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قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقالب اسالمي)20(

    صفحه گام دوم انقالب كوششي است رسانه اي جهت تبيين و شرح بيانيه رهبر معظم انقالب اسالمي حضرت آيت اهلل العظمي 
خامنه اي)مدظله العالي( به مناسبت چهل وسومين سالگرد پيروزي انقالب و در هر شماره، فرازي از بيانيه گام دوم انقالب اسالمي 

را مورد بررسي قرار مي دهيم. شنبه هاي هر هفته در تبيين اين بيانيه با ما همراه باشيد. 

 سيداميرعلي ناقدي
  نگاه

  معرفی کتاب

»و بدانيد كه اگر بي توجهي به شعارهاي انقالب و غفلت از جريان انقالبي در برهه هايي از تاريخ 
40ساله نمي بود- كه متأسفانه بود و خسارت بار هم بود- بي شك دستاوردهاي انقالب از اين 
بسي بيشتر و كشور در مسير رسيدن به آرمان هاي بزرگ بسي جلوتر بود و بسياري از مشكالت 

كنوني وجود نمي داشت.«
)بيانيه گام دوم انقالب اسالمي(

به اعتقاد نويسنده، مش��كل اساسي در تاريخ 
انقالب اين اس��ت كه معموالً مسائل ريشه اي 
و بنياديني را كه بايد صريح و ش��فاف به افكار 
عمومي گفته شود، منعكس نمي شود، از اين 
رو بسياري از واقعيت  ها و مس��ائل به اسرار و 
ناگفته  ها مبدل مي شود. بر اين اساس مؤلف 
سعي كرده است درباره افراد و حيثيت و فعاليت 
سياسي شان مستنداتي جمع آوري كند تا اگر 
قرار اس��ت افراد اعم از خواص و غيرآنها عمل 
سياسي ش��ان را به برخي از استوانه هاي نظام 
گره بزنند، بدانند كه اين افراد در تاريخ انقالب 
چه كرده و چه گفته اند و در طول اين مدت در 

كجا ايستاده اند و االن چه مي گويند. 
اين اثر جريان شناس��ي مخالفت ها با رهبري 

و نظام جمهوري اس��المي ايران اس��ت. اين 
اثر هزارو200 س��ند تاريخي رواي��ي دارد و 
در كنار آن بيش از هزار اس��اليد تصويري در 
كتاب گنجانده ش��ده اس��ت. اين كتاب خط 
واقعه نگاري درب��اره 32نفر از كس��اني را كه 
رهبري براي آنها از واژه »انقالبيون پشيمان« 
استفاده مي  كنند و ابتدا با انقالب بوده و بعد 
از قافله انقالب به داليل مختلف جدا شده  اند، 
ترس��يم مي كند. الزم به ذكر اس��ت اين اثر 
بيوگرافي نيست، ولي وقايع در قالب تحليل 
شخصيت و تايم الين زندگي اين شخصيت ها 

بيان شده است. 
مؤلف اعتقاد دارد اين  32نفر از اهميت ويژه اي 
در تاريخ سياسي ايران برخوردارند، از اين رو 

تالش كرده است به آنها پرداخته شود. 
جمله اي از حض��رت ام��ام روي جلد كتاب 
آمده، با اي��ن عنوان ك��ه »قدرت طلبي مايه 
اختالف است«، اين اثر هم در نهايت به دنبال 
ريشه يابي مستند از اين مسئله است. اينكه 
چه اتفاقاتي افتاده است كه يك نفر خودش 
را از مس��ير نظام و رهبري جدا كرده و حتي 
به مقابله با آرمان ابتدايي اش پرداخته است، 
جاي ريشه يابي و س��ندنگاري دارد كه سعي 
ش��ده در اين اثر به آن پرداخته ش��ود. نحوه 
نگارش و طراحي اثر نيز به گونه اي است كه 
مخاطب عام هم بتواند با كتاب ارتباط برقرار 
كند و كتاب ب��ا اس��تانداردهاي روز نگارش 

تدوين و طراحي شده است. 

