
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معظم انقالب از منظر رهبر به دستاوردهای انقالبنگاهی 
 (سالروز پیروزی انقالب)به مناسبت 
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  مقدمه 

 

محتوای بيانات رهبر معظم انقالب درباره دستاوردهای انقالب اسالمی ايران از سال  اين پژوهش به بررسی و تحليل

 اختصاص دارد. 1399تا  1380

استقرار باره به اين دانند و درساالری میترين دستاوردهای انقالب را آزادی و مردمرهبر انقالب يکی از مهم

در نقش دادن به مردم ، های مختلفبرگزاری انتخابات ،ساالرنظام مردمو  تيو معنو نيبرخاسته از د یساالرمردم

ه اشار بازکردن راه انديشه و آشنا کردن آنها با حقوق و کرامتشان، صالحو انقد و  آزاد یفضا، ايجاد کشور تيّريمد

 کنند.می

ه کستشاست. از ديگر دستاوردهای انقالب است که در بيانات رهبر انقالب به آن اشاره شده اقتدار و استکبارستيزی

 اقتدار، شکست نظام مارکسيستی، رانياز بام ا کايپرچم تسلطِ آمرپايين کشيده شدن ، هاابرقدرت یپوشال بتيشدن ه

يشان ااز محورهايی هستند که در بيانات  ريپذگر و سلطهباطل سلطه یخط کشدرهم شکستن ايران و  علمی و دفاعی

 است.آمده

 گيریکل، شیاسيکامل س استقالل، یاسالم -یرانيا تيهوگيری شکل، عزت و اعتماد به نفس ملیرهبر معظم انقالب، 

ر از سرشا یهانسلتربيت ، پرچم اخالقن ه شدبرافراشت، معنويت به شکل جوهرىترويج ، فضای ايمانی و اسالمی

را از ديگر دستاوردهای انقالب  جوانان انيم یجهاد یهازهيانگايجاد و  ملت انيو نشاط در م ديامتزريق ، زهيانگ

 اسالمی ايران برمی شمارند.

 یهای علمپيشرفتنکته ديگری که در بيانات رهبر انقالب درخصوص دستاوردهای انقالب نمود چشمگيری دارد، 

 ست.وافضاهو نانو  ،یاديبن یهاسلّول، یاهستههای زمينه درايران 

 یمنطق قو، ايدن یهاقدرت نيتربزرگ یهااستيسشکست خوردن ، در منطقهجمهوری اسالمی ايران  یاساس ريتأث

از ديگر دستاوردهای انقالب از ديدگاه رهبر انقالب  اسالم یايبخش دنکانون الهامی و تبديل شدن به در مسائل جهان

 است.

پيشرفت زنان در  ،جهاد و شهادتگسترش فرهنگ ، و بابصيرت یانقالب طيمح ايجاد، یگسترش خدمات اجتماع

هنر  ومعارف ورده شدن آو  یو فکر يیاجراعملی و و  یعلم یربناهايزايجاد ، یو ادب یو فرهنگ یعلم یعال هایعرصه

 است.دستاوردهای انقالب اسالمی ايران براساس بيانات رهبر انقالب ديگر از  جامعهمتن به 

 

 

 های خبریمديريت پژوهش
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 الف( دستاوردها:

 ساالری:آزادی و مردم -1

برخاسااته از  یساااالرمردمو اسااتقرار  یساااالرمردم بسااترايجاااد  -1-1

 تيو معنو نيد

 ساالر:حکومت انتخابی و نظام مردم -1-2

 ساالر ساالر به نظام مردمنظام طاغوت لیتبد -1-2-1

 برگزاری انتخابات های مختلف -1-2-2

 رانیمد نییکشور و تع تیّریدر مدنقش دادن به مردم  -1-2-3

 شکل نیدر بهتر ییشدن قدرت اجرادست به دست  -1-2-4

 صالح و انقد و  آزاد یفضا -1-3

 مخالفت و اعتراض و تذکر  یفضا -1-4

 بيدار کردن مردم و آشنا کردن آنها با حقوق و کرامتشان -1-5

 آزاد کردن استعدادها و بازکردن راه انديشه -1-6

 يکپارچه کردن ملت -1-7

 اقتدار و استکبارستیزی: -2

 هاابرقدرت یپوشال بتيشدن هه شکست -2-1

 کاايمتکبراناه آمرو پارچم تسالطِ لالماناه پايين کشايده شادن  -2-2

 رانياز بام ا

 هاى مستکبر جهانىقدرت از سلطهنجات يافتن کشور  -2-3

 شکست نظام مارکسيستی -2-4

 علمی و دفاعی اقتدار -2-5

 های رزمندگاندفاع مقدس و دالوری -2-6

 دو هزار و پانصد ساله یِمت سلطنتحکوبرچيده شدن  -2-7

 ريباطل سلطه گر و سلطه پذ یخط کشدرهم شکستن  -2-8

 عزت و اعتماد به نفس ملی: -3

 سربلندی ملت و خروج از فالکت و توسری خوری -3-1

 مردم یاسالم - یرانيا تيهوگيری شکل -3-2

 یاسیکامل س استقالل -4
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 دستاوردهای انقالب
 

