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 تعالیبسمه
   مقدمه مقدمه  

 بـه مـربب  هـايمحور سازي، شاخص و بررسيدستاوردهاي انقالب اسالمي ایران  درباره انقالب معظم رهبر یاناتب در این پژوهش

 بخـش در. است دهش آورده عبارات عین استناد به و استخراج مربوط، مصادیق و هاشبهه و هاپرسش کانوني، هايمؤلفه و گردآوري آن

 . است شده بررسي نگريآینده و محیطي بحلیل زاویه از انقالب معظم رهبر بیانات نیز دیگر

نـد از عبـارت ا کـه اسـت شـده بنـدي هدسـت کلـي و مهـم شـاخصدو  دردستاوردهاي انقـالب  درباره انقالب معظم رهبر بیانات

 دستاوردهاي داخلي انقالب و دستاوردهاي خارجي آن.

دسـتاورد  ران نیـز، سـهدر دسته بندي دیگر و در نگاهي اجمالي به بیانات رهبر معظم انقالب درباره دستاوردهاي انقالب اسالمي ای

 را انقـالب وقتـي"بر معظم انقالب در این باره معتقدنـد کـه . رهاخالقي معرفت و سیاسي معرفت دیني، معرفتآید: کلي به دست مي

 ".ياخالق معرفت و سیاسي معرفت دیني، معرفت: دارد وجود معرفت سطور و فصول آن، درون در کنید، باز کتاب یک مثل

بـا پیـروزي  يمعنـو و دیني هايارزش و اسالم حاکمیت"درباره شاخص دستاوردهاي داخلي انقالب، رهبر معظم انقالب به محور 

 اهتـزاز، انسـان کرامـت بـه بوجه، اسالمي هدایت و بعالیم بر مبتني نظامو  مداردین نظامکنند، حاکم شدن اشاره و باکید مي "انقالب

نقـالب اسـالمي ااز جملـه دسـتاوردهاي  سیاسـت از دیـن جدایي افسانه نشد زایلو  کشوردر  قرآني جو ایجاد، کشور در اسالم پرچم

 ایران است.

شـدن  نهادینـه، آینـده بـه بـوجهي بـي وضـ  از خـروج و مردم مسئولیت احساس، مردم به متکي حکومت و دیني ساالري مردم

 افـزایش، بینـي مخـودک رفتن بین از و ملي نفس به اعتماد، باریخي بحقیرشدگي رف  و ملي عزت، کشور در اسالمي آزادي و استقالل

 ایجـاد، علمـي و دینـي خودجـوش و پرجـوش هـايحرکت گیريشکل، ملت به ماتخد کیفي و کمي گسترش، مردم سیاسي آگاهي

 روحیـه گسـترش ، يعلم خودباوري، ها دانشگاه و ها حوزه کیفي و کمي اربقاي، کشور در فناوري و علم بوسعه و رشد و علمي انقالب

 شـکل، يدینـ هـايسـنت و رسـوم گـرفتن رونـق، مقدس دفاع رشید و بزرگ سرداران ظهور، انساني استعدادهاي شکوفایي و بحقیق

 بـه اصـال  و ذکربـ و انتقـاد فضـاي، موروثي جاي به انتخابي حکومت، مردم میان معارف و هنر آوردن، اسالمي – ایراني هویت گیري

جملـه  از اندیشـه راه شـدن بـازو  مسـئوالن وحـدت و ملـت یکپـارچگي، نشـاط و امید گسترش، محوري عدالت، امنیتي فضاي جاي

مـده ان بـه دسـت آوردهاي داخلي است که با بررسي مجموعه بیانات رهبر معظم انقالب درباره دستاوردهاي انقالب اسـالمي ایـردستا

 است.

 سـاللم درایـران  ياثرگذاراز جمله دستاوردهاي خارجي که از بررسي بیانات رهبر معظم انقالب به دست آمده است عبارت اند از: 

، دنیـا در خواهياسالم جاموا ایجاد، استکبار هیبت شدن شکسته، هاانقالب برخي بر باثیرگذاري، دنیا درایران  نفس عزت ،منطقه عمده

 دینـداري و یـند رونق، پذیر سلطه و گرسلطه کشي خ  شکستن هم در، دنیا هايقدرت با مقابله جرلت کردن پیدا، سیاسي استقالل

 .جهاني یمعظ منبرهاي در مظلومیت و عدالت از سخنو  دنیا در

 

 های خبریدیریت پژوهشم

16/11/1395 
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 صل اول:ف

 مودارسازینــ

 دستاوردهایدرباره بیانات رهبر معظم انقالب 

 اسالمی انقالب

  

  

  

  

  

  

  
 

  
  دستاوردهای انقالب اسالمیدستاوردهای انقالب اسالمینمودارسازی بیانات رهبر معظم انقالب درباره نمودارسازی بیانات رهبر معظم انقالب درباره   فصل اول:فصل اول:
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  ::  اسالمیاسالمی  انقالبانقالب  دستاوردهایدستاوردهای  دربارهدربارهبیانات بیانات های محوری در های محوری در شاخصشاخصکلی کلی نمودار نمودار   ب ـ  ب ـ  
 

 

 

 
  

 :نگاه یک در کلی دستاوردهای
 دینی معرفت -1

  سیاسی معرفت -2

 اخالقی معرفت -3

 

 :معنوی و دینی های ارزش و اسالم حاکمیت -1

 مدار دین نظام الف(

 اسالمي هدایت و بعالیم بر مبتني نظام (ب

 آن جانبه همه و دقیق و عمیق معناي با بوحید ج(

 انسان کرامت به بوجه د(

 کشور در اسالم رچمپ اهتزاز ه(

 کشوردر  قرآني جو ایجاد و(

 سیاست از دین جدایي افسانه کردن زایل ز(

 پایدار سنتي به جمعه نماز ببدیل  (

  مردم به متکی حکومت و ساالری مردم -2

 فردي حکومت جاي به مردمي حکومت الف(

 کشور مسالل در مردم گیري بصمیم ب(

 منطقه مسالل در مردم آفریني نقش ج(

 ایمان به متکي حقیقي مردمساالري اعطاي د(

 وض  برینشیرین با و شکل بهترین در اجرایي قدرت شدنِ دست به دست ه(

 آینده به بوجهي بي وض  از خروج و مردم مسئولیت احساس و(

 حقوقشان با ملت کردن آشنا ز(

 راي هاي صندوق پاي مردم آوردن  (

  کشور در یاسالم آزادی و استقالل سازی نهادینه -3

 تاریخی تحقیرشدگی رفع و ملی عزت -4

 :بینی خودکم رفتن بین از و ملی نفس به اعتماد -5

 بوانیم مي ما باور اعطاي الف(

 :مردم سیاسی آگاهی افزایش -6

 ملت به عمیق نگرش اعطاي لف(

  زنان سیاسي رشد ب(

 ملت به خدمات کیفی و کمی گسترش -7

 علمی و دینی خودجوش و پرجوش های حرکت گیری شکل -8

 :کشور در فناوری و علم توسعه و رشد و علمی انقالب ایجاد -9

  ايهسته فناوري الف(

  هوافضا علوم ب(

  پزشکي علوم ج(

  فناوريزیست د(

  نانوفناوري ه(

  بنیادي هاي سلول و(

 سازيشبیه ز(

 هاابررایانه ساخت  (

 نو هاي انرژي فناوري ط(

  مهم رادیوداروهاي ي(

  سرطان ضد داروهاي ک(

 صنعتي و مهندسي و فني هاي زیرساخت ایجاد ل(

 :داخلی دستاوردهای
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 ادامه

 :داخلی دستاوردهای

 :خارجی دستاوردهای 

 

  منطقه عمده مسائل در اثرگذاری -1

 دنیا در نفس عزت -2

 :هاانقالب برخی بر تاثیرگذاری -3

 مصر الف(

 بونس ب(

 لیبي ج(

 استکبار هیبت شدن شکسته -4

 :دنیا در خواهیاسالم موج سه ایجاد -5
  اسالم به گرایش الف(

 مارکسیستي نظام شکست ب(

ــویوس ج( ــدن م ــزم از ش ــي، لیبرالی ــرال غرب ــي لیب ــرب دموکراس ــاد و غ  اقتص

 کاپیتالیستي

 سیاسی استقالل -6

 دنیا های قدرت با مقابله جرئت کردن پیدا -7

 پذیر سلطه و گر سلطه کشی خط شکستن هم در -8

 اسالم دنیای بیداری -9

 یادن به الهی مااحک و اسالمی هایارزش معرفی -10

 دنیا در دینداری و دین رونق -11

 مسلمان های ملت برای اسالمی هویت گیری شکل -12

 دنیا در معنویت و اخالق پرچم برافراشتن -13

 جهانی عظیم منبرهای در مظلومیت و عدالت از گفتن سخن -14

 جوامع دل در امیدها شدن زنده -15

 ها دانشگاه و ها حوزه کیفی و کمی ارتقای -10

  علمی خودباوری -11

 انسانی استعدادهای شکوفایی و تحقیق روحیه گسترش -12

 :مقدس دفاع رشید و بزرگ سرداران ظهور -13
 باقري شهید الف(

 باکري شهید ب(

 قرباني مربضي ج(

  دینی های سنت و رسوم گرفتن رونق -14

 اسالمی - ایرانی هویت گیری شکل -15

 مردم میان معارف و هنر آوردن -16

 موروثی جای به انتخابی حکومت -17

 امنیتی فضای جای به اصالح و تذکر و انتقاد فضای -18

 محوری عدالت -19

 نشاط و امید گسترش -20

 ئوالنمس وحدت و ملت یکپارچگی -21

 اندیشه راه شدن باز -22
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 :داخلی دستاوردهای

 

:دستاوردهای کلی در یک نگاه

معرفت اخالقی-3معرفت سیاسی -2معرفت دینی-1

:حاکمیت اسالم و ارزش های دینی و معنوی-1

نظام دین مدار( الف•
نظام مبتنی بر تعالیم و هدایت اسالمی( ب•
توحید با معنای عمیق و دقیق و همه جانبه آن( ج•
توجه به کرامت انسان( د•
اهتزاز پرچم اسالم در کشور( ه•
کشوردر ایجاد جو قرآنی ( و•
زایل کردن افسانه جدایی دین از سیاست( ز•
تبدیل نماز جمعه به سنتی پایدار( ح•

مردم ساالری و حکومت متکی به مردم -2

حکومت مردمی به جای حکومت فردی( الف•
تصمیم گیری مردم در مسائل کشور( ب•
نقش آفرینی مردم در مسائل منطقه( ج•
اعطای مردمساالری حقیقی متکی به ایمان( د•
دست به دست شدنِ قدرت اجرایی در بهترین شکل و با شیرین ترین وضع( ه•
احساس مسئولیت مردم و خروج از وضع بی توجهی به آینده( و•
آشنا کردن ملت با حقوقشان( ز•
آوردن مردم پای صندوق های رای( ح•

نهادینه سازی استقالل و آزادی اسالمی در کشور -3

عزت ملی و رفع تحقیرشدگی تاریخی-4

:اعتماد به نفس ملی و از بین رفتن خودکم بینی-5

توانیمما میاعطای باور( الف•

:افزایش آگاهی سیاسی مردم-6

اعطای نگرش عمیق به ملت( لفا
رشد سیاسی زنان ( ب
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 دستاوردهای داخلی: -ادامه 

 

گسترش کمی و کیفی خدمات به ملت-7

شکلگیری حرکت های پرجوش و خودجوش دینی و علمی-8

:ایجاد انقالب علمی و رشد و توسعه علم و فناوری در کشور-9

فناوری هسته ای ( الف•
علوم هوافضا ( ب•
علوم پزشکی ( ج•
زیست فناوری ( د•
نانوفناوری ( ه•
سلول های بنیادی ( و•
شبیه سازی( ز•
ساخت ابررایانه ها( ح•
فناوری انرژیهای نو( ط•
رادیوداروهای مهم ( ی•
داروهای ضد سرطان ( ک•
های فنی و مهندسی و صنعتیایجاد زیرساخت( ل•

ارتقای کمی و کیفی حوزه ها و دانشگاه ها-10

خودباوری علمی -11

گسترش روحیه تحقیق و شکوفایی استعدادهای انسانی-12

:ظهور سرداران بزرگ و رشید دفاع مقدس-13

شهید باقری( الف•
شهید باکری( ب•
مرتضی قربانی( ج•

رونق گرفتن رسوم و سنت های دینی -14

اسالمی-شکل گیری هویت ایرانی -15

آوردن هنر و معارف میان مردم-16

حکومت انتخابی به جای موروثی-17

فضای انتقاد و تذکر و اصالح به جای فضای امنیتی-18

عدالت محوری-19

گسترش امید و نشاط-20

یکپارچگی ملت و وحدت مسئوالن-21

باز شدن راه اندیشه-22



 

18 

 :خارجی دستاوردهای

 

دستاوردهای 
:خارجی

اثرگذاری در مسائل عمده منطقه -1

عزت نفس در دنیا-2

:تاثیرگذاری بر برخی انقالب ها-3

مصر( الف

تونس( ب

لیبی( ج

شکسته شدن هیبت استکبار-4

:ایجاد سه موج اسالم خواهی در دنیا -5

م گرایش به اسال( الف

شکست نظام ( ب
مارکسیستی

مأیوس شدن از ( ج
برال لیبرالیزم غربی، لی

دموکراسی غرب و 
تیاقتصاد کاپیتالیس

استقالل سیاسی-6

پیدا کردن جرئت مقابله با قدرت های دنیا-7

در هم شکستن خط کشی سلطه گر و سلطه پذیر-8

بیداری دنیای اسالم-9

معرفی ارزش های اسالمی و احکام الهی به دنیا-10
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 الء متولد شد؟انقالب در خ
 

 شعارها و هدف های انقالب به نسبت گذشته تغییر کرده است؟

 هنر بزرگ انقالب اسالمی ایران چه بود؟

 آید؟یم ای به دستهای بزرگ چه نتیجهاز مطالعه تاریخ انقالب
 

 کند؟ غلبه ناکامی اش عوامل بر توانست چرا انقالب
 

 ترین شکل مردمساالری کدام است؟به
 

 ایران؟ ملت دینی عظیم حرکت خدماتِ بزرگ ترین از یکی

 مشکل ملت ما قبل از پیروزی انقالب چه بود؟
 

 این سخن خطاست
 

 تاس اول روز شعارهاي همان امروز انقالب، شعارهاي
 

 آورد میان به حید( را)بو نویي حرف اسالمي انقالب چون
 

 مردمساالري بر پایه بفکرات دیني

 «سیاست از دین جدایي» غل  زایل کردن افسانه

 آنهـا برینمهم و بیشترین یا ها انقالب آن همه

 شدند منتهي سیاه هايدیکتابوري به
 

 دخالت دادن مردم در امور کشور

 بیگانه نگهداشتن آنها از مسالل و اوضاع کشور

 در مدتی کوتاه معجزه نیست؟ یپیشرفت های نظامی امثال شهید باکر

 

 سیاست غرب درباره مایوس شدن مردم از لیبرالیزم غربی؟

 

 در و اسالم امت بین در طاغوت دوران جایگاه ما در

 عالم کجا بود؟ ملل بین
 

 کنند کوچک ببلیغات در را مسئله این خواهند مي
 

 معجزه انقالب است
 

ــزوي، ــام، من ــوش گمن ــدون خــود درون در شــده، فرام  ب

 الزم هايحساسیت
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 حکومت مردمساالر 
 

  دنیا در خواهیاسالم موج ایجاد
 

 فرصت:

 فردی زایل شدن حکومت -1

 کشور درباره مسائل شدن مردم ساز میمتص -2

 اجرایی قدرت شدنِ دست به دست -3

حـال و آینـده  بـه تـوجهی بی وضع مردم از خروج -4

 سرنوشت خودشان و کشور 

 حقوقشان با ملت شدن آشنا -5

 فرصت:

  اسالم به گرایش افزایش -1

 سـیدموکرا لیبـرال غربـی  لیبرالیزم از شدن مأیوس -2

 کاپیتالیستی اقتصاد و غرب

 حاکمیت اسالم
 

 فرصت:

 معنوی در جامعه و دینی های ترویج ارزش -1

 اسالمی تعالیم بر مبتنی شکل گیری نظام -2

 انسان کرامت به توجه -3

 در کشور قرآنی جو ایجاد -4

 سیاست از دین جدایی افسانه شدن زایل  -5
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 لیبرال اصطالح به اردوگاهِ  در آمدهفراهم معرفتىِ تعبیرات و حاتاصطال -1

 می شود  کشور وارد که غرب دمکراسی

 اسالم دنیای عمومی و در افکار دنیای در اسالمی حرف نوی انقالب -2

 قبل از انقالب رجب ماه نیمه ایام درتعداد بسیار کم معتکفان  -3

قبل از  ما جوان طبقه به خصوص و ما بزرگ ملت و ما در غفلت عام بودن کشور -4

 انقالب 

 درباره مجموعه (اول باب سومِ یا دوم داستان ) گلستان در حکایت سعدی -5

 که خواب بر آنها تاخت  دزدانی

 آمد وجود به آنجا در بزرگ هایانقالب که کشورهاییبرخی دیکتاتوری سیاه در  -6

 (شوروی روسیه انقالبو  فرانسه انقالب) 

