از رئيس جمهورى مكتبى مىمىدانند و دولت را از خود كنند و خود را از دولت مىرا انتخاب مى

و  وزير شهيد بشوددانند. از اين جهت، ولو اينكه رئيس جمهور شهيد بشود، نخسترئيس جمهورى مكتبى را از خود مى

   ١٦كنند.آورند و كسان ديگر را به جاى آنها انتخاب مىهر مقامى شهيد بشود ملت ما هيچ خم به ابرو نمى

  رأى ملتتنفيذ 

الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفكر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقاى سيد اينجانب به پيروى از ملت عظيم

   ١٨رأى ملت را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب نمودم. -ايّده اللَّه تعالى -١٧اىعلى خامنه

                                                 
 ١٠٢-١٠١ص: ١١امام، ج: فهيصح . ١٣
 ٧٢ص: ١٥امام، ج: فهيصح . ١٤
 ٩٤ص: ١٥امام، ج: فهيصح . ١٥
 ١٣٧ص: ١٥امام، ج: فهيصح . ١٦
  اند.دار رياست جمهورى بودهاى كه در آن زمان عهدهاللَّه خامنهت آيت. مقام معظم رهبرى حضر١٧
 ٢٧٩ص: ١٥امام، ج: فهيصح . ١٨
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  بودن مسئولانردمىم

  ين حكومت در ميان مردممسئول

خواهيم كه آن كسى كه در رأس است، آن هم با مردم رفيق خواهيم يك همچو چيزى ما مىحكومت اسلامى كه ما مى

باشد. و بنشيند و خودش را نگيرد؛ در بين مردم بنشيند با آنها صحبت بكند؛ هركس حاجتى دارد به او بگويد، وقت داشته 

هم كه رئيس ارتش است و آن هم كه رئيس شهربانى است و آن هم كه رئيس ژاندارمرى باشد با او صحبت بكند. آن 

است، آن هم در بين مردم همان طور باشد. وارد بشود بين مردم، نه او از مردم وحشت كند؛ نه مردم از او وحشت بكنند. 

. دنبالش است؛ ملت حافظش است اين بايد دستور باشد براى همه حكومتها و ملتها. وقتى يك حكومت اينطور شد، ملت

خواهيم يك همچو چيزى پيدا بشود كه ملت حافظ همان طور كه او حافظ ملت است، ملت هم حافظ او هستند. و ما مى

دولت به همه جهات باشد؛ دولت هم حافظ منافع ملت به همه جهات باشد. اگر يك همچو چيزى شد، يك مملكت آرامى 

   ١٩تواند در آن تصرف بكند.نمىآيد] كه هيچ كس هم [پديد مى

  جدا نبودن حكومت از مردم

امروز روزى است كه بايد حفظ كنيد شما اسلام را؛ اسلام را بايد حفظ كنيد. حفظ اسلام به اين است كه اعمالتان را تعديل 

شان ق مردم را از خودكنيد؛ با مردم رفتار خوب بكنيد؛ برادر باشيد با مردم؛ مردم را اينطور حساب نكنيد. رژيمهاى ساب

كوبيدند؛ مردم هم آنها را اگر بودند. آنها مردم را مى دانستند. آنها در يك طرف بودند؛ مردم هم در يك طرفجدا مى

كوبيدند. امروز كه مردم جدا نيستند از پاسداران اسلام، حكومت اسلام كه از مردم جدا نيست، تو مردم توانستند مىمى

و از همين جمعيت است، شما هم از همين مردميد و از همين جمعيتيد، شما كارى نكنيد كه مردم است، از همين مردم 

از شما بترسند. شما كارى بكنيد كه مردم به شما متوجه بشوند. شما كارى بكنيد كه مردم محبت به شما بكنند؛ پشتيبان 

ند؛ آن رد؛ اگر يك ملت پشتيبان يك رژيمى باششما باشند. اگر مردم پشتيبان يك حكومتى باشند، اين حكومت سقوط ندا

خوب، سردار  -اللَّه عليه و آله و سلمصلى -اسلام سردارهايش هم توى مردمند. پيغمبر اسلام ٢٠رژيم از بين نخواهد رفت.

 -نشست مثل ساير مردم. حضرت اميرنشست، توى مسجد مىآمد مىهمه بود، بزرگ همه بود، توى مردم بود. با مردم مى

آن وقت كه حكومت يك مملكتى بود كه چندين مقابل ايران بود، مصر بود، حجاز بود، عراق بود، ايران  -اللَّه عليهسلام

رت نشست و معاشآمد با مردم مىيمن بود، همه اينها تحت سيطره او بود، مثل ساير مردم مى -عرض كنم -بود، سوريه بود

لم نكرده بود به مردم تا بترسد، از آنها. خلافى نكرده بود كه از مردم [بترسد.] ترسيد. ظكرد. براى اينكه از مردم نمىمى

   ٢١دانستند.براى مردم بود؛ مردم او را حامى خودشان مى

                                                 
 ٥٣٢-٣٥١ص: ٨امام، ج: فهيصح . ١٩
 ٣٧٢-٣٧١ص: ٨امام، ج: فهيصح . ٢٠
 ٣٨١ص: ٨امام، ج: فهيصح . ٢١
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  نهادهاى مردمى

جمهور از همين مردم و در دامن شما به من بگوييد كه در كجاى ممالك اسلامى و غير اسلامى، اينطور است كه رئيس

باشد و هر روز و در ماه مبارك، هر شب برود توى جمعيتهاى متفرق و مردم را ارشاد كند، بدون اينكه خوفى همين مردم 

رود و در هر جمهور كه در رأس واقع شده است، در هر مجلسى كه او را دعوت كنند مىدر دلش باشد. ... الآن رئيس

بدون اينكه يك ذره خوف در دل او باشد؛ براى اينكه، ملت  كند،رود و مردم را ارشاد مىشهرى كه از او تقاضا كنند، مى

شخصى كه در ايران زندگى  جمهور با ادنىداند. برادر هستند. رئيسداند و ملت هم او را از خودش مىرا از خودش مى

 ريد كه رئيسطور، در كدام مملكت، شما سراغ داكنند. همينكند، برادر است و مردم با هم برادرند و پشتيبانى مىمى

مجلس منبر برود و مردم را هدايت كند و در ماه مبارك، شايد بيشتر از سى تا منبر رفته باشد و مردم را هدايت كرده باشد؟ 

و در كجا شما سراغ داريد كه رئيس ديوانعالى كشور يك عالِمى باشد كه برود مردم را هدايت كند و مردم هم از او هدايت 

ستان كل كشور و همين طور وزيركشور و همين طور ساير ارگانى كه هستند، با كمال اطمينان، بشوند؟ و همين طور داد

در  بدون اينكه از كسى خوف داشته باشند؛ براى اينكه مبادى خوف دركار نيست، همه پشتيبان هستند، همه برادر هستند.

در سابق، زمان شاه مخلوع و رضاخان كجا سراغ داريد كه مجلس شوراِى آنجا مثل مجلس شوراى اسلامى ما باشد؟ 

ها، متمكّنين، اشراف، طرفدارهاى شرق و غرب، » سلطان«ها، » سلطنه«ها، » ممالك«ها، » دوله«مطرود، مجلس پر بود از 

كنيد كه از اين طبقه اشراف باشد، از اين طبقه نوكرهاى ممالك اجنبى، ولى الآن در مجلس شوراى ما يك چهره پيدا نمى

شان از علما و فقها هستند، اىروند، و از همين جمعيت هستند؛ عدههمه از همين مردمند كه در بين بازار راه مى د،بالا باش

هاى متديّن هستند. مجلس شوراى اسلامى ما الآن در هيچ جا نظير ندارد، چنانچه ساير ارگانهاى دولتى شان از چهرهاىعده

كه ارتشش اينطور مّلى و در بين مردم باشد كه وقتى ارتش در بين مردم برود يا در كجا شما سراغ داريد  ما اينطور است.

ژاندارمرى برود يا سپاه پاسداران برود، گل بر او نثار كنند وتظاهرات كنند براى او؟ آنها هم از باب اين است كه از همين 

ون از خود ملتند، از اين جهت، با ملت مردمند؛ از همين جمعيت هستند. تمام جاهايى را كه شما ملاحظه كنيد، همه چ

 كس دعوت كند، اينقدر كميته،شوند. در كجاى دنيا شما سراغ داريد كه از باطن ملت، بدون اينكه هيچرو مىاينطور روبه

ا ر كنند، بدون اينكه كسى آنهااينقدر دادگاه، اينقدر پاسدار، كه خون خودشان را در راه اين كشور و در راه اسلام فدا مى

ها، اين دادگاهها، همه براى همين اسلام و براى همين دعوت كرده باشد؟ در سرتاسر كشور، اين سپاه پاسداران، اين كميته

   ٢٢كنند.كشور خدمت مى

                                                 
 ٩٥-٩٤ص: ١٣امام، ج: فهيصح . ٢٢
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  هاى مردمى با مقاصد ملى و اسلامىچهره

عيتى هستند كه در اين مملكت شان از همين ملت و از همين جمبينم كه همهها را مىشناسم، لكن من چهرهمن همه را نمى

   ٢٣اند اينجا تا بخواهند يك مقاصدى داشته باشند غير مقاصد ملّى و اسلامى.هستند. هيچ از آن بالاها نيامده

  رئيس جمهور هم يكى از افراد ملت

ز بين او ا -خداى نخواسته -رئيس جمهور هم مثل يكى از شماهاست. شماها او را قرار داديد رئيس جمهور. وقتى كه

ما حكومتمان و افرادى كه در رأس حكومت بودند چون از همين مردم هستند و  ٢٤دهيد.برود، شما يكى ديگر را قرار مى

از اشخاصى نيستند كه از آن بالاها؛ يعنى، آن پايينها آمده باشند و حكومت كرده باشند بر ملت، از اين جهت، ملت ما آرام 

   ٢٥كه اين شهدا نباشند، به جاى آنها، داوطلبانى براى شهادت حاضر به صحنه هستند. است، دلش مطمئن است به اينكه وقتى

  وزرا توده مردم

يه بينيد كه حتى يك نفر از آنها شباگر شما شكل و شمايل وزراى اين حكومت را تماشا كنيد و سوابق زندگى آنها را، مى

هايى هستند كه از توده مردم ايى هستند از خود ملت و چهرههبه آن افرادى كه در زمان طاغوت بود نيستند، اينها چهره

الآن شما در سرتاسر كشور ملاحظه  ٢٦ها در كار نيست، و امثال ذلك.» مُلك«ها نيست در كار و » سلطنه«هستند. ديگر 

ز خود ابينيد كه يك مردمى هستند كه جمهورش بگيريد تا آن پايينها هر جا هست، مى بكنيد از نخست وزير و رئيس

هور، نه جماى بوده است سابق و بعد هم يك آقايى شده است و بعد شده است رئيسجمهور يك طلبهمردم هستند. رئيس

آيند اينجا و طور همه وزرا. اين وزرا، گاهى وقتها جمعيتى مىدستگاهى آنها را دارند و نه افكارى آنها را دارد و همين

ام كه وضعشان د كه اين پاسدار هست يا وزير. من حكومتهاى كوچك را ديدهدهمخلوط به هم هستند، آدم تميز نمى

، كشيدند برايشان تعظيم بايد بكنندآمدند، مردم همه صف مىآمدند؛ وقتى بيرون مىچطور بود و با چه وضعى بيرون مى

يد، مردم با او مثل آجاى كوچكى؛ اما حالا نخست وزيرش مى -فرض كنيد كه -آمدند بيرون، يك حكومتبا بساط مى

اى است كه الآن در ايران تحقق پيدا كرده است. جاهاى ديگر نيست اين مسائل كه همه مردمى سايرين. اين هم يك مسئله

   ٢٧اند.هست و همه هم با هم هستند و لهذا، هم مردم پشتيبان دولت
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  پذيرى جمهورى اسلامىبودن متصديان امور مانع از آسيبمردمى

ات بزرگى كه خداى تبارك و تعالى به جمهورى اسلامى و اين نهضت اسلامى عنايت فرموده اين است كه يكى از عناي

كنند، چه آنهايى كه در ارتش كنند و چه آنهايى كه در دولت خدمت مىمتصديان امور، چه آنهايى كه در مجلس خدمت مى

ست حكومت بر قرار است، حكومت اسلامى بر قرار تا وضع اين طورى ا هستند، همه اينها از آن قشر مرفه نيستند ...

الآن و  بينيمارتش، رؤساى ارتش، فرماندهان؛ همه جا اين وضع است كه مى -دانمنمى -است. تا وضع دولت، مجلس

ا هر شم كنيم، شما خوف از اينكه يك آسيبى اين جمهورى اسلامى به آن برسد، از اين خوف نداشته باشيد.مشاهده مى

مسير، يك مسير ديگر بشود و راه، يك راه ديگرى  -خداى نخواسته -داريد، از خودتان بترسيد. از اينكه مباداچه خوف 

   ٢٨باشد و توجه به اين چيزى كه الآن هست، از دست برود و مردمى بودن از دستتان برود.

  زيستى كارگزاران نظامساده

شه شود، و همياندركاران كشور مربوط مىه همه روحانيت و دستاى است كه باز اهم مسائلى كه بايد تذكر بدهم، مسئله

نگران آن هستم كه مبادا اين مردمى كه همه چيزشان را فدا كردند و به اسلام خدمت نموده و به ما منّت گذاشتند، به 

اند ن دنبال ما و شما آمدهواسطه اعمال ما از ما نگران بشوند، زيرا آن چيزى كه مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطه آ

را بپا كردند و طاغوت را از ميان بردند، كيفيت زندگى اهل علم است. اگر و اسلام را ترويج نموده و جمهورى اسلامى

 رفت و آمدهايشان مناسب اند واند، عمارت درست كردهخداى نخواسته، مردم ببينند كه آقايان وضع خودشان را تغيير داده

يست، و آن چيزى را كه نسبت به روحانيت در دلشان بوده است از دست بدهند، از دست دادن آن همان شأن روحانيت ن

اى كه در معرض خطر هستند و از بين رفتن اسلام و جمهورى اسلامى همان. البته من اين نكته را عرض كنم، يك دسته

د بر ميزان نباشد. شما گمان نكنيد كه اگر با چندين بايد خودشان را حفظ كنند، ولى همين ها هم بايد مواظب باشند كه زاي

شود، آن چيزى كه مردم به آن توجه دارند و موافق مذاق عامه است، تان پيش مردم بزرگ مىاتومبيل بيرون بياييد وجهه

عادى  ن ساده وشاطورى كه سران اسلام و پيغمبر اسلام و اميرالمؤمنين و ائمه ما زندگىاينكه زندگى شما ساده باشد، همان

اند، تر از عادى. آنها هم كه جمهورى اسلامى را بپا كردند، مردم عادى هستند، و كسانى كه بالابالاها نشستهبود بلكه پايين

ب به حس -ها و طبقات ضعيفهيچ دخالتى در اين مسائل نداشته و ندارند. اين مردم بازار و كشاورز و كارگران كارخانه

هستند كه اين توقع را دارند كه اگر خداى نخواسته، نفوس اين مردم از ما منحرف بشود،  -خرتدنيا و قوى به حسب آ

ضرر آن براى ما تنها نيست، بلكه براى اسلام است. و ما بايد حفظ كنيم آنهايى را كه اسلام و جمهورى اسلامى را نگه 

   ٢٩كه زندگى ما ساده و عادى باشد.اند و بعد از اين هم نگه خواهند داشت، و حفظ آن به اين است داشته
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  الگوى دولت مردمى

شما ببينيد كه اين ملت براى اينكه دولتش مردمى است، از خود همين مردم است؛ يكى بازارى بوده آمده نخست وزير 

 يداكنيد؟ كجا پكشاورز بوده آمده چيز شده، در دنيا كجا يك همچو مسائلى شما پيدا مى -فرض كنيد -شده است، يكى

 وزير بشود، يك كشاورز هم بيايد چه بشود؟ ايناى بيايد رئيس جمهور بشود، يك بازارى هم بيايد نخستكنيد طلبهمى

   ٣٠يك نمونه است. دنيا اين نمونه را ندارد.

  نزديكى و ارتباط با مردم

 ه سفرا و دولت ما همه ازمن اميدوارم كه خداوند همه آقايان را موفق به خدمت كند. خداوند به ما منت گذاشته است ك

د مردم دانناند و مىفهمند، زيرا بسيارى از آنها روحانى هستند كه با مردم رابطه داشتهاشخاصى هستند كه درد جامعه را مى

افراد حكومت هيچ ارتباطى با مردم كنند. ولى سابق وضع اين طور بود كهاند و درد آنها را ادراك مىچه وضعى داشته

گذرد. ولى اكنون خدا خواسته است كه حكومت مستضعفين تشكيل بشود كه فهميدند كه بر مردم چه مىنمىنداشتند و 

   ٣١بحمداللَّه تاكنون عملكرد او خوب بوده است و اميدوارم از اين به بعد بهتر باشد.

  حشر و نشر با مستمندان

ته باشد، نه ثروت و مال و قدرت و همه مديران در حكومت اسلامى بهاى بيشتر و فزونتر از آنِ كسى است كه تقوا داش

 ها بيشتر حشر و نشر ووكارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حكومت عدل موظفند كه با فقرا و مستمندان و پابرهنه

را در  دها بودن و خومعارفه و رفاقت داشته باشند تا متمكنين و مرفهين، و در كنار مستمندان و پابرهنه جلسه و مراوده و

هد، كه دعرض آنان دانستن و قرار دادن، افتخار بزرگى است كه نصيب اوليا شده و عملًا به شبهات و القائات خاتمه مى

   ٣٢بحمداللَّه در جمهورى اسلامى ايران، اساس اين تفكر و بينش در حال پياده شدن است.

  

  گيرى و مشاركت در اداره امور حكومتامكان تصميم

  ابع آراى مردماداره دولت ت

  [دولت پيشنهادى شما چگونه خواهد بود و چه كسى آن را اداره خواهد كرد؟] سؤال:
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راجع به چگونگى دولت و رژيم، پيشنهاد ما جمهورى اسلامى است و چون ملت، ملت مُسْلم است و ما را هم  جواب:

ما از طريق رفراندم با ملت، يك جمهورى  زنيم به پيشنهاد ما رأى دهد.خدمتگزار خود مى داند، از اين جهت حدس مى

   ٣٣دهيم. و اما شخص؛ اين تابع آراى مردم است و الآن شخص معينى در نظر نيست.اسلامى تشكيل مى

  حكومت متكى به آراى عمومى ملت

 -عنه هاللَّرضى -ايد كه راغب ايجاد حكومت اسلامى هستيد، همانند حكومتى كه در ايام على[شما تصريح فرموده سؤال:

  وجود داشت. آيا معنى آن اين است كه به هنگام سقوط خاندان پهلوى، حكومت خلافت اسلامى را برپا خواهيد داشت؟]

الهام خواهد گرفت  -عليه السلام -مورد نظر ما از رويه پيامبر اكرم (ص) و امام على» جمهورى اسلامى«حكومت  جواب:

   ٣٤ل حكومت با مراجعه به آراى ملت تعيين خواهد گرديد.و متكى به آراى عمومى ملت خواهد بود و شك

  انتخاب نوع حكومت دلخواه از سوى مردم

گيرى شود، چه راهى را بايد دنبال كرد تا به جمهورى [به فرض اينكه شاه بپذيرد كنار رود و يا مجبور به كناره سؤال:

  واهيد خورد؟]كنيد كه در طى اين راه به هيچ مشكلى برنخاسلامى رسيد؟ فكر مى

همان مردمى كه دست در دست هم دادند و دليرانه عرصه را بر شاه تنگ كردند، همانها با هدايت كسانى كه هميشه  جواب:

كنند. و بديهى است كه چون مسلمانند در همه مراحل كار، اند، نوع حكومت دلخواه خود را انتخاب مىدلسوز آنان بوده

اجتماعى و نوع حكومت خواهد بود. و بر اين اساس من جمهورى اسلامى را پيشنهاد اسلام تنها ملاك و ضابطه نظام 

از  ٣٥گذارم. و بديهى است كه هر كارى هرچه مهمتر با مشكلاتى بزرگتر رو به رو خواهد شد.ام و به رأى عمومى مىكرده

كه  داشته باشد. طبيعى است حقوق اوليه هر ملتى است كه بايد سرنوشت و تعيين شكل و نوع حكومت خود را در دست

  ٣٦هاى موازين و قاعده اسلامى بنا شود.چون ملت ايران بيش از نود درصد مسلمانند، بايد اين حكومت بر پايه

  احترام به آراى عمومى و آزادى احزاب

مهورى شود. هيچ يك از خصوصيات اصولى جامروز در جهان آن چيزى كه مقصود ما از جمهورى اسلامى است ديده نمى

شود. آيا مگر ملت ايران براى تعيين سرنوشت خويش بايد ببيند كه دولتهاى اسلامى در حكومت عربستان سعودى ديده نمى

پسندند؟ مگر ساير دولتها در تعيين خط مشى سياسى خودشان و يا تعيين نوع حكومتشان به آراى غربى چه چيزى را مى
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اندوزى كنند و توانند با سوء استفاده از مقام، ثروتامى، زمامداران مردم نمىكنند؟ در جمهورى اسلملت ايران مراجعه مى

د دقت رعايت كننيا در زندگى روزانه امتيازى براى خود قائل شوند. بايد ضوابط اسلامى را در جامعه و در همه سطوح به

د. هيچ گونه تسلط و يا دخالت اجانب را و حتى پاسدار آن باشند. دقيقاً بايد به آراى عمومى در همه جا، احترام بگذارن

در سرنوشت مردم، نبايد بپذيرند. مطبوعات در نشر همه حقايق و واقعيات آزادند. هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف 

اسلام در تمامى اين شئون حد و مرز آن را تعيين كرده  مردم در صورتى كه مصالح مردم را به خطر نيندازند آزادند و

   ٣٧است.

  عيين نظام سياسى با آراى خود مردمت

گذاريم. اينك كشور تعيين نظامى سياسى، با آراى خود مردم خواهد بود. ما طرح جمهورى اسلامى را به آراى عمومى مى

عدالت اقتصادى و استثمار قرار گرفته است. اين  بر سر دو راهى مرگ و حيات، آزادى و اسارت، استقلال و استعمار،

ملى را بايد نجات دهد. به مردم كشور، آزادى و به كشور استقلال را باز گرداند و به جاى نظام استثمارى، حكومت، حيات 

  عدالت اقتصادى را برقرار سازد.

[چه كسى بايد در ايران كه يك كشور در حال توسعه با كوششى به سوى صنعتى شدن است، خواست ملت را به  سؤال:

  شود؟]اجتماعى، با اكثريت شيعى، تكليف اقليتها چه مىقدرت سياسى مبدل كند؟ در چنين 

خواست ملت را نمايندگان منتخب او به تصميم و تدبير سياسى و رهبرى سياسى دور از فساد و خدمتگزار مردم  جواب:

   ٣٨كنند. اقليتهاى مذهبى به بهترين وجه از تمام حقوق خود برخوردار خواهند بود.تبديل مى

  اب ملتجمهورى اسلامى انتخ

ها چندان فرماييد كه بايستى در ايران، جمهورى اسلامى استقرار پيدا كند و اين براى ما فرانسوى[حضرتعالى مى سؤال:

تواند بدون پايه مذهبى باشد. نظر شما چيست؟ آيا جمهورى شما بر پايه سوسياليسم مفهوم نيست. زيرا كه جمهورى مى

  وار است؟ دموكراتيك است؟ چگونه است؟]است؟ مشروطيت است؟ بر انتخاباتى است

اى متكى اما جمهورى، به همان معنايى است كه همه جا جمهورى است. لكن اين جمهورى بر يك قانون اساسى جواب:

گوييم براى اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامى كه در است كه قانون اسلام است. اينكه ما جمهورى اسلامى مى
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شود اينها بر اسلام متكى است، لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است كه مى ايران جارى

   ٣٩همه جا هست.

  جمهورى اسلامى خواست اكثريت قاطع ملت مسلمان

فرماييد و ارزشهاى روحى و مردمى كه از آن برخوردار است، آيا به اللَّه، جنبشى كه شما معرفى مى[حضرت آيت سؤال:

تواند به اسم اكثريت ايرانى و بدون چپيها و بدون مخالفين سنتى، حكومت را در دست بگيرد؟ و اگر امروز بر ى مىتنهاي

فرماييد رفراندمى در ايران صورت گيرد، نسبت درصد آرايى را كه ممكن است به اساس شعارهايى كه شما مطرح مى

  دست آوريد چقدر خواهد بود؟]

خواهند. دهد. همه ملت ايران شاه را نمىان مسلمان است و به آنچه كه ما بخواهيم رأى مىاكثريت قاطع ملت اير جواب:

   ٤٠تواند يك جمهورى اسلامى تشكيل دهد؟آيا نود درصد مردم ايران كه مسلمانند به عنوان اكثريت يك جامعه نمى

  جمهورى اسلامى متكى به آراى ملت

كنيد؟ آيا شما در صدد حفظ نظام سلطنتى در چارچوب ومتى را پيشنهاد مى[پس از سرنگونى رژيم شاه، چه نوع حك سؤال:

  دهيد؟]قانون اساسى و همچنين حفظ سلطنت پهلوى هستيد؟ شما چه نوع حكومتى را ترجيح مى

  ام. وملت ايران خواستار حكومت اسلامى است، و من جمهورى اسلامى متكى به آراى مردم را پيشنهاد كرده جواب:

اند و لوى و يا نظام شاهنشاهى چيزى است كه ملت ايران طى بيش از يك سال گذشته عموماً آن را نفى كردهسلطنت په

   ٤١ هركس با آن موافق باشد، خائن به ملت ايران است.

  حكومت متكى به آراى مردم و قانون اسلام

  ى بايد داشته باشد؟]اى كه بتواند مورد تأييد و قبول حضرتعالى باشد چه تركيب[حكومت آينده سؤال:

گوييم و حكومت جمهورى، متكى به آراى عمومى و اسلامى، متكى به قانون اسلام. اين را جمهورى اسلامى مى جواب:

   ٤٢اين مورد نظر ماست.
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  جمهوريت و اسلاميت حكومت

ك هند كرد؟ آيا ياللَّه در سرنگونى شاه موفق شوند، چه نوع حكومتى را جانشين خوا[در صورتى كه حضرت آيت سؤال:

  حكومت نظامى خواهد بود؟]

يك حكومت جمهورى اسلامى. اما جمهورى است براى اينكه به آراى اكثريت مردم متكى است. و اما اسلامى،  جواب:

  ٤٣ اش عبارت است از قانون اسلام.براى اينكه قانون اساسى

  مجلس متكى به آراى عمومى

 اى به قدرت سياسى يا شركت در يك حكومت جديد را در ايران نداريد،د كه علاقهايالّلَه، شما فرموده[حضرت آيت سؤال:

فرماييد چه نوع حكومت سياسى در ايران استقرار خواهد يافت؟ آيا دولتى پارلمانى بنابراين در صورت رفتن شاه فكر مى

  يد؟]كه داراى نخست وزير باشد يا به چه صورت ديگرى؟ ممكن است توضيحات بيشترى بفرماي

اين حكومت، حكومت جمهورى اسلامى متكى به آراى عمومى است. در حكومت جمهورى، مجلس تشكيل  جواب:

  ٤٤خواهد شد، بعد مجلس جزئيات نوع جمهورى و مسائل مربوط به آن را تعيين خواهد نمود.

  رجوع به آراى عمومى

ردمْ كه م -تخابات؛ قهراً وقتى انتخابات آزاد شد مردمگذارند براى انقهراً وقتى يك دولت صالح پيش آمد، مردم را آزاد مى

خواهد مملكتشان صحيح باشد، سالم باشد، اند، دلشان مىهمه غيرصالح نيستند، مردم اكثرشان صالحند، مردِم خوبى

ى كه قتقهراً و -خواهند كه صُلَحايى بالاى سرشان باشدخواهد، از خدا مىاقتصادشان صحيح باشد، همه چيز را دلشان مى

روند. وقتى اشخاص انتخابات آزاد شد و اين اشخاص غيرصالح دخالت در آن نكردند، در مجلسْ اشخاص صالح مى

صالح در يك مجلسى رفتند، دولتِ صالح بپا شد، رئيس جمهورْ صالح شد، اين مخالف مصلحت مملكت عمل نخواهد 

ه آراى مردم. قواى انتظامى را كنار بگذاريم؛ خود مردم را، برنامه ما اين است كه رجوع كنيم به آراى عمومى، ب كرد ...

محول كنيم تنظيم انتخابات را به دست خود جوانهاى مردم. در هر شهرى جوانها خودشان؛ كه قواى انتظامى، شهربانى، 

اشد. در خواهد بكند براى حفظ صندوق آرا و امثال ذلك، خود ملت ببروند. آن كسى كه دخالت مى شهردارى همه كنار

اى را تعيين اى را معتمدين آن شهر، مطلعين و دلسوزهاى براى مملكت، عدههر شهرى به حَسَب اقتضاى آن شهر عده

كنند كه نظارت كنند در اين. حفاظت كنند اين صندوقها را و نظارت كنند آرا را. مردم يكى را تعيين كنند براى اينكه رئيس 

خواهم اين است؛ شما ميل داريد به اين رأى كنيم كه آقا آنكه من مىبه مردم اظهار مى جمهور باشد، ما هم رأيمان را علناً
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شود كنند و آراى عمومى نمىبدهيد، ميل داريد هم خودتان آزاديد. قهراً مردم وقتى آزاد هستند يك نفر صالح را انتخاب مى

شتباه بكند. شود ات يك مملكت سى ميليونى نمىكند، يكوقخواهد يك كارى بكند اشتباه مىخطا بكند. يكوقت يكى مى

كسى بگويد خوب لَعلَّ يك آدمِ غلطى را گذاشتند؛ اگر غلطى را گذاشتند، قدم اول را كه برداشت همين ملت عزلش 

گوييم كه بايد رئيس يك مملكتى را خود ما، خود جمعيت، خود ملت تعيين كند. قهراً وقتى شود. ما مىكنند تمام مىمى

كند نه خواهد يك كسى را براى سرنوشت مملكت خودش تعيين كند، اين يك آدم صحيح را تعيين مىيك ملتى مىكه 

خواهيم يك همچو مملكتى پيش بيايد كه يك آدم فاسدى را؛ و قهراً اشتباه در سى ميليون جمعيت نخواهد شد ... ما مى

گر هم يكوقتى فرض كنيد اول صالح بود و قرار دادند به دست خود مردمْ مقدرات باشد؛ نتواند يك رئيس جمهورى، ا

] چه بشود، نتواند. براى اينكه همين رئيس جمهوْر دسِت مردم است اختيارش؛ هر روزى بعد وقتى كه رسيد به [قدرت

  ٤٥ شود. مثل حالا نيست كه سرنيزه باشد.مردم گفتند نه، نه مى

  رأى ملت به شيوه راهپيمايى

ى را مايليد در ايران ببينيد؟ آيا شما خواستار چنين حكومتى هستيد كه اكنون در ايران روى كار [چه نوع حكومت سؤال:

  آمده و يا مايليد در چنين حكومتى شركت كنيد؟]

ايم و ملت با راهپيماييهاى مكرر به آن رأى داده است. حكومتى است متكى به ما جمهورى اسلامى را اعلام كرده جواب:

   ٤٦بر قواعد و موازين اسلامى. آراى ملت و مبتنى

  دموكراسى حقيقى در دولت اسلامى

  تر بيان كنيد.]سؤال: [لطفاً نظرتان را در مورد دولت اسلامى مشخص

شود و احكام اسلام هم در او اجرا خواهيم يك جمهورى است كه به آراى ملت درست مىجواب: دولت اسلامى كه ما مى

اسلام است و قانون اسلام مسبب آزاديها و دموكراسى حقيقى است و استقلال كشور را  شود. قانون اساسى همان قانونمى

   ٤٧كند.نيز تضمين مى

  گيريهامشورت زمامداران با نمايندگان ملت در تصميم

آنچه مهم است ضوابطى است كه در اين حكومت بايد حاكم باشد كه مهمترين آنها عبارت است از اينكه اولًا متكى به 

اى كه تمامى آحاد ملت در انتخاب فرد و يا افرادى كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست لت باشد، به گونهآراى م
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بگيرند شركت داشته باشند؛ و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشى سياسى و اقتصادى و ساير شئون اجتماعى و 

ومت به طور قطع بايد زمامداران امور دائماً با نمايندگان ملت در مراعات شود. در اين حك كليه قواعد و موازين اسلامى

عنوان  توانند به تنهايى تصميم گيرنده باشند. افرادى كه بهگيريها مشورت كنند و اگر نمايندگان موافقت نكنند نمىتصميم

ندگان ت آن شرايط، حقيقتاً نمايشوند شرايطى دارند كه با رعاينمايندگان يا مسئولين دولت در جمهورى اسلامى انتخاب مى

شوند نه نمايندگان طبقه خاصى كه به ضرر اكثريت ملت عمل كنند. خطوط اصلى در قانون اساسى واقعى مردم انتخاب مى

   ٤٨دهد.اين حكومت را اصول مسلّم اسلام كه در قرآن و سنت بيان شده تشكيل مى

  آزادى در دادن رأى

دهند. مثل زمان سابق نيست كه دهيد، و مرد و زنْ آزاد رأى مىهمه آزادانه رأى مىبراى مجلس شورا، كه در اين وقت 

بردند. اسلام شما را آزاد كرده است؛ اسلام مرد و زن را بود و همه در اختناق به سر مى»! آزادمردان و آزادزنان«فقط كلمه 

تخاب كنيد كه براى اسلام، براى كشور منتج باشند، آزاد فرموده است و همه آزادانه بايد رأى بدهيد. منتها اشخاصى را ان

   ٤٩نافع باشند؛ خائن نباشند.

  مقبوليت مطبوعات با نظر مردم

مطبوعاتى كه بر ضد انقلاب كشور هستند، اينها خائن هستند. مطبوعات بايد منعكس كننده آمال و آرزوى ملت باشند. 

نند؛ گويد منعكس كمطلب ديگرى هم كه كسى مى ته آزادند كه يكخواهند، آنها را منعكس بكنند. البمسائلى كه ملت مى

اب است، بينيم كه مسائلى كه به ضد انقلفهميم؛ براى اينكه مىلكن در توطئه آزاد نيستند. ما از بعض مطبوعات، توطئه مى

شوند. اينطور با اشاره رد مى نويسند، يانويسند، و مسائلى كه بر وفق انقلاب است، يا نمىبا آب و تاب و با طول تفسير مى

هايى را. و اگر گفته بشود بهشان كه اين روزنامه خرند يك همچو روزنامهمطبوعات مورد قبول ملت نيست. مردم نمى

اى را. وقتى روزنامه خريده نشد، خرند. اين مردم آزادند در اينكه نخرند چنين روزنامهاينطور است، مردم خودشان نمى

   ٥٠ شود.ها وقتى مردم نخريدند خودش بسته مىشود. همان طورى كه بعضى روزنامهىروزنامه بسته م

  پرسى نهايىهمه

مجلس متشكل از نمايندگان مردم با توجه به همه پيشنهادهاى مفيدى كه رسيده است مواد قانون اساسى را به صورت 

يها و فرصتهاى رشد و تعالى و استقلال اين ملت نهايى بررسى و تنظيم نمايند. و سعى شود كه در آن كليه حقوق و آزاد

كه ضامن حقوق حقه همه افراد است و اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران بدان رأى مثبت داده  -بر مبناى موازين اسلامى
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 بينى گردد. پس از آنكه اين قانون اساسى در جمع نمايندگان صاحبنظر مردم مورد بررسى نهايى قرار گرفت،پيش -است

   ٥١پرسى نهايى، همه آحاد ملت قبول يا رد خود را مستقيم درباره آن ابراز نمايند.به رأى گذارده شود و طى يك همه

  حكومت ملى

حكومت اگر حكومت ملى باشد به دست ملت يك حكومتى وجود پيدا بكند، چون از خودشان است اگر يك وقتى از 

اند لكن حكومت اگر چنانچه پايه قدرتش بر دوش بين برود، همه پشتيبانشوند اگر بخواهد از بين برود، همه ناراحت مى

 من نبودم لكن نقل -گويند رفت، خيابانها آنطور شد كه ديديدآيد كه آن روزى كه مىملت نباشد، به اين وضع در مى

   ٥٢شاديها آنطور شد كه ديديد. -كنندمى

  ميزان، خود مردمند

اييد، همين ملت، همين مردم محروم دانشگاه، جوانهاى محروم دانشگاه، همين جوانهاى خودتان بايد تكليف معين كنيد. شم

محروم مدرسه فيضيه، همين جوانهاى محروم در ارتش، همين جوانهاى محروم در بازار، همين جوانهاى محروم در 

ترسيد؛ با ملت شوخى نكنيد؛ رأى مردم ها را كنار بگذاريد؛ از خدا بها و در كشاورزى، اينها بايد رأى بدهند. بهانهكارخانه

لو و -... ميزان شما هستيد. آن كسى هم كه اينها خودشان قبول دارند را هيچ حساب نكنيد؛ مردم را به حساب بياوريد.

