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   مقدمه مقدمه  

ين هايی که استاوردداين پژوهش به بررسی، شاخص يابی و محوربندی بيانات رهبر انقالب درباره علل ماندگاری انقالب و  

ال قالب در سعظم انماندگاری را تقويت کرده است، اختصاص دارد. شاخص ها و محورهای دسته بندی شده، از بيانات رهبر م

 به دست آمده است.  1396تا  1368های 

 فاطرا در هاميّتقو تحميلی، جنگ جنگ اندازی )راه هادشمنی وجود را بااسالمی  انقالب معظم انقالب، ماندگاری رهبر

و با دانند ل میتحلي نيازمند ،کشور( غرب و شرق در تکفيری هایگروه شديد، تشکيل هایاقتصادی، تحريم کشور، محاصره

 انقالب رفتن بين فرانسه و از کبير انقالب رفتن بين مشروطه، از نهضت رفتن بين ملی، از نهضت رفتن بين اشاره به از

  ماند. و شد پيروز و جنگيد دشمنان با است که انقالبی تنها ايراناسالمی  کنند که انقالبشوروی تاکيد می

بارت کرد که ع لی تقسيمتوان به پنج شاخص ککنند، میعللی را که رهبر انقالب درباره ماندگاری انقالب به آنها اشاره می

 دنبو جانبه همه"و  "بودن انقالبی های شاخص به توجه" ،"ملی عزت به اتکا" ،"خدا و ايمان به اتکا"، "مردم به اتکا"اند از: 

 . هر يک از اين شاخص ها نيز به محورها و زيرمحورهايی تقسيم می شود."انقالب

 هسربازگون و تالش قالبیان شور بودن دار ادامه ها،دل در عميق و شگرف انقالب، تاثير حقانيتمؤثر،  ها، حرکت آرمان ترسيم

 کنند.و همگانی از ديگر نکاتی است که رهبر انقالب مرتبط با ماندگاری انقالب به آنها اشاره می

 فطرت با نقالبا هایهدف بودن هماهنگبه دست آمده است عبارت اند از:  ،"مردم به اتکا"برخی محورهای که از شاخص 

 .حقوقشان با ملت کردن آشناو  ايمان به متکی حقيقی مردمساالری اعطای، انقالب بودن مردمی، مردم

 از انقالب هایارزش گرفتن ريشه، انسان کرامت به توجه، معنوی و دينی هایارزش و اسالم حاکميت استقامت، و ايمان صبر،

 گيرد.رار میق" خدا و ايمان به اتکا "از جمله محورهايی است که زيرمجموعه شاخص  کشور در قرآنی جو ايجاد و دين

ت. برخی ت آمده اسشاخص ديگری است که از بيانات رهبر انقالب درباره علل ماندگاری انقالب به دس "ملی عزت به اتکا"

 رتحقي رفع، شورک در آزادی و استقالل سازی نهادينه: اند ازگيرند عبارتمحورهايی که زيرمجموعه اين شاخص قرار می

 معارف و هنر ردنآو و علمی انقالب ايجاد، ملت به خدمات کيفی و کمی گسترش، ملی نفس به اعتماد ايجاد، تاريخی شدگی

 .مردم ميان

 به پايبندی، آنها هب رسيدن برای بلند همّت و انقالب هایآرمان گيریهدف، انقالب اساسی هایارزش و مبانی به پايبندی

ستند که هز محورهايی اخالقی، الهی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی نيز ا و معنوی و توجه به ابعاد کشور جانبههمه استقالل

 ست.به آنها اشاره شده ا "انقالب بودن جانبه همه "و  "بودن انقالبی هایشاخص به توجه "در دو شاخص 

                                                                                                                                           

                                                                                     

 های خبریديريت پژوهشم                                                                                                                                         

18/11/1396 
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  علل ماندگار بودن انقالب:علل ماندگار بودن انقالب:ـ ـ   الفالف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تحلیل نیازمند ها، دشمنی وجود با ایراناسالمی  انقالب ماندگاری -1

 : ماند و شد پیروز و جنگید دشمنان با که انقالبی تنهااسالمی  انقالب -2

 ملی نهضت رفتن بين از -1-2

 مشروطه نهضت رفتن بين از -2-2

 فرانسه کبير انقالب رفتن بين از -3-2

 روسيه انقالب رفتن بين از -4-2

 :انقالب ماندگاری بردن بین از برای دشمن همیشگی تالش -3

  تحميلی جنگ اندازی راه -1-3

  کشور اطراف در ها قوميّت های جنگ -2-3

 اقتصادی محاصره -3-3

 شديد های تحريم -4-3

 کشور غرب و شرق در تکفيری هایگروه تشکيل -5-3

 ها آرمان ترسیم علت به نشدنی تمام و ماندگار حقیقت انقالب،-4

 :انقالب تاریخی و طوالنی ماندگار، مؤثر، حرکت-5

 ملت تاريخی ماندگارِ و عمومی حرکت عرصه بودن فراهم -1-5

 آن ماندگاری سبب انقالب، حقانیت -6

 انقالب ماندگاری راز دلها، در انقالب کننده رو و زیر و عمیق و شگرف تاثیر -7

 سبب انقالب، مبانی درباره ملت شدن ترعمیق و انقالبی شور داربودن ادامه -8

 آن ماندگاری

  مهم هدفی انقالب، ماندگاری به توجه -9

 آن ماندگاری برای انقالب قبال در وظایف به همگانی عمل لزوم -10

 انقالب ماندگاری برای سربازگونه تالش لزوم -11

 ها دشمنی همه وجود با انقالب راه بودن دار ادامه -12

 

 و بايدها و کلی زوايایالف(

 :انقالب ماندگاری نبايدهای
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  های انقالب با فطرت مردمهماهنگ بودن هدف  -1

  مردمی بودن انقالب -2

  شکل گیری انقالب ایران بدون تیر و تفنگ و با حضور مردم -3

برپایی جشن انقالب با حضور گسترده مردم هر سال باشکوه تر از  -4

  پیش

  حکومت مردمی به جای حکومت فردی -5

  تصمیم گیری مردم در مسائل کشور -6

  در مسائل منطقه نقش آفرینی مردم -7

  اعطای مردمساالری حقیقی متکی به ایمان -8

  از بین بردن اصل سلطنت و اصل حکومت مطلقه -9

  پافشاری ملت برعزت ملی و ایمان اسالمی -10

دست به دست شدنِ قدرت اجرایی در بهترین شکل و با  -11

  ترین وضعشیرین

  به آینده احساس مسئولیت مردم و خروج از وضع بی توجهی -12

  آشنا کردن ملت با حقوقشان -13

 ماندگاری راز مردم، به اتکاب( 

 :انقالب

 

ج( اتکا به ايمان و خدا، راز 

  انقالبماندگاری 

 

  صبر، ایمان واستقامت، راز ماندگاری انقالبـ 1

  های دینی و معنویحاکمیت اسالم و ارزش -2

  نظام دین مدار و مبتنی بر تعالیم و هدایت اسالمی -3

آفرین و الهی و اسالمی و عزّتهای حرکت به سمت هدف -4

  آفرین:قدرت

  هدفِ عدالت اجتماعی-1-4

 معنای واقعی )عزّت دنیا و آخرت( هدفِ تحقّق زندگی اسالمی به -2-4

اسالمی همراه با علم، عدل، اخالق، عزّت و  هدفِ تشکیل جامعه-3-4

 پیشرفت 

  توجه به کرامت انسان -5

  :انقالبدین، عامل ماندگاری  ریشه گرفتن ارزش های انقالب از -6

مانند حرکت سیاسی حزب های دنیا نبود که به  اسالمیانقالب  -1-6

  قصد کسب قدرت باشد

  اهتزاز پرچم اسالم در کشور -7

  ایجاد جو قرآنی در کشور -8

  استحکام بنای انقالب بر اصل ایمان به خدا -9
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 راز ملی، عزت به د( اتکا

 :انقالب ماندگاری

 

  نهادینه سازی استقالل و آزادی در کشور -1

  رفع تحقیرشدگی تاریخی -2

 ایجاد اعتماد به نفس ملی  -3

  افزایش آگاهی سیاسی مردم -4

 رشد سیاسی زنان  -5

  گسترش کمی و کیفی خدمات به ملت -6

 ایجاد انقالب علمی  -7

فناوری، نانوفناوری، سلول های ای ، علوم هوافضا، علوم پزشکی، زيستفناوری هسته) 

ها، فناوری انرژی های نو، راديوداروهای مهم، داروهای سازی، ساخت ابررايانهبنيادی، شبيه

  (ضد سرطان و ... 

  آوردن هنر و معارف میان مردم -8

 

 انقالبی هایشاخص به ه( توجه

 :انقالب ماندگاری سبب بودن،

 

  پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی انقالب -1

  گیری آرمان های انقالب و همّت بلند برای رسیدن به آنهاهدف -2

  کشور جانبههمهپایبندی به استقالل   -3

 حسّاسیّت در برابر دشمن   -4

  داشتن تقوای دینی و سیاسی -5

 

و( همه جانبه بودن انقالب، از 

  ماندگاری آن:عوامل 

 

 ابعاد معنوی و اخالقی ـ 1

 ابعاد الهی  ـ2

  ابعاد اقتصادی ـ3

  ابعاد سیاسی ـ4

  ابعاد اجتماعی ـ5
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:اتکا به مردم، راز ماندگاری انقالب( ب

هماهنگ بودن هدف های انقالب با فطرت مردم-1

مردمی بودن انقالب-2

ور مردمشکل گیری انقالب ایران بدون تیر و تفنگ و با حض-3

ز پیشبرپایی جشن انقالب با حضور گسترده مردم هر سال باشکوه تر ا-4

حکومت مردمی به جای حکومت فردی-5

تصمیم گیری مردم در مسائل کشور-6

نقش آفرینی مردم در مسائل منطقه-7

اعطای مردمساالری حقیقی متکی به ایمان-8

از بین بردن اصل سلطنت و اصل حکومت مطلقه-9

پافشاری ملت برعزت ملی و ایمان اسالمی-10

ن وضعدست به دست شدنِ قدرت اجرایی در بهترین شکل و با شیرین تری-11

احساس مسئولیت مردم و خروج از وضع بی توجهی به آینده-12

آشنا کردن ملت با حقوقشان-13
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ی انقال
اتکا به ایمان و خدا، راز ماندگار

:

صبر، ایمان واستقامت، راز ماندگاری انقالبـ 1

حاکمیت اسالم و ارزش های دینی و معنوی-2

نظام دین مدار و مبتنی بر تعالیم و هدایت اسالمی-3

1:حرکت به سمت هدف های الهی و اسالمی و عزّت آفرین و قدرت آفرین-4

هدفِ عدالت اجتماعی-1-4

هدفِ تشکیل جامعه  اسالمی همراه با علم، عدل، اخالق، عزّت و -4-3( عزّت دنیا و آخرت)هدفِ تحقّق زندگی اسالمی به  معنای واقعی -2-4
پیشرفت 

توجه به کرامت انسان-5

:ریشه گرفتن ارزش های انقالب از دین، عامل ماندگاری آن-6

انقالب ایران مانند حرکت سیاسی حزب های دنیا نبود که به قصد کسب قدرت باشد-1-6

اهتزاز پرچم اسالم در کشور-7

ایجاد جو قرآنی در کشور-8

استحکام بنای انقالب بر اصل ایمان به خدا-9
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نهادینه سازی استقالل و آزادی در کشور-1

رفع تحقیرشدگی تاریخی-2

ایجاد اعتماد به نفس ملی -3

افزایش آگاهی سیاسی مردم-4

رشد سیاسی زنان -5

گسترش کمی و کیفی خدمات به ملت-6

ایجاد انقالب علمی -7

بنیلادی، فناوری هسته ای ، علوم هوافضا، علوم پزشکی، زیست فناوری، نانوفناوری، سللول هلای) 
ن شبیه سازی، ساخت ابررایانه ها، فناوری انرژی های نو، رادیوداروهای مهم، داروهای ضد سلراا

