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ت بـــزرگ ایران زیـــر پرچِم برجســـته و بلند انقاب اســـامی ایســـتاده و به افق هـــای آرمانی 
ّ
چهل ســـال اســـت کـــه مل

پیِش روِی خود می نگرد. از آغازین نقطه ی حرکت تا امروز که نظام جمهوری اســـامی به نشـــاط »چهل ســـالگی« رسیده 
اســـت، ریل های انقاب یک به یک پشـــت ســـر نهاده شـــده و امید می رود این مســـیر با قاطعیت و استقامت بیش از 

پیـــش، تا نیل به »تمدن نوین اســـامی« طی شـــود.
آنانـــی کـــه در تمـــام این چهل ســـال، از ســـر جهل یا عنـــاد، با ظهور و بـــروز قدرت انقـــاب اســـامی در جهان مخالفت 
کردنـــد، در مخیلـــه ی خـــود راه نمی دادنـــد کـــه انقـــاب در آســـتانه چهـــل ســـالگی خود بـــه فکـــر چشـــم اندازی بزرگ تر و 
بلندمدت تـــر از قبـــل باشـــد. علی رغم چنین تصوراتـــی و در حالی که وعده داده می شـــد چهل ســـالگی انقاب اســـامی 
مصادف با شکســـت آن در اوج دشـــمنی ها باشد، رهبر معظم انقاب؟ظفح؟ در پیامی تحت عنوان »بیانیه گام دوم« نه تنها 

ایـــن خیـــال باطل را برهـــم زدند، بلکـــه از زاویه ای متفاوت، چشـــم انداز آینده انقاب اســـامی را ترســـیم نمودند. 
»بیانیه گام دوم انقاب اسامی« توسط رهبر معظم انقاب اسامی؟ظفح؟، در چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی 
در 22 بهمن ماه 139۷ خطاب به ملت شـــریف ایران صادر شـــده اســـت و نشـــان می دهد، حرکت ُپرشـــتاب قطار انقاب 
و جهت بخشـــی ریل های این مســـیر دشـــوار، بیشـــتر از هر گروهی در جامعه، بر عهده »جوانان« نهاده شـــده که جهاِد 

مهِم »ســـاخت ایران اسامی بزرگ« از وظایف ایشـــان شمرده شده است.
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یک چهره
در بخش هایی از کتاب کار، چهره هایی مرتبط با موضوع بحث به عنوان یک الگو معرفی شده است.

یک ݡکتاب
در برخـــی بندها کتاب هایی برای مطالعه بیشـــتر معرفی شـــده اســـت. بـــرای تهیه این کتاب هـــا می توانید به 

ســـایت کتاب کار مراجعه فرمایید.

یک توضیح
توضیحاتـــی در حاشـــیه کـــه به درک بیشـــتر متن کمک می کننـــد.  هر کادر توضیـــح، از یک پرونده پشـــتیبان 

برخوردار اســـت. اگر مایل به مطالعه بیشـــتر درباره آن موضوع هســـتید، می توانید از طریق وب  سایت 
کتاب به محتوای آن دسترســـی داشـــته باشـــید. همچنین منابع مورد اســـتفاده هر بخش، در سایت 

کتاب کار موجود اســـت.

ح بیانیه شر
بیشتر متن کتاب کار، شرح بیانیه است. کل شرح، برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری ؟ظفح؟ است. 

کار و تمرین
برای پاســـخ به این ســـوال که »مـــن در گام دوم انقاب چه کاری می توانم انجـــام بدهم؟« بوم ها و تمرین هایی 
در کتاب طراحی شـــده اســـت. اگر از آن دســـته از مخاطبان هســـتید، که نمی خواهید کتاب تان خط خطی شـــود، فایل 

قابـــل چـــاپ ایـــن بوم ها را برای شـــما، در ســـایت کتاب قـــرار داده ایم. این بوم ها پاســـخ درســـت یا غلط 
نـــدارد. معتقدیـــم همیـــن فکر کـــردن روی بخش هـــای مختلف یک بـــوم، مـــا را یک قدم بـــه هدف بوم 

نزدیـــک می کند. حتما راهنمای اســـتفاده از بوم ها را در ســـایت کتـــاب کار مطالعه فرمایید. 

اینفوگرافیک
در کنـــار متـــن اصلی، برخی بیانات مرتبط با متـــن اصلی مقام معظم رهبری؟ظفح؟، به صورت اینفوگرافیک  ســـاده 

دســـته بندی و نمایش داده شده است.

به قول قرآن
در حاشـــیه کتاب، پیوســـت های قرآنی مرتبط با متن اصلی کتاب، به عنوان »به قول قرآن« درج شـــده اســـت. 

محتوای نمایشـــگاهی به قول قرآن ها را می توانید از ســـایت کتاب کار دریافت کنید.

راهنمای ݡکتاب
متن بیانیه

متن اصلی بیانیه به صورت درشت و به این سبک در کتاب کار نوشته شده است. 
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یک عݡکس
در بین متن ها، عکس هایی آمده است که کلی حرف برای گفتن دارند.

یک فیلم
هـــر جـــای کتاب ایـــن آیکـــون را دیدیـــد، برای دیـــدن یک فیلـــم خـــوب برنامه ریزی کنیـــد. این 
فیلـــم ها متناســـب با موضـــوع متنی اســـت که همان صفحـــات می خوانید. شـــما می توانیـــد از طریق 

بارکدخـــوان یا ســـایت کتـــاب کار، به فیلـــم مرتبط بـــا آن موضوع وصل شـــوید.

شخصݡی سازی
امکان سفارشی ســـازی بخش »کار و تمرین« متناســـب با موضوع کار نهادها و ســـازمان های مختلف. جهت 
دریافت اطاعات بیشـــتر از این ویژگی نوآورانه و خاص کتاب به بخش شـــخصی ســـازی ســـایت کتاب مراجعه فرمایید.

سایت ݡکتاب
کلیه پیوست های چندرسانه ای و غیرمکتوب کتاب، در سایت کتاب  کار قابل دسترسی خواهد بود. 

بارݡکد
هـــر جـــای کتاب بارکـــد دیدید، بـــا نرم افزار بارکدخـــوان آن را اســـکن کنید. اگـــر احتمـــاال نرم افزار بارکدخـــوان نیاز 

داشـــتید، از آدرس www.ketab40.ir/qr.apk در ســـایت کتـــاب کار دانلـــود کنیـــد.

رویدادها
اگـــر عـــزم کار جمعی حـــول بیانیه گام دوم را داریـــد، برگزاری رویدادهـــای رقابتی حول بیانیـــه گام دوم یکی از 
پیشنهادهاســـت. ایـــن رویدادهـــا، بارها در جمع هـــا و مجموعه های مختلف تجربه شـــده اســـت. چنانچه تصمیم 
جـــدی بـــه برگزاری رویـــداد حول بیانیه گام دوم انقاب اســـامی را داریـــد، حتما به بخش رویداد در ســـایت کتاب کار 

بزنید. سر 

فایل های آموزشݡی
بـــرای ارائـــه یا تدریـــس موضوعات اصلی بیانیه گام دوم انقاب به اقشـــار مختلـــف مردم بویژه 
جوانان و نوجوانان پرده نگارهایی )پاورپوینت هایی( آماده شـــده و از ســـایت کتاب قابل دریافت است.

ݡکتاب ݡکار شنیدنی
اگر فرصت خواندن کتاب را نداشتید، نگران نباشید، نسخه صوتی کتاب کار را بشنوید.
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جرقــــــه

ایده اصلی ݡکتاب از ݡکجا آمده است؟
مقـــام معظـــم رهبری؟ظفح؟بارهـــا و بارها به اهمیـــت تبیین بیانیـــه گام دوم انقـــاب اشـــاره کرده اند: »تجاوب قشـــرهای 
ب و دیگران به این بیانّیه ی چهلمین سال، بیانّیه ی 

ّ
مختلف از نخبگان و آحاد جوانان و دانشجویان و روحانّیون و طا

گام دّوم، بســـیار بجا و خرســـندکننده بود. این نشـــان دهنده ی این اســـت که نیاز به تبیین وجـــود دارد..«.
همچنین ایشـــان در دیدار با دانشـــجویان در خردادماه 1398 به بیان هندســـه کلی بیانیه گام دوم انقاب پرداخته و 
آن را در چهار نقطه کلی ترســـیم کرده اند. این چهار نقطه شـــد فهرســـت اصلی همین کتابی که در دســـتان شماســـت، 

»کتاِب کاِر بیانیه گام دوم انقاب«.
 بـــه زعـــم مقام معظم رهبـــری؟ظفح؟ آغاز ماموریت ملـــت ایران بخصـــوص جوانـــان، در گام دوم انقاب بـــا درک این چهار 

نقطه، قابل درک و پیگیری اســـت:
   نقطه اول:

»عظمت حادثه انقاب«
    نقطه دوم:

» »عظمت راه طی شده و کارکرد انقاب تا امروز
     نقطه سوم:

»عظمت چشم اندازی که باید به آن برسیم«
      نقطه چهارم:

»عظمت نقش نیروی جوان متعهد«
همچنیـــن در ادامـــه فرمودنـــد: »این چهار نقطه ای اســـت که ما اینجا خواســـتیم ]بیان کنیم[. البّته مـــن عرض کردم 
بـــه اجمـــال؛ در یک بیانیه نمی شـــود خیلـــی این چیزها را تفصیـــل داد، یک کتاب یا دو کتاب باید نوشـــت، لکـــن جا برای 

تفصیـــل و فکر و مطالعه و تعمیق ایـــن حرف ها وجـــود دارد«.  1398/3/1
ایـــده اصلـــی »کتـــاِب کاِر بیانیه گام دوم انقـــاب« از بیانات مقام معظم رهبـــری؟ظفح؟ در همین دیدار دانشـــجویی خرداد 

1398 برآمده اســـت. و فهرســـت کلـــی کتاب حاضر همین چهار نقطه اســـت.
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سبک پژوهش
برای انجام پژوهش حاضر، تاش شـــده اســـت محورهای بیانیه گام دوم انقاب یک به یک مورد بررســـی واقع شـــود 
و کلیدواژه هـــای مهـــم آن اســـتخراج گـــردد. در ادامه کلیه فیش های مرتبط بـــا موضوعات، گزینش و مورد اســـتفاده قرار 
گرفـــت. نهایتـــا، برای تنظیم کتاب کار، از 42۶ فیش اســـتفاده شـــد  که همگـــی برگرفته از بیانات مقـــام معظم رهبری ؟ظفح؟ 

هستند.
از آنجا که هر محور از بیانیه، موضوعی مســـتقل از محورهای دیگر دارد و حتی محورهای مشـــابه هر کدام از منظری 
متفاوت ارائه شـــده و به مقطع زمانی خاصی از مســـیر انقاب اشـــاره دارند، تاش شـــده شـــرِح هر بخش با بخش های 
بعدی آن اتصال خوب و مناســـبی داشـــته باشـــد. شرح هر محور از بیانیه با اســـتفاده از بیانات سابق تا آنجا پیش رفته 
اســـت کـــه موضوع هر محـــور، از منظر مخاطب دور و فراموش نشـــود. از طرفی اتصال هر فیـــش به متن محوری بعدی 

به گونه ای اســـت که موضوع دچار گسســـتگی نشده و ســـخن اصلی گم نشود. 
از آنجـــا کـــه »چهل ســـالگی« در بیانیـــه گام دوم از اهمیت زمانـــی ویژه ای برخوردار اســـت، کلیه قیدهـــای زمان کمتر از 
چهل ســـال، که خیلی در متن ضروری نیســـتند و حذف آنها به متن ضربه ای نمی زند، حذف شـــدند تا شـــرح مکمل به 

انقضـــای تاریخ و محدودیت زمانی دچار نشـــود.
همچنیـــن بـــرای روان تر شـــدن متـــن، کلیـــه عباراتی کـــه در بین متن هـــا ضـــروری نبودند یا بـــا موضوع اصلـــی ارتباط 
مســـتقیمی نداشـــتند حذف شـــده اند. اگر متن موردنظـــر از ابتـــدای پاراگراف حذف شـــده، محل حذف با عامـــت .. در 
ابتدای شـــرح نشـــان داده شده اســـت. اگر متن موردنظر در میانه پاراگراف حذف شـــده، با عامت )..( مشخص شده و 

اگـــر ایـــن حذف از انتهـــای پاراگراف انجام گرفتـــه، انتهای پاراگـــراف با درج ... در پایان آن بخش، رها شـــده اســـت. 
بـــرای رعایـــت اختصـــار در متن و اجتنـــاب از تکـــرار، هر جا توضیحـــات حاشـــیه ای و دور از متن اصلی، برای شـــرح یک 
کلیدواژه وجود داشـــت، حذف و در محل حذف از عامت )؛( اســـتفاده شـــده و در ادامه توضیحات اصلی آورده شده که 

در کل معنـــا و هـــدف اصلی را بدون خدشـــه منتقل می کند.
بـــه طـــور کلـــی در تنظیم اثر حاضر، بـــه دیدارهای مقام معظم رهبـــری؟ظفح؟ از ســـال 13۶5 تا پایان آبان مـــاه 1398 مراجعه 
و تـــاش شـــده موثرترین و کوتاه ترین فیش های موجود انتخاب شـــود تا هـــم مخاطب به خوبی دربـــاره موضوع اقناع 

شـــود و هم هنگام مطالعه دچار خســـتگی نشود.
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انتخـــاب  را  آن  هســـتند  مـــردم  کـــه 
مـــا  مـــردم  مـــا،  مـــورد  در  می کننـــد. 
انتخاب کردند: »جمهورى اسامی«. 
جمهورى اســـامی یعنـــی نظامی که 
در آن، مردم ســـاالرى از اســـام گرفته 
شـــده اســـت و با ارزش هاى اسامی 
حلقـــه  ایـــن  از  مـــا  اســـت.  همـــراه 

خیلی ها 
می خواستند

ت هـــای زیر 
ّ

   از میـــان همـــه ی مل
تی به انقالب هّمت 

ّ
ســـتم، کمتر مل

ت هایی که 
ّ

می گمارد؛ و در میـــان مل
به پاخاســـته و انقالب کرده اند، کمتر 
دیده شـــده که توانســـته باشند کار 
را بـــه نهایـــت رســـانده و به جز تغییر 
حکومت هـــا، آرمان هـــای انقالبـــی را 

