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فرا رسـیدن ایام فاطمیه و شـهادت حضرت زهرا ( )بر همه مسـلمانان تسـلیت باد

به نام خدا ،برای مردم
خط حزباهلل با مقایسه انقالب اسالمی با انقالبهای آمریکا ،فرانسه و روسیه ،به این

سؤال پاسخ میدهد که علت ماندگاری و موفقیت آن در این چهل سال چه بوده است
"اریک هابسبام" مورخ مشهور انگلیسی معتقد است که
انقالب اسالمی ایران ،اولین جنبش اجتماعی در دوران
معاصر است که سنت سالهای  ۱۷۸۹و  ۱۹۱۷میالدی را رد کرده
است .منظور هابســبام از ســنت  ،۱۷۸۹انقالب فرانسه ،و از سنت
 ،۱۹۱۷انقالب روسیه است .از نظر او در انقالب فرانسه" ،بورژوازی"
فرانسه علیه "اشراف" بهپاخاســت و در انقالب روسیه نیز طبقهی
"پرولتاریا" (کارگــران) علیه بورژوازی قیام کــرد .بنابراین هر دوی
انقالبها "خاستگاه طبقاتی" داشــتند در حالیکه انقالب اسالمی
ایران ،خالف این قاعده است .پس به یک معنا ،اساسا انقالب اسالمی
ایران قابل مقایسه با ســایر انقالبهای جهان نیست .اما از منظری
دیگر ،یک روش علمی برای فهم بهتر و درست از وضعیت و جایگاه
نظامهای سیاسی" ،مقایسه"ی آنها با ساختارها و نظامهای مشابه
است .از دل این مقایسه است که میتوان فهمید یک نظام سیاسی تا
چه اندازه به اهداف و آرمانهای خود رســیده است ،آیا موفق بوده یا
ناموفق؟ کارآمد بوده یا ناکارآمد؟ و اینکه چه محاســن و معایبی را
داشته است .این مقایسه ،مخصوصا برای انقالب اسالمی که همواره از
سوی دشمنان ،با "ســیاهنمایی" مواجه بوده و اساسا دستاوردها و
پیشرفتهانادیدهگرفتهمیشود،یکضرورتاست.
یکمیلیونکشتهدرعرضچهارسال!

برای مثال« ،انقالب آمریکا پنج سال ،شش سال قبل از انقالب فرانسه
است؛ یعنى حدود سال  .۱۷۸۲البته آن وقت آمریکا جمعیت چهار
پنجمیلیونىاىبیشترنداشته.یکحرکتىکردند،یکدولتىتشکیل

دادند ،شخصیتهائى سر کار آمدند  -مثل همین شخصیت معروف
جورج واشنگتن و دیگران و دیگران  -لیکن اینها هم همینطور .بعد
از آن حرکــت اولیهاى که اینها انجام دادنــد ،ملت آمریکا محنتها
داخلى عجیب و غریبى را پشت سر گذاشتند،
کشیدند و جنگهاى
ِ
کهدریکىازجنگهاىداخلى-کهمهمترینجنگداخلىبینشمال
و جنوب است؛ یعنى در واقع شمال شرقى و جنوب شرقى؛ چون آن
وقتغربآمریکاتازههنوزدراختیاراینکشوروایندولتقرارگرفته
بود  -در طول چهار سال اق ً
ال یک میلیون نفر کشته شدند .البته آن
وقت آمار هم وجود نداشته؛ آن کسانى که نوشتند و حرف زدند ،این را
میگویند.تاباالخرهبتدریجبعدازگذشتتقریباًصدسالازاستقالل
آمریکا ،دولت یک استقرارى پیدا کرده و توانسته حرکت خودش را در
همانبسترهاىقبلىادامهبدهد90/5/19».
سلطنتطلبها برگشتند!

