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   - مقدمه
منتظر  آن  دشمنان  و  انقالب  دوستان  امام،  از  بعد  سال های  اولین  در 
بودند تا خط مشی جدید جمهوری اسالمی ایران را ببینند؛ دشمنان امید 
داشتند که مسیر انقالب تغییر زاویه پیدا کند و دوستان از آینده نگران 

بودند.  
سالگرد  اولین  در  که  مکتوب  است  پیامی  شگفت انگیز«،  »رستاخیز 

درگذشت امام راحل برای مردم نگران آن  روزها ارسال شد. 
این متن در آن دوره تکلیف خیلی چیزها را روشن کرد و مسیر آینده 

پرامید انقالب را روشن ساخت.
اهمیت پیام در دو چیز است:

اول محتوای پیام است که در ابتدا به مقدماتی از انقالب و دوران امامت 
امام خمینی می پردازد و بعد از آن، دوازده برنامه آینده جمهوری اسالمی 

ایران را مطرح می کند.
دوم آنکه این متن مفصل و مهم را رهبر جوان و جدید ایران به رشته 

تحریر درآورده است.
سکاندار جدید انقالب اسالمی ایران از برنامه های آینده جمهوری اسالمی 

ایران سخن می گوید.
او ملت امیدوار ایران را به تعالی و پیشرفت می خواند و دشمنان مایوس 

را به مسیر رستگاری دعوت می کند.   





روز،  آن  در           
کرد  غروب  خورشیدی 
هزار  آن،  طلوع  با  که 
زندگی  در  نور  چشمه ی 
جوشیده  ایران  ملت 

بود

الّرحمنالّرحیم بسمالَلّ

أقام و  ذكرالَلّ عن بیع ال و تجاره التلهیهم »رجال
الّصلوةوإیتاءالزكوهیخافونیومًاتتقلّبفیهالقلوبو
أحسنماعملواویزیدهممنفضله األبصار.لیجزیهمالَلّ

یرزقمنیشاءبغیرحساب)1(« والَلّ

درتاریخُپرماجراىانقالب،هیچروزىماننددوازدهم
پیامبرانوبر ازدودمان بهمننبودكهدرآن،مردى
و عمق به دلى و ُپرمعجزه دستى با آنان، شیوهى
وسعتدریا،درمیانمردمىشایستهوچشمبهراه،
چونآیهىرحمتفرودآمدوآنانرابربالفرشتگان
قدرتحقنشانیدوتاعرشعزتوعظمتبركشید؛و
هیچروزىچونچهاردهمخردادنبودكهدرآن،طوفان
مصیبتوعزا،براینمردمتازیانهىغمواندوهفرود
ایرانیکدلشدوآندلدرحسرتىگدازنده آورد.
سوخت،ویکچشمشدوآنچشمدرمصیبتىعظیم
گریست.درآنروز،خورشیدىغروبكردكهباطلوع
ایرانجوشیده ملت زندگى در نور آن،هزارچشمهى
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             آن روز، روز 
عالم اسالم  بزرگ  عزای 
شد و جز خدا و اولیایش 
کیست که حد و مرز این 

عظمت را بشناسد؟

پیكر َنَفسروحاللهىاش، با بود؛روحىعروجكردكه
كه خاموششد حنجرهاى بود؛ بخشیده جان را ملت
َنَفسگرمش،سردىوافسردگىازجهاناسالمزدوده
بود؛لبانىبستهشدكهآیاتالهىعزتوكرامترابر
مسلمینفروخواندهوافسوِنیأسوذلترادرروح

آنانباطلساختهبود.
آنروز،روزعزاىبزرگعالماسالمشد.سوزش
آنغم،بهملتایرانمنحصرنماند.درسراسرجهان،
هرجادلروشنوجانبیدارىبود،مصیبتزدهشد.
هرجامسلمانىآگاهازانقالبومسائلآنبود،خود
راصاحبعزاشمرد.پس،درروىزمینجایىنماند
كهدرآن،دلهایىازاینحادثهىعظیم،ازاندوهلبریز
عزا به بىجبران، فقدان این از انسانهایى و نشود

ننشینند.

عزا خانه ای به گستره ایران
واماایران،یكسرعزاخانهاىشدكهدرهرشهرو
روستایش،شیونحسرتبارازیكایکخانههاسرریز
هیچكس كرد. ُپر را خیابان و میدان و كوى و شد
از برد؛ فرو خاموش را درد جرعهى این نتوانست
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         شاید چشم های 
ملك  حجاب  که  نافذی 
آن  می گشایند،در  را 
دیده  خمینی  عاشورای 
خیل  استقبال  باشند 
آن  از  را  شهدا  عظیم 

روح مطهر.

غم كه پدرانى و مادران تا نبرد، میدانهاى دالوران
اندوه و عجز گرهى بود نتوانسته جوانانشان شهادت
و علم عرصهى بزرگمردان تا بیفكند، جبینشان بر
عرفانوسیاستوتایكایکآحاداینملتعظیمالقدر،
گریستند، زار زار عظمى مصیبت این در همه و همه
یاصدابهفغانبلندكردند،یابىصبرانهبرسروسینه
بودو امام بزرگى به امام،همان فقدان زدند.مصیبت
عظمت این مرز و حد كه كیست اولیایش و خدا جز
مىشوند، بىتاب بزرگ دلهاى كه آنجا بشناسد؟ را
آنجاكهانسانهاىبزرگدستوپاگممىكنند،آنجا
كهصحنه،ازبىقرارىمیلیونهاومیلیونهاانسانُپر
است،كدامزبانوقلمانسانىاستكهبتواندنمایشگر
در بىتابى قطرهى خود كه من گردد؟ وصحنهپرداز
اقیانوسمتالطِمآنروز-وآنروزها-بودهام،چگونه

خواهمتوانستآنراشرحكنم؟!

واماروىدیگرصحنه،یعنىفضاىملكوتجهاندر
آنروز،تنهابراىاصحاببصیرتومعرفتمشهود
را ملک حجاب كه نافذى چشمهاى شاید است. بوده
مىدهند، پرواز ملكوت تا را نگاه مرغ و مىگشایند
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در  عزا  شور         
معلم  مهربان،  پدر  غم 
حکیم  مرشد  و  دلسوز 
و دیدبان همیشه بیدار 
اولیا  و  انبیا  یادگار  و 
زمین  اهل  زمین،  در 
غمی  و  می گداخت  را 
فرو  آنان  بر  بی تسال 

می ریخت.

آن را تماشایىترى صحنههاى و بیشتر شگفتىهاى
روزدرآنعاشوراىخمینىدیدهباشند:عروجنفس
صعود خدا، رحمت و لطف قرارگاه به را مطمئنهاى
كلمهىطیبهاىونفسراضیهومرضیهاىرابهسوى
را عاشقى ووصال دریا به را جویبارى رجوع حق،
روح آن از را شهدا عظیم خیل استقبال معشوق، به
مطهروخیرمقدمارواحطیبهىاولیارابهآنمیهمان
تازهوارد،فوزوفالحجانمزّكایىراكهبربالمالیک
مشام بىشمارش، حسنات شمیم و نشسته رحمت
فرشتگانوخزنهىبهشتنعیمحقرامعطرساخته،
عملصالحىراكهردایىازنورگشتهوبرپیكرملكوتى
آنروحمجردپوشانیدهشدهوبارانغفرانوفضل
خداوندىگشتهوبرسراپاىآنعبدصالحفروریخته
ودارالّسالمابدىشدهوآنمشتاقرضوانحقرادر

خودجاىدادهاست.
افسوسكهبراىماخاكیان،ازآنآیینهبندانجشن
اشک جز و نمىدرخشید تسالیى بارقهى ملكوتى،
افشانده قبلهىدلها برآتشهجرانآن َنمى دیدگان،
دلسوز معلم مهربان، پدر غم در عزا شور نمىشد.
ومرشدحكیمودیدبانهمیشهبیداروطبیبدردو
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          آنچه پس از حیات 
براي  و  امام  پُربرکت 
اسالم  امت  دلسوزان 
بیشترین اهمیت داشته، 
سالمت و توان و شتاب 
صحیح  جهت گیری  و 
جمهوري  اسالمي در راه 
و خط امام- بوده است.

یادگار و امت بر خدا رحمت سروش و درمانشناس
رامىگداختوغمى اهلزمین درزمین، اولیا و انبیا
را یگانهىخود زمان، مىریخت. فرو آنان بر بىتسال
ازدستدادوزمین،گوهرىیكدانهرادرخودگرفت.
پرچمداربزرگاسالم،پسازعمرىمبارككهدرراه
اعتالىاسالمسپرىشدهبود،دنیاراوداعكردوقطب
مصیبت در فداه ارواحنا األعظم ولىّالَلّ و امكان عالم

خلیفهىخودسوگوارشد.

میراث امام
رنج و درد ماالمال روزهاى آن از یکسال اكنون،
مىگذرد.سالىكهدرآن،یادوحضورامام،لحظهاى
درخشان و برجسته و زنده و نگفته ترك را ما ملت
درذهنوزندگىآنانودیگرمسلمانانومستضعفان
درسراسرجهانبرجاماندهاست.آنچهپسازحیات
همهى و ما براى سال، یک این در و امام ُپربركت
دلسوزانامتاسالمبیشتریناهمیتراداشته،میراث
و اسالمى جمهورى او- بىنظیر و تاریخى و عظیم
سالمتوتوانوشتابوجهتگیرىصحیحآندرراه
وخطامام-بودهاست.این،همانچیزىاستكهدر
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                       آن فقیه عظیم القدر 
و اسالم شناس بی بدیل، 
حفظ جمهوری اسالمی را 
از  اهمیت تر  با  و  برتر 
می دانست. واجبی  هر 

دورانزندگىآنبزرگوارنیزمسألهىاولبراىملت
براىهر بلكه ایرانودوستانآندرسراسرجهان،
مسلمانىبهحسابمىآمدهكهبهمجدوعظمتاسالم

دلبستهبودهاست؛وحقنیزهمیناست.
نوینى راه خود، پیدایش با كه اسالمى جمهورى
به و كرد باز عالم اول طراز زورگویان با مقابله در
امیدى مسلمانان- مخصوصًا مستضعف- ملتهاى
امام رهبرِى اندى و دهسال مدت در و بخشیده تازه
راحلعظیم،بارهاقلدرانزمانراعماًلتحقیركردهو
دروغشكستناپذیرىآنانراباطلساختهاست،باید
همبیشتریناهتمامامتاسالموملتستمكشیدهىما
پیشواىصالحان آن كند؛همچنانكه بهخودجلب را
نیزهمیشهبیشترینهمتخودرابههمیندومسأله
مىگماشت:پاسدارىازجمهورىاسالمىومراقبتاز
جهتگیرىراستودرستآن.وآنفقیهعظیمالقدرو
اسالمشناسبىبدیل،حفظجمهورىاسالمىرابرترو

بااهمیتترازهرواجبىمىدانست.

بارحلتامامخمینى)ره(،طیفوسیعدشمناناسالم
اسالمى جمهورى با معارضه مقّدم صفوف در كه
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این  الهی  اراده ی      
که  شد  همان  و  بود،  
نظام  بود.  الهی  اراده ی 
کارایی  و  رشد  اسالمی، 
این مصیبت  را در  خود 
الهی  عظیم  ابتالی  و 

نشان داد .

اسالمى جمهورى كه نكردند پنهان را امید این بودند،
دفاع نیروى پرورانندهىخود، و پدیدآورنده غیاب در
بىصاحبى، كودك چون و بدهد دست از را رشد و
احساسضعفودرماندگىكند،یابهكلىازپاىدرآید
در گیرد! پناه آن و این دامان زیر به بهناچار یا و
محاسباتتنگنظرانهىدشمنانكههمهبىاستثنااسیر
فهِمروابطمعنوىو از و ماّدى محاسباتصددرصد
بركاتایمانوتقوابىنصیبند،نمىگنجیدكهمعجزهى
حكومت یعنى هجرى- پانزدهم قرن طلیعهى در الهى
صالحودینوحیاتدوبارهىارزشهاىاسالمى-آن
و هوى بندگان آلودهى دست كه باشد مرتفعى قلهى
دام به از زور و زر دیپلماسى و نرسد آن به هوس

افكندنآنعاجزبماند!

     رستاخیز شگفت انگیز
ارادهى كه شد همان و بود، این الهى ارادهى اما
الهىبود.نظاماسالمى،رشدوكارایىخودرادراین
مصیبتوابتالىعظیمالهىنشاندادوملتعالىقدر
پاداشصبر به اهلحلوعقد، ومسؤوالندلسوزو
براینمصیبتعظمى،استحقاقدرودورحمتحقرا

7



               حل مسأله ی 
همگانی  اعالم  رهبری، 
مردم در دفاع از راه امام 
و رستاخیز شگفت انگیز 
چهل  ماندنی  به یاد  و 
و  همه  ایران  روزه ی 
افزون تر  اعتباری  همه 
از پیش  به نظام  اسالمی    

بخشید.

 الَلّ ولىّ توجهاتحضرت و خداوند كمک به و یافتند
كه گرههایى گشودن با توانستند فداه ارواحنا أعظم
بهطورطبیعىدرصورتارتحالامامپدیدمىآمد،از
كه اسالمى نظام آیند. بیرون سربلند بزرگ امتحانى
قلبتپندهىخودراازدستدادهبود،بهبركتایمان
كهمردمش بركتدرسهاىجاودانى به و توكلش و
از فقط نه بودند، آموخته مرشدخود و استاد آن از
حركتوحیاتونشاطبازنماند،بلكهبانشاندادن
را اعتبارخود كارآزمودگىوحكمتوسرعتعمل،

مضاعفساخت.
در كه بىنظیر عزادارى آن در ملت وفادارى ابراز
مسألهى حل بود، فوقالعاده تاریخ، و جهان مقیاس
وهمگانى اعالمحضورعاشقانهىهمهجایى رهبرى،
امام معنوى میراث از و امام راه از دفاع در مردم
شگفتانگیز رستاخیز و كمینگرفته رهزنان برابر در
تصویب آنگاه و ایران روزهى چهل بهیادماندنى و
انتخاب در شركت و اساسى قانون اصالحات ملّى
یافتن جریان و دولت تشكیل و گزیده رئیسجمهوِر
همهىاموركشوردرعینتازگىوجاودانگىداغرحلت
امامویادماندگاراو،همهوهمهاعتبارىافزونتراز
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که  حادثه ای           
را  انقالب  می پنداشتند 
پیچید،  خواهد  درهم 
حیات  و  اوج  انقالب  به 

بخشید

پیشبهایرانوایرانىوانقالبونظاماسالمىبخشید.
درستدرآنهنگامكهازحادثهىارتحالامام،نفس
دنیادرسینهاشحبسشدهوخوابازچشمدوستو
اسالمى ایران بود، گرفتهشده درسطحجهان دشمن
نمایشىقهرمانانهدادوباعنایاتخداوندى،سنگینترین
آزمونخودرابهسرافرازىطىكردوكشتىانقالب
ازگردابىخطیر،باآرامشواطمینانعبوركرد.واین
خودآیتدیگرىازشمولالطافالهىبرملتىشدكه
قدمدرراهخدانهادهوبهنصرتاوقیامكردهاست.
دوستان،یعنىتودههاىمسلمانومستضعفاِنبسیارى
به و گرفتند دوباره امیدى و جانى عالم، مناطق از
پایههاىنظامسلطهىجهانى،ضربهاىدوباره-پساز
ضربهىآغازپیروزىانقالب-واردآمد.یعنىحادثهاى
كهمىپنداشتندانقالبرادرهمخواهدپیچید،بهانقالب
اوجوحیاتبخشیدوامامما-آنبرافروزندهىمشعل
انقالب-بارحلتخود،یکباردیگرشعلهىانقالبرا
حیًاومّیتًاوالّسالمعلیهیوم برافروختهكرد.»فرحمهالَلّ

ولدویومقاداالّمةویومارتحلویومیبعثحّیًا«.

