
"اریک هابسبام" مورخ مشهور انگلیسی معتقد است که 
انقالب اسالمی ایران، اولین جنبش اجتماعی در دوران 
معاصر است که سنت سال های ۱۷۸۹ و ۱۹۱۷ میالدی را رد کرده 
است. منظور هابســبام از ســنت ۱۷۸۹، انقالب فرانسه، و از سنت 
۱۹۱۷، انقالب روسیه است. از نظر او در انقالب فرانسه، "بورژوازی" 
فرانسه علیه "اشراف" به پاخاســت و در انقالب روسیه نیز طبقه ی 
"پرولتاریا" )کارگــران( علیه بورژوازی قیام کــرد. بنابراین هر دوی 
انقالب ها "خاستگاه طبقاتی" داشــتند در حالی که انقالب اسالمی 
ایران، خالف این قاعده است. پس به یک معنا، اساسا انقالب اسالمی 
ایران قابل مقایسه با ســایر انقالب های جهان نیست. اما از منظری 
دیگر، یک روش علمی برای فهم بهتر و درست از وضعیت و جایگاه 
نظام های سیاسی، "مقایسه"ی آنها با ساختارها و نظام های مشابه 
است. از دل این مقایسه است که می توان فهمید یک نظام سیاسی تا 
چه اندازه به اهداف و آرمان های 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 "ســیاه نمایی" مواجه بوده و اساسا دستاوردها و 

پیشرفت ها نادیده گرفته می شود، یک ضرورت است.
       یک میلیون کشته در عرض چهار سال!

برای مثال، »انقالب آمریکا پنج سال، شش سال قبل از انقالب فرانسه 
است؛ یعنی حدود سال ۱۷۸۲. البته آن وقت آمریکا جمعیت چهار 
پنج میلیونی ای بیشتر نداشته. یک حرکتی کردند، یک دولتی تشکیل 

دادند، شخصیتهائی سر کار آمدند - مثل همین شخصیت معروف 
جورج واشنگتن و دیگران و دیگران - لیکن اینها هم همینطور. بعد 
از آن حرکــت اولیه ای که اینها انجام دادنــد، ملت آمریکا محنت ها 
کشیدند و جنگ های داخلِی عجیب و غریبی را پشت سر گذاشتند، 
که در یکی از جنگهای داخلی - که مهم ترین جنگ داخلی بین شمال 
و جنوب است؛ یعنی در واقع شمال شرقی و جنوب شرقی؛ چون آن 
وقت غرب آمریکا تازه هنوز در اختیار این کشور و این دولت قرار گرفته 
بود - در طول چهار سال اقالً یک میلیون نفر کشته شدند. البته آن 
وقت آمار هم وجود نداشته؛ آن کسانی که نوشتند و حرف زدند، این را 
می گویند. تا باالخره بتدریج بعد از گذشت تقریباً صد سال از استقالل 
آمریکا، دولت یک استقراری پیدا کرده و توانسته حرکت خودش را در 

همان بسترهای قبلی ادامه بدهد.« 90/5/19
       سلطنت طلب ها    برگشتند!

یا »فرض کنید مثالً انقالب معروف فرانسه -که معروف به انقالب کبیر 
فرانسه است- خب واقعاً انقالب بود، یک انقالب کامل و همه جانبه 
و با حضور مردم؛ با آن حوادث تلــخ که اتّفاق افتاد، انقالب باالخره به 
پیروزی رسید اّما بقای این انقالب به پانزده سال هم نرسید. انقالب 
ضّد سلطنت بود؛ کمتر از پانزده سال بعد از شروع انقالب، سلطنت 
ناپلئون شروع شد؛ یک سلطنت مطلقه ی کامل؛ بعد هم بکلّی انقالب 
فراموش شد! همان کســانی که رفته بودند، خانواده ای که با انقالب 
برافتاده بودند، همان ها برگشتند، سلطنت کردند، سال های متمادی 
حکومت کردند؛ بعد باز مردم یک سر و صدای دیگری کردند، دوباره 