(... و 

آوردن هنر و معارف میان مردم-8
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 :انقالب ماندگاری سبب بودن، انقالبی هایشاخص به ه( توجه
 

 

  

پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی انقالب-1

نهاهدف گیری آرمان های انقالب و همّت بلند برای رسیدن به آ-2

پایبندی به استقالل همه جانبه  کشور-3

حسّاسیّت در برابر دشمن -4

داشتن تقوای دینی و سیاسی-5
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همه جانبه بودن انقالب، از ( و
:عوامل ماندگاری آن

ابعاد معنوی و اخالقیـ 1

ابعاد الهی ـ2

یابعاد سیاسـ4ابعاد اقتصادیـ3

ابعاد اجتماعیـ5
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 جدول شاخص ها و محورها به استناد عین عباراتـ  ج

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

1 
علل ماندگار بودن 

 :انقالب

 و بايدها و کلی زوايایالف(

 :انقالب ماندگاری نبايدهای

 وجود با ایران انقالب ماندگاری -1

 تحلیل نیازمند ها، دشمنی

 با که انقالبی تنها ایران انقالب -2

 و شد پیروز و جنگید دشمنان

 : ماند

 ملی نهضت رفتن بين از -1-2

 مشروطه نهضت رفتن بين از -2-2

 کبير انقالب رفتن بين از -3-2

 فرانسه

 شوروی انقالب رفتن بين از -4-2

 از برای دشمن همیشگی تالش -3

 :انقالب ماندگاری بردن بین

  تحميلی جنگ اندازی راه -1-3

 اطراف در ها قوميّت های جنگ -2-3

  کشور

 اقتصادی محاصره -3-3

 شديد های تحريم -4-3

 در تکفيری هایگروه تشکيل -5-3

 کشور غرب و شرق

 تمام و ماندگار حقیقت انقالب،-4

 ها آرمان ترسیم علت به نشدنی

 و طوالنی ماندگار، مؤثر، حرکت-5

 :انقالب تاریخی

 حرکت عرصه بودن فراهم -1-5

 ملت تاريخی ماندگارِ  و عمومی

 سبب انقالب، حقانیت -6

 آن ماندگاری

 و زیر و عمیق و شگرف تاثیر -7

 راز دلها، در انقالب کننده رو

 انقالب ماندگاری

 و انقالبی شور داربودن ادامه -8

 مبانی درباره ملت شدن ترعمیق

 آن ماندگاری سبب انقالب،

 انقالب، ماندگاری به توجه -9

  مهم هدفی

 وظایف به همگانی عمل لزوم -10

 آن ماندگاری برای انقالب قبال در

 برای سربازگونه تالش لزوم -11

 انقالب ماندگاری

 مردم هم ملّی نهضت در اينکه با چرا ماند؟ چرا که دارد تحليل هاماندگاری اين» -

 درخواست آن با -بودند مردم زيادی حدود تا انقالب، مثل نه البتّه- داشتند حضور

 استقالل حدّاکثریِ درخواست آن با اسالمی انقالب امّا بماند نشد قادر حدّاقلّی،

 مطلقه قدرت شدنِ  محدود حدّاقلّیِ  درخواست آن با مشروطيّت نهضت چرا ماند؟

 و حدّاکثری درخواست اين با اسالمی انقالب امّا بماند نياورد طاقت و نتوانست

 موفّق آمد، بود کشور در پادشاهی رژيم و سلطنت کنیريشه که حدّاکثری یمطالبه

 که- فرانسه معروف انقالب مثالً کنيد فرض ..... دارد الزم تحليل اينها ماند؟ و شد

 و کامل انقالب يک بود، انقالب واقعاً  خب -است فرانسه کبير انقالب به معروف

 به باالخره انقالب افتاد، اتّفاق که تلخ حوادث آن با مردم؛ حضور با و جانبههمه

 سلطنت ضدّ  انقالب. نرسيد هم سال پانزده به انقالب اين بقای امّا رسيد پيروزی

 يک شد؛ شروع ناپلئون سلطنت انقالب، شروع از بعد سال پانزده از کمتر بود؛

 رفته که کسانی همان! شد فراموش انقالب بکلّی هم بعد کامل؛ یمطلقه سلطنت

 کردند، سلطنت برگشتند، همانها بودند، برافتاده انقالب با که ایخانواده بودند،

 کردند، ديگری صدای و سر يک مردم باز بعد کردند؛ حکومت متمادی سالهای

 تا داشت وجود فرانسه در کشمکش اين سال صد حدود در جور؛همين دوباره

 سال صد يا سال نود حدود از بعد بود، آن دنبال به انقالب که جمهوريّتی آن باالخره

 هم آن ديگر، جورِ  يک هم شوروی انقالب را؛ انقالب دارند نگه نتوانستند شد؛ برقرار

 با بتواند دارد، نگه را خودش بتواند بماند، بتواند انقالب يک اينکه. جورهمين

 مهمّی یمسئله خيلی بشود، غالب آنها بر بتواند دربيفکند، پنجه خودش دشمنان

 هم اين از بعد بکند، است توانسته را کار اين که است انقالبی تنها ما انقالب است؛

 . «1بکند بتواند بايد

 ما ملّت حقيقتاً  -بهمن ودوّمبيست روز- است انقالب عيد که اوّل عيد مورد در» -

 عيد. است داشته گرامی واقعی عيد يک معنایبه را روز اين سال، 37 اين طول در

 يعنی است؛ «عود» از «عيد» یريشه ميشود؛ تکرار سال هر که مناسبتی آن يعنی

 تکرار اين شادمانه؛ تکرار ميکنيم، تکرار مناسبتی يک به را روزی يک سال هر

 سال هر شده، تعيين انقالب پيروزی روز که بهمن ودوّمبيست روز به نسبت شادمانه

 يعنی است؛ نظيربی جهان یهمه در و ايران در اين. داشته ادامه قدرت و قوّت با

 اين با و مردم حضور با انقالب سالگرد[ امّا] اندکرده انقالب که ايمداشته کشورهايی

 عرض که چيزی اين. نيست دنيا جای هيچ در کشور سرتاسر در عظيم حجم

 اين واقعيّت نيست؛ تحليل و حدس است؛ اطاّلع يک اين است، واقعيّتی يک ميکنم،

 روی آنجا ایعدّه يک ميدارند؛ گرامی را انقالب سالگرد انقالبی، کشورهای در. است

 سالگرد ميشود اين ميروند؛ رژه جلويشان آيندمی هم عدّه يک ايستند،می ايوان آن

 یوسيلهبه انقالب سالگرد اينجا در. هستند خودشان کار مشغول هم مردم انقالب؛

 واقع در.... ميشود داشته گرامی ميشود، نگاهداشت و ميشود بزرگداشت اساساً مردم

 با نبود، چيزها اين و تفنگ و تير با ما انقالب چون است؛ انقالب بازآفرينی اين

 نه شان،اراده با[ فقط] نه ميلشان، با فقط نه مردم بود؛ خيابانها در مردم تنِ  حضور
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 با انقالب راه بودن دار ادامه -12

 ها دشمنی همه وجود

 

 ماندگاری راز مردم، به اتکاب( 

 :انقالب

 هایهدف بودن هماهنگ -1

 مردم فطرت با انقالب

 انقالب بودن مردمی -2

 اسالمی انقالب گیریشکل -3

 حضور با و تفنگ و تیر بدون

 مردم

 با انقالب جشن برپایی -4

 سال هر مردم گسترده حضور

 پیش از تر باشکوه

 جای به مردمی حکومت -5

 فردی حکومت

 در مردم گیری تصمیم -6

 کشور مسائل

 در مردم آفرینی نقش -7

 منطقه مسائل

 مردمساالری اعطای -8

 ایمان به متکی حقیقی

 و سلطنت اصل بردن بین از -9

 مطلقه حکومت اصل

 ملی برعزت ملت پافشاری -10

 اسالمی ایمان و

 شدنِ  دست به دست -11

 شکل بهترین در اجرایی قدرت

 وضع ترینشیرین با و
 

 راز خدا، و ايمان به اتکاج( 

 :انقالب ماندگاری

 راز واستقامت، ایمان صبر، -1

 انقالب ماندگاری

 ارزش و اسالم حاکمیت -2

 معنوی و دینی های

 بر مبتنی و مدار دین نظام -3

 اسالمی هدایت و تعالیم

. آمدند صحنه در و عرصه در جسمشان با بلکه شان،عاطفه و احساس با[ فقط]

 مقابلش در بود، کشتن مقابلش در بود، تيراندازی مقابلش در بود؛ هم سخت

 اين استمرار. آمدند خيابان به و کردند تحمّل را خطرها اين بود؛ گوناگون خطرهای

 را پهلوی یوابسته و پوسيده رژيم و پايهبی نظام پوالدين، و مستحکم یاراده

 پشتيبانی، و محبّت و عزم و اراده با همراه مردم، جسمی حضور يعنی کرد؛ کنريشه

 37 اين در مردم را حضور اين. است حضور ینشانه[ اينها] صحنه؛ در و خيابانها در

 نيست؛ دفعی یحادثه يک انقالب که داريد توجّه! من عزيزان ... اند،کرده حفظ سال

 انقالبی حرکت بله،. ميگيرد انجام بتدريج دگرگونی اين است؛ دگرگونی يک انقالب

 بتواند انقالب اين کهوقتی تا امّا است الزم انقالبی نظام تشکيل است، الزم اوّل در

 مرور دارد، وجود تدريج ببخشد، تحقّق را خود اهداف و کند محکم را خود هایپايه

 وقتآن شد، فراموش حادثه آن رفت، ياد از هدفها آن اگرچنانچه. دارد الزم زمان

 انقالبها بعضی شد؛ ديده انقالبی بظاهر کشورهای از خيلی در که ميشود جوریآن

 افتاد اتّفاق اخير، سال چند همين ما، زمان در که همينهايی مثل- شد خفه نطفه در

 علّتش. شدند مرگجوان آمدن دنيا به از بعد هم بعضی -شد خفه نطفه در واقعاً  و

 باقی بايستی هدفها آن. بود شده اعالم که هدفهايی از بود انحراف علّتش بود؛ همين

 که- واقعی معنایبه اسالمی زندگی تحقّق هدفِ اجتماعی، عدالت هدفِ بمانند؛

 که اسالمی یجامعه يک تشکيل هدفِ -است اسالمی زندگی در آخرت و دنيا عزّت

 هست، عزّت هم هست، اخالق هم هست، عدل هم هست، علم هم جامعه، آن در

 راهنيمه در و ايمنرسيده هنوز هدفها اين به ما است؛ اينها هدف. هست پيشرفت هم

 .«1.هستيم هدفها اين

 که نفت صنعت شدن ملّی نهضت با کنيد مقايسه را انقالب بفرماييد فرض مثالً »-

 مردم مه آنجا شدند، ميدان وارد مردم هم آنجا کشور؛ در بود بزرگی یحادثه يک

 عنوانبه سياسيّون زبان در است شده معروف ملّی، نهضت ميگويند آن به که بودند،

 را نهضت اين توانست دشمن! نکشيد طول بيشتر سال سه دو ... ملّی نهضت

 استقالل حثب نبود، نفت بحث اسالمی انقالب بحث .... نکند پيدا ادامه کند، سرکوب

 آمد عارهاش اين با فرهنگی؛ استقالل اقتصادی، استقالل سياسی، استقالل بود؛ کامل

 اين ؛نياورد طاقت نهضت آن امّا نيست ملّی نهضت با یمقايسه قابل ميدان؛ به

 .شد ماندگار ماند، باقی هم شد، موفّق هم انقالب اين نهضت،

 خب،. مشروطيّت یمسئله با کنيم مقايسه را انقالب مشروطيّت؛ نهضت با یمقايسه

 نهضت یمطالبه امّا بود کشور اين در مهمّی یحادثه خيلی هم مشروطيّت

 یمطلقه حکومت محدودکردن بود؟ چه مشروطيّت انقالب و مشروطيّت

 آن منتها باشد، داشته را هافرمايشخُرده همان بماند، پادشاه پادشاهان؛ یمستبدّانه

 انقالب چه؟ اسالمی انقالب...بشود حدودم بود شاه اختيار در که ایمطلقه قدرت

 چه؟ يعنی سلطنت اصالً گفت کنيم؛ محدود را سالطين حکومت نگفت اسالمی

 چرا است، آنها مال مملکت ميکنند، زندگی دارند ملّتی يک چيست؟ سلطنت معنای

 باشد؛ جاری مردم زندگی بر او فرمان و باشد مردم بر مسلّط بيايد نفریيک بايد
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 های هدف سمت به حرکت -4

