




. . . خواهد ي مقدمه نم"سالم ناب اماما"

 ما يمقدمه و موخره، ابتدا وانتها و خالصه و مشروح هر آنچه كه برا

. . .از نان شب هم واجب تر است را امام فرموده است 

دي نوشتيد، اگر مقدمه ايبخوان

دي ما هم بفرستيبرا

 مدديا علي
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اسالم در همه شوون جامعه
مذهب اسالم از هنگام ظهورش متعرض نظام هاي حاكم در جامعه بوده است و خود داراي 

سيستم و نظام خاص اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي اسـت كـه بـراي تمـامي                 

 زندگي فردي و اجتماعي قوانين خاصي وضع دارد و جز آن را براي سعادت      ابعاد و شوون  

ذهب اسالم همزمان با اينكه به انسان مي گويد كه خدا را عبادت كن و جامعه نمي پذيرد م

چگونه عبادت كن ، به او مي گويد چگونه زندگي كن و روابط خود را با ساير انسان ها بايد              

چگونه تنظيم كني و حتي جامعه اسالمي با ساير جوامع بايد چگونه روابطي را برقرار نمايد                

يا جامعه نيست مگر اينكه مذهب اسالم براي آن حكمي مقرر هيچ حركتي و عملي از فرد و    

داشته است بنابر اين طبيعي است كه مفهوم رهبر ديني و مذهبي بودن ، رهبـري علمـاي                  

 و ابعاد آن   مذهبي است در همه شوون جامعه ، چون اسالم هدايت جامعه را در همه شوون              

18/10/57. به عهده گرفته است 

.. .آدم تا خاتم براي از
تمام انبيا از صدر بشر و بشريت ،از آنوقتي كه آدم عليه السالم آمده است تـا خـاتم انبيـا                     

صلي اهللا عليه و آله و سلم ، تمام انبيا براي اين بوده است كه جامعه را اصالح كنند وفرد را 

 علـيهم   ما فردي باالتر از خود انبيا نداريم، مافردي باالتر از ائمـه           . فداي جامعه مي كردند     

18/6/60. السالم نداريم ،اين فردها خودشان را فدا مي كردند براي جامعه 

نبايداز خودمان بي خود بشويم
   مسلمان ها بايد خودشان را پيدا كنند يعني بفهمند كه خودشـان يـك فرهنگـي دارنـد ،      

اينكه در ذهن جوان هاي مـا       . خودشان يك كشوري دارند ، خودشان يك شخصيتي دارند          

كرده اند كه بايد مثال  فالن مكتب در اينجا پياده بشود ، مكاتب شما چيزي نيستند ؛ اينهـا                    

آنها يك همچو فرهنگـي را      . همين تعليماتي است كه ابر قدرت ها در ايران پياده كرده اند             

براي ما درست كردند كه ما از خودمان بيخود بشويم و آنها تمـام  چيـزي كـه مـاداريم و                      

31/2/58. ا داريم ببرند حيثيتي كه م

اسالم پشت پرده هاي ضخيم
كارشناسان استعمار با كمال تزوير و حيله ، با اسم اسالم دوستي و شـرق شناسـي پـرده                  

هاي ضخيمي بر چهره نوراني اسالم كشيده و اسالم  را با معماري ها و نقاشي هـا ، ابنيـه                   

 ضـد اسـالم امـوي و عباسـي و           عاليه و هنرهاي زيبا معرفي نموده وحكومت هاي جايرانه        

عثماني را به اسم خالفت اسالمي به جامعه ها تحويل داده اند و چهره واقعي اسالم  را در                   

10/3/49.پشت اين پرده ها پنهان نگاه داشته

!همان جهات عباديش فقط 
   دست هاي خارجي كه با مطالعات فهميده بودند كه اگر اسالم تحقق پيدا بكند دست آنها 

اه مي شود، نگذاشتند كه اسالم به آنطوري كـه هـست تحقـق پيـدا بكنـد، اسـالم را               كوت



٢

محصورش كردند در مدرسه ها و در  مساجد آن هم، همان جهات عباديش كه اگر فـرض                  

كنيد از يك ماليي هم پرسيده مي شد، همان جهات عبادي را توجه به آن داشت آن جهات 

21/9/58ديگر توجه به آن نشده بود، 

!اسالم پاورقي اي
آنچه ما به دست آورده ايم اين است كه اسالم را زنده كرديم در  حالي كه از اسالم اسمي                

بيش نمانده بود و با ادعاي اسالم مي خواسـتند اسـالم زدايـي كننـد، منتهـا از اول نمـي               

 مي زدند  توانستند بگويند ما اسالم را قبول نداريم، مي گفتند قبول داريم، اما مرتب پاورقي    

4/10/61 .و يكي يكي احكام اسالم را از بين مي بردند

مرز بين دو اسالم 
هنوز براي بسياري از ملت هاي اسالمي مرز بين اسالم آمريكايي و اسالم ناب محمـدي و                 

اسالم پابرهنگان و محرومان و اسالم مقدس نماهاي  متحجر و سرمايه داران خدانشناس              

14/6/67.مشخص نشده استو مرفهين بي درد كامال 

غريب ترين چيزهاي دنيا
ما بايد سعي كنيم تا حصارهاي جهل و خرافه را شكسته تا به سرچشمه زالل اسالم نـاب                  

 برسيم و امروز غريب ترين چيزها در دنيـا همـين اسـالم              - صلي اهللا عليه و آله       -محمدي

. يكـي از قربـاني هـاي آن گـردم         است و نجات آن قرباني مي خواهد و دعا كنيد من نيـز              

12/7/67

موثر تر از هزارها توپ و تانك 
نه ما تنها، همه مسلمان ها و نه شما تنها، همـه            . ما يك وظيفه بسيار بزرگ درعهده داريم        

قشرهايي كه در ايران و در خارج ايران هستند  و متعهد به اسالم هستند، وظيفـه بزرگـي                   

وري كه هست، آنطوري كه خداي تبـارك و تعـالي فرمـوده             داريم و آن اينكه اسالم را آنط      

است، آنطوري كه در روايات و در قرآن ما هست، آنطور به مردم ارايه بدهيم و به  دنيا ارايه 

آن چيزي كه بـا     . بدهيم و همين خودش از هزارها توپ و تانك بيشتر مي تواند موثر باشد             

يـن   اين كار، اين هنر از اسالم مي آيد و ا ارشاد حاصل بشود، قلب مردم را بر مي گرداند و         

9/12/62هنر از احكام  اسالم مي آيد، 

انسان اسالمي
    اسالم مكتبي است كه انسانها را به گونه اي مي سازد كه به جز حق و مبدا خلق به هيچ                 

مكتبي تسليم نشوند و تحت تاثير هيچ قدرتي واقع نگردند ومساله كشور خود را بـا هـيچ                  

ه اي از دست ندهند و از استقالل و آزادي خويش و ساير بندگان خدايي هيچ طبـع و                   انگيز

خوفي دفاع كنند و از خودخواهي ها و كوتاه بيني ها كه منـشا بـدبختي و گرفتـاري اسـت                     

7/10/60اجتناب كنند  
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اسالم سياست است
 نيـست ، اسـالم         اسالم فقط عبادت نيست ، فقط تعليم و تعلـم عبـادي و امثـال اينهـا                

سياست است اسالم از سياست دور نيست ، اسالم يك حكومت بزرگ بوجو د آورده است                

، يك مملكت بزرگ بوجود آورده است ، اسالم يك رژيم است ، يك رژيم سياسـي اسـت                   

منتها ساير رژيم ها از بسياري از امور غافل بودند و اسالم از هيچ چيز غافل نيـست يعنـي            

30/11/57.  تربيت مي كند به همه ابعادي كه انسان دارد اسالم انسان را 

مكتب تحرك
اسالم مكتب تحرك است و قرآن كريم كتاب تحرك ، تحرك از طبيعت به غيب ، تحرك از 

ماديت به معنويت ، تحرك در راه عدالت ، تحرك  در برقراري حكومت عدل و مع االسـف                   

و ملت هاي اسالمي را به اسارت بكـشند آنهـا     آنهايي كه مي خواستند شرق را غارت كنند         

تبليغاتي كردند كه حتي خود شرقي ها هم، آنهايي كه غافل بودند از اسالم و از مكتب  هاي 

5/4/58. توحيدي باورشان آمد 

. . . تا مقدس مĤب 4نه آن طوري كه 
چهار تا فرض كنيد    بايد اسالم  راآن طوري كه هست ، نه آن طوري كه حاال در دست مثال                 

مقدس مĤب و فقط كتاب مفاتيح هست و عرض بكنم كه اينها بايد آن طـوري كـه هـست                    

احكام اسالم را معرفي كرد، گفت به دنيا كه ما يك  چنين كاالي بزرگي داريم، يك چنـين                   

.قوانين مترقي داريم 

!حدود مباحث ما
ه آنطوركه  كتاب چه وچـه از        ما مباحثاتمان از حدود كتاب طهارت و كتاب عرض مي كنم ك           

اين حد تجاوز نمي كند، سياست اسالم را بحث ديگر نمي كنيم از آن ، حدود اسالمي ديگر 

بحث از آن نمي شود، اجرا نشدن غير از آن است كه نبايد عرضه داشت به دنيا، بايدعرضه 

رد اسالم براي داشت به دنياآقا،اين يك مطلبي است كه بايد دنيا بفهمد كه اسالم برنامه دا

همه چيز ، براي همه زندگي ها برنامه دارد ديگركي بايدمعرفي بكند به جز علماي اسالم؟  

. . .هرچه مي خواهيد مساله بگوييد، نماز بخوانيد، سينه بزنيد اما 
مـساله  . برويم هر چه دلمان مي خواهد مساله بگوييم ، هر چه مي خواهيم نمـاز بخـوانيم                  

