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 در تاریخ ماندگار شد 

روزهای سال، به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل همند؛ این 

ها و مجاهدتهاست که یک روزی را از میان روزهای دیگر برمیکشد و آن را      انسانها هستند، این اراده

روز . اشدمشخص میکند، متمایز میکند، متفاوت میکند و مثل یک پرچمی نگه میدارد تا راهنمای دیگران ب

است که به ( علیه الّسالم)فی نفسه با روزهای دیگر فرقی ندارد؛ این حسین بن علی  -دهم محرم  -عاشورا 

علیه )این روز جان میدهد، معنا میدهد، او را تا عرش باال میبرد؛ این مجاهدتهای یاران حسین بن علی 

روز نوزدهم دی هم همین جور است، روز . است که به این روز، این خطورت و اهمیت را میبخشد( الّسالم

 -نهم دی با دهم دی فرقی ندارد؛ این مردمند که ناگهان با یک حرکت . نهم دِی امسال هم از همین قبیل است

که آن حرکت برخاسته از همان عواملی است که نوزدهم دِی قم را تشکیل داد؛ یعنی برخاسته ی از بصیرت 

روز نهم دی را  -ی مجاهدانه است  شناسی است، از حضور در عرصه     وقت شناسی است، از     است، از دشمن

 .هم متمایز میکنند

شاید به یک معنا بشود  .مطمئن باشید که روز نهم دِی امسال هم در تاریخ ماند؛ این هم یک روز متمایزی شد

مضاعفی داشت؛ کار این حرکت مردم اهمیت  -که شرائط غبارآلودگِی فضاست  -گفت که در شرائط کنونی 

هرچه انسان در اطراف این قضایا فکر میکند، دست خدای متعال را، دست قدرت را، روح . بزرگی بود

ی امثال ما انجام     این کارها کارهائی نیست که با اراده. بیند   را می( علیه الّسالم)والیت را، روح حسین بن علی 

که من  -ست؛ همان طور که امام در یک موقعیت حساسی بگیرد؛ این کار خداست، این دست قدرت الهی ا

من در تمام این مدت، دست قدرت الهی را در پشت این قضایا »: به بنده فرمودند -ام     بارها این را نقل کرده



 .درست دید آن مرد نافِذ بابصیرت، آن مرد خدا. «دیدم
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البته خدای متعال . در شرائط فتنه، کار دشوارتر است؛ تشخیص دشوارتر است مجاهدت به نفع انسان 

حجت را همیشه تمام میکند؛ هیچ وقت نمیگذارد مردم از خدای متعال طلبگار باشند و بگویند تو حجت را 

. تدر قرآن مکرر این معنا ذکر شده اس. برای ما تمام نکردی، راهنما نفرستادی، ما از این جهت گمراه شدیم

اگر چشم را باز نکردیم، هالل شب اول . دست اشاره ی الهی همه جا قابل دیدن است؛ منتها چشم باز میخواهد

باید چشم باز کنیم، باید نگاه کنیم، دقت کنیم، از همه ی امکاناتمان . ماه را هم نخواهیم دید؛ اما هالل هست

 .اده است، ببینیماستفاده کنیم تا این حقیقت را که خدا در مقابل ما قرار د

این مجاهدت به نفع خود انسان است؛ خدای متعال هم در این . مهم این است که انسان این مجاهدت را بکند

نهم دِی امساِل آحاد مردم کشور  از این قبیل بود، 56نوزده دِی مردم قم در سال . مجاهدت به او کمک میکند

، و قضایای از همین قبیل است -ردم حرکت عظیمی بود العاده ی م  که حقیقتاً این حرکت میلیونی فوق -

 .این مجاهدت، راه را به ما نشان میدهد. گوناگونی که ما در طول انقالب از این چیزها کم نداشتیم
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یک نکته را هم به جوانان عزیز انقالبی، به فرزندان عزیز انقالبی خودم، به  حجت بر همه تمام شد 

جوانان از اطراف و اکناف کشور، از آنچه که تهّتک : عرض بکنم -از زن و مرد  -فرزندان بسیجی 

بینند، عصبانی هستند؛ وقتی می بینند روز     با چشمشان میبیگانگان از ایمان دینی به گوششان میخورد یا 

ای حرمت عاشورا را هتک میکنند، حرمت امام حسین را هتک میکنند، حرمت     عاشورا چگونه یک عده