 و آفرینو عزّت اسالمی و الهی

 :آفرینقدرت
 اجتماعی عدالت هدفِ-1-4

 به اسالمی زندگی تحقّق هدفِ-2-4

 ( آخرت و دنيا عزّت) واقعی معنای

 اسالمی جامعه تشکيل هدفِ-3-4

 و عّزت اخالق، عدل، علم، با همراه

  پيشرفت

 انسان کرامت به توجه -5

 هایارزش گرفتن ریشه -6

 ماندگاری عامل دین، از انقالب

 :آن
 حرکت مانند اسالمی انقالب -1-6

 به که نبود دنيا های حزب سياسی

 باشد قدرت کسب قصد

 در اسالم پرچم اهتزاز -7

 کشور

 در کشور قرآنی جو ایجاد -8

 بر انقالب بنای استحکام -9

 خدا به ایمان اصل

 
 راز ملی، عزت به د( اتکا

 :انقالب ماندگاری

 و استقالل سازی نهادینه -1

 کشور در آزادی

 تاریخی تحقیرشدگی رفع -2

  ملی نفس به اعتماد ایجاد -3

 سیاسی آگاهی افزایش -4

 مردم

  زنان سیاسی رشد -5

 کیفی و کمی گسترش -6

 ملت به خدمات

 فناوری)  علمی انقالب ایجاد -7

 علوم هوافضا، علوم ای،هسته

 نانوفناوری، فناوری،زيست پزشکی،

 سازی،شبيه بنيادی، هایسلول

-انرژی فناوری ها،ابررايانه ساخت

 مهم، راديوداروهای نو، های

 انقالب امّا. برد بين از آمد را مطلقه حکومت اصل را، سلطنت اصل انقالب اصالً

 .«1ماند

 دنيای در سياسی یانديشه و فکر مراکز یهمه االن بکنم، عرض شما به من» -

 اين متوجّه -استکباری ديگر کشورهای از بعضی در چه آمريکا، در چه- استکبار

 يک روزی يک که را تناور درخت را، درخت اين بتوانند که کنند کارچه که است

 کنريشه شده، تناوری درخت حاال و ببرند بين از را آن نتوانستند و بود باريکی نهال

 اين که است اين آنان همّت یهمه.... است اين همّت یهمه کنند؛ سرنگون کنند،

 اين که باشد اين بايد شما و من همّت یهمه بزنند؛ هم به جوریيک را ماندگاری

 بين از را اين که بودند اين فکر در دائم انقالب اوّل از. بدهيم افزايش را ماندگاری

 خاطربه کشور اطراف در قوميّتها جنگهای بود؛ همين خاطربه تحميلی جنگ: ببرند

 اين در که شديدی تحريمهای بود؛ همين خاطربه اقتصادی یمحاصره بود؛ همين

 و شرق در تکفيری هایگروه تشکيل است؛ همين برای کردند برقرار اخير سالهای

 اين ببرند، بين از را انقالب اين که است همين برای همه ما کشور غرب در

 ببرند؛ بين از است، دردآور و سخت و آوربهت بسيار اينها برای که را ماندگاری

 که کارهايی اين ميکنند؛ درست ابتکاری يک هم روز ر.هاست اين همّتشان یهمه

 .«2بود هاآمريکايی ابتکار که بود جديد ابتکارات از کردند، 88 سال در

 سه دو يک فقط ميکنم، عرض انقالبمان اساسی خطوط عنوان به من که اآنچه» -

 در خصوصيات اين. است مفصل و طوالنی بسيار آن تفصيل و شرح که است، جمله

 سر بر اسالمی رژيم برد، بين از را اسالم ضد رژيم ما انقالب. داشت وجود ما انقالب

 نشاند؛ آن جای به ساالرمردم رژيم برد، بين از را مستبد و ديکتاتور رژيم آورد؛ کار

 پهلويها دوران در و بود آن گرفتار متمادی سالهای طول در ما کشور که وابستگيای

 را جانبههمه استقالل و برد بين از بود، رسيده خود وضع ترينفضيح و ترينفجيع به

 جای به برد؛ بين از ما ملت در را بينیخودکم و نفس ضعف انقالب، ...داد ما ملت به

 کار نه ميکرديم فکر داشتيم؛ بينیخودکم ما. داد ملت به را ملی نفس به اعتماد آن،

 ما از نظامی عظيم کار نه آيد،برمی ما از سياسی کار نه آيد،برمی ما از علمی

 بودند، کرده تلقين ما به را اين هستيم؛ ضعيفی ملت يک ميکرديم فکر ما. آيدبرمی

 يک به کرد تبديل را ما گرفت، ما ملت از را حالت اين انقالب.... بودند کرده تزريق

 سياسی تحليل کشور نقاط دورترين در هم ما نوجوانهای امروز. سياسی و آگاه ملت

 .3ميگذارند تحليل ایمسئله هر روی ميکنند، درک را سياسی حوادث ميکنند،

. شود پيروز نميتوانست نبود، اسالمی ايمان و دينی اعتقاد به متّکی انقالب اگر -

 قبل. بخشد استمرار و آورد وجودبه را حرکت اين توانست که بود مردم يکايک ايمانِ

 کردند، دنبال را هدف همين اخير سال صدوپنجاه نهضتهای همه اسالمی انقالب از

 بر و برود پيش قدرت با راه همان در توانست انقالب. شدند روروبه ناکامی با ولی

 خودش کرامت با توانست انقالب برکت به ايران ملت .....کند غلبه ناکامياش عوامل

 عميق ايمان خوشبختانه. کند انتخاب و اقدام و بگيرد تصميم بينديشد، شود، آشنا
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 (...  و سرطان ضد داروهای

 میان معارف و هنر آوردن -8

 مردم

 
 انقالبی هایشاخص به توجهه( 

 :انقالب ماندگاری سبب بودن،

 ارزش و مبانی به پایبندی -1

 انقالب اساسی های

 هایآرمان گیریهدف -2

 برای بلند همّت و انقالب

 آنها به رسیدن

 استقالل به پایبندی  -3

 کشور جانبههمه

  دشمن برابر در حسّاسیّت  -4

 و دینی تقوای داشتن -5

 سیاسی

 
 از انقالب، بودن جانبه همهو( 

 :آن ماندگاری عوامل

  اخالقی و معنوی ابعاد -1

  الهی ابعاد -2

 اقتصادی ابعاد -3

 سیاسی ابعاد -4

 اجتماعی ابعاد -5

 
 

 دينی تفکّرات پايه بر را ساالریمردم طبيعی طوربه اسالمی مبانی به ايران ملت

 ارزشهای چارچوب در. است همين هم ساالریمردم شکل بهترين که کرد، استوار

 اين و کرد، حمايت ساالریمردم از مطلق طوربه ميتوان که است دينی و اسالمی

 سطحی ايمانشان و مؤمنند ما مردم چون آمد؛ پيش ما کشور در طبيعی طوربه

 . 1نيست

 هدف يک عنوانبه بايستی را ماندگاری اين است؛ مهمّی یمسئله ماندگاری اين»-

 ببينيد کنيد نگاه. شد خواهد تأمين چگونه که بود فکر اين در و داشت نظر در

 ما یهمه کنيم، تأمين ما تکِ تک بايد را عناصر آن چيست، انقالب ماندگاری عناصر

. است جوانها شما یعهدهبه آن تحليل که کردم عرض را اين البتّه. کنيم تأمين بايد

: اندکرده گذاریاسم هاآمريکايی خود را ایهسته مذاکرات قضايای از بعد یدوره اين

 حاال خب، خيلی بکنيم؛ بايد گيریسخت ،«ايران بر گيریسخت یدوره»

 ايران، ملّت ايران، جوانان. نيست گذشته هایگيریسخت از بيشتر که گيریسخت

 خدای به توکّل با شهامت، با اميدوارانه، هشيارانه، آگاهانه، بايستی کشور مسئوالن

 بايستند؛ دشمنان دشمنی مقابل در دارد، که فراوانی قوّت نقاط بر یتکيه با متعال،

 و شناخت بايد را وظيفه آن هست، ایوظيفه ایلحظه هر. است مهم خيلی اين

 .«2داد انجام بايستی

 اسالم اساسی و مبنائی های ارزش به پايبندی اوّل، شاخص که کرديم عرض»-

 مبانی کردم؛ صحبت امام مبانی به راجع جلسه همين در گذشته سال در بنده. است

 آمريکايی اسالم مقابل در ناب اسالم به پايبندی اوّل، مبنای. اينهاست ما اساسی

: دارد شاخه دو هم آمريکايی اسالم است، آمريکايی اسالم مقابل در ناب اسالم. است

... است آمريکايی اسالم اين سکوالر؛ اسالم شاخه يک متحجّر، اسالم شاخه يک

 و ها آرمان از نکردن نظرصرفِ ها، آرمان به رسيدن برای بلند همّت دوّم، شاخص

 و کاریمحافظه و تنبلی آن، مقابل نقطه[. است] بزرگ های هدف از نشدن منصرف

 استقالل اين. است استقالل به پايبندی کرديم عرض سوّم شاخص. ... است نااميدی

 المللی؛بين و جهانی استقالل ای،منطقه استقالل داخلی، استقالل است؛ مهم خيلی

: چهارم شاخص. ... کردن حفظ را نظام استقالل و کشور استقالل مسائل اين همه در

 حسّاسيّت دشمن حرکات برابر در بشناسيم، را دشمن. دشمن برابر در حسّاسيّت

 آنجا که دانند می بودند جبهه در مقدّس دفاع دوران در که کسانی آن. باشيم داشته

 را دشمن کوچک حرکت هر خودشان عوامل وسيلهبه که بودند هاقرارگاه در کسانی

 اين دشمن امروز بفرماييد فرض: شدند می حسّاس رويش کردند، می دنبال

 می يابیعلّت است؛ داده انجام چرا چيست، برای اين است؛ داده انجام را جايیجابه

 را او هاینقشه بشناسيم، را دشمن. دشمن حرکات مقابل در حسّاس. کردند

 در و باشيم؛ حسّاس او اظهارات او، های حرف او، کارهای روی بر بدهيم، تشخيص

 برای باشيم آماده و بکنيم فراهم پادزهر ريخت، خواهد احتماالً  او که زهری مقابل

 شاخص....است دشمن مقابل در حسّاسيّت اين،. بکنيم خنثی را او حرکت اينکه

 که[ است] فردی تقوای از غير که سياسی؛ و دينی تقوای شاخص، آخرين و پنجم

                                                           
 1382/07/22 زنجان  دانشجويان از جمعی ديدار در . بيانات 1

 19/10/1394قم  مردم ديدار در . بيانات 2
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 پرهيز گناه از خودمان شما و من که داريم فردی تقوای يک. است الزم هم آن البتّه

 وَ  النّاسُ وَقودُهَا نارًا اَهليکُم وَ اَنفُسَکُم قُوا کنيم؛ حفظ را خودمان کنيم،

