
یوم اهلل ۲۲ بهمن و چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مبارک باد

سخـــن    قیام هلل 
از ۱۵ خــرداد ســال ۴۲ تــا ۲۲ بهمــن ۵۷، مــردم هفتـــــه

همــواره میــدان دار صحنه مبارزه بــا رژیم پهلوی 
بودنــد. انقــالب اســالمی در میــان انقالب هــای 
گوناگون به معنای حقیقی و دقیق کلمه مردمی بود. »در 
طول تاریخ ما، هیچ حادثه ای مثل حادثه ی پیروزی انقالب 
اســالمی و حــوادث بعد از آن نبوده اســت کــه مردم در آن، 
نقش مســتقیم داشــته باشــند. در انقالب اســالمی مردم 
آمدند؛ همه ی مردم، همه ی قشــرهای مردم، از شــهری و 
روستائی، از زن و مرد، از پیر و جوان، از تحصیلکرده و بیسواد، 
همه و همه در کنار هم حضور پیدا کردند.«    ۱۳۹۰/۷/۲۰       
و ایــن حضــور مردمــی، طراحــی امــام خمینی�بــود. 
امام�سال ها با اقشار گوناگون جامعه ایران، از روستایی 
و شــهری گرفته تا محصل و بیســواد،کارمند، طلبه، کارگر، 
معلــم، زن، جــوان و نوجوان ســخن گفتند و این گروه های 

مختلف، مخاطبان همیشگی ایشان بودند.
امام برای مردم از "لیقوم الناس بالقســط" گفتند و"اســالم 
انقالبی" ای که از میان سخنان ایشان تبلور می یافت، خون 
تــازه ای در رگ هــای بی رمــق جامعه خســته از ظلم و تباهی 
شــد. مردمانــی که حتــی از بدیهیات نقش آفرینــی در اداره 
جامعــه محــروم بودند، در جریان مبــارزات انقالب، خود را 
صاحــب قــدرت و اراده یافتنــد. »در ســال ۵۶ عّده ای از ما را 
به شــهرهای مختلف کشــور تبعید کردند که این تبعید، در 
اوایل یا اواسط پاییز ۵۷ به پایان رسید. بنده وقتی از تبعید 
به مشهد برگشتم، آنچه که در این شهر مقّدس دیدم، برایم 
غیر قابل باور بود. با این که ما در تبعید خبرها را میشنیدیم، 
امــا واقعیتــی کــه بــا آن مواجه شــدیم، واقعیــت عظیمی 
بود. در مشــهد، مردم شــب و روز راهپیمایی میکردند و آن 
راهپیماییها برایشــان به صورت عادت درآمده بود. نه تنها 
مشــهد، کــه همه جای کشــور این گونه بود. تهــران در این 
زمینه نقش محوری داشــت؛ بعد شــهرهای بزرگ؛ ســپس 
شــهرهای کوچــک و نهایتًا روســتاها به جنبــش در آمدند و 
مردم در همه جا به راهپیمایی پرداختند.«     ۱۳۷۳/۱۱/۱۴

   مردم، عامل پیروزی و حفِظ انقالب
قیــام بــرای خــدا جــواب داد و در ۲۲ بهمــن ۵۷ انقــالب 
اســالمی پیــروز شــد، امــا هنــوز تــا رســیدن بــه هدف هــا، راه 
طوالنی ای پیش رو بود. ســوال مهمی وجود داشــت:"ادامه 
مســیر چگونــه خواهــد بــود؟" برخــی خواســتند در همــان 
کننــد،  پیــاده  انقــالب  قطــار  از  را  مــردم  اول،   ایســتگاه 
اما امام �در خشت خام، تصویر روشن فردا را در همراهی 
با مردم می دیدند. »نکته ی اساسی در انقالب ما این بود 

ادامه در صفحه 3کــه نقش مــردم با پیــروزی انقالب   
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پویش »پرچم اتحاد«

 همزمان با ۲۲ بهمن برگزار میشود
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انقالب زنده   و    روینده
نگاهی به تجربه های بی نظیر و حرکت رو به آرمان انقالب اسالمی

شهادت، نعمت و هدیه ی خداست؛ این هدیه را آسان به کسی نمیدهند. چرا هدیه ی خداست؟ چون مرِگ ناگزیِر همگانِی همه ی انسان ها را به 
یک پدیده ی افتخارآمیِز در دنیا و آخرت تبدیل میکند...انسانی همین مرگ و همین حادثه ی قطعی و ناگزیر و همین آینده ی مبهم و نگرانی آور 
را تبدیــل کنــد بــه یــک حادثــه ی ُپرافتخــار، به یک واقعه ی نامداِر در دنیا و آخرت، به یک وســیله ی عزِت پیش خدا و پیش کروبیاِن مأل اعلی، به یک 

اطمینان و یک سکینه ی قلبی و یک آرامش.    ۱۳۸۴/۲/۱۲ 

شهادت وسیله ی عزِت پیش خداست 
این شماره تقدیم می شود به روح مطهر شهید دکتر جواد سرخوش