 فضای ایمانی و اسالمی: -5

باه سامت اساالم و تحقاق هاای کشاور یرياگ جهتقرارگرفتن  -5-1

 اسالم

نااه بااه  یامعنوياات بااه شااکل جااوهرى، اصااولى و ريشااهتاارويج  -5-2

 شکل سر بار و تعارفى

 در جامعهآن  ميقرآن و مفاهگسترش روزافزون  -5-3

نماااز جمعااه و تبااديل شاادن اعتکاااف گسااترش مراساامی نظياار  -5-4

 پايدار یبه سنت

 به انسان یاز نگاه اسالم یناش تيولئاحساس مسگسترش  -5-5

 و اخالق تيپرچم معنوبرافراشتن  -5-6

 ی:دواریام -6

 زهيسرشار از انگ یهانسلتربيت  -6-1

 ملت انيو نشاط در م ديامتزريق  -6-2

 جوانان انيم یجهاد یهازهيانگايجاد  -6-3

 های چشمگیر علمی:پیشرفت -7

 یاهستهزمينه  در -7-1

  یاديبن یهاسلّولزمينه  در -7-2

 نانو زمينه  در -7-3

 وافضا زمينه ه در -7-4

 :در منطقه یاساس ریتأث -8

 ايدن یهاقدرت نيتربزرگ یهااستيسشکست خوردن  -8-1

کـانوب ی و تبـدیل دـدب بـه در مسـالل هاـان یمنطق قو -9

 :اسالم یایبخش دنالاام

 هاملت تياز عدالت و مظلومدفاع  -9-1

 یاحکام اله و ديتوح ،یاسالم یهاارزشمعرفی  -9-2

 روح افتخار به اسالمی و روحِ غرور اسالمزنده کردن  -9-3

 یگسترش خدمات اهتماع -10

 و بابصیرت: یانقالب طیمح -11

 مردم رتيو بص یداريو ب یآگاه -11-1

 جهاد و شهادتگسترش فرهنگ  -11-2
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و  یو فرهنگـ یعلمـ یعـال هـایپیشرفت زناب در عرصـه -12

 یادب

 پیشرفت در عرصه تربیت پزدکاب متخصص  -13

 یو فکر ییاهراعملی و و  یعلم یربناهایزایجاد  -14

 هامعهمتن  درهنر  ومعارف آورده ددب  -15

 :بايدهای حفظ دستاوردهاب( 

هانبـه همه یهـایو کسـ  آمـادگ شرفتیبه پ لینضرورت  -1

 انقالب یحفظ دستاوردهابرای 

 انقالبی بودب از لوازم حفظ دستاوردهای انقالب -2

 مدیریت هاادی از لوازم حفظ دستاوردهای انقالب -3

امــانتب بــر دوش  بــار عظــیا انقــالب هایحفــظ دســتاورد -4

 مسئوالب: ملت و

حفاااس دساااتاوردهای انقاااالب، وليفاااه قاااانونی و شااارعی  -4-1

 نمايندگان:

 انقالب یدستاوردهااز  ینگهبانسوگند نمایندگی برای  -4-1-1

 ضرورت معرفی دستاوردهای انقالب: -4-2

 لزوم مراقبت مسئوالن درخصوص غفلت از بیان دستاوردهای انقالب -4-2-1

 ی در شناساندن دستاودهای انقالبمؤمنِ انقالب انجوانضرورت اقدام  -4-2-2

  یانقالب اسالمی در دستاوردها ثارگرانینقش برجسته ا نییتبلزوم  -4-2-3

 دابیمرهـوب مجاهـدت و صـبر دـا ،انقـالب یدستاوردها -5

 :مکرم آناا یهاو خانواده

همراهاای همسااران شااهيد بااا شااهدا از دسااتاوردهای بااا عظماات -5-1

 انقالب
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:ساالریآزادی و مردم-1

ویتایجاد بستر مردم ساالری و استقرار مردم ساالری برخاسته از دین و معن-1-1

:ساالرحکومت انتخابی و نظام مردم-1-2

تبدیل نظام طاغوت ساالر به نظام مردم ساالر -1-2-1

برگزاری انتخابات های مختلف-1-2-2

نقش دادن به مردم در مدیریّت کشور و تعیین مدیران-1-2-3

دست به دست شدن قدرت اجرایی در بهترین شکل-1-2-4

فضای آزاد و نقد و اصالح -1-3

فضای تذکر و مخالفت و اعتراض -1-4

بیدار کردن مردم و آشنا کردن آنها با حقوق و کرامتشان-1-5

آزاد کردن استعدادها و بازکردن راه اندیشه-1-6

یکپارچه کردن ملت-1-7
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اقتدار و -2
:استکبارستیزی