هاشان پر میشود از خشم؛ البته خوب، طبیعی      آید، سینه     عزاداران حسینی را هتک میکنند، دلهاشان به درد می

حق هم دارند؛ ولی میخواهم عرض بکنم جوانهای عزیز مراقب باشند، مواظب باشند که هرگونه  هم هست،

میفهمم من، میخوانم، غالباً تلفنها و نامه ها  -اینجا جوانها تلفن میکنند . ای، کمک به دشمن است   کار بی رویه



مند، ناراحت و      جوانها گلهمی بینم همین طور  -را خالصه میکنند، هر روز می آورند، من نگاه میکنم 

عصبانی؛ گاهی هم از بنده گله میکنند که چرا فالنی صبر میکند؟ چرا فالنی مالحظه میکند؟ من عرض 

ی امکاناِت خود درصدد طراحی یک فتنه است و     ی وجود، با همه   میکنم؛ در شرائطی که دشمن با همه

خیلی باید با . اقبت کرد او را در آن بازی کمک نکردمیخواهد یک بازی خطرناکی را شروع کند، باید مر

های مسئولی وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر     دستگاه. احتیاط و تدبیر و در وقت خودش با قاطعیت وارد شد

طبق قانون، بدون هیچگونه تخطی از قانون، بایستی ُمّر قانون به صورت قاطع انجام بگیرد؛ اما ورود افرادی 

خدای . قانونی و سمت قانونی و وظیفه ی قانونی و مسئولیت قانونی ندارند، قضایا را خراب میکندکه شأن 

بله، یک . «و الیجرمّنکم شنئان قوم علی ان التعدلوا اعدلوا هو اقرب للّتقوی»: متعال به ما دستور داده است

 -کنندگان پشتیبانی میکنند    از خباثت ای خباثت به خرج میدهند، یک عده ای    ای دشمنی میکنند، یک عده    عده

گناهانی که     اگر بدون دقت، بدون حزم، انسان وارد برخی از قضایا بشود، بی. اما باید مراقب بود -اینها هست 

من برحذر میدارم جوانهای عزیز را، فرزندان . از آنها بیزار هم هستند، لگدمال میشوند؛ این نباید اتفاق بیفتد

 .ِی خودم را از اینکه یک حرکتی را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه چیز بر روال قانونعزیز انقالب

. بینند مردم در چه جهتی دارند حرکت میکنند    بینند؛ می    مسئولین کشور بحمدَّللاه چشمشان هم باز است، می

مسئولین . مه تمام کردی نهم دی ماه حجت را بر ه حرکت عظیم روز چهارشنبه .حجت بر همه تمام شده است

های گوناگون، همه میدانند که مردم در    ی قضائیه، دستگاه    ی مقننه، مسئولین قوه   ی مجریه، مسئولین قوه     قوه

ها باید وظائفشان را انجام بدهند؛ هم وظائفشان در مقابل آدم مفسد و       دستگاه .اند و چه میخواهند   صحنه

 .ی کشور      ی اداره   ضدامنیت و اینها، هم وظائفشان در زمینهاغتشاشگر و ضدانقالب و 
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بدخواهانی که سی سال است علیه این انقالب و علیه این مردم هر کاری توانستند،  است این انقالب راه 



 بیش از این، کاری. کردند، اینها هم فرصت را مغتنم شمردند و با تبلیغاِت خودشان وارد میدان شدند

ها و صهیونیستها میتوانستند نیرو وارد خیابانهای تهران بکنند،  ها و انگلیسی اگر آمریکائی. نمیتوانستند بکنند

اگر برایشان امکان داشت که با حضور وابستگان و مزدوران خودشان از خارج، عرصه . یقین بدانید میکردند

تنها کاری . ستند که این کار به ضررشان تمام میشودمنتها میدان. را آنچنان که میخواهند، هدایت کنند، میکردند

ی سیاست جهانی، از آشوبگر، از اغتشاشگر  ی تبلیغات، در صحنه که میتوانستند بکنند، این بود که در صحنه

رؤسای جمهور کشورهای مستکبر در این قضیه وارد میدان شدند؛ اغتشاشگران خیابانی و . حمایت کنند

ش زدن میخواهند موجودیت خودشان را نشان بدهند، ملت ایران نامیدند؛ شاید بتوانند خرابکارانی را که با آت

اوضاع را آنچنان که طبق میل خودشان است، در افکار عمومی دنیا و کشورمان 

 .خوردند.شکست.اماکنند؛.ترسیوتصویر

ر ملت ایران در بیست کا. ترین و آخرین ضربه را ملت در روز نهم دی و بیست و دوی بهمن وارد کرد قوی