حفظ کرده باشـــند. 
آفت هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
اسـت.  »ارتجـاع«  انقاب هـا  همـه ی 
ارتجـاع یعنـی چـه؟ یعنـی ایـن حرکتـی 
و  بـود  کـرده  شـروع  انقـاب  کـه 
بـا  مسـیر  ایـن  در  داشـتند  ـت 

ّ
مل

نیـروی انقابـی و بـا سـرعت حرکـت 
می کردنـد، در یـک جاهایـی سسـت 
بشـوند،  ـف 

ّ
متوق بعـد  بشـوند، 

اسـت؛  ارتجـاع  ایـن  برگردنـد؛  بعـد 
همـه ی  برگشـت.  یعنـی  ارتجـاع 
انقاب هـای بـزرگ تاریخ که ما آن ها را 
می شناسـیم -مثل انقاب فرانسه، 
مثـل انقـاب روسـیه و انقاب هایـی 
آفریقـا و آمریـکای  کـه در کشـورهای 
التیـن و جاهـای دیگـر اّتفـاق افتـاد- 
سـال های  در  اسـتثنا  بـدون   

ً
تقریبـا

اّول عمر خودشان به این بلّیه دچار 
شـدند؛ اینکـه چهـل سـال بگـذرد و 
نخـورد،  دسـت  انقـاب  شـعارهای 
ایـن  از  هیچ کـدام  در  نخـورد،  تـکان 
انقاب هـا وجود ندارد؛ ما توانسـتیم 
ایـن شـعارها را حفـظ کنیـم )..( ارتجـاع 

چیـز خطرناکـی اسـت. ارتجـاع وقتـی 
اّتفـاق می افتـد، معنایش این اسـت 
سـابق  انقابـِی  آدم هـای  همـان  کـه 
سـِر کارنـد اّمـا خـط را عـوض کرده انـد، 
انقـاب  کأّنـه  کرده انـد؛  عـوض  را  راه 
شـده بـود بـرای اینکـه آن هـا برونـد و 

مـا بیاییـم سـِر کار.  9۶/11/29
هدف هـــای  تحّقـــق  فرآینـــد 
اســـامی، یک فرآیند طوالنـــی و البته 
نســـبی  طـــور  بـــه  اســـت.  دشـــواری 
نزدیـــک  اهـــداف  آن  بـــه  انســـان 
می شـــود؛ امـــا تحّقـــق آنهـــا، بســـیار 

80/9/21 اســـت.  طوالنـــی 
حلقـــه ى اول، »انقاب اســـامی« 
است، بعد تشکیل »نظام اسامی« 
»دولـــت  تشـــکیل  بعـــد  اســـت، 
تشـــکیل  بعـــد  اســـت،  اســـامی« 
»جامعـــه ى اســـامی« اســـت، بعـــد 
تشـــکیل »امـــت اســـامی« اســـت؛ 
این یك زنجیره ى مســـتمرى اســـت 
که بـــه هـــم مرتبط اســـت. منظـــور از 
انقـــاب اســـامی کـــه حلقـــه ى اول 
 

ّ
اســـت حرکـــت انقابـــی اســـت؛ واال
به یـــك معنا انقاب شـــامل همه ى 
ایـــن مراحل می شـــود. اینجـــا منظور 
مـــا از انقاب اســـامی، یعنـــی همان 
حرکت انقابی و جنبش انقابی که 
نظام مرتجع را، نظـــام قدیمی را، نظام 
وابسته و فاسد را، سرنگون می کند 
و زمینـــه را بـــراى ایجـــاد نظـــام جدید 
آمـــاده می کنـــد. حلقـــه ى بعـــد، نظام 
اســـامی اســـت. منظور من در اینجا 
از نظـــام اســـامی، یعنـــی آن هویـــت 
کلی که تعریـــف مشـــخصی دارد، که 
کشـــور، ملـــت و صاحبـــان انقـــاب 

تمدن
اسامی

نظام
اسالمی

جامعه
اسالمی

انقالب
اسالمی

دولت
اسالمی

2

4

زنجیره
تمدن سازی 

اسامݡی

ک
اینفوگرافی

1

3
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تب سرد انقاب ها
مثـل  انقـاب  می گویـد  غربـی  نظریـه  یـک 
یـک تـب تنـد اسـت. تـب تنـدی کـه بعـد از 
مدتـی سـرد شـده و جامعـه دوبـاره از حالـت 

برمی گـردد. عـادی  حالـت  بـه  فوق العـاده 
اتفـاق  انقابـی  وقتـی  نظریـه،  ایـن  طبـق 
می افتـد، جامعـه مثـل فـرد بیمار بـه حالت 
می شـود،  مبتـا  شـدید  تـب  و  هیجـان 
حالتـی که مدت زمان زیادی پایدار نیسـت. 
بـا برطـرف شـدن بیمـاری، تـب نیـز برطـرف 
شده و خیلی از هیجانات اولیه ی پیروان آن 

انقـاب فروکـش خواهـد کـرد.
نظریـه  بـه  کـه  انقـاب«  »ترمیـدور  نظریـه 
»چرخش انقاب ها« معروف است، توسط 
»کریـن برینتـون« در کتـاب »کالبدشـکافی 
چهـار  برینتـون  شـد.  مطـرح  انقاب هـا« 
انقاب فرانسه، انگلیس، شوروی و آمریکا 
را بررسـی کـرده و چنیـن نتیجـه می گیـرد کـه 
انقاب هـا بـر خـاف شـعارهای اولیـه خـود، 
نمی توانند حرکتی موفق و مستمر باشند. 
درواقـع خیلـی از شـعارهایی کـه در مرحلـه 
اول انقاب ها می شنویم، با فروکش کردن 
حـرارت انقـاب، بـه تدریـح کمرنـگ شـده و 
هرگـز محقق نمی شـوند هـر انقابی بعـد از 

مستقر شدن کم کم دچار چرخش شده و 
بعد از مدتی به همان موقعیت اولیه خود 
برگشـت می کنـد. حالتـی کـه حتی بـرای یک 
انقـاب دینی مثل انقاب اسـامی هـم دور 

از ذهـن نیسـت.
کارشناسان بسیاری نظریه برینتون را رد کرده 
و معتقدنـد ایـن دیـدگاه نمی توانـد درسـت 

باشد:
اوال انقاب ها معموال در واکنش به بیماری 
جامعه، کج روی ها و انحرافات و ظلم شکل 
بـه  انقاب هـا  تشـبیه  بنابرایـن  می گیرنـد. 
بیمـاری و تـب نمی توانـد برداشـت درسـتی 

باشد.
دوم، بـه همـان میـزان کـه شـکل گیری اولیه 
اسـت،  پیش بینـی  غیرقابـل  انقابـی  هـر 
وضعیـت بعـد از انقـاب و علـت شکسـت 
یـا موفقیـت آنهـا هـم غیرقابـل پیش بینـی 
خواهـد بـود. هـر انقابـی در مقطـع تاریخـی 
خـاص و بـا اصول ویژه خود متولد می شـود، 
از ایـن رو تعییـن سرنوشـت انقاب هـا بـا 

اصـول واحـد خطاسـت. 

انقالِب ناتمام
نتوانسـتند  بـزرگ  انقاب هـای  از  بسـیاری 
بـه وعده هایـی کـه داده بودنـد، عمـل کننـد. 
کم رنـگ شـدن نقـش مـردم در دوره بعـد از 
انقاب، تغییر حکومت و نه تغییر سـاختار 
از رهبـری دینـی،  بـودن  حکومـت، بی بهـره 
نداشـتن پاسـخ روشـن برای حل مسـائل و 
مشکات حکومت قبلی، علت شکست 
بسـیاری از انقاب هایـی اسـت کـه صـدای 

آمدنشـان لـرزه بـر تـن همـه انداختـه بـود.
دیـده  ویژگی هایـی  اسـامی  انقـاب  در 
آن  بـرای  را  متفاوتـی  نتیجـه  کـه  می شـود 
انقابـی«  »انسـان  می کنـد.  پیش بینـی 
عنصـری اسـت کـه انقـاب اسـامی نتیجـه 
قیـام اوسـت. او الگـوی قیـام خـود را از دیـن 
گرفتـه و می خواهـد جهـان جدیـد خـود را بـر 
مبنـای آن بسـازد. در انقـاب اسـامی همـه 

چیز برآمده از دین اسـام و مطابق با فطرت 
انسـان اسـت. بـرای همیـن هـم آرمان هـای 
انقاب همیشه خواستنی و در مرکز همت 
فرامـوش  راحتـی  بـه  شـعارها  هسـتند.  او 
دسـت  از  را  خـود  اثربخشـی  و  نمی شـوند 

نمی دهنـد.
اگـر دوام هـر انقابی به زنده بودن شـعارها و 
آرمان هـای آن اسـت، بعـد از انقاب اسـامی 
هم نیاز داریم این شعارها را برای نسل های 
بعـد از انقـاب بازگـو کنیـم. »رهبـری دینـی« 
عنصـر دیگـری اسـت کـه بـه تـداوم انقـاب 
کمـک می کنـد و از خطـر بازگشـت و ارتجـاع 

می   رهانـد.
گفتمـان »امـام و امـت« باعـث می شـود هـر 
بـار تعریـف کامـل و پخته تـری  از انقـاب و 
آرمان های آن در ذهن نسل های بعد شکل 
بگیـرد و انقـاب از خطـر ارتجـاع نجـات پیـدا 
 کنـد. انقاب اسـامی تـا امروز عنصـر »دین« 
و »مـردم« را از مفاهیـم خـود حـذف نکـرده 
اسـت، از ایـن رو همیشـه از تکاپـو و زایـش 
برخوردار اسـت و در مسـیر خود ایسـتایی و 

توقـف نـدارد.

باید انقالبی بمانیم
عنصـر  مهمتریـن  انقابـی«  »انسـان  اگـر 
»انقابـی  باشـد،  اسـامی  انقـاب  سـازنده 
مانـدن« او تنهـا راز مانـدگاری انقـاب اسـت. 
کـم نیسـتند کسـانی کـه بـه مـا آدرس غلـط 
می دهنـد. گاهـی شـعار علـم می دهند یـا دم 
از عقانیـت می زننـد و ایـن دو را بـه تنهایـی 
بـرای انقـاب کافی می دانند. اما رهبر معظم 
کـه  دارنـد  مهـم  توصیـه  سـه  انقـاب؟ظفح؟ 
می توانـد مانـدگاری انقـاب را تضمیـن کنـد:
اول انگیـزه و روحیـه انقابـی را در جامعـه و 
خودمان تقویت کنیم. چگونه؟ از نیروهای 
پیشـرفت  مانـع  کنیـم،  حمایـت  انقابـی 
نباشـیم، سـنگ اندازی نکنیم و جریان های 
فعـال جامعـه را دسـته بندی و قطب سـازی 
نکنیم. دوم اینکه بر سر مواضع انقابی مان 
محکـم بایسـتیم و به بهانه مصلحت هـا و 
منافـع شـخصی و حزبـی بـه انقـاب صدمـه 
نزنیـم. سـوم اینکـه هـر تفسـیر و توجیهـی را 
قبول نکنیم و با طرح هر شبهه و إن قلتی از 
ارزش ها و آرمان هایمان کوتاه نیاییم. یقین 
داشـته باشـیم اگر روحیه انقابی در جامعه 
حفـظ بشـود، می توانیم مانـدگاری انقـاب را 

تضمین کنیم.
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هـــم عبـــور کردیـــم. منظـــور از دولت 
اســـامی این اســـت کـــه بر اســـاس 
آنچـــه کـــه در دوره ى تعییـــن نظـــام 
اســـامی بـــه وجـــود آمد، یـــك قانون 
و  نهادهـــا  شـــد؛  درســـت  اساســـی 
بنیان هاى اداره ى کشـــور و مدیریت 
کشور معین شـــد. این مجموعه ى 
نهادهـــاى مدیریتی، دولت اســـامی 
است. در اینجا منظور از دولت، فقط 
قوه ى مجریه نیست؛ یعنی مجموع 
دســـتگاه هاى مدیریتـــی کشـــور که 
اداره ى یـــك کشـــور را برعهـــده دارند؛ 
اداره کننـــده ى  گوناگـــون  نظامـــات 
کشـــور. بخش بعـــد از آن، جامعه ى 
اســـامی اســـت؛ که ایـــن، آن بخش 

بســـیار مهم و اساســـی اســـت.
اســـامی  دولـــت  آنکـــه  از  بعـــد 
تشـــکیل شـــد، مســـئولیت و تعهد 
ایـــن دولـــت اســـامی این اســـت که 
جامعه ى اســـامی را تحقق ببخشد. 
جامعه ى اســـامی یعنی چـــه؟ یعنی 
آرمان هـــاى  آن،  در  کـــه  جامعـــه اى 
اســـامی، اهـــداف اســـامی، آرزوهاى 
بزرگـــی که اســـام براى بشـــر ترســـیم 
کنـــد.  پیـــدا  تحقـــق  اســـت،  کـــرده 
جامعه ى عادل، برخـــوردار از عدالت، 
جامعه ى آزاد، جامعه اى کـــه مردم در 
آن، در اداره ى کشور، در آینده ى خود، 
در پیشرفت خود داراى نقشند، داراى 
تأثیرند، جامعـــه اى داراى عزت ملی و 
اســـتغناى ملی، جامعه اى برخـــوردار 
از رفـــاه و مبـــراى از فقـــر و گرســـنگی، 
پیشـــرفت  هاى  داراى  جامعـــه اى 
علمـــی،  پیشـــرفت   - همه جانبـــه 
پیشـــرفت  اقتصـــادى،  پیشـــرفت 

سیاســـی - و باالخره جامعه اى بدون 
ســـکون، بدون رکـــود، بـــدون توقف 
و در حـــال پیشـــروى دائـــم؛ ایـــن آن 
جامعـــه اى اســـت کـــه مـــا دنبالـــش 

90/۷/24 هســـتیم. 
 بنابراین انقاب تمام نمی شـــود، 
انقاب اســـتمرار دارد، انقـــاب ادامه 
نمی شـــود.  ـــف 

ّ
متوق انقـــاب  دارد، 

یـــک صیرورتی وجـــود دارد؛ صیرورت 
یعنـــی شـــدن، شـــدِن دائـــم، تحـــّول 
یـــک  انقـــاب  مســـیر  در  دائمـــی؛ 
صیـــرورت دائمـــی ای وجـــود دارد کـــه 
ایـــن صیـــرورت دائمـــی، بتدریـــج آن 
آرزوهـــای بـــزرگ را، آن ارزش هـــای واال 
را، آن آرمان هـــا را در جامعـــه تحّقـــق 
یعنـــی  انقـــاب  می بخشـــد.9۷/3/۷ 
دگرگونی، انقاب یعنی تغییر مسیر، 
انقاب یعنی یک هدف هـــای واالئی 
را در نظـــر گرفتـــن و بـــه ســـوی آنهـــا 
حرکـــت کـــردن؛ اگـــر از ایـــن هدف ها 
انقـــاب  دیگـــر  کردیـــم،  فرامـــوش 

  |  9۶/11/29 نیســـت. 