همین جور؛ در حدود صد سال این کشمکش در فرانسه وجود داشت 
تا باالخره آن جمهوریّتی که انقالب به دنبال آن بود، بعد از حدود نود 

سال یا صد سال برقرار شد؛ نتوانستند نگه دارند انقالب را.« 94/10/19
       از انقالب فقط اسمش باقی ماند

انقالب روســیه نیز سرنوشتی مشــابه دو انقالب دیگر داشت. مثال 
»بیســت ســال بعد از انقالب اکتبر یعنی ســال ۱۹۳۷ شوروی را 
نگاه کنید؛ این ها را من و امثال من یادمان اســت؛ دیکتاتوری سیاه 
استالین بر شوروی در آن بیست سال حاکم بود، که صدها هزار آدم 
به جرم مخالفت با حکومت اســتالین یا توّهم مخالفت اعدام و نابود 
شــدند! و چند برابر آن در سیبری، تبعید شــدند و چه شدند! تمام 
رؤسای سطح اول انقالب، یکســره به وسیله ی کسانی که بعداً وارث 
آن ها بودند، اعدام، یا فراری شدند و عده ای در تبعید کشته شدند!... 
این دیکتاتوری، با حفظ مبانی انقالب نبوده؛ یعنی اســتالین، یک 
تزار واقعی بود. فقــط از خانواده ی ُرمانف نبود، فــرد دیگری بود؛ اما 
یک تزار و یک پادشاه مطلق بود! من گمان نمی کنم هیچ پادشاهی 
که در قصر »کرملین« حکومت کرده بود، به قدر استالین پادشاهی 
کرده باشــد! چون او هم در همان قصر و با همان تشریفات و همان 
امکانات و همان زندگی و این ها بود. اســتالین، تنهــا چیزی که از 
انقالب حفظ کرد، آن نیم تنه ای بود که تا آخر عمرش به شکل یک 
فرم می پوشــیدند که تا باال دکمه می خورد! آن را هم به ُمجردی که 
مرد، اعقابش همان چند نفری که بودند کنار گذاشــتند و هیچ چیز 

3 دیگر نماند؛ تمام شد! از انقالب، فقط اسمش ماند.« 77/12/15 
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خدای متعال خبر داده است: »و ال تحسبّن الّذین قتلوا فی سبیل الّل امواتا بل احیاء عند ربّهم یرزقون«؛ پیش خدای متعال اند، زنده هستند، مشرف بر این عالَمند، حوادث را 
می بینند... آن وقتی که پای ما به سنگی بخورد، آن وقتی که نتوانیم خودمان را درست هدایت کنیم، اداره کنیم، زمین بخوریم، آنها نگران می شوند. آن وقتی که می فهمیم... 

راه را مستقیم حرکت می کنیم... آنها خوشحال می شوند. آن وقتی که ملت ایران در یک عرصه ای پیروز می شود، آن ارواح طیبه به اهتزاز  در می آیند.    90/12/10 

از در یم آیند        |      این شماره تقدیم یم شود به ارواح طیبه شهدای عملیات تحریر القدس ز وز یم شود، آن ارواح طیبه به اه�ت وق�ت ملت ایران پ�ی

ز حرم از نسل مدافع�ی

به نام خدا، برای مردم
خط حزب اهلل با مقایسه انقالب اسالمی با انقالب های آمریکا، فرانسه و روسیه، به این 
سؤال پاسخ می دهد که علت ماندگاری و موفقیت آن در این چهل سال چه بوده است
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نگاه حکومت پهلوی به زن، نگاهی ابزارگونه بود و کرامت و استعدادهای زنان 
نادیده  گرفته می شد. بهترین نمونه های این قضیه را می توان در کشف حجاب 
اجباری زنان و هتک حرمت آنان و برخی مصاحبــه های محمدرضا پهلوی 
مشاهده کرد. برای مثال، او در مصاحبه با "اوریانا فاالچی"، خبرنگار زن ایتالیایی 
که در کتاب "مصاحبه با تاریخ" هم چاپ شده است، اینگونه می گوید: »زنان 
فقط زیبایی شان و جذابیت شان و نگاهداشتن زنانگی شان در زندگی مرد مهم 
هستند.... شــما زنان هرگز یک میکل آنژ یا یک باخ یا حتی یک آشپز بزرگ 
نداشته اید... راستی شــما در طی این مصاحبه هایتان، چند زن قادر به اداره ی 
کشور را دیده اید؟« به همین علت، زنان نقش چندانی در فعالیت های سیاسی و 