شهید هفته  
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»خط حزب اهلل« در آستانه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی،  

راز پیروزی و استمرار انقالب مردم ایران را بررسی می کند 
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نگاهی به تجربه های بی نظیر و حرکت رو به آرمان انقالب اسالمی

وینده انقالب زنده    و      ر
   انقالب و به چالش کشــیدن هویِت تمدن غربی  

انقــالب اســالمی مردم ایران به رهبــری حضرت امام 
خمینــی�، اگرچــه کم تــر از نیــم قرن اســت کــه پا به 
صحنه سیاسی دنیا گذاشته، اما نشان داده است که 
در مقایسه با سایر نظام های سیاسی و انقالب هایی 
از قبیــل انقــالب کبیر فرانســه در ســال ۱۷۸۹، انقالب 
۱۹۱۷ روســیه و انقــالب ۱۹۶۲ الجزایــر، تفاوت هــای 
جــدی و عمیقــی دارد. » هرچه من نگاه کردم موردی 
را پیــدا نکــردم که مثل انقالب اســالمی، تحولی که در 
دوره ی اول پدیــد آمــد، در دوره های بعد یا دهه های 
بعد، با همان شکل، با همان هدفها، به سوی همان 
آرمانها و با همان جهتگیری ها ادامه پیدا کند. یا اصًال 
ادامــه پیــدا نکــرده، مثــل انقالب شــوروی؛ یــا ادامه 
پیــدا کــرده، منتهــا با یــک فترتــی... مثل انقــالب کبیر 

فرانسه.«  ۱۳۹۰/۵/۱۹ 
یکی از وجوه تمایز انقالب اسالمی با سایر انقالب های 
بزرگ تاریخ این اســت که توانســت با برافراشــتن پرچم 
مســتضعفین و ایســتادن در مقابــل مســتکبرین و 
طواغیــت عالم، خواب آشــفته فرعون هــای زمان را به 
هــم بریــزد و بشــریت را یــک گام به حیــات طیبه نزدیک 
کنــد. »جمهــوری اســالمی با شــعار دیــن وارد میدان 
شــده، عــالوه بر اینکه توانســته خــودش را حفظ کند، 
توانســته رشــد کنــد، توانســته ایــن منطــق را منتشــر 
م َتــَر َکیَف َضــَرَب الَلُ 

َ
 ل

َ
کنــد، توانســته ریشــه دار کنــد؛ ا

َبة...جمهوری اســالمی   َکَشــَجَرٍة َطِیّ
ً

َبة  َطِیّ
ً

َمَثــًال َکِلَمــة
بــا وجود خــودش... به چالش کشــیده هوّیت مرکزی 
تمــّدن غربــی را.«    ۱۴۰۱/۵/۵  بــه همیــن دلیل اســت 
کــه انقــالب مــردم ایــران در ســال ۱۳۵۷ را نمی تــوان 
هم طــراز با انقالب های معاصر دانســت و می بایســت 
از آن بــه عنــوان انقالبــی الهام بخــش و الهــی  یــاد کرد. 
انقالبــی کــه بــر اصــول و مبانی الهــی ایســتادگی دارد 
و بــه اقتضائــات زمــان توجــه می کند. ریشــه زنــده و پر 
نشــاط مانــدن انقالب اســالمی نیــز در توجه به همین 
اصول و نیازها اســت. »انقالب زنده آن انقالبی اســت 
که بتواند در هر دوره ای نیازهای خودش را بشناســد، 
خطــرات متوّجــه به خودش را بشناســد، راه تأمین آن 
نیازهــا را پیــدا کنــد، راه خنثــی کردن آن خطــرات را پیدا 
کند... انقالِب جمهوری اسالمی خودش را مصون نگه 

داشت.«  ۱۴۰۱/۱۱/۱۹   

   از مردم ســاالری دینی تا »ما می توانیم«
دســتاورد اساســی و فوق العاده مهم انقالب اســالمی 
ایــن موضوع مهم اســت  که حضــرت امام خمینی�به 
عنــوان زعیــم و رهبر آن، توانســت با طراحی الگوی امام 
و امت، انقالب را وارد مرحله نظام سازی اسالمی نماید 
و ســاختارهای مورد نیاز را هماهنگ با آرمان ها ســامان 

بخشد. 
در حکمرانــِی برآمــده از الگــوی اســالم نــاب، مــردم در 
رأس امــور کشــور قــرار دارنــد و اراده، عــزم و انتخــاب 

