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يادبود مولودي مبارك

اكنون كه اين كلمات بر صـفحة كاغـذ       

30 است و    1388د، بهمن ماه    دبننقش مي 

سال از پيروزي انقالب اسالمي كـشورمان   

جفا و نارواست كه در اين ايـام        . گذردمي

از چنين مولود سياسي خجـسته و پديـدة         

ــام  ــريم و مقــدمش را ندينــي شــگرف ن ب

. نداريمگرامي

حال و هواي مردم، كوشش و جنـبش        

زن و مرد در آن روزها براي جوانان بـاور          

نكردني است، ولي براي شاهدان عينـي و        

هاي راهنما و مؤثّر امـام      شنوندگان اعالميه 

.امت فراموش نشدني است

به راستي كه روح اهللا خميني، روحـي        

الهي داشت كه جان مردم خـسته از سـتم          

 و شـوري قدسـي بـه        طاغوت را نواخـت   

 روحـانيونِ   اًها بخشيد و همه مخصوص    آن

آگاه مبارز را بـه حركـت و فعاليـت وا           دل

ــه مــصداق .داشــت فــإنّ يــد اهللاِ علــي « ب

. دست خدا به يـاري مـردم آمـد        1»الجماعة

اخالص و هـدف خـدايي او و بـسياري از           

ها را منقلب و قصدها     ياران و شاگردانش دل   

الب بـا كمتـرين     را يك سـويه كـرد، و انقـ        

هاي جهان  نسبت به ساير انقالب   –ضايعات  

.به پيروزي رسيد–

اســتقالل و رهــايي از ســلطة اجانــب، 

نعمت بزرگي بود كه خداي توانا به وسيلة       

شناس ، فقيهي شجاع و زمان    2ستوهنَعالمي  

شايسته است پروردگـار را     . نصيب ما كرد  

����������
ــر  البالغــهنهــج.  1 ــر ســيد جعف ، ترجمــه دكت

.125، ص127شهيدي، خطبه 
ناپذير، كسي كه از جنـگ و   خستگي: نَستوه.  2

معــين، (بحــث و مخاصــمت عــاجز نــشود 
).فرهنگ فارسي
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سپاس گزاريم و عزّت به دسـت آمـده را          

.پاس داريم

يــاد آن اتحــاد و همــدلي، شــور و    

 سـال هنـوز     30هماهنگي بعد از گذشـت      

بخش است، و آرزوي تـداوم آن را        شادي

آري چه مـسرّت و     . كندها زنده مي  در دل 

افتخاري برتر از دستيابي به اهداف بلندي       

اسـتقالل،  : كه امام خميني در نظر داشـت      

آزادي، عزت اسالم و مـسلمين، گـسترش    

مستـضعفان، نـابودي   عدالت و كمـك بـه      

.ستم و ستمگران

كــدة دنيــا هــيچ امــا گــويي در محنــت

يابـد، و آرمـاني     خاطرة خوشي دوام نمـي    

اهـداف واالي   . شـود  بـرآورده نمـي    كامالً

انقالب اسـالمي نيـز از ايـن قـانون كلـي            

ــمني و   ــه دش ــه رفت ــود، و رفت ــستثني نب م

ــارجي و   ــستكبران خــ ــكني مــ كارشــ

شـــدگان داخلـــي كـــشور را بـــا رانـــده

ــهشــواريد ــا جنــگ هــايي روب رو كــرد ت

از سـوي   . ..تحميلي هشت ساله پيش آمد    

طلبانـة  هـاي قـدرت   ديگر مشاهدة رقابـت   

اي، انـدوزي عـده    دنياطلبي و مـال    ،بعضي

دستي و بيكاري بسياري، همه و همـه        تهي

با وجود اين از . نشاندها ميغبار غم بر دل  

رحمت و عنايـت خداونـد مهربـان نبايـد          

چنان كه تاكنون هم با خطراتي      نااميد شد،   

كه پيش آمده، امـدادهاي غيبـي كـشور را          

.محفوظ نگاه داشته است

گــرم بــه جوانــان مــؤمن اينــك مــا دل

ــش ــه مخلــصِ دان ــشگاه و –آموخت در دان

هستيم كه سرماية جاودان اين مرز –حوزه 

رهبـر فرزانـة انقـالب نيـز        . و بوم هـستند   

چــشم اميــد بــه آنــان داشــتند، و در پيــام

 براي اتحادية   6/2/1374اي كه در    آموزنده

هاي اسـالمي دانـشجويان سراسـر       انجمن

كشور فرستادند، درد و درمان را بـا بيـاني         

متن آن پيام كه گويا براي اين       . شيوا گفتند 

زمان گفته شده و مناسب مقال است نقـل         

د، باشد كه ما را بـه تأمـل و تفكـر            وشمي

مـان را   اجتمـاعي –وادارد و رفتار سياسي     

.اصالح كند

بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي
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متن پيام مقام معظم رهبري

