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البالغه نهج رهربی خاطرات

پاسخ پرسش

رهربی مطالبه

مواظب باشید که دوباره مردم 
گرفتار ابرقدرت ها نشوند           
امروز پدر پیر شــما خمینی از تمامی شــما 
کارگران و صنعتگران و متخصصان می خواهد 
که با تمام قــدرت مواظب باشــید که دوباره 

مردم ما گرفتار ابرقدرت ها و قدرت ها نشوند. 
مشکالت پس از جنگ یکی پس از دیگری رخ 
می نمایاند، و نظام نوپای ما ان شاءاهلل در مقابل 
آنها چون کوه ایستاده است؛ و مردم عزیز زیر 
فشار چرخ های زندگی و اقتصادی همانگونه 
که تــا به حال بــرای خدا و دیــن او مقاومت 

کرده اند، بعد از این نیز با تمام توان استقامت 
می کنند؛ و اّل همه ی زحمات این ســالیان پر 
درد و اضطراب و افتخــار از بین خواهد رفت. 
هوشیاری مردم در وضع فعلی یکی از عوامل 

پیروزی آنان بر باطل است.   
۲۰ دی ۱۳۶۷

ایرانی خانواده

ح�تّ دانش هم مرهون کار است
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ــت  ــت، روراس ــادق اس ــر ص ــا کارگ ــام ب اس
اســت، منطــق دارد. کار، ارزش آفرین اســت؛ 
ــه:  ــت ک ــی هس ــک روایت ــت. در ی ارزش اس
»العلــم یهتــف بالعمــل فــان اجــاب و اّل 
ارتحــل«؛)1( یعنــی حّتــی دانــش، مرهــون 
ــن روایــت - کــه یــک بیــان  کار اســت. در ای
نمادیــن و ســمبلیک اســت-می فرماید: 
دانــش، کار را صــدا می زنــد؛ اگــر کار 
ــدا  ــعه پی ــد و توس ــش می مان ــخ داد، دان پاس
می کنــد؛ اگــر کار پاســخ نــداد، دانــش 
ــی  ــان زیبائ ــه بی ــد چ ــی رود. ببینی ــم م ه
ــداری  ــش، پای ــش دان ــی پیدای ــت. یعن اس
دانــش، پیشــرفت دانــش، وابســته ی بــه کار 
ــای  ــا مبن ــت، اینه ــق اس ــا منط ــت. اینه اس
فکــری اســت؛ اســام اینجــوری اســت. 
ــورد  ــه برخ ــر، صادقان ــا قشــر کارگ ــام ب  اس

می کند.  91/2/10 
1 ( قصار 366

بعد از آنی که در شــهر دزفول مــردم بی پناه و 
بی دفاع مورد تجاوز ساحهای دورزن مزدوران 
عراقی قرار گرفتند که ما همان شــب اتفاقاً در 
دزفول بودیم، من صبح وارد شــهر شــدم و در 
خیابانها حرکت می کردم... در این شهر نشانه ای 
از حیــات ایمانی و عــزم و تصمیم به چشــم 
می خورد. در مقابل عظمت و شجاعت این مردم 
- چه زنشان و چه مردشان و چه جوانشان و چه 
پیرشان - انســان مبهوت می ماند. ... من برای 
مردم صحبت کردم عصر همان روزی که شبش 
آن حادثه اتفاق افتاده بود هزاران نفر جمعیت، 
با شور، با هیجان، در مسجد جامع شهر دزفول 
جمع شدند، من سپاس و شــکرانه ی خودم را 
از این همه شــجاعت به عنوان یک انسانی که 
عاقه مند به شجاعت است، عاقه مند به ایمان 
است، عاقه مند به مردم فداکار است، به آن مردم 
فداکار عرض کردم الن هم از این تریبون عظیم 
نماز جمعه، از این تریبون میلیونی و از میان شما 
برادران و خواهران نمازگزار به تمام مردم شهر 
دزفول از زن و مرد و پیر و جوان درود می فرستم. 