آنــان اســت کــه پیشــرفت کشــور را محقــق مــی ســازد. 
»قبــل از انقــالب، حکومــت ســلطنتی بــود. نقطــه ی 
مقابل آن، مردم ســاالری اســت. در حکومت سلطنتی، 
مــردم هیچکاره انــد؛ در حکومــت مردم ســاالری، مردم 
همه کاره انــد. «   ۱۳۸۹/۱۱/۱۵ مــردم ســاالری دینــی را 
می توان اولین و مهم ترین ثمره انقالب اســالمی ملت 
ایران دانســت، چراکه تنها با اراده عمومی مردم اســت 
که اهداف بلند انقالب محقق خواهد شد. »مهم ترین 
کار اصولــی ای کــه انقــالب کــرده اســت، تبدیــل نظــام 
طاغوت ساالر به نظام مردم ساالر است؛ این مهم ترین 
کاری اســت کــه انقــالب کــرده اســت؛ آن هــم بــا الهام از 

تعالیم اسالمی.«  ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ 
خــروج مــردم از حالــت انفعــال و بی تفاوتــی نســبت به 
امــور کشــور و تبدیل شــدن به عناصر فعــال و کنش گر 
در جامعــه، از مهم تریــن برکات انقالب اســالمی اســت 
کــه ثمــرات فراوانــی را به همــراه داشته اســت. از جمله 
نتایج این تحول، می توان به نهادینه ســازِی خودباوری 
و عــّزت ملــی اشــاره کــرد. »ملت بر اثر انقالب اســالمی و 
نظــام اســالمی به خودباوری دســت یافــت - یعنی باور 
کــرد کــه می تواند - ایــن را امام به ما درس داد و فضای 
عمومی نظام اســالمی این را برای ما به ارمغان آورد.« 

 ۱۳۸۲/۱۱/۲۴ 
از دیگر دستاوردهای این الگو، ارتقاء شگفت آور سطح 
بینش، فهم و تشخیص سیاسی مردم است. »]انقالب 
اسالمی[ تحلیل سیاسی و فهم مسائل بین المللی در 
موضوعاتــی همچون جنایات غرب بخصوص آمریکا، 
ت آن، مسئله ی 

ّ
مسئله ی فلسطین و ظلم تاریخی به مل

جنگ افروزی ها و رذالتها و دخالتهای قدرتهای قلدر در 
تهــا و امثــال آن را از انحصــار طبقه ی محدود و 

ّ
امــور مل

عزلت  گزیده ای به نام روشنفکر، بیرون آورد؛ این گونه، 
روشــنفکری میــان عمــوم مــردم در همــه ی کشــور و 
همــه ی ســاحت هــای زندگــی جاری شــد و مســائلی از 
ایــن دســت حّتی بــرای نوجوانــان و نونهاالن، روشــن 
و قابــل فهــم گشــت.«    ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ بــه اوج رســاندن 
مشــارکت عمومی، خصوصًا در عرصه های سیاســی و 
اجتماعــی، از دیگــر نتایج حضــور و نقش آفرینی مردم 
در عرصه هــای گوناگــون اســت. »]انقــالب اســالمی[ 
مشارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند انتخابات، 
ی 

ّ
مقابلــه با فتنه های داخلی، حضور در صحنه های مل

و استکبارســتیزی بــه اوج رســانید و در موضوعــات 
اجتماعی مانند کمک رسانی ها و فّعالّیتهای نیکوکاری 
که از پیش  از انقالب آغاز شــده بود، افزایش چشــمگیر 
داد. پس  از انقالب، مردم در مسابقه  ی خدمت رسانی 
در حوادث طبیعی و کمبودهای اجتماعی مشــتاقانه 

شرکت میکنند.«  ۱۳۹۷/۱۱/۲۲  

   از پیشــرفت در علــم و فنــاوری تا گســترش همه جانبه 
معنویت

از ســوی دیگــر، کشــور با حضــور و مجاهــدت نیروهای 

انقالبــی و جهــادی، طعــم شــیرین پیشــرفت را چشــید 
و شــور و اشــتیاق مــردم بــرای ســاختن ایران اســالمی 
و تــالش بــرای پیشــرفت و کســب موفقیــت، موجــب 
ــی در عرصه هــای گوناگون شــد: »هزاران 

ّ
پیشــرفت مل

شــرکت دانش بنیان، هزاران طرح زیرســاختی و ضروری 
برای کشور در حوزه های عمران و حمل ونقل و صنعت 
و نیــرو و معــدن و ســالمت و کشــاورزی و آب و غیــره، 
میلیون هــا تحصیل کــرده ی دانشــگاهی یــا در حــال 
تحصیل، هزاران واحد دانشــگاهی در سراســر کشــور، 
ده هــا طــرح بزرگ از قبیل چرخه ی ســوخت هســته ای، 
ول های بنیادی، فّناوری نانو، زیســت فّناوری و غیره 

ّ
ســل

 جهان، شــصت برابر شــدن 
ّ

با رتبه های نخســتین در کل
صــادرات غیرنفتــی، نزدیک به ده برابر شــدن واحدهای 
صنعتــی، ده هــا برابر شــدن صنایع از نظــر کیفی، تبدیل 
صنعت مونتاژ به فّناوری بومی، برجســتگی محسوس 
در رشــته های گوناگــون مهندســی از جملــه در صنایــع 
دفاعــی، درخشــش در رشــته های مهــم و حّســاس 
پزشکی و جایگاه مرجعّیت در آن و ده ها نمونه ی دیگر از 
پیشرفت، محصول آن روحیه و آن حضور و آن احساس 
جمعی اســت که انقالب برای کشــور به ارمغان آورد.« 