   ارتجاع و ارتداد سرعت گير
نگراني از انحراف در مسير آرمان هاي انقالبي، جزء 
جدانش��دني از هر حركت انقالبي و موفق در طول 
تاريخ اس��ت. اين نگراني در انقالب هاي غيرمدرن 
تاريخ كه باع��ث ايجاد تح��والت در مقابله با جناح 
باطل ش��ده بودند نيز وجود داشته است. در قصص 
قرآني نيز از سرنوشت حكومت حضرت سليمان)ع(، 
انحراف قوم بني اسرائيل بعد و حين حيات مبارك 
حضرت موس��ي)ع( و به خصوص بع��د از پيروزي 
بر فرعون، نكات عبرت آموزي به چش��م مي خورد. 
حكومت نبوي)ص( نيز از اين مسئله مستثني نبوده 
است و در سالياني نه چندان طوالني بعد از رحلت 
رس��ول گرامي اس��الم)ص(، ش��اهد احياي مجدد 
س��نت هاي جاهليتي همچون س��لطنت موروثي، 
اشرافيت و فساد در حاكمان بي كفايت و فاسد اموي 

و عباسي هستيم. 
اين تجربيات چند هزار ساله، در انقالب های مدرن 
چند قرن اخير نيز به وضوح قابل مشاهده است. »با 
گذري به فرايند برخي انقالب هاي جهان در قرون 
اخير، مشاهده مي كنيم كه با نفوذ دشمنان انقالب 
و افراد وابسته به قدرت هاي استعماري يا متالشي  
شده يا از محتوي خالي و به انحراف كشيده شده اند، 
نظير انقالب كبير فرانس��ه كه بعد از مدت كوتاهي، 
به سبب درگيري ها و خونريزي هاي ناشي از آن، از 
مسير اصلي خودش منحرف شد يا انحراف از انقالب 
اكتبر روس��يه كه به گواه تاريخ با كش��تار بي سابقه 
از مرز 19ميليون نفر گذش��ته بود، ب��ه گونه اي كه 
س��ران حزب كمونيس��م يكي پس از ديگري سلف 
خويش را به خيانت متهم مي كردن��د يا در انقالب 
ويتنام كه با آن همه ش��هامت كه اعجاب جهانيان 
رابرانگيخته بود، چگونه به برادركشي پرداختند...
)1(«. انقالب فرانس��ه سرنوش��تي غم انگيز در ميان 

انقالب هاي مدرن داشته است. »در فرانسه از لحاظ 
آرمان هاي انقالب، هيچ يك از آن ايده هايي كه در 
ذهن انقالبيون بود، تحقق نيافت و در طول دو دهه 
از انقالب فرانسه، س��ه گروه روي كار آمدند كه هر 
يك از آنه��ا، گروه قبل از خود را قل��ع و قمع كردند 
و با تبعي��د و اعدام انقالبيون س��ابق، زمينه را براي 
حكومت ناپلئون و بازگش��ت اس��تبداد و پادشاهي 
فراهم ساختند)2(«. مشابه اين سرنوشت در انقالب 
اكتبر روسيه، به روي كارآمدن ديكتاتوري استالين 
منجر شد. »پس از انقالب1937 روسيه نيز برخالف 

اهداف و آرمان هاي اصي��ل انقالب، فردي همچون 
استالين بر سر قدرت قرار مي گيرد كه ديكتاتوري 
س��ياه خود را به اجرا مي گذارد و زمينه براي تبعيد 
و اعدام گسترده انقالبيون فراهم مي شود)3(«. حتي 
در دل نهضت بيداري اس��المي نيز اين مس��ئله در 
مصر به وقوع پيوس��ت و به دلي��ل انحراف جماعت 
اخوان المسلمين از مس��ير انقالبي ديني و مردمي، 
بعد از مدت كوتاهي بقاياي نظام در واقع پادشاهي 
حسني مبارك روي كار آمدند و جريان برآمده از دل 