مردمان شجاع، مؤمن، متوکل به خدا.    59/8/9

امام به من فرمودند بر تو واجب عی�ن و تعیی�ن است
بنده دوره ی دّوم ریاست جمهوری، قطعاً عازم بودم به اینکه نامزد ریاست جمهوری نشوم -حاال دوره ی اّول 

که تحمیل شــد بر ما، هیچ- دوره ی دّوم دیگر یقیناً گفتم من قطعاً نامزد نمیشوم؛ امام به من فرمودند بر تو 

واجب عینی و تعیینی است -هر دو را گفتند- گفتند: هم واجب عینی است، هم واجب تعیینی است؛ خب 

بنده هم برخالف میل خودم قبول کردم و رفتم. درست این است که اگر چنانچه تکلیفی وجود ندارد، واجب بر 

انسان نیست، انسان نرود به سراغش و دنبال نکند آن را. بله، اگر چنانچه ناچار شد، ناگزیر شد، به گردن انسان 

گذاشته شد، آنجا »ُخذها ِبُقوَّة«؛بایستی با قّوت انسان دنبال بکند.         97/9/27

ن فریب زبان بازی  مسئول�ی
دشمن را نخورند!

تصویری از رهبر انقالب در دوران ریاست جمهوری

من دلم می خواهد که جوان ها شــرکت کنند؛ 
چون معتقدم که نماز جمعه مفید اســت. در 
طول هفته یک ساعت را صرف این کار کردن، 
زمان زیادی نیست. هم عبادت است، هم ذکرالَلّ 
است، هم شنیدن حرف های خوب است؛ منتها 
شما همه ی حرف هایی را که از بنده یا دیگران 
می شنوید - نه فقط صحبت های نماز جمعه را 
- در کارگاه ذهِن خودتان تحلیل کنید؛ بگویید 
این بخش آن درست بود، این بخش آن غلط بود. 
اشکالی هم ندارد. بنابراین شما و دیگر مستمعان 
نماز جمعه اگر به این توصیه عمل کنید، از بخش 
مفید حرفهای آن گوینده اســتفاده می کنید، 
بخش مضّرش هم به شما ضرری وارد نمی کند. 
به نظر من برای شرکت نکردن در نماز جمعه، این 

را موجب و عذری قرار ندهید.   79/12/22

یکی از معیارهایی که من به شّدت مایل به نفی آن هستم، مسأله ی ثروت است. وقتی جوانی 
می خواهد ازدواج کند - چه پسر و چه دختر - اصاً نباید ثروت همسر و نامزد ازدواجش را مورد 
توّجه قرار دهد. به نظر من این یک جاذبه ی گمراه کننده است نه یک جاذبه ی حقیقی. پس این 

نباید مورد نظر باشد؛ کمااین که در مورد خود ما هم همین طور بوده است.   77/7/18  

در مقابل عظمت مردم دزفول 
انسان مبهوت یم ماند

کت ما در نماز  ه  �ش ن به نظر شما انگ�ی
جمعه چگونه تقویت یم شود؟

یک جاذبه  گمراه کننده در ازدواج  

ــم  ــه می کنی ــور توصی ــئولین کش ــه مس  ب
تاششــان را مضاعــف کننــد؛ مراقــب 
باشــند فریــب زبان بــازی و ظاهرســازی 
ــد؛ مراقــب باشــند دشــمن  دشــمن را نخورن
خبیــث را کــه از در بیــرون می کننــد، 
از پنجــره داخــل نشــود. دشــمن انــواع 
و اقســام شــیوه ها و ترفندهــا را بــه کار 
ــد  ــش بزن ــد نی ــه بتوان ــرای اینک ــرد ب می ب
ــئولین  ــد مس ــزد؛ بای ــودش را بری ــر خ و زه
ــه  ــبت ب ــده نس ــه بن ــند. آنچ ــب باش مواظ
ــادی  ــکات اقتص ــادی و مش ــائل اقتص مس
ــام  ــد انج ــه بای ــم ک ــاس می کن ــردم احس م
بگیــرد بــرای رفــع مشــکات، تقویــت تولید 
داخلــی اســت، بــه مســئولین هــم ســفارش 
ــام  ــی اهتم ــد داخل ــه تولی ــد ب ــرده ام؛ بای ک
ورزیــده بشــود؛ مشــکات اقتصــادی مــردم 
ان شــاءالل کــم خواهــد شــد، اگــر چنانچــه 
ــت  ــت حرک ــن جه ــمت و در ای ــن س ــه ای ب
ــرد.  97/9/21   ــام بگی ــی انج ــّدی و خوب ج