۱۳۹۷/۱۱/۲۲  
حرکت رو به جلوی ملت ایران در پرتو انقالب اسالمی، نه 
تنها باعث کم توجهی به معنویت نشد، بلکه هنر انقالب، 
در رشــد توأمــان جنبه هــای مــادی و معنــوی و جــاری 
ســاختن حداکثــرِی معنویت در زندگــی مردم و فرهنگ 
عمومــی جامعــه بود. دفاع مقــدس را می توان مظهر 
معنویتی دانست که جوانان را نه به گوشه نشینی بلکه 
بــه حضور پرنشــاط بــرای دفاع از ایــران ترغیب کرد. بعد 
از جنــگ تحمیلــی نیــز، توجه مردم بــه معنویت کاهش 
نیافــت. به عنــوان نمونه، آمار شــرکت در مراســم های 
مذهبــی و برنامه هــای معنوی -که روزگاری فقط مورد 
توجه عده ای خاص بود- به ویژه در میان نسل جوان، 

روز به روز بیشتر شد. 

   حرکت جهشــی در گام دوم انقالب
انقــالب اســالمی، نســخه ای از حکمرانــی اســت کــه 
توانســت نشــان دهــد، می تــوان بــا حفــظ و تعمیــق 
معنویــت و بــا حفــظ اســتقالل و عــزت ملــی، به ســوی 
آبادانی و رشد و پیشرفت کشور جهش کرد و به مرزهای  
باالدست قله های علم و فناوری دنیا نزدیک شد.  امروز 
نیــز حــل مشــکالت کشــور، تنها بــا ادامه مســیر انقالب 
در مشــارکت دادن مــردم و بهره گیــری از تــوان آن ها در 
عرصه هــای گوناگــون امــکان پذیر اســت. حضور مردم 
در صحنه های مختلف، نقش آفرینی نخبگان و تالش و 
مجاهدت مســئوالن برای بهره گیری از توان داخلی، راه 
پیروزی در برابر مشــکالت و غلبه بر دشــواری های مسیر 
رســیدن بــه قله های اســتقالل و پیشــرفت همه جانبه 
و تحقــق آرمان هــای ایــران عزیــز، در گام دوم انقــالب 

اسالمی است. 
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»ایمان به غیب«
اّولین هدیه بعثت  انبیاء  به انسان ها است

به رسم آیه ها  

ــدر  ــان ق ــاید، همچن ــد و ش ــه بای ــردم، آنچنان ک ــوم م ــا، عم ماه
نمــاز را نمیدانیــم. نمــاز بــه معنــای واقعــی کلمــه عمــود دیــن 
اســت؛ معنــای عمــود ایــن اســت کــه اگــر نبــود، ســقف فــرو 
ــِی خــود را از دســت میدهــد؛ نمــاز ایــن  ــا شــکل بنای میریــزد؛ بن
ــف اســت بــه نمــاز. 

ّ
اســت. بنابرایــن پیکــره ی عظیــم دیــن متوق

کــدام نمــاز میتوانــد ایــن پیکــره را حفــظ کنــد؟ آن نمــازی کــه 
ِ َتقــّی، ناهــی 

ّ
ربــاُن ُکل

ُ
دارای خصوصّیــات مطلــوب خــود باشــد: ق

از فحشــا و منکــر، نمــازی کــه بــا ذکــر همــراه باشــد... ایــن ذکــری را 
کــه در درون نمــاز اســت، هــم بایــد عمــل کنیــم، هــم بایــد ترویــج 

کنیــم.     ۵/۳۱ /۱۳۹۵

همــه  کلیــد  می توانــد  مــاّدی،  دنیــای  در  کــه  آنچــه  امــروز 
اصالحــات و ســعادت ها محســوب شــود، همیــن اســت کــه 
انســان ها بــه خــود آینــد، متذّکــر شــوند، هــدف خلقــت را از ورای 
ایــن ظواهــر مــاّدی جســتجو کننــد و در ورای ایــن ظواهــر مــاّدی 
زندگــی، کــه همیــن خــور و خــواب، شــهوات، قــدرت، مال پرســتی 
و ایــن چیزهاســت، دنبــال حقیقتــی بگردنــد. ریشــه فســاد، 
ــا و  ــّر، معن ــت. س ــم اس ــِی عال ــِن حقیق ــن باط ــه ای ــه ب ــدِم توج ع
باطــن زندگــی و حیــات انســان، ایــن اســت: متوجــه یــک مبــدأ و 
تکلیــف بــودن. منتظــر یــک الهــام بــودن. گــوش بــه فرمــان یــک 
مبــدأ حاکــم و قــادر و صاحــب اختیــاِر از غیــب بــودن. ایــن، اصــل 
قضیــه اســت... تعبیــر قرآنــی،   همــان »ایمــان بــه غیــب« اســت: 
ذیــن یؤمنــون بالغیــب.« )۱(... ایــن، اّولیــن هدیــه بعثت هــا بــه 

