
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در نگاه رهبر انقالب "42پانزدهم خرداد قیام "
 (1398تا  1361برگرفته از بیانات در سال های )

 سیاسیمعاونت 
 اهي سیاسیاداره ژپوهش
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   مقدمه مقدمه  

تا 1361ی هادر مقطع سال اسالمی انقالب معظم رهبریابی و محوربندی بیانات به بررسی، شاخص این پژوهش

  اختصاص دارد. 1342قیام پانزدهم خرداد درباره  1398

ین رای مردم ابرداد، خمعتقدند در حادثه پانزدهم ایشان بررسی بیانات رهبر معظم انقالب در این باره نشان داد که 

قعیت مین واهروشن شده بود که امام با همه وجود برای دفاع از کیان و هویت اسالمی ایستاده است و  حقیقت

صحنه،  والنه درئور مسبه او عشق و محبت بورزند و با حض موجب شد که مردم به امام بزرگوار وفادار بمانند و عمیقا

ایران ز آن به تدریج انقالب مردمی سال پس ا 16و بگذارند به صورتی مستحکم بر زمین را های نهضت اسالمی پایه

 .بگیردبه تمام معنا در ایران شکل 

مذهبی و  صر انگیزهعنو  رهبر و امام عنصر ،عنصر مردمرا عناصر اصلی قیام پانزدهم خرداد رهبر انقالب همچنین 

سئوالنه م و حضور شهیداحساس، ان پشتوانهقیامی با کنند، این قیام، برمی شمارند و تاکید می طلبیشهادت یهروح

 آن نقشی نداشتند.  ردمداران سیاسی درسها و احزاب و گروهبود که  مردم

این که ا بیان اینباشاره و متوکالنه امام  هوشمندانه عظیمِ بصیرِ رهبرىِ نیز به  رهبر و امام عنصررهبر انقالب درباره 

 ریادهای امامفنمودار شدن حقانیت بود، بر  حادثه مدرسه فیضیه و 42در دوم فروردین محصول حرکت امام قیام 

 کنند. برای مردم در این قیام تاکید می

یری گه رهبر انقالب از عناصر اصلی شکل است ک، عنصر دیگری طلبی و فداکاریشهادت یهمذهبی و روح انگیزه

این  ین شدنیتبو م قیااین شهادت بنیان بودن  ،پانزدهم خردادحادثه دینی بودن دانند. قیام پانزدهم خرداد می

آنها اشاره  ب در این باره بهانقالمعظم ست که رهبر از مواردی افداکاری و کشته شدن در راه خدا  بر پایهحرکت 

 کنند. می

. رهبر ندکنره می، موضوع دیگری است که رهبر انقالب به آن اشاایراناسالمی انقالب نقطه عطف بودن برای وقوع 

 های نهضت اسالمیپایهبود که  ملت و دولت برای خط مشی آیندهدرسی  که این حادثه انقالب در این باره معتقدند

 شد.  ایران مردمی انقالب یتدریجمقدمه شکل گیری را مستحکم کرد و 

نقالب در انند. رهبر دامی یونروحان ومردم و همراهی  وندیپنمادی از رهبر انقالب همچنین قیام پانزدهم خرداد را 

-میاشاره  جانبازی برای اسالم آمادهمردمِ و روحانیون مبارز  ،علمای اسالمیعنی  قیاماین گردانندگان این باره به 

 دانند.یمرا از عوامل پیروزی این قیام  امام و امت واسطه ارتباط بیشدن  نمودارو کنند 

 

 

 

 

 های خبریديريت پژوهشم

11/03/1398 

 



2 
 

    
 

 

 

 

 

    

 عناصر اصلی قیام پانزدهم خرداد :   الف(

 عنصر مردم: -1
 مسئوالنه مردم: و حضور شهیاحساس، اند پشتوانهقیامی با  -1-1
 جات و سردمداران سیاسی در این حرکتدستهها و احزاب و گروهنقش نداشتن  -1-1-1

 مدعیان مبارزه و مقاومت در این حرکت نقش نداشتن -1-1-2

 دین به اسالم ومتکی های مردم و خیزش عمومی متّکی به خواست -2-1

 :خودجوش ادثهح -3-1
 ی امامریدستگپی  موج عظیم مردمی در -3-1-1

 صحنه دفاع مردمی از حق و اسالم -2 -3-2

 :عنصر رهبر و امام -2
 متوکالنه امام  هوشمندانه رهبرىِ عظیمِ بصیرِ -2-1

 امام شجاعت سیاسی -2-2

 مقابل آنها درهوشیاری و  دشمنو اهداف  با کارهاامام آشنایی  -2-3

 ) حادثه مدرسه فیضیه( 42محصول حرکت امام در دوم فروردین  -2-4

 نمودار شدن حقانیت فریادهای امام -2-5

 چهره یک رهبر آسمانی و معنوی، قاطع و مصممنمودار شدن  -2-6

 :طلبی و فداکاریشهادت یهمذهبی و روح عنصر انگیزه -3

 طبقاتی و اقتصادی پانزدهم خرداد و نهحادثه دینی بودن  -3-1

 خرداد: پانزدهمشهادت بنیان بودن قیام  -3-2
 فداکاری و کشته شدن در راه خدا  بر پایهن شدن این حرکت یتبی -3-2-1

 :ايراناسالمی اصلی انقالب  نطفه ب(

 در انقالب ایران: کننده و مهم نییتع حادثه -1
 بهمن  ۲۲به انقالب و منتهی شدن حرکت انقالبی مردم ایران قطعی و جدی شدن  -1-1

 ملت و دولت برای خط مشی آیندهدرسی  -2

 های نهضت اسالمیپایهمستحکم کردن  -3

 ایران انقالب مردمی یتدریجمقدمه شکل گیری  -4

 :عطف نقطه -5
 روشن شدن خط مبارزه -5-1

 طاغوت میرژ رحمی ب و شنخ چهرهآشکارتر شدن  -5-2

 ده سال فشار و اختناق حکومت مورد حمایت آمریکا نتیجه -6
 

 

 خرداد مپانزدهقیام 

42: 
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 پانزده خردادقیام 

42: 

