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فرا رسـیدن چهلمین سـالگرد پیروزی انقالب اسلامی بر همـه آزادگان جهـان مبارک باد

«-1وقتیدرآنحکومتاستبدادیظالمانهیفرعونی،
مادر موسی ،موسی را به دنیا آورد و مسلّم بود که این بچه
پسرراخواهندکشت،اینمادرماندکهچهکند.اگردختربود،خیالش
محبت بچه است ،اما مانده است که چه
راحت بود .دل مادر ماالمال از ّ
کند .اینجا وحی الهی به این مادر رسید« :و اوحینا الی ام موسی ان
ارضعیه»؛شیرشبده،نترس«.فاذاخفتعلیهفالقیهفیالیم»؛وقتی
خطر زیاد شد و ترسیدی که بچه بهدست دشمن بیفتد ،نگذار او را از
تو بگیرند؛ او را به دریا بینداز 77/10/4 ...وقتی مادر حضرت موســی،
موسی را به آب میانداخت ،خداوند متعال دو وعده به او داد .فرمود:
«ان ّا را ّدوه الیک و جاعلوه من المرسلین»؛ او را به تو برمیگردانیم و او را
پیامبر مرسل خودمان قرار میدهیم .به فاصلهی کوتاهی بچه به مادر
تقرعینهاوالتحزنو
برگشت.خداوندمیفرماید«:فرددناهالیا ّمهکی ّ
لتعلم ّان وعد َّ
الل حقّ » بچه را به مادر برگرداندیم تا مادر یقین کند که
وعدهی ما وعدهی درستی است .ما دو وعده داده بودیم ،این ا ّولیاش؛
پس ای مادر موسی! بدان که وعدهی دومی هم حق است :او پیغمبر
مرسلی است که خواهد آمد و بساط فرعون را به هم خواهد ریخت.
خدای متعال بخشی از وعده را نقد در اختیار مادر موسی گذاشت تا به
آنوعدهینسیهیقینکند90/3/10».

در آستان ه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

وعده دوم خدا
خط حزباهلل آینده این انقالب را بررســی میکند

آینده روشن | 2

باهم هوجودمعتقدمآیندهبرایملتایراناست

انقالب و زنان | 4

اگرزنهانبودنداینانقالبپیروزنمیشد

قیتها در طول تاریخ براى بشــریّت از طریق دین
 -2آنچه از مو ّف ّ
حاصل شده ،همان وعدههاى کوچک اســت؛ از جمله جمهورى
اسالمى .جمهورى اسالمى هم یکى از همین وعدهها است؛ خداى
متعال وعــده داده بود که اگر مبارزه کنید ،اگــر صبر کنید ،اگر به
خداى متعال تو ّکل کنید ،در جایى که گمان آن را نمیبرید و امید
آن را ندارید ،به شــما قدرت خواهیم داد؛ همین اتّفاق افتاد :ملّت
دادن جان
ایران مبارزه کرد ،صبر کرد ،ایســتاد ،فداکارى کرد ،از ِ
دریغ نکــرد و اتّفاقى افتاد که هیچکس تصــ ّور آن را نمیکرد! چه
حساس ،در این کشور
کسى خیال میکرد در این منطقهى بسیار ّ
بشدت حمایتشوندهى از سوى
رژیم ّ
بسیار مهم ،در مقابلهى با آن ِ
قدرتهاى بینالمللى ،یک حکومتى بهوجود بیاید و یک انقالبى به
پیروزى برسد ،آن هم براساس دین ،براساس فقه ،براساس شریعت؟
چه کسى چنین تص ّورى میکرد؟ هیچکس .اگر کسى بگوید من
میدانستم اینجورى میشــود ،مگر از ُطرق غیبى فهمیده باشد؛
محاسبات،مطلقاًاینرانشاننمیداد،ا ّماایناتّفاقافتاد93/3/21».
« -3اما وعدهی دوم هنوز باقی است .وعدهی دوم این است« :ولقد
ّ
الصالحون» .در
کتبنا فیال ّزبور من
بعدالذکر ّ
ان االرض یرثها عبادی ّ
َ
ّ
«ان االرضلل یورثها من یشاء من عباده» .در یک
یک آیهی دیگرّ :
الدینکلّهولوکرهالمشرکون».یعنیاین
آیهیدیگر«:لیظهرهعلی ّ
پرچم توحید و اسالم و ایمان ،این پرچم ایستادگی در مقابل 3

