
 

های فکری مقام معظم رهبری مؤلفه
 در هدایت امت اسالمی

 *محمدکاظم کریمیاالسالم والمسلمین حجت

 ه اشار 
بتتودن احکتتام و قتتوانین جامعتته بتتر مبتتانی و منتتابع دینتتی، از دغدغتته مبتنی

هتا متمتایز نظام فرد نظام اسالمی است که آن را از دیگرهای منحصربهویژگی

سازد و به این دلیل، مو توع رهبتری در جامعته بترای تضتمین انطبتاق می

 کند. آن با مبانی دینی، اهمیت و  رورت پیدا می هایقوانین و آموزه

در طتول رستالت پیتامبران الهتی و امامتت اولیتایش  ،رهبری جامعه اسالمی

دستتاوردهای انبیتا مو وعیت دارد و به منظور حفظ و مراقبت از مواریث و 

و اولیتتای الهتتی و پاستتداری از دیتتن ختتدا، وجتتود رهبتتری عتتالم، عتتادل و 

شناس که از قوه تشخیص احکتام الهتی برختوردار بتوده، بتر توصتیه و زمان

تشویق اعضای جامعه به عمل طبتق قتوانین و احکتام الهتی همتت گمتارد، 

رین و تتستب ، رهبتری جامعته در نظتام استالمی، مهم  رورت دارد. بدین
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ترین فترد در ترین و عادلرود و باید شایستهترین جایگاه به شمار میحساس

 این منص  قرار گیرد.

 اعتقتادی و هایترین مؤلفهآنوه در این نوشتار، مورد بررسی قرار گرفته، مهم

 باشد.میرهبر معظم انقالب در هدایت اّمت اسالمی  فکری

 «اّمت» شناسیمفهوم
و در  1ی قصتد، بنیتان و هتدف استتابه معنت« ُأمّ »ز ماده اسم جمع ا ،«اّمت»

هاستت کته دارای هتدف، مقصتد و ی جمتاعتی از انسانابته معنت ،اصطالح

دارای معتتانی  و ای قرآنتتیواژه ،«اّمتتت»کلمتته  2هتتای مشتتترک هستتتند.آرمان

بار در قرآن کریم تکرار شتده استت. از جملته  22کم و دست است مختلف

   توان به سه مورد ذیل اشاره کرد:می ممعانی آن در قرآن کری

ِة َرُس ٌل » آیه مانند ،«پیروان انبیا»ت   «.رسولی است ،برای هر اّمتی 1 َو ِلُكلِّ ُأمَّ

اهِ » آیه مانند ،«فرد جانشین جماعت» ت ًة قاِنتًا ِللَّ درستتی بته 4 ِإنَّ ِإْبراهيَم كاَن ُأمَّ

 «.پیشوای مطیع امر خدا بوده است ،که ابراهیم

ًة َوَسطاً » آیه مانند ،«هاگروه انسان» ت به ] شما مسلمانان را 1 َو َكذِلَك َجَعْلناُكْم ُأمَّ

 «.گروهی میانه قرار دادیم ،[واسطه اسالم

تبلتور ذهنیتت و نمتاد  ،از جامعه به اّمت یتاد شتده استت و اّمتتدر اسالم، 

هاست که در نتیجته زنتدگی مشتترک عینیتت حیات جمعی بخشی از انسان
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محتدود بته « ملتت»ایتن تفتاوت وجتود دارد کته  ،یابد. بین اّمت و ملتمی

مترز و جغرافیتا نتدارد و « اّمت»اما   جغرافیا و محدوه فیزیکی مشخص است

 است.  میزان باورها و عقاید ،محدوده آن

بتردن پیش ،یکی از عناصر اصلی متدیریت استت و مقصتود از آن ،«هدایت»

های واالی انسانی است. دیگتر عناصتر ارزشجامعه انسانی به سوی کمال و 

هی و نظتارت دسازمان کارگیری منابع انسانی،ریزی، بهبرنامه :شامل ،مدیریت

است. هدایت و رهبری جامعه استالمی بترای رستیدن بته ستعادت و کمتال 

به عنوان مدیر جامعته استالمی استت.  ،واقعی، از وظایف اصلی رهبر انقالب

ترین نیازهتای بته عنتوان یکتی از اساستی ،هتدایت ب،از دیدگاه رهبر انقتال

   1سعادت. از شناخت هدف و دانستن راه است عبارت ،انسان

 ت واحد اسالمیاّم 
انسانی، استتفاده  هایویژه قرآن کریم برای شناسایی اجتماع هاییکی از تأکید

