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استبدادی ظالمانه ی فرعونی، مادر 
موسی، موسی را به دنیا آورد و مسلّم بود که این 
بچه پسر را خواهند کشت، این مادر ماند که چه 
کند. اگر دختر بود، خیالش راحت بود. دل مادر 
ماالمال از محّبت بچه است، اما مانده است که 
چه کند. این جا وحی الهی به این مادر رسید: »و 
اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه«؛ شیرش بده، 
نترس. »فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم«؛ وقتی 
خطر زیاد شــد و ترســیدی که بچه به دست 
دشمن بیفتد، نگذار او را از تو بگیرند؛ او را به دریا 
بینداز... 77/10/4 وقتی مادر حضرت موسی، 
موسی را به آب می انداخت، خداوند متعال دو 
وعده به او داد. فرمود: »انّا راّدوه الیک و جاعلوه 
من المرسلین«؛ او را به تو برمی گردانیم و او را 
پیامبر مرســل خودمان قــرار می دهیم. به 
فاصله ی کوتاهی بچه به مادر برگشت. خداوند 
می فرماید: »فرددناه الی اّمه کی تقّر عینها و ال 
تحزن و لتعلم اّن وعد اللَّ حّق« بچه را به مادر 

برگرداندیم تا مادر یقین کنــد که وعده ی ما 
وعده ی درستی است. ما دو وعده داده بودیم، 
این اّولی اش؛ پس ای مادر موســی! بدان که 
وعده ی دومی هم حق است: او پیغمبر مرسلی 
است که خواهد آمد و بســاط فرعون را به هم 
خواهد ریخت. خدای متعال بخشی از وعده را 
نقد در اختیار مادر موسی گذاشــت تا به آن 

وعده ی نسیه یقین کند.« 90/3/10

2- آنچه از موّفقّیت ها در طــول تاریخ برای 
بشــریّت از طریق دین حاصل شــده، همان 
وعده های کوچک اســت؛ از جمله جمهوری 
اسالمی. جمهوری اسالمی هم یکی از همین 
وعده ها است؛ خدای متعال وعده داده بود که 
اگر مبارزه کنید، اگر صبر کنید، اگر به خدای 
متعال تــوّکل کنید، در جایی کــه گمان آن 
را نمی برید و امید آن را ندارید، به شما قدرت 
خواهیــم داد؛ همین اتّفاق افتــاد: ملّت ایران 
مبارزه کرد، صبر کرد، ایستاد، فداکاری کرد، 

از دادِن جان دریــغ نکرد و اتّفاقــی افتاد که 
هیچ کس تصّور آن را نمی کرد! چه کسی خیال 
می کرد در این منطقه ی بســیار حّساس، در 
این کشور بسیار مهم، در مقابله ی با آن رژیِم 
بشّدت حمایت شــونده ی از سوی قدرت های 
بین المللی، یک حکومتی به وجود بیاید و یک 
انقالبی به پیروزی برسد، آن هم براساس دین، 
براساس فقه، براساس شــریعت؟ چه کسی 
چنین تصّوری می کرد؟ هیچ کس. اگر کسی 
بگوید من می دانستم این جوری می شود، مگر از 
ُطرق غیبی فهمیده باشد؛ محاسبات، مطلقاً این 

را نشان نمی داد، اّما این اتّفاق افتاد.« 93/3/21

3- »امــا وعــده ی دوم هنوز باقی اســت. 
وعده ی دوم این اســت: »ولقد کتبنا فی الّزبور 
مــن بعدالّذکــر اّن االرض یرثهــا عبــادی 
الّصالحون«. در یک آیه ی دیگر: »اّن االرض لَلّ 
یورثها من یشــاء من عبــاده«. در یک آیه ی 
دیگــر: »لیظهــره علی الّدین کلّــه ولوکره 

المشرکون«. یعنی این پرچم توحید و اسالم 
 و ایمــان، این پرچــم ایســتادگی در مقابل