یک چله ی 
ُپرافتخار

ـــت 
ّ

مل ُپرشـــکوه  انقـــالب     اّمـــا 
ایران که بزرگ تریـــن و مردمی ترین 
انقـــالب عصـــر جدیـــد اســـت، تنها 
ـــه ی 

ّ
چل یـــک  کـــه  اســـت  انقالبـــی 

بـــه  خیانـــت  بـــدون  را  ُپرافتخـــار 
نهـــاده  ســـر  پشـــت  آرمان هایـــش 
و در برابـــر همـــه ی وسوســـه هایی 
کـــه غیـــر قابـــل مقاومـــت بـــه نظـــر 

و  خـــود  کرامـــت  از  می رســـیدند، 
صیانـــت  شـــعارهایش  اصالـــت 
کرده و اینـــک وارد دّومین مرحله ی 
و  جامعه پـــردازی  و  خودســـازی 

شـــده  اســـت.  تمّدن ســـازی 
ایـــن  مـــا  انقـــاب  بـــزرگ  امتیـــاز 
اســـت کـــه تکیـــه اش بـــه »مـــردم« 
ـــت ایـــن هم که 

ّ
بـــوده اســـت )..( عل

بـــه  نتوانســـته  تاکنـــون  دشـــمن 
ایـــن کشـــور و این نهضت آســـیبی 
وارد کنـــد، همیـــن اســـت کـــه مردم 
پشـــتوانه ی واقعی انقابند.۷3/11/28 
مـــردم  طـــرف  از  انقـــاب  یـــک  اگـــر 
مؤمن حمایت شـــد، بیمه اســـت. 
ایـــن مطلبـــی اســـت کـــه همـــه آن 
از  پیـــش  می فهمنـــد.۶9/9/5  را 
پیدایـــش جمهـــوری اســـامی، بـــه 
توده هـــای عظیـــم مســـلماِن عالم 
تفهیـــم شـــده بود کـــه اســـام قادر 
نیســـت بـــرای آنان عـــزت و عظمت 
جســـتجوی  در  آنـــان  و  بیافرینـــد 
ســـعادت باید یا بـــه دنبـــال الگوی 
امریـــکا  و  اروپـــا  فرهنـــگ  و  غربـــی 
برونـــد و یـــا بـــه ســـمت تئوری های 
خیالـــی و پوچ مارکسیســـم گرایش 
یابند؛ امـــا پیروزی انقاب اســـامی 
و تشـــکیل جمهـــوری اســـامی در 
ایـــران و عـــزت و عظمتـــی که تحقق 
اســـام بـــه ملـــت ایـــران بخشـــید، 
دیرینـــه ی  بافته هـــای  همـــه ی 
اســـتعمارگران غربـــی را باطـــل کـــرد 
و در عمـــل نشـــان داد کـــه اســـام 
و  ضعـــف  از  را  ملتـــی  می توانـــد 
بی حالـــی و انظـــام 1نجـــات بدهد و 

1. ستم کشیدن

به قول قرآن
اگر شما از حق 

روی برگردانید، ما 
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بـــه اوج عـــزت و شـــجاعت و اعتماد 
بـــه نفـــس برســـاند و هـــم می تواند 
نظامی اســـتوار و قادر بـــر زورآزمایی 
بـــر  جهـــان  مـــاّدی  قدرت هـــای  بـــا 
آنان ببخشـــد و دســـت قدرت های 
ظالمانه و تحقیرکننده ی اســـتعمار 
کوتـــاه  آنـــان  ســـر  از  را  اســـتکبار  و 
کنـــد. و چنیـــن بـــود کـــه جمهـــوری 
از  اســـام،  برکـــت  بـــه  اســـامی 
پشـــتوانه ی مردمـــِی نیرومنـــدی در 
مقیـــاس جهانـــی برخوردار گشـــت 
و ایـــن به نوبه ی خود، بـــر توانایی و 
آســـیب ناپذیری جمهوری اســـامی 
بـــزرگ  ســـلطه های  همـــه ی  -کـــه 
جهانی، با آن سرناســـازگاری دارند- 

۶9/3/10 اســـت.  افـــزوده 
در طـــول تاریخ ما، هیـــچ حادثه ای 
انقـــاب  پیـــروزی  حادثـــه ی  مثـــل 
اســـامی و حـــوادث بعـــد از آن نبوده 
نقـــش  آن،  در  مـــردم  کـــه  اســـت 
مستقیم داشته باشـــند. در انقاب 
اســـامی مردم آمدند؛ همـــه ی مردم، 
همه ی قشـــرهای مردم، از شـــهری و 
روســـتائی، از زن و مـــرد، از پیر و جوان، 
از تحصیل کـــرده و بی ســـواد، همـــه و 

همـــه در کنار هم حضور پیـــدا کردند. 
بـــا اینکه متکـــی بـــه قـــدرت و زور هم 
نبودنـــد، ســـاح هـــم نداشـــتند، اگـــر 
هم داشـــتند، بـــه کار نمی بردنـــد، اما 
در عین حال توانســـتند یـــک رژیِم تا 
دندان مســـلِح متکی بـــه قدرت های 
اســـتکباری را بکلـــی از پـــا در بیاورند و 
انقـــاب را پیروز کننـــد. منتها نکته ی 
اساســـی در انقـــاب مـــا ایـــن بـــود که 
نقش مردم بـــا پیروزی انقـــاب تمام 
نشـــد؛ و ایـــن از حکمت امـــام بزرگوار 
و  حکیـــم  مـــرد  آن  ژرف نگـــری  و  مـــا 
معنوی و الهـــی بود. او »ملـــت ایران« 
ملـــت  بـــود،  شـــناخته  بدرســـتی  را 
ایـــران را بـــاور کرده بود، به ســـامت و 
صداقت و عـــزم راســـخ و توانائی های 
ملـــت ایـــران ایمـــان داشـــت. همان 
روزهـــا بعضی ها بودنـــد که می گفتند 
خیلـــی خـــوب، انقـــاب پیـــروز شـــد، 
مـــردم برگردنـــد بروند خانه هاشـــان. 
امام محکم ایستاد و کارها را به مردم 
ســـپرد. یعنی پنجاه روز بعد از پیروزی 
انقـــاب، نظـــام سیاســـی کشـــور بـــه 
وسیله ی رفراندوم مردم تعیین شد. 
شـــما بـــه انقاب های گوناگـــون نگاه 

کنید تا معلوم شـــود که اهمیت این 
حـــرف چقـــدر اســـت. پنجـــاه روز بعد 
از پیـــروزی انقـــاب، مـــردم فهمیدند 
چه نظامـــی را می خواهند. خودشـــان 
پـــای صندوق هـــای رأی آمدنـــد و بـــا 
آن رأی عجیـــب و تاریخـــی مشـــخص 
کردند که نظـــام جمهوری اســـامی را 

می خواهنـــد.90/۷/20
   درودی از اعمـــاق دل بـــر ایـــن 
آغـــاز کـــرد و  ـــت؛ بـــر نســـلی کـــه 

ّ
مل

ادامه داد و بر نســـلی که اینک وارد 
فراینـــد بـــزرگ و جهانِی چهل ســـال 

می شـــود. دّوم 

هیچ ݡکس 
فݡکرش را هم 

نمی ݡکرد
   آن روز کـــه جهـــان میـــان شـــرق 
و غـــرب ماّدی تقســـیم شـــده بـــود و 
کســـی گمان یک نهضت بزرگ دینی 
را نمی ُبـــرد، انقالب اســـالمی ایران، با 

را  غربی«  نه  شرقی  »نه  شعار  که  بار  هر 
تکرار می کنیم، از جاِی خالِی قدرت هایی 
صحبت می کنیم که وجود خارجی ندارند و 
از تقسیمات سیاسی و جغرافیایی جهان 

دور انداخته شده اند.
چگونگی مدیریت جهان مسئله بسیاری 
از قدرت ها بوده و اگر تاریخ را خوب بخوانیم 
متوجه خواهیم شد اندیشه بهره برداری 

مرزهایی ݡکه دیݡگر نیست 
از ثروت  ملت ها، باعث شده هر حکومتی 
از روش  برای مدیریت مناسبات جهان 
دو  بین،  این  در  کند.  استفاده  ویژه ای 
قد  هم  مقابل  در  همه،  از  بیش  قدرت 
علم کردند: آمریکا به نمایندگی از غرب و  

شوروی به نمایندگی از شرق.
غرب می خواست جهان را بر اساس تفکر 
سرمایه داری  در  کند.  اداره  سرمایه داری 

»مالکیت خصوصی« اصل و اساس روابط 
اجتماعی است و ارزش هر چیز بر مقدار 
سودآوری آن محاسبه می شود. به دست 
آوردن سود آن هم به هر قیمتی باعث شد 
غرب، دین، اخاق و کرامت را کنار گذارد و 
انباشت سرمایه در دست گروه های خاص، 

به فقر و شکاف اجتماعی منجر شود.
قدرت شرق درواقع نتیجه نارضایتی های 
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قدرت و شـــکوه پـــا به میـــدان نهاد؛ 
چهارچوب هـــا را شکســـت؛ کهنگی 
خ دنیا کشید؛ دین  کلیشـــه ها را به ر
ح کرد و آغاز  و دنیا را در کنار هم مطـــر

عصر جدیـــدی را اعالم نمـــود.  
وقتـــی عصـــر جدیـــدی در تاریـــخ 
هیچ کـــس  می شـــود،  آغـــاز  بشـــر 
آن  تأثیـــرات  از  را  خـــود  نمی توانـــد 
عصر برکنـــار بدارد. دوران گذشـــته ی 
تاریـــخ بشـــر هـــم همین طـــور بـــوده 
اســـت. هیچ کـــس ممکن نیســـت 
خـــودش را از تأثیـــرات دورانـــی کـــه با 
الهـــی و انســـانی  پایه هـــای محکـــم 
در جهـــان شـــروع شـــده، دور بـــدارد. 
اعـــام  را  ایـــن  می خواهیـــم  مـــا 
بکنیـــم. اگرچـــه بســـیاری از ملت ها 
و دولت هـــای ســـطح زمیـــن، تحـــت 
تأثیـــر این عصـــر جدید قـــرار گرفتند، 
حّتی نقشـــه ی سیاســـی دنیا عوض 
شـــده اســـت، امـــا توقـــع نداریـــم که 
قضاوت کننـــدگاِن  و  تحلیل گـــران 
قدرتمند و سیاســـی عالم اقرار کنند 
کـــه این عصر آغاز شـــده اســـت. آنها 
اعتراف نمی کنند کـــه دوران جدیدی 
آغـــاز شـــده اســـت؛ امـــا تحـــت تأثیر 

را  آن  و  گرفته انـــد  قـــرار  دوران  ایـــن 
و  عصـــر  ایـــن  می کننـــد.  احســـاس 
این دوران جدید را بایـــد »دوران امام 
خمینـــی« نامیـــد. چنـــد خصوصیت 
آن  از  کـــه  هســـت  دوران  ایـــن  در 

اســـت: تفکیک ناپذیـــر 
خصوصیت هـــا،  ایـــن  از  یکـــی 
گســـترش اعتقاد و باورهای مذهبی 
اســـت. بعد از آن که سیاست قدرت 
و نظام ســـلطه ی جهانـــی این بود که 
دیـــن و معنویـــت را به کلـــی از زندگی 
مـــردم حذف کند و جامعه ی بشـــری 
را یـــک جامعه ی بی دیـــن و بی ایمان 
الهـــی  ارزش هـــای  بـــه  بی اعتقـــاد  و 
تربیـــت نمایـــد، ایـــن دوران جدیـــد، 
درســـت به عکـــس آن سیاســـت ها 
عمل کرده اســـت. نه فقـــط در ایران 
یا در کشـــورهای اســـامی، مـــردم به 
باورهـــای دینـــی برگشـــتند، بلکـــه در 
ســـطح جهان و در میان جوامعی که 
ده ها ســـال ضد مذهب زندگی کرده 
بودنـــد، اعتقـــاد مذهبـــی و گرایـــش 

معنوی رشـــد کرده اســـت.
البتـــه آینـــده ی ایـــن حرکـــت، بـــه 
ایـــن ترتیـــب خواهـــد بـــود کـــه هرجا 

خالص تـــر  و  عمیق تـــر  معنویتـــی 
بـــا فطـــرت  و ســـالم تر و منطبق تـــر 
بشر باشـــد، جاذبه ی بیشـــتری برای 
ملت هـــا خواهـــد داشـــت. آن روزی 
کـــه دیـــن و معنویـــت، ضـــد ارزش 
بـــه حســـاب می آمـــد و مورد اســـتهزا 
قـــرار داده می شـــد، گذشـــت. امروز، 
بی دینـــی و بی ایمانـــی و تهـــی بـــودن 
از اعتقـــاد معنـــوی، یـــک ضـــد ارزش 
است. در بســـیاری از نقاط عالم، این 
کار انجـــام گرفته و در بســـیاری دیگر 
هم انجـــام خواهد گرفـــت. این، یکی 
از ویژگی هـــای عصـــر جدیدی اســـت 
کـــه ایـــن مـــرد بـــزرگ، پرچـــم آن را در 
دنیـــا برافراشـــت و درحالی که کســـی 
باور نمی کرد، داعیه ی آن را ســـر داد و 