صراط مستقیم انقالب | 4

راهمیانهعقبماندگیوغربزدگی

شهیدکسیاستکهجانشرا برایاستقاللملتشفدامیکند | اینشمارهتقدیممیشودبهارواحطیبهشهداینهضتانقالباسالمیایران

یبَـرد و در کنار اولیـا و صدیقین قـرار میدهـد؛ آن یک نـگاه واالئی اسـت که به عقـل ما هم
معیار اسلامی« ،شـهید» را از زمرهی مـردم معمولـی بیـرون م 
درسـت نمیگنجد .حتّـی با نگاههای مادی معمولی ،شـهید آن کسـی اسـت کـه جان خـود را برای نجات شـرف و اسـتقالل ملتش فـدا کرده .هیـچ وجدان
اسلامی مـا در یک برهـهای از زمان سـعی کردنـد ایـن را انکار
و شـرفی ،هیچ دل بیـدار و غیـر بیمـاری میتواند ایـن را انـکار کند؟ در کشـور مـا ،در ایـران
ِ
کنند .فرزندان شـهدا به نـام پدرانشـان افتخار کننـد86/2/27 .
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زنجیره

انقالب

پنجمرحله انقالب

عوامل ماندگاری و استمرار انقالب به روایت رهبرانقالب

بایداستخوانبندیمحکمانقالبحفظشود
تاریـخ ایران در بیـش از یک قرن اخیر شـاهد سـه نهضت مردمـی «انقالب مشـروطه»« ،نهضت ملی شـدن صنعـت نفت» و

«انقالب اسلامی» بوده اسـت .هدف انقالب مشـروطه محدود کردن اسـتبداد پادشـاهی ،و هـدف نهضت ملی شـدن نفت،

اسـتقالل کشـور در حوزهی نفـت از انگلسـتان بـود .جالب اینجاسـت که پـس از هـر دوی این نهضتهـا که بـا «هدف حداقلی» شـکل

گرفتـه بود ،وضـع جامعهی ایـران بـه مراتب بدتـر از قبل شـد .انقالب مشـروطه بـه دیکتاتـوری رضاخانی منتهـی و ملی شـدن صنعت

انقالب مراحلی دارد؛ آنچه در ا ّول انقالب در سال ۵۷
اتّفاق افتاد ،مرحلهی ا ّول انقالب بود یعنی انفجار در
مقابلنظا ِمغلطِ
باطلطاغوتوایجادیکنظامجدید
ِ
ِ
بر مبنای آرمانها و ارزشهای نو و با لغت نو ،با تعابیر
نو ،با مفاهیم نو؛ این مرحلهی ا ّول انقالب بود .بعد در
مرحلهی د ّوم ،این نظام بایســتی ارزشها را محقّق
کند .به این ارزشها اگر بخواهد تحقّق ببخشد ،یک
دســتگاه مدیریّتی الزم دارد که آن میشود «دولت
انقالبی» .بنابراین مرحلهی بعــد از «نظام انقالبی»،
ایجاد «دولت انقالبی» اســت ،دولتی که ارکان آن،
انقالب را از بن دندان باور کرده باشند و دنبال انقالب
باشند .بعد که این دولت انقالبی تشکیل شد ،آنوقت
اجرائیات درست -قانون درست،
بایستی بهوسیلهی
ّ
اجرای درست -این آرمانها و ارزشهایی که مطرح
شده ،این آرزوهای بزرگ انقالبی ،یکییکی در جامعه
تحقّق پیدا کنند؛ یک «جامعهی انقالبی» به وجود
میآیدکهاینمرحلهیچهارماست.بعدکهجامعهی
«تمدن
انقالبی درست شد ،آنوقت زمینه برای ایجاد ّ
انقالبی» و اسالمی به وجود میآید97/3/7 .