ظلم و جــور از هر کس و هر جــای عالم، این 
پرچم اســتقالل ملت ها در مقابل قدرت های 
زورگوی عالــم، بایــد در سرتاســر جهان و 
به عنوان مرکــز امید همه ی مســتضعفان 
عالم، به اهتــزاز در بیاییــد... جامعه ی ما که 
امّ القرای اســالمی و مرکــز توجهات جهانی 
اسالم است، ان شــاءالَلّ طبق وعده ی الهی، با 
همان شکلی که اسالم خواســته، به صورت 
کامل - کــه مــا از آن صورت کامــل هنوز 
خیلی فاصله داریم - ســاخته خواهد شد و به 
 آن جا خواهیم رســید. این هــا، وعده ی الهی

 است.« 96/6/26

4- »اّما اگر کســی دچار وسوسه و تردید هم 
بشــود، وعده ی الهی هــم دل او را آرام نکند، 
تجربه ها بایــد دل او را آرام کند... اگرچنانچه 
هیچ وعده ای هم به ما داده نشــده بود، با این 
تجربه هایی که ملّت ایران از ســی  چهل سال 
پیش به این  طرف دارد، باید یقین می کرد که 
آینده متعلّق به او است؛ باید یقین می کرد که 
پیروزی متعلّق به او اســت... حضرت ابراهیم، 
پیغمبر با آن عظمت، به خدای متعال می گوید 
می خواهم زنده شــدن مرده ها را ببینم... بعد 
آن وقت خدای متعــال فرمود خیلی خب این 
کارها را بکن، تا به چشــم خــودت ببینی که 
خدای متعال مرده را این جوری زنده می کند. 
خب ما به چشــم خودمان دیدیم؛ ما به چشم 
خودمان دیدیم که یک ملّتی با دســت خالی 
در جنگ تحمیلی پیروز شــد؛ یــک ملّتی با 
تازه کار بودن در مسائل سیاسی و بین المللی، 
بر توطئه های دشمنان پیروز شد؛ یک ملّتی با 
اینکه در مقابلش یک جبهه ی قدرتمند ماّدی 
شکل گرفته که از پشت خنجر می زنند، از جلو 
شمشیر می کشــند، هیاهو می کنند، عربده 
می کشند، فالن می کنند، چهل سال است علیه 
ما دارند مرتّب توطئه می کنند، چهل سال هم 
هست مرتّب توطئه هایشان خنثی می شود؛ 
اینها را مگر نمی بینیم؟ اینها همان تجربه های 

ما است.« 96/3/6

5- »تصویر من این است: شما یک کوهنوردی 
را فرض کنید کــه از یک گردنــه ای دارد باال 
می رود، بخش مهّمی از این گردنه ی ســخت 
و لغزان و پیچ در پیچ و خطرنــاک را باال رفته؛ 
تهدیدها زیاد بوده، ]اّمــا[ در مقابل تهدیدها 
مقاومت کرده و رفته، ]چون[ باید به قلّه برسد؛ 
تا به قلّه نرسد تهدیدها هست؛ به قلّه که رسید 
تهدیدها دیگر بی اثر می شود. باید همه هّمت 
کنند... عزیزان من! فردای ملّت ایران از امروز 
ملّت ایران بمراتب بهتر اســت... و فردای شما 
جوان های عزیز که بنا اســت جای گذشتگان 
را شماها پُر کنید و بهتر از آنها و یک پلّه باالتر 
از آنها حرکت کنید، از امروزتان بمراتب بهتر 
اســت؛ همه به خدا توّکل کنید، همه تالش 
کنید، همه در هر جا که هســتید احســاس 
مسئولّیت و وظیفه کنید و به آن وظیفه عمل 
بکنید؛ خدای متعال هم با نظر لطف به شــما 
خواهد نگریست و راه را جلوی شما ان شاءالل 

باز خواهد کرد.« 97/11/19   

نشریه جـامـعـه مـؤمن و انـقـالبــیسال سوم ،  شماره  172|  هفتــه اول اسفند 97هفته نامه خبـری-تبیینی  