 یون:روحان ومردم و همراهی  وندیپج( نمادی از 

 گردانندگان قیام پانزدهم خرداد: -1
 علمای اسالم -1-1

 روحانیون مبارز  -1-2

 جانبازی برای اسالم  آمادهمردمِ  -1-3

 پشتیبانی جدی مردم از روحانیون: -2
 عشق به امامسبب در سطح وسیع، به ایران مقاومت مردمی  اولین پایه -2-1

 به رهبری امام  وننهضت روحانیاز حصار حوزه خارج شدن  -2-2

 :امام و امت واسطه ارتباط بیشدن  نمودار -3

برای از میان برداشتن قرآن و اسالم و  اسرائیلافشاکردن حقایق درخصوص قصد  -3-1

 روحانیان از ایران

 وجود تنها ماندن:یون با مردم و روحانپیروزی  -4

 المللی مدعی حقوق بشرسکوت مجامع و نهادهای بین -4-1

 به فئودالیستی نامیدن قیامچپ و گروه های  هادولت و هاستیمارکساقدام  -4-2

 یان به افراطی خواندن حرکت مردمگرایملاقدام  -4-3

 در پی کشتار پانزدهم خرداد معروفو نویسندگان روشنفکران سکوت  -4-4
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 عناصر اصلی قیام پانزدهم خرداد :   الف(

 

 : عنصر مردم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسئوالنه مردم: و حضور شهیاحساس، اند پشتوانهقیامی با 

 جات و سردمداران سیاسی در این حرکتها و دستهاحزاب و گروهنقش نداشتن 

 

 مدعیان مبارزه و مقاومت در این حرکت نقش نداشتن

 

 صحنه دفاع مردمی از حق و اسالم

 ی امامریدستگموج عظیم مردمی درپی 

 :خودجوش ادثهح

 دین های مردم و به اسالم وخیزش عمومی متّکی به خواست
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 :عنصر رهبر و امام

 

 

 

 :طلبی و فداکاریشهادت یهمذهبی و روح عنصر انگیزه

 

 

هوشمندانه  متوکالنه امام رهبرىِ عظیمِ بصیرِ

شجاعت سیاسی امام

مقابل آنهاآشنایی امام با کارها و اهداف دشمن و هوشیاری در

(حادثه مدرسه فیضیه) 42محصول حرکت امام در دوم فروردین 

نمودار شدن حقانیت فریادهای امام

نمودار شدن چهره یک رهبر آسمانی و معنوی، قاطع و مصمم

دینی بودن حادثه پانزدهم خرداد و نه 
طبقاتی و اقتصادی

شهادت بنیان بودن قیام 
:خردادپانزدهم

ین شدن این حرکت بر پایه  فداکاری و کشتهیتب
شدن در راه خدا 
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 :ايران اسالمی اصلی انقالب  نطفه

 

 

 :عطف نقطه

 

:حادثه تعیین کننده و مهم در انقالب ایران

بهمن 22قطعی و جدی شدن حرکت انقالبی مردم ایران و منتهی شدن به انقالب 

درسی برای خط مشی آینده  ملت و دولت

مستحکم کردن پایه های نهضت اسالمی

مقدمه شکل گیری تدریجی انقالب مردمی ایران

روشن شدن خط مبارزه
آشکارتر شدن چهره خشن و 

بی رحم رژیم طاغوت
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 یونروحان ومردم و همراهی  وندیپنمادی از 

 گردانندگان قیام پانزدهم خرداد:

 

 

 پشتیبانی جدی مردم از روحانیون:

 

 

 

علمای اسالم

روحانیون مبارز 

مردمِ آماده  جانبازی 
برای اسالم 

اولین پایه  مقاومت مردمی ایران در سطح 
وسیع، به سبب عشق به امام

از حصار حوزه خارج شدن نهضت 
روحانیون به رهبری امام 

 ده سال فشار و اختناق حکومت مورد حمایت آمریکا نتیجه
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 :امام و امت واسطه ارتباط بینمودارشدن 

 

 

 

 یون با وجود تنها ماندن:مردم و روحانپیروزی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سکوت مجامع و نهادهای بین المللی مدعی حقوق بشر

ها و گروه های چپ به فئودالیستی ها و دولتاقدام مارکسیست
نامیدن قیام

اقدام ملی گرایان به افراطی خواندن حرکت مردم

زدهم سکوت روشنفکران و نویسندگان معروف در پی کشتار پان
خرداد

 درخصوص قصد اسرائیل برای از میان برداشتن قرآن و اسالم و روحانیان از ایرانکردن حقایق  افشا
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 جدول شاخص ها و محورها به استناد عین عبارات

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 :پانزدهم خرداد 1

عناصففر اصففلی قیففام   الففف(

 پانزدهم خرداد : 

 عنصر مردم: -1

احسااس،  وانهپشاتقیامی باا  -1-1

 مسئوالنه مردم: و حضور شهیاند
هاا و حازاب و گروهانقش نداشاتن  -1-1-1

جات و سااردمداران سیاساای در ایاان دسااته

 حرکت

دعیان مبااارزه و ماا نقااش نداشااتن -1-1-2

 مقاومت در این حرکت

بااه خیاازش عمااومی متّکاای  -2-1

 دین های مردم و به اسالم وخواست

 :خودجوش ادثهح -3-1
ماااوج عظااایم مردمااای درپااای  -3-1-1

 ی امامریدستگ

ع مردماای از حااق و صااحنه دفااا -2 -3-2

 اسالم

 :عنصر رهبر و امام -2
 رهباااااااارىِ عظاااااااایمِ -2-1

 متوکالنه امام  بصیرِهوشمندانه

 ماما شجاعت سیاسی -2-2

و اهداف  ا کارهابامام آشنایی  -2-3

 مقابل آنها درهوشیاری و  دشمن

ماام در دوم محصول حرکت ا -2-4

) حادثاااه مدرساااه  42فاااروردین 

 فیضیه(

قانیااات حنماااودار شااادن  -2-5

 فریادهای امام

هره یک رهبار چنمودار شدن  -2-6

 آسمانی و معنوی، قاطع و مصمم

ــزه -3 ــر انگی ــذهبی و  عنص م

 :طلبی و فداکاریشهادت یهروح
پاانزدهم دثاه حادن دینی باو -3-1

 طبقاتی و اقتصادی خرداد و نه

دن قیااام شااهادت بنیااان بااو -3-2

 خرداد: پانزدهم
 بار پایاهن حرکات ین شدن ایایتب -3-2-1

 فداکاری و کشته شدن در راه خدا 

 

