
بــا فــرا رســیدن یــوم اهلل ، روز بیســت 
و دوم بهمــن ســالروز شکســت باطــل 
و جنــود ابلیســی بــه     دســت حــق طلــب 
جنــداهلل ، ماهــا و نویســندگان و گوینــدگان و ســخنوران اگــر 
بخواهیــم ارزش     عمــل ایــن شــهیدان و جانبــازان راه خــدا را و 
فــداکاری آنــان و حجــم پیامــد ایــن شــهادتها و     جــان نثاریهــا را 

بشــماریم، شــاید ناچــار باشــیم بــه عجــز خــود اعتــراف کنیــم، 
ــه     مراتــب معنــوی و مســائل انســانی و الهــی  ــا چــه رســد ب ت
آن... ایــن     پیــروزی معنــوی و مــادی مرهــون اســامی بــودن 
انقــاب و مردمــی بــودن و توجــه مــردم بــه     اســام و تحــول 
ــزه  ــت، معج ــن مل ــد در ای ــه خداون ــت ک ــی اس ــی عظیم روح

آســا ایجــاد فرمــود.    1361/11/21  

کالم امام   

بیست ودوم  بهمن سالروز شکست باطل به دست حق طلبان است

بحمـداهلل ملـت ایـران در طـول ایـن سـالهای از آغاز پیروزی انقاب 
تـا امـروز در یـک خـط مسـتقیمی حرکـت کـرده اسـت و ایـن خـط 
مسـتقیم، خـط پایـداری بـر مبانـی و اصـول اسـامی اسـت. ملـت 
ایـران، ملـت متحجـری هـم نیسـت؛ اقتضائـات زمـان را دانسـته 
اسـت؛ اهـل علـم، اهـل تحقیـق، اهـل تفحـص، اهـل فهـم اسـت. 
ملـت مـا اینجورنـد. هـر دوره ای، هـر زمانـی، اقتضائاتـی داشـته 
اسـت و ملـت مـا بـر طبـق آن اقتضائـات عمـل کـرده.... ملـت 
بحمـداهلل راه خـودش را ادامـه داده اسـت. ایـن راه، راه تکامـل و 
راه پیشـرفت اسـت. ما ادعا نمیکنیم که توانسـته ایم به هدفهای 
واالی ایـن انقـاب - کـه معـارف حقیقـی اسـام اسـت - برسـیم؛ 
نـه، امـا در ایـن راه داریـم حرکـت میکنیـم؛ داریـم پیـش میرویـم. 

  1387/6/29   

خطبه های انقالب  

ملت ایران، پایدار بر مبانی 
و اصول اسالمی است

یادداشت هفته  

نگاهی به تجربه های بی نظیر و حرکت رو به آرمان انقالب اسالمی

وینده انقالب زنده    و      ر
   انقــالب و بــه چالــش کشــیدن هویــِت تمدن غربی  

انقــاب اســامی مــردم ایــران بــه رهبــری حضــرت امــام خمینــی�، 
ــا  ــی دنی ــه سیاس ــه صحن ــا ب ــه پ ــت ک ــرن اس ــم ق ــر از نی ــه کم ت اگرچ
گذاشــته، امــا نشــان داده اســت کــه در مقایســه بــا ســایر نظام هــای 
سیاســی و انقاب هایــی از قبیــل انقــاب کبیــر فرانســه در ســال 
1789، انقــاب 1917 روســیه و انقــاب 1962 الجزایــر، تفاوت هــای 
جــدی و عمیقــی دارد. » هرچــه مــن نــگاه کــردم مــوردی را پیــدا 
نکــردم کــه مثــل انقــاب اســامی، تحولــی کــه در دوره ی اول پدیــد 
ــا  ــکل، ب ــان ش ــا هم ــد، ب ــای بع ــا دهه ه ــد ی ــای بع ــد، در دوره ه آم
همــان هدفهــا، بــه ســوی همــان آرمانهــا و بــا همــان جهتگیری هــا 
ادامــه پیــدا کنــد. یــا اصــًا ادامــه پیــدا نکــرده، مثــل انقــاب شــوروی؛ 
یــا ادامــه پیــدا کــرده، منتهــا بــا یــک فترتــی... مثــل انقــاب کبیــر 

فرانســه.«  139۰/۵/19 
یکــی از وجــوه تمایــز انقــاب اســامی بــا ســایر انقاب هــای بــزرگ 
تاریــخ ایــن اســت کــه توانســت بــا برافراشــتن پرچــم مســتضعفین 
و ایســتادن در مقابــل مســتکبرین و طواغیــت عالــم، خــواب 
آشــفته فرعون هــای زمــان را بــه هــم بریــزد و بشــریت را یــک گام بــه 
حیــات طیبــه نزدیــک کنــد. »جمهــوری اســامی بــا شــعار دیــن وارد 
ــد،  ــظ کن ــودش را حف ــته خ ــه توانس ــر اینک ــاوه ب ــده، ع ــدان ش می
توانســته رشــد کنــد، توانســته ایــن منطــق را منتشــر کنــد، توانســته 
 َکَشــَجَرٍة 