یا«فرضکنیدمث ً
الانقالبمعروففرانسه-کهمعروفبهانقالبکبیر
فرانسه است -خب واقعاً انقالب بود ،یک انقالب کامل و همهجانبه
و با حضور مردم؛ با آن حوادث تلــخ که اتّفاق افتاد ،انقالب باالخره به
پیروزی رسید ا ّما بقای این انقالب به پانزده سال هم نرسید .انقالب
ضد سلطنت بود؛ کمتر از پانزده سال بعد از شروع انقالب ،سلطنت
ّ
ناپلئونشروعشد؛یکسلطنتمطلقهیکامل؛بعدهمبکلّیانقالب
فراموش شد! همان کســانی که رفته بودند ،خانوادهای که با انقالب
برافتادهبودند،همانهابرگشتند،سلطنتکردند،سالهایمتمادی
حکومت کردند؛ بعد باز مردم یک سر و صدای دیگری کردند ،دوباره

وق� ملت ایران یپ�وزیمشود ،آن ارواح طیبه به ت ز
ت
اه�ازدریمآیند |

همینجور؛ در حدود صد سال این کشمکش در فرانسه وجود داشت
تا باالخره آن جمهوریّتی که انقالب به دنبال آن بود ،بعد از حدود نود
سالیاصدسالبرقرارشد؛نتوانستندنگهدارندانقالبرا94/10/19».
ازانقالبفقطاسمشباقیماند

انقالب روســیه نیز سرنوشتی مشــابه دو انقالب دیگر داشت .مثال
«بیســت ســال بعد از انقالب اکتبر یعنى ســال  ۱۹۳۷شوروى را
نگاه کنید؛ اینها را من و امثال من یادمان اســت؛ دیکتاتورى سیاه
استالین بر شوروى در آن بیست سال حاکم بود ،که صدها هزار آدم
به جرم مخالفت با حکومت اســتالین یا تو ّهم مخالفت اعدام و نابود
شــدند! و چند برابر آن در سیبرى ،تبعید شــدند و چه شدند! تمام
رؤساى سطح اول انقالب ،یکســره بهوسیلهى کسانى که بعدا ًوارث
آنها بودند ،اعدام ،یا فرارى شدند و عدهاى در تبعید کشته شدند!...
این دیکتاتورى ،با حفظ مبانى انقالب نبوده؛ یعنى اســتالین ،یک
تزار واقعى بود .فقــط از خانوادهى ُرمانف نبود ،فــرد دیگرى بود؛ اما
یک تزار و یک پادشاه مطلق بود! من گمان نمىکنم هیچ پادشاهى
که در قصر «کرملین» حکومت کرده بود ،به قدر استالین پادشاهى
کرده باشــد! چون او هم در همان قصر و با همان تشریفات و همان
امکانات و همان زندگى و اینها بود .اســتالین ،تنهــا چیزى که از
انقالب حفظ کرد ،آن نیمتنهاى بود که تا آخر عمرش به شکل یک
فرم مىپوشــیدند که تا باال دکمه مىخورد! آن را هم به ُمجردى که
مرد ،اعقابش همان چند نفرى که بودند کنار گذاشــتند و هیچچیز
دیگر نماند؛ تمام شد! از انقالب ،فقط اسمش ماند3 77/12/15 ».

این شماره تقدیم یمشود به ارواح طیبه شهدای عملیات تحریرالقدس

تحسبن الّذین قتلوا فی سبیل ّ
الل امواتا بل احیاء عند ربّهم یرزقون»؛ پیش خدای متعالاند ،زنده هستند ،مشرف بر این عالَمند ،حوادث را
خدای متعال خبر داده است« :و ال
ّ
میبینند...آنوقتیکهپایمابهسنگیبخورد،آنوقتیکهنتوانیمخودمانرادرستهدایتکنیم،ادارهکنیم،زمینبخوریم،آنهانگرانمیشوند.آنوقتیکهمیفهمیم...
راهرامستقیمحرکتمیکنیم...آنهاخوشحالمیشوند.آنوقتیکهملتایراندریکعرصهایپیروزمیشود،آنارواحطیبهبهاهتزاز درمیآیند90/12/10 .
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انقالب