دل هـــا را بـــه آن متوجـــه کرد.
عصـــر  ایـــن  دیگـــر  خصوصیـــت 
جدیـــد، معنـــا بخشـــیدن بـــه ارزش 
انســـان ها و حضـــور مؤثـــر توده های 
دوران  در  اســـت.  مـــردم  میلیونـــی 
جدیدی که به وســـیله ی امـــام ما آغاز 
شـــده اســـت و دایـــره ی آن محـــدود 
بـــه ایـــران هـــم نیســـت، توده هـــای 
و  تعیین کننـــده  و  اصـــل  مـــردم، 

عمومی از قدرت غربی است. شرق با تکیه 
بر اندیشه کمونیستی، اصل را بر مالکیت 
اشتراکی و ثروت برای همه گذاشت و آرمان 
اصلی خود را ساخِت »جهان بدون طبقه« 
قرار داد. مثل غرب، شرق نیز دین را حذف 

کرد و آن را مخل زندگی انسان دانست.
رقابت شرق و غرب به جاهای باریک تری 
هم کشید و بعد از جنگ جهانی دوم، این 

دو جبهه تصمیم گرفتند تا جهان را بین 
خود تقسیم کنند. اروپای شرقی و جماهیر 
شوروی در جبهه شرق و اروپای غربی و 

آمریکا در جبهه غرب قرار گرفتند.
اگر چه جنگ برای قدرت، بین شرق و غرب 
قصه طوالنی دارد، اما هر دو قدرت به دلیل 
و  افراط  و  زندگی  از  اخاق  و  دین  حذف 
تفریط در روش مدیریت سیاسی اجتماعی 

به  تدریج  به  جهان، 
سمت زوال خود حرکت 
در  آنها  نفوذ  از  و  کردند 

جهان کاسته شد.
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تصمیم گیرنده اند و آنها هســـتند که 
جریان هـــا را هدایـــت می کننـــد )..( بـــه 
تعبیر دیگر، مشخصه ی انسانِی این 
دوران و عصر جدید، عبارت از پیروزی 
خـــون بر شمشـــیر اســـت؛ یعنـــی در 
ایـــن دوران جدیـــد -همچنان کـــه در 
ایران اتفـــاق افتاد- آحاد مـــردم بدون 
تجهیـــزات و ســـاح، فقط با جســـم و 
جـــان خودشـــان بـــه میـــدان آمدند و 
فضـــا را بـــر حکومت غاصـــب و ظالم 

کردند. تنـــگ 
ایـــن روش، امـــروز در دنیـــا روش 
قـــدرت  اســـت.  شناخته شـــده یی 
حضـــور توده هـــای مـــردم، ولـــو بدون 
ســـاح، امـــروز در دنیـــا معلوم شـــده 
اســـت. قدرت ها بایـــد بدانند که بعد 
از ایـــن، در هیـــچ جای دنیـــا، علی رغم 
خواســـت توده های میلیونـــی مردم، 
داد.  ادامـــه  را  حکومـــت  نمی شـــود 
هرچـــه ایـــن مـــوج در دنیا گســـترش 
پیـــدا بکنـــد، کار بـــر ســـلطه های غیر 
بشـــری،  غیـــر  و  ظالمانـــه  و  قانونـــی 
آن  ایـــن،  شـــد.  خواهـــد  ســـخت تر 
حرکتـــی بـــود که امـــام بزرگـــوار مـــا، به 
برکـــت آگاهـــی و ایمـــان ایـــن ملـــت، 
در کشـــور ایـــران انجـــام داد و الگویی 
برای دنیا شـــد. لذا شما می بینید که 
بعد از ســـال ها، داخل سرزمین های 
اشغالی، ملت مظلوم فلسطین قیام 
می کنند و علی رغم شـــدت و سطوت 
دولت غاصب و ظالم صهیونیستی، 

کار را پیـــش می برنـــد.
از جملـــه خصوصیـــات دیگر عصر 
جدیدی کـــه امام بزرگـــوار و انقاب ما 
در ســـطح جهـــان بـــه وجـــود آوردنـــد، 

عبارت از اصل آزادی از سلطه و تصرف 
و نفوذ قدرت های بزرگ اســـت؛ یعنی 
همـــان چیـــزی کـــه در انقـــاب مـــا، به 
عنـــوان اصل »نه شـــرقی و نـــه غربی« 
همـــه ی  در   

ً
تقریبـــا شـــد.  شـــناخته 

انقاب های بزرگی که در قرن بیستم 
در دنیـــا اتفـــاق افتاد، وقتـــی ملت ها 
یـــا گروه هـــای مبـــارز، کار خودشـــان را 
آغـــاز می کردنـــد و مبـــارزه را علیـــه یک 
سلطه و یک قدرت، مختصری پیش 
می بردند، خودشـــان را بـــه یک قدرت 
دیگـــر وصـــل می کردنـــد. این که یک 
ملت، با اتـــکای به خود و بـــا توکل به 
خـــدا، در مقابلـــه با یک قـــدرت ظالم، 
بـــه هیچ کس و هیچ قـــدرت اعتماد و 
اتـــکا نکند، راهـــی بود که ملـــت ایران 
بـــه رهبـــری امام بزرگـــوار آغـــاز کردند و 
امروز در دنیا، ایـــن راه بتدریج رهروان 
زیـــادی پیدا می کنـــد )..( انقـــاب بزرگ 
بـــه  مخصـــوص  خصوصیاتـــی  مـــا، 
خـــود داشـــت. این خصوصیـــات که 
بارهـــا هـــم در تحلیل های ملـــت ما و 
آشـــنایان با انقاب تکرار شده، اولین 
بار در یک انقاب مشـــاهده می شد: 
هدف گیـــری  اســـام،  بـــه  تکیـــه ی 
ایجـــاد حکومـــت اســـامی، تجدیـــد 
نظـــر در مفاهیـــم سیاســـی عالـــم - 
عدالـــت  و  اســـتقال  و  آزادی  مثـــل 
اجتماعی و چیزهـــای دیگر - و حرکت 
بـــه ســـمت دنیـــا و جامعه یـــی کـــه بر 
پایـــه ی ارزش های اســـامی بنا شـــده 

باشـــد.۶9/3/14

زورشان نرسید

   طبیعـــی بـــود کـــه ســـردمداران 
نشـــان  واکنـــش  ســـتم  و  گمراهـــی 
دهند، اّمـــا این واکنش نـــاکام ماند. 
چـــپ و راســـِت مدرنیتـــه، از تظاهـــر 
بـــه نشـــنیدن ایـــن صـــدای جدیـــد 
و  گســـترده  تـــالش  تـــا  متفـــاوت،  و 
آن،  کـــردن  خفـــه  بـــرای  گونه گـــون 
هرچـــه کردند بـــه اجِل محتـــوم خود 

شـــدند. نزدیک تـــر 
دشمنان نظام جمهوری اسامی 
به خودشـــان وعده می دادنـــد که در 
ظـــرف یـــک مـــاه، دو مـــاه، یک ســـال 
حداکثر، نظام جمهوری اســـامی را از 
پا خواهند انداخـــت و همه ی تاش 
را بـــرای یـــک چنین مقصـــودی به کار 

بردنـــد. 90/11/21 |    
ایـــن موجب شـــد که دشـــمنی با 
اســـام و به طور مشـــخص دشـــمنی 
بـــا جمهـــوری اســـامی، آن روز جـــزو 
برنامه های اساسی استکبار جهانی و 
دو ابرقدرت شرق و غرب قرار بگیرد و 
تصمیم بگیرند که این نظام اسامی 
را - کـــه این قدر برای آنها مشـــکل به 
وجـــود آورده بـــود - از کارایـــی و قدرت 
بیندازنـــد.  ملت هـــا  روی  بـــر  تأثیـــر 
دشـــمنی ها شـــروع شـــد؛ از جمله ی 
جنـــگ  تحمیـــل  دشـــمنی ها،  ایـــن 
ایـــن دشـــمنی ها،  از جملـــه ی  بـــود؛ 
محاصره ی اقتصـــادی بود؛ از جمله ی 
ایـــن دشـــمنی ها، تاش هـــای ضـــد 
امنیتی و خصمانـــه در داخل صفوف 
از  بـــود؛  ملـــت  مختلـــف  قشـــرهای 
جمله ی ایـــن دشـــمنی ها، تبلیغات 
گوناگون علیـــه جمهوری اســـامی و 
علیه ایـــن ملت بـــود؛ از جمله ی این 

به قول قرآن
نقشه فرعون جز 
نقشی بر آب نبود.
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َ
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بـــه  دشـــمنی ها، نســـبت های دروغ 
این کشـــور و این ملت و مســـؤوالن 
این کشـــور بود. در طول این سال ها 
توطئه هـــا  ایـــن  گردونـــه ی  روز  یـــک 
متوقـــف نشـــده اســـت و هـــر روز به 
شـــکلی ظهـــور کـــرده و ادامـــه دارد؛ تا 
 
ً
امـــروز هـــم ادامـــه داشـــته و قاعدتـــا
بعدها هم تـــا مدت هـــا ادامه خواهد 

داشـــت.  ۷0/11/19
انقـــاب  تاریـــخ  روزبـــه روِز   

ً
واقعـــا

ایـــن  روزبـــه روِز  اســـت؛  عبـــرت  مـــا 
ســـال های پرتحـــرک و پرتـــاش کـــه 
انقاب اســـامی در ایران شروع شد، 
می توانـــد به صـــورت یک نشـــانه ای، 
چشـــم  مقابـــل  در  تابلوئـــی،  یـــک 
ملت هـــا قرار بگیـــرد و مایـــه ی عبرت 
باشد. آن همه توطئه، آن همه فشار 
به شـــکل های گوناگون و ایستادگی 
ملت ایران با رهبـــری آن مرد عظیمی 
که باشک لمعه ای و لمحه ای از انوار 
طیبـــه ی نبوت هـــا در وجـــود او خدای 
متعـــال قرار داده بود. امـــام بزرگوار ما، 
این مرد بـــزرگ، دنباله ی همـــان راه را، 
همـــان کیفیت را، همـــان حرکت را به 
کار گرفـــت، ملـــت ایران هم وفـــاداری 
نشـــان دادند، صـــدق نشـــان دادند، 
در صحنه ماندند، فشـــارها را تحمل 
کردند، عزم و اراده ی خودشان را فائق 
کردنـــد بر توطئه ی دشـــمن. لـــذا این 
شـــجره ی طیبه مانـــد، ریشـــه دواند، 
رشـــد کـــرد و ان شـــاءاهَّلل روزبـــه روز بـــر 
رشـــد و بر اســـتحکام و قّوت و قدرت 
این بنای مســـتحکم افزوده خواهد 

شـــد. 90/11/21
اســـتکبار  کـــه  اســـام  دشـــمن 

اســـت، امروز از همـــه ى دوران هاى 
گذشـــته ى این100 ســـال و150 سال 
امـــروز    93/9/4 اســـت.  ضعیف تـــر 
حّتـــی قدرتـــی مثـــل قـــدرت امریـــکا 
اقتصـــادی،  لحـــاظ  از  البتـــه  کـــه 
لحـــاظ  از  ملـــی،  ثـــروت  لحـــاظ  از 
پیشـــرفت علمی و نظامی در سطح 
آســـیب پذیر  شـــّدت  بـــه  باالســـت 
اســـت و از درون تهدیـــد می شـــود. 
را  ایـــن  امریکایـــی  تظاهـــرات  در 
نمی شـــود دیـــد؛ مـــا کـــه از بیـــرون 
نـــگاه می کنیـــم، نمی توانیـــم این را 
درســـت ببینیم؛ اما اندیشـــمندان 
و فیلسوفان سیاســـی خوِد امریکا 
در  و  می دهنـــد  را  هشـــدار  ایـــن 
نوشـــته اند.  متعـــّدد  کتاب هـــای 
امـــروز را در امریکا تشـــبیه می کنند 
بـــه دهـــه ی۶0 امریکا از 19۶0 تـــا 19۷0؛ 
دهـــه ی جنـــگ ویتنـــام و معتقدند 
دهـــه ی19۶0، دهـــه ی تزلـــزل امریکا 
بود؛ دورانی که جنـــگ ویتنام بود و 
دانشـــگاه های امریکا، خیابان های 
امریکا و محیط هـــای مردمی آمریکا 
در یـــک چالـــش دائمـــی بـــا دولـــت 
بـــود. جنـــگ تمـــام شـــد، آن آتـــش 
هم تا حدودی فرونشســـت؛ چون 

مظهـــری نداشـــت.
ســـّوم،  هـــزاره ی  در  و  امـــروز 
آن هـــا،  بـــرای  شـــرایط  می گوینـــد 
منتهـــا  اســـت؛   ۶0 دهـــه ی  شـــرایط 
ویرانـــی  اســـت  درون  از  ویرانـــی 
اخاقی اســـت، ویرانی ایمانی است 
نقطه ی تمرکـــز ایمان بـــرای مردم و 
جوان هـــا نیســـت. علم پیشـــرفت 
می کند، آزمایشـــگاه ها کار می کنند، 

»آمریکائی هـــا بـــه این نوکرهای مســـتبِد 
منطقه ای شـــان هی دلخوشـــی می دادند 
که تا چند وقـــت دیگر صبر کنید، انقاب 
از بین می رود و نابود می شـــود!«. 10 / 8 / 91

مسعود رجوی
سرکرده منافقین

مردادماه 13۶۷
نقطـــه   »نزدیک تریـــن 
مـــرزی برای رســـیدن به تهران کرمانشـــاه 
اســـت. از آن به بعد براساس تقسیمات 
انجام شـــده 48 ساعته به تهران خواهیم 

رسید«.  

صدام حسین
رئیس جمهور سابق عراق

شهریورماه 1358
»ظرف یک هفته تهران 
را فتـح خواهیـم کـرد...  ایـن جنـگ به پایان 
نخواهـد رسـید، مگـر اینکـه رژیـم حاکـم بـر 

ایـران بـه طـور کلی منهدم شـود«.  

جان بولتون
مشاور سابق امنیت ملی 

ترامپ
ژوئیه 201۷ / تیرماه 139۶

حکومـت خمینـی در سـال 19۷9 بـه وجود 
آمـد و چهل سـالگی خـود را نخواهـد دید.

سـال آینـده و قبـل از 
میـادی   2019 شـروع 
در تهران، کریسمس 
خواهیـم  جشـن  را 

گرفـت.
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جان ایکنبری، نظریه پرداز سیاست خارجی آمریکا
»افزایـش نفـوذ چیـن در آسـیای شـرقی، تهدیـدی بـرای 
امنیـت ملـی آمریکاسـت. بـه زودی نبـردی بیـن آمریکا 
و چین بر سـر مدیریت جهانی شـکل خواهد گرفت«.