هتا و تأکیتد بتر است. توجه به روحیه جمعتی و اجتمتاع ملت« تامّ »از واژه 

از  ،سیاستتی رهتتا و اشتتتراکات اعتقتتادی، اخالقتتی، فرهنگتتی، حقتتوقی وباو

از دیگتر  آنهتا را در قرآن کریم است که وجه تمایز «تامّ »واژه  اطالقات مهمّ 

اٌة َياْدُع َن ِإَلاى »که فرمود: چنان  سازداقوام و ملل مشخص می َو ْلَتُكْ  ِمْنُكْم ُأمَّ
اى بایتد از میتان شتما طایفته 2 َو َيْنَهْ َن َعِ  اْلُيْنَكارِ  اْلَخْيِر َو َيْأُمُروَن ِباْلَيْعُروِف 

ازمنکتر معتروف و نهتیباشند که مردم را به سوى خیر دعتوت کترده، امربته

 «.کنند
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امتا بته   کار رفتته استتبرای پیروان همه ادیان به ،در قرآن کریم «تامّ »واژه 

هتا، ام و ملتاّمت استالمی را در مقایسته بتا دیگتر اقتو خداوند طور خا ،

اِ  َتْأُمُروَن ِبااْلَيْعُروِف : »ه استامتیاز و برتری بخشید ِة ُأْخِرَجْت ِللنَّ ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّ
هِ  بهترین اّمتی بودید کته بتراى  [از ازل]شما  1 َو َتْنَهْ َن َعِ  اْلُيْنَكِر َو ُتْؤِمُن َن ِباللَّ

کنید و بته ختدا ایمتان می ازمنکرمعروف و نهیچون امربه  مردم پدید آمدید

بخش اّمتتت استالمی و حفتتظ رو، تأکیتتد بتر عناصتتر وحتدتازایتن« .داریتد

از  ،دادن اقتتدار استالمیهای غیرمسلمان برای نشانشان با ملتهایمرزبندی

ُكْم َفاْعُباُدوِن »رود: امور مهم به شمار می ًة واِحَدًة َو َأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ یتن ا 2 ِإنَّ هِذِه ُأمَّ

 «  .تنها مرا بپرستید ،پس .و من پروردگار شمایم ،آیینی واحد  است آیین شما

به دلیل اهمیت و  رورت یکپارچگی و یگانگی اّمت اسالمی و نقتش آن در 

محکم الهتی و پرهیتز از اختتالف،  ریسمانحفظ اقتدار مسلمانان، تمسک به 

متورد  ،دای یکتتانامه اّمت استالمی بتا ختبه عنوان میثاق ،دودستگی و تفرقه

اِه َجييعاًا َو ال »توجه و تأکید قرآن کریم قرار گرفته است:  َو اْعَتِصُي ا ِبَحْباِل اللَّ
ُق ا  «همگان به ریسمان محکم الهی چنگ زنید و از تفرقه بپرهیزید. 1 َتَفرَّ

حتوادث  در خصتو را  علتی ،نامؤمنت مردی یهودی برای اینکته امیتر

ِم »فت سرزنش کند، گفتت: نامطلوب صدر اسالم درباره خال َِّ ـ ِْ َمـا َدَفنـُتم َن
ع اخَتَلفُتم ِفِِه  اش اختتالف   هنوز پیامبرتان را دفن نکرده بودید کته دربتارهَحتَّ

َمـا اْخَتَلفَنـا َنْنـُه ََل ِفِـِه َو »زیبایی فرمود: در پاسخش به امام علی« کردید. إنَّ
ْحِر  َْ ْم ِمَا ال ُِ ْت أْرُجُل ْم َما َجفَّ ُِ نَّ ِِ ْم  َل ُِ ِِّ ـ ِْ ع ُقْلُتم ِلَن اْجَعْل َلنا ِإلهًا َكيا َلُهاْم آِلَهاٌة »َحتَّ
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ُكْم َقْ ٌا َتْجَهُل َن     ]بلکته[پیامبرمتان اختتالف نکتردیم ما دربتاره ختود   1 قاَل ِإنَّ

امتا شتما هنتوز   اختالف ما درباره دستوری بود که از پیامبر ما رسیده استت

این  بسانبرای ما  :به پیامبر خود گفتید پایتان از آب دریا خشک نشده بود که

 «همانا شما قوم نادانی هستید. :و پیامبرتان گفت ،پرستان بتی بسازبت
 ،با وقوع انقالب اسالمی و استقرار نظام اسالمی به رهبتری حضترت امتام

حفظ وحدت ملی و یکپتارچگی اّمتت استالم  برایایشان باالترین دغدغه را 
 کتهچنان 2 دنتدنمومیکلمته بیشتترین تأکیتد را  داشتند و بر مو وع وحدت

دار امتروز نهضتت استالمی، بتا دار و طالیتهرهبر انقالب نیز به عنوان پرچم
صتداهایی کته بتا توستل بته  نامیتدن   «ی آمریکتاییستنّ »و « شیعه انگلیستی»

افکنتی میتان جامعته استالمی و صتدد اختالف های ذاتی متذاه ، درتفاوت
له اهتمتام ویتژه نشتان داده ئت اسالمی هستند، به این مسزدن انسجام امّ برهم
   1است.