آینده

روشن

باهمهیوجودممعتقدم
آیندهمتعلقبهملتایراناست
آنچه آینده دارد ،آن اسالم است ،آن قرآن است ،آن
شما جوانهای مؤمن هستید؛ آنکه آینده دارد شما
جوانان مؤمن هســتید .االن میخواندند که « َو َمن
اَصدَقُ م َِن اهللِ ً
قیل»؛ چه کســی از خدا راســتگوتر
اســت؟ چه کســی از خدا به آینده عالمتر است؟ و
خدای متعال این را فرموده اســت که آینده متعلّق
اســت به مؤمنین ،متعلّق است به صالحین ،متعلّق
است به مجاهدین فیسبیلاهلل؛ در این هیچ تردیدی
نیست؛ این یک وعدهی الهی است .ا ّما اگر کسی دچار
وسوسه و تردید هم بشود ،وعدهی الهی هم دل او را
مکرر
آرام نکند ،تجربهها باید دل او را آرام کند .بنده ّ
این را عرض میکنم و با همهی وجود اعتقاد به این
معنا دارم .اگرچنانچه هیچ وعدهای هــم به ما داده
نشــده بود ،با این تجربههایی که ملّت ایران از سی
چهل سال پیش به اینطرف دارد ،باید یقین میکرد
که آینده متعلّق به او اســت؛ باید یقین میکرد که
پیروزی متعلّق به او است96/3/6 .
2
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حداکثری» نفـی کامل نظام
نفت به کودتـای  28مـرداد و دوران خفقـان بعد از آن منجر شـد .امـا انقالب اسلامی در بهمـن  57با «هـدف
ِ
شاهنشـاهی و اسـتقالل از سـلطهی خارجی به پیـروزی رسـید و اکنـون چهلمین بهـار جوانی را پشـت سـرمیگذارد .اما ایـن حادثهی

اجتماعـی چـرا مانـد؟ راز مانـدگاری ایـن انقلاب چیسـت و بـرای اسـتمرار و بهبـود ایـن وضعیـت چه بایـد کـرد؟ خط حـزباهلل در

اطالعنگاشت زیربهبرخی از عوامل اینموضوعمیپردازد.

-2شرط استمرار ماندگاری انقالب
«.1ارتجاع»یکیازمهمترینآفاتانقالبهااست

یکیازمهمترینآفتهایهمهیانقالبها
ارتجاع است .ارتجاع یعنی چه؟ یعنی این
حرکتی که انقالب شروع کرده بود و ملّت
داشتند در این مسیر با نیروی انقالبی و با
ســرعت حرکت میکردند ،در یک جاهایی سســت بشوند ،بعد
متو ّقف بشــوند ،بعد برگردند؛ این ارتجاع اســت؛ ارتجاع یعنی
برگشت ...ما اگر به سمت اشرافیگری حرکت کردیم ،این رفتن به
توجه به طبقــهی ضعیف،
ســمت ارتجاع اســت؛ اگر به جای ّ
دلسپردهی طبقات مر ّفه و زیادهخواه در کشور شدیم ،این حرکت
به سمت ارتجاع اســت؛ اگر به جای تکیهی به مردم به خارجیها
تکیه کردیم ،امیدمان را به بیگانهها بستیم ،این حرکت در سمت
ارتجاعاست؛ایننبایداتّفاقبیفتد96/11/29.
 .2باید مراقب باشیم از درون پوک نشویم

آن روزی که [جمهوری اســامی] یک
نهال بود ،نتوانستند از جا درش بیاورند،
امروز تبدیل شــده به یک درخت تناور و
ریشهدار .جمهوری اسالمی را نمیتوانند
تکانبدهند.مابایدخودمانمراقبباشیم
که از درون پوک نشویم؛ از درون پوسیده نشویم .از دشمن بیرونی،
آن وقتی که ما سالمت معنوی خودمان را حفظ کردیم ،راهی را
که اسالم و جمهوری اسالمی به ما نشان داده ،پیش رفتیم و از آن
راه منحرف نشدیم ،مطلقاً ترســی نداریم؛ به ما آسیبی نمیزند؛
نمیتواندآسیببزند87/9/24.
.3محتوایجمهوریاسالمیبایدحفظشود

اینها از اسم جمهوری اسالمی خیلی باکی
ندارند؛ حتّی از اینکه یک عمامهبهسری در
رأس جمهوری اســامی باشــد هم [باکی
ندارنــد]؛ اگرچنانچه جمهوری اســامی
محتوای خود را از دست بدهد ،اسالمی بودن را و انقالبی بودن را از دست
بدهد ،اینها با آن کنار میآیند .آنچه با آن دشمنی دارند عبارت است از
محتوایجمهوریاسالمی؛جبههیدشمناینجوراست94/11/19.