معیار اسالمی، »شهید« را از زمره ی مردم معمولی بیرون می بَرد و در کنار اولیا و صدیقین قرار می دهد؛ آن یک نگاه واالئی است که به 
عقل ما هم درست نمی گنجد. حّتی با نگاه های مادی معمولی، شهید آن کسی است که جان خود را برای نجات شرف و استقالل ملتش 
فدا کرده. هیچ وجدان و شرفی، هیچ دل بیدار و غیر بیماری می تواند این را انکار کند؟ در کشور ما، در ایران اسالمِی ما در یک برهه ای از 

زمان سعی کردند این را انکار کنند. فرزندان شهدا به نام پدرانشان افتخار کنند.   86/2/27

شهیدکسیاستکهجانشرابرایاستقاللملتشفدامیکند

این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه 
شهداینهضتانقالباسالمیایران

امام کالم

وحدت کلمه رمز پیروزی 
ملت ایران بود         

رمز پیـروزی ایمان بـود. آن وحـدت کلمه را 
ایمـان آورد. ایمـان، وحـدت کلمـه آورد که 
سرتاسـر یک مملکـت، همه بـا هـم، همه با 
هـم، فریـاد زدنـد و یک مطلـب خواسـتند. 

اجتمـاع کردنـد از مرکز تـا هر جا شـعاع مملکت اسـت، رفـت صـدا و همه فریـاد زدند 
جمهوری اسـامی، اسـام. شـهادت را برای خودشـان فـوز دانسـتند. آنهایی  کـه فرار 
می کردنـد از همـه چیـز، حملـه کردنـد بـر تانک هـا و توپ هـا، غلبـه کردند بر لشـکر 
شـیطان، بر طاغـوت. این رمـز را حفـظ کنید، ایـن نهضت را حفـظ کنید، ایـن وحدت 

کلمـه را حفظ کنیـد.     ۲۵ خـرداد ۱۳۵۸

انقالبدائمدرحالرویشاست

البالغه نهج 

انقالب صراط مستقیم

ما یک ملّت زنده ای هستیم، خوشبختانه انقالب زنده است، انقالب جوان است. اینها منتظر 
بودند بنشینند تا انقالب پیر بشود؛ ماها پیر می شویم، ]اّما[ انقالب پیر نمی شود. انقالب بحمدالل 
در اوج نشــاط و جوانی و توانایی و فّعالّیت و زایندگی و تولیدکنندگی است. وقتی شما به این 
جوان های انقالبی نگاه می کنید، تصدیق می کنید کــه انقالب دارد همچنان تولید می کند و 
زایش دارد؛ دائم رویش در انقالب وجود دارد. این بنابراین ان شاءالل آینده ی خوبی را هم به ملّت 
ما نوید می دهد. و امیدواریم ان شاءالل روزبه روز وضع ملّت هم بهتر بشود و کشور بتواند تهدیدها 
را به بهترین وجهی ان شاءالل دفع کند. 96/3/22 یکی از نقاط قّوت و مثبت ما همین است که این 
ارزش ها به نسل های دوم و سوم منتقل شد. البته ریزش داشته ایم، توبه کار از انقالب و پشیمان 
از انقالب داشته ایم، اما رویش های ما بیشتر از ریزش های ما بوده است. نیروهای فرسوده ریزش 

پیدا کردند، اما نیروهای جوان و باطراوت باال آمدند و رویش پیدا کردند.   90/11/14

دشمن ما دچار عقب افتادگی ذهنی اســت؛ حاال ]این را[ یک خرده بیشتر عرض خواهم کرد. 
نه فقط خود این رئیسشان، ]بلکه[ دستگاه حاکمه شــان واقعاً دچار یک عقب افتادگی ذهنی 
هستند. اینها می خواهند ایراِن جواِن مؤمِن انقالبِی فّعاِل پیشرفته را به عقب برگردانند، به پنجاه 
سال قبل؛ خب نمی شود دیگر؛ معلوم است که نمی شود! یعنی می خواهند همان وضعّیتی را که 
اینها در پنجاه سال قبل با این ملّت داشتند، برای این کشور به خیال خودشان پیش بیاورند؛ خب 
این عقب ماندگی ذهنی نیست؟ مثل پنجاه سال پیش فکر می کنند؛ نمی توانند درک کنند که 
چه اتّفاقی اینجا افتاده. اتّفاقات مهّمی در این منطقه افتاده؛ البته مهم ترینش انقالب اسالمی و 
پیدایش نظام جمهوری اسالمی است اّما خب اتّفاقات مهّم دیگری هم افتاده در اطراف ما؛ این ها 
را نمی توانند درست درک کنند. چون نمی توانند درک بکنند، پس محکومند به اینکه شکست 