اجتماعی زمان خود نداشتند. 
با پیروزی انقالب اســالمی اما ورق برگشــت و ضمن ایجاد زمینه برای بروز 
استعدادها، زنان با حفظ کرامت خود توانستند در عرصه های فردی و اجتماعی 
نقش آفرینی ویژه ای کنند. از حضور زنان در پیروزی انقالب گرفته تا امدادرسانی 
آنها در پشــت جبهه های دفاع مقــدس، از مدال آوری و حضــور محجبه در 
رقابت های جهانی و المپیکی گرفته تا موفقیت در المپیادهای علمی جهانی، از 
نمایندگی مجلس گرفته تا ایفای نقش در وزارت خانه های دولت. در جدول زیر 
به چند مورد از تغییرات کمی شاخص های علمی، ورزشی و پزشکی و بهداشتی 

در حوزه ی زنان پرداخته شده است. 

استعدادها�ی که در انقالب اسالیم شکوفا شد

یم گفتند ایرا�ز مساوی 
! است با ناتوا�ز

روایتی مختصر از دوران منحوس پهلوی در بیان رهبر انقالب

پیش از انقالب، تبلیغات رســمی و عمومی و همیشگی کشور ما،  1. حکوم�ت که مردم را  
تبلیغاتی بود که مردم را به فحشا و هرزگی و عّیاشی سوق به فحشا سوق یم داد

می داد. حّتی در نقاط فقیر و عقب افتاده - جاهایی که 
مردم به نان شــب محتاج بودند - هم به نحوی برای 
عّیاشی و هرزگی امکاناتی فراهم بود. این امر به طور 
عمد در محیط هــای جــوان مثل دانشــگاه ها و 
سربازخانه ها - نه آن مقداری که مقتضای طبیعی 
غریزه ی جوانی است - برای سرگرم کردن و فاسد 
شدن نسل، تشدید می شد. وقتی که جوانان یک 
نسل فاســد شــدند، دیگر ملتی وجود ندارد و 

مقاومتی به چشم نمی خورد. 72/10/4

یکی از بزرگ ترین جرائم و گناهان رژیم محّمدرضا پهلوی، عبارت بود از  2. هــم در گنــدم وابســته 
این که کشور را از لحاظ فّنی، صنعتی و اقتصادی، وابسته نگهداشت و بودیم و هم در سیلو!

وابسته تر کرد. سرنوشت یک کشور را در نانش، در گندمش، در سیلوی 
گندمش، در وسیله ی آرد کردن گندمش، در مواد غذاییش 
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؛ به طوری که اگر یک وقت دشمنان اراده 
کنند، بتوانند این ملت را از همه چیز محروم کنند. کسی 
که این طور کشوری درست کند و اداره نماید و به این جا 
برساند، خیانتی مرتکب شــده است که هیچ خیانت 
دیگری جز آن که در همین سطح باشــد، با آن قابل 

مقایسه نیست. 84/11/24

آن روزها جوان ها عمداً به فساد کشانده می شدند. شاید شما  3.  فساد و اعتیاد به دست 
شنیده اید که رؤسای کشــور و خانواده هایشان، مهم ترین رؤسای کشور ترویــــج یم شد