مردم را سركوب كردند. 
اين تجربه ناموفق ارتداد از انق��الب به لطف الهي، 
هدايت ولي امر و بصيرت مردم انقالبي شامل حال 
انقالب اسالمي ايران نشده است. هر چند دشمنان 
تالش مي كنند انقالب اسالمي ايران را نيز بر اساس 
نظريه كري��ن برينتون، دچار ترميدور و بازگش��ت 
نشان دهند. مرور ادبيات رسانه هاي معارض انقالب 
در س��ال هاي به خصوص بع��د از فتنه ه��اي 78 و 
88، حاكي از پركاربرد ش��دن پرداختن به مضمون 
ترميدور انقالب ب��ا تعابيري چون »انقالب فرزندان 
خود را مي بلعد)4(« اس��ت، زيرا اينان با اميد بستن 
به ريزش هاي نخبگان و چهره هاي سابقاً انقالبي در 
پس فتنه هاي اجتماعي- سياسي، به دنبال بازنمايي 
از ايجاد شرايط مشابه ترميدور و شبيه انقالب هاي 

روسيه و فرانسه در انقالب ايران هستند. 
تغافل نس��بت به رويك��رد انقالب، در بس��ياري از 
انقالب ه��اي دوران جديد روي داده اس��ت. رهبر 
معظم انقالب اين ويژگي انقالب ه��اي مدرن را به 
دقت رصد و مطالعه كرده  اند و با كنايه نسبت به اين 
مسئله، ويژگي پايايي نسبت به آرمان هاي انقالبي را 

در انقالب اسالمي بارز جلوه مي دهند. 
در ادامه به برخي مصاديق فاصله گرفتن از شعارها 
و اهداف انقالب در سياست ها و نيز رفتار مسئوالن 

اشاره مي شود. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در يكي از مواردي كه به 
اش��تباهات تاكتيكي برخي مديران و خواص اشاره 
كردند، به مسئله خام فروش��ي در برخي دوره هاي 
مديريتي اش��اره داش��تند. هر چند خام فروشي كه 
يكي ديگ��ر از يادگارهاي منح��وس دوران پهلوي 
اس��ت، در تمام س��ال هاي بعد از انقالب به يكي از 
آفت هاي اقتصاد ما بدل گش��ته است، اما در برخي 
دوره هاي مديريتي اين مسئله تبديل به يك رويه و 
برنامه ريزي بلند مدت شد؛ مسئله اي كه نبود تدبير 

در آن را مي توان با افزايش تحريم هاي غيرعادالنه و 
نيز هوشمند كردن اين سلسله تحريم ها، در آستانه 
دهه پنجم انقالب به وضوح درك كرد؛ فش��اري كه 
بعد از ناكامي استراتژي هاي جنگ سخت همچون 
جنگ تحميلي، جنگ نيابتي و تجزيه طلبي و حتي 
ش��ورش هاي سياس��ي اجتماعي مثل فتنه 88، به 
مهم ترين اميد دشمن براي فشار بر انقالب اسالمي 
بدل گش��ته و اي��ن زمين��ه نامبارك، توس��ط نگاه 
س��اده لوحانه غرب گرايان به نظام بين المللي مهيا 
ش��ده اس��ت. پيش بيني از اين اتف��اق نامبارك كه 
حاكي از هوش��مندي و درايت رهبر معظم انقالب 
)به رغ��م اينكه ايش��ان مديري عالي هس��تند و نه 
كارشناس ارشد يا مدير در حوزه هايي چون اقتصاد 
انرژي، روابط بين الملل يا اقتصاد سياسي( و از طرفي 
بي تدبيري يا بعضاً خيانت غرب گرايان به اقتصاد و 
معيشت مردم دارد، در بيانات معظم له نيز مشهود 
است: »من 18-17س��ال قبل به دولتي كه در آن 
زمان سر كار بود و به مس��ئوالن گفتم كاري كنيد 
كه ما هر وقت اراده كرديم، بتوانيم دِر چاه هاي نفت 
را ببندي��م. آقاياِن به قول خودش��ان »تكنوكرات« 
لبخند انكار زدند كه مگر مي ش��ود؟! بله، مي شود، 
بايد دنبال ك��رد، بايد اقدام كرد، باي��د برنامه ريزي 
كرد)5(«. اشاره رهبر معظم انقالب به طور مشخص 
به دولت كارگ��زاران س��ازندگي و همچنين دولت 

