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  88سال حماسه نهم دي ماه بزرگداشت 
 

 

 

  

  

  
در اين روز ماندگار و تاريخي ملت هميشه در . تبديل به يوم اهللا و ماندگار گرديد» بصيرت«روز نهم دي ماه در تاريخ انقالب اسالمي با عنوان روز 

آيت اهللا  و نائب بر حقش حضرت) عج(صحنه ايران اسالمي، حماسه اي ديگر آفريد و دشمنان خدا و دينش را مأيوس و نااميد ساخت و قلب امام زمان 
  . را شاد ساخت) دامت بركاته(العظمي خامنه اي

   88ماهيت حماسه نهم دي ماه 

روز خروش ملت ايران و آشكار ساختن خشم مقدس در . در ماهيت شناسي اين روز مي توان گفت نهم دي، روز غلبه جنود الهي بر جنود شيطان است
روز نهم دي در واقع . مزدور وابسته به اجانب نسبت به مقدسات در روز عاشوراي حسيني استبرابر اهانت ها و حرمت شكني هاي عده اي غافل و يا 

و رهبر فرزانه ) ره(روز نه گفتن ملت ايران به سران فتنه و آري گفتن به نظام اسالمي و بيعت مجدد مردم با آرمان هاي واالي حضرت امام خميني
، 1388در روز نهم دي ماه  .ص را به سران فتنه شليك و پشت پيكر نامبارك فتنه را به خاك ماليدندمردم در اين روز، تير خال. انقالب اسالمي است

 مشروعيت سياسي نظام اسالمي ايران بار ديگر با حضور خودجوش ده ها ميليوني مردم در تهران و تمامي شهرهاي ديگر كشور به جهانيان اعالم
ن نشان دادند دشمنان خود و انقالب خود را به خوبي مي شناسند و هرگز فريب حيله ها و نيرنگ هاي روز نهم دي، روزي است كه مردم ايرا .گرديد
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روز نهم دي روزي است كه مردم ايران نشان دادند كه با بصيرتند و در ميان گرد و غباري كه فتنه گران به پا كرده اند هرگز، نه راه  .آنان را نمي خورند
راهبر واقعي كه همانا واليت فقيه است، بر مي دارند و در نهايت روز نهم دي روزي است كه مردم مسلمان و انقالبي ايران  را گم مي كنند و نه دست از

به  »پشتيبان واليت فقيه باشيد تا به مملكت تان آسيب نرسد«: را كه فرمودند) ره(حضرت امام نشان دادند كه اين جمله 
نهم دي واكنش مردم به حرمت شكني در عاشورا حركت خودجوش و حماسي مردم در نهم دي سال  .تندخوبي در عمل به آن معتقد و پايبند هس

گروهي كه خود را وابسته به فرقه سبز مي  88روز عاشوراي سال . ، واكنش مردم مسلمان و انقالبي ايران به حرمت شكني ها در روز عاشورا بود88
ريوهايي از قبل طراحي شده با دادن شعارهايي عليه نظام اسالمي و ارزش هاي آن، در حالي كه هلهله دانستند به خيابان ها آمده و در چارچوب سنا

اين جماعت كه هيچ شباهتي به عزاداران . مي كردند و كف مي زدند، به عزاداران حمله ور شده و برخي از خيمه هاي عزاي حسيني را به آتش كشيدند
برخي ديگر از سران فتنه در قبال حوادث روز عاشورا، نشان داد كه جريان فتنه با دين و اعتقادات مردم مشكل حسيني نداشتند، در پيام و اظهارنظر 

اين رفتار فتنه گران، واكنش پرخروش و حماسي  .دارد و به همين دليل در برابر نظام اسالمي و واليت فقيه ايستاده و انتخابات، بهانه اي بيش نيست
دنبال داشت كه در آن مردم به صورت متحد و يكپارچه در برابر فتنه گران به صحنه آمده و آنان را منزوي ساخته و به حاشيه مردم در نهم دي را به 

   .راندند

. ودندحرمت شكنان، مجموعه اي ناهمگون با باورها و اعتقادات متفاوت و بعضاً متضادي بودند كه با هدف مقابله با نظام اسالمي به صحنه آمده ب
بنابراين اساساً بسياري از آنان . فقين، بهايي ها، سلطنت طلبان، شيطان پرستان، ليبرال ها و ملي گرايان غرب گرا اين جماعت را تشكيل داده بودندمنا

كه مردم مومن و بيگانه بودند و همين بيگانگي باعث شد كه اقداماتي را انجام دهند ) ع(با عاشورا و فرهنگ آن و با شور و حال عزاداران امام حسين
  .انقالبي چهره واقعي آنها را آن گونه كه هست، بشناسند