 تقوای اين کنيم؛ دور الهی غضب آتش از الهی، دوزخ آتش از را الحِجارَة؛خودمان

 راه در که است اين -اجتماع به مربوط اسالمی تقوای- اجتماعی تقوای. است فردی

 آرمان آن همه. کنيم تالش است، کرده مطالبه ما از اسالم که چيزهايی اين تحقّق

 يک مسئله فقط مسئله، يعنی است؛ اسالمی های آرمان کرديم، عرض که هايی

 بايد بود، پابند ها آرمان آن به بايد کرديم عرض ما اينکه نيست؛ عقالئی محاسبه

 مظلوم از حمايت دنبال بود، محرومين از حمايت دنبال بود، اجتماعی عدالت دنبال

 اسالمی مطالبات همه اينها نرفت، او بار زير کرد، مقابله بايد مستکبر و ظالم با بود،

 عقالئی محاسبه يک فقط که نيست جوراين است؛ خواسته ما از را اينها اسالم است،

 . «1است دينی تکليف باشد؛ انسانی و

 که است همين خصوصيّت يک: وظايف، اين به عمل در دارد وجود خصوصيّت دو»-

 داريم؛ رويش هم داريم، ريزش هم ما، که است بديهی. شد خواهد ماندگار انقالب

 خاطربه فردا بعد بودند، انقالبی روز يک که هستند کسانی. را اين امگفته بنده بارها

 يک که هستند هابعضی. روبرميگردانند انقالب از بناحق، يا بحق يا ای،عارضه يک

 بهشان جايی يک در ظلمی يک کنيد فرض- ميگيرد انجام توقّعشان خالف کار

 کار اين روبرگردانند؛ انقالب از که ميشود موجب اين امّا است آنها با حق -ميشود

 مسائل و خانوادگی مسائل شخصی، مسائل خاطربه هم هابعضی. است ناحق

. است انقالب ريزشهای اينها ريزش؛ ميشود اين. روبرميگردانند انقالب از گوناگون،

 اين کنار در امّا دارند ريزش اجتماعی نهضتهای یهمه دارند، ريزش انقالبها یهمه

 بنده مطّلعم؛ جاها خيلی از من نيست، کم اطاّلعاتم من. هست[ هم] رويش ريزشها

 همهاين مؤمن، جوان همهاين ميبينم؛ ريزشها از بيش را رويشها ميکنم، نگاه وقتی

 مسائل در کارآمد افراد همهاين مؤمن، تحليلگر افراد همهاين مؤمن، یکردهتحصيل

 اين در روزی يک. است انقالب رويشهای اينها مؤمن؛ همه علمی، مسائل در و فنّی

 ما هایدانشگاه در ميتوانستند که کسانی یهمه که بود[ اين] ما مشکل کشور،

 ایعدّه يک بوديم؛ جوریاين انقالب اوّل. نميرسيدند نفر هزار پنج به بدهند، درس

 ما امروز[ امّا. ]نداشتند صالحيّت ایعدّه يک آمدند،نمی ایعدّه يک بودند، رفته

 مؤمن، استادان داريم؛ دانشگاهی کارهای یعرصه در مؤمن استاد نفر هزار هاده

 نيست، کمی چيز اين دندان؛ بُن از معتقدند و پايبندند انقالب به واقعاً که آنهايی

 مؤمنِ جوان همهاين. است کرده تربيت انقالب را اينها نيست، کوچکی چيز

 مسائل در گوناگون، هایعرصه در سخنور؛ مبلّغ، فنّاور، عالم، هنرمند، نويسنده،

 اين آماده؛ و سرسبز رويشهای انقالبند، رويشهای اينها. خارجی مسائل در داخلی

 کنيم، عمل انقالب یزمينه در وظايفمان به ما اگر بنابراين،. است باارزش خيلی

 . «2است رويشها اين شدن انبوه و رويشها اين افزايش ماندگاری اين، معنای

 راه اين در را ما یهمه بدارد؛ موفّق را شماها یهمه متعال خدای که شاءاهللان»-

 تالش انقالب ماندگاری برای که بدهد قرار سربازانی آن جزو را ما بدارد؛ قدمثابت

                                                           
 14/03/1395( ره) خمينی امام رحلت سالگرد هفتمين و بيست مراسم در . بيانات 1

 19/10/1394 قم مردم ديدار در . بيانات 2
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 محمّد آل و محمّد به! پروردگارا. نداريم دريغ خودمان موجودی بذل از و ميکنيم

 کن؛ شاد ما از را امام مطهّر روح کن؛ نازل ملّت اين بر را خودت تفضاّلت و الطاف

 . «1بفرما شاد ما از را( ارواحنافداه) عصر ولیّ  مقدّس قلب

 مثالً ن،فال تاريخ در بگوييم که نيست دفعی امر يک است؛ مستمر امر يک انقالب»-

 ماه، دو وز،ر بيست روز، ده آمدند، خيابان به ایعدّه يک افتاد، اتّفاق ایحادثه يک

 انقالب اين نه، است؛ اين انقالب شد؛ سرنگون حکومت و کشيد طول ماه شش

 ائمید حقيقت و ماندگار حقيقت يک انقالب. است انقالب از بخشی يک اين نيست؛

 و سال يک و ماه شش ظرف در عميق هایدگرگونی دگرگونی؛ يعنی انقالب. است

 به حالی یيعن- صيرورت و دگرگونی اصالً  اينکه بر عالوه آيد؛نمی وجودبه سال پنج

. اين عنیي انقالب نميشود؛ تمام وقتهيچ ندارد؛ يقف حدّ  اصالً -تحوّل شدن، حالی

 قول به ،حرفها اين منبع-[ ميزنند] عدّه يک حرفهايی. است دائمی امر يک انقالب

 و هاروزنامه در هابعضی را حرفها اين هم اينجا است، خارجی فکرهای اتاق خودشان،

 و ميکنند رارتک را همانها و ميکنند رِِله خودشان گوناگون حرفهای در و هامجلّه در

 انقالب بله، هک -است آنجا از حرف[ منبع امّا] ميکنند؛ بيان را آنها ايرانی زبان به

 موزه به يدبا را انقالب ميگويد بصراحت ميشود پيدا عقلیبی نفر يک حاال. شد تمام

 صراحت اين به نيستند، عقلبی قدراين هستند هم ديگر هایبعضی سپرد،

 ناي معنايش که ميزنند حرف جوری ميزنند؛ را حرف اين پوشش در نميگويند،

 بديلت قابل اصالً. اسالمی جمهوری به انقالب تبديل شد؛ تمام انقالب که است

 يری،تجديدپذ حالت همان يعنی. باشد انقالب مظهر بايد اسالمی جمهوری نيست؛

 باشد داشته وجود اسالمی جمهوری در بايد حالت همان دائمی، تحوّل حالت همان

 .ستا مستمر امر يک انقالب نيست؛ اسالمی حکومت نيست؛ اسالمی جمهوری والّا

 آرمانها ترسيم ميدهد، انجام آغاز در انقالب که کاری ميکند؟ کارچه انقالب خب،

 تغييرپذير وسايل تغييرناپذيرند؛ عالی، آرمانهای البتّه. ميکند ترسيم را آرمانها است؛

 است، اساسی آرمانهای همان که اصول آن امّا است تغييرپذير روزمرّه تحواّلت است،

 وقتهيچ است؛ آرمان يک عدالت امروز، تا بشر خلقت اوّل از يعنی است؛ تغييرناپذير

 يعنی آرمانها- است آرمان يک انسان آزادی بيفتد؛ بودن آرمان از عدالت که نيست

 سمت به وقتآن بعد ميکند، ترسيم ميکند، تصوير انقالب را آرمانها -چيزها جوراين

 يک و بگوييم کلمه يک در بخواهيم اگر ما را آرمان حاال. ميکند حرکت آرمانها اين

( 6)طَيِّبَة؛ حَيوةً  فَلَنُحيِيَنَّهُ : که است «طيّبه حيات» بياوريم، برايش قرآنی تعبير

 و پيغمبر دعوت. کند زنده را شما( 7)يُحييکُم؛ لِما دَعاکُم اِذا لِلرَّسولِ وَ هللِ اِستَجيبوا

 . «2طيّبه حيات طبعاً حياتی؟ جور چه است؛ حيات به پيغمبران یهمه

 تصميم از را ما که مشکالتی با وجه هيچ به نيستيم؛ بستبن در ما وجه هيچ به» -

 مشکالت بله،. ندارد وجود مشکالتی چنين نيستيم؛ مواجه بدارد، باز راه یادامه به

 اين آرمانهای و هدفها و اراده و تصميم از کوچکتر مشکالت، اين یهمه اما هست؛

 و بزنيم تکيه و بخوابيم نميخواهيم راحتی و نرم بستر در. است کشور اين و ملت

                                                           
 19/10/1394 قم مردم ديدار در . بيانات 1

 25/06/1394اسالمى انقالب پاسداران سپاه فرماندهان ديدار در . بيانات 2
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 حال عين در و دشوار ميدان يک ميدان، اين اما ميدانيم؛ وسط نه، کنيم؛ استراحت

 مسابقات ميدانهای در. ورزشی مسابقات و ورزش ميدان مثل است؛ آفرينشوق

 از ورزشکاری هيچ. است آفرينشوق اما هست، هم دلهره هست، خستگی ورزشی

 کار اين. آنجا ميرود شوق با بلکه نميکند؛ امتناع ورزشی یمسابقه ميدان در حضور

. ميروند ورزشکاران حال عين در - عصبی فشار جسمی، فشار - دارد هم زحمت

 .است اينجوری ما وضعيت

 تاريخی، لحاظ از. است ملت تاريخی ماندگارِ و عمومی حرکت یعرصه عرصه،

 ما ملت امروز را ايران سرنوشت يعنی. است ماندگار حرکت يک ما امروز حرکت

 پيش یموقعيت چنين هميشه. ميکنند معين و ميزنند رقم دارند قرنها برای شايد

 ما زمان در آيد؛نمی پيش وضعيت اين تاريخی، مقاطع یهمه در آيد؛نمی

 ؤثرِ م حرکت يک معرض در را ملت و را کشور انقالب، اين. آمده پيش خوشبختانه

 .داده قرار تاريخی و طوالنی ماندگارِ

 بخشهای از يکی. کنيم ايفاء را آن و بشناسيم را خودمان نقش کدام هر بايد ما خب،

 ست؛ا مقاومتی اقتصاد شرائطی، چنين يک در اقتصاد خاصيت و است اقتصاد ما،

 خباثت دشمن، کارشکنی مقابل در مقاومت با باشد همراه که اقتصادی يعنی

 اين دميتوان که مهمی بخشهای از يکی من نظر به. داريم ما که دشمنانی دشمن؛

 بنياندانش شرکتهای همين شماست؛ کار همين کند، پايدار را مقاومتی اقتصاد

 اومتیمق اقتصاد هایمؤلفه مؤثرترين از يکی و مظاهر بهترين از يکی اين است؛

 .کرد دنبال بايد را اين است؛

 شماها یهمه به متعال خداوند اميدواريم. است روشنی یآينده شاءاهللان آينده

 بتوانند که بدهد توفيق شاءاهللان هم ما عزيز و محترم مسئولين به بدهد؛ توفيق

 . «1کنيد ايفاء را خودتان نقش هم شما کنند؛ ايفاء را خودشان نقش

 عظيم، خمينی امام تعبير به آن در که ايران در اسالمی کبير انقالب ماجرای»-

 یروندهپيش و شجاع و مقتدر و ماندگار نظام تشکيل و شد پيروز شمشير بر خون

 در و مفصل داستان خود نيز امروز، اسالمی بيداری در آن تأثير و اسالمی جمهوری

 وضعيت نگاریتاريخ و تحليل در مشبعی فصل يقيناً که است تحقيقی و بحث خور

 .«2داد خواهد اختصاص خود به را اسالم دنيای کنونی

 اين ميشود، ادا قدرت با انسان ميليون هاده یحنجره از واحدی صدای وقتی» -

. ميشود ماندگار و ميماند باقی دنيا در سخن اين امواج نيست؛ شدن محو قابل سخن

 نظام از نفرت استکبار، از نفرت فرياد هم با انسان ميليون هاده است؟ شوخی

 نه هم آن سرميدهند؛ را اسالمی ايمان و ملی عزت بر پافشاری و جهانی یسلطه

 بين از اين ميدهند؛ سر را فرياد اين دارند مردم که است سال سی بار؛ دو نه بار، يک

 اينها است؛ ماندنی دل، همه اين و حنجره همه اين هماهنگ فرياد. نيست رفتنی

 ديگر قوانين مثل است، جاذبه قانون مثل است؛ تاريخ و طبيعت حتمی قوانين جزو

 هر ما که است اين شرط. است ماندگار صدا اين. ندارد تخلف لذا است؛ طبيعی

                                                           
 08/05/1391بنياندانش هایشرکت مسئوالن و پژوهشگران از جمعی ديدار در . بيانات 1

 26/06/1390 اسالمی بيداری المللیبين اجالس در . بيانات 2
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 پيغمبر قول از را حديث اين بارها من. دهيم انجام درست را خودمان کار کدامی