به ما فرصت داد، مجال  گرینوبت د کیکه  میخداوند متعال را سپاسگزار» -

و  میکنا لیتجل زمانیاز امام عز یروز نیچن کیدر  میداد، عمر داد تا بتوان

ملت ماا  انیامام در م ادی. اگرچه میبه آن بزرگوار عرض ارادت و اخالص کن

باه  رانیا تمل یروز چهاردهم خرداد مظهر دلبستگ یهمواره زنده است، ول

روزها مصادف است باا ساالگرد شاهادت جاد  نیامام بزرگوار است. امسال ا

الم(   هیا)عل جعفربنیبزرگوار امامماان، حضارت اماام موسا ال  و الساّ الصاّ

کنناده و  نیایتع یسال حادثه نیامسال مصادف است با پنجاهم نیهمچن

مهام و  یلهپانزده خرداد، مسائ یمسئله. ۱۳۴۲ال مهم پانزده خرداد در س

 میتا برسا کنمیعرض م یضیباره عرا نیاست. من مختصراً در ا یمقطع مهم

و ماردم  تیاپانزده خرداد مبدأ نهضت بزرگ روحان. و الزم یبه مطالب اصل

 یای، قضاا۱۳۴۲و آغااز ساال  ۱۳۴۱. قبل از پانزده خرداد، در ساال ستین

آمد  شیپ هیضیف یمدرسه ی، حادثه۴۲ نیاتفاق افتاد: در دوم فرورد یمهم

 ةاهللیامرحاوم آ قدریو اهانت به مرجع عال ینیو ضرب و جرح طالب علوم د

تظاهرات مردم در بازار  یای، قضا۱۳۴۱. قبل از آن، در اواخر سال یگانیگلپا

حااج  اهللةیامرحوم آ قدریآمد و در آنجا هم اهانت به مرجع عال شیتهران پ

در  تیاست که نهضت روحان نیا یدهندهنشان نهای. ایاحمد خوانسار دیس

 سیباود کاه پلا دهیرسا یبه آنچنان اوج و نشااط ۴۲و آغاز سال  ۴۱سال 

با علماا و طاالب و  یخشن یبرخوردها یتیامن یهاو دستگاه ردستگاه جبا

 کیا ۴۲همه، پانزدهم خارداد ساال  نیبا ا یداشتند. ول دیمراجع تقل یحتّ

 یاحادثه ۴۲خرداد  ۱۵است که در روز  نیاست. علت ا یمهم اریمقطع بس

سطح خطرناک و حسااس  نیرا در ا تیمردم با روحان وندیکه اتفاق افتاد، پ

اماام  -خارداد باود زدهمیکاه روز سا-آن سال  ی. در روز عاشورادنشان دا

کردناد.  یاکننادهنییتع خىِیتاار یسخنران کی هیضیف یبزرگوار در مدرسه

کردناد، در روز پاانزده خارداد عمادتاً در تهاران،  ریبعد که اماام را دساتگ

 میماوج حرکات عظا کیا گار،ید یاز شاهرها یدر قم و در بعض نیهمچن

 سیوجود، با ارتش خود، باا پلا یطاغوت با همه میبه راه افتاد و رژ یمردم

زد.  یحرکت مردما نیود، دست به سرکوب اخ یتیامن یهاخود، با دستگاه

باود  نیاا یدهندهنشان نیبه وجود آمد. ا یمردم امیق کیدر پانزده خرداد 

که مظهار آن، اماام بزرگاوار - تیبا مرجع ت،یبا روحان ران،یکه آحاد ملت ا

 ونادیپ نیکه هما نجاستیدارند. و نکته ا یمستحکم وندیپ نیچن کی -دبو

. هر جا شودینهضت م یروزینهضت، اوج نهضت و پ شرفتیاست که ضامن پ

 نیبود و مردم با آن همراه شدند، ا یبه مردم متک ینهضت کی ،یحرکت کی

نخوردند،  وندیپ یحرکت اعتراض کینهضت قابل ادامه است  اما اگر مردم با 
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

سالمی ااصلی انقالب  نطفه ب(

 :ايران 

 کننـده و مهـم نییتع حادثه -1

 در انقالب ایران:

حرکات قطعی و جدی شدن  -1-1

به و منتهی شدن انقالبی مردم ایران 

 بهمن  ۲۲انقالب 

 یندهآبرای خط مشی درسی  -2

 ملت و دولت

های پایــهکــردن  مســتحکم -3

 نهضت اسالمی

 یتدریجقدمه شکل گیری م -4

 ایران انقالب مردمی

 :عطف نقطه -5
 روشن شدن خط مبارزه -5-1

 و شانخ چهره آشکارتر شدن -5-2

 تطاغو میرژ رحمی ب

ــه -6 ــار و  نتیج ــال فش ده س
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 به رهبری امام  وننهضت روحانی