آلفرد مک کوی، مورخ و استاد آمریکایی
»مـرگ تدریجـی ابرقدرت آمریکا با انتقال ثـروت و قدرت 
اقتصـاد جهانـی از غـرب بـه شـرق تـا سـال 2025 بـه پایـان 

کامـل خـودش می رسـد«.

معـروف  تحلیل گـر  و  نظریه پـرداز  چامسـکی،  نـوآم 
یـی یکا مر آ

»آمریـکا در داخـل و خـارج در حـال سـقوط اسـت و نظم 
جهانـی جدیـدی در جهان در حال شـکل گیری اسـت«.

فرید زکریا، نظریه پرداز و استاد شناخته شده مسائل سیاسی آمریکا
»اکنون، آنچه باقی می ماند، ایده های امریکایی اسـت. ایاالت متحده یک هژمون منحصر به فرد بود که از بسـط نفوذ خود برای ایجاد یک نظم 
جدیـد جهانـی اسـتفاده کـرد. اکنـون سـؤال ایـن اسـت کـه آیا همزمـان با رنگ باختن قـدرت امریکا، نظام بین المللی که از آن پشـتیبانی کـرد دوام 

مـی آورد؟ یـا امریـکا افـول امپراطوری ایده هایش را هم شـاهد خواهد بـود؟«.

ساخت وســـاز علمـــی و صنعتـــی و 
اتمـــی و غیـــره پیـــش مـــی رود؛ امـــا 
روز بـــه روز هوّیـــت ملـــی ضعیف تـــر 
می شـــود. ایـــن را آن هـــا می گوینـــد؛ 
ایـــن آســـیب پذیرِی مهمی اســـت.  
  انتظـــار نیســـت که ما ایـــن را در 
ژســـت های رئیس جمهـــور امریـــکا 
مشـــاهده کنیـــم، یـــا در حرف هـــای 
آن هـــا اقـــرار بـــه آن را بشـــنویم؛ امـــا 
بخواهیـــم  اگـــر  اســـت.  واقعیتـــی 
دنیـــای  در  را  ضعـــف  ایـــن  مظهـــر 

زبیݡگنیف برژینسݡکݡی، سیاستمدار و مشاور امنیت 
ملی دولـت جیمی کارتر

»آسیب های اجتماعی گسترش پیدا خواهد کرد و این 
همان پدیده افول و یا سقوط امپراتوری آمریکاست«.

یک بوجانان، سیاسـتمدار و سخنگوی آمریکا پاتر
»دوران هژمونی آمریکا بـه سر آمده اسـت و بـا نیروهای 
جدیــدی کــه نامتقـارن هســتند، قـدرت آمریـکا رو بـه 

می گـذارد«. کاهـش 

گیدون راشمن، تحلیلگر مجالت سیاسی آمریکا
»امروز قدرت های نوظهوری ماننـد چین، برزیل، ترکیه، 
هند و ایران، می توانند قدرت آمریکا را در نظـام جدیـد بـه 

چالـش بکشند«.

خودشان می ݡگویند
ادبیات نظری افول آمریکا از منظر کارشناسان غربی

کنیـــم، ضعـــف  بیرونـــی مشـــاهده 
نفـــوذ امریکا در دنیا یکـــی از مظاهر 
امریـــکا  تحریم هـــای  اســـت.  آن 
در دنیـــا بـــا عکس العمـــل شـــدید 
تصمیم هـــای  می شـــود.  مواجـــه 
امریکا در زمینه ی مســـائل جمعی، 
در  دیگـــر  دولت هـــای  امتنـــاع  بـــا 
اروپـــا و غیـــر اروپا مواجه می شـــود. 
انتخاب هـــای اقتصـــادی امریـــکا در 
مســـائل جهانـــی، با چالـــش عظیم 
قدرت هـــای مردمـــی و سیاســـی در 

دنیا مواجه می شـــود. نفـــوذ امریکا 
رو بـــه افـــول  اســـت. ۷9/5/5 |   

چهـــل  گذشـــت  بـــا  اکنـــون     
جشـــن ســـاالنه ی انقـــالب و چهـــل 
، یکـــی از آن دو کانون  دهـــه ی فجـــر
دیگـــری  و  شـــده  نابـــود  دشـــمنی 
بـــا مشـــکالتی کـــه خبـــر از نزدیکـــی 
احتضـــار می دهنـــد، دســـت وپنجه 

می کنـــد! نـــرم 
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ه از
شانــــ

ج ن
پن

فروپاشی

یݡکا آمر

از درون

َبرشهر آمریکا
َ
پنجمین ا

آیا می دانید پنجمین شهر ُپرجمعیت آمریکا 
آنجلس،  لس  نیویورک،  شهرهای  از  بعد 
شیکاکو و بوستون کجاست؟ 25 درصد سهم 
باعث  که  آمریکاست  آِن  از  جهان  زندانیان 
شده ساالنه نزدیک به 150 میلیارد دالر صرف 
اصاح آن ها کند. معضلی که ایاالت متحده را از 
سرزمین آزادی به اردوگاه های کار اجباری تبدیل 

کرده است.

آمریکا در قرنطینه
آیا می دانید آمریکا تنها به 5 درصد منابع انرژی 
جهان دسترسی دارد اما بیش از 25 درصد آن 
را مصرف می کند؟ امروز هوای آمریکا برای 141 
میلیون آمریکایی بحران آفریده و مرگ 30 هزار 
آلودگی  گسترش  است.  زده  رقم  را  آمریکایی 
به بیش از 20 شهر بزرگ ایاالت متحده نشان 
می دهد، آمریکا در قرنطینه بزرگی گرفتار آمده 

است.

آمریکا بدون امنیت
آیا می دانید خرید و فروش اسلحه از بزرگترین 
تجارت ها در آمریکاست؟ تنها شرکت آمازون از 
فروش انواع اسلحه در آمریکا، 1۷8 میلیارد دالر 
فروش داشته است. دسترسی بیشتر از 43 
درصد از خانواده های آمریکایی به ساح گرم و 
صرف هزینه ای بالغ بر 2/۷ میلیارد دالر نشان 
در  که  سالهاست  آرامش  و  امنیت  می دهد، 

آمریکا فراموش شده است.

مرگ خاموش آمریکا
هزار   4۷ از  بیش   201۷ سال  از  می دانید  آیا 
از حد مواد  امریکایی به دلیل مصرف بیش 
مخدر جان خود را از دست داده  و 1/۷ میلیون 
نفر به اختاالت ناشی از مصرف مواد افیونی 
و هروئین مبتا شده اند؟ مرگ روزانه 130 نفر 
مرگ  از  مخدر،  مواد  مصرف  پی  در  آمریکایی 

خاموش آمریکا خبر می دهد.

سیاه ترین صنعت آمریکا
آیا می دانید امروز مهمترین چالش هر خانواده 
آمریکایی تماشای نگاره های مستهجن است؟ 
توسعه صنعت مستهجن نگاری باعث شده 
دورن  از  آمریکایی  خانواده های  از  درصد   4۷
تماشای  امروز  بپاشند.  هم  از  و  شده  ویران 
سایت های مستهجن در آمریکا، نوجوانان زیر 
1۶ سال را نیز درگیر خود کرده، چالشی که نشان 
خانواده های  انتظار  در  خوبی  آینده  می دهد 

آمریکایی نیست.

یـح
وض

ک ت
ی
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یـــک حقیقـــت مهّمـــی در اینجـــا 
چشـــم  از  گاهـــی  کـــه  دارد  وجـــود 
از  می مانـــد،  پنهـــان  بعضی هـــا 
کثـــرت وضـــوح مخفی می شـــود. آن 
حقیقـــت یـــک حقیقت درخشـــانی 
اســـت و آن، ایـــن اســـت کـــه در این 
کـــه  طرفـــی  چهل ســـاله،  چالـــِش 
مغلوب شـــده آمریکا اســـت، طرفی 
کـــه پیروز شـــده جمهوری اســـامی 
اســـت؛ این حقیقِت بســـیار مهّمی 
آمریـــکا  اینکـــه  بـــر  دلیـــل  اســـت. 
مغلـــوب شـــده چیســـت؟ دلیلش 
ایـــن اســـت کـــه حملـــه را او شـــروع 
کرده، کارهای فسادانگیز را او انجام 
حملـــه ی  کـــرده،  او  را  تحریـــم  داده، 
نظامـــی را در واقـــع او کـــرده، اّمـــا بـــه 
ایـــن  نرســـیده؛  خـــودش  مقاصـــد 
دلیـــل شکســـت آمریـــکا اســـت. در 
تمـــام این کارهـــا هدف آمریـــکا این 
اســـت که ســـیطره ای را که در دوران 
طاغـــوت بـــر ایـــن کشـــور داشـــت، 
دســـت  بـــه  را  ســـیطره  آن  دوبـــاره 
بیـــاورد. ایـــن ســـیطره و ســـلطه بـــا 
انقـــاب از بیـــن رفته بود، دســـتش 
کوتاه شـــده بود؛ هدف این تحمیِل 
جنگ و تحمیِل تحریم و فشارهای 
سیاســـی و اقتصادی و امثـــال اینها 
این بود که این ســـیطره را برگرداند، 

خب نتوانســـته؛ چهل ســـال است 
بـــه  نتوانســـته  و  می زنـــد  زور  دارد 
جایی برســـد. امروز شما نگاه کنید 
کشـــوری که آمریکا به قـــدِر یک ارزن 
اقداماتـــش  در  و  تصمیماتـــش  در 
اســـامی  نـــدارد، جمهـــوری  نقـــش 
ایـــران اســـت؛ خـــب این شکســـت 
آمریکا است؛ دیگر شکست از این 

9۷/8/12 نمی شـــود.  واضح تـــر 
حفـــظ  بـــا  اســـالمی  انقـــالب  و     
خـــود  شـــعارهای  بـــه  پایبنـــدی  و 

مـــی رود.  پیـــش  بـــه  همچنـــان 
شـــعارها بحمـــداهَّلل زنده اســـت؛ 
حرکت انقابی حرکت زنده ای است 
و ایـــن از اســـتثناهای تاریـــخ اســـت؛ 
هیـــچ انقابـــی را در دنیـــا مـــا ســـراغ 
نداریم که در طول 35 ســـال 40 سال، 
بـــا این همه مخالفـــت، بـــا این همه 
دشـــمنی، آن خّط مســـتقیم و صراط 
توانســـته  را  خـــودش  مســـتقیم 
باشـــد ادامـــه بدهـــد؛ وجـــود نـــدارد. 
حّتـــی انقاب هـــای بزرگی کـــه در دنیا 
می شناســـید -حاال به ایـــن تحّوالت 
کوچـــک و کودتاهـــا و ماننـــد آن کـــه 
کار  می گذارنـــد  انقـــاب  را  اســـمش 
نداریـــم؛ آنها اصًا داخل در حســـاب 
واقعـــی  انقاب هـــای  و  نیســـتند- 
کـــه اّتفـــاق افتـــاده، نتوانســـته اند راه 

خودشـــان را ادامـــه بدهند؛ هدف ها 
تغییر پیـــدا کـــرده. 94/۷/22

نشـــان  را  هدف هـــا  شـــعارها 
مـــا  بـــه  را  راه  شـــعارها  می دهنـــد، 
مثـــل  شـــعارها  می دهنـــد،  نشـــان 
راه  در  کـــه  هســـتند  عامت هایـــی 
می گذارنـــد بـــرای اینکـــه انســـان راه 
لَیمیُن َو الَیســـاُر 

َ
را اشـــتباه نکنـــد؛ »ا

ِهـــَی  الُوســـطی   ریـــُق  الّطَ و   
ٌ

ـــة
َّ
َمَضل

ة« 1؛ به چپ و راســـت نغلتند،  الجـــاّدَ
راه مســـتقیم و صـــراط مســـتقیم را 
بروند؛ هنر این شـــعارها این اســـت، 

  | اســـت. 95/3/3  ایـــن  نقشـــش 
شـــعارها مثل  انگشـــت اشاره ای 
اشـــاره  هدف هـــا  بـــه  کـــه  هســـتند 
ترســـیم  را  هدف هـــا  می کننـــد، 
می کنند. وقتی شعارها تثبیت شده 
در یـــک نظامی، در یـــک انقابی باقی 
کـــه  اســـت  ایـــن  معنایـــش  مانـــد، 
هدف ها در این نظام به شـــکل اول 
اســـت؛ هدف هـــا تغییر پیـــدا نکرده 
از  مـــردم  و  دســـت اندرکاران  اســـت؛ 
صراط مســـتقیم و هدف های اصلی 
منحرف نشـــده اند. امروز شعارهای 
ملـــت ایران، همـــان شـــعارهای اول 

انقـــاب اســـت. 90/11/14 |  

 تاریخ مصرف 
ندارد

   بـــرای همه چیـــز می تـــوان طول 
عمـــر مفیـــد و تاریـــخ مصـــرف فرض 

1. نهج البالغه خطبه 16

ک چهــــــره
ی

وزیر شعار
اولین بار در بهشت 
زهرا، وقتی امام 
؟هر؟جمله معروف»من 
دولت تعیین می کنم، 
من تو دهن این دولت 
می زنم« را بیان کردند، 
و جمعیت از شدت 
شوق و هیجان دست 
می زدند، این »محمود 
« بود که در  مرتضایی فر
میانه جمعیت فریاد 
»اهَّلل اکبر« سر داد و از 
همان موقع، »تکبیر« 
در همه برنامه ها 
و مراسمات ملی و 
مذهبی معمول شد. 
مکبری نمازجمعه های 
بعد از انقاب تا سال 
138۶ باعث شد، لقب 
وزیر شعار برای مرحوم 
محمود مرتضایی فر 
ماندگار شود. حاال 
هر وقت در بیت 
امام، ذکر خیر مرحوم 
مرتضایی فر می شد، 
امام می پرسیدند: »وزیر 
شعار ما کجاست؟«.
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ایـــن  جهانـــی  شـــعارهای  اّمـــا  کـــرد، 
انقالب دینی از این قاعده مســـتثنا 
و  بی مصـــرف  هرگـــز  آنهـــا  اســـت؛ 
بی فایـــده نخواهند شـــد، زیرا فطرت 
آن  بـــا  عصرهـــا  همـــه ی  در  بشـــر 