 88نه دستاورد مهم نهم دي ماه 

مردم با حضور . درآوردن نظام اسالمي با بهره گيري از عناصر داخلي بود نمادي شفاف از سرمايه گذاري فرهنگي استكبار جهاني براي به زانو 88فتنه 
،  آگاهانه و هدفمند خود پيام روشن و قاطع خويش را با صداي رسا اعالم نمودند كه در جبهه فرهنگي نيز همچون سالهاي دفاع مقدس، مقتدارنه

يه از آمان ها و اصول اسالم عزيز و انقالب اسالمي حراست نموده و اين مسير پر آگاهانه و با تجهيز سالح ايمان، علم و بصيرت با محوريت واليت فق
 افتخار را تا فتح قله هاي فرهنگي و علمي جهان ادامه خواهند داد

ب و برگ نقطه عطفي در تاريخ انقال 1388دي ماه  9حماسه نهم دي ماه و حضور عاشورايي مردم حماسه ساز واليتمدار ايران اسالمي در راهپيمايي 
دي نماد عزّت ، استقالل و بصيرت مردمي است كه تا پاي جان براي حفظ  9حماسه . زرين ديگري در افتخارات مردو زن ايراني به حساب مي آيد 

 نياي آنها خواهند ايستادهاي انقالب ايستاده اند و با صداي رسا اعالم كردند كه اگر دشمن در برابر دين آنها بايستد در برابرتمام د اصول اسالم و آرمان
.  
 9هر چند تحليل واقع بينانه و احصاء دستاوردها و ارمغان هاي اين حماسه بزرگ نيازمند فرصت و وسعت بيشتري است، اما در اين مختصر به 

  پرداخته مي شود 88دستاورد مهم حماسه بزرگ نهم دي 

ه از مطالبات ديني، شعارهاي معنوي و شعورهاي متأثر از دينداري و دغدغه هاي اخالقي، انقالب اسالمي انقالبي عاشورايي است، انقالبي برگرفت-1
آغاز ) ره(، بزرگ مرجع عاليقدر، حضرت امام خميني)ص(انقالبي كه با الهام از نهضت خونين حسيني و به رهبري مردمي از تبار پاكان، سالله رسول اهللا

يك بار ديگر خاستگاه  88دي سال  9حضور حماسي مردم در راهپيمايي . روز گشت و استمرار پيدا كرد شد و با همان مطالبات، شعارها و شعورها پي
خرد و كم فهم دشمن و فتنه گران داخلي و خارجي ثابت  عاشورايي و ماهيت معنوي انقالب را يادآور شد و پس از سي سال به جهانيان و عوامل بي

در بند بند وجود و لحظه لحظه عمر خويش حفظ نموده و هر ) ع(حسين و مرام را حسين  خون حسين ، پيام كرد كه هنوز هم انقالب و مردم انقالبي،
  .لحظه كه احساس وظيفه كنند با همان شور حسيني به ميدان آمده و توطئه دشمن و فتنه فتنه گران را به خودشان بر مي گردانند
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مردم در طي سالهاي انقالب جايگاه رفيع و نقش كليدي ولي فقيه را در هدايت سكان انقالب در  واليت فقيه ركن ركين و عمود خيمه انقالب است، -2
و اطاعت ) ع(هاي مهيب بارها و بارها تجربه كرده اند ، آنان به درستي تضعيف جايگاه واليت فقيه را تضعيف واليت معصومين  امواج سهمگين و طوفان

مي دانند و بدان پايبندند، عشق به واليت عشق به خداست و عشق به خدا كليد سعادت دينا و آخرت ) ع(ئمه از ولي امر را اطاعت از خدا، رسول و ا
اف فتنه گران به زعم خود پنداشتند با جوسازي، بي خردي، غوغا ساالري و اتهام تقلب نيست به انتخابات و جسارت به مقام شامخ واليت به اهد. است

دي با بيعت مجدد  9اصلي فتنه گران واقع شد و مردم واليتمدار در يوم اهللا  چه اتفاق افتاد زلزلة مهيبي بود كه در كانونپليد خود خواهند رسيد اما آن
گور فتنه و فتنه گران را كندند و آنان را به زباله داني  (ره(و آرمان هاي امام راحل) مدظله العالي ( با رهبر معظم انقالب حضرت آيت اله خامنه اي 

هاي باطل كساني كه تصور مي كردند كه رهبري از پشتوانه مردمي  حماسه نهم دي خط بطالني شد بر پندارهاي غلط و خيال .خ فرستادندتاري
اما زهي خيال باطل، امت حزب اهللا يك بار ديگر اعالم كرد كه . برخوردار نيست و با همين توهم تمام توان خود را در شكستن خيمه انقالب بكار بردند 

  .همچنان سرباز واليت بوده و در اين راه كوچك ترين ترديدي به خود راه نخواهد داد

دي تمام محاسبات دشمن را به هم ريخت ، دشمن در جريان انتخابات دهم رياست جمهوري با استفاده از بغض، كينه و بي بصيرتي  9حماسه  -3
ا عقبه اي بسيار حساب شده و برنامه ريزي شده وارد صحنه شد تا نقشه هاي شوم خود را برخي عوامل داخلي تمام عده و عده خود را جمع كرد و ب