.4اگرانقالبیگرینباشد،بهآرمانهانخواهیمرسید

نظام،بدونمشیانقالبیارزشی
ندارد؛ واقعاً ارزشی ندارد .نظام،
اگرچنانچهمشیانقالبینداشته
باشــد ،به آن آرمانها نخواهد
رسید ،به دنبال آن آرمانها نخواهد بود و با آن رژیمهای
گذشتهی کشور هم هیچ تفاوتی نخواهد داشت و ارزشی
ندارد.البتّهانقالبیگریهمفقطدربسترنظامامکانپذیر
توجه داشته باشید .اینجور
قضیه را هم ّ
است؛ این طرف ّ
نباشــد که بعضی نظام را نفی کنند بهعنــوان اینکه ما
انقالبی هستیم؛ ارزشهای نظام ،ارکان نظام ،بنیانهای
نظام را زیر سؤال ببرند بهعنوان اینکه ما انقالبی هستیم.
انقالبیگریبهمعنایویرانگرینیست97/3/7.
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سخن

 -1دو عاملاصلی ماندگاریانقالب
الف) این انقالب ،انقالبی برای خدا بود

دو خصوصیت از خصوصیات اســتثنایی این انقالب را مطرح
میکنم که همین دو خصوصیت ،بیشترین تأثیر را در وجههی
این انقالب در دنیا داشت؛ همچنانکه بیشــترین تأثیر را در
پیروزی و ماندگاری انقالب در کشور اسالمی داشت .یکی از این
دوخصوصیت،عبارتبودازاینکهمبنایاینانقالب،ارزشهای
دینی و اخالقی و معنــوی بود 68/11/20 .وقتــی انقالب پیروز
شد ،حکومتی که بهوجود آمد ،بر اساس انقالب ،یک حکومت
اسالمی بود؛ یعنی جمهوری اسالمی .این حکومت ،به سمت
چپ و راست حرکت نکرد؛ بلکه در خط مستقیم دین باقی ماند.
دین،خصوصیتانقالببودوماند68/11/20.

 .5اگر مردم را از دست بدهیم آسیبپذیر خواهیم شد

اگر این نظام اسالمی ،مردم را از دست
توجه و دلسرد شوند،
بدهد؛ مردم بی ّ
ایمانشان سست شود ،به فکر زندگی
شخصی خودشان بیفتند؛ هر کسی
بگوید ما چند سال در خدمت انقالب بودیم ،دیگر بس است،
برویم ســراغ کارمان؛ تاجر برای تجارت خود ،کاســب برای
کســب خود ،زارع برای زراعت خود ،دانشــجو و طلبه برای
درس خود و آن یکی برای تبلیغ خود ،ارزش بیشــتری قائل
شوند ،مســائل کشــور و انقالب ،البته آســیبپذیر است.
74/11/20

ب) انقالب اسالمی مردمی بود و مردمی ماند

خصوصیت دوم ،مردمی بودن است .انقالبهای دیگر  -آنها
که حقیقتاً انقالب بودند  -پس از پیروزی خود ،اغلب نسبت
به مردم بیاعتنا شدند .به مجرد اینکه انقالب به پیروزی
نزدیک شد یا به پیروزی رسید ،مردم دیگر هیچکاره شدند
و حزبهمهکاره شد .حزبکمونیست یاهر اسم دیگریکه
برای حزبِ حاکم داشتند ،هر کاری که خواست بکند ،به نام
مردم کرد[ ...اما] انقالب [اسالمی] بر پایهی اراده و خواست
مردم در تشکیل و ادارهی حکومت باقی ماند .یعنی پس از
پیروزی انقالب ،اهمیت نقش مردم از آنها ســلب نشد و به
عنوانیکعنصربرایانقالبباقیماند68/11/20.