ً
ــة َب  َطِیّ

ً
ــًا َکِلَمــة ــَر َکیــَف َضــَرَب اهَلَلُ َمَث ــم َت

َ
 ل

َ
ریشــه دار کنــد؛ ا

چالــش  بــه  خــودش...  وجــود  بــا  اســامی  َبة...جمهــوری  َطِیّ
کشــیده هوّیــت مرکــزی تمــّدن غربــی را.«    1۴۰1/۵/۵  بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه انقــاب مــردم ایــران در ســال 13۵7 را نمی تــوان 
هم طــراز بــا انقاب هــای معاصــر دانســت و می بایســت از آن بــه 
عنــوان انقابــی الهام بخــش و الهــی  یــاد کــرد. انقابــی کــه بــر 
اصــول و مبانــی الهــی ایســتادگی دارد و بــه اقتضائــات زمــان توجــه 
ــز در  ــر نشــاط مانــدن انقــاب اســامی نی می کنــد. ریشــه زنــده و پ
توجــه بــه همیــن اصــول و نیازهــا اســت. »انقــاب زنــده آن انقابــی 
اســت کــه بتوانــد در هــر دوره ای نیازهــای خــودش را بشناســد، 
خطــرات متوّجــه بــه خــودش را بشناســد، راه تأمیــن آن نیازهــا 
را پیــدا کنــد، راه خنثــی کــردن آن خطــرات را پیــدا کنــد... انقــاِب 
جمهــوری اســامی خــودش را مصــون نگــه داشــت.«  1۴۰1/11/19   

   از مردم ســاالری دینــی تــا »مــا می توانیم«
دســتاورد اساســی و فوق العــاده مهــم انقــاب اســامی ایــن 
موضــوع مهــم اســت  کــه حضــرت امــام خمینی�بــه عنــوان زعیــم 
و رهبــر آن، توانســت بــا طراحــی الگــوی امــام و امــت، انقــاب را وارد 
مرحلــه نظام ســازی اســامی نمایــد و ســاختارهای مــورد نیــاز را 

ــد.  ــامان بخش ــا س ــا آرمان ه ــگ ب هماهن
ــور  ــردم در رأس ام ــاب، م ــام ن ــوی اس ــده از الگ ــِی برآم در حکمران
کشــور قــرار دارنــد و اراده، عــزم و انتخــاب آنــان اســت کــه پیشــرفت 

کشــور را محقــق مــی ســازد. »قبــل از انقــاب، حکومــت ســلطنتی 
حکومــت  در  اســت.  مردم ســاالری  آن،  مقابــل  نقطــه ی  بــود. 
مردم ســاالری،  حکومــت  در  هیچکاره انــد؛  مــردم  ســلطنتی، 
مــردم همه کاره انــد. «   1389/11/1۵ مــردم ســاالری دینــی را می تــوان 
ــت،  ــران دانس ــت ای ــامی مل ــاب اس ــره انق ــن ثم ــن و مهم تری اولی
چراکــه تنهــا بــا اراده عمومــی مــردم اســت کــه اهــداف بلنــد انقــاب 
محقــق خواهــد شــد. »مهم تریــن کار اصولــی ای کــه انقــاب کــرده 
ــت؛  ــاالر اس ــام مردم س ــه نظ ــاالر ب ــام طاغوت س ــل نظ ــت، تبدی اس
ایــن مهم تریــن کاری اســت کــه انقــاب کــرده اســت؛ آن هــم بــا 

ــامی.«  1396/11/29  ــم اس ــام از تعالی اله
خــروج مــردم از حالــت انفعــال و بی تفاوتــی نســبت بــه امــور 
کشــور و تبدیــل شــدن بــه عناصــر فعــال و کنش گــر در جامعــه، 
ــی  ــرات فراوان ــه ثم ــت ک ــامی اس ــاب اس ــرکات انق ــن ب از مهم تری
ــوان  ــول، می ت ــن تح ــج ای ــه نتای ــت. از جمل ــراه داشته اس ــه هم را ب
بــه نهادینه ســازِی خودبــاوری و عــّزت ملــی اشــاره کــرد. »ملــت 
بــر اثــر انقــاب اســامی و نظــام اســامی بــه خودبــاوری دســت 
یافــت - یعنــی بــاور کــرد کــه می توانــد - ایــن را امــام بــه مــا درس 
داد و فضــای عمومــی نظــام اســامی ایــن را بــرای مــا بــه ارمغــان 