بخورند؛ مطمئّناً محاسبات غلط موجب می شود که آن ها شکست بخورند.   96/7/26

آنچه آینده دارد، آن اسالم است، آن قرآن است، آن شما جوان های مؤمن هستید؛ آنکه 
آینده دارد شما جوانان مؤمن هستید. االن می خواندند که »َو َمن اَصَدُق ِمَن اللِ قیاًل«؛ 
چه کسی از خدا راستگوتر است؟ چه کسی از خدا به آینده عالم تر است؟ و خدای متعال 
این را فرموده است که آینده متعلّق است به مؤمنین، متعلّق است به صالحین، متعلّق 
است به مجاهدین فی سبیل الل؛ در این هیچ تردیدی نیست؛ این یک وعده ی الهی است. 
اّما اگر کسی دچار وسوسه و تردید هم بشود، وعده ی الهی هم دل او را آرام نکند، تجربه ها 
باید دل او را آرام کند. بنده مکّرر این را عرض می کنم و با همه ی وجود اعتقاد به این معنا 
دارم. اگرچنانچه هیچ وعده ای هم به ما داده نشده بود، با این تجربه هایی که ملّت ایران 
از سی  چهل سال پیش به این  طرف دارد، باید یقین می کرد که آینده متعلّق به او است؛ 

باید یقین می کرد که پیروزی متعلّق به او است.   96/3/6

باهمهیوجودممعتقدمآیندهمتعلقبهملتایراناست

امروز ملت ایران خود را باور دارد؛ در میدان علم وارد می شود، در میدان سیاست وارد می شود، 
در هر میدانی که ملت ایران بجد وارد می شــود، در صفوف مقدم ملت ها قرار می گیرد. وضع 
امروز ملت ما در نوآوری های علمی، در قدرت سیاســی، در عزت بین المللی، با دوران قبل از 
انقالب قابل مقایسه نیست؛ این ملت بیدار شده است، زنده شده است؛ این به خاطر انقالب 
اســت. این روح انقالبی، هر چه در ملت زنده تر و پویاتر باشد، روح نوآوری و ابتکار و خالقیت 
زنده تر خواهد بود؛ همچنانی که خود انقالب هم یک نوآوری بزرگ بود. امام با انقالب اسالمی 
و با تشکیل جمهوری اسالمی راهِ میانه ی عقب ماندگی و غرب زدگی را ترسیم کرد. ملت ها 
تصور می کردند یا باید عقب مانده بمانند یا باید غرب زده شوند؛ امام نشان دادند که نه، یک راه 
مستقیم، یک صراط مستقیم وجود دارد که انسان اسیر غرب هم نشود، غرب زده هم نشود؛ اما 

راهِ ترقی و پیشرفت و تعالی را طی کند؛ ملت ایران این راه را طی کرده است.      87/3/14

امروز جــزو بهترین دانشــمندان ما، جــزو بهترین نویســندگان ما، جــزو بهترین 
شــخصّیت های فرهنگی ما، زنان بی شماری هســتند که امروز در جامعه ی ما حضور 
دارند؛ این هم هنر انقالب اســت؛ ایــن را بدانید، قبل از انقــالب چنین چیزی وجود 
نداشــت!... این هنر انقالب بود که این کار را کرد؛ این به خاطر همین است که الگوی 
زن مسلمان اصاًل این است؛ اّما درعین حال مدیر خانواده زن است، محورِ کانوِن خانواده 
زن اســت، مهم تر از همه ی مشــاغل زن، مادری، همســری و ایجاد آرامش و سکینه 
اســت. 96/12/17 امام فرمودند - و درســت هم فرمودند - که: اگر زنان در این نهضت 
همکاری نمی کردند، انقالب هم پیروز نمی شــد. یقیناً اگر زن ها در داخل خیابان ها و 
در راهپیمایی های عظیم حضور پیدا نمی کردند - آن حضور عظیم و باشــکوه زنان در 

