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اشداء بر کفار معنايش اين نيست که با کفار « محمد رسول اهلل و الذين معه اشدّاء علي الکفّار رحماء بينهم»فرمايد:  ي قرآن مي آيه

کند؛ يک وقت در  دائم در حال جنگند. اشداء، شدت، يعني استحکام ... استحکام يک وقت در ميدان جنگ است، يک جور بروز مي

هاي خود، آنجايي که الزم بود با طرف خود و  کند. شما ببينيد پيغمبر در جنگ است، يک جور بروز مي ميدان گفتگوي با دشمن

ي پيغمبر استحکام است؛ استوار، يک ذره خلل نيست. در جنگ  زند. سر تا پاي نقشه دشمن خود حرف بزد، چه جوري حرف مي

يي! تاريخ را بخوانيد. اگر جنگ است، با شدت؛ اگر گفتگو است، با هاي مقابل وارد گفتگو شد، اما چه گفتگو احزاب پيغمبر با طرف

 شدت؛ اگر تعامل است، با شدت؛ با استحکام. اين معناي اشداء علي الکفار است. رحماء بينهم، يعني در بين خودشان که هستند،

جا بايد دل داد و  يست. اينجا ديگر آن شدت و آن صالبت ن جا ديگر خاکريز نرم است، انعطاف وجود دارد؛ اين نه؛ اين

 جا بايد با هم با تعاطف رفتار کرد. دل گرفت. اين

 (92)سوره مبارکه الفتح آيه 
 .2/5/78بيانات در ديدار مسئوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم صلي اهلل عليه و آله وسلم  

** 

ر لحظه که شما رنجي ميبريد، مراقبتي ميکنيد، زحمتي ميکشيد، ثواب الهي را نبايد ناديده گرفت. بدانيد، هر شبي، هر ساعتي و ه

کرام الکاتبين آنرا مينويسد و هنگامي که نهايت نياز را به آن داريد، عين همان عمل صالح براي شما حاضر و ناظر است و به 

 87/4/95کمکتان مي آيد. 

** 

يکن برنامه ريزي براي رفتن به سمت آن هدف انجام نگرفت و اگر تشکيالتي بوجود آمد، اما هدف روشني نداشت، يا هدف داشت ول

تشکيالت بيکار ماند، به خودي خود، تشکيالت از هم خواهد پاشيد و اگر هم بماند، صورت بي جاني خواهد بود. خاصيت تشکل 

 انساني اين است. هدف را محدّد کنيد و مشخص نماييد که ميخواهيد چه کار کنيد.

کنند؛ و نگه داريد؛ مثل کوهنوردها در جاهاي خطرناک که با ريسمان يکديگر را، کمرها را، به هم وصل ميهمديگر را حفظ کنيد 

شود تا آخر کوه؛ وقتي به همديگر وصل شدند، ريسمان بستند، اگر يکي لغزيد، ديگران که هنوز يکي اگر پايش بلغزد، پرت نمي

 جوري است. ارتباط و اتّصال، اين کشند؛دارند و باال مياند، او را نگه مينلغزيده

ّ وَ تَواصَوا بِالصَّبر؛ هم به پيمودن راه حق يکديگر را توصيه کنيد، هم به صبر؛ صبر يعني استقامت، ايستادگي، ثبات وتواصَوا بِالحَقِ

 قدم، در مقابل حوادث تلخ نلغزيدن، نلرزيدن، مردّد نشدن؛ اين عرض ما با شما است.

** 

گُم کند؛ که اين گُم کردن، عينِ بازيافتن به  خصوصيتش اين است که فرد بايد خودش را در جمع حل کند،يک کار جمعي 

نحو درست است. چيزي کم نميشود از آدمها، چيزها افزوده ميشود. من مثال ميزنم به اين ليوان آبي که توي آن يک حبّه قند را 

ي چيزهايي که توي قند ه قدر خودش شيريني دارد، به قدر خودش همهاندازيد. اين يک حبّه قند يک چيز مشخصي است، بمي

کرد آمد و صدا ميهست، در اين هست. وقتي در ليوان آب انداختي، تمام است؛ يعني يک ذرّه از اين ذرّات ريزي که زير دندان مي

 يشود در آب.ماند؛ تمام حل مداد که هان! مَنَم، يک دانه از اينها باقي نميو خودش را نشان مي
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ها را در قبال  هاي خودش را، آن خود محوري در رابطه با اخالق تشکيالتي، اصل همين است، بايستي جوري باشد که انسان منيّت

 جمع کنار بگذارد.

9/3/9352 

** 

که در يک جا بماند، اند. مثالً اگر شما به يک يگان نظامي، تحرک و برنامه و دستور ندهيد، يک ماه هاي بشري با کار زنده سازمان

شود! قدرت و نفوذ فرماندهي در سراسر شود. الزم نيست کسي آن را منحل کند؛ به خودي خود منحل ميبه خودي خود منحل مي

کند. شما اين کار را بکنيد؛ شان را حفظ ميآورد و حيات جمعيتمام اجزاي اين مجموعه است که آن را به حرکت و نشاط در مي

ي خودتان کار را چنان بدميد که تحرک آن دائمي باشد و اصالً اين فکر به ذهن کسي نيايد که ممکن است روزي هيعني در مجموع

 (9379/99/87اين مجموعه منشعب يا منحل شود. )

** 

 بايد مسأله فرهنگ را با کليتش، مسأله اول اين کشور به حساب آورد.

** 

هاي فرهنگي کشور است.  ين هدف دشمنان جمهوري اسالمي، تسخير پايگاهتر تواند انکار کند که فوري کس نمي امروز هيچ

98/7/9378 

** 

هايي  دغدغهکنم و حقيقتا دغدغه دارم. اين دغدغه از آن  ي فرهنگ، بنده به معناي واقعي کلمه، احساس نگراني مي در عرصه

 ه درگاه پروردگار تضرّع کند.است که آدمي به خاطر آن، گاهي ممکن است نصف شب هم از خواب بيدار شود و ب

 جواب کار فرهنگي باطل، کار فرهنگي حق است.