آورد.«  1382/11/2۴ 
از دیگــر دســتاوردهای ایــن الگــو، ارتقــاء شــگفت آور ســطح بینــش، 
فهــم و تشــخیص سیاســی مــردم اســت. »]انقــاب اســامی[ 
موضوعاتــی  در  بین المللــی  مســائل  فهــم  و  سیاســی  تحلیــل 
ــطین  ــئله ی فلس ــکا، مس ــوص آمری ــرب بخص ــات غ ــون جنای همچ
ــت آن، مســئله ی جنگ افروزی هــا و رذالتهــا و 

ّ
و ظلــم تاریخــی بــه مل

تهــا و امثــال آن را از انحصــار 
ّ
دخالتهــای قدرتهــای قلــدر در امــور مل

طبقــه ی محــدود و عزلت  گزیــده ای بــه نــام روشــنفکر، بیــرون آورد؛ 
این گونــه، روشــنفکری میــان عمــوم مــردم در همــه ی کشــور و 
همــه ی ســاحت هــای زندگــی جــاری شــد و مســائلی از ایــن دســت 
ــی بــرای نوجوانــان و نونهــاالن، روشــن و قابــل فهــم گشــت.«  حّت
   1397/11/22 بــه اوج رســاندن مشــارکت عمومــی، خصوصــا در 
و  حضــور  نتایــج  دیگــر  از  اجتماعــی،  و  سیاســی  عرصه هــای 
نقش آفرینــی مــردم در عرصه هــای گوناگــون اســت. »]انقــاب 
ماننــد  سیاســی  مســائل  در  را  مردمــی  مشــارکت  اســامی[ 
انتخابــات، مقابلــه بــا فتنه هــای داخلــی، حضــور در صحنه هــای 
ــی و استکبارســتیزی بــه اوج رســانید و در موضوعــات اجتماعــی 

ّ
مل

ماننــد کمک رســانی ها و فّعالّیتهــای نیکــوکاری کــه از پیــش  از 
انقــاب آغــاز شــده بــود، افزایــش چشــمگیر داد. پــس  از انقــاب، 
و  طبیعــی  حــوادث  در  خدمت رســانی  مســابقه  ی  در  مــردم 
ــد.«  1397/11/22   ــرکت میکنن ــتاقانه ش ــی مش ــای اجتماع کمبوده

   از پیشرفت در علم و فناوری تا گسترش همه جانبه معنویت
ــی  ــای انقاب ــدت نیروه ــور و مجاه ــا حض ــور ب ــر، کش ــوی دیگ از س

و جهــادی، طعــم شــیرین پیشــرفت را چشــید و شــور و اشــتیاق 
مــردم بــرای ســاختن ایــران اســامی و تــاش بــرای پیشــرفت و 
ــی در عرصه هــای گوناگــون 

ّ
کســب موفقیــت، موجــب پیشــرفت مل

شــد: »هــزاران شــرکت دانش بنیــان، هــزاران طــرح زیرســاختی 
و ضــروری بــرای کشــور در حوزه هــای عمــران و حمل ونقــل و 
صنعــت و نیــرو و معــدن و ســامت و کشــاورزی و آب و غیــره، 
یــا در حــال تحصیــل،  میلیون هــا تحصیل کــرده ی دانشــگاهی 
هــزاران واحــد دانشــگاهی در سراســر کشــور، ده هــا طــرح بــزرگ از 
ــاوری  ول های بنیــادی، فّن

ّ
قبیــل چرخــه ی ســوخت هســته ای، ســل

 جهــان، 
ّ

نانــو، زیســت فّناوری و غیــره بــا رتبه هــای نخســتین در کل
شــصت برابــر شــدن صــادرات غیرنفتــی، نزدیــک بــه ده برابــر شــدن 
واحدهــای صنعتــی، ده هــا برابــر شــدن صنایــع از نظــر کیفــی، 
تبدیــل صنعــت مونتــاژ بــه فّنــاوری بومــی، برجســتگی محســوس 
در رشــته های گوناگــون مهندســی از جملــه در صنایــع دفاعــی، 
درخشــش در رشــته های مهــم و حّســاس پزشــکی و جایــگاه 
مرجعّیــت در آن و ده هــا نمونــه ی دیگــر از پیشــرفت، محصــول آن 
روحیــه و آن حضــور و آن احســاس جمعــی اســت کــه انقــاب بــرای 

کشــور بــه ارمغــان آورد.«   1397/11/22
حرکــت رو بــه جلــوی ملــت ایــران در پرتــو انقــاب اســامی، نــه تنهــا 
باعــث کــم توجهــی بــه معنویــت نشــد، بلکــه هنــر انقــاب، در رشــد 
توأمــان جنبه هــای مــادی و معنــوی و جــاری ســاختن حداکثــرِی 
معنویــت در زندگــی مــردم و فرهنــگ عمومــی جامعــه بــود. دفــاع 
مقــدس را می تــوان مظهــر معنویتــی دانســت کــه جوانــان را نــه بــه 
گوشه نشــینی بلکــه بــه حضــور پرنشــاط بــرای دفــاع از ایــران ترغیــب 
کــرد. بعــد از جنــگ تحمیلــی نیــز، توجــه مــردم بــه معنویــت کاهــش 
نیافــت. به عنــوان نمونــه، آمــار شــرکت در مراســم های مذهبــی 
و برنامه هــای معنــوی -کــه روزگاری فقــط مــورد توجــه عــده ای 
خــاص بــود- به ویــژه در میــان نســل جــوان، روز بــه روز بیشــتر شــد. 