  .اما سيل خروشان مردم آنان را زمين گير ساخت و اقتدار و محبوبيت نظام اسالمي بار ديگر را به رخ جهانيان كشيد. عملي كند 
 
رها و نقاب ها را كنار زد و چهره واقعي مدعيان و فتنه گران را نشان داد ، چهره بصيرتي كه غبا. نهم دي ماه نمايش بصيرت انقالبي مردم بود  -4

چهره كساني كه . كساني كه به خاطر رسيدن به قدرت از هيچ تالشي حتي ضربه زدن به ريشه هاي انقالب و اركان ركين نظام اسالمي دريغ نكردند
د و واليتمداري را فقط در شعار و ظاهر و نه در عمل و رفتار از خودشان بروز داده بودند، سالها با نقاب انقالب گري در صفوف مردم نفوذ كرده بودن

  . يقيناً بزرگ ترين پيام حماسه نهم دي ضرورت بصيرت مداري و پرهيز از غفلت بود

انتخابات دهم و تبليغات و جوسازي  به لحاظ شرايط خاص. يكي ديگر از دستاوردهاي مهم نهم دي، انسجام، وحدت و يگپارچگي مجدد مردم بود -5
دستگي، مشاجرات و نزاع هاي فردي و اجتماعي صفوف متحد و منسجم مردم را به شدت تهديد  گسترده و سوء تفاهمات ايجاد شده اختالف، چند

نسجام مجدد نيروهاي انقالبي با محوريت ها ايفاء كرد و ا كرد و راهپيمايي نهم دي، نقش بسيار مؤثر و معجزه آسايي در پيوند درباره دل ها و جان مي
  .واليت فقيه و رفع كدورت ها و سوء تفاهامات ناشي از فتنه گري دشمن را به ارمغان آورد

 انقالب ملي گرايي كاذب ، اصالح طلبي دروغين و نفاق لطمه هاي بسياري به پيكر انقالب وارده كرده و استكبار جهاني را به نفوذ و رسوخ در بدنه -6
ندان، منافقين اميدوار كرده بود، اما با عنايت الهي و تدبير حكيمانه رهبر معظم انقالب و حضور ميليوني مردم در نهم دي ماه آخرين ميخ بر تابوت معا

  .و فتنه گران زده شد و مرگ قطعي آنان رقم خورد

خابات دهم به خوبي اين مسئله را نمايان ساخت كه سطح بصيرت انت. حماسه نهم دي پيام مهم ديگري داشت و آن زنگ بيدار باش خواص بود  -7
ستمر رهبر توده مردم و عوام از بسياري از خواص باالتر است، در واقع فريادهاي كوبنده مردم در راهپيمايي نهم دي تأكيدي مجدد بود به هشدارهاي م

ظم انقالب بارها و بارها نقش و جايگاه و تكاليف نخبگان و خواص را گوشزد رهبر مع. بيدار انقالب مبني بر هوشياري و بصيرت خواص و نخبگان جامعه
ايشان به . معظم له به خواص توصيه كرده بود كه هر حرف، هر اقدامي ، هر تحليلي كه به دشمن كمك كند در مسير خالف ملت است  .كرده بود

ولي برخي از خواص در اين امتحان مردود شدند و ... قب موضع گيري كردن و خواص هشدار داده بودند كه خيلي مراقب باشند، مراقب حرف زدن ، مرا
  . حضور آگاهانه مردم اين زنگ خطر را به صدا درآورد

با بهره گيري از حمايت آشكار و علني استكبار جهاني بخصوص آمريكا ، انگليس و رژيم صهيونيستي و تكيه بر امكانات رسانه اي مدرن و  88فتنه  -8
لي ده فضاي يأس و نااميدي را در ميان انقالبيون و نهضت هاي مقاومت جهان حاكم كرده و نگراني ها و دغدغه هايي را دامن زده بود ، اما تجگستر



  
  

  ٠٠/٠٠٠/٩١:ر
  پ ش ز/....ماره

  :ت

    

ن دا ه - زا تان - یابان دا و تان و ب ه  ی -دا ت -سازمان  قاو گاه  دی ج  پا ن  ید زا  ٠٥٤١ -٢٤٤٦٧٤١: ما٠٥٤١ -٨٠٥٢٧١٠: ت
 

دي تمامي نگراني ها را برطرف ساخت و يك بار ديگر اقتدار معنوي نظام اسالمي در سطح بين  9غيرت و بصيرت عاشورايي امت حزب اهللا در روز 
  . لملل و اميد و نشاط دوستداران انقالبي در سطح جهان را به ارمغان آوردا

لف اين دشمن پس از آنكه از مقابله نظامي و اقتصادي با نظام بهره اي نبرد به جنگ نرم روي آورده و مقام معظم رهبري نيز بارها با عناوين مخت -9
نمادي شفاف  88فتنه . ن را به ضرورت هوشياري در برابر جبهه فرهنگي معاند جلب نمودمهم را يادآور شده و توجه همگان بخصوص مسئول و نخبگا