چهلسالگی

استعدادها�که درانقالب اسالیم شکوفاشد
ی

نگاه حکومت پهلوی به زن ،نگاهی ابزارگونه بود و کرامت و استعدادهای زنان
نادیدهگرفته میشد .بهترین نمونههای این قضیه را میتوان در کشف حجاب
اجباری زنان و هتک حرمت آنان و برخی مصاحبــه های محمدرضا پهلوی
مشاهدهکرد.برایمثال،اودرمصاحبهبا"اوریانافاالچی"،خبرنگارزنایتالیایی
که در کتاب "مصاحبه با تاریخ" هم چاپ شده است ،اینگونه میگوید« :زنان
فقط زیباییشان و جذابیتشان و نگاهداشتن زنانگیشان در زندگی مرد مهم
هستند ....شــما زنان هرگز یک میکل آنژ یا یک باخ یا حتی یک آشپز بزرگ
نداشتهاید ...راستی شــما در طی این مصاحبههایتان ،چند زن قادر به ادارهی
کشور را دیدهاید؟» به همین علت ،زنان نقش چندانی در فعالیتهای سیاسی و
اجتماعیزمانخودنداشتند.
با پیروزی انقالب اســامی اما ورق برگشــت و ضمن ایجاد زمینه برای بروز
استعدادها ،زنان با حفظ کرامت خود توانستند در عرصههای فردی و اجتماعی
نقشآفرینیویژهایکنند.ازحضورزناندرپیروزیانقالبگرفتهتاامدادرسانی
آنها در پشــت جبهههای دفاع مقــدس ،از مدالآوری و حضــور محجبه در
رقابتهای جهانی و المپیکی گرفته تا موفقیت در المپیادهای علمی جهانی ،از
نمایندگی مجلس گرفته تا ایفای نقش در وزارت خانههای دولت .در جدول زیر
بهچندموردازتغییراتکمیشاخصهایعلمی،ورزشیوپزشکیوبهداشتی
درحوزهیزنانپرداختهشدهاست.
شاخص

حوزه /سال

قبل از
انقالب

بعد از
انقالب

میزان
تغییر

عرصههایعلمی

میزان بیسوادی بانوان
باالی  15سال

درصد

- 50/1 17.24 68.25

اساتید زن دانشگاهها

درصد

15.77 31.12 15.35

نسبتدخترانبهپسران
درتحصیالتابتدایی

درصد

50.3 38.89

11.41

نسبت دختران به پسران
در تحصیالت متوسطه

درصد

36

49.1

13.1

نسبت دختران به پسران
در تحصیالت دانشگاهی

درصد

31.3

52.9

21.7

عرصههایورزشی

رشته های فعال

تعداد

7

38

مربیانفعال

تعداد

9

34991 35000

داوران فعال

تعداد

7

15993 16000

ورزشگاهاختصاصی

تعداد

1

30

31

29

عرصههایپزشکیوبهداشتی

امید به زندگی

سال

نسبتپزشکانمتخصص درصد
زن
نسبت پزشکان فوق
تخصص زن

درصد

نسبتپزشکانمتخصص درصد
زن در حوزه زنان
مرگ و میر مادران هنگام
زایمان
2

درصد

57.6

77.1

19.5

15

40

25

9

30

21

16

98

82

140

25

115
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روایتی مخ

تصر
از دوران منحوس پهلوی در بیان رهبر انقالب

یمگفتندایرا ن

� مساوی
است باناتوا ن�!
ت
.1
حکوم�که مردم را
به فحشاسوق یمداد

پیش از انقالب ،تبلیغات رســمی و عمومی و همیشگی كشور ما،
عیاشی سوق
تبلیغاتی بود كه مردم را به فحشا و هرزگی و ّ
میداد .حتّی در نقاط فقیر و عقبافتاده  -جاهایی كه
مردم به نان شــب محتاج بودند  -هم به نحوی برای
عیاشی و هرزگی امكاناتی فراهم بود .این امر بهطور
ّ
عمد در محیطهــای جــوان مثل دانشــگاهها و
سربازخانهها  -نه آن مقداری كه مقتضای طبیعی
غریزهی جوانی است  -برای سرگرم كردن و فاسد
شدن نسل ،تشدید میشد .وقتی كه جوانان یك
نسل فاســد شــدند ،دیگر ملتی وجود ندارد و
مقاومتی به چشم نمیخورد72/10/4 .