** 

 بايد طلبگي کار کنيم، بايد فقيرانه کار کنيم. نه اينکه پول نخواهيد، نه اينکه امکانات نخواهيد، نه اينکه دنبالش نرويد. چرا برويد،

 کمبود و فقر.اما اگر نشد؛ ره چنان رو که رهروان رفتند؛ يعني با همان 

** 

چيزها نيستيم، اين زر و زيورها نيستيم، ما اهل  گذاري کنيد، نگوييد آقا ما اهل اين    سعي کنيد در زيبايي کوشش کنيد، سرمايه

کوشش کنيد و پول گيرد،  دنيا نيستيم، نه آقا! اين دنيا نيست، اين آخرت است؛ به گردن من. در زيباييِ کاري که انجام مي

 محتوا. دارِ بي گويم، نه کارهاي تجمالتي زرق و برق کنيد، هيچ اشکالي ندارد. البته زيبايي که ميخرجش 

** 

ها نبايد انجام بدهند و هر کسي وارد ميدان کار فرهنگي بشود و  دهند؛ چرا کار فرهنگي را خبره ها انجام مي همه کارها را خبره

 چيزي بگويد و نظري بدهد و اقدامي بکند؟

 امي، هر دعوتي، هر انقالبي، هر تمدني، هر فرهنگي مادامي که در قالب هنر ريخته نشود شانس ماندن ندارد.هر پي

** 
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چه کار براي شخص خودمان يا خانواده خودمان، جهت  -و انجام آنرا تعهد کرديم وجدانِ کار يعني اينکه اگر کاري برعهده گرفتيم 

آن را  -هاي کشوري مردمي مربوط به ديگران باشد؛ مثل امور مهم اجتماعي و مسئوليت نان در آوردن باشد و چه کاري اجتماعي و

 خوب و کامل و دقيق انجام دهيم. به تعبير معروف، براي آن کار سنگ تمام بگذاريم.

** 

قالب تشکيالت تواند معبد باشد ولي مبادا تبديل به معبود گردد. اصول و ارزشهاي عقيدتي و معنوي خويش را در تشکيالت مي

 حفظ و بر صميميت و همدلي بين اعضاء تاکيد کنيد.

9383/9/9 

 از جمله کارهايي که بايد بکنيد، يکي اين است که مخاطب خودتان را خلق کنيد. 

ها به دنبال يک جهت  کنند. اين ترين معنايش اين است که افرادي که در اين تشکيالت کار مي يک تشکيالت واحد، اولين و واضح

گردند، آن هم با همکاري و همراهي و همگاني با يکديگر. پس اخالق تشکيالتي يعني   ي واحدي مي احدي، به دنبال گمشدهو

 اخالق اسالمي.

** 

هايمان خوب است و با نيتِ خوب وارد ميشويم؛ اما نميتوانيم اين نيت را نگه داريم؛ اين نيت در اثناي راه به خيلي از ماها نيت

که جايگاه نيت، دل  -ي قوىِ معارضي دل را د ميکند؛ سايش پيدا ميکند؛ کمرنگ و ضعيف ميشود و احياناً يک جاذبهموانعي برخور

به سوي خودش جذب ميکند؛ يک وقت نگاه ميکنيد، ميبينيد اصالً نيت رفت؛ نيت يک چيز ديگر شده؛ آن وقت راه انسان  -است 

 عوض ميشود.

** 

نيستند که لزوما درس مديريت يا دوره علوم سياسي را گذرانده باشند؛ کساني هستند که هدفها  يک کادر برجسته و اليق، کساني

 (9388/99/93را خوب بفهمند، راهها را خوب تشخيص بدهند، بتوانند خوب تصميم بگيرند و خوب اقدام کنند. )

** 

ترسند؛  ي حق مي يک وقت هست که اين جبهه ي مقابل او به دنبال باطل است. کند؛ جبهه اي دارد حق را دنبال مي يک جبهه

دهند، البته  صبري نشان مي خورند. يک وقت هست که بي خورند؛ حقند، اما شکست مي خب بله، معلوم است که شکست مي

کنند، دنبال دنيا و ماديت و عشرتند، البته شکست  خورند؛ يک وقت حرف حق دارند، اما به لوازمش عمل نمي شکست مي

خداي متعال چک سفيدي نداده است که شما چون بر حقيد، حتما پيروز خواهيد شد؛ نه، شما پيروز خواهيد  خورند. مي

کنيد. اگر بايستيد، پيروز خواهيد شد. ولي تا فرا رسيدن آن پيروزي نهايي،  شد، چون بر حقيد، و چون ايستادگي مي

 مبارزه، درگيري و چالش ادامه دارد.

 99/8/28استان کرمانشاه؛ بيانات در ديدار بسجيان  

** 

خواهد که اينهشت سال جنگ بود. شوخي که نيست! ما براي چه اين همه در مقابل دشمن مقاومت کرديم؟ دشمن از ما چه مي

با خريد  -را گفت: گفتي اين بلي روز الست « بلي»که ديگر جاي ابهامي ندارد. پاي اين فکر و پاي اين کند؟ اينطور فشار وارد مي
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امضا کردند و خودتان بيشتر از همه بايد پاي اين اصول بايستيد. بايد مقاومت کرد. البته من قبول دارم که مقاومت « بال»زاران ه

کم من فئة قليلة غلبت فئة کثيرة »ي کمتر، همان کساني هستند که تابند. اما اين عدهي کمتري آن را برميسخت است و عده

 ييد.و شما، آنها(«. 3باذن اهلل)

** 

تکليف اين است که ما اصلي را که به آن اعتقاد پيدا کرديم، پاي آن را امضا کرديم، با خون هم امضا کرديم، رها 

 84/99/9389.نکنيم

** 

من يرتدّ منکم عن دينه فسوف يأتي اهلل بقوم »ماند؛  ي عظيم، هرگز اين قافله از راه باز نمي اي از اين قافله با برگشتن يک عده

ها هستيد. شما که دوران جنگ را  ها، خود شما جوان هايي به وجود خواهد آمد. يکي از اين رويش ؛ ... رويش«يحبّهم و يحبّونه

ي  هاي جنگ نبوديد؛ اما امروز سر تا سر کشور اسالمي و انقالبي ما از روحيه نديديد، شما که امام را نديديد، شما که در عرصه

 و احساس عزت، لبريز است.  ايستادگي و ثبات و افتخار
 (54)سوره مبارکه مائده، آيه 

 .99/8/29هاي شهدا و ايثار گران استان خراسان شمالي؛  بياينات در ديدوار خانواده

*** 

ها بمانند برويد سراغ کارهاي نشدني تا بشود. تصميم  اند براي اسالم بايد اشخاصي باشند که اگر همه رفتند آن آنان که کمر بسته

 بگيريد بر برداشتن کارهاي سنگين تا برداريد.

 )و ال يخشون احد اال اهلل(.

هايش چه؟ جوابش اين است که )و کفي با اهلل حسيبا(. خدا را فراموش نکن. خدا حسابت را دارد. در ميزان الهي، رنج  خب زحمت

خون دلي که خوردي، دنداني که روي تو، محروميت تو، کف نفس تو، حرصي که خوردي، زحمتي که کشيدي، کاري که کردي، 

 شود. ها هيچ وقت فراموش نمي جگر گذاشتي، اين

** 

ي کارها به شما متوجه  جا را مرکز دنيا بدانيد و آگاه باشيد که همه ايد، همان در جمهوري اسالمي، هر جا که قرار گرفته

ي رياست جمهوري  پرسيدند که بعد از اتمام دوره من ميچند ماه قبل از رحلت امام عجل اهلل تعالي فرجه الشريف، مرتب از است. 