ی کسانی که در  همه .یکپارچگی ملت آشکار شد. و دوم بهمن، کار عظیمی بود؛ ُنه دی هم همین جور

ی سیاسی به هر نامزدی رأی داده بودند، وقتی دیدند دشمن در صحنه است، وقتی فهمیدند اهداف پلید  عرصه

م بودند، تجدید نظر کردند؛ فهمیدند که راه انقالب دشمن چیست، نسبت به آن کسانی که قبالً به آنها خوشبین ه

خیلی . در بیست و دوی بهمن، ملت همه با یک شعار وارد میدان شدند. این است، صراط مستقیم این است

. و ملت ایستاد؛ این پیروزی ملت بود. تالش کردند، شاید بتوانند بین ملت دودستگی ایجاد کنند؛ اما نتوانستند

یک فصل پرافتخار و پرعبرتی برای ملت ایران  -هشت ماه  -رداد تا بیست و دوم بهمن از بیست و دوم خ

این یک . ای در بصیرت ملت ایران گشوده شد فصل تازه. آگاهی جدیدی به وجود آمد. بود؛ این یک درس شد

 .باید بر اساس این زمینه، حرکت کنیم. ی بسیار مهمی است زمینه

 01/01/1389 جاوران حرم مطهر رضوی بیانات در اجتماع زائران و م

 



 نیازها ی لحظه 

اش همین نهم دی  آخری دالئل زیادی هم برای این هست؛. شورای شما بحمدَّللا این خصوصیت را داشته است

؛ این یک کار ها بود ت که اشاره فرمودند؛ آن روز هم نیاز لحظهتیر اس 23 -ده سال قبل از این  -است؛ قبلش 

که حاال عرض  -ی عظمتی که دارد  راهپیمائی مردم در بیست و دوی بهمن با همه. متعارف و معمولی نبود

شده است، متوقع است که انجام بگیرد و  شده است، شناخته یک کار متعارف است، یک کار روان -خواهم کرد 

، یک کار متعارف نبود، یک کار متوقع نبود؛ اهمیت داشت 78ی تیر در سال  یرد؛ اما بیست و سهانجام میگ

کار نهم دی ماِه امسال . که این مجموعه بداند و بفهمد که این کار در آن شرائط، الزم است و آن را انجام بدهد

مورد نیاز؛ این اساس کار  ی مناسب و شناختن موقعیت، فهمیدن نیاز، حضور در لحظه. هم همین جور بود

است که مؤمن باید این را هم با خود همراه داشته باشد تا بتواند وجودش مؤثر بشود؛ آن کاری را که باید 

خوب، الحمدهلل شورای هماهنگی تبلیغات این خصوصیت را داشته است، نشان . انجام بدهد، بتواند انجام بدهد

در دوران دفاع مقدس، قبل از دفاع  -احوال گوناگون آن دهه  ی اول، در اوضاع و داده است؛ هم در دهه

هائی را در تاریخ ما به  هم بعد از رحلت امام در مناسبتهای مختلف که قله -مقدس، بعد از دوران دفاع مقدس 

 .های فراموش نشدنی، همین نهم دی امسال بود یکی از این قله. وجود آورد

 29/10/1388 اهنگی تبلیغات اسالمی بیانات در دیدار با اعضای شورای هم

 

 یک حرکت بدون فراخوان 

ی عظیم  دهبینید آن روزی که تو لذا شما می. راز ماندگاری این انقالب، اتکای به ایمانهاست؛ اتکای به خداست

ای وجود  ای متوجه انقالب است، احساس کنند که دشمنِی جدی مردم در سرتاسر کشور احساس کنند که دشمنی

روز نهم دی شما دیدید در این کشور چه اتفاقی افتاد و چه  .آیند دارد، بدون فراخوان حرکت میکنند می

های میلیونی را بگویند چند هزار نفر  ائیدشمنان انقالب که همیشه سعی میکنند راهپیم .ای پیش آمد حادثه



ای به  اعتراف کردند و گفتند در طول این بیست سال، هیچ حرکت مردمی -تحقیر کنند، کوچک کنند  -اند  آمده

ی  آن کسانی که سعی در کتمان حقائق درباره. این عظمت در ایران اتفاق نیفتاده است؛ این را نوشتند و گفتند