.6بایداستخوانبندیمحکمانقالبحفظشود

خطر بزرگ برای کشـور مـا جدا
شـدن از مردم اسـت؛ جدا شدن
از ارزشهای اسلامی است؛ جدا
شـدن از خط مبارک امام اسـت؛
اینهـا بـرای کشـور مـا خطـر اسـت .اگـر ایـن
اسـتخوانبندی محکم که انقلاب به وجـود آورد حفظ
بشـود ،خیلی از مشـکالت را در گوشـه و کنـار در طول
زمـان میشـود ترمیـم کـرد .نگذاریـد ایـن
اسـتخوانبندی محکم شکسته بشـود ،که اگر شکسته
شـد ،هیچ زخمـی هم دیگـر درمان پیـدا نخواهـد کرد،
هیـچ گوشـهی خرابی هـم دیگـر ترمیـم نخواهد شـد.
اسـتخوانبندی مسـتحکم نظام اسلامیای را کـه امام
آن را به ما یاد داده است ،باید حفظ کنیم88/3/14 .
.7اگرمتحدباشید،پیروزید

شما اگر متحد باشید ،شما اگر با
هم باشید ،شما اگر این روحیهی
استحکامی را که انقالب به ملت ما
داد و در طول این سی سال ملت ما
«الیضرکم کیدهم
آن را حفظ کرده اســت ،نگه داریــد،
ّ
شیئا»؛ هرگز دشمنی آنها به شما اثری نخواهد کرد ،و آنها
نخواهندتوانستبهملتایرانآسیبیواردکنند88/4/7.

.8پیشرفتدرگرواستقامتاست

ملت ایران ،اگــر میخواهد راه
عزت و پیشــرفت را ادامه دهد -
همچنان که بحمــداهلل در این
چند سال ،به برکت بازوان توانا و
خدمتگزاری که در دولت جمهوری اســامی تالش و
فعالیت ،و در بخشهای مختلف کار و پیشرفت کردند -
اگر میخواهد راه توسعه ،سازندگی و رفاه زندگی را ادامه
دهد و به نتیجه برساند ،باید به استقامت و ایستادگی در
مقابل دشمنان و استکبار بپردازد75/3/14 .

هفته

 1ظلم و جور از هر کس و هر جای عالم ،این پرچم
استقالل ملتها در مقابل قدرتهای زورگوی عالم،
باید در سرتاسر جهان و به عنوان مرکز امید همهی
مســتضعفان عالم ،به اهتزاز در بیایید ...جامعهی ما
که ا ّمالقرای اسالمی و مرکز توجهات جهانی اسالم
َّ
شاءاللطبقوعدهیالهی،باهمانشکلیکه
است،ان
اسالم خواسته ،به صورت کامل  -که ما از آن صورت
کامل هنوز خیلــی فاصله داریم  -ســاخته خواهد
شد و به آنجا خواهیم رســید .اینها ،وعدهی الهی
است96/6/26 ».
« -4ا ّما اگر کسی دچار وسوســه و تردید هم بشود،
وعدهی الهی هــم دل او را آرام نکنــد ،تجربهها باید
دل او را آرام کند ...اگرچنانچه هیــچ وعدهای هم به
ما داده نشــده بود ،با این تجربههایی که ملّت ایران از
ی چهل ســال پیش به اینطرف دارد ،باید یقین
س
ّ
میکرد که آینده متعلق به او است؛ باید یقین میکرد
کهپیروزیمتعلّقبهاواست...حضرتابراهیم،پیغمبر
با آن عظمت ،به خدای متعــال میگوید میخواهم
زنده شــدن مردهها را ببینم ...بعــد آنوقت خدای
متعال فرمود خیلیخب این کارها را بکن ،تا به چشم
خودت ببینی که خدای متعال مــرده را اینجوری
زنده میکند .خب ما به چشم خودمان دیدیم؛ ما به
چشم خودمان دیدیم که یک ملّتی با دست خالی در
جنگ تحمیلی پیروز شد؛ یک ملّتی با تازهکار بودن در
مسائل سیاسی و بینالمللی ،بر توطئههای دشمنان
پیروز شد؛ یک ملّتی با اینکه در مقابلش یک جبههی
قدرتمند ما ّدی شــکل گرفته که از پشــت خنجر
میزنند ،از جلو شمشیر میکشند ،هیاهو میکنند،
عربدهمیکشند،فالنمیکنند،چهلسالاستعلیه
ما دارند مرتّب توطئه میکنند ،چهل سال هم هست
مرتّب توطئههایشان خنثی میشــود؛ اینها را مگر
نمیبینیم؟اینهاهمانتجربههایمااست96/3/6».
« -5تصویر من این اســت :شــما یک کوهنوردی
را فرض کنید که از یک گردنــهای دارد باال میرود،
مهمــی از ایــن گردنهی ســخت و لغزان و
بخش ّ
پیچدرپیــچ و خطرناک را باال رفتــه؛ تهدیدها زیاد
بوده[ ،ا ّما] در مقابل تهدیدها مقاومت کرده و رفته،
[چون] باید به قلّه برســد؛ تا به قلّه نرسد تهدیدها
هست؛ به قلّه که رسید تهدیدها دیگر بیاثر میشود.
همت کنند ...عزیزان من! فردای ملّت ایران
باید همه ّ
از امروز ملّت ایــران بمراتب بهتر اســت ...و فردای
شما جوانهای عزیز که بنا است جای گذشتگان را
شــماها پُر کنید و بهتر از آنها و یک پلّه باالتر از آنها
حرکت کنید ،از امروزتان بمراتب بهتر است؛ همه به
خدا تو ّکل کنید ،همه تالش کنید ،همه در هر جا که
مســئولیت و وظیفه کنید و به آن
هستید احساس
ّ
وظیفه عمل بکنید؛ خدای متعال هم با نظر لطف به
شما خواهد نگریست و راه را جلوی شما انشاءاهلل باز
خواهد کرد97/11/19 ».
سالچهارم،شماره |172هفته اولاسفند97
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نـشـــریه جـامـــعـه صاحبامتیاز:مؤسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی ارتـبـاطبـا
مـؤمــن و انـقــالبــی (دفترحفظونشرآثارحضرتآیتا...العظمیخامنهای) خطحزبا...