 کسی بر خدا رحمت ؛«فأتقنه عمال عمل امرء اللَّه رحم»: امگفته مخاطبان به اکرم

 انجام اتقان با دهد، انجام درست دهد، انجام محکم را آن و دهد انجام را کار که

 . «1دهد

 «باکری» نديدند، را ساله هشت دفاع دوران نديدند، را امام که عزيزی جوانهای» -

 همان با اما نديدند، شدند، شهيد که را روز آن فداکار شخصيتهای نديدند، را ها

 روز آن که ميشوند حاضر صحنه در بصيرتی همان با و استقامت همان با قدرت،

 جنگ دوران طول در و شد ميدان وارد بهمن نهم و بيست در تبريزی جوان

. داد نشان فداکاری و دالوری خود از مختلف هایجبهه در ساله، هشت تحميلىِ 

 را قضيه چيست؟ قضيه چرا؟ چيست؟ معنايش اين. جورند همين ما جوانهای امروز

 خاصيت اين،. «حق سخن انقالب، سخن»: کرد جستجو بايد سخن اين حقانيت در

 و سالم و پاکيزه درخت يک اين ؛«طيّبه کشجرة طيّبة کلمة مثال». است حق

 ؛«السّماء فی فرعها و ثابت اصلها». ميکند رشد سالم زمين در که است نهادیخوش

 ؛«ربّها باذن حين کلّ  اکلها تؤتی». باال رفته هم برگش و شاخ است، محکم اشريشه

 يک يعنی. ميدهد را خود یميوه فصلی هر در و است هميشگی هم او یميوه( 3)

 اسم به ميگيرد؛ انجام دنيا در که حرکاتی اين از خيلی مثل نيست، مصرف بار

 در بعد مصرفند؛ بار يک اما ميدهند، تغيير را حکومتها ذلک غير يا کودتا يا انقالب

 بدتر گاهی يا نهضت و حرکت آن از قبل شکل به قضيه کوتاهی، یدوره يک

 حرکت امروز. است ماندگار حق یکلمه نيست؛ اينجور حق یکلمه. برميگردد

 امام و شد ترسيم اول روز در که است چيزهائی همان انقالب، هدفهای انقالب،

 لذا بود، هماهنگ مردم فطرت با هدفها اين. کرد ترسيم را آنها ما حکيم و بزرگوار

 کار کردن، متوجه سمتی يک به را مردم ميليونها دل والّا گرفتند؛ را آن مردم

 او به فطرتها ميزند، حرف خدا از ميگويد، سخن فطرت با کسی وقتی. نيست عاديای

 الّف اللَّه لکنّ و قلوبهم بين الّفت ما جميعا األرض فی ما انفقت لو» ميشود؛ متوجه

 نتيجه لذا ميکند؛ هدايت سمتی يک به را دلها که خداست قدرت دست( 4.)«بينهم

 والدت سال يکمين و سی در که جمعيتی بهمن، دوم و بيست در. ميشود اين

 است؛ بيشتر قبل سالهای جمعيت از ميکنند، پيدا حضور خيابانها در اسالمی انقالب

 شده قويتر است، شده ترپُررنگ بلکه است، نشده کمرنگ است، نشده کم فقط نه

 داخل را سنگی يک شما. دارد وجود عالم طبيعت در که چيزی آن برخالف است؛

 موج اين لحظه لحظه ميگذرد، هرچه اما ميکند؛ ايجاد موجی يک بيندازيد، آب

 اجتماعی امواج زمان، گذشت. ميشود تمام تا ميشود، ترنامحسوس و کمتر کوچکتر،

 نميکند، خاموش را آن زمان گذشت که است حقيقتی چه اين. ميکند خاموش را

 و خالی بيابان آن در روز آن. کربال یحادثه مثل ميکند؟ تربرجسته روزروزبه بلکه

 به يارانش و( الساّلمعليه) علیبنحسين دشمنان، از پُر و دوستان حضور بدون

 از بعد امروز. تمام و ميبرند را آنها و ميشوند اسير اشخانواده ميرسند، شهادت

 آن از اثری روز پانزده روز، ده ظرف در بايد که ایحادثه همان قرنها، گذشت

 ميليونها بين در فقط نه است؛ برجسته چقدر ببينيد نميشد، آن از يادی و ماندنمی
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 نام مسلمانان، غير بين در بلکه مسلمانان، بين در مختلف، کشورهای در شيعه

 انقالب. ميکند راهنمائی ميکند، روشن را دلها ميتابد؛ خورشيدی مثل علیبنحسين

 کرده روشن را بيشتری حقائق است، گذشته زمان هرچه انقالب اين. است اينجوری

 حرف دشمن لغت همان با هم بعضيها. ميزند حرف ديگری جور دشمن خوب،. است

 خداست؛ با آن نميفهمند، يا ميفهمند آيا. ميزنند حرف دشمن زبان همان با ميزنند،

 منحرف خود راه از انقالب که کنند وانمود ميکنند سعی ميزنند، حرف او زبان با اما

 به انقالب ياد و انقالب نام با دل همه اين بود، شده منحرف اگر نه، است؛ شده

 دنيا در. نميشد بسيج انقالب اين ياد به انگيزه و ايمان همه اين نميآمد؛ در حرکت

 دلهای در آثارش هم اسالمی کشورهای در امروز انقالب، اين. است جور همين هم

 گرامی را انقالب اين ملتها نکنيد؛ نگاه معاند دولت تا چند به. است محسوس مردم

 خودهاشان برای را آن حسرت ميکنند، احترام آن به ميدارند، بزرگ ميدارند،

 «حين کلّ اکلها تؤتی» است؛ بقاء هاینشانه است، حقانيت هاینشانه اين ميخورند؛

 ميتوانيم ايم،مانده وفادار الهی توفيق به امروز تا که همچنان شما و من خوب،. است

 خدا ؛«عظيما اجرا فسيؤتيه» کنيم، حفظ را وفاداری اين چنانچه اگر. بمانيم وفادار

 هم نيست؛ هم آخرت مخصوص نيست، دنيا مخصوص اجر، اين. داد خواهد اجر

 واالست، آرمانهای به رسيدن است، اقتدار است، عزت دنيا در آخرت؛ هم دنياست،

 اگر. است باالتر چيز همه از که است، الهی ثواب است، الهی اجر هم آخرت در

 را ما نفس هويهای راه یميانه در کنيم، بدعهدی کنيم، عهدیسست نکرده خدای

 را خودش راه انقالب ماست؛ خود ضرر به هم آن بکشاند، طرف آن و طرف اين به

 خواست طبق که کسانی آن کردند، رها را انقالب که کسانی آن. داد خواهد ادامه

 عليه بنشينند حاال ميکنند خيال. کردند ضرر ايستادند، انقالب مقابل در دشمن

 اشتباه نه، برد؛ خواهند جائی به راه کنند، تحريک بزنند، حرف کنند، توطئه انقالب

 . «1است

 خدا، بندگان یوسيله به راه اين پيمودن یادامه خدا، راه بقای اسالم، دين بقای» -

( الساّلمعليه) علیبنحسين که کاری از است گرفته نيرو و مدد است، شده متکی

 تحمل آن ايستادگی، آن عظيم، صبر آن يعنی. کرد کبری زينب که کاری و کرد

 دنيا، در دينی ارزشهای ميبينيد شما امروز که شد موجب مشکالت و مصائب

 با منطبق گوناگون، مکاتب در که انسانی ارزشهای اين یهمه. است رائج ارزشهای

 تعليم دين را اينها است؛ برخاسته دين از که است ارزشهائی است، بشری وجدان

 لذا بود؛ انقالب کار کار، همين جنس از.است اين خاصيتش خدا برای کار. است داده

 اين. کرد پيدا دوام کرد، پيدا حقيقی و معنوی اقتدار و ثبات شد، ماندگار انقالب

 وجود به نهضت اين شد، آغاز انقالب اين که روزی آن. خدا برای بود انقالبی انقالب،

 قصد به که نبود دنيا حزبهای سياسی حرکت مثل نبود، احزاب نهضت مثل آمد،

 برای الهی، احکام اجرای برای مظلوميت، عين در بود حرکتی باشد؛ قدرت کسب

 مجاهدت که کسانی آن. جامعه در عدالت استقرار برای اسالمی، یجامعه ايجاد

 و ايستادند انقالب اين پای که کسانی آن و رسيد، پيروزی به انقالب تا کردند

 شما، شهدای. بود خالصشان نيتهای کرد، پيدا را دوام و ثبات اين تا کردند مجاهدت
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 قبيل اين از همه مسلح، نيروهای شهدای. بودند قبيل اين از هوائی، نيروی شهدای

 به هم خداوند کردند، تالش خدا برای کردند، کار خدا برای که کسانی آن. هستند

 نکته همين کند، درک نميتواند را آن انقالب دشمن که چيزی. داد برکت کارشان

 مسئله همين بفهمند، نميتوانند صهيونيسم و استکبار دستگاههای که چيزی. است

 بر خداست، برای که است اين خاطر به بنا اين استحکام که بفهمند نميتوانند. است

 نظام و انقالب لذا. است رفته پيش مجاهدت با و است شده بنا اخالص یپايه

 از اعم رسانه، هزار چند امروز ببينيد کنيد نگاه شما.ميکند تسخير را دلها اسالمی

 اين عليه هاشيوه مدرنترين با گوناگون، هایرسانه اقسام و انواع و تصويری و صوتی

 يک روزی هر اند؛نشسته فکر اتاقهای در فکر و مغز صدها. ميکنند کار دارند نظام

 ميکنند؛ طراحی دارند انقالب اين عليه ترفندی يک فکری، يک شعاری، يک حرفی،

. کنند وارد ایصدمه اسالمی نظام به نميتوانند بزنند، ایلطمه انقالب به نميتوانند اما

 آن. خداست به ايمان اصل بر شدن بنا خاطر به بنا اين استحکام چيست؟ برای اين

 .کردند خدائی کار کردند، حرکت راه اين در که کسانی

 همه اين که نيست دنيا در نظامی هيچ امروز. نيست ديگر نظامهای شبيه نظام، اين

 وارد تحريم کنند، وارد اقتصادی فشار بکنند، سياسی کار بکنند، تبليغاتی کار او عليه

 اين اما. ندارد وجود دنيا در چيزی چنين بايستد؛ مستحکم اينجور بتواند او و کنند

 نه آمريکا، نه. بدانند همه را اين ايستاد؛ خواهد هم اين از بعد است، ايستاده نظام

 با نه سياسی، وسائل با نه عالم، زورگويان و مستکبران یمجموعه نه صهيونيسم،

 داخل، در خود ايادی تحريک با نه تهمت، با نه تحريم، با نه اقتصادی، وسائل

 .«1بلرزانند را انقالب اين اندکی توانست نخواهند

 شما لذا. خداست به اتکای ايمانهاست؛ به اتکای انقالب، اين ماندگاری راز» -

 که کنند احساس کشور سرتاسر در مردم عظيم یتوده که روزی آن ميبينيد

 بدون دارد، وجود جديای دشمنىِ  که کنند احساس است، انقالب متوجه ایدشمنی

 اتفاقی چه کشور اين در ديديد شما دی نهم روز. ميآيند ميکنند حرکت فراخوان

 ميکنند سعی هميشه که انقالب دشمنان. آمد پيش ایحادثه چه و افتاد

 کنند کوچک کنند، تحقير - اندآمده نفر هزار چند بگويند را ميليونی راهپيمائيهای

 اين به ای مردمی حرکت هيچ سال، بيست اين طول در گفتند و کردند اعتراف -

 در سعی که کسانی آن. گفتند و نوشتند را اين است؛ نيفتاده اتفاق ايران در عظمت

 علت چيست؟ علت. گفتند را اين دارند، اسالمی جمهوری یدرباره حقائق کتمان

 ايستاده اسالمی نظام مقابل در دشمن ميکنند احساس وقتی مردم که است اين

 اين است؛ قلبی حرکتِ  اين است، ايمانی حرکتِ اين. ميدان توی آيند می است،

 دست خداست، قدرت دست دارد؛ وجود آن در خدائی یانگيزه که است چيزی

. خداست دست دلها. نيست من امثال و من دست چيزها اين است؛ الهی یاراده

 شد، خدا برای شد، خدائی حرکت وقتی. است پروردگار یاراده مقهور هااراده

 يدافع اللَّه انّ »: ميفرمايد لذا. ميکند دفاع اينجور متعال خدای بود، کار در اخالص

 لذا نفهميدند؛ هم امروز تا نميفهمند، اسالمی نظام دشمنان را اين. «امنوا الّذين عن

 خيال به ميگيرند، کار به را گوناگون های روش ميزنند، حرف ميکنند، تهديد
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 اسم گاهی کنند؛ پيدا اسالمی جمهوری برای ضعف نقطه گردند می خودشان