اين را نگوييد مساله ،هر چه ديگر مي خواهيد         . د جلوگيري از طاغوت كرد    گفته نشود كه باي   

سينه بزنيد لكن هيچ صحبت از سياست نكنيد همان سينه . بگوييد اما اين نبايد  گفته بشود

بايد سينه زدن هم محتوا داشته باشد . بزنيد بي محتوا 

چرا عزاداري؟ 
براي سيدالشهدا و اجر ببرند، البته اين هم           مجلس عزا نه براي اين است كه گريه بكنند          

هست و ديگران را اجراخروي نصيب كند، بلكه مهم، آن جنبه سياسي است كه ائمه مـا در                  

30/3/61صدر اسالم نقشه اش را كشيده اند كه تا آخر باشد  
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سياحتي؟-اين ها چه ربطي دارد به يك سفر زيارتي
ان و يا تحليل گران مغرض و يا جيره خواران به عنـوان             چيزي كه تا به حال از ناحيه ناآگاه       

فلسفه حج ترسيم شده است، اين  است كه حـج يـك عبـادت دسـتجمعي و يـك سـفر                  

 سياحتي است به حج چه كه چگونه بايد زيست و چطور بايد مبارزه كرد و بـا چـه       _زيارتي

 حقوق مسلمانان و    به حج چه كه   ! كيفيت  در مقابل جهان سرمايه داري و كمونيسم ايستاد           

محرومان را از ظالمين بايد ستاند به حج چه كه بايـد بـراي فـشارهاي روحـي و جـسمي                     

به حج چه  كه مسلمانان بايد به عنوان يك نيروي بـزرگ و              ! مسلمانان چاره انديشي نمود     

به حج چه كه مسلمانان را عليه حكومت هاي وابـسته           ! قدرت سوم جهان خودنمايي كنند      

29/4/67.  بلكه حج همان سفر تفريحي براي ديدار از قبله و مدينه است و بس بشوراند، 

اقتصاد اسالمي
   مجموعه قواعد اسالمي در مسايل اقتصادي ، هنگامي كه در كل پيكره اسالم به صـورت                

يك مكتب منسجم مالحظه شود و همه جانبه پياده شود، بهترين شكل ممكن خواهد بـود،                

ر را از ميان مي برد و هم از فاسد شدن يك عده به وسيله تـصاحب ثـروت ،      هم مشكل فق  

جلوگيري مي كند و در نتيجه كل جامعه را از فساد حفظ مي كند و هم مانع رشد استعدادها                   

18/10/57. و شكوفايي قدرت ابتكار و خالقيت انسان ها نمي شود

. . .همين حكمي كه در قرآن است 
قي اش هم سياسي است ، همين حكمي كه در قرآن هست كه مومنين        اسالم احكام اخال  

برادر هستند، اين يك حكم اخالقي است ، يك حكم اجتماعي است ، يك حكـم سياسـي                  

27/5/59.   است 

!اين حرف ها در منطق اسالم نيست
   اين حرف ها كه دين از سياست جداست و امثال اين حرف ها در منطـق اسـالم نيـست        

23/10/57اليت سياسي يكي از وظا يف مذهبي مسلمانان است  فع

مگر پيامبر اكرم الگو نيست؟
پيغمبر اكرم كدام روز نشست همين طوري فقط مساله بگويد ، كاري به كار جامعه نداشته                

باشد؟ اينهايي كه مي گويندآخوند چه كار دارد به امور سياسي ، پيغمبر اكرم كـدام روزش                

اسي خارج بود ؟ دولت تشكيل مي داد ، با اشخاصـي كـه بـر ضـد اسـالم ،                     از مسايل سي  

18/6/60. ستمگر بر مردم بودند ، با آنها مبارزه ميكرد ، جنگ مي كرد

!هم مقدس هم ضد اسالم
آن مقدسي كه خيال مي كند كنار نشسته و دخالت در امور اسالمي نمي كند، او بـر خـالف                    

13/10/62اسالم دارد رفتار مي كند،
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!مذهب مسخ شده
   يكي از بدترين چيزي كه اجانب در بين مردم و در بين خود ما القاكردند اين اسـت كـه                    

اسالم براي اين است كه ما همان عبادت بكنيم ، چنان كه مذهب مسيح را هم مسخ كردند 

مسيح هرگز  نمي شود كه دعوتش اين باشد كه فقـط عبـادت              . مذهب مسيح مسخ شد     . 

يد ، ظلمه را بگذاريد به كار خودشان ،اين نمي شود ، نبي نمي تواند اينطور باشد ، مسخ بكن

اسالم را بصورت . اينها اسالم را در نظر ما ، در نظرجاهلين مسخ  كردند   . شده است اينها    

ديگر نشان دادند و اين از كيدهايي بود كه با نقشه هاي پياده شده است و ما خودمان هـم         

16/12/57.  آخوند را به سياست چه ؟ اين حرف ، حرف استعمار است باوركرديم

ما اين سد را بايد بشكنيم
علماي اسالم احساس كردند ، اكثريت قريب به اتفاقشان احساس كردند كه بايـد مـااين         

سد عدم دخالت در سياست را بشكنيم و ما بايد وارد بشويم در امور ،بايدما دخالت كنـيم،                  

_ ايـن    _اهتمام بر امر مسلمين اين نيست كـه         . تمام به امر مسلمين داشته باشيم       بايد اه 

امـور  . اين كه امر مسلمين نيست ،اين امـر خداسـت  . من بروم نماز بخوانم و او اقتدا كند        

18/6/60.   از امور سياسي و اجتماعي مسلمين _ است _مسلمين عبارت 

همه تعليمات انبيا را كنار گذاشتيم
 دخالت  _ عرض مي كنم   _ ما همه تعليمات انبيا راكنار گذاشتيم ،فقط به آن تعليماتي كه با             

نكردن در سياست ودخالت نكردن در جامعه ، اينها فقط همينش را گرفته ايم ،نمـازش را                   

مگر امكان دارد كه انسان مـسلمان باشـد بـه فقـط نمـاز       . گرفته ايم و باقي را رها كرديم      

گرفتن و حج رفتن و امثال ذلك و در امر مـسلمين دخالـت نكـردن ؟ اگـر                   خواندن و روزه    

...  .  روايت منسوب الي رسول ااهتمام به امر مسلمين كسي نكند مسلم نيست ، به حسب

18/6/60

!اسالم بي محتوا
اين از تبليغات همان شياطين بود كه مي خواستند قشر اسالم را صورتش رانگـه دارنـد و                  

.  به همين صورت ها باشيم و محتوا نباشـد در كارهايـشان را انجـام بدهنـد                   ماها مشغول 

محتواي اسالم كه مهمش اسالم قيام هللا ، نهضت هللا ، جلوگيري از ظلم ظالمين ، از سـتم                   

10/4/60ستمكاران ، اجراي عدالت اسالمي اينها منسي  باشد ، 

همانند كليسا؟ 
ي در كار بود كه شماها را از ملـت منعـزل كنـد والاقـل              شما مي بينيد كه از اول يك جريان       

همان چيزي كه   . شماها را نگذارند در جاهايي كه يك ارگان اجرايي يا تقنيني يا اينها باشد             

در غرب نسبت به كليسا مي گفتند كليسا براي خودش عليحده بـرود و مـسايل ناسـوت و              

 ايران هم همان معنا را تعقيب كرده        الهوت بگويد و مملكت را بدهند مااداره اش بكنيم، در         

10/4/60. بودند 
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!اين اشكال اولش به نبي اكرم وارد است
 يك وقت اين شياطين نيايند بگويند كه به شما چه دخالت در اسالم ، دخالت در سياست ، 

شما برويد سراغ مساله گفتن تان ، خيلي هم معزز هستيد و اگر چنانچه مساله مي گفتيـد                  

قتلي واقع نمي شد ،براي دخالت در سياست بود كه چنـدين هـزار معلـول و مقتـول                   ديگر  

اين اشكال اولش به نبي اكرم وارد است ،اگر ايشان هم به سرمايه دارهاي مكـه و      . داريد  

حجاز كاري نداشت و توي مسجد مي نشست و مساله مي گفت ،جنگ پـيش نمـي آمـد ،                

و بـه سيدالـشهدا وارد اسـت ،اگـر           . كشتار نمي شد، عموي معظمش كـشته نمـي شـد          

سيدالشهدا مي رفت پيش يزيد و بيعت مي كرد و مساله گو ،مساله مي گفـت ،بـا او مـي                      

ساخت و مساله مي گفت ،يزيد خيلي هم احترام مي كرد و دستش هم مـي بوسـيد ، ولـي             

18/6/60.تكليف اين بود

!چه آقاي خوبي
اگر يك آقايي اصال عقلش . مي فهمند سياست را شان بزرگ اهل علم اين بود كه اين آقا ن  

نرسيد به اينكه سياست چيست ،اين بزرگوار بود خيلي ،آقايي است كه دخالت در امور نمي 

كند ،قربانش بروم ، چه آقاي خوبي ،ظهر مي آيد نمازش را مي خواند و مي رود توي خانه                   

10/4/60. وبه ما اين مطلب را تحميل كرده بودند . اش مي نشيند 

. . .آدم خوب يك آدم تسبيح بدست است كه در مسجد بنشيند و 
اينطور نيست كه آدم خوب كسي باشد كه در كناري نشسته باشد و تسبيحي دست بگيرد                

اگر انسان خوب اينگونه بود حضرت رسول صلي عليه و آله و سلم             . و در مسجد ذكر بگويد    