اصالحات است. 
با اتمام جنگ تحميلي و ش��روع دولت موس��وم به 
س��ازندگي، جرياني كه در ادبيات رايج بين المللي 
به »تكنوكرات« ها معروف هس��تند، در كشورمان 
نيز همزمان با دولت اول آقاي هاشمي رفس��نجاني 

روي كار آمدند. 
يكي ديگر از انحرافات به  وجود آمده از سوي جريان 
كارگ��زاران در س��ال هاي بعد از جن��گ تحميلي، 
تجمل گرايي به خصوص در مديران بود. متأسفانه 
طاليه دار اين مسئله نيز مرحوم هاشمي رفسنجاني 
ب��ود. »هاشمي رفس��نجاني در 18آب��ان13۶8 در 
خطبه نماز جمعه مع��روف خود كه بعدها به خطبه 
مانور تجمل معروف ش��د، بيان داش��ت: رفتارهاي 
درويش مس��لكانه وجهه جمهوري اس��المي را نزد 
جهانيان تخريب كرده اس��ت، زمان آن رسيده كه 
مسئوالن ما به »مانور تجمل« روي آورند)۶(«. شايد 
بتوان به جرئت اين فرمان را سرآغاز رسميت دادن 
به تجمل گرايي به خصوص در مس��ئوالن دانست؛ 

آفتي كه امروز سبب تضاد طبقاتي قابل توجهي بين 
بعضي مسئوالن و مردم عادي كشور شده است. 

از جمله اش��تباهات راهبردي برخي مس��ئوالن و 
انحرافات در حوزه سياس��تگذاري و تدوين برنامه 
اداره كش��ور، گرايش به توس��عه گرايي بود، آن هم 
طبق تعريفي كه غرب از آن ارائه مي دهد. هر چند 
مع��ادل توس��عه )Development( در ادبيات 
انقالب اس��المي و كالم رهبران انقالب، پيش��رفت 
و رش��د اس��ت، اما آنچه غرب گرايان عماًل به دنبال 
آن هس��تند، اجراي برنامه هاي توسعه ديكته شده 
از س��وي قدرت هاي اس��تكباري بوده است كه به 
نوعي مي توان آن را روش جديدي براي استثمار و 
بردگي كشورهاي تحت سلطه و به اصطالح پيرامون 
دانست. اين در حالي است كه نسخه هاي تجويزي 
غرب به هيچ وجه حتي براي خود ايشان نيز مسيري 
براي رسيدن به رشد اقتصادي و توسعه واقعي نبوده 
است. »كشورهاي غربي توس��عه يافته، نه با اتكا بر 
سياس��ت هايي كه ام��روز آنها را براي جهان س��وم 
تجويز مي كنند، بلكه دقيقاً با تكي��ه بر توليد علم، 
سياست هاي صنعتي س��ازي، عناصر امپرياليستي 
و سياس��ت هاي اقتصادي مركانتليستي، به توسعه 