ّ
»ال

انســان ها و اّولیــن هــدف پیغمبــر اســت؛ کــه آن هــا را متذّکــر کنــد 
و بــه آن هــا ایمــان بدهــد؛ آن هــم ایمــان بــه غیــب.    ۱۳۷۴/۹/۲۹ 
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نماز مطلوب
عمود دین است

درس اخالق  

ادامه از  صفحه 1

سخن  هفته

تمــام نشــد؛ و ایــن از حکمــت امــام بزرگــوار مــا و 
ژرف نگــری آن مــرد حکیــم و معنوی و الهی بود. او 
ملــت ایران را بدرســتی شــناخته بــود، ملت ایران 
را بــاور کــرده بــود، بــه ســالمت و صداقــت و عــزم 
راســخ و توانائی هــای ملــت ایران ایمان داشــت. 
همــان روزهــا بعضی ها بودند که میگفتند خیلی 
خــوب، انقــالب پیروز شــد، مــردم برگردنــد بروند 
خانه هاشــان. امــام محکم ایســتاد و کارهــا را به 
مــردم ســپرد.«      ۱۳۹۰/۷/۲۰همیــن دلبســتگی 
ملت به نظام اسالمی، در همان سالهای ابتدایی 
پیــروزی، انقالب نوپای مردم ایران را از گردنه های 
سختی، هم چون غائله تجزیه طلبی گروهک ها و 
اقدامات تروریســتی منافقین، به ســالمت عبور 
داد.  هنــوز زخم های تــرور، خیانت و تجزیه طلبی، 
بــر پیکــر انقالب التیــام نیافته بود کــه ارتش تا بن 
دنــدان مســلح بعثــی با پشــتیبانی مســتکبرین 
دنیا، نهال نوپای جمهوری اسالمی را مورد هجوم 
قــرار داد. در پــی ایــن حملــه متجاوزانــه بــه خاک 
کشــور، گروه هــای مردمی در اســتان های مرزی، 
پیشــقراوالن ایســتادگی و فــداکاری شــدند. در 
طول هشــت ســال دفاع مقدس، مردان اسلحه 
به دســت به جبهه ها رفتند و زنان هم پشــتیبانی 
از جنــگ را برعهــده گرفتند. امــا زیبایی های پیوند 
انقــالب و مــردم، منحصــر به آن ســالها هم نماند 
و مردم در ادامه مســیر نیز جانانه پای کار انقالب 
ایســتادند. دشــمن بــا هــدف از پــای در آوردن 
انقالب اســالمی، راهبردهــای "ایجاد اختالف و بر 
هــم زدن وحــدت میان اقشــار مختلف مــردم" و 
"ایجاد شــکاف میان ملت و حاکمیت" را در پیش 
گرفــت و تــالش می کرد بــا تکنیک دروغ پــردازی و 
شایعه ســازی، نقشــه های تازه اش بــرای ایران را 
در میــدان جنگ نرم، عملیاتی کند. فتنه دشــمن 
در ســال های ۷۸ و ۸۸ بــا پاســخ قاطــع مــردم در 
۲۳ تیــر و ۹دی نــاکام مانــد. »مــردم در همــه ی 
ایــن دورانهــا قهرمــان اصلی ماجرا و سرگذشــت 
انقالب بوده انــد. این راه پیمایی های عظیم، این 
حضــور مردمی عظیم، این حضــور در جبهه های 
دفاع مقّدس در طول هشــت ســال و در بقّیه ی 
جبهه هــا، ایــن راه پیمایی هــا و تظاهرات انقالبی، 
بیســت ودّوم بهمــن، روز قــدس، حوادثــی مثل 
بیست وســّوم تیــر، مثــل نهم دی؛ اینهــا چیزهای 
ت اســت که 

ّ
عجیبی اســت؛  در همه ی اینها این مل

توانسته ]شگفتی بیافریند[.«     ۱۴۰۱/۶/۸
   در میداِن انقالب 

حوادث پرفراز و نشیب چهل و چهار سال گذشته، 
بهترین حکایت گر پیوند ناگسستنی انقالب و مردم 
است. پیوندی که تبدیل به یکی از نقاط تمایز اصلی 
انقــالب اســالمی مــردم ایران با ســایر انقالب های 
جهــان شــده و جمهــوری اســالمی را از گردنه های 
سخت عبور داده است. »توقع دشمنان اسالم و 
دشــمنان ایران این بود که مردم بعد از یک ســال 
دو ســال پنج ســال، خسته بشوند، یادشان برود، 
از انقالب دســت بکشــند؛ کمااینکه در بســیاری از 
انقالبهــای دنیــا همین اتفاق افتاده اســت؛ اینکه 
مــن میگویم "بســیاری"، در واقــع باید گفت همه؛ 
در این انقالبهایی که در دویست، دویست وپنجاه 
سال اخیر در دنیا اتفاق افتاده است، تا آنجایی که 
بنــده ســراغ دارم همه جا همین جور بوده اســت، 