سرشـــته اســـت. 
اســـتثنایی   

ً
واقعـــا مـــا  انقـــاب 

بوده اســـت؛ هـــم از لحاظ شـــعارها 
و هدف هـــا، هـــم از لحـــاظ روش ها، 
قـــدرت  بـــه  کیفّیـــِت  از لحـــاظ  هـــم 
رســـیدن و نابـــود کردن دشـــمن و از 
بیـــن بردن رژیم فاســـد قبلـــی و هم 
از نظـــر اســـتمرار راه و قـــّوت و قدرت 
ســـازندگی کـــه از خـــود نشـــان داده 

۷4/11/20 اســـت. 
امـــروز حرکت انقـــاب، هدف هاى 
انقـــاب، همـــان چیزهائی اســـت که 
در روز اول ترســـیم شـــد و امام بزرگوار 
و حکیـــم مـــا آنها را ترســـیم کـــرد. این 
هدف هـــا با فطـــرت مـــردم هماهنگ 
 دل 

ّ
بود، لـــذا مـــردم آن را گرفتنـــد؛ واال

میلیون هـــا مـــردم را بـــه یك ســـمتی 
متوجه کـــردن، کار عادى اى نیســـت. 
ســـخن  فطـــرت  بـــا  کســـی  وقتـــی 
می زنـــد،  حـــرف  خـــدا  از  می گویـــد، 
فطرت ها بـــه او متوجه می شـــود؛ »لو 
فت 

ّ
انفقت ما فـــی األرض جمیعا ما ال

ف بینهم«1.  
ّ
بین قلوبهم و لکّن اهَّلل ال

دســـت قدرت خداســـت کـــه دل ها را 
به یـــك ســـمتی هدایت می کنـــد؛ لذا 

نتیجـــه ایـــن می شـــود. 88/11/28
در  کـــه  شـــعارهائی  اصلی تریـــن 
ایـــن انقاب بـــر روی پرچـــم انقاب 
نوشته شده اســـت، شعار اسامی 

1. سوره انفال آیه 63

مبانـــی  بـــه  بـــودن  پایبنـــد  بـــودن؛ 
دینـــی؛  قواعـــد  و  اصـــول  و  دیـــن 
سلطه ستیزی؛ ستیزه ی با استکبار 
و دفـــاع از مظلومـــان عالـــم اســـت، 
آن هـــم دفـــاع صریـــح و صادقانـــه ی 
جملـــه ی  از  مظلومـــان.  همـــه ی  از 
انقـــاب،  ایـــن  شـــعارهای  برتریـــن 
تعلـــق این انقـــاب به عمـــوم مردم 
است؛ هیچ قشـــری، هیچ طبقه ای، 
در نســـبت بـــه انقـــاب بـــر دیگران 

نـــدارد. 8۷/3/14 ترجیحـــی 
نـــه غربـــی«، شـــعار  »نـــه شـــرقی، 
رد و نفـــی اســـتکبار و مســـتکبران، 
شـــعار اســـتقال ملت ایران، شـــعار 
اعتمـــاد بـــه ایـــن جوان هـــای مؤمن 
در هر نقطه ای از کشـــور، شـــعارهای 
زنـــده و جاویـــد ماســـت؛ هر کـــدام از 
دل پرحکمتـــی برخاســـته اســـت که 
بـــا ارتباط بـــا عالم غیـــب، با ارتبـــاط با 
خـــدا، با بندگـــی خـــدا، آن مـــرد بزرگ، 
آن پیـــر فرزانـــه، آن حکیـــم دالور آنها 
را بـــه ما ملت ایـــران آموخـــت.8۷/2/12 
عدالت، شـــعار اصلی و هـــدف بزرگ 
انقـــاب اســـامی و نظـــام جمهـــورى 
اسامی بوده و هســـت.84/5/12 شعار 
حکومـــت اســـامی از ســـاعت اّول، 
مقابلـــه بـــا زورگویی هـــا و قلدری ها و 

۷5/10/28 بـــود.  گردن کلفتی هـــا 
مطرح شـــده ی  مبانی  ازجملـــه ی 
به وســـیله ی امام و شـــعارهای امام 
»مردم ســـاالری«  مســـئله ی  بزرگوار، 
بود؛ یعنـــی اختیار حاکمّیت کشـــور 
در دست مردم باشد؛ مردم انتخاب 
کننـــد، مـــردم بخواهند، مـــردم اراده 
کنند؛ در همـــه ی عرصه های زندگی. 

یکـــی از شـــعارهای امـــام مســـئله ی 
ت بود؛ یعنی اینکه 

ّ
»خودبـــاوری« مل

بـــه مـــردم می گفـــت و تکـــرار می کرد 
کـــه شـــما می توانیـــد، شـــما قادرید؛ 
کارهـــای  در  صنعـــت،  در  علـــم،  در 
در  کشـــور،  اداره ی  در  اساســـی، 
مدیرّیـــت بخش های مهّم کشـــور، 
قـــادر  شـــما  غیـــره،  و  اقتصـــاد  در 
هســـتید خودتان روی پای خودتان 
جّذابّیت هـــای  اینهـــا  ِبایســـتید. 
شـــخصّیت امام بـــود که توانســـت 
جوان هـــا را جـــذب کنـــد و جوان هـــا 
بزرگـــوار  امـــام  نهضـــت  بـــه  آمدنـــد 
پیـــروزی  بـــه  انقـــاب  پیوســـتند، 

رســـید.9۶/3/14
امـــروز امـــام نیســـت؛ امـــا یـــاد و 
خـــط و شـــعارها و هدف هـــای امـــام، 
روزبـــه روز در دنیا ُپرنورتـــر و ُپرجلوه تر 
می شـــود. ملت هـــا، بـــا یـــاد امـــام و 
ســـخنانش به هیجان می آینـــد و کار 
بـــر مســـتکبران و حکومت هـــای  را 
ارتجاعـــی، روزبـــه روز تنگ تر می کنند. 
همان طـــور کـــه بارهـــا گفتیـــم، ایـــن 
نهـــال طّیب اســـامی، به وســـیله ی 
در  معنـــوی  و  ملکوتـــی  دســـت  آن 
ســـرزمین فطرت انســـان غرس شد 
و امـــام؟هر؟ ده ســـال از او محافظـــت 
کرد. این، دیگر تمام شـــدنی نیست. 
»الـــم ترکیـــف ضـــرب اهَّلل مثـــا کلمة 
طّیبة کشـــجرة طّیبة اصلهـــا ثابت و 
 

ّ
فرعهـــا فـــی الّســـماء تؤتی اکلهـــا کل

حین بـــأذن رّبهـــا«2. ۶8/12/10 
جشـــن های  کنیـــد  نـــگاه  شـــما 
یادبود انقاب های دنیا در کشورها 
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چگونه انجام می گیرد. یک مراســـم 
یـــک  رســـمی ای درســـت می کننـــد، 
عـــده ای از رجـــال یـــک جائـــی جمـــع 
 نیروهای مسلحی 

ً
می شوند، احیانا

هـــم رژه می رونـــد. در ایران، ســـالروز 
بیســـت  یعنـــی   - انقـــاب  پیـــروزی 
وســـیله ی  بـــه   - بهمـــن  دوی  و 
میلیون ها مردم در سرتاســـر کشور 
انجـــام  فـــراوان  ذوِق  و  شـــوق  بـــا 
می گیرد؛ هر ســـال هم از ســـال قبل 
شـــورانگیزتر و مهمتر و بزرگتر؛ این 
نشـــان دهنده ی زنـــده بـــودن ایـــن 
ایـــن ملـــت در  ملـــت و پیشـــرفت 

اهـــداف انقابـــی اســـت. 91/3/14 |  
چنـــد  ایـــن  در  مـــن  نظـــر  بـــه 

نظـــام  بـــر  کـــه  پرافتخـــاری  دهـــه ی 
گذشـــته  اســـامی  جمهـــوری 
اســـت، حمـــات زیـــادی به ما شـــد؛ 
حمـــات ساختارشـــکنانه، حمات 
معارضه ی جدی با هویت اسامی، 
روح اســـامی، روح انقابی. خیلی در 
این ســـال ها به ما حمله شـــده. به 
شـــعارهامان دســـت اندازی کردند؛ 
کردنـــد،  تحریـــف  را  شـــعارهامان 
خیلـــی اوقـــات شـــعارهامان را غلط 
معنـــا کردنـــد. خیلـــی اوقـــات تاش 
ســـازماندهی  تاش هـــای   - شـــد 
شـــده، نه تاش فردی - برای اینکه 
مـــردم را نســـبت بـــه اصـــل انقاب 
مســـئله دار کنند. در آن گذشـــته ای 

کـــه چنـــدان هـــم از ما دور نیســـت، 
بارهـــا قانون شـــکنی کردنـــد، بارهـــا 
عناویـــن  قانون شـــکنی ها  بـــرای 
موجـــه  بهانه هـــای  و  ظواهـــر  و 
درســـت کردند، تراشـــیدند؛ کارهای 
گوناگونی انجـــام گرفت. ولی مردم و 
انقاب ایســـتادند؛ انقاب ایستاد، 
مردم ایستادند، مسئولین مؤمنی 
مجموعـــه ی  ایـــن  میـــان  در  کـــه 
داشـــتند،  فعالـــی  حضـــور  عظیـــم 
و  کردنـــد،  روشـــنگری  ایســـتادند، 
بحمـــداهَّلل انقـــاب پیـــش رفـــت و 
نتوانســـتند کاری انجـــام بدهنـــد )..( 
ایـــن خصوصیـــت مـــردم ماســـت. 
این خیلـــی اهمیـــت دارد. ســـال ها 

مستند »آشنای دور« داستان زندگی یک 
جـــوان آفریقایـــی به نـــام »عمر عبـــداهَّلل« 
اســـت که تحـــت تاثیـــر انقاب اســـامی 
ایـــران شـــیعه می شـــود و فرزندانـــش را 
به نـــام اســـامی بـــزرگان ایـــران نام گـــذاری 
می کنـــد. اســـم پســـر 8 ســـاله او »روح اهَّلل 
خمینی عبداهَّلل«، اسم پســـر دوم او »علی 
خامنه ای عبداهَّلل« و اســـم پســـر ســـوم و 

چهـــارم او نیز به ترتیـــب »مرتضی مطهری آشنای دور 
عبـــداهَّلل« و »محمـــد حســـینی بهشـــتی 
عبـــداهَّلل« اســـت. عمرعبـــداهَّلل علی رغـــم 
زیـــاد کشـــورش، مدرســـه ای  فشـــارهای 
بـــه نـــام امـــام علـــی)ع( ســـاخته اســـت و 

علـــوم قرآنـــی را به کودکان فقیر شـــهرش 
می آمـــوزد. وی امیـــد دارد روزی اهالـــی این 
مدرســـه بتواننـــد در کشـــورش، انقابـــی 

دیگـــر همچون
»انقاب خمینی«

برپا کنند.

از سال 135۷ تا امروز، 
جشن سالگرد پیروزی 
انقاب اسامی در ایران، 
یکی از باشکوهترین 
جشن های مردمی 
جهان است
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دائـــم علیـــه انقـــاب کار شـــده، در 
و  ایســـتاده اند  مـــردم  حـــال  عیـــن 
زنـــده  امـــروز  انقـــاب،  شـــعارهای 
امـــروز  امـــام،  حرف هـــای  اســـت. 
ســـکه ی  اســـت؛  رائـــج  حرف هـــای 
رائج اســـت. کســـانی که می خواهند 
در بیـــن مـــردم ســـری بلنـــد کننـــد، 
حرف هـــای امـــام را تکـــرار می کننـــد؛ 
خودشان را مســـتند به امام نشان 

می دهنـــد.89/۶/25

غوغا به پا شد
  آزادی، اخالق، معنوّیت، عدالت، 
اســـتقالل، عّزت، عقالنّیت، بـــرادری، 
یـــک  و  نســـل  یـــک  بـــه  یـــک  هیـــچ 
جامعه مربوط نیســـت تا در دوره ای 
بدرخشـــد و در دوره ای دیگـــر افـــول 

 . کند
وقتی موج چپ در دنیا بلند شد، 
بســـیاری از روشـــنفکران در دنیـــای 
اسام، شـــعارهای چپ - شعارهای 
مارکسیســـتی  و  سوسیالیســـتی 
می دادنـــد و در واقع می خواســـتند از 
غرب انتقـــام بگیرند؛ امـــا وقتی نظام 
اســـامی و انقاب اسامی پدید آمد، 
غوغـــا به پـــا شـــد و تمام کشـــورهای 
اســـامی از این که دیدنـــد یک ملت 
آمـــده و پرچم اســـام را بلند کـــرده و 
در مقابـــل ســـخت ترین تهدیدهـــا 
ایســـتاده اســـت؛ نه فقـــط در مقابل 
غـــرب، بلکه در مقابل شـــرق و غرب، 
شعار »نه شـــرقی، نه غربی« می دهد 
و در مقابـــل جّذاب تریـــن تطمیع ها، 

بی اعتنایی نشان می دهد، یکپارچه 
هیجان شـــدند. 