مردم با حضور آگاهانه و هدفمند خود . از سرمايه گذاري فرهنگي استكبار جهاني براي به زانو درآوردن نظام اسالمي با بهره گيري از عناصر داخلي بود 
م نمودند كه در جبهه فرهنگي نيز همچون سالهاي دفاع مقدس، مقتدارنه ، آگاهانه و با تجهيز سالح پيام روشن و قاطع خويش را با صداي رسا اعال

تح قله هاي ايمان، علم و بصيرت با محوريت واليت فقيه از آمان ها و اصول اسالم عزيز و انقالب اسالمي حراست نموده و اين مسير پر افتخار را تا ف
 .ند دادفرهنگي و علمي جهان ادامه خواه

 بود 88حضور مردم و ايمان ديني دو عنصر برجسته ي حماسه نهم دي : رهبر معظم انقالب

دلهاي ملت ايران براي  حضرت آيت اهللا خامنه اي رهبر معظم انقالب اسالمي اراده خداوند متعال و ايمان به توفيق الهي را عامل اصلي هدايت قلبها و
تجلّي بارزي از هويت و ماهيت انقالب  ، 88 دي 9  حضور عظيم و خروشان مردمي در: نده احضور در عرصه هاي مختلف برشمردند و خاطرنشان كرد

 .يعني روح ديانت حاكم بر دلهاي مردم بود
نهم : اشاره كردند و خاطر نشان كردند "ايمان ديني مردم  "و  "حضور گسترده مردمي"دو عنصر ايشان در تبيين حقيقت حماسه نهم دي به 

، حادثه كوچكي نيست بلكه آن حركت عظيم و ماندگار مردمي، شبيه حركت بزرگ ملت در روزهاي اول انقالب است و بايد تالش شود در 88دي 
 .تبيين شود سالگرد اين حماسه، حرف اصلي ملت ايران، يعني حركت در سايه دين و تحقق وعده هاي الهي

هنر اصلي امام : فرموده انداهميت حضور گسترده مردم در صحنه هاي مختلفحضرت آيت اهللا خامنه اي در تشريح اولين عنصر يعني 
، وارد كردن مردم به صحنه بود و در هرجايي كه مردم با شجاعت، بصيرت و عمل متناسب با ايمان خود، وارد ميدان شدند تمام مشكالت، )ره(خميني

 .و بزرگترين موانع در مقابل اراده مردم از بين مي رود
در هر نقطه اي از جهان چنانچه مردم با هدف و شعار مشخص و ايمان و عمل متناسب، به عرصه بيايند هيچ : رهبر انقالب اسالمي خاطرنشان كردند

كرد و ملت ايران هم با اعتماد به امام راحل عظيم  بهĤنعمل) ره( كهامامخميني عاملي قادر به مقاومت نيست و اين يك نسخه كلي براي تمام ملتهاست،
  .الشان، آن را بصورت عملي اثبات كرد

آن معجزه گري كه : فرموده اند، به عنوان دومين عنصر اهميت حادثه ماندگار نهم دي در تبيين ايمان ديني مردمرهبر انقالب اسالمي همچنين 
آورد و با وجود همه سختي ها آنان را در صحنه نگه مي دارد، ايمان قلبي و ديني است چرا كه بر اساس ايمان  همه مردم را بسيج كرده، به صحنه مي

 .ديني، شما در هر شرايطي پيروز خواهيد بود و شكست معنايي ندارد
در : كرده اندو خاطرنشان  دانسته اندقالب رهبر انقالب اسالمي، حماسه نهم دي را از اين منظر كامالً شبيه صدر اسالم و همچنين روزهاي پيروزي ان

وري اين روز، مردم براساس وظيفه ديني خود به ميدان آمدند تا نشان دهند بر خالف تبليغات فتنه گران، مردم ايران ضمن پايبندي به نظام جمه
 .اسالمي از عزم و اراده ديني استوار برخوردارند

فتنه، صرفا منحصر به حضور عده اي افراد در خيابانها نبود، بلكه ناشي از يك بيماري بود كه با اقدامات اين : فرموده اندحضرت آيت اهللا خامنه اي 
 .سياسي و امنيتي قابل دفع شدن نبود، و به يك حضور عظيم مردمي نياز داشت، كه چنين هم شد

همانگونه كه در ابتداي انقالب، محرم به : داشته اند كهره رهبر انقالب اسالمي به نقش عاشوراي حسيني و محرم، در تحقق حماسه نهم دي هم اشا
دي هم، عاشورا به كمك ملت آمد و حماسه بزرگ و  9فرمود؛ خون بر شمشير پيروز است، در قضاياي ) ره(كمك اين مردم آمد و امام خميني 

 .ماندگاري را خلق كرد
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  اي اهللا خامنه در كالم حضرت آيت» نهم دي ماه«سه حما
 