دكتر مصدق هم وقتى كه مطلبى پيش آمد، كه من حالا يادم نيست، آمد بالا ايستاد و گفت من  -شانگويند بعضىدروغ مى

كنم. ما از خودتان رأى كنم؛ به وكلا كار ندارم؛ وكلا صداى مردمند؛ من با خودشان صحبت مىمردم صحبت مىبا خود 

  ٥٣ خواهيم. ما اگر چنانچه هيچ هم وكيل نگيريم، شما هستيد ميزان.مى

  اظهارنظر همه قشرها نسبت به قانون اساسى

رها، همه خواهرها، همه قشرهاى ملت، در اين امرى كه الآن پس، الآن آن چيزى كه بر ما لازم است اين است كه همه براد

راجع به اين همه قوا  -و آن قانون اساسى است، اساس يك مملكت قانون آن مملكت است -راجع به اصل مطلب است،

را روى هم بگذاريم. الآن كه طرح شده است قانون اساسى و به دسترس مردم گذاشته شده است، كسانى كه صاحبنظرند، 

 دانند اسلام چه هست، آنها بررسى كنند، نظرشناسهايى كه مىمسلمانهايى كه صاحبنظرند، علمايى كه صاحبنظرند، اسلام

ها منتشر كنند، نگذارند كه ديگران مشغول بشوند به نوشتن، و سرنوشت ما را ديگران درست بدهند، بنويسند، در روزنامه

طبق اش منتوانند اسلام را بفهمند كه اين آيا فلان مادهند قانون را بفهمند و مىتوانخود شماها، همه: اشخاصى كه مى كنند.

با قوانين اسلام است يا نه؛ و آيا صلاح براى مملكت اسلامى چه است. الآن اين چيزى كه مهم است اين معناست كه همه 
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، كرهاى متعهد به اسلام، مهندسين، روحانيينشما با هم نظر كنيد به قانون اساسى، و اهل نظرتان، حقوقدانهاى مسْلم، روشنف

همه اينها، الآن نظر بدهند راجع به قانون اساسى، نگذارند كه ديگران نظر بدهند و بعد ببينند چه خواهد شد. حالا خودشان 

قات طب اى از اين مواد قانون اساسى را كه روحانيون تشخيص دادند كه اين برخلاف اسلام است، سايرنظر بدهند. هر ماده

دانند كه خلاف اسلام است، آنها هم نظر بدهند. و آنها كه اطلاع از اين معنا ندارند تبعيت كنند و بخواهند هم، آنهايى كه مى

   ٥٤كه بايد اين جور باشد.

  قانون اساسى در اختيار مردم

كه مردم اين اشخاصى را كه اى كه الآن بنا هست بر آن دو دفعه در اختيار مردم است: يك دفعه ايناين قانون اساسى

اطلاعات دارند از قوانين، اطلاعات دارند از اسلام، اطلاعات دارند از آن، براى مردم هستند، دلسوزند براى مردم، امين 

هستند، يك همچو اشخاصى را تعيين كنند براى بررسى قانون اساسى و درست كردن و اينطور چيزهايش. به اين اكتفا 

ديگر در اختيار مردم بگذارند كه حالا بعد از اينكه نمايندگان شما اين را تصويب كردند، يا تصديق  نكنند، باز يك دفعه

كردند به اينكه اين بسيار خوب است و صحيح است و موافق با اسلام است و موافق با مصلحت كشور است، ثانيًا بيايند 

   ٥٥ييد كردند، بياييد خودتان هم باز بفرماييد.كسانى كه شما تعيين كرديد، تأ -اينى كه -به مردم بگويند آقا

  اسلام خواسته ملت

حالا بايد آن چيزى را كه اينجا عرض كنم و براى هم آقايانى كه در حزب جمهورى اسلامى هستند و هم آقايانى كه در 

راى نانچه مجلس شو] هستند؛ اين است كه ما حالا بايد تهيه قضيه مجلس شورا را ببينيم، مهم آن است. اگر چ[خبرگان

شوند، كارشان را انجام رويم سراغ كارمان؛ آنها هم مشغول كارشان مىمورد خواست اسلام تحقق پيدا كرد، ما هم مى

دهد و وقتى كه يك توانيم هى تا آخر در زحمت باشيم. ملت خودش دارد كار خودش را انجام مىدهند، ديگر ما نمىمى

خواهد هر صدايى بكند، هر داد و فريادى بكند، خوب، ملت دهد، ديگر هر كه مىىملتى خودش كار خودش را انجام م

اتور گفتند ما ديكتخواهيم، همه ملتخواهد. من يكوقت گفتم اگر ملت خواست بگويد كه نه، ما ديكتاتور مىخودش مى

 -هست، بدتر از اينها هستو  -خواهيم، شما چه حقى داريد بگوييد نه. اگر فرض كنيد چون غرب ديكتاتورى نيستمى

خواهند و در اسلام اصًلا ديكتاتورى در كار نيست، هيچ، ابداً، هيچ وقت نبوده، و هيچ وقت نيست؛ لكن ملت ما اسلام را مى

شاءاللَّه يك مجلسى، يك مجلس صحيحى [درست شود] و از و هيچ وقت نخواهد بود. و بايد ما كوشش كنيم به اينكه ان

  ٥٦ كنند!چ نترسيد. شما هر چه بهترش را درست كنيد، آنها بيشتر اشكال مىاين حرفها هم هي
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  اداره مملكت به دست خود مردم

همين ملتى كه يك همچو نهضتى كرد و يك همچو پيروزى برايش حاصل شد، بايد اين مملكت را خود ملت اداره بكند. 

در هر صورت،  تواند ...تواند، روحانيت نمىدو قشر نمى تواند؛تواند. البته يك قشر نمىاى كه مىهر كس به هر اندازه

مملكت بايد با دست خود مردم، با دست خود اشخاص، اداره بشود. و شهرها بايد به توسط خودتان اداره بشود؛ توسط 

افق با اين ديدند همه ملت تقريباً مو ٥٧ خودتان آباد بشود. ننشينيد كنار بگوييد كه شوراى شهر درست شد، و برويم كنار.

كنند كه در مقابل يك ملت كه همه اين خواهند با قلدرى كار را پيش ببرند. يعنى خيال مىقانون اساسى هستند، حالا مى

خواهيم اين را. اى قلدرى كنند و بگويند كه ما نمىشود كه يك عدهاست، باز مى كند و كندههاى فساد را دارد مىريشه

خواهيم؟ اختيار دست شما نيست كه نخواهيد يا بخواهيد، لت چند نفر بگويند ما نمىشود در مقابل يك مچطور مى

بخواهيد يا نخواهيد. اين قانون اساسى تصويب شد و مردم به آن رأى دادند. قريب به اتفاق به آن رأى دادند. و ديگر 

   ٥٨دست و پا كردن صحيح نيست.

  دموكراسى دو آتشه

 كردند. اين قدر تبليغات كردند كه يككردند. در رأى دادن هم كارشكنى مىكارشكنى مى بعد كه خواستيد رأى بدهيد باز

ذلك نود درصد رأى داديد. يك دمكراسى باصطلاح آنها! حالا ما با اصطلاح آنها دسته از برادرهاى ما قهر كردند. مع

 عه خبرگان را خود ملت تعيين كرد. يكيعنى دو دفعه به رأى عمومى گذاشتن. يك دف»! دمكراسى دو آتشه«گوييم يك مى

دفعه بعد از اينكه خبرگان تعيين شدند و به رأى ملت تعيين شدند، خود قانون را رأى ملت تصويب كرد. در عالم يك 

همچو دمكراسى ما نداريم. در عالم ما نداريم كه تبليغات نشده كار انجام بگيرد. تبليغاتى نتوانستند بكنند، نكردند [و] 

   ٥٩تند.نگذاش

  ميزان، آراى ملت است

از افتخارات اين انقلاب است كه در ظرف يك سال همه اين چيزها درست شد، اين را از دست بگيرند، بگويند حالا نشد، 

دوباره از سر! دوباره از سر!؛ آراءْ [آراءِ] مردم است. خوب، اگر ميزان آراء مردم است، آراء مردم است اينها كه هستند. اينها 

 انداند كه به مجلس رأى دادند، وكيل تعيين كردند؛ همين مردماند؛ همين مردماند! اينها آراء همين مردماز اروپا نيامدهكه 

اند كه همه چيز را خودشان اند كه به قانون اساسى رأى دادند و همين مردمكه به جمهورى اسلامى رأى دادند و همين مردم

اند كه اگر پنجاه مردم! اين مردم همان مردم سر برويم سراغ چه مردمى؟ باز برگرديم به اين ايجاد كردند. حالا ما دوباره از

 -مثًلا -كنند كه اگر اين دفعه به هم بخورد] به هم بخورد، همين است. اينها اين اشتباه را دارند كه خيال مىدفعه هم [نظام
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ند آيد! اين دفعه مردم فهميددفعه به هم بخورد، يكى از اينها هم نمى دانند كه اگر اينآيد. اينها نمىفلان جمعيت تو كار مى

كه چه اشخاصى به اسلام اعتقاد دارند و چه اشخاصى به اسلام اعتقاد ندارند يا خيلى پايبند نيستند. اگر اين دفعه به هم 

آورد در كار كه آن اشخاص مىگذارد. يك اشخاص ديگرى را بخورد و رفراندم بشود، رفراندمش تمام اينها را كنار مى

] اشخاصى بيايند كه غير مطلوب باشند. لكن مسئله اين است كه آنها احتياط كردند؛ ما اين مطلوب مردم باشد، نه [اينكه

شاءاللَّه، به هم بخورد اين اوضاع، باز يك دو سالى تزلزل بشود، يك راه مفرى براى امريكا پيدا احتياط را بكنيم، بلكه ان

   ٦٠توانيم خودمان را اداره كنيم، بيايند ما را اداره بكنند!كه ما را درست بتوانند تربيت كنند، ما كه نمى بشود

  

  انتخابات

  آزادى مردم در انتخابات

مردم در سراسر كشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند؛ و احدى حق تحميل خود يا كانديداهاى گروه يا گروهها را 

مى و حزبى و گروهى و شخصى حق ندارد به ديگران كه مخالف نظرشان هستند توهين كنند، يا خداى ندارد. هيچ مقا

نخواسته افشاگرى نمايند؛ گرچه همه حق تبليغات صحيح براى خود يا كانديداهاى خود يا ديگران را دارند، و هيچ كس 

واند به تمقررات دولت باشد. و احدى شرعاً نمى تواند جلوگيرى از اين حق نمايد. و البته لازم است تبليغات موافقنمى

بدهد. و اگر در صلاحيت شخص يا اشخاصى تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند  كسى كوركورانه و بدون تحقيق رأى

ولى رأى دهنده تشخيصش بر خلاف همه آنها بود، تبعيت از آنها صحيح نيست، و نزد خداوند مسئوليت دارد. و اگر گروه 

ه آنها تواند بيا اشخاص صلاحيت فرد يا افرادى را تشخيص دادند و از اين تأييد براى رأى دهنده اطمينان حاصل شد، مى

و بالجمله، حكومت حكومت اسلام و مردم است؛ و مجلس از مردم است، و رأى نيز از آن مردم است؛ و احدى  رأى دهد.

   ٦١تحت فرمان مقام يا مقاماتى نيست.

  ودن انتخاباتنبانحصارى

از امورى كه لازم است امروز تذكر بدهم شايد بعد دير بشود، قضيه انتخابات است. همان طورى كه مكرر من عرض 

اند، انتخابات در انحصار هيچ كس نيست، نه در انحصار روحانيين است، نه در انحصار احزاب ام و سايرين هم گفتهكرده

ات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. و انتخابات است، نه در انحصار گروههاست. انتخاب

   ٦٢براى تأثير سرنوشت شما ملت است.
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  نبودن انتخاباتفرمايشى

امروز مردم اين طور نيست كه  دانستند ...دانستند، نه انتخابات را از خودشان مىدر سابق مردم نه دولت را از خودشان مى

ت از دانند كه دوليا انتخابات را انتخابات فرمايشى بدانند و از غير بدانند. امروز مردم مى دا بداننددولت را از خودشان ج

   ٦٣خودشان است و انتخابات هم از خودشان است.

  مشاركت مردمى

ه دارهمين طور شركت دادن مردم را در امور، اين را كراراً گفتم، شما هم خودتان گفتيد كه يك كشورى را كه بخواهيد ا

شود اداره صحيح بشود. وقتى بنا شد كه مردم شركت كردند در كارها، شما بكنيد، يك دولت تا شركت مردم نباشد نمى

كنند و سابق هم خدمت كردند به شما، به ما، به همه، به اسلام و شما را شركت داديد مردم را، آنهايى كه الآن خدمت مى

د، رد نكنيد، آنها را وارد كنيد در كار. وقتى وارد كرديد در كار و آنها ديدند كه شما رساندند به اينجا، آنها را كنار نگذاري

زارعين،  -دانمنمى -كنند با شما. و بى همكارى امثال بازار، كارگرهاخواهيد همكارى كنيد با آنها، آنها هم همكارى مىمى

ا هم وارد باشند در كار و كمك كنند. كارهايى كه آنها رود، بايد آنهبدون اين قشرهاى مختلفى كه هستند كار از پيش نمى

توانند كارهاى بازرگانان متعهد، نه هرچيز، آنهايى كه در صدد توانند انجام بدهند، انجام بدهند؛ مثًلا، بازرگانانى كه مىمى

زى را نباشيد كه هى هر چيو دنبال اين  اند كه براى كشور خدمت بكنند، آنها را دستشان را باز بگذاريد خدمت بكنند.اين

   ٦٤اش كنيد.دولتى

  مشاركت مردم در همه امور

تواند كه اين بار بزرگى كه الآن به دوش اين ملت هست بردارد. مردم را در همه امور شركت بدهيم. دولت به تنهايى نمى

ند توانست مقابله كى نمىكنيد چنانچه اين شور و شعف ملت و جوانهاى عزيز نبود، هيچ دولتهمان طورى كه ملاحظه مى

شان را پهلوى هم گذاشتند و به ما حمله كردند. بدون اينكه اين ملت همراهى با اين قدرتهايى كه همه قدرتشان را، قوه

توانستيم كارى بكنيم. هر چى داريم از اينهاست و هر چى هست مال اينهاست، دولت عامل اينهاست، قوه كند ما نمى

قوه اجراييه عامل اينهاست. قوه مقننه عامل اينهاست؛ اداى تكليف بايد بكنند، شركت بدهند مردم  قضائيه عامل اينهاست،

كه با شركت مردم در اين جنگ، شما بحمداللَّه پيروز شديد و پيروزتر هم خواهيد شد، با را در همه امور. همان طورى

امور شركت بدهيد، در تجارت شركت بدهيد، در همه امور  توانيد اداره كنيد اين كشور را. مردم را درشركت اينها شما مى

خواهند درست كنند كارشكنى نكنيد برايشان، البته شركت بدهيد. مردم را در فرهنگ شركت بدهيد، مدارسى كه مردم مى

اشد، ب قوى باشيد و پشت هم باشيد، دولت و ملت با هم نظارت لازم است، انتقاد هم لازم است، لكن كارشكنى نكنيد ...
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ملت پشتيبان دولت در امور باشد، دولت خدمتگزار ملت باشد در امور. شركت بدهند مردم را در همه امور. دانشگاهها 

بايد مردم درش دخالت داشته باشند. مردم خودشان به طور آزاد بايد دانشگاه داشته باشند، منتها دولت نظارت بايد بكند. 

نيد بيتواند همه كارها را انجام بدهد، مىنباشد كه خيال كنيد كه خود دولت مىنظارت دولت حتمى است، لكن اين طور 

 توانيم. اين ملتملت ما نمى تواند، اعتراف دارند همه بر اين، دولت اعتراف دارد، همه اعتراف دارند بر اينكه بدونكه نمى

  ٦٥را از دست ندهيد، نگهش داريد.

  حق اظهارنظر مردم

يل اى حق تحمام، مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند، و هيچ فرد و يا گروه و دستهگفتهطور كه بارها همان

فرد و يا افرادى را به مردم ندارند. جامعه اسلامى ايران، كه با درايت و رشد سياسى خود جمهورى اسلامى و ارزشهاى 

اند، مسلّم قدرت تشخيص و بيعت و پيمان بزرگ وفادار ماندهاند و به اين والاى آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته

انتخاب كانديداى اصلح را دارند. البته مشورت در كارها از دستورات اسلامى است. و مردم با متعهدين و معتمدين خويش 

معرفى نمايند؛ توانند كانديدا نمايند. و افراد و گروهها و روحانيون در حد تذكرات قبلى در حوزه خود مىمشورت مى

   ٦٦ولى هيچ كس نبايد توقع داشته باشد كه ديگران اظهار نظر و اظهار وجود نكنند.

  

  حكومت در خدمت مردم

  دولت خدمتگزار مردم

آقا دولت مال مردم است؛ بودجه مملكت از جيب مردم است؛ شما نوكر مردم هستيد؛ دولتها خدمتگزار مردمند. هى لفظًا 

ها، ما در جهت در تمام زمينه ٦٧تان را پايمال كنيد.و عملًا تو سر مردم بزنيد و اين اربابهاى بيچارهنگوييد من خدمتگزار، 

دولت در  ٦٨كنيم.داريم و با آنچه صلاح آنان و پاسخگوى آرمان اسلامى آنان باشد عمل مىمنافع مردم خود گام برمى

وزير هم يك وقت ظلم كرد، ملت چنانچه نخست حكومت اسلامى در خدمت ملت است، بايد خدمتگزار ملت باشد. و

 رسد.برند؛ و جرم او اگر ثابت شد، به سزاى اعمالش مىكند و دادگاهها او را در دادگاه مىدر دادگاهها از او شكايت مى

ما با اين تعاليم پيشرفت كرديم و ملت ما شهادت را استقبال كرد براى اين مقصد. و چون  ٤٦٣ص: ٦امام، ج: فهيصح

بر مسلسلها، بر ابرقدرتها، كه در پشت شاه  ٦٩شهادت مورد هدف او بود، با مشت و خون بر تمام قواى جهنمى، بر دبّابات،

خواهيم كه اين رمز در بين تمام حكومتها و ملتها باشد. حكومتها بايد خدمتگزار سابق صف كشيده بودند، غلبه كرد. ما و مى
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يره بود كه حكومت در خدمت مردم بود و ارتش در خدمت مردم بود. حكومتها از ملتها باشند؛ چنانچه در اسلام اين س

 كردند، آرامششدند و ارتش نيز از آنها. و اگر حكومتها و ملتها به سيره رسول اكرم و ائمه مسلمين عمل مىمردم انشا مى

   ٧٠در همه جاى ارض بود؛ اين اختلافات و خونريزيها نبود.

  ها در مسير ملترسانه

هاى تبليغاتى بايد خودشان را اصلاح كنند كه خداى نخواسته برخلاف مسير ملت بايد خودشان را اصلاح كنند. همه رسانه

   ٧١اند.شود آن دستگاه سابق را برگرداند. ديگر گذشت آن مسائل و آنها دفن شدهنروند. گمان نكنند كه باز مى

  خيرخواهى و خدمتگزارى دولت موجب رضاى خدا و ملت

كوشش كنيد كه پايگاه ملى براى خودتان درست كنيد. اين به اين است كه گمان نكنيد كه شما صاحب مقام هستيد، منصب 

اى هستيد بايد به مردم فشار بياوريد. هرچه صاحب منصب ارشد باشد بايد بيشتر خدمتگزار باشد. مردم بفهمند كه هر درجه

 -راى ملتمانكه ب -اين يك مسئله كلى است براى همه ما كه فكر اين باشيم ود ...شرود با مردم متواضعتر مىكه اين بالا مى

خواهيم، وقتى آن را ادراك كرد كه ما همه بفهمد ملت كه ما خدمتگزار ملت هستيم؛ ملت ادراك كند كه ما خير او را مى

كند. همه موفق باشيد و همه خدمتگزار  شاءاللَّه خدا همه شما را حفظان خواهيم، ملت هم پشتيبان ماست.خير ملت را مى

يل تحص -كه رضاى خداست -باشيد و در اين خدمتگزارى بدانيد كه هم رضاى خدا را تحصيل كرديد؛ و هم رضاى ملت

   ٧٢كرديد.

  احساس ملت نسبت به خدمتگزاربودن دولت

ارتش از خود آنهاست. ارتش ملت احساس كند كه دولت از خود اوست؛ دولت خدمتگزار اوست. ملتها احساس كنند كه 

هاى دولتى، اين هاى حكومتى، در برنامهآيد براى آن گل بريزند؛ نه از آن فرار كنند! عمده در برنامهخيابان مى كه در

هاست. اگر اين برنامه درست معناست كه محيط اخلاقى درست كنند. محيط برادرى درست كنند. اين در رأس همه برنامه

اى را ... اجرا بكند، ملت در كنند. اگر دولت بخواهد برنامهاهد كارى بكند، همه ملت با او همراهى مىشد، اگر دولت بخو

ما موظفيم حالا كه جمهورى اسلامى رژيم رسمى ما شده است، همه بر طبق جمهورى اسلامى عمل  ٧٣خدمت آن هست.

ام. رژيم به خواست مردم تحقق پيدا كرد و از كنيم. جمهورى اسلامى يعنى رژيم به خواست مردم، و احكاْم احكام اسل

رأى دادند؛ و الآن رژيم رسمى ما جمهورى اسلامى است. مانده است اينكه احكام، احكام اسلامى بشود. مجرِد  ٩٩صد، 

بودنِ رژيم اسلامى، اين، مقصد نيست. مقصد اين است كه در حكومت اسلامى اسلام حكومت كند، قانون حكومت كند، 
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كنند و خدمتگزار مردم دولتها اگر چنانچه با مردم تفاهم ٧٤رأى خودشان به فكر خودشان حكومت نكنند. اشخاص به

شد گذارد، و هم عدم رالأسف هم دستهاى خارجى نمىمردم پشتيبان آنها هستند و شكست براى آنها ديگر نيست، لكن مع

   ٧٥خود آنها.

  عدم اظهارنظر برخلاف مسير ملت

 كنم به آنها، كهكنم به آنهايى كه خداى نخواسته يك آرايى دارند بر خلاف مسير ملت، من سفارش مىمىمن سفارش 

طرحشان را و آرايشان را بگذارند براى يك وقت ديگرى و يك وقتهاى ديگرى اين كارها را بكنند، حالا وقت اين نيست 

را در بين ملت از بين ببرند. من ميل ندارم حيثيت كه آرائى كه خلاف مسير ملت است اظهار بكنند و حيثيت خودشان 

آقايان از بين برود در بين ملت. اگر در اين مجلس يك چيزهايى و يك حرفهايى زده بشود كه برخلاف مسير ملت است، 

همان مسيرى كه ملت  برند و خداى نخواسته بعدها برايشان خيلى نفع ندارد.اينها وجاهت خودشان را از بين ملت مى

خواهيد مطابق با ميل خودتان دمكراسى عمل بكنيد، دمكراسى اين است كه آراء اكثريت، اشتند، همين چيزى كه اگر مىد

و آن هم اين طور اكثريت، معتبر است؛ اكثريت هر چه گفتند آراى ايشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. 

. بر خواهيم بكنيم. شما وكيل آنها هستيد؛ ولىّ آنها نيستيدر شماست ما نمىشما ولىّ آنها نيستيد كه بگوييد كه اين به ضر

كنم از اشخاصى كه ممكن است يك وقتى يك چيزى شما هم خواهش مى طبق آن طورى كه خود ملت مسيرش هست.

. لازم نيست را طرح بكنند كه اين طرح برخلاف مسير ملت است، طرحش نكنند از اوّل، لازم نيست، طرح هر مطلبى لازم

نيست هر مطلب صحيحى را اينجا گفتن. شما آن مسائلى كه مربوط به وكالتتان هست و آن مسيرى كه ملت ما دارد، روى 

تان اين است كه اين مسيرى كه ملت رفته خلاف صلاحش است. خوب، باشد. ملت آن مسير راه را برويد، ولو عقيده

 خواهد. ملت رأى داده؛ رأيى كه داده متَّبع است.ر دارد؟ خلاف صلاحش را مىخواهد اين طور بكند، به ما و شما چه كامى

در همه دنيا رأى اكثريت، آن هم يك همچو اكثريتى، آن هم يك فرياد چند ماهه و چند ساله ملت، آن هم اين مصيبتهايى 

ت. يعنى وييد كه برخلاف مسير اساند، انصاف نيست كه حالا شما بياييد يك مطلبى بگكه ملت ما در راه اين مقصد كشيده

مخالف  رود؛ براى اينكه اولًارود. اگر چنانچه يك چيزى هم گفته بشود، پيش نمىشود هم، پيش نمىانصاف نيست، كه نمى

با وضع وكالت شما هست و شما وكيل نيستيد از طرف ملت براى هر چيزى. و ثانياً بر خلاف مصلحت مملكت است، 

   ٧٦ت؛ برخلاف مصلحت خود آقايان است.برخلاف مصلحت ملت اس
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  عدم تحميل بر ملت

ما بناى بر اين نداريم كه يك تحميلى به ملتمان بكنيم. و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتورى بكنيم. ما تابع آراى 

تعالى به ما حق نداده كنيم. ما حق نداريم. خداى تبارك و ملت هستيم. ملت ما هر طور رأى داد ما هم از آنها تبعيت مى

است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزى را تحميل بكنيم. بله ممكن است گاهى وقتها ما يك 

ما حق نداريم كه چيزى كه خود  ٧٧كند.تقاضايى از آنها بكنيم؛ تقاضاى متواضعانه، تقاضايى كه خادم يك ملت از ملت مى

آن  كرده است. آقايان هم ] دخالت بكنيم. ما هم تابع ملت هستيم. ملت آقايان را تعييناها [در آنملت تعيين كرده است م

   ٧٨خواستند، اينها را تمام كردند.اند. و آقايان هم اهل خبره هستند. و آن طورى كه ملت مىاند. تصويب كردهقانون را نوشته

  حكومت براى خدمت به مردم است نه سركوب مردم

براى خدمت مردم است نه براى  -كنندخصوصاً در آنجاهايى كه دعوى دموكراسى و امثال ذلك مى -يك ملت حكومت

بينيم حكومتها اينطور نيستند. اين حكومتهايى كه ما با ايشان مواجه بوديم و ديديم، كه همه سركوبى مردم. لكن ما مى

دانيد كه همه اينطور هستند كه يك دسته اقليتى با قدرت ىدانيد وضعشان چه بوده، و اين حكومتهاى همجوار ما هم ممى

دار بشوند. اى كه بتوانند؛ و ملتها بيكنند، تا آن اندازهآيند و يك ملتى را سركوب مىو سرنيزه و پشتيبان داشتن از خارج مى

ى ثلاثه؛ اين ل، و با سرنيزه اين قوااز آن جمله مسئله ايران بود، كه ايران مبتلا بود به يك حكومتى كه با سرنيزه انگليسها او

   ٧٩اش با سرنيزه امريكا به اين ملت مسلط شد و رساند كار را به آنجايى كه همه ديديد.متفقين، و در ادامه

  عدم مسامحه دولت در رسيدگى به محرومين

ر رأس گيرد در مىاميد آن است كه رسيدگى به حال مستضعفين و مستمندان كشور كه قسمت اعظم ملت مظلوم را در ب

ها قرار گيرد، و در نخستين مجلس شوراى اسلامى طرحهايى جدى در رفاه حال اين طبقه محروم داده شود، و از برنامه

خداوند متعال، بعضى از ديون خودتان را طرف دولت منتخب شما بدون مسامحه به مورد اجرا گذاشته شود تا در پيشگاه

را براى اسلام و آزادى و استقلال كشور در طبق اخلاص گذاشته و پيروزى را براى انقلاب كه جان خود  -به اين طبقه عزيز

   ٨٠ادا كرده باشيد. -اسلامى به ارمغان آوردند
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  دولت براى خدمت آمده است

 نظير است. بايد گفت كه در جايى الآن گمان ندارم هيچدر هر صورت مثل اين ملتى كه الآن ما داريم، كم نظير است، بى

كدام از شما سراغ داشته باشيد كه يك ملتى با دولت خودش اين طور باشد كه كارها را مشتركاً انجام بدهند. سابق كه 

كردند. هيچ همراهى تو كار نبود، براى اينكه مردم ديده بودند كه دولت توانستند كارشكنى مىطاغوت بود كه هر چه مى

حسب واقع هم همين طور است به مردم حالى كنيد كه ما براى خدمت  به فكر آنها نيست. شما بايد آن طورى كه به

   ٨١آمديم، ادارات براى خدمت آمدند، مردم با دل راحت بيايند تو ادارات.

  شرافت ما خدمت به خلق خدا

يد اين ملت حق دارد، دست شما را گرفته آورده اين بالا نشانده، شما بايد خدمت كنيد به اين مردم؛ شما، ما، همه با

خدمتگزار اينها باشيم. و شرافت همه ما به اين است كه خدمت به خلق خدا بكنيم. اينها بندگان خدا هستند، خداى تبارك 

   ٨٢و تعالى، علاقه دارد به اين بندگان و ما مسئوليم، بايد خدمت بكنيم.

  حكومت بر قلوب، نه بر ابدان

ز كشورهاى اسلامى هستيد نصيحت كنم. شما كوشش كنيد كه دانم كه به شما آقايان كه در رأس بعضى امن لازم مى

حكومت بر قلوب كشورهاى خودتان بكنيد؛ نه حكومت بر ابدان، و قلوب از شما كناره بگيرند. مسلمين اگر بخواهند 

دشان وموفق بشوند و از زير تعهدهاى اجانب و سلطه آنها بيرون بيايند، حكومتهاى آنها بايد كوشش كنند كه قلوب ملتِ خ

   ٨٣به دست بياورند. را

  توجه به خواستهاى ملت

] كه ما رئيس جمهورى داريم كه بايد حتماً الآن اين تحولى كه در ايران است، اين مسئله را از بين برده. مسئله اين [است

ما هستيم كاره است، ملت چه«وزير و هيأت دولتى داريم كه همه امور دست اينهاست. و به مردم حكومت كند و نخست

، اين مسئله در ايران مطرح نيست. و يكى از تحولات بزرگى است كه ايران به خواست خداى تبارك و تعالى »كه هستيم

توانيد كارهايى كه الآن در ايران به دست آورده و اين تحول موجب اين شده است كه كارهاى شما پيش برود. شما نمى

شما  ٨٤ت. هماهنگى با ملت هم اين است كه شما توجه كنيد به خواستهاى اينها.هست انجام بدهيد، الّا با هماهنگى با مل

. اينها اندجمهور كردهاند، رئيساند و وزير كردهاند، آوردهاند و وكيل كردهبايد توجه به اين معنا بكنيد كه ما را اينها آورده
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بايد تمام امورى كه انجام  ٨٥كنيم و خدمت كنيم.نعمت خودمان را از آن قدردانى ولى نعمت ما هستند، و ما بايد ولى

دهيد متوجه باشيد كه در محضر خداست و مسئوليت شما داريد. مسئوليت اينجا هم دارند، لكن آن مهمش مسئوليت مى

خواهند خدمت كنند به مردم، از آن كسى الهى است. يا در فرض بفرماييد كه هر يك از اين ادارات دولتى كه هست كه مى

جاى رئيس هست، بايد توجه داشته باشند كه همه خدمتگزار اين  -مثلًا -دم در هست، پيشخدمت هست تا آنجايى كهكه 

گيرند براى خدمت و بايد با مردم رفتارشان رفتار انسانى، مردم هستند، همه اجير اين مردم هستند، اجرت از اينها دارند مى

ر ناملايم رئيس برود، از دم د -فرض كنيد -حتياج پيدا كرده كه پيش ايناسلامى باشد؛ اينطور نباشد كه يك كسى حالا ا

   ٨٦ببيند.

  خدمت به مردم، خدمت به اسلام

دهد، ملت پشتيبانش باشد. و استاندارها در نقاطى كه هستند و فرماندارها هرجا هستند، خدمت دولت كارها را انجام مى

متگزار شديم به ملت و ملت هم پشتيبان شد، طمع خارجيها ديگر بكلى بكنند و مردم پشتيبانشان باشند. وقتى كه ما خد

لت م شود. هميشه آنها بنايشان بر اين است كه از داخل فاسد كنند، داخل را فاسد كنند. اين را توجه بايد داشت.قطع مى

شود. گذارد كه يك اختلافى پيدا بما هم بايد اين توجه را داشته باشد كه از اختلافات و ايجاد اختلاف واينها پرهيز كند و ن

دار اگر يك اختلافى شد فوراً اشخاصى كه صالح هستند، بروند و ترميم كنند. اختلاف نگذارند بشود كه يك وقت ريشه

بشود و اسباب اين بشود كه در كشور ما سستى پيدا بشود. اين مسائل، مسائل اسلامى سست بشود. خداى تبارك و تعالى 

و يك همچه كارى را كرد. و ما الآن بحمدالّلَه تحت هيچ قدرتى نيستيم. اّلا اسلام، و هيچ كس بر ما نفوذ  به ما منت گذارد

ندارد، اّلا احكام اسلام. و ما بايد اسلام و احكام اسلام را حفظ كنيم تا اين محفوظ بماند. اگر ما اسلام را، احكام اسلام را تا 

م و تحكيمش كنيم و تبعيت بكنيم، خداى تبارك و تعالى هم به ما كمك خواهد اين قدرى كه قدرت داريم، دنبالش باشي

شاءاللَّه و تا اين مسئله هست، و عنايات خداى تبارك و تعالى هست، ديگر ما از چيزى نبايد بترسيم؛ از هيچ كرد، ان

گذرد. ر داخل خودش چه مىبايد، هر كشورى بايد از خودش بترسد كه د قدرتى، از هيچ جايى نبايد بترسيم. هر كسى

خارج تابع اين است كه در داخل چه بشود، آنها تصرف كنند. هميشه بنابراين بوده. اين طور نبوده است كه يك كشورى 

شد، آنها هم عمّال كردند، وقتى داخلى خراب مى[را] از خارج بيايند، بگيرند؛ اينطور نبوده. اول داخلش را خراب مى

كردند. آن عمّال داخلى كارهاى آنها را انجام كردند. اكثراً اينطور است، عمال داخلى را وادار مىىداخليشان را وادار م

دادند. و ما بحمداللَّه، نداريم اينطور مسائل را. اين مسائل جزئى هم كه بود بحمداللَّه، رفع شد، آنها هم رفتند سراغ مى

توانند سربلند كنند ... خدمت به ساير كارهايى كه مردم احتياج م ديگر نمىشاءاللَّه بعدها هكارشان، فاسدها و مفسدها. و ان

بهش دارند خدمت به اسلام است. وقتى كه بنابراين است كه ما به اسلام خدمت بكنيم، خداى تبارك و تعالى ما راتنها 

ز خود آدم است. تا در باطن هميشه گرفتاريها ا يك وقت گرفتار بشويم. -خداى نخواسته -گذاردگذارد، ما را نمىنمى
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شود. تا در داخل خود يك ملت يك كرمزدگى پيدا نشود، خارجيها تصرف انسان يك گرفتارى پيدا نشود، از خارج نمى

خواهند كارها را انجام بدهند. الآن بحمداللَّه، از داخل ديگر اطمينان داريم. وقتى اين اطمينان را كنند. آنها از داخل مىنمى

ا بايد خدمت بكنيم. حالا ديگر نبايد ما بگوييم حال انقلاب است. حال انقلاب تمام شد. الآن حال آرامش است، داريم، م

حال خدمت به مردم است، حال خدمت به جامعه است، حال خدمت به اسلام است، حال اين است كه مردم مطمئن باشند 

ت مراعات بشود؛ همانطورى كه شيوه ائمه ما و اولياى خدا بايد اخلاق اسلامى، آداب اسلامى درس ٨٧راجع به همه چيزشان.