   حرکــت جهشــی در گام دوم انقــالب
انقــاب اســامی، نســخه ای از حکمرانــی اســت کــه توانســت 
ــظ  ــا حف ــت و ب ــق معنوی ــظ و تعمی ــا حف ــوان ب ــد، می ت ــان ده نش
اســتقال و عــزت ملــی، بــه ســوی آبادانــی و رشــد و پیشــرفت 
کشــور جهــش کــرد و بــه مرزهــای  باالدســت قله هــای علــم و 
فنــاوری دنیــا نزدیــک شــد.  امــروز نیــز حــل مشــکات کشــور، تنهــا 
ــری  ــردم و بهره گی ــارکت دادن م ــاب در مش ــیر انق ــه مس ــا ادام ب
از تــوان آن هــا در عرصه هــای گوناگــون امــکان پذیــر اســت. 
حضــور مــردم در صحنه هــای مختلــف، نقش آفرینــی نخبــگان و 
ــرای بهره گیــری از تــوان داخلــی،  تــاش و مجاهــدت مســئوالن ب
راه پیــروزی در برابــر مشــکات و غلبــه بــر دشــواری های مســیر 
ــق  ــه و تحق ــرفت همه جانب ــتقال و پیش ــای اس ــه قله ه ــیدن ب رس

آرمان هــای ایــران عزیــز، در گام دوم انقــاب اســامی اســت. 

مزار: گلستان شهدای اصفهان محل شهادت:  فرودگاه اصفهان در پی حمله منافقین

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 تبدیل کند به یک حادثه ی ُپرافتخار، به یک واقعه ی نامداِر در دنیا و آخرت، به یک وسیله ی 

عزِت پیش خدا و پیش کروبیاِن مأل اعلی، به یک اطمینان و یک سکینه ی قلبی و یک آرامش.    138۴/2/12 

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

شهید هفته  

تاریخ شهادت: 1364/11/26

امـروز آنچـه کـه در دنیـای مـاّدی، می توانـد کلیـد همـه اصاحـات و سـعادت ها 
محسـوب شـود، همیـن اسـت کـه انسـان ها بـه خـود آینـد، متذّکـر شـوند، هدف 
خلقـت را از ورای ایـن ظواهـر مـاّدی جسـتجو کننـد و در ورای ایـن ظواهـر مـاّدی 
زندگی، که همین خور و خواب، شـهوات، قدرت، مال پرسـتی و این چیزهاسـت، 
دنبـال حقیقتـی بگردنـد. ریشـه فسـاد، عـدِم توجـه بـه ایـن باطـِن حقیقـِی عالـم 
اسـت. سـّر، معنـا و باطـن زندگـی و حیـات انسـان، ایـن اسـت: متوجـه یـک مبـدأ و 
تکلیـف بـودن. منتظـر یـک الهـام بـودن. گـوش بـه فرمـان یـک مبـدأ حاکـم و قـادر 
و صاحـب اختیـاِر از غیـب بـودن. ایـن، اصـل قضیـه اسـت... تعبیـر قرآنـی،   همـان 
ذیـن یؤمنـون بالغیـب.« )1(... ایـن، اّولیـن هدیـه 

ّ
»ایمـان بـه غیـب« اسـت: »ال

بعثت هـا بـه انسـان ها و اّولیـن هـدف پیغمبـر اسـت؛ کـه آن هـا را متذّکـر کنـد و بـه 
آن هـا ایمـان بدهـد؛ آن هـم ایمـان بـه غیـب.    137۴/9/29 
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»ایمان به غیب«
اّولین هدیه بعثت  انبیاء  به انسان ها است

به رسم آیه ها  

آن کــه میتوانــد یــک تمــّدن را محتمــل کند و ممکــن کند و 
تحّقق ببخشــد، عبارت اســت از نیروی انســانی... این نسل 
را شــما میخواهید امروز بســازید. نســلی که خودســاخته  
اســت، دارای هوّیت اســت؛ هوّیت ایرانی- اســامی محکم 
و عمیقی دارد، دلباخته و فریفته ی این و آن و بازمانده های 
تمّدن منسوخ شــده ی شــرق و غرب نیســت؛ نســلی اســت 
دانا، دانشمند، کارآمد، ماهر، آشنا با سبک زندگی اسامی 