دست يافتند)7(.« 
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شط جاري است.« 1395/03/14 يك 
نمونه از جواناني كه امام)ره( 
را ندي��ده بودن��د اما از 
عمق جان مؤمن 
ب��ه انق��الب و 
ن��د  نقالبي ا ا
شهيد حججي 
اس��ت: »يك 
حركت وسيع 
فرهنگي عليه 
كش��ور ما در 
دهه 70 شروع 
شد، حاال شما 
ن��گاه كنيد، 
ن  ا ل��د متو
دهه 70، امروز 
دارند مي روند 
ب��ه  عن��وان 
مداف��ع ح��رم 
جان مي دهند، س��ر 
مي دهند و نيرو مي دهند، نعش شان برمي گردد! 
چه كس��ي اين را حدس مي زد؟ در همان دوراني كه آن 
تهاجم وسيع فرهنگي بود، اين گل ها در بوستان جمهوري 
اسالمي شكفته ش��دند، اين نهال ها روييدند، حججي ها 
درست شدند.«1397/05/22  در اين نگاه »انقالب مثل 
آتشفشان است، تمام شدن ندارد، مثل يك جويباري است، 
اگر آنجا نجوشد اينجا خشك خواهد شد، دارد مي جوشد 
كه مي بينيد اس��الم و قرآن در جريان اس��ت و همچنان 
دش��من را مي لرزاند و مي ترساند و دوس��ت ها را شاداب 

مي كند و به قوت وادار مي كند.« 13۶8/09/05
    انقالبي كيست؟

انسان و جمع انقالبي در پرتو ش��ناخت حقيقت انقالب 
شناخته مي ش��ود. نكته بنيادين اين اس��ت كه »انقالب 
يك حادثه  دفعي نيس��ت، انقالب يك دگرگوني اس��ت، 
اين دگرگوني به  تدريج انجام مي گيرد.«1394/11/19  
»انقالب تمام نمي شود، انقالب استمرار دارد، انقالب ادامه 
دارد، انقالب متوقف نمي شود. يك صيرورتي وجود دارد، 
صيرورت يعني شدن، شدن دائم، تحول دائمي، در مسير 
انقالب يك صيرورت دائمي اي وجود دارد كه اين صيرورت 
دائمي، به  تدريج آن آرزوهاي بزرگ را، آن ارزش هاي واال را، 
آن آرمان ها را در جامعه تحقق مي بخشد.«1397/03/07  
بنابراين انقالبي كسي است كه در اين حركت دائمي براي 
تحقق اهداف و آرمان هاي انق��الب نقش ايفا و مجاهدت 
مي كند: »آرمان هاي انق��الب در كوتاه مدت تحقق پيدا 
نمي كند، اگر بخواهيم اين آرمان ها در جامعه تحقق پيدا 
كند، يك حركت بلندم��دت الزم دارد، يعني چه؟ يعني 
زنده بودن انقالب. ببينيد! اينكه مدام مي گوييم انقالبي 
باش��يم، انقالبي بمانيم، معنايش اين است. اگر چنانچه 
انقالب استمرار پيدا كرد، تحقق اين آرمان ها ممكن خواهد 
شد.« 1397/03/07 و »بايد بگوييم آرمان ها مثل قله اند... 
آرمان ها را به اين تشبيه كنيد. انسان دوست مي دارد به آن 

قله برسد.« 1392/05/0۶
در اين چارچوب تفكر انقالبي شاخص هاي معيني دارد: 
»ش��اخص اول، پايبندي به مباني و ارزش هاي اساس��ي 
انقالب، ش��اخص دوم، هدف گيري آرمان هاي انقالب و 
همت بلند براي رسيدن به آنها... شاخص سوم، پايبندي 
به استقالل همه جانبه كشور، استقالل سياسي، استقالل 
اقتصادي، استقالل فرهنگي- كه مهم تر از همه است- و 
استقالل امنيتي، ش��اخص چهارم، حساس��يت در برابر 
دشمن و كار دشمن و نقشه دش��من و عدم تبعيت از او... 
ش��اخص پنجم، تقواي ديني و سياسي اس��ت. اين پنج 
ش��اخص اگر در كسي وجود داشته باش��د، قطعاً انقالبي 
است.«1395/03/14  و انسان انقالبي »شجاعت دارد، اهل 
اقدام است، اهل عمل است، ابتكار مي ورزد، بن بست شكني 
مي كند، گره گشايي مي كند، از چيزي نمي ترسد، به آينده 
اميدوار است، به اميد خدا به سمت آينده  روشن حركت 