 برای امروز که ترفندهائی آورند؛می را دموکراسی اسم گاهی آورند،می را بشر حقوق

 عمومی افکار اما عمومی؛ افکار ميگويند. است مسخره ترفندهای حقيقتاً  دنيا مردم

 کشورهای در دنيا، در اينجور ميکرد، باور صهيونيسم و آمريکا از را حرفها اين اگر

 مستکبر سران اين از را خودشان نفرت گوناگون، مواقع در مختلف، ملتهای مختلف،

 مردم از گروهی ميکنند، سفر جا هر. ميدهند نشان ميبينيد که نميدادند، نشان

 را اينها ترفندهای فريب دنيا عمومی افکار که پيداست. ميدهند شعار شانعليه

 . «1است نخورده

 درک ار آن اعماق که ميخوانديم اسالم صدر به مربوط چيزهائی تاريخ، در ما»-

 افرادی ود،خ کنار در خود، ملت در امروز اما ميآمد؛ نظر به داستان مثل نميکرديم؛

 اسالم تاريخ رد آنان ياد که مردان آن و زنان آن از فداکاری، لحاظ از که ميبينيم را

 آنها. است ربيشت آنها از صبرشان اينها. باالترند مانده، باقی سال چهارصد و هزار

 او رکاب در ميديدند، چشم به را پيغمبر ميديدند، را خدا رسول گرم نفس

 -»  عدال و صدقا نرهلم و به امنّا و« فاصله، سال چهارصد و هزار با اينها ميجنگيدند،

 کمی زچي اين ايستادند؛ اينجور مستحکم ايمان اين با - است سمات دعای در که

 !من عزيزان شد پيروز اينجور ايران ملت است؟

 و پدرها بزرگ فداکاری و ايثار اين پوالدين، هایاراده اين محکم، ايمانهای اين

 کرد، اندگارم و قوی را مستحکم بنای اين هایپايه آنچنان شهدا، یخانواده و مادرها

 اين نستتوا نخواهد الهی اذن به هم اين از بعد و است نتوانسته طوفانی هيچ که

 .بکند جا از بدهد؛ تکان را رفيع بنيان

 شما، ايمان همين شما، صبر همين اسالمی، جمهوری مستحکم بنای اين یپايه

 از سال سی گذشت با را ما امروز جوانهای که است اين. شماست استقامت همين

 را انقالبی و مؤمن جوانان ینمونه داريد شما که ميآورد بار انقالبی جور اين انقالب

 .«2است قرآن برکت به است، اسالم برکت به همه اينها و. ميبينيد

 دولتهای وابسته، دولتهای مرتجع، دولتهای سوی از ميبينيد شما که همه اين» -

 است؛ همين خاطر به ميگيرد، انجام کار انقالب عليه ما یمنطقه در ذليل و اسير

 و جوانهايشان بخصوص قلبی و صميمی یعالقه ميبينند؛ را گرايشها ميترسند؛

 اينجا در اسالم یبرافراشته پرچم اين به و نظام اين به و انقالب اين به را ملتشان

 منتها. کردن فعاليت ميکنند بنا ميافتند، وحشت به ميبينند، را اين. ميبينند

 رؤسای و سالطين که را فعاليتی نوع بخواهيم حاال ديگر. است جورواجور فعاليتها

 و ميدهند انجام اسالمی انقالب به نسبت دارند اسالمی کشورهای بر مسلط ظالمِ

 طوالنی یقائمه يک است؛ طوالنی فهرست يک بشماريم، ميکنند، که انصافيهائیبی

 اثر چون است؛ همين خاطر به اين. مطلعيد شايد شماها هم بسيارياش از. است

 را کننده رو و زير و ماندگار و عميق و شگرف تاثير اين اسالمی انقالب اگر. دارد
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 اسمشان که کسانی هم آن نميکردند؛ مبارزه اسالمی انقالب با قدر اين نداشت،

 .«1است مسلمان

. ميشد تمام اسالم ضرر به کنند، دفن را نظام اين ميتوانستند اول سالهای اگر»-

 دو آورد، کار سر نظامی يک انداخت، راه انقالبی يک. نميتواند اسالم ببينيد ميگفتند

 اسالمی نظام اگر. کند عمر نتوانست بيشتر سال پنج کند؛ عمر نتوانست بيشتر سال

 اسالمی نظام يک بله، ميگفتند. بود اسالم ضرر به نميداشت، پيشرفت اما ميماند

 نه پيشرفتی، نه علمی، نه تاريخ؛ قبل ما دوران به است برده را مردم آمده،

 علمی پيشرفت هم شد، دارريشه هم شد، ماندگار هم اسالمی انقالب اما. تکنولوژيای

 شما اينکه. داد تحويل را اینخبه و فرزانه جوان نسل هم کرد، العقول محير

 حرفِ  اين دنياست، کشور هشتمين بنيادی سلولهای در ايران ميگويند که ميشنويد

. بودند کرده محروم را او پيشرفت امکانات یهمه از که ايرانی است؛ بزرگی خيلی

 اين با مناسب مطلقاً زيرساختها گرفت، تحويل را کشور اين اسالمی، نظام وقتی

 فضا به ماهواره فرستادن با اسالمی جمهوری ميگويند وقتی. نبود علمی پيشرفتهای

 نهمين يا دهمين - کرد خيره را اسالمی جمهوری دشمنان و رقبا چشم که -

 کی ؟!ايران. است بزرگی حرف خيلی اين ميدهد، انجام را کار اين که است کشوری

 در را علمی نهضت کی برد؟ پيش اينجور را علم کی. اسالمی نظام را؟ اين کرد

 قرار نوآوری و ابتکار خدمت در را ايرانی ذاتی هوش آن کی آورد؟ وجود به کشور

 توانائی هم داد، نشان را خودش ماندگاری هم اسالمی نظام پس. اسالمی نظام داد؟

 . «2ملت يک پيشبرد برای را خودش

 صرفاً  انقالب يک نه است؛ متفاوت ديگر انقالبهای یهمه با اسالمی انقالب»-

 صرفاً انقالب يک نه است، اقتصادی صرفاً انقالب يک نه است، فرهنگی و معنوی

 که همانطوری. است اسالم خودِ مثل. است جانبههمه انقالب يک است؛ سياسی

 مردم زندگی به ناظر حال عين در دارد، الهی ابعاد دارد، اخالقی و معنوی ابعاد اسالم

 اسالمی انقالب دارد؛ وجود اسالم در اجتماعی بعد سياسی، بعد اقتصادی، بعد است؛

 شدن ترزنده روزروزبه و اسالمی انقالب ماندگاری راز و بود مختلف ابعاد دارای هم

 نيازهای با که است آن گوناگون ابعاد همين جهان، و منطقه سطح در انقالب اين

 .«3است همراه و متوازن بشر

 و ندارم ولقب مطلقاً  ميکنند، تکرار پی در پی بعضی که را يأسی هایآيه اين من» -

 ملت و بزرگ کشور گوناگون مسائل از اطالع با من. ميکنم انکار را آنها

 و مانز گذشت با ملت اين جوانان و ملت اين که ميبينم بالعيان الشّأنمانعظيم

 و ترپخته تر،عميق انقالب مبانی به نسبت انقالب، پيروزی آغاز از دهه سه تقريباً

 .اندشده ترمجرب

 فرو شعله اين است ممکن ميشود، بلند که است ایشعله يک مثل انقالبی شور

 را خود و بگيرد آتش است توانسته شعله اين با که محکمی هيزمهای آن اما بنشيند؛

 از تأثيرشان ببرد، پيش شدن گداخته و شدن برافروخته و شدن مشتعل سمت به

                                                           
 23/02/1388 کردستان تسنن و تشيع طالب و روحانيون ديدار در بيانات . 1

 23/02/1388 کردستان تسنن و تشيع طالب و روحانيون ديدار در . بيانات 2

 14/03/1387( اهللرحمه) خمينی امام رحلت سالگرد نوزدهمين مراسم در بيانات . 3
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 آن از هم برکت که - ماندگار آتشهای اما مينشيند، فرو شعله. است بيشتر شعله آن

 . «1ميشود بيشتر روز به روز - آيدمی وجود به ملت يک برای ماندگار آتشهای

 اسالمی، جمهوری نظام در و ما عزيز کشور در زندگی هایعرصه یهمه در» -

 هایآموزش و نظامی تحرکات و است نظامی بعد اين بعدش، يک. دارد حضور بسيج

 نصری،ع هر. است مردمی انقالب خود مثل. نظامی انضباط و نظامی تربيت و نظامی

 اشتهد همراه خود با را انقالب خصوصيت اين بتواند که ایمجموعه هر فردی، هر

 در ثرگذارا و فعال و مؤثر انقالب مثل است؛ جاودانه و ماندگار انقالب مثل باشد،

 .هست خود حضور محيط

 انميد در همينجور، هم سازندگی ميدان در بودن، مردمی هم سياست ميدان در

 ،است مردمی انقالب. بودن مردمی عنصر بودن، مردمی هم کشور کالن مديريت

 .است مردمی هم بسيج

 تحت ما انقالب. است دينی سلوک و اسالمی معارف از سيراب انقالب مثل بسيج

 گوش ادعاهاشان جهان سراسر در که ملحدی انقالبيون اصطالح به جوسازىِ  تأثير

 بود؛ ما بزرگوار امام دين، به تمسک و تعبد اين مظهر. نگرفت قرار ميکرد، کَر را فلک

 عمل در و اسالمی واالی معارف در فروع، و اصول در دين، به متمسک يکپارچه

 خواستند، را اين کردند، حرکت سمت اين به ملت. شد متولد اينجور انقالب فردی؛

 دينی یمجموعه يک بسيج. شد متولد همينجور هم بسيج. دادند جان اين برای

 . «2است

 ود همين که ميکنم مطرح را انقالب اين استثنايی خصوصيات از خصوصيت دو»-

 کههمچنان داشت؛ دنيا در انقالب اين یوجهه در را تأثير بيشترين خصوصيت،

 دو همين .داشت اسالمی کشور در انقالب ماندگاری و پيروزی در را تأثير بيشترين

 و گوشه در که است شده موجب هنوز سال، چندين گذشت با که بود خصوصيت

 و حرکات لحداق کسانی سوی از آن، پرتو در و انقالب اين از پيروی به عالم، کنار

 .بگيرد انجام تالشهايی و تحوالت

 و دينی ایارزشه انقالب، اين مبنای که اين از بود عبارت خصوصيت، دو اين از يکی

 خواست و اراده یپايه بر انقالب که بود اين ديگر خصوصيت و بود معنوی و اخالقی

 اهميت انقالب، پيروزی از پس يعنی. ماند باقی حکومت یاداره و تشکيل در مردم

 دو اين. ماند باقی انقالب برای عنصر يک عنوان به و نشد سلب آنها از مردم نقش

 .دارد وجود ما انقالب در خصوصيت،

 اين است ممکن. است گرفته انجام مادّی تفکرات مبنای بر غالباً  ديگر، انقالبهای

 - کمونيستی و مارکسيستی تفکرات يعنی - مسلکی و مکتبی مادّی افکار تفکرات،

 مبنای بر بلکه باشند؛ نداشته مادّی مکتب يک به هم اعتقادی که اين يا و باشد

 کشورها از بعضی در که پرستیميهن و دوستميهن گروههای مثل - مادّينگری

                                                           
 16/02/1387 کازرون مردم ديدار در . بيانات 1

 05/09/1386 بسيج الزهرای و عاشورا نمونه هایگردان ديدار در . بيانات 2
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 .کنند عمل - ندارند دينی بينش و ميدهند انجام را اقداماتی