ي رياست جمهوري به  کردم که بعد از اتمام دوره کار کنيد. من خودم به مشاغل فرهنگي زياد عالقه دارم؛ فکر مي خواهيد چه مي

رياست جمهوري، امام به من ي  اي بروم و کار فرهنگي بکنم. وقتي از من چنين سؤالي کردند، گفتم اگر بعد از پايان دوره گوشه

ام  حتي اگر به جاي گروهان، پاسگاه بود من دست زن و بچه -بگويند که بروم رئيس عقيدتي، سياسي گروهان ژاندارمري زابل بشوم

جا  شد و من در آن کردم؛ يعني براي من زابل مرکز دنيا مي گفتم و از ته دل بيان مي روم! واهلل اين را راست مي گيرم و مي را مي

شدم! به نظر من بايستي با اين روحيه کار و تالش کرد و زحمت کشيد؛ در اين صورت، خداي  مشغول کار عقيدتي، سياسي مي

 5/99/9388متعال به کارمان برکت خواهد داد. 

** 
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خوب منظبط و جا  ي وسيع است؛ اگر همان اي از اين جبهه شما هر جا هستيد و هر جا مشغول کاريد، بدانيد همان جا يک گوشه

 7/9/9375ايد.  وفادارانه و با مهارت کار کنيد، در اين جبهه اثر گذاشته

** 

اي حريم انقالبي را حفظ کنند. اآلن  خواهم که عده ها از شما اجتناب کنند. من اين را مي بگذاريد به خاطر شعار شما، بعضي

 شود. گفت؛ به بدهکار که رو بدهي، طلبکار مي ه مياند! مثل همان ک اي روي مسائل اصلي انقالب جرأت پيدا کرده عده

** 

توانيد مورد بازي و اداره بازي پرهيز کنيد. اين توصيه را جدي بگيريد و هر چه ميي کار سازماني و تشکيالتي از کاغذ در زمينه

 توجه قرار دهيد که بسيار مهم است.

** 

سازي نکند، هيچ کاري  تر است. اگر انقالب، انسان زي از همه چيز مهمسا حقيقتا اين واقعيتي است که براي يک انقالب، انسان 

 .98/98/9372نکرده است.

** 

 99/2/9377براي يک کشور، نيروي انساني همه چيز است. ما اگر نيروي انساني نداشته باشيم، هيچ چيزي نداريم. 

** 

ها در مقابل مثل خودشان  شان نگاه نکنيد. آن يهاي ظاهري و سر و صدا دشمن اسالم هر کس که باشد ضعيف است. به قدرت

 خوبند؛ در مقابل اسالم و معنويت و نيروي ايمان و اتکاي به خدا، ضعيفند. تجربه ... اين را به ما نشان داده است.

4/7/9372. 

** 

 ها دور دست و انجام کارهاي بزرگ آماده کنيد.  کشور و آينده آن، متعلق به شما است خود را براي فتح افق
 .39/9/23بيانات در مراسم دانش آموختگي دانشجويان افسري و تربيت پاسداري دانشگاه امام حسين عليه السالم؛ 

** 

 اگر براي خدا پا در ميدان گذاشتيد و ايستادگي کرديد، پيروزي قطعي است؛

 «ثمّ ال يجدون وليّا و ال نصيرا* سنّة اهلل الّتي قد خلت من قبل و لن تجد لسنّه اهلل تبديالو لو قاتلکم الذين کفروا لولّوا األدبار »

 (93-99)سوره مبارکه فتح، آيات 

 .92/98/29بيانات در ديدار مردم قم؛ 

** 

آن ايستادن، هاي ناب، مطرح کردن درست آن در عالم، پاي  نصرت خدا يعني فکر کردن، اندوختن انديشه -اگر نصرت خدا بکنيم

؛ خداي متعال حتما و قطعا نصرت «لينصرنّ اهلل» -تدبير براي پيشبرد آن به کار بردن، در مقابل خطرات آن سينه سپر کردن 

؛ از خدا راستگوتر «و من اصدق من اهلل قيال»کند.  اين است؛ يعني خدا حتما و قطعا نصرت مي« لينصرنّ»خواهد کرد. معناي 

 کيست؟

 ( 999ساء، آيه )سوره مبارکه ن
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 92/98/29بيانات در ديدار مردم قم؛  

** 

ي پيروزي بدون حرکت به هيچ کس نداده است. صرف مؤمن بودن هم کافي نيست؛ مجاهدت الزم است، صبر  خداي متعال وعده

 « و لنصبرنّ علي ما ءاذيتمونا»الزم است؛ 
 .99سوره مبارکه ابراهيم آيه 

 98/3/29سفراي کشورهاي اسالمي؛  بيانات در ديدار مسئوالن نظام و
** 

فاستقم کما »فرمايد:  عزيزان من! مواظب باشيد دشمن حرکت شما را متوقف نکند خداي متعال در دو جاي قرآن به پيغمبرش مي

پيش  استقامت يعني ايستادگي کردن، ادامه دادن، راه را دنبال کردن، متوقف نشدن؛ اين رمز کار است بايد«. استقامت کن« »امرت

 برويم.

 (95)سوره مبارکه الشوري آيه 

 98/99/28. 

 ** 

ترسيد؟ سپاه زمين و آسمان؛ مال خداست. با خدا باش، اين سپاه زمين و آسمان مال  از چه مي« و هلل جنود السماوات و األرض»

 الهي است.   شماست؛ در اختيار شماست. اين سنت
 (4)سوره مبارکه الفتح آيه 

 .2/5/78سئوالن نظام به مناسبت مبعث حضرت رسول اعظم صلي اهلل عليه و آله وسلم؛بيانات در ديدار م
** 

 «و لو قاتلکم الذين کفروا لولّو األدبار ثمّ ال يجدون وليّا و ال نصيراً» 

 يافتند! کردند، سپس وليّ و ياوري نمي کردند بزودي فرار مي و اگر کافران )در سرزمين حديبيّه( با شما پيکار مي

اگر بايستيد، اگر استقامت کنيد، اگر هدف را گم نکنيد، اگر تالش را متوقف نکنيد، بدون ترديد  غلبه ترديد غلبه در اين عرصه با 

 شماست. حاصل حرف من همين است با شما جوانان عزيز. 

 هاي شيراز؛  بيانات در ديدار اساتيد و دانشجويان دانشگاه

 (99)سوره مبارکه الفتح آيه 

94/9/78 

** 

ي دشمنند، در دل  که زير سلطه ترسند. حزن و اندوه بر اين خوف از دشمن در دل جوانان ايراني نيست. جوانان ما از دشمن نمي

ي الهي و فرشتگان الهي به  ؛ خوف نداشته باشيد، حزن و اندوه نداشته باشيد. اين پيام مالئکه«الّا تخافون و ال تحزنوا»ها نيست.  آن

 شماست.

 (38مبارکه فصلت آيه  )سوره

 2/7/77بيانات در ديدار دانش آموزان و دانشجويان بسيجي؛ 

** 
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توکّل معنايش اين نيست که کار را رها کنيد بنشينيد تا خدا بيايد عوض شما کار را انجام بدهد؛ اين نيست؛ توکّل اين است که 

ي که خداي متعال شما را کمک خواهد کرد؛ امروز مسئله وقت يقين داشته باشيدشما راه بيفتيد، عرق بريزيد، تالش کنيد، آن

 جمهوري اسالمي اين است.