مي كند، انقالبي گري يعني اين.« 1395/08/12
   از راه برگشته ها

اما فتِح قله ها آسان نيست. هميشه هستند كساني كه از 
نفس مي افتند و دچار آفت ارتجاع و برگشت از مسير حق 
مي ش��وند. »بعضي در بين راه برمي گردند، البته اينها به 
ضرر خودشان عمل مي كنند، »فمن نكث فانما ينكث علي 
نفسه«. آن كساني كه از راه انقالب برگردند، مثل كساني 
هستند كه در تابستان روزه گرفته اند و تا اواخر روز، روزه را 
حفظ مي كنند اما يك ساعت به غروب، دو ساعت به غروب 
طاقت شان تمام مي شود، افطار مي كنند.« 1387/03/14
معموالً از راه برگش��ته ها و آنان كه گرفتار ريزش شده اند، 

توجيهاتي هم دارند. آنها »براي وادادگي بهانه مي آورند، 
براي پش��يماني بهانه مي آورند، بهانه هم اين اس��ت كه 
دنيا تغيير كرده، همه چيز عوض ش��ده«1392/0۶/2۶  
»بعضي ها با نام عقالني��ت، با نام اعتدال، ب��ا نام پرهيز از 
جنجال و دردسر بين المللي، مي خواهند از مباني انقالب 
و اصول انقالب كم بگذارند! اين نمي شود، اين نمي شود. 
اين نشانه  بي صبري و نشانه خسته شدن است. گاهي اين 
خسته شدن را- كه خودشان خسته ش��ده اند- به مردم 
نس��بت مي دهند.«1387/0۶/19  لذا »ع��ده اي خيال 
كردند انقالب كهنه شد يا كهنه شدني است. اعالم كردند 
انقالب تمام ش��د! خودشان تمام ش��ده بودند، خودشان 
ذخيره شان ته كش��يده بود، قادر به ادامه  راه نبودند، دنيا 
را، جامعه را، انقالب را به خودش��ان قياس كردند، اشتباه 
كردند.«  1389/0۶/31اما »حقيقت قضيه اين است كه 
طاقت نياوردند! اينكه كسي بخواهد وانمود كند كه ما نگاه 
كرديم، ديديم اين انتخاب بهتر از آن انتخاب است، نخير، 
اين حرف ها نيس��ت. رفتن در اين راه، مان��دن در اين راه 

طاقت مي خواست، طاقت نياوردند.« 1401/03/04
اين ريزش و انقالبي نماندن اما دليل روشني دارد. »وقتي 
با خدا قطع رابطه شد، انس��ان حتي خودش را هم درست 
نمي تواند بشناسد، چه برس��د به جامعه اش، چه برسد به 
آرمان هايش. چه جور انس��ان با خدا قطع رابطه مي كند؟ 
وقتي كه هوس ها، گرايش هاي م��ادي، خودمحوري ها بر 
جان انسان غلبه پيدا كرد و اين جاذبه ها مثل تار عنكبوتي، 
حش��ره  ضعيِف همت و ايمان آنها را در خ��ود فراگرفت، 
آن وقت متوقف مي ش��وند. اينجوري داشتيم. در گذشته 
هم داش��تيم، در آينده هم خواهيم داشت، اينها ريزش ها 
هستند. آن كس��اني كه از راه انقالب و مس��ير انقالب باز 
مي مانند، لزوماً كساني نيستند كه از اول، كمر دشمني با 
انقالب بسته اند. وقتي كه انگيزه  مادي بر انسان غلبه كرد، 
در راه مي ماند، وقتي هدف هاي كوچك و حقير شخصي: 
رسيدن به مال و منال، رس��يدن به تجمالت، رسيدن به 
رياست، رسيدن به قدرت، براي انس��ان شد هدف، هدف 
اصلي از ياد مي رود.« 1389/0۶/31 ل��ذا »ان الذين تولوا 
منكم يوم التقي الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما 
كس��بوا«. ايني كه مي بينيد يك عده اي در مقابل دشمن 
منهزم مي شوند، طاقت نمي آورند، نمي توانند ايستادگي 
كنند، به خاطر آن چيزي است كه قبالً از اينها سر زده است، 
باطن خودشان را با گناه و با خطا خراب كرده اند. لغزش ها 
انسان را فاسد مي كند. اين فساد، به انحراف در عمل و گاهي 