علت چیست؟ علت این است که مردم وقتی احساس میکنند دشمن در . ، این را گفتندجمهوری اسالمی دارند

این حرکِت ایمانی است، این حرکِت قلبی است؛ این . آیند توی میدان مقابل نظام اسالمی ایستاده است، می

زها ی الهی است؛ این چی ی خدائی در آن وجود دارد؛ دست قدرت خداست، دست اراده چیزی است که انگیزه

وقتی حرکت خدائی . ی پروردگار است ها مقهور اراده اراده. دلها دست خداست. دست من و امثال من نیست

اّن َّللاه یدافع عن الّذین »: لذا میفرماید. شد، برای خدا شد، اخالص در کار بود، خدای متعال اینجور دفاع میکند

هم نفهمیدند؛ لذا تهدید میکنند، حرف میزنند، روشهای  این را دشمنان نظام اسالمی نمیفهمند، تا امروز. «امنوا

گوناگون را به کار میگیرند، به خیال خودشان میگردند نقطه ضعف برای جمهوری اسالمی پیدا کنند؛ گاهی 

آورند؛ ترفندهائی که امروز برای مردم دنیا حقیقتاً  آورند، گاهی اسم دموکراسی را می اسم حقوق بشر را می

میگویند افکار عمومی؛ اما افکار عمومی اگر این حرفها را از آمریکا و صهیونیسم . ره استترفندهای مسخ

باور میکرد، اینجور در دنیا، در کشورهای مختلف، ملتهای مختلف، در مواقع گوناگون، نفرت خودشان را از 

شان  هی از مردم علیههر جا سفر میکنند، گرو. بینید نشان میدهند این سران مستکبر نشان نمیدادند، که می

 .پیداست که افکار عمومی دنیا فریب ترفندهای اینها را نخورده است. شعار میدهند
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 بدون علما ممکن نبود 

ی  مجموعه. جمهوری اسالمی این است ی بسیار مهم و استثنائی است؛ یکی از تمایزات نظام یک مسئله

ی قضایا،  نام و صاحب شأن در بین مردم، و مورد اعتماد مردم در همه ی علمای صاحب خبرگان، مجموعه

و همین . ی بسیار مهم رهبری و انتخاب رهبری و قضایای مربوط به آن محسوب میشود بخصوص در قضیه



حضور مردم در حوادث . ت خودش را داشته است و داردحضور اثرگذار و حساس در بین مردم، آثار و برکا

ی  واقعاً یک پدیده مثل راهپیمائی مهم بیست و دوم بهمن، که -بزرگ و مهم و اعالن موضعی که میکنند 

عظیمی بود در تاریخ انقالب در این شرائط و با این اوضاع و احوال؛ و قبل از آن، حضور مردم در خیابانها 

بدون اینکه علما و راهنمایان معنوی مردم که مورد اعتماد آنها هستند، دلهای  -هم دی در سراسر کشور در ن

نقش علمای دین در هدایت مردم، منحصر نمیشود به  .مردم را به حقائق این انقالب متوجه کنند، میسر نمیشد

ی عظیم  ر مسئلهی اینها، هدایت مردم است د مهمتر از همه. هدایت در امور فرعی و مسائل شخصی و اینها

ی با حوادث  ی نظام اسالمی و وظائفی که مترتب بر این هست در مقابله ی حکومت و مسئله اجتماعی و مسئله

یقیناً اگر نقش علمای دین و راهنمایان روحانی حذف میشد و وجود نمیداشت، این انقالب تحقق پیدا . جهانی

با این همه مشکالت فراوانی که در سر راه این انقالب به  آمد و باقی نمیماند، نمیکرد؛ این نظام به وجود نمی

تأثیر ماندگار و  -ی خبرگان هستند  ی برترین آنها، مجموعه که از جمله -بنابراین علمای دین . وجود آوردند

 .بینیم مستمری در حوادث جامعه و سرنوشت جامعه دارند؛ که خوب، آثارش را بحمدَّللاه می

 06/12/1388 ی مجلس خبرگان رهبری بیانات در دیدار اعضا

گران دفاع کرد،  ای به وجود آمد، کارهائی شد، تالشهائی شد، آمریکا از فتنه شما دیدید فتنهخیره شد دنیا 

طلبها دفاع کردند؛ نتیجه چه شد؟  کردند، منافقین دفاع کردند، سلطنت انگلیس دفاع کرد، قدرتهای غربی دفاع 