شکسته شدن -2-1
-تهیبت پوشالی ابرقدر

ها

پایین کشیده شدن-2-2
پرچم تسلطِ ظالمانه و 

رانمتکبرانه آمریکا از بام ای

ور نجات یافتن کش-2-3
از سلطه  قدرت هاى 

مستکبر جهانى

شکست نظام -2-4
مارکسیستی

اقتدارعلمی و -2-5
دفاعی

دفاع مقدس و -2-6
های رزمندگاندالوری

برچیده شدن -2-7
ار حکومت سلطنتیِ دو هز

و پانصد ساله

درهم شکستن -2-8
ر خط کشی باطل سلطه گ

و سلطه پذیر

سربلندی ملت و خروج -3-1
از فالکت و توسری خوری

ی گیری هویت ایرانشکل-3-2
اسالمی مردم-

عزت و -3
اعتماد به نفس

:ملی

 یاسیکامل س استقالل -4
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:فضای ایمانی و اسالمی-5

قرارگرفتن جهت -5-1
های کشور به سمتگیری

اسالم و تحقق اسالم

ترویج معنویت به -5-2
شکل جوهرى، اصولى و 
ار ریشه ای  نه به شکل سر ب

و تعارفى

گسترش روزافزون -5-3
قرآن و مفاهیم آن در 

جامعه

گسترش مراسمی -5-4
دن نظیر اعتکاف و تبدیل ش

ارنماز جمعه به سنتی پاید

گسترش احساس -5-5
مسئولیت ناشی از نگاه 

اسالمی به انسان

برافراشتن پرچم -5-6
معنویت و اخالق

:امیدواری-6

هایتربیت نسل-6-1
سرشار از انگیزه

تزریق امید و -6-2
نشاط در میان ملت

ایجاد انگیزه های -6-3
جهادی میان جوانان

ر های چشمگیپیشرفت-7
:علمی

زمینه هسته ایدر-7-1

زمینه در-7-2
سلّول های بنیادی 

زمینه نانو در-7-3

زمینه هوافضا در-7-4
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:هتأثیر اساسی در منطق-8

شکست خوردن -8-1
ترینهای بزرگسیاست

های دنیاقدرت

منطق قوی در مسائل -9
نون جهانی و تبدیل شدن به کا
:الهام بخش دنیای اسالم

دفاع از عدالت و -9-1
هامظلومیت ملت

های معرفی ارزش-9-2
اسالمی، توحید و احکام 

الهی

زنده کردن روحِ -9-3
غرور اسالمی  و روح 

افتخار به اسالم

:محیط انقالبی و بابصیرت-11

آگاهی و بیداری و بصیرت مردم-11-1

گسترش فرهنگ جهاد و شهادت-11-2

 یگسترش خدمات اجتماع -10
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های عالی علمی و فرهنگی و ادبیپیشرفت زنان در عرصه-12

پیشرفت در عرصه تربیت پزشکان متخصص -13

ایجاد زیربناهای علمی و عملی و اجرایی و فکری-14

هنر در متن جامعهآورده شدن معارف و-15

ضرورت نیل به -1
پیشرفت و کسب 

آمادگی های همه جانبه 
برای حفظ 

دستاوردهای انقالب

انقالبی بودن از لوازم حفظ -2
دستاوردهای انقالب

مدیریت جهادی از -3
لوازم حفظ 

دستاوردهای انقالب
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حفظ دستاوردهای عظیم-4
انقالب بار امانتى بر دوش

:ملت و مسئوالن

حفظ دستاوردهای -4-1
انقالب، وظیفه قانونی و 

:شرعی نمایندگان

ی سوگند نمایندگ-4-1-1
برای نگهبانی از 

دستاوردهای انقالب

ضرورت معرفی -4-2
:دستاوردهای انقالب

لزوم مراقبت -4-2-1
مسئوالن درخصوص غفلت

باز بیان دستاوردهای انقال

ضرورت اقدام -4-2-2
جوانان مؤمنِ انقالبی در 
شناساندن دستاودهای 

انقالب

لزوم تبیین نقش-4-2-3
برجسته ایثارگران در 
ی دستاوردهای انقالب اسالم

همراهی همسران -5-1
شهید با شهدا از 

دستاوردهای با عظمت 
انقالب

دستاوردهای -5
انقالب، مرهون 
مجاهدت و صبر 

شهیدان و خانواده های 
:مکرم آنها
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 محورها به استناد عین عباراتـ جدول شاخص ها و 

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

1 

دستاوردهای 

 :انقالب
 

 دستاوردها:الف( 

-آزادی و مــــــردم -1

 ساالری:

 بسااااااترايجاااااااد  -1-1

و اسااااتقرار  یساااااالرمردم

برخاساااته از  یسااااالرمردم

 تيو معنو نيد

حکومااات انتخاااابی و  -1-2

 ساالر:نظام مردم

نظدددددددددددددام  لیتبدددددددددددددد -1-2-1

سددددددددداالر بددددددددده نظدددددددددام طاغوت

 ساالر مردم

-برگددددزاری انتخابددددات -1-2-2

 های مختلف

در نقدددش دادن بددده مدددردم  -1-2-3

 رانیمد نییکشور و تع تیّریمد

دسددددت بدددده دسددددت شدددددن  -1-2-4

 شکل نیدر بهتر ییقدرت اجرا

و نقاااد و  آزاد یفضاااا -1-3

 صالح ا

و تاااااذکر  یفضاااااا -1-4

 مخالفت و اعتراض 

مااردم و بياادار کااردن  -1-5

آشنا کردن آنها باا حقاوق و 

 کرامتشان

سته یسوگند ناي» - شرع کي شود،ياداء م یجمعکه در آغاز مجلس د ست و به  یسوگند  ا

شر چيه ست،  نيا ست؛ين یلاهر فاتيوجه ت سم خوردن ا شما در کنديم جاديتعهّد ا یعنيق  .