بعــد از گذشــت یــک مدتــی آبهــا از آســیاب افتاده 
است و آن موج انقالب فروکش کرده و تمام شده، 
برگشــته بــه حالــت ســابق.«     ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ اکنون 
انقــالِب مــردم ایــران -کــه از نظــر دشــمنان نباید 
عمری طوالنی می کرد- چهل و چهارمین سالگرد 
پیــروزی اش را جشــن می گیــرد و طبیعی اســت که 
دشــمنان قســم خــورده این مرز و بــوم نیز همین 
نقطــه قــوت را هــدف قــرار دهند. در اغتشاشــات 
اخیــر، دشــمن با بــه راه انداختن یک جنگ ترکیبی، 
ایجاد شــکاف میان نظام و مردم را دنبال می کرد، 
امــا بــار دیگــر محاســباتش غلــط از آب درآمــد و 
نقشــه هایش، علی رغــم هزینه هــای هنگفــت، 
نقش بر آب شــد، چراکه »مردم نشــان دادند که با 
دشــمن همراه نیستند. البّته دشمن در رسانه ها 
لشکرسازی میکند؛ لشکرسازی کاذب، انبوه سازی 
دروغ. می بینید در رســانه های گوناگوِن دشــمن، 
جوری وانمود میکند که آدم غافل و بی خبر تصّور 
میکنــد کــه واقعــًا یک خبــری اســت؛ ]در حالی که[ 
واقــع قضّیــه این نیســت. آنچه انبوه اســت، آنچه 
عظیم اســت، حضور مــردم در خدمت انقالب و در 

میدانهای انقالب است.«    ۱۴۰۱/۸/۲۸ 
   »اتحــاد ملــی«: راهبــرد انقالب در مقابل دشــمن 

بدخواه
بدون شک، مردم سرمایه اصلی انقالب اسالمی 
هســتند و از همیــن رو دشــمن بــه دنبــال از بین 
بــردن عقبــه  مردمی و ایجاد انشــقاق و شــکاف 
اجتماعــی و خدشــه به انســجام ملــی و اعتماد 
متقابــل مــردم و نظــام بــوده و هســت. راهبــرد 
صحیح در مقابل این نقشــه هم تقویت وحدت 
و اتحــاد ملــی اســت. تدبیــر اخیــر رهبــر انقــالب 
اســالمی در موافقــت با عفــو و تخفیف مجازات 
گســترده متهمان و محکومان، عالوه بر نشــان 
دادن جلوه هــای رافــت و عطوفت و اقتدار نظام 
اسالمی،  از مصادیق بارز همین رویکرد و در جهت 
تقویت انســجام ملی  اســت که  توطئه انشــقاق 
اجتماعــی و نقشــه دشــمن را برهــم زد. بایــد 
دانســت کــه اتحــاد و وحدت ملــی از راهبردهای 
اساسی انقالب است و نباید چنین رکن مهّمی را 
درســطح مفاهیم موهوم همچون آشــتی ملی 
بــرای جامعه و نظام اســالمی تقلیل داد. چراکه 
ملت همواره ثابت کرده اســت که با دوستداران 
اســالم و انقــالب همــراه اســت و  »آن چیــزی که 
ــت را نگــه میدارد امید اســت و وحدت؛ اّتحاد 

ّ
مل

میــان آحــاد مــردم. بله،  ســالیق مختلفی وجود 
دارد، اختالفات نظر در مســائل گوناگون وجود 
دارد، اّما درباره ی اسالم، درباره ی نظام، درباره ی 
انقــالب، وحدت نظر بین مردم هســت؛ نگذاریم 

این وحدت نظر از بین برود.«    ۱۴۰۱/۱۰/۲۲  
جشــن مردمی ســالگرد پیروزی انقالب در سراســر 
کشــور نیز همواره نشــان اوج همدلــی و وفاداری 
اســت.  اســالمی  انقــالب  آرمانهــای  بــه  مــردم 
»بیست ودّوم بهمن امسال ان شاءالل به توفیق 
الهی، مظهر حضور مردم، مظهر عّزت مردم، مظهر 
ی 

ّ
اعتمــاد مردم به یکدیگر اســت؛ مظهــر اّتحاد مل

اســت.«   ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ روزی کــه ملــت ایــران بار دیگر 
بــا اهتــزاز پرچم اتحاد خود »می تواند این پیام را به 
طور صریح به دشمن برسانند که تالش او برای از 
ی، تالش خنثی شده ای است و 