 را مي كردند ما نديديم در تاريخ كسي گفته باشد           هم اين كار  ) ع  ( و حضرت  امير مومنان      

رسول اكرم و امير مومنان در جايي از صحنه كناره گيري كنند و در مسجد بنـشينند و ذكـر      

بنابراين اينكـه عـده اي      . بگويند، بلكه بعكس در همه جا  حضور داشتند و در صحنه بودند            

3/9/61ت  نشسته اند و مي گويند بايد كناره گيري كرد، درست نيس

!خيال باطل
هللا عليه داشته است و هيچ اين چيزها نبوده در كار           امرتبه اعالي عرفان را امام علي سالم        

خيال مي كردند كه كسي كه عارف است بايد ديگر بكلي كناره گيرد از همه چيز و برود كنار          

! بكند و دكانـداري بنشيند و يك قدري ذكر بگويد و يك قدري تغني بشود و يك قدري چه      

اميرالمومنين در عين حالي كه اعرف خلقاهللا بعد از رسول اهللا در اين امت، اعرف خلقاهللا به                 

2/6/65حق تعالي بود، معذلك نرفت كنار بنشيند و هيچ كاري به هيچي نداشته باشد،

!ما اهل سلوكيم ؛ چه كار داريم كه به ملت چه مي گذرد
 كه اهل سلوك است، اهل سلوك بايد به مردم ديگر كـار نداشـته               خيال مي شود كه كسي    

باشد، در شهر هر چه مي خواهد بگذرد، من اهل سلوكم، بروم يك گوشه اي بنشينم و ورد                  

بگويم و سلوك به قول خودش پيدا كند اين سلوك در انبيا زيادتر از ديگران بوده است، در      

تند در خانه شان بنشينند و بگويند كـه مـا اهـل        اوليا زيادتر از ديگران بوده است، لكن نرف       
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سلوكيم و چه كار داريم كه به ملت چه مي گذرد، هر كه هر كاري مي خواهد بكند اگـر بنـا                      

2/6/65باشد كه اهل سلوك بايد بروند كنار بنشينند، پس بايد انبيا هم همين كار را بكنند 

بعد از ايجاد عدالت چه مي شود؟
 رسول خدايي كه سال هاي طوالني در سلوك بوده است، وقتي كـه فرصـت                همه مي دانيم  

پيدا كرد، يك حكومت سياسي ايجاد كرد براي اين كه عدالت ايجـاد بـشود، تبـع ايجـاد                   

وقتي كـه آشـفته     . عدالت فرصت پيدا مي شود براي اين كه هر كس هر چيزي دارد بياورد             

د كه اهل عرفان ، عرفانشان را عرضـه         است      نمي توانند، در يك محيط آشفته نمي شو             

كنند، اهل فلسفه ، فلسفه شان را، اهل فقه ، فقه شان را، لكن وقتي حكومت يك حكومـت                

عدل الهي شد و عدالت را جاري كرد و نگذاشت كه فرصت طلب ها به مقاصـد خودشـان                   

 مـا   "راينبرسند، يك محيط آرام پيدا ميشود، در اين محيط آرام همه چيز پيدا ميشود بناب              

 براي اين كه حكومت است به هيچ چيز مثـل ايـن امـر    "نودي بشيي مثل ما نودي بالواليه   

2/6/65سياسي دعوت نشده است

مقدس نماهاي بي شعور
ديروز مقدس نماهاي بي شعور مي گفتند دين از سياست جداست و مبارزه  با شاه حـرام                  

تـا ديـروز مـشروب فروشـي و     ! شده انداست، امروز مي گويند مسوولين نظام كمونيست    

 را مفيـد و     - ارواحنا فـداه   -فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان براي ظهور امام زمان             

راهگشا مي دانستند، امروز از اين كـه در گوشـه اي خـالف شـرعي كـه هرگـز خواسـت                    

 را  ديروز حجتيه اي هـا مبـارزه      ! مسوولين نيست رخ مي دهد، فرياد وااسالما سر مي دهند         

حرام كرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تالش خود را نمودند  تـا اعتـصاب چراغـاني      

3/12/67! نيمه شعبان را به نفع شاه بشكنند، امروز انقالبي تر از انقالبيون شده اند

!دل خون يك پدر
تي هـاي  هرگز از فشارها و سخ. خون دلي كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خورده است   

وقتي شعار جدايي دين از  سياست جا افتـاد و فقاهـت در منطـق                . ديگران نخورده است    

ناآگاهان غرق شدن در احكام فردي و عبادي شد و قهرا فقيه هم مجاز نبـود كـه از ايـن                      

دايره و حصار بيـرون رود و در سياسـت و حكومـت دخالـت نمايـد، حماقـت روحـاني در                  

به زعم بعض افراد، روحانيت زماني قابل احتـرام و تكـريم        . معاشرت با  مردم فضيلت شد     

بود كه حماقت از سراپاي وجودش ببارد و اال عالم سياس و روحاني كاردان و زيرك، كاسه           

3/12/67.و اين از مسايل رايج حوزه ها بود. اي زير نيم كاسه داشت

!سياست يك ارث نيست
. ، همه قـشرها بايـد در سياسـت دخالـت بكننـد                 حرف ما اين است كه نه روحاني تنها       

سياست يك ارثي نيست كه مال دولت باشد يا مال مجلس باشد يا مال افراد خاصي باشد، 

سياست معنايش همين وضع آن چيزهايي كه در يك كشوري مي گـذرد از حيـث اداره آن                  

 سياست دخالت   خانم ها حق دارند در    . كشور، همه اهالي اين كشور در اين معنا حق دارند           
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بكنند ، تكليف شان اين است ، روحانيون هم حق دارند در سياست دخالت بكنند ، تكليـف                  

25/6/57.آنهاست 

!اگر اين كارها را بكنيم همه با ما خوب مي شوند
    زندگي سيدالشهدا، زندگي حضرت صاحب سالم اهللا عليه ، زندگي همـه انبيـاي عـالم،                

از آدم تا حاال همه شان اين معنا بوده است كه در مقابل جـور حكومـت          همه انبياي از اول،     

و مع االسف به قدري به گوش ما خواندند، به          . حكومت  ؛عدل را مي خواستند درست كنند       

قدري به گوش ملت ما خواندند، به گوش ملت هاي ضعيف خواندند كه حكومـت بـه شـما                

دت را برو، همين البته ، ما اگر فقط مسجد چكار دارد، شما برو نمازت را بخوان ، شما مسج

 آن بزرگان چه بكنـيم، همـه بـا مـا     _ عرض بكنم كه_برويم و دعا بكنيم و بعد هم دعا به       

خوب مي شوند اما وظيفه اين است كه ما برويم مسجد بنشينيم دعا بخوانيم يا وظيفه اين                 

مه چيـز خودمـان را در راه        است كه ما بايد قيام بكنيم؟ وظيفه اين است كه ما همه بايد ه             

1/1/67اسالم فدا بكنيم، چنانچه اولياي ما اين كار را كردند 

!اين اصل قيام انبيا بوده است
آنهايي كه خيال مي كنند كه حضرت سيدالشهدا براي حكومت نيامـده ، خيـر اينهـا بـراي      

 كـساني كـه     حكومت آمدند، براي اين كه بايد حكومت دست مثل سيدالشهدا باشد، مثـل            

در طبيعت قيام . شيعه سيدالشهدا هستند باشد اصل قيام انبيا از اول تا آخر اين بوده است            

 قيام مسلحانه يا غير مسلحانه در مقابل همه كساني كه به جور داشـتند مـردم را از                   _انبيا  

1/1/67. بين مي بردند باشد 

سيره حكومتي اسالم
ها باشند چنانچه در اسالم اين سيره بود كه حكومـت در              حكومت ها بايد خدمتگزار ملت      

خدمت مردم بود و ارتش درخدمت مردم بود حكومت ها از مردم انشاي مي شدند و ارتش 

نيز از آنها و اگر حكومت ها و ملت ها به سيره رسول اكرم و ائمه مسلمين عمل مي كردند ،    

4/2/58.ها نبودآرامش در همه جاي ارض بود اين اختالفات و خونريزي 

ايتوده اسالمي و اسالم توده
 اسالم براي همه است ، اسالم از توده پيدا شده است و براي توده كار مي كند ، اسالم از                    

از همين جمعيت پـايين بـود، از همـين بـين            ) ص( طبقه باال پيدا نشده است پيغمبر اكرم      

دم پايين بودند، از طبقه سوم بودند، آن        اصحاب او از همين مر    . جمعيت پا شد و قيام كرد       

بودند، از همين توده پيدا شده است و بـراي همـين            ) ص( طبقه باال مخالفين پيغمبر اكرم      

14/12/58جمعيت، همين ملت قيام كرده است وبه نفع همين ملت احكام آورده است ، 

برپادارندگان واقعي انقالب ها
 هستند كه درد فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند           و تتها آنهايي تا آخر خط با ما       

. نـدگان واقعـي انقـالب هـا هـستند           فقرا و متدينين بـي بـضاعت، گرداننـدگان و برپادار          

29/4/67
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چرا براي محرومين؟
 ، اگر در خيابان ها، در تظاهراتي كه         - شما   -. فشار انقالب روي دوش اين محرومين بوده        

ان رژيم سابق و بعد از او  در اوايل انقالب، اگر يك كسي بررسي كـرده                 مردم كردند در زم   

بود، مي ديد كه در بين اينها از آنهايي كه مرفـه انـد چنـد نفرنـد و محـرومين چقدرنـد؟                       