اتفاق  یائیقضا رانیمشروطه در ا یبعد از حادثه نکهیخواهد ماند  کماا اکامن

 یهاچپ، هم از طرف گروه یهاشروع شد، هم از طرف گروه یبارزاتافتاد، م

سرنوشتشان شکست و  ران،یا ینهضتها خیدر طول تار نهایا یاما همه ،یمل

و  شاوندیم دانیاماردم وارد م ینبودند. وقت نهایبود  چون مردم با ا یناکام

ماردم و حضاور ماردم  یشاهینهضت، احساسات ماردم، اند کی یپشتوانه

 خاورد یآن نهضت رقم م یبرا یروزیآن نهضت قابل ادامه است و پ شود،یم

مطلب را نشان داد  نشان داد که مردم پشت سر  نیپانزده خرداد ا یحادثه

از  یتهران و در برخ رد یامتیامام بزرگوار آنچنان ق یری. با دستگتندیروحان

و سارکوب  کارد دانیابه راه افتاد که دساتگاه را وارد م گرید یشهرستانها

از ماردم کشاته شادند   - ادیاز اریبس - یکردند  تعداد نامعلوم یاانهیوحش

ملت،  نیتهران با خون بندگان خدا و مؤمنان و جوانان سلحشور ا یابانهایخ

 میارژ رحمیب یچهره کتاتور،ید شنخ یشد. در پانزده خرداد، چهره نیرنگ

پاانزده  یهیکاه در قضا یگرید یاما نکته .طاغوت، کامالً خود را نشان داد

نکات توجاه  نیبه ا دیما با زیما، مردم عز یکه جوانها -خرداد وجود داشت 

که در  یارحمانهیکشتار ب نیبود که در مقابل ا نیا -مهم است  نهایکنند  ا

 نیااز ا ا،یدن یاز نهادها ینهاد چیبه وجود آمد، ه گرینقاط د یتهران و برخ

کاس  چیحقوق بشر، زبان باه اعتاراض نگشاودند  ها اصطالحبه یسازمانها

و  ساتهایدر صاحنه تنهاا ماندناد. مارکس ت،یااعتراض نکرد. ماردم و روحان

حرکات ماردم در پاانزده خارداد را  یچاپ، حتّا یچپ و گروهها یدولتها

کاه دم  یگراهائیبود! مل یستیحرکت فئودال کی نیمحکوم کردند  گفتند ا

حرکات  کیاحرکت را محکوم کردند  گفتند  نیهم ا آنها زدند،یاز مبارزه م

کاه مردمااان  یبااود! هار جااائ یحرکاات افراطا کیابااود،  هادفیکاور و ب

خاود بااز  یبارا یمباارزه، جاائ دانیاطلب، در وسط مو راحت طلبتیعاف

و  یماؤمن و مباارز را باه تناد یانساانها کنناد،ینم یریو خطرپذ کنندینم

بودناد  حرکات، حرکات  یافراطا نهاایگفتناد ا کنند یمتهم م یگریافراط

 یاما باه معناا دان یمردم، تنها ماند در م نیا یبود. امام به پشتوانه یافراط

خود  یو معنوىِ قاطع و مصمم را در چهره یرهبر آسمان کیکلمه،  یقیحق

 .«1نشان داد خیمردم و به تار یبه همه

ی دیگار از روزهاای ی قضائیّه مانند بعضی قضائیّه و روز قوّهی قوّههفته» -

ی اسات و ایان روز بار پایاه« بنیانشاهادت»برجسته در تقویم اسالمی ما 

فداکاری در راه خدا و کشته شدن در راه خدا تبیین شده  مثال روز معلّام، 

 قرار اهللسبیلفی شهادت براساس که روزهایی یبقیّه و خرداد پانزدهم مثل

                                                           
 14/03/1392 اهلل()رحمه ینیسالگرد رحلت امام خم نیو چهارم ستیدر مراسم ب اناتیب . 1
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 ارتباط بی نمودارشدن -3

 :امام و امت واسطه
ایق درخصوص افشاکردن حق -3-1

قصد اسرائیل برای از میان برداشتن 

 قرآن و اسالم و روحانیان از ایران

یون با روحان مردم وپیروزی  -4

 وجود تنها ماندن:

نهادهای  وسکوت مجامع  -4-1

 المللی مدعی حقوق بشربین

 هادولت و هاستیمارکسقدام ا -4-2

به فئودالیستی چپ های و گروه

 نامیدن قیام

یان به افراطی گرایملقدام ا -4-3

 خواندن حرکت مردم

و روشنفکران کوت س -4-4

در پی کشتار  معروفنویسندگان 

 پانزدهم خرداد

 

 میکناد، معرّفی خاصّی یشیوه به را قضائی دستگاه این، خب. شده گذاشته

 . «1میدهد قضائی دستگاه به خاصّی معنای یک

خرداد،  پانزدهم خونین قیام یاز خاطره با تجلیل دانممی الزم همچنین» -

 خاون باه ، غریبانهطاغوتی یسلطه در ظلمات روز که آن مظلوم از شهدای

 .«2نمایمطلب ا از ایزد منانر آنان علو درجات تپیدند، یاد کرده

های معظم شهدا و مقام معظم رهبری در این دیدار که جمعی از خانواده» -

اقشار مختلف مردم نیز حضور داشاتند ایاران اساالمی را خاساتگاه تماامی 

مسااااالمانان جهاااااان برشااااامردند و باااااا اشااااااره باااااه حادثاااااه 

روشن شده  فرمودند: برای مردم این حقیقت 1342 خرداد پانزدهم خونین

بود که امام خمینی)رض( با همه وجود برای دفاع از کیان و هویت اساالمی 

در این کشور ایستاده است و همین واقعیت موجب شد که ماردم باه اماام 

بزرگوار وفادار بمانناد و عمیقاا باه او عشاق و محبات بورزناد و باا حضاور 

باه  1342 خارداد های نهضات اساالمی درمسؤوالنه مردم در صحنه، پایاه

سال پس از آن به تدریج یاک  16صورتی مستحکم بر زمین گذاشته شد و 

 .«3انقالب مردمی به تمام معنا در ایران شکل گرفت

ی ملات نگهداریاد. ت  این روز را در خاطرهاس خرداد پانزدهم امروز، روز» -

 مقاومات یپایاه اولاین و باود ما تاریخ در عظیمی روز خرداد، یروز پانزده

 .«4شد گذاشته روز آن امام، به عشق خاطر به وسیع، سطح در ما یمردم

من دو مقطع مهم را یادآوری میکنم، که در این دو مقطاع مهام قمیهاا » -

حقیقتاً نقش ایفاء کردند  نقشهای مؤثر و ماندگاری را مردم قام در ایان دو 

 دو که خرداد و پانزده ۴۲مقطع به وجود آوردند: یکی مقطع عاشورای سال 

قم جمع  مردم فیضیه یمدرسه همین در عاشورا روز. بود عاشورا از بعد روز

شدند، فریاد و غریو امام را شنیدند، جانهاشان را لبریز کردند و دو روز بعاد 

که خبر دستگیری امام بزرگوار را شنیدند، در صحن مطهر اجتماع کردناد. 

باری اماام این حرکت عظیم آنها موجب شد کاه نهضات روحانیات باه ره

بزرگوارمان در حصار حوزه محبوس و محصور نماند  بیاید وارد جامعه شود. 