در وسیعتر نگاهى با و حوادث، این همهى در
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           صحنه پرداز اصلی 
نظام  در  حقیقی  عامل  و 
 ، اسالم  همانا  اسالمي، 
وتربیت  ایمان  عقیده، 

اسالمي است .

در اساسًا و اسالمى نظام سالهى یازده سرگذشت
بهآن مبارزاتىكه نظامومقدماتآنو این پیدایش
همانا حقیقى، عامل و اصلى صحنهپرداز شد، منتهى
اسالموعقیدهوایمانوتربیتاسالمىاست.همملت
سلطهى نظام برابر در شجاعانهاش قیام با كه ایران
كارى غرب، و شرق ابرقدرتهاى برضد و جهانى
عظیموبىسابقهانجامداد،همرهبروقائدعظیمالشأن
اینانقالبكهمثلكوهدربرابرهمهىبادهاىمخالف
ایستادوهجومطوفانهاراشكست،اماخودكمترین
تكانىنخورد؛همنظامنویناسالمىكهتوانستكشور
رابدوناندكتكیهاىبهبیگانگانادارهكندوجنگىرا
اوبود كهمحلتالقىنیروهاىشرقوغرببرضد
فرا را پیروزى از بهسهچهارمسالیانپس نزدیک و
گرفت،بدونگرایشبههیچطرفوفقطباتكیهبرخود،
شرافتمندانهوباعزتوپیروزىبهپایانَبَرد،همهو
جوهر اسالم و گرفتهاند اسالم از را خود توان همه
اصلىاینحوادثشگفتآورومایهىحقیقىقدرتو
صالبتوعزتىاستكهایرانوایرانىوملتورهبر
بروز خود از معاصر تاریخ در ما، نظام و انقالب و

دادهاند.
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              توحید یعنی خود 
به  متصل  و  مرتبط  را 
قدرت  الیزال  اقیانوس 
و  دیدن  الهی  حکمت  و 
اعلی ،  هدف  سمت  به 
بی تشویش  و  امید  با 

شتافتن

       وادی عقب ماندگی
اسالم،دینتوحیداستوتوحیدیعنىرهایىانسان
ازعبودیتواطاعتوتسلیمدربرابرهرچیزوهركس
نظامهاى سلطهى بندهاى گسستن یعنى خدا؛ جز به
بشرى؛یعنىشكستنطلسمترسازقدرتهاىشیطانى
وماّدى؛یعنىتكیهبراقتداراتبىنهایتىكهخداونددر
نهادانسانقراردادهوازاوبهكارگیرىآنهاراهمچون
اعتماد یعنى است؛ كرده طلب تخلفناپذیر، فریضهاى
ستمگران بر مستضعفین پیروزى در الهى وعدهى به
ومستكبرینبهشرطقیامومبارزهواستقامت؛یعنى
دلبستنبهرحمتخداونهراسیدنازاحتمالشكست؛
تحقق راه در كه خطراتى و زحمات از استقبال یعنى
وعدهىالهى،آدمىراتهدیدمىكند؛یعنىمشكالتراه
رابهحسابخداگذاشتنوخودرابهپیروزىحتمى
ونهایىامیدوارداشتن؛یعنىدرمبارزه،چشمبههدف
عالى-كهنجاتجامعهازهرگونهستموتبعیضوجهل
ناكامىهاىشخصى عوض و دوختن است- وشرك
ومیانراهىرانزدخداجستن؛وخالصهیعنىخود
قدرتوحكمت اقیانوسالیزال به مرتبطومتصل را
الهىدیدنوبهسمتهدفاعلى،باامیدوبىتشویش
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عقب ماندگی         
عدم  اثر  بر  مسلمانان 
بنیادین  اصل  به  توجه 
توحید  یعنی  اسالم- 
آمده  پیش   - اسالمي 

است.

شتافتن.همهىعزتواعتالیىكهبهمسلمینوعدهداده
شده،درسایهىچنینایمانودركروشنوعمیقى
ازتوحیداست.بدونفهمدرستوپایبندىعقیدتىو
دربارهى الهى وعدههاى از هیچكدام توحید، به عملى

مسلمانانعملىنخواهدشد.
ناب توحید از غفلت استكبار، سلطهى دوران در
را كهصحنه بود آن زندگىشمول مفهوم و اسالمى
زر خداوندان به و گذارد باز استعمار ُبتهاى براى
وزور،فرصتتاختوتازداد.دشمنانبانقشههاى
از رادركشورهاىاسالمى آمادهشده،دین ازپیش
صحنهىزندگىراندندوشعارجدایىدینازسیاست
اینشدكه نتیجه اینكشورهاتحققبخشیدند. رادر
یكباره را كشورها این بتواند غرب علمى پیشرفت
و درآورد صنعتى كشورهاى از تابعى بهصورت
مدتهاى براى را آن اقتصادى و سیاسى سرنوشت
طوالنىوجبرانناپذیر،بهدستغارتگرانغربىبدهد.
امروزهغالبكشورهاىاسالمى،پسازدهسالكه
جیبكمپانىهاودولتهاىغربىازمنابعآنهاُپرشده،
هنوزدروادىعقبماندگىسرگردانندوهنوزمحتاج
صنعتوعلموكاالىغربىوهنوزدرعالمسیاست،
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        راه عالج آن است 
اسالم  به  مسلمانان  که 
ناب- که در آن، توحید 
و نفی عبودیِت غیرخدا، 
برجسته تر  چیز  هر  از 
است-  درخشنده تر  و 

برگردند

همانخسرانعظیمى این، آنان. ناگزیر پیرو و طفیلى
استكهازروزاولبراثرعدمتوجهبهاصلبنیادین
اسالم-یعنىتوحیداسالمى-پیشآمدهوهرچهزمان
پیشتررفتهوعلمكاملترشدهودولتهاوكشورهایىرا
مجهزتركرده،كشورهاىاسالمىناتوانتر،وابستهتر،

كمجرأتتروبىابتكارترشدهاند.
راهعالجآناستكهمسلمانانبهاسالمناب-كهدر
آن،توحیدونفىعبودیِتغیرخدا،ازهرچیزبرجستهتر
خود قدرت و عزت و برگردند است- درخشندهتر و
طراحان كه است چیزى این و بجویند. اسالم در را
و بوده بیمناك آن از همیشه اسالمى، توطئههاىضد
هنگامى مىنهادهاند. جدى موانع آن، پیدایش راه در
كه آنجا از شد، پیروز ایران در اسالمى انقالب كه
پیشبینىمىشدكهجاذبهومحبوبیتانقالب،ملتهاى
مسلمانوحّتىبعضىغیرمسلمانهاراشیفتهىاسالم
كند،همهىدستهاىاستعمارىبهكارافتاد،تاازنفوذ
معنوىاسالمجلوگیرىكند.تالشوسیعوهمهجانبهى
استكباردربرابرنفوذاسالم،هیچموجبىجزاینندارد
نقطهى هر در اسالمى مفاهیم و اسالم گسترش كه
جهان،بهمعناىجمعشدنبساطاستكباروایادىآن
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از  پس  بالفاصله       
پیروزی انقالب مسلمانان 
جهان  احساس شخصیت 
و عزت نموده و سرفصل 
جدیدی در مبارزات ملل 

مسلمان به وجود آمد.

درآننقطهاست.

احساس تشخص 
همانطوركههمهمىدانند،بالفاصلهپسازپیروزى
انقالب-كهمعناىدرستتوحیدونفىعبودیتغیرخدا
وعزتدربرابرهركسوهرچیزغیرخدارادرعمل
وواقعیتبههمهنشانداد-مسلماناندرنقاطبسیارى
ازجهان،احساسشخصیتوعزتنموده،درمقابل
قدرتمندانوزورگویانایستادندوسرفصلجدیدىدر
مبارزاتمللمسلمانبهوجودآمد؛ازجملهحركتعظیم
مردممسلماندرافغانستانوشروعمبارزاتمردمى
درسرزمینفلسطینوایستادنمردممسلمانومبارز
فلسطیندربرابراحزابمعاملهگروشروعنهضتهاى
و آفریقایى مسلمان كشورهاى در زیادى اسالمى
جاذبهى اساس بر همه كه اروپا در حّتى و آسیایى
و آمده بهوجود الهى احكام تحقق به شوق و اسالم

اسالمرارهایىبخشوعزتبخشخودمىداند.
تودههاى به اسالمى، جمهورى پیدایش از پیش تا
عظیممسلمانعالمتفهیمشدهبودكهاسالمقادرنیست
براىآنانعزتوعظمتبیافریندوآناندرجستجوى
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                  با پیروزي 
ملت ایران  نسیم هویت 
اسالمی وزیدن گرفت و 
گلبانگ  مسلمانی، خواب 

اهریمنان را برآشفت.

اروپا فرهنگ و غربى الگوى دنبال به یا باید سعادت
وامریكابروندویابهسمتتئورىهاىخیالىوپوچ
ماركسیسمگرایشیابند؛اماپیروزىانقالباسالمىو
عظمتى و عزت و ایران در اسالمى جمهورى تشكیل
بافتههاى ایرانبخشید،همهى كهتحققاسالمبهملت
عمل در و كرد باطل را غربى استعمارگران دیرینهى
نشاندادكهاسالممىتواندملتىراازضعفوبىحالى
وانظالمنجاتبدهدوبهاوجعزتوشجاعتواعتماد
بهنفسبرساندوهممىتواندنظامىاستواروقادربر
ببخشد آنان بر جهان ماّدى قدرتهاى با زورآزمایى
استعمار تحقیركنندهى و ظالمانه قدرتهاى دست و
كه بود چنین و كند. كوتاه آنان سر از را استكبار و
جمهورىاسالمىبهبركتاسالم،ازپشتوانهىمردمِى
این و گشت برخوردار جهانى مقیاس در نیرومندى
جمهورى آسیبناپذیرى و توانایى بر خود، نوبهى به
آن با جهانى، بزرگ سلطههاى همهى كه اسالمى-

سرناسازگارىدارند-افزودهاست.
قدرتهاى زورآزمایى در ایران ملت پیروزى آثار
در بلكه نماند؛ منحصر اسالم جهان به آن، با جهانى
كشورهاىغیرمسلمانودرنظامهایىكهقفسآهنین
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            آنان به درستی 
که  بفهمند،  نمی توانند 
چه شد که پس از تالش 
دویست ساله ی استعمار 
اسالمی  کشورهای  در 
از  اسالم  راندن  برای 
وذهن  زندگی  صحنه ی 
دوباره  مردم   دل  و 
میهن  قلب  در  اسالم 
اسالمی پر و بال گشوده 
و سایه ی رحمت خود را 
بر سرتاسر جهان اسالم 
گسترده است. پاسخ در 
یك کلمه است:معجزه ي 

انقالب

كه بود نداده اجازه قومى ستم یا حزبى استبداد
مسلماناِنآنكشورهاحّتىمسلمانىخودرااحساس
ایمانهاى و گرفت وزیدن اسالمى هویت نسیم كنند،
خفتهبهجوشآمدوگلبانگمسلمانى،خواباهریمنان
رابرآشفت:»وترىاألرضهامدةفإذاأنزلناعلیهاالماء
اهتّزتوربتوانبتتمنكّلزوجبهیج«.)2(پس،در
ماجراىعظیمایندهسالگذشته،قهرماناصلىاسالم
است؛واینرستاخیزىاسالمىاستكهجانهاىمرده
رابیداركردهوزمینهرابراىروزىآمادهمىسازد
كهدرپاسخبهسؤال»لمنالملک«،دربسیطزمیناز

الواحدالقّهار«)3(. چهارگوشهىعالمگفتهشود:»لَلّ

  در قلب میهن اسالمی
ماّدى،هنوز تحلیلگران علیل امروزهگرچهمغزهاى
عاجزازفهموتحلیلحوادثاسالمىدردهسالاخیر
بفهمند،كهچهشد بهدرستىنمىتوانند آنان استو
كهپسازتالشدویستسالهىاستعماردركشورهاى
راندن براى موفق شیوهى هزاران از پس و اسالمى
ذهن صفحهى از حّتى و زندگى صحنهى از اسالم
از پس آن، از مهمتر و كشورها این در مردم دل و
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دوباره  امروز        
میهن  قلب  در  اسالم 
اسالمی پر و بال گشوده 
و سایه ی رحمت خود را 
بر سرتاسر جهان اسالم 

گسترده است .

و آنان ایادِى و استبدادى قدرتهاى بدآموزِى قرنها
وعاظ وسیلهى به كه بىشمارى تحریفهاى از پس
و آمده پدید دین در دربارى آخوندهاى و السالطین
دارویى به و ساخته مخدوش را آن خلوص و صفا
دوباره امروز بود، كرده بدل بىجان وجسمى بىاثر
اسالمدرقلبمیهناسالمىپروبالگشودهوسایهى
رحمتخودرابرسرتاسرجهاناسالمگستردهوچون
به و تافته مسلمین همهى دل در روشنگر خورشیدى
آنانروحونشاطوامیدبخشیدهاست؟وچگونهاسالم
كهبهتدریجبهدستفراموشىسپردهمىشدوهرگز
دردمند انسانهاى جستجوگر دل در را امیدى هیچ
روشن امید یگانه به اكنون نمىانگیخت، بر بىتاب و
و بیداردالن و جوانان مخصوصًا مسلمان، ملتهاى
دردمندانتبدیلیافتهاست؟آرى،فهموتحلیلدرست
اینحوادثشگفتآور،اگرچهبراىمغزهاوذهنهاى
واقعى ازسرگذشِت بىخبر و اسالم حقیقِت از بیگانه
اسالمناممكناست،لیكنبراىصاحبانبصیرت،پاسخ

دریکكلمهاست:معجزهىانقالب.
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              مصلحان اسالمی 
و متفکرانی که در یکصد 
گذشته  سال  پنجاه  و 
این  همگی  کرده،  قیام 
کار  در  را  بزرگ  نقص 
به جای  که  داشتند  خود 
انقالب  یك  کردن  برپا 
دعوت  یك  به  اسالمی، 

اسالمی اکتفا کردند.