ديدند و با حسن معاشرت و با رفتار انسانى، با رفتار الهى رفتار و انبياى خدا بوده است كه خودشان را خدمتگزار مردم مى

همان خدا و امت همان  دهند و شما هم بندگانكردند و كارهايى را كه بايد انجام بدهند، با همين حسن رفتار انجام مىمى

دانيد و بايد بدانيم مادامى كه همه مى ٨٨هاى شما بايد به همانطور باشد.پيغمبر و شيعه همان اميرالمؤمنين هستيد و شيوه

ملت، پشتيبان مجلس و دولت و قواى مسلح هستند و دولت و مجلس و قواى مسلح در خدمت ملت بويژه قشرهاى 

نمايند، هيچ قدرتى توانايى آسيب رساندن به اين خداوند را در اين خدمت متقابل، مىباشند، و جلب رضاى محروم مى

نظام مقدس را ندارد، و اگر خداى نخواسته يكى از اين دو يا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند شكست جمهورى 

 ل كه به شكست اسلام و جمهورىاسلامى و اسلام بزرگ، اگرچه در درازمدت، حتمى است. بنابراين، ترك اين خدمت متقاب

شود از بزرگترين گناهان كبيره است كه بايد از آن اجتناب شود، چنانچه اين خدمت از واجبات بزرگ اسلامى منتهى مى

   ٨٩است كه بايد به آن قيام نمايند.

  نشينان در صف مقدم جامعهمحرومين و زاغه

نشينان و ها در صف مقدم جامعه هستند، و همينها و همين زاغهفتادهاند. مستمندان و فقرا و دوراآنها در صف مقدم جامعه

نشينان و همين محرومان بودند كه اين انقلاب را به ثمر رساندند. اينها بودند كه از همه چيز خودشان در راه همين حاشيه

با تواضع به خدمت آنها برويم و  آنها لايق اين هستند كه ما اند ...اسلام عزيز در رژيم سابق گذشتند و الآن همه مشغول

براى آنها خدمت كنيم؛ همه ما خدمتگزار آنها بايد باشيم. آنها به ما منت دارند كه ما را از اين قيدى كه ابرقدرتها به دست 

به  پس آنها و پاى ما بسته بودند نجات دادند. آنها بر كشور ما منت دارند كه اسلام عزيز را در اين كشور حاكم كردند ...

خوب خدمت كنيد، به مستضعفان برسيد.  ٩٠بايد خدمتگزار آنها باشد. ما منت دارند و ما بايد خدمت به آنها بكنيم؛ دولت

ها مسئوليت داريد به مستمندان كه در طول تاريخ زير فشار و زحمت بودند برسيد و جديت نماييد تا شما در دوردست

يدا كنيد، در عمران و راهسازى براى آنان جديت كنيد. امروز به مستضعفان و اى كه آنها را به جايى برساند پراه چاره

اندازه مستمندان و زاغه نشينان كه ولى نعمت ما هستند خدمت كنيد. پيش خداى تبارك و تعالى كمتر خدمتى است كه به

ن مردم خدمت كنيم و در غم و اندركاران است كه به ايوظيفه ما و همه دست ٩١خدمت به زاغه نشينان فايده داشته باشد.
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كنم عبادتى بالاتر از خدمت به محرومين وجود داشته باشد. راستى وقتى شادى ومشكلات آنان شريك باشيم كه گمان نمى

درآمد جامعه ما امتحان و تقيد خود را به احكام اسلامى تا سر حد قربانى نمودن ها و گودنشينان و طبقات كمكه پابرهنه

و سر و جان  -شاءالّلَه خواهند بودو ان -اندها بودهاند و در همه صحنهجوان و بذل همه هستى خود داده چندين عزيز و

دهند، چرا ما از خدمت به اين بندگان خالص حق و اين رادمردان شجاع تاريخ بشريت افتخار نكنيم! ما را در راه خدا مى

 ٩٢نشينان جهان شرف و برترى دارد.يددادگان به همه كاخ و كاخنشينان و شهگوييم كه يك موى سر اين كوخمجدداً مى

سوزاند، اين هم با تمام قدرت دل براى محرومين دل مى -عليه السلام -دولت واقعاً بايد با تمام قدرت آن طورى كه على

ه آنها را رود كن مىهايش اگر گرسنه بمانند، چطور با دل افسرده دنبال ايبسوزاند براى محرومين، مثل يك پدرى كه بچه

تواند مثل ى مىگويم كه كسسير بكند، يك دولت تابع اميرالمؤمنين بايد اينطور باشد. الحمدللَّه هستند، خيلى البته من نمى

   ٩٣حضرت امير باشد.

  هدف خدمت است، نه پست و مقام

ست، براى كشورشان، متوجه اين باشند كه پ تپد وبايد افراد متوجه اين معنا باشند، كسانى كه واقعاً دلشان براى اسلام مى

ميزان نيست، مقام ميزان نيست، مقام رياست جمهورى، اين ميزان نيست. مقام نخست وزيرى يا رئيس دولت بودن يا 

شود؛ آنى كه هست خدمت است. آدم متعهد در هرجا باشد، رئيس مجلس بودن، اينها چيزى نيستند، اين مقامات تمام مى

ش خوب است آن جا، بيشتر دلگرم است. ممكن است كه يك نفر؛ مثًلا، فرض كنيد كه نخست وزير بوده اگر ديد خدمت

رود آن جا. يك نفر در كند، آدم متعهدى است مىاست، لكن اگر اين نخست وزير ببيند كه در يك جايى كار بهتر مى

، كار كند برود آنجا، برايش فرق نكند؛ يعنى توانددادستانى مقام داشته است، وقتى ديد كه يك كسى از خودش بهتر مى

در هر صورت آنى كه براى شما مهم است  ٩٤هدفش اين باشد كه خدمت بكند، نه هدفش اين باشد كه مقام داشته باشد.

ها. اند اين بيچارهها، خصوصاً محرومينى كه در طول تاريخ محروم بودهخدمت كردن به همه طبقات خصوصًا مستضعف

اگر انگيزه  شاءالّلَه اميدوارم كهشود، عمل دنبالش باشد. و انكنيد و خدمتتان را بگوييد به آنها، و وقتى گفته مىبايد خدمت 

جورى عمل  ٩٥شاءالّلَه به اينكه خدمت كنيد به اين ملت.شويد انشاءاللَّه و موفق مىاينطور باشد و شما موفق بشويد و ان

وقتى مردم ديدند كه شما در صدد خدمت به  خواهيد خدمت بكنيد.مى بكنند كه شما بكنيد كه مردم از شما انتزاع اين را

كنند، و اين به اين است كه همه وزارتخانه ها، هركسى كه متصدى آنها هستيد، طبيعى است كه آنها هم كمك به شما مى

م، به جورى كه مردم وقتى كه در آن يك وزارتخانه است، وزارتخانه خودش را بنابر اين بگذارد كه اصلاح كند به نفع مرد

شوند با رضايت خاطر، با اطمينان خاطر بيرون بيايند. اگر اينطور بشود، بلااشكال مردم حاضرند. مردم، وزارتخانه وارد مى

 لمردم خوبى هستند. ما از مردم تشكر بايد بكنيم، ما همه مرهون آنها هستيم. عمده اين است كه ما هم بتوانيم خدمت متقاب
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بكنيم.و بايد ما از مرحله لفظ و شعار بيرون برويم و به مرحله عمل برسيم؛ يعنى هر وزيرى در وزارتخانه خودش واقعاً 

بين خودش و خدا، خودش را موظف بداند به اينكه آن پرسنل آنجا را، هركس در تحت نظر او هست، آنها را بسيج كند 

ما الآن تكليف زياد داريم. ما مواجه هستيم با يك  ٩٦رفتار سالم داشته باشند. به اينكه با مردم رفتار خوب بكنند و با مردم

كند ... شكر اين نعمت به اين ملتى كه همه چيز خودش را در طبق اخلاص گذاشته است و براى اسلام دارد صرف مى

اى يم براى اين ملت، براست كه ما مردم را شريك بزرگ بدانيم در اين حكومت. حكومت نيست، بايد همه خدمتگزار باش

   ٩٧اين جوانها و براى اين پيرها و زنها و مردها.

  اندركارانتوصيه به مجلس، دولت و دست

نمايم كه قدر اين ملت را بدانيد و در خدمتگزارى به آنان خصوصاً اندركاران توصيه مىبه مجلس و دولت و دست

ولياى نعم همه هستند و جمهورى اسلامى رهاورد آنان و با مستضعفان و محرومان و ستمديدگان كه نور چشمان ما و ا

فداكاريهاى آنان تحقق پيدا كرد و بقاى آن نيز مرهون خدمات آنان است، فروگذار نكنيد و خود را از مردم و آنان را از 

كوم ميشه محفرهنگ و زورگويانى تهى مغز بودند و هستند را هخود بدانيد و حكومتهاى طاغوتى را كه چپاولگرانى بى

   ٩٨نماييد، البته با اعمال انسانى كه شايسته براى يك حكومت اسلامى است.
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  نقش مردم در برپايى نظام اسلامىفصل دوم: مسئوليت و 

  صحنه و پشتيبانى از نظام و دولتحضور مردم در 

  

  تبعيت مردم از علماى اسلام

سه ماه قبل كه فشار و ارعاب قدرى كمتر بود،  -؛ به دليل آنكه در دوها مخالف استملت ايران نيز با اين نحو تصويبنامه

تبعيت خودشان را از علماى اسلام به وسيله تلگرافات و مكاتيب و طومارها از اطراف و اكناف ايران اعلام نموده، و لغو 

   ٩٩د.تصويب نامه غيرقانونى دولت را راجع به انتخابات انجمنهاى ايالتى و ولايتى خواستار شدن

  همراهى ملت با اعتصابيون

بر ملت شريف ايران است كه در مواقعى كه كارگران و كارمندان شركت نفت و ساير مؤسسات و ادارات دولتى دست به 

زنند، از آنان با كمال احترام پشتيبانى كنند و ضررهاى آنان را به بهترين وجه جبران نمايند و آنان را در اعتصاب مى

ان، كه براى اظهار تنفر از شاه خائن و خاندان كثيفش و پشتيبانى از مبارزات همگانى مردم است، تشويق اعتصابات مقدسش

   ١٠٠و تقدير كنند.

  شركت در رفراندوم

در اين موقع بسيار حساس كه سرنوشت كشور و اسلام عزيز  الّلَه تعالىاّيدهم -خدمت عموم ملت مبارز و شجاع ايران

ن عزيز با شورى بيشتر از گذشته در رفراندم شركت نمايند. امروز اهمال در شركت در رفراندم و گردد، هموطناتعيين مى

سردى و سستى در اين امر حياتى، موجب هدر رفتن خون شهيدان و به تباهى كشيدن كشور و اسلام عزيز است. دوستان 

   ١٠١آگاه من! روز رفراندم موقع نتيجه گرفتن از زحمات چندين ساله است.

  تيبانى از دولت خدمتگزارپش

من از شما خواستارم كه  ١٠٢ملت وظيفه دارد كه در جمهورى اسلامى پشتيبانى از دولتها بكند كه به خدمت ملت هستند.

تواند به دولت كمك كنيد، به ژاندارمرى كمك كنيد و فقط اين نباشد كه منتظر باشيد دولت همه كارها را بكند؛ دولت نمى
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بدهد. شماها بايد پشتيبانى كنيد، هم از ارتش، هم از ژاندارمرى و هم از قواى انتظامى و كلانتريها؛ و  همه كارها را انجام

   ١٠٣جويان را بگيريد.همه با هم جلو مفسده

  شركت همگانى مردم در انتخابات

ردند، و چنين دشمنان اسلام و نهضت، در خارج و داخل، تبليغات زهرآگين خود را شروع ك ملت شريف و مبارز ايران!

ه از خواهند شما را متهم كنند كاند. مىتفاوتند و به سردى و سستى گراييدهكنند كه مردم در اين انتخابات بىوانمود مى

سرايان را رسوا كنيد. و ايد. از شما ملت مبارز انتظار دارم كه با شركت همگانى خود ياوهجمهورى اسلامى رو برگردانيده

گروهى براى اخلال در شركت در انتخابات  -كه محل اقامه نماز جمعه است -در اطراف دانشگاه نيز اطلاع دادند كه

ملت عزيز مسلمان! از  اند. دولت موظف است از آنان جلوگيرى كند، و مردم موظفند به تبليغات آنان اعتنا نكنند.بپاخاسته

   ١٠٤ريد.اسلام و كشور اسلامى پاسدارى كنيد، و به سوى صندوق آرا هجوم آو

  شركت جدى مردم در امر مهم حياتى

تفاوتى از خود نشان ندهند. و انتظار سستى و بى ١٠٥كنم كه در اين امر مهم حياتى،اينجانب از ملت شريف ايران تقاضا مى

دارم همان طورى كه با شور و شعف به پاى صندوقهاى رأى براى تصويب جمهورى اسلامى رفتند، در اين امر نيز با 

پشتوانه يك حكومتى ملت است. اگر يك ملتى پشتوانه حكومتى نباشد اين  ١٠٦علاقه به اسلام، شركت كنند. جديت و

   ١٠٧تواند برقرار باشد.تواند درست بشود. اين نمىحكومت نمى

  تكليف حضور در پاى صندوقهاى رأى

حد رأى دادن قانونى رسيده واجب  من ديروز راجع به تكليفى كه به همه ملت متوجه است، به زن و مرد و آن كسى كه به

است اين مسئله كه در پاى صندوقهاى تعيين رئيس جمهور حاضر بشوند و رأى بدهند. چنانچه سستى بكنيد، كسانى كه 

   ١٠٨خواهند اين كشور را به باد فنا بدهند، ممكن است پيروز بشوند.مى
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  مشاركت همه مردم در امر سازندگى

توانند كند. آنها مشغولند، منتها نمىكند، دولت چه مىكه نگاه نكنيد هى به اينكه اداره چه مى بايد شماها توجه داشته باشيد

آنقدرى كه ايران احتياج دارد آنها عمل كنند. ايران مال خود شماست و خود شما بايد او را بسازيد. و اگر همه ملت در 

   ١٠٩ماند.اين امر، در امر سازندگى همت نكند كارها زمين مى

  مام مسئوليت به عهده ملتت

امروز مسئوليت به عهده ملت است. ملت اگر كنار بنشينند، اشخاص مؤمن، اشخاص متعهد كنار بنشينند، و اشخاصى كه 

اند براى اين مملكت از چپ و راست، آنها وارد بشوند در مجلس، تمام مسئوليت به عهده ملت است. هر نقشه كشيده

شود. هر كارى كه انجام بدهند مسئوليتش متوجه ملت است. د، در نامه اعمال ملت نوشته مىقدمى كه بر ضد اسلام بردارن

امروز سرنوشت اسلام و سرنوشت مسلمين در ايران و سرنوشت كشور ما به دست ملت است. و اگر مسامحه كنند در اين 

ر بروند و در تشخيص مسامحه كنند و نروند و رأى ندهند، مسئوليت متوجه خود آنهاست عيناً. و اگ امر، اهمال كنند،

ور خواهند زمام امور كشاشخاص متعهد مسلم، كسانى كه براى كشور و براى اهالى كشور ارج قائل هستند، كسانى كه نمى

اند. و ما به دست چپ بيفتد يا به دست راست بيفتد، اين اشخاص را چنانچه تعيين كنند، به تكليف خودشان عمل كرده

خواهند ما را به زنجير چپ و راست بپيوندند و ما را ه در اين امر كنند و آنها پيش ببرند، آنهايى كه مىچنانچه مسامح

اسير كنند در دست قدرتهاى بزرگ، اگر آنها پيش ببرند و شما ساكت باشيد، تمام مسئوليت متوجه شماست ... اگر مؤمنين 

وند و اينها بيايند و قبضه كنند، مثل صدر مشروطه كه رفتند كنار كنار بروند، آنهايى كه متعهد به اسلام هستند كنار بر

اشخاصى كه متعهد بودند، و قبضه كردند مشروطه را آنهايى كه متعهد به اسلام نبودند. اسلام را به آنجا كشاندند كه همه 

هد آمده بودند و مسلمانهاى اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند در ميدان، مؤمنين آمده بودند، روشنفكرهاى متع ديديد.

متعهد آمده بودند و قبضه كرده بودند مجلس را، و نگذاشته بودند كه ديگران بيايند مجلس را بگيرند، ما به اين روزگار 

رفت. لكن شياطينى كه در آن وقت بودند، بيخ گوش اينها شد. ما عزتمان از بين نمىرسيديم. ما مملكتمان خراب نمىنمى

كه شما در سياست داخل نشويد. سياست است اين. شما را به سياست چه و آنها باور كردند كه خيرخواهند. اند خوانده

امروز هم همين مسائل ممكن است در يك قشرهايى پيش بيايد، كه بگويند ما چه كار داريم به اين كارها. اين كارها مال 

   ١١٠ان مسئوليد.تكنند. بايد همه بدانند كه همهاشخاصى است كه خودشان مى
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  بودن دولت و ملتبا هم

] آن به او اشكال كند، او به آن اشكال كند در يك همچو موردى، سران همه با هم مجتمع باشند، ايراد نگيرند به هم [كه

اميدوارم كه خداوند هدايت كند همه ما را و همه شما را و  شود.در يك همچو موقعى كه ما داريم، كارها همه اصلاح مى

تان با هم باشيد. پشت و شاءاللَّه، عمل كنيد. همهشاءاللَّه تعالى، پيروز باشيد و شما همه براى خدا انمه ملت ما را و انه

پناه هم باشيد، ملت خوب است، ملت يك ملت روشنى است، يك ملت خوبى است. شماها هم همه با هم مجتمع بشويد. 

وزيرش، مجلسش، همه اينها با هم مجتمع باشند در يك همچو موقع تجمهورش، نخسدولت و ملت، اركان دولت، رئيس

اند و نه مجمهورى باقى مىماند و نه رئيسوزيرى باقى مىخطيرى كه همه گرفتار هستيد. اگر پيروز بشوند، نه نخست

و الآن هم  ١١١پيش ببريد.ماند و نه بازارى. بايد با هم باشيد تا اينكه كار را ماند و نه روحانى باقى مىمجلسى باقى مى

بحمداللَّه ملت پشتيبان همه هستند. پشتيبان همه ارگانهاى دولتى هستند. هم راجع به دولت و هم راجع به ارتش و همه، 

داديد كه اگر يك جنگى پيش بيايد، همه ايران دنبال اين دانند. شما احتمال اين را مىمردم الآن از خودشان اينها را مى

 كردند يك كارىآمد از همه طرف، اگر نمىبكنند؟ همچو چيزى در آن وقت نبود. اگر يك چيزى پيش مىباشند كه كمك 

آن  آورند چيزهايى كه دارند، تمامبينيد بچه، بزرگ، پيرزن، مىكردند. الآن مىكه دولت را از بين ببرند، همراهى ديگر نمى

اى ها. اينها براى ارتش، اينها براى چه. اينها يك چيزهاى نمونههگويند اينها را براى جنگزدآورند مىمى چيزى كه دارند

لامى گويند جمهورى اساين را بايد ببينند. مى -نه آنهايى كه كوردل هستند -است كه آنهايى كه چشم و دلشان باز است

چيزى را كه مردم با  ]. حالا شما يك همچو چيزى در تمام طول تاريخ، الآن هم در تمام دنيا يك همچوعين سابق [است

شان دست به هم بدهند، عمل بكنند. جمهورى روى گشاده، خودشان براى لشكرشان، براى ملتشان، براى دولتشان همه

   ١١٢اسلامى بهتر از اين چى؟

  نقش پشتيبانى ملت در جلوگيرى از شرارتها

د مبارك بقيةاللَّه است. بايد ماها و شماها شما امروز قواى انتظامىِ مملكت اسلامى هستيد؛ و رهبر همه شما و همه ما وجو

به دست بياوريم. شما در سرتاسر كشور با تعهد بايد  -كه رضايت خداست -طورى رفتار كنيم كه رضايت آن بزرگوار را

يد تواناز داخل، شهرها را حفظ كنيد. امروز با شما ملت هم موافق هستند و پشتيبان شما هستند. و شما با پشتيبانى ملت مى

   ١١٣شود جلويش را بگيريد با نصيحت، و اّلا با قدرت.هايى كه گاهى در سطح شهرها مىكه اين شرارت
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  حضور ملت در صحنه جنگ

ش نظير باشد و شايد در طول تاريخ هم نظيرى برايكند. در دنيا شايد بىاين نحوى كه در ايران ملت از ارتش پشتيبانى مى

پيرزنها، نوعروسها، نودامادها، همه با هم در اين جبهه  كوچك و جوانهاى نيمسال و زنها،هاى نتوانيم پيدا بكنيم كه بچه

   ١١٤اى است كه ملت همه در آن حاضر هستند.حاضرند و صحنه جنگ، صحنه

  حضور سراسرى ملت در صحنه عامل قطع دست قدرتهاى بزرگ

دكان بايد با اجتماعات خودتان و با حضور خودتان در شماها بايد در سرتاسر كشور، جوانها و پيرها و زنها و مردها و كو

طور كه قطع كرديد اجازه ندهيد كه ثانياً، بتوانند در اين كشور يك كارى انجام صحنه دست قدرتهاى بزرگ را همان

ر صحنه من از همه ملت ايران تقاضا دارم كه همان طور كه از اول در ميدان مبارزه با كفر، همه حاضر بوديد و د ١١٥بدهند.

اين مبارزه همه حاضر بوديد، باز هم ادامه بدهيد كه ادامه اين نهضت براى اسلام است و اسلام عزيز اين حق را به ما همه 

   ١١٦توانيم بكنيم.توانيم و هر اقدامى كه مىدارد كه در راه او هر جانفشانى كه مى

  پشتيبانى از قواى مسلح

سلح پشتيبانى كنند و در همكارى و كمك به آنان از پاى ننشينند و آنان را در و بر ملت عزيز رزمنده است كه از قواى م

اين فداكارى و عبادت ارزشمند روحيه دهند، كه فتح و ظفر ان شاءاللَّه تعالى نزديك است. شرف و عزت از آن شما و 

   ١١٧دشمنان اسلام است. ننگ و خذلان از آن

  تفاوتى مردمتوصيه به عدم بى

ا با تمام جديت در اين، همه اشخاصى كه در هر جا هستند، اهل علمى كه در هرجا هستند، با كمال جديت، بايد همه شم

مردم را دعوت كنند به دخالت. دخالت كنند در مسئله، حاضر بشوند. اگر شماها حاضر نشويد و يك رئيس جمهورى مثل 

كنم. همه هستيم ... من تكليف خودم را دارم ادا مى مان مسئولمان را، همهسابق برايتان بتراشند و بازى بدهند همه

ام تا شما علماى اعلام و تا همه روستاها و همه جا، مكلف هستند به اينكه در اين اند، از من طلبه كه اينجا نشستهمكلف

اند الا مشغولكه از حتفاوت كنند. دستهايى الآن در كار است خواهند شما را بىتفاوت نباشند. مىامر حياتى دخالت كنند، بى
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به اينكه نگذارند شما اصلًا وارد بشويد در صحنه، نگذارند كه ملت ما وارد بشود در صحنه. بايد وارد بشويد؛ چاره نداريد! 

   ١١٨اسلام است؛ حفظ اسلام است!

  لزوم همكارى با دولت

ه جنگ را اداره كند. شما ملتيد كه در صحنتواند كه اين همين شما هستيد كه بايد با دولت همكارى بكنيد. دولت تنها نمى

تواند كه اين جنگ را اداره كند. شما ملت حاضريد و همين شما هستيد كه بايد با دولت همكارى بكنيد. دولت تنها نمى

ها كمك كنيد و بايد بكنيد. كشور خودتان است، كشور اسلامى است، توانيد دنبال او باشيد و از پشت جبهههستيد كه مى

د تواناى كه مىطور است همه ما بايد و موظفيم كه كمك كنيم به آنها؛ هركس به اندازهلام در خطر است، وقتى ايناس

كنند، شما بنشينيد بگوييد دولت همه كار را اند در جاهاى ديگر زندگى مىكمك بكند به آنها. آوارگانى كه از جنگ آمده

وانند بكنند همه كارها را. كار آسانى نيست، شما هم بايد كمك بكنيد همه بايد تبكند، يا هلال احمر همه كار را بكند، نمى

   ١١٩كنند.شاءاللَّه، مىكمك بكنند و ان

  عدم جدايى ملت از حكومت در انجام وظيفه

بايد ملت ما توجه داشته باشد با همان قدرت ايمانى كه داشت، با همان قدرت اسلامى كه داشت كه خودش را براى خدا 

كند، بايستد و متوجه باشد كه اگر در صحنه باشيد و بايستيد و هر كدام وظيفه خودتان داند و خودش را فداى اسلام مىمى

هم اين تواند اين كار را بكند. مبدانيد كه حفظ بكنيد كشور خودتان را و برادران خودتان را حفظ بكنيد، هيچ قدرتى نمى

مر باشيد و حكومت را از خودتان جدا ندانيد و ننشينيد به اينكه همه كارها را بايد است كه شما ايستاده باشيد و قايم به ا

حكومت بكند يا بايد ارتش بكند. خير، ارتش هم وظيفه دارد، شما هم داريد، من هم دارم، حكومت هم وظيفه دارد، 

نوشته تو پيشانى ارتش كه بايد او حفظ وظيفه دارند؛ همه دارند. حفظ اسلام، ديگر ن معممين هم وظيفه دارند، مكّلاها هم

   ١٢٠كند.

  حضور مردم در صحنه

دهند و همه هم حاضر در وقعه شان سر جاى خودش و به زندگى خودشان، روزمره خودشان دارند ادامه مىمردم زندگى

به دست خودشان دانند و همه چيزها دانند و دولت را از خودشان مىهستند و در صحنه هستند و كشور را از خودشان مى
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رسند. اين مردمند تخلفى بكنيد، خود مردم به حسابتان مى -خداى نخواسته -است و هر وقت هم هر يك از شما آقايان

   ١٢١كه در صحنه هستند.

  حضور ملت در همه مراحل انقلاب

اى به اسلام را عطا هما قبل از هر چيز، همگى بايد از خداوند تعالى تشكر كنيم كه ملت ما را توفيق اين خدمتگزارى

فرموده است و از ملت تشكر كنيم كه در همه مراحل، از قبل از انقلاب تا زمان انقلاب و تا پيروزى انقلاب، يكدل و يك 

جهت براى اقامه عدل اسلامى و براى دفع اشرار و رژيمهاى فاسد و اقامه رژيم جمهورى اسلامى، كوشش كردند و از 

اند و با تمام توان خود و بذل مال و جان و فرزند و خاندان، براى پيدا شدن در صحنه بوده زمانى كه بپا خاستند تاكنون

اند و در صحنه الآن هم بيش از پيش حاضرند. و دليل اينكه بيش از عدل الهى و مستقر شدن احكام آسمانى كوشا بوده

] و اين رأى اخير رأيى است كه اتر [استهر كدام از ديگرى بال پيش است اين مراتب آرا در رؤساى جمهورى است كه

م و بدون دارى شده باشد، با فرصت ككنم در دنيا سابقه داشته باشد كه به اينطور، بدون اينكه تبليغات دامنهمن گمان نمى

اينكه يك خوف يا طمعى در كار باشد، همه قشرهاى ملت از مراجع بزرگ اسلام و علماى اعلام بلاد و قشرهاى ديگر 

ما مرهون اين زحمات و  اند؛ يعنى، رأى به اسلام.اند و رأى خودشان را دادهضعف و بپاخاسته به پاى صندوقها رفتهمست

اين خدمات هستيم. همه ما و همه آقايانى كه حاضر هستند، چه كشورى و چه لشكرى، همه ما مرهون زحمات اين ملت 

   ١٢٢هستيم.

  انقلاب حضور روحانيت و خطبا در صحنه مانع از صدمه

چنانچه همه ما، همه شماها، همه ملت و خصوصاً روحانيت و خطبا در صحنه نباشيم و حاضر نباشيم در قضايايى كه 

كه بر سر  -ولو حالا در دراز مدت هم باشد -گذرد، مطمئن باشيد كه با عدم حضور شما، به سر انقلاب آن خواهد آمدمى

خود  اى در اسلام بالاتر از حفظ، بالاتر از تمام فرايض؛ يعنى، هيچ فريضهمشروطه آمد. حفظ اسلام يك فريضه الهى است

هاى بزرگ است و بزرگترين فريضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه اسلام نيست. اگر حفظ اسلام جزء فريضه

ند و همين گاهى با يك روحانيون حفظ اين جمهورى اسلامى از اعظم فرايض است. اگر بنا باشد كه روحانيون كنار برو

اشكالات را بگويند و در رفع اشكالات كوشش نكنند و خطبا در منابر خودشان، مسائل روز را  -فرض كنيد كه -قلمى

   ١٢٣كنند، اين انقلاب صدمه خواهد ديد. فراموش كنند و مسائل انقلاب را فراموش
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  حضور در صحنه يك وظيفه الهى

ظيفه الهى كه در صحنه حاضر باشد. اگر غفلت كند از اين باب، گرگها خواهند امروز ديگر همه ملت موظف است به و

آنها را خورد. بايد در صحنه حاضر باشند. ائمه جمعه و جماعت مردم را ارشاد كنند و حضور آنها را در صحنه گوشزد 

ه را طى نكرديم. راه ما آن روز تمام كنند و بحمداللَّه خود مردم حاضرند. توجه كنند به اينكه ما در نيمه راه هستيم، ما را

رسد كه مستضعفين جهان از زير بار مستكبرين خارج شود كه همه احكام اسلام جارى بشود و آن روز به كمال مىمى

   ١٢٤بشوند.

  همه ملتند و همه دولت

. اگر ا تشريك مساعىشود به خوبى انجام بگيرد، الّا بآنچه كه بايد عرض كنم اين است كه هيچ كارى در اين كشور نمى

بخواهد ملت ايران بنشيند تا دولت كارى را انجام بدهد، اين امرى است كه نخواهد شد و اگر دولت بنشيند كه ملت كارى 

را انجام بدهد، آن هم نخواهد شد. امروز ملت و دولتى در كار نيست، همه ملتند و همه دولت. عمده، احساس وظيفه 

هر امرى از امور كه براى اصلاح اين كشور عزيز است موظف هستيم به اينكه كمك  است كه ما احساس كنيم كه در

   ١٢٥كنيم.

  حضور ملت در صحنه مانع از آسيب كشور

كنم به اينكه الحمدلّلَه در صحنه حاضرند و تا در صحنه حاضرند اين كشور آسيب نخواهد ديد ولو از ملت هم تشكر مى

   ١٢٦تان را حفظ كند.ى خلاف بكنند. خداوند همههر چه حالا فساد بكنند، هر چه كارها

  استقامت و حضور مردم در صحنه موجب استقلال

خواهيم خودمان بايستيم روى پاى خودمان، بايد مردم را دعوت كنيم به اينكه استقامت كنند؛ دعوت كنيم به اينكه در مى

   ١٢٧صحنه حاضر باشند.

  گيرى علما و روحانيت موجب سركشى دولتكناره

حفظ اسلام يك تكليف شرعى است براى همه ما. حفظ مملكت توحيدى يك تكليفى است براى همه قشرهاى ملت. و 

چنانچه همه با هم نباشند و در صحنه حاضر نباشند و رأى به وكلا ندهند و رأى به مجلس خبرگان ندهند و وكلايى كه 
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مه اند. بايد همه در صحنه باشند و هخلاف تكليف عمل كردهبايد تعيين بشود و كسرى دارند رأى كم بياورند، اين [ها] بر

شود كه همانطورى كه در زمان سابق گيرى موجب اين مىكنم كه كنارهوارد باشند. و من به قشر روحانيت هم عرض مى

د لتها كردنگيرى علماى مذاهب، اسباب اين شد كه ملت ما و بزرگانشان جدا شدند و هر كارى خواستند دو] كنارهاز [اين

و دولتها را به حال خود گذاشتند و هرطور سركشى خواستند كردند، چنانچه شما از صحنه بيرون برويد و علما، دانشمندان 

باز آن مسائل سابق پيش بيايد. امروز تكليف است؛ مجلس خبرگان  شود كهاز صحنه بيرون بروند، اين اسباب اين مى

نويسى نويسى كند، آن كه لايق است برود و اسمخواهد خبره بشود بايد برود اسمه مىتكليف است براى همه كه هم در آن ك

مان در صحنه نباشيم و همه به فكر اين نباشيم كه اين كشور كند و ملت به آنها رأى بدهند. در هر صورت، چنانچه ما همه

وضع حاضر هم خيلى تأثير نكند، در وضع  اگر در -خداى نخواسته -را از شرّ مفسدان نجات بدهيم، اگر به فكر نباشيم

ر ما كند كه بر صغير و كبيدوباره ملت ما را گرفتار آنطور اشخاص مى -خداى نخواسته -كند وآينده ملت باز تأثير مى

   ١٢٨رحم نكنند.

  مسامحه در امر انتخابات موجب انحراف كشور

ت براى حفظ امنيت كشور و حفظ استقلال كشور و پشتوانه كشور اس ١٢٩بايد شما و ملت [بايد] بدانند كه اين مجلس

حفظ آزادى براى كشور و اگر مسامحه در اين امر بشود، يك تقصيرى است كه ممكن است جبران بعدها نشود اين تقصير. 

به آنها  ناند بزرگاكنند كه آقايان بروند و افرادى را كه تعيين كردهكنند و آن روزى كه اعلام مىبايد همانطورى كه اعلام مى

 خواهندرأى بدهند و كسانى هم كه خودشان ميل دارند كه رأى بدهند، بروند و شركت بكنند. در آراء آزادند؛ هركس را مى

آمال و آرزوى استعمار را در ايران انجام  -خداى نخواسته -انتخاب كنند، وليكن شركت داشته باشند. اينطور نباشد كه

خواهند اين كشورها را و كشور اسلامى ما را به انحراف ورد آمال آن كسانى است كه مىبدهند. شركت نكردن در اين امر م

كنم كه هر كنم، به زن و مرد سفارش مىاين جهت، من به همه ملت سفارش مى بكشانند و هر چه ذخاير دارند ببرند. از

ده شود و انتخاب شكه پيشنهاد مى كس به حد قانونى رسيده است، در اين مجلس، در اين انتخاب شركت كند و افرادى

   ١٣٠است؛ يعنى، پيشنهاد شده است، هريك را كه خواستند، به او رأى بدهند، لكن شركت كنند.

  حضور در صحنه و پشتيبانى از نظام رمز پيروزى

ين علماى بلاد، ائمه جمعه و جماعات، مبلغين، مردم را دعوت كنند به حضور در صحنه. تاكنون هر چه بركات به ا

عايد شده است، از  -كه در طول تاريخ مظلوم بود -جمهورى اسلامى رسيده است و هر چه پيروزى نايل اين ملت مظلوم

دانند، چنانچه از خودشان اند و از اينكه جمهورى اسلامى را از خود مى] در صحنهحضور ملت و همه قشرهاست [كه
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، اسلام همه است و جمهورى اسلامى خدمتگزار به همه است است. اسلام اختصاص به شخصى دون شخصى ندارد. اسلام

كنم كه هم علما اين مطلب را هميشه به مردم گوشزد كنند و هم مبلغين گوشزد كنند كه من عرض مى و مال همه است.