شرکای باندهای مواد مخّدر در این کشور بودند! اّول بار آنها 
هروئین را به این کشــور آوردند و پخش کردند. فســاد و اعتیاد و بدبختی را به دســت خودشان ترویج 
می کردند. از طرف شخص محّمدرضا و دوروبری هایش، باالترین 
فسادهای مالی، بزرگ ترین رشوه ها، بدترین 
دست اندازی ها، خباثت آلودترین فشارها بر 
منابع مالــی ملّت به وجــود می آمد. برای 
خودشان ثروت درست می کردند به قیمت 
فقیر کردن مردم و بیچاره کردن مردم. فساد، 
فساد جنســی، فســاد مالی، اعتیاد، ترویج 
اعتیاد و ترویج مواّد مخّدر صنعتی به وسیله ی 
عناصر اصلی حکومت آن روز در ایران به وجود 

آمد و اتّفاق افتاد. 93/10/17

 نشریه خبری-تبیینی نمازهای جمعه، مساجد و هیئت های مذهبی

قبل از شاخصحوزه/ سال
انقالب

بعد از 
انقالب

میزان 
تغییر

عرصه های علمی

میزان بی سوادی بانوان 
باالی ۱5 سال

50/۱ -6۸.۲5۱۷.۲4درصد

۱5.۳5۳۱.۱۲۱5.۷۷درصداساتید زن دانشگا ه ها

نسبت دختران به پسران 
در تحصیالت ابتدایی

۳۸.۸۹50.۳۱۱.4۱درصد

نسبت دختران به پسران 
در تحصیالت متوسطه

۳64۹.۱۱۳.۱درصد

نسبت دختران به پسران 
در تحصیالت دانشگاهی

۳۱.۳5۲.۹۲۱.۷درصد

عرصه های ورزشی

۷۳۸۳۱تعدادرشته های فعال

۹۳5000۳4۹۹۱تعدادمربیان فعال

۷۱6000۱5۹۹۳تعدادداوران فعال

۱۳0۲۹تعدادورزشگاه اختصاصی
عرصه های پزشکی و بهداشتی

5۷.6۷۷.۱۱۹.5سالامید به زندگی

نسبت پزشکان متخصص 
زن

۱540۲5درصد

نسبت پزشکان فوق 
تخصص زن

۹۳0۲۱درصد

نسبت پزشکان متخصص 
زن در حوزه زنان

۱6۹۸۸۲درصد

مرگ و میر مادران هنگام 
زایمان

۱40۲5۱۱5درصد
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1         انقالب اسالمی، قاعده ی مستثنای قرن معاصر

با این توضیحات، »]انقالب اسالمی[ نخستین انقالب 
بزرگ تاریخ انقالب های دنیا در طول قرن های اخیر 
است که توانسته خط مستقیم و جهت گیری خود 
را در یک چنین مدت طوالنی حفظ کند؛ این سابقه 
ندارد... اولین انقالبی که با مردم شروع کرد، با مردم 
ادامه داد، حرف خود را عوض نکرد، راه خود را تغییر 
نداد و اهداف خود را کم و زیاد نکرد، 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 همین هاست 
و به توفیق الهی این شعارها همچنان خواهد بود.« 
83/11/19 در حقیقت، »انقالب اســالمی توانســت 
آزادی را به این ملت بدهد و در کمترین فاصله -که 
موجب حیرت دنیا شــد- همین مردم را که قرن ها 
معنــای رأی دادن و معنای دخالت کــردن در امور 
کشور را نتوانسته بودند به طور ملموس بچشند، پای 
صندوقهای رأی بیاورد و آن ها را با همان شیوه ای که 
دنیای مدرن آن را معتبر می داند و نمی تواند کمترین 
خدشــه ای در آن وارد کند، در امور کشــور دخیل 