سدار حر ديسوگند تعهّد کرد نيا ش ميکه پا سالم با ستاوردها د،يا ش ینگاهبان د  د؛يانقالب با

نگاهبان  یعني د؛يمعنا باشااا نيا بنديبِجِد پا یساااتي. باآمدهدر متن ساااوگند شاااما  نهايا

ستاوردها سدار حر نيبه ا یجدّ بنديانقالب و پا ید سالم. تخلّف از ا ميتعهّد و پا ، سوگند نيا

شرع ست  ست اله دارد، یبازخوا س یخدا امتيروز ق یعنيدارد؛  یبازخوا سان  ؤال متعال از ان

 .«1کندیم

ست ما» - تفاوت کرده. البتّه من  یليخ م؟يکجا بود شيسال پ ستيب م،يامروز در علم کجا ه

انقالب اساات؛  یاز هنرها ني. اميهم بگو یمقدار دمياگر رساا ديهم دارم، حاال شااا يیآمارها

شور ا شور، به جوان و پ نيانقالب در ک شور جرئت  ريهنر را به وجود آورد که به مرد و زن ک ک

جرئت امروز وجود دارد، جوان ما با جرئت تمام  نيدشااوار بشااوند. ا یهانيرزمداد که وارد ساا

 یحتّ- گرانيد دهد،يانجام م یمهمّ یکارها شاود،يم دهيچيدشاوار و پ یعلم یحوزه کيوارد 

 .«2کنندیم نيمهم را تحس یکارها نيا -دشمنان

جوان مانع  یخانمها نياساات. اگر ا یمهمّ اريشااهداه هم نقش بساا یهمساارها  نقش» -

سرارفتنديآنها نم کردند،يم یتلخاوقات کردند،يم یو زار هيگر شدند،يم شانيشوهرها ن . هم

ا ر نهايا یکردند. انسان وقت قيکمک کردند، تشو یحتّ شانيهایليفقط مانع نشدند، خجوان نه

همه  نهايچقدر باعظمت اسااات؛ ا یانقالب اساااالم یهاکه فرآورده فهمديوقت مآن ند،يبيم

صوالت و فرآورده سالم یهامح سان نهايا ند،يانقالب ا ستند که جز در  یهمه ک  طيمح کيه

 .«3نبود سّريم تشانيترب یمانيو ا یو اسالم یانقالب

شور و ملّتتالش چهل محصول» - ست: ک ستقل، آزاد، مقتدر،  یساله، اکنون برابر چشم ما ا م

 ريتأث یدارا دوار،يبها، مطمئن و امگران يیهادر علم، انباشته از تجربه شرفتهيپ ن،يّباعزّت، متد

 یشاارفتهايرکورددار در شااتاب پ ،یدر مسااائل جهان یمنطق قو یدر منطقه و دارا یاساااساا

س رددارر کو ،یعلم شها و فنّاور یهابه رتبه دنيدر ر و  یاهسته ليمهم از قب یهایباال در دان

سترش خدمات اجتماع یاديبن یهاسلّول سرآمد در گ ضا و امثال آن،  سرآمد  ،یو نانو و هواف

 یهایژگيو یجوان کارآمد، و بسااا تيّجوانان، سااارآمد در جمع انيم یجهاد یهازهيدر انگ

است.  یو جهاد یانقالب یهایريگجهت یجهيمحصول انقالب و نت یهمگکه  گريد زيافتخارآم

شعا یتوجّهیکه اگر ب ديو بدان  خياز تار يیهادر برهه یانقالب انيانقالب و غفلت از جر یرهابه 

 نيانقالب از ا یدستاوردها شکیب -بار هم بودکه متأّسفانه بود و خسارت- بوديساله نمچهل

ز مشکالت ا یاريجلوتر بود و بس یبزرگ بس یبه آرمانها دنيرس ريو کشور در مس شتريب یبس

 .«4داشتیوجود نم یکنون

و  هایاز توانمند یريگساااتاد ساااپاه با بهره یو کارآمد یکارشاااناسااا یهاتيلرف یارتقا»-

سب آمادگ شرفتيبه پ ليسپاه در ن ینخبگ یهاتيقابل سدارهمه یهایو ک از  یجانبه در پا

 ريافزا با سااتاد کل و ساااسااازنده و هم یآن در تعامل یو حفس دسااتاوردها یانقالب اسااالم

 .«5فرمانده کل سپاه مورد انتظار است ريو لحاظ تداب لحمس یروهاين یهاسازمان

قابل ذکر اسااات، بحف رفتار  ندهينما زيبرادران و خواهران عز یکه برا یگريد ینکته کي» -

گفت،  نهيزم نيدر ا شوديکه م یو جامع ريو فراگ یکلّ یاست. به نظر من آن کلمه ندگانينما