محمدرضا پهلوی ،عبارت بود از
 .2هــم درگنــدم وابســته یکی از بزرگترین جرائم و گناهان رژیم ّ
بودیموهمدرسیلو!
اینکه کشور را از لحاظ ف ّنی ،صنعتی و اقتصادی ،وابسته نگهداشت و
وابستهتر کرد .سرنوشت یک کشور را در نانش ،در گندمش ،در سیلوی
گندمش،دروسیلهیآردکردنگندمش،درموادغذاییش
و در همه چیزش ،به خارج وابســته کرد! شما از این مواد
غذایی و نان بگیرید ،تا سایر چیزها ،ایران به خارج از مرزها
وابسته شــد؛ بهطوریکه اگر یک وقت دشمنان اراده
کنند،بتواننداینملتراازهمهچیزمحرومکنند.کسی
که اینطور کشوری درست کند و اداره نماید و به اینجا
برساند ،خیانتی مرتکب شــده است که هیچ خیانت
دیگری جز آنکه در همین سطح باشــد ،با آن قابل
مقایسهنیست84/11/24.
آن روزها جوانها عمدا ً به فساد کشانده مىشدند .شاید شما
 .3فساد واعتیاد به دست
شنیدهاید که رؤساى کشــور و خانوادههایشان ،مهمترین
رؤسایکشورترویـ ــج یمشد
مخدر در این کشور بودند! ا ّول بار آنها
شرکاى باندهاى مواد ّ
هروئین را به این کشــور آوردند و پخش کردند .فســاد و اعتیاد و بدبختى را به دســت خودشان ترویج
محمدرضا و دوروبرىهایش ،باالترین
مىکردند .از طرف شخص ّ
فسادهاى مالى ،بزرگترین رشوهها ،بدترین
دستاندازىها ،خباثتآلودترین فشارها بر
منابع مالــى ملّت بهوجــود مىآمد .براى
خودشان ثروت درست میکردند به قیمت
فقیر کردن مردم و بیچاره کردن مردم .فساد،
فساد جنســى ،فســاد مالى ،اعتیاد ،ترویج
مخدر صنعتى بهوسیلهى
اعتیاد و ترویج موا ّد ّ
عناصر اصلى حکومت آن روز در ایران بهوجود
آمد و اتّفاق افتاد93/10/17 .
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سخن
رهبر ان
قالب در طی ســالها ،به بهانههای مختلف مخ
صوصا در جمع جوانان که حال و هوای ایام قبل از
ان
قالب
را
درک
نکردهاند ،به توصیف حکومت پهلوی پرداخت
هاند .ایشان در بیانی میفرمایند« :انقالب ما
یک
ح
رکت
عظیم مردمی علیه حکومتی بود که تقریب ًا تمام
خصوص ّیات یک حکومت بد را داشــت؛ هم
فاسد بود ،هم وابس
ــته
بود،
هم
تح
میلی
و
کو
دتایی بود و هم بیک
فایت بود 77/11/13 ».لذا همهی این امور در نهایت
سبب شد که استعدا
دهای ملت ایران آنگونه که باید شکوفا نشود و
روز به روز خشم و انزجار این ملت از این رژیم
فاسدِ و سرســپرد
ه
ی
پهلو

ی
بیشتر شود و در نهایت شــعلههای خ
شــم مردم ،این حکومت را سرنگون نماید.
اطالعنگاشت این هفته ،به گوشهای از
خیانتهای این خاندان وابسته اختصاص دارد.

ن

شما میدانید در دورهی پهلوی یكی
 .4یمگفتند ایرا�
ن
ناتوا�!
از رایجترین تبلیغات« ،نمیتوانیم»
مساوی است با
بود .همهی ما از بچگی اینطور بار
آمده بودیم كه جنس ایرانی مساوی است با بد بودن ،پست بودن و نامرغوب
بودن؛ ایرانی مساوی است با ناتوانی در تولید جنس خوب در همهی زمینهها.
اص ً
ال این فرهنگ را در ذهن ملت ما نهادینه كرده بودند .این در حالی است كه
این موضوع  180درجه با واقعیت فرق دارد .این ملت ،ملتی است كه از همه
جهتمیتواند؛میتواندتولیدكند،میتواندرشدبدهد،میتواندابتكاركند،
میتواندمرزهایعلموفناوریرابشكندوجلوبرود83/12/5.
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پی�فتکشوربا
حجا� وکاله پهلوی!
ب�
ب