 در تاريخ ماندگار شد 
ها و مجاهدتهاست كه يك روزى را از ميان روزهاى      روزهاى سال، به طور طبيعى و به خودى خود همه مثل همند؛ اين انسانها هستند، اين اراده

دهم  -روز عاشورا . ميكند و مثل يك پرچمى نگه ميدارد تا راهنماى ديگران باشدديگر برميكشد و آن را مشخص ميكند، متمايز ميكند، متفاوت 
است كه به اين روز جان ميدهد، معنا ميدهد، او را تا عرش باال ) عليه السالم(فى نفسه با روزهاى ديگر فرقى ندارد؛ اين حسين بن على  -محرم 

روز نوزدهم دى هم همين . است كه به اين روز، اين خطورت و اهميت را ميبخشد) معليه السال(ميبرد؛ اين مجاهدتهاى ياران حسين بن على 
 .جور است

. اين حركت مردم اهميت مضاعفى داشت؛ كار بزرگى بود -كه شرائط غبارآلودگىِ فضاست  -شايد به يك معنا بشود گفت كه در شرائط كنونى 
. بيند   را مى) عليه السالم(عال را، دست قدرت را، روح واليت را، روح حسين بن على هرچه انسان در اطراف اين قضايا فكر ميكند، دست خداى مت

ى امثال ما انجام بگيرد؛ اين كار خداست، اين دست قدرت الهى است؛ همان طور كه امام در يك موقعيت     اين كارها كارهائى نيست كه با اراده
. »من در تمام اين مدت، دست قدرت الهى را در پشت اين قضايا ديدم«: بنده فرمودند به - ام    كه من بارها اين را نقل كرده -حساسى 

 .درست ديد آن مرد نافذ بابصيرت، آن مرد خدا

 مجاهدت به نفع انسان

از خداى متعال  البته خداى متعال حجت را هميشه تمام ميكند؛ هيچ وقت نميگذارد مردم. در شرائط فتنه، كار دشوارتر است؛ تشخيص دشوارتر است
دست . در قرآن مكرر اين معنا ذكر شده است. طلبگار باشند و بگويند تو حجت را براى ما تمام نكردى، راهنما نفرستادى، ما از اين جهت گمراه شديم

بايد . هيم ديد؛ اما هالل هستاگر چشم را باز نكرديم، هالل شب اول ماه را هم نخوا. اشاره ى الهى همه جا قابل ديدن است؛ منتها چشم باز ميخواهد
 .ينيمچشم باز كنيم، بايد نگاه كنيم، دقت كنيم، از همه ى امكاناتمان استفاده كنيم تا اين حقيقت را كه خدا در مقابل ما قرار داده است، بب

 . اهدت به او كمك ميكنداين مجاهدت به نفع خود انسان است؛ خداى متعال هم در اين مج. مهم اين است كه انسان اين مجاهدت را بكند
 

 حجت بر همه تمام شد
جوانان از اطراف و اكناف كشور، : عرض بكنم -از زن و مرد  -يك نكته را هم به جوانان عزيز انقالبى، به فرزندان عزيز انقالبى خودم، به فرزندان بسيجى 

اى     بينند، عصبانى هستند؛ وقتى مى بينند روز عاشورا چگونه يك عده    ىاز آنچه كه تهتّك بيگانگان از ايمان دينى به گوششان ميخورد يا با چشمشان م
هاشان پر      آيد، سينه     حرمت عاشورا را هتك ميكنند، حرمت امام حسين را هتك ميكنند، حرمت عزاداران حسينى را هتك ميكنند، دلهاشان به درد مى

د؛ ولى ميخواهم عرض بكنم جوانهاى عزيز مراقب باشند، مواظب باشند كه هرگونه كار بى ميشود از خشم؛ البته خوب، طبيعى هم هست، حق هم دارن
ميفهمم من، ميخوانم، غالباً تلفنها و نامه ها را خالصه ميكنند، هر روز مى آورند، من نگاه  -اينجا جوانها تلفن ميكنند . اى، كمك به دشمن است   رويه

مند، ناراحت و عصبانى؛ گاهى هم از بنده گله ميكنند كه چرا فالنى صبر ميكند؟ چرا فالنى مالحظه ميكند؟      مى بينم همين طور جوانها گله -ميكنم 
ى امكانات خود درصدد طراحى يك فتنه است و ميخواهد يك بازى خطرناكى را شروع     ى وجود، با همه   من عرض ميكنم؛ در شرائطى كه دشمن با همه

هاى مسئولى وجود     دستگاه .خيلى بايد با احتياط و تدبير و در وقت خودش با قاطعيت وارد شد. را در آن بازى كمك نكرد كند، بايد مراقبت كرد او
كه شأن قانونى و  دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هيچگونه تخطى از قانون، بايستى مرّ قانون به صورت قاطع انجام بگيرد؛ اما ورود افرادى