 .«5پیشرو این کار، قمیها بودند و این کار بزرگ را انجام دادند

خدا را سپاسگزارم که اماروز بناده را موفّاق فرماود تاا باه زیاارت ایان » -

                                                           
 06/04/1397بیانات در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه . 1

 13/03/1370 پیام به مناسبت دومین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره( . 2

 15/03/1376 کننده در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی)ره(دیدار میهمانان خارجی شرکت . 3

 15/03/1369 بیانات در دیدار جمعی از مردم خراسان . 4

 27/07/1389 بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم . 5
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ر ساارزمین پاااک و شااما مااردم عزیااز نائاال شااوم. بااه علّاات خاااطره بساایا

خاردادِ  .گیارد انجاام مااه خرداد داد، مایل بودم این دیدار درخر پُرعظمت

ورامین، یک خاطره فراموش نشدنی است. همه مردم عزیز وراماین، پیشاوا، 

دهناد کاه ارزشاهای ای را تشکیل میقرچک، جوادآباد و پاکدشت مجموعه

هماین این منطقه از ایمان و عزم و اراده آنها ناشی شاده اسات  حاق هام 

 - موسایحضرت جعفربن -جعفر بناست. از روزی که فرزند بزرگوار موسی

وسیله دشمنان و مخالفان، به مردم وراماین پناهناده بعد از آسیب دیدن به

مقاام را چاون جاان شایرینی در شد و ماردم وراماین ایان اماامزاده عالی

های انهجا ایشان بر اثر جراحت به شهادت رساید، نشابرگرفتند و در همین

توجّه این مردم به ارزشهای واالی اسالمی آشکار شد  بخصاوص چیزهاایی 

 مردم هم ودوچهل سال خرداد که احتیاج به عزم و مجاهدت دارد. در پانزده

 اند ایساتاده اساالم و حاقّ از دفااع و حقیقت راه در که دادند نشان ورامین

 موسایجعفربن حضارت مطهّار حارم در ورامینیها. جانشان قیمت به حتّی

وگند یاد کردند و به سمت تهران راه افتادند و در میانه راه در مواجهه باا س

شدّت عمل و خشونت رژیم سفّاک پهلوی، خون پاکشان در هماین منطقاه 

کس باقرآباد و قرچک بر زمین ریخت و مظلومانه جاان دادناد. آن روز هایچ

م و گمناام، مثال کرد روزی خواهد رسید که این شاهدای مظلاوگمان نمی

های درخشان، نه فقاط در آسامان وراماین، بلکاه در آسامان ایاران ستاره

اسالمی خواهند درخشید. آنها در مظلومیت جان دادند و خدا به مظلومیت 

و غربت آنها برکت داد و مجاهدت آنها در پی خود مجاهادتهای دیگاری را 

 .«1وجود آورد و حرکت حق، هر روز قویتر و ستبرتر شدبه

کازرون در تااریخ نزدیاک باه دوران معاصار ماا، یاک شاهر شااخص و » -

رس، یادماندنی است. در دوران تجاوز دولت استعمارگر انگلیس به خلیج فابه

کازرونیها جایگاه بزرگی را در مبارزه به خودشان اختصاص دادند. در دوران 

)رضاوان اللَّاه اللَّه کاشاانی نهضت ملی شدنِ نفت، در تبعیت از مرحوم آیت

 ماردم جزو کازرون مردم خرداد، پانزدهم علیه( این مردم نقش آفریدند. در

 سال در. دادند نشان خود از را روشنی و برجسته حضور که بودند شهرهائی

 این مؤمن مردم و کازرونی جوانان هم انقالب پیروزی نزدیک و مبارزات آخر

اساتقامتی، آن چناان قیاامی از ی با رژیم طاغوت آن چناان قابلهم در دیار

خود نشان دادند که در میان یازده شهری کاه در سرتاسار کشاور در آنهاا 

حکومت نظامی اعالم شد، یکی شهر کازرون بود  این خیلی اهمیت دارد. در 

 .«2همان دوره هم باز کازرون شهدائی را تقدیم کرد

                                                           
 22/03/1382 بیانات در دیدار مردم ورامین . 1

 16/02/1387 ازروندر دیدار مردم ک بیانات . 2
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بزرگترین کارهای  مملکت را ویرانه رها کرده بودند. بعد از جنگ، یکی از» -

ما، اصالح ویرانیهای جنگ بود. میدیدیم که آنچه جناگ برسار ایان ملات 

آورده، به مراتب کمتر از آن چیزی اسات کاه حکومات ساالهای متماادی 

خاندان پهلوی آورده بود! چنین حکومتی، سالها بر مردم حکومت کرده بود. 