منجی دوران، پیرو شیوه رسول خاتم
بزرگ منجى رهبرى به ایران در اسالمى نهضت
علیه،بهپیروى دوران،حضرتامامخمینىرضوانالَلّ
آفرینش قلهى و ورسولخاتم أعظم نبى ازشیوهى
عالموآدم،حضرتمحّمدمصطفىصلّىاللَّعلیهواله
این انقالبتمامعیارظاهرشدو وسلّم،درقالبیک
طبیعتانقالباستكهاگربرپایهاىدرستومنطقى
استوارباشد،همچونآتشفشان،زلزلهدرتماماركان
محیطپدیدمىآوردوهمهچیزوهمهجاوهمهكسرا

ازگرمىواشتعالخودمتأثرمىسازد.
مصلحاناسالمىومتفكرانىكهدریكصدوپنجاه
كرده قیام گوناگون عوامل تأثیر تحت گذشته، سال
بر را اسالمى تفكر و احیا و اسالمى دعوت پرچم و
اقبال محّمد و قبیلسیدجمالالدین از گرفتند- دوش
گرانبهایشان، و ارجمند همهىخدمات با دیگران- و
كه داشتند خود كار در را بزرگ نقص این همگى
دعوت یک به اسالمى، انقالب یک كردن برپا بهجاى
اسالمىاكتفاكردندواصالحجوامعمسلمانرانهبا
فقط و باتالشروشنفكرانه كه انقالب، قدرت قّوتو
البته شیوه، این كردند. جستجو زبان و قلم ابزار با

18



برای  ما  امام         
اسالم،  دوباره ی  حیات 
را  راهی  همان  درست 
معظم  رسول  که  پیمود 
اله  و  و  صلهّی الَلهّ  علیه  

سلهّم پیموده بود .

ازآن،توقع اماهرگز ممدوحومأجوربودهوهست؛
نتایجىهمچوننتیجهىعملپیامبراناولوالعزمرا-كه
سازندگانمقاطعاصلىتاریخبودهاند-نبایدداشت.كار
آنان،درصورتصحتومبّراماندنازعیوبسیاسى
ونفسانى،تنهامىتوانستزمینهسازیکحركتانقالبى
و سعى كه مىشود مشاهده لذا و بیشتر؛ نه و باشد
تالشبىحدوحصرمخلصاناینگروه،هرگزنتوانسته
حركتمعكوسوروبهانحطاطمللمسلمانرامتوقف
كند،یاعزتوعظمتىراكهآنانازآنناممىآورده
بهمسلمانان اشکمىافشاندهاند، و آه آرزویش در و
برگرداندویاحّتىاعتقادوباوراسالمىرادرتودههاى
مردممسلمانتقویتكردهونیروىآنانرادرخدمت
آنبهكارگیردویادامنهىجغرافیایىاسالمراگسترش
اسالم عظیمالشأن پیامبر روش از بهكلى این، دهد.
علیهوالهوسلّمجدااستواینبرهركسكه صلّىالَلّ
اندكىتاریخبعثتوهجرترسولمعظم)ص(رابداند،

آشكاراست.

همان درست اسالم، دوبارهى حیات براى ما امام
الهو و علیه معظمصلّىالَلّ كهرسول پیمود را راهى
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          در انقالب، اصل 
بر حرکت است؛ حرکتی 
 ، سنجیده   ، هدفدار 
خستگی ناپذیر  پیوسته، 
و  ایمان  از  سرشار  و 

اخالص.

سلّمپیمودهبود؛یعنىراهانقالبرا.درانقالب،اصل
پیوسته، سنجیده، هدفدار، حركتى است؛ حركت بر
در اخالص. و ایمان از سرشار و خستگىناپذیر
انقالب،بهگفتنونوشتنوتبییناكتفانمىشود؛بلكه
پیمودنوسنگربهسنگرپیشرفتنوخودرابههدف
رساندن،اصلومحورقرارمىگیرد.گفتنونوشتن
همدرخدمتهمینحركتدرمىآیدوتارسیدنبه
هدف-یعنىحاكمیتبخشیدنبهدینخداومتالشى
ساختنقدرتشیطانىطاغوت-ادامهمىیابد:»هوالّذى
أرسلرسولهبالهدىودینالحّقلیظهرهعلىالّدینكلّه

ولوكرهالمشركون«)4(.

   انقالب اسالمی، منطبق بر حركت اسالمی
درانقالباسالمىایران،چندخصوصیتمهموجود
اول صدر اسالمى حركت بر منطبق همه كه داشت

بود:
بر قاطع ارادهى یعنى سیاسى؛ هدفگیرى نخست،
حاكمیتدینخداواینكهقدرتازدستشیطانهاى
ظالموفاسدگرفتهشودوحاكمیتوقدرتسیاسى

جامعهبراساسارزشهاىاسالمىشكلگیرد.
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اصلی  خطوط              
جامعه ی مطلوب، استقرار 
که  اسالمی  شریعت 
اجتماعی  عدل  متضمن 
و  سیاسی  استقالل  و 
و  اقتصادی  استغنای 
اخالقی  و  علمی  رشد 

است.

تودههاىمؤمن از اینهدف، براىتحقق دومآنكه
وآگاهودردمندوفداكار-ونهازاحزابوگروههاو
سازمانهاىسیاسى-نیروىانسانِىالزمگرفتهشدو
ازنیروى رهبرحكیم،نصرتراپسازتوكلبهخدا،
الیزالمردمجستجوكردودرسایهىمجاهدتپانزده
بندگانخدابهوجودآوردو از ساله،جنودرحمانرا
درراهخدابهحركتدرآورد:»هوالّذىأّیدكبنصرهو

بالمؤمنین«)5(.
یعنى مطلوب، جامعهى اصلى خطوط آنكه سوم
و اجتماعى عدل متضمن كه اسالمى استقرارشریعت
علمى رشد و اقتصادى استغناى و سیاسى استقالل
شعار و گرفت قرار همگان منظر در است، اخالقى و
معناى به كه اسالمى« غربى،جمهورى نه »نهشرقى،
تبدیلواقعىوهمهجانبهىبنیانهاىزندگىجاهلىبه

بنیانهاىاسالمىاست،مطرحگردید.
چهارمآنكهرهبرحكیموفقیهكهعبدصالحوالگوى
مسلمانىبود،خودپیشاهنگاینحركتدرایمانوعمل
كه بود كرده لبریز چنان را او جان ایمان، این و شد
توانستدلهاىبىایمانوظرفهاىتهىراازفیضان
ایمانخوددرصحنهىعمل،لبریزوسیرابكندوفروغ
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          صدق و صفا و 
هوشیاری رهبر، هرگونه 
و  سازش  و  کج روی 
و  را  دشمن  با  معامله 
چیزی  آن  هر  خالصه 
انحراف  موجب  که  را 
ناممکن  شود،  هدف  از 

ساخت.

را بىایمانى و یأس قطور دیوارهاى او، امید و ایمان
بشكافدوفضاىمبارزهوعملراُپركند:»امنالّرسول

بماانزلإلیهمنرّبه«)6(.
پنجمآنكهصدقوصفاوهوشیارىرهبر،هرگونه
كجروىوسازشومعاملهبادشمنراوخالصههر
آنچیزىراكهموجبانحرافازهدفشود،ناممكن
هدفها، سمت به انقالب مستقیم صراط و ساخت

استواروبىاعوجاجباقىماند.

این،آنچیزىبودكهدرایراناتفاقافتادورهبرى
هدایت و تأیید بود توانسته عمل، وصدق تقوا با كه
در و كرد شروع را خود حركت كند، جلب را الهى
توانست مستمر، تالش و مجاهدت پانزدهسال ظرف
تودههاىعظیممردمرابهتدریجدرخدمتهدف-كه
همانحكومتاسالمى،تشكیلنظاماسالمىواجراى
حكومت و درآورد حركت به بود- اسالمى احكام
از كه را ایران بر وابستهىحاكم و فاسد و طاغوتى
سوىقدرتهاىاستكبارىوغارتگِرثروتهاىكشور
ماحمایتهممىشد،ساقطكردودرظرفیازدهسال
از بىنظیرى و پیچیده مجموعهى با پیروزى، از پس
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بزرگ  راز             
امروزین  اعتالی  در 
اسالم و بیداری عمومی 
که  بود  این  مسلمین، 
حرکت-  این  کانون  در 
اسالمی-  ایران  یعنی 
مولود مبارك انقالب بار 
دیگر از شجره ی طیبه ی 

اسالم به وجود آمد

توطئهوخصومتوخیانتوتهاجموتحریموحملهى
نظامىوغوغاىتبلیغاتىوغیرهدستوپنجهنرمكرد
وازاینمصافتاریخى،مظفرومنصوربیرونآمدو
اكنوننظامجمهورىاسالمىكهمحصولتالشعظیم
اماموامتاست،دراوجاقتدارىكهناشىازمقاومت
وسرسختىدربرابرزورگویانواستغناءازغارتگران
است،چشمدوستودشمنرابهخودجلبودلهاى
مستضعفانوزجردیدگاِنهمهىمناطقعالمرامجذوب

كردهاست.

 راز بزرگ اعتالی مسلمین
آرى،رازبزرگدراعتالىامروزیناسالموبیدارى
حركت- این كانون در كه بود این مسلمین، عمومى
از انقالبباردیگر ایراناسالمى-مولودمبارك یعنى
آن- محصول و آمد بهوجود اسالم طیبهى شجرهى
از كه مستحكمى بنیهى با اسالمى- جمهورى یعنى
جهت و راه در بود، یافته ملت و رهبر اسالمى ایمان
درستپایدارماندووسوسهىشیطانهاوتیغخشمو
كینآنانبراوكارگرنشدوبامظلومیتىقدرتمندانهو
سرافراز،چهرهىمنّورخودرادربرابرچشمجهانیان
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               در مدرسه ی انقالب 
که امام ما بنیان گذارد، 
و  سفیانی  اسالم  بساط 
مراسم  اسالم  مروانی، 
میان تهی،  مناسك  و 
و  زر  خدمت  در  اسالم 
زور و خالصه اسالم آلت 
آفت  و  قدرت ها  دست 
برچیده  ملت ها  جان 

شده است.

استقامتوصالبتخود، بقاو باوجودو قراردادو
مبلّغاسالمشد.

طبیعتاسالمناب،طبیعتىُپرجاذبهاستودلهایى
راكهآلودهىغرضورزىوكینهتوزىنباشد،بهخود
جلبمىكندواینهماناستكهانقالبماوامامما،
دوبارهدرجهانمطرحكردندوبردلهاوچشمهاى
مدرسهى در داشتند. عرضه جستجوگر و نیازمند
سفیانى اسالم بساط گذارد، بنیان ما امام كه انقالب
ومروانى،اسالممراسمومناسکمیانتهى،اسالمدر
خدمتزروزوروخالصهاسالمآلتدستقدرتهاو
آفتجانملتهابرچیدهشدهواسالمقرآنىومحّمدى
علیهوالهوسلّم،اسالمعقیدهوجهاد،اسالم صلّىالَلّ
خصمظالموعونمظلوم،اسالمستیزندهبافرعونها
و جباران كوبندهى اسالم خالصه، و قارونها و
برپاكنندهىحكومتمستضعفان،سربركشیدهاست.

درانقالباسالمى،اسالمكتابوسنت،جایگزیناسالم
خرافهوبدعت؛اسالمجهادوشهادت،جایگزیناسالم
جایگزین تعقل، و تعبد اسالم ذلت؛ و اسارت و قعود
اسالمالتقاطوجهالت؛اسالمدنیاوآخرت،جایگزین
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           در انقالب اسالمی، 
سنت،  و  کتاب  اسالم 
خرافه  اسالم  جایگزین 
و  جهاد  اسالم  بدعت؛  و 
شهادت، جایگزین اسالم 
ذلت  و  اسارت  و  قعود 
تعقل،  و  تعبد  اسالم 
التقاط  اسالم  جایگزین 
اسالم  خالصه  جهالت  و 
جایگزین  محمهّدی  ناب 
اسالم امریکایی گردید.

معرفت، و علم اسالم رهبانیت؛ یا دنیاپرستى اسالم
جایگزیناسالمتحجروغفلت؛اسالمدیانتوسیاست،
جایگزیناسالمبىبندوبارىوبىتفاوتى؛اسالمقیامو
عمل،جایگزیناسالمبىحالىوافسردگى؛اسالمفردو
جامعه،جایگزیناسالمتشریفاتىوبىخاصیت؛اسالم
بازیچهىدست نجاتبخشمحرومین،جایگزیناسالم
علیهو قدرتها؛وخالصهاسالمنابمحّمدىصلّىالَلّ
مطرح و گردید؛ امریكایى اسالم جایگزین سلّم، الهو
شدناسالمبدینصورتوبااینواقعیتوجدیتاست
كهموجبخشمسراسیمهودیوانهواركسانىشدهاست
كهدلبهزوالاسالمدرایرانودرهمهىكشورهاى
اسالمىبستهبودندویاازاسالم،فقطنامىبىمحتواو
وسیلهاىبراىتحمیقواغفالمردمرامىپسندیدند؛و
لذاازروزاولپیروزىانقالبتاامروز،هیچفرصتىرا
براىتهاجموضربهزدنوتوطئهوبدخواهىنسبتبه
جمهورىاسالمىوكانونحركتجهانىاسالم-یعنى

ایران-ازدستندادهاند.

بصیرت در دشمن شناسی
و قّوت نقطهى كه است دانسته بهخوبى ایران ملت
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             خشم و غیظ عناد 
آمیزی که در به  کاربردن 
 » بنیادگرایی   « واژه ی 
خصمانه ی  اظهارات  در 
از  دشمن،  های  رسانه  
امروز  تا  انقالب  اول 
محسوس است، ناشی از 
درماندگی و سراسیمگی 
پایبندی  برابر  در  آنان 
ما  نظام  و  ملت  و  رهبر 
به اصول اساسی انقالب 

است.