 لولهنگ بروید شما گفتند می ما بهاامید کننده دشمنان که اظهار نظرهای ن -7

 .بسازید

 اعتراف قدرتمندان دنیا به نقش تاثیرگذار ایران در مسائل جهانی -8

  ایران در دنیا علمی رشد ترینسریعاتفاق افتادن  درباره 2011 سال گزارش -9

 وجود داشتن صنعت مونتاژ محض در کشور  قبل از انقالب -10

 جنگی طراح شهید باقری -11

یت خاطره رهبر انقالب از فضای دیکتاتوری امنیتی قبل از انقالب و حتی ممنوع -12

 اعالمیه خواندن در پارک ها

 حادثه نوزدهم دی قم و تاثیرش بر پیروزی انقالب اسالمی ایران -13

 نظام به کهدر کشورهای اسالمی  بااخالص مردمان و زیاد های جوان -14

 بودند بستهامید  مارکسیستی

 قعوا در اسالمی  حرف الیالبه اما گفتند  می اسالم ازکه  ما کشور درافرادی  -15

 را ترویج می کردند. مارکسیستی تفکرات

 نونکا که «استریت وال» در آمریکا مالی مرکز که در "نه به سرمایه داری"شعار  -16

 سر داده شد.  دنیاست داریسرمایه اصلی

 در است؛ شیعه انقالب ب انقال کهالقای این برای انقالببرنامه دشمن پس از  -17

 .است قرآنو  اسالم انقالب اسالمی  انقالب که حالی



 

22 

 

 :دومفصل 

 ترین موضوعات و محورهایمهم

 

 دستاوردهای دربارهبیانات رهبر معظم انقالب 

 اسالمی انقالب
 

 

 
عظم انقالمهم: فصل دوم بیانات رهبر م ورهاي  ات و مح ائران حرم رضويترين موضوع  ب در جمع ز

  

  

 

 

 
  دستاوردهای انقالب اسالمیدستاوردهای انقالب اسالمیفصل دوم: مهمترین موضوعات و محورهای بیانات رهبر معظم انقالب درباره فصل دوم: مهمترین موضوعات و محورهای بیانات رهبر معظم انقالب درباره 

   



 

23 

  اسالمیاسالمی  انقالبانقالب  دستاوردهایدستاوردهای  دربارهدربارهبیانات بیانات الف ـ مفاهیم کانونی در الف ـ مفاهیم کانونی در 

 عین بیانات توضیح مفهوم به استناد مفاهیم کانونی و نکات کلیدی ردیف

 خالء متولد نشدن انقالب در 1

 دمکراسـي اللیبـر اصـطال  بـه اردوگاهِ در آمدهفراهم معرفتىِ بعبیرات و اصطالحات میکنند خیال کسان بعضي. » -

 بایـد االحـ و اسـت نشـنیده را آنهـا انقـالب کـه است ايبازه حرفهاي و جدید سوغابهاي میشود، کشور وارد که غرب

 قطـور کتـاب ایـن و ياسـالم انقالب. نشد متولّد خأل در انقالب. خطاست این بشنوند؛ را حرفها این انقالبیّون و انقالب

 .«داشت وجود عینیّتش و بجسّم هم و حرف هم بود؛ دنیا در حرفها این همه که شد بدوین وقتي معرفتي

 خطوط اساسی انقالب 2
 سـیارب آن بفصـیل و شر  که است، جمله سه دو یک فق  میکنم، عرض انقالبمان اساسي خطوط عنوان به من که»-

 «.داشت وجود ما انقالب در خصوصیات این. است مفصل و طوالني

 حکومت مردمساالر 3

 رژیـم بـرد، بـین از را مسـتبد و دیکتابور رژیم آورد؛ کار سر بر اسالمي رژیم برد، بین از را اسالم ضد رژیم ما انقالب»-

 بـه پهلویها وراند در و بود آن گرفتار متمادي سالهاي طول در ما کشور هک اي وابستگي نشاند؛ آن جاي به ساالرمردم

 «.داد ما ملت به را جانبههمه استقالل و برد بین از بود، رسیده خود وض  برینفضیح و برینفجی 

 مردمساالری دینی 4

 اسـتوار دینـي بفکّـرات پایـه بر را ساالريمردم طبیعي طوربه اسالمي مباني به ایران ملت عمیق ایمان خوشبختانه»-

 طورهبـ میتـوان کـه اسـت دیني و اسالمي ارزشهاي چارچوب در. است همین هم ساالريمردم شکل بهترین که کرد،

 یمانشـانا و مؤمننـد مـا مـردم چـون آمد؛ پیش ما کشور در طبیعي طوربه این و کرد، حمایت ساالريمردم از مطلق

 «.نیست سطحي

 در ایراناهتزاز پرچم اسالم  5

 و بصیرت ست؛ا بصیرت برکت به. کنید بقویت میتوانید هرچه را ایمانتان است؛ ایمان برکت به مقاومت این»-

 میتوانید چههر را بزرگ عامل این است؛ همبستگي و وحدت برکت به. کنید بیشتر میتوانید هرچه را خودآگاهي

 جذب خود به را انسان میلیون صدها دل و اسالم دنیاي و هدرآمد اهتزاز به ایران در اسالم پرچم. کنید دنبال بیشتر

 «.نگهدارید مستحکم ندهید؛ دست از را پرچم این. است کرده

6 
زایل شدن افسانه جدایی دین 

 از سیاست

 زایـل را «ستسیا از دین جدایي» غل  افسانه که بود این ایران، ملت دیني عظیم حرکت خدماتِ بزرگترین از یکي»-

 منادیـان دیـن، توردسـ بـه هم و کردند بلند آزادي پرچم و شدند میدان وارد دین انگیزه با مردم هم. برد بین از و کرد

 حاکمیـتِ هبـ منتهـي حرکـت، آن کـهاین با درآمدند حرکت به و شدند آنها قافله پیشرو بزرگ، علماي و دیني احکام

 «.شد کشور این در خدا دینِ

7 
دست به دست شدن قدرت 

 اجرایی

 در وضـ  برینشـیرین بـا و شـکل بهتـرین در اجرایـي قدرت شدنِ دست به دست که ماست افتخارات از یکي این»-

 بفکـر از ناشـي که لیتيمسؤو احساس را این داد؛ ما به اسالم را این بخشید؛ ما به انقالب را این میگیرد؛ انجام ما کشور

 «.است داشته ارزاني ما به است، نانسا مسؤولیت و بعهد و انسان به اسالمي نگاه و اسالمي

 هنر بزرگ انقالب اسالمی 8

 را مردم همین -دش دنیا حیرت موجب که -فاصله کمترین در و بدهد ملت این به را آزادي بوانست اسالمي انقالب»-

 يپا بچشند، ملموس طوربه بودند نتوانسته را کشور امور در کردن دخالت معناي و دادن رأي معناي قرنها که

 ايخدشه کمترین بواندنمي و داندمي معتبر را آن مدرن دنیاي که ايشیوه همان با را هاآن و بیاورد رأي صندوقهاي

 هیچ بدون مردم ت،اس افتاده ابّفاق کشور این در انتخابات همهاین. نماید دخیل کشور امور در کند، وارد آن در

 «.بود اسالمي نظام گبزر هنر این. اندکرده دخالت و شرکت ايضایعه

 "ما می توانیم"تعبیر  9

 این که است نای خدمت بزرگترین علمي، هاي زمینه در من نظر به. است کشور به انقالب خدمت بزرگترین این»-

 تندگف مي ما به روز آن .«یمبوان مي ما»: کردند امام که بعبیري همان بوانیم؛ مي ما که بخشید ها ایراني ما به را باور

 حتي ما! نه هم يحلب ي آفتابه یعني ساختند؛ مي ها وقت آن که یي گلي هاىِ  آفتابه بسازید؛ لولهنگ بروید اشم

 «.کردیم مي وارد خارج از هم را بیل ي دسته

 تغییر نگرش عمیقِ ملت 10

 ما ملت کردند؛ اش خميز و بستند را پاهاش بریدند، را هایشبال کند، پرواز بینهایت اوج به میتوانسته که را ملتي»-

 در واله و مجذوب دوردست، هايافق به رسیدن براي بیتحرک خود، يآینده از ناامید خود، به بدبین ملت یک به را

 که داد، ملت ینا به عمیق نگرش بغییر یک و سخت بکان یک و آمد انقالب اما بودند؛ کرده ببدیل دیگران، مقابل

 «.شناخت را خودش د،افتا راه کرد، حرکت شد، بیدار ما ملت

 «.کرد برخوردار سیاسي رشد و آگاهي از جامعه در را ما زنان جنگ، و نقالبا» - آگاهی و رشد سیاسی 11

 اصل تحقق جمهوری اسالمی 12
 هم را حقیقت این. میماند هم مخفي اغلب وضو ، کثرت خاطر به که دارد وجود واضحي بسیار حقیقت یک حاال»-

 جمهوري نظام. است قرآن بجسد این است؛ اسالمي جمهوري بحقق اصل خود حقیقت، آن .کنیم مطر  بگولیم؛
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 عین بیانات توضیح مفهوم به استناد مفاهیم کانونی و نکات کلیدی ردیف

 «.کرد بومین ما براي انقالب را این که است قرآن به عمل اقالم بزرگترین از یکي مدار،دین نظام اسالمي،

13 
 تغییر و تحول ترین بزرگ

 تاریخ طول در قدرت

 به را فردي ومتحک و سلطنت اساس و بود ما باریخ طول در قدرت ییربغ و بحول بزرگترین که اسالمي انقالب»  -

 حرفها این و رتقد جنگ و قدرت دو رویارولي دیگر جااین گرفت؛ انجام مردم نیروي با کرد، ببدیل مردمي حکومت

 «.شد واق  پیشتازشان و پیشگام هم روحانیت و شدند عرصه وارد و آمدند مردم. نبود

14 
 ودجوشخ و پرجوش حرکت

 علمی و دینی

 اسالمي البانق برکات از و است اسالمي انقالب از ناشي که علمي و دیني خودجوش و پرجوش حرکت از لیکن»-

 دستاورد همه این هک میبینیم میکنیم مشاهده ما بزرگوارمان، امام مطهر رو  به برمیگردد آن ثواب و فضیلت و است

 يسطح این در زبده سانيان نیروي کیفیت، بولید، اما نکرده، پیدا بحقق هنوز اصالحي نظرات آن از خیلي. ایمداشته را

 «.میکنیم مشاهده داریم ما امروز که است

 پیشرفت های حیرت آور 15

 بصادفاً ايهسته فناوري حاال. است آوريحیرت پیشرفتهاي سال، چند و سي مدت این در ما علمي پیشرفتهاي»-

 هست، ايستهه فناوري نیست؛ این فق  لیکن - دنیا در هم کشور، در هم - ارندد بوجه همه و است شده معروف

 «. هست پزشکي علوم هست، هوافضا علوم

 اسالمی -هویت ایرانی  16

 و دخالت و صحنه در مردم حضور برکت به اسالمي، انقالب برکت به ما، ملت و ما مردم اسالمي - ایراني هویت» -

 آگاهي با همراه لمانىِ مس به را ایران ملت دنیا امروز. است جاافتاده واقعیت یک نظام، ياساس مسالل در مردم شراکت

 حرکتهاي هک امروز بخصوص. نیست کمي چیز این میشناسد؛ مختلف میدانهاي در پیشرفت و پیشگامي و بصیرت و

 «کند ایفاء نقش میتواند ایران ملت است، شده آغاز اسالم دنیاي در اسالمي

17 
وری و اعتماد به نفس خودبا

 ملی

 جستهبر دانشمندان دانشمند، همه این حضور آمد؛ وجود به ملي نفس به اعتماد و علمي خودباوري انقالب، از بعد»-

 آنها شبیه جهان، سطح در که داریم کشور داخل در دانشمنداني ما امروز. شد مشاهده مختلف، هايرشته در بزرگ، و

 .«جوان هم غالباً  رفتند؛ پیش ما دانشمندان. هستند معدودي بعداد شمارشند؛ قابل آنها نظیر و

18 
معجزه های انقالب در دفاع 

 مقدس

 یک جوان این المبین،فتح عملیات در آن قبل خیبر، عملیات در المقدس،بیت عملیات در کنید نگاه شما بعد»-

 کار و کند هدایت و بدهد حرکت را قرارگاه یک جاها بعضي در را، لشکر یک میتواند که است نظامي يزبده يفرمانده

 این در حاال ها؛شخصیت بروز مورد در این. است انقالب يمعجزه اینها نیست؟ معجزه این نیست؟ عجیب این. کند

 «.است زیاد حرف زمینه

 حکومتِ انتخابی 19

 ردمم سلطنتي، حکومت در. است ساالريمردم آن، مقابل ينقطه. بود سلطنتي حکومت انقالب، از قبل»-

 هب را یکي میمرد، کيی بود؛ وراثتي حکومت، انقالب، از قبل. اندکارههمه مردم ساالري،مردم حکومت در اند؛هیچکاره

 در. میکردند ولقب باید ناچار نمیخواستند، میخواستند، نداشتند؛ نقشي هیچ مردم یعني میکرد؛ معین خودش جاي

 «.میکنند انتخاب مردم است؛ انتخابي حکومت ،انقالب برکت به اسالمي جمهوري

20 
 ترین محوری و تریناساسی

 الهی حرکت یک اصلِ

 بزرگ مصلحان و انبیا يهمه کار يادامه است؛ الهي حرکت یک اصلِ  محوریترین و بریناساسي عدالت، بر يبکیه»-

 يهمه. اندشمند عدالت با است، دالتيبیع در نانشان که کساني يهمه. دارد دشمناني عدالت البته. است باریخ

 عدالت اب میشوند، بغذیه - الملليبین يصحنه در چه ملي، يصحنه در چه - زورگویي و قلدري با که کساني

 «.هست و بوده اسالمي جمهوري نظام و اسالمي انقالب بزرگ هدف و اصلي شعار عدالت،. مخالفند

21 
ارتقای جهش وار در مسائل 

 جهانی منطقه ای و

 جهان مسالل و منطقه يعمده مسالل در اثرگذاري در وارجهش اربقاء مدت، این در ما مثبت نقاط از دیگر یکي»-

 مسالل در تّيح منطقه، مسالل در او «نه» و «آري» است؛ اثرگذار کشور یک اسالمي، جمهوري نظام امروز. است

 «.است مهم خیلي کشور براي این میگذارد؛ اثر جهاني

 احساس عزت ملی 22

 عزت احساس که است این بعدش یک دارد؛ مختلفي ابعاد خیلي شماها کار البته. بکنم عرض جمله یک فق  من»-

 نفس عزت که وندمیش گرفتار وقتي آن ملتها. است مهمي خیلي چیزِ این داد؛ کشور این به و ملت این به را ملي

. کنند فراموش ار خودشان ارزش که میکنند قبول را دیگران کرينو رایگانبه وقتي آن بدهند؛ دست از را خودشان

 «.است این نفس عزت

23 
به چالش کشیدن هیبت 

 دروغین ابرقدرت ها

 وارد ملتها نبود، هاابرقدرب دروغین هیبت کشیدن چالش به این اگر نبود، ایستادگي این اگر نبود، ثبات این اگر»-

 «.آمدنمي دوجو به اسالمي بیداري نمیشدند؛ میدان

 رونق اسالم در دنیا 24

 چه این که افتادند فکر به دنیا در هاخیلي. کرد پیدا ايبازه رونق یک دنیا در اسالم شد، پیروز که اسالمي انقالب»-

 داد؟ بکان را غرب که بیاورد وجود به را عظیمي يحادثه چنین یک بوانست که بود پرقدرت موبور کدام این بود؟

 ببینند بروند افتادند فکر به هاخیلي. داد بکان را سلطه نظام داد، بکان را غرب امام، عظمت و اسالمي البانق پیروزي
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 عین بیانات توضیح مفهوم به استناد مفاهیم کانونی و نکات کلیدی ردیف

 پیدا اسالم به گرایش شدند، اسالم مشتاق لذا آمد؛ دستشان اسالم از حقایقي کردند، مراجعه قرآن به. چیست این

 «.کردند

 استقالل کامل سیاسی 25

 بزرگ، قدربهاي این میان در بزرگ، دنیاي این در امروز یعني. داد کشور به را سیاسي ملکا استقالل آمد انقالب»-

 بوثیري اندک ایران لتم یا کشور مسئولین ياراده بر او ياراده او، خواست کند ادعا بتواند که ندارد وجود قدرت یک

 اینکه. دارد تهامل براي را جذابیت نبیشتری - سیاسي عزت استقالل، ایستادگي، یعني - بخصوص ينکته این. دارد

: است تقسم این به مربوط اشعمده بخش میکنند، احترام احساس ایران بزرگ ملت به نسبت ملتها بینیدمي

 «.سیاسي استقالل

 نوآوری بزرگ تاریخی 26
 ثبت به بشریت ریخبا و خودش باریخ در را آن ایران ملت که بود باریخي بزرگِ نوآوري یک خود اسالمي انقالب» -