هتای فراوانتی استت کته دچتار رنج ،از نظر رهبر انقالب، دنیای اسالم امروز
مذهبی و فکری در زیر ستایه  هایافزایی، تعاون و عبور از اختالفاتحاد، هم

   4این مشکالت و مصا   است. مشترکات فراوان اسالمی، راه حلّ 

 های رهبری اّمت اسالمیترین مؤلفهمهم
در  انقتالبمعظتم  رهبترهای رهبتری و متدیریت ترین مؤلفتهمهم ادامه،در 
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 شود:اختصار اشاره میهدایت اّمت اسالمی به

 می. اتکا بر اصول و مبانی اسال1

پیتام اصتلی  الهی،های دین ایمان به خدا و پایداری در تحقق اهداف و آموزه

ُه ُثمَّ اْسَتقاُم ا َفال َخاْ ٌف َعَلاْيِهْم َو ال ُهاْم إِ »  قرآن کریم است َنا اللَّ ذيَ  قاُل ا َربُّ نَّ الَّ
و در پتاى ایتن گفتته  ،پروردگار ما اّلل است :که گفتندراستی آنانبه 1 َيْحَزُن َن 

کلمته « .شتوندنه ترسی دارند و نته انتدوهگین متی ،استقامت ورزیدند ،خود

رفتته طریقی به کار می برای، در اصل مفرداتاغ  در طبق بیان ر ،«استقامت»

اراَ  » ختط مستتقیم کشتیده شتده باشتد و در آیته شتریفه که بته اْهاِدَنا الصِّ
به ایتن  ،، حق را به چنین راهی تشبیه کرده است و استقامت انسان«اْلُيْسَتِقيَم 

   2معناست که همواره مالزم طریقه مستقیم باشد.

ـهُ »فرماید: مراد از می انالمیزصاح  تفسیر شریف  َنا اللَّ اقترار و شتهادت  ،«َربُّ

به انحصار ربوبیت در ختداى ستبحان و یگتانگی او در آن استت. و متراد از 

این است که از آنوه شهادت بته حقتانیتش  ،استقامت در مقابل شهادت خود

 ش از ختود نشتانشوند و رفتارى برخالف آن و لوازممنحرف نمی ،دهندمی

 1.ددهننمی

بخش و به عنوان یگانه راه نجتات ،های آنتمسک به اسالم و اصول و ارزش

از ابزارهای تأثیرگذار رهبتری نظتام جمهتوری  ،مسیر حرکت جامعه اسالمی

تمستک بته  اسالمی برای هدایت اّمت اسالمی بتوده استت. امتام خمینتی
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ن اکبرساز غلبه بر مستتو زمینه اناناسالم و توحید ناب را عامل وحدت مسلم

رهبر معظم انقالب نیز با تأکیتد بتر  1و دشمنان دین اسالم معرفی کرده است.

 ، ترورت معرفتی استالم واقعتی بترای مقابلته بتا تبلیغتات منفتی دشتمنان

]این است[ کته استالم  وارد   ،عهده همه است ای که بهیک وظیفه»فرماید: می

سالم  جهاد و مبتارزه در متن زندگی را معرفی کنیم  اسالم  رحمت به  عفا، ا

هتای استالم مسلمانان را متوجه عمتق آموزه لهمعظم   ،روازاین 2«.با مستکبران

 1داند.را شر  تحقق موفقیت مسلمانان می« صبر»و « ایمان»دو عامل  ،ساخته

شتر   ،ایشان استقرار حاکمیت اسالمی را تنها راه نجات اّمت استالم دانستته

ملی به احکام و قوانین شتریعت استالم بیتان اصلی آن را پایبندی نظری و ع

موج  تهدید منتافع بیگانگتان  ،اسالم به معنای واقعی است که کرده و معتقد

متداران غربتی، . به همین دلیل، با استناد به گفتته برختی از سیاستتباشدمی

گر از او مدار آمریکایی مصتاحبه کردنتد  مصتاحبهبا یک سیاست»فرماید: می

 ،دشتمن  آمریکتا :گویتدمن  آمریکا کیست؟ او در جتواب میپرسد که دشمی

 ،دشتمن  آمریکتا  ها هتم نیستتندمستلمان ،دشتمن  آمریکتا  تروریسم نیست

 ،هتای مستلمانهتای ملتاز نگاه ایشان، همته گرفتاری 4«.گرایی استسالما

مانتدگی نداشتن استقالل، نداشتن آزادى، نداشتن حیثیّت انسانی، عقت  :مانند

هاى مستتکبر ون زندگی، ناشتی از فشتار قتدرتئماندگی در شعق  علمی و
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به برکت بازگشت به استالم، عمتل بته  ،هایهمه این گرفتار نداست و معتقد