پایدارىاو،درستهماناستكهدشمنهمهىنیروى
خودرادرمقابلهباآنمصروفمىكند؛یعنىتوكلبه
خداوتمسکبهاصولاساسىانقالبكههمهازمبانى
اسالمسرچشمهگرفتهودركلماترهبركبیرانقالب
تأكیدشدهاست.خشموغیظ آن بر علیه رضوانالَلّ
»بنیادگرایى«در واژهى بهكاربردن در كه عنادآمیزى
اظهاراتخصمانهىرسانههاىدشمن،ازاولانقالبتا
امروزمحسوساست،ناشىازدرماندگىوسراسیمگى
آناندربرابرپایبندىرهبروملتونظاممابهاصول

اساسىانقالباست.
چهقدرسادهلوحوسطحىاندكسانىكهگمانمىكنند
دشمنِىامریكاوجبههىاستكبارودارودستهىوسیع
صهیونیستىكهاكثرخبرگزارىهاورسانههاىخبرى
وتبلیغىجهانرادراختیاردارند،ناشىازآناست
براى را الزم تالش بهموقع اسالمى، جمهورى كه
كسبدوستانانجامندادهویادرمسائلجهانىدچار
تندروىشدهاست.اینگمان،حاكىازعدمتعمقدر
حوادثوجریاناتداخلىوجهانىوعدمبصیرتدر

دشمنشناسىاست.
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اگرآمریکا               
اعتراف کند که انگیزه ی 
آن  دشمنی  این  از  او 
اسالمی  ایران  که  است 
مستقل  است  خواسته 
از  دور  به  و  آزاد  و 
زندگی  امریکا  دخالت 
آزادگان  همه ی  کند، 
عالم  آزادی خواهان  و 
قرار  خود  برابر  در  را 

خواهد داد.

انقالب سوگندخوردهى دشمنان كه ابرقدرتها
اسالمىاند،هرگزعلتدشمنىخودباجمهورىاسالمى
رابهصراحتبیاننكردهاندونخواهندكرد.اگرامریكا
اعترافكندكهانگیزهىدشمنىاوباایران،دشمنىبا
اسالماست،یکمیلیاردمسلمانجهانرادربرابرخود
از او انگیزهى كه كند اعتراف اگر و داد خواهد قرار
است خواسته اسالمى ایران كه است آن دشمنى این
كند، امریكازندگى ازدخالت بهدور آزادو مستقلو
همهىآزادگانوآزادىخواهانعالمرادربرابرخود
دلیلخصومت كه كند اعتراف اگر و داد خواهد قرار
و ایران اموال كردن ومسدود ایران با خباثتآمیزش
توطئهىدایمىاشنسبتبهجمهورىاسالمىآناست
كهانقالبایران،دستاوراازمنابعغنىاینكشورقطع
كردهوجلوادامهىغارتاقتصادىملتراكهازسوى
رژیمخائنپهلوى،سخاوتمندانهبهامریكایىهاواگذار
شدهبود،گرفتهاست،همهىملتهاىمظلومجهانو
ایران ملت كنار در استعمارى، غارتهاى ستمدیدگان

قرارگرفتهوبهمبارزهىباامریكاخواهندپیوست.
بنابراین،بسیارطبیعىوبدیهىاستكهامریكاودیگر
دولتهاىجبههىاستكباروهمهىدارودستهىخبرى
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      جمهوری اسالمی 
که  است  کرده  ثابت 
استکبار و ارتجاع و ایادی 
موفقیتی  هیج   ، آنان 
و  نکرده اند  کسب 
نیك  نام  نتوانسته اند 
مخدوش  را  ما  ملت 

سازند .

وتبلیغىورسانههاىدستنشاندهىآنانناگزیرباشند
كهتمامهّمخودرابهتحریفحقایقایرانوانحراف
افكارعمومىجهانمصروفبكنند،وگاهبهنامحقوق
بشروگاهباتهمتنقضآزادىوگاهبهدشنامارتجاع
وواپسگرایىوامثالآن،ملتشجاعوآگاهوآزادهى
و اسالمى جمهورى انقالبى و مترقى نظام و ایران
مسؤوالنصالحوالیقآنرامورداتهامقراردهندو
نفرتعمومىملتایرانازسلطهگرانمستكبروخبیث،

مخصوصًاشیطانبزرگرابدینگونهتالفىكنند.

راهحفظانقالب
اگرچهتجربهىیازدهسالهىجمهورىاسالمىثابت
كردهاستكهاستكباروارتجاعوایادىآنان،دراین
ترفندنیزموفقیتىكسبنكردهونتوانستهاندنامنیکو
چهرهىروشنملتبزرگوارمارابااینگونهتالشها
درجهانوبهخصوصدرمیانتودههاىمستضعف
آناندر عالممخدوشسازندوسرمایهگذارىگزاف
افكندن بهكار و مزدور زبانهاى و قلمها استخدام
صدهارسانهىصوتىوتصویرىومطبوعاتىبراى
منزوىیامنفعلیابدنامكردنانقالباسالمى،دچار
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            ولی ملت ایران باید 
بدانند که حفظ انقالب و 
پرچم  نگاهداشتن  برپا 
عزت و شرف و ادامه ی 
راه  تنها  مجاهدت  راه 
ظلم  و  فشار  بر  غلبه 

قلدران شناخته شد.

خسرانشدهاستوهماكنونعلىرغمخواسِتآناندر
الگوساختنحركت با ملتها عالم، مناطق از بسیارى
نجاتبخشملتایران،بهمبارزاتمردمىباسلطههاى
شیطانىروىآوردهوخوابازچشمستمگرانربودهاند
وقشرهاىبیدارمسلماندرهمهجابهخوبىتشخیص
دادهاندكهعلتدشمنىرأساستكبار-یعنىامریكا-و
ایادىآنباملتایران،دشمنىآنانبااسالماست:»و

العزیزالحمید«)7(. مانقموامنهمإاّلأنیؤمنوابالَلّ
برپا و انقالب حفظ كه بدانند باید ایران ملت ولى
نگاهداشتنپرچمعزتوشرفوادامهىراهُپرافتخارى
كهمجاهداتاینملتشریفدربرابرملتهاىجهان،
غلبه راه تنها عنوان به و گشود مسلمانان مخصوصًا
برفشاروظلمقلدرانشناختهشد،وتنهاباطلالسحر
توطئههاىدشمنانبرعلیهانقالبوجمهورىاسالمى،
از پاسدارى و انقالب بنیانِى اصول از حراست همانا
است روشنى نقطهى آن این، است. انقالب ارزشهاى
كهشعارضدیتباسلطهىجهانِىاستكبارراعالمگیر
كرده متزلزل را نظامسلطهىجهانى اركان و ساخته
استوهمیناستكهازاینپسنیزملتایرانرابر
این و ساخت؛ خواهد فایق دشمنان توطئههاى همهى
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                      زنده 
امام  راه  و  یاد  داشتن 
که مشعل راه و ترسیم  
اساسی  خط  کننده ی 
حرکت و تعیین  کننده ی 
و   اصلی  شاخص های 
حیاتی این جاده ی مبارك 
و فرجام تابناك آن است.

امامراحلعظیمالقدر همانوصیتجاودانىاستكه
كلمتهدربیانیههاواخیراًدروصیتنامهىخود، أعلىالَلّ

همهىمارابدانتوصیهفرمودهاست.

اساسی ترین معارف انقالب 
اكنون،یکسالپسازرحلتآنپدردلسوزومرشد
ومعلمآگاهوحكیم،اینجانبالزممىدانماساسىترین
معارفانقالبراكههمهدرشماربیناتمكتبانقالبو
برخاستهازاصولواحكاماسالماست،یکباردیگربه
برادرانوخواهرانخودتذكرداده،همهىملتانقالبى
وشجاعمانرابهتوجهواهتمامروزافزوننسبتبه

آنهادعوتكنم:

درس و راه و یاد داشتن زنده چیز، هر از 1(پیش
مشعل كه است، كلمته أعلىالَلّ خمینى امام جاودانهى
راهوترسیمكنندهىخطاساسىحركتوتعیینكنندهى
شاخصهاىاصلىوحیاتىاینجادهىمباركوفرجام
تابناكآناست.حیاتوشخصیتخمینىكبیر،تجسم
علیهوالهوسلّموتبلور اسالمنابمحّمدىصلّىالَلّ
انگشت و سخنش و خود او و بوده اسالمى انقالب
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             جمهوری اسالمی 
وظیفه اش  بزرگ ترین 
را  اسالم  که  است  آن 
تحقق  مردم  زندگی  در 
را  جامعه  و  بخشد 
جامعه ی  یك  به صورت 
نمونه ی اسالمی درآورد.

نقاط الهىوروشنگر اینحركت اشارهاش،خضرراه
مبهموبرطرفكنندهىهمهىتردیدهابودهوهمچنان
خواهدبود.ملتایرانوازهمهبیشترمسؤوالنكشور،

بایدایندرسبزرگراهرگزازیادنبرند.

2(ایننهضتمردمىوانقالببىنظیرىكهدرمنتهاى
مبارزاتپانزدهسالهىآنپدیدآمدوحماسهىعظیمى
و رسید ظهور به نظام این سالهى یازده عمر در كه
و دشوارىها آنهمه تحمل و طیبه نفوس شهادت
مبارز و مؤمن ملت سوى از مصیبتها و شكنجهها
و بزرگ ملت این بود. اسالم بهخاطر همه و همه ما،
امامبزرگوارش،سعادترادرپیروىحقیقىازاسالم
دانستندوحاكمیتاسالمراوسیلهىنجاتازسلطهى
شیطانهاوطاغوتهاوستمگراندیدندورضاىخدا
رادرپیگیرىازحاكمیتاسالمجستجوكردند.ملتهاى
مسلمانومخلصاندلسوزدرسراسرجهاناسالمنیز
بهخاطراسالمبودهوهستكهاینانقالبوایننظام
رامتعلقبهخوددانستهوازآنحمایتودفاعكردند
بزرگترین اسالمى جمهورى رو، این از مىكنند. و
وظیفهاشآناستكهاسالمرادرزندگىمردمتحقق
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             باید قوای سه گانه ی 
کشور هماهنگ و پیگیر 
حوزه های  و  کنند  عمل 
علمیه و مراکز فرهنگی 
اسالمی،  پژوهشی  و 
دست  وسیع  تالش  به 
سرچشمه ی  و  زنند 
و  تفقه  پایان ناپذیر 
بصیر  و  آگاهانه  اجتهاد 
و  عمق  خدمت  در  را 
گسترش معارف اسالمی 

به کار گیرند.

نمونهى جامعهى یک بهصورت را جامعه و بخشد
اسالمىدرآورد.

براىعملىشدناینهدف-كهگامهاىاساسىوبلند
آن،ازآغازپیروزىبهوسیلهىهمهىدستاندركاران
علیهبرداشته وبااشرافواهتمامشدیدامامرضوانالَلّ
شده-بایدقواىسهگانهىكشورهماهنگوپیگیرعمل
پژوهشى فرهنگىو علمیهومراكز كنندوحوزههاى
سرچشمهى و زنند دست وسیع تالش به اسالمى،
پایانناپذیرتفقهواجتهادآگاهانهوبصیررادرخدمت
عمقوگسترشمعارفاسالمىبهكارگیرندودستگاه
فكرىوعملىنظامجمهورىاسالمى،باهمودركنار
به و روزافزون شدِن اسالمى راه در را جامعه هم،

سمتهدفهاىاسالمىپیشببرند.
تمامىآحادملتمسلمان،درحفظوحراستازاحكام
نورانىآنوسعىدرگسترشوتعمیقآندرجامعه،
داراىوظیفهاىبزرگند.امربهمعروفونهىازمنكر
كهیكىازاركاناساسىاسالموضامنبرپاداشتن
همهىفرایضاسالمىاست،بایددرجامعهىمااحیا
ازآحادمردم،خودرادرگسترش شودوهرفردى
نیكىوصالحوبرچیدهشدنزشتىوگمراهىوفساد،
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هدف  فوریترین     
اسالمی،  نظام  تشکیل 
استقرارعدالت اجتماعی 

و قسط اسالمی است.

مسؤولاحساسكند.
نیکبختى كه اسالمى كاماًل یکجامعهى تا هنوز ما
دنیاوآخرتمردمرابهطوركاملتأمینكندوتباهى
وكجروىوظلموانحطاطراریشهكنسازد،فاصلهى
تالش و مردم همت با باید فاصله، این داریم. زیادى
شدن همگانى با آن، پیمودن و شود طى مسؤوالن
امربهمعروفونهىازمنكرآسانگردد.مساجدبه
عنوانپایگاههاىمعنویتوتزكیهوهدایت،روزبهروز
گرمتروُپررونقترشودونشانایمانوعملواخالق
مراكز در جمله از جامعه، كنار و گوشه در اسالمى،
دولتىواداراتودانشگاهها،همهرابهپیروىازتعالیم
مردم میان در خدا كتاب نماید. تشویق قرآن نورانى
حضورواقعىبیابدوآموختنوتدبروتعمقدرآن،
براىهمه،بهخصوصجوانانونوجوانان،امرىرایج
ودایرگردد.دراینمورد،مسؤولیتعلماوآگاهانو
نویسندگانوگویندگانورسانههاىعمومى،بسىمهم

وخطیراست.

استقرار اسالمى، نظام تشكیل هدف 3(فوریترین
عدالتاجتماعىوقسطاسالمىاست.قیامپیامبرانخدا
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           دعوت به نظام 
اعتقادی  منهای  اسالمی، 
راسخ و عملی پیگیر در 
اجتماعی،  عدالت  راه 
دعوتی ناقص، بلکه غلط 

و دروغ است.