 ديباشاااد؛ برخورد با یرفتار انقالب ديمجلس با ندگانياسااات. رفتار نما «یگريانقالب» یکلمه

                                                           
 22/04/1399 یاسالم یدوره مجلس شورا نيازدهمي ندگانيبا نما یريدر ارتباط تصو اناتيب . 1
 17/07/1398 یبرتر علم ینخبگان و استعدادها داريدر د اناتيب . 2
 22/12/1397مدافع حرم  یشهدا یهاخانواده یدارهايدر د اناتياز ب یادهيگز . 3
 22/11/1397 رانيخطاب به ملت ا« گام دوم انقالب» هيانيب . 4
 01/06/1397کننده سپاه و معاون هماهنگ يیايدر یرويانتصاب فرمانده ن . 5
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آزاد کاااااااااااااردن  -1-6

اساااتعدادها و باااازکردن راه 

 انديشه

يکپارچااااه کااااردن  -1-7

 ملت

ـــــــــــدار و  -2 اقت

 استکبارستیزی:

شااااادن ه شکسااااات -2-1

 هاابرقدرت یپوشال بتيه

پااايين کشاايده شاادن  -2-2

و پااارچم تسااالطِ لالماناااه 

از باااام  کاااايمتکبراناااه آمر

 رانيا

نجااات يااافتن کشااور  -2-3

هاااااى  قاااادرت از ساااالطه

 مستکبر جهانى

شکسااااات نظاااااام  -2-4

 مارکسيستی

اقتاااااااااادارعلمی و  -2-5

 دفاعی

دفااااااع مقااااادس و  -2-6

 های رزمندگاندالوری

برچياااااده شااااادن  -2-7

دو هاازار  یِحکوماات ساالطنت

 و پانصد ساله

خااط درهاام شکسااتن  -2-8

باطاال ساالطه گاار و  یکشاا

 ريسلطه پذ

قالب، که ان ديکرد اديسوگند را  نيا د،يکرد اديهم که  یباشد. شما در سوگند یالببرخورد انق

چطور  د؛يرا حفس کن یاساااالم ینظام جمهور یهاانقالب و فراورده یهاانقالب، فراورده جينتا

ست؟ بدون انقالب ش یرفتار انقالب ديحفس کرد. رفتار، با شوديبودن که نم یممکن ا د؛ رفتار با

و مجاهدانه اساات؛  رفتار عاقالنه و مدبّرانه یمعنابه ساات،ين رمدبّرانهيرفتار غ یمعنابه  یانقالب

در مورد  نيا ،«یجهاد تيّريمد» ميکنيم هيمرتّب توصااا رانيما به مد نکهي. ایحرکت جهاد

است،  یاست، اقدام کردن مجاهدانه و جهاد یاست، سخن گفتن جهاد یمجلس، رفتار جهاد

محترم  یندهينما یکارها یبر همه ديبا یانقالب یزهيو انگ مانيا یهياسااات. روح یگريانقالب

شما  یندگينظام، جزو سوگند نما یانقالب و مبان یاز دستاوردها یمجلس حاکم باشد. نگهبان

ز هم ا کند،يم داياشااکال پ یهم از لحاظ قانون نده،يحضااور نما رد،يانجام نگ نياساات که اگر ا

 یانقالب مراعات نشود و دستاوردها ی. اگر چنانچه دستاوردهاکنديم داياشکال پ یلحاظ شرع

س ن،يا رد،ينظام مورد توجّه قرار نگ سا شکل  ،یهم از لحاظ قانون ا شرع دچار م هم از لحاظ 

 .«1شودیم

آن و شوق به آن و آموختن آن و حفس آن  ميروز قرآن و مفاهکه روزبه ميرا سپاسگزار خدا» -

سعه پ شور تو سالم نهايو ا کنديم دايو تدبّر در آن در ک ست؛ ول یاز برکات انقالب ا  نيا اب یا

یزندگ یدر همه ن،ياز ا شيقرآن را پ م؛يما با قرآن فاصااله دار م،يدور یليحال، ما از قرآن خ

و ملجأ و  یهاد یساااتيافکارمان، عزممان، رفتارمان با اتمان،يّعمل اتمان،يّذهن یدر همه مان،

 .«2به قرآن ميبشو کينزد ديبا ست؛يامروز متأسّفانه ن نيو ا م؛يامام خود قرار بده

 تيّمسئول ايوارد نشود  یاجتماع یدانهايهم نگفته که زن در م کسچيمحترم است، ه زن» -

ا، جزو م سندگانينو نيدانشمندان ما، جزو بهتر نينکند؛ نه، امروز جزو بهتر دايعلم پ اي ردينگ

ما حضااور  یهسااتند که امروز در جامعه یشااماریما، زنان ب یفرهنگ یهاتيّشااخصاا نيبهتر

 اريوجود نداشت! بس یزيچ نيقبل از انقالب چن د،يرا بدان نيهم هنر انقالب است؛ ا نيدارند؛ ا

 یو ادب یو فرهنگ یعلم یعال یهااز زنان که توانسته باشند به رتبه یمعدود بودند کسان اريبس