حزب اهلل این است

 این را باید توّجه کرد که وقتی ما از امکان 
انحراف نسل جوان می گوییم، از ظرفّیت و 
امکان هدایت و رویِش نسِل جواِن مؤمن 
هم بگوییم؛ امروز در نظــام ما این جوری 
است. شما ببینید... شــهید ُحَججی... او 
هم یک جوانی اســت در سّن 2۵ سالگی؛ 
یعنی همین اینترنت و همین کانال های 
اجتماعی و همین روزنه های اغواگر صوتی 
و تصویری و همه جوری، این جوان را هم 
احاطه کرده، مثل هــزاران جوان دیگری 
که احاطه کــرده، اّما او این جــوری از آب 
درمی آید... این رویش های جدید انقابی 
و اسامی را نباید دســتِ کم گرفت، اینها 
خیلی باارزشند، قدرشــان را باید دانست. 

به بنده نامه هایی نوشته می شود از طریق 
]واحد[ ارتباط مردمی، بــرای حضور در 
جبهه های جنگ؛ جبهه ی جنگ در کجا؟ 
در سوریه، در حلب! همین طور مدام نامه 
می نویســند، التماس می کنند. بعضی ها 
خودشــان التماس می کننــد، بعضی ها 
والدینشــان التماس می کنند که »جوان 
ما خیلی بی تابی می کنــد، فان می کند، 
شما اینها را بفرستید مثاً ]بروند[«. اینها 
پدیده های باورنکردنی اســت؛ یعنی اگر 
واقعاً اینها را نقل می کردند برای ما از یک 
زمان دیگر و خودمان ندیده بودیم، به آسانی 
حاضر نبودیم باور کنیم اینها را؛ اّما در زمان 

ما دارد اتّفاق می افتد.     96/5/30   

این است رویش حزب هللا

1- ژنرال پرآوازه ی چین باســتان، سان تسو، در 
کتاب خود به نام هنر جنگ، پیروزی بر دشــمن 
بدون جنگ را اوج مهارت فرمانده می داند. او برترین راهکار را 
حمله به راهبرد دشمن، راهکار برتر بعدی را حمله به متحدان 
او، راهکار برتر بعدی را حمله به سربازان او و در نهایت بدترین 
کار را حمله به شــهرهای او می داند. اگر خــوب دقت کنیم، 
درخواهیم یافت که اساساً دنیای بدون جنگ وجود ندارد و تنها 
میدان جنگ و جنگ افزار است که عوض شده است. اما هدف 
دشــمن همان هدف جنگ نظامی یعنی تضعیف و فلج کردن 

جهت سیطره یابی به حریم طرف مقابل است.
2- طبق دانش اقتصاد هدف اصلی نظــام اقتصادی، "ایجاد 
درآمد و اشتغال" برای دســتیابی به سطح مطلوبی از زندگی و 
رفاه است. لذا یکی از اصلی ترین راهبردها در جنگ اقتصادی، 
در تنگنا قراردادن "معیشــت مردم" از طریق "تضعیف تولید 
داخلی" و ایجاد محدودیت در درآمد کشور هدف است. اعمال 
همه ی تحریم ها و اختالت اقتصادی نیز در همین چارچوب 

معنا می یابد.
در حقیقت کار اصلی دشمن این است که ضمن استفاده از ابزار 

رسانه و شناســایی تنگناها و نقاط ضعف اقتصادی و تمرکز بر 
آنها، با ایجاد مشــکات اقتصادی مانند تورم، رکود و بیکاری، 
ســطح معیشــت مردم را تحت تأثیر قرار داده و خود از دور، 
نظاره گر صف آرایی مردم مقابل یکدیگر و نظام باشد تا در یک 
جنگ علی الظاهر بدون خون ریزی، به اهداف خود برســد. به 
گفته ی "جیمز ریکاردز"، استراتژیســت اقتصــادی آمریکا، 
به راه انداختن جنگ مالی و آشــفته کردن بــازار ارز، کاهش 
ارزش پول ملی، تحریم نفتی و بانکی و اتفاقاتی از این دســت، 