ونزولكتابومیزانالهى،براىهمینبودكهمردم
ازفشارظلموتبعیضوتحمیلنجاتیافته،درسایهى
قسطوعدلزندگىكنندودرپرتوآننظامعادالنه،به
كماالتانسانىنایلآیند.دعوتبهنظاماسالمى،منهاى
اجتماعى، راهعدالت پیگیردر اعتقادىراسخوعملى
نظامى هر و است دروغ و غلط بلكه ناقص، دعوتى
و عدل و قسط تأمین اگر اسالمى، آرایش با هرچند
نجاتضعفا،ومحرومین،درسرلوحهىبرنامههاىآن
ازهمینجاست نباشد،غیراسالمىومنافقانهاست؛و
داعیهى وجود با كه حكامى و سالطین ادعاى كه
مسلمانىوشعارپیروىازقرآن،راهدیگرجبارانرا
پیمودهوفاصلهىفقیروغنىرابیشتركردهوخوددر
صفاغنیاقرارگرفتهوازدردفقراوپابرهنگانغافل
ماندهاند،چهدرتاریخوچهدرزمانحاضر،هموارهاز
سوىهوشمنداِنآشنابهمعارفقرآنواسالم،مردود

دانستهشدهاست.
برابر در جامعه، افراد همهى باید اسالمى نظام در
قانونودراستفادهازامكاناتخدادادمیهناسالمى،
یكسانودربهرهمندىازمواهبحیات،متعادلباشند.
هیچصاحبقدرتىقادربهزورگویىنباشدوهیچكس
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 ، پابرهنگان        
را  اسالمی  حکومت 
خود  حامی  و  پشتیبان 
برنامه های  و  کنند  حس 
رفاه  جهت  در  را  آن 
خود  محرومیت  رفع  و 

بیابند.

نتواندبرخالفقانون،میلوارادهىخودرابهدیگران
مورد جامعه، پابرهنگان و محروم طبقات كند. تحمیل
دفاع و محرومیت رفع و باشند عنایتخاصحكومت
و دولت بزرگ وظیفهى قدرتمندان، برابر در آنان از
دستگاهقضایىمحسوبشود.هیچكسبهخاطرتمكن
مالى،قدرتآنرانیابدكهدرامورسیاسىكشورودر
مدیریتجامعهدخالتونفوذكندوهیچتدبیروحركتى
درجامعه،بهافزایششكافمیانفقراواغنیانیانجامد.
خود حامى و پشتیبان را اسالمى حكومت پابرهنگان،
رفع و رفاه جهت در را آن برنامههاى و كنند حس

محرومیتخودبیابند.
اساسىترینمسائل از یكى را این ما، بزرگوار امام
در را بیانات قوىترین و دانسته اسالمى جمهورى
غیرقابل خصوصیت این، و نمودهاند ایراد اینباره
نبایدبتواند تفكیکجمهورىاسالمىاست.هیچحایلى
از را آن مختلف بخشهاى مدیران و نظام مسؤولین
كوخنشینان و پابرهنگان كند. غافل اساسى هدف این
و خائنانه سیاستهاى اثر بر كه ما مردم اكثریت و
خانهبراندازرژیمستمشاهى،درفقرومحرومیتبهسر
یاوران اخالصترین با و هموارهصادقترین مىبرند،
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و  ایران  ملت           
مدیران و   گردانندگان 
گرد  بر  باید  کشور، 
نظام  اساسی  اصول 
مجتمع  اسالمی  جمهوری 
توان  همه ی  و  گشته 
برای  را  خود  نیروی  و 
آن  از  حراست  و  تحقق 

متمرکز کنند.

اینانقالبوایننظامبودهاندوهستندونظاماسالمى
برنامههاى صدر در را آنان از محرومیت رفع باید

سازندهىخودقراردهد.

مراحل در ایران ملت پیروزى رمز كلمه، 4(وحدت
ما نیزمهمترینوسیلهىملت امروزه مختلفبودهو
به توجه با توطئههاست. و تحریکها با مقابله براى
كه آن، حوادث در تأمل و دهساله دوران سرگذشت
برابر در اسالمى جمهورى آسیبناپذیرى از حاكى
انواعتوطئههاىدشمنانداخلىوخارجىاست،اهمیت
آشكار بیشتر مسؤوالن و ملت یكپارچگى و وحدت

مىشود.
ملتایرانومدیرانوگردانندگانكشور،بایدبرگرد
اصولاساسىنظامجمهورىاسالمىمجتمعگشتهو
همهىتوانونیروىخودرابراىتحققوحراستاز
آنمتمركزكنندوهیچخواستهوشعاروهیچانگیزهى
فردىوگروهىوقومىوفرقهاىنتواندفردویاجمعى
راازتالشبراىآناصولورسیدنبههدفهاىنظام

جمهورىاسالمىبازدارد.
همهىملترشیدایران،مخصوصًاآنانكهسخنو
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خبری  رسانه های       
بیگانه ، بر روی هر کلمه 
و هر اشاره ای که از آن، 
بوی اختالف و دودستگی 
یا  و  شود  استشمام 
وانمود  چنین  بتوان 
حساسیت  شدیداً  کرد، 

نشان می دهند .

عملشاندرمعرضقضاوتوتوجهدیگراناست،باید
صفوفخودرامتحدومرصوصساخته،باوحدتو
همكارىوباگامهاىاستوار،بهسوىاهدافعالیهى
اسالم،قدرتمندانهحركتكنندودشمنانكمینگرفتهرا

كهمترصدفرصتند،مأیوسسازند.
و تمایالت مظهر كه بیگانه خبرى رسانههاى
سیاستهاونیاتخصمانهواغراضخبیثسردمداران
سیاستهاىجهانىاند،برروىهركلمهوهراشارهاى
كهازآن،بوىاختالفودودستگىاستشمامشودویا
بتوانچنینوانمودكرد،شدیداًحساسیتنشاندادهوبا
بزرگكردننكتههاىریزومطرحساختناستنباطهاى
دروغینازگفتههاونوشتههادرایران،بهطوردایمدر
به آلوده و بتوانندتصویرىمشّوش كهشاید تالشند
كه اسالمى- ایران از داخلى خورد و زد و اختالفات
كمنظیرى یكپارچگى و وحدت از برخوردار  بحمدالَلّ
زمینهى و دهند ارایه جهان و ایران مردم به است-
دودستگىونفاقرابااینوسوسههابهوجودآورند.
اینهاهمهنشانهىآناستكهامروزهدشمنازهمهى
و مانده عاجر اسالمى جمهورى تضعیف براى راهها
بدخواهانهدركمیناختالفاتداخلىوشكستوحدت
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                همه باید مانند 
همیشه به این طمع خام 
مناسب  پاسخ  دشمن 
را  وحدتی  و  بدهند  را 
رحمت  و  الهی  صنع  که 
ملت  بر  حق  شامله ی 
همه ی  با  است،  ایران 

وجود پاسداری کنند.

عمومىنشستهاست.
ملترشیدایرانومسؤوالنومتصدیاناموركشور
نویسندگان، و گویندگان مجلس، محترم نمایندگان و
بایدمانندهمیشهبهاینطمعخامدشمنپاسخمناسب
رابدهندووحدتىراكهصنعالهىورحمتشاملهى
حقبرملتایراناست،باهمهىوجودپاسدارىكنند.

5(حفظعزتوكرامتانقالبىجمهورىاسالمىو
نقاط از دیگر یكى بینالمللى مناسبات در ایران ملت
اصلىاست.پیروزىانقالباسالمىدرایران،تحولى
ژرفدرارتباطاتبینالمللىازدونظربهوجودآورد:

رادر دنیا ابرقدرِتآنروز دو اینكههیمنهى اول
رابطهشانبادولتهاىضعیفجهان،شكستىسخت
دادوابهتىراكهبهمروردرچشمملتهاودولتها

بهدستآوردهبودند،بهشدتتضعیفكرد.
و بخشید شجاعت و دلگرمى ملتها به آنكه دوم
جرأتوگستاخىدرمقابلهبادولتهاىدستنشانده
رابهآنانتزریقكرد.گرچهاینتأثیراتعمیق،بهتدریج
درجهانظاهرشدوامروزپسازیازدهسال،چهرهى
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را  عصر  این             
باید »عصر امام خمینی« 
آن،  ویژگی  و  نامید 
بیداری  از  است  عبارت 
به  اعتماد  و  جرأت  و 
برابر  در  ملت ها  نفس 
و  ابرقدرت ها  زورگویی 
شکستن بت های قدرت 
نهال  بالندگی  و  ظالمانه 
قدرت واقعی انسان ها و 
سر برآوردن ارزش های 

معنوی و الهی.

سیاسىعالمرادگرگونكردهاستاماهمهىچشمهاى
تیزبین،ازهمانآغازتشخیصدادندكهباپیروزىاین
انقالبعظیم،عصرجدیدىدرمناسباتعالمپدیدآمده
و نامید خمینى« امام »عصر باید را عصر این است.
ویژگىآن،عبارتاستازبیدارىوجرأتواعتمادبه
ابرقدرتهاوشكستن برابرزورگویى نفسملتهادر
واقعى قدرت نهال بالندگى و ظالمانه قدرت بتهاى

انسانهاوسربرآوردنارزشهاىمعنوىوالهى.
شرق بلوك تالشى و ماركسیسم دفن با كه امروز
استبدادى حكومتهاى برضد مردمى قیامهاى و
و یافته تحقق بزرگوار امام پیشبینىهاى كمونیست،
حذف عالم سیاست صحنهى از ابرقدرت دو از یكى
ابرقدرت و گردیده تبدیل دوم درجهى قدرت به و
مردمى مقاومتهاى اوجگیرى با سویى از هم دیگر
و آفریقا ازجنوبوشمال عالم، نقاط از بسیارى در
ازسوى و آسیا نقاطشرق اقصا تا اشغالى فلسطین
دیگر،باگسترشروزافزونفسادوبىایمانىوبىبند
وبارى،خألمعنویتوتفكرمكتبىدرداخلجامعهى
امریكایىوگسستهشدنرشتهى»مبارزهباكمونیسم«
آن،خأل با مىخواستند امریكا هموارهسردمداران كه
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        برای حفظ این رونِد 
تقویت  و  اشتعال  روبه 
روحیه ی ملت های اصیل 
جمهوری  مظلوم،  و 
است  موظف  اسالمی 
در  تغییری  کوچك ترین 
چهره ی باصالبت و موضع 
باعزت خود در مناسبات 

بین المللی ایجاد نکند.

یکعقیدهىوحدتبخشرادرمیانملتخودُپركنندو
نیزازسوىدیگر،برهمریختنمحاسباتىكهبرروابط
اروپاوامریكاحاكمبود،موجبنفوذدولتامریكاحّتى
خطر احساس بهشدت مىشد، اروپایى كشورهاى بر

مىكندوموقعیتخودرادرجهانمتزلزلمىبیند.
براىحفظاینروندِروبهاشتعالوتقویتروحیهى
موظف اسالمى جمهورى مظلوم، و اصیل ملتهاى
و باصالبت چهرهى در تغییرى كوچکترین است
موضعباعزتخوددرمناسباتبینالمللىایجادنكند؛
باقلدران،ازموضعقدرتوبادولتهاىضعیف،از
موضع از بهپاخاسته، ملتهاى با و حمایت موضع
رعایتوهدایتسخنبگویدوعملكند؛دولتامریكارا
بهمثابهىرأسفتنهواستكبارورمزغّدارىوشیطنت
حمایتش و كشورهاىضعیف به خاطرستمش به و
ازصهیونیسمغاصبودشمنیشبابیدارىوآزادى
ملتهاوخصومتعمیقوجنایتبارشباملتایران،
محكومومنفورومطروددانسته،هیچفرصتىرابراى
مدعیان آن كردن رسوا و تزویرآلود چهرهى افشاى

آزادىوغیرهوبیاناینحقایقازدستندهد.
اسالمى بینالملل اول مسألهى فلسطین، مسألهى
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            امروز که مبارزات 
زیر  در  فلسطین  ملت 
خواب  اسالم،  پرچم 
غاصب  دولت  چشم  از 
صهیونیست و حامیانش 
ربوده است، بزرگ ترین 
دولت  و  ملت  وظیفه ی 
و  ملت ها  همه ی  و  ما 
مسلمان،  دولت های 
مبارزات  این  از  حمایت 

است.

پرچم زیر در فلسطین ملت مبارزات كه امروز است.
و صهیونیست غاصب دولت چشم از خواب اسالم،
حامیانشربودهاست،بزرگترینوظیفهىملتودولت
ماوهمهىملتهاودولتهاىمسلمان،حمایتازاین
مبارزاتاست.غدهىسرطانىاسرائیلراتنهاازطریق
همینمبارزاتمىتوانریشهكنساختوجهاناسالم
سازش و سكوت داد. نجات آن مهلک خطرات از را
تظاهر حّتى و عربى دولتهاى از بسیارى خیانتآلود
بعضىازآنانبهبىتفاوتىوعدمحساسیتنسبتبه
كه است رسانده جایى به را كار فلسطین، سرنوشت
دولتغاصبصهیونیست،پسازسالهاكتمانوحّتى
بر علنًا را داعیهىاسرائیلبزرگ اكنوندوباره انكار،
زبانمىآوردوبابىشرمىووقاحت،نیتپلیدغصب
سرزمینهاىجدیدىازمیهناسالمىراتكرارمىكند.

جلب بهخاطر عرب، رؤساى و پادشاهان از بعضى
ِعرق و عربى انگیزههاى حّتى امریكا، معبودشان نظر
قومیتراكهدایمًاازآندممىزنند،دربرابراسرائیل
مسابقه میدان آن، جاى به و مىسپارند فراموشى به
بیشتر هرچه را امریكا از كمک گرفتن در اسرائیل با
ازپیشانىملت اینداغننگراچهكسى گرممىكنند.
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و  خدا  لعنت           
بر  صالحش  بندگان 
اولین  که  دستی  آن 
با  سازش  معاهده ی 
اسرائیل را امضاء کرد .

در بیدار مسلمان جوانان آیا و زدود؟ خواهد عرب
خودفروختگان بر را خیانت این عربى، كشورهاى

خواهندبخشید؟!
وحدت و قومیت خائن، زمامداران این نظر در
كه گیرد قرار استفاده مورد باید هنگامى فقط عربى،
ایراناسالمىواسالم امریكابخواهدازآندربرابر
كند. بهرهبردارى اله علیهو صلّىالَلّ محّمدى ناب
و لطف كه ناپاكى دلهاى و خفته وجدانهاى بر اُف
عنایتامریكارابهقیمتازدستدادنهمهچیز،هم
ثروتهاىخدادادطبیعى،همشأنوكرامتانسانىو
ایماناسالمىوآبروواعتباروتشخصملتخودطلب
نعمتهاىخدا،خودوملتهایشان باكفران كردندو
دچار الهى بهغضب ابتال و انحطاط سراشیب در را
كفراًوأحلّوا الّذینبّدلوانعمتالَلّ ساختند.»ألمترإلى

قومهمدارالبوارجهّنمیصلونهاوبئسالقرار«)8(
اسرائیل برابر در كه هیجانى و شور آن شد چه
غاصبابرازمىشد؟وچهشدتعهدىكهرؤساىعرب
بستند؟ اسرائیل با مبارزه دربارهى خود ملتهاى با
اولین كه دستى آن بر صالحش بندگان و خدا لعنت
زندگى و كرد امضاء را اسرائیل با معاهدهىسازش
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فلسطین  ملت        
نمی تواند  و  نباید 
حقه ی  حقوق  و  آزادی 
و  کنفرانس  در  را  خود 
سران  گردهمایی های 

عرب جستجو کند.