 «..بود نوآوري اسالمي جمهوري بود؛ نوآوري انقالب. رساند

 بیداری دنیای اسالم 27

 انقالب اول زا بودیم، شاهد را این ما گرفت؛ شدت استعماري حرکت این اسالمي، انقالب پیروزي از بعد از »-

 اسالمي جمهوري اینکه خاطر به اخیر يسالها یا اخیر، روزهاي این و میدادیم؛ هشدار و میدیدیم را هایشنشانه

 ،«اسالم دنیاي اريبید» از بود عبارت قله آن و برسد بزرگي يقله یک به و آورد دست به را بزرگي هدف یک بوانست

 «.شد قویتر و شدیدبر اختالف، ایجاد براي استکبار يجبهه و افکناناختالف داعي و انگیزه

28 
پدیده نوین و بی نظیر برای 

 معجوا

 آن، براساس نقالب،ا پیروزي از بعد کرد؛ بشریح آگاهان و ملت براي انقالب، پیروزي از قبل را اصول این امام»-

 لذاست. کرد جاهدتم آن براي و ایستاد اصول این پاي بود، زنده که وقتي با و نمود گذاريپایه را اسالمي جمهوري

 «.کند ندهز مسلمان جوام  دل در را امیدها بوانست ظیرنبي و نوین پدیده یک عنوان به اسالمي جمهوري که

 هویت اسالمی 29

 که را یربمندانىغ دلهاى و داد امید دنیا مبارزان به طرف یک از خود، پیروزى از پس ایران، اسالمى انقالب»-

 به ار اسالمى هویت دیگر، طرف از و کرد زنده کنند مبارزه عالم ىنقطه هر در نامردمى و جور و ظلم با خواستندمى

 «.برگرداند مسلمان ملتهاى
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  اسالمیاسالمی  انقالبانقالب  دستاوردهایدستاوردهای  دربارهدربارهبیانات بیانات های محوری های محوری ب ـ شاخصب ـ شاخص

 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

1 
 دستاوردهای( الف

 :نگاه یک در کلی

 

 دینی معرفت -1

  سیاسی معرفت -2

 اخالقی معرفت -3

 

 وجود معرفت سطور و فصول آن، درون در کنید، باز کتاب یک مثل را انقالب وقتي» -

 انقالب کلمه ذیل در اینها همه. اخالقي معرفت و سیاسي معرفت دیني، معرفت: دارد

 ملت براي فق  نه را سخن جذّابترین و برینبازه انقالب سیاسي، عرصه در. دارد وجود

 معرفتىِ  بعبیرات و صطالحاتا میکنند خیال کسان بعضي. دارد بشریّت براي که ایران

 میشود، کشور وارد که غرب دمکراسي لیبرال اصطال  به اردوگاهِ در آمدهفراهم

 باید حاال و است نشنیده را آنها انقالب که است ايبازه حرفهاي و جدید سوغابهاي

. نشد متولّد خأل در انقالب. خطاست این بشنوند؛ را حرفها این انقالبیّون و انقالب

 دنیا در حرفها این همه که شد بدوین وقتي معرفتي قطور کتاب این و اسالمي بانقال

  .«1داشت وجود عینیّتش و بجسّم هم و حرف هم بود؛

2 

ـــتاوردهای( ب  دس

 :داخلی

 

 هـای ارزش و اسالم حاکمیت -1

 :معنوی و دینی

 مدار دین نظام الف(

 هـدایت و بعـالیم بر مبتني نظام (ب

 اسالمي

 و دقیـق و عمیق عنايم با بوحید ج(

 آن جانبه همه

 انسان کرامت به بوجه د(

 کشور در اسالم پرچم اهتزاز ه(

 کشور قرآني جو ایجاد و(

 از دیـن جدایي افسانه کردن زایل ز(

 سیاست

 پایدار سنتي به جمعه نماز ببدیل  (

 و دینــی ســاالری مــردم -2

  مردم به متکی حکومت
ــف( ــت ال ــي حکوم ــه مردم ــاي ب  ج

 فردي حکومت

 مسـالل در مـردم گیـري بصمیم ب(

 کشور

 مســالل در مــردم آفرینــي نقــش ج(

 منطقه

 حقیقــي مردمســاالري اعطــاي د(

 ایمان به متکي

ــه دســت ه( ــدرت شــدنِ دســت ب  ق

ـــا و شـــکل بهتـــرین در اجرایـــي  ب

 وض  برینشیرین

 خـروج و مردم مسئولیت احساس و(

 آینده به بوجهي بي وض  از

 حقوقشان با ملت کردن آشنا ز(

 ملت براي و نمازگزار عزیز خواهران و برادران براي را سرفصل سه خطبه، این در» -

 این. گفت خواهم سخن بیشتر عرب برادران با دوم يخطبه در میکنم؛ مطر  ایران

 کردیم، طي دهه سه این در که مسیري ماست؛ خود انقالب يربارهد یکي مطلب، سه

 مسالل به نگاهي دوم، مطلب. ماست انتظار در که ايآینده و داشتیم، که دستاوردهالي

 انتخاباتِ  باب در کوباه ينکته سه دو هم سوم مطلب. است جهان مسالل و منطقه

 من که آنچه. گفتن براي اردد وجود حرف کتابها اول، مطلب يدرباره .است رو پیش

 که است، جمله سه دو یک فق  میکنم، عرض انقالبمان اساسي خطوط عنوان به

 وجود ما انقالب در خصوصیات این. است مفصل و طوالني بسیار آن بفصیل و شر 

 رژیم آورد؛ کار سر بر اسالمي رژیم برد، بین از را اسالم ضد رژیم ما انقالب. داشت

 که وابستگیاي نشاند؛ آن جاي به ساالرمردم رژیم برد، بین از را دمستب و دیکتابور

 و برینفجی  به پهلویها دوران در و بود آن گرفتار متمادي سالهاي طول در ما کشور

 داد؛ ما ملت به را جانبههمه استقالل و برد بین از بود، رسیده خود وض  برینفضیح

 آراء - داد ملت این به آزادي برد، بین از بود، حاکم ما ملت بر که نفسگیري اختناق

 - شد آزادي فضاي فضا، کنند؛ ابراز آزادانه بتوانند را خودشان حرفهاي را، خودشان

 بحقیر ما ملت سال هاده. داد ملي عزت برد، بین از را ما ملت باریخىِ  بحقیرشدگي

 و علمي و نگيفره عظیم مواریث این با باریخي، يسابقه این با بزرگ، ملت این. شد

 و مستعمران مقابل در آنها سر پشت و فاسد، و زورگو حکام مقابل در باریخي،

. ملي عزت به کرد ببدیل برد، بین از را این ما انقالب. شد بحقیر الملليبین گرانسلطه

 نفس ضعف انقالب،. میکنند بشخص احساس میکنند، عزت احساس ایران ملت امروز

. داد ملت به را ملي نفس به اعتماد آن، جاي به برد؛ بین از ما ملت در را بینيخودکم و

 ما از سیاسي کار نه آید،برمي ما از علمي کار نه میکردیم فکر داشتیم؛ بینيخودکم ما

 ضعیفي ملت یک میکردیم فکر ما. آیدبرمي ما از نظامي عظیم کار نه آید،برمي

 گرفت، ملت از را این انقالب. بودند کرده بزریق بودند، کرده بلقین ما به را این هستیم؛

 نفس به اعتماد میدانها يهمه در امروز ما. داد ما به ملي نفس به اعتماد آن، جاي به

 هم جا همه و میکنیم، حرکت بوانستن این دنبال و میتوانیم، که میدانیم داریم؛

 بود، روگردان بود، منزوي سیاسي مسالل از ما ملت  .میرسیم مقاصدمان به بحمداللّه

 را ما گرفت، ما ملت از را حالت این انقالب. نمیداد قرار بوجه مورد را کشور حوادث
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 مستندات ترین محورهامهم موضوع ردیف

 هـاي صـندوق پـاي مردم آوردن ( 

 راي

 و اســتقالل ســازی نهادینــه -3

  کشور در اسالمی آزادی

 رفــــع و ملــــی عــــزت -4

 تاریخی تحقیرشدگی

 بـین از و ملی نفس به اعتماد -5

 :بینی خودکم رفتن
 بوانیم مي ما باور اعطاي الف(

 :مردم سیاسی آگاهی افزایش -6

 ملت به عمیق نگرش اعطاي لف(

  زنان سیاسي رشد ب(

ــترش -7 ــی گس ــی و کم  کیف

 ملت به خدمات

 هـای حرکـت گیـری شکل -8

 و دینــی خودجــوش و پرجــوش

 علمی

 و رشـد و علمی انقالب ایجاد -9

 :کشور در فناوری و علم توسعه

  ايهسته فناوري الف(

  هوافضا علوم ب(

  پزشکي علوم ج(

  فناوريزیست د(

  نانوفناوري ه(

  بنیادي هاي سلول و(

 سازيشبیه ز(

 هاابررایانه ساخت  (

 نو انرژیهاي فناوري ط(

  مهم رادیوداروهاي ي(

  سرطان ضد داروهاي ک(

ـــاد ل( ـــاختهاي ایج ـــي زیرس  و فن

 صنعتي و مهندسي

 ها حوزه کیفی و کمی ارتقای -10

 ها دانشگاه و

  علمی خودباوری -11

 و تحقیـق روحیـه گسترش -12

 انسانی استعدادهای شکوفایی

ــزرگ رانســردا ظهــور -13  و ب

 کشور نقاط دوربرین در هم ما نوجوانهاي امروز. سیاسي و آگاه ملت یک به کرد ببدیل

 بحلیل ايمسئله هر روي میکنند، درک را سیاسي حوادث میکنند، سیاسي بحلیل

 یک مخصوص فهميسیاست و گراليسیاست. نبود اینجور نقالبا از قبل. میگذارند

 دولتها بودند؛ کشور حوادث از دور عموماً مردم. بود کشور این در شمارانگشت يعده

 انجام دنیا در بزرگ کارهاي میشد، بسته الملليبین قراردادهاي میرفتند، و میآمدند

 را حوادث این که است نقالبا این اصلي خطوط اینها. نمیشد هم خبر ملت میگرفت،

 این. است شده بثبیت است؛ شده نهادینه اصول، این. آورد وجود به کشور این در

 روز شعارهاي همان امروز انقالب، شعارهاي. نیست مقطعي نیست؛ سطحي بحوالت،

 اياشاره انگشت مثل شعارها. است انقالب سالمت يدهندهنشان این که است؛ اول

 شدهبثبیت شعارها وقتي. میکنند برسیم را هدفها میکنند، اشاره هاهدف به که هستند

 به نظام این در هدفها که است این معنایش ماند، باقي انقالبي یک در نظامي، یک در

 صراط از مردم و اندرکاراندست است؛ نکرده پیدا بغییر هدفها است؛ اول شکل

 شعارهاي همان ایران، ملت هايشعار امروز. اندنشده منحرف اصلي هدفهاي و مستقیم

 .1است انقالب اول

 ایمانِ . شود پیروز نمیتوانست نبود، اسالمي ایمان و دیني اعتقاد به متّکي انقالب اگر -

 از قبل. بخشد استمرار و آورد وجودبه را حرکت این بوانست که بود مردم یکایک

 ولي کردند، دنبال را هدف همین اخیر سال صدوپنجاه نهضتهاي همه اسالمي انقالب

 عوامل بر و برود پیش قدرت با راه همان در بوانست انقالب. شدند روروبه ناکامي با

 نویي حرف آورد؛ میان به را نویي حرف اسالمي انقالب چون چرا؟. کند غلبه ناکامیاش

. کند باز جا خود براي اسالم، دنیاي در بخصوص عمومي، افکار دنیاي در میتوانست که

 بوحید. آن جانبههمه و دقیق و عمیق معناي با بود؛ بوحید نو حرفِ  این عظما قسمت

 و فاسد استبدادي، طاغوبي، حکومتهاي نفي و جامعه بر الهي ارزشهاي حاکمیت یعني

 شعار اساسي رکن و فقرات ستون بوحید بنابراین. اصیل و انساني ارزشهاي بر طغیانگر

 انسان کرامت به بوجّه اسالمي، انقالب دیگر نرک. بود اسالمي انقالب پیام و اسالمي

 کرامتش میکند، زندگي سیاسي و جغرافیایي مجموعه یک در که ايجامعه. است

 مسلّ  خود سرنوشت بر شود؛ شکوفا او استعداد و باشد مستقل و آزاد که میکند اقتضا

 که بود زيچی این. کند بروز او ذابي شخصیت و نگیرد قرار اهانت و بحقیر مورد باشد؛

 گرفته نادیده پهلوي وابسته حکومت سپس و استبدادي حکومتهاي دوران طول در

 و عمران و فتوحات قبیل از هم بزرگي خدمات گاهي استبدادي حکومتهاي. بود شده

 از است عبارت که را انسان هر انساني ارزش بزرگترین اما اند؛کرده ملت به آبادي

 گرفته ایران ملت از خویش، سرنوشت داشتن ختیارا در و استقالل اختیار، آزادي،

 انقالب برکت به ایران ملت ....است دیکتابوري حکومتهاي همه طبیعتِ  این. بودند

. کند انتخاب و اقدام و بگیرد بصمیم بیندیشد، شود، آشنا خودش کرامت با بوانست

 بر را ساالريمردم طبیعي طوربه اسالمي مباني به ایران ملت عمیق ایمان خوشبختانه

 در. است همین هم ساالريمردم شکل بهترین که کرد، استوار دیني بفکّرات پایه

 ساالريمردم از مطلق طوربه میتوان که است دیني و اسالمي ارزشهاي چارچوب

                                                           
 1390/11/14عربي  خطبه برجمه+  بهران جمعه نماز هايخطبه . 1
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 :مقدس دفاع رشید

 باقري شهید الف(

 باکري شهید ب(

 قرباني مربضي ج(

 سـنت و رسوم گرفتن رونق -14

  دینی های

 - ایرانی هویت گیری شکل -15

 اسالمی

 میـان معـارف و هنر آوردن -16

 مردم

 جـای بـه انتخابی حکومت -17

 موروثی

ــای -18 ــاد فض ــذکر و انتق  و ت

 امنیتی فضای جای به اصالح

 محوری عدالت -19

 نشاط و امید گسترش -20

 وحـدت و ملـت یکپارچگی -21

 مسئوالن

 اندیشه راه شدن باز -22

 و مؤمنند ما مردم چون آمد؛ پیش ما کشور در طبیعي طوربه این و کرد، حمایت

 . 1نیست سطحي ایمانشان

 برکت به. کنید بقویت میتوانید هرچه را ایمانتان است؛ ایمان برکت به قاومتم این -

 و وحدت برکت به. کنید بیشتر میتوانید هرچه را خودآگاهي و بصیرت است؛ بصیرت

 در اسالم پرچم. کنید دنبال بیشتر میتوانید هرچه را بزرگ عامل این است؛ همبستگي

 کرده جذب خود به را انسان میلیون صدها دل و اسالم دنیاي و درآمده اهتزاز به ایران

  .2نگهدارید مستحکم ندهید؛ دست از را پرچم این. است

. داد پاداش هزاران کردند، مجاهدت یک و حرکت یک که را ما ملت متعال، خداي -

 در که آیدمي یادم من. است قرآني جو جو، الحمدللَّه که است همین نعم از یکي

 باز را مصر رادیوهاي. کردممي پیدا زحمت با را رادیویي وجهايم این از بعضي سابق،

 به او - کند رحمتش خدا - داشتیم رفیقي ما. شنیدممي را آن زحمت با و کردممي

 اسماعیل مصطفي شیخ ابوالفتا ، نوارهاي و بود مانده جاآن در ماه چند بود، رفته مصر

 خیلي ابوالفتا  نوار از من مخصوصاً . بود هآورد جااین به را آنان امثال و رفعت محمّد و

 آشنا اسماعیل مصطفي شیخ صداي با هم بعدها. کردممي گوش را آن آمد؛مي خوشم

 مصطفي شیخ صداي .رفت یادم بقیه شناختم، را اسماعیل مصطفي شیخ که بعد. شدم

 به يعموم میل ایران، در االن که بگویم هم را این. بود العاده فوق خیلي اسماعیل،

 شیخ قرالت سبک روي حتماً ما، قرّاي یعني. است اسماعیل مصطفي شیخ طرف

 حرکت، این که است این اعتقادم. کمتر دیگران روي و دارند بمرین اسماعیل مصطفي

 را عبدالباس  از غیر کسهیچ بهران، در. شد شروع ما دستگاه از و مشهد از

 جاهاي. بود مطر  عبدالباس  فق  ،بودم آمده بهران به که وقت یک من. شناختنمي

 مصطفي شیخ نوار مشهد، در ما .شناختندمي را عبدالباس  فق  رفتیم،مي که دیگرهم

 هرچه که گفتم من برود، مسافرت به خواستمي دوستانم از یکي. داشتیم را اسماعیل

 از نوار چند و رفت هم او. بیاور و کن پیدا اسماعیل مصطفي شیخ نوار بوانستي،

 مربضي آقاي به را آنها من. آورد را اسماعیل مصطفي شیخ خوب بسیار نوارهاي

 هم او. کند بکثیرشان با دادم، - کردمي بکثیر را ما نوارهاي وقت آن در که - فاطمي

 نتیجه، در. داد بودند، آمده بهران از که نفري چند این به را نوارها و کرد را کار همین