بنابراين ، دولت شما دولت محـرومين اسـت  ؛ يعنـي،    . محرومين اند كه اين كار را كردند  

4/6/63.  بايد براي محرومين كاربكنيد 

! اگر پياده بشود
  اگر احكام اسالم پياده بشود مستضعفين به حقوق خودشان مي رسند ، تمام اقشار ملت               

در جمهـوري   . به حقوق حقه خودشان مي رسند ،ظلم وجور وستم ريـشه كـن مـي شـود                  

اسالمي زور گويي نيست ،در جمهوري اسالمي ستم نيـست ،در جمهـوري اسـالمي آزادي       

در جمهوري  .همه اقشار ملت در جمهوري اسالمي بايد در رفاه باشند         .تقالل است   است ،اس 

در .اسالمي براي فقرا فكر رفاه خواهد شد ،مـستمندان بـه حقـوق خودشـان مـي رسـند                    

جمهوري اسالمي عدل اسالمي جريان پيدا مي كند، عدالت الهي سايه مي افكند بر تمـام                

21/1/58. مهوري اسالمي نيست آن چيزهايي كه در طاغوت بود در ج.ملت 

خدا نياورد! حمايت از سرمايه دارها
  خدا نياورد آن روزي را كه سياست ما و سياست مسيولين كشور ما پشت كردن به دفاع از 

محرومين و روآوردن به حمايت از سرمايه دارها گردد و اغنيـاي و ثروتمنـدان از اعتبـار و                   

معاذاهللا كه اين با سيره و روش انبياي و اميرالمـومنين و            . عنايت بيشتري برخوردار بشوند   

 سازگار نيست، دامن حرمت و پاك روحانيـت از آن منـزه   -عليهم السالم -ايمه معصومين   

6/5/66.است، تا ابد هم بايد منزه باشد

انقالب و محرومين
ـ              اريخي و بـيش از         روحانيت عزيز بايد به اين اصل توجه عميق داشته باشند و افتخار ت

هزار ساله پناهگاهي محرومان را براي خود حفظ كنند و به ساير مسوولين و مردم توصـيه                 

نمايند كه ما نبايد گرايش و توجه بي شايبه محرومين را به انقالب و حمايت بي دريغ آنان                  

6/5/66. را از اسالم فراموش كنيم و بدون جواب بگذاريم 

!چرا افتخار نكنيم
راستي وقتي كـه    . ان نمي كنم عبادتي باالتر از خدمت به محرومين وجود داشته باشد              گم

پابرهنه ها و گودنشينان و طبقات كم درآمد جامعه ما امتحـان و تقيـد خـود را بـه احكـام                      

اسالمي تا سر حد قرباني نمودن چندين عزيز و جوان و بذل همه هستي خود داده اند و در                   

 و سر و جان را در راه خدا مي دهند، چرا _ و انشاياهللا خواهند بود      _همه صحنه ها بوده اند      

! ما از خدمت به اين بندگان خالص حق و اين رادمردان شجاع تاريخ بشريت افتخار نكنيم 

 مي گوييم كه يك موي سر اين كوخنشينان و شهيد دادگـان بـه همـه كـاخ و                    "ما مجددا 

6/5/66. كاخنشينان جهان شرف و برتري دارد
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!لكه ننگ بر دامن مسئولين
بايد هم در متن قوانين و مقررات و هم در متن عمل و عقيده و روش و منش جامعه پيـاده                     

شود و مصلحت زجركشيده ها و جبهه رفته ها و شهيد و اسير و مفقود و مجروح داده هـا و       

ـ                  دين در  در يك كالم، مصلحت پابرهنه ها و گودنشين ها و مستـضعفين بـر مـصلحت قاع

منازل و مناسك و متمكنين و مرفهين گريزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسالمي مقدم                  

باشد و نسل به نسل و سينه به سينه شرافت و اعتبار پيشتازان اين نهضت مقدس و جنگ                 

فقر و غنا محفوظ بماند و بايد سعي شود تا از راه رسيده ها و دين به دنيا فروشان ، چهره                     

ي و فقرستيزي روشن انقالب ما را خدشه دار نكنند و لكه ننگ دفاع از مرفهين بي                 كفرزداي

6/5/66. خبر از خدا را بر دامن مسوولين نچسبانند

!شما بايد عكسش باشد
     اينها محكوم بودند در طول تاريخ، اينها زحمت ديدند، اينها در انقالب خـدمت كردنـد،       

 دهند، آن طبقه مرفه اگر هم باشد كمي از آنها داخل ايـن              اينها امروز جوان هايشان را مي     

بنابراين ما بايد اين طبقه از مردم را براي خـاطر خـدا و بـراي                . امور هستند، خيلي نيستند   

در همـه قـشرها در در همـه كارهـا بـا آنهـا        . حفظ حيثيت جمهوري اسالمي حفظ بكنـيم        

دارد بيايد در آنجا، فـراش راهـش   خوشرفتاري كنيد، يك وقت خداي نخواسته يكي را كار   

اينهـا كارهـايي    . يا مدتي معطل بشود يا توي اتاق نگذارند بيايد، اينها اينطور نباشد           . ندهد

14/12/62.  بود كه بر خالف رضاي خدا بود و سابق مي كردند، شما بايد عكسش باشد 

وظيفه مديران، كارگزارن، رهبران و روحانيون نظام
و كارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حكومت عدل موظفند كه با فقرا و     همه مديران 

مستمندان و پابرهنه ها بيشتر حشر و نشر و جلسه و مـراوده و معارفـه و رفاقـت داشـته                     

باشند تا متمكنين و مرفهين ، و در كنار مستمندان و پابرهنه ها بودن و خـود را در عـرض                     

 به شبهات و "خار بزرگي است كه نصيب اولياي شده و عمالآنان دانستن و قرار دادن ، افت    

6/5/66القايات خاتمه مي دهد  

اميدوارم همه شما همين طور باشيد
 و من اميدوارم كه شما همه تان همين طوري كه سيره انبيا بوده است، كه سيره انبيا براي                  

قابـل ضـعفا و فقـرا و        اين بوده است كه در مقابل طـاغوت محكـم مـي ايـستادند و در م                

كسي كه توجه دارد به اينكـه قـدرت هـر چـه             . . .مستضعفين و مستمندان فروتن بودند،      

هست مال خداي تبارك و تعالي است و ديگران هيچ نيستند، اين ديگر نمي تواند خاضـع                 

7/6/66 .بشود در مقابل يك قدرتمندي

مثل يك پدر
ي كه علي عليه الـسالم بـراي محـرومين دل مـي                 دولت واقعا بايد با تمام قدرت آنطور      

سوزاند اين هم با تمام قدرت، دل بسوزاند براي محرومين ، مثل يك پدري كه بچه هايش            
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اگر گرسنه بمانند، چطور با دل افسرده دنبال اين مي رود كه آنها را سير بكند، يك دولـت                   

4/7/62.تابع اميرالمومنين بايد اينطور باشد

دهي ننشينيد دعوا بكني
براي اين هيچ ندارها يك فكري بكنيد ، هي ننشينيد دعوا بكنيد ، هي هم دنبال اين نرويـد                   

كه همانطوري كه در طاغوت مي كرد شهرها را خيلي مزين كنيد و شهرها را خيلـي بـزرگ                   

بكنيد و همه هم دولت و همه بودجه مملكت خرج شهرها بشود و خرج شمال شهر بـشود                  

براي اين پايين شهري ها ، براي اين بيچاره . طاغوتي ها از آن استفاده بكنند   كه باز همان    

ها اسالم است ، حكومت اسالم است ، براي  اينها فكر بكنيد ،همتان را صرف اين بكنيد ،                   

20/6/59. نه صرف اينكه دعوا كنيد

بايد ما قدرشان را بدانيم
ا اينكه وزارت االن يك چيز مهمي نيست پـيش          اينهايي كه شما را به وزارت رسانده اند، ب        

شما، اينهايي كه قدرتمندها را بيرون كردند، اينهايي كه همه آن اشخاصي كه مقدرات يك               

كشور دردستشان بود و ما را و شما را و همه كشور را به تباهي كشيده بودند، آنها را بيرون          

61/ 7/6زدند، اينها را بايد ما قدرشان را بدانيم،  

بخش خصوصي به نفع مردم محروم و مستضعف 
   و تذكر اين نكته مهم است كه دخالت دادن كساني كه در امور تجارت واردند، از بازاريان 

محروميت كشيده و درد اسالم و انقالب چشيده تا متخصصان وارد و مسلمان و متعهـد از                 

ند كه آزادي بخش خـصوصي      دولت و اين دوستان بايد دقيقا توجه كن       . امور ضروري است    

به صورتي باشد تا هر چه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف كار كرد، نـه چـون                    

. گذشته تعدادي از خدا بي خبر در تمام امـور تجـاري و مـالي مـردم سـلطه پيـدا كننـد                        

22/11/63

اين يك واقعيت است و تعارف نيست
مي گويم از اين وضع راديو تلويزيون خوشـم    من نظري به ديگران ندارم، راجع به خودم    

. واقع آن است كه آن قدر كه پابرهنه  ها به راديو تلويزيون حق دارند، ما نداريم                  . نمي آيد   

اين يك واقعيت است و تعارف نيست، واقع اين است كه آنها اين نظام را درست كرده اند  

يروزي ها را به دست آوردند، از       و اين نهضت را به وجود آوردند، همين جمعيت هستند كه پ           

راديو تلويزيون دسـت ماهـا باشـد امـا آن           .  .  . قشر باال كسي در اين مساله حقي ندارد         