** 

ترين افراد ميداند و  وارد ميدان ميشود. من ميخواهم به شما عرض کاره هم باشد، خودش را مسئول انقالبىِ مثبت حتّى اگر هيچ

 9382/99/82مثبت باشيد.  کنم: عزيزان من! جوانان! انقالبىِ

** 

طور  نشيني نبود؛ او هم همان ي اين و آن و ترس و ضعف و عقب ام بزرگوار ما در راه حق و عدالت قائل به رودربايستي و مالحظهام

که  ترسيد؛ از اين ، از تنهايي نمي«ال تستوحشوا في طريق الهدي لقلّه اهله»که امير المؤمنين عليه السالم توصيه فرموده بود که: 

 يد، واهمه نداشت؛ حق با اوست، پس خدا با اوست.ترس تنها بماند، نمي

 

 (989)نهج البالغه، خطبه

7/5/77 

** 

درجه در  978را گفتند، اما امروز به جاي کعبه رو به بتکده دارند؛ شعارِ خوب را دادند، اما امروز « ربّنا اهلل»ها  بينيد بعضي اگر مي

ها پيدا  نتوانستند نگه دارند، چرا نتوانستند؟ چون در اثناي راه، جاذبهکنند، عاملش اين است؛  جهت عکس آن شعار حرکت مي

 شود. مي

 7/7/74بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت، 

** 

است ... يعني مهاجم، مقتدر، داراي فکر  و بدون  عقبگرد. مواضع محکم، « کرّار غير فرّار»امير المؤمنين عليه السالم يکي از القابش 

ها و  ها و ظلم ها و بديها و زشتي ايستادگي بر مبانيِ مورد قبول و مورد اعتقاد، از موضع تدافعي خارج شدن و نسبت به کجي

 هاي دنيا در موضع تهاجمي قرار گرفتن؛ اين همان صفت کرّار غير فرّار اميرالمؤمنين عليه السالم است. عدالتي بي

 97/5/74هاي نماز جمعه،  بيانات در خطبه

** 

وعد اهلل الذين امنوا منکم و عملوا الصالحات ليستخلفنّهم في االرض کما استخلف الذين من »ي الهي که فرمود:  شک نداريم وعده

ي عملي است و تحقق پيدا خواهد کرد. شرط آن، ايستادگي استقامت، راه را  وعده« قبلهم و ليمکّننّ لهم دينهم الّذي ارتضي لهم

 م نکردن، وحدت را حفظ کردن و به خداي متعال توکل کردن است.گم نکردن، هدف را گ

 (55)سوره مبارکه النور آيه 

 7/9/74بيانات در ديدار کارگزاران نظام، 

يابن مسعود! اذا عملت عمال »فرمايند:  صحابي معروف مي -« عبداهلل بن مسعود»]نبيِ اکرم صلي اهلل عليه و آله و سلم[ خطاب به 

خواهي انجام بدهي، با دانش و خرد انجام بده. اين، استثناء ندارد و شامل  ؛ اي پسر مسعود! هر کاري که مي«فعمل يعلم و عقل

ي  ؛ مبادا هيچ کاري را بدون تدبير و دانش انجام دهي؛ همه«و ايّاک و ان تعمل عمال بغير تدبير و علم»شود؛ ...  ي کارها مي همه
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؛ چون خداوند «فأنّه جلّ جالله بقول: و ال تکونوا کالّتي نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا»کارها بايد سنجيده و علمي صورت گيرد. 

دانش و  منطق و بي کرد. اگر کار را بي ها را دوباره پشم ميکرد، بعد نخ فرمايد: مثل آن پير زني نباشيد که پشم را نخ مي مي

 ايد. واژگون کردهتدبير انجام دهيد، قوّتي را که خدا به شما داده،  بي

 ايد. ما نبايد به عقب برگرديم.  ايد و به عقب برگشته ي علم و عقل را به زمين ريخته و ذخيره
 (999ص  84؛ بحاراالنوار، عالمه مجلسي ج 447)مکارم االخالق رضي الدين حسن بن فضل طبرسي ص 

 .99/8/79بيانات در ديدار جمعي از دانشجويان زنجان، 
 

** 

ها به شکل عجيبي بروز کند. مثال شهيد حسن باقري، بال  اي شد براي اينکه استعدادهاي مکنون در انسان سيلهو دفاع مقدس

اين مسير حرکت از يک سرباز صفر با يک  52؛ کي وارد جنگ شده است؟ در سال 79شک يک طراح جنگي است. کي؟ در سال 

ها  ست؛ اين جوان در ظرف دو سال اين حرکت را کرده است! ايناستراتژيست نظامي، يک حرکت بيست ساله، بيست و پنج ساله ا

 معجزه انقالب است.

** 

هايي باشند که شاءاهلل همان هايي که در اين بدر کبري امروز شرکت خواهند کرد، ان امروز هم جنگ بدر کبري است. اي بسا همين

هايي که تو اين  باشند، يعني اگر زنده بمانند اين نفر هم 393در ظهور ولي عصر عجل اهلل تعالي فرجه الشريف هم جزو آن 

 99/4/9383مجموعه هستند، بالشک توي آن مجموعه هم خواهند بود مگر به شهادت يا به مرگ صحنه را خالي کنند. 

** 

غفلت از شود، اين  کند و بعد دچار غفلت مي ي جنگ، قلعه و دژي را فتح مي آن گروهان يا گردان يا لشکر سربازي که در جبهه

انگيزگي، ضعيف شدن انگيزه و غيرت،  آورد. اولين عامل، بي شود؟ عواملي وجود دارد که اين غفلت را به وجود مي کجا حاصل مي

 92/98/9382ضعيف شدن ايمان و ضعيف شدن همبستگي و شجاعت است. 

** 

 امروز جمهوري اسالمي و نظام اسالمي با يک جنگ عظيمي مواجه است؛ ليکن جنگ نرم

 4/7/9377؛جنگ نرم، راست است؛ اين يک واقعيت است؛ يعني االن جنگ است! 

** 

طلبد؛ با تمام وجود، خود را براي اين عرصه آماده کنيد.  ي جنگ نرم، بصيرتي عمّار گونه و استقامتي مالک اشتروار مي عرصه 

93/99/9329 

** 

اش حفظ شود، احتياج به مجاهدت و  اسالمي و انقالبي و فرهنگ ملياين ملت، براي اينکه حيثيتش و کيان حقيقي و انساني و 

توانند بکنند. من فقط  ها مي مقاومت و ايستادگي در مقابل تهاجم دشمن و تهاجم کردن به نقاط ضعف دشمن دارد. اين را خودي

 9389./99/5حرفم همين است. 