پیامک:

رایانامهKhat@khamenei.ir:

وحدتکلمهرمزپیروزی
ملتایرانبود

رمز پیــروزی ایمان بود .آن وحــدت کلمه را
ایمان آورد .ایمــان ،وحدت کلمــه آورد که

محاسبات

غلطدشمن

دشمندچارعقبماندگی
ذهنیاست

دشمنمادچارعقبافتادگیذهنیاست؛حاال[این
را] یکخرده بیشتر عرض خواهم کرد .نهفقط خود
اینرئیسشان[،بلکه]دستگاهحاکمهشانواقعاًدچار
یک عقبافتادگی ذهنی هستند .اینها میخواهند
ال پیشرفته را به عقب
مؤمن
انقالبی ف ّع ِ
جوان ِ
ایران ِ
ِ
ِ
برگردانند ،به پنجاه سال قبل؛ خب نمیشود دیگر؛
معلوم است که نمیشود! یعنی میخواهند همان
وضعیتی را که اینها در پنجاه سال قبل با این ملّت
ّ
داشتند ،برای این کشــور به خیال خودشان پیش
بیاورند؛ خب این عقبماندگی ذهنی نیست؟ مثل
پنجاه ســال پیش فکر میکنند؛ نمیتوانند درک
مهمی در
کنند که چه اتّفاقی اینجا افتاده .اتّفاقات ّ
این منطقه افتاده؛ البته مهمترینش انقالب اسالمی
و پیدایش نظام جمهوری اســامی است ا ّما خب
مهم دیگری هم افتاده در اطراف ما؛ اینها
اتّفاقات ّ
را نمیتوانند درست درک کنند .چون نمیتوانند
درک بکننــد ،پس محکومند به اینکه شکســت
بخورند؛مطمئ ّناًمحاسباتغلطموجبمیشودکه
آنهاشکستبخورند۹۶/۷/۲۶ .

رصاطمستقیم

انقالب

راهمیانهعقبماندگی
وغرب زدگی

امروز ملت ایران خود را بــاور دارد؛ در میدان علم وارد
میشــود ،در میدان سیاست وارد میشــود ،در هر
میدانی که ملت ایران بجد وارد میشــود ،در صفوف
مقدم ملتها قرار میگیرد .وضع امــروز ملت ما در
نوآوریهای علمــی ،در قدرت سیاســی ،در عزت
بینالمللی،بادورانقبلازانقالبقابلمقایسهنیست؛
اینملتبیدارشدهاست،زندهشدهاست؛اینبهخاطر
انقالب است .این روح انقالبی ،هر چه در ملت زندهتر
و پویاتر باشد ،روح نوآوری و ابتکار و خالقیت زندهتر
خواهد بود؛ همچنانی که خود انقالب هم یک نوآوری
بزرگ بود .امام با انقالب اسالمی و با تشکیل جمهوری
اســامی را ِه میانهی عقبماندگــی و غربزدگی را
ترسیم کرد .ملتها تصور میکردند یا باید عقبمانده
بمانند یا باید غربزده شوند؛ امام نشان دادند که نه،
یک راه مستقیم ،یک صراط مستقیم وجود دارد که
انسان اسیر غرب هم نشود ،غربزده هم نشود؛ اما را ِه
ترقی و پیشرفت و تعالی را طی کند؛ ملت ایران این راه
را طی کرده است۸۷/۳/۱۴ .

