اًقالب اسالهيدريكياسحساستزييًقاطجْاىّنچَى

امام خمینی(ره) و انقالب و

سلشلِّايغيزهتزقبِاردٍگاُآرام ٍبيدغذغِاستكبارػالويرابِ

قدرت نمایی خیره کننده اسالم
درتبيييٍٍتفسيزحقيقتاًقالباهامخويٌي(رُ)بايذگفت:با
ٍقَعاًقالب اسالهيدرايزاىدًياضاّذرخذاديكهؼجشُ

ػظين

ضذتبِلزسُدرآٍرد .
تا ٍقَع اًقالب اسالهیايزاى «تزاي اٍلیي تار يك كشَر
هسلواى تِ طَر هَفقیت آهیشي قذرتّاي تشرگ غزتی را

الْيبَدٍ ،اييٍاقؼيتياستكِ بارّاپيزٍهزادهاىبزآىتأكيذ


تِ هثارسُ طلثیذ ،آًاىراتحقيزكزدٍبِهٌافغهاديطاىخسارت

ًوَدًذ :

ٍاردكزدٍ».چَىصاػقّايػظينآسواىجْلٍغفلتٍػٌادرا

« يك تحَل رٍحی درجاهعِ پیذا شذ كِ هي

غیز اس آى

كِ تگَين يك هعجشُ تَد يك ارادُ الْی تَدً،ویتَاًن
اسن ديگزي رٍيش تگذارم».

ضكافيذٍخَابخَش تحليلگزاىًٍظزيِپزداساًيكِافَلادياى
الْيرا  اهزيهحتَم  ،پيصبيٌيهيكزدًذ آضفتِكزدٍ  اًبٍَُ 
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ًظزياتآًْارااساػتبارساقطًوَد .
« اس ًظز سوثَلیك  ،اًقالب ايزاى ًخستیي پیزٍسي

ٍباسهيفزهايذ :

هسلویي تز غزب ،اس قزى  16تِ ايي طزف هحسَب
خذاست،

هیشَد؛ًكتِاييجاستكِاسالمػاهلّذايتكٌٌذُايياًقالب

اشخاص ًویتَاًٌذ يك ّوچَ قذر تي ايجاد كٌٌذ ؛ ايي

ًاسيًَاليسن،كاپيتاليسن،كوًَيسن

بَدٍُّيچيكاس اسنّايغزبي،

ارادُ الْی است كِ توام حسابّاي حسابگزاى هادي

ٍسَسياليسندرآىًقطي ًذاضتٌذ  ».

«در ايي جا حساب الْی است ،ايٌجا دست

پنجره

را تاطل كزد».
بسيارياسضخصيتّايغيز هسلواىًيشباتأكيذػذمگٌجايص
جزياىاًقالباسالهيدرچْارچَبهحاسباتهاديبز

اػجاس

اًقالباسالهيصحِهيگذارًذ .

 22تهمن

در طول

زندگی و ترای نسل های
آینده تاید سرمشق همه
قرار گیرد.

گَي :
«رابزتكالستَى»داًطوٌذاىكاًادايي درايٌبارُهي د

اهام خویٌی (رُ)

« اس ًظز هي كِ يك غزتی ٍ فزد غیز هسلواى ّستن ايي
هعجشُ است كِ يك اًقالب هكتثی ٍالْی تتَاًذ در
جْاى اهزٍس ايي طَر تحقق پیذا كزدُ ٍدرجْت استقزار
عذالت تِ پیش تزٍد ،ايي اًقالب تذٍى شك اس جاًة
خذاًٍذ حوايت هیشَد»

تْیِ ٍ تٌظین:
رٍاتط عوَهی هعاًٍت درهاى

ّز سال ٍ حتی در تذتزيي شزايط جَي ،هیلیًَْا
ًفز در سزاسز كشَر ،در  22تْوي تِ خیاتاًْا

کاش تشکافند قدری قلة ما را
تیشتر...
)احسان

کاوه (

هی آيٌذ ٍ سالگزد اًقالب اسالهی را گزاهی هی
دارًذ كِ ايي هَضَع ًشاى دٌّذُ استوزار

ضَر تسیاری است در اهَاج ،اها تیطتر

حزكت هزدهی اًقالب است .

ضَق ایي دل ّا تِ دریاّاست؛ حتی تیطتر

(هقامهؼظنرّبزي)
پاسخ دریا ُب سرسختی طَفاًین ها:
در  22تْوي اهسال ًیش تِ تَفیق الْی ٍ تا

آی ...ای جوعیت تاد َّا! ها تیطتر

ّذايت خذاًٍذ هتعالّ ،وِ خَاٌّذ ديذ كِ هزدم
ايزاى چگًَِ تِ هیذاى خَاٌّذ آهذ


تس کِ ها هجٌَى تر از هجٌَى ٍ فرّادین ،تاز-
کَُ هی خَاّین تیص از پیص ٍ صحرا تیطتر




ررُ این ٍ گرهی خَرضیذ در دل ّای هاست



کاش تطکافٌذ قذری قلة ها را تیطتر



تطٌِ زخوین ٍ خَى خضر در رگ ّای هاست
تطکٌیذ آییٌِ را ،آییٌِ آیا تیطتر...
تیطتر از پیص هی آیین ٍ ّردم پیطتر
غرق اهیذین ایي ضة ّا ٍ فردا تیطتر