 هبود اسالمی اي مذهبی آنها مقدّمات که انقالبهايی حتّی. اندگونهاين انقالبها یهمه

 اول، در هک کشورها از بعضی مثل شدند؛ خارج بودن اسالمی حالت از انتها در است،

 - شد شروع دينی مدارس يا مساجد از نهضت و گرفت شکل مساجد در انقالبشان

 ميان رد چون کرد، پيدا رشد حرکات که بعد ليکن - آفريقا در هم و آسيا در هم

 و کردند قبضه را امور و آمدند ديگران نداشته، وجود کافی رهبری قوّت مذهبيون،

 .بردند المذهبی سمت به مذهبی، حالت از را خط

 اين از که مندار سراغ باشد، شده انقالب آن در که را دنيا از اینقطه هيچ تقريباً 

 - مذهب یخانه از انقالب. نشد طوراين ما کشور در ولی باشد؛ خارج کلی یقاعده

 روزروزبه انقالب در مذهبی جهتگيری و شد آغاز - دينی یمدرسه و مسجد يعنی

 به را کسانی که شد قوی قدرآن معنوی، ارزشهای و مذهب نقش و کرد پيدا افزايش

. نميآيند دانمي به آدمها گونهاين انقالبی، هيچ در معموالً  که کشاند انقالب ميدان

 وستاهایر و شهرها در که را آدمهايی و سياسی مسايل از بيخبر و مسن افراد حتّی

 یروحيه اين، بر یعالوه. کشاند مبارزه و انقالب ميدان به ميکنند، زندگی دورافتاده

. آيد جودو به ضايعه کمترين انقالب، دوران در که کرد کاری انقالب اين در مذهبی

 انقالب مخصوصاً  - دنيا مادّی انقالبهای در کسانی اگر که است مهمی ینکته اين،

 خوب خيلی را مطلب اين معنای باشند، کرده مطالعه - روسيه کشور اکتبر

 .ميفهمند

 انقالب يیشکوفا هنگام در آمده، وجود به المذهبی اساس بر انقالبی که جاهايی آن

 هيچ تتح که مردمی چون است؛ شده ايجاد فراوانی ضايعات انقالبی، نهضت اوج و

 يزیچ هم هنوز و بردند بين از را نظامی و نيستند يیضابطه و قاعده و قانون

 خيلی گيريشان،انتقام و برخوردها و اجتماعی معامالت در قاعدتاً نشده، جايگزينش

 اتفاق يادز قضايا قبيل اين از شد، اشاره که انقالبی آن در. ميکنند عمل محابابی

 را نکته اين باشند، خوانده را آن امثال و انقالب آن قضايای که کسانی. است افتاده

 را کشور زا بخشی مدتی ناباب، آدمهای ها،سوءاستفاده کشيها،انتقام. ميکنند تصديق

 را بيگناه نفوس قدرچه و ميبرند بين از را اموال قدرچه و ميکنند قرق خودشان برای

 .قبيل اين از و ميکنند نابود

 و بستند را دکانها تهران مردم وقتی جا،اين در. نيفتاد اتفاق ما انقالب در مسايل، اين

 روستاهای و شهرها از شدند، مبارزه ميدان وارد همه و کردند تعطيل را زندگی

 یمسأله جا،اين در. کردند کامل همدردی يعنی آوردند؛ نان مردم برای اطراف،

 خدا و معنويت و دين یمسأله بلکه نبود؛ مادّی یقضيه يک خاطر به مردم خشم

 شکل آنها فعاليتهای به و ميگذارد اثر مردم زندگی در ديگری سبک به اين و بود

 انقالب، اساس بر آمد، وجودبه که حکومتی شد، پيروز انقالب وقتی هم بعد. ميدهد

 و چپ سمت به حکومت، اين. اسالمی جمهوری يعنی بود؛ اسالمی حکومت يک

 اسالمی جمهوری وقتی. ماند باقی دين مستقيم خط در بلکه نکرد؛ حرکت راست

 و قانونگذاری در درست بلکه نکرد؛ رها را دين راه زمان گذشت با شد، تشکيل هم

 و مجلس نمايندگان مثل - نظام اصلی کارگزاران و مجريان و مسؤوالن انتخاب
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 .شدند ميدان وارد اسالمی معيارهای با مردم - ديگران

 البانق خصوصيت دين روزی که نبود طوراين. ماند و بود انقالب خصوصيت دين،

 تبديل ديگری چيز به و بشود گرفته انقالب از خصوصيت اين چندی، از پس و باشد

 رينمهمت از يکی وهمين، نبود انقالبها از يکهيچ در خصوصيت، يک اين. بشود

 که - سالمیا جمهوری به ميتپد، اسالم و دين برای قلبی دنيا جای هر تا بود عوامل

 .باشد مندعالقه - ميکند فکر اسالم یکلمه اعالی به و ميکند حرکت اسالم برای

 - بودند بانقال حقيقتاً که آنها - ديگر انقالبهای. است بودن مردمی دوم، خصوصيت

 و نظامی حرکات و کودتاها. شدند بياعتنا مردم به نسبت اغلب خود، پيروزی از پس

 به مردم تدس به دنيا جای همه در هميشه انقالبها،. نداريم کاری را اينها امثال

 گرفته، قرار پيروزی یآستانه در يا رسيده پيروزی به که آن از بعد اما آمده؛ وجود

 مثل. اندرفته کنار مردم و است گرفته را مردم و انقالب جای حزب يا احزاب

 انقالب يک با آنها، از خيلی نظامهای که دنيا سوسياليستی و کمونيستی کشورهای

 کمک مردم مبارز و انقالبی گروه به و داشتند نقش آن در مردم و بود آمده وجودبه

 نزديک یپيروز به انقالب کهاين مجرد به کشورها، اين یهمه در اما بودند؛ کرده

 حزب. شد کارههمه حزب و شدند هيچکاره ديگر مردم رسيد، پيروزی به يا شد

 تخواس که کاری هر داشتند، حاکم حزبِ  برای که ديگری اسم هر يا کمونيست

 به که یمردم همان نداشتند؛ نقش کار هيچ در مردم اما کرد، مردم نام به بکند،

 زمبار گروه از مثالً يا بودند، کرده مبارزه انحا از نحوی به يا بودند، آمده خيابانها

 .بودند کرده پشتيبانی

 در. بفرستند قانونگذاری مجلس به نماينده يک که نداشتند را حق اين حتّی مردم،

 مجالس همان و دارند ملی هایکنگره اصطالح به که کشورها اين از کدامهيچ

. نداشتند نقشی هيچ مردم اصالً! ندارند حضور مردم نمايندگان آنهاست، قانونگذاری

 . «1بود دنيا جای همه عجيب، چيز همين اما. است عجيبی خيلی چيز اين،

 به. کنيد تقويت ميتوانيد هرچه را ايمانتان است؛ ايمان برکت به مقاومت اين » -

 برکت به. کنيد بيشتر ميتوانيد هرچه را خودآگاهی و بصيرت است؛ بصيرت برکت

. کنيد دنبال بيشتر ميتوانيد هرچه را بزرگ عامل اين است؛ همبستگی و وحدت

 به را انسان ميليون صدها دل و اسالم دنيای و درآمده اهتزاز به ايران در اسالم پرچم

  .2«نگهداريد مستحکم ندهيد؛ دست از را پرچم اين. است کرده جذب خود

 پاداش هزاران کردند، مجاهدت يک و حرکت يک که را ما ملت متعال، خدای» -

 .«3است قرآنی جو جو، الحمدللَّه که است همين نعم از يکی. داد

 بهترين در اجرايی قدرت شدنِ  دست به دست که ماست افتخارات از يکی اين» -

 بخشيد؛ ما به انقالب را اين ميگيرد؛ انجام ما کشور در وضع ترينشيرين با و شکل

                                                           
 20/11/1368 تهران یجمعه نماز های. خطبه 1

 29/06/1382کربال  25 لشکر سپاهيان و بسيجيان ديدار در . بيانات 2

 01/12/1369بسيونی  محمّد استاد و انور محمّد شحات استاد قرآن، قاريان توديع مراسم در . بيانات 3



 

25 

 

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 نگاه و اسالمی تفکر از ناشی که مسؤوليتی احساس را اين داد؛ ما به اسالم را اين

  .«1است داشته ارزانی ما به است، انسان مسؤوليت و تعهد و انسان به اسالمی

 کشورهايی در انقالبها که دانندمی اند،خوانده را دنيا هایانقالب تاريخ که کسانی»  -

 آن یهمه. کرد ايجاد فجايعی چه آمد، وجود به هاآن در بزرگ هایانقالب که

. شدند منتهی سياه هایديکتاتوری به هم هاآن ترينمهم و بيشترين يا انقالبها

 و قبل قرن يک در شوروی یروسيه انقالب قبل، قرن دو در فرانسه انقالب

 پايمال را مردم حقوق آمدند، وجود به آن امثال و کودتا شکل به که هايیانقالب

 انقالب. گرفتند ناديده کلّیبه را مردم آرای و کرده متوقّف را هادمکراسی کردند،

 حيرت موجب که -فاصله کمترين در و بدهد ملت اين به را آزادی توانست اسالمی

 امور در کردن دخالت معنای و دادن رأی معنای قرنها که را مردم همين -شد دنيا

 را هاآن و بياورد رأی صندوقهای پای بچشند، ملموس طوربه بودند نتوانسته را کشور

 ایخدشه کمترين تواندنمی و داندمی معتبر را آن مدرن دنيای که ایشيوه همان با

 اتّفاق کشور اين در انتخابات همهاين. نمايد دخيل کشور امور در کند، وارد آن در

 بزرگ هنر اين. اندکرده دخالت و شرکت ایضايعه هيچ بدون مردم است، افتاده

 حوادث انتخابات در گاهی هم دمکراتيک اصطالح به کشورهای در. بود اسالمی نظام

 شرکت گوناگون انتخابات در متانت کمال با ما ملت. آيدمی وجود به تلخ و خونين

  .«2کرد

 ها، بزرگراه اين ها، نيروگاه اين سدها، اين اند توانسته امروز که جوانهايی همين» -

 اين هواپيماها، و ها ماشين طراحی اين گوناگون، کارخانجات اين ها، آهن خط اين

 نسل در کنند، توليد را يی هسته ی پيچيده فنآوری اين و نظامی های سالح

 انقالب خدمت بزرگترين اين. نبود خبری چيزها اين از اما بودند؛ هم ما ی گذشته

 اين که است اين خدمت بزرگترين علمی، های زمينه در من نظر به. است کشور به

 می ما»: کردند امام که تعبيری همان توانيم؛ می ما که بخشيد ها ايرانی ما به را باور

 که يی گلی هاىِ آفتابه بسازيد؛ لولهنگ برويد شما گفتند می ما به روز آن .«توانيم

 از هم را بيل ی دسته حتی ما! نه هم حلبی ی آفتابه يعنی ساختند؛ می ها وقت آن

 روزافزون نياز مورد و مصرف مورد چيزهای ی بقيه همچنين کرديم؛ می وارد خارج

  .«3را صنعتی

 ما کشور در متمادی قرنهای. ماست به انقالب یهديه مردم، حضور بزرگ نعمت» -

 در نقشی کوچکترين مردم کهاين بدون رفتند، و آمدند هايیحکومت شد؛ سپری

. کرد باز ما مردم برای را ميدان انقالب. باشند داشته آنها گزينش و دولتها اين تعيين