دوران انقالب - انقالب پیروز نمی شد. 97/6/30

اگرزنهانبودنداینانقالبپیروزنمیشدراهمیانهعقبماندگیوغربزدگی

مهمترینکارانقالب
مهم ترین کار اصولی ای که انقالب کرده است، تبدیل نظام طاغوت ساالر به نظام مردم ساالر 
است؛ این مهم ترین کاری است که انقالب کرده اســت؛ آن هم با الهام از تعالیم اسالمی، نه 
با مکتب های این نظریه پرداز و آن نظریه پرداز و نقص ها و معارضاتی که در حرفهایشــان 
َّذیَن ءاَمنوا یُقاتِلوَن فی َسبیِل اهللِ َوالَّذیَن َکَفروا  هست؛ نه، با الهام از اسالم، با الهام از قرآن. اَل
یُقاتِلوَن فی َسبیِل الّطاغوت؛ نظام الهی در مقابل نظام طاغوتی است و جمهوری اسالمی و 
انقالب اسالمی، نظام الهی را معنا کرد به نظام مردم ساالری دینی؛ جمهوری اسالمی یعنی 

این؛ تبدیل کرد نظام طاغوتی را به نظام مردم ساالر؛ این مهم ترین کار است.     96/11/29

تصاویری از فعالیت  های مبارزاتی 
آیت اهلل خامنه ای در بحبوحه انقالب اسالمی

   پیامک:   10001028 
   دورنگار: 021-66977328

Gap.im/KhatteHezbollah              :گپ    
Sapp.ir/KhatteHezbollah      :سروش   

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

نـشــریـه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

دشمندچارعقبماندگیذهنیاست

انقالب زنان و

انقالب معجزه

انقالب زنجیره

انقالبی جوان مومن

این کار بزرگ و معجزه آسا؛ یعنی قیام یک دولت اسالمی و مستقل، آن هم در این منطقه ی 
بسیار حساس عالم - که حقیقتاً کار نشدنی بود - نشــد، جز به کمک و پشتوانه ی همین 
اخالص ها و همین صفاها. کشوری مثل ایران در قلب این منطقه ی حساس، آن هم با داشتن 
این همه ذخایر مادی و معنوی - که همیشه یک بهشت گمشده برای استعمارگران بود و 
درحالی که این کشور یک ســره پایتخت اقتدار منطقه اِی آمریکا محسوب می شد، چطور 
ناگهان تبدیل شد به قله ای از مقاومت و احساس عزت و اسالم خواهی و مقابله ی با زورگویی و 
کامجویی و زیاده طلبی آمریکا. این یک معجزه است؛ اصالً قابل تصور نبود؛ اما این معجزه اتفاق 
افتاد. معجزه های اجتماعی برخالف معجزه ی اژدها شدِن عصای موسی است؛ چون آن طور 
معجزه ها ربطی به اراده ی انسان ندارد؛ اما معجزه های اجتماعی به طور مستقیم به اراده ی 

انسان ها ارتباط پیدا می کند؛ »اّن اللَّ ال یغّیر ما بقوم حّتی یغّیروا ما بأنفسهم«.  83/4/16

انقالب مراحلی دارد؛ آنچه در اّول انقالب در سال ۵7 اتّفاق افتاد، مرحله ی اّول انقالب 
بود یعنی انفجار در مقابِل نظاِم غلِط باطِل طاغــوت و ایجاد یک نظام جدید بر مبنای 
آرمان ها و ارزش های نو و با لغت نو، با تعابیر نو، با مفاهیم نو؛ این مرحله ی اّول انقالب 
بود. بعد در مرحله ی دّوم، این نظام بایســتی ارزش ها را محّقق کند. به این ارزش ها 
اگر بخواهد تحّقق ببخشد، یک دســتگاه مدیریّتی الزم دارد که آن می شود »دولت 
انقالبی«. بنابراین مرحله ی 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، آن وقت بایستی به وسیله ی اجرائّیات درست -قانون 
درست، اجرای درست- این آرمان ها و ارزش هایی که مطرح شده، این آرزوهای بزرگ 
انقالبی، یکی یکی در جامعه تحّقق پیدا کنند؛ یک »جامعه ی انقالبی« به وجود می آید 
که این مرحله ی چهارم اســت. بعد که جامعه ی انقالبی درســت شد، آن وقت زمینه 