ز ا اين حضور شما در صحنه و پشتيبانى شما از جمهورى اسلامى و از مجلس و از دولت و از قوّه قضائيه و از ارتش و

سپاه پاسداران و همه، اين رمز پيروزى است كه عايد شما شده است و به شكرانه نعمت پيروزى، مردم را دعوت كنيد به 

آيد، اينكه در صحنه باشند و مردم دنبال اين باشند كه مشكلاتى كه براى دولت يا براى مجلس يا براى ارتش پيش مى

باشند و فعاليت كنند. به فعاليت شماهاست كه اين جمهورى زنده مانده است  ننشينند و نگاه كنند و ناظر باشند؛ در صحنه

   ١٣١فعاليتهاى شما هم زنده و شكوفا خواهد بود. شاءاللَّه، باو ان

  پشتيبانى مردم از ملت و دولت موجب پيروزى

، هستيم. آن روزى ما خوانيمو همين طور مادامى كه ما منسجم هستيم با هم، دستهايمان تو هم است و دعاى وحدت مى

از بين خواهيم رفت كه اين دستها از بين هم بيرون برود، اين به او بد بگويد، او به او بد بگويد، او اشكال به او كند، او 

د به تواناشكال به او بكند، آن روز است. و ما بحمداللَّه الآن يك ملتى داريم كه دستشان در دست هم است و كسى نمى

ها به دولت، به قوه قضائيه، به مجلس كمك كنند، بزند. اين پشتيبانى از هم و اين كمك كردن، حوزهاين ملت آسيب 

مجلس به آنها كمك كند، دولت به همه كمك كنند، مردم به هم كمك كنند. اين بارى كه الآن به دوش دولت هست 

قشرها  يبانى اين ملت نباشد، اگر پشتيبانى همهتواند تنهايى اين بار را بردارد. اين يك مسئله واضحى است، اگر پشتنمى

شود كرد. اينكه تا الآن شما پيروز شديد براى اين است كه پشتيبان شما خود خورد و هيچ كارى نمىنباشند همه به هم مى

 ملت هست. و خداى تبارك و تعالى اين ملت را بعث كرده است به اينكه پشتيبان شما باشد. وقتى شما خوب كار كنيد

وقتى مجلس خوب كار كند براى  اند].اند. وقتى دولت خوب كار كند براى ملت، [پشتيبانبراى ملت، آنها هم پشتيبان

مردم، پشتيبان هستند. مردم بايد پشتيبان ملت و پشتيبان دولت باشند، پشتيبان مجلس باشند، پشتيبان قوّه قضايى باشند و 

داريد كه آنچه انقلاب وايران را حفظ مردم را در صحنه حاضرنگه ١٣٢باشند. همه به هم خدمت كنند. همه حسن نيت داشته

شود. امروز مردم پشتيبان انقلاب به خوبى مردم ايران پيدا نمىكرده حضور مردم در صحنه است. در تمام دنيا مردمى

از  دانند كه طرفدارىنند و مىدامىو دولت هستند. پشتيبانى مردم از دولت به خاطر اين است كه دولت را اسلامىاسلامى

   ١٣٣نيد.كنند، اين پشتيبانى را بايد حفظ كدولت، طرفدارى از اسلام است؛ تنها به اين خاطر است كه از دولت پشتيبانى مى
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  گيرى مردم موجب شكستكناره

افرادى را  دوره اول مجلس در مشروطه بد نبود و شايد هم خوب بود، ولى بعدها كم كم رسيد به جايى كه خودشان

كردند. پس ما بايد سعى كنيم مرتبه دوم بهتر از اول باشد، مردم بهتر شركت كنند، مردم در صحنه حاضر باشند انتخاب مى

و تحت تأثير كسى واقع نشوند. مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت كنند، بعد به هر كس كه خواستند رأى 

خوريم. خود مردم نگذارند قلدرها دخالت كنند، افراد رمردم كنار بروند همه شكست مىدهند. مردم نبايد كنار بروند، اگ

آنها رأى ندهند، اگر مردم هم متوجه اى جمع شدند وافراد نالايق را انتخاب كردند، مردم بهنالايق دخالت كنند. اگرعده

عد باشند و تحت تأثير هيچ كس قرار نگيرند. ب نشدند. مجلس آنها را قبول نكند. تمام مردم موظفند كه در انتخابات حاضر

از اينكه مشورت كردند كه براى اسلام مفيد است رأى دهند. اگر كسى مورد شك بود و يا اگر كسانى منحرف، خودشان 

 را معرفى كردند، به آنها رأى ندهند. ما بايد مجلسمان را نگه داريم و كارى كنيم كه براى دولتى خوب اساس باشد. مردم

ام، به اسلام چه. مردم اگر اسلام را، استقلال و آزادى را، نبودن اگر از من ِگله دارند، از اسلام سرد نشوند. من خلاف كرده

خواهند، همه در انتخابات شركت كنند و در صحنه حاضر باشند. اگر يك ظالم خلاف تحت اسارت شرق و غرب رامى

يم كه ظلم نباشد و ظالم از بين برود. اگر ديديم در اين دوره خلاف شده و كرد، اسلام كه نكرده است. پس بايد كارى كن

به افرادى ظلم شده بايد تلاشمان را بيشتر كنيم تا خلاف و ظلم را از بين ببريم نه اينكه كنار رويم و از صحنه خارج شويم. 

اشيم. نيم و بيشتر در صحنه حاضر بشود. پس بايد اجتماعمان را بيشتر كزيرا اگر از صحنه خارج شويم ظلم بيشترمى

   ١٣٤خداوند به شما قدرت و سعادت عنايت فرمايد.

  مسئوليت و تكليف مردم نسبت به اسلام

مردم هم خودشان مكلفند به اينكه هم شركت كنند در انتخابات. نروند كنار، تكليف است، حفظ اسلام است، رفتن كنار 

اى به اسلام وارد مردم اگر حضور نداشته باشند و خداى نخواسته، لطمه خلاف تكليف است، خلاف مصالح اسلام است ...

   ١٣٥شاءالّلَه خداوند همه شما را موفق كند.بشود، مسئول هستند. ان

  حضور در صحنه براى معرفى اسلام

 كارهايىمهم اين است كه در اين طور مسائل چون مسائلى است كه مربوط به اسلام است، همه مردم شركت دارند، امروز 

 داننددانند و جدا نمىاست، از باب اينكه مردم از خودشان مىشود، كارهايى كه مربوط به جمهورى اسلامىكه درايران مى

اند در كارها، و ما بايد هرچه بيشتر مردم را حفظ كنيم، و مردم بايد هر چه هيچ نهادى را از خودشان، از اين جهت فعال
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ما الآن در بين راه هستيم. يعنى آن چيزى را كه اسلام از آحاد ما خواسته است، و او اينكه بيشتر در صحنه حاضر باشند. 

   ١٣٦اسلام را آن طورى كه هست معرفى كنيم به همه جا آن را، ما الآن در اول راه هستيم كه بايد اين كار را انجام بدهيم.

  ملت پشتوانه مجلس

اند به اينكه ملت ايران ديگر از اسلام برگشته و از مسائل كه چشم دوخته مردم ما شركت كنند و در مقابل قدرتهاى بزرگى

اسلامى برگشته، آنها بفهمند مسئله اين طور نيست، فرضاً كه ما بد باشيم اما اسلام كه خوب است، اسلام را كه قبول دارند 

اى بر آن وارد بشود به جمهورى هرا. اگر مجلس لطمهمه، اين يك وظيفه اسلامى است كه ما حفظ كنيم جمهورى اسلامى

شود. اگر مجلس يك مجلس قوييى باشد براى خاطر اينكه پشتوانه اش همه ملت باشد، اين مجلس لطمه وارد مىاسلامى

تواند با دنيا كه در مقابل ايران واقع شده است كارهايش را بشايستگى عمل بكند، و اين تابع اين است كه قوى باشد، مى

   ١٣٧بع اين است كه شماها رأى بدهيد.و قوتش هم تا

  گناه عدم حضور و مسامحه در انتخابات

و وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات، چه انتخاب رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراى 

نند روى كمى اسلامى و چه انتخاب خبرگان براى تعيين شوراى رهبرى يا رهبر، در صحنه باشند و اشخاصى كه انتخاب

شود مثًلا در انتخاب خبرگان براى تعيين شوراى رهبرى يا رهبر، توجه كنند كه اگر مسامحه ضوابطى باشد كه اعتبار مى

نمايند و خبرگان را روى موازين شرعيه و قانون انتخاب نكنند، چه بسا كه خساراتى به اسلام و كشور وارد شود كه 

از اين قرار، عدم دخالت ملت از  باشند.همه در پيشگاه خداوند متعال مسئول مى پذير نباشد. و در اين صورتجبران

ند؛ باشمراجع و علماى بزرگ تا طبقه بازارى و كشاورز و كارگر و كارمند، همه و همه مسئول سرنوشت كشور و اسلام مى

امحه، گناهى باشد كه در رأس چه در نسل حاضر و چه در نسلهاى آتيه؛ و چه بسا كه در بعض مقاطع، عدم حضور و مس

   ١٣٨گناهان كبيره است.

  

  قيام و استقامت مردم در مبارزه با طاغوت

  ادامه نهضت تا سرنگونى رژيم سلطنتى

  فرماييد؟][اوضاع كنونى ايران را چگونه ارزيابى مى سؤال:
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ه است. با اعمال زور و رژيم فاسد شاه با اجراى سياستهاى غلط و ويرانگر خود باعث ورشكستگى مملكت شد جواب:

رغم همه اين فشارها عليه شاه و خاندان شكنجه و اعمال خلاف انسانى هزاران نفر را از بين برده است، اما مردم ما على

   ١٣٩اند و نهضت عظيم اسلامى مردم ما تا سرنگونى رژيم سلطنتى ادامه خواهد يافت.او قيام كرده

  تنفر ملت از رژيم سلطنتى

ضرتعالى سلطنت مشروطه را قانونى قبول خواهيد كرد و اگر شاه استعفا بدهد و فرزندش جاى او بنشيند [آيا ح سؤال:

  مورد قبول شما خواهد بود؟]

هرگز سلطنت مشروطه مورد قبول ما و ملت نخواهد بود، بلكه رژيم سلطنتى بايد از بين برود؛ و اين سلسله هم  جواب:

   ١٤٠د از بين برود و مردم خودشان رژيمى را انتخاب كنند.بخصوص مورد تنفر اين ملت است و باي

  مقاومت و ادامه قيام تا پيروزى نهايى

دى ا[... با سفارش كردن به مردم ايران در مورد مبارزه با رژيم شاهنشاهى، آيا نتايج مهم اين برخورد را كه خون زي سؤال:

تان را ادامه دهيد؟ اگر شورش خونين پذيريد؟ اگر اين برخوردها شدت يابد، در نظر داريد كه باز مبارزهخواهد ريخت مى

  در ايران راه بيفتد، بدون قيد و شرط از آن پشتيبانى خواهيد كرد؟]

مى، نهضت مقدس اسلامى خود ملت ايران براى رهايى از چنگال ديو استبداد و استعمار و رسيدن به حكومت اسلا جواب:

، خورده مردمرا آغاز كرده و به يارى خداى تعالى تا رسيدن به پيروزى ادامه خواهد داد. بديهى است كه چون دشمنان قسم

يعنى شاه و حاميانش به آسانى حاضر به كنار رفتن نيستند، لهذا لجاجت دشمنان ملت و مقاومت دليرانه مردم مسلمان در 

داند كه اگر كشته شود در صف شهداى كربلاست و ايعاتى براى آنان به بار خواهد آورد. ولكن مسلمان مىمقابل آنان، ض

   ١٤١دهد.دهد و بدين مناسبت تا پيروزى نهايى به قيام خود ادامه مىچيزى را از دست نمى

  تنفر مردم از حكومت مشروطه سلطنتى و ادامه نهضت اسلامى

رانيان گسترش نيابد و اينكه شاه واقعاً اقدام به آزادى كند و در طى يك رفراندم ايرانيان [به فرض اينكه خيزش اي سؤال:

  رأى به ماندن حكومت سلطنتى يامشروطه سلطنتى بدهند، چه خواهيد كرد؟]

                                                 
 ٣٣٤ص: ٤امام، ج: فهيصح . ١٣٩
 ٣٣٨ص: ٤امام، ج: فهيصح . ١٤٠
 ٣٦٦ص: ٤امام، ج: فهيصح . ١٤١



58 
 

د و نانقلاب ايران يك نهضت اسلامى است كه ادامه دارد و با رفتن يا ماندن شاه نيز ادامه دارد. اگر شاه لجاجت ك جواب:

سلطنتى، مورد تنفر شديد مردم است. از طرفى  كنار نرود، نهضت همچنان ادامه خواهد داشت. اصولًا حكومت مشروطه

   ١٤٢شاه محال است به مردم ستمديده ايران آزادى دهد. آيا تظاهرات و اعتصابات سراسر ايران رفراندمى عليه شاه نيست؟

  مشاركت همه اقشار ملت در نهضت

عليه شاه فشار بياورند، آيا امكانپذير نيست كه اوضاع ايران بدون دست  -متحداً -اگر همه مخالفين شاه با هم[آيا  سؤال:

را  -اعم از كارگران، سربازان، محصلين، كشاورزان و ... -زدن به جهاد مسلحانه حل شود؟ اگر نيست، چه گروه از مردم

  توان در اين جهاد مسلحانه به حساب آورد؟]مى

ما اميدواريم كه مسائل ايران بدون قيام مسلحانه، با همين نهضتى كه اكنون تمام اقشار ايران را فرا گرفته است و  جواب:

كند، حل شود اگر چنانچه حل نشد و احتياجى به قيام مسلحانه پيدا شد، تمام با همين فشارهايى كه ملت بر شاه وارد مى

   ١٤٣ه معينى در آن انحصار نخواهد داشت.اقشار ملت در آن شركت خواهند كرد و يك طبق

  جلوگيرى از منافع امريكا و اسرائيل در ايران

وظيفه ملت غيور ايران است كه از منافع امريكا و اسرائيل در ايران جلوگيرى كرده و آن را مورد هجوم قرار دهند، هر 

اسرائيل را در مساجد و محافل دينى به مردم چند به نابودى آن بيانجامد. وظيفه علماى اعلام و مبلّغين است كه جرايم 

گوشزد كنند. علماى اعلام و ملت شريف ايران نبايد در اين امر ساكت باشند؛ و لازم است از هر طريق ممكن شاه را وادار 

ا ر و از خيانت بيشتر به قرآن و پيروان آن بپرهيزد؛ و جنايات اين عفريت خونخوار كنند كه در صف مسلمانان قرار گيرد

بيش از پيش برملا سازند تا چهره باطنى او بهتر روشن گردد. و اگر يهود ايران براى كمك به اسرائيل مشغول فعاليت باشند 

باشند) بر ملت ايران است كه از آن جلوگيرى كنند؛ و براى شك از كمك شاه هم برخوردار مى(چنانكه هستند و بى

   ١٤٤اى باز نمايند و از هيچ كوششى خوددارى نورزند.صندوق اعانه برندمجاهدينى كه در آتش و خون به سر مى

  عدم توانايى اسلحه در مقابل ايمان و قيام مردم

ها تواند مقابله بكند. امروز همه اسلحهاى با قيام ملت نمىتواند مقابله بكند، هيچ اسلحهاى با ايمان نمىهيچ اسلحه

   ١٤٥توانند.ر چه بكشند باز نمىتوانند مقابله كنند با قيام مردم؛ هنمى
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  عدم اطاعت از طاغوت

طلب و بر ضد قانون اساسى و بالاتر بر ضد احكام آزاديبخش اسلام شاه و دولت او كه قيام مسلحانه بر ضد ملت حق

را از اند قهراً خائنند و اطاعت از آنان اطاعت از طاغوت است؛ به آنان مجال ندهيد و با اعتصاب و اعتراض دنيا نموده

   ١٤٦اعمال وحشيانه آنان آگاه كنيد.

  شدن استبدادادامه نهضت و قيام تا برچيده

شما را از مسير خود منحرف نكند؛ و به تبليغات اغفال  ملت مسلمان ايران! بيدار باشيد و زلزله و سيل و ساير عوامل،

ن دستگاه قلدرى و استبداد، از قيام خود شدكننده دستگاه شاه گوش ندهيد و نهضت اسلامى را ادامه دهيد، و تا برچيده

   ١٤٧دست نكشيد.

  قيام تمام اقشار در برابر نفوذ غرب

حكومت اسلامى و خواست ملت ما، براى همين است كه نفوذ غرب و همه كشورها را در ايران از بين ببرد. وقتى يك 

   ١٤٨آن را تحميل كند. تواند خلافملت با تمام اقشار آن براى يك هدف قيام كردند، هيچ نفوذى نمى

  تظاهرات سراسرى ملت عليه سلسله شاهنشاهى

گويند، و همه ديديد كه ملت در اين تظاهراتى كه كردند در شهرها، الآن هم ما از مردم بايد بفهميم كه ملت چه مى

خواهيم. گاهى هم زنند همين فرياد است كه ما اين سلسله را نمىكنند در همه شهرها، آنكه فرياد مىتظاهراتى كه مى

   ١٤٩خواهيم. بنابراين ابهام در اين اصل هيچ نيست.گويند] ما شاه را نمى[مى

  ايستادگى ملت در قيام الهى

اش باقى باشد و عمده اين است كه توجه به خدا باشد. بحمداللَّه الآن ملت ايستاده است؛ و ما اميدواريم كه اين ايستادگى

، وِجْهه َنفْسشان خداى تبارك و تعالى باشد؛ انحراف پيدا نشود از قيام، الهى باشد. اْن بايد همه شما، همه ما، همه ملت

براى خدا قيام كنيد؛ اين نهضت الهى باشد ان شاءاللَّه؛  ١٥٠؛ انَّما اِعظُكُمْ بِواحِدَةٍ ان َتقُوُموا للَّهِ.تَقُوُموا ِلّلَه مَثْنى و فُرادى

با انحراف شكست بيايد؛ الهى باشد. و اگر الهى باشد پيروزى است ان شاءاللَّه.  -هخداى نخواست -انحراف از آن نباشد كه
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همه توجه به اين معنا داشته باشيد كه مقصدْ مقصد الهى [باشد]. براى خاطر خدا و براى خاطر نجات يك ملتى كه بندگان 

   ١٥١د برد.خدا هستند قيام كنيد و مطمئن باشيد كه ان شاءاللَّه با اين وضع پيش خواهي

  ادامه اعتصابات و سرپيچى از اطاعت شاه

بر ملت  -بودن شاه و دولت را به جهانيان ثابت نمود كه غير رسمى -اكنون با در نظر گرفتن رفراندم تاسوعا و عاشورا

مؤسسات  واست كه به حكم اسلام و قانون، از اطاعت شاه و دولت سرپيچى كنند: ماليات نپردازند و كليه اعتصابات ادارات 

و شركتهاى دولتى، خصوصاً اعتصاب شركت نفت را تا رفتن شاه و دولت ادامه دهند و بر ملت است كه با گسترش 

   ١٥٢اعتصابات خود از آنان پشتيبانى نمايند.

  هاى مكرر ملتخواسته

رده تانك، بيان كهاى خود را، حتى در برابر آتش مسلسل و توپ و بيش از يك سال است كه ملت ايران مكرراً خواسته

له نظير است، خواستار سرنگونى سلسگيريهاى دنيا كماست. در رفراندم تاسوعا و عاشورا با اكثريتى كه در تاريخ رأى

پهلوى و از بين رفتن رژيم سلطنتى و استقرار جمهورى اسلامى شده است؛ بنابراين در اين خواستها هر كه ترديد كند خود 

   ١٥٣را از ملت جدا كرده است.

  مجاهدتهاى بيدريغ ملت

اهى كند و نظام شاهنشملت ايران با مجاهدتهاى بيدريغ خود و كشته دادنهاى بيشمار خود بالاخره شاه را از ايران بيرون مى

ما مصمم هستيم. ملت ما مصمم است كه، تا تمام  ١٥٤را برچيده و حكومت عدل اسلامى را جايگزين آن خواهد كرد.

   ١٥٥ستبداد فاسد را از جاى نكَند از پاى ننشيند.استعمار و ا هاىريشه

  قيام همگانى اقشار

قيام همگانى و براى اسلام؛ قيام براى خدا؛ قيام براى جمهورى اسلام. اين قيام در تمام اقشار ملت ما ريشه كرد و تمام 

 هاى، با اراده مصمم. از بچهاقشار را به هم پيوند داد؛ و ايمان در همه ظهور پيدا كرد؛ يك تحول روحى؛ يك تحول فكرى
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كوچك تا مردهاى بزرگ، از دخترهاى كوچك تا خانمهاى بزرگ، همه اقشار، با هم قيام كردند و استقامت كردند أَن 

   ١٥٦تَقُوموا لّلَه؛ قيام براى خدا، جمعاً و فرداً.

  پيشبرد نهضت با وحدت كلمه

يد. و شما ملت به خواست خداى تبارك و تعالى قيام كرديد، شما ملت شاهد همه اين مصيبتها و جنايتها و خيانتها بود

قيام مردانه، قيام همه جانبه، قيام براى خدا. اگر قيام براى خدا باشد و براى اسلام و براى دين باشد، هيچ وقت شكست 

. شما سلامى شدندارد. پيشبرد شما براى همين وحدت كلمه و قيام براى خداى تبارك و تعالى و خواستار بودن جمهورى ا

   ١٥٧تا اينجا رسانديد نهضت را، و از اين به بعد بايد دنبال كنيد.

  قيام و استقامت

پيغمبر براى امت؛ اين است كه قيام كنيد براى خدا،  قيام براى خدا، و استقامت دنبال آن قيام. در وصيت خدا به وسيله

كرديد، و  شما ملت قيام . در اين آيه است كه استقامت كنيد.جمع قيام كنيد؛ لكن قيام براى خدايكى يكى قيام كنيد، جمع

خواهيم. براى احكام اسلام قيام كرديد. مى» جمهورى اسلامى«زديد كه ما بحمداللَّه قيام شما براى خدا بود، همه فرياد مى

 ١٥٨قِم كَمَا أُِمرتَ و من تَابَ مَعَكَ؛اند قيام كنيد براى خدا اطاعت كرديد؛ باقى مانده است امر دوم: َفاستَ امر اول را كه فرموده

 ١٥٩استقامت كنيد، اين قيام را حفظ كنيد. اين تحول روحى كه براى شما ملت حاصل شده است حفظ كنيد. استقامت كنيد.

ها را بشكنند؛ با كمال مراقبت انقلابى اين جنايتكاران را ها مقاومت كنند، توطئهملت با تمام قوا بايد در مقابل دسيسه

ملت شريف با نهضت عظيم خود و قيام مردانه، با ايثار جان و خون  ١٦٠شناسايى كنند و به دادگاههاى انقلابى معرفى كنند.

و از دست دادن دهها هزار شهيدان ارجمند و به جا گذاشتن دهها هزار معلول و مصدوم، كشور را از لوث وجود خيانتكاران 

به جمهورى اسلامى رأى مثبت داد كه حكومت عدل اسلامى برقرار و احكام و اجانب پاك، و با رفراندم بيمانند خود 

قانون اساسى آن بايد به هيچ وجه مخالف با  مترقى اسلام اجرا شود، و از اين جهت، جمهورى صددرصد اسلامى است و

ل اين مدت ديدند، و دانم از كجا شروع كنم. تسليت به ملت ايران براى فجايعى كه در طومن نمى ١٦١احكام اسلام نباشد.

دى. ما تمام ايام سالمان، در اين دو  ١٩دى،  ١٧خرداد به بار آمد، يا فجايعى كه  ١٥شهدايى كه دادند، يا بر فجايعى كه در 

سال اخير، ايامى بوده است كه مصيبت براى ملت بوده است، لكن توأم با سرفرازى شهادت در راه اسلام. خون دادن در 

م سرفرازيم در عالم، براى اينكه قيام كرديم بر ضد طاغوت. و ملت ما، تمام قشرها، بانوان، آقايان، تمام راه استقلال؛ ما ه
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نهضت ملت شريف ايران براى قطع ايادى دشمنان ادامه  ١٦٢قشرهاى ملت، قيام كرد و بر همه قواى شياطين غلبه كرد.

دهند ملت ما به مقابله و مبارزه خود با آنان ادامه د ادامه مىدارد؛ و تا امريكا و ساير ابرقدرتها به ستمكارى و جنايات خو

ما ايستاديم و «گوييد شمايى كه به همه ابرقدرتها مى ١٦٣كند.دهد، و استقلال همه جانبه خود را با تمام قوا حفظ مىمى

شما بايد همچو قدرتمند  ]،دهيمكنيد كه ما امريكا و شوروى و كذا را [شكست مىو مشتتان را گره مى» كنيممقابله مى

كرده برويد و با هم در سرباز اجانب آمد، باز هم همان مشت گره -خداى نخواسته -هايتان همباشيد اگر پشت اين خانه

كن كرديد و يك رژيمى كه تمام ساله جابرانه را بكلى ريشه ٢٥٠٠شما يك سلطنت  ١٦٤بيفتيد و جنگ تن به تن بكنيد.

بودند و طرفدارش بودند، شما تمام قدرتهاى دنيا را كنار زديد و رژيم را به كلى از بين برديد  قدرتهاى بزرگ دنيا دنبالش

و يك حكومت اسلامى در ايران اعلام كرديد. اين مطلب، يك مطلبى نيست كه شما خيال كنيد كه يك كار كوچكى شده 

در مقابل تمام قدرتهاى عالم ايستاديد و مقابله است و حالا ضايعات دارد، اين كار، كار بسيار بزرگى است. شما يك ملت، 

ذلك، شما ايستاديد و همه را كنار زديد. غافل نباشيد از اينكه داريد با تمام قدرتهاى دنيا و همه بر ضد شما هستند و مع

مسلحه و  ملت ما عموماً، چه قواى ١٦٥نظير بوده است.شما كارى انجام داديد كه در طول تاريخ كم نظير بوده است يا بى

اندركار هستند در يكى از پستها و چه ساير قشرهاى ميليونى ملت، بايد اين جهت را هميشه توجه چه كسانى كه دست

كنند، ايد. تمام قدرتهايى كه شرق و غرب، در شرق و غرب زندگى مىداشته باشند كه شما در مقابل همه قدرتها ايستاده

نها امروز با اين جمهورى اسلامى به اعتبار اينكه برنامه اين جمهورى، اسلام است شرقى يا غربى هستند و تمام وابستگان آ

اند. و شما در و اسلام براى جلوگيرى از همه ظلمها و ستمها و تعديها و چپاولها آمده است، تمام اينها با ملت ما مخالف

، نه به طرف شرق ما »نه شرقى و نه غربى«يد: ايد و از اول گفتايد و مشت خودتان را گره كردهمقابل همه آنها ايستاده

اسلام است داريم و جمهورى اسلامى را  طورى كه دررويم و نه به طرف غرب، ما استقلال داريم، آزادى، آنمى

   ١٦٦خواهيم.مى

  اهميت استقامت

كنم مى ك و تعالى تشكرمراتب تشكر و سپاس خود را متواضعانه تقديم ملت بزرگوار متعهد ايران نموده و از خداوند تبار

نثارى در راه عقيدت و ايمان و كه در عصر حاضر، كه عصر حكومت شيطان بر زمين است، چنين ملت آگاهِ رشيِد جان

شده عنايت فرموده كه با مجاهدات خويش بدون زده و غارتاللَّه به اين كشور طاغوتسبيلعاشق لقاءاللَّه و مجاهد فى

ست، بر طاغوتيان غلبه نموده است و دست آنان را از كشور عزيز و مخازن آن كوتاه كرده و تكيه بر قدرتهاى چپ و را

منحرفان و منافقان را منزوى نموده يا از كشور رانده است. و از درگاه خداوند متعال عاجزانه خواستار است كه آنان را در 

ناپذيرِ دنباله انقلاب، استقامت عطا فرمايد. و ملت صراط مستقيم اعانت فرموده و در مقابل پيشامدها و مشكلات اجتناب
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منقول است كه  -صلى اللَّه عليه و آله و سلم -دارد كه از پيامبر اسلام آنچنان اهميت ويژه» استقامت«عزيز بدانند كه 

ضرت روى آن حفرموده: سوره هود مرا پير كرد [آنجا] كه فرموده است تو و پيروانت استقامت كن. ما و شما كه افتخار پي

و ادعاى آن را داريم بايد در حفظ دين مقدس و اسلام عزيز و جمهورى اسلامى استقامت كنيم و مشكلات را با استقبال و 

   ١٦٧استقامت انقلابى رفع نماييم.

  فداكارى ملت در راه اسلام

د؛ غلبه كر» اكبرالّلَه«فرياد  بر قدرتهاى عظيم شيطانى با ملت عزيز ما آن روز كه جز مشت خالى و خون پاك هيچ نداشت،

و امروز بحمداللَّه تعالى جوانان رزمنده از خواهران و برادران دارد كه با تعليمات نظامى در سرتاسر كشور قدرت تفكر را 

از دشمنان ايران و اسلام سلب و با اعتماد به قدرت الهى و فداكارى در راه اسلام بر همه مشكلات و همه قدرتهاى شيطانى 

   ١٦٨لبه خواهد كرد.غ

  استقامت در جهاد

ملتى كه بخواهد شرافت خودش را حفظ كند، اسلام را كه مبدأ همه شرافتهاست بخواهد حفظ كند، اين ملت بايد علاوه 

بر جهاد، استقامت در جهاد داشته باشد. استقامت معنايش اين است كه اگر گرفتاريهايى پيدا شد در جهاد، اگر در جنگهايى 

خواهد اسلام را و نهضت اسلامى را به ثمر برساند، از خواهد شرافتمند باشد، مىآيد براى يك ملتى كه مىىكه پيش م

مشكلات هراس نداشته باشد. در مشكلات سستى نكند. اين امر خداست. خداى تبارك و تعالى، كه دفاع را بر همه ملت 

شرافت خودمان، دفاع  كنيم ازايم كه دفاع مىواقع شدهو بر همه مسلمين واجب كرده است، و ما هم الآن در آن امر 

كنيم از اسلام عزيز ... در طول تاريخ نظير ندارد كه يك ملت سى و چند ميليونى به يك قدرتهاى بزرگ چند صد مى

ر ين امخواهد ديگر بشود، بالاتر از اميليونى با آن همه ابزار غلبه كرده است و دست آنها را كوتاه كرده است. چه مى

چيست؟ امروز روز استقامت است. امروز روز پايدارى است. برادران و خواهران بايد پايدار باشند و استقامت كنند، و اين 

   ١٦٩به پيروزى نهايى برسانند. -شاء اللَّهان -نهضت را
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  تداوم در انقلاب مردمى

دش دانست اين انقلاب را، همان طورى كه اسلام يك انقلابى بود كه خود ملت انجام داد و قيام كرد و خود ملت هم از خو

داند و اين اسباب اين شد كه در سرتاسر كشور خود ملت در همه حوايج اقدام كرد و حاضر در صحنه را از خودش مى

   ١٧٠تفاوت نبود، اين طور نبود كه رها كنند؛ بعد از اينكه انقلاب كردند، رها كنند و بروند سراغ كارشان.بود؛ بى

  مبودها و ادامه مبارزهتحمل ك

امريكاى جهانخوار بايد بداند كه ملت عزيز و خمينى تا نابودى كامل منافعش او را راحت نخواهند گذاشت و تا قطع هر 

اند، تحمل تمام كمبودها را براى دو دست آن به مبارزه خدايى خود ادامه خواهند داد. ملت ما همان گونه كه نشان داده

   ١٧١ويش خواهد نمود.حفظ شرف و آبروى خ

  اراده آهنين ملت انقلابى

اللَّه و نشانگر مقاومت و سالروز هفدهم شهريور كه گزارشگر جنايات شاهنشاهى ضد انسانى و اسلامى است و از ايام

شجاعت و ايستادگى ملت در مقابل ستمگران و جنايتكاران است، در خاطره ملت مبارز ايران زنده است و زنده خواهد 

ملت شجاع و رزمنده ايران در آن روز و روزهاى اختناق و جنايت به دست دژخيمان شاه مطرود، نشان داد كه تا  بود.

راس جمعى هعامها و كشتارهاى وحشيانه دستهاسلامى خود چون سدى آهنين ايستاده و از قتل -رسيدن به هدفهاى انسانى

از هفدهم شهريور تا امروز سالروز افتخارآميز آن، هرگز سستى و  دهد.به خود راه نداده و راه خود را شجاعانه ادامه مى

   ١٧٢كند.تر مىتر و منسجماى او را مصممفتورى در اراده آهنين ملت انقلابى ايران حاصل نشده، بلكه هر واقعه و فاجعه

  عدم هراس از قدرتهاى بزرگ

اب طور كه با قيام و انقلا و شرارتها بايستند و همانهاكنون بر ملت شريف و مبارز ايران است كه در مقابل تمام توطئه

هاى آنان را از ايران قطع كردند، براى ادامه انقلاب اسلامى خود و براى اقامه عدل الهى خود دست قدرتهاى بزرگ و تفاله

   ١٧٣از هيچ قدرتى و شرارتى هراس به خود راه ندهند.
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  ايستادگى و عدم سستى در مقابل قدرتهاى فاسد

ول انقلاب تا حالا هيچ شما سستى به خودتان راه نداديد. اين قشر توده ميليونى مردم، اين توده مستضعف و اين از ا

اند. اند و در مقابل همه قدرتها تا آخر ايستادهاند و هستند و ايستادهنشينان و متوسطين در اين ميدان حاضر و ناظر بودهزاغه

شود گفت در شهرى نيست كه شهيد نداشته باشيم، شهدا نداشته يار داده است و نمىو زن و مرد ايران با اينكه شهداى بس

تر شاءاللَّه تعالى، صفها فشردهذلك، به قدرت آنها افزوده شده است و قيام و انقلاب آنها زياد شده است و انباشيم، مع

هاى فاسد قدرت را از اين كشور بيرون كنند هاى فاسد ظلم را و قدرتها و ريشهخواهد شد و تا آنجايى كه ظلمها و ريشه

   ١٧٤اند.و قطع كنند، ايستاده

  به آخررساندن انقلاب

ا اند و مردم بايد آن رما انقلابى است كه به دست مردم صورت گرفته، مردم انقلاب كردهمهم اين است كه انقلاب اسلامى

عفين را كه به نفع مستضيم او را سرنگون نموده و نظام اسلامىاند، شاه را بيرون كرده و رژبه آخر برسانند. مردم قيام كرده

اند بايستند. هر چه عمل بزرگ باشد، دشمنش بيشتر و اند؛ پس، مردم بايد پاى كارى كه كردهاست جايگزين آن كرده

 اران را درشما ملت عزيز با قدرت خودتان، با ايمان خودتان، با تحولى كه درتان واقع شد، دست تبهك ١٧٥بزرگتر است.

داخل و دست غارتگران را كه از خارج دراز شده بود قطع كرديد. شما يك حكومت طاغوتى را برداشتيد و به جاى او 

ان يك شود كه انسگذاشتيد. شمايى كه اين كار را كرديد بايد دنبالش باشيد تا نگهش داريد، نمىيك حكومت اسلامى

ه شاءاللَّنماياند، و نظام نوپاى ما انات پس از جنگ يكى پس از ديگرى رخ مىمشكل ١٧٦رهايش كند. كارى بكند و نيمه كاره

در مقابل آنها چون كوه ايستاده است؛ و مردم عزيز زير فشار چرخهاى زندگى و اقتصادى همان گونه كه تا به حال براى 

الّا همه زحمات اين ساليان پردرد و  كنند؛ واند، بعد از اين نيز با تمام توان استقامت مىخدا و دين او مقاومت كرده

   ١٧٧اضطراب و افتخار از بين خواهد رفت.