 انصافاً . شد شای  اسماعیل مصطفي شیخ و گردید سرازیر نبهرا طرف به نوارها يهمه

 .3بود عجیبي چیز هم

 و ما کشور در حاکمیت دستگاه گسیختگانِ  افسار و مستبدان به مسوله، اوّل پس، -

 و منادیان و دین اهل و دین ناحیه از دخالتي گونه هر از که برمیگردد دیگر کشورهاي

 هم استعمارگران. میکردند مخالفت آن با و ندمیهراسید سیاست، پهنه در دین علماي

 جدایي بزِ و کردند دنبال را آن میدیدند، خود سیاستهاي و آمال با منطبق را قضیه که

 علما از بسیاري حتّي و متدیّن مردم آحاد خلقیّات بر کهآن از بعد سیاست، از دین

 آن، براي یعني. کرد پیدا هم مبنایي شکل بود، رفته آنها خورد به و بود شده بحمیل

                                                           
 1382/07/22 زنجان  دانشجویان از جمعي دیدار در بیانات . 1
 1382/06/29کربال  25 لشکر سپاهیان و بسیجیان دیدار در بیانات . 2
 1369/12/01بسیوني  محمّد استاد و انور محمّد شحات استاد قرآن، قاریان بودی  مراسم در بیانات . 3
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 به مربوط همه، این .شد ببدیل فکر یک و مبنا یک به و کردند درست استدالل

 که بود این ایران، ملت دیني عظیم حرکت خدماتِ بزرگترین از یکي. است گذشته

 دین انگیزه با مردم هم. برد بین از و کرد زایل را «سیاست از دین جدایي» غل  افسانه

 دیني احکام منادیان دین، دستور به هم و کردند بلند آزادي پرچم و شدند میدان وارد

 حرکت، آن کهاین با درآمدند حرکت به و شدند آنها قافله پیشرو بزرگ، علماي و

 که گردید روشن مسلمین، براي گاهآن. شد کشور این در خدا دینِ حاکمیتِ  به منتهي

 است عجین دین با - والیت و متحکو امر سیاسي، امور همه از بربر و - سیاسي امور

  .1نیست پذیر جدایي دین از و

 سنّت یک به جمعه نماز بزرگوارمان، امام هشیاري با و اسالمي انقالب برکت به امروز -

 نماز حقیقت و معنا با ما مردم اسالمي، نظام از قبل. است شده ببدیل کشور در پایدار

 اسالمي انقالب برکات از یکي و - بود ما ملت بر خدا لطف این. نبودند آشنا جمعه

 به را آگاهي و معنویّت سمت به دلگشا دریچه این بوانستیم ما که - میشود محسوب

  .2کنیم باز خود روي

 باقر امام والدت به است متبرک ماه، این اول. دانست قدر باید را[رجب]ماه این

 بعثت یعني باریخ؛ يثهحاد بزرگترین به است متبرک ماه، این آخر ؛(الساّلمعلیه)

 کشور در را حسنه سنت این که است سالهالي ما جوانان ماه، این ينیمه در. پیغمبر

 يمنظره چقدر واقعاً . را گرفتن روزه را، مساجد در رفتن را، اعتکاف سنت اند؛کرده رالج

 جوانهاي متعارف يسیره برخالف ما جوانهاي از کثیري جم  که است معطّري و زیبا

 بگیرند؛ روزه را شبهالي و روزها هستند، نفساني بمایالت و شهوات در غرق که نیاد

 شنیدن و فکر و ذکر را روزشان و شب کنند؛ اعتکاف بنشینند، مسجدي یک در بروند

 قرار - است بوحید علم که - حقیقي علم يمذاکره و احکام شنیدن و الهي معارف

 در ما انقالب، از قبل. است انقالب برکت زا اینها. است مهمي چیز خیلي این دهند؛

 بروند کساني که میدیدیم بندرت خیلي یا بودیم ندیده رجب ماه ينیمه ایام این

. الهي رحمت يروزنه این از بودیم غافل مردم يهمه ماها، يهمه غالباً . کنند اعتکاف

 طلبه نفر چند یک معدودي، بعداد یک هم قم در بودم؛ ندیده اصالً  که مشهد در بنده

 . 3میکردند اعتکاف رجب ماه ينیمه ایام و میرفتند امام مسجد در

 شکل بهترین در اجرایي قدرت شدنِ دست به دست که ماست افتخارات از یکي این -

 را این بخشید؛ ما به انقالب را این میگیرد؛ انجام ما کشور در وض  برینشیرین با و

 به اسالمي نگاه و اسالمي بفکر از ناشي که سؤولیتيم احساس را این داد؛ ما به اسالم

  .4است داشته ارزاني ما به است، انسان مسؤولیت و بعهد و انسان

 فق  - عام طوربه روز آن ما جوان يطبقه بخصوص و ما بزرگ ملت و ما کشور -

 عمتور و متدین آدمهاي غافلین این میان در. بود غفلت دچار - بودند بیرون استثناءها

 نبودند، گناه اهل که بودند هم کساني بودند؛ هم الابالي و بیدین آدمهاي بودند، هم

 که کاري بزرگترین. بودند همراه همه جوانها عمومىِ غفلت در اما بودند؛ پاکي جوانهاي

 و غفلت خواب از با بود ایرانیها ما به زدن بلنگر داد، انجام ایران در اسالمي نهضت

                                                           
 1375/02/18نظام  کارگزاران دیدار در بیانات . 1
 1381/05/05 نمازجمعه ستادهاي اعضاي دیدار در بیانات . 2
 1392/02/25 مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات . 3
 1384/05/10هشتم  دولت هیوت اعضاي و جمهوررلیس دیدار آخرین در بیانات . 4
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 سومِ  یا دوم داستان - گلستان در سعدي. شویم خارج آینده به ایىِ بیاعتن و بیتفاوبي

 به میخواستند اینها میگوید میکند؛ ذکر را دزداني يمجموعه حکایت - اول باب

 کهاین از قبل ؛«بود خواب باخت، ایشان بر که دشمني اولین» اما کنند؛ حمله افرادي

 عبارت دشمن آن کرد؛ غلبه آنها بر خودشان درونِ از دشمن یک بیاید، بیروني دشمن

  .1کرد بیدار را ما انقالب بودیم، خواب ما. خواب از بود

 کرده؛ آشنا خودشان حقوق به کرده؛ بیدار را مردم اسالمي نظام و اسالمي انقالب -

 شهرهاي از بخشي امروز. برسند باالیي هايرببه به میتوانند و کرده آزاد را استعدادها

 علمي پیشرفت لحاظ از و هادانشگاه در قبولي لحاظ از استعداد، اظلح از شما استان

 کسي چه طاغوبي، نظام خفقان محی  در. دارند قرار کشور باالي بسیار هايرببه جزو

 در طوراین بتوانند استان این دورافتاده شهرهاي هايبچه و جوانها که میکرد بصور

 بعد است؛ افتاده ابفاق این امروز نند؟ک پیشرفت گونهاین و بدرخشند علم هايمیدان

  .2شد خواهد بیشتر روزروزبه پروردگار فضل به هم این از

 که کشورهایي در انقالبها که دانندمي اند،خوانده را دنیا هايانقالب باریخ که کساني -

 یا انقالبها آن يهمه. کرد ایجاد فجایعي چه آمد، وجود به هاآن در بزرگ هايانقالب

 در فرانسه انقالب. شدند منتهي سیاه هايدیکتابوري به هم هاآن برینمهم و یشترینب

 شکل به که هایيانقالب و قبل قرن یک در شوروي يروسیه انقالب قبل، قرن دو

 متوقّف را هادمکراسي کردند، پایمال را مردم حقوق آمدند، وجود به آن امثال و کودبا

 این به را آزادي بوانست اسالمي انقالب. گرفتند نادیده کلّيبه را مردم آراي و کرده

 قرنها که را مردم همین -شد دنیا حیرت موجب که -فاصله کمترین در و بدهد ملت

 طوربه بودند نتوانسته را کشور امور در کردن دخالت معناي و دادن رأي معناي

 دنیاي که ايهشیو همان با را هاآن و بیاورد رأي صندوقهاي پاي بچشند، ملموس

 امور در کند، وارد آن در ايخدشه کمترین بواندنمي و داندمي معتبر را آن مدرن

 هیچ بدون مردم است، افتاده ابّفاق کشور این در انتخابات همهاین. نماید دخیل کشور

 به کشورهاي در. بود اسالمي نظام بزرگ هنر این. اندکرده دخالت و شرکت ايضایعه

 ملت. آیدمي وجود به بلخ و خونین حوادث انتخابات در گاهي هم ابیکدمکر اصطال 

  .3کرد شرکت گوناگون انتخابات در متانت کمال با ما

 این ها، بزرگراه این ها، نیروگاه این سدها، این اند بوانسته امروز که جوانهایي همین -

 سال  این اها،هواپیم و ها ماشین طراحي این گوناگون، کارخانجات این ها، آهن خ 

 ما ي گذشته نسل در کنند، بولید را یي هسته ي پیچیده فنآوري این و نظامي هاي

 به. است کشور به انقالب خدمت بزرگترین این. نبود خبري چیزها این از اما بودند؛ هم

 ها ایراني ما به را باور این که است این خدمت بزرگترین علمي، هاي زمینه در من نظر

 ما به روز آن .«بوانیم مي ما»: کردند امام که بعبیري همان بوانیم؛ مي ما که بخشید

 ساختند؛ مي ها وقت آن که یي گلي هاىِ آفتابه بسازید؛ لولهنگ بروید شما گفتند مي

 کردیم؛ مي وارد خارج از هم را بیل ي دسته حتي ما! نه هم حلبي ي آفتابه یعني

  .4را صنعتي روزافزون نیاز مورد و مصرف مورد چیزهاي ي بقیه همچنین

                                                           
 1383/04/17همدان  استان هايدانشگاه اسابید و دانشجویان دیدار در بیانات . 1
 1384/02/11 کرمان مردم دیدار در بیانات . 2
 1381/10/19قم  مردم دیدار در ناتبیا . 3
 1383/12/05مهندسان  از جمعي دیدار در بیانات . 4
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 ما کشور در متمادي قرنهاي. ماست به انقالب يهدیه مردم، حضور بزرگ نعمت -

 در نقشي کوچکترین مردم کهاین بدون رفتند، و آمدند هایيحکومت شد؛ سپري

. کرد باز ما مردم براي را میدان انقالب. باشند داشته آنها گزینش و دولتها این بعیین

 روي از مردم. است ایمان به متکي حقیقىِ  ساالرىِ مردم یک ما، کشور در ريساالمردم

 بشخیصِ  طبق و میشوند وارد انتخابات يعرصه در که است دیني يوظیفه احساس

 1.میاندازند صندوق به را خود رأي و میکنند گزینش خود

 را پاهاش ند،برید را هایشبال کند، پرواز بینهایت اوج به میتوانسته که را ملتي - 

 خود، يآینده از ناامید خود، به بدبین ملت یک به را ما ملت کردند؛ زخمیاش و بستند

 ببدیل دیگران، مقابل در واله و مجذوب دوردست، هايافق به رسیدن براي بیتحرک

 ملت این به عمیق نگرش بغییر یک و سخت بکان یک و آمد انقالب اما بودند؛ کرده

 گفت و شناخت را خودش افتاد، راه کرد، حرکت شد، اربید ما ملت که داد،

 و ماست ایمان ما، حرکت موبورِ . است رفته پیش هم حاال بوانست، و ؛«میتوانیم»

 معارف در که است، الهي هايهدایت و راهنماییها به ما، يبکیه خداست؛ به ما، ابکاي

 ابفاقاً  هم دشمن و بوده خوبي حرکت هم ما حرکت دارد؛ وجود ما احکام در و دیني

 یک ما يجامعه بین در االن. میکند بمباران را ایمان، ينقطه اساسي، ينقطه همین

 خیلي این،. میکنند یاد خودشان ایمان از حماسه، با و میکنند افتخار یيمجموعه

  .2است بسیج این،. است باارزش

  .3کرد رخوردارب سیاسي رشد و آگاهي از جامعه در را ما زنان جنگ، و انقالب -

 مخفي اغلب وضو ، کثرت خاطر به که دارد وجود واضحي بسیار حقیقت یک حاال -

 بحقق اصل خود حقیقت، آن. کنیم مطر  بگولیم؛ هم را حقیقت این. میماند هم

 مدار،دین نظام اسالمي، جمهوري نظام. است قرآن بجسد این است؛ اسالمي جمهوري

 این از. کرد بومین ما براي انقالب را این که است قرآن به عمل اقالم بزرگترین از یکي

 پر باید که است زیادي جدولهاي بزرگ، چهارچوب این داخل در بله،. نکنیم غفلت

 که بود این اساسي، کار اصلي، کار اما بگیرد، انجام باید که است زیادي کارهاي بشود،

 نظام، این مسئوالن هک دین بر مبتني نظام یک ایجاد. بیاید وجود به نظام این

 عملکردشان مردم، با اربباطشان عملکردشان، خصوصیابشان، اهدافشان، هویتشان،

 این - باشد اسالمي دستور و دیني دستور اساس بر - باشد دین اساس بر مردم براي

 در اکرم پیغمبر که کاري همان یعني است؛ قرآن به عمل اقالم از قلم بزرگترین همان

 4.دادند انجام مدینه به هجرت و مدینه به آمدن

 بعالیم بر مبتني نظام یک نیامد، پیش اسالمي عظیم انقالب وقتي با اسالم دنیاي -

 المه گیريجهت خ  در درست انقالب این. نکرد بجربه را اسالمي هدایت و اسالم

 و وس  در و بوانستیم سال وهفتبیست این در اگر ما. داشت قرار( الساّلمعلیهم)

 پیش( الساّلمعلیهم) المه که آهنگي و نواخت همان با را خود حرکت که بود ما تقدر

 و ضعیف ما منتها بودیم؛ رسیده رفیعي خیلي هايقله به امروز بکنیم، بنظیم میرفتند،

 جوام  داد، انجام خود حکومتِ سال ده ظرف در اکرم پیغمبر آنچه. هستیم ناقص
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 انجام نمیتوانند هم سال صد ظرف در راه، همان به مؤمن معمولىِ  رهبران و معمولي

 سرچشمه ما هايضعف از که است آهنگي ما، حرکت آهنگ و کار نواخت. بدهند

 ولي هستیم، ضعیفي هايانسان بزرگ، و قدسي هايانسان آن جنب در ما. میگیرد

  .1رفتیم پیش خود بوان و وس  قدر به و کردیم حرکت هرحالبه

 اساس و بود ما باریخ طول در قدرت بغییر و بحول بزرگترین که اسالمي انقالب -

 انجام مردم نیروي با کرد، ببدیل مردمي حکومت به را فردي حکومت و سلطنت

 و آمدند مردم. نبود حرفها این و قدرت جنگ و قدرت دو رویارولي دیگر جااین گرفت؛

 با که بودند مردم شد؛ واق  پیشتازشان و پیشگام هم روحانیت و شدند عرصه وارد

 و پادشاهان و خودکامگان دست از را قدرت بوانستند خود خدالىِ  و عظیم قدرت

. مردمي شد حکومت بدهند؛ مردم دست به و کنند خارج فردگرا مستبدان و طاغوبها

 باریخِ  طول در که است ايحادثه بنها این فهمیدیم، و شناختیم ما که جالي آن با

  .2ستا افتاده ابفاق ما کشور

 که نبود این در فق  - اسالمي انقالب پیروزي از قبل - ما بزرگ ملت مشکل -

 کنار و میآوردند کار روي آنها اطالع بدون را کشور سیاسي مسئوالن بیگانگان،

 جریانات از مردم که بود این مسئله اما بود، بزرگي مصیبت البته این میگذاشتند؛

 سرعت میزان گیرياندازه دیگر، کشورهاي با کشور يمقایسه کشور، پیشرفت کشور،

 براي بود، کار اهل کسي اگر. بودند بیگانه و بیخبر بکلي اهداف، سوي به کشور حرکت

 محسوب مردم آحاد يمسئله کشور کار بود؛ خودش کار دنبال بود؛ کار اهل خودش

 یا وانندمیخ باریخ در یا هم جوانها میکردید؛ مالحظه که شد همان هم نتیجه. نمیشد

 دست به کشور که میدیدید و هست، یادبان که هم بعضي میشنوند؛ بزرگترها از

 اداره چگونه - بودند الملليبین سیاستهاي يبازیچه آنها خود که - معدودي يعده

 چون بود؛ شده ببدیل گوناگون هايزمینه در يافتاده عقب ملت یک به ملت. میشد

 در که نداشتند آنها از هم خبر نداشتند؛ آن کالن مسالل و کشور کار به کاري مردم

 کشور انتظار در ايآینده چه است، حاکم کشور بر سیاستي چه میگذرد، چه کشور

 و نداشتند بوجهي اینها به مردم میکنند؛ دخالت کشور در دارند کساني چه است،

: میدیدیم که بود همان هم نتیجه. نمیکرد علم و معرفت میدان وارد را آنها هم کسي

 مردم دنیاي به نه مردم، ایمان به نه که میگرفتند قرار کشور کارهاي رأس در عده یک

 خودشان شخصي زندگي به آنها دلبستگي. نداشتند دلبستگي هیچ آنان آخرت به نه و

 این میشد؛ منحصر خارجي اربابهاي با بست و بند به شخصي، زندگي حفظ خاطر به و

 شدند مردم برگرداند؛ را صفحه انقالب. بود انقالب از شپی در ما ملت زندگي وض 

 که میبینید و. .... کشور مسالل در گیربصمیم و کشور اختیار صاحب کشور، صاحب

. است کرده پیشرفت سرعت به مختلف میدان در انقالب، مدت طول در ایران ملت

 شبرای و مینشستند هم دور دیگران هم را او خود سرنوشت که ملتي همان

 کشور مدیران و خود رؤساي بعیین در حتّي ایران ملت و میکردند گیريبصمیم

 منطقه مسالل در او نقش که است رسیده جایي به امروز ملت، همان نداشت؛ دخالتي

 مدارانقدرت و مستکبران حرف این. نیست ما حرف دیگر اینکه. است کننده بعیین
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 و حضور بدون میکنند اعتراف که ستا جهاني مسالل در نهي و امر صاحبان و دنیا