** 
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 2/99/9382جنگ فرهنگي کار آساني نيست؛ کار زبدگان است. 

** 

 7/9/9389امروز بزرگترين جهاد در ميدان تبليغات اين است که کسي بتواند ملت ايران را به عاقبت و فرجام اين راه اميدوار کند.

** 

اين جبهه فقط با تقوا پيش خواهد رفت. اين نظام جز با رعايت تقوا و طهارت و پاکي و محاسبه دقيق و صحيح و حسابرسي هر 

 93/5/9388پيش نخواهد رفت.  -« بو انفسکمحاس» -کدام ما از خودش 

** 

 9/8/9377مادامي که هوشيارانه، آگاهانه در ميدان نباشيم، تدبير الزم را به کار نبريم، کمک الهي به سراغ ما نخواهد آمد. 

** 

 3/3/9374نقطه قوت شما ايمان، و ايثار و دل دادن به مجاهدت و همچنين همبستگي و همدلي شما با هم است.  

** 

سال با يک مجموعه معدودي که خودش اسم آن را گذاشته تيپ صد نفر آدم يک تيپند؟! صد و پنجاه نفر  يک جوان دانشجوي کم

ي دشمن با  رود به غرب کشور يا جنوب، با اين تيپ مؤمن و مخلص، در مقابل جبهه گويد تيپ! مي آدم يک تيپند؟!  او خودش مي

جنگد. اين ابزاري ندارد، جز همين ابزارهاي ابتدائي، اما او به برترين ابزارها  دار مي هي سابقهيک واحد رزمي مجهز و يک فرماند

گيرند، اين بر او غلبه  ها در مقابل هم قرار مي ي فرماندهي ندارد، اما او به قدر عمر اين، فرماندهي کرده. اين مجهز است؛ اين تجربه

آيد. بدون  گردد. اين با خودسازي به وجود مي کند، پيروز برمي مکانات او را مصادره ميکند، ا کند؛ تانک او را مصادره مي پيدا مي

 94/8/29ها شد.  شود وارد اين ميدان خودسازي نمي

** 

کنيد چه لزومي دارد کار را دنبال بکنم، آن وقتي که پاي يک رفاقت  شويد، آن وقتي که احساس مي آن وقتي که از کار خسته مي

آيد، آن وقتي که پاي يک قضاوت  يد، آن وقتي که پاي يک افزون طلبي و خودخواهي و شخصي انديشي در ميان ميآ در ميان مي

« مال هذا الکتاب ال يغادر صغيرة و ال کبيرة إال أحصاها»جا به ياد اين آيه بيفتيد:  آيد، آن باطل نسبت به برادر مسلمان در ميان مي

93/5/9388 

** 

دهد؟ کار خداست.  هاي ما را به سمت اهداف خودش حرکت مي هايي ما را، جان جور دل است که اين اين چه دست قدرت الهي

کند.  هاي من و شما را متوجه به راه درست مي کند. اين خداست که دل خدا با شماست. اين خداست که شما را هدايت مي

7/98/9372 

** 

شود، نور هدايت و دست کمک الهي به سوي انسان دراز  با يک لحظه و يک برهه خوب بودن. فرشتگان خدا بر انسان نازل نمي 

رسد. بايد اين را ادامه داد و در اين راه باقي ماند؛ ثم استقاموا. اگر بخواهيد اين  ي عبادالصالحين نمي شود و انسان به مرتبه نمي

 98/8/79ايد به طور دائم مراقبت کنيد که اين بار مبناي معنويت از سطح الزم پايين نيفتد . استقامت به وجود آيد، ب
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** 

ي خودي،  ي آن بود. اگر در جبهه هاي فريبنده عامل ديگر که امتحان بسيار بزرگي بر سر راه همه است، عامل دنيا و جلوه

فريبد؛ چنان که بعضي از کسان را  ها را مي ها و دل جاذبه است و چشمهاي دنيا پر  برخورداري مادي کم و امکانات، ناچيز بود. جلوه

 38/5/79فريفت. ماهي وقتي به طمع خوردن کرم، قالب را فرو داد، ديگر کار تمام شده است! 

** 

عال هم نتايج را ها را عوض کرديم، خداي مت هاي دقيق پروردگار؛ اين اليتخلف است. چنانچه ما اندازه گيري تقدير الهي، يعني اندازه

 5/99/88عوض خواهد کرد. 

** 

 شاء اهلل خداي تعالي از شما قبول کند. شما حرکت را علي باب اهلل و متوکال علي اهلل و قاصدا لوجهه الکريم ادامه دهيد. تا ان

** 

 93/7/9388اگر اهل جهاد باشيم، هر جا هستيم، سنگر است. 

** 

مان بيرون بياوريم و نشان بدهيم؛ مهم اين است که ما اين عصاي موسوي را بيندازيم؛  جيبمهم اين است که ما اين يد بيضا را از 

 5/99/88اين همان ابتکار را الزم دارد.

** 

وقفه در راه خدا نارواست. استفاده از اين فرصت و موقعيت هم که خدا به ما داده است تا بتوانيم اين بار را برداريم. بزرگترين کار 

ي خودش بداند و از ما بخواهد اين بار را برداريم. لذاست که من عرض  بزرگترين افتخار اين است که خدا ما را بندهماست. االن 

 ي خودي و آن جمع سيصد و سيزده و نفري بدر کبراي امروز، سايش پيدا نکند. کنم شما بايد تالش کنيد تا جبهه مي

** 

است. اگر « ان الحکم اال هلل»و « لن يجعل اهلل للکافرين علي المؤمنين سبيال»م سدّ واقعي، اسالم واقعي و اسالم قرآن است. اسال

« ان اهلل اشتري من المؤمنين انفسهم و  اموالهم بأن لهم الجنه»کمي دايره را ضيق کنيد و به وسط دايره نزديکتر شويد، اسالم 

ي عمليات و جنگ و جهاد في سبيل اهلل و امثال آن  نشانه هايتان پر از ترکش است. بر سر تا پاي شما است. اسالم شماست که بدن

 94/2/9385است.

** 

هاي مجاهدت،  طلبي و عافيت نيست. ... قبل از ظهور مهدي موعود، در ميدان قبل از دوران مهدي موعود، آسايش و راحت

آيند و جهان به دوران آرماني و هدفي  شوند و سر بلند بيرون مي هاي آزمايش وارد مي شوند؛ در کوره هاي پاک امتحان مي انسان

 38/99/9388شود؛ اين، آن اميد بزرگ است.  مهدي موعود )ارواحنا فداه( روز به روز نزديکتر مي

** 

يک دوران استثنايي داشتند و گذشت. جنگ تمام  -هايي که شهيد شدند جوانان ميدان جنگ در آن برهه آن»گوييد که  شما نمي

عين همين حرف در دوران جمهوري اسالمي وجود دارد. امروز شما موظفيد و بايد اين نظام را حفظ «. شد شد؛ آن دوران هم تمام
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کنيد؛ آن هم پيراسته، سالم، به شکل خالص و به همان شکلي که بشود آن را به وليّ عصر ارواحنا فداه تحويل داد؛ اين، وظيفه 

 7/99بزرگ شما جوانان مؤمن است. 