 از مردم. است ايمان به متکی حقيقىِ  ساالرىِمردم يک ما، کشور در ساالریمردم

 طبق و ميشوند وارد انتخابات یعرصه در که است دينی وظيفة احساس روی

 4.«مياندازند صندوق به را خود رأی و ميکنند گزينش خود تشخيصِ 

 را پاهاش بريدند، را هايشبال کند، پرواز بينهايت اوج به ميتوانسته که را ملتی» - 

 یآينده از نااميد خود، به بدبين ملت يک به را ما ملت کردند؛ زخمياش و بستند

 ديگران، مقابل در واله و مجذوب دوردست، هایافق به رسيدن برای بيتحرک خود،

                                                           
 10/05/1384هشتم  دولت هيأت اعضای و جمهوررئيس ديدار آخرين در . بيانات 1

 19/10/1381قم  مردم ديدار در . بيانات 2

 05/12/1383مهندسان  از جمعی ديدار در . بيانات 3

 12/05/1384جمهوری رياست حکم تنفيذ مراسم در . بيانات 4
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

 به عميق نگرش تغيير يک و سخت تکان يک و آمد انقالب اما بودند؛ کرده تبديل

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

 و ماست ايمان ما، حرکت موتورِ . است رفته پيش هم حاال توانست، و ؛«ميتوانيم»

 در که است، الهی هایهدايت و راهنماييها به ما، یتکيه خداست؛ به ما، اتکای

 دشمن و بوده خوبی حرکت هم ما حرکت دارد؛ وجود ما احکام در و دينی معارف

 بين در االن. ميکند بمباران را ايمان، ینقطه اساسی، ینقطه همين اتفاقاً هم

 ياد خودشان ايمان از حماسه، با و ميکنند افتخار يیمجموعه يک ما یجامعه

  .«1است بسيج اين،. است باارزش خيلی اين،. ميکنند

  .«2کرد برخوردار سياسی رشد و آگاهی از جامعه در را ما زنان جنگ، و انقالب» -

 اغلب وضوح، کثرت خاطر به که دارد وجود واضحی بسيار حقيقت يک حاال» -

 اصل خود حقيقت، آن. کنيم مطرح بگوئيم؛ هم را حقيقت اين. ميماند هم مخفی

 نظام اسالمی، جمهوری نظام. است قرآن تجسد اين است؛ اسالمی جمهوری تحقق

 تأمين ما برای انقالب را اين که است قرآن به عمل اقالم بزرگترين از يکی مدار،دين

 است زيادی جدولهای بزرگ، چهارچوب اين داخل در بله،. نکنيم غفلت اين از. کرد

 اساسی، کار اصلی، کار اما بگيرد، انجام بايد که است زيادی کارهای بشود، پر بايد که

 اين مسئوالن که دين بر مبتنی نظام يک ايجاد. بيايد وجود به نظام اين که بود اين

 مردم، با ارتباطشان عملکردشان، خصوصياتشان، اهدافشان، هويتشان، نظام،

 دستور و دينی دستور اساس بر - باشد دين اساس بر مردم برای عملکردشان

 همان يعنی است؛ قرآن به عمل اقالم از قلم بزرگترين همان اين - باشد اسالمی

 3.«دادند انجام مدينه به هجرت و مدينه به آمدن در اکرم پيغمبر که کاری

 بر مبتنی نظام يک نيامد، پيش اسالمی عظيم انقالب وقتی تا اسالم دنيای» -

 گيریجهت خط در درست انقالب اين. نکرد تجربه را اسالمی هدايت و اسالم تعاليم

 وسع در و توانستيم سال وهفتبيست اين در اگر ما. داشت قرار( الساّلمعليهم) ائمه

( الساّلمعليهم) ائمه که آهنگی و نواخت همان با را خود حرکت که بود ما قدرت و

 ما منتها بوديم؛ رسيده رفيعی خيلی هایقله به امروز بکنيم، تنظيم ميرفتند، پيش

 داد، انجام خود حکومتِ سال ده ظرف در اکرم پيغمبر آنچه. هستيم ناقص و ضعيف

 هم سال صد ظرف در راه، همان به مؤمن معمولىِ رهبران و معمولی جوامع

 هایضعف از که است آهنگی ما، حرکت آهنگ و کار نواخت. بدهند انجام نميتوانند

 ضعيفی هایانسان بزرگ، و قدسی هایانسان آن جنب در ما. ميگيرد سرچشمه ما

  .«4رفتيم پيش خود توان و وسع قدر به و کرديم حرکت هرحالبه ولی هستيم،

 اساس و بود ما تاريخ طول در قدرت تغيير و تحول بزرگترين که اسالمی انقالب» -

 انجام مردم نيروی با کرد، تبديل مردمی حکومت به را فردی حکومت و سلطنت

 آمدند مردم. نبود حرفها اين و قدرت جنگ و قدرت دو روياروئی ديگر جااين گرفت؛

 با که بودند مردم شد؛ واقع پيشتازشان و پيشگام هم روحانيت و شدند عرصه وارد و

 و پادشاهان و خودکامگان دست از را قدرت توانستند خود خدائىِ  و عظيم قدرت

                                                           
 07/09/1384 (ع) صادق امام حضرت شهادت سالروز در بسيجيان از نفر هزاران ديدار در . بيانات 1

 28/06/1375 اروميه شهر زنان جمع در . بيانات 2

 28/07/1388 کشور  پژوهقرآن بانوان از جمعی ديدار در . . بيانات 3

 07/09/1384 (ع) صادق امام حضرت شهادت سالروز در بسيجيان از نفر هزاران ديدار در . بيانات 4
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 شد حکومت بدهند؛ مردم دست به و کنند خارج فردگرا مستبدان و طاغوتها

 طول در که است ایحادثه تنها اين فهميديم، و شناختيم ما که جائی آن تا. مردمی

  .«1است افتاده اتفاق ما کشور تاريخِ 

 که نبود اين در فقط - اسالمی انقالب پيروزی از قبل - ما بزرگ ملت مشکل» -

 کنار و ميآوردند کار روی آنها اطالع بدون را کشور سياسی مسئوالن بيگانگان،

 جريانات از مردم که بود اين مسئله اما بود، بزرگی مصيبت البته اين ميگذاشتند؛

 سرعت ميزان گيریاندازه ديگر، کشورهای با کشور یمقايسه کشور، پيشرفت کشور،

 را صفحه انقالب.... بودند بيگانه و بيخبر بکلی اهداف، سوی به کشور حرکت

 مسائل در گيرتصميم و کشور اختيار صاحب کشور، صاحب شدند مردم برگرداند؛

 به مختلف ميدان در انقالب، مدت طول در ايران ملت که ميبينيد و. .... کشور

 هم دور ديگران هم را او خود سرنوشت که ملتی همان. است کرده پيشرفت سرعت

 خود رؤسای تعيين در حتّی ايران ملت و ميکردند گيریتصميم برايش و مينشستند

 او نقش که است رسيده جايی به امروز ملت، همان نداشت؛ دخالتی کشور مديران و

 حرف اين. نيست ما حرف ديگر اينکه. است کننده تعيين منطقه مسائل در

 که است جهانی مسائل در نهی و امر صاحبان و دنيا مدارانقدرت و مستکبران

 قابل خاورميانه یمنطقه مهم مسائل ايران، خواست و حضور بدون ميکنند اعتراف

 . «2نيست شدن حل

. کيفاً و کماً  است، ملت به خدمات گسترش مدت، اين در ديگر قوّت ینقطه يک» -

 هم دوردست هایگذشته با بلکه انقالب، از قبل نزديک یگذشته با نه خدمات اين

  .«3نيست مقايسه قابل

 را علمی پيشرفت اين! من عزيزان. است علمی پيشرفت ديگر، قوّت ینقطه» -

 یجانبههمه پيشرفت یپايه علم،. است مهم خيلی پيشرفتها اين. نگيريد کمدست

 اقتدار علم،  ؛«سلطان العلم»: خواندم وقتی يک من را حديث اين. است کشور يک

 پيدا دست خود مقاصد یهمه به ميتواند باشد، داشته را اقتدار اين کس هر. است

 به توانستند کردند، پيدا دست آن به که علمی برکت به جهانی مستکبران اين. کند

 عنوان به ما برای علم اما گفت، نخواهيم زور هرگز ما البته. بگويند زور دنيا یهمه

 سال، چند و سی مدت اين در ما علمی پيشرفتهای. است الزم حتماً پيشرفت يک

 و است شده معروف تصادفاً  ایهسته فناوری حاال. است آوریحيرت پيشرفتهای

 فناوری نيست؛ اين فقط ليکن - دنيا در هم کشور، در هم - دارند توجه همه

 کشور امروز خوشبختانه - هست پزشکی علوم هست، هوافضا علوم هست، ایهسته

 پزشکی بزرگ کارهای و است پزشکی نيافتنیدست و مهم بسيار هایرشته حائز ما

 و جديد علوم از که نانوفناوری هست، فناوریزيست - ميگيرد انجام کشور اين در

 در کارها بزرگترين از يکی که بنيادی سلولهای هست؛ دنياست، نوی دانشهای

 نو، انرژيهای فناوری ها،ابررايانه ساخت سازی،شبيه هست؛ است، علم یعرصه

                                                           
 11/02/1387شيراز  مردم ديدار در . بيانات 1

 22/09/1385خبرگان  مجلس انتخابات آستانه در مردم مختلف اقشار ديدار در . بيانات 2

 08/09/1386کشور  علميه هایحوزه پژوهشگران و مبلّغان و فضال و اساتيد از جمعی ديدار در بيانات.  3
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 اينهائی. دارد ادامه فهرست اين و هست؛ سرطان ضد داروهای و مهم راديوداروهای

  .«1.دنياست معتبر علمی مراکز گواهىِ  اين نيست؛ رجزخوانی ميکنم، عرض من که

 در. است ساالریمردم آن، مقابل ینقطه. بود سلطنتی حکومت انقالب، از قبل» -

. اندکارههمه مردم ساالری،مردم حکومت در اند؛هيچکاره مردم سلطنتی، حکومت

 معين خودش جای به را يکی ميمرد، يکی بود؛ وراثتی حکومت، انقالب، از قبل

 قبول بايد ناچار نميخواستند، ميخواستند، نداشتند؛ نقشی هيچ مردم يعنی ميکرد؛

 انتخاب مردم است؛ انتخابی حکومت انقالب، برکت به اسالمی جمهوری در. ميکردند

 حکومت، انقالب، از قبل. است کننده تعيين مردم خواست مردم، مذاق ميکنند؛

  .«2سياه و سخت ديکتاتوریِ بود؛ امنيتی ديکتاتوریِ

 یادامه است؛ الهی حرکت يک اصلِ  محوريترين و تريناساسی عدالت، بر یتکيه» -

 یهمه. دارد دشمنانی عدالت البته. است تاريخ بزرگ مصلحان و انبيا یهمه کار

 قلدری با که کسانی یهمه. انددشمن عدالت با است، بيعدالتی در نانشان که کسانی

 با ميشوند، تغذيه - المللیبين یصحنه در چه ملی، یصحنه در چه - زورگويی و

 جمهوری نظام و اسالمی انقالب بزرگ هدف و اصلی شعار عدالت،. مخالفند عدالت

  .«3هست و بوده اسالمی

 و بيشتر گذشته هایدوره یهمه از ايران ملت اميد و نفس به اعتماد امروز» -

 دستاوردهای از يکی ايران بزرگ ملت ميان در نشاط و اميد. است بازتر چشمش

 در پيشرفت برای و شماريممی مغتنم و دانيممی قدر ما را اين. است انقالب و اسالم

  .«4کنيممی تالش راه اين
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