ّ
بین بردن اتحاد مل

نمیتوانند مردم را از هم جدا کنند.«     ۱۴۰۱/۱۱/۱۹

بحمـــدالل ملـــت ایـــران در طـــول ایـــن ســـالهای از آغـــاز پیـــروزی 
انقـــالب تـــا امـــروز در یـــک خـــط مســـتقیمی حرکـــت کـــرده اســـت 
و ایـــن خـــط مســـتقیم، خـــط پایـــداری بـــر مبانـــی و اصـــول 
اســـالمی اســـت. ملـــت ایـــران، ملـــت متحجـــری هـــم نیســـت؛ 
اقتضائـــات زمـــان را دانســـته اســـت؛ اهـــل علـــم، اهـــل تحقیـــق، 
اهـــل تفحـــص، اهـــل فهـــم اســـت. ملـــت مـــا اینجورنـــد. هـــر 
ــا  دوره ای، هـــر زمانـــی، اقتضائاتـــی داشـــته اســـت و ملـــت مـ
بـــر طبـــق آن اقتضائـــات عمـــل کـــرده.... ملـــت بحمـــدالل راه 
خـــودش را ادامـــه داده اســـت. ایـــن راه، راه تکامـــل و راه 
ــه  ــته ایم بـ ــه توانسـ ــم کـ ــا نمیکنیـ ــا ادعـ ــت. مـ ــرفت اسـ پیشـ
هدفهـــای واالی ایـــن انقـــالب - کـــه معـــارف حقیقـــی اســـالم 
ـــم؛  ـــت میکنی ـــم حرک ـــن راه داری ـــا در ای ـــه، ام ـــیم؛ ن ـــت - برس اس

ـــم.    ۱۳۸۷/۶/۲۹   ـــش میروی ـــم پی داری

ملت ایران، پایدار بر مبانی 
و اصول اسالمی است 

خطبه های انقالب  



بیست و دوی بهمن متعلق به ملت ایران است، متعلق به امام بزرگوار است، متعلق به شهداست، متعلق 
به آن روح و معنای حقیقی انقالب اســالمی اســت، مال ملت اســت؛ دشــمن میخواهد این ثروت عظیم و 
ذخیره ی عظیم ملی را متزلزل کند، ضعیف کند. شما با تمام قوا ان شاءالل باید در صحنه باشید و عاقالنه 
و مدبرانه حرکت کنید. ملت هم - بدانید - دلبند و دلبســته ی به همین شــعارهای اساســی انقالب اســت. 
امــروز در دنیــا عــزت ملــت ایــران، عظمــت ملت ایران - که دشــمن هم به آن اقرار میکنــد - به برکت همین 

انقالب و این حضور مردمی است؛ و ملت ایران این را از دست نخواهند داد.     ۱۳۸۸/۱۰/۲۹

بیست و دوم بهمن متعلق به ملت ایران است
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشـی فرهنگی انقالب اسالمی
دفترحفـــظ و نشـــرآثارحضرت آیت اهلل العظمی خامنـــه ای

جـامـــعـه  نـشـــریه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

ســــؤال: آیا تداخل نماز غفیلــــه در نافله مغرب 
)نیت هر دو در یک نماز(، صحیح است؟

جواب: بله، صحیح است.

 حکم نیت نماز غفیله و
 نافله مغرب در یک نماز

احکام  

کالم امام  

با فرا رســیدن یوم الل ، روز بیســت و دوم بهمن 
ســالروز شکســت باطــل و جنــود ابلیســی بــه   
  دست حق طلب جندالل ، ماها و نویسندگان و 
گویندگان و سخنوران اگر بخواهیم ارزش     عمل 
ایــن شــهیدان و جانبــازان راه خــدا را و فداکاری 
آنــان و حجــم پیامد این شــهادتها و     جان نثاریها 
را بشــماریم، شــاید ناچــار باشــیم بــه عجز خود 
اعتــراف کنیــم، تــا چه رســد به     مراتــب معنوی و 
مسائل انسانی و الهی آن... این     پیروزی معنوی 
و مادی مرهون اسالمی بودن انقالب و مردمی 
بــودن و توجــه مردم به     اســالم و تحــول روحی 
عظیمی اســت که خداوند در این ملت، معجزه 

آسا ایجاد فرمود.    ۱۳۶۱/۱۱/۲۱  

امــور  اصــالح  و  کشــور  اقتصــاد  رشــد  بــرای 
اقتصــادی کشــور، بــه طــور قاطــع باید به ســمت 
اقتصــاد دانش بنیــان حرکــت بکنیــم... »اقتصاد 
دانش بنیــان« یعنــی چــه؟ یعنــی اینکــه دانش و 
فّنــاوری پیشــرفته نقش آفرینــِی فــراوان و کاملی 
داشــته باشد در همه ی عرصه های تولید... یعنی 
حّتــی انتخــاب آن کار تولیدی؛ چــون لزومی ندارد 
که انســان همه ی کارهای تولیدی را انجام بدهد. 
انتخــاب آن کار تولیــدی هــم ]بایــد[ برخاســته ی 
از نــگاه دانشــی و بینشــی و علمــی باشــد؛ ایــن 
معنــای اقتصــاد دانش بنیان اســت که در همه ی 
عرصه های اقتصاد دخالت داشته باشد... اقتصاد 
دانش بنیــان موجــب کاهــش هزینه هــای تولید 
میشــود؛ بهــره وری را افزایــش میدهــد کــه امروز 
یکی از مشکالت ما کاهش بهره وری است؛ کیفّیت 
محصــول را افزایــش میدهــد، بهبود میبخشــد و 
محصوالت را رقابت پذیر میکند؛ یعنی در بازارهای 
جهانــی، مــا میتوانیم از ایــن محصوالت به عنوان 
محصوالت رقابت پذیر استفاده کنیم.      ۱۴۰۱/۱/۱ 