 .6درکل یک استان ،فقط آن روز براى مسؤوالن کشور کارهاى
 3نفرلیسانس داشتند!
نمایشــى در درجــهى ا ّول بــود .به
روســتاها ،به جادههاى روستایى ،به
برقرسانى روستایى ،به بقیهى چیزهایى که در شهرهاى دور بود ،مطلقاً اعتنایى
نمىشد .اسم مىآوردند که ما مىخواهیم زبده پرورش بدهیم؛ اما در طول پنجاه
سال ،آنها توانسته بودند حدود صدوپنجاه هزار دانشجو در این کشور داشته باشند.
مندراستانسیستانوبلوچستانتبعیدبودم-آنروزدقیقاًآمارشرامىدانستم،
اما االن درست یادم نیست  -گمانم در همهى استان که آن روزها حدود ششصد،
هفتصد هزار نفر جمعیت داشت ،سه نفر لیسانسیه بودند! تعداد دیپلمههاى آن
استان بسیار کم بود؛ مث ً
ال بیست نفر بودند! امروز شما مىبینید که تمام شهرهاى
متعدد و دانشجویان
کشور دانشگاه دارند .حتّى در بسیارى از شهرها دانشگاههاى ّ
علمىفراوانىدارند88/2/22.
فراوانورشتههاىمتن ّوعوپیشرفتهاى ِ

یك روز به جامعهی مــا اینجور
تفهیم كرده بودند كه راه پیشرفت
ایناستكهماازغربیهاتقلیدكنیم؛
آن هم نه تقلیــد در دانشآموزی و
دانشانــدوزی ،تقلیــد در ظواهر؛
زنهایمــان بیحجــاب بشــوند؛
النجــور و لباس
مردهایمــان كاله ف 
فالنجوربپوشند.میدانیددركشورما،
گذاشتن
دورهای بر مردم ما گذشت كه
ِ
یك كاله مخصوص به نام كاله پهلوی
اجباریشدواگركسیاینكالهرابرسر
نمیگذاشت،مجرمشمردهمیشد!بعد
یكقدم جلوتر رفتنــد ،گفتند یا كاله
پهلوی یــا شــاپو؛ چــون غربیها-
اروپائیها -این لباس را میپوشند .انواع
و اقسام لباسهائی كه در داخل كشور-
لباسهای محلی -پوشیده میشد ،همه
منسوخ و ممنوع شد؛ برای اینكه لباس
الشــكل از غرب آمده ،پوشانده
متحد
ِ
بشــود .برای چی؟ برای پیشــرفت!
پیشرفت كشور را در این دانستند كه
مردم ما كت و شــلوار بپوشند ،كروات
ببندند ،زنهای مــا بیحجاب حركت
بكنند؛ رســوم و عادات غربــی را یاد
بگیرند80/2/12.
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هفته

انقالباسالمی،قاعدهیمستثنایقرنمعاصر

بااینتوضیحات[«،انقالباسالمی]نخستینانقالب
بزرگ تاریخ انقالبهای دنیا در طول قرنهای اخیر
است كه توانسته خط مستقیم و جهتگیری خود
را در یك چنین مدت طوالنی حفظ كند؛ این سابقه
ندارد ...اولین انقالبی كه با مردم شروع كرد ،با مردم
ادامه داد ،حرف خود را عوض نكرد ،راه خود را تغییر
نداد و اهداف خود را كم و زیاد نكرد ،انقالب اسالمی
ایران اســت .این انقالب به نام خدا و بــرای مردم و
برای عدالت و اســتقالل و آزادی آغاز شد و این راه را
همچنان ادامه داده است .هنوز شعارها همینهاست
و به توفیق الهی این شعارها همچنان خواهد بود».
 83/11/19در حقیقت« ،انقالب اســامی توانســت
آزادی را به این ملت بدهد و در كمترین فاصله -كه
موجب حیرت دنیا شــد -همین مردم را كه قرنها
معنــای رأی دادن و معنای دخالت كــردن در امور
كشور را نتوانسته بودند بهطور ملموس بچشند ،پای
صندوقهای رأی بیاورد و آنها را با همان شیوهای كه
دنیای مدرن آن را معتبر میداند و نمیتواند كمترین
خدشــهای در آن وارد كند ،در امور كشــور دخیل
نماید81/10/19».
چه باید کرد؟