نماید.« 81/10/19

       چه باید کرد؟
»خب، این تا حــاال تحقق پیدا کــرده؛ از حاال به بعد 
چی؟ آنچه که مــن می خواهم بگویــم، همین یک 
جمله است: از حاال به بعد تکلیف نسل جوان کنونی و 
عمدتاً دانشجوئی همین است که این خط را در همان 
جهت گیری، به سوی تکامِل بیشتر ادامه بدهد و پیش 
ببرد... این نسلی که ماها در آن حضور داشتیم و فعال 
بودیم و نیروی جوانی داشتیم و جوانی مان را مصرف 
کردیم، رو به اضمحالل است؛ مثل همه ی چیزهای 
عالم، رو به فنا و زوال است. نسلی که امروز این حقیقت 
را تحویل می گیرد، شما هســتید؛ جوان های امروز، 
دانشجوهای امروز هســتند. در آینده مسئولیتهای 
کشور با شماست. طراحان کشــور، تصمیم گیران و 
تصمیم سازان، شماها خواهید بود. می توانید همین راه 
را ادامه بدهید، آن را به تکامل برسانید، از ظرفیتهای 
استفاده نشده استفاده کنید، خألها را پر کنید و همین 
چیزهائی را که هی شما می گوئید این اشکال هست، 
این اشکال هست، این اشکال هســت، انتقاد، انتقاد، 
انتقاد - که درست هم هست - برطرف کنید؛ می توانید 
هم این کار را نکنید. نسل جواِن امروز می تواند تصمیم 
بگیرد بر بی عملی. البته چنین تصمیمی نخواهد گرفت؛ 
من شک ندارم. نسل جوان به خاطر ریشه ی دینِی این 
حرکت و پایه ی مستحکم اعتقادِی این حرکت، این راه 
را ادامه خواهد داد. برای اولین بار در تاریخ انقالب های 
گوناگون در دنیا، انقالبی به وجود آمده است و خودش 
را به دنیا عرضه خواهــد کرد و حــرف اول و اصول و 
ارزش های اولیه ی خودش را با همــه ی وجود، بدون 
انقطاع استمرار بخشیده و ان شاءاللَّ آن را به هدف های 

نهائی خودش می رساند.« 90/5/19  

شما می دانید در دوره ی پهلوی یکی  4.   یم گفتند ایرا�ز 
! از رایج ترین تبلیغات، »نمی توانیم« مساوی است با ناتوا�ز

بود. همه ی ما از بچگی این طور بار 
آمده بودیم که جنس ایرانی مساوی است با بد بودن، پست بودن و نامرغوب 
بودن؛ ایرانی مساوی است با ناتوانی در تولید جنس خوب در همه ی زمینه ها. 
اصالً این فرهنگ را در ذهن ملت ما نهادینه کرده بودند. این در حالی است که 
این موضوع ۱۸0 درجه با واقعیت فرق دارد. این ملت، ملتی است که از همه 
جهت می تواند؛ می تواند تولید کند، می تواند رشد بدهد، می تواند ابتکار کند، 

می تواند مرزهای علم و فناوری را بشکند و جلو برود. 83/12/5

فت کشور با  5.  پی�ش
�ب حجا�ب و کاله پهلوی!

یک روز به جامعه ی مــا این جور 
تفهیم کرده بودند که راه پیشرفت 
این است که ما از غربی ها تقلید کنیم؛ 
آن هم نه تقلیــد در دانش آموزی و 
دانش انــدوزی، تقلیــد در ظواهر؛ 
بشــوند؛  بی حجــاب  زن هایمــان 
مردهایمــان کاله فال ن جــور و لباس 
فالن جور بپوشند. می دانید در کشور ما، 
دوره ای بر مردم ما گذشت که گذاشتِن 
یک کاله مخصوص به نام کاله پهلوی 
اجباری شد و اگر کسی این کاله را بر سر 
نمی گذاشت، مجرم شمرده می شد! بعد 
یک قدم جلوتر رفتنــد، گفتند یا کاله 
پهلوی یــا شــاپو؛ چــون غربی ها- 
اروپائی ها- این لباس را می پوشند. انواع 
و اقسام لباس هائی که در داخل کشور- 
لباسهای محلی- پوشیده می شد، همه 
منسوخ و ممنوع شد؛ برای اینکه لباس 
متحد الشــکِل از غرب آمده، پوشانده 
بشــود. برای چی؟ برای پیشــرفت! 
پیشرفت کشور را در این دانستند که 
مردم ما کت و شــلوار بپوشند، کروات 
ببندند، زنهای مــا بی حجاب حرکت 
بکنند؛ رســوم و عادات غربــی را یاد 

بگیرند. 80/2/12

آن روز برای مسؤوالن کشور کارهای  6.  در کل یک استان، فقط 
نمایشــی در درجــه ی اّول بــود. به 3 نفر لیسانس داشتند!