 1شود.برطرف می یو حاکمیت اسالم آن

 ستیزیشناسی و استکبار. دشمن2

تقابل حق و باطل، قدمتی به تاریخ حیات بشر در کره زمتین دارد و بته دلیتل 

ناپتذیر استت. ها، مبارزه میان ایتن دو، پایانهای ذاتی و وجودی انسانژگیوی

و مشتقات آن در قرآن کریم و هشدار بته مؤمنتان « عدو»بار واژه  122تکرار 

دن از نمتوننکتردن بتا دشتمنان ختدا و غفلتتدر شناخت دشمن و دوستتی

یتت شناستی و توجته بته رعانشان از اهمیت مو وع دشمن ،های آنانتوطئه

ِخُذوا َعُدوِّ »  مرزها با آنهاست ذيَ  آَمُن ا ال َتتَّ َها الَّ ُكْم َأْوِلياَء ُتْلُق َن ِإَلْيِهْم  نَيا َأيُّ َو َعُدوَّ
ِة َو َقْد َكَفُروا ِبيا جاَءُكْم ِمَ  اْلَحقِّ  دشتمن  !ایداى کسانی که ایمان آورده 2 ِباْلَيَ دَّ

را  یشآیا مراتت  دوستتی ختو .مرا و دشمن خودتان را دوستان خود مگیرید

 ،با اینکه به شریعتی که براى شما آمده و حتق استت  کنیدبه ایشان تقدیم می

 «  ؟ورزندکفر می
ن مهاجر در خفا بتا مشترکان مکته اشود که بعضی از مؤمناز آیات استفاده می
جلت  حمایتت آنتان از  ،شان در این دوستتیاند و انگیزهرابطه دوستی داشته

نازل شتد  ،رزندان خود بوده که هنوز در مکه مانده بودند. این آیاتارحام و ف
و ایشتتان را از ایتتن عمتتل نهتتی کتترد. در برختتی روایتتات آمتتده کتته 

اى سّرى بته مشترکان مکته فرستتاد و در آن از اینکته نامه هبلتعابیبنحاط 
بته ایشتتان گتتزارش داد و  ،تصتمیم دارد مکتته را فتتح کنتتد رستول ختتدا
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را ارحتام و اوالدى  ،تی بر آنان گذاشته و بدین وسیلهد که منّ منظورش این بو
ن حفتظ کترده باشتد. ختداى تعتالی ایتن ااز خطر مشرک ،که در مکه داشت

در آیته بعتد  1را فرستاد. مذکور اش خبر داد و آیاتجریان را به پیامبر گرامی
کند زدایی از آنان اشاره مینیز به نقشه دشمن در فری  مسلمانان و خطر دین

خواهنتد بتود و  ناتدشتمنان ،اگر کفار به شما دست پیتدا کننتد»فرماید: و می
دست و زبان خود را به آزار شما دراز خواهند کرد و آرزومندند که شما هتم 

 2«کافر شوید.
های اصتلی امتام از توصیه ،شناخت دشمن و مراقبت از رفتار و حرکات آنان

هتای رفی ماهیتت دشتمنان ملتهای مسلمان است و با معبه ملت خمینی
خداى بتزرگ و قترآن  معتقد است آنان دشمنان اسالمی و مستضعفان جهان،

درندگانی هستند که از هتیچ جنایتت و خیتانتی بتراى   کریم و اسالم عزیزند
کشند و براى رستیدن بته ریاستت و مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمی

   1ند.گذارن نمیدوست و دشم ، تفاوتی میانمطامع پست خود
انقالب برای هدایت اّمت استالمی، یتادآوری  معظم های رهبریکی از ویژگی

های تبلیغتی و نفتوذ آنتان در جامعته عداوت دشمنان اسالم و رصتد شتگرد
دشتمن »...فرمایتد: در معرفی ماهیت ایتن دشتمن می کهچنان  اسالمی است

ست  یتک روزی انگلتیس آمریکا ،کیست؟ استکبار  البته مظهر استکبار، امروز
 4«.بود. این دشمن، بیکار نیست، مشغول است  دا م مشغول است

از جمله ترفندهای دشتمنان از نظتر رهبتر انقتالب کته در راستتای اهتداف 
                                                           

 .122،   12ج   ترجمه تفسیر المیزان  د محمدحسین طباطبایی. سی1
 . 2. ممتحنه: 2
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تتا   گردد، ایجاد اختالف میان اّمتت استالمی استتاستعماری آنان اعمال می