«خب ،این تا حــاال تحقق پیدا کــرده؛ از حاال به بعد
چى؟ آنچه که مــن میخواهم بگویــم ،همین یک
جمله است :از حاال به بعد تکلیف نسل جوان کنونى و
عمدتاً دانشجوئى همین است که این خط را در همان
تکامل بیشتر ادامه بدهد و پیش
جهتگیرى ،به سوى
ِ
ببرد ...این نسلى که ماها در آن حضور داشتیم و فعال
بودیم و نیروى جوانى داشتیم و جوانىمان را مصرف
کردیم ،رو به اضمحالل است؛ مثل همهى چیزهاى
عالم ،رو به فنا و زوال است .نسلى که امروز این حقیقت
را تحویل میگیرد ،شما هســتید؛ جوانهاى امروز،
دانشجوهاى امروز هســتند .در آینده مسئولیتهاى
کشور با شماست .طراحان کشــور ،تصمیمگیران و
تصمیمسازان،شماهاخواهیدبود.میتوانیدهمینراه
را ادامه بدهید ،آن را به تکامل برسانید ،از ظرفیتهاى
استفاده نشده استفاده کنید ،خألها را پر کنید و همین
چیزهائى را که هى شما میگوئید این اشکال هست،
این اشکال هست ،این اشکال هســت ،انتقاد ،انتقاد،
انتقاد-کهدرستهمهست-برطرفکنید؛میتوانید
جوان امروز میتواند تصمیم
هم این کار را نکنید .نسل ِ
بگیردبربىعملى.البتهچنینتصمیمىنخواهدگرفت؛
دینى این
من شک ندارم .نسل جوان به خاطر ریشهى ِ
حرکت و پایهى مستحکم اعتقادىِ این حرکت ،این راه
را ادامه خواهد داد .براى اولین بار در تاریخ انقالبهاى
گوناگون در دنیا ،انقالبى به وجود آمده است و خودش
را به دنیا عرضه خواهــد کرد و حــرف اول و اصول و
ارزشهاى اولیهى خودش را با همــهى وجود ،بدون
َّ
شاءالل آن را به هدفهاى
انقطاع استمرار بخشیده و ان
نهائىخودشمیرساند90/5/19».
سالچهارم،شماره|171هفتهچهارمبهمن97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

انقالب اسالیم در ث
اک� اهداف
موفق بوده است
من امروز بر ایــن عقیدهام کــه مقتدرترین افراد
در مصاف با آن همــه توطئههــا و خصومتها و

انسان

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah

جنگافروزیهایی کــه در جهــان علیه انقالب
اسالمی است ،معلوم نبود موفقیت بیشتری از افراد
موجود به دست میآوردند .در یک تحلیل منصفانه
از حوادث انقالب خصوصاً از حوادث ده سال پس از
پیروزی باید عرض کنم که انقالب اسالمی ایران در

خاطرات

هرچه فریاد دارید
بررسآمریکابکشید
رحمت خدا و رضــوان خدا بر امــام بزرگوار
که همهى این چیزها را فکر کرد؛ آن چشــم
تیزبین و روشــنبین ،آن بصیرت الهى ،بدون
اینکه درس سیاســت در جایى خوانده باشد،
از کسى فراگرفته باشد ،همهى آن چیزهایى
را که در این زمینــه الزم بود ،از خداى متعال
الهام گرفت؛ به آن قلب پاکیزه الهام شد .امام
هم بسیج را درســت کرد ،هم جهت را نشان
داد .امام فقط نگفت حرکت کنید ،راه بیفتید،
مسئولیت کنید ،بسیجى باشید؛ نه،
احساس
ّ
گفت که چه کار کنید .به ما گفت هرچه فریاد
دارید بر ســر آمریکا بکشید .این یعنى جهت
دادن؛ یعنى یاد دادن که چه کار کنید ،کدام
طرف بروید ،کجا را نشانه بگیرید؛ این را به ما
یاد داد93/9/6 .