3  همه در راســتای تحقق همین هدف، یعنــی ضربه زدن و
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غلبه و قدرت متعلّق به آن ملّتی و آن مردمی است که معتقدند اگر در این راه برایشان خطری پیش بیاید، ضرری پیش بیاید، شهادت و از دنیا رفتن پیش بیاید، 
آنها برنده هستند، بازنده نیستند؛ آن ملّتی که این روحیه را، این اعتقاد را دارد، شکست برای آن ملّت وجود ندارد؛ این ملّت پیش خواهد رفت، همچنان که ملّت 

ایران در راهِ بسیار پُرخطر و پُرزحمت خود، تا امروز پیش رفته است.  97/9/21
* در 28 آذرماه 1361، ارتش بعث صدام، با حمله  و بمباران هوایی شهر دزفول، 620 نفر از مردم غیور این شهر را شهید، و 287  نفررا مجروح کرد.

2

مل�ت که روحیه شهادت دارد، شکست نخواهد خورد     |      این شماره تقدیم یم شود به روح شهدای حادثه بمباران شهر دزفول*

این است رویش حزب هللا یک جاذبه گمراه کننده در ازدواج  امام به من فرمودند بر تو واجب عی�ن و تعیی�ن است

خانواده ایرانی  |  4 حزب اهلل این است  |  4عکس نوشت  |  4

ن حرم از نسل مدافع�ی

ی انقالب
سالگ

چهل 

با اطالع یم گویم
رهبر انقالب: ما شاهد رشد و رویش یک طبقه  جواِن عالقه مند، مؤمن، جستجوگر 
در زمینه  انقالب، و پیدایش زبدگانی در این زمینه هستیم؛ این قابل انکار نیست.

وق�ت �انه انرژی هر ایرا�ن
 794 درصد رشد یم کند

هدف گوشه  رینگ جنگ اقتصادی
علت تأکید چندباره  رهبر انقالب بر تقویت »تولید ملی« چیست؟

2
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1 بردن امــر "تولید ملی" به گوشــه ی رینگ 

جنگ اقتصادی و فلج کردن آن است. 
3- رهبر انقــاب هم در طی چند ســال اخیر، 
بارها ضمن هشدار به وجود یک "جنگ تمام عیار 
اقتصادی" دشمن، بر مسأله ی تقویت "تولید ملی" 
به عنوان راهکار اصلی عبور کشــور از این شرایط 
تأکید کــرده و همگان را به حمایــت و تقویت آن 
فراخوانده اند. ایشــان در همین دیدار اخیر خود 
با خانواده های معظم شــهدا دراین باره فرمودند: 
»آنچه بنده نسبت به مسائل اقتصادی و مشکات 
اقتصادی مردم احســاس می کنم کــه باید انجام 
بگیرد برای رفع مشــکات، تقویت تولید داخلی 
است، به مسئولین هم ســفارش کرده ام؛ باید به 
تولید داخلی اهتمام ورزیده بشــود؛ مشــکات 
اقتصادی مردم ان شــاءالل کم خواهد شــد، اگر 
چنانچه به این سمت و در این جهت حرکت جّدی 
و خوبی انجام بگیرد.« )1397/9/21( اما به راستی 
علت تأکید چندباره ی ایشــان بر این امر به عنوان 

راه حل چیست؟
شاید بتوان گفت تولید داخلی تنها هدفی است که 
در صورت تقویت آن، با یک تیر، چند نشان مورد 
اصابت قرار می گیرد. از طرفی با تقویت آن، چه از 
حیث خرید و مصرف کالی ایرانی توسط دولت و 
مردم، و چه از طریق رفع موانع تولید توسط دولت، 
چرخ اقتصاد کشــور به چرخش در آمده و ایجاد 
درآمد می کنــد. از طرفی دیگر هم بــا تقویت آن 
معضل بیکاری، تا اندازه ی بسیار زیادی حل شده و 
اشتغال پایدار در کشور به وجود می آورد. در نهایت 
نیز همه ی اینها در کنار استقال اقتصادی کشور، 
ایجاد کننده ی رفاه و بال بردن ســطح معیشــت 
مردم اســت و به همین دلیل هم راه اصلی عبور از 

وضع فعلی، تقویت تولید داخلی  است.