امتروز، هتم » سلطه خود بر کشورهای مسلمان را دوام بخشتند: ،بدین طریق

هایی در کار است برای اینکه اینهتا سنّت، هم در بین شیعه، دستدر بین اهل

رستد جو کردید، میوهم اگر جست ]را[ هارا از هم جدا کند  همه این دست

   1«.به مراکز جاسوسی و اطالعاتی دشمنان اسالم

به همین سب ، ایشان تکلیتف عالمتان و نخبگتان اّمتت استالمی را ستنگین 

در  ،کند و معتقد استت کته آنتان بایتد بتر محتور تعتالیم استالموصیف میت

ختوبی به وظیفته ختود بته ،هابخشی تودهشناخت دشمن و آگاهی خصو 

 گفته است:  در این زمینه عمل کنند. شاعر عرب
حداُث لم َیَنم

َ
هُر َیقظان َو األ  الد 

 جج

َمووم 
ُ
فَضووَ  األ

َ
 2َفمووا ُرقوواُدُکم یووا أ

 

بتا همته امکانتات ختود متوجته  ،ای قتدرت، دنیتای زر و زورکه دنیتوقتی»

   1«.شماست، شما حق ندارید ُچرت بزنید، حق ندارید خواب بروید

شتنیدم کته فرمتود: بعضتی از  از امام ر تا»گوید: میخّزاز  علیبنحسن

کسانی که ادعاى محبت و دوستی ما را دارند،  ررشان بتراى شتیعیان متا از 

به چه علت ای فرزند رسول خدا؟ فرمود: بته  :عرض کردمدّجال بیشتر است. 

هرگتاه چنتین  .شان با دوستتان متاو دشمنی ،شان با دشمنان مادوستی جهت

شود، حّق و باطل بته هتم درآمیتزد و امتر مشتتبه گتردد و متؤمن از منتافق 

                                                           
المللتی وحتدت الن نظام و میهمانان بیستت و هشتتمین کنفترانس بینبیانات در دیدار مسئو. 1
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 .2/12/۱۳۱۴، بیانات در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی. 1
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   1«بازشناخته نشود.

ر یافتته و معادالت قدرت در جهتان امتروز تغییت انقالب، فرزانه از نگاه رهبر

هتای آن شتده استت: متوجه اسالم و آرمان ،های دشمنانهمه توجه و برنامه

جنگ بتر ستر قتدرت و  ]در بین آنها[ داری و کمونیسم کهدو قطبی  سرمایه»

میان مستضعفین جهان بته رهبتری  ،ثروت بود، پایان یافت و امروز دو قطبی

 2«.و صهیونیسم استبا مستکبران به رهبری آمریکا و ناتو  ،جنبش مسلمین

گویتتتد: لتتته در تعریتتتف و بیتتتان مقصتتتود از استکبارستتتتیزی میمعظم  

جویی و تحمیتل قتدرت یعنی یک ملتتی زیتر بتار مداخلته ،استکبارستیزی»

ایشان مبارزه با استتکبار  1«.استکبارگر یا انسان مستکبر یا دولت مستکبر نرود

فرمایتد: دانتد و میرا دستور قرآن کریم و مصتداق اصتلی آن را آمریکتا متی

پذیر نیستت. اگتر مبتارزه بتا استتکبار تعطیل ،مبارزه با استکبار و نظام سلطه»

شود. در متورد نباشد، ما اصاًل تابع قرآن نیستیم. مبارزه با استکبار که تمام نمی

یتک واژه  ،مصادیق استکبار، آمریکا اتتّم مصتادیق استتکبار استت... استتکبار

هتای بتدخواه و معتارض  باره امثال فرعون و گروهقرآنی است که در قرآن در

   4«.کار رفته استحّق و حقیقت به

هتای مختلتف بخشتی بته گروههدایت جهان اسالم از طریق آگاهی بنابراین،

از ر توس  ،دولتت آمریکتا یهاکشورهای اسالمی به منظور مقابله با سیاست
                                                           

 .2    صفات الشیعة محمد بن علی بن بابویه . 1
 .14/11/۱۳۱۵، های نماز جمعه تهران، ترجمه خطبه عربیخطبه. 2
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استتعماری ایتن گذاشتتن عملیتات برای ناکام انقالبمعظم  رهبرهای تالش