م عزیز ما، ملت بزرگ ما در روز نهم دی، ی این اتحاد و اتفاق نامیمون، مرد در مقابل همه نتیجه این شد که

ایران امروز، جوان  .در روز بیست و دوی بهمن، آنچنان عظمتی از خودشان نشان دادند که دنیا را خیره کرد

ای را دشمن علیه نظام  ی امروز، ایرانیان امروز، آنچنان وضعیتی دارند که هر توطئه امروز، تحصیلکرده

منتها توجه داشته باشید؛ باید تقوا . ند، به توفیق الهی توطئه را خنثی میکنندچینی ک جمهوری اسالمی زمینه

ی این  ناپذیر میکند، تقواست؛ آنچه ما را به ادامه آنچه ما را قوی میکند، تقواست؛ آنچه ما را آسیب. پیشه کنیم

 .راه تا رسیدن به اهداف عالیه امیدوار میکند، تقواست



ن سالگرد ارتحال حضرت امام در بیست و یکمی( ره)در حرم امام خمینی  ی تهران های نماز جمعه خطبه

 14/03/1389(ره)خمینی

 

آنچه که برای ما الزم است، این است که آحاد مردم، مسئولین، غیر  کس نگوید من تکلیفی ندارمهیچ  

مسئولین، بخصوص جوانها، بخصوص کسانی که سخن و حرفشان تأثیر دارد، احساس مسئولیت حضور در 

مسئولیت . هیچ کس نگوید من تکلیفی ندارم، من مسئولیتی ندارم؛ همه مسئولند. صحنه را از دست ندهند

اسلحه ببندیم، بیائیم توی خیابان راه برویم؛ در هر کاری که هستیم، احساس مسئولیت  معنایش این نیست که

کنیم؛ مسئولیت دفاع از انقالب و از نظام جمهوری اسالمی؛ یعنی از اسالم، یعنی از حقوق مردم، یعنی از 

ه این احساس بینم ک و من می. همه باید این احساس مسئولیت را داشته باشیم: این، شرط اول. عزت کشور

دی بود  9ی واضحش همین  این را مردم کشور ثابت کردند، ثابت میکنند؛ حاال یک نمونه. مسئولیت را داریم

مردم . ی فجر در پیش است بهمن در پیش است، دهه 22های دیگری هم هست؛  که اشاره کردند؛ نمونه

اند، باز هم نشان خواهند  ان دادهحضور خودشان را، آمادگی خودشان را، سرزندگی و نشاط خودشان را نش

 .داد

 6/11/1388بهمن  6دیدار مردم مازندران در سالگرد حماسه 

  

فتنه یعنی کسانی . ی دشمنان بود؛ فتنه بود ای از توطئه ی سال گذشته جلوه فتنه گران مشتی بر دهان فتنه

. اما ناکام شدند. شعارهای حق را با محتوای صددرصد باطل مطرح کنند، بیاورند برای فریب دادن مردم

ان به پا ی با فتنه، خودش شما مالحظه کنید؛ مردم ما در مقابله. هدف از ایجاد فتنه، گمراه کردن مردم است

این . این کار را خود مردم کردند .گران زد نهم دی در سرتاسر کشور مشت محکمی به دهان فتنه .خاستند

یک حرکت خودجوش بود؛ این خیلی  -اند  همان طوری که گویندگان و بزرگان و همه بارها گفته -حرکت 



آن کسانی . نان ما باید این پیام را بگیرنددشم. ی این است که این مردم بیدارند، هشیارند معنا دارد؛ این نشانه

که خیال میکنند میتوانند میان نظام و میان مردم جدائی بیندازند، ببینند و بفهمند که این نظام، نظام خود مردم 

ی وجود نظام  آن کسانی که با همه. امتیاز نظام ما به این است که متعلق به مردم است. است، مال مردم است

ی اول خود  اند، در درجه ی را و اسالم را و این پرچم برافراشته را در این کشور نگه داشتهجمهوری اسالم

علیه ملت ما حرف  -و در رأس آنها آمریکا  -سردمداران دولتهای مستکبر . مردمند؛ دشمنان ما این را بفهمند

هی صریحاً دشمنی میکنند، میزنند، توطئه میکنند، گاهی شعار میدهند، گاهی اظهارات مزّورانه میکنند، گا

گاهی در لفافه میبرند؛ اینها همه برای این است که تحلیل درستی از مسائل ایران و شناخت درستی از ملت 

 .ملت ما ملت بیداری است، ملت هشیاری است. ایران ندارند

 