به انحراف در عقيده منتهي مي شود.« 1388/0۶/20
   رمز انقالبی ماندن 

حقيقت اين است كه »مشكل تر از انقالبي بودن و گرايش 
انقالبي داشتن، انقالبي ماندن است، چه فرد، چه جمع.« 
 1401/03/04و البته »انقالبي مان��دن« هم راه و قاعده 
 مشخص و ثابت و مستحكمي دارد: »براي اينكه بتوانيم 
خودمان را انقالبي نگه داريم، بايد چه كار كنيم؟ توصيه  
بنده اين است كه بايد مراقبه كنيم، بايد حساب كشي كنيم 
از خودمان. مراقبه  دائمي الزم است. ما انسان ها ضعيفيم، 
در معرض خطريم، در معرض لغزش��يم، مراقب باشيم، 
مراقب خودمان باشيم. اين مراقبت، در اصطالح قرآني و 
اسالمي، اسمش تقواست، تقوا يعني همين مراقبت دائمي 
از خود كه دامن انسان گير نكند به اين خارهاي ُدور و بَر.« 
 1400/03/0۶اهميت موضوع در اين است كه »هر چيز 
ديگري قابل خسته شدن است، جز ايمان با طراوت ديني.« 

1392/02/09
نكته  مهم اما اين اس��ت كه »گمان مصونيت از انحراف را 
مطلقاً در خودمان نبايد راه بدهيم، يعني هيچ  كس نبايد 
بگويد وضع ما كه روش��ن اس��ت و مثاًل در خط صحيح و 
در خ��ط دين و خ��دا داريم حركت مي كني��م و منحرف 
نمي شويم، نه، چنين چيزي نيست. امكان لغزش و انحراف 
از خط مستقيم براي همه هست و همه هم وسيله  اجتناب 

از اين انحراف را دارند.«1384/07/17 
   نهايت خط انقالبي  ماندن نصرت خداست

كالم آخر اينكه »انقالب اس��المي يك حقيقت اس��ت، 
برخاسته  از يك سنت الهي اس��ت، اين را نمي شود از بين 
برد، اين را نمي شود متزلزل كرد.«1388/10/29  »اينجور 
نيست كه با روي گرداندن كساني، اين حركت عظيم، اين 
بناي معظم و شامخ تكان بخورد. با برگشتن يك عده اي از 
اين قافله  عظيم، هرگز اين قافله از راه باز نمي ماند... دل ها 
را بايد نگه داشت.«  1391/07/22و البته »رسيدن به قله، 
بدون عبور از گردنه ها، يك خيال باطل است... اگر بخواهيد 
به قله برسيد، بايد برويد از همين پايين كوه شروع كنيد، 
حركت كنيد، سختي ها را تحمل كنيد، عرق بريزيد، خسته 
بشويد، مشكالت فراواني را در راه تحمل كنيد، باالخره هم 
به قله برسيد.«1391/07/12  و نهايت خط انقالبي گري 
و انقالبي ماندن هم پيروزي و نصرت الهي اس��ت. »آينده  
ملت ايران، رس��يدن به قله هاي واالي علم، اقتدار، رفاه و 
شرف است. اين آينده  حتمي است و اين وعده  الهي است. 
قرآن به ما وعده داده است، اس��الم به ما وعده داده است 
كه اگر ملت ها حركت كنند، ايمان نش��ان بدهند، غيرت 
نشان بدهند، خسته نشوند، صبر پيشه كنند، استقامت 
كنند، حتماً به هدف هاي خودش��ان خواهند رس��يد.« 

1387/08/08
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