بیست ودوم  بهمن 
سالروز شکست 

باطل به دست 
حق طلبان است 

اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش 
هزینه های تولید می شود
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آرمان های انقالب اسالمی را به نسل جدید منتقل کنید 

پویش  

 ،... و   ۴۰ و   ۳۹ و   ۳۸ ســالهای  اســت  یــادم  مــن 
دانشجوها تحرکاتی داشتند، منتها بشدت سرکوب 
میشــد و اجــازه نمیدادنــد بــروز پیــدا کند؛ تــا نهضت 
روحانیت در ســال ۱۳۴۱ و اوجش در ســال ۴۲ شــروع 
شــد، که اینجا باز شــما نشــانه ی جنبش دانشجوئی 
را مشــاهده میکنیــد؛ یعنی در تمام پانزده ســالی که 
بین ۱۳۴۲ اســت که شــروع نهضت روحانیت باشــد، 
تــا ۱۳۵۷ کــه پیــروزی انقــالب اتفــاق افتــاد، شــما در 
همه جا و دوشــادوش روحانیت و در کنار او، جنبش 
دانشــجوئی را مشــاهده میکنیــد. دانشــگاه های 
کشــور، محیطهــای دانشــجوئی کشــور، مرکز تحرک 
و فعالیــت اســت و یکــی از بازوهــای اساســی نهضت 
در تمــام طــول ایــن مــدت - که این را مــا از نزدیک هم 
خودمــان شــاهد بودیــم؛ هــم دوســتانی کــه در کار 
نهضــت و مبــارزات بودنــد و هــم همــه ایــن را تجربــه 
کرده اند و آزموده اند- دانشجویانند.    ۱۳۸۷/۹/۲۴ 

»پرچم اتحاد« عنوان پویش  جدید بخش تعامل 
با مخاطب »همگام« است.

رســانه KHAMENEI.IR همــگام بــا ملــت ایــران 
بــرای برگــزاری هرچــه بــا شــکوه تر راهپیمایی ۲۲ 
بهمــن امســال، در قالــب پویــش #پرچم_اتحاد 
از کاربــران شــبکه های اجتماعــی دعوت میکند تا 
تصاویــر حضــور خــود در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن را 
برای رســانه KHAMENEI.IR ارســال یا با هشــتگ 

#پرچم_اتحاد در فضای مجازی منتشر کنند.
   شیوه مشارکت در پویش:

در دهــه فجــر ضمــن ترویج پرچم ایــران در فضای 
مجــازی، از حضورتــان در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن و 
جشــن پیروزی انقالب، عکس تهیه و برای رســانه 
KHAMENEI.IR ارســال کنیــد، یــا بــا هشــتگ 
#پرچم_اتحاد در فضای مجازی منتشر نمایید.

آن که میتواند یک تمّدن را محتمل کند و ممکن کند و تحّقق ببخشــد، عبارت اســت از نیروی انســانی... این 
نسل را شما میخواهید امروز بسازید. نسلی که خودساخته  است، دارای هوّیت است؛ هوّیت ایرانی- اسالمی 
محکــم و عمیقــی دارد، دلباختــه و فریفتــه ی ایــن و آن و بازمانده های تمّدن منسوخ شــده ی شــرق و غرب 
نیســت؛ نســلی اســت دانا، دانشــمند، کارآمد، ماهر، آشــنا با ســبک زندگی اسالمی و ســّنت های ایرانی؛ یک 
چنین نســلی الزم اســت تا بتواند آن تمّدن را بســازد... اگر بخواهیم آن تمّدن با آن فراگیری به وجود بیاید، 
ما بایســتی این نســل را توســعه بدهیم... این دوازده ســال]دوران تحصیل در مدرســه[ بزرگ ترین فرصت 
اســت برای جمهوری اســالمی که بتواند ارزشــها را، آرمانهای انقالب را بدرســتی به این نســل منتقل کند و 

هوّیت اســالمی و ایرانی را در او نهادینه کند.    ۱۴۰۱/۲/۲۱ 

پویش »پرچم اتحاد«جنبش دانشجوئی دوشادوش روحانیت
 همزمان با ۲۲ بهمن برگزار میشود

عکس نوشت  
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دغدغه های فرهنگی  

تولید ملی   

خاطره و روایت  