خاطر به نيکار را کرد؛ ا نيهنر انقالب بود که ا نيا ادند؛يز اريبرسااند؛ امروز بساا نهايو مانند ا

خانواده زن اساات،  ريمد حالنياساات؛ امّا درع نيزن مساالمان اصااال  ا یاساات که الگو نيهم

آرامش و  جاديو ا یهمسر ،یمشاغل زن، مادر یتر از همهکانونِ خانواده زن است، مهم محورِ

 .«3است نهيسک

ساالر ساالر به نظام مردمنظام طاغوت ليکه انقالب کرده است، تبد یایکار اصول نيترمهم» -

ست؛ ا ست؛ آن هم با الهام از تعال یکار نيترمهم نيا ست که انقالب کرده ا سالم ميا ا نه ب ،یا

ضات پردازهيو آن نظر پردازهينظر نيا یمکتبها صها و معار ست؛ ن شانيکه در حرفها یو نق ه، ه

  «4الهام از اسالم، با الهام از قرآن. اب

در کشور انجام داد: کشور را از حالت فالکت خارج کرد، ملّت را از حالت  یکار بزرگ انقالب» -

سر سرافکندگ یخوریتو ست و ا یو ذلّت و  سربلند ا  نيترمهم نيخالص کرد؛ ملّت ما امروز 

ستاورد برا شور و برا کي ید ست. هالبتّه  از ا کي یک ست؛  اديز ليقب نيملّت ا س کيا ت فهر

 هياساات. من توصاا فيما ضااع غاتيکه عرض کردم، تبل طورنيوجود دارد، هامّا  هم یطوالن

صااورت هب ،یصااورت عملهبلکه  به ،یفقط با گزارش زباننه با زبان مبالغه، نه نيمساائول کنميم

 یکشور را مطرح کنند، تا هم بعض یشرفتهايانواع و اقسام پ یدرباره حيصح یگزارشها ،یهنر

شک یافراد شوند  کننديم کيکه ت  ستند؛يهم البتّه غافل ن یبعض-و غافلند، خودشان متوجّه ب

 .«5بفهمند که انقالب چه به وجود آورده است گريد یهم مردمِ جاها -کننديتعمّدا  خدشه م

                                                           
 30/03/1397 یاسالم یو کارکنان مجلس شورا ندگانينما داريدر د اناتيب . 1
 27/02/1397 ميدر محفل انس با قرآن کر اناتيب . 2
 17/12/1396 السالمهميعل تيبمداحان اهل داريدر د اناتيب . 3
 29/11/1396 یشرق جانيمردم آذربا داريدر د اناتي . 4
 29/11/1396 یشرق جانيمردم آذربا داريدر د اناتيب . 5
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ــه  -3 ــاد ب ــزت و اعتم ع

 نفس ملی:

سااااربلندی ملاااات و  -3-1

خااروج از فالکاات و توسااری 

 خوری

 تيااهوگيااری شااکل -3-2

 مردم یاسالم - یرانيا

کامــــل  اســــتقالل -4

 یاسیس

ـــانی و  -5 ـــای ایم فض

 اسالمی:

 جهاااتقرارگااارفتن  -5-1

باه سامت های کشاور یريگ

 اسالم و تحقق اسالم

معنوياات بااه تاارويج  -5-2

شااکل جااوهرى، اصااولى و 

نااه بااه شااکل ساار  یاريشااه

 بار و تعارفى

گساااترش روزافااازون  -5-3

در آن  ميقاااارآن و مفاااااه

 جامعه

گساااترش مراسااامی  -5-4

و تباااديل اعتکااااف نظيااار 

 ینماز جمعه باه سانتشدن 

 پايدار

احسااااس گساااترش  -5-5

از نگااااه  یناشااا تيولئمسااا

 به انسان یاسالم

ستگ» - سيس یواب ستگ يیرفت؛ هامّا رها نيبه برکت انقالب از ب یا دشوار و  گريد یهایاز  واب

ر ما در کشو یبکلّ یوابستگ ،یاسيخوشبختانه ازلحاظ س خب... . خواهديسخت است؛ تالش م

راه  یِلاز عناصر اص یکيتالش کرد و  شيبرا یستيبا یليخ گريد یشده امّا در بخشها کنشهير

 .«1رديگیشماها دارد انجام م یلهيوساست که به یعلم شرفتيپ نينجات هم هم

ست؛  -از اوّل انقالب تا امروز- ليقبنيازا یجلسه نيدوازدهم نيا» - دوازده  رانيملّت ا یعنيا

مد خاب  غاز انقالب، در انت به از آ ند؛ اکرده ینيآفرطراز اوّل کشاااور نقش رانيمرت  یليخ نيا

هم به  یاسالم یدَه مجلس شورا ،یمردم یهانشيو گز دماست. انتخابات مر یمهمّ یمسئله

شورا ست؛ پنج  شک یوجود آورده ا ستا را ت ست؛ پنج مجلس خبرگان را به  ليشهر و رو داده ا

از امام بزرگوارمان که برکات عزم  ميکن اد... يهمه از برکت انقالب اسااات.  نهايوجود آورده؛ ا