27/5/64بيچاره ها كه كار مي كنند هيچ چيز دستشان نباشد، 

مجلس از متوسطين جامعه و محرومين باشد
وصيت اينجانب به ملت در حال و آتيه آن است كه با اراده مصمم خـود و تعهـد خـود بـه                       

احكام اسالم و مصالح كشور در هر دوره از انتخابـات وكـالي داراي تعهـد بـه اسـالم و                      

جمهوري اسالمي كه غالبا بين متوسطين جامعه و محرومين مي باشـند و غيـر منحـرف از                  
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 و بدون گرايش به مكتب هاي انحرافي و اشـخاص           صراط مستقيم به سوي غرب يا شرق      

. تحصيل كرده و مطلع بر مسايل روز و سياست هاي اسالمي به مجلس بفرستند 

   به اينها بزرگي نفروشيد
خودتان را خدمتگزار بدانيد به بندگان خدا ، بزرگي نفروشـيد           .  توجه به ملت را حفظ كنيد       

ند، بنده خدا هستند ، به اينها بزرگي نفروشيد ، علو بر اينهـا              به اين مردم ، اين مردم بزرگ      

نكنيد، خداوند دار آخرت را براي كساني قرار داده است كه به مردم نه علوي كنند نه فساد                 

نـه اراده مـي كننـد كـه يـك      )) ال يريدون علوا وال فسادا((بكنند، اصال اراده علو نمي كنند  

ند ومستكبر باشند و نه مفسد باشند ، كـشوري را بـه             بزرگي كنند به مردم وبزرگي بفروش     

6/7/67. فساد بكشانند چنانچه ديديد

از خودتان بترسيد
شما خوف از اينكه يك آسيبي اين جمهوري اسالمي به آن برسـد، از ايـن خـوف نداشـته          

، يك باشيد شما هر چه خوف داريد، از خودتان بترسيد، از اينكه مبادا خداي نخواسته مسير

مسير ديگر بشود و راه ، يك راه ديگري باشد و توجه به ايـن چيـزي كـه االن هـست، از                       

7/6/61.  دست برود و مردمي بودن از دستتان برود

تا مي توانيد ساده تر
    شما آقاياني كه در سفارتخانه ها هستيد موظفيد عقال و شرعا به اينكه هر چه ساده تر ،                  

 ساده تر باشد و كيفيت معاشرتتان با آن اشخاصـي كـه كارمنـد               سفارتخانه هاتان هر چه   

هستند در آنجا و به اصطالح شما زير دست گفته مي شوند ، برادرانه باشد و در عين حالي                   

كه آنها بايداز شما بپذيرند مطالبي كه مي گوييد ، لكن برادرانه بايـد باشـد و همـين طـور            

 وضـع كـساني كـه در آنجـا كـار مـي كننـد             وضع مهماني هايتان ، وضع گذران خودتان ،       

16/10/59

همه مي فهمند محروميت يعني چه؟
   خاصيت يك حكومت محرومين ، مستضعفين و حكومـت مردمـي ايـن اسـت كـه هـم                   

مجلسش مي فهمد مستضعفين و محرومين يعني چه ، هم حكومت و وزرا مي فهمنـد كـه                  

نند كه اين محروميت يعنـي چـه ،   يعني چه ، هم رييس جمهور و رييس مجلس اش مي دا        

اينها مي فهمند . براي اينكه خودشان لمس كرده اند، خودشان لمس محروميت را كرده اند

چون احساس كرده اند محروميت را، به فكر        . . . كه ناداري يعني چه و محروميت يعني چه       

11/5/62محرومين مي توانند باشند  

برسندچه كساني مي توانند به حال فقرا 
    آنهايي كه در بين همين جامعه بزرگ شده اند و احساس كردند فقر چي است، ديدنـد،                 

چشيدند فقر را، احساس مي كردند، ملموس شان بوده است كه فقر يعني چه ، اينهـا مـي       

1/1/62.توانند به حال فقرا برسند
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. آن روز است كه بايد ما فاتحه اسالم را بخوانيم
 دولت ما توجه به كاخ پيدا كرد، آن روز است كه بايد ما فاتحه دولت و ملت را                   آن روزي كه  

بخوانيم آن روزي كه رييس جمهور ما خداي نخواسته از آن خوي كوخنشيني بيرون برود و              

به كاخ نشيني توجه بكند، آن روز است كه انحطاط براي خـود و بـراي كـساني كـه بـا او               

زي كه مجلسيان خـوي كـاخ نـشيني پيـدا كننـد خـداي       آن رو. تماس دارند پيدا مي شود 

نخواسته و از اين خوي ارزنده كوخ نشيني بيرون بروند، آن روز است كـه مـا بـراي ايـن                     

آن روزي كه توجه اهل علم به دنيا شد و توجه به اين شد كه     . . .كشور بايد فاتحه بخوانيم     

در آنها تاثير بكند، آن روز است       خانه داشته باشند چطور و زرق و برق دنيا خداي نخواسته            

1/1/62. كه بايد ما فاتحه اسالم را بخوانيم

 رويداگر ديديد دارد اينطور مي شود داريد رو به تباهي مي
     شما بايد كوشش كنيد همه تان ، هر كس در هر وزارتخانه هست بايد كوشش كند كه                 

، وضع روحيش جوري باشد كه با       اجزاي آن وزارتخانه ، افرادي كه در آن وزارتخانه هست         

مردم بسازد، مردم باز احساس نكنند كه در اين وزارتخانه هم وقتي ما بخواهيم كارمان را                

به وزير بدهيم، بايد يك مدتي دم در بايستيم و يك مدتي آن مامور و آن مامور و آن مامور                    

ـ              ر يـك وقـت خـداي    تا برسانند ما را به آنجا، آنجا هم پشت دربايستيم نه ، اين وضـع اگ

7/6/61نخواسته ديديد دارد اينطور مي شود، بدانيد كه داريد رو به تباهي مي رويد، 

!اين قدر كه قدرت داريم
    دشمنانتان مي خواهند كه جيب هايشان پر بشود و اسالم جيب پر كن نيست ، اسالم با               

م درآن طـرف مملكـت   اسالم آن است كه اميرش مي فرمايد كه من مي ترس         . ضعفا است   

يك كسي گرسنه باشد ، شايد آنجاها چيزي نداشته باشد بخورد من بايد زندگيم اين باشد 

اسالم اين است   . ، خودم دلم آرام نباشد كه اگر آنجا گرسنه است من هم اينجا گرسنه ام              

و ، البته خودش مي فرمايد شما قدرت نداريد و صحيح مي فرمايد ، ماها قدرت نداريم مثل ا

براي امـالك بيابـان هـا       . اما اينقدر قدرت داريم كه جيب هايمان را ديگر پرنكنيم         . باشيم  

قصرهاي روي هم انباشته ، اين را قدرت داريم كه ازمال اين فقرا از مال اين ضـعفا جيـب             

28/3/58.  مان را پر نكنيم

نبايد حاال مثل آنوقت باشد
ن باالها بنشينند و تفريح بكننـد و پايـشان را روي   نبايد حاال مثل آنوقت باشد، يك دسته آ      

هم بيندازند و لم بدهند و مبل هاي گرانقيمت و بخندند به اين جمعيت هاي زحمتكش و بـا        

قلم خودشان برخالف مسير اينها و بروفق خواست هـاي ابرقـدرت هاقلمفرسـايي كننـد،                

17/8/58.خودتان استننشينند اين كار را  بكنند، ما همه با هم باشيم، مملكت از 

اسالم در مقابل اسالم  
 مردم شجاع ايران با دقت تمام به نمايندگاني راي دهند كه متعبد به اسالم و وفـادار بـه                   

مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسيوليت كنند و طعم تلخ فقر را چشيده باشند و               
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ـ           الم مستـضعفين ، اسـالم رنجديـدگان    در قول و عمل مدافع اسالم پابرهنگان زمين ، اس

تاريخ، اسالم عارفان مبارزه جو، اسالم پاك طينتان عارف و در يك كلمه ، مـدافع اسـالم                  

 باشند و افرادي را كه طرفدار اسالم سـرمايه          _ صلي اهللا عليه و آله و سلم         _ناب محمدي   

م راحـت طلبـان ،      داري، اسالم مستكبرين ، اسالم مرفهين بي درد، اسالم منافقين ، اسال           

اسالم فرصت طلبان و در يك كلمه ، اسالم آمريكايي هستند، طرد نموده و به مردم معرفي      

1/11/67.نمايند

. . . ما يك حاكمي مي خواهيم كه
  ما امروز مي خواهيم همه ملت را وارد در دولت كنيم ، جدا نباشد، همه با هم اعانت كننـد،                    

اجنبي باشد كه مردم از آن بترسند ، او را نگاه كنند نتوانند با   معاون هم باشند نه اينكه يك       

 نه يك كسي كه از سايه اش بترسيم ما يك حاكمي مي خواهيم كه تـوي       . . .او حرف بزنند  

مسجد وقتي آمد نشست ، بيايند دور او بنشينند صحبت كنند ، با او حـرف بزننـد، اشـكال                    

1/11/57.دارند ، اشكالشان را بگويند

سلوكش با ملت اين باشد
 آن حكومتي كه ما مي خواهيم آن حكومتي كه ما مي خواهيم مصداقش يكي خـود پيغمبـر                  

اكرم است كه حاكم بود ما بناست كه ريسا را بگيريم ، روسـا را نظـر بكنيم،سـيره روسـا                     

ر هم رانظر بكنيم ،يكي ازهم آنها حضرت امير بود، يكي هم عمر بود، ما ببينيم اينها مثل عم          