 . 1نیست شدن حل قابل خاورمیانه يمنطقه مهم مسالل ایران، خواست

 این. کیفاً و کماً است، ملت به خدمات گسترش مدت، این در دیگر قوّت ينقطه یک -

 قابل هم دوردست هايگذشته با بلکه انقالب، از قبل نزدیک يگذشته با نه خدمات

 هم است، کرده پیدا گسترش کشور سراسر در که عظیمي خدمات. نیست مقایسه

 هم - معنوي و مادي - است اول يدرجه خدمات باالست، خدمات این کیفیتهاي

 از - .2است مهمي قوّت ينقطه یک این. است زیاد آنها گسترش و کمیت

 جام م در چه کردم، علمیه يحوزه يدرباره سالها این طول در بنده که پیشنهادهالي

 او در نفر هزارها گاهي صدها، و داشتیم جلسه مدرسین و فضال و طالب با که عام

 یا حوزه مسئولین از بعضي با که خصوصیتر و کوچک جلسات در چه داشتند؛ شرکت

 شده، گفته و شده مطر  دالم پیشنهادهالي و داشتیم فضال یا مراج  یا حوزه بزرگان

 پیدا بحقق راههنیمه و کارهنیمه صورت به یا ،نکرده پیدا بحقق حاال با خیلیهایش

 انقالب از ناشي که علمي و دیني خودجوش و پرجوش حرکت از لیکن است، کرده

 رو  به برمیگردد آن ثواب و فضیلت و است اسالمي انقالب برکات از و است اسالمي

. ایمداشته را دستاورد همه این که میبینیم میکنیم مشاهده ما بزرگوارمان، امام مطهر

 انساني نیروي کیفیت، بولید، اما نکرده، پیدا بحقق هنوز اصالحي نظرات آن از خیلي

 من را اشنمونه یک. میکنیم مشاهده داریم ما امروز که است سطحي این در زبده

 دیگرش هاينمونه بود؛ بخشلذت واقعاً من براي که دیدم آقایان هايگفته در امشب

 جمعي. کردم مشاهده کردند، مالقات من با که فضال جمعهاي از بعضي در من هم را

 دو یکي - اینها و منطق و عرفان و کالم و فلسفه - عقلي علوم در کاوشگر فضالي از

 با که فضاللي دیدم؛ را همین من هم جا آن کردند، مالقات این از پیش سال

 و انطباع همین نم هم جا آن کردند، مالقات من با جمعي دارند، اربباط دانشگاهها

 و ظرفیت یعني. است مهمي ينکته خیلي این،. داشتم خودم ذهن در را انعکاس

 شرای  و هوا و آب این. است این علمیه يحوزه در انساني نیروهاي رشد استعداد

 یقیناً برسیم، اگر است؛ اینجور و نرسیدیم آن به ما دارد؛ اقتضالي چنین یک طبیعي

 که اول ينکته حاال این. شد خواهد بیشتر برکابش و فوالد برابر، ده شاید برابر، چندین

  .3میکنم عرض من

 کمدست را علمي پیشرفت این! من عزیزان. است علمي پیشرفت دیگر، قوّت ينقطه -

 کشور یک يجانبههمه پیشرفت يپایه علم،. است مهم خیلي پیشرفتها این. نگیرید

 کس هر. است اقتدار علم،  ؛«سلطان العلم»: ندمخوا وقتي یک من را حدیث این. است

 این. کند پیدا دست خود مقاصد يهمه به میتواند باشد، داشته را اقتدار این

 دنیا يهمه به بوانستند کردند، پیدا دست آن به که علمي برکت به جهاني مستکبران

 پیشرفت یک انعنو به ما براي علم اما گفت، نخواهیم زور هرگز ما البته. بگویند زور

 پیشرفتهاي سال، چند و سي مدت این در ما علمي پیشرفتهاي. است الزم حتماً 

 دارند بوجه همه و است شده معروف بصادفاً  ايهسته فناوري حاال. است آوريحیرت

 علوم هست، ايهسته فناوري نیست؛ این فق  لیکن - دنیا در هم کشور، در هم -
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 بسیار هايرشته حالز ما کشور امروز خوشبختانه - هست پزشکي علوم هست، هوافضا

 میگیرد انجام کشور این در پزشکي بزرگ کارهاي و است پزشکي نیافتنيدست و مهم

 هست؛ دنیاست، نوي دانشهاي و جدید علوم از که نانوفناوري هست، فناوريزیست -

 سازي،یهشب هست؛ است، علم يعرصه در کارها بزرگترین از یکي که بنیادي سلولهاي

 سرطان ضد داروهاي و مهم رادیوداروهاي نو، انرژیهاي فناوري ها،ابررایانه ساخت

 این نیست؛ رجزخواني میکنم، عرض من که اینهالي. دارد ادامه فهرست این و هست؛

 دنیا يهمه در علمي رشد برینسری  میگویند آنها. دنیاست معتبر علمي مراکز گواهىِ 

 میگوید که است 2011 سال گزارش این. است افتاده ابفاق نایرا در سالها، این در

 که گزارشي طبق. است افتاده ابفاق ایران در دنیا يهمه در علمي رشد برینسری 

 يرببه این ما. است ایران منطقه، اول علمي يرببه اند،داده دنیا معتبر علمي مراکز

 همین. است باقي سال ردهچها هنوز گرفتیم؛ نظر در 1404 سال براي را علمي اول

 دنیا در است، اول منطقه در علمي يرببه لحاظ از ایران گفتند گذشته میالدىِ  سال

 پس. است مهم خیلي اینها است؛ هفدهم ما کشور علمي يرببه دنیا سطح در. هفدهم

 پیشرفتهاي ما، قوّت نقاط از دیگر یکي. است علمي پیشرفت ما، قوّت نقاط از یکي

 بینندگان وقت هر که است؛ صنعتي و مهندسي و فني زیرساختهاي جادای در کشور

 کارهاي این. است کرده وادار بحسین به را آنها کردند، بازدید و دیدند آمدند خارجي

 گوناگون زیرساختهاي و مخابرابي اربباطات ها،راه اربباطات، يزمینه در که عظیمي

. است جداگانه داستان یک است، گرفته انجام اینها امثال و صنعتي و مهندسي و فني

 و باید که آنچنان خوب، و روشن گزارشهاي این میبینم وقتي میشوم متوسف واقعاً  من

 ابفاقي چه کشور در بفهمند بشوند؛ خوشحال مردم که نمیشود داده مردم به شاید،

  .1افتدمي دارد

 حضور برکت به سالمي،ا انقالب برکت به ما، ملت و ما مردم اسالمي - ایراني هویت -

 جاافتاده واقعیت یک نظام، اساسي مسالل در مردم شراکت و دخالت و صحنه در مردم

 و پیشگامي و بصیرت و آگاهي با همراه مسلمانىِ  به را ایران ملت دنیا امروز. است

 که امروز بخصوص. نیست کمي چیز این میشناسد؛ مختلف میدانهاي در پیشرفت

  .2کند ایفاء نقش میتواند ایران ملت است، شده آغاز اسالم نیايد در اسالمي حرکتهاي

 هادانشگاه یعني ماست؛ علمي مراکز کیفي و کمّي اربقاء ما، قوّت نقاط از دیگر یکي -

 پیدا اربقاء کیفي لحاظ از و کمّي لحاظ از ما يعلمیه هايحوزه هم. علمیه هايحوزه و

 شرحهاي اینها از کدام هر و ماست، قوّت نقاط اینها. ما هايدانشگاه هم است، کرده

  .3داریم زیادي قوّت نقاط هم اینها از غیر و هست، دنبالش آمارهالي طلبد،مي طوالني

 و عمق لحاظ از که آورد وجود به را بغییرابي افتاد، ابفاق ایران در که انقالبي این -

 که است بغییرات این اساس بر. است اساسي بغییرات است، مهمي بغییرات ژرفا

 اصلي، هايپایه این. آورد وجود به ايگسترده بغییرات و برد پیش را جامعه میشود

. میکنم عرض افتاد، ابفاق که را بغییرابي این از مورد چند من .شد گذاشته محکم

 که طوري همان لیکن ماست؛ چشم جلوي میدانیم، همه میدانید، همه را اینها البته

 خورشید«ضحیها و والشّمس» - میکند خورشید متوجه را ما آن،قر در متعال خداي

 این پدیده، این که کنیم پیدا بوجه ما با میکند یاد سوگند اما ماست، چشم جلوي
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 عظیمِ  هايپدیده این به باید هم ما - است عظمت داراي اینقدر موجود این حادثه،

 پیدا بوجه خودمان که است الزم جهت این از اینها گفتن لذا کنیم؛ بوجه خود اطراف

 بارها. بود غرب به کامل طور به کشور فناوري و علم يبکیه انقالب، از قبل. ... کنیم

 بود، شده سالیده بود، شده خراب که را ما نظامي هواپیماهاي قطعات از بعضي ام؛گفته

 ازب را قطعه این هوالي نیروي داخلي مهندسین نمیدادند اجازه شود، اصال  بود بنا

 را قطعه. بیفتند کردنش درست فکر به اینکه به برسد چه هست، چي ببینند کنند،

 بود بنا اگر یا آوردند؛مي جایش به یکي آمریکا، میبردند هواپیما، بوي میگذاشتند

 محض مونتاژ صنعت داشت، وجود که صنعتي. میکردند اصالحش کنند، اصالحش

 به ملي نفس به اعتماد و علمي ودباوريخ انقالب، از بعد. ابتکاري هیچ بدون بود،

 هايرشته در بزرگ، و برجسته دانشمندان دانشمند، همه این حضور آمد؛ وجود

 جهان، سطح در که داریم کشور داخل در دانشمنداني ما امروز. شد مشاهده مختلف،

 پیش ما دانشمندان. هستند معدودي بعداد شمارشند؛ قابل آنها نظیر و آنها شبیه

  .1جوان هم غالباً ؛رفتند

 فرض مثال میکنید، نگاه که اینها مانند و بزرگ سرداران و شهدا حاالت در االن شما -

 منکر هرکس. است جنگي طرا  یک بالشک مثال، بابمن باقري حسن شهید کنید

 این واقعا که دید خواهد باشد، داشته اطالع کسي واال ندارد؛ اطالع باشد، معنا این

 جنگ وارد کي ؛1361 سال در کي؟. است جنگ طرا  یک ساله چند و بیست جوان

 استرابژیست یک به صفر سرباز یک از حرکت مسیر این. 1359 سال در است؟ شده

 سال دو ظرف در جوان این است؛ ساله پنج و بیست ساله، بیست حرکت یک نظامي،

 سردار فالن دبفرمایی فرض یا. است مهمي ينکته خیلي این! است کرده را حرکت این

 مربضاي آقا زیادند،همین هم هازنده بیاوریم؛ اسم رفتگان و شهدا از حاال - جنگي

 باکري؛ شهید مثال - قبیلند همین از همه دیگران، و نشسته اینجا که( 4)خودمان

 ماه چند حاال شده؛ التحصیلفارغ بازه که است دانشجو جوان یک جنگ آغاز در ایشان

 پادگانها از[ گفتند] که امام دستور به هم بعد گذرانده، ادگانهاپ در هم مدبي یک یا

. دارد حالتي چنین یک باکري شهید 59 سال ماه مهر مثال بیرون؛ آمده بیرون، بیایید

 عملیات در آن قبل خیبر، عملیات در المقدس،بیت عملیات در کنید نگاه شما بعد

 در را، لشکر یک میتواند که است ينظام يزبده يفرمانده یک جوان این المبین،فتح

 نیست؟ عجیب این. کند کار و کند هدایت و بدهد حرکت را قرارگاه یک جاها بعضي

 در حاال ها؛شخصیت بروز مورد در این. است انقالب يمعجزه اینها نیست؟ معجزه این

 است روشن بس از که است مطالبي این کردم عرض منتها است، زیاد حرف زمینه این

 بودند؟ که اینها که نمیکند[ مطلب] این به بوجه کسي یعني گرفته؛ قرار غفلت دمور

 وقت در ساله سي حداکثر و ساله وهشتبیست وهفتبیست جوان یک بودند؟ چه

 به که کرد شروع کجا از او جوان؛ یک انسان، یک نظامي هايبوانایي اوج در و شهادت،

  .2است مهم خیلي این رسید؟ اینجا به مدبي چه در رسید؟ اینجا

 در امروز که شاعري بعداد. است کمیت همین دوره، آن با ما امروز شباهت یک -

 شعرا با و دیدیم و بودیم ما خود که دوره آن حاال - ايدوره هیچ در هست، ما کشور

 بعداد امروز. ندارد سابقه - شنیدیم گذشته از که آنچه همچنین و بودیم، مربب  هم
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 این البته. است ساله دویست يدوره همان شبیه کمیت، لحاظ از کشور، رد ما شاعران

 داخل مردم، متن به آورد را چیز همه را، هنر را، معارف انقالب. است انقالب برکت به

 نوجوانان از داریم؛ شاعر خیلي کشور در ما امروز. شد پیدا جوشش لذا جامعه؛ متن

 انسان واقعاً یعني. پیران و میانساالن با د،برومن جوانان با دبیرستاني، با دبستاني

 سي به مربوط این البته. است زیاد خیلي ما امروز شعراي بعداد کند، محاسبه بخواهد

 روال همین با اگر یعني - کند پیدا ادامه روش همین شاءاللَّهان چنانچه اگر است؛ سال

 کنند بربیت را جوانتر شعراي بتوانند خوب شعراي و بشود بشویق شعر و برویم پیش

 آن و دوره این بین دوم شباهت.شد خواهد بیشتر دوره آن از ما شعراي کمیت قطعاً -

 سابقه اینجور دیگري يدوره هیچ در. است مضمون در نوآوري ساله، دویست يدوره

 مضمون وقتي که کند؛ پیدا راه شعر در بازه حرفهاي و نو مضامین همه این که ندارد

 لفظ به مضمون نیاز یعني. آیدمي هم نو برکیب نو، مضمون وجود بب  به آمد، نو

 البته. بیاورد برکیبات و کند استفاده خود هنر از خود، ذوق از شاعر که میشود موجب

 پخته زبان، بتدریج لیکن باشد، داشته وجود هاليناشیگري است ممکن کار ابتداي در

  .1کندمی پیدا فخامت و میشود استوار و سنجیده و

 در. است ساالريمردم آن، مقابل ينقطه. بود سلطنتي حکومت انقالب، از قبل -

 قبل. اندکارههمه مردم ساالري،مردم حکومت در اند؛هیچکاره مردم سلطنتي، حکومت

 میکرد؛ معین خودش جاي به را یکي میمرد، یکي بود؛ وراثتي حکومت، انقالب، از

. میکردند قبول باید ناچار نمیخواستند، میخواستند، نداشتند؛ نقشي هیچ مردم یعني

 میکنند؛ انتخاب مردم است؛ انتخابي حکومت انقالب، برکت به اسالمي جمهوري در

 دیکتابوريِ  حکومت، انقالب، از قبل. است کننده بعیین مردم خواست مردم، مذاق

 پاکستان از ما دوستان از یکي هست؛ یادم بنده. سیاه و سخت دیکتابوريِ بود؛ امنیتي

 فالن بله، گفت میکرد؛ صحبت میکرد، نقل - مشهد بود آمده قاچاقي - من پیش آمد

! پارک؟ بوي کردم؛ بعجب من. میخواندیم داشتیم دوستان با پارک، بوي ما را اعالمیه

 یک کسي که نمیکرد خطور ما ذهن به اصالً! چیزي؟ چنین است ممکن! اعالمیه؟

 بوي بتواند و باشد اعالمیه آن در دستگاه از انتقاد مقداري و باشد جیبش بوي اعالمیه

 را، آزاد فضاي آمد انقالب. بود روز آن امنیتيِ  دیکتابوري وض  این. برود راه کوچه

 براي را اعتراض و مخالفت فضاي حتّي را، بذکر فضاي را، اصال  فضاي را، نقد فضاي

  .2است بوده جور همین سال دو و سي این طول در. کرد باز مردم

 کار يادامه است؛ الهي حرکت یک اصلِ  محوریترین و بریناساسي عدالت، بر يبکیه -

 کساني يهمه. دارد دشمناني عدالت البته. است باریخ بزرگ مصلحان و انبیا يهمه

 و قلدري با که کساني يهمه. انددشمن عدالت با است، بیعدالتي در نانشان که

 با میشوند، بغذیه - الملليبین يصحنه در چه ملي، يهصحن در چه - زورگویي

 جمهوري نظام و اسالمي انقالب بزرگ هدف و اصلي شعار عدالت،. مخالفند عدالت

  .3هست و بوده اسالمي

 چشمش و بیشتر گذشته هايدوره يهمه از ایران ملت امید و نفس به اعتماد امروز -

 انقالب و اسالم دستاوردهاي از یکي ایران زرگب ملت میان در نشاط و امید. است بازبر
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 بالش راه این در پیشرفت براي و شماریممي مغتنم و دانیممي قدر ما را این. است