رکیاد. ماردم در وقتی در سال چهل و یک فریاد امام بلند شد، بغض مردم ت

طول دهها سال بغض کرده بودند. بعضیها به آن وضع عاادت کارده بودناد، 

بسیاری هم بغض کرده بودند. حرف امام به دلها نشسات. بدانیاد آن روزی 

که امام این فریاد را بلند کردند، هنوز مرجع تقلیدِ معروفای نبودناد. البتاه 

حوزه، خیلی موجّاه بودناد و ایشان در قم بین علما و بزرگان، فضال و طلّاب 

چناان پایگاه بسیار بلندی داشاتند  اماا در باین ماردم سراسار کشاور، آن

شناخته شده نبودند. این فریاد که بلند شد، چون درست باود، چاون بحاق 

 -زیرا متّکی به خواستهای مردم و در اصل به اسالم و دین متّکی بود  -بود 

شد  دهن به دهن، دست به دسات، طور طبیعی منتشر بالفاصله همه جا به

مند کرد. امام دل به دل سیر کرد، به همه جا رسید و مردم را به امام عالقه

بزرگوار ما که در ساال چهال و یاک باه هنگاام شاروع مباارزات، چنادان 

 مردم دلهای در پایگاهشان و وضع دو و چهل خرداد معروفیتی نداشتند، در

 اتّفااق تهاران در دو و چهال خرداد نزدهپا حادثه که بود رسیده جاییآن به

 حقانیت براثر این. کردند فدا را خودشان جان امام راه در نفر هزاران و افتاد

 «.1بود فریاد آن

 در کاه باود ایحادثاه بزرگتارین که میرسیم خرداد بعد به قضیه پانزده» -

 در. باود افتااده اتفااق حااکم رژیام و ماردم میاان ما، کشور در حاضر قرن

چنان عاشورا، آن روز در و قم در علیهاللَّهرضوان امام سخنرانی خرداد، پانزده

ای ایجاد کرد که یک شورش عظیم مردمی، بدون هیچ گوناه رهباری ولوله

فردای آن روز به راه افتاد. اسنادی هم چاا  مشخّصی در تهران، فردا و پس

ایان حادثاه در  دهنده مذاکرات هیأت دولت بارای مقابلاه بااشده که نشان

ای همان روزهاست. شما ببینید، آن سخنرانی و آن حضور مردم، چه زلزلاه

به وجود آورده بود. حرکت امام، با قویترین شاکلی کاه ممکان باود انجاام 

گیرد، انجام گرفت و مردم را به حرکت درآورد. بعد هام ساربازان رژیام باه 

کاه البتاه آماار  -ار نفار خیابانها آمدند و مردم را به گلوله بستند. چند هاز

در این ماجرا کشته شدند و خونهاا  -دقیقش را هرگز ما نتوانستیم بفهمیم 

« خادمت و خیانات روشانفکران»آل احماد در هماین کتااب . ریخته شد

دسات  -باه نظارم چناین تعبیاری دارد  -میگوید: روشنفکران ایرانای ماا 

 هماین! کردنادن تار لاب یعنای! شساتند خارداد خودشان را با خون پانزده

                                                           
 12/11/1377 بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین روز از دهه فجر )روز انقالب اسالمی و جوانان( . 1
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ه میگفتناد، شعر که همینهایی معروف  روشنفکران ینوشاتند، مقالاه م قصاّ

مینوشتند، تحلیل سیاسی میکردند  همینهایی که داعیاه رهباری ماردم را 

داشتند  همینهایی که عقیده داشتند در هار قضایه از قضاایای اجتمااعی، 

مه باید قباول وقتی آنها در یک روزنامه یا یک مقاله اظهارنظری میکنند، ه

کنند، اینها سکوت کردند! این قدر اینها از متن مردم دور بودند و این دوری 

 .«1همچنان ادامه پیدا کرد

ها به نحوی به یکدیگر مربوط میشود، اماا مان ماایلم ی این خاطرههمه» -

 بسایار هایخاطره از چون کنم، صحبت قدری خرداد ۱۵ی ی حادثهدرباره

 در و ماا انقالب در که را مطلبی بعد، و ماست انقالب یکنندهتعیین و مهم

 دارد، اشااره مطلاب این به هم قرآن و است شده دیده وضوح به خرداد ۱۵

 ما، یآینده مشی خط برای تا کنم مطرح عزیز خواهران و برادران شما برای

 ایان علات. باود مردمای قیام یک خرداد۱۵ .ولت، درسی باشدد هم و ملت

 بااا مصااادف کااه سااال آن عاشااورای روز در کااه بااود ایاان هاام قیااام

 ماردم باا را روز آن تا ینشده افشا حقایق امت امام میشد، خرداد سیزدهم

 امات و امام یبیواسطه ارتباط این یباره در که گذاشتند، میان در بیواسطه

 ض میکنم. در این گفتار، که توصیه میکنم اگر ناوار قابالعر که دارم حرفی

های همگانی آن را پخش کنند تا ماردم فهمی و سالمی از آن هست، رسانه

بفهمند که نوزده سال قبل امام چه میگفتند، حقایقی را بیان کردند که این 

اندرکاران سیاست، قابل فهام نباود. روز برای خیلیها حتی دستحقایق، آن

ئیل میخواهاد اسرا»ها بود که اگر حافظه خطا نکرده باشد، جمالت امام این

در ایران قرآن نباشد. اسرائیل میخواهد در ایران روحانیون نباشند. اسارائیل 

آن روز برای خیلیها این مطلاب قابال فهام . میخواهد در ایران اسالم نباشد

نبود که اسرائیل کجا، ایران کجاا  و اسارائیل چاه دشامنی باا قارآن و باا 

در مقابل این مطالب باه  روحانیت دارد آن هم در ایران  حساسیت دستگاه

 کاه خارداد یقدری بود که شب بعد از ایان ساخنرانی، یعنای شاب نیماه

 قام در منزلشاان از شابنیمه دزدانه، را امام بود، محرم دوازدهم با مصادف

 مجارد باه ماردم ادیخردنیمه روز. کردند زندانی و آوردند تهران به و ربودند

 کاه ایان بادون اسات، شاده رباوده و دساتگیر اماام کاه فهمیدند که این

 وجاود گروهای حزبای، ساوی از شخصیتی، سوی از رهبریای فرماندهیای،

 در مشهد، در شیراز، در قم، در تهران، در. ریختند هاخیابان به باشد، داشته

و دساتگاه  .ماینورا در روساتاها از بعضای در حتی و دیگر شهرهای بعضی

جبار که باور نمیکرد نفوذ روحانیت و مرجعیت در این حاد باشاد، غاافلگیر 

ی حسااب نشاده زد. ماردم را در شد و دست به یک عمال تناد وحشایانه
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ها به رگبار بستند و آن روزها رقم پانزده هازار شاهید در ها و میدانخیابان