روســتاها، به جاده های روستایی، به 
برق رسانی روستایی، به بقیه ی چیزهایی که در شهرهای دور بود، مطلقاً اعتنایی 
نمی شد. اسم می آوردند که ما می خواهیم زبده پرورش بدهیم؛ اما در طول پنجاه 
سال، آنها توانسته بودند حدود صدوپنجاه هزار دانشجو در این کشور داشته باشند. 
من در استان سیستان و بلوچستان تبعید بودم - آن روز دقیقاً آمارش را می دانستم، 
اما االن درست یادم نیست - گمانم در همه ی استان که آن روزها حدود ششصد، 
هفتصد هزار نفر جمعیت داشت، سه نفر لیسانسیه بودند! تعداد دیپلمه های آن 
استان بسیار کم بود؛ مثالً بیست نفر بودند! امروز شما می بینید که تمام شهرهای 
کشور دانشگاه دارند. حّتی در بسیاری از شهرها دانشگاه های متعّدد و دانشجویان 

فراوان و رشته های متنّوع و پیشرفت های علمِی فراوانی دارند. 88/2/22

رهبر انقالب در طی ســال ها، به بهانه های مختلف مخصوصا در جمع جوانان که حال و هوای ایام قبل از 

انقالب را درک نکرده اند، به توصیف حکومت پهلوی پرداخته اند. ایشان در بیانی می فرمایند: »انقالب ما 

یک حرکت عظیم مردمی علیه حکومتی بود که تقریباً تمام خصوصّیات یک حکومت بد را داشــت؛ هم 

فاسد بود، هم وابســته بود، هم تحمیلی و کودتایی بود و هم بی کفایت بود.« 77/11/13  لذا همه ی این امور در نهایت 

سبب شد که استعدادهای ملت ایران آن گونه که باید شکوفا نشود و روز به روز خشم و انزجار این ملت از این رژیم 

فاسِد و سرســپرده ی پهلوی  بیشتر شود و در نهایت شــعله های خشــم مردم، این حکومت را سرنگون نماید. 

اطالع نگاشت این هفته، به گوشه ای از خیانت های این خاندان وابسته اختصاص دارد. 
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(

نـشـــریه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

   پیامک:                     ۱000۱0۲۸ 
Khat@khamenei.ir:رایانامه   

قرآن تفسیر ۲۵۰ ساله انسان

رهربی خاطرات

تحلیل سیاسی روش

انقالب اسالیم در اک�ث اهداف 
موفق بوده است               

من امروز بر ایــن عقیده ام کــه مقتدرترین افراد 
در مصاف با آن همــه توطئه هــا و خصومت ها و 

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

اکثر اهداف و زمینه ها موفق بوده اســت و به یاری 
خداوند بزرگ در هیچ زمینه ای مغلوب و شکست 
خورده نیستیم، حتی در جنگ پیروزی از آن ملت 
ما گردید و دشمنان در تحمیل آن همه خسارات 
چیزی به دست نیاوردند.   امام خمینی)ره( 67/12/3

ایرانی خانواده

آینده ، روشن و امیدبخش 
خواهد بود 

eitaa.com/khattehezbollah        :ایتا   
ble.im/khattehezbollah                      :بله   

بارهـا گفتـه ام کـه آینـده را بسـیار خـوب 
و روشـن و امیدبخـش و بهتـر از گذشـته 
بـه  متعـال  خـدای  می کنـم.  مشـاهده 
پیامبـر خـود فرمـود: »ولالخـرة خیـر لـک من 
االولـی«)1( یعنـی وضعیـت آینده ی تـو بهتر 