  .1کنیممي

 و ملي وحدت که است این میکنند، دنبال آنها که آرزوهایي و کارها از دیگر یکي -

 هم از مختلف نامهاي با را دممر گروههاي و آحاد ببرند؛ بین از را مسؤوالن بین وحدت

 بلند دیوارهاي ایران، ملت عظیم جمعیت بین بکشند؛ دیوار آنها میان و کنند جدا

 را یکپارچگي و وحدت و بکشند آمیزمجادله بحثهاي و سیاسي حزبي، مذهبي، قومي،

 اینها اما کرد؛ یکپارچه را ملت و برداشت را دیوارها آمد اسالمي انقالب. سازند محو

 وحدت دیگر طرف از انحرافي، مسالل طر  با. میکنند دنبال را آن عکس ستدر

 یکي و بضعیف را یکي بیندازند؛ اختالف دالم آنها بین ببرند؛ بین از را کشور مسؤوالن

   .2میکنند دنبال را اهداف این. کنند بقویت را دیگر

 چنین اصالً که ودب روز یک اما است؛ شده باز اندیشیدن راه انقالب، برکت به امروز

 کشور، دانشگاهي محی  همین در انقالب، از قبل ببینید شما. نمیشد داده اياجازه

 کشور علمي ساختن در بتواند است ممکن ایراني یک که نداشت راه فکر این اصالً

 که گفتید هم درست و گفتید دوستان شما از بعضي. کند حرکت استقالل با خود،

 براي دیگران که بود چیزي ما کشور در آموزشي و ليبحصی و علمي هايبرنامه

 کرده طرّاحي نمایند، استثمار را آن و کنند استفاده آن از همیشه باید که کشوري

  .3میشد عمل همان و بودند

3 

ـــتاوردهای( ج  دس

 :خارجی

 

 عمـده مسـائل در اثرگذاری -1

  منطقه

 دنیا در نفس عزت -2

 انقـالب برخی بر ذاریگتاثیر -3

 :ها
 مصر الف(

 بونس ب(

 لیبي ج(

 هیبــت شــدن شکســته -4

 استکبار

 خواهیاسـالم موج سه ایجاد -5

 : دنیا در
  اسالم به گرایش الف(

 مارکسیستي نظام شکست ب(

 غربـي، لیبرالیـزم از شدن مویوس ج(

 اقتصــاد و غــرب دموکراســي لیبــرال

 کاپیتالیستي

 سیاسی استقالل -6

 بـا مقابلـه جرئت کردن پیدا -7

 مسالل در اثرگذاري در وارجهش اربقاء مدت، این در ما مثبت نقاط از دیگر یکي» -

 اثرگذار کشور یک اسالمي، جمهوري نظام امروز. است جهان مسالل و منطقه يعمده

 این میگذارد؛ اثر جهاني مسالل رد حتّي منطقه، مسالل در او «نه» و «آري» است؛

  .4است مهم خیلي کشور براي

 که نبود این در فق  - اسالمي انقالب پیروزي از قبل - ما بزرگ ملت مشکل

 کنار و میآوردند کار روي آنها اطالع بدون را کشور سیاسي مسئوالن بیگانگان،

 جریانات از مردم که بود این مسئله اما بود، بزرگي مصیبت البته این میگذاشتند؛

 سرعت میزان گیرياندازه دیگر، کشورهاي با کشور يمقایسه کشور، پیشرفت کشور،

 براي بود، کار اهل کسي اگر. بودند بیگانه و بیخبر بکلي اهداف، سوي به کشور حرکت

 محسوب مردم آحاد يمسئله کشور کار بود؛ خودش کار دنبال بود؛ کار اهل خودش

 یا میخوانند باریخ در یا هم جوانها میکردید؛ مالحظه که شد نهما هم نتیجه. نمیشد

 دست به کشور که میدیدید و هست، یادبان که هم بعضي میشنوند؛ بزرگترها از

 اداره چگونه - بودند الملليبین سیاستهاي يبازیچه آنها خود که - معدودي يعده

 چون بود؛ شده ببدیل گوناگون هايزمینه در يافتاده عقب ملت یک به ملت. میشد

 در که نداشتند آنها از هم خبر نداشتند؛ آن کالن مسالل و کشور کار به کاري مردم

 کشور انتظار در ايآینده چه است، حاکم کشور بر سیاستي چه میگذرد، چه کشور

 و نداشتند بوجهي اینها به مردم میکنند؛ دخالت کشور در دارند کساني چه است،

: میدیدیم که بود همان هم نتیجه. نمیکرد علم و معرفت میدان ردوا را آنها هم کسي
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 دنیا های قدرت

 کشـی خـط شکستن هم در -8

 پذیر سلطه و گر سلطه

 اسالم دنیای بیداری -9

 و اسالمی های ارزش معرفی -10

 دنیا به الهی مااحک

 دنیا در دینداری و دین رونق -11

 اسـالمی هویت گیری شکل -12

 مسلمان های ملت برای

 و اخـالق پـرچم برافراشتن -13

 دنیا در معنویت

 مظلومیت و عدالت از سخن -14

 جهانی عظیم منبرهای در

 دل در امیدها شدن زنده -15

 جوامع

 مردم دنیاي به نه مردم، ایمان به نه که میگرفتند قرار کشور کارهاي رأس در عده یک

 خودشان شخصي زندگي به آنها دلبستگي. نداشتند دلبستگي هیچ آنان آخرت به نه و

 این میشد؛ منحصر خارجي بهاياربا با بست و بند به شخصي، زندگي حفظ خاطر به و

 شدند مردم برگرداند؛ را صفحه انقالب. بود انقالب از پیش در ما ملت زندگي وض 

 که میبینید و. .... کشور مسالل در گیربصمیم و کشور اختیار صاحب کشور، صاحب

. است کرده پیشرفت سرعت به مختلف میدان در انقالب، مدت طول در ایران ملت

 برایش و مینشستند هم دور دیگران هم را او خود سرنوشت که ملتي همان

 کشور مدیران و خود رؤساي بعیین در حتّي ایران ملت و میکردند گیريبصمیم

 منطقه مسالل در او نقش که است رسیده جایي به امروز ملت، همان نداشت؛ دخالتي

 مدارانتقدر و مستکبران حرف این. نیست ما حرف دیگر اینکه. است کننده بعیین

 و حضور بدون میکنند اعتراف که است جهاني مسالل در نهي و امر صاحبان و دنیا

 . 1نیست شدن حل قابل خاورمیانه يمنطقه مهم مسالل ایران، خواست

 یک دارد؛ مختلفي ابعاد خیلي شماها کار البته. بکنم عرض جمله یک فق  من -

 چیزِ  این داد؛ کشور این به و ملت این به را ملي عزت احساس که است این بعدش

 دست از را خودشان نفس عزت که میشوند گرفتار وقتي آن ملتها. است مهمي خیلي

 را خودشان ارزش که میکنند قبول را دیگران نوکري رایگانبه وقتي آن بدهند؛

 مثل - میخیزد پا به وقتي آن مظلوم ملت یک. است این نفس عزت. کنند فراموش

 که دارد عزبي کند احساس که - دیگر کشورهاي بعضي و آفریقا شمال ملتهاي همین

 را او نمیتواند نیرولي هیچ و برمیخیزد دیگر وقت آن شده؛ پایمال زمان طول در

 به انقالب. است این نفس عزت. افتاده ابفاق این میکنید؛ مشاهده دارید که بنشاند؛

  .2داد نفس عزت ما کشور به ما، ملت

 البهايانق فضاي در امسال. دارد دیگري هواي و حال ما فجر يهده بخصوص امسال -

 به ردمم انقالبي حرکت لیبي، در چه مصر، در چه بونس، در چه منطقه، این پیروز

 است، بزرگي يمژده ایران ملت ما براي این گرفت؛ انجام بزرگي کارهاي رسید، نتیجه

 یک رد را بهمن دوي و بیست و فجر يدهه ما امسال. است مبارکي و شیرین يحادثه

 نسبي طوربه ا،انقالبه این پیروزي با ایران ملت گفت باید. میکنیم برگزار فضالي چنین

 عرض هزمین این در مختصري یک شاءاللَّهان من امروز حاال که آمد؛ در غربت از

 .کرد خواهم

 يسلهسل و شهرستانها گوناگون حوادث آن نمیبود، قم دي نوزده يحادثه اگر -

 آن و بحوالت آن اگر. آمدنمي وجود به کشاند، مبارزه میدان به را مردم که هااربعین

 انقالب. نمیرسید پیروزي به اسالمي انقالب آمد،نمي وجود به بهمن 22 نبود، حوادث

 هیبت شکست، استکبار هیبت شد، شروع استکبار با چالش رسید، پیروزي به اسالمي

 با که - ابرقدربها پوشالي هیبت شدن شکسته این اگر. تشکس صهیونیسم و آمریکا

 - میکنند بصرف انسانها دنیاي در خودشان وجود واقعیت از بیش خودشان هیبتِ 

 ایران، مردم ایستادگي کرد، بیدار و انداخت فکر به مختلف کشورهاي در را مسلمانها

 بوأمان سختِ دوران در بحمیلي، جنگ در مختلف، حوادث در ایران ملت مظلومیت

 - رفتند پیش ثبات با ایستادند، محکم اینجور ایران ملت اینکه - بحریم و مقدس دفاع

                                                           
 1385/09/22خبرگان  مجلس انتخابات آستانه در مردم مختلف اقشار دیدار در بیانات . 1
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 چالش به این اگر نبود، ایستادگي این اگر نبود، ثبات این اگر. داد بکان را ملتها

 به اسالمي بیداري نمیشدند؛ میدان وارد ملتها نبود، ابرقدربها دروغین هیبت کشیدن

  .1آمدنمي وجود

 در هاخیلي. کرد پیدا ايبازه رونق یک دنیا در اسالم شد، پیروز که اسالمي انقالب -

 چنین یک بوانست که بود پرقدرت موبور کدام این بود؟ چه این که افتادند فکر به دنیا

 و اسالمي انقالب پیروزي داد؟ بکان را غرب که بیاورد وجود به را عظیمي يحادثه

 بروند افتادند فکر به هاخیلي. داد بکان را سلطه نظام داد، بکان را غرب امام، عظمت

 مشتاق لذا آمد؛ دستشان اسالم از حقایقي کردند، مراجعه قرآن به. چیست این ببینند

 موج یک حمله، یک فصل، یک برهه، آن در. کردند پیدا اسالم به گرایش شدند، اسالم

 نظام که شد وقتي آن دوم، موج .کرد پیدا هم ادامه که آمد، وجود به اسالم سمت به

 مردمان و زیاد جوانهاي اسالمي، کشورهاي در حتّي. خورد شکست مارکسیستي

 فکر بودند؛ بسته مارکسیستي نظام به را خودشان امید که بودند زیادي بااخالصِ

 و چه و چه و عدالتيبي و فقر بوانست خواهند سوسیالیستي دولت بشکیل با میکردند

 بنده بودند؛ صادقي مردمان واقعاً هم هاشانبعضي کنند؛ دور کشورهاشان زا را چه

 مردمان مسلمانهاشان؛ غیر از چه مسلمانهاشان، از چه بودم؛ دیده را اینها از بعضي

 خاطر براي بودند شده مارکسیست نداشتند؛ اعتقادي هیچ اسالم به اما بودند، صادقي

 مارکسیسم که بعد هست؛ مردم براي يامید مارکسیسم در میکردند خیال اینکه

 این يهمه .آمدند اسالم سمت به لذا ندارد؛ ايفایده نه، دیدند اینها خورد، شکست

 شعار دیگر، جاهاي و یمن و لیبي و بونس و مصر در دیدید شما که جواني هايگروه

 پیش، سال چهل حدود یعني - میالدي 70 و 60 هايدهه در اینها میدادند، اسالم

 اگر میدادند؛ کمونیستي شعارهاي میدادند، چپ شعارهاي شانهمه - پیش سال سي

 کشور در حتّي. بود مارکسیستي حرفهاي الیشالبه میگفت، چیزي اسالم از کسي هم

 از که کساني بودند. بیاورم اسم نمیخواهم من بود؛ قبیل این از مواردي هم ما خود

 داشت که بود مارکسیستي بفکرات واق  در مي،اسال حرف اليالبه اما میگفتند، اسالم

 آنکه از بعد. میبخشد را خودش اثر جالي یک اینها خب،. میشد برویج و ببلیغ

 به شدند، مویوس مارکسیسم از که هاگروه این يهمه خورد، شکست مارکسیسم

 نگاه اسالمي احکام به کردند، نگاه قرآن به کردند، نگاه اسالم به برگشتند؛ اسالم

 سر اسالم يپایه بر نظامي یک عجب، دیدند کردند؛ نگاه اسالمي جمهوري به گردند،

 و ظالم قدربهاي يهمه گرفته، دست سر را مترقي و مدرن شعارهاي يهمه آمده، پا

 و ایستاده کوه مثل هم این میکند، مبارزه دارند او با ملتها خون مکندگان و ستمگر

 را همانهالي. چیست این ببینیم بیالیم خب عجب، گفتند آمدند؛ شگفت به. نمیلرزد

 کنند، پیدا را آنها بودند نتوانسته و میگشتند دنبالش مارکسیزم در و میخواستند که

 بود مقط  یک هم این. هست اسالم در حاال میدیدند خورد، شکست بکلي که هم بعد

 از شدن ویوسم است؛ آمده وجود به حاال هم مقط  یک. شد پیدا اسالم به گرایش که

است؟  خبر چه بینیدمي. کاپیتالیستي اقتصاد غرب، دموکراسي لیبرال غربي، لیبرالیزم

 در. نمیشود کوچک که قضیه واق . کنند کوچک ببلیغات در را مسئله این میخواهند

 خیابان در هم آن نیویورک، در یعني آمریکا، اقتصادي پایتخت در آمریکا، مالي مرکز

 جم  جمعیت نفر هزاران دنیاست، داريسرمایه اصلي کانون که «استریت وال»
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 نه پوستند،سیاه همه نه مهاجرند، نه اینها. نمیخواهیم را داريسرمایه ما بگویند بشوند،

 هست، سیاستمدار هست، دانشگاه استاد میانشان در اند؛جامعه پالین طبقات از

. نمیخواهیم را کاپیتالیستي نظام ما میگویند اند؛پیوسته اینها به دانشجولي هايگروه

 نه یعني ،«غربي نه شرقي، نه» گفتیم اول از که هم ما ماست؛ حرف همین این خب،

 رفت، جهنم به که بود اشسوسیالیستي آن سوسیالیستي؛ نظام نه کاپیتالیستي، نظام

 بیشتر اسالم به اقبال حادثه، این از بعد. میشود سرازیر یواش یواش دارد هم این

  .1است سوم موج است؛ دیگر موج یک هم این. شد واهدخ

 بزرگ، دنیاي این در امروز یعني. داد کشور به را سیاسي کامل استقالل آمد انقالب -

 او، خواست کند ادعا بتواند که ندارد وجود قدرت یک بزرگ، قدربهاي این میان در

 ينکته این. دارد یريبوث اندک ایران ملت یا کشور مسئولین ياراده بر او ياراده

 ملتها براي را جذابیت بیشترین - سیاسي عزت استقالل، ایستادگي، یعني - بخصوص

 بخش میکنند، احترام احساس ایران بزرگ ملت به نسبت ملتها بینیدمي اینکه. دارد

  .2سیاسي استقالل: است قسمت این به مربوط اشعمده

 خوب ما ملت سال، سي این گوناگون آزمونهاي در مقدس، دفاع در انقالب، در -

 حرکت که هم مقداري همان به کردیم، کار که هم مقداري همان به. دادند امتحان

 جاء من»: است بزرگ خیلي دستاوردها البته. داد دستاورد متعال خداي کردیم،

 در بودیم کجا ما. داد ما به متعال خداي ما، بالش برابر ده. «امثالها عشر فله بالحسنة