ای را مرعاوب ی عطف شد. اگر چه عدهاین قیام یک نقطه .ها میگشتزبان

کرد، اما خط مبارزه را روشن و واضح کرد. از آن روز حرکت انقالبای ماردم 

ایران که از تقریباً نه ماه قبل از آن یا یک سال قبال از آن باه تادریج آغااز 

بهمن منتهی  ۲۲شده بود، شکل قطعی و جدی گرفت و این قیام به انقالب 

گزارش حادثه به اجمال  .ردشد و در مئال، جمهوری اسالمی را به وجود آو

این است، اما تحلیل حادثه بسیار تحلیل جالب و شایرینی اسات کاه بایاد 

اند، اند و با چشم تیزبین حوادث را دیدهبنشینند آنها که در متن واقعه بوده

 . کنااد قضاااوت خاارداد ۱۵شااهادت خااود را بنویسااند تااا تاااریخ روی 

مردم بود، یکی عنصر رهبر نصر ع یکی. داشت وجود عنصر سه خرداد ۱۵در 

طلبی و فاداکاری ی مذهبی و روح شاهادتو امام بود و سومی عنصر انگیزه

ی انقالب ما با این سه عنصر بسته شد. وقتای میگاوئیم برای خدا بود. نطفه

هاا و اناد، معناایش ایان اسات کاه هایچ یاک از احازاب و گروهمردم بوده

یان مبارزه و مقاومت در این جات سیاسی و سردمداران سیاسی و مدعدسته

ی حرکت مردمی کوچکترین نقشی نداشتند. ناه آن کساانی کاه باا انگیازه

هااای مااادی و ملیگرایای حرکاات میکردنااد و نااه آن کساانی کااه بااا انگیزه

های مذهبی و هایی که با انگیزهمارکسیستی راه میرفتند و نه حتی آن گروه

زش عمومی خاونین پرشاکوه اسالمی تشکلی داشتند. هیچ کدام در این خی

فردای  .ها داشتنداند. چرا، تأثیر منفی بعضی از گروهکمترین تأثیری نداشته

 کماک باه الحادی خرافی هایاندیشه به معتقد مادی تحلیلگران خرداد ۱۵

 دینای حادثاه. کردند تحلیل را حادثه او برای و رفتند روز آن جبار دستگاه

از این قبیل تحلیل کردند و در حقیقت آب ی و اقتصاد و طبقاتی را آن بود،

به آسیاب دستگاه جبار ریختند. هیچکس به کمک این قیام نیامد جز مردم 

 و خارداد ۱۵ی شکی در این نیست که در حادثاه.و جز رهبران دینی مردم

 و مباارز روحاانیون اسالم، علمای جز میشد، منشعب آن از که هاییجریان

برای اسالم بودناد، هایچکس نقاش گردانناده بازی جان یآماده که کسانی

 حرکات. ماناد بااقی جامعاه در عنصار سه این گذشت، خرداد ۱۵ .نداشت

 تشاکیل را ایاران انقاالب اصالی ینطفاه که عنصر سه همین با ما انقالبی

 کاار کاه کسانی بیشترین مدت این طول در. داد ادامه خود راه به میدادند،

مردم را برای یک حرکت عظیم عمومی  دند ومیکر سیاسی و اسالمی فکری

آماده میکردند، علمای اسالمی، طالب جوان، گوینادگان مباارز در ساطوح 

مختلف علمی بودند. دیگران هم در بعضی از قشرها کمتر، در بعضی بیشتر، 

چه به تالش روحانیون یک امتیاز میبخشید، ایان هایی داشتند، اما آنتالش

اگار ایان  .میشدند و ذهن مردم را آماده میکردندبود که آنها با مردم روبرو 

ترین نقاط کشاور نمیباود، ساله در شهرها، دهات، دورافتاده ۱۵کار مستمر 

بهمن با پاسخ عمومی ملات روبارو نمیشاد. ماردم بادون  ۲۲انقالب ما در 
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که به این مردم اطالع و شناخت داده  اطالع و شناخت حرکتی نمیکنند. آن

ی انقالبای از آوران انقاالب و اندیشاهبود در طول پانزده سال، هماان پیاام

های دیگار بودناد. در طاول ی قم و بعضی از حوزهی مقدسهی علمیهحوزه

ی لهوسایاین مدت امام رهبری کرد و در طول ایان مادت فکار اساالمی به

این  ۵۷و  ۵۶بهمن با آمادگیهای سال  ۲۲همین رُسُل انقالب پخته شد. در 

پاس انقاالب ماا  .سه عنصر در حد رشد و کمال، انقالب را به وجود آوردند

هم یک انقالبی بود که بر مبنای اسالم، امام و امت استوار باود. چاون قیاام 

می شاد. و چاون نخستین، اسالمی و مردمی بود، انقالب هم اسالمی و مرد

انقالب، اسالمی و مردمی بود، حکومتی هم که بر مبنای آن انقالب به وجود 

آمد، اسالمی و مردمی شد  یعنی جمهوری اسالمی. و چون رهبارىِ عظایمِ 

ی امام امت از آغاز با این انقالب و قیام هماراه ی متوکالنهبصیرِ هوشمندانه

می رهبر آن نقشای را کاه هماه بود و او را تغذیه میکرد، در جمهوری اسال

بناابراین حرکات طبیعاىِ قیاام  .میدانید و لمس میکنید، باه خاود گرفات

 تماام اماروز کاه شاد منتهی واقعیتی آن به رسید، چیزی آن به خرداد ۱۵

 به را جهانی استکبار سردمداران و است کرده متوحش را الحاد و کفر دنیای

 اماروز. خاردادیم ۱۵ماا اماروز مرهاون قیاام  .اسات واداشته خود از دفاع

است. این را  مردمی یعنی. است واقعی معنای به جمهوری یک ما جمهوری

ی شما را به زبان میآورم. شما میدانید و لمس میکنید، اما من همان دانسته

این برگی از تاریخ است. حقیقتی است که بایاد آینادگان هام آن را لماس 

امروز ملت و دولت این است که جمهوری اسالمی بندی کارهای کنند. جمع

 .«1امروز از همه جهت مردمی است، دارای جهاد مردمی است

ی حادثاه -ی دوم فاروردین همیشه این نکته در ذهنم بوده که حادثاه» -

 باود  کاوچکی یحادثه خرداد، ی پانزدهدر مقابل حادثه -ی فیضیه مدرسه

 غاروب باه سااعت دو یاا ساعت یک از حادثه. نبود آن با مقایسه قابل اصالً

 به ساعت چهار سه، یعنی داشت  ادامه شب از بعد ساعت یک تا شد، شروع

ی فیضیه کتاک زدناد و تهدیاد و ها را در محیط مدرسهصورت شدید طلبه

اهانت کردند، و به صورت رقیقترش تقریباً در خیابانهای اصلی قم آنها را زیر 

جایی هم که ما اطالع داشتیم، گمانم یکی، دو نفر در فشار قرار دادند. تا آن

ی زیادتری هم مجروح گردیدند. بنابراین، آن حادثه کشته شدند و البته عده

حادثه ابعاد خیلی زیادی نداشت. امام توانست آن حادثه را برای به حرکات 

 اماام که را خرداد ی ملت ایران مورد استفاده قرار دهد. پانزدهدرآوردن همه

 یحادثه یک خرداد پانزده - بود زندان در امام روز این در - نیاورد وجود به

محصول حرکتی بود که امام در دوم فروردین  خرداد، پانزده. بود خودجوش
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به وجود آورد. من در همان سال، این نکته را به امام عرض کاردم. نزدیاک 