غـــرب  و  امریـــکا  ..عکس العمـــل 
در مقابـــل انقاب اســـامی، ناشـــی از 
چنیـــن حقایقی بود. انقـــاب در ابتدا 
آن چنـــان انفجـــاری در دنیای اســـام 
بـــه وجود آورد که همه را به وحشـــت 
فـــرو برد. تحلیـــل کردنـــد و گفتند اگر 
جلِو این انقاب را ســـد نکنیم و این 
نظـــام را از پـــا نیندازیم، دنیای اســـام 
را تســـخیر و منافع غـــرب را در دنیای 
اســـام تهدیـــد خواهـــد کرد. راســـت 
هم می گفتنـــد؛ لـــذا توطئه هـــا علیه 
انقاب اســـامی شـــروع شـــد. پس، 
اســـامی  انقـــاب  و  اســـامی  نظـــام 
همان کاری را کرد که ملّیت برای یک 
ملـــت می کند؛ یعنی همه احســـاس 
شـــعار  و  کردنـــد  خودمانی گـــری 
دادند. در کشـــورهای دوردســـت، نام 
فرزنـــدان خود را، نام شـــخصیت های 

گذاشـــتند.  انقاب 
شـــعرای بـــزرگ عـــرب کـــه مـــا نام 
 با 

ً
آنهـــا را نشـــنیده بودیـــم و مطلقـــا

ایـــران ارتباطـــی نداشـــتند، در وصف 
تهـــران، ایـــران و مـــردم ایـــران قصاید 
نـــزار قّبانـــی -کـــه  غّرایـــی ســـرودند. 
شاعر بسیار برجســـته ای بود و چند 

ســـال پیـــش فـــوت شـــد- بـــه ایـــن 
معـــروف بـــود کـــه شـــعرش دائـــم با 
قدرت های عربی گاویز اســـت. او در 
شـــعرهایش - که بســـیار هم جاذبه 
داشـــت - خاندان هـــای ســـلطنتی و 
حرمســـراهای آنها را تحقیـــر می کرد. 
البتـــه او هیچ وقت به ایـــران نیامده 
بـــود و هیـــچ رگ ایرانی هم نداشـــت؛ 
امـــا دربـــاره تهران - تهرانـــی که ندیده 
کـــه  بـــود و نمی شـــناخت، و ایرانـــی 
ناسیونالیســـم عربـــی همیشـــه بـــا 
آن مقابلـــه کـــرده اســـت - قصیـــده 

مفّصلـــی دارد.  80/8/12  |  
امـــروز ملت های جهـــان به ملت 
ایـــران نگاه می کننـــد، از ملـــت ایران 
نیـــرو می گیرنـــد، انگیـــزه می گیرنـــد، 
انرژی می گیرند. امروز شعارهای ضد 
اســـتکباری ملـــت ایـــران در همـــه ی 
دنیای اســـام گســـترش پیـــدا کرده 
اســـت. امروز شما به هر کشـــوری از 
کشـــورهای اسامی که حرکت کنید، 
با هرگونه رژیمی، با هرگونه دستگاه 
حاکمه ای، می بینیـــد ملت های آنها 
بـــه شـــعارهای شـــما، بـــه انگیزه هـــا 
ترســـیم  شـــما  کـــه  آرمان هائـــی  و 
کردید، با چشـــم عـــزت و احترام نگاه 
می کننـــد؛ شـــعار ضدیـــت بـــا ظلـــم، 

شاعر عشق و 
مقاومت

بعید است کسی با 
ادبیات عرب آشنا 

باشد و نام »نزار 
قبانی« به گوشش 

نخوره باشد. شاعری 
که اگر چه شعرهای 

عاطفی اش درباره 
عشق و زن معروف 

است، اما مصایب 
بی شمار فلسطین 

در جنگ اعراب و 
اسرائیل ، مایه ای قوی 

از مرثیه بر شعرهای 
او نشاند و »شهید« 
مهمترین مضمون 

مراثی او شد. قبانی از 
جمله شاعرانی است 
که از جاذبه و عظمت 

انقاب اسامی 
بی نصیب نمانده و 

قصاید او درباره امام 
خمینی و انقاب 

اسامی بخشی از 
اشعار پایداری اوست.

ک چهــــــره
ی
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ضدیت با ســـلطه، دفاع از مظلومان، 
دفاع از ملت فلســـطین، دشمنی با 
شـــبکه ی اختاپوســـی صهیونیسم. 
این دل ملت های مســـلمان است؛ 
اســـامی  انقـــاب  گســـترش  ایـــن 

اســـت. 8۷/3/14
بین المللـــی  و  جهانـــی  وجهـــه 
انقـــاب، عبـــارت از »پیـــام معنوّیت« 
در ســـطح جهـــان اســـت. دنیـــا غرق 
دســـت های  اســـت.  ماّدیـــت  در 
سردمـــــــــــــــداران و شبـــــــــــــــکه های 
اختاپوســـی مـــاّدی، از یکـــی دو قـــرن 
پیـــش، دنیـــا را بـــه ســـوی ماّدیگری 
ســـوق داده و ملت هـــا را در منجاب 
ماّدیگـــری غـــرق کـــرده اســـت. امروز 
دنیـــا در جهت گیـــری خـــود و راهـــی 
آن  بـــرای  کـــه قدرت هـــا و دولت هـــا 
پیش بینـــی می کننـــد، نـــه تنها هیچ 
جنبه معنـــوی ندارد، بلکـــه به طرف 
ماّدیگری حرکت می کند و معنّویات 
می نمایـــد.  ســـلب  انســـان ها  از  را 
ت این که می بینید در بســـیاری از 

ّ
عل

کشورها، نســـل های جوان به ستوه 
می آینـــد، خودکشـــی زیـــاد می شـــود، 
و  می شـــوند  متاشـــی  خانواده هـــا 
جوانان بـــه آوارگـــی می افتند، همین 

کمبـــود معنوّیت اســـت. 
بـــرای بشـــر، معنوّیت یـــک غذا و 
تغذیـــه روحی اســـت. مگر می شـــود 

بدون معنوّیت انسان بتواند مّدت 
طوالنـــی ای راحت زندگـــی کند؟ هرجا 
علـــم و تمّدن ماّدی بیشـــتر اســـت، 
آشـــفتگی ها هـــم بیشـــتر می شـــود. 
حـــذف  گنـــاه  خاطـــر  بـــه  هـــم  ایـــن 
معنوّیـــات بـــه وســـیله قدرت هـــای 
جهانـــی از صحنه زندگی مـــردم عالم 
اســـت. پیام انقـــاب اســـامی، پیام 
معنوّیـــت، توّجـــه به معنوّیـــت، وارد 
کـــردن عنصـــر معنوّیـــت در زندگـــی 
انسان و توّجه به اخاق و خداست. 
هـــر جا که نـــام و پیام امام نفـــوذ کرد، 
معنوّیـــت را در آن جـــا به همـــراه برد. 
حّتـــی اگر بـــه جوامع مســـیحی و غیر 
مسلمان که به انقاب اسامی روی 
خوشـــی نشـــان دادند، از آن درســـی 
طلب کردنـــد و بهـــره ای بردنـــد نگاه 
کنید، معنوّیت را در آن جا مشـــاهده 
خواهیـــد کـــرد. رّد پـــای انقـــاب بزرگ 
اســـامی ما معنوّیـــت اســـت و این 
معنوّیـــت، اّولیـــن پیام ایـــن انقاب 
و امـــام معنـــوی اســـت؛ امامـــی کـــه 
و معنـــوی،  واال  انســـان  یـــک  خـــود 
عارف، فقیه، دین شـــناس، متعّبد و 
یـــل بود. امام، کســـی بود که 

ّ
قائم ِبالل

نیمه شـــب با خـــدا خلـــوت می کرد و 
می نمود. ع  تضـــّر

 پیـــام دیگـــر انقـــاب، »عدالـــت« 
نـــدای  کـــه  هرجـــا  دنیـــا  در  اســـت. 
عدالت خواهـــی بلنـــد شـــده اســـت، 
این انقـــاب آن جا را با خـــود و از خود 
و متناســـب بـــا خـــود یافتـــه اســـت 
و بـــا حق جویـــان و عدالت خواهـــان 
عالم، همراهی کرده اســـت. بسیاری 
آزادی خواهـــان  عدالت خواهـــان،  از 

در  تبعیـــض  و  ظلـــم  بـــا  مبـــارزان  و 
شـــرق و غـــرب و قاّره هـــای پنج گانـــه 
عالم، می گوینـــد »ما از انقاب شـــما 
راســـت  و  آموختیـــم«  را  درس  ایـــن 
می گوینـــد. این هم یک پیام اســـت؛ 

عدالت خواهـــی.  پیـــام 
پیام بزرگ و مهِم انقـــاِب ما برای 
اّمت اســـامی و جوامـــع و ملت های 
مســـلمان، عبـــارت از »احیای هوّیت 
اسامی، بازگشـــت به اسام، بیداری 
مســـلمانان و بازگشـــت به نهضت 
اســـامی« اســـت. ایـــن، پیـــام بـــزرگ 
انقـــاب ما بـــه ملت های مســـلمان 
اســـت که امام و پیشـــوای بزرگ این 
ـــم بزرگ این خـــّط و مکتب 

ّ
راه و معل

بود.
 مسلمانان را از خود بیگانه کرده 
بودنـــد. مســـلمان در اطـــراف دنیـــا 
»مـــن  بگویـــد  می کشـــید  خجالـــت 
مسلمانم«. دولت های غیر اسامی 
و ضـــّد اســـامی، در کشـــورهای خود 
بودنـــد  آورده  وجـــود  بـــه  وضعیتـــی 
کـــه هیـــچ جـــواِن امـــروزی، بویـــی از 
اســـام حس نکند و خبری از اسام 
ق به 

ّ
نداشـــته باشـــد. اســـام را متعل

نســـل گذشـــته معرفـــی می کردنـــد. 
می گفتنـــد »اســـام ُمرد؛ رفـــت؛ تمام 
ـــی و 

ّ
شـــد.« در جوامـــع مـــدرن، مترق

متمـــّدن دنیـــا، کاری کـــرده بودند که 
مســـلمانان جـــرأِت ابراز مســـلمانی 
خود را نداشـــتند. یا عمل به اســـام 
را، بـــه کلـــی تـــرک می کردند یـــا اگر هم 
انجـــام می دادند، در خفـــا و با ترس و 

بود. وحشـــت 
کشـــورهای اســـامی هـــم، وضـــع 

مارش میرا
»مارش میرا« روایتی 
است از مراسم 
پیاده روی صلح 
مردم بوسنی که هر 
ساله به یاد فاجعه 
کشتار دسته جمعی 
بوسنیایی ها در شهر 
سربرنیتسا برگزار 
می شود.

ستند
ک م

ی

نـد
ست

ت م
افـ

دریـ

2۶



رئیـــس  یـــک  نداشـــتند.  بهتـــری 
مجمـــع  یـــک  در  اســـامی،  کشـــور 
جهانـــی رؤســـای کشـــورها، خجالت 
می کشـــید نطق خود را با »بسم اهَّلل« 
شـــروع کنـــد! ایـــن را عیـــب و ارتجـــاع 
می شمردند! از اســـام و نشانه های 
اســـام، شـــرم می کردنـــد و عوامـــل 
اســـتکبار که ضربت و ســـیلی اسام 
را در اوایل و اواســـط دوران اســـتکبار 
از  و  بودنـــد  خـــورده  اســـتعمار  و 
اســـام می ترسیدند، احســـاِس کنار 
گذاشـــتِن اســـام را در مردم تقویت 

می کردنـــد...
پیـــام بـــزرگ انقـــاب مـــا، احیـــای 
ملت هـــای  در  اســـامی  هوّیـــت 
مسلمان بود. امروز همه ملت های 
مســـلمان، در هرجـــای دنیـــا - اعم از 
اروپـــا، امریکا و آســـیا - به مســـلمانی 
خودشـــان افتخار می کننـــد. امروز در 
قلب اروپا، دختر محّجبه دبســـتانی 
»مـــن  می گویـــد:  و  می کنـــد  افتخـــار 
مســـلمانم و می خواهـــم بـــا حجاب 
ملتـــی  امـــروز  بـــروم.«  مدرســـه  بـــه 
مثـــل ملـــت بوســـنی هرزگویـــن، در 
ایـــن همـــه  بـــا وجـــود  قلـــب اروپـــا، 
آن  علیـــه  کـــه  فشـــاری  و  دشـــمنی 

هست، می ایســـتد و می گوید: »من 
مسلمانم«. خسارت این مسلمانی 
چوبـــش  می کنـــد،  تحّمـــل  هـــم  را 
می ایســـتد.  ولـــی  می خـــورد؛  هـــم  را 
رؤسای کشورهای اسامی، به خاطر 
گرایـــش ملت هایشـــان بـــه اســـام، 
مجبورنـــد اظهـــار مســـلمانی کنند و 
دم از مســـلمانی بزنند. امروز رؤسای 
استکباری کشورهای مستکبر هم، 
بـــرای این کـــه دل مســـلمانان را بـــه 
خودشـــان جلـــب کننـــد، می گویند: 
»مـــا بـــا اســـام موافقیـــم و طرفـــدار 
اســـامیم.« البتـــه دروغ می گوینـــد و 
بـــه زبـــان می گوینـــد؛ اّما بـــرای تظاهر 
هـــم کـــه شـــده اســـت، این حـــرف را 
می زننـــد. چـــرا؟ چـــون امـــروز اســـام 
زنـــده و هوّیـــت اســـامی، ارجمنـــد و 
بزرگ اســـت. چون امروز اسام عزیز 

  |  ۷4/3/14 اســـت. 
امـــروز ملت های جهـــان، از ملت 
ســـرافراز و بـــزرگ ایـــران آموخته انـــد 
ارعـــاب  و  تهدیـــد  مقابـــل  در  کـــه 
قدرت های بـــزرگ، مرعوب نشـــوند. 
اول ملـــت ایـــران بـــود کـــه فریـــاد زد، 
اســـتکبار جهانـــی در درون خود تهی 
اســـت و جـــز رعـــد و بـــرق، جز تشـــر، 

جز اظهـــار قدرت دروغیـــن، چیزی در 
چنته ی او نیســـت. ایـــن را اول ملت 
ما فریـــاد زد و امام بزرگ مـــان، به ما و 
به ملت هـــای دیگر آموخـــت.۶9/8/28

مردم این 
مسئول را دوست 

می دارند
   هرگـــز نمی توان مردمـــی را تصّور 
چشـــم اندازهای  ایـــن  از  کـــه  کـــرد 
هـــرگاه  شـــوند.  دل زده  مبـــارک 
دل زدگی پیش آمـــده، از روی گردانی 
مســـئوالن از ایـــن ارزش هـــای دینی 
بوده اســـت و نه از پایبندی به آنها و 

کوشـــش بـــرای تحّقـــق آنها. 
 