10001028

ایتا:
بله:

eitaa.com/khattehezbollah
ble.im/khattehezbollah

سرتاسر یک مملکت ،همه با هم ،همه با هم،
فریاد زدند و یک مطلب خواســتند .اجتماع
کردند از مرکز تا هر جا شــعاع مملکت است،
رفت صدا و همه فریاد زدند جمهوری اسالمی،
اسالم .شهادت را برای خودشان فوز دانستند.

گپ:

سروشSapp.ir/KhatteHezbollah :

ی که فرار میکردنــد از همه چیز ،حمله
آنهای 
کردند بر تانکها و توپها ،غلبه کردند بر لشکر
شــیطان ،بر طاغوت .این رمز را حفظ کنید،
این نهضت را حفظ کنید ،این وحدت کلمه را
حفظ کنید ۲۵ .خرداد ۱۳۵۸

معجزه

مهمترین کار اصولــیای که انقالب کرده

است ،تبدیل نظام طاغوتساالر به نظام

مردمساالر اســت؛ این مهمترین کاری

است که انقالب کرده است؛ آن هم با الهام

از تعالیم اســامی ،نه با مکتبهای این
نظریهپــرداز و آن نظریهپرداز و نقصها و

معارضاتی که در حرفهایشان هست؛ نه،
ذین
با الهام از اســام ،با الهام از قرآن .اَل َّ َ

ِلون فی َسبیلِ ا ِ
ذین َک َفروا
هلل َوال َّ َ
ءا َمنوا یُقات َ
ِلون فی َســبیلِ ّ
الطاغوت؛ نظام الهی
یُقات َ

در مقابل نظام طاغوتی است و جمهوری

اسالمی و انقالب اســامی ،نظام الهی را
معنا کرد به نظام مردمســاالری دینی؛

جمهوری اسالمی یعنی این؛ تبدیل کرد
مهمترین کار است96/11/29 .

انقالب و

تصاویری از فعالیتهای مبارزاتی
آیتاهلل خامنه ای در بحبوحه انقالب اسالمی

زنان

اگرزنهانبودنداینانقالبپیروزنمیشد

شخصیتهای فرهنگی
امروز جزو بهترین دانشمندان ما ،جزو بهترین نویسندگان ما ،جزو بهترین
ّ
ما ،زنان بیشماری هســتند که امروز در جامعهی ما حضور دارند؛ این هم هنر انقالب است؛ این را
بدانید،قبلازانقالبچنینچیزیوجودنداشت!...اینهنرانقالببودکهاینکارراکرد؛اینبهخاطر
همیناستکهالگویزنمسلماناص ً
کانون
الایناست؛ا ّمادرعینحالمدیرخانوادهزناست،محو ِر ِ
خانواده زن اســت ،مهمتر از همهی مشاغل زن ،مادری ،همســری و ایجاد آرامش و سکینه است.
 ۹۶/۱۲/۱۷امام فرمودند  -و درست هم فرمودند  -که :اگر زنان در این نهضت همکاری نمیکردند،
انقالب هم پیروز نمیشد .یقیناً اگر زنها در داخل خیابانها و در راهپیماییهای عظیم حضور پیدا
نمیکردند-آنحضورعظیموباشکوهزناندردورانانقالب-انقالبپیروزنمیشد۹۷/۶/۳۰.
جوان مؤمن انقالبی