و سّنت های ایرانی؛ یک چنین نسلی الزم است تا بتواند آن 
تمــّدن را بســازد... اگر بخواهیــم آن تمّدن با آن فراگیری به 
وجود بیاید، ما بایســتی این نســل را توســعه بدهیم... این 
دوازده سال]دوران تحصیل در مدرسه[ بزرگ ترین فرصت 
اســت برای جمهوری اســامی که بتواند ارزشها را، آرمانهای 
انقاب را بدرستی به این نسل منتقل کند و هوّیت اسامی 

و ایرانــی را در او نهادینــه کند.    1۴۰1/2/21 

دغدغه های فرهنگی  

آرمان های انقالب اسالمی را به نسل جدید منتقل کنید

سؤال: آیا تداخل نماز غفیله 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  

بیست و دوی بهمن متعلق به ملت ایران است، متعلق به امام بزرگوار است، متعلق به شهداست، متعلق به آن روح و معنای 
حقیقی انقاب اســامی اســت، مال ملت اســت؛ دشــمن میخواهد این ثروت عظیم و ذخیره ی عظیم ملی را متزلزل کند، 
ضعیف کند. شما با تمام قوا ان شاءاهلل باید در صحنه باشید و عاقانه و مدبرانه حرکت کنید. ملت هم - بدانید - دلبند و 
دلبسته ی به همین شعارهای اساسی انقاب است. امروز در دنیا عزت ملت ایران، عظمت ملت ایران - که دشمن هم به 

آن اقرار میکند - به برکت همین انقاب و این حضور مردمی است؛ و ملت ایران این را از دست نخواهند داد.     1388/1۰/29

بیست و دوم بهمن متعلق به ملت ایران است

عکس نوشت  

 تصویری از حضور و سخنرانی آیت اهلل خامنه ای در مراسم سالگرد پیروزی انقالب،1363/11/22

مــن یــادم اســت ســالهای 38 و 39 و ۴۰ و ...، دانشــجوها 
تحرکاتی داشــتند، منتها بشــدت ســرکوب میشــد و اجازه 
نمیدادنــد بــروز پیدا کند؛ تا نهضت روحانیت در ســال 13۴1 
و اوجش در سال ۴2 شروع شد، که اینجا باز شما نشانه ی 
جنبــش دانشــجوئی را مشــاهده میکنیــد؛ یعنــی در تمام 
پانزده سالی که بین 13۴2 است که شروع نهضت روحانیت 
باشد، تا 13۵7 که پیروزی انقاب اتفاق افتاد، شما در همه 

جا و دوشادوش روحانیت و در کنار او، جنبش دانشجوئی 
را مشــاهده میکنیــد. دانشــگاه های کشــور، محیطهــای 
دانشــجوئی کشــور، مرکــز تحــرک و فعالیــت اســت و یکی از 
بازوهای اساســی نهضت در تمام طول این مدت - که این 
را مــا از نزدیــک هم خودمان شــاهد بودیم؛ هم دوســتانی 
کــه در کار نهضــت و مبــارزات بودند و هــم همه این را تجربه 

کرده اند و آزموده اند- دانشــجویانند.    1387/9/2۴ 

خاطره و روایت  

جنبش دانشجوئی دوشادوش روحانیت

ماهـا، عمـوم مـردم، آنچنان کـه بایـد و شـاید، 
همچنـان قـدر نمـاز را نمیدانیـم. نمـاز بـه معنـای 
واقعـی کلمـه عمـود دیـن اسـت؛ معنـای عمـود 
ایـن اسـت کـه اگـر نبـود، سـقف فـرو میریـزد؛ بنـا 
شـکل بنایـِی خـود را از دسـت میدهـد؛ نمـاز ایـن 
ـف 

ّ
اسـت. بنابرایـن پیکـره ی عظیـم دیـن متوق

اسـت بـه نمـاز. کـدام نمـاز میتوانـد ایـن پیکـره 
را حفـظ کنـد؟ آن نمـازی کـه دارای خصوصّیـات 
ِ َتقـّی، ناهـی از 

ّ
ربـاُن ُکل

ُ
مطلـوب خـود باشـد: ق

فحشـا و منکـر، نمـازی کـه بـا ذکـر همـراه باشـد... 
ایـن ذکـری را کـه در درون نمـاز اسـت، هـم بایـد 
عمـل کنیـم، هـم بایـد ترویـج کنیـم.     ۵/31 /139۵