  

  هاوحدت و هوشيارى نسبت به توطئهحفظ 

  حفظ وحدت كلمه

اى اميد من، اى اميدهاى من، اى نويدهاى من، اى فرزندان عزيز اسلام، رمز پيروزى را دريافتيد. دريافتيد كه در اين دو 

ساله را از بيخ كنديد. دريافتيد كه نفتخواران  ٢٥٠٠ريشه استبداد، ريشه سلطنت استبدادى سال اخير با وحدت كلمه 
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مفتخوار را عقب زديد. دريافتيد كه با وحدت كلمه و وحدت غرض و هدف و آن ايمان و هدف اسلام، هدف جمهورى 

ط تر كنيد، رواب، صفهاى خود را فشردهاسلام، دريافتيد كه اين رمزْ شما را به پيروزى رساند. اين رمز را از دست ندهيد

خود را با همه قشرها خصوصاً با روحانيين زياد كنيد. شما آمال و آرزوى ما هستيد. ملت ايران با اين وحدت كلمه آمال 

   ١٧٨و آرزوى اسلام است. بايد با وحدت كلمه همه چيزهايى كه پيش آمده است حفظ كنيد.

  پيوستگى و هوشيارىهم

هاى پوچ دولت شدن رژيم ظالمانه و قلدرى ادامه دهيد؛ و به وعدهت شريف اسلامى خود را تا برچيدهلازم است نهض

پيوستگى خود را به رژيم ثابت كنيد؛ و با غيرقانونى توجه نكنيد، و از اختلاف در اين موقع حساس احتراز كنيد؛ و هم

حالا هم  ١٧٩پيروزى و سرفرازى شما نزديك است.هاى شياطين را خنثى نماييد؛ و مطمئن باشيد كه هوشيارى خدعه

خرابيها را ترميم كند. همه با هم، همه با هم، تمام اقشار با هم به  تواند اينتر بشود. يك قشر نمىصفهاى ما بايد فشرده

نهاى مپيش! اگر چنانچه از اين به بعد سستى بشود، خداى نخواسته اين نهضت رو به سستى برود، آنها در كمينند؛ و دش

ها را بگيريد. جوانان عزيز ما در دانشگاه و در ساير شما ملت مأموريد كه با هوشيارى جلو اين تفرقه اند.ما دست برنداشته

كنند توطئه مىگريها بر ضد انقلاب است و اينها كهعزيزان من! اين توطئه ها جلوگيرى كنند.مدارس موظفند كه از اين توطئه

   ١٨٠زنند براى تفرقه، ضد انقلاب است.تهمتها كه مىبر ضد انقلاب هستند؛ 

  جلوگيرى از تفرقه

ا تفرقه هاى بيجا در بين شمافكنند به بهانهنگذاريد خائنان در صفوف فشرده شما نفوذ كنند، نگذاريد آنهايى كه تفرقه

ازان از اندا به وحدت كلمه. تفرقهها را بگيريد. براى اسلام خدمت كنيد؛ اسلام مأمور كرده ما ربيندازند؛ جلو اين تفرقه

  ١٨١ اسلام بيرونند.

  امروز روز اختلاف نيست

امروز بر همه ما، بر همه ملت، بر بانوان، بر برادران، بر علما، بر دانشگاهيها، بر وكلا، بر وزرا، بر همه قشرهاى ملت است 

ت اسلامى است؛ مخالف با جمهورى اسلامى است. احتراز كنند از اختلاف، و احتراز كنند از كارهايى كه مخالف با نهض كه

الى ما اگر خداى تبارك و تع دست از اختلافات برداريد. در يك امور جزئى با هم اختلاف نكنيد. امروز روز اختلاف نيست.

ا. لكن ر توفيق بدهد و ملت ما اين رمز را حفظ كند، اميدواريم كه بتوانيم استقرار بدهيم حكومت اسلامى را و احكام اسلام

احتياج به وحدت كلمه دارد، كه ملت ما بايد وحدت كلمه داشته باشند. ملت ما كه در ساير بلاد هستند، بايد با ما تشريك 
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مملكت ما امروز يك  ١٨٢مساعى كنند. همه با هم يكصدا و يك ندا به سوى جمهورى اسلامى و احكام مقدس اسلام.

كنند الآن د اصلاحش كرد. اينها چيزى نيستند. اينهايى كه حالا دارند آشوب مىآشفتگيهايى دارد. البته نه آشفتگى كه نشو

براى  چيزى نيستند، لكن اگر ما غفلت كنيم ممكن است اين [ها] چيزى بشوند. من حالا الآن از اينها هيچ خوفى ندارم؛

ديد كه همه ملت كه با هم بودند، اينكه يك ملتى همه اقشارش با هم بودند و همه يك مطلب را خواستند همان طور كه دي

   ١٨٣نتوانستند قدرتهاى خارجى اين ملت را از آن كارى كه دارد منحرف كنند.

  داشتن نهضت با حفظ وحدتگرم نگه

تكليف همه ملت اين است كه همان طورى كه اين نهضت را با وحدت كلمه و وحدت مقصد كه همه مقصدشان اسلام 

زدند، حالا هم همان را حفظ بكنند؛ اجتماعات خودشان را حفظ بكنند؛ مساجد را پر بكنند بود، همه با هم فرياد اسلام مى

شود و در جاى اجتماعات عمومى، اجتماع بكنند و مطالب را، آن مطالبى كه از جمعيتها. جاهايى كه اجتماعات عمومى مى

باز در نظر بگيرند. و با اين اجتماعات و با  مقصدشان است و آن اينكه همه احكام اسلام در ايران جارى بشود، اينها را

اينطور گرم نگه داشتن نهضت، اين را گرم نگه دارند تا اين مسائل بعدى كه بايد بگذرد و اين حكومت انتقالى مبدل به 

يك حكومت مستقر بشود، مستقل بشود، مجلس شورا پيدا بشود، رئيس جمهور معلوم بشود؛ تا اينكه بساط آن احزاب و 

   ١٨٤ايى كه مخالفتهايى با رژيم اسلامى دارند، اينها از بين بروند.آنه

  جلوگيرى از اختلاف

الآن يك مملكتى است، دست ملت است. اين ملت موظف است اين مملكت اسلامى را سروسامان به آن بدهد. سرو 

لاف را. نگذارند اختلاف پيدا خواهد پيدا بشود، خفه كنند آن اختسامان به آن دادن اين است كه هر اختلافى هر جا مى

اى خواهند اين اشخاص فساد بكنند، بشناسانند آنها را. بگيرندشان، تسليمشان كنند به دادگاه. يك مسئلهبشود. هر جا مى

   ١٨٥است عمومى بايد انجام بگيرد.
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  اتحاد و همبستگى ملل اسلامى

د و همبستگى كامل و رفع اختلافات خود در اميد است عموم ملل مستضعف جهان و بخصوص ملتهاى اسلامى با اتحا

برابر قدرتهاى پوشالى استعمارگران قيام نموده و سلطه آنان و بخصوص امريكاى جهانخوار را از كشورهاى خويش قطع 

   ١٨٦نموده، استقلال واقعى خود را باز يابند.

  هوشيارى، حفظ وحدت و شور انقلابى

ك اند و مفتيان دربارى به كمانى در پيكار با اسلام و كشور ما بسيج شدهملت عزيز بايد در اين وقتى كه قدرتهاى جه

پايان حق تعالى و اند، با اتكال به قدرت بىافكنى بين مسلمانان بپا خاستهصهيونيسم جهانى و قدرتهاى شيطانى در تفرقه

واهيم كه براى اسلام همدست خما يك ملتى مى ١٨٧هوشيارى، وحدت خود را حفظ كنند و با شور انقلابى به پيش روند.

ى هيچ قدرت -بينيد شدندكه چنانچه مى -بشوند. مطمئن باشيد كه وقتى يك ملت در يك امر اسلامى همدست شدند

اگر ملت عراق بخواهند از گرفتارى كه دارند و داشتند و از  ١٨٨اند.آنها هم اين معنا را فهميده تواند شما را عقب بزند.نمى

ران خارج بشوند، چاره ندارند جز آنكه همان نحو كه ايران اجتماع كرد و ملت متحد شد و با اتحاد تحت ستم اين ستمكا

كلمه و اتكال به خداى تبارك و تعالى آن حكومت جائر را ساقط كرد، با اينكه آن حكومت قدرتش بسيار بيشتر بود از 

له ينكه سلاح نداشت اين جرثومه فساد و اين سلسذلك، ملت ايران توانست با ااين حكومت بعثى صدام بسيار خبيث، مع

خبيث سلاطين را كه در طول تاريخ مجرمترين افراد انسانها بودند، منقرض كند و به جاى او جمهورى اسلامى را مستقر 

   ١٨٩جز اين ندارد. اىنمايد؛ عراق هم چاره

  بودن مردم و حكومت مانع از دخالت بيگانگانبا هم

خداى  -مردم يك اختلافى پيدا بشود، بين مردم و حكومت اختلاف پيدا بشود، بين خود روحانيونآن روزى كه در بين 

يك وقت اختلاف پيدا بشود، آن روز است كه ممكن است آنها يك وقتى دخالت بكنند. مادامى كه همه مردم  -نخواسته

مردمى است، اسلامى است، آنها  -اب -با هم هستند، روحانيت هست در صحنه و مردم هم هستند در صحنه، حكومت هم

تا ملتها يك همچو بيدارى پيدا نكنند و تا ملتها يك همچو انسجامى پيدا نكنند، بايد بدانند كه  ١٩٠توانند كارى بكنند.نمى

   ١٩١محكوم به حكومتهاى فاسد و محكوم به امريكاى جنايتكار و ساير ابرقدرتها هستند.
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  وحدت همه اقشار، مانع از كودتا

سلام در ايران به وحدت شماهاست، وحدت روحانى و مردم، مردم و روحانى، ارتشى و ژاندارمرى و قواى مسلح حفظ ا

مَنْ سِواه همان طورى كه فرمودند كه  با دولت، همه اينها با هم، همه وقتى دست به هم داديم و همه شديم يَدٌ واحِدَةٌ على

تواند به ما ضررى بزند. آن هيچ كس نمى »مَنْ سِواه«د شديم براى اينها دست واحد هستند بر سوايشان، اگر دست واح

تواند در اين كشور كودتا كند، با وضع فعلى هيچ خورد كه خلل در وحدت ما پيدا بشود. هيچ كس نمىروز به ما ضرر مى

كنند، آن نجا و نگاه مىتواند. آن روزى كه اختلاف پيدا شد بينتان، آن روز بدانيد كه آن شياطينى كه نشستند آكس نمى

   ١٩٢كند.تراشند، اختلاف اين كار را درست مىكنند، مىشياطين يك كودتاچى درست مى

  گرفتن از مسأله مشروطيتتوصيه در خصوص عبرت

مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعى هستند كه اختلافات كوبنده را از آن دست بردارند، و اين يك امرى است كه 

د و ام و به شما علما و همه علماى بلا، يعنى يك تكليفى متوجه به همه هست، به من طلبه كه اينجا نشستهبين همه هست

همه قشرهاى ملت، همه روشنفكران، همه نويسندگان، گويندگان، به همه تكليف شرعى است كه نگذاريد مسئله مثل 

هستند و هايى كه مخالف با اسلام و جمهورى اسلامىمسئله مشروطيت بشود. عبرت بگيريد از آنجا، اگر مثل او بشود، آن

   ١٩٣كنند.آيند قبضه مىبازيگر هستند، آنها مى

  هوشيارى مردم، عامل پيروزى

هوشيارى مردم در وضع فعلى يكى از عوامل پيروزى آنان بر باطل است. و مردم تصور نكنند ايادى نفوذى استكبار و 

   ١٩٤اى احتمال حضور و كارشكنى آنان هست.هر جا و در هر مقولهاند، در امريكا دست از شيطنت برداشته

  

  نظارت همگانى بر امور جامعه

  نظارت ملت بر كارها

  [آيا شما يك برنامه سياسى مشخص داريد كه پس از بازگشتتان به ايران اعمال شود؟] سؤال:
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آينده هم داريم كه در اختيار حكومت آزاد و كنيم و برنامه براى مسلّم است كه ما هميشه راهنماييهاى خود را مى جواب:

   ١٩٥كند.گيرند و ملت هم هميشه بر كارهاى خود نظارت مىدهيم و آنها هستند كه تصميم مىاسلامى آينده قرار مى

  همه ملت موظف به نظارت بر امور

 لت بايد عرض بكنماين يك سفارش عمومى است كه پيش من اهميت دارد و بايد عرض بكنم به همه، به همه قشرهاى م

ر تحت هايى كه دبا كمال دقت توجه كنيد كه يك قدم خلاف اسلام نباشد، يك قدم. با كمال دقت ملاحظه كنيد كه كميته

كنند. با كمال دقت ملاحظه كنيد كسانى كه به عنوان كفالت شماست اشخاصى توى آن نباشند كه خلاف اسلام عمل مى

ن چه، معممين كذا، اينها يك قدم خلاف برندارند كه خداى نخواسته چهره اسلام را اسلام، به عنوان مسلمين، به عنوا

برخلاف آنطورى كه هست قبيح نشان بدهند. اين در نظر من از همه چيزها اهميتش بيشتر است و مسئوليتش هم بيشتر. 

اين كار را انجام بدهيم كه گمان  همه ما مسئوليم كه اين كار را انجام بدهيم؛ يعنى آنطور كه، آنقدرى كه، قدرت داريم

نشود كه اسلام هم مثل ساير حكومتهاى ديگر هست و تا حالا دستشان چيزى نبوده؛ حالا كه دستشان آمده، همانند كه 

اين مسئله مهم است. و آقايان توجه كنند همه و همه ملت موظفند كه نظارت كنند بر اين امور.  بودند و همانند كه هستند.

د اگر من يك پايم را كنار گذاشتم، كج گذاشتم، ملت موظف است كه بگويند پايت را كج گذاشتى، خودت را نظارت كنن

حفظ كن. مسئله، مسئله مهم است. همه ملت موظفند به اينكه نظارت داشته باشند در همه كارهايى كه الآن مربوط به اسلام 

كند، بازارى بايد اعتراض كند؛ عرض ت اسلام دارد عمل مىاست. اگر ديدند كه يك كميته خداى نخواسته برخلاف مقررا

بكنم كه كشاورز بايد اعتراض كند؛ معممين و علما بايد اعتراض كنند. اعتراض كنند تا اين كج را راست كنند. اگر ديدند 

 كه امروز غيرخواهد عمل بكند، همه موظفند كه جلويش را بگيرند يك معمم بر خلاف موازين اسلام، خداى نخواسته، مى

   ١٩٦روزهاى ديگر است.

  مسئوليت همه مردم

هستيد، همه مردم، و همه هم مسئول هستند؛ يعنى همه بايد همان » راعى«تان . همه بايد مراعات كنيد، همهكُلُّكُم رَاعٍ

ه اين است ك چراند و به جاهاى خوب بايد ببرد، مسئولكند و مىبرد و َرعْى مىاى را مىطورى كه يك شبانى يك گله

اين را به جاهاى خوب و به علفچراهاى خوب ببرد و به آبهاى خوب، و مسئول است پيش صاحبان او به اينكه چرا 

مان بايد مراعات بكنيم؛ يعنى نه اينكه همه ما آن حال را داريم، مسئوليم در مقابل خدا و در مقابل وجدان. و همه نبردى؟

شما را بكنم؛ شما هم هر يك مراعات همه را. يك همچو برنامه است كه همه را مراعات خودمان را؛ من مراعات همه 

   ١٩٧بگوييم، همه را. به هر فردى، لازم كرده به اينكه امر به معروف كند.» چرا«همه  وادار كرده كه به
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  ناظر بودن ملت در همه جا

دهند. پاسدارها همه آورند و گزارش مىه دست مىگيرد بها انجام مىهايى كه در داخل سربازخانهخود اين سربازها توطئه

ها را خنثى كنند و خود ملت است كه ناظر است، در همه جا ناظر است. الآن هم در دنبال اين مطلب هستند كه اين توطئه

   ١٩٨دهند.گيرند و تحويل مىكنند و خودشان مىكنند و معرفى مىهمه اطراف، اين جنايتكارها را به تدريج، پيدا مى

  وجوب امر به معروف و نهى از منكر بر همه ملت

چنانچه توجه به اينكه مبادا يكى خلاف بكند، آن هم اختصاص به شما ندارد؛ همه قواى مسلحه بايد در اين معنا باشند. 

ا از ر امر به معروف و نهى از منكر بر همه ملت واجب است. اگر يك خلاف يكى كرد بايد نهيش بكنيد، بايد باز داريد او

اين كار. اگر يك آدمى در يك پادگانى يك عملى كرد كه بر خلاف وظيفه بود، بايد اطلاع بدهيد تا اينكه اين را جلويش 

   ١٩٩را بگيرند.

  اجتماعى -نظارت همگانى بر مسائل سياسى

مجلس ناظر باشند، هم بايد همه زنها و همه مردها در مسائل اجتماعى، در مسائل سياسى وارد باشند و ناظر باشند. هم به 

شان ناظر امور باشند، اظهار نظر بكنند در مسائل سياسى، دولت ناظر باشند، اظهار نظر بكنند. ملت بايد الآن همه به كارهاى

   ٢٠٠كند دولت، استفاده بكنند، اگر يك كار خلاف ديدند.در مسائل اجتماعى، در مسائلى كه عمل مى

  ف و نهى از منكروظيفه مسلمين نسبت به امر به معرو

ايى كه ها هستند، آنهبايد همه توصيه به حق بكنيم و سفارش به حق بكنيم. و در همه اطراف كشور، آنهايى كه در كميته

در بسيج هستند، آنهايى كه در دادگاهها هستند و سپاه پاسداران، شهربانيها و همه با هم سفارش به حق بكنند. و اگر 

كى پيدا بشود يا نفوذى كرده باشد بعض افراد منحرف و چپ يا چپنماى نوكر راست، بايد اعوجاجى خداى نخواسته در ي

كند كه جمهورى اسلامى است و سفارش كنند و نگذارند برخلاف حق، كسى عمل كند. وقتى يك كشورى ادعا مى

ز منكر باشند. اعوجاجها خواهد جمهورى اسلامى را متحقق كند، اين كشور بايد همه افرادش آمر به معروف و ناهى امى

شود، خود افراد كميته و خود مردم آن اعوجاج را سفارش اى خلاف واقع مىرا خودشان رفع بكنند. اگر در يك كميته

بكنند كه رفع بشود. سفارش به حق و صبر، و سفارش به صبر. در مشكلات صبر بكنند و سفارش به صبر كنند. و در همه 
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نگذارند كه بعض افراد در هر ارگانى كه هستند، در هر جايى كه هستند،  ه حق بكنند.قشرهاى متصدى كار، سفارش ب

خود ملت نگذارند كه بعض افرادى كه نفوذ كرده است در همه ارگانها، اينها خلافى بكنند، خلاف شرعى بكنند، خلاف 

تعالى كه فرموده است كه همه مردم  به سفارش حق عرفى بكنند، و آنها را امر به معروف كنند و از منكرات نهى كنند تا

ما همه امروز  كنند و سفارش به صبر [عمل شود].كنند، و سفارش به حق مىاند مگر مؤمنين كه عمل صالح مىدر خسران

وظيفه داريم. امر به معروف و نهى منكر بر همه مسلمين واجب است. جلوگيرى از منكرات بر همه مسلمين واجب است. 

امر به معروف است و نهى از منكر است بر همه مسلمين واجب است. شما و ما موظفيم كه هم در  سفارش به حق كه

كنند شوند كه خلاف مىتمام امورى كه مربوط به دستگاههاى اجرايى است امر به معروف كنيم. و اگر اشخاصى پيدا مى

ت حمل كنيم؛ مشكلاتى كه امروز براى ايران هسمعرفى كنيم به مقاماتى كه براى جلوگيرى مهيا هستند. و مشكلات را هم ت

دانيد و براى مملكت جنگزده هست، اين مشكلات بايد صبر بشود تا اينكه رفع بشود. شما كه امروز كشور را از خودتان مى

كشور دانيد و همه مصالح دانيد و ارتش را از خودتان مىدانيد و رئيس جمهور را از خودتان مىو دولت را از خودتان مى

دانيد، موظف هستيد و موظف دانيد و هر فسادى كه در كشور واقع بشود نقص براى خودتان مىرا مصلحت خودتان مى

   ٢٠١هستيم كه هر چيزى كه برخلاف حق است سفارش كنيم كه انجام نگيرد، و حق در ايران انجام بگيرد.

  عدم نظارت ملت موجب تباهى كشور

اگر نظارت نكنند در امور دولت و مجلس و همه چيز، اگر كنار بروند، بسپارند دست ما اگر نظارت نكنيم؛ يعنى، ملت 

ما بايد ناظر باشيم به امور مردم. ما بايد،  اينها و بروند مشغول كارهايشان بشوند، ممكن است يك وقت به تباهى بكشد.

گذرد. نظارت! توجه داشته در مجلس مى -فرض كنيد كه -گذرد، امورى كهملت بايد ناظر باشد به امورى كه در دولت مى

  ٢٠٢باشد به اينها.

  طلبى دولتطلبى و مالوظيفه ملت در قبال قدرت 

غلتيد به طرف مرفه و دنبال اين هستند كه يا آن روزى كه هر يك از شماها را ملت ديد كه داريد از مرتبه متوسط مى

داى ته باشند و اينطور افرادى كه بتدريج ممكن است يك وقتى خقدرت پيدا بكنيد يا تمكن پيدا كنيد، مردم بايد توجه داش

خواهد كه اين پيروزى تا آخر برسد و به منتهاى پيروزى نخواسته پيدا بشود، آنها را سر جاى خودشان بنشاند. اگر ملت مى

آن كه مجلس دهند، آن كه رئيس جمهور است، كه آمال همه است برسد، بايد مواظب آنهايى كه دولت را تشكيل مى

هست، مجلسى هست، همه اينها را توجه بكنند كه مبادا يك وقتى از طبقه متوسط به طبقه بالا و به اصطلاح خودشان مرفه 

و آن روزى كه ديديد و ديدند كه انحراف در مجلس پيدا شد، انحراف از حيث قدرت طلبى و از  به آن طبقه برسد ...

دا شد، در رئيس جمهور پيدا شد، آن روز بدانند كه علامت اينكه شكست بخوريم، طلبى، در كشور در وزيرها پيحيث مال
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وقت بايد جلويش را بگيرند. رئيس جمهورى كه بخواهد سلطنت كند به اين مملكت، خود مردم خودنمايى كرده؛ از آن

جلس افرادى كه سابق در مبايد جلويش را بگيرند. مجلسى كه بخواهد قدرتمندى نشان بدهد و آن مسائلى كه سابق و آن 

اسلامى را  بودند آن كارها را بكند، خود مردم بايد جلويش را بگيرند؛ اگر مردم بخواهند كه اسلام را حفظ كنند، جمهورى

يك  -خداى نخواسته -حفظ كنند، دولت و مجلس و رئيس جمهور و اينها را حفظشان كنند؛ يعنى، حفظ كنند از اينكه

   ٢٠٣ندارند.وقت قدمى از آن ور بر
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  هاى دشمنان عليه مردم مسلمانفصل سوم: توطئه

  

  تلاش براى ايجاد اختلاف

را  گانه با هم جنگ نكنند، با هم در نيفتند. اين چيزهاهاى جزئى و بچهتشتت نكنند، اسباب تشتت فراهم نكنند. با بهانه

 ٣١٠ص: ٣امام، ج: فهيصح ردم را به هم مشغول كنند و استفاده كنند.كنند تا مكنند و بين مردم درست مىآنها درست مى

دشمنها در كمين شما هستند، در كمين ملت ما هستند. دشمنها  شما الهى بشويد. وحدت پيدا بكنيد. صفتان را واحد كنيد.

يدند ند براى اينكه چشحالا فهميدند كه وحدتى كه در ايران پيدا شده است، آنها را شكست داد. الآن بيشتر درصدد هست

اى را كه وحدت داشت در بين ما. آنها عذاب او را چشيدند! الآن درصدد اينند كه شماها را متفرق كنند، از هم جدا آن مزه

   ٢٠٤كنند شما را.

  گاههاتوطئه شياطين در مخفى

! نگذاريد خون شهداى ما هدر برود. بايد شما خانمها، شما برادران، شما خواهران، بيدار باشيد! بايد ملت ايران بيدار باشد

نگذاريد خون جوانان ما پايمال شود، پايمال اغراض شخصيه؛ اغراض شخصيه را به دور بريزيد. دستهاى خيانتكار، 

شود؛ رشد سياسى نيست. در صدر مشروطيت هم با گروههاى مختلف درست نكند. گروههاى مختلف اسباب تفرقه مى

ند كه مشروطه به ثمر خودش برسد. آن را برخلاف مسير خودش راندند. امروز هم همان ايجاد گروههاى مختلف نگذاشت

مردم ايران! بيدار باشيد، مسلمين! بيدار باشيد، اگر  خواهند نگذارند.شياطين، همانها كه مخالف با اين نهضت بودند، مى

ملت ايران، خطر در پيش است. خداى نخواسته خللى واقع بشود در اين صف فشرده مسلمين، در اين صف فشرده 

كنيم. افكنها رشد كنند، آنها را در نطفه خفه مىافكنها را از بين خودتان بيرون كنيد. ما نخواهيم گذاشت كه اين تفرقهتفرقه

خواهند بگويند، توطئه نكنند، آدمكشى نكنند. اين آدمكشها آزادى غير از توطئه است. آزادى، آزادى بيان است؛ هرچه مى

ايد ما با كنند. ببرادران من! بيدار باشيد، هوشيار باشيد، شياطين در مخفيگاهها توطئه مى گرها را دفن خواهيم كرد.توطئهو 

   ٢٠٥به پيش برويم و اين نهضت را و اين جمهورى اسلامى را به ثمر برسانيم. -يكصدا با هم -هم

  بسيج شدن قدرتها براى ايجاد اختلاف در ايران

] ديدند كه ملتى با نداشتن اسلحه و ان به اعتماد خدا نهضت كرد، اينها يافتند و احساس كردند، در عين [حالامروز كه اير

هاى مدرن ] بودند؛ داراى اسلحهاسلام و ايمان و وحدت كلمه، غلبه كردند بر شياطين كه داراى همه [تجهيزات با قدرت

شان كردند، نتوانستند شاه را نگه دارند. اينها وحدت كلمه را تيبانىبودند، و دولتهاى بزرگ مثل امريكا و انگلستان پش
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احساس كردند. پيشتر علمى بود، و الآن وجدانى و لمس. از اين رو الآن قواى خودشان را بيشتر بسيج كردند تا اختلاف 

عنا د اختلاف بيندازند. و همين مخواهنهايى مىدر ايران ايجاد كنند. در كردستان، در بلوچستان، در بين خوزستان، به بهانه

باعث اين است كه اينها كوشش كنند بين برادران اسلامى وحدت كلمه حاصل نشود، به اينكه حكومتها را وادار كنند كه 

   ٢٠٦به مبارزه هم بروند، و طرفداران خود را در كشورهاى اسلامى بگمارند.

  ايجاد غائله براى انحراف مردم از راه مستقيم

جا شما برويد در اطراف اين مملكت، دستجات مختلف همه دنبال اين مطلبند كه مردم را نگذارند آن راهى كه الآن هر 

كنند كه نگذارند مردم راه مستقيمى كه بايد بروند، كه بايد بروند، بروند. هر جا يكجورى، هر جا يكجور غائله بلند مى

كتشان جورى شده است كه ديگر همه چيزش تمام است؛ يعنى برسند به اساس مطلب. يعنى منتهى بشوند به اينكه ممل

رفتيم سراغ اينكه خوب حالا حكومت اساسش. همان طورى كه اگر ما رأى نداده بوديم به اصل جمهورى اسلامى، يا مى

خواهيد اساس را درست اينجا چه جورى است، و فرض كنيد شهربانى اينجا چه جورى است، غلط بود. الآن كه شما مى

شود كه نگذارند مى هايى كهخواهيد تعيين كنيد، الآن همه قوا بايد متوجه اين بشود كه توطئهجمهور مىنيد، كه رئيسك

رئيس جمهور تعيين بشود و غوغا خواهد شد، اين را بدانيد كه مهيا باشيد. همه جا خواهند يك غوغايى كرد. متوجه باشيد 

يم به يك راه ديگرى. خودشان غوغا كنند و فايده ببرند. همه متوجه اين مسئله كه شما را ديگر برنگردانند از راه مستق

   ٢٠٧باشيد، همه جا.

  تلاش گروهكها براى ايجاد اختلاف

خواهند يكى يكى اينهايى كه مشغول شما بدانيد كه در بين اين ملت ما الآن اشخاصى هستند گروهكهايى هستند كه مى

   ٢٠٨مردم بيندازند و آنها را از ملت جدا كنند.خدمت به اين مملكت هستند از نظر 

  ايجاد نفاق بين ملت

ند بين ملت توانخواهند بين ملت نفاق ايجاد كنند، و گمان كردند كه مىگر هستند و با توطئه خودشان مىهايى كه توطئهآن

د. اند. آنها ملت ايران را نشناختناشتباه يكپارچه اسلامى ايران نفاق ايجاد كنند و گروهها را در مقابل هم قرار بدهند، آنها در

دانند كه ملت ايران يكپارچه مجاهد است و يكپارچه رزمنده است و يكپارچه مؤمن است و دست تبهكاران را به آنها نمى

از شياطين غافل نباشيد.  ٢٠٩كند.ها را يكى پس از ديگرى خنثى مىكنند؛ توطئهواسطه ايمان خودشان از كشورشان قطع مى

خواهند در دل اين ملت رخنه كنند. قضيه حمله شوند و به هر راهى مىتوانند متشبث مىاين شياطين به هر چيزى كه مى
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هاى گروهى هم ديگر اند. رسانهدهند و دادهآن قدرها مهم نيست، جوابش را بحمداللَّه سلحشوران اسلام مىنظامى

اند و مسائل شان يك مسائلى است كه باور علوم شده است كه اينها چكارههايشان تأثيرى ندارد در دنيا، براى اينكه محرف

 -به خيال خودشان -اند قضيه ايجادهاى ما را. آنچه كه امروز آنها دست به آن زدهتوانند بازى بدهند ملتكنند، نمىنمى

مقابل اوست. دو مقامى كه هر دو  گويند راه فلان مقام، خط فلان مقام چى است و خط فلان مقام همتفرقه است، مثلًا مى

دانند كه راهى جز و ساير مقامات همه با هم هستند و در همه چيزها با هم دوست و برادر هستند، و آنها خودشان مى

ها ممكن است كه گاهى باور كنند. راه فلان حوزه چى هست، راه فلان همان راهى كه همه دارند ندارند، لكن ساده دل

ه فلان آقا چى هست، راه فلان آقا چى هست، راه روحانيون فلان قسم شان چى است، راه فلان قسم حوزه چى هست، را

خواهند بباورانند كه يك همچو مسائلى هست در ايران كنند و به مردم مىشان چى است. خطوط مختلفى آنها عرضه مى

يچ خطى جز خط اسلام در ايران نيست و و اينها هر كدام يك خط خاصى دارند، در صورتى كه مسئله اينطور نيست، ه

روند وظايف زيادى در اين ابوابى كه ما الآن در آن همه با هم در يك خط هستند. آقايانى كه در ماه محرم و صفر منبر مى

زنند، كه كى خط چه دارد و كى خط هايى را مىهستيم دارند. يكى همين محكوم كردن اين كسانى كه يك همچو حرف

خواهند به شما مطالبى عرضه كنند كه شما را از بعضى مقامات يا ه مردم گفت كه اينها دشمنان شمايند كه مىچى. بايد ب

   ٢١٠كنند. از همه دلسرد

  تبليغات دشمن براى ايجاد اختلاف

ملت  ،دانند كه بعد از اين همه تبليغاتى كه كردند، اين همه تهديداتى كه كردند، حتى كاخ سفيد تهديد كرد ايران رامى

ه اند كفهمند قضيه را، و الآن در فكر اينايران همه اين تهديدات را توى خيابانها گذاشت و از رويش عبور كرد. آنها مى

هى  اينكهتوانند ايجاد كنند در ايران، هى دامن زدند بهكردند كه اختلاف مىاز چه راه ديگر پيش بيايند. اينها خيال مى

كردند ، سران با هم اختلاف دارند، مردم ديگر خسته شدند رو به اختلاف رفتند، خيال مىاختلاف است، هى اختلاف است

 شان را باز كردند و ديدند كه ايران يكپارچه قيامكنند. يك وقت چشمهاى بستهبا دعوت به اختلاف، مردم اختلاف پيدا مى

 ه بود قضيه و بايد چه كرد. اختلافى كه آنها خيالكرد. يكدفعه از خواب بيدار شدند كه چه بود قضيه، الآن متحيرند كه چ

، »اختلاف«خواستند با همين كلمه، اختلاف درست كنند. تبليغ به دانستيم نيست قضيه چيزى، لكن آنها مىكردند، ما كه مىمى

كند؟ روز ىم، اين خستگى ايجاد »مردم ديگر خسته شدند از جنگ«كند. تبليغ به اينكه كردند اختلاف درست مىخيال مى

اى كه ملت ايران كرد، تمام تحليلهاى آنها را نقش به آب كرد. قدس يكدفعه سيلى زد به صورت همه شان و تحليل عملى

   ٢١١اين هنر اسلام است از يك طرف و هنر ملت ايران است از طرف ديگر.
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  دلسرد كردن مردم از اسلام و حكومت اسلامى

  !بودن اسلام براى جامعهتبليغ افيون

يكى از مسائلى كه خيلى مورد اهميت است براى ما، و براى آنها هم بوده است، اينكه اگر اسلام آنطورى كه هست مسلمين 

كوشش كردند با تبليغات مختلف كارشناسهاى مختلف، كه مطلق اديان  افتد.بر آن دست بيابند، باز منافع آنها به خطر مى

را از چشم مردم بيندازند. تبليغات كردند كه اسلام اصلش افيون جامعه است؛ را از چشم مردم بيندازند. بخصوص اسلام 

اديان براى اين آمده است كه مردم را خواب بكند تا اشخاص مقتدر و سلاطين بيايند و مردم را بچاپند، اين قشرهاى دينى 

پرستى منحط كنند: روحانيين مردم كهنه مردم را خواب كنند. و همين طور دنبال اين افتادند كه قشر روحانى را در بين مردم

الأسف در كنند! اين هم يك تبليغ وسيعى بود. معهستند، فناتيك هستند، اينها دربارى هستند، اينها براى سلاطين كار مى

به آن ع كردند، اينها راجاطلاع از مسائل كه عمق مسائل را ادراك نمىهر دو تبليغ توفيقهايى پيدا كردند. يك قشر جوان بى

   ٢١٢تبليغ اول كه اديان افيون جامعه هستند، باورشان آمد؛ و شروع كردند اينها هم به تبع آنها اين جور تبليغات را كردند.

  جدايى از قرآن كريم

دردهايى كه به واسطه خيانتهايى كه به ما كردند و به ملت ما كردند تتمه آن باقى است. خيانتها و تبليغاتى كه بر ضد اسلام 

بر ضد قرآن كريم كردند و قشرها را خواستند از قرآن كريم جدا كنند و خواهران و برادران ما را خواستند از اسلام دور و 

   ٢١٣مقدارشان هست با صورتهاى مختلف. كنند، اينها باز يك

  كردن مردمبدبين

چه شده «ستند. شايد بسيارى از اين براى اينكه مردم را بدبين كنند؛ و اشخاص غافل ه» چه شده است«گويند اينها كه مى

ها رفع شود. لكن البته با تدريج بايد اين آشفتگي، بسيارى غفلت بكنند؛ و اگر اينها بگذارند، چيزهايى ديگر هم مى»است

بشود. همه ايران بايد گروه امداد باشند. اگر همه گروه امداد شدند، رفع اين اشكالات همه خواهد شد، و اگر ايرادگير 

شود، و احتمال اينكه يكوقت خداى نخواسته به عقب برگرديم، يكوقت شكست بخوريم، يكوقت د، اشكالات رفع نمىشدن

   ٢١٤باز همان مسائل برگردد، هست.
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  اشكالتراشى و ايجاد آشفتگى

كند. خود دولت هم ناراحت بشويم از اينكه چرا خوب دولت كار نمى -عرض بكنم كه -الآن وقت اين نيست كه ما

شناسم. اينها سوء نيت ندارند. كار تواند با شدت كار بكند؛ اما سوء نيت ندارد. من اينها را خوب مىداند كه آنطور نمىىم

تراشى زياد زياد است؛ گرفتارى زياد است؛ آشفتگى زياد است. و اضافه كنيد به اين زيادى آشفتگى و كار، اينكه اشكال

ه گويند كگذارند اينها كار بكنند. مىها، نمىگرهاى نفت، كارگرهاى ادارات، كارخانهگذارند كه اين كارروند نمىاست. مى

وقت اين حرف نيست؛ و اينهايى  بايد ما همين حالا اين كارفرماها را همه را از بين ببريم، و چه بكنيم. در صورتى كه الآن

روند نكه نهضت را جلويش را بگيرند، مهار كنند. مىكنند براى ايگويند از فرصت دارند استفاده مىكه دارند اين را مى

   ٢١٥گذارند برداشت كنند.گذارند كشت بكنند، بعد از آن هم كه كشت شده، الآن نمىتوى رعيتها و اينها نمى

  تضعيف دولت

ر وپردازيها مخالف صلاح ملت و مستضعفين، و كمك به دشمنان ملت و كشسازيها و دروغامروز تضعيف دولت و شايعه

كنند، مخالفين نهضت و از طرفداران اجانب است. و كسانى كه گروهها را وادار به اعتصاب و تحصن و تضعيف دولت مى

   ٢١٦و يا اعمال آنها به نفع اجانب است.