ً
جمهوری اســـامی آن وقتی واقعا
بـــا  کـــه  اســـت  اســـامی  جمهـــوری 
همان مبانی مستحکم امام، همان 
چیزهائی کـــه در دوران حیات مبارک 
امـــام مطـــرح بـــود، شـــعار بـــود، بجد 
دنبـــال می شـــد، بـــا همان شـــعارها 
پیش بـــرود. هر جا ما با آن شـــعارها 
پیش رفتیم )..( پیشـــرفت با ما بوده 

قبرستان پوتوچاری، 
مدفن بیش از 
8000  مسلمان 

بوسنیایی است که 
در جریان نسل کشی 

ِسربِرنیتسا کشته 
شدند.
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اســـت، پیـــروزی بـــا مـــا بوده اســـت، 
عـــزت بـــا مـــا بـــوده اســـت، منفعت 
دنیائی هم بـــا ما بوده اســـت؛ هر جا 
از آن شـــعارها عقب     نشـــینی کردیـــم 
و کوتـــاه آمدیـــم، به دشـــمن میدان 
دادیم، ضعف پیدا کردیم، عقب گرد 
پیـــدا کردیم، عزت به دســـت نیامده 
است، دشـــمن جری تر شده است، 
پیش تـــر آمده اســـت؛ از لحاظ مادی 

هم ضـــرر کردیم.
ایـــن خطاســـت که بعضـــی خیال 
 - کشـــور  مشـــکات  عـــاج  کننـــد 
چـــه  اقتصـــادی،  مشـــکات  چـــه 
مشـــکات اجتماعی، چه مشکات 
سیاســـی - این اســـت که انســـان در 
مقابل دشـــمن مســـتکبر ســـاح را 
بیندازد؛ دشـــمن مستکبر همین را 

88/۶/20 می خواهـــد. 
شـــور انقابی مثل یک شعله ای 
اســـت کـــه بلنـــد می شـــود، ممکـــن 
اســـت این شعله فرو بنشـــیند؛ اما 
آن هیزم هـــای محکمـــی کـــه بـــا این 
شـــعله توانسته اســـت آتش بگیرد 
و خود را به ســـمت مشـــتعل شدن 
و برافروخته شـــدن و گداخته شدن 
پیـــش ببرد، تأثیرشـــان از آن شـــعله 
بیشتر است. شعله فرو می نشیند، 
امـــا آتش هـــای مانـــدگار - کـــه برکت 
هـــم از آن آتش هـــای مانـــدگار بـــرای 
یـــک ملت به وجـــود می آیـــد - روز به 

روز بیشـــتر می شـــود. 8۷/2/1۶
ت هـــا در مقابل حوادث 

ّ
خب، مل

ت ها حادثه 
ّ
دوجورنـــد؛ بعضـــی از مل

لمـــس  را  شـــکنجه  را،  ســـختی  را، 
می کنند اّمـــا نمی توانند یک تحلیل 

بـــرای  درســـتی  جمع بنـــدی  یـــک  و 
کـــه  بیاورنـــد  بـــه وجـــود  خودشـــان 
ایـــن جمع بنـــدی آنهـــا را بـــه حرکـــت 
ت ها 

ّ
متقابـــل وادار کنـــد؛ بعضـــی مل

ت هایـــی کـــه رهبران 
ّ
این جورنـــد. مل

کارآمد و شایســـته ای داشته باشند، 
نه، ســـختی ها را تحّمـــل می کنند اّما 
در کنـــار آن، آگاهی هـــا و بصیرت ها و 
راه حل ها و تقویـــت باورهای صحیح 
و منطقـــی را هـــم دنبـــال می کننـــد؛ 
ـــت ایران از این قبیـــل بود. خدای 

ّ
مل

متعـــال تفّضـــل کـــرد، رهبـــری امـــام 
ـــت به عنـــوان 

ّ
بزرگـــوار را بـــه ایـــن مل

یک موهبت بـــزرگ داد، امـــام بزرگوار 
ـــت را آگاه کرد، بصیرت بخشـــید، 

ّ
مل

ســـختی ها را خـــودش تحّمـــل کـــرد، 
زنـــدان رفـــت، تبعیـــد شـــد، دســـت 
آگاهـــی  ایـــن  بتدریـــج  برنداشـــت؛ 
در  تـــا  شـــد،  همه گیـــر  بصیـــرت  و 
ســـال های 5۶ و 5۷ بـــه شـــکل یـــک 
ـــت 

ّ
مل میـــان  در  عمومـــی  حرکـــت 

ایـــران درآمـــد. این حرکـــت هدفش 
و آمـــاج حملـــه اش فقـــط دســـتگاه 
ســـلطنت نبـــود، آمریـــکا هـــم بـــود. 
ـــت می فهمیدنـــد، می دانســـتند 

ّ
مل

که پشـــت ســـر این جنایاتی که دارد 
علیـــه آنهـــا و علیـــه کشـــور در داخل 
انجام می گیـــرد، آمریکا اســـت؛ این را 

فهمیـــدند.
 ،42 ســـال  در  مـــا  بزرگـــوار  امـــام 
در اوایـــل شـــروع نهضـــت اســـامی 
آمریـــکا  »رئیس جمهـــور  فرمـــود: 
مبغوض تریـــن افـــراد امـــروز در ایران 
اســـت« 1. ایـــن معنـــا را القـــا کـــرد بـــه 

1. صحیفه ی امام، ج 1، ص 42؛ سخنرانی در جمع 

افکار عمومی؛ تبیین کرد برای مردم 
کـــه هرچـــه هســـت زیـــر ســـر آمریکا 
اســـت؛ شـــرارت ها زیـــر ســـر آمریـــکا 
اســـت. خب، ایـــن مبارزه بـــه نتیجه 

. سید ر
کننـــد،  حرکـــت  ت هـــا 

ّ
مل هرجـــا 

ایســـتادگی کننـــد، صبـــر و مقاومت 
قطعـــی  پیـــروزی  بدهنـــد،  نشـــان 
اســـت؛ همه جـــا همین جور اســـت. 
اشـــکال کار مبارزاتی که به شکست 
ت ها 

ّ
می انجامد، این اســـت که یا مل

طاقت ندارند و ایستادگی نمی کنند، 
یا رهبرانی که بتوانند اینها را درســـت 
اداره کننـــد ندارنـــد. مـــا در زمـــان این 
ســـال های اخیـــر دیدیـــم جاهایـــی را 
ت هـــا حرکـــت کردنـــد، عـــزم و 

ّ
کـــه مل

اراده ی خودشان را نشـــان دادند، به 
نتایجی هم رســـیدند؛ ]اّمـــا[ رهبرانی 
اداره  درســـت  را  اینهـــا  بتواننـــد  کـــه 
کننـــد، هـــدف را درســـت تشـــخیص 
بدهند، راه را در مقابل مردم درســـت 
ترســـیم کنند، وجود نداشتند، ]لذا[ 
شکســـت خوردند؛ این را در همین 
شـــماها  همـــه ی  اخیـــر  ســـال های 
از  اســـم  نمی خواهـــم  مـــن  دیدیـــد؛ 

کشـــوری و جایـــی بیـــاورم. 94/8/12
حاال من و شـــما که »مسئول« در 
این نظام هســـتیم، مظهـــر واقعی و 
حقیقـــی صبر ما، صبر بـــر این اصول 
و این مبانی و این پایه هاســـت. باید 
از میـــدان در نرویـــد. اینجور نباشـــد 
کـــه اگـــر چنانچـــه دربـــاره ی قصـــاص 
اســـامی، درباره ی اقتصاد اســـامی، 
دربـــاره ی شـــکل حکومت اســـامی، 

مردم )4/۸/1343(
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درباره ی قانون اساســـی شـــما، هو و 
جنجال و هیاهو در دنیا راه انداختند 
- کـــه امکاِن ایـــن کار را هـــم دارند که 
هیاهو راه بیندازند - شـــما جا بزنید؛ 
نه، بر مبانی خودتان پافشاری کنید. 
مبانـــی شـــما، عبودیـــت خداســـت، 
خداســـت،  بنـــدگان  بـــه  خدمـــت 
خداســـت،  دشـــمنان  بـــا  دشـــمنی 
بنـــدگان  دشـــمنان  بـــا  دشـــمنی 
شـــعارهای  اینهاســـت  خداســـت؛ 
ما. نظـــام جمهوری  اســـامی نظامی 
اســـت بر ایـــن پایه ها؛ نظامی اســـت 
دانشـــی.  اســـت  نظامـــی  عقانـــی، 
عقانیـــت بایـــد بـــر تمـــام ارکان این 
نظـــام از باال تا پائین حاکم باشـــد؛ اما 
عقانیت به معنای تسلیم نیست؛ 
هزیمـــت  معنـــای  بـــه  عقانیـــت 
نیســـت؛ عقانیت برای پیش رفتن 
و در جهـــت یافتـــن راه هائـــی برای هر 
چـــه موفق تر شـــدن در رســـیدن به 

ایـــن آرمان هاســـت.
بعضی هـــا بـــا نـــام »عقانیـــت«، با 
نـــام اعتدال، بـــا نام پرهیـــز از جنجال 
و دردســـر بین المللـــی، می خواهنـــد 
از مبانـــی انقـــاب و اصـــول انقـــاب 
کـــم بگذارنـــد! ایـــن نمی شـــود؛ ایـــن 
نمی شود. این نشـــانه ی بی صبری و 
نشانه ی خســـته شدن است. گاهی 
این خســـته شـــدن را - که خودشان 
خســـته شـــده اند - به مردم نسبت 

تشییع 
پیکرمرحوم 
آیت اهَّلل طالقانی 
با حضور هزاران 
نفر از مردم 19 
شهریور 1358
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می دهند: مردم خسته شده اند! نه، 
نخیـــر. مـــردم آن وقتی که احســـاس 
کنند مســـئولین کشور با سربلندی 
خودشـــان  عبودیـــت  و  مســـلمانی 
خوشـــوقت  می کننـــد،  اعـــام  را 
می شـــوند.  خوشـــحال  می شـــوند؛ 
این مردم، مســـلمانند. حرکت مردم 
هم بـــه خاطر همین بـــود. این مردم 
مگـــر همـــان مردمـــی نیســـتند کـــه 
انقـــاب کردنـــد؟ شـــعارهای انقاب 
چـــه بـــود؟ ایـــن  مـــردم مگـــر همـــان 
مردمـــی نیســـتند که هشـــت ســـال 
این جنگ مظلومانـــه را اداره کردند؟ 
همین مـــردم اداره کردند. مگر مردم 
دیگری هســـتند؟ غیـــر از آن مردمی 
کـــه تـــوی ایـــن کشـــور ایـــن کارهـــای 
بزرگ را انجام دادنـــد، کدام مردم این 

کارهـــا را کردند؟ 
را  امـــام  فرمایـــش  ..تلویزیـــون 

آیـــةاهَّلل طالقانـــی  راجـــع بـــه مرحـــوم 
 ســـر تا 

ً
نقـــل می کرد، کـــه دیدم واقعا

پـــای بیانات امـــام، اول تـــا آخر، کلمه 
کلمـــه اش، نکتـــه و حکمت اســـت 
- رحمـــت و رضـــوان خـــدا بـــر او باد - 
ایشان در سخنرانی به مردم مطلبی 
کـــه  می فرمـــود  مضمـــون  ایـــن  بـــه 
نگاه کنیـــد ببینید مردم در تشـــییع 
جنـــازه ی آقـــای طالقانی چـــه گفتند؟ 
گفتنـــد ای نائـــب پیغمبـــر مـــا، جای 
تـــو خالـــی. عـــزاداری آنهـــا بـــرای نائب 
پیغمبـــر اســـت. مســـئله ی نیابـــت 
پیغمبر مطـــرح اســـت؛ عالـــم دین. 
ایـــن نکتـــه را امـــام از حـــرف مـــردم 
اســـتفاده می کنـــد و بـــه مـــا تحویـــل 
می دهد. این درســـت اســـت. مردم، 

پایبنـــد اســـامند.  
در کنار مردم داری، در کنار مردمی 
بـــودن، بـــرای مـــردم دل ســـوزاندن، 

بـــرای مـــردم کار کـــردن، بـــه آراء مردم 
اهمیت گذاشـــتن، به احساسات و 
عواطـــف مـــردم اهمیـــت دادن؛ این 
اســـت مردمـــی بـــودن. وقتـــی مردم 
ببینند شـــما که مســـئول جمهوری 
اســـامی هســـتید، افتخار می کنید، 
مســـلمانی  بـــه  می کنیـــد  اعتـــزاز 
خودتـــان، به ضـــد اســـتکباری بودن 
خودتـــان، بـــه ضد اســـتبدادی بودن 
خودتـــان و از طرفـــی افتخـــار و اعتـــزاز 
مـــردم؛  خدمتگـــزاری  بـــه  می کنیـــد 
بـــا مـــردم هســـتید، بـــا مـــردم انـــس 
پیـــدا می کنیـــد، بـــه مـــردم محبـــت 
می کنید، از مـــردم کمک می خواهید 
در مســـائل گوناگـــون، خـــوب، مردم 
ایـــن  مـــردم  می شـــوند؛  خرســـند 
می دارنـــد؛  دوســـت  را  مســـئول 

8۷/۶/19 می آیـــد.  خوششـــان 
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سلبی
ایجابی

ݤ ݤ ݤ ݤ ݤ ݠی الݣݣم ݤ ݢݢݢݢݢݢݢݢݢݢاس ݤ ݤ ݤ ݤ ݤݢݢݢی ݤ ݤ ݤݢݢݢݢݢݢݢݢݢر ݤ ݤ و مݠه ب ݤ � ݤ ݤ ݤ ادݣݣݣی رن ݦآ الل اݦݩ �ت �ت اس

ال عن �ت ید و اسش � ل �ت
ی ب رو� �

�ت 
واردا

ݤ ݠݠی بوم � ی �ن
�ت ها

و �ت ݠح

یکا ر� م آ ب اݩ گ ݣݣ�
ر م

شعارهاموضوعات

در مرحلـــــــــه ی بعــــــــد، در مــــــورد 
ســـامی، 

ب ا
ت امروز انقا

ضوعا
مو

ت را 
ضوعـــا

مو
همفکـــری کنیـــد. 

ســـلبی و 
ســـته 

می توانیـــد در دو د
ســـید.

ایجابـــی بنوی
ب را هم 

شـــعارهای مردمـــی انقـــا
شـــعارهای 

ســـته 
می تـــوان به دو د

چیزهایـــی کـــه 
ســـلبی )پیرامـــون 

شـــعارهای 
مـــردم نمی خواهنـــد( و 

ایجابـــی )پیرامـــون چیزهایـــی کـــه 
ســـیم کرد. 

مـــردم می خواهنـــد( تق
ت مهمـــی که 

ضوعـــا
حـــاال بـــرای مو

شـــعارهای 
ســـایی کرده ایـــد، 

شنا
شنهاد بدهید.

ســـلبی و ایجابی پی