بسم اهللا الرحمن الرحيم

زان من، هر كس در مسائل جاري جهاني و مسائل كنـوني انقـالب بـصيرتي داشـته               يعز

ائل فهمد كه انقالب اسالمي ايران در سال حاضر از يك معبر دشوار و ه باشد به روشني مي   

اگر بخواهيم اين مسائل را در چنـد جملـه خالصـه            . كننده در حال عبور است    و البته تعيين  

كنيم بايد بگوييم در سطح جهاني مراكـز اسـتكباري و صهيونيـستي بـه ايـن نتيجـه قطعـي         

اش شكست بدهند به احتمال زيـاد       اند كه اگر نتوانند اين انقالب را در مرحله كنوني         رسيده

از دست داده و ديگر نخواهند توانست موج فزاينده بيداري اسالمي و حتي             سررشته كار را    

هاي غير مسلمان را به معنويت اسالمي مهار كنند و اين موج عظيم كه در ايـن    گرايش ملت 

اًشانزده سال عمق كافي هم يافته است تهديدي جدي عليه حاكميت اسـتكباري و مشخـص          

.ة فرهنگي غربي خواهد بودعليه سلط

اساس اين بينش و برداشت كه البته بينش و برداشت درستي هـم هـست، فـشارها و                  بر  

.اندتر سازماندهي كردهتر و قويحمالت گوناگون خود را عليه اين انقالب فشرده

تـوان آن را دوران جهـاد اكبـر         اي است كه مي   در سطح داخلي، انقالب اكنون در مرحله      

اًها ايـن دوران را قاعـدت      خطرناك و همه انقالب    ناميد كه دوراني است بسيار سخت، بسيار      

ها در اين دوران دچار لغـزش و انحطـاط   كنند و شايد بشود گفت كه اكثر انقالب تجربه مي 

شوند و شايد تعجب كنيد اگر عرض كنم كه انقالب عظيم تاريخي نخـستين اسـالم در                 مي

 دوران جهـاد اكبـر يعنـي    بلـي .  نيروي خود را از دسـت داد ينترچنين دوراني بود كه بيش    

هـايي هـم    موفقيتاًدوراني كه شور و هيجان اوليه انقالب تا حدود زيادي فرو نشسته ضمن 

 خود را بـه بـسياري نـشان داده و چـرب و شـيرين                ،به دست آمده و چهره راحت زندگي      
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.اين آن دوران خطرناك است. هايي مزه كرده استزندگي در دهان

البالغه ن دوراني بود كه به حكومت رسيد و لذاست كه نهج در چني7اميرالمؤمنين علي

اعتنايي به دنيا دارد و غمگنانه بايد گفت كه حتـي           بيش از هر چيز ديگر سخن از زهد و بي         

عدل علوي و زهد علوي هم نتوانست موج مخرب دنياطلبي را در آن دوران مهار كند و در      

.نهايت شد آنچه شد

البته امتيـاز مـا بـه    . ب كبير و عظيم و عميق خود قرار داريم   الانقما امروز در اين دوران      

نخست وجود تجربه آن دوران در برابـر مـا كـه بـراي مـا      . صدر اول در دو نكته مهم است 

اي است كه اي بسا خواهـد توانـست از آن خطـرات             صفحه درس آموزنده و هشداردهنده    

.مانع شود

هاي پاك در   هاي جوشان و دل    با ايمان  ،اههاي مؤمن و آگ   و نكته دوم كثرت و تراكم دل      

.همه جاي اين كشور بزرگ است

اين دو نكته خواهد توانست ما را از خطر عظيمي كه مـسلمانان آن دوران ضـربة آن را                   

اند نجات بدهد، اما به يك شـرط  هاي بزرگ دنيا در باتالق آن فرو رفتهاند و انقالب  چشيده

يابد و آن اين است كه جوانان دانشجوي عزيز ارتباط ميو آن شرط تا حدود زيادي به شما 

عالقگي خود به دنيا ميدان را با همه ايمان و مجاهـدت  شما به مدد صفا و پاك نهادي و كم    

 حضور انقالبي، آگاهي و هوشياري انقالبي، وحـدت و يكپـارچگي حقيقـي،              .خود پر كنيد  

و در نهايت، توكـل و تـضرع و توسـل    هاي گروهي و خطي و امثال آن   اعتنايي به انگيزه  بي

                 ي عظـيم در    شما به خداي قادر متعال خواهد توانست خطر اين دوران را كـم كنـد و سـد

.باشمجانب سرشار از اميد به چنين سرانجامي مياين.مقابل تهاجم دشمنان نيز پديد بياورد

 اهللا و بركاتهرحمةوالسالم عليكم و 

6/2/74اي سيد علي خامنه