سیاهدنیوىوسرنوشتاخروىخودرابافرعونقرین
ساخت؛ونفرینبندگانصالحوفرشتگانوانبیاواولیا
برآنانكهآنراهراادامهدادهاندومىدهند؛مخصوصًا
آنانكهامیدكاذبىبهملتمظلومفلسطیندادهوآنگاه
خود براى ناپایدارى عیش آنان، سیهروزى بهاى به

فراهمكردند.
ملتفلسطیننبایدونمىتواندآزادىوحقوقحقهى
عرب سران گردهمایىهاى و كنفرانس در را خود
براى اگر برخاستها، و نشست این كند. جستجو
حداقل نباشد، بدفرجام و شوم مظلوم، فلسطینىهاى
ایام این در كه رؤسایى است. بىخاصیت و بىفایده
بهعنوانفلسطینگردهمآمدند،اگرصادقانهدراندیشهى
نجاتفلسطینبودند،بایددربرابرپیشنهادمزّورانهى
گرفته، قاطع و موضعىسخت امریكا، رئیسجمهورى
براىكمکمالىوتسلیحاتىوسیاسىبهمبارزانداخل
فلسطیناشغالى،تصمیمهاىعاجلوواقعىمىگرفتند
وبهشعارهاىپوچاكتفانمىكردندواگرچنیننشود-
كهنشدهاستوباوضعفعلىجهانعربوحّكامآن،
نخواهدهمشد-مبارزانداخلبایدبهخداوبهنیروى
قلیلة مردمىواسالمىتكیهكنندوبدانند:»كممنفئةٍ
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          تکیه بر مردم و 
حاکمیت اراده و خواست 
رکن  آنان،  تشخیص  و 
که  است  دیگری  مهم 
باید تحکیم  روز به  روز 

و تقویت شود.

معالّصابرین«.)9( والَلّ غلبتفئًةكثیرًةبإذنالَلّ

و خواست و اراده حاكمیت و مردم بر تكیه )6
به روز كه است دیگرى مهم ركن آنان، تشخیص
با ما، آزادهى مردم شود. تقویت و تحكیم باید روز
اسالم به آنان عمیق ایمان از كه خود قاطع ارادهى
و داده ادامه پیروزى تا را مبارزات مىشود، ناشى
و فداكارى با و آورده بهوجود را اسالمى جمهورى
ایثارىبىنظیر،ازآنحراستنمودهاندوازاینپس
همدرهمهحال،نظاماسالمىمتكىبهمردمومتعلق
بهمردمودراختیارمردمخواهدبود.مجلسشوراى
اسالمىكهدرآزادىواستقاللرأىدرجهانبىنظیر
و وكیل رئیسجمهور، و مردم ارادهى مظهر است،
مردمند از آحادى كشور، مدیران و مردم برگزیدهى
كلیهى در تصمیم و بیان و رأى حق داراى مردم و
از این،یكى اقتصادىواجتماعىاند؛و امورسیاسى،
بركاتبزرگاسالموطرحمنحصربهفردىاستكه
نظامهاىشرقوغرب،ازارائهىآنناتوانبودهاندو
درهیچیکازسیستمهاىحكومتىعالم،نمىتواننظیر

آنرایافت.
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نظام  افتخار           
که  است  آن  اسالمی 
عظیم الشأنش  امام 
زیهّ  در  عمر  پایان  تا 
و  کرد  زندگی  طلبگی 
بدون  کشور  مسؤوالن 
خود  دامان  استثنا، 
زندگی های  طرز  از  را 
در  مسؤوالن  رایج 
پاکیزه  کشورها  سایر 

نگهداشتند.

شدهى متالشى و ورشكسته نظامهاى بر عالوه
كمونیستىكهدرآن،حزبمنحصربهفردكمونیست،
نظامهاى بر عالوه و مىگرفت تصمیم مردم جاى به
و موروثى سلطنتهاى آن، در كه مستبدانه ارتجاعى
ریاستهاىناشىازكودتاىنظامى،باآنزندگىهاى
قارونىودیكتاتورىهاىفرعونى،وبالجانوزندگى
اسمًا كه هم كشورهایى در مىشوند، محسوب مردم
با علىالظاهر حكومتها و دمكراسىاند نظام داراى
رأىوانتخابمردمبرسركارمىآیند،باطنكارچیز
كمپانىها دست در كار، همهى زمام و است دیگرى
و پول قدرت این و است استثمارگر سرمایهداران و
سرمایهاستكهبادردستداشتنرسانههاوقدرت

تبلیغات،امررابرخودمردمهممشتبهمىكند.
درهمهجاىعالم،فاصلهىمیانزندگىرؤساىكشور
بامردمكوچهوبازار،فاصلهىشاهوگداستوحّتى
حكومتهایىهمكهداعیهىتودهاىداشتند،نتوانستند
اززندگىمسرفانهىشاهانبراىخودصرفنظركنند.
تا امامعظیمالشأنش افتخارنظاماسالمىآناستكه
پایانعمردرزّىطلبگىزندگىكردومسؤوالنكشور
رایج زندگىهاى طرز از را خود دامان استثنا، بدون
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               بعضی از این 
نویسندگان و گویندگان 
را  عناد  و  مخالفت  این 
و  اسالم  با  مخالفت  که 
ملی  آزادگی  و  استقالل 
است،  اخالقی  طهارت  و 
و  خرده گیری  به حساب 
انتقاد از اوضاع سیاسی 
و اقتصادی می گذارند و 
درحالی که آزادانه هرچه 
گفته اند،  خواسته اند، 
بی شرمی،  و  وقاحت  با 
مطالبه ی آزادی می کنند!

مسؤوالندرسایركشورهاپاكیزهنگهداشتندومانند
مردم كردهاند. زندگى خود مردم متوسط قشرهاى
در كه را فاصلهىعمیقى آن میانخودومسؤوالن،
میانمردمومسؤوالنهست،مشاهده دنیا همهجاى
انتقادى اگر و زده بىمحابا را خود حرف نكردند؛
داشتهاند،بهراحتىمطرحساختهاندومطبوعات،حّتى
در را گوناگون نظرات همواره تلویزیون، و رادیو
مسائلكشورمنعكسكردهومردمرادرمعرضافكار
موضوعى این، و دادهاند قرار گوناگون سلیقههاى و
است.حّتىورشكستگانسیاسىو روشنومشهود
انقالب، آغاز از متعددى امتحانات در كه دستهجاتى
آنان بهوسیلهى و سرافكنده مردم نزد در و مردود
مطرودشدهاندنیزهنگامىكهبهتحریکاجانب،مقاالت
زهرآگینوكینهتوزانهعلیهنظاماسالمىومسؤوالن
كشورمىنویسندوانواعاتهامرابهآنانمىزنند،این
نوشتهرابدونهیچمانعورادعىبهچاپرسانده،تا
بیابند،منتشرمىكنندوعلىرغم هرجاكهخوانندهاى

میلخود،عماًلوجودآزادىرااثباتمىكنند.
بعضىازایننویسندگانوگویندگانكهعمرباطل
خودراغرقهدرفسادوآلودگىهاىاخالقىوسیاسىو
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        نظام اسالمی، هرگز 
که  را  آزادی  نخواسته 
و  اسالم  آن  پرچمدار 
از مدعیان  قرآن است، 
در  آزادی  دروغگوی 
نظام های غربی بیاموزد.

انواعهرزگىهاگذرانیدهاند،باحكومتاسالمىكهراهرا
براینتباهىهاوهرزگىهابستهاستواربابانخارجى
و اینمخالفت آنگاه و رانده،مخالفند بیرون را آنها
عنادراكهمخالفتبااسالمواستقاللوآزادگىملى
انتقاد و خردهگیرى بهحساب است، اخالقى طهارت و
اقتصادىمىگذارندودرحالىكه ازاوضاعسیاسىو
آزادانههرچهخواستهاند،گفتهاند،باوقاحتوبىشرمى،
مطالبهىآزادىمىكنند!خواستحقیقىاینها،بازشدن
پاىامریكاوفروختنكشوربهدشمناناستوخصم
آنان،ملترشیدوآگاهاست.ملتما،حسرتبازگشت
آنانخواهدگذاشت بردل را امریكا بهدورانبردگى
نظام یعنى خود- بزرگ دستاورد وجود، همهى با و
اسالمىوحاكمیتارادهوایمانانسانها-راحراست

خواهدكرد.
نظاماسالمى،هرگزنخواستهآزادىراكهپرچمدار
آناسالموقرآناست،ازمدعیاندروغگوىآزادىدر
نظامهاىغربىبیاموزد.ماآزادِىفسادوبىبندوبارى
آزادِى و فریب و تزویر و دروغ آزادِى و هرزگى و
غرب كه را ملتها حقوق به تجاوز و استثمار و ظلم
پرچمدارومرتكبآنبودهاست،صریحًاوقاطعًارد
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      ما آن آزادی را که 
مرتدهّ  رشدی  سلمان  به 
اهانت  اجازه ی  نابه کار، 
به مقدسات یك میلیارد 
ننگ  را می دهد،  انسان 

بشریت می دانیم.

مرتّد رشدى سلمان به كه را آزادى آن ما مىكنیم.
نابهكار،اجازهىاهانتبهمقدساتیکمیلیاردانسان
حّتىحقشكایِت انگلیس مسلمانان به اما مىدهد، را
و تحریک حق امریكا دولت به نمىدهد؛ هم را او از
را مردمى حكومت یک با مخالف اوباش سردستگى
آن با مقابله حق مردمى، حكومت آن به اما مىدهد،
اوباشرانمىدهد؛بهسرمایهدارانغارتگر،حقورود
نامشروعبهكشورهاىضعیفوچپاوِلهستونیست
آنملتهارامىدهد،وبهآنملتهاحقمبارزهىبا
آنانرانمىدهد،مردودومنفورمىشماریموآنرا

ننگبشریتمىدانیم.
به اسالم كه است آزادىاى ما، منطق در آزادى
ملتهامىبخشدوآنانرابهكوهاستوارىدربرابر
سلطهگرانظالموغاصبتبدیلمىكند؛همانطوركه
درموردملتایراناتفاقافتادواینمعجزهپدیدآمد؛
واینآزادىدركشورماهموارههستوخواهدبود
مسؤوالن كنند. حفظ را آن باید ملت آحاد همهى و
كشوربایدمانندهمیشه،پاسحضورمردمىوتأثیر
تعیینكنندهىآندراستقاللكشوررابدارندوبهطور
روزافزون،مردمرابهحضوروفعالیتدرصحنههاى
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دولت  همکاری           
عاطفی  پیوند  و  ملت  و 
با  مردم  عقیدتی  و 
مسؤوالن کشور، یکی از 
حکومت  اساسی  مظاهر 
تاکنون  و  است  مردمی 
گره گشای مسائل بسیار 
مهمی بوده است و باید 
همیشه با همان قوهّت و 

استحکام باقی بماند.

سیاسىواقتصادى،فرهنگىودفاعىوامنیتىتشویق
نمایند.

عقیدتى و عاطفى پیوند و ملت و دولت همكارى )7
مردمبامسؤوالنكشور،یكىازمظاهراساسىحكومت
تاكنونگرهگشاىمسائلبسیارمهمى مردمىاستو
بودهاستوبایدهمیشهباهمانقّوتواستحكامباقى
دورههاى در علیه رضوانالَلّ ما بزرگوار امام بماند.
دهساله، دوران همهى دولتهاى به نسبت و مختلف
نمودهاند كمک و همكارى به توصیه را مردم همواره
یكى مدیریت با اسالمى، جمهورى دولت كه امروز و
و شاگردان از یكى و انقالب شاخص چهرههاى از
یاراندیرینامامامت،بامجموعهاىازكارهاىبزرگ
براىپیشرفتكشورورشدوتوسعهىملىودفاعاز
این انقالبدرسطحجهانروبهرواست، ارزشهاى
و باشد مستحكمتر باید همیشه از وصمیمیت، پیوند

همینطورنیزهست. بحمدالَلّ
وقتىمدیراناصلىكشورمورداعتمادمردمندومردم
دركارآنان،نشانههاىلیاقتوصداقترامىبینند،همهى
وسوسهها و مىگیرد انجام روانتر و آسانتر كارها
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           دولت و دستگاه 
را  باید خود  نیز  قضایی 
خدمتگزار  معنا  تمام  به 
هدفی  دانسته،  مردم 
خدا  رضای  کسب  جز 
ملت،  به  خدمت  راه  از 
قشرهای  مخصوصاً 
زحمتکش  و  محروم 

نداشته باشد .

موجبكارشكنىوعدمهمكارىنمىشود.ممكناست
بدخواهانىبراىجلوگیرىازپیشرفتكارها،دستبه
زیر را قضایى دستگاه یا دولت و زده شایعهپراكنى
تالشها، اینگونه بدانند باید عزیز ملت ببرند. سؤال
ناشىازحسننیتنیستوانتقادنابهجاازمسؤوالن
تالشهاى برابر در ناسپاسى و مخلص و زحمتكش
توانفرساىآنان،هرگزكمكىبهپیشرفتاموركشور

نكردهونخواهدكرد.
دولتودستگاهقضایىنیزبایدخودرابهتماممعنا
خدا جزكسبرضاى هدفى دانسته، مردم خدمتگزار
ملت،مخصوصًاقشرهاىمحرومو به راهخدمت از
زحمتكشواحقاقحقآنانورفعظلمازآنانوبریدن
دستمتجاوزانبهحقوقعمومىوسوءاستفادهكنندگان
وزراندوزاِنازخدابىخبرنداشتهباشند.ملتوفادار
ازهیچگونهفداكارىدریغ انقالب، مادرراهاسالمو
مسؤولیتى، هر در هركس كه دارد جا و است نكرده
همهىهمتخودرابهگشودنگرههاورفعمشكالتى
كهازسوىدشمنانكشورتحمیلشدهاست،بگمارد.

8(سازندگىكشوروآبادسازىاینسرزمینُپربركت

50



پادشاهانپهلوىو
قاجار،بهجاىسازندگى
كردن زنده و كشور
خدادادى هاى استعداد
بشرىوطبیعىآن،ایران
رابهخارجیانسوداگرو

چپاولگرفروختند.