و اليجرمنّكم شنئان قوم على «: خداى متعال به ما دستور داده است. ت قانونى و وظيفه ى قانونى و مسئوليت قانونى ندارند، قضايا را خراب ميكندسم
كنندگان پشتيبانى    اى خباثت به خرج ميدهند، يك عده اى از خباثت    اى دشمنى ميكنند، يك عده    بله، يك عده. »ان التعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوى

گناهانى كه از آنها بيزار هم هستند، لگدمال     اگر بدون دقت، بدون حزم، انسان وارد برخى از قضايا بشود، بى. اما بايد مراقب بود -اينها هست  -ميكنند 
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از اينكه يك حركتى را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، من برحذر ميدارم جوانهاى عزيز را، فرزندان عزيز انقالبىِ خودم را . ميشوند؛ اين نبايد اتفاق بيفتد
 .همه چيز بر روال قانون

حركت  .حجت بر همه تمام شده است. بينند مردم در چه جهتى دارند حركت ميكنند    بينند؛ مى    مسئولين كشور بحمداللَّه چشمشان هم باز است، مى
هاى    ى قضائيه، دستگاه    ى مقننه، مسئولين قوه   ى مجريه، مسئولين قوه     قوهمسئولين . عظيم روز  نهم دى ماه حجت را بر همه تمام كرد

ها بايد وظائفشان را انجام بدهند؛ هم وظائفشان در مقابل آدم مفسد و       دستگاه.اند و چه ميخواهند   گوناگون، همه ميدانند كه مردم در صحنه
 .ى كشور      ى اداره   ائفشان در زمينهاغتشاشگر و ضدانقالب و ضدامنيت و اينها، هم وظ

 راه انقالب اين است
 خودشان وارد بدخواهانى كه سى سال است عليه اين انقالب و عليه اين مردم هر كارى توانستند، كردند، اينها هم فرصت را مغتنم شمردند و با تبليغات

ها و صهيونيستها ميتوانستند نيرو وارد خيابانهاى تهران بكنند، يقين  ها و انگليسى ىاگر آمريكائ. بيش از اين، كارى نميتوانستند بكنند. ميدان شدند
. اگر برايشان امكان داشت كه با حضور وابستگان و مزدوران خودشان از خارج، عرصه را آنچنان كه ميخواهند، هدايت كنند، ميكردند. بدانيد ميكردند

ى سياست جهانى، از  ى تبليغات، در صحنه تنها كارى كه ميتوانستند بكنند، اين بود كه در صحنه. ميشودمنتها ميدانستند كه اين كار به ضررشان تمام 
رؤساى جمهور كشورهاى مستكبر در اين قضيه وارد ميدان شدند؛ اغتشاشگران خيابانى و خرابكارانى را كه با آتش . آشوبگر، از اغتشاشگر حمايت كنند

ا نشان بدهند، ملت ايران ناميدند؛ شايد بتوانند اوضاع را آنچنان كه طبق ميل خودشان است، در افكار عمومى دنيا زدن ميخواهند موجوديت خودشان ر
 .و كشورمان تصوير و ترسيم كنند؛ اما شكست خوردند

كار عظيمى بود؛  كار ملت ايران در بيست و دوم بهمن،. ترين و آخرين ضربه را ملت در روز نهم دى و بيست و دوى بهمن وارد كرد قوى
ى سياسى به هر نامزدى رأى داده بودند، وقتى ديدند دشمن در  ى كسانى كه در عرصه همه. يكپارچگى ملت آشكار شد. نُه دى هم همين جور

ند كه راه صحنه است، وقتى فهميدند اهداف پليد دشمن چيست، نسبت به آن كسانى كه قبالً به آنها خوشبين هم بودند، تجديد نظر كردند؛ فهميد
خيلى تالش كردند، شايد بتوانند بين ملت . در بيست و دوى بهمن، ملت همه با يك شعار وارد ميدان شدند. انقالب اين است، صراط مستقيم اين است

اى در بصيرت  زهفصل تا. آگاهى جديدى به وجود آمد. اين يك درس شد. و ملت ايستاد؛ اين پيروزى ملت بود. دودستگى ايجاد كنند؛ اما نتوانستند
 .بايد بر اساس اين زمينه، حركت كنيم. ى بسيار مهمى است اين يك زمينه. ملت ايران گشوده شد

 
 ي نيازها لحظه

شده است،  يك كار متعارف است، يك كار روان - كه حاال عرض خواهم كرد  -ى عظمتى كه دارد  راهپيمائى مردم در بيست و دوى بهمن با همه
، يك كار متعارف نبود، يك كار متوقع نبود؛ اهميت 78ى تير در سال  شده است، متوقع است كه انجام بگيرد و انجام ميگيرد؛ اما بيست و سه شناخته

شناختن . هم همين جور بود 88سال كار نهم دى ماه . داشت كه اين مجموعه بداند و بفهمد كه اين كار در آن شرائط، الزم است و آن را انجام بدهد
تواند وجودش ى مناسب و مورد نياز؛ اين اساس كار است كه مؤمن بايد اين را هم با خود همراه داشته باشد تا ب موقعيت، فهميدن نياز، حضور در لحظه