نماز مطلوب
عمود دین است

درس اخالق  

379379

سخـــن    قیام هلل 
هفتـــــه

ݢاز 1۵ خــرداد ســال ۴2 تــا 22 بهمــن ۵7، مــردم  ݢ
همــواره میــدان دار صحنه مبارزه بــا رژیم پهلوی 
بودنــد. انقاب اســامی در میان انقاب هــای گوناگون 
بــه معنــای حقیقی و دقیق کلمــه مردمی بود. »در طول 
تاریــخ مــا، هیچ حادثــه ای مثل حادثه ی پیــروزی انقاب 
اسامی و حوادث بعد از آن نبوده است که مردم در آن، 
نقش مســتقیم داشــته باشند. در انقاب اسامی مردم 
آمدند؛ همه ی مردم، همه ی قشــرهای مردم، از شــهری 
و روســتائی، از زن و مــرد، از پیــر و جــوان، از تحصیلکرده و 
بیســواد، همــه و همــه در کنــار هم حضور پیــدا کردند.«          
139۰/7/2۰ و ایــن حضور مردمــی، طراحی امام خمینیبود. 

امامسال ها با اقشار گوناگون جامعه ایران، از روستایی 
و شهری گرفته تا محصل و بیسواد،کارمند، طلبه، کارگر، 
معلم، زن، جوان و نوجوان سخن گفتند و این گروه های 

مختلف، مخاطبان همیشــگی ایشان بودند.
امام برای مردم از "لیقوم الناس بالقســط" گفتند و"اســام 
انقابی" 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 بودنــد، در جریان مبــارزات انقاب، خود را 
صاحــب قــدرت و اراده یافتند. »در ســال ۵6 عــّده ای از ما را 
به شــهرهای مختلف کشــور تبعید کردند که این تبعید، در 
اوایل یا اواسط پاییز ۵7 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 همــه جای کشــور این گونه بود. تهــران در این 
زمینه نقش محوری داشــت؛ بعد شــهرهای بزرگ؛ ســپس 
شــهرهای کوچــک و نهایتا روســتاها به جنبــش در آمدند و 

مردم در همه جا به راهپیمایی پرداختند.«     1373/11/1۴

   مــردم، عامل پیروزی و حفِظ انقالب
قیام برای خدا جواب داد و در 22 بهمن ۵7 انقاب اسامی 
پیروز شــد، اما هنوز تا رســیدن به هدف ها، راه طوالنی ای 
پیــش رو بــود. ســوال مهمــی وجــود داشــت:"ادامه 
مســیر چگونــه خواهد بود؟" برخی خواســتند در همان 
 ایســتگاه اول، مــردم را از قطــار انقــاب پیــاده کننــد، 

امــا امــام �در خشــت خــام، تصویــر روشــن فــردا را در 
همراهی با مردم می دیدند. »نکته ی اساســی در انقاب 
مــا ایــن بــود که نقش مردم با پیروزی انقاب   تمام نشــد؛ 
و این از حکمت امام بزرگوار ما و ژرف نگری آن مرد حکیم 
و معنــوی و الهــی بود. او ملت ایران را بدرســتی شــناخته 
بود، ملت ایران را باور کرده بود، به ســامت و صداقت و 
عزم راسخ و توانائی های ملت ایران ایمان داشت. همان 
روزهــا بعضی ها بودند کــه میگفتند خیلی خوب، انقاب 
پیــروز شــد، مــردم برگردنــد برونــد خانه هاشــان. امــام 
محکــم ایســتاد و کارهــا را بــه مــردم ســپرد.«     139۰/7/2۰ 
همیــن دلبســتگی ملــت بــه نظــام اســامی، در همــان 
ســالهای ابتدایــی پیــروزی، انقــاب نوپــای مــردم ایــران 
را از گردنه هــای ســختی، هم چــون غائلــه تجزیه طلبــی 
گروهک هــا و اقدامات تروریســتی منافقین، به ســامت 
عبــور داد.  هنــوز زخم هــای تــرور، خیانــت و تجزیه طلبی، 
بــر پیکــر انقــاب التیــام نیافته بود که ارتــش تا بن دندان 
مســلح بعثی با پشــتیبانی مســتکبرین دنیا، نهال نوپای 
جمهــوری اســامی را مــورد هجــوم قــرار داد. در پــی این 
حملــه متجاوزانــه بــه خاک کشــور، گروه هــای مردمی در 
اســتان های مــرزی، پیشــقراوالن ایســتادگی و فــداکاری 
شــدند. در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس، مــردان 
اســلحه به دســت به جبهه ها رفتند و زنان هم پشــتیبانی 
از جنــگ را برعهــده گرفتند. امــا زیبایی های پیوند انقاب 
و مردم، منحصر به آن ســالها هم نماند و مردم در ادامه 
مســیر نیــز جانانــه پــای کار انقاب ایســتادند. دشــمن با 
هــدف از پــای در آوردن انقــاب اســامی، راهبردهــای 
"ایجاد اختاف و بر هم زدن وحدت میان اقشــار مختلف 
مــردم" و "ایجــاد شــکاف میــان ملــت و حاکمیــت" را در 
پیــش گرفــت و تــاش می کــرد بــا تکنیــک دروغ پــردازی و 
شایعه سازی، نقشه های تازه اش برای ایران را در میدان 
جنــگ نــرم، عملیاتی کند. فتنه دشــمن در ســال های 78 
و 88 با پاســخ قاطع مردم در 23 تیر و 9دی ناکام ماند. 
»مــردم در همــه ی ایــن دورانهــا قهرمــان اصلــی ماجرا و 
سرگذشــت انقاب بوده اند. ایــن راه پیمایی های عظیم، 
این حضور مردمی عظیم، این حضور در جبهه های دفاع 
مقّدس در طول هشــت ســال و در بقّیه ی جبهه ها، این 
راه پیمایی ها و تظاهرات انقابی، بیست ودّوم بهمن، روز 
قــدس، حوادثــی مثل بیست وســّوم تیر، مثــل نهم دی؛ 
ت 