ومستعدوجبرانعقبماندگىهاىتأسفبارىكهدر
بااستعدادتحمیل ملت این بر دورانحكومتطواغیت،
اسالمى جمهورى اصلى هدفهاى از یكى است، شده
است.ملتمادربهترینفرصتهاىتاریخى،یعنىدر
دورانىكهجهان،تازهبهجادهىدانشوصنعتقدم
نهادهبودوایرانمىتوانستبابیدارىوتحركمناسب،
ایفا سهمخودرادرپیشرفتعلمىوصنعتىبشریت
كندوازنتایجآنبهرهمندشود،دراسارتحكامظالمو
مستبدوبىخبرووابسته،ازقافلهعقبماند.پادشاهان
پهلوىوقاجار،بهجاىسازندگىكشوروزندهكردن
را ایران آن، طبیعى و بشرى خدادادى استعدادهاى
را منابع و فروختند چپاولگر و سوداگر خارجیان به
یاراكدومعطلگذاردندو و دادند بیگانگان بهغارت
استعدادهاىانسانىرابههدردادندوبهجاىمصلحت
مقصد را خارجى كمپانىهاى و دولتها مصالح ملت،
باصدسال وقتى آهن بهطورىكهخط خودساختند؛
به آن، مسیر تعیین در شد، وارد ما كشور به تأخیر
جاىرعایتمصالحملتونیازهاىبازرگانى،مصلحت

نظامىدشمناندرنظرگرفتهشد.
سیاستوابستهوسوءتدبیروضعفنفسواستبداد
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        پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، دشمنان 
تشخیص  به  خوبی 
نظام،  این  که  دادند 
مردمی  پشتوانه ی  با 
خواهد  خود،  نیرومند 
در  را  کشور  توانست 
جاده ی رشد و پیشرفت 

مادهّی بیاندازد .

دررژیمپهلوىوقاجار،درظرفدویستسال،ایران
راكهروزىبهبركتاسالمپرچمداردانشجهانبود،
بهویرانهاىمحتاِجبیگانگانوتحتسلطهىآنانبدل
مزارع متروك،شهرهامصرفزده، روستاها ساخت.

بىثمر،صنعتمونتاژومغزهامعطلشدند.
پسازپیروزىاسالموتشكیلنظاممردمىوانقالبى
جمهورىاسالمى،دشمنانخارجىبهخوبىتشخیص
دادندكهایننظامانقالبى،باپشتوانهىمردمىنیرومند
نیروىملىومردمى به اعتقادراسخىكه با و خود
رادرجادهىرشد توانستكشور دارد،خواهد خود
با را عقبماندگىها و بیاندازد ماّدى پیشرفت و
برنامهریزىجبراننمایدودستبیگانگاِنسودجوو
بدنّیترابراىهمیشهكوتاهكند.لذاازهروسیلهاى
براىجلوگیرىازسازندگىكشوراستفادهكردندكه
یكىازآنها،جنگویرانگرىبودكهبرمردمماتحمیل
به نمودهوموجبشدندكههمتمردمومسؤوالن،
جاىسازندگىوپیشرفتعلمىوعملى،صرفدفاع

ازتمامیتواستقاللكشورشود.
امروزكهآتشجنگفرونشستهوبرنامهىسازندگى
نیروهاى و شده تنظیم مجلس و دولت وسیلهى به
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            بر همگان واجب 
سازندگی  که  است 
جدی  بسیار  را  کشور 
آبروی  امروز،  بدانند. 
اسالم در گرو آن است 
به  اسالمی  ایران  که 
تبدیل  آباد  کشوری 
در  ابتکار  و  کار  شود، 
فقر  شود،  همه گیر  آن 
ریشه کن  محرومیت  و 

مخلص،آستینهمتباالزدهاند،برهمگانواجباست
را موانع و بدانند بسیارجدى را كشور كهسازندگى
گرو در اسالم آبروى امروز، بردارند. آن راه سر از
آناستكهایراناسالمىبهكشورىآبادتبدیلشود،
سر مردم زندگى شود، همهگیر آن در ابتكار و كار
تولید شود، ریشهكن محرومیت و فقر یابد، سامان و
داخلىبانیازهاىمردممتعادلگردد،كشوردرصنعت
طریق از دشمن برسد، خودكفایى به كشاورزى و
نداشته فشار اعمال به راهى مردم، زندگى احتیاجات
ماّدى زندگى معنویت، كنار در دین خالصه و باشد

مردمرانیزسامانبخشد.
دارند اصرار خارجى مغرض رسانههاى از بعضى
وانمودكنندكهپایبندىبهاصولانقالب،بهمعناىدورى
ازرفاهعمومىوعالجنكردنمشكالتطبقاتضعیف
مىشود صادر كسانى از حرف این است. مستمند و
تفكر سنگین سایهى در را خود جوامع سال دهها كه
دادهاند.درحالى بدبختىزاسوق بهراهى كمونیستى،
سرمایهدارى، كشورهاى مانند كشورها آن سران كه
غرقدرزندگىاشرافىبودند،طبقاتپایینجامعهدر
انواعسختىهاىماّدىومعنوىبهسرمىبردند.درنظام
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         جامعه ی مطلوب  
است  جامعه ای  اسالم، 
گنجینه های  آن،  در  که 
انسان ها-  ذهن  و  فکر 
ثروت  گرانبهاترین  که 
ملی هر جامعه ای است- 
استخراج و به کار گرفته 

شود.

اسالمى،رفعفقرومحرومیت،درشمارهدفهاىطراز
اولاستوپایبندىبهاصولانقالب،بدونمجاهدتدر
راهنجاتمستضعفانومحرومان،سخنىبىمعنىو

ادعایىپوچاست.
وظیفهاى را كشور سازندگى باید ملت، و دولت
نیروهاو بابسیجهمهى باهمكارىو بدانند؛ انقالبى
و آباد چنان را ایران بازوها، و مغزها و استعدادها
پیشرفتهبسازندكهامیدرادردلملتهاىمظلومزنده
كندوراهآسایشماّدىوتعالىمعنوىرابهآنانارایه

نماید.

9(گسترشدانشوتحقیقورشدعلمىوشكوفایى
استعدادهاىانسانىوگسترشآگاهىومعرفتعمومى،
یكىدیگرازنقاطاساسىانقالباست.جامعهىمطلوب
اسالم،جامعهاىاستكهدرآن،گنجینههاىفكروذهن
انسانها-كهگرانبهاترینثروتملىهرجامعهاىاست-
استخراجوبهكارگرفتهشود؛بىسوادىریشهكنگردد؛
نونهاالن؛ و كودكان همهى برگیرندهى در مدارس،
دانشگاههاوحوزههاىعلمیه،ُپررونق؛مراكزتحقیق،
رایج؛ همهكس نزد و همهجا كتاب، پیشرو؛ و فعال
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         فاصله ی امروزین 
ما با وضعی که مطلوب و 
مقبول اسالم می باشد، 

فاصله ای زیاد، اما 
پیمودنی است.

اساتید، و دانشمندان آگاهىبخش؛ و ُپرمغز مطبوعات،
بانشاطوُپرانگیزه؛مبتكرانونوآورانونویسندگانو

هنرمندان،دلگرموفیضبخشباشند.
باوضعىكهمطلوبومقبول امروزینما فاصلهى
اسالممىباشد،فاصلهاىزیاد،اماپیمودنىاست.ایران
اسالمىبایدثابتكندكهامروزهمپرورشگاهنبوغها
قرن دو و است فرد به منحصر علمى استعدادهاى و
سلطهىاستبدادواستعمار،نتوانستهاستجوهرذاتى
تسلط گذشته، قرن دو در اگر كند. نابود را ملت این
شده، استعدادها شكوفایى مانع استبداد، و استعمار
امروزدردورانآزادىوبیدارىملتوبهبركتانقالب

اسالمى،بایدعقبماندگىجبرانشود.
با را خود تحقیقى و علمى تالش باید دانشگاهها
وگرنه كنند؛ دنبال اسالمى نشاط و انقالبى روحیهى
طاغوت دوران دانشگاههاى از بهتر آنها سرنوشت
برابر در علمى خودباختگى آن، در كه بود نخواهد
بیگانگانوتحقیرارزشهاىخودى،راهرابرجوشش
گریز به هم را مستعد مغزهاى و مىبست استعدادها
ازمرزوبومخودتشویقمىكرد.اساتیدعالىقدرو
نیروهاى تربیت براى را انقالبى فضاى باید دلسوز،
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از  کسانی  اگر     
قشر  به  وابستگان 
روشنفکر کشور، توفیق 
در  نیافته اند  را  آن 
صفوف ملت قرار گیرند 
را  گذشته  باید  امروز 

جبران کنند .

و تكریم دانشجویانضمن و بشمارند مغتنم مستعد
نباید است- اسالمى فریضهاى كه اساتید- به احترام
اجازهدهنداحیانًاكسىبدخواهانه،ازعلموتخصص،
وسیلهاىبراىهمواركردنراهفرهنگاستعمارىدر
دانشگاههادرستكندوماننددورانسلطهىبیگانگان،
و بیگانه خود از مغزهاى پرورشگاه را دانشگاه
بیگانهپرستسازد.روشنفكراندلسوزوصادقبدانند
كهامروز،روزآزمایشىبزرگاستوتاریخدربارهى
افشاگر و دقیق قضاوتى امروزیشان، رفتار و آنان

خواهدداشت.
كشور، روشنفكر قشر به وابستگان از كسانى اگر
دردورانسلطهىبیگانگانوحكومتخودفروختگان،
مسؤولیت اقتضاى به كه نیافتهاند را آن توفیق
روشنفكران،درصفوفملتقرارگرفتهودرجایگاه
خوددرجبههىمبارزهباامریكاورژیمدستنشاندهاش
حاكمیت و مردم حكومت روز كه امروز گیرند، قرار
ارزشهاىاسالمىوانسانىوروزمبارزهبابیگانگان
و جبران را گذشته باید است، خدعهگر و كینهورز
صفوفمبارزهىملتایرانراباامریكاواستكبارو
امپراتورىخبیِثزروزورجهانى،بهسهمخودوبه
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         زندگی در نظامی 
و  معرفت  برپایه ی  که 
ارزش های  و  فرهنگ 
شده،  نهاده  بنیان  الهی 
افتخارانگیز  همه  برای 
در  که  نظامی  است؛ 
خمینی  امام  آن  رأس 

است.

قدرنیرووتوانخودمددبرسانندوزبانوقلموهنر
رادرخدمتجهادعظیماسالمىاینملتقراردهند.

و فرهنگ و معرفت برپایهى كه نظامى در زندگى
ارزشهاىالهىبنیاننهادهشده،براىهمهافتخارانگیز
آن است؛ خمینى امام آن رأس در كه نظامى است؛
عظیمالقدرىكهحّتىدشمنانشاورابزرگوخارقالعاده
مىشمارندوبهعظمتشكینهمىورزند.هیچكساعتالى
معنوىاووزهدوپارسایىاوودانشومعرفتاوو
انكارنمىكند.هیچكسدراو، صفاىروحبزرگاورا
برابردشمنان ازضعفوتسلیمدر كمترینشائبهاى
اودرعظمتروحى، از قلهاىبرتر ملتنمىشناسدو

گماننمىبرد.
خود كه كسانى بىمقدارند و زبون و كوچک چقدر
مردمى آن، رأس در كه بدانند نظامى به دلبسته را
اخیر پادشاهانصدسال مانند فاسدوفاسقوخائن،
قرارداشتهباشندوگردانندگانآن،امثالرضاخانو
محّمدرضاوَعلَمواقبالوهویداوزاهدىومنصورو
وابستگانبدنامومجرمشانباشندوامریكاوانگلیس،

ارباباینهمهوصاحباختیارملکوملتباشند.
اسالمى، آزادى سایهى در كه روشنفكرنمایانى آیا
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              از مسخ شدگان 
استعماری  فرهنگ 
انتظاری  هیچ  غرب، 
انتظار  و  امید  نیست؛ 
از روشنفکران صادق و 
دلسوزی است که تعالی 
پیشرفت  و  عزت  و 
و  ملت  مادهّی  و  معنوی 
کشور خود را می جویند 
در  را  بیگانه  سلطه ی  و 
مردود  اشکالش  همه ی 

می شمارند.

به را صفحاتى كه یافتهاند را آن امكان و فرصت
بیگانگاِن خوشایند سخنانى از روشنفكرى، داعیهى
به كه دارند را آن كنند،شهامت منتشر و ُپر مطرود
صراحتاقراركنندكهداغوغّصهىآنان،نهبراىعلم
یاآزادى،بلكهبهخاطرجمعشدنسفرهىننگینفسق
تباهگر فرهنگ مرّوجان دست كوتاهشدن و فساد و
غربىاست؟ودشمنىآنانبانظام،نهبهدلیلوجود
انگیزهىبازگشتبه بلكهبه عیبونقیصهاىدرآن،
آنان براى بیگانگان كه است شرمآورى دنیاى همان
بهوجودآوردهوازخودآناندرراهآنكمکگرفته
بودند؟!ازمسخشدگانفرهنگاستعمارىغرب،هیچ
انتظارىنیست؛امیدوانتظارازروشنفكرانصادقو
دلسوزىاستكهتعالىوعزتوپیشرفتمعنوىو
ماّدىملتوكشورخودرامىجویندوسلطهىبیگانه
رادرهمهىاشكالشمردودمىشمارند.شایستهاست
كهایناننظاماسالمىرا-كهمایهىعزتایرانوحیات
دوبارهىملتاست-قدربدانندومسؤولیتخودرادر

آنبشناسند.

پانزده مبارزات در اصلى عنصر روحانیت، )10
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      روحانیت عامل اصلی 
و  اسالمی  معارف  حفظ 
ایمان عمیق و صادقانه ی 
مکتب  به  ایران  ملت 
و  اسالم  حیات بخش 
در  دینی  تفکرات  رشد 

همه جا بوده است.