برای ایجاد »تمّدن انقالبی« و اسالمی به وجود می آید.   97/3/7 

 یک حرکت عظیم مردمی در بین همین جوان ها هست؛ همین جوان هایی که نه جنگ را 
دیدند، نه دوره ی دفاع مقّدس را، نه آن غوغای آن روزها را، نه امام را، نه انقالب را؛ همین ها 
آن چنان دل شان به سمت انقالب مجذوب است که انسان واقعاً حیرت می کند. من بارها 
گفته ام امروز جوان های ما از لحــاظ گرایش به مفاهیم انقالبی، از لحاظ کّمّیت و کیفّیت 
اگر بیشــتر و بهتر از دوره ی دفاع مقّدس و دهه ی 60 نباشند، عقب تر نیستند... امروز اگر 
شما نگاه کنید، ]تعداد[ جوان هایی که گرایش انقالبی دارند، فهم انقالبی دارند، نسبت به 
مجموع جوان ها به گمان من یا بیشتر از آن روز است یا الاقل به قدر آن روز است.96/7/11 
این جوان ها واقعا هرکدام شان یک گنج اند، اگر خود این جوان ها و آنهایی که با اینها سروکار 
دارند بفهمند هرکدام یک گنجند، که می توانند برای آینده ی کشــور مورد استفاده قرار 

بگیرند به شرطی که استعدادهایشان درست به کار گرفته شود.    96/5/19 

انقالباسالمیایرانیکمعجزهاجتماعیبود

پنجمرحلهانقالب

جوانهایامروزاگربهترازجواناندفاعمقدس
نباشند،عقبترنیستند

روشن آینده غلط دشمن محاسبات

رویش ها ریزش ها

وعدهدومخدا
در آستانه  چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
خط حزب اهلل آینده این انقالب را بررســی می کند

الف( این انقالب، انقالبی برای خدا بود
دو خصوصیت از خصوصیات اســتثنایی این انقالب را مطرح 
می کنم که همین دو خصوصیت، بیشترین تأثیر را در وجهه ی 
این انقالب در دنیا داشــت؛ همچنان که بیشــترین تأثیر را در 
پیروزی و ماندگاری انقالب در کشور اسالمی داشت. یکی از این 
دو خصوصیت، عبارت بود از اینکه مبنای این انقالب، ارزش های 
دینی و اخالقی و معنــوی بود. 68/11/20 وقتــی انقالب پیروز 
شد، حکومتی که به وجود آمد، بر اساس انقالب، یک حکومت 
اسالمی بود؛ یعنی جمهوری اســالمی. این حکومت، به سمت 
چپ و راست حرکت نکرد؛ بلکه در خط مستقیم دین باقی ماند. 

دین، خصوصیت انقالب بود و ماند. 68/11/20

ب( انقالب اسالمی مردمی بود و مردمی ماند
خصوصیت دوم، مردمی بودن است. انقالب های دیگر - آنها 
که حقیقتاً انقالب بودند - پس از پیروزی خود، اغلب نسبت 
به مردم بی اعتنا شــدند. به مجرد این که انقــالب به پیروزی 
نزدیک شد یا به پیروزی رسید، مردم دیگر هیچکاره شدند و 
حزب همه کاره شد. حزب کمونیست یا هر اسم دیگری که برای 
حزِب حاکم داشتند، هر کاری که خواست بکند، به نام مردم 
کرد... ]اما[ انقالب ]اســالمی[ بر پایه ی اراده و خواست مردم 
در تشکیل و اداره ی حکومت باقی ماند. یعنی پس از پیروزی 
انقالب، اهمیت نقش مردم از آنها ســلب نشد و به عنوان یک 