های او برای بته زیتر ستلطه کشتیدن ملتل ها و فعالیتدولت و معرفی طرح

 ویژه کشورهای اسالمی است.مظلوم، به

های شوم استکباری برای بته ستتم کشتیدن ملتل گرفتن اهداف و توطئهنشانه

بخشتتیدن بتته جوامتتع شتتان و آگاهیهایمستتلمان و غتتارت ثتتروت و دارایی

هتای رهبتر انقتالب بته تالش تترینمهم ان آنها، ازجوان خصو به ،اسالمی

هتای توزی و مقابلته دول استتعماری بتا آرمانرود که موج  کینتهشمار می

انقالب اسالمی گردیده است. قراردادن نظام اسالمی در تنگناهتای اقتصتادی، 

ای و ممانعت از تعامل آستان کشتورها بتا او ، فناوری، هستهسیاسی، فرهنگی

 در ایتن بتتاره لتهمعظم   ها بته شتتمار آورد.پیامتدهای ایتتن دشتمنی را بایتد از

برای دشمنان ملت ایران اینکه یک ملتی صریحاً بایستتد و بتدون » فرماید:می

نظرات قاطع خود را علیه استکبار بیان بکند و به دیگتر  ،ایگونه مالحظههیچ

ش تتال ،تواننتدلتذا هرچته می  ها جر تت بدهتد، قابتل تحمتل نیستتملت

 1«.کنندمی

استتکبار  فکتری هایها را از جمله شتاخصبودن جان انسانارزشایشان بی

های هتای دستتگاههای مختلتف جنایتشمارد و  من اشاره به نمونتهبرمی

برختورد بتا بومیتان آمریکتا،  :مانند ،استکباری در کشورها طی سالیان گذشته

ایتت هواپیماهتای بتدون کشی در ویتنام، بمباران اتمی دو شهر ژاپتن، جنآدم

های دفتتاع در افغانستتتان، شتتکنجهسرنشتتین در پاکستتتان، بمبتتاران متتردم بی

یکتتی از »وحشتتتناک زنتتدان ابوغُریتت  در عتتراق و نظیتتر آن، معتقتتد استتت: 
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هتا و جنایت را نسبت بته ملت این است که ،های استعمار و استکبارشاخص

شتمرند... و هتر جتایی کته دستشتان برستد و نسبت به آحاد بشر مجتاز می

 1«.منافعشان اقتضا کند، از جنایت ا با ندارند

 . دفاع از حقوق مسلمانان و مظلومان عالم3

هتا و معتارف نتاب استالمی و ابتالغ تحقتق آموزه مستیر انقالب اسالمی در

 را های بستیاریتتاکنون هزینته ،انی آن بته جهانیتانهای اسالمی و انسارزش

شده است. رعایت عدالت و احسان به خلتق بته عنتوان یتک آمتوزه  متحمل

 2 ِانَّ اللاَه َياأُمُر ِبالَعادِل َو ااِلحسااِن »سفارش خا  قرآن کتریم استت:  ،دینی

 ،نامؤمنت امیتر« .راستی که خداوند به عدالت و نیکی به مردم امر کرده استبه

بعد از  تربت  و امام حسین نها به امام حسدر آخرین وصیت یعل

اِلِم َخْصمًا َو ِلْلَمْظُلوِم َنْونـاً : »ایدفرممیملجم ابن و  ،دشتمن ستتمکار 1 َو ُكوَنا ِللظَّ

در تبیتین هتدف قیتام الهتی  نیز رور و ساالر شهیدانس  « یاور ستمدیده باشید.

ی را ببینتد کته حتالل ختدا را کسی که فرمانروای ستتمکار: »هفرمود خویش

و میتان  ردهت رستول ختدا عمتل کتحرام، عهد الهی را شکسته، مخالف سنّ 

در عمل و گفتتار بتا او مخالفتت نکنتد، بتر  ولی، نمودهبندگان به ستم رفتار 

   4«.خداوند است که او را در جایش قرار دهد
ی بتزرگ هتاهای مسلمان، از آرمانویژه ملتبه ،حمایت از ستمدیدگان عالم
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مشتکالتی کته از ناحیته استتکبار  با وجودرود و انقالب اسالمی به شمار می
های گذشتته از ایتن آرمتان جهانی متوجه نظام اسالمی گردیده، در تمام دوره

بتا اشتاره بته تکلیتف  ، امام خمینیجهتخود کوتاه نیامده است. به همین 
ما مستلمانیم »ماید: فرهای مظلوم میشرعی برای دفاع و حمایت از همه ملت
کنتیم و بتر ظتالم دفاع می ما از مظلوم .و شرق و غرب برایمان مطرح نیست

 1«.یک وظیفه اسالمی است ،این .تازیممی
هتای مظلتوم و مستلمان را جامته عمتل هدف حمایت از ملت رهبر انقالب،

زمینته  ،داند تا از این طریقهای بزرگ انبیا و اولیای الهی میپوشاندن به آرمان
های بلند هستتیم، ما دنبال آرمان»برای تحقق اّمت واحد اسالمی فراهم گردد: 

دنبال تشکیل جامعه اسالمی، نظام اسالمی، کشور استالمی، اّمتت استالمی و 
[  و بخشیدن به آرزوهای بزرگ پیامبران و صّدیقان و شتهیدان ]هستتیمققتح

 ،چنین حرکتتتیا یتتکانتتد و طبعتتاً بتتیتتک جبهه ،های شتتیطانی زمتتاندستتتگاه
   2«.مخالفند