 شده، فراموش گمنام، منزوي، عالم؟ ملل بین در و اسالم امت بین در طاغوت وراند

 که هاليهمت آن بدون شجاعتها، آن بدون الزم، حساسیتهاي بدون خود درون در

 عالم ما، دانشمند ما، جوان امروز. بودیم اینجوري میکند؛ وادار جهش به را ملت یک

 آرزوها آن راه در دارند، بزرگ آرزوهاي ما، مردم آحاد ما، کشاورز ما، صنعتگر ما،

 شعار دنیا، قدربهاي بزرگترین. بینیدمي دارید هم را اشنتیجه و کنندمي حرکت

 این با را ایران ملت میکنند خیال! اسالمي جمهوري با يمقابله اندداده قرار را خودشان

 میکند هویت احساس نایرا ملت که نمیدانند میکنند؛ بهدید میکنند، ارعاب دارند کار

 ایران ملت را خودش مان  عالم، مادي قدربهاي برینخبیث و برینمادي بیندمي که

 گویندمي. نیست کمي چیز این دارد؛ که شومي اهداف به رسیدن براي بیندمي

 شومشان اهداف از این برابر ده و کنیم چنان کنیم، چنین خاورمیانه در ما خواهیممي

 این. است مان  اسالمي جمهوري ملت است؛ مان  ایران ملت ؛گویندنمي هم را

 است دولت این عظمت است؛ نظام این عظمت است، ملت این عظمت يدهندهنشان

 يحوزه یک در حداقل - بتوانند عالم مستکبران اینکه از بشود مان  بوانسته که

 در حرکت با رانای ملت را این. برسند خودشان اهداف به - عالم جغرافیاي از مشخصي

  .3آورد دست به دین احکام يعرصه

 باریخ در را آن ایران ملت که بود باریخي بزرگِ نوآوري یک خود اسالمي انقالب -

 نوآوري اسالمي جمهوري بود؛ نوآوري انقالب. رساند ثبت به بشریت باریخ و خودش

 گر،سلطه بخش کی: شد بقسیم بخش دو به دنیا استعمار، شروع دوران از بعد از. بود

 به بکیه با سال ، به بکیه با دانش، به بکیه با قدربهایي و دولتها پذیر؛سلطه بخش یک

                                                           
 1390/07/20 کرمانشاه سنت اهل و شیعه روحانیون جم  در بیانات . 1
 1389/11/15عربي  خطبه برجمه+  بهران جمعه نماز هايخطبه . 2
 1388/04/29 مبعث سعید عید سالروز در بیانات . 3
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 این گر،سلطه شدند آنها بگیرند؛ سلطه زیر را دیگري کشورهاي بوانستند گري،فریب

 میان بقسیم به کرد عادت دنیا. پذیرسلطه شدند ـ ناخواه و خواه ـ کشورها این و ملتها

 و استثمار یوغ و فرمان زیر باید ملتها از جمعي سنتي، طور به پذیر؛سلطه و گرهسلط

 اسالمي جمهوري و اسالمي انقالب. گرفتندمي قرار دیگري ملتهاي و دولتها استکبار

 اعالم اسالمي جمهوري. شکست هم در را غل  نظام این و باطل کشيخ  این و آمد

 هرگز باشد، داشته قدرت و بتواند اگر هم خود و است مخالف گريسلطه با کرد

 زیر را خود ملت کشور، مسئوالن نه و را دیگري ملت نه کرد؛ نخواهد گريسلطه

 با اما است؛ مخالف گريسلطه با. کشید نخواهند خود يناخواسته يسلطه

  .1است مخالف بیشتر پذیريسلطه

 ماري،استع دشمنان يیهبق از انگلیسیها کار، این در: بگویم را این میخواهم -

 يزندگ سالها اینها هند، يقارهشبه در و عربي، کشورهاي و برکیه ایران، در متبحربرند؛

 کرد حریکب شیعه علیه را سني میشود چگونه که هستند آشنا کار رموز با و اند،کرده

 از عدب از. اندکرده و. بلدند خوب اینها کرد؛ بحریک سني علیه را شیعه میشود چگونه و

 از ودیم،ب شاهد را این ما گرفت؛ شدت استعماري حرکت این اسالمي، انقالب پیروزي

 سالهاي یا ،اخیر روزهاي این و میدادیم؛ هشدار و میدیدیم را هایشنشانه انقالب اول

 به و دآور دست به را بزرگي هدف یک بوانست اسالمي جمهوري اینکه خاطر به اخیر

 داعي و یزهانگ ،«اسالم دنیاي بیداري» از بود عبارت قله نآ و برسد بزرگي يقله یک

 لذا .شد قویتر و شدیدبر اختالف، ایجاد براي استکبار يجبهه و افکناناختالف

 .میکنند کاريهمه

 اینطور اینکه براي کردند طراحي جدیدي هايبرنامه اینها ایران، در انقالب پیروزي با -

 انقالب اسالمي، انقالب که حالي در است؛ شیعه قالبان انقالب، این که کنند وانمود

 افتخارش اسالمي انقالب. است اسالم پرچم برافراشتن است، قرآن انقالب است، اسالم

 را، اسالم معنویت ارزش و را الهي احکام را، بوحید را، اسالمي ارزشهاي که است این

. شدیم موفق ما یهادشمن يهمه رغمعلي. شد موفق و میکند معرفي دنیا به دارد

 زنده مسلمانها در را اسالم به بفاخر و افتخار رو  را، اسالمي غرور رو ِ  اسالمي انقالب

 که بود شیعي انقالب یک انقالبمان ما اگر والّا مخالفند؛ این با دشمنند، این با آنها. کرد

 کاري ما هب هم آنها نداشتیم، کاري اسالم دنیاي به ما و میشدیم جدا اسالم دنیاي از

 اسالمي انقالب انقالب، این دیدند آنها. نمیکردند دشمني انقالب با آنها نداشتند،

  .2است

 از بعد کرد؛ بشریح آگاهان و ملت براي انقالب، پیروزي از قبل را اصول این امام -

 زنده که وقتي با و نمود گذاريپایه را اسالمي جمهوري آن، براساس انقالب، پیروزي

 به اسالمي جمهوري که لذاست. کرد مجاهدت آن براي و ایستاد اصول این پاي بود،

. کند زنده مسلمان جوام  دل در را امیدها بوانست نظیربي و نوین پدیده یک عنوان

 بقلیدي شکل یک این که فهمیدند اسالم دنیاي بیرونِ و اسالم دنیاي سرباسر در همه

 بودند، شنیده غربي و شرقي رژیمهاي نامطمئن   زبانهاي از را شعارش که آنچه از

 در بنابراین. است جدید بحرّکِ قدرت و حیات داراي و نو پدیده یک این نیست؛

                                                           
 1387/01/01ي رضو مطهر حرم مجاوران و زالران اجتماع در بیانات . 1
 1385/10/25بشی   و بسنن اهل علماي اندیشيهم در کنندگانشرکت دیدار در بیانات . 2
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 امید و بحرّک به مسلمان ملتهاي اسالمي، جمهوري شدن برپا با اسالم، دنیاي سرباسر

  .1است طورهمین هم االن. کردند پیدا دست جدیدي

 اخالق، پرچم برافراشتن. کرد بلند را اخالق و عنویّتم پرچم اسالمي جمهوري نظام -

 حضور از ناشي اقتدار و عظیم حرکت با نیست؛ بومین قابل گريموعظه موض  از فق 

 و جهاني عظیم منبرهاي در ما امروز. است شده برافراشته دنیا در پرچم این مردم،

 جمهوري نظام برکت هب این و میگوییم سخن ملتها مظلومیّت و عدالت از المللي،بین

 بسیج و مردم حضور. نبود چیزي چنین اسالمي، انقالب پیروزي از قبل. است اسالمي

 این. باشد جهاني عظیم حرکت این يپشتوانه میتواند جانها و جسمها و دلها حقیقىِ 

  .2است بسیج عظیم مسؤولیت

 و داد امید دنیا مبارزان به طرف یک از خود، پیروزى از پس ایران، اسالمى انقالب -

 عالم ىنقطه هر در نامردمى و جور و ظلم با خواستندمى که را غیربمندانى دلهاى

  .3برگرداند مسلمان ملتهاى به را اسالمى هویت دیگر، طرف از و کرد زنده کنند مبارزه

 رسید، پیروزي به انقالب این که روزي آن. است شده دیگري دنیاي دنیا، بالشک -

 این که روزي آن. بود متفاوت خیلي هست؛ امروز که نبود این دنیا در اسالم وض 

 نبود این هم کشور همین داخل در داريدین و دین و اسالم وض  شد، شروع نهضت

 برالت دین از بود؛ منزوي و مظلوم و غریب دین، کنید؛مي مشاهده امروز شما که

 دیني غیر فرهنگ وض ! کشیدندمي تخجال داريدین از دارهادین حتّي جستند؛مي

 که بود این جوان یک از دیني بعریف بزرگترین که بود رسیده جایي به دیني ضد بلکه

 خدا از دوري و اسالم از دوري سمت به چیز همه! است نمازخوان جوان فالن بگویند

 اما بود؛ ظمحفو ظواهر از بعضي. بودند کرده آلوده گناه به را کشور این دیوار و در. بود

 و نبود؛ خبري دین هدفهاي سمت به عمومي حرکت از دین، رو  از دین، بواطن از

 کشورهاي در مسلمان مردمان برینمتدین از یکي مردمش که بود ایران در این

 جاها بعضي در بود؛ اینجا مثل وض  اسالمي، دیگر کشورهاي بعضي در. بودند گوناگون

 مجام  در! مسلمانند که آمدنمي یادشان اسالمي ايکشوره سران. بود بدبر وض  هم

 یک که بود این آمد،نمي کسي یاد به مطلقاً که چیزي اسالمي، رسميِ  و سیاسي

 جلوگیري اسالمي ضد بظاهر یک از یا بگیرد، انجام اسالمي بظاهر یک و حرکت

 که است هرسید جایي به کار امروز! نبود مطر  اسالم عنوان به چیزي اصلًا بشود؛

 دشمنان نیست؛ اعتقادي و شخصي و فردي دشمنان منظور، دین و اسالم دشمنان

 شهوات و هوسها و اطماع مقابل در سدي را مردم داريدین که هایيآن است؛ سیاسي

 یاد خطرناک يپدیده یک عنوان به عالم، سطح در دین گسترش از بینندمي خود

  4.« کنیم بوجه خیلي واقعیت نای به باید ما! کنندمي
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  ه شده شدپاسخ دادپاسخ داد  اسالمیاسالمی  انقالبانقالب  دستاوردهایدستاوردهای  دربارهدربارهبیانات بیانات   دردرهایی که هایی که ج ـ پرسش ها و شبههج ـ پرسش ها و شبهه

 پاسخ رهبر انقالب به استناد عین عبارات محور پاسخ عنوان پرسش یا شبهه ردیف

 این سخن خطاست انقالب در خالء متولد شد؟ 1

 آمـدهفراهم معرفتـىِ بعبیـرات و حاتاصطال میکنند خیال کسان بعضي»-

 میشـود، کشـور وارد کـه غـرب دمکراسـي لیبـرال اصـطال  به اردوگاهِ در

 و تاسـ نشنیده را آنها انقالب که است ايبازه حرفهاي و جدید سوغابهاي

 در انقـالب .خطاست این بشنوند؛ را حرفها این انقالبیّون و انقالب باید حاال

 شد ینبدو وقتي معرفتي قطور کتاب این و اسالمي انقالب. نشد متولّد خأل

م هم و حرف هم بود؛ دنیا در حرفها این همه که  دوجـو عینیّـتش و بجسـّ

 «.داشت

2 
شعارها و هدف های انقـالب 

به نسبت گذشته تغییر کـرده 

 است؟

 همان امروز انقالب  شعارهای

 است اول روز شعارهای

ــروز انقــالب، شــعارهاي»- ــن کــه اســت؛ اول وزر شــعارهاي همــان ام  ای

 هسـتند اياشـاره انگشت مثل شعارها. است انقالب سالمت يدهندهنشان

 شـعارها وقتـي. میکننـد برسـیم را هـدفها میکننـد، اشـاره هـدفها بـه که

 کـه است این معنایش ماند، باقي انقالبي یک در نظامي، یک در شدهبثبیت

 اسـت؛ نکـرده یـداپ بغییـر هـدفها اسـت؛ اول شکل به نظام این در هدفها

 منحــرف اصــلي هــدفهاي و مســتقیم صــراط از مــردم و اندرکاراندســت

 «.است انقالب اول شعارهاي همان ایران، ملت شعارهاي امروز. اندنشده

3 
 عوامل بر توانست انقالبچرا 

 د؟کن غلبه اش ناکامی

 حـرف اسـالمی انقالب چون

 میـان بـه را)توحیـد(  نویی

 آورد

 پیروز نستنمیتوا نبود، اسالمي ایمان و دیني اعتقاد به متّکي انقالب اگر»-

 و آورد وجودبـه را حرکـت ایـن بوانسـت کـه بود مردم یکایک ایمانِ. شود

 خیرا سال صدوپنجاه نهضتهاي همه اسالمي انقالب از قبل. بخشد استمرار

 انسـتبو انقـالب. شـدند روروبه ناکامي با ولي کردند، دنبال را هدف همین

 ا؟چـر. کنـد غلبـه ناکامیـاش عوامـل بر و برود پیش قدرت با راه همان در

 نستمیتوا که نویي حرف آورد؛ میان به را نویي حرف اسالمي انقالب چون

. نـدک بـاز جا خود براي اسالم، دنیاي در بخصوص عمومي، افکار دنیاي در

 جانبـههمه و دقیق و عمیق معناي با بود؛ بوحید نو حرفِ این اعظم قسمت

 حکومتهـاي نفـي و جامعـه بـر الهـي ارزشهاي حاکمیت یعني بوحید. آن

 ابراینبنـ. اصـیل و انساني ارزشهاي بر طغیانگر و فاسد استبدادي، طاغوبي،

 اسـالمي انقـالب پیـام و اسـالمي شعار اساسي رکن و فقرات ستون بوحید

 «.بود

4 
بهترین شـکل مردمسـاالری 

 کدام است؟

مردمساالری بر پایه تفکرات 

 دینی

 شـود، آشـنا خـودش کرامـت بـا بوانسـت انقـالب برکـت به ایران ملت»-

 یـقعم ایمـان خوشـبختانه. کنـد انتخاب و اقدام و بگیرد بصمیم بیندیشد،

 فکّـراتب پایـه بر را ساالريمردم طبیعي طوربه اسالمي مباني به ایران ملت

 در. اسـت همـین هـم سـاالريمردم شـکل بهتـرین که کرد، استوار دیني

 از مطلـق طوربـه میتـوان کـه اسـت دینـي و اسـالمي ارزشهاي وبچارچ

 آمـد؛ پـیش مـا کشـور در طبیعـي طوربه این و کرد، حمایت ساالريمردم

 «.نیست سطحي ایمانشان و مؤمنند ما مردم چون

5 
 خـدماتِ ترین بزرگ از یکی

 ملـت دینـی عظـیم حرکت

 ؟ایران

 غلــط افســانهزایــل کــردن 

 «سیاست از دین جدایی»

 کـه بـود ایـن ایران، ملت دیني عظیم حرکت خدماتِ بزرگترین از کيی»-

 با مردم هم. برد بین از و کرد زایل را «سیاست از دین جدایي» غل  افسانه

 دسـتور بـه هـم و کردنـد بلند آزادي پرچم و شدند میدان وارد دین انگیزه

 هبـ و شـدند آنهـا قافلـه پیشـرو بزرگ، علماي و دیني احکام منادیان دین،

 ایـن در خدا دینِ حاکمیتِ به منتهي حرکت، آن کهاین با درآمدند حرکت

 از بربـر و - سیاسي امور که گردید روشن مسلمین، براي گاهآن. شد کشور

 دیـن از و اسـت عجـین دیـن با - والیت و حکومت امر سیاسي، امور همه
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 «.نیست پذیر جدایي