عنصر برای انقالب باقی ماند. 68/11/20

تاریـخ ایران در بیـش از یک قرن اخیر شـاهد سـه نهضـت مردمی »انقالب مشـروطه«، »نهضـت ملی شـدن صنعت نفت« 
و »انقالب اسـالمی« بوده اسـت. هـدف انقالب مشـروطه محـدود کـردن اسـتبداد پادشـاهی، و هدف نهضت ملی شـدن 
نفـت، اسـتقالل کشـور در حـوزه ی نفـت از انگلسـتان بـود. جالـب اینجاسـت کـه پـس از هـر دوی ایـن نهضت هـا  که بـا »هدف 
حداقلی« شـکل گرفته بـود، وضع جامعـه ی ایران بـه مراتب بدتـر از قبل شـد. انقالب مشـروطه به دیکتاتـوری رضاخانـی منتهی و 
ملی شـدن صنعـت نفت بـه کودتـای 28 مـرداد و دوران خفقـان بعـد از آن منجر شـد. امـا انقـالب اسـالمی در بهمن 57 بـا »هدف 
حداکثـرِی« نفی کامـل نظام شاهنشـاهی و اسـتقالل از سـلطه ی خارجی به پیـروزی رسـید و اکنون چهلمیـن بهار جوانی را پشـت 
سـرمی گذارد. اما ایـن حادثـه ی اجتماعی چـرا مانـد؟ راز ماندگاری ایـن انقالب چیسـت و بـرای اسـتمرار و بهبود ایـن وضعیت چه 

باید کرد؟ خط حزب اهلل در اطالع نگاشت زیر به برخی از عوامل این موضوع می پردازد.

1-دوعاملاصلیماندگاریانقالب

2-شرطاستمرارماندگاریانقالب

عوامل ماندگاری و استمرار  انقالب به روایت رهبر انقالب

بایداستخوانبندیمحکمانقالبحفظشود

6. باید استخوان بندی محکم انقالب حفظ شود
خطر بزرگ برای کشـور ما جدا شـدن 
از مردم اسـت؛ جدا شـدن از ارزش های 
اسـالمی اسـت؛ جـدا شـدن از خـط 
مبارک امام اسـت؛ اینها برای کشـور ما 
خطر اسـت. اگـر ایـن اسـتخوان بندی محکم کـه انقالب 
به وجود آورد حفظ بشـود، خیلی از مشـکالت را در گوشه 
و کنـار در طـول زمان می شـود ترمیـم کـرد. نگذارید این 
اسـتخوان بندی محکم شکسـته بشـود، که اگر شکسـته 
شـد، هیـچ زخمی هـم دیگـر درمـان پیـدا نخواهـد کرد، 
هیـچ گوشـه ی خرابـی هـم دیگـر ترمیـم نخواهـد شـد. 
اسـتخوان بندی مسـتحکم نظام اسـالمی ای را که امام آن 

را به ما یاد داده است، باید حفظ کنیم. 88/3/14

7. اگر متحد باشید، پیروزید
شما اگر متحد باشید، شــما اگر با هم 
باشید، شما اگر این روحیه ی استحکامی 
را که انقالب به ملت ما داد و در طول این 
سی سال ملت ما آن را حفظ کرده است، 
نگه دارید، »الیضّرکم کیدهم شیئا«؛ هرگز دشمنی آنها به 
شما اثری نخواهد کرد، و آنها نخواهند توانست به ملت ایران 

آسیبی وارد کنند. 88/4/7

8. پیشرفت در گرو استقامت است
ملت ایران، اگر می خواهــد راه عزت و 
پیشــرفت را ادامه دهد - همچنان که 
بحمدالل در این چند ســال، به برکت 
بازوان توانا و خدمتگزاری که در دولت 
جمهوری اسالمی تالش و فعالیت، و در بخش های مختلف 
کار و پیشرفت کردند - اگر می خواهد راه توسعه، سازندگی 
و رفــاه زندگی را ادامه دهــد و به نتیجه برســاند، باید به 
اســتقامت و ایســتادگی در مقابل دشــمنان و استکبار 