بود که من از زنادان آزاد شاده باودم و توانساتم باا تادبیری  ۴۳عید سال 

بروم. من در همان  -یی در قیطریه بودند وقت در خانهکه آن -خدمت امام 

یی که توانستم خدمت ایشان بروم و دستشان را ببوسام و باا آن چند لحظه

حال منقلبی که از دیدنشان داشتم، چند کلمه با ایشان حرف بزنم، هماین 

را عاارض کااردم. گفااتم نبااودن شااما در بیاارون، موجااب شااد کااه  مطلااب

 ماها امثال یعنی. بگیرد قرار استفاده مورد نتواند عظمت، این با خرداد پانزده

یی را که اماام از دوم ، نتوانستند عشری از اعشار استفادهبودند بیرون در که

 عظیمی نونکا خرداد پانزده درحالیکه بکنند  خرداد فروردین کرد، از پانزده

 ایشاان حرفهای و هااشاره شدند، تبعید و آمدند بیرون امام که هم بعد. بود

ن آورد خاط باه و ماردم در مباارزه یروحیه کردن زنده و کردن هشیار در

 یاک مثالً مدت آن در که کرد برکت منشأ چنانآن را خرداد جوانان، پانزده

 خاروش و جاوش آن با حادثه این و نبودند امام که ماهی نه هشت، یا سال

 ییاساتفاده چناین حادثاه آن از باود نتوانساته کسهایچ بود، افتاده اتفاق

 .«1بکند

جا بُعد جدیدی از شخصیت ایان مارد آشاکار شاد  بعاد قادرت در این» -

کاریهای کارهای دشمن، هوشیاری رهبری، شجاعت سیاسی، آشنایی با ریزه

یعنای  - ۴۲عمل آشکار شد. ساال نسبت به هدفهای دشمنان  این بُعد در 

رسید که سال شدّت عملهاا و فشاارها و کشاتارها باود.  -سال دوم مبارزه 

جا امام مثل خورشیدی در آسمانِ امیدهای ملات ایاران ظااهر شاد. در آن

موضع یک مرد فداکار و یک آتشفشان  کسی که همه احساسات الزم بارای 

می در او جماع اسات  یک مرد جهانی، یک مارد میهنای، یاک مارد اساال

شجاعت الزم را دارد، قدرت بسیج عظیم مردم را دارد، صراحت الزم را دارد  

که ماجرای حمله کماندوها به مدرسه فیضایه و حاوزه  ۴۲چه در اوّل سال 

جاا کاه عظمات اماام در آن ۴۲ ساال خارداد قم پیش آمد و چه در پانزده

و پنااهی دارد  قلّاه آشکار شد. ملت ایران ناگهان احساس کارد کاه پشات 

عظیمی وجود دارد که میتواند به او چشم بدوزد و به آن توجّه کند. امام در 

 تبعیاد و زندان ماجرا، این از بعد. شد ظاهر صحنه در گونهاین خرداد پانزده

 .«2نبود جوان روز آن در امام و داشت وجود فراوان فشارهای و

 مقطاع را 1342 سال خرداد 15ای قیام تاریخی اهلل خامنهحضرت آیت» -

 بازداشاات از بعااد: افزودنااد و خواندنااد ایااران تاااریخ در مهماای بساایار

روی  42 خارداد سایزده در ایشاان سخنرانی از پس که علیهاهللرضوان امام
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 چناد و قام تهاران، در مردمی حرکت از عظیمی موج خرداد داد، در پانزده

 به را مرجعیت و روحانیت با مردم مستحکم پیوند که افتاد راه به دیگر شهر

 .کشااااااااااااااااید طاااااااااااااااااغوت حکوماااااااااااااااات رخ

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر این کاه پیوناد ماردم باا روحانیات ضاامن 

گیری و نهایتاً پیروزی نهضت بود، گفتند: هنگاامی کاه ماردم پیشرفت اوج

ی یک نهضت قرار ی آنها پشتوانهشوند و احساسات و اندیشهوارد میدان می

 .آوردیافتن و پیروز شدن را به دست مایگیرد، آن حرکت، ظرفیت ادامهمی

 رحمبای و  ی خشانشدن چهرهای با اشاره به نمایاناهلل خامنهحضرت آیت

 آن مهام نکاات از یکی: افزودند 42 سال خرداد پانزده یحادثه در طاغوت،

 باه کاه باود بشر حقوق مدعی المللیبین نهادهای و مجامع سکوت حادثه،

 .نشاااااااد شااااااانیده آنهاااااااا از اعتراضااااااای وجاااااااه هااااااایچ

ی ایااان مساااائل، اماااام ایشاااان تأکیاااد کردناااد: باااه رغااام هماااه

یاک رهبار  یچهره مردم، یپشتوانه به اما تنهاییبه علیهاهللرضوان خمینی

ی ماردم و تااریخ نشاان آسمانی و معنوی، قاطع و مصمم را از خود به همه

 .«1داد

 که خرداد ی حرکتها ]روشن است[  در پانزدههمهعنصر ایمان دینی در » -

 که مقدّس دفاع یقضیّه در است، روشن که اسالمی انقالب در است، روشن

 ی دینی مردم را کشااند. آنروشن است. در قضایای گوناگون، دین و انگیزه

پسرش در راه خدا شهید شدند، خوشحال است کاه در  که چهار پسر یا سه

ی ایماانی یاک عامال اقتادار ی دینی و انگیازهد. انگیزهراه خدا شهید شدن

 .«2است

ی ده را نتیجه ۱۳۴۲ سال خرداد ۱۵ی قیام هبر انقالب اسالمی حادثهر» -

سال فشار و اختناق حکومات ماورد حمایات آمریکاا دانساتند و افزودناد: 

ها وارد ماجرا شدند و حکومت با هدایت آنها، امام خمینی درنهایت آمریکایی

ظاهر توانست ملت ایران را مغلوب کند، اما تبعید کرد و به ۱۳۴۳را در سال 

 .«3این غلبه واقعی نبود
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