تشكیل در سپس و انقالب پیروزى به منتهى سالهى
نظاممقدساسالمىوبرافراشتنپرچماسالمدرجهان
تهاجمهاى برابر در ایران ملت ُپرشور مقاومت در و
گوناگوندشمنانوپیشازاینهاودرطولقرنهاى
متمادى،عاملاصلىحفظمعارفاسالمىوایمانعمیق
بهمكتبحیاتبخشاسالمو ایران ملت وصادقانهى
حضور است. بوده همهجا در دینى تفكرات رشد
رژیم با مبارزه مركز در مبارز و متعهد روحانیون
امریكابودكهقشرهاىگوناگونمردم دستنشاندهى
رابهصحنهىمبارزهكشانیدومبارزهراشكلعمومى
ملت كه بزرگى حوادث همهى در بخشید. مردمى و
نهضت مانند جستهاند- شركت آن در یكپارچه ایران
در دین علماى نیزحضور تنباكو- قیام و مشروطیت
پیشاپیشصفوف،تنهاعاملاینحضورعمومىبوده
است.استعمارگرانانگلیسى،بادركهمینحقیقتبودكه
انهدامجامعهىروحانیترامقدمهىالزمبراىادامهى
حضوراستعمارىخوددرایراندانستندوبهوسیلهى
عاملدستنشاندهشان-رضاخان-درسالهاى1313
در و كردند شروع را روحانیت محو نقشهى بعد، به
آنسالهادستبهفجایعىنسبتبهعلماىعالىمقام

59



         آزادگی روحانیون 
عدم  و  دین  علمای  و 
داخلی  قدرت های  نفوذ 
آنان،  در  جهانی  و 
است  بوده  آن  موجب 
که قلدران و حکمرانان 
خودسر، هیچ گاه نتوانند 
این مجموعه ی ربهّانی را از 
مفسده جویی ها  راه  سر 
خود  خیانت های  و 

بردارند.

از پیش ایران، تاریخ در كه زدند علمیه حوزههاى و
آنهرگزسابقهنداشتومتأسفانهشرحاینفجایعو
آخرین در وطالب علما مظلومانهى مقاومت ماجراى
تدوین كامل بهطور قلدر، سالهاىحكومترضاخان
و است نگرفته قرار مردم اطالع معرض در و نشده
هنوزتعداد الزماستاطالعشاهدانعینى-كهبحمدالَلّ
آنانكمنیست-بهوسیلهىافرادومؤسساتمسؤول،

باهمتىمردانهگردآورىشود.
نفوذ عدم و دین علماى و روحانیون آزادگى
بوده آن موجب آنان، در جهانى و داخلى قدرتهاى
نتوانند هیچگاه وحكمرانانخودسر، قلدران كه است
مفسدهجویىها راه سر از را رّبانى مجموعهى این
معممیِن از جمعى اگر و بردارند خود خیانتهاى و
سرسپردهوآخوندهاىدربارى،بهطمعُحطامناپایدار
عماًل و قواًل و نشسته ستمگران سرسفرهى بر دنیا،
آنانراتأییدكردند،اكثریتعلماوروحانیونوفضال
و پرهیزگارى و مناعت حصار در جوان، طالب و
پاكدامنىباقىماندهوارادهوتوانمبارزهىصادقانه
وقدرتمندانهراحفظكردندواعتقادراسخبهروحانیت

شیعهرادردلآحادمردم،زوالناپذیرساختند.
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خصمانه  تبلیغات      
و  پهلوی  حکومت 
ذی نفوذ  سیاست های 
قشر  برضد  ایران  در 
ماهیتی  که  روحانی 
استعماری  صد  در  صد 
سختی  آزمایش  داشت، 
بود  دین  علمای  برای 
این  از  بحمدالَلهّ  که 
آزمایش سربلند بیرون 

آمدند .

آماج همواره دلیل، همین به روحانیت جامعهى
دشمنان غرضورزى و خصومت زهرآلود تیرهاى
بیگانهپرستان و بیگانگان و استعمارگران و گوناگون
تلقىشده آنان یک درجهى دشمن مثابهى به و بوده
برنامهریزىشدهىحكومت تبلیغاتخصمانهو است.
طول در ایران در ذىنفوذ سیاستهاى و پهلوى
پنجاهسالبرضدقشرروحانىكهماهیتىصددرصد
اول نیمهى و رضاخان دوران در داشت، استعمارى
دورانمحّمدرضا،آزمایشسختىبراىعلماىدینبود
سربلند آزمایش این از  بحمدالَلّ روحانیت جامعهى و

بیرونآمد.
حوزههاى نیز ساله پانزده مبارزات دوران در
چهرههاى و علمیه حوزههاى دیگر و قم علمیهى
سرشناسروحانیت،كانونهاىاصلىمبارزهوبالطبع
هدفهاىاصلىحمالتوحشیانهىدشمنبودند؛لیكن
الهى ارادهى به حساب، و بىحد شدتعملهاى این
موجبآننشدكهروحانیتازراهُپرافتخارخود-كه
پیمودنآن،وظیفهىتخلفناپذیراسالمىاوبود-قدم
بازپسنهد؛بلكهدرایندوران،فكراسالمىشكوفاتر،
شخصیت و ُپربارتر قرآن، فقه و صیقلخوردهتر
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           پس از انقالب 
روحانیت،  نیز  تاکنون 
عناصر  به خصوص 
که   - آن  برجسته ی 
خدمت  در  مستقیماً 
اسالمی  جمهوری  نظام 
بوده اند - بی وقفه آماج 
دشمن  مسموم  حمالت 

بوده اند.

تشكیل براى زمینه و آبدیدهترشد مبارز، روحانیون
حكومتاسالمىفراهمآمد.

بهخصوص روحانیت، نیز تاكنون انقالب از پس
نظام خدمت در مستقیمًا كه آن- برجستهى عناصر
حمالت آماج بىوقفه بودهاند- اسالمى جمهورى
مسمومدشمنبودهاند؛چهدرعرصهىتبلیغاتوچه
و آلتدستدشمن؛ و خائنانه تروریزم درعرصهى
تحمیلىوهم گرانقدرى،همدرجبههىجنگ شهداى
درجبهههاىفعالیتهاىجهادِىخودتقدیمداشتهاندو
محرابنمازجمعهوعرصهىعلموسیاستوتبلیغ

دینراباخونمطهرخودرنگینساختهاند.
ملتعزیزمامىدانندكهانگیزهىدشمنازاینحمالت
بهوضوح كه نیست این جز دین، علماى به همهجانبه
مىدانندروحانیتنقشتعیینكنندهوبىبدیلىداشتهو
دارندوآنانحملهبهروحانیتراباهدفتضعیفو

محوانقالبانجاممىدهند.
امروزهقلمهاىمزدورودستهاىفروختهشدهبه
دشمن،دركارآنندكهاینپشتوانهىمعنوىانقالبرا
انقالب،جامعهى درچشممردمتضعیفكنند.دشمن
روحانیون كه مىكند تحمل درصورتى را روحانیت
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            دشمن انقالب، 
جامعه ی روحانیت را در 
می کند  تحمل  صورتی 
دخالت  از  روحانیون  که 
و  سیاست  امور  در 
صحنه های  در  حضور 
و  بکشند  کنار  انقالب 
مانند جمعی از روحانیون 
بی خبر و متحجِر گذشته 
مدارس  کنج  به  حال،  و 

و مساجد اکتفا کنند.

صحنههاى در حضور و سیاست امور در دخالت از
انقالبكناربكشندومانندجمعىازروحانیونبىخبر
ومتحجِرگذشتهوحال،بهكنجمدارسومساجداكتفا
كنندوكشوروزندگىمردمرابهآنانبسپارندواز
مدت تمام در كه است آن ُپرمعنى پدیدههاى جملهى
مبارزاتونیزسالهاىپسازپیروزى،علماىمتحجر
وبىخبرازحوادثكشورودورازجریانهاىسیاسى،
بلكه نگرفتند؛ قرار دشمنان تهاجم معرض در هیچگاه
حّتىگاهموردستایشوتمجیدنیزواقعشدندوحمالت
جسمىوتبلیغىوحّتىتهمتارتجاعوواپسگرایىاز
علما متوجه تنها بیگانه، عامل روشنفكرنمایان سوى
و سیاسى اندیشهى لحاظ از كه شد روحانیونى و
نوآورىهاىعرصهىعلموعمل،درخشیدهوبهعنوان

قشرىپیشروومترقىوآگاه،شناختهشدهاند.
موضعگیرىهاىدشمنان،بهدرستىهمانحقیقتىرا
انقالبى براىمردمآگاهوجامعهىروحانیتمتعهدو
بارها ما روشنبین و حكیم امام كه مىسازد آشكار
از قدرشناسى اینكه اواًل یعنى كردهاند. بیان را آن
روحانیونبزرگواروتبعیتازآنان،وظیفهاىدینىو
ملىوانقالبىاستكههیچگونهغفلتازآنجایزنیست.
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             واپسگرایی در 
میان روحانیون و یا خدای 
نخواسته توجه به منافع 
و  دنیاطلبی  و  شخصی 
روی آوردن به زیورهای 
مادهّی و سوء استفاده از 
مکانت اجتماعی، خطرش 
از  برای روحانیت، کمتر 

حمالت دشمن نیست.

ثانیًااینكهتحجروواپسگرایىدرمیانروحانیونو
یاخداىنخواستهتوجهبهمنافعشخصىودنیاطلبى
استفاده سوء و ماّدى زیورهاى به آوردن روى و
از كمتر روحانیت، براى خطرش اجتماعى، مكانت از
حمالتدشمننیست؛بلكهبهمراتبازآنبیشتراست.
به روزافزون توجه و انقالب دوران وضعیت ثالثًا و
ایجاب اسالمى، كشور مرزهاى از خارج در اسالم
مىكندكهعلماىدین،بابینشىكاماًلنووبااستفاده
فقاهت اسلوب با و دین معارف بىپایان ذخیرهى از
را اسالمى راهجامعهى پویا، و زنده اجتهاد و سنتى
اساسى، تحولى با علمیه حوزههاى و نمایند هموار
خودرابانیازهاىامروزجهانتطبیقدهندونوآورى
البته و دهند قرار خود برنامههاى سمت و جهت را
مبانى و اصول كردن برجسته و الزم دقت اعمال با
انزوا رابعًا ببندند. وكجروى التقاط بر را راه فقاهت،
دشمنان خواسِت كه را- سیاسى فعالیت از دورى و
وخالفوظیفهىاسالمىاست-بههیچوجهدرزندگى
خودوحوزههاىعلمیهراهندهندوهموارهمخصوصًا
تالشى به مردم، صفوف پیشاپیش خطر، مواقع در
با مخلصانهوخستگىناپذیرمشغولباشندوعلمرا
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انقالب،  وفاداران     
آن هایند که با نثار جان 
یا  خود  عزیزان  یا  خود 
پایه های  خود،  سالمتی 
استحکام  را  انقالب 

بخشیدند

عملوتفقهراباجهادومعرفتراباتبلیغقولىوعملى
همراهسازندوهرسهسنگر:مدرسه،مسجدوجبهه

راُپركنند.

وفاداران بزرگداشت است الزم مقال، این در )11
معارف عمدهى نقاط از یكى بهعنوان نیز فداكار
انقالب،آنهایند ازوفاداران انقالبذكرشود.مقصود
یاسالمتىخود، یاعزیزانخود نثارجانخود با كه
پایههاىانقالبرااستحكامبخشیدندودستدشمنان
راازكشورونظاماسالمىكوتاهكردند:خانوادههاى
و مفقود و اسیر و جانباز دلیرمردان شهیدان، مكّرم
مسلح نیروهاى رزمندگان آنان، بزرگوار خانوادههاى
جبههها در را خود عمر كه بسیج پاكباز عناصر و
گذرانیدهاند،جهادگرانىكهنیروىخودرادردوجبههى
كه كسانى همهى و كردند... وسازندگىصرف جنگ
بزرگش ابتالئات و سختىها با الهى، امتحان این در
دستوپنجهنرمكردند،بایدموردتكریموقدرشناسى

همیشگىملتباشند.

12(ختامسخنآناستكهدوراندهسالهىحیات
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به برکت         امروز 
یگانه ی  آن  نهضت 
در  مسلمانان  دوران، 
شده اند  بیدار  همه جا 
امپراتوری های  کاخ  و 
به  رو  ظالمانه،  سلطه ی 

ویرانی نهاده است.

تعالىعلیهالگوونمونهى مباركامامخمینىرضوانالَلّ
حیاتجامعهىانقالبىماستوخطوطاصلىانقالب،
دشمنان است. فرموده ترسیم امام كه است همان
خامطمعوكوردلكهگمانكردندبافقدانامامخمینى،
دورانجدیدبامشخصاتىمتمایزازدورانامامخمینى
امام اشتباهند. در است،سخت آغازشده قّدسسّره
خمینى،یکحقیقتهمیشهزندهاست.ناماوپرچماین
انقالب،وراهاوراهاینانقالب،واهدافاواهدافاین
انقالباست.امتاماموشاگرداناوكهازسرچشمهى
فیاضآنموجودملكوتىسیرابشدهوعزتوكرامت
اسالمىوانسانىخودرادرآنجستهاند،اكنونشاهد
غیرمسلمان، ملتهاى حّتى دیگر، ملتهاى كه آنند
نجات مایهى را عظیم قائد آن انقالبى تعالیم نسخهى
خوددانستهوآزادىوعزتخویشرادرآنیافتهاند.
مسلمانان دوران، یگانهى آن نهضت بركت به امروز
درهمهجابیدارشدهاندوكاخامپراتورىهاىسلطهى
قیام نهادهاست.ملتهاارزش بهویرانى ظالمانه،رو
تجربه را شمشیر بر خون غلبهى و دریافته را ملى
مىكنندوهمهدرهمهجا،چشمبهملتمقاومونستوه

ایراندوختهاند.
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امام             دوران 
و  دارد  ادامه  خمینی 
او  راه  داشت.  خواهد 
هدف  او  هدف  ما،  راه 
او مشعل  و رهنمود  ما، 

فروزنده ی ماست.

سردمداران دیگر و امریكا براى كه است بدیهى
از ایران ملت كه نیست این از مهمتر چیزى استكبار،
راهدهسالهىخودبرگردد،یادرآنتردیدكند؛زیرادر
خواهد كور ملتها امید درخشان نقطهى اینصورت،
شدوغلبهىخونبرشمشیر،موردتردیدقرارخواهد
گرفت.ماصریحًابههمهىملتهاىجهاناعالممىكنیم
دشمن كه خمینى« امام دوران یافتن »خاتمه تفكر كه
نیرنگى و دارد،خدعه القاىآن در باصدزبانسعى
استكبارىبیشنیستوعلىرغمامریكاوهمكارانش،
امامخمینىدرمیانملتخودوجامعهىخودحاضر
استودورانامامخمینىادامهداردوخواهدداشت.
مشعل او رهنمود و ما، هدف او هدف ما، راه او راه

فروزندهىماست.
نوجوانان، و عزیز ومخصوصًاجوانان ملت همهى
به اتكال با و بدانند اماممحبوبشان راسربازان خود
األعظمارواحنافداهبا خداواستمدادازحضرتولىّالَلّ
قّوتوقدرتبهسمتهدفهاىعالىامامشانحركت
 كنندوبدانندكهپیروزىنهایىازآنماست.»كتبالَلّ

الغلبّناناورسلى«)10(.
دهمخرداد1369برابرباششمذىالقعدة1410
علىالحسینىالخامنهاى
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