 نيآن مرد بزرگ، ا رينظیآن بزرگوار، و شاااجاعت ب انيپایب رتيبصااا ق،يعم مانيراساااخ ،ا

ّت ا به مل تاوردها را  کارها نيا در ...داد.  رانيدسااا ّت و دولت  جام  یبزرگ یچهار دهه مل ان

مدّت به وجود  نير کشاااور در اد یفراوان یو فکر یو عمل یو اجرائ یعلم یربناهاياند. زداده

 نيا یاسااالم یمطلقا  قبل از انقالب وجود نداشاات؛ قبل از نظام جمهور نهايآمده اساات که ا

شت. ا ميعظ یربناهايز ستند ندهيآ یسوملّت به نيپرش ا یوهاسکّ ربناها،يز نيوجود ندا . ه

سئوالنِ امروز قرار گرفته  اريچهار دهه در اخت نياز کارکرد ا یمتراکم یهايیها و تواناتجربه م

سلها ست. ن شار از انگ یبا تفکّر انقالب یديجد یا سر د. ما اناند و امروز آمادهشده تيترب زهيو 

که آماده  یامروز بحمداهلل جوانان م؛ينداشاات تيّريمد یآماده تيّمقدار شااخصاا نياوّل انقالب ا

را  نهايکشاااور، فراوانند؛ ا یمختلف اداره یکنند در بخشاااها ینيآفرنقش نکهيایهساااتند برا

عه نيکرده. تالش ا تيانقالب ترب ّال و دولتمردان مؤثّر در طول ا یمجمو چهار  نيمردان فع

 .«2ملّت بگذارد اريترا در اخ ميعظ یفراورده نيدهه، توانسته است ا

شا من» - سال،  صحبت اوّل  ست کيمجمال   ديدر  ستاوردها یفهر شور در زم یاز د  یهانهيک

 -گوناگون یهانهيدر زم ؛یانساااان یروين یهانهيدر زم ،یرسااااختيز یهانهيدر زم-مختلف 

ود از خ ی  بعضاایرا اقرار کنند، اعتراف کنند؛ هحتّ نهايا سااتنديحاضاار ن یگفتم؛ چون بعضاا

 یراکه ب یمسااائل ني  با انکهياز آنچه دسااتاورد انقالب اساات. ها کننديهم غفلت م نيمساائول

 یِمنبا دش ،یکذائ یمهايتحر ليجنگ، با تحم ليمشکالت، با تحم همهنيآمد، با ا شيکشور پ

ضحِ قدرتها حيصر سلّط دن یو وا ست ا ا،يم سته ا شور توان ست ب نيک ستاوردها را به د  رد،اويد

شناخت،  د،يخودش را فهم تيّهو رانيکرد؛ ملّت ا تيّکشور احساس هو نکهيجز ا ستين نهايا

را به  یحالت نيچن تيّاحساااس هو نيکرد، با قوّت و قدرت حرکت کرد؛ ا تيّاحساااس موجود

 .«3دهدینفس را به انسان مبهاعتماد نيا دهد؛يانسان م

 یکينظام  ینظام را. دستاوردها یفراموش نکند دستاوردها یانقالب یِاللهجوان مؤمنِ حزب» -

شور ست،يدو مورد ن شاره کردند، در ک ست. حاال مثال  ا از دکتر  دييکه فرض بفرما یهزاران ا

ستفاده م ینيپيليو ف یهند یچنانآن ّصص نيامروز برتر شده،يا صّ  نيها، بهترمتخ ها، صمتخ

 ها،تيّموفّق ليقبنيها است، ازااز گوشه یکي نيها هوجود دارد ؛ حاال امتخّصص نيتربرجسته

 .«4توجّه و دقّت دارد یجا نهايد دارد که اها و صدها وجوده

در مدّنظرتان  شااهيهم رند،ينظیواقعا  ب شااانیکه بعضاا يیتهايّدسااتاوردها و موفّق مجموع» -

شد؛  سرافراز یعنيبا ساس  س زانيعز دينببي. انقالب خاطربه ديکن یاح ستهايمن! امروز   یا

نرفته؛ خود آنها  شيبه گِل نشاااساااته، پ ايغرب آسااا یدر منطقه ا،يدن یقدرتها نتريبزرگ

 . «5مهم است یليخ نياست؛ ا یاسالم ینفوذ و اقتدار جمهور اعمال خاطربه نديگویم

                                                           
 26/07/1396 ینخبگان جوان علم داريدر د اناتيب . 1
 12/05/1396 رانيا یاسالم یجمهور استيدوره ر نيحکم دوازدهم ذيدر مراسم تنف اناتيب . 2
 22/03/1396مسئوالن نظام  داريدر د اناتيب . 3
 17/03/1396 انياز دانشجو یجمع داريدر د اناتيب . 4
 17/03/1396 انياز دانشجو یجمع داريدر د اناتيب . 5
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پاااارچم برافراشااااتن  -5-6