اکثر اهداف و زمینهها موفق بوده اســت و به یاری
خداوند بزرگ در هیچ زمینهای مغلوب و شکست
خورده نیستیم ،حتی در جنگ پیروزی از آن ملت
ما گردید و دشمنان در تحمیل آن همه خسارات
چیزیبهدستنیاوردند .امامخمینی(ره)67/12/3

تفسیر

ما هم باید ی ن
هم�کارها را بکنیم

رهربی

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

ble.im/khattehezbollah

 ۲۵۰ساله

مـا بایـد ایـن راه را برویـم .مـا هـم باید گذشـت
کنیم ،ایثار کنیـم ،اطاعـت خدا کنیـم ،عبادت
تـورم
کنیـم .مگـر نمیگوییـم کـه «حتّـی ّ
قدماهـا» اینقـدر در محـراب عبـادت خـدا
ایسـتاد! [حضـرت زهـرا( ])مـا هم بایـد در
محراب عبادت بایسـتیم .مـا هم بایـد ذکر خدا
بگوییـم .ما هـم بایـد محبـت الهـی را در دلمان
روزبـهروز زیـاد کنیـم .مگـر نمیگوییـم کـه با
حال ناتوانی به مسـجد رفـت ،تا حقـی را احقاق
کنـد؟ مـا هـم بایـد در همـهی حـاالت تلاش
کنیم ،تـا حـق را احقـاق کنیـم .ما هـم بایـد از
کسـی نترسـیم .مگر نمیگوییم که یکتنه در
مقابل جامعـهی بـزرگ زمان خـود ایسـتاد؟ ما
هم باید همچنان که همسـر بزرگـوارش فرمود
«التستوحشـوا فی طریق الهدی لق ّلة اهله» ،از کم
بودن تعدادمان در مقابل دنیای ظلم و اسـتکبار
نترسـیم و تالش کنیم .مگر نمیگوییـم که آن
بزرگـوار کاری کرد که سـورهی دهر دربـارهی او
و شـوهر و فرزندانش نازل شـد؟ ایثار نسـبت به
فقرا و کمک بـه محرومان ،به قیمت گرسـنگی
کشـیدن خود؛ «و یؤثرون علی انفسـهم ولـو کان
بهـم خصاصـه» .مـا هـم بایـد همیـن کارهـا را
بکنیم70/10/5 .

گپ:

Gap.im/KhatteHezbollah

قرآن

آینده ،روشن وامیدبخش
خواهد بود

حضور رهبر انقالب در منزل امام خمینی(ره) در شهر قم| 70/12/1

امام مثلکوه استوار ایستاده بود
روز دوم فروردین سال  ۴۲مثل همین حاال در مقابل چشــمم قرار دارد .بعد از قضایای

مدرسهی فیضیه و آن حوادث کذایی ،اولِ شب خودمان را با دوستان به اینجا رساندیم

 -چون همه از این خانه نگران بودند که چه خواهد شد  -از آن د ِر حیاط کوچک وارد شدیم

و دیدیم که ایشان آن گوشهی حیاط ایستادهاند و مشــغول اقامهی نماز مغرب و عشا
هستند و جمعی هم با ایشان مشغول نمازند .آنچنان طمأنینهیی در وجود ایشان بود که

هر اضطرابی را تمام میکرد؛ اص ً
ال کأنه هیچ حادثهیی اتفاق نیفتاده است؛ واقع ًا مثل کوه

استوار ایستاده بودند و مشغول نماز بودند؛ بعد هم از آن پلهها باال آمدند و به اتاق دست

چپتشریفبردندونشستند؛طلبههاهمریختندکهبیاناتایشانرابشنوند.

خانواده

70/12/1

ایرانی

گ
زند� ض
ح�ت زهرا( )برای ما
درس بزرگ
عزیزان مــن ،جوانان عزیز! امروز در دوران جمهوری اســامی ایــن فرصت برای آحاد
جامعه هست که درست حرکت کنند ،درســت زندگی کنند ،مؤمنانه زندگی کنند ،با
صدیقهی طاهره ،فاطمهی زهرا( )این است برای ما:
عفّت زندگی کنند .درس زندگی ّ
تالش ،اجتهاد ،کوشش ،پاک زندگی کردن؛ همچنانکه آن بزرگوار یکپارچه معنویّت و
نور و صفا بود :الطُّه َر ِة الطّا ِه َر ِة املُطَ َّه َر ِة التَّقیَّ ِة ال َّنقیَّ ِة [ال َّرضیَّة] ال َّزکیَة؛ پاکی و آراستگی و تقوا
تشیع بر معارف ما سایهافکن
نورانیت آن بزرگوار ،همان چیزی است که در طول تاریخ ّ
و ّ
بوده است93/1/31 .