ّ
اینهــا چیزهــای عجیبــی اســت؛  در همه ی اینهــا این مل

اســت که توانســته ]شگفتی بیافریند[.«     1۴۰1/6/8
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»پرچم اتحاد« عنوان پویش  جدید بخش تعامل با مخاطب »همگام« است.
رسانه KHAMENEI.IR همگام با ملت ایران برای برگزاری هرچه با شکوه تر راهپیمایی 22 بهمن امسال، در قالب پویش #پرچم_
KHAMENEI. اتحاد از کاربران شــبکه های اجتماعی دعوت میکند تا تصاویر حضور خود در راهپیمایی 22 بهمن را برای رســانه

IR ارسال یا با هشتگ #پرچم_اتحاد در فضای مجازی منتشر کنند.
   شیوه مشارکت در پویش:

در دهه فجر ضمن ترویج پرچم ایران در فضای مجازی، از حضورتان در راهپیمایی 22 بهمن و جشن پیروزی انقاب، عکس تهیه 
و برای رسانه KHAMENEI.IR ارسال کنید، یا با هشتگ #پرچم_اتحاد در فضای مجازی منتشر نمایید.

پویش »پرچم اتحاد«

 همزمان با ۲۲ بهمن برگزار میشود

پویش  

برای رشد اقتصاد کشور و اصاح امور اقتصادی کشور، به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم... »اقتصاد 
دانش بنیان« یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فّناوری پیشــرفته نقش آفرینِی فراوان و کاملی داشــته باشــد در همه ی عرصه های 
تولیــد... یعنــی حّتــی انتخــاب آن کار تولیــدی؛ چــون لزومــی ندارد که انســان همه ی کارهــای تولیدی را انجام بدهــد. انتخاب آن 
کار تولیدی هم ]باید[ برخاســته ی از نگاه دانشــی و بینشــی و علمی باشــد؛ این معنای اقتصاد دانش بنیان اســت که در همه ی 
عرصه های اقتصاد دخالت داشــته باشــد... اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید میشــود؛ بهره وری را افزایش 
میدهد که امروز یکی از مشــکات ما کاهش بهره وری اســت؛ کیفّیت محصول را افزایش میدهد، بهبود میبخشــد و محصوالت را 
رقابت پذیر میکند؛ یعنی در بازارهای جهانی، ما میتوانیم از این محصوالت به عنوان محصوالت رقابت پذیر استفاده کنیم.      1۴۰1/1/1 

اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید می شود

تولید ملی   

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

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

راز پیروزی و استمرار انقالب مردم ایران را بررسی می کند 

   در میداِن انقالب 

حــوادث پرفــراز و نشــیب چهــل و چهــار ســال گذشــته، 
بهتریــن حکایت گــر پیونــد ناگسســتنی انقــاب و مردم 
اســت. پیونــدی کــه تبدیل به یکــی از نقــاط تمایز اصلی 
انقاب اســامی مردم ایران با ســایر انقاب های جهان 
شــده و جمهوری اســامی را از گردنه های ســخت عبور 
داده اســت. »توقع دشــمنان اســام و دشــمنان ایران 
ایــن بــود که مردم بعد از یک ســال دو ســال پنج ســال، 
خســته بشــوند، یادشان برود، از انقاب دست بکشند؛ 
کمااینکــه در بســیاری از انقابهــای دنیــا همیــن اتفــاق 
افتــاده اســت؛ اینکــه مــن میگویم "بســیاری"، در واقع 
بایــد گفــت همــه؛ در ایــن انقابهایــی کــه در دویســت، 
دویســت وپنجاه ســال اخیر در دنیا اتفاق افتاده اســت، 
تــا آنجایــی که بنده ســراغ دارم همه جا همین جور بوده 
اســت، بعــد از گذشــت یک مدتــی آبها از آســیاب افتاده 
اســت و آن مــوج انقــاب فروکــش کــرده و تمام شــده، 
برگشــته بــه حالــت ســابق.«     1392/12/1۵ اکنــون انقاِب 
مــردم ایــران -که از نظر دشــمنان نبایــد عمری طوالنی 
می کرد- چهل و چهارمین ســالگرد پیروزی اش را جشن 
می گیرد و طبیعی اســت که دشــمنان قســم خورده این 
مــرز و بــوم نیــز همیــن نقطه قــوت را هدف قــرار دهند. 
در اغتشاشــات اخیــر، دشــمن بــا بــه راه انداختــن یــک 
جنگ ترکیبی، ایجاد شــکاف میان نظام و مردم را دنبال 
می کــرد، امــا بــار دیگر محاســباتش غلــط از آب درآمد و 
نقشــه هایش، علی رغــم هزینه هــای هنگفــت، نقــش 
بــر آب شــد، چراکــه »مــردم نشــان دادند که با دشــمن 
همراه نیســتند. البّته دشــمن در رســانه ها لشکرسازی 
میکند؛ لشکرســازی کاذب، انبوه سازی دروغ. می بینید 
در رســانه های گوناگوِن دشــمن، جوری وانمود میکند 
کــه آدم غافــل و بی خبر تصّور میکند که واقعا یک خبری 
اســت؛ ]در حالــی کــه[ واقــع قضّیــه ایــن نیســت. آنچه 
انبوه اســت، آنچه عظیم اســت، حضور مردم در خدمت 

انقاب و در میدانهای انقاب اســت.«    1۴۰1/8/28 

   »اتحاد ملی«: راهبرد انقالب در مقابل دشمن بدخواه
اسـامی  انقـاب  اصلـی  سـرمایه  مـردم  شـک،  بـدون 
هسـتند و از همیـن رو دشـمن بـه دنبـال از بیـن بـردن 
عقبـه  مردمـی و ایجـاد انشـقاق و شـکاف اجتماعـی و 
خدشـه بـه انسـجام ملـی و اعتمـاد متقابـل مـردم و نظام 
بـوده و هسـت. راهبـرد صحیـح در مقابـل ایـن نقشـه هـم 
تقویـت وحـدت و اتحـاد ملـی اسـت. تدبیـر اخیـر رهبـر 
انقـاب اسـامی در موافقـت بـا عفـو و تخفیـف مجـازات 
گسـترده متهمـان و محکومـان، عـاوه بـر نشـان دادن 
جلوه هـای رافـت و عطوفـت و اقتـدار نظـام اسـامی،  از 
مصادیـق بـارز همیـن رویکـرد و در جهـت تقویـت انسـجام 
نقشـه  و  اجتماعـی  انشـقاق  توطئـه  کـه   اسـت  ملـی  
دشـمن را برهـم زد. بایـد دانسـت کـه اتحـاد و وحـدت 
ملـی از راهبردهـای اساسـی انقـاب اسـت و نبایـد چنیـن 
رکن مهّمی را درسـطح مفاهیم موهوم همچون آشـتی 
ملـی بـرای جامعـه و نظـام اسـامی تقلیـل داد. چراکـه 
ملـت همـواره ثابـت کـرده اسـت که با دوسـتداران اسـام 
ت را نگه میدارد 

ّ
و انقاب همراه است و  »آن چیزی که مل

امیـد اسـت و وحـدت؛ اّتحـاد میـان آحـاد مـردم. بلـه،  
سـایق مختلفـی وجـود دارد، اختافـات نظـر در مسـائل 
اّمـا دربـاره ی اسـام، دربـاره ی  گوناگـون وجـود دارد، 
نظـام، دربـاره ی انقـاب، وحـدت نظـر بیـن مـردم هسـت؛ 

نگذاریـم ایـن وحـدت نظـر از بیـن بـرود.«    1۴۰1/1۰/22  
جشن مردمی سالگرد پیروزی انقاب در سراسر کشور 
نیــز همــواره نشــان اوج همدلــی و وفــاداری مــردم به 
آرمانهای انقاب اســامی اســت. »بیست ودّوم بهمن 
امســال ان شــاءاهلل بــه توفیــق الهــی، مظهــر حضــور 
مــردم، مظهــر عــّزت مــردم، مظهــر اعتمــاد مــردم بــه 
ــی اســت.«   1۴۰1/11/19 

ّ
یکدیگــر اســت؛ مظهــر اّتحــاد مل

روزی کــه ملــت ایــران بــار دیگــر بــا اهتــزاز پرچــم اتحاد 
خــود »می توانــد ایــن پیام را به طور صریح به دشــمن 
ی، 

ّ
برســانند کــه تــاش او بــرای از بیــن بــردن اتحــاد مل

تاش خنثی شــده ای اســت و نمیتوانند مردم را از هم 
جــدا کنند.«     1۴۰1/11/19