** 

ي  از همه«. وجودک ذنب اليقاس بها ذنب»نياي اسالم، آمريکاست ... حضور آمريکا بزرگترين مشکل است. گفت: اساس مشکل در د

هاي دنياي اسالم بزرگتر، امروز حضور آمريکاست؛ اين را بايد عالج کرد. بايد آمريکا را از عرصه دور کرد، او  را تضعيف کرد.  بدبختي

9/99/72 

** 

 425و  424، صص 95کار ديگري نداشتند. صحيفه امام، ج  سازي آمدند هيچ ي انسان آمدند، براي انسانانبياء عليهم السالم برا

(93/98/9378) 

** 

عمده اين است که ما بفهيميم که سرچشمه همه امور حق تعالي است و ما خودمان را يک وقت بازي ندهيم که ما در يک کاري، 

کنم! اگر کار يک وقت پيش آمد، شکست دنبالش است. شکست  دارم اين کار را مي انجام کار را ما داديم و منم، اين منم که

 (99/99/77) 489، ص 98شود. صحيفه امام، ج  اش هم مي معنويش که معلوم است، شکست صوري

** 

اشد، دست خدا ها همه با هم باشند و ايده اسالمي ب از دستتان نرود. اگر جماعت«يد اهلل مع الجماعه»کار بکنيد که اين کلمه 

 (98/3/52) 447، ص 99همراهشان است. صحيفه امام، ج

** 

 (99/2/79) 994، ص 98شان بگندد. صحيفه امام، ج  رسد که از باطن بگنديم، افراد باطن آن روز آسيب به ما مي 

** 

خودتان را آقا، اخالقتان را هاي کثير براي شما هست از هر طبقه، مجهز بشويد، تهذيب کنيد  هاي دشمن بايد مجهز بشويد، دست

ها حب دنيا دارند، دنيايش را هم دارند، من و شما حبش را  تهذيب کنيد، حب دنيا را از دلتان بيرون کنيد، اين دنياي ناداشته. آن

 «.حب الدنيا رأس کل خطيئه»اش را داريم، آن مصلحتش را نداريم، خودش را نداريم، حبش را داريم.  داريم، آن مفسده

** 

هاي اين تشکيالت داريد؛ يعني مانعِ لق شدن خشتها و پايهکاري که شما بايد بکنيد اين است که اوّل اين انجمن را محکم نگه

که مرتّب نفَس و خون جديد وارد آن کنيد؛ چون يک شويد. کار دوم اين است که براي نگهداشتنِ آن بالشک احتياج داريد به اين

طور طبيعي فرسوده و کهنه خواهد شد. شما بايد خونهاي جديد را خون و هواي آزاد، بعد از مدّتي بهمجموعه بسته و بدون تبدّل 

وارد کنيد. البته خون سالم وارد کنيد و حواستان جمع باشد که خون هپاتيتي يا ايدزي وارد نکنيد!  اما به هر حال صافي داشته 

ارد ميشود! ولو نشاطي هم ايجاد ميکند؛ لکن آدم را در بلندمدّت دچار باشيد و بدانيد که خون هپاتيتي و ايدزي هم هست و و

که شما ناپذير ميکند. براي اين کار دوم )که وارد کردن خون جديد و پاک است( احتياج است به اينبيماريهاي مهلک و عالج
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ادهاي خوب و تابناک، گزينش کردن آيد که عبارت است از جستجو کردن استعدوجود ميبعضيها را رشد دهيد. پس کار سومي به

 بيانات در ديدار جمعي از اعضاي انجمن قلمصحيح و عادالنه، آوردن و وارد مجموعه کردن آنها. 

** 

 امام زمان

شود، به دوستان و انصار  شود و ديگر هيچ راهي پيدا نمي ها حل مسائل برايم مشکل مي من در اداره امور کشور بعضي وقت

شويم. بعد از راز و نياز با آقا من  گيريم و راهي مسجد جمکران مي ه شويد به جمکران برويم راه قم را در پيش ميگويم که آماد مي

رسم و مشکل بدين صورت حل  جا به تصميمي مي کند و من در آن جا دستي از غيب مرا راهنمايي مي کنم همان احساس مي

 کنم. شود و همان تصميم را عملي مي مي

** 

هاي  ايم. ملت ايران، به فضل پروردگار و با هدايت ها، نزديک شده ور امام زمان ارواحنا فداه، اين محبوب حقيقي انسانما به ظه

 معنوي ولي اهلل االعظم ارواحنافداه حواهد توانست کاخ با عظمت تمدن اسالمي را بار ديگر در عالم برافراشته نمايد.

ا براي اين حرکت عظيم آماده کنند! نيروهاي مومن و مخلص اين را هدف قرار بدهند! اين آينده قطعي شماست. جوانان خودشان ر 

 شاءاهلل آن روز را خواهيد ساخت. شما جوانان به کمک خدا و به اميد او، آن روز را خواهيد ديد و به دست خودتان ان

** 

ه از لحاظ معنوي و اخالقي و عملي و پيوندهاي ترين وظيفه منتظران امام زمان عج اهلل تعالي فرجه الشريف  اين است ک بزرگ

 38/8/9379ديني و اعتقادي و عاطفي با مؤمنين و همچنين براي پنجه در افکندن با زورگويان، خود را آماده کنند. 

** 

م زمان عج اهلل انتظار به معناي اين است که  ما بايد خود را براي سربازي امام زمان عج اهلل فرجه الشريف آماده کنيم. سرباز اما

خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بين المللي مبارزه کند، احتياج به  فرجه الشريف، کار آساني نيست. سربازي منجي بزرگي که مي

 38/8/9379بيني دارد.  خودسازي و آگاهي و روشن

** 

 99/99/9377است. آن را جدي بگيريد. اي جدي  براي اين ملت، قضيه بناي يک نظام و تمدن اسالمي و يک تاريخ جديد، قضيه

** 

بخش مهمي که قدرت ملي ما را تشکيل داد، همين روحيه ايثار بود که در جنگ به صورت شهادت طلبي شد. در ميداني هم که 

ا به هم تر و دشوارتر است، نيروي ايثار و فداکاري که همه معادالت ر امروز در مقابل خود داريم، که يقينا از ميدان جنگ پيچيده

بايد مطرح شود. اگر ما بتوانيم اين را در خودمان تقويت کنيم، هم معادالت قدرت در دنيا به سود ما به هم خواهد  -ريزد مي

 95/5/9379ريخت.