6 
از مطالعه تاریخ انقالب های 

ای به دسـت بزرگ چه نتیجه 

 می آید؟

 بیشترین یا انقالبها آن یهمه

ـــرینمهم و ـــا ت ـــه آنه  ب

 منتهـی سیاه هایدیکتاتوری

 شدند

 در بهـاانقال کـه داننـدمي اند،خوانده را دنیا هايانقالب باریخ که کساني»-

 ادایجـ فجـایعي چه آمد، وجود به هاآن در بزرگ هايانقالب که کشورهایي

 هـايريدیکتابو به هم هاآن برینمهم و بیشترین یا انقالبها آن يهمه. کرد

 يروسـیه انقـالب قبـل، قـرن دو در فرانسـه انقـالب. شـدند منتهي سیاه

 هبـ آن امثـال و کودبـا شکل به که هایيانقالب و قبل قرن یک در شوروي

 و دهکـر متوقّـف را هادمکراسي کردند، پایمال را مردم حقوق آمدند، وجود

 «.گرفتند نادیده کلّيبه را مردم آراي

7 
هنر بزرگ انقـالب اسـالمی 

 ایران چه بود؟

دخالت دادن مـردم در امـور 

 کشور

 -اصلهف کمترین در و بدهد ملت این به را آزادي بوانست اسالمي انقالب»-

 و دادن رأي معنـاي قرنهـا کـه را مـردم همین -شد دنیا حیرت موجب که

 ملمـوس طوربـه بودنـد نسـتهنتوا را کشـور امـور در کـردن دخالت معناي

 دنیـاي کـه ايشیوه همان با را هاآن و بیاورد رأي صندوقهاي پاي بچشند،

 نـد،ک وارد آن در ايخدشـه کمترین بواندنمي و داندمي معتبر را آن مدرن

 فتـادها ابّفـاق کشـور ایـن در انتخابات همهاین. نماید دخیل کشور امور در

 بـزرگ هنـر این. اندکرده دخالت و رکتش ايضایعه هیچ بدون مردم است،

 «.بود اسالمي نظام

8 
مشکل ملت ما قبل از پیروزی 

 انقالب چه بود؟

ــا از  ــتن آنه ــه نگهداش بیگان

 مسائل و اوضاع کشور

 ایـن در فقـ  - اسـالمي انقالب پیروزي از قبل - ما بزرگ ملت مشکل»-

 ارکـ روي اآنهـ اطـالع بـدون را کشور سیاسي مسئوالن بیگانگان، که نبود

 ایـن لهمسـئ امـا بود، بزرگي مصیبت البته این میگذاشتند؛ کنار و میآوردند

 بـا کشـور يمقایسـه کشـور، پیشـرفت کشـور، جریانـات از مـردم که بود

 اهـداف، سـوي به کشور حرکت سرعت میزان گیرياندازه دیگر، کشورهاي

 کـار اهـل خـودش براي بود، کار اهل کسي اگر. بودند بیگانه و بیخبر بکلي

 محسـوب مـردم آحـاد يمسـئله کشـور کـار بـود؛ خودش کار دنبال بود؛

 ریخبـا در یـا هم جوانها میکردید؛ مالحظه که شد همان هم نتیجه. نمیشد

 یدیـدمید و هسـت، یادبان که هم بعضي میشنوند؛ بزرگترها از یا میخوانند

 سیاسـتهاي يبازیچـه آنهـا خـود که - معدودي يعده دست به کشور که

 در يافتـاده عقـب ملت یک به ملت. میشد اداره چگونه - بودند الملليبین

 و کشـور کـار بـه کـاري مـردم چـون بود؛ شده ببدیل گوناگون هايزمینه

 چـه کشـور در کـه نداشـتند آنهـا از هـم خبـر نداشتند؛ آن کالن مسالل

 کشـور انتظـار در ايآینـده چه است، حاکم کشور بر سیاستي چه میگذرد،

 «.میکنند دخالت کشور در دارند کساني چه است،

9 
پیشرفت های نظامی امثـال 

در مدتی کوتـاه  یشهید باکر

 معجزه نیست؟

 معجزه انقالب است

 زهبا که است دانشجو جوان یک جنگ آغاز در ایشان باکري؛ شهید مثال»-

 ده،گذرانـ پادگانهـا در هـم مـدبي یک یا ماه چند حاال شده؛ التحصیلفارغ

 بیـرون؛ هآمـد بیـرون، بیایید پادگانها از[ گفتند] که امام دستور به هم بعد

 اهنگـ شـما بعد. دارد حالتي چنین یک باکري شهید 59 سال ماه مهر مثال

 عملیـات در آن قبـل خیبـر، عملیـات در المقـدس،بیت عملیـات در کنید

 یـک میتوانـد که است نظامي يزبده يفرمانده یک جوان این المبین،فتح

 ارکـ و کنـد هـدایت و بدهد حرکت را قرارگاه یک جاها بعضي در را، لشکر

 «.است انقالب يمعجزه اینها نیست؟ معجزه این نیست؟ عجیب این. کند

10 
سیاست غرب درباره مـایوس 

شــدن مــردم از لیبرالیــزم 

 در را مسـئله ایـن میخواهند

 کنند کوچک تبلیغات

 اقتصــاد غــرب، دموکراســي اللیبــر غربــي، لیبرالیــزم از شــدن مــویوس»-

 ببلیغـات در را مسئله این است؟ میخواهند خبر چه بینیدمي. کاپیتالیستي
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 در آمریکـا، مـالي مرکـز در. نمیشـود کوچک که قضیه واق . کنند کوچک غربی؟

 وال» خیابـان در هـم آن نیویـورک، در یعنـي آمریکـا، اقتصـادي پایتخت

 جمـ  جمعیت نفر زارانه دنیاست، داريسرمایه اصلي کانون که «استریت

 همـه نـه مهاجرنـد، نـه اینهـا. نمیخواهیم را داريسرمایه ما بگویند بشوند،

 دانشـگاه اسـتاد میانشـان در انـد؛جامعه پـالین طبقـات از نه پوستند،سیاه

 اند؛پیوســته اینهــا بــه دانشــجولي هــايگروه هســت، سیاســتمدار هســت،

 ماست؛ حرف همین این خب،. نمیخواهیم را کاپیتالیستي نظام ما میگویند

 کاپیتالیسـتي، نظـام نه یعني ،«غربي نه شرقي، نه» گفتیم اول از که هم ما

 هـم این رفت، جهنم به که بود اشسوسیالیستي آن سوسیالیستي؛ نظام نه

 بیشـتر اسـالم بـه اقبال حادثه، این از بعد. میشود سرازیر یواش یواش دارد

 «.است سوم موج است؛ دیگر موج یک هم این. شد خواهد

11 
 طاغوت دوران جایگاه ما در

 بـین در و اسالم امت بین در

 عالم کجا بود؟ ملل

 شده فراموش گمنام  منزوی 

ــــود درون در ــــدون خ  ب

 الزم های حساسیت

 ما تمل سال، سي این گوناگون آزمونهاي در مقدس، دفاع در انقالب، در»-

 اريمقـد همان به ردیم،ک کار که هم مقداري همان به. دادند امتحان خوب

 يخیلـ دسـتاوردها البته. داد دستاورد متعال خداي کردیم، حرکت که هم

 خـداي مـا، بالش برابر ده. «امثالها عشر فله بالحسنة جاء من»: است بزرگ

 در و اسـالم امـت بـین در طاغوت دوران در بودیم کجا ما. داد ما به متعال

 بــدون خـود درون در ،شــده فرامـوش گمنــام، منـزوي، عــالم؟ ملـل بـین

 را ملـت یک که هاليهمت آن بدون شجاعتها، آن بدون الزم، حساسیتهاي

 «.بودیم اینجوري میکند؛ وادار جهش به
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 مستندات محور وضوعم ردیف

1 
 

ــــــت  حکوم
 مردمساالر 

 :فرصت

 فردی حکومتزایل شدن  -1

 مــردمشــدن  ســاز تصــمیم -2

 کشور مسائلباره در

 قـدرت شدنِ دست به دست -3

 اجرایی

ــی وضــع ازمــردم  خــروج -4  ب

سرنوشت  آیندهحال و  به توجهی

 خودشان و کشور 

 حقوقشان با ملت شدن آشنا -5

 ژیـمر د؛آور کـار سـر بـر اسالمي رژیم برد، بین از را اسالم ضد رژیم ما انقالب»-

 اي بسـتگيوا نشاند؛ آن جاي به ساالرمردم رژیم برد، بین از را مستبد و دیکتابور

 هبـ پهلویهـا دوران در و بـود آن گرفتـار متمـادي سـالهاي طول در ما کشور که

 را جانبههمه استقالل و برد بین از بود، رسیده خود وض  برینفضیح و برینفجی 

 بـه زاديآ بـرد، بـین از بود، حاکم ما ملت بر که نفسگیري اختناق داد؛ ما ملت به

 کننـد؛ ازابـر آزادانـه بتواننـد را خودشان حرفهاي را، خودشان آراء - داد ملت این

 لـيم عـزت بـرد، بین از را ما ملت باریخىِ بحقیرشدگي - شد آزادي فضاي فضا،

 ایـن با باریخي، يسابقه این با بزرگ، ملت این. شد بحقیر ما ملت سال هاده. داد

 شـتپ و فاسد، و زورگو حکام مقابل در باریخي، و علمي و فرهنگي عظیم مواریث

 را ایـن ما انقالب. شد بحقیر الملليبین گرانسلطه و مستعمران مقابل در آنها سر

 ،میکننـد عـزت احسـاس ایـران ملـت امروز. ملي عزت به کرد ببدیل برد، بین از

 بـین از ما ملت در را بینيخودکم و نفس ضعف انقالب،. میکنند بشخص احساس

 فکـر داشتیم؛ بینيخودکم ما. داد ملت به را ملي نفس به اعتماد آن، جاي به برد؛

 عظـیم کـار نه آید،برمي ما از سیاسي کار نه آید،برمي ما از علمي کار نه میکردیم

 امـ بـه را ایـن هسـتیم؛ ضـعیفي ملت یک میکردیم فکر ما. آیدبرمي ما از نظامي

 آن، ايجـ بـه گرفـت، ملت از را این انقالب. بودند کرده بزریق بودند، کرده ینبلق

 داریـم؛ سنفـ بـه اعتماد میدانها يهمه در امروز ما. داد ما به ملي نفس به اعتماد

 هـم جـا همـه و میکنـیم، حرکـت بوانسـتن ایـن دنبـال و میتوانیم، که میدانیم

 گـردانرو بود، منزوي سیاسي اللمس از ما ملت  .میرسیم مقاصدمان به بحمداللّه

 مـا تملـ از را حالـت ایـن انقـالب. نمیـداد قرار بوجه مورد را کشور حوادث بود،

 در مهـ مـا نوجوانهـاي امروز. سیاسي و آگاه ملت یک به کرد ببدیل را ما گرفت،

 میکننـد، درک را سیاسـي حـوادث میکنند، سیاسي بحلیل کشور نقاط دوربرین

 و گراليسیاسـت. نبـود اینجـور انقالب از قبل. میگذارند لبحلی ايمسئله هر روي

 عمومـاً مـردم. بود کشور این در شمارانگشت يعده یک مخصوص فهميسیاست

 المللـيبین قراردادهـاي میرفتنـد، و میآمدنـد دولتها بودند؛ کشور حوادث از دور

 هـاینا. نمیشـد هـم خبـر ملت میگرفت، انجام دنیا در بزرگ کارهاي میشد، بسته

 ایـن .آورد وجود به کشور این در را حوادث این که است انقالب این اصلي خطوط

 نیسـت؛ سـطحي بحـوالت، ایـن. اسـت شـده بثبیـت است؛ شده نهادینه اصول،

 ایـن کـه اسـت؛ اول روز شـعارهاي همان امروز انقالب، شعارهاي. نیست مقطعي

 بـه کـه هستند ايهاشار انگشت مثل شعارها. است انقالب سالمت يدهندهنشان

 یـک در شـدهبثبیت شـعارها وقتي. میکنند برسیم را هدفها میکنند، اشاره هدفها

 بـه منظـا ایـن در هـدفها که است این معنایش ماند، باقي انقالبي یک در نظامي،

 اطصـر از مـردم و اندرکاراندسـت است؛ نکرده پیدا بغییر هدفها است؛ اول شکل

 همـان ایـران، ملـت شـعارهاي امـروز. اندنشده منحرف اصلي هدفهاي و مستقیم

 «.است انقالب اول شعارهاي

2 

 مـــوج ایجـــاد

 در خواهیاسالم

 : دنیا
 

 فرصت:

  اسالم به گرایش افزایش -1

 لیبرالیــزم از شــدن مــأیوس -2

 و غـرب دموکراسی لیبرال غربی 

 کاپیتالیستی اقتصاد

 بـه حـاال هـم مقط  یک. شد پیدا اسالم به رایشگ که بود مقط  یک هم این»-

 اقتصاد غرب، دموکراسي لیبرال غربي، لیبرالیزم از شدن مویوس است؛ آمده وجود

 ببلیغـات در را مسـئله ایـن اسـت؟ میخواهنـد خبـر چـه بینیدمي. کاپیتالیستي

 پایتخـت در آمریکـا، مالي مرکز در. نمیشود کوچک که قضیه واق . کنند کوچک

 کـانون کـه «استریت وال» خیابان در هم آن نیویورک، در یعني آمریکا، اقتصادي
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 مارکسیستی نظام شکست  -3

 

 مـا بگوینـد بشـوند، جمـ  جمعیـت نفـر هـزاران دنیاسـت، داريسـرمایه اصلي

 طبقـات از نـه پوستند،سیاه همه نه مهاجرند، نه اینها. نمیخواهیم را داريسرمایه

 هـايگروه هسـت، دارسیاستم هست، دانشگاه استاد میانشان در اند؛جامعه پالین

 خـب،. نمیخواهیم را کاپیتالیستي نظام ما میگویند اند؛پیوسته اینها به دانشجولي

 نـه یعنـي ،«غربي نه شرقي، نه» گفتیم اول از که هم ما ماست؛ حرف همین این

 جهـنم بـه که بود اشسوسیالیستي آن سوسیالیستي؛ نظام نه کاپیتالیستي، نظام

 اسـالم بـه اقبال حادثه، این از بعد. میشود سرازیر واشی یواش دارد هم این رفت،

 «.است سوم موج است؛ دیگر موج یک هم این. شد خواهد بیشتر

 حاکمیت اسالم 3

 فرصت:

ــرویج  -1  و دینــی هــای ارزشت

 در جامعه معنوی

 بـر مبتنـی نظامشکل گیری  -2

 اسالمی تعالیم

 انسان کرامت به توجه -3

 کشوردر  قرآنی جو ایجاد -4

 جـدایی افسـانه دنش زایل  -5

 سیاست از دین

. شـود یروزپ نمیتوانست نبود، اسالمي ایمان و دیني اعتقاد به متّکي انقالب اگر»-

. خشـدب اسـتمرار و آورد وجودبه را حرکت این بوانست که بود مردم یکایک ایمانِ

 الدنبـ را هدف همین اخیر سال صدوپنجاه نهضتهاي همه اسالمي انقالب از قبل

 پـیش تقـدر بـا راه همان در بوانست انقالب. شدند روروبه ناکامي با ولي کردند،

 بـه را نـویي حرف اسالمي انقالب چون چرا؟. کند غلبه ناکامیاش عوامل بر و برود

 ايدنیـ در بخصوص عمومي، افکار دنیاي در میتوانست که نویي حرف آورد؛ میان

 نـايمع بـا بـود؛ بوحیـد نـو حرفِ نای اعظم قسمت. کند باز جا خود براي اسالم،

 و جامعـه بـر الهي ارزشهاي حاکمیت یعني بوحید. آن جانبههمه و دقیق و عمیق

. صیلا و انساني ارزشهاي بر طغیانگر و فاسد استبدادي، طاغوبي، حکومتهاي نفي

 المياسـ انقـالب پیام و اسالمي شعار اساسي رکن و فقرات ستون بوحید بنابراین

 یـک در که ايجامعه. است انسان کرامت به بوجّه اسالمي، انقالب دیگر رکن. بود

 و آزاد کـه میکنـد اقتضـا کـرامتش میکند، زندگي سیاسي و جغرافیایي مجموعه

 مـورد باشـد؛ مسـلّ  خـود سرنوشـت بـر شود؛ شکوفا او استعداد و باشد مستقل

 در کـه بـود چیـزي ایـن. کند بروز او ذابي شخصیت و نگیرد قرار اهانت و بحقیر

 گرفتـه نادیده پهلوي وابسته حکومت سپس و استبدادي حکومتهاي دوران طول

 و فتوحـات قبیـل از هـم بزرگـي خـدمات گاهي استبدادي حکومتهاي. بود شده

 کـه را انسـان هـر انسـاني ارزش بزرگتـرین امـا اند؛کرده ملت به آبادي و عمران

 از خـویش، سرنوشـت داشتن اختیار در و استقالل اختیار، آزادي، از است عبارت

 لـتم.... اسـت دیکتـابوري حکومتهـاي همه طبیعتِ این. بودند گرفته ایران ملت

 بصـمیم بیندیشـد، شـود، آشـنا خـودش کرامت با بوانست انقالب برکت به ایران

 يمبـان بـه ایـران ملـت عمیـق ایمـان خوشـبختانه. کند انتخاب و اقدام و بگیرد

 هکـ کـرد، اسـتوار دینـي بفکّـرات پایـه بر را يساالرمردم طبیعي طوربه اسالمي

 و اسـالمي ارزشـهاي چـارچوب در. اسـت همـین هم ساالريمردم شکل بهترین

 طوربـه ایـن و کـرد، حمایـت ساالريمردم از مطلق طوربه میتوان که است دیني

  . نیست سطحي ایمانشان و مؤمنند ما مردم چون آمد؛ پیش ما کشور در طبیعي

 بـه. یـدکن بقویـت میتوانید هرچه را ایمانتان است؛ ایمان برکت به مقاومت این -

 بـه. کنیـد بیشـتر میتوانیـد هرچـه را خودآگـاهي و بصیرت است؛ بصیرت برکت

 لدنبـا بیشتر میتوانید هرچه را بزرگ عامل این است؛ همبستگي و وحدت برکت

 میلیـون دهاصـ دل و اسالم دنیاي و درآمده اهتزاز به ایران در اسالم پرچم. کنید

 مسـتحکم ندهیـد؛ دسـت از را پـرچم ایـن. اسـت کـرده جذب خود به را انسان

 .  نگهدارید

 پـاداش هزاران کردند، مجاهدت یک و حرکت یک که را ما ملت متعال، خداي -

   .«است قرآني جو جو، الحمدللَّه که است همین نعم از یکي. داد

 