هتای مستلمان و ایشان رسالت نظام اسالمی را همسویی و همگتامی بتا ملت
کنتد و بتا تمستک بته متتن بودن در مصا   و مشکالت آنان بیان میشریک

ها را محصتول درستی هتای استالمی، ختدمت بته انستانقرآن کریم و آموزه
   1ه است.داند که نظام اسالمی از اولیای دین گرفتمی

 . حمایت از فلسطین و مقاومت اسالمی4
هتای گیری نظام اسالمی در ایران، رشتد آگتاهی ملتیکی از پیامدهای شکل
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شتان ها و مطالبتات واقعیبخشیدن بته خواستتهمسلمان و تالش برای عینیت
همتواره دارای اهمیتت و  ،بوده است. کشور فلسطین در میان اّمتت استالمی

های مختلف استالمی ههای گروه و به همین سب ، تالشای بودجایگاه ویژه
برای رهایی مردم مظلوم ایتن کشتور از ستتم رژیتم غاصت  صهیونیستتی و 

ینتی از تبلتور اراده و اتحتاد ، بترگ زرّ «مقاومت اسالمی»حامیان آن با عنوان 
شتمار  های مسلمان برای نمایش قدرت و مبارزه با دشتمنان استالم بتهملت
بودن نظام جمهتوری استالمی و رهبتری معظتم آن، و شیعه جودبا ورود. می
بودن مسلمانان فلسطین، امروزه حتامی حقیقتی متردم مظلتوم فلستطین، یسنّ 

حالی استت کته حاکمتان  در ،نظام جمهوری اسالمی و رهبری آن است. این
علیته  ،کشورهای عربی به اسرا یل دست دوستی داده و در کنتار ایتن کشتور

حمایتت  کته کنند. بدیهی استچینی میاهداف بلند آن توطئهنظام اسالمی و 
اسالمی و شعار محوری انقتالب استالمی های برگرفته از آموزه ،از مسلمانان

ُموِر » فرمتوده استت: که رستول ختداچنان  است
ُ
ـَتمُّ ِبـأ َْ َ  و ََل َی َْ ْصـ

َ
َمـْا أ

ْم  َُ َِ ِمْن ِْ ل مستلمانان اهتمتام کسی که صتبح کنتد و بته مستا  1 اْلُمْسِلِمَِا َفَل
 «  آید.نداشته باشد، از آنان به شمار نمی

هتای ملتت فلستطین از ابتتدای شتروع از آرمان دفاع قاطع حضترت امتام
و حمایت رهبر انقالب از این آرمان، نشان از اهمیتت ایتن  2نهضت اسالمی،

اّمتت »فرمتوده استت:    آنجتا کتهمسئله برای نظتام جمهتوری استالمی دارد
مستئله ملتت و  ،جراحت بزرگی را در وجتود ختود دارد و آن یک ،اسالمی

   1«.سرزمین تاریخی و مقدس فلسطین است
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ایشان دولت اسرا یل را دشمن شماره یک اّمت اسالمی دانستته و در دفتاع از 

لبنان و سوریه که در خط مبارزه بتا ایتن دولتت هستتند،  های فلسطین،ملت

بتودن آن بترای منطقته و جهتان، بته  سعی وافری داشته و به دلیل تهدیدآمیز

تهدید  همه »کند: معرفی چهره واقعی و خطرات آن همت گمارده و تأکید می

جهان، آن نیروهای شر و شرآفرینی هستند که جز شرارت از خودشان نشتان 

 1«.همین رژیم جعلی اسرا یل و بعضی از پشتیبانان او ،اند  از جملهنداده

در برابر مسا ل فلسطین و ستمی که بتر  را سلمانانله آگاهی و بیداری ممعظم  

داند که بایتد در مستا ل یک  رورت برای اّمت اسالم می ،شودآنها وارد می

ن بیش از شصت سال است که دنیای استالم بتا اآل»حج بدان توجه نشان داد: 

مبتالست... امتروز کته دنیتای استالم را بته کمتک  (مسئله فلسطین)این بلیه 

چرا دنیای اسالم در مقابل اینها ساکت است؟ مگر پیغمبتر نفرمتود:  ،طلبندمی

 2«کسی که صبح کند و اهمیتی به کارهای مسلمانان ندهد، از آنان نیست.