** 

کند، ابتکار عمل در دست اوست؛ شما بايد کامال حواستان جمع باشد و مثل جبهه جنگ، آمادگي  هنگامي که دشمن حمله مي

دانيم که دشمن از کجا حمله خواهد کرد؛ ممکن است از جبهه مياني يا باال و پايين حمله کند. به  ظ کنيد؛ چون ما نميخود را حف
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تر از مرزهاي ماست؛ دائما   اي که يقينا از لحاظ معنوي به مراتب طوالني هر حال بايد در همه جا بيدار باشيم. بايد در طول جبهه

 ن برگردانيد.بيدار باشيد و فورا  به خودشا

 (97/4/9377) 938، ص9حديث واليت، ج 

** 

ي ما، هم اين توفيق را پيدا کنيم که روزي در رکاب آن بزرگوار باشيم، براي خدا تالش و مجاهدت ي شما و همهشاءاهلل همه ان

گترين شرف و افتخار است. کنيم، در مقابل چشم آن بزرگوار، در راه خدا جانمان را از دست بدهيم و به فيض شهادت برسيم، بزر

هم تا قبل از ظهورشان، در زمان غيبت، خداي متعال توفيق بدهد که ما سربازان آن بزرگوار، متوسل و متذکر آن بزرگوار باشيم؛ 

انس و رابطه قلبي و روحي با آن بزرگوار داشته باشيم. اگر شما از اين طرف انس داشتيد، از آن طرف هم جلب توجه، جلب تذکر و 

 95/2/9387جلب لطف و محبت خواهد شد. 

*** 

آمريکا را از باب مثال گفتند؛ بله، آمريکا هيچ غلطي نمي تواند بکند ... « ... تواند بکند هيچ غلطي نمي آمريکا»که امام فرمودند:  اين

د فقط غلط نظامي نيست؛ به توانند بکنند. اين غلطي که نمي توانند بکنن ها هم هيچ غلطي نمي جور؛ آن هاي ديگر هم همين قدرت

توانند ... به خيال خودشان ملت ايران را به زانو در بياورند؛ ملت ايران به  توانند بکنند؛ نمي معناي جامعِ کلمه، هيچ غلطي نمي

 زانون در نخواهد آمد. 

 93/9/23. 

** 

اعتنايي به بگيران بين المللي، با بي سرگردنهبگيران و  که[ يک ملت و يک کشور و يک نظام با استغناي از زورگويان و باج ]اين

ها بتواند خود را از مشکالت بيرون بکشد، عرض اندام بکند و حضور خود و نفوذ خود را  ها، حتي با مخالفت و دشمني آن آن

اند؛ عصباني بشوند و  ها را عصباني کرده است. عصباني شده ها تحميل بکند است ... آن ها، بر آن ها و به کوري چشم آن رغم آن علي

 39/9/23به تعبير شهيد عزيزمان مرحوم شهيد بهشتي، از عصبانيت بميرند. 

** 

خواهد بکند و نه حصر  دهم، اين است که آمريکا نه دخالت نظامي در ايران ميفهمم و احتمال زياد مي آنچه که من مي

تر پيش آمده و آن راه، اين است که  داند. لکن از راه اساسي يشود. خودش هم م اقتصادي، ا گر هم حصر اقتصادي بکند، ناجح نمي

 پذير کند و ما را بگنداند از باطن خودمان.  ما را از باطن خودمان آسيب

 (98/98/57) 23، ص 99صحيفه امام، ج

** 

پذير.  گر و سلطه و قسم: سلطهاند به د گران عالم تقسيم کرده گوييم دنيا را سلطه است. ما مي« ضديت با نظام سلطه»ي ما ...  داعيه

 98/9/9377خواهند سلطه پيدا کنند.  کنند که بر دنياي غير کشور خودشان مي گران غلط مي ما با اين مخالفيم. سلطه

** 



 
14 

ها  ها و زيبايي همه دنيا بايد بدانند که اين ملت به سمت کمال و رفاه و علم و معرفت و گسترش فرهنگ و به سمت همه نيکي

 94/3/9387د رفت؛ اما حتي يک روز هم تسليم فشارهاي دشمنان نخواهد شد. پيش خواه

** 

توانيم سعي کنيم. پيشرفت  بهترين راه مبارزه با استکبار و دشمنان همين است که ما در ساختن و پيشرفت کشورمان هر چه مي

هاي معنوي؛ هر چه که در اين  انگيزه ي ايمان و علمي، پيشرفت فناوري، پيشرفت اخالقي، همبستگي ملي و محکم کردن پايه

 7/9/9375نشيند و اين مهمترين مبارزه ملت ايران است. چيزها پيشرفت کنيم، دشمن بيشتر عقب مي

** 

ي فعاليت  مان، گستره مان، امکانات تبليغاتي مان، امکانات مالي ما نيروي نظاميان با آمريکا قابل مقايسه نيست نيروي اقتصادي

تر است، او  تر است، او مسلحدار تر از آمريکائيم. با اينکه او پول آمريکا قابل مقايسه نيست؛ اما در عين حال ما قويمان با  سياسي

تريم. دليل  تر است و ما قوي اش بيشتر است؛ اما در عين حال او ضعيف اش بيشتر است، او امکانات مالي و سياسي امکانات تبليغاتي

کند؛ ما  نشيني مي هايي که ما و آمريکا با هم مواجهيم، او قدم به قدم عقب ي اين ميدان در همهتر بودن ما اين است که  قوي

رويم. اين نشانه؛ اين به برکت اسالم است؛ اين به برکت کمک الهي و کمک مالئکه اهلل است. ما  کنيم؛ ما جلو مي نشيني نمي عقب

شاءاهلل آن روزي را که قدس شريف ... به  بينيم. و إن ها را به چشم خودمان داريم مي ها را باور داريم، اين ها اعتقاد داريم، اين به اين

 7/99/9377ها بيفتد، شايد خيلي از شماها آن را ببينيد.  دست مسلمان

** 

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره،  بر شما جوانان مسلمان الزم است که در تحقيق و بررسي حقايق اسالم در زمينه

سازد، فراموش نکنيد. مبادا قرآن مقدس و  هاي اسالمي را در نظر گرفته و امتيازاتي که اسالم را از همه مکاتب ديگر جدا مي لتاصا

 اي که از فکر بشر تراوش کرده است خلط نمائيد. هاي غلط و منحرف کننده بخش اسالم را با کتب آئين نجات

 .975، ص 9صحيفه نور، ج 99/4/59

*** 

خانه، در همه مملکت، هر جا که هست؛ در بازارها، در  اين است که احکام اسالم در همه جا، در هم قشرها، در همه وزارتآرمان ما 

 (8/9357/ 98) 92، ص 98ها، در دور و نزديک مملکت، همه جا احکام اسالم جاري باشد. صحيفه امام، ج  کشاورزي

** 

 سالم را ببنيم.مقصود ما اين است که هر جاي اين مملکت برويم ا

 (97/3/57) 989، ص 7صحيفه امام ج 

** 

تواند و به همين دليل است  توانيم در مقابل آمريکا بايستيم او  ممکن است ما را از بين ببرد ولي انقالب ما را نمي ماخيلي آسان مي

ندارد از منطق شهادت کارتر خبر ندارد؛ ناو هواپيما بر ديگر اثر »گويند  گويم ما پيروز هستيم. به شعارها توجه کنيد مي که مي