جوانهایامروزاگربهترازجواناندفاعمقدس
نباشند،عقبترنیستند

یک حرکــت عظیم مردمــی در بین همین
جوانها هســت؛ همین جوانهایــی که نه
مقدس را ،نه
جنگ را دیدند ،نــه دورهی دفاع ّ
آن غوغای آن روزها را ،نه امام را ،نه انقالب را؛
همینها آنچنان دلشــان به سمت انقالب
مجذوب است که انسان واقعاً حیرت میکند.
من بارها گفتهام امــروز جوانهای ما از لحاظ
گرایش به مفاهیم انقالبــی ،از لحاظ ک ّم ّیت
کیفیت اگر بیشــتر و بهتــر از دورهی دفاع
و ّ
مقدس و دههی ۶۰نباشند ،عقبتر نیستند...
ّ

انقالب

انقالباسالمیایرانیک
معجزهاجتماعیبود

مهمترینکارانقالب

نظام طاغوتی را به نظام مردمساالر؛ این

Gap.im/KhatteHezbollah

امروزاگرشمانگاهکنید[،تعداد]جوانهاییکه
گرایشانقالبیدارند،فهمانقالبیدارند،نسبت
به مجموع جوانها به گمان من یا بیشتر از آن
روز است یا الاقل بهقدر آن روز است۹۶/۷/۱۱.
این جوانها واقعا هرکدامشان یک گنجاند ،اگر
خود این جوانها و آنهایی که با اینها سروکار
دارندبفهمندهرکدامیکگنجند،کهمیتوانند
برای آیندهی کشور مورد استفاده قرار بگیرند
به شرطی که استعدادهایشان درست به کار
گرفته شود۹۶/۵/۱۹ .

این کار بزرگ و معجزهآسا؛ یعنی قیام یک دولت
اسالمی و مستقل ،آن هم در این منطقهی بسیار
حساس عالم  -که حقیقتاً کار نشدنی بود  -نشد،
جز به کمک و پشتوانهی همین اخالصها و همین
صفاها .کشوری مثل ایران در قلب این منطقهی
حساس ،آن هم با داشــتن این همه ذخایر مادی
و معنوی  -که همیشه یک بهشت گمشده برای
استعمارگران بود و درحالیکه این کشور یکسره
پایتخت اقتدار منطقهایِ آمریکا محسوب میشد،
چطور ناگهان تبدیل شــد به قلهای از مقاومت و
احساسعزتواسالمخواهیومقابلهیبازورگویی
و کامجویی و زیادهطلبی آمریکا .این یک معجزه
اســت؛ اص ً
ال قابل تصور نبود؛ اما این معجزه اتفاق
افتاد.معجزههایاجتماعیبرخالفمعجزهیاژدها
شدن عصای موسی است؛ چون آنطور معجزهها
ِ
ربطی به ارادهی انســان ندارد؛ امــا معجزههای
اجتماعیبهطورمستقیمبهارادهیانسانهاارتباط
«ان َّ
یغیروا ما
پیدا میکند؛ ّ
یغیر ما بقوم حتّی ّ
الل ال ّ
بأنفسهم»۸۳/۴/۱۶ .

ریزشها

رویشها

انقالبدائم درحال
رویش است

ما یک ملّت زندهای هستیم ،خوشبختانه انقالب زنده
است ،انقالب جوان است .اینها منتظر بودند بنشینند
تا انقالب پیر بشود؛ ماها پیر میشــویم[ ،ا ّما] انقالب
پیر نمیشود .انقالب بحمداهلل در اوج نشاط و جوانی
الیت و زایندگی و تولیدکنندگی است.
و توانایی و ف ّع ّ
وقتی شــما به این جوانهای انقالبی نگاه میکنید،
تصدیق میکنید کــه انقــاب دارد همچنان تولید
میکند و زایش دارد؛ دائم رویش در انقالب وجود دارد.
این بنابراین انشاءاهلل آیندهی خوبی را هم به ملّت ما
نوید میدهد .و امیدواریم انشــاءاهلل روزبهروز وضع
ملّتهمبهتربشودوکشوربتواندتهدیدهارابهبهترین
وجهی انشاءاهلل دفع کند ۹۶/۳/۲۲ .یکی از نقاط ق ّوت
و مثبت ما همین اســت که این ارزشها به نسلهای
دوم و سوم منتقل شد .البته ریزش داشتهایم ،توبهکار
از انقالب و پشیمان از انقالب داشتهایم ،اما رویشهای
ما بیشتر از ریزشهای ما بوده است .نیروهای فرسوده
ریزش پیدا کردند ،اما نیروهــای جوان و باطراوت باال
آمدند و رویش پیدا کردند۹۰/۱۱/۱۴ .