از گذشـته خواهـد بـود. زحماتـی کـه امـام 
عزیزمان با پشـتیبانی ملت در طول ده سـال 
گذشـته کشـیدند، بـذری بـود کـه پاشـیده 
شـد و ان شـاءالَلّ در آینـده ثمـر خواهـد داد. 
نیرومنـد  دسـت  کـه  سـختی  مسـیرهای 
امـام)( عبـور از آنهـا را ممکن می سـاخت، 
دیگـر تکرارشـدنی نیسـت؛ لـذا آینـده ی ما 
بسـیار خـوب و روشـن و امیدبخـش خواهد 

 68/4/10 بـود. 
   1( سوره مبارکه الضحی آیه 4

مـا بایـد ایـن راه را برویـم. مـا هـم باید گذشـت 
کنیم، ایثار کنیـم، اطاعـت خدا کنیـم، عبادت 
کنیـم. مگـر نمی گوییـم کـه »حّتـی تـوّرم 
قدماهـا« این قـدر 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 
روزبـه روز زیـاد کنیـم. مگـر نمی گوییـم کـه با 
حال ناتوانی به مسـجد رفـت، تا حقـی را احقاق 
کنـد؟ مـا هـم بایـد در همـه ی حـاالت تـالش 
کنیم، تـا حـق را احقـاق کنیـم. ما هـم بایـد از 
کسـی نترسـیم. مگر نمی گوییم که یک تنه در 
مقابل جامعـه ی بـزرگ زمان خـود ایسـتاد؟ ما 
هم باید همچنان که همسـر بزرگـوارش فرمود 
»التستوحشـوا فی طریق الهدی لقّلة اهله«، از کم 
بودن تعدادمان در مقابل دنیای ظلم و اسـتکبار 
نترسـیم و تالش کنیم. مگر نمی گوییـم که آن 
بزرگـوار کاری کرد که سـوره ی دهر دربـاره ی 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

 بکنیم.    70/10/5

رحمت خدا و رضــوان خدا بر امــام بزرگوار 
که همهی این چیزها را فکر کرد؛ آن چشــم 
تیزبین و روشــنبین، آن بصیرت الهی، بدون 
اینکه درس سیاســت در جایی خوانده باشد، 
از کسی فراگرفته باشد، همهی آن چیزهایی 
را که در این زمینــه الزم بود، از خدای 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، 
احساس مسئولّیت کنید، بسیجی باشید؛ نه، 
گفت که چه کار کنید. به ما گفت هرچه فریاد 
دارید بر ســر آمریکا بکشید. این یعنی جهت 
دادن؛ یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدام 
طرف بروید، کجا را نشانه بگیرید؛ این را به ما 

یاد داد.    93/9/6 

امام مثل کوه استوار ایستاده بود
روز دوم فروردین سال 42 مثل همین حاال در مقابل چشــمم قرار دارد. بعد از قضایای 
مدرسه ی فیضیه و آن حوادث کذایی، اوِل شب خودمان را با دوستان به این جا رساندیم 
- چون همه از این خانه نگران بودند که چه خواهد شد - از آن دِر حیاط کوچک وارد شدیم 
و دیدیم که ایشان آن گوشه ی حیاط ایستاده اند و مشــغول اقامه ی نماز مغرب و عشا 
هستند و جمعی هم با ایشان مشغول نمازند. آن چنان طمأنینه یی در وجود ایشان بود که 
هر اضطرابی را تمام میکرد؛ اصالً کأنه هیچ حادثه یی اتفاق نیفتاده است؛ واقعاً مثل کوه 
استوار ایستاده بودند و مشغول نماز بودند؛ بعد هم از آن پله ها باال آمدند و به اتاق دست 