  ايجاد يأس و دلسردى نسبت به انقلاب و قانون اساسى

ورى كه ما را از اين انقلاب مأيوس كنند. اين يكى يكى از چيزهاى بزرگى كه اينها دارند، اين است كه سمپاشى كنند، به ط

خواهند بكنند كه از اين انقلاب ملت ما مأيوس بشوند، و بگويند خوب كارى انجام از كارهاى بزرگ اينهاست كه مى

اش انجام گرفته است. كارهاى دست دوم هم چيزى است كه نگرفته. اگر كارهاى دست اول است، كه عرض كردم همه

انصافها سازى شده، و بىجامش هستند. همين در دولت آقاى بازرگان چقدر كارها انجام گرفته، چقدر خانهمشغول ان

خودش، و به اين  گويند، يك خانه ساخته نشده. در اين جهاد سازندگى چقدر خدمت كرد اين ملت به اين ملتمى

د كه رفتيد همه جا هر چه نابسامانى بوده اشخاصى كه مشغول كشت و زرع بودند؟ چقدر شما الآن خدمتها را شمردي

يكى از امورى  كنند كه چيزى نشود ...گويند هيچى نشده. از آن طرف خودشان فعاليت مىدرستش كرديد؟ اينها باز مى

كه توطئه در آن هست اين است كه راجع به اين قانون اساسى مردم را سرد كنند. از آنها بپرسيد، خوب اين قانون اساسى 

، گذارندگوييد كه قانونى است ارتجاعى، كدام يكى از اين موادش ارتجاعى است؟ اولى كه دست رويش مىما مىكه ش

گذارند، براى اينكه اين يك طرح اسلامى است و آنها از اسلام گذارند، روى ولايت فقيه. اول، دست آنجا مىدست مى

مانيد به ملت. اينها افتادند دنبال اين مطلب كه مأيوس كنند ملت بايد عَرْضه كنيد كارهاتان را به ملت، و بفه ٢١٧ترسند.مى
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 بايد شما با تبليغات». حالا هيچ كارى نشده است، هيچ در آن وقت نبوده، حالا هم نيست«را از اين نظام جديد. بگويند 

بينيم كه دهيد و ما مىدهيد، ملت ما بايد آن كارهايى كه انجام مىخودتان، با عَرْضه خودتان كارهايى كه انجام مى

كنند، كنند براى مردم و سازندگى مىروند در همين جهاد سازندگى كار مىآيند مىشان، اطّبايشان، دكترهايشان مىمهندسين

ارى نشده ك«افتادند به اينكه  -كننداى كه براى ديگران كار مىآن دسته -شود درست، آن دسته خائنلكن چون عَرْضه نمى

 در صورتى كه هيچ شباهتى اين جمهورى اسلامى با». رى نشده است، اين رژيم هم مثل رژيم سابق استاست، هيچ كا

   ٢١٨رژيم سابق، هيچ شباهتى ندارد.

  ها براى محو اسلامتوطئه

ايى ههاى خودشان مردم را بيدار كنند. مردم را دعوت كنند به صلاح، دعوت كنند به اينكه اين توطئهخطبا هم در خطبه

 توفيق حاصل بشود. و -ان شاء اللَّه -ها براى محو اسلام است. بيدار كنند مردم را تادر اطراف هست الآن اين توطئهكه 

ملت ما الآن كه بيدار است و متوجه است برسد به آنجايى كه همه احكام اسلام در اين مملكت پياده بشود، و اين الگويى 

   ٢١٩بشود از براى همه ممالك اسلامى.

  دن به جمهورى اسلامىزصدمه

از مسائلى كه در مطبوعات باز لازم است اين است كه يك مقدار از مثلًا اوراق خودشان را صرف اين كنند كه اين جمهورى 

خواهند صدمه بزنند به دانيد كه الآن در بين مردم افتادند آن اشخاصى كه مىشما مى اسلامى تا حالا چه كرده است.

اند كه هيچ كارى نكرده، اين هنوز رژيم شاهنشاهى است، اين فرقى با رژيم شاهنشاهى ندارد! هجمهورى اسلامى. افتاد

ه در اند راجع به اينكهاى متعهد مسلمان، آدمهاى صحيح، آدمهاى باسواد، يك شرح مفصّلى نوشتهحتى بعضى از نويسنده

ند آن كارهايى را كه شده ببينند كه تا حالا چه شده كنجمهورى اسلامى حالا همان كارهاست و همان چيزها. اينها نگاه نمى

 اى كه در اين دو سالاست. آقاى وزير آموزش و پرورش كه چند روز پيش از اين آمده بودند گفتند كه آن قدر مدرسه

د، نگوياينها را نمى -ساخته شده است، ثلث همه مدارسى است كه از اوّل تا حالا ساخته شده است، در دو سال ثلث او

نشينند روى آن چيزهايى كه عيب و علت است، روند مىگويند، مىآنهايى كه غرض دارند آن مسائلى را كه بايد گفت نمى

   ٢٢٠گويند.آن را مى
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  ايجاد بدبينى در مردم نسبت به شخصيتها

آنها  بيندازند وخواهند يكى يكى اينهايى كه مشغول خدمت به اين مملكت هستند از نظر مردم گروهكهايى هستند كه مى

را از ملت جدا كنند. بايد توجه داشته باشيد كه اينها كه آمدند و مطلبى را گفتند مُچِشان را بگيريد كه اين آقايى كه تو 

گويى فلان است، دليلت چه است؟ ببينيد چه خواهد گفت. آن كسى كه مثًلا در ارتش است، فرمانده ارتش است اگر مى

مُچش را بگيريد كه دليل شما بر اين مطلب چه است؟ آن كه در رأس دادگاهها هست اگر به او گفتند فلان كار را كرده 

اشكال كردند مچشان را بگيريد بگوييد دليلت بر اين مطلب چه است؟ آن وقت خواهيد فهميد كه دليلى در كار نيست. 

لأسف ملت اد نتيجه از آن بگيرند. و معخواهنخواهند شخصيتها را بشكنند، و مىفقط اين است كه تبليغات است، كه مى

ما توجه به اين مسئله، بسياريشان كم دارند. به اين تبليغات سوئى كه نسبت به بعضى از اين روحانيون كه مشغول خدمت 

دانم اسم و مىشنكنند. اشخاصى را كه من بيش از بيست سال است مىكنند باور مىبه اين ملت هستند، نسبت به اينها مى

كنند. اينها از عيوبى است كه در كشور ما هست. اشخاصى كه در ارتش الآن دارند خدمت دار مىاشخاصى هستند لكه چه

كنند، كميته هايى كنند، در بسيج دارند خدمت مىكنند، در پاسدارى دارند خدمت مىدر ژاندارمرى خدمت مى كنند،مى

ير شوند بعض اشخاص غهستند، البته در هر قشرى و جمعيتى پيدا مىكنند، همه اينها الآن خدمتگزار كه دارند خدمت مى

صالح. نبايد ما اگر در يك جمعيتى يك آدم غير صالح پيدا شد تمام آن گروهها را بكوبيم. نبايد ما بدون دليل و بدون 

كند از فطرت انسانى بگويند كه كسى كه بى دليل يك مطلبى را قبول شاهد يك مطلبى را قبول بكنيم. بعضى از فلاسفه مى

شنود همين طورى خودبخود تواند به حسب فطرتش يك مطلبى را كه مىخارج شده است. و صحيح است. انسان نمى

خواهند الآن شخصيتهايى كه در اين مملكت مشغول خدمت و در رأس كار هستند از نظر مردم قبول كند. اشخاصى كه مى

اين كشور را تهى كنند از شخصيات و از اشخاص مؤثر، و آن كنند كه سابق بود. بيندازند، اينها نظرشان به اين است كه 

   ٢٢١دليل قبول نكند.ملت ما بايد هوشيار باشد و هيچ مطلبى را بى

  بدبين كردن مردم نسبت به مسئولين

مان يز ميهن اسلامىاندركاران و مردم عزما هنوز در آغاز راه هستيم، و سالها وقت لازم است كه با همت و تلاش همه دست

سلام و اند به ابازسازى شود و مشكلات برطرف گردد. چه بسا افراد مغرض و مخالف با انقلاب، كه از هيچ راهى نتوانسته

اى وارد نمايند، امروز در قالب شعارها و بالا بردن سطح توقعات در مردم بخواهند به هدفهاى شوم خود نايل انقلاب لطمه

نهادن روى مشكلاتى كه نتيجه تحميل چندين ساله جنگ بوده است مردم را نسبت به مسئولين بدبين شوند، و با انگشت 

شود؟ بايد به اين افراد گفت مگر نمايند كه بعد از قبول قطعنامه و نبودن جنگ چرا مشكلات حل نمى كنند و اينطور تبليغ

بيرون آمده است؟ مگر همه مراكز آسيب ديده برق و ها اين كار به سادگى امكانپذير است؟ مگر كشور ما از محاصره

اندازى نمود كه ما بگوييم ديروز جنگ بود و عذرها موجّه، ولى امروز كه توان راهسوخت و كارخانجات را يكروزه مى
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راى بجنگ نيست چرا كمبود است؟ البته اين سخنها از باب تذكر به مؤمنين است؛ و الّا مردم وفادار و انقلابى كشورمان 

   ٢٢٢به دست آوردن استقلال واقعى و رسيدن به خودكفايى خيلى بيشتر از اينها آماده صبر و فداكارى هستند.

  دلسرد كردن مردم از اسلام

خواهند ملت را دلسرد كنند. در عين حالى كه ملت خودش وارد عمل هست، لكن باز احتياطاً آنها حرف اين قلمها مى

گويند كه نه، خبرى نشده است! جمهورى اسلامى هم كارى از آن نيامد! اسلام هم به افراد مى كنند،زنند، منتشر هم مىمى

اند از وضع ايران باورشان آيد! تا همينها در خارج منعكس بشود، آنهايى كه در خارج هستند و بى اطلاعاز آن كارى نمى

لمين با بيدارى و وفادارىِ ملت و دولت باطل هاى شوم دشمنان خارجى و داخلى اسلام و مساكنون كه نقشه ٢٢٣بيايد.

ى ملت با هوشيار -شدكه در نتيجه اختلاف بين قشرهاى ملت مى -هايشان براى اختلاف بين دولتمردانگرديد و توطئه

لحشور تفاوتى ملت سپايه كه به خيال خامشان موجب دلسردى و بىعزيز خنثى شد، از راه شايعه افكنى و تبليغات بى

گردد مشغول به فعاليت مذبوحانه شدند كه به گمان باطل خود ملت را از صحنه خارج و اسلام و مسلمين را به  اسلامى

خواهند اين ملت را سست كنند كسانى كه مى ٢٢٤پرتگاه هلاكت بكشند و راه را براى اربابان ستمگر خويش صاف نمايند.

كنند، كه اين مملكت در آن كارى نشده است. اين مثل رژيم خواهند به واسطه تبليغات سوئى، كه اخيراً بيشتر مىو مى

خصوصاً، در اين پنجاه سال دوره سياه پهلوى، آن طور تبليغات كرده بودند  ٢٢٥سابق است. مثل اوقاتى است كه آنها بودند.

كه يك علمى را، يك خواهند در ذهن ملت ما و جوانهاى ما متمركز كنند كه ايران، اسلام، از عهده اينو كردند كه آنها مى

   ٢٢٦تخصصى را، يك صنعتى را ايجاد كند عاجز است.

  تراشى نسبت به رژيم اسلامىاشكال

شود كه اين رژيم اسلامى هم آمد و هيچ كارى براى هيچ كس شود، به گوش مردم خوانده مىاز آن طرف هى گفته مى

ز خارج و داخل، تا حالا نگذاشتند يك نفس راحتى نكرد. خوب، اين رژيم اسلامى كه از همه اطراف به آن هجوم است؛ ا

سازى آنقدرى كه در سازى، در تعليم و تربيت، در مدرسهذلك، در دهات، در راهسازى، در مخابرات، در خانهبكشد، مع

 اين سه سال شده است با همه ابتلائاتى كه اين حكومت دارد و با همه گرفتاريهايى كه از همه طرف، از دوست و دشمن،

ذلك، با همه اينها، بيشتر از زمان، لااقل بيشتر از زمان اين دو شود، معشود و گرفتارى ايجاد مىبراى اين ملت تحصيل مى

آيد اين مملكت را تا قلدر خدانشناس، عمل شده است و براى مردم رفاه حاصل شده است. بالاخره، از آسمان كسى نمى
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تيم. اگر اينجا بتوانيد يك اشكالاتى بكنيد و خودتان هم اشكالدار باشيد، پيش اصلاح كند. و شما همه و ما همه مكلف هس

   ٢٢٧خواهد.توانيد؟ جواب مىخدا هم مى

  

  هاى انقلابدوركردن مردم از صحنه

  سركوب نهضت

خواهند و مىشوند، اند و با هم دارند مجتمع مىبيدار باشيد آقايان و بيدار باشند ملت ما كه اين منحرفها در كنار نشسته

و همه آنها، با تمام  توانند.ملت ما را منحرف كنند، و نهضت ما را اينها خيال دارند سركوب كنند، ولكن بدانيد كه نمى

اند، بيخود اينها زحمت به طوايفشان، يك عده معدودند كه در قضيه رفراندم معلوم شد چى هستند. مردم همان مردم

، بازار همان بازار است، دانشگاه همان دانشگاه است، مدارس علمى همان مدارس خودشان ندهند. ملت همان ملت است

علمى است، خطباى ما همان خطبا هستند، علماى بلاد ما همان علماى بلاد هستند؛ هيچ تزلزلى در آنها حاصل نشده است. 

دهد به اينهايى كه براى د؛ قوّت مىكنتصميم را زيادتر مى كند] بلكهگمان نكنيد كه اين حرفهاى شما تزلزل [ايجاد مى

شود. بيخود آبروى خودتان خواهند كار بكنند. هرچه شما قدم برخلاف اسلام برداريد، اين جمعيت مصممتر مىاسلام مى

را نبريد! بيخود هى مقاله ننويسيد. بيخود هِى صحبت نكنيد، زحمت به خودتان ندهيد. ملت همان ملت است؛ و راه هم 

   ٢٢٨روند.ت؛ و دارند مىهمان راه اس

  دادن مردم نسبت به انتخاباتسست جلوه

گويند: شود اينها مىزنند، همين مسئله انتخابات است. هر انتخاباتى كه در ايران مىاز جمله امورى كه اجانب به آن دامن مى

، از انتخابات اصل نظام اند. و شما ديديد كه در انتخابات گذشتهآيند، مردم سست و خسته شدهمردم اين دفعه نمى

جمهورى اسلامى گرفته تا مجلس خبرگان براى قانون اساسى، مجلس و رؤساى جمهور، مردم هر دفعه بهتر از دفعه قبل 

ابق را اند و شور سكنند كه اين دفعه ديگر مردم خسته شدهاند و تبليغ مىاى در خارج نشستهاند. الآن هم عدهشركت كرده

 كنند. اگرهاست كه اين صحبتها را مىهايى در دل دارند و روى همين عقدهبيل حرفها. اينها اكثراً عقدهندارند و از اين ق

كردند. همين منافقين و ديگران كه مردم آنها را از ايران بيرونشان شد، چنين صحبتهايى را نمىهاى درونى آنها حل مىعقده

هايى كه شما ائمه جمعه موظفيد براى جلوگيرى از شيطنت با ما هستند.گويند: مردم اند و مىاند، در خارج نشستهكرده

كنند، مردم را به شركت در انتخابات دعوت كنيد اند و در انتخابات شركت نمىگويند مردم اعراض كردهكنند و مىاينها مى
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اسلام چيزى  اسلام رويگردان نيستند. اند و با شركتشان در انتخابات ثابت كنند كه ازمردم نيز ثابت كنند كه اعراض نكرده و

   ٢٢٩نيست كه كسى بتواند از آن رويگردان باشد.

  توطئه جهت تضعيف نظام و بيرون راندن مردم از صحنه

توطئه آزاد نيست، انتقاد آزاد است. بنويسند، بگويند، انتقاد كنند، اما توطئه كردن و دنبال اين باشند كه تضعيف كنند 

ضعيف كنند ارگانهاى اين جمهورى را، آن است كه دست در كار است، و ماوراى او دستهايى است را، تجمهورى اسلامى

   ٢٣٠كه گرداننده هستند ... اينها معلوم است يك دستى پشتش هست كه مردم را هُل بدهد و از صحنه بيرون كند.

  ناكامى استكبار جهانى در گسستن اتحاد مقدس مردم

از اهداف شوم و پليدى كه همواره مورد توجه استكبار جهانى و نوكران خارجى و داخلى از آغاز انقلاب تاكنون، يكى 

اسلام  سياسى -هاى انقلاب و گسستن پيوندهاى پولادين آنان با آرمانهاى اجتماعىآنان بوده است دور كردن مردم از صحنه

اند؛ كه بحمداللَّه سرشان به سنگ خورده ل شدهها و ترفندهاى گوناگون متوسبوده است؛ كه در راه تحقق آن به انواع حيله

است؛ و ملت پيروز و سرافراز ايران با نمايش قدرت عظيم خود در حوادث گوناگون انقلاب اين حقيقت و واقعيت را به 

اند كه از درياى خروشان وحدت و انسجام آنان چيزى كم نشده و نخواهد شد. و جهانخواران اثبات رسانيده و نشان داده

رسد كه در اين روزها يكى مقدس مردم ما را به گور خواهند برد. بعيد به نظر نمى شاءاللَّه تا ابد حسرت گسستن اتحادان

از اهداف شرارتهاى اخير صداميان در تهديد و ارعاب و ادامه بمبارانها و موشكباران مناطق مسكونى، علاوه بر سرپوش 

ايات الشعاع اين جنى نبرد، رسيدن به اين هدف باشد كه حضور مردم را تحتهانهادن بر شكستهاى پياپى خود در صحنه

هاى استكبارى از عدم حضور مردم در صحنه انتخابات سخنها خواهند قرار دهد و از هم اكنون هم بايد مطمئن باشيم رسانه

. ها را به مسائل ديگر معطوف نمايندگفت؛ و با تحليلهاى موذيانه و القائات توأم با تهديد و ارعاب تلاش خواهند نمود ذهن

ترسند، و مقاوم و استوار در مقابل تمام اند كه از اين هياهوها نمىغافل از آنكه امت اسلامى ايران سالهاست نشان داده

ايستند؛ و به يارى خداوند متعال، ملت شريف ايران با حضور گسترده خود انتخابات را در موعد ابرقدرتها و قدرتها مى

روند كنند؛ و مطمئناً در زير موشك و بمب هم اگر قرار بگيرند، به پاى صندوقها مىرر و با قدرت و قاطعيت برگزار مىمق

   ٢٣١و به تكليف شرعى و الهى خود عمل خواهند نمود.
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  فصل چهارم: تأثير پشتيبانى مردم در نظام اسلامى

  

  ها و قطع اميد دشمنانشدن توطئهخنثى

ميد و آرامش است طليعه بيدارى ملت و رشد سياسى طبقات مختلفه است. از رشد ملت است كه لكن آنچه موجب ا

شود؛ رشد ملت است كه حزب ساختگى هاى شوم اجانب كه به دست شاه بايد اجرا شود مواجه با مخالفت ملت مىنقشه

كرد؛ رشد ملت است كه با همه ارعاب  شاه را با آن همه رعد و برق و عربده رسوا كرد و شاه را گرفتار آشفتگى و هيجان

 خواران و بستگان به دستگاه؛ رشد سياسى دانشجويان قديم وو تهديد در انتخابات مفتضح شركت نكرد، مگر مشتى جيره

انداز استعمار پشت پا زده و در صف واحد در مقابل هاى تفرقهجديد است كه به تبليغات چند صد ساله اجانب و نقشه

   ٢٣٢ها و حبسها و محروميتها هراس ندارند.كنند، و از شكنجهايستاده و از حقوق ملت مظلوم دفاع مى رژيم، مردانه

  شدن توطئه و تهديدبيدارى و تحول موجب خنثى

ترسد، ترسيم، ملت ما هم نمىما را. ما از تهديد او نمى ترسيم از اينكه امريكا توطئه كند، يا فرض كنيد تهديد كندما نمى

 دانند.دانند، دار قرار را جاى ديگر مىداند. آنها كه اين [دنيا] را دار قرار نمىترسد كه اين دنيا را دارِ قرار مىمىآن كسى 

كه شما  گويندآيند پيش من، بعضى مىآيند، حالا هم مىكنم، جوانهايى كه مىگويد من شهادت را استقبال مىملتى كه مى

گويند دعا كنيد كه من يك جوان دادم، اين جوانم هم شهيد بشود. يك همچو ها مىدعا كنيد كه ما شهيد بشويم، مادر

خواهد بترساند؟ ترسد اين ملت؟ آقاى كارتر ما را از چه چيز مىتحولى كه در يك ملت پيدا شده، از چه چيزى مى

شود د يا نمىشواهند بكنند. ببينند مىخوترسانند؟ بفرستند هر كارى مىتفنگدارهاى آنها، نظاميهاى آنها از چه چيز، ما را مى

   ٢٣٣يك ملت بيدارى را با آن حرفهاى بيهوده آنها اغفال كرد.

  همبستگى و پشتيبانى ملت در برابر قدرتهاى بزرگ

مطلب اينطورى است كه يك ملتى وقتى كه همه با هم باشند، پشتيبان هم باشند، برادر با هم باشند، اين قدرتهاى بزرگ 

شوند. ملت خواهند بكنند، لكن وقتى وارد شدند، در ملت هضم مىه بيايند و با توپ و تانكشان هر كارى مىبر فرض اينك

شما ديديد كه وقتى اراده كرديد، ملت اراده كرد، دنبالش شد. وقتى ملت بيدار شد كه نبايد اين  ٢٣٤كند.آنها را هضم مى

ا در اينجا حكومت كنند، با اينكه كمال قدرت را آنها آن وقت داشتند و نبايد وابستگان آنه ابرقدرتها در اينجا حكومت كنند
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هاى بازار و كوچه و دانشگاه و جاهاى ديگر قيام كردند و با وحدت كلمه و با بيدارى، در عين حال همين سرو پا برهنه

   ٢٣٥دشمن را از صحنه بيرون كردند.

  هاى داخلى و هجوم خارجىحضور مردم مانع توطئه

هاى داخلى است، لكن اين توجه ملت بزرگ و حضور دانيد مورد هجوم خارجى و توطئهران همان طور كه مىامروز اي

هاى داخلى موفق دهد كه نه توطئهزن و مرد جامعه اسلامى ما اميدبخش است. اين حضور شماها در صحنه اميد اين را مى

اينجانب از شما ملت  ٢٣٦به اين ملت آسيب برساند.بشوند به آن طرحهاى شيطانى خودشان و نه هجوم خارجى بتواند 

خواهم كه در عين حال كه در صحنه حاضريد آرامش را حفظ كنيد. حضور شما مردم عزيز و شريف ايران متواضعانه مى

كند. حضور شما در صحنه است كه گرد گران تاريخ را خنثى مىهاى ستمگران و حيلهمسلمان در صحنه است كه توطئه

پاشد. حضور شما مردم شجاع و با ايمان است كه خط آبرويش مىهاى منافقين و متحدان بىماندگى بر چهرهيأس و در

اصيل اسلام را بر ايران و به اميد خدا بر جهان حاكم خواهد نمود. حضور شما مردم مؤمن و از جان گذشته است كه 

ها و منيتهاى شيطانى را كوبيده » من« در صحنه، تمام كند. حضور شماروشنفكران غرب و شرقزده را براى هميشه رسوا مى

نمايد. حضور شما در صحنه به امريكا و غرب و شرق و و اخوت اسلامى را جايگزين آن نموده و مى» ما«كوبد و و مى

يين تع عقلشان هشدار داد كه اين ما بوديم كه انقلاب نموديم و اين ما هستيم كه سرنوشت خود را خودروهاى بىدنباله

   ٢٣٧خوريم.محتواى شما گول نمىنماييم و از كلمات بىمى

  مشاركت مردم موجب تبديل اميد بدخواهان به يأس

گرچه دست جنايتكاران و منافقان، رئيس جمهور متعهد و مؤمنى را از ملت مجاهد ايران گرفت و يكى از خدمتگزاران 

و او را از خدمت به ملت محروم كرد و گمان كرد كه با ترور صديق را به شهادت رساند و ملت عزيز را از خدمت او، 

راى ورزد و در نتيجه راه بنشيند و در خدمت به اسلام بزرگ سستى مىاشخاص، ملت بپاخاسته از تصميم خود عقب مى

براى  ن راسابقه مردم كشور، اميد بدخواهان را مبدل به يأس و طمع آزمنداشود، ولى شركت بىقدرتهاى چپاولگر باز مى

هميشه بريد ... شركت عمومى ملت شجاع و متعهد در انتخابات و پيروزيهاى پى در پى قواى مسلح در جنوب و غرب و 

فروش در داخل و پشت جبهه و به حضور مداوم ملت در سرتاسر كشور از طرفى، و از طرف ديگر سركوبى اشرار وطن

   ٢٣٨هاى تخيلى آنان را فروريخت.گرايانِ پيوسته به امريكا، كاخانزوا كشيدن ملى
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  ها با كمك ملتشدن توطئهخنثى

بينيد كه آنقدر مشكلات براى ما، ابر قدرتها پيش آوردند و ما را محاصره اقتصادى كردند شما دولتهاى خارج از ايران مى

   ٢٣٩ها را خنثى كرد.و كمك همين ملت، آن توطئه

  روز قدس موجب نقش بر آب شدن تحليلهاى اجانب

، اين خستگى »مردم ديگر خسته شدند از جنگ«كند. تبليغ به اينكه كردند اختلاف درست مى، خيال مى»اختلاف«تبليغ به 

اى كه ملت ايران كرد، تمام تحليلهاى آنها كند؟ روز قدس يكدفعه سيلى زد به صورت همه شان و تحليل عملىايجاد مى

   ٢٤٠طرف و هنر ملت ايران است از طرف ديگر. را نقش به آب كرد. اين هنر اسلام است از يك

  

  احياى اسلام و گسترش نهضتهاى اسلامى

  رهايى از چنگال شرق و غرب

ايد موجب بروز جهادى در ايران و در جاهاى ديگر مثل تركيه و كنيد نبرد و نهضتى را كه ايجاد كرده[آيا فكر مى سؤال:

  ساير كشورها بشود؟]

گذارد و ملتها را به فكر رهايى از چنگال شرق ت. ملت ما در سراسر كشورهاى اسلامى اثر مىآن مربوط به ما نيس جواب:

  ٢٤١ اندازد.و غرب مى

  به اهتزاز درآمدن پرچم توحيد

اسلام از اين پشتيبانى شما، كه با فداكارى خود و اهداى خون جوانانْ پرچم توحيد را به اهتزاز در آورديد، قدردانى 

   ٢٤٢كند.مى
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  يران روشنگر مسائل ملتهانهضت ا

ما اميد اين را داريم كه اين نهضت ايران روشن كند مسائل را به همه ملتها و روشن كرده است نسبت به ملتها. ملتها الآن 

تركيه بردارند، از جاهاى ديگر بردارند، همه  -دانمنمى -با ما هستند. اگر سرنيزه را ازاين ملتهابردارند، از عراق بردارند، از

يكصدا با ما موافقند. سرنيزه جلو را گرفته است. منتها ايران سرنيزه را شكست. ايران ايستاد. ملت ضعيف ايستاد در مقابل 

   ٢٤٣هاى اينها را شكست و خودشان را هم بيرون كرد.قدرتهاى قوى و اين سرنيزه

  حفظ نقطه بروز مخالفت و گسترش قيام در همه ممالك اسلامى

حساس كردند كه مبدأ قيام عمومى مسلمين و مستضعفان است تمام قواى خودشان را چه در تبليغات چون كه ايران را ا

طور كه آنها مجهز شدند براى سركوبى اين انقلاب اسلامى در ايران و چه در خرابكارى متمركز كردند در ايران. و ... همان

كه هستند و در هر كشورى كه هستند، بلكه تمام مستضعفان از اين خوفى كه دارند، بايد همه برادران اسلامى ما در هر جا 

اند بايد تمام آنها متوجه جهان كه در زير سلطه قدرتهاى شيطانى و زير چكمه نظاميان قدرتهاى شيطانى سركوب شده

اى كه از قطهاين ن -نخواسته خداى -باشند و توجه به اين معنا داشته باشند كه اين نقطه ُبروز مخالفت را حفظ كنند. اگر

يدا بكند ركود پ -خداى نخواسته -اينجا شروع شده است مخالفت با تمام ابر قدرتها و با تمام شياطين عالم، اگر اين نقطه

يا شكست بخورد، شكست همه مستضعفين جهان و همه مسلمين جهان وشكست اسلام در تمام ممالك اسلامى خواهد 

ه اين ملت اعطا شد و توانايى آن را پيدا كرد كه تمام قدرتهاى مجهز بر ضد ملت شد. و اگر اين قدرتى كه از ناحيه خدا ب

را خنثى كند و همه دستها را از ذخائر خودش و از ملت خودش قطع بكند، اگر اين محفوظ بماند اميد اين است كه اين 

ند، در همه جا اين مسئله مطلب در همه ممالك اسلامى و در همه جايى كه مستضعفين جهان تحت سلطه مستكبرين بود

   ٢٤٤انجام بگيرد.

  

  حل مشكلات و پيشرفت امور

  غلبه بر مشكلات

كنند، اميدواريم بتوانيم بر مشكلات غلبه كنيم و جهات مادى و معنوى چون ملت همه از جمهورى اسلامى پشتيبانى مى

قرار كنم كه مشكلات بزرگ اقتصادى در پيش خود را سامان بخشيم، و به اميد خدا ايران را از نو بسازيم. ولى باز بايد ا

   ٢٤٥است.
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  حل مشكلات و سازندگى

با اينكه دولت با تمام قوا مشغول است براى اينكه مسائل را، مشكلات را حل بكند، لكن مشكلات زياد است و مشكلات 

توانست اين د و قشرى نمىهمان طور كه همه ملت، اين رژيم را عقب ز شود حل كرد، اّلا با دست همه ملت.را نمى زياد

كار را بكند، اجتماع بود كه اين كار را كرد، همين طور حالا هم براى سازندگى، كه كارش مشكلتر از اصل مطلب بود، 

همه  شاءاللَّه با كمكاحتياجى به كمك دارد. دولت محتاج است كه همه مردم كمكش بكنند؛ زيرِ بالَش را بگيرند و اين ان

   ٢٤٦ه درست خواهد شد.شاءاللَّ اقشار ان

  رفع مشكلات با پشتيبانى ملت

كند. الآن دولت ما به اعتبار اينكه دولت اسلامى است و بناى اينكه به ملت ستم بكند ندارد، مشكلات او را ملت رفع مى

ز تمام اشما ديديد كه مشكل بزرگى براى ما در كردستان پيدا شد و به مجرد اينكه اعلام شد كه يك همچو مشكلى است 

ايران ملت پشتيبانى كردند و بناى حركت به طرف كردستان براى رفع غائله داشتند كه ما به واسطه اينكه به زحمت نيفتند 

ر دانم كه هتواند حل بكند، از آنها خواهش كرديم كه صبر داشته باشند. و من مىو مطمئن بوديم كه قواى انتظامى مى

   ٢٤٧، ملت ما در رفع آن كوشش خواهند كرد و اعلام موافقتشان را با ما كردند.روزى كه براى ما مشكلى پيدا بشود

  كسب استقلال و آزادى با همت و فعاليت ملت در امور كشور

 اگر ما بخواهيم كه مملكتمان يك مملكت مستقِل آزادِ مال خودمان باشد، بايد در اين امورى كه مربوط به اقتصاد است،

ط به امور ديگرِ كشور است، خودمان فعاليت كنيم، و ننشينيم ديگران انجام بدهند. دولت هم مربوط به فرهنگ است، مربو

مثل خود شما يكى از افراد اين مملكت است. آن هم به اندازه قدرتش بايد همراهى كند؛ لكن ما نبايد بنشينيم كه دولت 

د با اين قدر كار پيش بردي -به طورى كه آقا فرمودند -بينيد كههمراهى بكند، و اگر او نكند ما كارى نكنيم. شما الآن مى

همت خودتان، بدون اينكه به شما يك كمك صحيحى كرده باشند. حالا از اين به بعد هم همه ملت اينطور بايد باشد. بايد 

   ٢٤٨همه دست به هم بدهند و اين بار را به منزل برسانند.
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  رفع گرفتاريها و پيشرفت امور توسط مردم

است كه آمد شما را از اين همه گرفتاريها بيرون آورد و آورد و با رأى خودش، مجلس درست كرد و جمهورى  اين ملت

جمهور درست كرد و آنها هم دولت درست كردند. همه چيزهايى كه ما داريم از اين مردم اسلامى را تنفيذ كرد و رئيس

با پشتيبانى و  ٢٤٩دارند، آنها مشغول كار خودشان هستند.است، خصوصًا از اين مستضعفين. آن بالاييها به مردم كارى ن

اند و خرابيهاى جنگ را كه دولت شود، كما اينكه تا حال هم چنين بوده و مردم پيشقدم شدهموافقت مردم، كارها آسان مى

صحنه حاضر  شاءاللَّه اين ملت به همين طور دردر آتيه هم چنانچه ان ٢٥٠كنند.توانست حل كند، حل مىبه تنهايى نمى

باشند با تعيين وكلايى كه متعهد بر همه جهات اسلام و مصالح كشور هستند، تعيين كنند، اميد است كه در آتيه هر سال 

ك كه ي -بعد از پيروزى -شما مطمئن باشيد كه در اين مشكلاتى كه براى كشور ما پيدا شد ٢٥١بهتر از سال قبل بشود.

ت كند براى اين اسكرد، اينكه دولت ايستاده است و بخوبى دارد عمل مىخم مى مشكلاتى بود كه هر دولتى را كمرش را

   ٢٥٢شود مردم دنبالش هستند، براى رفعش دنبالش هستند.اى پيدا مىكه مردم هستند، كمك مردم است، هر جا هر نقيصه

  

  حفظ نظام

  تفاهم بين دولت و ملت ضامن سلامتى نظام

اى الأسف در رژيمهمى باشد، بايد بين دستگاه حاكمه با ملت تفاهم باشد و معاگر يك كشور بخواهد يك كشور سال

اينها اسباب اين شد كه نتواند حكومت باقى بماند، و با پايگاه  شاهنشاهى، و بخصوص در رژيم اخير، آن معنا عكس بود ...