  .مؤثر بشود؛ آن كارى را كه بايد انجام بدهد، بتواند انجام بدهد
  

 يك حركت بدون فراخوان
ى عظيم مردم در سرتاسر كشور احساس كنند كه  بينيد آن روزى كه توده لذا شما مى. راز ماندگارى اين انقالب، اتكاى به ايمانهاست؛ اتكاى به خداست

روز نهم دى شما ديديد در  .آيند اى وجود دارد، بدون فراخوان حركت ميكنند مى ، احساس كنند كه دشمنىِ جدىاى متوجه انقالب است دشمنى
هاى ميليونى را بگويند چند هزار نفر  دشمنان انقالب كه هميشه سعى ميكنند راهپيمائى .اى پيش آمد اين كشور چه اتفاقى افتاد و چه حادثه

اى به اين عظمت در ايران اتفاق نيفتاده  اعتراف كردند و گفتند در طول اين بيست سال، هيچ حركت مردمى -ند تحقير كنند، كوچك كن -اند  آمده
علت چيست؟ علت اين است كه . ى جمهورى اسالمى دارند، اين را گفتند آن كسانى كه سعى در كتمان حقائق درباره. است؛ اين را نوشتند و گفتند

اين حركت ايمانى است، اين حركت قلبى است؛ اين . آيند توى ميدان در مقابل نظام اسالمى ايستاده است، مىمردم وقتى احساس ميكنند دشمن 
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دلها دست . ى الهى است؛ اين چيزها دست من و امثال من نيست ى خدائى در آن وجود دارد؛ دست قدرت خداست، دست اراده چيزى است كه انگيزه
لذا . وقتى حركت خدائى شد، براى خدا شد، اخالص در كار بود، خداى متعال اينجور دفاع ميكند. وردگار استى پر ها مقهور اراده اراده. خداست
اين را دشمنان نظام اسالمى نميفهمند، تا امروز هم نفهميدند؛ لذا تهديد ميكنند، حرف ميزنند، روشهاى . »انّ اللَّه يدافع عن الّذين امنوا«: ميفرمايد

آورند، گاهى اسم  ميگيرند، به خيال خودشان ميگردند نقطه ضعف براى جمهورى اسالمى پيدا كنند؛ گاهى اسم حقوق بشر را مىگوناگون را به كار 
ميگويند افكار عمومى؛ اما افكار عمومى اگر اين حرفها را از . آورند؛ ترفندهائى كه امروز براى مردم دنيا حقيقتاً ترفندهاى مسخره است دموكراسى را مى

نشان  كا و صهيونيسم باور ميكرد، اينجور در دنيا، در كشورهاى مختلف، ملتهاى مختلف، در مواقع گوناگون، نفرت خودشان را از اين سران مستكبرآمري
دهاى اينها پيداست كه افكار عمومى دنيا فريب ترفن. شان شعار ميدهند هر جا سفر ميكنند، گروهى از مردم عليه. بينيد نشان ميدهند نميدادند، كه مى
   .را نخورده است

  
 بدون علما ممكن نبود

نام و صاحب  ى علماى صاحب ى خبرگان، مجموعه مجموعه. ى بسيار مهم و استثنائى است؛ يكى از تمايزات نظام جمهورى اسالمى اين است يك مسئله
ى بسيار مهم رهبرى و انتخاب رهبرى و قضاياى مربوط به آن محسوب  ى قضايا، بخصوص در قضيه شأن در بين مردم، و مورد اعتماد مردم در همه

حضور مردم در حوادث بزرگ و مهم و اعالن . و همين حضور اثرگذار و حساس در بين مردم، آثار و بركات خودش را داشته است و دارد. شودمي
ى عظيمى بود در تاريخ انقالب در اين شرائط و با اين اوضاع  واقعاً يك پديدهمثل راهپيمائى مهم بيست و دوم بهمن، كه  -موضعى كه ميكنند 

بدون اينكه علما و راهنمايان معنوى مردم كه مورد اعتماد  -ل؛ و قبل از آن، حضور مردم در خيابانها در سراسر كشور در نهم دى و احوا
نقش علماى دين در هدايت مردم، منحصر نميشود به هدايت در .آنها هستند، دلهاى مردم را به حقائق اين انقالب متوجه كنند، ميسر نميشد

ى نظام اسالمى  ى حكومت و مسئله ى عظيم اجتماعى و مسئله ى اينها، هدايت مردم است در مسئله مهمتر از همه. ئل شخصى و اينهاامور فرعى و مسا
يقيناً اگر نقش علماى دين و راهنمايان روحانى حذف ميشد و وجود نميداشت، اين . ى با حوادث جهانى و وظائفى كه مترتب بر اين هست در مقابله