هستند؟ خود پيغمبر را هر كس كه سيره نوشته است از رسول اكـرم نوشـته ،وضـعش در         

زندگي كمتر بوده است از اين مردم عادي كه آن وقت درمدينه زندگي مي كردند اطاق گلي 

اينها داشتند توي مسجد يك اطاق گلي داشتند،سواراالغ ميـشده اسـت يـك كـسي هـم         

ي رفته ،آنوقت هم براي او مـساله مـي گفتـه ، او را    دنبالش ، پشت سرش مي نشسته و م       

 كالنتـري ، يـك      _ عرض مي كنم     _تربيت مي كرده شما بياوريد يك حاكمي ، يك رييس           

كدخداي يك شهري ، يك دهي بياوريد كه اينطوري باشد ، سلوكش با ملت اين باشد كـه                  

يغمبر توي مسجد  مسجد محل اداره حكومت ، مي آمدند آنجا وقتي كه پ-وقتي توي مسجد

 چند نفر هم همراهشان هستند ، با هم نشسته اند و دارند _ عرض مي كنم كه _نشستند و 

صحبت ميكنند، اشخاصي كه نمي شـناختند، از خـارج مـي آمدنـد نقـل شـده اسـت كـه          

نميشناختند اينها كدام يكي عرض مي كنم كه حاكم است و كدام يكي محكوم ، كدام يكي 

 يكي مردم ديگر يك زندگي اشرافي و يك زنـدگي عـرض مـي كـنم                 پيغمبر است و كدام   

8/8/57.چيزي نداشته

خود را به ساده زيستن عادت دهيد
 اگر بخواهيد بي خوف و هراس در مقابل باطل بايستيد و از حق دفاع كنيـد و ابرقـدرتان و                

نگذارد و شـما را از  سالح هاي پيشرفته آنان و شياطين و توطيه هاي آنان در روح شما اثر     

ميدان به در نكند خود را به ساده زيستن عادت دهيد و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و                      

7/3/63.  مقام بپرهيزيد 
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قبل از مقام، بعد از مقام
   روسا هر جا هستند، در هر كشوري هستند، دولتمردان در هر كشوري كه هستند و در هر                 

دانند كه رسيدن به اين مقام ، امتحـاني الهـي بـوده اسـت و سـخت                  جا كه هستند بايد ب    

خودشان توجه كنند به اينكه قبل از رسيدن به اين مقام و بعد از رسيدن به . امتحاني است 

7/10/59.  اين مقام ، چقدر در حالشان تفاوت حاصل شده است 

همان از دست دادن آن همان و از بين رفتن اسالم و جمهوري اسالمي 

آن چيزي كه مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطه آن دنبال مـا و شـما آمـده انـد و                         

اسالم را ترويج نموده و جمهوري اسالمي را بپا كردند و طاغوت را از ميان بردنـد، كيفيـت       

اگر خداي نخواسته مردم ببينند كه آقايان وضع خودشان را تغييـر            . زندگي اهل علم است     

، عمارت درست كرده اند و رفت و آمدهايشان مناسب شان روحانيت نيـست و آن                داده اند 

چيزي را كه نسبت به روحانيت در دلشان بوده است از دسـت بدهنـد، از دسـت دادن آن                    

25/4/64.  همان و از بين رفتن اسالم و جمهوري اسالمي همان 

زشت ترين چيز، بدترين آلوده كننده 
ياگرايي روحانيت نيست، و هيچ وسيله اي هم نمـي توانـد بـدتر از               هيچ چيزي به زشتي دن    

دنياگرايي، روحانيت را آلوده كند، چه بسا دوسـتان نـادان يـا دشـمنان دانـا بخواهنـد بـا             

دلسوزي هاي بي مورد مسير زهدگرايي آنان را منحرف سازند و گروهي نيـز مغرضـانه يـا                  

29/4/67. اري و سرمايه داران متهم نمايند ناآگاهانه روحانيت را به طرفداري از سرمايه د

از زي روحاني خود خارج نشوند   
  من متواضعانه و به عنوان يك پدر پير از همه فرزندان و عزيزان روحاني خود مي خـواهم         

كه در زماني كه خداوند بر علما و روحانيون منت نهاده است و اداره كشور بـزرگ و تبليـغ                    

به آنان محول فرموده است، از زي روحاني خود خارج نشوند و از گرايش              رسالت انبياي را    

به تجمالت و زرق و برق دنيا كه دون شان روحانيت و اعتبار نظام جمهوري اسالمي ايران                 

است، پرهيز كنند و بر حذر باشند كه هيچ آفت و خطري براي روحانيت و براي دنيا و آخرت 

6/5/66.ركت در مسير دنيا نيستآنان باالتر از توجه به رفاه و ح

بايد طوري زندگي كنيم كه نگويند طاغوتي هستيم
در . درست مانند علمـاي گذشـته سـاده زنـدگي كنيـد           . زي اهل علم خودتان را حفظ كنيد      

گذشته چه طلبه و چه عالم بزرگ شهر زندگي شان از سطح معمولي مردم پايين تر بـود و          

 كنيد زندگي تان از زي آخوندي تغيير نكنـد اگـر روزي از نظـر                يا مثل آنها بود امروز سعي     

زندگي از مردم عادي باالتر رفتيد بدانيد كه دير يا زود مطرود مي شويد براي اينكه مـردم                  

مي گويند ببينيد آنوقت نداشتند كه مثل مردم زندگي مي كردند، امروز كـه دارنـد و دسـت            

دگي كنيم كه ضع مثل سابق باشد بايد طوري زنشان مي رسد از مردم فاصله گرفتند بايد و        

4/3/62.نگويند طاغوتي هستيم 
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مساجد اشرافي
پيامبر اسـالم دنبـال     .  پيامبر اسالم نيازي به مساجد اشرافي و مناره هاي تزييناتي ندارد            

مجد و عظمت پيروان خود بوده است كه متاسفانه  با سياست هاي غلـط حاكمـان دسـت                   

29/4/67ك مذلت نشسته اند  نشانده به خا

آخوندهاي درباري بدتر از آمريكا       
 آن ضرري كه از اين آخوندهاي درباري اسالمي ميخورد، بدتر از آن  ضرري اسـت كـه از                   

آمريكا مي خورد، براي اينكه اينها با يك ظاهر اسالمي، اسالم را منزوي مي كنند و آنها بـا                   

26/5/62.ها وادار مي كنند اينها را اين ظاهر نمي توانند بكنند، آن

ضربات كاري، توسط چه كساني؟
 روحانيون وابسته ضررشان از هر فرد ناپاك ديگر بيشتر اسـت، و هميـشه ايـن دسـته از              

روحانيون مورد لعن و نفرين خدا و رسول و مردم  بوده انـد و ضـربات اصـلي را بـه ايـن                        

ب و دين فروش زده اند و مي زنند و روحانيون متعهد انقالب، روحانيون وابسته و مقدس ما

29/4/67. ما همواره از اين بي فرهنگ ها متنفر و گريزان بوده اند

فشار و سختي و شهادت و گرسنگي را به دنبال دارد
هيچ كس هم نيست كه نداند پشت كردن بـه فرهنـگ دنيـاي دون امـروز و پايـه ريـزي                      

الم در جهان و برخورد قاطع اسالمي با آمريكا و شوروي، فشار            فرهنگي جديد بر مبناي اس    

و سختي و شهادت و گرسنگي را به دنبال دارد و مردم ما اين راه را خود انتخاب كرده انـد   

، اين روشن اسـت كـه       .و بهاي آن را هم خواهند پرداخت و بر اين امر هم افتخار مي كنند              

2/1/68. ستشكستن فرهنگ شرق و غرب بي شهادت ميسر ني

يك موعظه اي كه واعظش خداست   
خداي تبارك و تعالي در اين آيه مـي  ))  قل انمااعظكم بواحده ان تقومواهللا مثني و فرادي        ((

فرمايد كه يك موعظه ، فقط من يك موعظه به شما مي كنم ، يك موعظه اي كه واعظـش                

ط يـك موعظـه اسـت، ايـن         خداست و آورنده موعظه پيغمبر اكرم است و مي فرمايـد،فق          

(( موعظه بايد اهميتش خيلي زياد باشد كه دراين تعبير ميفرمايد و آن موعظه اين است كه             

اينكه قيام كنيـد بـراي خـدا، بـراي اقامـه حـق قيـام كنيـد               . ))ان تقومواهللا مثني و فرادي    

28/8/57

 اينكه تنها هستيم ديگر وحشتي نيستاز
تماعاتي باشد كه من مي خواهم بعد از اجتماعـات قيـام كـنم       الزم نيست كه اول يك اج   

فرادي هم هست ، دوتا دو تا هم هست )) مثني و فرادي (( يكي يكي هم اين تكليف هست  

اين ديگر اقل جمعش است ، يعني تنهايي تكليف به قيام هللا هـست و اجتمـاعي هـم كـه                  

ال رفت ، ميـزان ايـن اسـت كـه     اقلش دوتاست ، از دوتا شروع مي شود به باال ، هر چه با           

انسان تشخيص بدهد كه هللا هست اين قيام ، براي خدا هست اين قيام ، ديگر اگر هللا شد 
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و براي خدا شد، از اينكه تنها هستيم ، ازاينكه جمعيتمان كم هست ، ديگر وحشتي نيـست       

قيام اگر هللا هست ، براي خداسـت ، قيـام هللا هـيچ خـسران نـدارد،هيچ ضـرر تـوي آن                       

28/8/57.نيست

قرآن را نشناختند؟
 قرآن را نشناختند؟ اگر در قرآن مطالعه كنيد مي بينيد كه آنقدر آيات در جنگ هـست كـه                   