4- پاتریک کاسون، از دشمنان قسم خورده ی 
ملت ایران، یکــی از اقتصاددان های حلقه ی بنیاد 
واشنگتن است که همکاری مستمری با کنگره ی 
آمریکا دارد. وی معترف اســت:" اگــر ایران وارد 
تصمیم هــای بزرگ شــود به ســادگی می تواند 
مردمش را به ســمت رشــد تولید هدایت کند. 
من تعجــب می کنم از اقتصاد ایران و مســئولین 
ایران که با ایــن همه ظرفیت، بــا راه های به این 
سادگی برای نجات اقتصاد خودشــان این کار را 
نمی کنند."راه حل مشــکات اقتصــادی ایران، 
آن چنان که کاســون گفت، راه حــل پیچیده ای 
نیســت. برای غلبه در جنگ اقتصادی، عاوه بر 
"اهتمام بــه کار جهادی" و بــه کار گرفتن "تمام 
ظرفیت هــای نیمه فعــال و غیرفعال"، کشــور 
نیازمند پرکردن منافذ و خألهایی است که امکان 
آســیب پذیری تولیدملی از آن ناحیه وجود دارد. 
کافی اســت تمام برنامه ریزی های کان کشــور 
مانند بودجه ی سال 98 متناسب با شرایط فعلی و 

با لحاظ این جهت گیری کلی تنظیم شود. 
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وق�ت �انه انرژی هر ایرا�ن
 794 درصد رشد یم کند

در دنیای امـروز، انرژی از جملـه عوامل حیاتـی و اسـتراتژیک بقای یک 
کشـور اسـت. از طرفـی دسترسـی افـراد یـک جامعه بـه انـرژی موجب 
بهبود بیشـتر سـطح اسـتاندارد زندگی شـده و از طرفی دیگر در رشـد و 

توسـعه ی بخش تولیـد هر کشـور نقش قابـل توجهـی دارد.
در طـی دوره ی پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی، زیرسـاخت های 
مربوط بـه تولیـد، انتقـال و توزیـع انـرژی  از جمله بـرق و گاز توسـعه ی 
چشـمگیری داشـته اسـت و در بخش هـای دیگـر نیـز عملکـرد بـه 
گونـه ای بـوده کـه نیـاز کشـور بـه انـرژی تأمین شـده اسـت. بـر طبق 
آمار، رونـد تغییرات مصرف سـرانه ی انرژی در کشـور گویای رشـد 794 
درصـدی آن نسـبت به ابتـدای انقـاب اسـت، به نحـوی که مقـدار کل 
تولید انـرژی کشـور کـه در ابتـدای انقـاب 99.46 میلیون تـن معادل 
نفت بود، در سـال 92، بـه رقمـی معـادل 329 میلیون تن معـادل نفت 
رسـید. )میزان تولیـد انـرژی را در ادبیـات آکادمیـک، بر مبنـای میزان 
انـرژی حاصـل از یک بشـکه ی نفت سـنجیده می شـود.( در جـدول زیر 
آمار تولیـد سـالنه ی انرژی ایـران و کشـورهای "هم سـطح" خـود قابل 

مشـاهده اسـت: 
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همچنین بـا پیـروزی انقاب اسـامی، عـاوه بر رشـد مصرف سـرانه ی 
انـرژی، کشـور توانسـت بـا افزایـش معنـادار تولیـد انـرژی از طریـق 
توسـعه ی زیرسـاخت ها و... در بیـن کشـورهای هـم  سـطح خـود، 
"بیشـترین میـزان تغییـر" را داشـته باشـد. شـکل زیـر بیانگـر میـزان 