بنابراين . آمد و باقى نميماند، با اين همه مشكالت فراوانى كه در سر راه اين انقالب به وجود آوردند ق پيدا نميكرد؛ اين نظام به وجود نمىانقالب تحق
خوب، تأثير ماندگار و مستمرى در حوادث جامعه و سرنوشت جامعه دارند؛ كه  -ى خبرگان هستند  ى برترين آنها، مجموعه كه از جمله -علماى دين 

  .بينيم آثارش را بحمداللَّه مى
 

 دنيا خيره شد
گران دفاع كرد، انگليس دفاع كرد، قدرتهاى غربى دفاع كردند، منافقين  اى به وجود آمد، كارهائى شد، تالشهائى شد، آمريكا از فتنه شما ديديد فتنه

ى اين اتحاد و اتفاق ناميمون، مردم عزيز ما، ملت بزرگ  مقابل همهدر طلبها دفاع كردند؛ نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد كه  دفاع كردند، سلطنت
ايران امروز، جوان امروز، .ما در روز نهم دى، در روز بيست و دوى بهمن، آنچنان عظمتى از خودشان نشان دادند كه دنيا را خيره كرد

چينى كند، به توفيق الهى  دشمن عليه نظام جمهورى اسالمى زمينهاى را  ى امروز، ايرانيان امروز، آنچنان وضعيتى دارند كه هر توطئه تحصيلكرده
ناپذير ميكند، تقواست؛ آنچه  ؛ آنچه ما را آسيبتقواستآنچه ما را قوى ميكند، . منتها توجه داشته باشيد؛ بايد تقوا پيشه كنيم. توطئه را خنثى ميكنند

 .ميكند، تقواستى اين راه تا رسيدن به اهداف عاليه اميدوار  ما را به ادامه
 

 هيچ كس نگويد من تكليفى ندارم
آنچه كه براى ما الزم است، اين است كه آحاد مردم، مسئولين، غير مسئولين، بخصوص جوانها، بخصوص كسانى كه سخن و حرفشان تأثير دارد، 

مسئوليت معنايش اين . ندارم؛ همه مسئولندهيچ كس نگويد من تكليفى ندارم، من مسئوليتى . احساس مسئوليت حضور در صحنه را از دست ندهند
جمهورى نيست كه اسلحه ببنديم، بيائيم توى خيابان راه برويم؛ در هر كارى كه هستيم، احساس مسئوليت كنيم؛ مسئوليت دفاع از انقالب و از نظام 

بينم كه  و من مى. ن احساس مسئوليت را داشته باشيمهمه بايد اي: اين، شرط اول. اسالمى؛ يعنى از اسالم، يعنى از حقوق مردم، يعنى از عزت كشور
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اين را مردم كشور ثابت كردند، ثابت ميكنند؛ مردم حضور خودشان را، آمادگى خودشان را، سرزندگى و نشاط خودشان . اين احساس مسئوليت را داريم
 .اند، باز هم نشان خواهند داد را نشان داده

 
 گران مشتي بر دهان فتنه

فتنه يعنى كسانى شعارهاى حق را با محتواى صددرصد باطل مطرح كنند، . ى دشمنان بود؛ فتنه بود اى از توطئه جلوه 88نهم دي ماه سال ى  فتنه
شان ى با فتنه، خود شما مالحظه كنيد؛ مردم ما در مقابله. هدف از ايجاد فتنه، گمراه كردن مردم است. اما ناكام شدند. بياورند براى فريب دادن مردم

همان طورى كه  -اين حركت . اين كار را خود مردم كردند. گران زد نهم دى در سرتاسر كشور مشت محكمى به دهان فتنه .به پا خاستند
. ى اين است كه اين مردم بيدارند، هشيارند يك حركت خودجوش بود؛ اين خيلى معنا دارد؛ اين نشانه -اند  گويندگان و بزرگان و همه بارها گفته

آن كسانى كه خيال ميكنند ميتوانند ميان نظام و ميان مردم جدائى بيندازند، ببينند و بفهمند كه اين نظام، نظام . منان ما بايد اين پيام را بگيرنددش
مى را و اسالم را ى وجود نظام جمهورى اسال آن كسانى كه با همه. امتياز نظام ما به اين است كه متعلق به مردم است .خود مردم است، مال مردم است

و در رأس  -سردمداران دولتهاى مستكبر  .ى اول خود مردمند؛ دشمنان ما اين را بفهمند اند، در درجه و اين پرچم برافراشته را در اين كشور نگه داشته
اهى صريحاً دشمنى ميكنند، گاهى در عليه ملت ما حرف ميزنند، توطئه ميكنند، گاهى شعار ميدهند، گاهى اظهارات مزورانه ميكنند، گ -آنها آمريكا 

ملت ما ملت بيدارى است، ملت . لفافه ميبرند؛ اينها همه براى اين است كه تحليل درستى از مسائل ايران و شناخت درستى از ملت ايران ندارند
  .هشيارى است
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