در رژيم اسلامى شايد در رأس  دولتها.نداشتن در پيش ملت ناچار بايد كنار برود و رفت. اين بايد يك عبرتى باشد براى 

داند و بخواهد تحميل بكند و مردم را و ملت باشد. يعنى نه دولت خودش را جدا مى برنامه همين تفاهم مابين دولت

تهديد بكند، ارعاب بكند، اذيت بكند؛ و نه مردم در صدد اين بودند كه دولت را تضعيف بكنند يا فرار بكنند از مقررات 

   ٢٥٣دولتى.
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  جدايى دولتها از ملتها موجب شكست

ملت بايد پشتيبان دولتها باشد. دولتى كه پشتيبان ندارد شكست خواهد خورد. همه دولتهايى كه در خارج شكست 

براى همين بود كه تفاهم مابين ملت و رژيم  -و مال خودمان هم ديديم كه رژيم سلطنت اصًلا به هم خورد -خورندمى

آمد؛ اصلًا الآن شما مشغول كار خودتان بوديد؛ ما هم مشغول رژيم تفاهم داشتند، اين مسائل پيش نمىنبود. اگر ملت با 

 گرفتند، ملت هم درايستادند و جبهه مىكار خودمان، اين مسائل روى همين زمينه پيش آمد كه دولتها در مقابل ملت مى

داشته باشد. ممكن است سرنيزه تا يك مدتى باشد، اما دوام  تواند دواممقابل دولت همين طور بود، وقتى اينطور شد، نمى

تواند داشته باشد. اما اگر ملت و دولت هر دو با هم باشند، دوست باشند، اينها خودشان را خدمتگزار آنها بدانند، آنها نمى

اهد چ وقت شكست نخوخودشان را پشتيبان اينها بدانند، هر دو به هم خدمت بخواهند بكنند، يك همچو ملت و دولتى هي

بپرهيزيد  خورد. تا اينطور هستيد كه با ملت هستيد، تا اينطور هستيد كه توجه به خدا داشته باشيد، شكست برايتان نيست.

   ٢٥٤از اينكه از ملت جدا بشويد؛ شما را بخواهند جدا بكنند. ملت هم بايد بپرهيزد از اينكه از شما جدا باشد.

  رسيدن به مملكتپشتيبانى ملت مانع از آسيب 

ژاندارمرى و پاسبانها و  -كنمعرض مى -جمهور و ارتش وسر دولت و رئيسبايد الآن با هوشيارى، تمام ملت دنبال

اش و قواى مسلحش باشد هيچ آسيبى پاسدارها باشند و هست ملت. و يك مملكتى كه ملتش دنبال سر قواى انتظامى

   ٢٥٥بيند.نمى

  برد مقاصد اسلامىمهيابودن تمام افراد در پيش

مشغول اقدام است. و يك همچو كشورى كه تمام افرادش حاضر در صحنه هستند  ٢٥٦زن و مرد اين ملت در پشتيبانى آنها

  ٢٥٧ و تمام افرادش براى پيشبرد اسلام و پيشبرد مقاصد اسلامى مهيا هستند، يك همچو كشورى آسيب نخواهد ديد.

  وفادارى ملت به اسلام و نظام

ك ملتى كه آنها را بيرون كرده است و به جاى آنها، وفادارى خودش را به اسلام اعلام كرده است و در خيابانها اگر از ي

گويد كه ما خودمان حاضريم بياييم شماها را حفظ كنيم و دولت خودمان را، مجلس خودمان كند و مىريزد و اعلام مىمى

 مردم اينطور سرِ شوق -آنها فرار كردند و در غياب آنها -در غياب آنها بينند كهرا حفظ كنيم، اين چيزى را كه از ملت مى

  ٢٥٨ هستند و اينطور مردم متوجه به حفظ دولت خودشان هستند و مجلس خودشان هستند.
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  ها مانع از كودتاآمادگى ملت در همه صحنه

اى ت عدهران پايدار خواهد ماند. ممكن اسفهميد كه ايملت را ببينيد كه چگونه پشتيبان شماست. به انتخابات نظر كنيد، مى

زل اند و نبايد كارى بشود كه مردم متزلبيند. اين مردم هستند كه در صحنهدر خارج مفت بگويند، ولى ملت واقعيتها را مى

ا كنون تبينند كه ملت ما براى همه چيز آماده است و اين آمادگى را كند. وقتى دولتها مىدنيا روى ملتها حساب مى گردند.

كند، ديگر چگونه دولتهاى خارجى فرستد، مادرى پسرش را معرفى مىثابت نموده است؛ پدرى جوانش را به جبهه مى

لت در توانند كودتا يا حمله كنند كه متوانند طمع كنند. دولتها هميشه طمعشان نسبت به دولتهاى ديگر است. وقتى مىمى

طرف چه كارى از آنان ساخته است. و در اين جنگ فهميده شد كه ملت ما بى صحنه نباشد، ولى وقتى ملت در صحنه بود،

   ٢٥٩نيست.

  ناپذيرى انقلاب مردمىشكست

 -د كهشواى، بلكه با يك لشكرهايى اين را بر هم زد. مىشود با يك دستهوقتى يك انقلاب از خود مردم شد اين را نمى

تواند انقلاب را به هم بزند، ايران و ايران را بگيرد، لكن نمى يك قدرت بزرگ مثل امريكا حمله كند به -فرض كنيد

تواند كه اين مردم را رام كند. ما ديديم كه قدرت به آن بزرگى شوروى به افغانستان حمله كرد، منتهى با يك صورتى نمى

ر شل شد و الآن به نظكه غير حكومت افغانستان خواسته اين را، لكن وقتى وارد شد قدرت و قواى او به افغانستان، ف

ك همچه بيايد ايران را بگيرد، ابتدا بتواند ي -فرض كنيد -آيد بگويند. اگر امريكارسد كه پشيمانند، لكن رويشان نمىمى

هايش را بفرستد و شهرها را بمباران كنند هايش را، جنگندهتواند كه طّيارهپيدا كند؛ مى تواند در اينجا ادامهكارى بكند، نمى

كردند كه با يك برند. اينهايى كه خيال مىينها، ولى وقتى آمدند روى زمين، مردم آنها را با چنگ و دندان از بين مىو ا

   ٢٦٠توانند كه ايران را برگردانند از اين حال، اينها از باب اينكه نه اسلام را شناخته بودند و نه مردم ايران را.اى مىعده

  رارى حكومتهاى محروم موجب برقهمراهى توده

توانستند ارتش اين جنگ را به اينطور كه الآن به توانست حكومت برقرار باشد و نمىها، نمىاگر نبود اين همراهى توده

   ٢٦١اند به پيروزى برسانند. اين اسباب تشكر است از همه.پيروزى رسانده
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  استقرار و استدامه حكومت با پشتيبانى ملت

ردان ماجتماعى يك وظيفه است در اين حكومت اسلامى، و كمك به متصدّيان امر و دولت دخالت در امور سياسى سالم و

مّلى است كه اميدوارم ملت شريف و بيدار از آن غفلت نكنند  -انسانى -وفادار به جمهورى اسلامى نيز يك وظيفه اسلامى

ر توانست استقراسلامى و جمهورى مىو همان گونه كه تاكنون در صحنه حاضر بودند و هستند و با كمك آنان حكومت ا

هاى آينده با وفادارى بر آن و پشتيبانى از آن، هر چه بيشتر استقرار يابد و استدامه پيدا كند از اين پس نسل حاضر و نسل

   ٢٦٢و ادامه داشته باشد.

  پشتيبانى و خدمت متقابل ملت و دولت موجب حفظ نظام مقدس

كه ملت، پشتيبان مجلس و دولت و قواى مسلح هستند و دولت و مجلس و قواى مسلح  دانيد و بايد بدانيم مادامىهمه مى

نمايند، هيچ قدرتى باشند، و جلب رضاى خداوند را در اين خدمت متقابل، مىدر خدمت ملت بويژه قشرهاى محروم مى

يا هر دو از خدمت متقابل دست توانايى آسيب رساندن به اين نظام مقدس را ندارد، و اگر خداى نخواسته يكى از اين دو 

بردارند شكست جمهورى اسلامى و اسلام بزرگ، اگرچه در درازمدت، حتمى است. بنابراين، ترك اين خدمت متقابل كه 

شود از بزرگترين گناهان كبيره است كه بايد از آن اجتناب شود، چنانچه به شكست اسلام و جمهورى اسلامى منتهى مى

تا و بالاخره ما مردم را لازم داريم، يعنى، جمهورى اسلامى ٢٦٣رگ است كه بايد به آن قيام نمايند.اين خدمت از واجبات بز

اند كه بايد اين جمهورى را راه اند كه اين جمهورى را به اين جا رساندند و اين مردمخواهد. اين مردمآخر مردم را مى

   ٢٦٤ببرند تا آخر.
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  جمهورى اسلامى ايران فصل پنجم: ويژگيهاى مردم درنظام

  

  ايمان و تحول روحى

  ايجاد تحول و پيشرفت معنوى

اش ذلت و پريشانى و سكوت در مقابل ظلم [بود]، الآن در مقابل ظالم مثل يك كوه ايستاده است و با مشتش ملتى كه همه

شود، رود كشته مىتانك و توپ مى خواهد بشود از اين بالاتر؟ يك ملتى جوانها داده؛ جلوكند! چه مىبا سرنيزه دعوا مى

خواهد چه بشود؟ بهتر از اين چه؟ تحول اش هم حاضرم! مىگويد فدايى دادم خيلى خوب، بسيار خوب، باقىبعد هم مى

بالاتر از اين؟ پيشرفت معنوى بالاتر از اين چيست كه ملتى آن حالش در ظرف يك سال، يك سال و يك ماه، تبديل شده 

   ٢٦٥يگرى.است به يك حال د

  ايمان راسخ و تحول در نفوس

اين ايمان راسخ كه در اين ملت شكوفا شد، اين تبدلى كه پيدا شد و تحولى كه در نفوس مسلمين اينجا پيدا شد، رمز 

   ٢٦٦پيروزى بود.

  طلبىشهادت

شان فوز در ملت ما يك تحولى حاصل شد كه آن تحول سابقه نداشت؛ آن تحول اينطور بود كه شهادت را براى خود

   ٢٦٧دانستند.عظيم مى

  الهى -تحول روحى

آيند و يك تحولى در اين ملت پيدا شد با دست خداى تبارك و تعالى.آن تحول روحى بود كه الآن هم بعضى جوانها مى

سم شان قكردند؛ بعضىگويند دعا كنيد ما شهيد بشويم. آن وقت هم جوانهاى برومند همين تقاضا را از من مىبه من مى
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ملتى كه از سايه پاسبان  -اين تحول روحى كه در ملت پيدا شد دادند مرا كه شما دعا كنيد كه ما شهيد بشويم ...ىم

   ٢٦٨اين تحول يك تحول الهى بود نه انسانى.»! مرگ بر شاه«در خيابان ريخت و گفت  -ترسيدمى

  ايمان ملت

احكام  ايد،ه به خدا كرديد، همه با هم به اسلام متوجه شدهايد، توجشما ملت ايران به واسطه اينكه متشبث به ايمان شده

دهد. نجات داد از اين سد بزرگ استبداد، شكستيد سد استبداد اسلام را خواستيد، خداوند شما را نجات داد و نجات مى

ور و وارد در ن -به واسطه ايمان -را و ظلمتها را پس زديد، وارد در نور آزادى شديد؛ شكستيد سد پيوستگى به غير را

 استقلال شديد؛ شكستيد اختناقها و وابستگيها را، و وارد شديد در حقيقت اسلام؛ اسلام نور است، غير اسلام ظلمات

ملت شريف ايران همچون برادران اسلامى صدر اسلام و عصر وحى با فقدان سازوبرگ جنگى و با دست تهى،  ٢٦٩است.

ى در راه اسلام و سبقت به شهادت در راه هدف به پيروزى رسيد و دشمنان لكن با قدرت ايمان و ايثار خون و فداكار

   ٢٧٠دانى تاريخ دفن كرد.مستبد و مستعمر و مستثمر را از صحنه خارج و در زباله

  قدرت روحى

جا نآسا. يك تحولى پيدا بشود كه ما با هم برادروار ايو خدا خواست كه با قدرت الهى اين تحول پيدا بشود؛ تحول معجزه

جمع بشويم و درد دل كنيم. يك تحولى پيدا بشود كه زن و مرد و بچه و بزرگ در مقابل توپ و تانك بايستند و بگويند 

گفتند اثر كردند مىكشتشان؛ لكن قدرت روحى اينطور شده بود كه مشتشان را گره مىديگر مسلسل اثر ندارد! مسلسل مى

بازار  آمده در ملت پيدا شد؛ همين ملت بود كه يك پاسبان اگر در بازار مىشما ملاحظه كنيد اين تحول روحى ك ٢٧١ندارد.

در ظرف كوتاهى  -همين ملت -دادند كه مقابل پاسبان حرف بزنند! همين ملتبست و مردم به خودشان حق نمىرا مى

، كه الآن هم آثارش [هنوز] »همرگ بر شا«همه ديوارها را پر كردند از »! مرگ بر شاه«فرياد زدند كه  ريختند توى خيابانها

   ٢٧٢باقى هست. اين تحول كه آن خوف مبدل شد به آن شجاعت كه ايستادند.

  غلبه قدرت ايمان بر قدرتهاى شيطانى

به عيان ديديد كه اجتماعات با قواى مادى و معنوى و نيروى ايمان پيش رفتند تا اينجا و اين نهضت عظيم را بپا كردند، 

را شكستند و آن قدرت طاغوتى و بزرگ، كه مجهز به همه سلاحهاى مدرن بود و پشت سر او هم  و آن قدرتهاى شيطانى

ا همه با اين حال ب -كردو البته امريكا بيشتر حمايت مى -كردندتمام قواى مادى و تمام ابرقدرتها بود و از او حمايت مى
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پيدا شد از بين ببرند و نتوانستند خود و منافع خود را  قدرتها نتوانستند اين قدرت ايمان را كه در كشور ما و در ملت ما

   ٢٧٣حفظ كنند.

  روحيه انقلابى

پيدا شده است، و رو به رشد است و اميدوارم كه كمك كنيم هر كه به رشد  -بحمداللَّه -اين تحول روحى كه در جامعه ما

پيروزى معنوى است. اهميت پيروزى  خودش برسد، اهميت اين تحول روحى بيشتر از اهميت اين پيروزى است. اين يك

چه  -معنوى بيشتر از پيروزى نظامى و مادى است و اين معنا حاصل شده است. ما الآن مشاهَدمان هست كه جوانهاى ما

آيند پيش من، حتى امروز، و آرزو مكرر مى -جوانهاى نيروى انتظامى و چه جوانهاى معمولى و پاسدارها و حتى بازاريها

دعا كنيد ما شهيد بشويم. اين روحيه، اين روحيه انقلابى، كه در نفوس پيدا شده است، اين  گويند شمامن مىكنند، به مى

   ٢٧٤يك معجزه الهى است.

  فكرى در ملت -تحول روحى

در اين نهضت آن چيزى كه خيلى براى من مطرح است، تحولى است كه پيدا شد در ملت ما. در عرض يكى دو سال، 

ا شاءاللَّه بيك تحولات فكرى پيدا شد كه اين تحولات روحى و فكرى مايه اميدوارى است. و ان يك تحولات روحى،

همين تحول باقى باشيد؛ و با همين تحول به پيش برويد؛ و با همين تحول، ايران را بسازيد و جمهورى اسلامى را با 

   ٢٧٥شاءاللَّه.كه پياده شدن تمام احكام اسلام است، ان -محتواى آن

  دارى و تحول روحى در قيام مردمبي

كند اين تحول روحى است كه در قشرها پيدا شد. يعنى از آن خواب بيرون آمدند؛ و الحمدللَّه آنكه انسان را اميدوار مى

حالا چشمهايشان را باز كردند؛ و يك تغييرى در آنها حاصل شده. چنانچه ما ديديم در اين نهضتى كه حاصل شده و در 

قيامى كه مردم كردند، انقلابى كه مردم كردند. همين مردم بودند كه از سايه  -كنمهايى كه، در آخر عرض مىاين درگيري

د كه خواهيم! يك تحول روحى بوترسيدند. همين مردم با مشِت گره رفتند جلو و گفتند ما اصل دستگاه را نمىپليس مى

   ٢٧٦انست اين كار را بكند.توخداى تبارك و تعالى در اين ملت ايجاد كرد. كسى نمى
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  از خود گذشتن و به خداپيوستن

حقيقت اين است كه ملت ما به خودش پشت كرد، به خدا رو آورد. آن چيزهايى كه نفسش خواهش داشت توجه به آن 

نداشت. همه توجهش به اين بود كه جمهورى اسلامى را ايجاد كند. اين توجه به خدا بود. از خود گذشته بود به خدا 

   ٢٧٧پيوسته بود. اين رمز، رمز پيروزى است.

  آسا در جوانانتحول معجزه

نيد فرض ك -آسايى است آقا. يك مملكتى كه جوانش مشغول بود بهاين تحولى كه الآن حاصل شده، يك تحول معجزه

مچو كارى شود يك هآمد كه مىتعّيش، سايرين هم مشغول، هر كسى به كار خودش مشغول بود، و در ذهنشان نمى -كه

انجام بگيرد، خدا خواست كه، يكدفعه ملت را متبدل كرد به يك چيز ديگرى. همه ايستادند در مقابل اين دشمن و همه 

اين را پيش بردند. جوانها از آن مراكز كشيده شدند به خيابانها. مردم از بازار و كسبشان دست برداشتند، كشيده شدند به 

نشين با اولادشان آمدند به خيابانها و فرياد كردند. با فرياد و مشت و با سنگ و با اينها، هخيابانها. حتى آن پيرمردهاى زاغ

بر آنها، تانكها و آن بساطى كه آنها داشتند، موفق شدند. و اين يك چيز خدايى بود. يك چيزى نبود كه بشر بتواند اين 

   ٢٧٨مسائل را درست كند. خدا اين كار را كرد.

  سلاح معنوى ملت

و قدرت شيطانى شاه مخلوع از همه قدرتها بيشتر بود و  -ا ديديد كه مشكل ما كه از مشكلات ديگران بيشتر بودشم

ملاحظه كرديد كه حل اين مشكل به پناه بردن به  -ابرقدرتها و همه حكومتهاى اسلامى و غير اسلامى بودند طرفداران او

ل را خود ملت كردند. ملت ما متحوّل شد از خوف به شجاعت يك كشورى يا يك قدرتى يا يك ابرقدرتى نبود. حل مشك

 آسا اسباب اين شدو از يأس به اطمينان و از توجه خود به توجه به خدا و از تفرقه به اجتماع. اين تحول، تحول معجزه

مان نكنيد كه شما گ دانستند، حّلش كند.كه اين مشكل بسيار بزرگ را، مشكلى را كه شايد همه جا و همه دنيا محال مى

اش ايمان به ايران داراى سلاح بود. ايران سلاحش سنگ بود، چوب، مشت [...]، لكن سلاح معنوى داشت. سلاح معنوى

يعنى،  -بينيد دست ملت مامكتب، ايمان به خداى تبارك و تعالى و توكل به مبدأ قدرت و وحدت كلمه [بود]. حالا كه مى

د، ايمان شاه به دستشان افتاده، واّلا تفنگى در كار نبواست كه به غنيمت از بستگان تفنگ است، اين تفنگى -غير نظاميها

   ٢٧٩بود.
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  تحول دفعى در مغزها

چه شد كه يكدفعه خداى تبارك و تعالى، به اين ملت تفضّل فرمود و يكدفعه متحول شد؟ اين جوانى كه بنايش بر اين 

ها را غول جنگ شد. آن جوانهايى كه به حسب نقشه آنها، بايد آن مفسدهبود كه برود در مراكز فحشا، آمد در خيابان و مش

داشته باشند و آن مغزها را داشته باشند. يكدفعه متحول شد به يك مغزهاى نورانى انسانى اسلامى. اگر نشده بود، 

خود جمعيت پيدا  توانست اين ملت اين قدرت بزرگ را، اين قدرتهاى شيطانى را در هم بشكند. اول اين تحول درنمى

رشد پيدا كرد، آن هم نه رشدى كه به حسب موازين عادى باشد. به  شد، و به تدريج، اين تحول كه در جمعيت پيدا شد،

حسب موازين عادى، اگر يك جوانى آنطور تربيت شده است كه از دانشگاه گرفته تا همه جا، اين را به فساد كشيده بودند، 

غير اسلامى متحول كرد به يك مغز انسانى. اين چه  -شد تا بشود آنرا از آن مغز غير انسانىبايد اقلًا بيست سال طول بك

بود كه يك شبه كَاّنَهُ آن تحول را پيش آورد و كمتر از يك سال، يك سال و نيم اين مملكت را يكدفعه كرد يك موجودهاى 

شان به مفاسد بود و همه نظرشان با توجه شان به عيش و عشرت بود و همهديگرى؟ از اين موجوداتى كه همه توجه

   ٢٨٠تبليغات بزرگى كه كرده بودند، به ضد اسلام و به ضد روحانى بود، يكدفعه برگشت و يك طور ديگرى شد.

  شجاعت انسانى ملت عامل شكست رژيم سلطنتى

پيدا شد؟! يك روزى از يك اين ملتِ زمان جمهورى اسلامى همان ملتِ زمان شاهنشاهى است با تغيير اسم؟ يا نه، تحول 

ترسيد يك بازار تهران. يك روزى بازار تهران و همه ملت ريختند در خيابانها گفتند ما اساس سلطنت را پاسبان مى

خواهيم؛ نه از تانكهاى آنها و نه از مسلسلهاى آنها و نه از توپ و تشرهاى آنها نترسيدند، و با همين شجاعتِ انسانى نمى

شما ملتى را كه براى سقوط  ٢٨١دانگى زن و مردشان ريختند در خيابانها، و رژيم شاهنشاهى را از بين بردند.كه داشتند با مر

رژيم پليد پهلوى و رها شدن از اسارت شيطان بزرگ دهها جوان عزيز خود را فدا كرد و با شجاعت بيمانند ايستاد و خم 

   ٢٨٢ايد.به ابرو نياورد، نشناخته

  خدمت و قيام براى خدا

اين خداست كه در يك شب، كأنّه قلبهاى اين ملت را متحول كرد و تمام اين ملت را در مقابل آن قدرتهاى بسيار عظيم 

هاى شيطانى به ايستادگى واداشت و دست همه قدرتها را از كشور شما كوتاه كرد. و اين قدرت الهى است كه به جنگزده

شان، قدرت عنايت كرده است كه در مقابل نارساييها و در مقابل زحمتها و اند از محل خودما، به عزيزان ما كه آواره شده

ر بنياد كند كه دكمبودها ايستادگى كنند، بلكه خودشان كمك كار باشند و اين قدرت الهى است كه شما جوانها را وادار مى

دش و با قدرت كامله اين ملت را خداى تبارك و تعالى با دست عنايت خو مستضعفين به خدمت مستضعفين باشيد.
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ى دهند. براخودش قدرتمند كرد و متحول كرد به انسانهاى الهى؛ انسانهايى كه براى خدا قيام كردند و براى خدا ادامه مى

ند كنكنند. براى خدا در بنياد مستضعفين خدمت مىكنند و براى خدا در خارج جبهه خدمت مىها جنگ مىخدا در جبهه

كنند. و اين قدرت خداى تبارك و تعالى است كه جوانهاى ما را عاشق ت را خريدارى مىو براى خدا زحمت و مشق

شهادت كرده است كه اين عزيزان بيايند اينجا و از آنها كسانى اصرار كنند كه من دعا كنم شهيد بشوند. و من به آنها عرض 

   ٢٨٣شاءاللَّه، ثواب شهيد داريد.كنم كه پيروز باشيد و انمى

  خلوص نيت

آساى سلحشوران قواى مسلح از ارتش و سپاه و بسيج و ساير قواى نظامى و انتظامى و مردمى در اين روحيه معجزه

ها، كه از نوادر تاريخ است، مرهون خلوص نيت آنان و ايمان سرشار و الشأن ايران در پشت جبههها و ملت عظيمجبهه

   ٢٨٤عزم استوارشان است.

  ر صحنهناپذير دحضور دائمى و خستگى

حضور دائمى و خستگى ناپذير در صحنه، و آمادگى و فداكاريهاى خالصانه مردم دلير ما براى هر مسلمانى غرورانگيز و 

   ٢٨٥آميز است.براى جهانيان اعجاب

  ايمان به خدا و عشق به شهادت

ى همه كشورها، دولتهاشان همه ملت ايران هيچ نداشت و ايمان داشت، و ايمان او را بر همه قدرتها غلبه داد. و مسلمانها

چيز دارند، لكن ايمان ندارند. آنچه كه كشور ما را، ملت ما را پيروز كرد، ايمان به خدا و عشق به شهادت بود. عشق به 

   ٢٨٦شهادت در مقابل كفر، در مقابل نفاق، براى حفظ اسلام، براى حفظ قرآن كريم.

  ايثارگرى و فداكارى

راه اسلام و ديوسيرتى دژخيمان رژيم شاهنشاهى در اين روز، و ايامى نظير آن، درس بسيار فداكاريهاى ملت سلحشور در 

اى از فداكارى است كه ملت مظلوم سلحشور را و رژيم جنايتكار پهلوى را در طول تاريخ معرفى نموده است تا ارزنده
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نيز با  شاءالّلَه آنانگيها به دست آمده است تا اننثاريها و از خودگذشتآينده ببينند اين جمهورى اسلامى با چه جان نسلهاى

   ٢٨٧شهامت و شجاعت و ايثار و فداى عزيزان خويش، اين هديه بزرگ الهى را حفظ نمايند.

  اى به انسان مجاهد اسلامىتحول انسان عشرتكده

ها از ه حالى بود. ميكدهدانيد در ايران چه بود و چه شد و چه گذشت. ايران چه حالى بود؛ خيابانهاى ايران به چنمى

ها و مجلات و سينماها و تئاترها و دانشمندان و ها هم و مراكز فساد هم و روزنامهها بسيار بيشتر بود و عشرتكدهكتابخانه

شان با هم مخلوط شده بودند، و يك كشور شيطانى درست كرده بودند. طاغوتى درست كرده بودند و اسلام شان، همههمه

طفش را به اين ملت مظلوم، در طول تاريخ عنايتش را، پرتو عنايتش را افكند بر اينها و اينها متحول شدند. عنايتش را، ل

اى، متحول شد به انسان مجاهد اسلامى. انسان شهوتران متحول شد به انسان عاشق موت. و اين عشق به انسان عشرتكده

هايى كه همه عشق به موت دارند، بود اين جوانها و اين رزمندهكند. اگر نموت است كه تمام مسائل اسلام را دارد حل مى

از همه قشرهايى كه هستند، از ارتش و سپاه و بسيج و سايرين و عشاير و ساير مردم كه همه با هم هستند، اگر اين تحول 

   ٢٨٨نبود، ما باز در زندانهاى شاهنشاهى بايد باشيم.

  اللَّهجاز در عصر رسولبرترى ملت ايران در عصر حاضر نسبت به ملت ح

اللَّه صلى -اللَّهعصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول من با جرأت مدعى هستم كه ملت ايران و توده ميليونى آن در

باشند. آن حجاز كه مى -صلوات اللَّه و سلامه عليهما -و كوفه و عراق در عهد اميرالمؤمنين و حسين بن على -عليه و آله

ند، كه رفتهايى به جبهه نمىكردند و با بهانهمسلمانان نيز اطاعت از ايشان نمى -اللَّه عليه و آلهصلى -اللَّهولدر عهد رس

با آياتى آنها را توبيخ فرموده و وعده عذاب داده است. و آنقدر به ايشان دروغ بستند كه به » توبه«خداوند تعالى در سوره 

رمودند. و آن اهل عراق و كوفه كه با اميرالمؤمنين آنقدر بدرفتارى كردند و از اطاعتش حسب نقل، در منبر به آنان نفرين ف

سر باز زدند كه شكايات آن حضرت از آنان در كتب نقل و تاريخ معروف است. و آن مسلمانان عراق و كوفه كه با 

 يا گريختند از معركه و يا نشستند تا آنآن شد كه شد. و آنان كه در شهادت دستْ آلوده نكردند،  -السلامعليه -سيدالشهدا

بينيم كه ملت ايران از قواى مسلح نظامى و انتظامى و سپاه و بسيج تا قواى مردمى از جنايت تاريخ واقع شد. اما امروز مى

ها سهحماكنند و چه ها، با كمال شوق و اشتياق چه فداكاريها مىها و مردم پشت جبههعشاير و داوطلبان و از قواى در جبهه

ب بينيم كه بازماندگان شهدا و آسيكنند. و مىبينيم كه مردم محترم سراسر كشور چه كمكهاى ارزنده مىآفرينند. و مىمى

رو آفرين و گفتار و كردارى مشتاقانه و اطمينان بخش با ما و شما روبههاى حماسهديدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره

ق و علاقه و ايمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسلام و حيات جاويدان. در صورتى شوند. و اينها همه از عشمى

. صلوات الّلَه عليه -هستند، و نه در محضر امام معصوم -اللَّه عليه و آله و سلمصلى -كه نه در محضر مبارك رسول اكرم
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مختلف است. و اسلام بايد افتخار كند  روزى در ابعادو انگيزه آنان ايمان و اطمينان به غيب است. و اين رمز موفقيت و پي

   ٢٨٩باشيم.كه چنين فرزندانى تربيت نموده، و ما همه مفتخريم كه در چنين عصرى و در پيشگاه چنين ملتى مى

  

  اسلامخواهى

  اسلامخواهى مردم

وند ربراى جهات ديگرى غير اسلام نمىاگر ما اسلام نداشتيم الآن هم همان معانى سابق بود. مردم  خواهند.اسلام را مردم مى

  ٢٩٠خون خودشان را بريزند.

  وفادارى به احكام و قوانين اسلام

شما ملت بزرگ ايران با تعطيل كارهاى خود و تحمل ضرر و زحمت، به پشتيبانى از روحانيت و اسلام، ثابت كرديد كه 

هايى خواهند قدمز كسانى كه برخلاف قوانين اسلام مىبه احكام خداى تعالى و به مقام مقدس روحانيت وفادار هستيد؛ و ا

   ٢٩١كنيد.بردارند، تا سرحد امكان اظهار تنفر مى

  هدف نهضت استقرار حكومت خدا

خواهيد كه طاغوت همه قائم به آن هستيد، اين نهضت براى خداست. مى -زن و مرد -در اين نهضتى كه شما ملت ايران

اند و ملت شما را در تحت اختناق و فشار و چپاول انى كه ملت شما را تضعيف كردهخواهيد كه كسرا از بين ببريد، مى

خواهيد كه حكومت خدا را در ايران ايجاد كنيد، چه شكست بخوريد و چه شكست بدهيد اند نجات بدهيد، مىدرآورده

مطلب، يك شعار دارند؛ يك شعار،  بينيد كه الآن از مركز تا هر جا برويد، تمام مملكت با هم، يكشما مى ٢٩٢پيروز هستيد.

م، خواهيخواهيم، و حكومت اسلامى مىخواهيم، سلطنت اين سلسله را نمىآن هم شعار اسلامى. شعار اينكه رژيم را ما نمى

   ٢٩٣خواهيم.حكومت عدل اسلامى مى
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  رأى دادن مردم بر اساس عقايد اسلامى

ى عقايد اسلامى خودشان با آن شور و شعف رفتند و رأى دادند. از اينجا اين مسائل نبود. مسئله، اسلام بود، و مردم رو

شد رأى سى و پنج ميليون جمعيت، بيست ميليون بيشتر رأى موافق دادند. اين هم سابقه در دنيا ندارد، كه آنقدرى كه مى

رأى نبايد بدهند، اينها هاى اينقدرى كه به حسب قانون كه درست كرده بودند كه اند. و از آن طرف، بچهبدهند رأى داده

اى اجتماع كردند در آن حياط، از همين كردند؛ و يك عدهناراحت بودند! پيش من بعضى از آنها آمدند و ناراحتى مى

ها، و اظهار ناراحتى از اينكه چرا به ما اجازه رأى ندادند. اينها يك مسائلى است كه نظير ندارد در دنيا. و اين براى بچه

   ٢٩٤سئله اسلامى است؛ و نظير ندارد در دنيا.همين است كه م

  روحيه اسلامخواهى در ملت

خواهيم يك ملت مْسلم توجه كردند آن روحيه قوى ملت، كه در اثر همين تبعيت از اسلام و توجه به اينكه ما اسلام را مى

   ٢٩٥اهيم.خوپهلوى را نمى خواهيم، ما سلسلهبه يك نقطه و آن اين است كه ما جمهورى اسلامى مى

  اسلام انگيزه نهضت

نهضت ايران نهضتى بود كه خداى تبارك و تعالى در آن نقش داشت و مردم به عنوان جمهورى اسلامى، به عنوان اسلام، 

خواهيم؛ و حكومت عدل اسلامى و جمهورى به عنوان احكام اسلام، در خيابانها ريختند و همه گفتند ما اين رژيم را نمى

. آن چيزى كه انگيزه اين ملت بود، انگيزه همه قشرها، اّلا بعضيها. زنها در خيابانها ريختند؛ مردها در خواهيماسلامى مى

   ٢٩٦ها آمدند.خيابانها ريختند؛ بچه

  دادن مردم براى اسلامفداكارى و خون

ند، ند، خونشان را دادبامها رفتند، شب و روز زحمت كشيدند، جوانهايشان را دادملت ما كه به خيابانها ريختند، به پشت

   ٢٩٧كردند.اين براى اسلام بود. اگر اسلام نبود، همچو كارى نمى
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  اسلام فرياد همه ملت

اگر اسلام نباشد كه ديگر جمهورى اسلام معنا ندارد. ما همه فريادمان و همه ملتمان فريادشان اين بود كه ما اسلام را 

   ٢٩٨خواهيم.مى

  

  ملت خواهان تحقق احكام اسلام

خواهد اين است كه محتواى اين جمهورى احكام اسلام باشد و تمام مملكت روى احكام مهورى اسلامى كه ملت ما مىج

اسلامى اداره بشود، و آنچه كه خداى تبارك و تعالى فرموده است به وسيله پيغمبر اكرم و به ما رسيده است به وسيله ائمه 

   ٢٩٩اطهار آنها بايد تحقق پيدا بكند.

  فداكارى ملت براى پيشبرد اسلاممجاهدت و 

 -اللَّه و اميرالمؤمنين،ملت ما به صورت مجاهدين صدر اسلام درآمدند. همان طور كه در صدر اسلام در ركاب رسول

عده كثيرى از فرزندان اسلام از دست رفتند، لكن اسلام را حفظ كردند. امروز هم كه ما در يك موقعيتى  -اللَّه عليهسلام

م كه اسلام روبروى كفر ايستاده است و احتياج به فداكارى دارد، ملت ما بحمدالّلَه مردانه ايستاده و فداكارى واقع هستي

   ٣٠٠خواهند كه به پيش ببرند.اند و اسلام عزيز را مىها همه ايستادهكند. نه مردها، زنها، و نه زنها و مردها، بچهمى

  اسلامخواهى منطق همه اقشار

خواهيم، جمهورى هاى كوچك، صدايشان بلند بود كه ما اسلام را مىرفتيد، حتى بچهات، هر جا مىاز مركز تا سرحدّ 

خواهيم. مريضهايى كه در بستر و در بيمارستان بودند هم همين منطق را داشتند. جوانها هم همين منطق را. اسلامى را مى

   ٣٠١ن بود.دانشگاه و مدرسه هم همين منطق و زنها و مردها هم منطقشان همي
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  قيام ملت براى اسلام

اين ملتى كه از اول قيامش براى اسلام بود، براى قرآن بود، اين ملتى كه در طول چندين سال، تقريباً دو دهه و اخيراً چند 

سال، آن قدر زحمت كشيدند، آن قدر تحمل بليّات كردند، و آن قدر جوان دادند و آن قدر خانمانشان به باد فنا رفت، 

خواهيم. جمهوى اسلامى معنايش اين است كه رژيم، رژيم اسلامى باشد؛ با صراحت گفتند كه ما جمهورى اسلامى مى اينها

   ٣٠٢حكومت، حكومت اسلامى باشد، و قوانين، قوانين اسلامى.