تغییـر در قالـب نمـودار اسـت.
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همه انقالب ها ریزش دارند 1
انقاب ماندگار خواهد شد. بدیهی است که ما، هم ریزش داریم، هم رویش داریم؛ بارها بنده گفته ام این 
را. کسانی هستند که یک روز انقابی بودند، بعد فردا به خاطر یک عارضه ای، یا بحق یا بناحق، از انقاب 
روبرمیگردانند... همه ی انقاب ها ریزش دارند، همه ی نهضت های اجتماعی ریزش دارند اّما در کنار این ریزش ها 
رویش ]هم [ هست. من اّطاعاتم کم نیست، من از خیلی جاها مّطلعم؛ بنده وقتی نگاه می کنم، رویش ها را بیش 
از ریزش ها می بینم؛ این همه جوان مؤمن، این همه تحصیل کرده ی مؤمن، این همه افراد تحلیلگر مؤمن، این همه 

افراد کارآمد در مسائل فّنی و در مسائل علمی، همه مؤمن؛ اینها رویش های انقاب است. 94/10/19

صدر اسالم هم رویش و ریزش داشت 2
شما به صدر اســام نگاه کنید، ببینید آن کســانی که در دوران غربت اســام و غربت علی، از 
امیرالمؤمنین دفاع کردند، چه کسانی بودند؟ اینها سابقه داران اسام نبودند. سابقه داران اسام، 
جناب طلحه و جناب زبیر و جناب سعدبن ابی وّقاص و امثال اینها بودند. بعضی از اینها علی را تنها گذاشتند؛ 
بعضی از اینها در مقابل علی ایستادند. اینها ریزش ها بودند. اما رویش کدام است؟ رویش، عبداللَّ بن عّباس 
است؛ محّمدبن ابی بکر است؛ مالک اشتر است؛ میثم تّمار است. اینها رویش های جدیدند. اینها که در زمان 

پیامبر نبودند؛ اینها در همان دوران غربت اسام روییدند؛ اینها نهال های تازه اند. 78/9/26

ن یک عده این قافله از راه باز نیم ماند با برگش�ت 3
گفتند: »آن کســانی که در دوران جهاد مقدس و دفاع مقدس، در جبهه های جنوب و 
غرب رفتند وارد میدانها شدند و جان خود را کف دســت گرفتند، به سه دسته تقسیم 
میشوند: بعضی ها از گذشته شان پشیمان میشــوند، بعضی ها بی تفاوت میمانند، بعضی ها پایبند 
میمانند. آنهائی که پایبند میمانند، باید از غصه دق کننــد«. این جمله ی اخیر را من قبول ندارم. 
آنهائی که پایبند میمانند، شاهد به ثمرنشستن این نهال و تناورشــدن این درخت خواهند بود. 
اینجور نیست که با روی گرداندن کسانی، این حرکت عظیم، این بنای مْعظم و شامخ تکان بخورد. 
با برگشتن یک عده ای از این قافله ی عظیم، هرگز این قافله از راه باز نمیماند؛ »من یرتّد منکم عن 

دینه فسوف یأتی الل بقوم یحّبهم و یحّبونه«. 91/7/22

اهل فکر روی این پدیده تامل کنند 4

جوانهای ما که آن روز نبودند، اما امروز هستند؛ این مژده است، این بشارت است. اهل فکر و اهل تأمل، بر روی این پدیده ی 
شگفت آور تکیه کنند که در نظام جمهوری اسامی، با وجود همه ی کج تابی هائی که از گوشه و کنار دیده شده، امروز این 

انگیزه، این ایستادگی، این آگاهی، این عزم راسخ، بین جوانهای ما، از دوران دفاع مقدس اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. 91/7/22

انقالب پ�ی شد�ن نیست 5
ما یک ملّت زنده ای هستیم، خوشبختانه انقاب زنده است، انقاب جوان است. اینها منتظر بودند بنشینند تا انقاب پیر 
بشود؛ ماها پیر می شویم، ]اّما[ انقاب پیر نمی شود. انقاب بحمدالل در اوج نشاط و جوانی و توانایی و فّعالّیت و زایندگی 
و تولیدکنندگی است. وقتی شما به این جوان های انقابی نگاه می کنید، تصدیق می کنید که انقاب دارد همچنان تولید می کند و 