قرآن آياتي زياد دارد يكـي دو تـا         . وادار به جنگ است ، وادار به جنگ با كي؟با قدرتمندان          

كـه از آن تحـرك بيـشتر        و قرآن يـك كتـابي اسـت         . . . نيست ، آيات زياد دارد در جنگ        

استفاده مي شود تا چيزهاي ديگر ، يك كتابي است كه مردم را حركت داده است، از ايـن                   

23/5/57. خمودي كه دارند حركت داده است و با همه طاغوت ها در انداخته است قرآن 

اين بي انصافي است

 هست ، همه دارنـد      كه قرآني كه در خانه همه مسلمان ها       آخر بي انصافي اين است    

اين قرآن را مي بينند ،قرآني كه هر صفحه اش را كه باز كني راجع،يا مثال هر جزييش را كه 

ببينيد راجع به قتال وراجع به كشتار اشخاص طا غوت وبر انگيختن مستضعفين در مقابـل                

آنوقت. اين بي انصافها قرآن را كه در دسترس همه هست، ناديده گرفتند.مستكبرين است

مي گويند اسالم آمده است كه مردم را،مستضعفين را خواب كند ومـستكبرين را بـر آنهـا             

12/6/58.  غلبه بدهد

" كل يوم عاشورا وكل ارض كربال"

يك كلمه بزرگي است كه اشتباهي از او مي         )) كل يوم عاشورا وكل ارض كربال     (( اين كلمه   

 يعني هر روزبايد گريه كـرد       _ا خيال مي كنند كه       يعني آنه  _فهمند ،آنها خيال مي كنند كه       

كربال چه كرد ،ارض كربال در روز عاشورا چه نقشي را . لكن اين محتوايش غير از اين است

بازي كرد ،همه زمين ها بايد اينطور باشند ،نقش كربال اين بودكه سيدالـشهدا سـالم اهللا                 

ستادند در مقابل ظلم يزيد ودر مقابـل    عليه با چند نفر جنگ كرد ،عددمعدود آمدند كربال واي         

دولت جبار ، در مقابل امپراطور زمان ايستادند وفداكاري كردند وكشته شدند ،ولكن ظلم را               

قبول نكردند وشكست دادند يزيدرا ،همه جابايد اينطور باشد ،وهمه روز هم بايـد اينطـور                

روز عاشوراست ومابايد مقابل باشد ،همه روز بايد ملت ما اين معنا را داشته باشد كه امروز              

ظلم بايستيم وهمين جا هم كربالست وبايد نقش كربال را ما پياده كنيم ،انحـصار بـه يـك                  

زمين ندارد ،انحصار به يك افـراد نمـي شـود ، قـضيه كـربال منحـصر بـه يـك جمعيـت                      

هفتادوچندنفري ويك زمين كربال نبوده ،همه زمين ها بايد اين نقـش را ايفـا كننـد وهمـه                   

4/7/58.  وزها ر

جنگ ما جنگ عقيده است   
 جنگ ما جنگ عقيده است و جغرافيا و مرز نمي شناسد و ما بايد در جنگ اعتقادي مـان ،                    

29/4/67.  بسيج بزرگ سربازان اسالم را در جهان به راه اندازيم 
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تكليف ملت هاي دربند اين ابرقدرت ها و انگل هاي آنان چيست؟
صري زندگي مي كنيم كه مقدرات ملت هاي دربند مظلوم، به دست مشتي جنايت                  ما درع 

دنيا در عصر ما و عصرهايي نظيـر آن         . پيشه كه خوي سبعيت بر آنان غالب است مي باشد         

ما در عصري   . مبتال به حكومت هايي بوده است كه جز قانون جنگل در آن حكومت نميكند               

اكنون در ايـن    . . . تاديب، تحسين و تاييد مي شوند      هستيم كه جنايتكاران به جاي توبيخ و      

دنياي مسموم كه نفس كشيدن در آن مرگ تدريجي است، تكليف ملت هـاي دربنـد ايـن                  

ابرقدرت ها و انگل هاي آنان چيست؟ بايد بنشينند و اين صحنه هـاي جنايتكـار را تماشـا       

 ، نويـسندگان ،     كنند و با سكوت مجال دهند كـه دنيـا در آتـش بـسوزد؟ آيـا روحـانيون                  

گويندگان ، روشنفكران ، متفكران از هر ملت و مذهب كه هستند، در ايـن زمـان تكليفـي                   

انساني، مذهبي، ملي و اخالقي ندارند و بايد نقش تماشاگر را در كشورهاي خود ايفا كنند؟                

و با آنكه بايد اين سران و سردمداران با گفتار و نوشتار خود ملت هـاي مظلـوم در بنـد را                     

28/3/62بسيج كنند تا ستمگران را از صحنه خارج نمايند 

اگر سست بگيريد، اينها تا فرات مي خواهند بروند
 ما، هي سست مي گيريم، مسلمان ها هي سست مي گيرند، ملت ها بيطرف مي مانند كـم                  

ي كـه   اسراييل وقت . قيام مي كنند و نهضت مي كنند، كم تظاهر مي كنند راجع به اين امور                

ديد خوب ملت ها با هم مخالف هستند و دولت مصر هم كه همراه اوسـت، بـرادر اسـت و                     

عراق هم كه با اينها برادر هست، وقتي اين چيزها را ديد هي قدم به قدم پيش مـي رود و                     

شما مطمين باشيد كه اگر سست بگيريد، اينها تا فرات مي خواهند بروند، اينها همه اينجا                

شما بايد محكم بايستيد در مقابل اينها و اگـر چنانچـه   . ي گويند هست   را ملك خودشان م   

مسلمين ، ملت هاي مسلم بايستند در مقابل اينها و اگر دولتهايشان بخواهند مخالفت كنند، 

15/5/59مشت توي دهنشان بزنند چنانكه ايران مشت در دهن محمدرضا زد،  

 . ..من استرجاع را براي 
من كلمه مباركه استرجاع رانه براي جنايات اسراييل و شـهادت  " اليه راجعون    اناهللا و انا   "

و آسيب بسياري از مسلمانان مظلوم جنوب  لبنان عزيز مي گويم، گرچه آن هم اسـترجاع                 

دارد،و نه براي شهرها و روسـتاهاي آن كـشور اسـالمي كـه بـه دسـت جنايتكـار رژيـم                      

ه است، گرچه آن هم اسـترجاع دارد،  و نـه            صهيونيستي كافر اسراييل،اشغال و خراب شد     

براي آواره شدن هزاران خواهران و بـرادران آن محـيط مظلـوم اسـالمي، گرچـه آن هـم           

استرجاع دارد، و نه براي فلسطيني هاي مظلوم زير ستم اسراييل، گرچه آن هم اسـترجاع                

 كه به دسـت     دارد، و نه براي شهادت بيش از چهل  نفر زن و مرد و كودك شيرخوار ايالم                

جنايتكار صداميان ، در حال شعار برضد آمريكا و اسراييل خونخوار، هـدف بمـب واقـع، و                  

آسيب بيش از دويست نفر مسلمان عشايري بيگناه و خرابي مسجد، تكيه  ، بيمارسـتان و                 

خانه هاي مظلومان ، گرچه آن استرجاع دارد، بلكه براي بـي تفـاوتي كـشورهاي اسـالمي      

 آنها استرجاع مي كنم و ايكاش فقط بي تفاوتي بود من استرجاع براي              يعني حكومت هاي  
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پشتيباني بسياري از حكومت ها از اسراييل و صدام، اين دو ولد نامشروع آمريكا مي كـنم                  

من و هر مسلماني در هر جا هست بايد استرجاع كنيم براي كمك  هـاي مـادي و معنـوي                     

نايتكاران و اسراييل وبعث عفلقـي عـراق،        دولت هاي كشورهاي اسالمي به آمريكا راس ج       

17/3/61پياده كننده منويات شوم آمريكا و صهيونيسم جهاني 

تا كي و تا كجا ما را تحمل مي كنند
    نكته مهمي كه همه ما بايد به آن توجه كنيم و آن را اصـل و اسـاس سياسـت خـود بـا         

هانخواران تا كي و تا كجا ما را تحمل مي بيگانگان قرار دهيم، اين است كه دشمنان ما و ج   

كنند و تا چه مرزي استقالل و آزادي  ما را قبول دارند به يقين آنان مرزي جز عدول از همه                     

هويت ها و ارزش هاي معنوي و الهي مان نمي شناسند، به گفته قرآن كريم هرگز دست از                 

29/4/67دين تان برگردانند   مقاتله و ستيز با شما برنمي دارند مگر اين كه شما را از 

مهم اين است كه ما تكليفي ادا مي كنيم
   مهم اين است كه ما تكليفي ادا مي كنيم، تكليف ما ايـن اسـت كـه در مقابـل ظلـم هـا                

بايستيم، تكليف ما اين است كه با ظلم ها مبارزه كنيم، معارضه كنيم، اگر توانستيم آنهـا را                  

اينطور نيست كـه    . اگر نتوانستيم، به تكليف خودمان عمل كرديم        به عقب برانيم كه بهتر و       

ما خوف اين را داشته باشيم كه شكست بخوريم ، اوال كه شكست نمي خـوريم، خـدا بـا                    

ماست و ثانيا بر فرض اينكه شكست صـوري بخـوريم شكـست معنـوي نمـي خـوريم و                   

27/2/59. پيروزي معنوي با اسالم است، با مسلمين است، با ماست 

الزمه انقالبي بودن ، تحمل سختي هاست
   بايد به مردم گوشزد كنيد كه الزمه انقالبي بودن ، تحمل سختي هاسـت و اگـر چـه مـا                