دنیای اسالم بایتد از انگیتزه  که معتقد است ،ایشان با اهتمام به مسئله فلسطین

درنتده  هتایای کوتاه نیاید و عمل غاصتبانه گرگخود در این مو وع لحظه

همه سعی دشمن بتر آن »المللی آنها را محکوم کند: صهیونیست و حامیان بین

های فلسطینی را از گزینته آمیز، ملت و گروههای پون و فری بود که با وعده

منصرف کند و به بازی ناشیانه در میدان سیاست سترگرم ستازد... « مقاومت»

هتای وحیه مقاومتت در گروهآمیز تاکنون، رهای خیانتپادزهر همه این بازی
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 1«.اسالمی و ملت فلسطین بوده است

 . به چالش کشاندن فرهنگ غرب 5

بخشتیدن بته اّمتت هتای تبلیغتی رهبتر انقتالب بترای هویتراهبردیکی از 

های درونتی فرهنتگ استالمی از طریتق بته چتالش دادن قوتاسالمی، نشان

ستالمی بته چراکته فرهنتگ ا  های درونی فرهنگ غربی استکشیدن  عف

دارای چنتان ظرفیتتی  ،اش که منبعث از تعالیم الهی استهای ذاتیدلیل قوت

های غیراسالمی را به زانتو درآورد و رهبتر انقتالب تواند فرهنگاست که می

های ایتن فرهنتگ از یتک ستو، و نیتز مایتهبه دلیل اشراف و آگاهی به درون

واقعتی آن از  هایهای فرهنتگ غربتی و آستی وقوف کامل به عمق  عف

هتتا و استتتعدادهای فرهنتتگ ختتودی و ستتوی دیگتتر، در برشتتمردن توانایی

 کتهاستت  چنان ستعی وافتری داشتته ،های فرهنگ بیگانتهدادن  عفنشان

در  یو عملت یجهان غرب است که بایتد بته لحتاظ نظتر ،امروز»فرماید: می

 ها در تعیتین سرنوشتت ختود، حتقّ ملت ، حقّ یخصو  حقوق بشر، آزاد

بته  ،خود و حقوق زن و حفظ کرامتت او یهااز ثروت یگیرها در بهرهملت

درباره نوع نگتاه  ، ایشانبه طور خا  2«.چالش کشیده شود و پاسخگو باشد

آیا ممنوعیتت حجتاب در برختی »فرماید: به حجاب در کشورهای غربی می

 1«بودن اعتقاد به آزادى نیست؟نشانه دروغ ،کشورهاى اروپایی
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واقعیتت فرهنتگ فاستد غترب کته بته عنتوان تمتدن غربتی بته در نهایت، 

از زبتان  خصو  کشتورهای استالمی عر ته گردیتده،کشورهای دیگر، به

 :شده استچنین توصیف این لهمعظم  

هتای زیبتایی از فنتاوری و این تمدنی که آنها به دنیا عر ه کردند، جلوه

امتا   شتتسرعت و سهولت و ابزارهای زندگی را در اختیتار متردم گذا

عکتس، بتر ها را تأمین نکرد، عدالت را برقرار نکرد. بتهخوشبختی انسان

هتایی را فقیتر کترد، هتایی را استیر کترد، ملتفرق عدالت کوبید، ملت

هایی را تحقیر کرد  در درون خود هم دچار تضادها شتد، از لحتاظ ملت

ختود  ،اخالقی فاسد شدند، از لحاظ معنوی پوک و پون شتدند. امتروز

مدار برجسته غربتی بته دهند. یک سیاستها به این معنا گواهی میربیغ

 1.کنیمدنیای پون و پوکی است و این را حس می ،دنیای ما :من گفت

 سخن پایانی

داعیته اقتتدار کشتورهای استالمی و  ،باید یادآور شد رهبر انقتالب ،در پایان

بته عنتوان یتک بخشیدن به جامعه تتراز استالمی را در اندیشته دارد و تحقق

شر  تحقق چنین آرمانی، همراهی و همگتامی  اما قطعاً   نگردآرمان به آن می

انداز که ایتن هتدف تتأمین نشتود، چشتماّمت اسالمی با ایشان است و چنان

به  امام علی که  چنانشکوه و عظمت اسالمی دور از دسترس خواهد بود

 هتایهو مخاطر دهنمتو  رورت رعایت حقوق متقابل رهبری و مردم اشتاره

 را رهبری یا فاصله میان جامعته استالمی و رهبتری توجهی جامعه به حقّ بی
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 زیبایی یادآور شده است: به

متردم را  حتقّ  نیتز زمامتدار رهبتری را ادا کننتد و و آنگاه که مردم حقّ 

های و نشتانه ،های دین پدیداربپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راه

روزگتار اصتالح  ،پایدار گتردد. پتس ت پیامبرسنّ و  ،عدالت برقرار

و دشمن در آرزوهایش مأیوس  ،شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار

اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند، یا زمامدار بر رعیت ستتم   گرددمی

بتازی های ستم آشتکار، و نیرنگرود، نشانهکند، وحدت کلمه از بین می

متتتروک،  ت پیتتامبرراه گستتترده ستتنّ گتتردد و در دیتتن فتتراوان می

 1شود.میهای دل فراوان هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماری
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