زایش دارد؛ دائم رویش در انقاب وجود دارد. 96/3/22

رویش زبدگان مومن انقال�ب 6
ما شاهد رشــد و رویش یک طبقه ی 
جواِن عاقه مند، مؤمن، جســتجوگر 
در زمینه ی انقــاب، و پیدایش زبدگانی در این 
زمینه هســتیم؛ این قابل انکار نیســت؛ هم در 
دانشگاه هامان، هم در حوزه ی علمیه مان، هم در 

سطح جامعه مان. 84/10/13

7- خزان؛ طبیعت موجود زنده است 7
انقاب زنده اســت، این اصول زنده اســت؛ هیچ 
مانعی ندارد که برگ و بار عوض بشود. خزانهایی 
در راه است؛ این یک حرکت طبیعی است برای موجودات 
زنده ی عالم. همیشــه ریزش و رویش وجود دارد؛ مهم این 
اســت که در کنار ریزش، رویش هم وجود داشته باشد؛ و 

امروز این جور است. 84/4/7

نباید با خروج بر�ن از کاروان، انقالب را غریب دید 8
دل انسان غمگین می شود و می شکند به خاطر این که چرا کســانی که نان انقاب را خوردند، نان اسام را خوردند، نان 
امام زمان را خوردند، دم از امام زمان زدند، دم از ائّمه ی معصومین زدند، حال طوری مشــی کنند که اسرائیل و آمریکا و 
سیا و هرکسی که در هر گوشه ی دنیا با اسام دشمن است، برایشــان کف بزنند! این، انسان را غّصه دار می کند. ولی به شما عرض 
کنم، بشارت های الهی این قدر زیاد است که هر غمی را از دل پاک می کند. بشارت های الهی خیلی زیاد است. نباید خیال کرد که 
اگر چهار نفر آدمی که سابقه ی انقابی دارند، از کاروان انقاب کنار رفتند، پس انقاب غریب ماند. نه آقا، همه ی انقاب ها، همه ی 

فکرها، همه ی جریانهای گوناگون اجتماعی، هم ریزش دارند، هم رویش دارند؛ ریزش در کنار رویش. 78/9/26

با اطالع یم گویم
رهبر انقالب: ما شاهد رشد و رویش یک طبقه  جواِن عالقه مند، مؤمن، جستجوگر در 

زمینه  انقالب، و پیدایش زبدگانی در این زمینه هستیم؛ این قابل انکار نیست.

در طول انقالب  برخی از  انقالبیون، به دالیل مختلف دچار ریزش شده و حتی از گذشته ی خویش نیز پشیمان شده اند. 
همین امر هم موجب اضطراب در دل عده ای از انقالبیون شده اســت. رهبر انقالب اما از آنجا که انقالب را به مثابه 
»موجودی زنده« در نظر می گیرند، ریزش ها را امری طبیعی در جهت ســیر تکاملی انقالب می بینند، که باید آن را 
در کنار موضوع دیگری به نام »رویش های انقالب« مالحظه کرد. خط حزب اهلل در اطالع نگاشــت زیر »ریزش ها و 

رویش های انقالب« در کالم ایشان را بررسی کرده است.

معجزه انقالب 9
بعد از چهل ســال شما می بینید جوان 
مؤمن مسلمان که نه امام را دیده است، 
نه انقاب را دیده اســت، نه دوران دفاع مقّدس را 
دیده است، نه آن حماســه ها را از نزدیک دیده، 
اّما امروز با روحیه ی انقابــی، مثل همان جواِن 
اّوِل انقــاب -مثــل هّمت و خــّرازی و بزرگانی 
از این قبیل- می رود وســط میــدان و با عاقه، 
با احساس مســئولّیت، با شجاعت تمام در مقابل 
دشمن می ایستد. اینکه من می گویم جوان های 
مؤمِن امروز، از لحاظ انگیــزه از جوان اّول انقاب 
اگر جلوتر نباشــند عقب تر نیســتند، یعنی این. 
اینها رویش های انقابنــد. این معجزه ی انقاب 
است، این معجزه ی نظام جمهوری اسامی است 
که می تواند همان روحیه هــای پُرتاش و قوی و 
فولدین را بازآفرینی کند به شکل همین شهدای 
امروز شما؛ اینها مایه ی افتخارند، اینها ستونهای 

این انقاب و این کشورند. 97/9/21