حزباهلل این است

شعارهای انقالب را باید حفظکرد
شـعارهای انقالب را بایـد حفظ کـرد؛ این
یکـی از هدفهـا اسـت .یکـی از کارهـای
بـزرگ و [یکـی] از بخشهـای بـزرگ
این جهـاد عظیـم -جهـاد بـزرگ -عبارت
اسـت از حفظ شـعارهای انقالب .شـعارها
هدفهـا را نشـان میدهنـد ،شـعارها راه
را بـه مـا نشـان میدهنـد ،شـعارها مثـل
عالمتهایی هسـتند کـه در راه میگذارند
بـرای اینکـه انسـان راه را اشـتباه نکنـد؛

َّریق ال ُوسطی ِه َی
ا َلیَمی ُن َو الیَسا ُر َمضَ لَّ ٌة و الط ُ
الجادَّة؛ به چپ و راست نغلتند ،راه مستقیم
و صراط مسـتقیم را بروند؛ هنر این شعارها
این اسـت ،نقشـش این اسـت .در مورد این
شـعارها و حقایـق هم فقـط به احساسـات
اکتفـا نشـود .مـن البتّه بـرای احساسـات
نقـش زیـادی قائلـم ،بـرای عواطـف نقش
زیادی قائلـم ،ا ّما کافی نیسـت؛ الزم اسـت
ا ّما کافـی نیسـت95/3/3 .

بارهـا گفتـهام کـه آینـده را بسـیار خـوب
و روشـن و امیدبخـش و بهتـر از گذشـته
مشـاهده میکنـم .خـدای متعـال بـه
پیامبـر خـود فرمـود« :ولالخـرة خیـر لـک من
االولـی»( )۱یعنـی وضعیـت آیندهی تـو بهتر
از گذشـته خواهـد بـود .زحماتـی کـه امـام
عزیزمان با پشـتیبانی ملت در طول ده سـال
گذشـته کشـیدند ،بـذری بـود کـه پاشـیده
َّ
شـاءالل در آینـده ثمـر خواهـد داد.
شـد و ان
مسـیرهای سـختی کـه دسـت نیرومنـد
امـام( )عبـور از آنهـا را ممکن میسـاخت،
دیگـر تکرارشـدنی نیسـت؛ لـذا آینـدهی ما
بسـیار خـوب و روشـن و امیدبخـش خواهد
بـود68/4/10 .
 )1سوره مبارکه الضحى آیه ۴

روش

تحلیلسیاسی

علما�که در ش
م�وطه درمقابل
ی
غربزدگانمماشاتکردند
بایـد دشـمنیها را شـناخت .مشـکل مـا
ایـن اسـت .اینکـه بنـده مسـئلهی بصیـرت
را بـرای خـواص تکـرار میکنـم ،بـه خاطـر
ایـن اسـت .گاهـی اوقـات غفلـت میشـود از
دشـمنیهائی کـه بـا اسـاس دارد میشـود؛
اینهـا را حمـل میکننـد بـه مسـائل جزئی.
مـا در صـدر مشـروطه هـم متأسـفانه همین
معنا را داشـتیم .در صدر مشـروطه هم علمای
بزرگـی بودند  -کـه من اسـم نمـیآورم؛ همه
میشناسـید ،معروفنـد  -کـه اینهـا ندیدنـد
توطئـهای را کـه آن روز غربـزدگان و بـه
اصطلاح روشـنفکرانی کـه تحت تأثیـر غرب
بودنـد ،مغلوب تفکـرات غرب بودنـد ،طراحی
میکردنـد؛ توجـه نکردنـد کـه حرفهائی که
ملـى آن زمان
اینها دارنـد در مجلس شـورای ِ
میزننـد ،یـا در مطبوعاتشـان مینویسـند،
مبـارزهی بـا اسلام اسـت؛ ایـن را توجـه
نکردنـد ،مماشـات کردنـد .نتیجـه ایـن شـد
که کسـی که میدانسـت و میفهمیـد  -مثل
مرحوم شـیخ فضل َّ
الل نـوری  -جلوی چشـم
آنهـا بـه دار زده شـد و اینهـا حساسـیتی پیدا
نکردنـد88/12/6 .

