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 بی بصیرتی، تالش های گذشته را باطل می کند 

ى فراموش نشدنى زینب كبرى در بازار كوفه یك حرف زدن معمولى نیست، اظهارنظر معمولى یك شخصیت بزرگ خطبه
ترین ىترین و غنعمیقى اسالمى در آن دوره است كه با زیباترین كلمات و با نیست؛ یك تحلیل عظیم از وضع جامعه

مفاهیم در آن شرائط بیان شده است. قوّت شخصیت را ببینید؛ چقدر این شخصیت قوى است. دو روز قبل در یك بیابان، 
ى اند، این جمع چند ده نفرهبرادر او را، امام او را، رهبر او را با این همه عزیزان و جوانان و فرزندان و اینها از بین برده

اند دارند تماشا میكنند، بعضى اند در مقابل چشم مردم، روى شتر اسارت، مردم آمدهاند، آوردهان را اسیر كردهزنان و كودك
هلهله میكنند، بعضى هم گریه میكنند؛ در یك چنین شرائط بحرانى، ناگهان این خورشید عظمت طلوع میكند؛ همان 

ر خالفت در مقابل امت خود به كار میبرد؛ همان جور حرف لحنى را به كار میبرد كه پدرش امیرالمؤمنین بر روى منب
یا اهل الكوفه، یا اهل الغدر و »میزند؛ با همان جور كلمات، با همان فصاحت و بالغت، با همان بلندى مضمون و معنا: 

تید؛ بیت هسلرو اسالم و اهگرها، اى كسانى كه تظاهر كردید! شاید خودتان باور هم كردید كه دنباله؛ اى خدعه«الختل
هل فیكم الّا الصّلف و العجب و الشّنف و الكذب و »اما در امتحان اینجور كم آوردید، در فتنه اینجور كورى نشان دادید. 

؛ شما رفتارتان، زبانتان با دلتان یكسان نبود. به خودتان مغرور شدید، خیال كردید ایمان دارید، «ملق االماء و غمز االعداء
ان انقالبى هستید، خیال كردید همچنان پیرو امیرالمؤمنین هستید؛ در حالى كه واقع قضیه این نبود. خیال كردید همچن
ت غزلها من بعد مثلكم كمثل الّتى نقض»ى با فتنه بربیائید، نتوانستید خودتان را نجات دهید. ى مقابلهنتوانستید از عهده

به  بدیل به نخ میكند، بعد نخها را دوباره باز میكند، تبدیل میكند؛ مثل آن كسى شُدید كه پشم را میریسد، ت«قوّة انكاثا
خودتان را،  هاىبصیرتى، با نشناختن فضا، با تشخیص ندادن حق و باطل، كردهى نریسیده. با بىهمان پشم یا پنبه

مقاومت طن پوك، باطن بىى خودتان را باطل كردید. ظاهر، ظاهر ایمان، دهان پر از ادعاى انقالبیگرى؛ اما باطن، باگذشته
 ..در مقابل بادهاى مخالف

 1389/02/01   بیانات در دیدار گروه کثیری از پرستاران نمونه کشور

 

 

 امروز ملت ایران به عنوان یك ملت مقتدر در دنیا شناخته شده است

ق گرفت، شان تعلآن روزى كه قدرتها میتوانستند آزادانه ملتهاى این منطقه را تهدید كنند، تحقیر كنند و هر وقت اراده
بیایند نیرو پیاده كنند و فشار بیاورند، سپرى شده است. امروز ملت ایران به عنوان یك ملت مقتدر در دنیا شناخته شده 

یست، ابزارهاى تبلیغات نیست كه دشمنان ما هزار برابر ما این چیزها را دارند؛ ى پول نیست، سالح ناست. مسئله، مسئله



ى ایمان است، عزم راسخ است، بصیرت است، آگاهى یك ملت به شأن خود، به جایگاه خود و به حق خود مسئله، مسئله
 .است

 1389/04/05    بیانات در دیدارمردم بوشهر در روز میالد امام على)ع(

 

 

 یرالمؤمنین سر تا پا درس استزندگى ام

ى خصلتهاى كه شامل همه -زندگى امیرالمؤمنین سر تا پا درس است. آن چیزى كه در میان رفتارهاى امیرالمؤمنین 
ى انسان مشاهده میكند و برترینِ این خصوصیات براى امروز ماست، مسئله -نیك یك انسان و یك زمامدار است 

دوار، این ى اانى است كه نیاز به بصیرت دارند؛ یعنى روشن كردن فضا. در همهدهى به كسبخشى و بصیرتبصیرت
ى مردم و ایمان مردم به كار پایان، این فداكارى عظیم، در خدمت آگاه كردن مردم، عمق دادن به اندیشهشجاعت بى

 .رفته است

 1389/04/05  بیانات در دیدارمردم بوشهر در روز میالد امام على)ع(

 

 

 بصیر بودباید 

باید بصیر بود؛ باید آگاه بود؛ باید هوشیار بود. ملتها در مسیر خودشان، در موارد حساس باید بفهمند دشمن دارد چه كار 
آیند، ر نمىآمیز بآیند، با برخوردهاى تهدیدآمیز و ارعابى یك ملت با برخورد نظامى بر نمىبینند از عهدهمیكند. وقتى مى

 .جوئىایجاد اختالف، ایجاد دشمنى، بهانه .از طرق دیگر اخالل كردن؛ این را بفهمیمآن وقت شروع میكنند 

 1388/09/15   بیانات در دیدار مردم به مناسبت عید غدیر

 

 منبع: پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه ای