بپردازد. 75/3/14

4. اگر انقالبی گری نباشد، به آرمان ها نخواهیم رسید
نظام، بدون مشی انقالبی ارزشی ندارد؛ 
واقعاً ارزشی ندارد. نظام، اگر چنانچه 
مشــی انقالبی نداشته باشــد، به آن 
آرمان ها نخواهد رســید، به دنبال آن 
آرمان ها نخواهد بود و با آن رژیم های گذشته ی کشور هم 
هیچ تفاوتــی نخواهد داشــت و ارزشــی نــدارد. البّته 
انقالبی گری هم فقط در بستر نظام امکان پذیر است؛ این 
طرف قضّیه را هم توّجه داشته باشید. این جور نباشد که 
بعضی نظام را نفی کنند به عنوان اینکه ما انقالبی هستیم؛ 
ارزش های نظام، ارکان نظام، بنیان های نظام را زیر سؤال 
ببرند به عنوان اینکه ما انقالبی هســتیم. انقالبیگری به 

معنای ویرانگری نیست. 97/3/7 

5. اگر مردم را از دست بدهیم آسیب پذیر خواهیم شد
اگر این نظام اســالمی، مردم را از دســت 
بدهد؛ مــردم بی توّجه و دلســرد شــوند، 
ایمانشــان سســت شــود، به فکر زندگی 
شخصی خودشــان بیفتند؛ هر کســی بگوید ما چند سال در 
خدمت انقالب بودیم، دیگر بس اســت، برویم سراغ کارمان؛ 
تاجر برای تجارت خود، کاسب برای کســب خود، زارع برای 
زراعت خود، دانشــجو و طلبه برای درس خود و آن یکی برای 
تبلیغ خود، ارزش بیشتری قائل شوند، مسائل کشور و انقالب، 

البته آسیب پذیر است. 74/11/20

1. »ارتجاع« یکی از مهم ترین آفات انقالب ها است
یکی از مهم ترین آفت های همه ی انقالب ها 
ارتجاع اســت. ارتجاع یعنی چه؟ یعنی این 
حرکتی که انقالب شــروع کرده بود و ملّت 
داشتند در این مســیر با نیروی انقالبی و با 
ســرعت حرکت می کردند، در یک جاهایی سست بشوند، بعد 
متوّقف بشــوند، بعد برگردند؛ این ارتجاع اســت؛ ارتجاع یعنی 
برگشت... ما اگر به سمت اشرافیگری حرکت کردیم، این رفتن به 
ســمت ارتجاع اســت؛ اگر به جای توّجه به طبقــه ی ضعیف، 
دل سپرده ی طبقات مرّفه و زیاده خواه در کشور شدیم، این حرکت 
به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای تکیه ی به مردم به خارجی ها 
تکیه کردیم، امیدمان را به بیگانه ها بستیم، این حرکت در سمت 

ارتجاع است؛ این نباید اتّفاق بیفتد. 96/11/29

2. باید مراقب باشیم از درون پوک نشویم
آن روزی که ]جمهوری اسالمی[ یک نهال 
بود، نتوانســتند از جــا درش بیاورند، امروز 
تبدیل شده به یک درخت تناور و ریشه دار. 
جمهوری اسالمی را نمی توانند تکان بدهند. 
ما باید خودمان مراقب باشــیم 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 ترسی 

نداریم؛ به ما آسیبی نم یزند؛ نمی تواند آسیب بزند. 87/9/24

3. محتوای جمهوری اسالمی باید حفظ شود
این ها از اســم جمهوری اســالمی خیلی باکی 
ندارند؛ حّتی از اینکه یک عمامه به سری در رأس 
جمهوری اســالمی باشــد هم ]باکی ندارند[؛ 
اگرچنانچه جمهوری اسالمی محتوای خود را از 
دست بدهد، اسالمی بودن را و انقالبی بودن را از دست بدهد، این ها با 
آن کنار می آیند. آنچه با آن دشــمنی دارند عبارت است از محتوای 

جمهوری اسالمی؛ جبهه ی دشمن این جور است. 94/11/19
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