  

  اسلام و ايمان انگيزه قيام ملت

ام لام قيام كرده است، [سست كنند.] اين ملت تا اسلتوانند ملتى [را] كه براى خدا و اسها مىبه خيال اينكه با اينطور توطئه

كند. اين ملت براى دنيا قيام نكرده است كه اگر جوانش گرفته شد، رو هست، به جاى خودش ايستاده است و خدمت مى

تى كه لعبداللَّه سيدالشهداست. ماست، نظير قيام حضرت ابى برگرداند. اين ملت قيامش نظير قيام انبيا و قيام ائمه هدى

شود. همه قدرتهاى عالم هم كه بر ضدش قيام بكنند است، به اينطور امور سرد و سست نمى انگيزه قيامش اسلام و ايمان

شما الآن در هر جاى اين كشور كه   ٣٠٣اند، اينها را از مقصد خودشان و انگيزه خودشان بر نخواهد گرداند.و قيام كرده

هاى مردم به اسلام است. و هر گرفتارى كه براى دولت پيش بيايد، براى دم، توجه تودهبينيد كه توجه عمومى مربرويد، مى

و براى ساير  ها پيش بيايدارگانهايى كه در دولت هستند، براى ارتش پيش بيايد، براى پاسدارها پيش بيايد، براى كميته

   ٣٠٤ند.كنرزمندگان، مردم به دنبال آنها و به حمايت آنها مهيا هستند و عمل مى

  

  بيدارى و رشد دينى و سياسى

  آگاهى ملت

ايد؟ و چرا [در چه هنگام و در چه شرايطى براى نخستين بار در خود احساس اين رسالت سياسى را فرموده سؤال:

  بسيج نفرموديد؟] -از همان هنگام كه جنابعالى رهبر خلقى بوديد -١٩٦٣هاى ايرانى را بلافاصله پس از حوادث سال توده
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يج دانستيم، درصدد بوديم و لكن بتدرما از اول براى اينكه مخالفت با رژيم داشته باشيم، چون رژيم را قانونى نمى اب:جو

ملت بيدار شد. يك امرى نبود كه بتوان در همان اوايل اين كار را انجام داد. در اين مدت كم كم مردم بيدار شدند و از 

   ٣٠٥هى به اوج خود رسيد و منتهى به اين مسائل شد.يك سال و نيم قبل به اين طرف، اين آگا

  بيدارى، هوشيارى و مقاومت ملت در مقابل ظلم

ملت ايران را بايد ما از آن تشكر كنيم. ملت بيدارى است، ملت هوشيار و مقاومى است در مقابل ظلم. در عين حالى كه 

كند. و اين ايستادگى به نتيجه كند، ايستادگى مىمى دهد، در عين حال، مقاومتبيند، اين همه كشته مىاين همه ظلم مى

خواهد رسيد. هيچ اشكالى نيست كه بعد از اينكه ملتها بيدار شدند و بعد از آنكه حتى زنها قيام كردند بر ضد دولت و بر 

   ٣٠٦شوند ان شاءاللَّه.ضد اين جباران، يك همچو ملتى پيروز مى

  احساسات و بيدارى مردم

 -بستند. روز جمعه، روز پنجشنبهآقا، مردم بيدار شدند؛ اگر مردم بيدار نبودند كه بازارها را اين جور نمى ملت بيدار شده.

بازار تهران اعتراضًا تعطيل شده. و مسئله  -انداز قرارى كه هم نقل شده است و هم مقاماتِ اطلاعات رسمى اطلاع داده

تواند اين كار را بكند. اين احساسات ف عادت است. هيچ كس نمىتعطيل بازار تهران يك امر عادى نيست، يك امر خلا

   ٣٠٧و بيدارى ملت است كه اين كار را انجام داده.

  رشد سياسى ملت ايران

نام بزرگ ملت ايران در عالم به رشد سياسى ثبت شد. نام بزرگ قم در بين ملت ايران به رشد سياسى و فعاليت و جانفشانى 

نثارى در تاريخ عالم ثبت شد. نام بزرگ بانوان ايران ثبت در فداكارى و جان» چهارمردان«زرگ در تاريخ ثبت شد. نام ب

ن ، پيشرو اي»چهارمردان«ثبت شد. بانوان قم و بانوان » چهارمردان«شد. نام بزرگ بانوان قم ثبت شد. نام بزرگ بانوان 

   ٣٠٨راهنمايى كردند.نهضت اسلامى بودند؛ رشد سياسى خودشان را اثبات كردند؛ نهضت را 

  رشد افكار سياسى در تمام اقشار ملت

شد در مدت كمتر از دو سال يك تحول پيدا شد كه تمام قشرهاى ملت افكار سياسى پيدا كردند. مجالسى كه صرف مى

و عمده اميد  ١٩٦ص: ٩امام، ج: فهيصح شود در امورى كه سرنوشت ساز است.در امورى كه بيهوده بود، حالا صرف مى
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اين است كه يك ملت الآن بيدارى پيدا كرده. ملت ما يك هوشيارى پيدا كرده كه حالا در هر جاى مملكت شما برويد، 

فهمند چيست. و اين خيلى اميدوارى براى ما دارد كه بينيد مردم روشن هستند؛ مردم تكليفشان را مىهر جا كه برويد، مى

   ٣٠٩ديگر قيام به شخص و به اين و به آن ندارد.

  دينى ملت -رشد سياسى

اين وضع ملت ماست. مقايسه بايد كرد بين اين ملت، قبل از اين نهضت و حالا؛ مقايسه سى سال پيش از اين با حالا كه 

دينى. آن وقت به آن وضع بود كه براى هيچ امرى دخالت  -ملت ما تا چه حدود رشد سياسى كرده؛ رشد دينى، سياسى

   ٣١٠براى خودش قائل نبود.

  هاى مردمخت همگانى و جهش تودهشنا

دانست و فرمان هاى مردم كه قبل از نهضت عظيم اسلامى، نظام شاهنشاهى را مظهر مليت و مدار عظمت كشور مىتوده

سرايى آنان، كشور را در سايه رهبرى شاه گوييهاى شاهان و گويندگان دربارى و مديحهشاه را مطاع و متبع، و از جزاف

پنداشت و استقلال مملكت را در زير پرچم شاهنشاهى، بيمه شده به حساب ه تا دروازه تمدن بزرگ مىمترقى و پيشرفت

   ٣١١هاى اين قصر خيالى ناگهان فرو ريخت.ها و كنگرهآورد، با يك جهش و شناخت همگانى، تمام پايهمى

  طلبى و آزاديخواهىرشد ملت در حق

خواهيم زيردست مستشارهاى خواهيم آزاد باشيم، ما مىخواهيم، ما مىقمان را مىگويند ما حاند مىمردمى هستند كه ايستاده

خواهد اين مسائل را. و نخواهد ديگر امريكايى نباشيم. اين رشد ملت ماست؛ ملت ما يك رشدى كرده است كه ديگر نمى

   ٣١٢ان شاءاللَّه شد اين مسائل.

  هارشد ملت در نپذيرفتن خدعه

ها را ا كرده و خيانتها و جنايتهايى كه در اين پنجاه سال در ايران شده ملاحظه كرده است، خدعهملت كه اكنون رشد پيد

   ٣١٣پذيريم، و تمام اينها خدعه است.پذيرد ما هم نمىپذيرد. و اينكه ما نپذيرفتيم، براى اينكه ملت نمىنمى
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  ملت زنده و بيدار

د، سابقه باشد، اين آرامشى كه در اخذ آرا شه است در دنيا، شايد بىسابقيكى هم كه از اين بالاتر است و بايد بگويم بى

كه مردم، ملت ما ثابت كردند رشد خودشان را، و با اين اثبات رشد، دست رد به سينه اشخاصى كه، دولتهايى كه باز طمع 

از اينكه شخصى برود شخصى دارند به ايران زدند. و من اميدوارم كه بعد از اين هم ملت خودش زنده باشد، و ابداً خوف 

بيايد، ابداً نيست. ملت بحمداللَّه روشن شده است؛ ملت بحمدالّلَه بيدار شده است؛ ملت بيدار را با رفتن اشخاص هيچ 

روز اتكا ملت ما ام اند، لكن اين دلشاديها براى آنها اثرى ندارد.شود عقب راند. البته در بعضى از راديوها مسائلى گفتهنمى

   ٣١٤كس ندارد جزبه خداى تبارك و تعالى. به هيچ

  مباهات به رشد سياسى و تعهد اسلامى ملت

ًا پرسيهاى گذشته، خصوصكنم كه در همهمن با كمال مباهات از رشد سياسى و تعهد اسلامى ملت شريف ايران تشكر مى

 ت كردند كه انقلاب اسلامى بزرگدر انتخاب رئيس جمهور، در اخلاق اسلامى و تعالى روحى، گوى سبقت را ربودند و ثاب

ما قبل از آنكه انقلاب سياسى و اجتماعى باشد، يك انقلاب معنوى روحانى است. من در ايام آخر عمر با اميدوارى كامل 

كنم. سرفرازى و مباهات آنگاه به حد كمال خواهد رسيد كه و سرافرازى از نبوغ شما به سوى دار رحمت حق كوچ مى

   ٣١٥اسلامى خود را نشان دهيد. -شوراى اسلامى، چون انتخابات رياست جمهورى كمال رشد انسانى در انتخابات مجلس

  بيدارى و اراده ملت

رسيدند، تسال، از بيست سال به اين طرف باز همان بودند كه از پاسبان مىاگر ملت ما در اين طول مدّت اين بيست، سى

ودند، ترسيدند، اگر اينها همانها بشان بود كه بروند، از اسم شاه كذا مىخواستند به كلانترى بروند خوفاگر يك وقتى مى

توانستند قيام كنند و اين واقعه را، اين واقعه اعجازآميز را به وجود بياورند. اوّل بيدار شدند. با نطق ناطقين، نويسندگان، نمى

خواستند. دنبال اراده و خواست قيام حاصل شد. و بيدار شدند. يعنى نويسندگان متعهد. بعد كه بيدار شدند اراده كردند. 

   ٣١٦شود.ديديد كه چيزى كه ملت خواست متحقق مى
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  تفاوتى مردمحق اظهارنظر و عدم بى

ر تلويزيون بينيد كه وقتى كه دشوند، مردم هر يكيشان نظر دارند. شما مىمردم ديگر سربسته و در بسته تسليم كسى نمى

تفاوت باشند. اگر هر دهند، اين طور نيست كه بىد، از زن، از مرد، از جوان، از پير، همه نظر مىكنند از افرانظرخواهى مى

يك ما تخطى كنيم از آن خواستى كه ملت دارد و آن خواستش اسلام است و احكام اسلام، اگر هر يك از ما تخطى كنيم 

شوند و حساب است در كار، جوابى نداريم، رد مىعلاوه بر آنكه در محضر خداى تبارك و تعالى در آن روزى كه همه وا

   ٣١٧رسند.همين مردم هم در همين جا به حساب مى

  بيدارى و همكارى ملت براى كشور

خودشان و ملت خودشان حاضرند براى هر خدمت و هر  ملت ما امروز بيدارند و همه اشخاصى هستند كه براى كشور

اش از بين برود، يك وقتى به هم بخورد اوضاع. آن مال آنهايى است ردهفداكارى؛ مثل يك رژيمى نيست كه اگر آن سر ك

   ٣١٨ملت با آنها نيست. -رژيمهايى است كه -كه

  آگاهى و تعهد اسلامى ملت

ملت ما يك ملت آگاه متعهد اسلامى هستند كه ديگر امكان ندارد از تبليغات سوئى كه در همه كشورهاى خارجى و 

   ٣١٩يرد در اين ملت اثر بكند. و من اميدوارم كه در ملتهاى ديگر هم اين تبليغات سوء اثر نكند.گمخالف با اسلام انجام مى

  رشد بينش سياسى در همه اقشار جامعه

اند؛ يعنى، به بركت اين انقلاب اسلامى ديد سياسى ايم، مردم هم فهميدهامروز روزى است كه همه ما مسائل را فهميده

الآن ديد سياسى در آنها، آنهايى كه اصًلا داخل در اين مسائل نبودند، آنها الآن داخل مسائل هستند رعيتها هم بالا رفته است؛ 

فهمند امروز، و رو به رشد هستند. زنها كه بكلى خارج بودند از همه چيز جامعه، هرگز و همه قشرهاى ملت مسائل را مى

اى اخير، آنها هم وارد شدند و به طور شايسته با حفظ موازين توانستند راه پيدا بكنند، بحمداللَّه در اين سالهحتى نمى

   ٣٢٠تبليغات دارند. -عرض كنم -شرعى وارد شدند و خودشان كلاسهايى دارند و
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  فداكارى در راه خدا نتيجه بيدارى ملت

ن ملت جوان جور نبود. چقدر اين ملت رنج كشيد، چقدر ايطورى بوده است؟ نخير، اول اينايران خيال كرديد اول اين

كند، اين براى اين است كه اين ملت بيدار شد، يك داد، چقدر اين ملت همه چيز خودش را فدا كرد و حالا هم دارد مى

   ٣٢١قدم برداشت براى خدا، خداى تبارك و تعالى عنايت كرد.

  رشد دينى و سياسى مطلوب در مردم

كنيم كه فردى بر مردم تحميل شود. بحمداللَّه مردم ما داراى رشد بايد مردم را براى انتخابات آزاد گذاريم، و نبايد كارى ب

و همگام  سياسى -باشند، و خودْ افراد متدين و درد مستضعفان چشيده و آگاه به مسائل دينىدينى و سياسى مطلوب مى

ب و دفتر و با محرومين را انتخاب خواهند كرد. و در چنين اوضاعى هيچ فرد و گروهى و هيچ نهاد و سازمان و حز

تواند در حوزه انتخابات ديگران دخالت نمايد، و براى غير حوزه خودْ فرد يا افرادى را كانديدا نموده و از تجمعى نمى

   ٣٢٢آنان تبليغ نمايد.

  

  هاحضور مصمم در همه صحنه

  ناپذير بودن ملت در نهضتخستگى

ى خود بردارند و ميدان را براى چپاولها و خيانتها باز خواهند ملت غيور ايران را خسته كنند تا دست از نهضت اسلاممى

 گذارند؛ غافل از آنكه ملت شجاع و بيدار و بپاخاسته، تا سرنگونى اين رژيم فاسد و قطع دست اجانب غارتگر از خزاين

   ٣٢٣شدنى نيست.ملت، آرام

  ملت ايران مصمم به كسب استقلال و آزادى

ا از چنگال استعمار و استبداد نجات دهد و مستقل و آزاد باشد؛ و سياستهاى خود ملت ايران تصميم گرفته است كه خود ر

   ٣٢٤سندد.پپسندد و يا نمىكند و براى او مهم نيست كه چه كسى اين سياستها را مىرا بر اين دو پايه نيز طرح ريزى مى
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  ادامه نهضت تا پيروزى نهايى

كه ملت ايران مهياست تا آخرين نفس به قيام و نهضت خود ادامه دهد. ما از كودتاى نظامى هيچ ترسى نداريم؛ براى اين

   ٣٢٥دارد.ملت ايران تا پيروزى نهايى را به دست نياورد، دست از نهضت خود برنمى

  تر شدن مردم در ادامه راهمصمم

ممتر اد و استعمار مصآنان بدانند كه به خواست خداى توانا ملت ما با رفتن اشخاص بزرگ در مبارزه عليه فساد و استبد

با  ٣٢٦نشيند.هاى گنديده رژيم سابق و طرفداران منحوس آن از پاى نمىشوند. ملت ما راه خود را يافته و در قطع ريشهمى

هاى ضعيف اى كه سد بزرگ رژيم منحوس را در هم شكست، اين پشهاين اراده مصمم كه ملت ما دارد، و با آن اراده

دشمنان كوردل اين كشور  ٣٢٧داند.ترسد. ملت ما شهادت را فوز عظيم مى. ملت ما از ترور نمىتوانند خودنمايى كنندنمى

ها و شيطنتها نخواهند توانست كشور اسلامى را آسيب رسانند. و ملت ما تا پاى جان در خدمت به اسلام بدانند كه با توطئه

   ٣٢٨حاضر، و در پشتيبانى از نهادهاى اسلامى مصمم هستند.

  در صحنه جنگ حضور ملت

غ در هاى نابالها هستند، بلكه پيرمردها و پيرزنها و دختر و بچهاّما امروز تمام ملت ما، نه فقط جوانهاو آنهايى كه در جبهه

سرتاسر ايران ملتى است كه همان طور  ٣٢٩بينند.صحنه گرفتاريها و در صحنه جنگ حاضرند و همه خود را در جبهه مى

ر صحنه بودند و با حضور خودشان بيمه كردند اين كشور را و اسلام را، الآن هم در سرتاسر كه در اول نهضت، حاضر د

   ٣٣٠كشور همه حضور دارند در صحنه.

  ها و تبهكاريهاحضور يكپارچه ملت در برابر توطئه

، ند گروهىها؛ مراقب تبهكاريها. و به مجرد اينكه احساس كملت امروز يكپارچه در صحنه است و مراقب؛ مراقب توطئه

يا اشخاصى، بر خلاف آن مسيرى كه ملت دارد، كه آن مسير انسانيت و مسير حق است و مسير جهاد براى ايمان وعقيده 

است، به مجرد احساس مخالفت اشخاص يا گروهها با اين راه، خود ملت، بدون اينكه احتياج به اين داشته باشد كه كسانى 

د ملت مجهز است. و تمام ملت، چه نيروهاى مسلح، ارتش و ژاندارمرى و شهربانى ملت را دعوت بكند يا تجهيز بكند، خو

و بسيج و پاسداران و نيروهاى ملى و چه ساير قشرها، كه آنها هم قواى مسلح به ايمان هستند، اينها همه در صحنه 
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همه چيزهايى كه بر ضد ها هستند؛ و خودشان جوابگوى حاضرند، وناظر اعمال اشخاص و ناظر اعمال گروهها و جبهه

خواهد شكل بگيرد هستند و بحمداللَّه احتياج به اينكه كسى آنها را بسيج كند ندارند. يك همچو ملتى است اين انقلاب مى

   ٣٣١شود و خستگى ناپذير است.تر مىدهد مصممآورد؛ و هرچه شهيد دراين راه پيروزى مىكه پيروزى نهايى را به دست مى

  گيرى ملت از صحنهنارهايستادگى و عدم ك

اند اند.] الآن در تمام كشور در صحنه، مردم موجودند و با مشتهاى گره كرده ايستادهاين ملت سرتاسر كشور الآن در [صحنه

گويد كه ذلك، مىدر مقابل شما. ملتى كه جوانش هر دو پايش را از دست داده و او را خواباندند و آوردند پيش من، مع

گويد من اولاد ديگرى هم دارم و براى شهادت حاضرم بدهم، آيد و مىمن شهيد بشوم، ملتى كه مادر شهيد مىدعا كنيد كه 

د دانكند و اين جهاد را براى خودش فخر مىخواند و جهاد فى سبيل اللَّه مىها نماز شب مىاو در جبهه ملتى كه جوانهاى

زده است و شب و روز خودش را در سنگر با آن هواى گرم و با  طلبى را به كنارطلبى و راحتو زندگى ننگين فرصت

   ٣٣٢رود اين ملت؟كند، با كشتن من و امثال من كنار مىگذراند و پيشروى مىآبى و با آن شدت مىآن بى

  ن ملت با دولت در رفع مشكلاتدبوهمگام

اى از هم نداريم. يك ارتشى و يك ملتى ايران يكى از ويژگيهاى بزرگش اين است كه الآن ما يك دولتى و يك ملتى جد

و يك دولتى جداى از هم نداريم. ملت با ارتش، با دولت، همگام است و مشكلات اگر براى دولت پيش بيايد، اگر براى 

پيش بيايد، خود اين مردم بهتر از دولت  -مثًلا -ارتش پيش بيايد، براى هر جهتى، براى يك طرف مملكت مثل زلزله

اى كه پيش آمد، ما ديديم كه با فعاليت حضرت آقاى صدوقى و د به فعاليت. چنانچه در كرمان اين زلزلهشونمشغول مى

توجه مردم، بسيارى از مشكلات رفع شد. و من الآن هم اميد اين معنا را دارم كه چون مردم حاضر در صحنه هستند، 

   ٣٣٣.مشكلات برطرف بشود. البته مسئله پاكسازى ادارات در دست اجراست

  ناپذير مردم در بازسازى كشورحضور دائمى و خستگى

هاى خونين، مردم عزيز و مهربان و ايثارگر در پى پيروزى عظيم رزمندگان پرتوان اسلام و آزادى خرمشهر، شهر لاله

هت جعلماى اعلام و ائمه محترم جمعه و جماعت در شهرستانهاى مختلف باتلگرافهاى بسيار آمادگى خود را  كشورمان و

بازسازى مناطق ويران شده اعلام و مراتب ايثار و فداكارى خويش رادر اين امر مهم و انسانى ابلاغ كردند. و براستى اين 

حضور دائمى و خستگى ناپذير در صحنه، و آمادگى و فداكاريهاى خالصانه مردم دلير ما براى هر مسلمانى غرورانگيز و 
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ان گفت اين هم يكى از الطاف الهى و بركات جنگ است كه اينچنين مردم را به توآميز است و مىبراى جهانيان اعجاب

   ٣٣٤هم نزديك و مهربان نموده و در غم و شادى يكديگر شريك ساخته است.

  ايستادگى در مقابل پيشامدها

از  ه امروز بعضىما بحمداللَّه، در جبهه داخل پيروز هستيم و رزمندگان ما از همه طبقاتى كه بودند، چه نيروى دريايى ك

آنها در اينجا تشريف دارند و خدا حفظشان كند و چه نيروى زمينى و چه نيروى هوايى و چه ساير قواى مسلح مثل سپاه 

هاى بزرگ خود كه عبارت از اند در مقابل هر پيشامدى. كشور ما كه سرمايهاند و ايستادهپاسداران و ديگران، در صحنه

كنند. براى هر اند و براى اسلام، براى دين خداى تبارك و تعالى جهاد مىلاص گذاشتهجوانهاشان باشد، در طبق اخ

   ٣٣٥اند.شود، اينها در صحنهپيشامدى كه براى مسلمين مى

  بودن مردم قبل و بعد از انقلابدر صحنه

ان در صحنه هستند كه انس ها آنطورانقلاب تا حالا، توده ملت از قبل از انقلاب و وقتى كه شروع كرد به نهضت و بعد از

شود. شما ببينيد كه در همين مجلس خبرگان، كه آخر چيزى بود كه از مردم خواستند، خوب در اينجا هم بيش متحّير مى

قول  به -خواستند بكنند، شش ميليوندر زمان سابق، وقتى كه با آن فشارها يك چيزى مى از چند ميليون رأى دادند.

رأى گرفتند. هياهو بلند كردند كه ملت رأى داده. در صورتى كه آن شش  -خواستند بكنندىخودشان آن هم كارى كه م

ميليون هم حالا چقدرش تقلّب بوده ما كار نداريم، اما آن شش ميليون هم از بستگان خودشان و آن فشارهايى كه آوردند 

خواهند دانند. خارج هرچى مىانند، همه ملت مىدروى مردم و خوفى كه ايجاد كردند بر مردم [بود.] اينجا همه آقايان مى

   ٣٣٦داند كه فشار هيچ نبود.بگويند، ملت مى

  هاى انقلاب با جان و دلپايمردى و حضور ملت در صحنه

يم كنم كه از ابتداى نهضت تا انقلاب عظپايان خود را نسبت به ملت شريف و متعهد ايران عرض مىتبريك و تهنيت بى

 هاى انقلاب با جان و دللاب تا پيروزى، و از روز پيروزى تا امروز، دليرانه و سخاوتمندانه در تمام صحنهاسلامى، و از انق

حاضر بوده و هستند، و از حريم اسلام عزيز و كشور خويش دفاع نموده، و بر ما و همه، منّتها دارند. و اگر نبود پايمردى 

 ملت مجاهد متعهد كه در طول انقلاب شد ...اسلام و كشور اسلامى نمىآنان، انقلابى نبود و پيروزى به اين عظمت نصيب 

ها دريغ نكرده است، و يكى از اركان پيروزى، حضور ملت ها و پشت جبههو جنگ تحميلى از كمكهاى شايان به جبهه
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دارد، و اميد  صحنه جنگ است. والحق، اين ملت نمونه در پيشگاه خداوند تعالى ارزشى عظيم ها خصوصاًدر همه صحنه

   ٣٣٧شود.و توقع است كه براى حفظ اسلام و كشور اسلامى خود بر حجم كمكها افزوده شود كه بحمداللَّه مى

  زندگى شرافتمندانه با حضور مردم در صحنه

 كاند، لكن بايد باقى بمانند در صحنه، اگر بخواهند ياند خيلى، بسيار خوبالحمدللَّه خوب در صحنه هستند مردم، خوب

   ٣٣٨زندگى شرافتمندانه داشته باشند، يعنى آدم باشند.

  عدم تأثير تبليغات سوء در مردم

شود و خواهد شد، در مردم تأثير چندانى نكرده است. اگر بينيد آن همه تبليغاتى كه عليه ما شده و مىدر عين حال مى

   ٣٣٩بينيد كه مردم اين گونه در صحنه حاضرند.ىشد، در حالى كه روز قدس نمونه بود و متأثير كرده بود، آثارش پيدا مى

  هامقاومت و حضور مردم عامل شكست توطئه

آيا ملت دلاور ايران در مقابل جنايات متعدد امريكا در خليج فارس اعم از حمايت نظامى و اطلاعاتى به عراق و حمله به 

ى نكرده است؟ آيا ملت ايران در جنگ ديپلماسسكوهاى نفتى و كشتيها و قايقها و سرنگونى هواپيماى مسافربرى مقاومت 

مقاومت نكرده است؟ آيا ملت شجاع ايران در مقابل  المللىشرق و غرب عليه خود و ايجاد بازيهاى سياسى مجامع بين

باران مناطق مسكونى و بمبارانهاى مكرر جنگ اقتصادى، تبليغاتى، روانى و حملات ددمنشانه عراق به شهرها و موشك

ى عراق در ايران و حلبچه، مقاومت نكرده است؟ آيا ملت عزيز ايران در مقابل توطئه منافقين و ليبرالها و زراندوزى شيمياي

داران و حيله مقدس مآبان مقاومت نكرده است؟ آيا همه اين حوادث و جريانات براى ضربه زدن به و احتكار سرمايه

توانست به اصول نظام ضربه بزند. كه خدا ها مىهر يك از اين توطئهاصول انقلاب نبوده است؟ كه اگر نبود حضور مردم، 

   ٣٤٠د.ها را ترك نگويگزاريم كه ملت ايران را موفق نمود تا با قامتى استوار به رسالت خود عمل كند و صحنهرا سپاس مى
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  الگوى ملل مستضعف جهان

  همت و شجاعت ملت زبانزد جهانيان و سرمشق آزاديخواهان

ايران، و همت و شجاعت شما زبانزد جهانيان و سرمشق آزاديخواهان است. من از اين راه دور چشم اميد به  شما ملت

كنم؛ و صداى آزاديخواهى و استقلال طلبى ام و آنچه در قدرت دارم در خدمت به شما كه به حق است نثار مىشما دوخته

   ٣٤١تعالى سلامت و عظمت شما ملت نجيب بزرگ را خواهانم.رسانم. و از خداوند شما را به گوش جهانيان رسانده و مى

  اقتداى مسلمين به ايران

بايد مسلمين بيدار بشوند، بايد از اين خوابى كه سيصد سال آنها را خواب كردند هوشيار بشوند؛ اقتدا كنند به ايران كه با 

رد براى اينكه اتكال به خدا داشت. همه بر تانكها و توپها و مسلسلها و قدرتهاى بزرگ غلبه ك -با مشت خالى -هيچ

   ٣٤٢خواهيم.كردند كه ما حكومت اسلامى مىخواهيم؛ همه فرياد مىگفتند ما اسلام مىمى

  نهضت ملت ايران الگوى ملتهاى ديگر

ستاده يرود توى ملتها. ملتهايى كه ببينند كه ملت ايران در مقابل يك قدرت بزرگ اكند، و مىنهضت ما دارد توسعه پيدا مى

و پيش برده، يك قدرت شيطانى را كه همه قدرتها دنبالش بودند يك ملتى ايستاده و ايستادگى كرده و پيش برده، ساير 

ملتها هم گرفتارند ديگر. آنها هم همين گرفتاريهايى كه ما داريم آنها دارند. مصر به دست سادات و جاهاى ديگر هم به 

 خواهند از زير اين بار بيرون بيايند، وقتى ديدند كه ايرانلتهايشان هستند. آنها هم مىدست ديگران. همه ملتها مبتلاى به دو

ن شود. ملتهاى ديگر هم هميقيام كرد و پيش برد، ولو كشته داد اما پيش برد، ديگران هم همين فكر در مغزشان پيدا مى

   ٣٤٣خواهند. آنها هم همين كار را خواهند كرد.معنا را مى

  م در ايران الگوى همه ملتهاتوجه به اسلا

ما يك نيم تحولى در مملكتمان پيش آمد كه مردم شبيه شدند تا يك حدودى به آن مردم صدر اسلام. و همه پيروزى ما 

كردند، معنا و اين تحول پيش آمد كه مردم همان طورى كه در صدر اسلام جوانهاى مسلمين آرزوى شهادت مى دنبال اين

گويند دعا بكنيد كه ما شهيد بشويم. كنند و مىو پيدا شد. و شايد هر روز جوانهايى به ما مراجعه مىدر ايران هم اين آرز
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اى كه در ايران پيدا شد، و اين توجه به اسلام كه در ايران پيدا شد، اين تحولى كه پيدا شد در ايران، و اين وحدت كلمه

   ٣٤٤بايد يك الگويى باشد از براى همه ملتها.

  لامى ايران راهنماى ساير مللانقلاب اس

اميد است انقلاب اسلامى ملت بزرگ ما و پيروزى عظيم آنان بر دشمنان اسلام و مملكت، راهنمايى براى ساير ملل ستمديده 

گران و بخصوص امريكا اين دشمن بزرگ را از خود كوتاه و تحت سلطه قرار گيرد و با اتحاد و همبستگى، شرّ همه سلطه

   ٣٤٥ت تعاليم مقدسه اسلام، عظمت از دست رفته خود را بازيابد.نموده در تح

  سرمشق گرفتن ملتها از ملت نجيب ايران

خوب است يك مقدار ملتهاى غير ايران از ايران سرمشق بگيرند، از اين ملت نجيب عزيز ما. خوب است يك قدرى از 

د و آنها ايستنكنند و در مقابل پليس مىتظاهرات مى اين جوانهايى كه در امريكا و در انگلستان و در بلاد غرب هستند و

خواهند بكنند، يك قدرى ما متنبّه بشويم و ما تعليم زنند و احقاق حق مىكنند، در حال غل هم فرياد مىرا غل و زنجير مى

كنند و ىاسلام دارند فرياد م طرف هستند، كأنّه آنها براىكنند. و ملتها بىاسلام فرياد مى بگيريم از اين جوانها كه آنها براى

   ٣٤٦كنيم و انصافاً انصاف نيست.ما اينجا با هم اختلاف مى

  ملت ايران الگوى مستضعفين

و هم نيروى هوايى كه از او بيشتر از ديگران  -كه خداوند حفظشان كند -شما امروز هم و تمام ملت و هم قواى مسلَّحه

ايد. ملت ما كارى كرده است كه تمام دنيا را به تحير واداشته است. ملت ما شود، به پيروزيهاى چشمگير رسيدهتعريف مى

بر بزرگترين قدرتهاى عالم غلبه كرده است. دست بزرگترين قدرتهاى عالم را از مملكت خودش قطع كرده است. دست 

 در عين حالى دشمنان بشريت را از كشور خودش قطع كرده است. الگو شده است از براى همه كشورهاى مستضعفين.

كه اين كار را كرده است، مأموريم ما همه، ملت ما، ارتش ما و ساير قواى مسلّح و همه مستضعفان، مأموريم كه در اين 

   ٣٤٧امرى كه كرديم، در اين پيروزى كه به دست آورديم ما استقامت داشته باشيم، پايدارى داشته باشيم.
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  لت و دولت ايرانتوصيه به كشورهاى اسلامى در الگو گرفتن از م

از اينجا بايد به همه كشورهاى اسلامى تذكر بدهم و اخطار كنم كه شماها در اشتباه هستيد؛ شماها كه اتكالتان را از خدا 

ايد و ملتهاى شما از شما متنفرند و لهذا، اگر يك برداشته و به قدرتهاى دنيوى مثل شوروى، مثل امريكا، اتكال پيدا كرده

نابود خواهيد شد، شما به خود آييد و اين رويه را ترك كنيد. شما از ملت ايران و دولت ايران الگو  برداريد،روز سرنيزه را 

كند، بدون اتكال به يك قدرت بگيريد. ملت ايران الآن آرامش را در كشور ايجاد كرده است و خود آرامش را ايجاد مى

افتد از به خدا و به ملت كرده است. از اين جهت، هيچ اتفاقى نمى ديگرى. دولت هم اتكال از سرنيزه را برداشته و اتكال

وزير. اينها براى اين است كه ما در زير پرچم مبارك اسلام جمهور يا شهيد شدن نخستكشته شدن و شهيد شدن رئيس

به  ديگر هم اتكالشان ] و ملت ما وفادار به اسلام است. ملتهاى اسلامى] و اتكال به خداى تبارك و تعالى [داريم[هستيم

   ٣٤٨خدا و اسلام است.

  آساى قرنملت ايران، ملت معجزه

اند و تاكنون هيچ كشورى اينطور عمل نكرده همه ايران و همه زن و مرد ايران بايد بدانند كه در مقابل قدرتهاى دنيا ايستاده

اى كه ايران موردش ورد ظلم به اندازهاست. هيچ كشورى تاكنون در مقابل تمام قدرتها نايستاده است و هيچ كشورى م

اند. در عين حالى كه كشور اسلامى ايران مورد ظلم ابرقدرتها واقع شده است و از همه اطراف هجوم واقع شده است، نشده

م ذلك، چون ملت براى خدا قياشود، تبليغات همه بلندگوهاى دنيا تقريباً به ضد اين جمهورى اسلامى است، معبر او مى

ه است و براى استقرار احكام اسلام قيام كرده است، در مقابل همه ايستاده است و به پيش رفته است و هيچ انقلابى كرد

لت مظلوم شما م در دنيا مثل اين انقلاب نبوده است كه با ضايعات كم، پيروزيهاى چشمگير و زياد به دست آورده باشد ...

شود، چه حمله تبليغاتى و چه حمله تسليحاتى، در مقابل همه و مىايران، كه از همه طرف به شما حمله شده است 

شود، و اميدوارم كه هر روز افزونتر بشود. شما در اين قرن معجزه كرديد. ايستاديد و ايستادگى شما هر روز افزون مى

ورتى رتها ايستاديم. در صتواند بگويد كه ما در مقابل همه قدملت ايران ملت معجزه آساى قرن است. هيچ ملتى در دنيا نمى

ذلك، شما، هاى محيرالعقول دارند و حتى محمدرضا هم مجهز به تمام سلاحهاى مدرن بود، معكه قدرتهاى بزرگ اسلحه

هاى شما، جوانهاى شما، مرد شما، زن شما، آمدند بيرون و با دست خالى در مقابل مسلسلها و تانكها و توپها ايستادند بچه

   ٣٤٩ادند. و شما از اين به بعد هم همين ملت هستيد و از اين به بعد هم انگيزه شما همه اسلام است.و آنها را شكست د
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  نهضت ملت ايران عامل بيدارى كشورهاى اسلامى و مستضعفان

ما ملت ايران كه نهضت كرديم و دست ظلم را كوتاه كرديم بايد دنبال اين مطلب باشيم، و تا آنجايى كه دست ظالمان را 

ى از كشور خودمان كوتاه كنيم و با هدايت اين نور ساير كشورهاى اسلامى و ساير مستضعفان جهان بيدار بشوند و بكل

   ٣٥٠خودشان را از تحت سلطه قدرتهاى بزرگ خارج كنند.

  ملت نمونه

ت يك مل هستند، از تمام اقشار ملت تشكر كنم كه كه حاضر هستيد و كسانى كه غير حاضر ٣٥١من بايد از شما آقايانى

نمونه هستند. و اميد است كه اين ملت نمونه اسباب اين بشود كه انقلاباتى در ايران، در دنيا پيدا بشود زيادتر از آنى كه 

   ٣٥٢الآن هست.
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