 2/2/57کنيم.  فهمد شهادت چيست و به همين دليل ما همه مسايل را حل مي آمريکا چه مي

** 
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 اسالم امروز امانت است در دست شما، خيانت نکنيد به اين امانت.

 (95/4/78) 478، ص 7صحيفه اما، ج  

** 

 تواند مقابله کند. با اين منطق هيچ قدرتي نمي« انا هلل و انا اليه راجعون»منطق ملت ما، منطق مؤمنين، منطق قرآن است، 

 (2/7/78) 934،ص 95صحيفه امام، ج  

** 

 9/9/29هايش، امروز در موضع ضعف و موضع متزلزلي است.  ي هياهوها و جنجال هايش، با همه نمائي ي قدرت آمريکا با همه

** 

کشند که ما  کند. گاهي هم به رخ ما مي ؛ اآلن آمريکا در دنيا جوالن مي«للباطل جولة»کند.  طبيعت باطل اين است که جوالن مي

گويند؛ اما آيا اين براي آمريکا  ي شرقي شما در عراق و افغانستان، راست هم مي ي غربي شما هستيم. هم در دروازه هم در دروازه

 97/4/9373قدرت است يا ضعف؟ 

** 

ي آنچه که در  ي توان، با همه يغاتي و سياسي مسلط بر دنيا )يعني شيطان بزرگ، آمريک( با همهامپراتوري نظامي و مالي و تبل

آورد. امروز  چنته داشت، به ميدان نظام جمهوري اسالمي آمد، به ميدان انقالب آمد و خاطر جمع بود که انقالب را به زانو در مي

 98/3/9328ها به زانو در آمدند.  يا افتاده؛ آنبعد از سي سال، شما نگاه کنيد ببينيد چه اتفاقي در دن

** 

 امام روح اهلل 

 هاست فتح الفتوح انقالب ما تربيت اين جوان

کنند که خدايا! چطور؟  شود، گله مي ملتي که دنبال شهادت است، ملتي که افرادش اين است که دست و پايشان وقتي قطع مي

خواهيد بکنيد  کنيم؟ شما هر غلطي مي مچو ملتي را نترسانيد از اين که ما چه ميمگر ما اليق نبوديم که جان ما را بگيري، يک ه

 2/3/77توانيد هم بکنيد.  و نمي

** 

هاي دشمنان ما در جبهه استکبار، در کار جهادي و سياسي ايستادگي  آن کساني که امروز در مقابل تهاجم و توطئه آفريني

 94/2/9385کنند.  ميکنند، کار حسين بن علي عليه السالم را  مي

** 

 رسانيم. گرانه خود را به يطح آفاق عالم مي رسد، فرياد روشن مان مي جا که صداي ما تا آن

97/9/9389 

** 

 99/99/77هاي دنياست.  معناي صدور انقالب القاء روح پايداري و خودباوري در ملت

** 
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ت براي آن هدفي که امام زمان )عليه الصالةو السالم( براي آن انتظار فرج يعني کمر بسته بودن، آماده بودن، خود را از همه جه

هدف قيام خواهد کرد، آماده کردن. آن انقالب بزرگ تاريخي براي آن هدف انجام خواهد گرفت. و او عبارت است از ايجاد عدل و 

 98/5/9378داد، زندگي انساني، زندگي الهي، عبوديت خدا؛ اين معناي انتظار فرج است. 

** 

خواهد با تمام  تظار به معناي اين است که ما بايد خود را براي سربازي امام زمان آماده کنيم ... سربازي منجي بزرگي که ميان

 3/8/9379بيني دارد.  مراکز قدرت و فساد بين المللي مبارزه کند، احتياج به خودسازي و آگاهي و روشن

** 

 اخالق تشکيالتي

دش بخواهد کاري بکند، اين هرج و مرج هميشه غلط بوده. هر امري بايد يک نظمي داشته باشد. امام خامنه اي: اينکه هر کس خو

39/5/79 

*** 

 شهيدباقري:

 شد ميگفتاگر بين بسيجي ها حرف مي

 اگه از دست هم ناراحت شديد

 دو رکعت نماز بخوانيد بگيد خدايا اين بنده توحواسش نبودمن گذشتم توهم ازش بگذر

 محبت زياد ميشه اين طوري مهر و

** 

شهيد بهشتي: به موقع آمدن و به موقع رفتن وظيفه است، دير آمدن و دير رفتن بي نظمي است، دير آمدن و زود رفتن خيانت 

 است، زود آمدن و دير رفتن ايثار است.

 

 خورتر باشي.تر و فحشبتر با اداستاد رحيم پور ازغدي: هرچه مقام و مسئوليت تو باالتر رفت بايد در مقابل مردم متواضع

*** 

 استاد پناهيان:

اي از مؤمنين جمع بشوند و يک بخش غيررسمي، در موضوعات مختلف تشکيل دهند و در امور تشکيالت مردمي يعني اين که عده

 شهر اثرگذار باشند.

*** 

 25/3/9در زندگي دسته جمعي است.  اندازد، ناتواني مدعيان واليت مدارياستاد پناهيان :گناه اصلي که ظهور را به تأخير مي

** 

 استاد پناهيان: رشدِ تو در ارتباط گرفتن و تحمل کساني است که با تو جور نيستند.

 25/3/9 -دانشگاه امام صادق)ع( 
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** 

رست زنند و دو تا هيأت ديگر داي شعبه ميدفعهکنند، يکتا چهار نفر در يک تشکل ديني، مثالً در يک هيئت، کنار هم کار مي

ها خوب است، ولي عدم تحمل همديگر خوب نيست، چون موجب ميتوانند با هم کار کنند! البته تکثر هيئتشود؛ چون نميمي

ها را رشد کنندگان هيئتشودعناصر تشکيالتي براي امام زمان)ع( تربيت نشوند! در حالي که هيئت بايد در درجة اول، خودِ اداره

 کنيم.شويم و براي هم فداکاري نميرشدنايافته هستيم که در اثر کوچکترين اختالفي از هم جدا مي قدربدهد. ولي متأسفانه اين

بيت هستيد؛ اما در امتحان اينجور کم آورديد، در فتنه اينجور کوري نشان رو اسالم و اهلشايد خودتان باور هم کرديد که دنباله

؛ شما رفتارتان، زبانتان با دلتان يکسان نبود. به «الکذب و ملق االماء و غمز االعداء هل فيکم الّا الصّلف و العجب و الشّنف و»داديد. 

خودتان مغرور شديد، خيال کرديد ايمان داريد، خيال کرديد همچنان انقالبي هستيد، خيال کرديد همچنان پيرو اميرالمؤمنين 

 ي با فتنه بربيائيد، نتوانستيد خودتان را نجات دهيد.لهي مقابهستيد؛ در حالي که واقع قضيه اين نبود. نتوانستيد از عهده

 

 25/9/9اي مام خامنها

 

 

 

 

 

 