خسارات زياد ديده ايم لكن اين خسارت ها آيا به آنهمه عظمت هاي انقالبي نمي ارزد؟ در                 

د ولي چون او ميدانـست      حالي كه شهادت حضرت سيدالشهدا از همه خسارت ها باالتر بو          

كه چه مي كند و كجا مي رود و هدفش چيست، فداكاري كرد و شهيد شد و مـا هـم بايـد                       

چه بساط ظلمـي را بـه هـم زد         حساب كنيم كه سيدالشهدا چه كرد و      روي آن فداكاري ها     

22/7/61

متناسب با بزرگ بودن هدف
ان نثاري هـا و محروميـت هـا         در جهان حجم تحمل زحمت ها و رنج ها و فداكاري ها و ج             

آنچه كه شما ملت شريف و  . مناسب حجم بزرگي مقصود و ارزشمندي و علو رتبه آن است            

مجاهد براي آن به پا خاستيد و دنبال مي كنيد و براي آن جان و مال نثار كرده و مـي كنيـد      

در واالترين و باالترين و ارزشمندترين مقصدي است و مقصودي است كه از صـدر عـالم                 

3/8/58 .ازل و از پس اين جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد

همه چيز بايد پيش او سهل و آسان باشد
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شما در يك راهي قدم برميداريد كه در اين راه شهادت هاي بسيار از مردان بـزرگ واقـع                   

 حق شده راه اسالم است، براي اسالم قيام كرديد و براي حق قيام كرديد و كسي كه براي

11/8/58قيام كند، براي اسالم قيام كند، همه چيز بايد پيش او سهل و آسان باشد  

جهان تشنه است
    امروز جهان تشنه فرهنگ اسالم ناب محمدي است و مسلمانان در يك تشكيالت بزرگ 

اسالمي رونق و زرق و برق كاخ هاي سفيد و سرخ را از بين خواهنـد بـرد، امـروز خمينـي                      

سينه خويش را براي تبرهاي بال و حوادث سخت و برابر همه توپ ها و موشـك                 آغوش و   

هاي دشمنان باز كرده اسـت، و همچـون همـه عاشـقان شـهادت، بـراي درك شـهادت                    

29/4/67.روزشماري مي كند

طرفداران واقعي، دشمنان حقيقي
ـ               صـلي اهللا  -دي    به تنها چيزي كه بايد فكر كنيد به استواري پايه هاي اسالم نـاب محم

 است اسالمي كه غرب و در راس آن آمريكـاي جهـانخوار و شـرق در                 -عليه و آله و سلم      

اسـالمي كـه پرچمـداران آن       . راس آن شوروي جنايتكار را به خاك  مذلت خواهد نـشاند           

پابرهنگان و مظلومين و فقراي جهانند و دشمنان آن ملحدان و كـافران و سـرمايه داران و      

اسالمي كه طرفداران واقعي آن هميشه از مال و قدرت بي بهره بوده انـد و                . پول پرستانند 

.  دشمنان حقيقي آن زراندوزان حيله گر و قدرت مداران بازيگر و مقدس نمايان بي هنرنـد                 

14/9/67

تمامي زواياي آن بايد براي مسلمانان پابرهنه روشن گردد
يدگي خاصي برخوردار است كه تمـامي زوايـاي      ولي راه مبارزه با اسالم آمريكايي از پيچ     

آن بايد براي مسلمانان پابرهنه روشن گردد كه متاسفانه هنوز براي بسياري از ملت هـاي                

اسالمي مرز بين اسالم  آمريكايي و اسالم ناب محمدي و اسالم پابرهنگان و محرومـان و           

ـ                ي درد كـامال  اسالم مقدس نماهـاي متحجـر و سـرمايه داران خدانـشناس و مـرفهين ب

14/6/67. مشخص نشده است

. . .تبليغات كه همان 
تبليغات كه همان شناساندن  خوبي ها و تشويق به انجام آن و ترسيم بـدي هـا و نـشان                     

انـشاياهللا در  . دادن راه گريز و منع از آن است، از اصول بسيار مهـم اسـالم عزيـز اسـت                 

 مردم شريف ايران و  جهان اسالم باز و روشن محدوده توانتان نقاط كور و مجهول را براي

نماييد و چهارچوب اسالم ناب محمدي كه در ترسيم قهر و خشم و كينه مقدس و انقالبي                 

عليه سرمايه داري غرب و كمونيزم متجاوز شرق است و نيز راه مبارزه عليه ريـا و حيلـه و                    

.صوص جوانان سلحشورمان نشان دهيدخدعه  را به مردم و بخ

انقالب ايران نمي تواند كشور مارا اداره كند
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   از تبليغات دامنه دار كه به ظاهر ضدايران و در حقيقت بر ضد اسالم  است آن است كـه                    

. . . انقالب ايران نمي تواند كشور مارا اداره كند و يا دولت ايـران د رحـال سـقوط اسـت                   

21/6/59درحقيقت اين تبليغات عليه اسالم است 

يك كاالي به اين خوبي دست شما هـست و نمـي توانيـد عرضـه                 

كنيد
ما وسايل نداريم ، همه وسايل دست ديگران است  مسلمين به راه مسلمين ،علمـا بـه راه                   

علما ندارند يك دستگاهي كه اسالم را ابالغ كنند وبه دنيا بگويند اسالم ايـن اسـت يـك                   

 خوبي دست شما هست و نمي توانيد عرضه  كنيـد          كاالي به اين خوبي ، يك كاالي به اين        

به عالم كه ما اين را داريم آنها انجيل خودشـان را كـه تـويش آن مـسايلي كـه مالحظـه              

فرموديد هر كس ديده آن انجيل دروغي را، آن انجيل اصلي كه نيست ، آن انجيل دروغي را 

رفته اند آنها به تمام دنيا عرضه  داشته اند و مبلغانشان در همه دنيا 

نگذاريد زاغه نشينان ما باز ادامه بدهند به زاغه نشيني
برادرهاي عزيز من ، برادرهـاي روشـنفكر، بـرادران نويـسنده و صـاحب قلـم، بـرادران                   

دانشگاهي، دانشجويان محتـرم، روحـانيون معظـم، بازاريـان محتـرم، كـارگران عزيـز،                

ياييدكارمندان محترم بياييد به هم بپيونديد، ب

 تمام قلم ها و تمام قدم ها و تمام گفتار ما بر منافع اين قشر مستضعف باشـد، نگذاريـد                    

خون اين شهيدان هدر برود، نگذاريد زاغه نشينان ما باز ادامه بدهنـد بـه زاغـه نـشيني،                   

نگذاريد ابر قدرت ها باز به طمع بلعيدن ما بيفتند، نگذاريد توطيه هـاي ابـر قـدرت هـا و                     

13/5/58.د پيدا كنندخاينين رش

عليه ظلم و بيداد، تحجر و واپس گرايي
   از شما مي خواهم هر چه مي توانيد سعي و تالش نماييد تا هدف قيام مردم را مشخص                  

چرا كه هميشه مورخين اهداف انقالب ها را در مسلخ اغراض خود و يا اربابانـشان              . نماييد،

تاريخ انقالب اسالمي مـا چـون خـود انقـالب بـر دوش              بايد پايه هاي      . . .  ذبح مي كنند  

شما بايد نـشان دهيـد كـه چگونـه          . . .  پابرهنگان مغضوب قدرت ها و ابرقدرت ها باشد         

مردم عليه ظلم و بيداد، تحجر و واپس گرايي قيام كردند و فكر اسـالم نـاب محمـدي را                    

ط و در يك كلمـه اسـالم         جايگزين تفكر اسالم سلطنتي، اسالم سرمايه داري، اسالم التقا        

25/10/67.  امريكايي كردند 

 . ..نابود كننده اسالم رفاه و تجمل، اسالم التقاط
 صلي اهللا عليـه و      - تنها هنري مورد قبول قرآن است كه صيقل دهنده اسالم ناب محمدي             

گـان ،    اسالم فقراي دردمند، اسالم پابرهن- عليهمالسالم - اسالم ايمه هدي     -آله و سلم    

هنري زيبا و پاك اسـت      . اسالم تازيانه خوردگان تاريخ تلخ و شرم آور محروميت ها باشد          
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كه كوبنده سرمايه داري مدرن و كمونيسم خون آشام و نابود كننده اسالم رفـاه و تجمـل،   

اسالم التقاط، اسالم سازش و فرومايگي، اسالم مرفهين بي درد و در يـك كلمـه اسـالم   

هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط كور و مبهم معـضالت اجتمـاعي،   . امريكايي باشد   

هنر در عرفان اسالمي ترسيم روشن عدالت و شرافت و   . اقتصادي، سياسي، نظامي  است   

هنـر در جايگـاه واقعـي   . انصاف و تجسيم تلخكامي گرسنگان مغضوب قدرت و پول است   

صيل اسالمي،  فرهنگ عدالت و   خود تصوير زالو صفتاني است كه از مكيدن خون فرهنگ ا   

30/6/67.صفا لذت مي برند

مسئوليت سنگين است
هنرمندان ما تنها زماني مي توانند بي دغدغه كولـه بـار مـسووليت  و امانتـشان را زمـين   

بگذارند كه مطمين باشند مردمشان بدون اتكاي به غير، تنها و تنها در چارچوب مكتبشان   

ه اند و هنرمندان ما در جبهه هاي دفاع مقدسمان اين گونه بودند تا  به حيات جاويدان رسيد

به مال اعال شتافتند و براي خدا و عزت و سـعادت مردمـشان جنگيدنـد و در راه پيـروزي   

30/6/67. اسالم عزيز تمام مدعيان هنر بي درد را رسوا نمودند 
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