چپ تشریف بردند و نشستند؛ طلبه ها هم ریختند که بیانات ایشان را بشنوند. 70/12/1

وطه در مقابل  علما�ی که در م�ش
غربزدگان مماشات کردند

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

هرچه فریاد  دارید
 بر رس آمریکا بکشید

ت زهرا)( برای ما   ح�ز
گ

مـا درس بزرگ زند� را شـناخت. مشـکل  بایـد دشـمنی ها 
ایـن اسـت. اینکـه بنـده مسـئله ی بصیـرت 
را بـرای خـواص تکـرار می کنـم، بـه خاطـر 
ایـن اسـت. گاهـی اوقـات غفلـت می شـود از 
دشـمنی هائی کـه بـا اسـاس دارد می شـود؛ 
این هـا را حمـل می کننـد بـه مسـائل جزئی. 
مـا در صـدر مشـروطه هـم متأسـفانه همین 
معنا را داشـتیم. در صدر مشـروطه هم علمای 
بزرگـی بودند - کـه من اسـم نمـی آورم؛ همه 
می شناسـید، معروفنـد - کـه اینهـا ندیدنـد 
بـه  را کـه آن روز غربـزدگان و  توطئـه ای 
اصطـالح روشـنفکرانی کـه تحت تأثیـر غرب 
بودنـد، مغلوب تفکـرات غرب بودنـد، طراحی 
می کردنـد؛ توجـه نکردنـد کـه حرف هائی که 
اینها دارنـد در مجلس شـورای ملـِی آن زمان 
می زننـد، یـا در مطبوعاتشـان می نویسـند، 
مبـارزه ی بـا اسـالم اسـت؛ ایـن را توجـه 
نکردنـد، مماشـات کردنـد. نتیجـه ایـن شـد 
که کسـی که می دانسـت و می فهمیـد - مثل 
مرحوم شـیخ فضل اللَّ نـوری - جلوی چشـم 
آنهـا بـه دار زده شـد و اینهـا حساسـیتی پیدا 

نکردنـد.   88/12/6 

حزب اهلل این است

 شـعارهای انقالب را بایـد حفظ کـرد؛ این 
یکـی از هدف هـا اسـت. یکـی از کارهـای 
بـزرگ  از بخش هـای  ]یکـی [  و  بـزرگ 
این جهـاد عظیـم -جهـاد بـزرگ- عبارت 
اسـت از حفظ شـعارهای انقالب. شـعارها 
هدف هـا را نشـان می دهنـد، شـعارها راه 
را بـه مـا نشـان می دهنـد، شـعارها مثـل 
عالمت هایی هسـتند کـه در راه می گذارند 
بـرای اینکـه انسـان راه را اشـتباه نکنـد؛ 

اَلیَمیُن َو الیَساُر َمَضلٌَّة و الطَّریُق الُوسطی  ِهَی 

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 البّته بـرای احساسـات 
نقـش زیـادی قائلـم، بـرای عواطـف نقش 
زیادی قائلـم، اّما کافی نیسـت؛ الزم اسـت 

اّما کافـی نیسـت.  95/3/3

شعارهای انقالب را باید حفظ کرد 

ز کارها را بکنیم ما هم باید هم�ی

عزیزان مــن، جوانان عزیز! امروز در دوران جمهوری اســالمی ایــن فرصت برای آحاد 
جامعه هست که درست حرکت کنند، درســت زندگی کنند، مؤمنانه زندگی کنند، با 
عّفت زندگی کنند. درس زندگی صّدیقه ی طاهره، فاطمه ی زهرا)( این است برای ما: 
تالش، اجتهاد، کوشش، پاک زندگی کردن؛ همچنان که آن بزرگوار یکپارچه معنویّت و 
کیَة؛ پاکی و آراستگی و تقوا  نور و صفا بود: الطُّهرَِة الطّاِهرَِة املُطَهَّرَِة التَّقیَِّة النَّقیَِّة ]الرَّضیَّة[ الزَّ
و نورانّیت آن بزرگوار، همان چیزی است که در طول تاریخ تشّیع بر معارف ما سایه افکن 

بوده است.    93/1/31 