 و اخالق تيمعنو

 ی:دواریام -6

 یهاااانسااالتربيااات  -6-1

 زهيسرشار از انگ

و نشاااط  ديااامتزريااق  -6-2

 ملت انيدر م

 یهااااازهيانگايجاااااد  -6-3

 جوانان انيم یجهاد

ــــای پیشــــرفت -7 ه

 چشمگیر علمی:

 یاهستهزمينه  در -7-1

 یهاساالّولزمينااه  در -7-2

  یاديبن

 نانو زمينه  در -7-3

 وافضا زمينه ه در -7-4

ـــأث -8 ـــ ریت در  یاساس

 :منطقه

شکساااات خااااوردن  -8-1

 نيتاارباازرگ یهااااسااتيس

 ايدن یهاقدرت

در  یمنطــــق قــــو -9

ی و تبـدیل مسالل هاـان

ـــه  ـــدب ب ـــانوب د ک

ــــام ــــبخش دنالا  یای

 :اسالم

از عاااادالت و دفاااااع  -9-1

 هاملت تيمظلوم

 هم یآزمون ران،يملّت ا یبود برا یآزمون بزرگ کي نکهيدفاع مقدّس عالوه بر ا ی مسااائله» -

بُروز اسااتعدادها، هم اسااتعداد اشااخاص، هم اسااتعداد مناطق کشااور؛ حاال در مورد  یبود برا

 شااود؛ياساات که به آن توجّه نم یمهم و قابل توجّه ینکته نياسااتعداد اشااخاص به نظر من ا

 نيو آن ا ماند؛يم یاز کثرت وضااوح مخف رد،يگيمورد غفلت قرار م سااتاز بس واضااح ا یعني

ست که ا س نيا ستعدادها نکهيا یشد برا یالهيدفاع مقدّس و شکل  یا سانها، به  مکنون در ان

 . «1بُروز کند یبيعج

سجد کيبروند در » - ش یم شن نند،يبن شان را ذکر و فکر و  شب و روز  ندياعتکاف کنند؛ 

شن یمعارف اله ست  ديکه علم توح - یقيعلم حق یاحکام و مذاکره دنيو   نيقرار دهند؛ ا -ا

ماه  یمهين اميا نياز برکت انقالب اساات. قبل از انقالب، ما در ا نهاياساات. ا یمهم زيچ یليخ

 . «2بروند اعتکاف کنند یکه کسان ميديديبندرت م یليخ اي ميبود دهيرجب ند

عرض کنم، چند تا هم از نقاط  م،يامدت داشاااته نيرا که در ا یچند تا از نقاط قوّت من» -

ست. عز یعلم شرفتيپ گر،يقوّت د ینقطه (...).ضعف را عرض کنم  شرفتيپ نيمن! ا زانيا

ست یعلم ست. علم، پا یليخ شرفتهايپ ني. اديريکم نگرا د  یجانبههمه شرفتيپ یهيمهم ا

( علم، اقتدار است. هر 1؛)«العلم سلطان»خواندم:  یوقت کيرا من  فيحد نيکشور است. ا کي

شته باشد، م نيکس ا مستکبران  نيکند. ا دايمقاصد خود دست پ یبه همه تواندياقتدار را دا

. البته نديزور بگو ايدن یکردند، توانساتند به همه دايکه به آن دسات پ یبه برکت علم یجهان

 .«3حتما  الزم است شرفتيپ کيما به عنوان  یگفت، اما علم برا ميما هرگز زور نخواه

ص یداريو ب یآگاه نا يقي» - سخ زيمردم عز رتيو ب شان  یکه آنها با همه یقم و پا وجود خود

اسااات و  خيماندگار در طول تار یحادثه کيدادند،  دشاااانيو به مرجع تقل هيعلم یبه حوزه

سالم ....خواهد ماند س یروزيبه پ یانقالب ا شد، ه د،ير شروع  ستکبار  ستک بتيچالش با ا بار ا

 -برقدرتها ا یپوشال بتيشکسته شدن ه نيشکست. اگر ا سميونيو صه کايآمر بتيشکست، ه

 - کننديانسااانها تصاارف م یايوجود خودشااان در دن تياز واقع شيخودشااان ب بتِيکه با ه

 تيران، مظلوميمردم ا یستادگيکرد، ا داريمختلف به فکر انداخت و ب یمسلمانها را در کشورها

فاع مقدس و  ،یليدر حوادث مختلف، در جنگ تحم رانيملت ا مان د در دوران ساااختِ تون

اد. اگر ملتها را تکان د -رفتند  شيبا ثبات پ ستادند،يمحکم ا نجوريا رانيملت ا نکهيا - ميتحر

 اقدرتهابر نيدروغ بتيه دنيبه چالش کشاا نينبود، اگر ا یسااتادگيا نيثبات نبود، اگر ا نيا

 .«4آمدیبه وجود نم یاسالم یداريب شدند؛ينم دانينبود، ملتها وارد م

 چيکه در آن ه یهمراه با مجاهدت یِخواهکرد؛ احساس استقالل و آرمان داريامام مردم را ب» -

شد. مردم  روزيآمدند و انقالب پ دانيوجود ندارد، در مردم زنده کرد. مردم به م یخوف و ترس

 یراندند. لذا امام فرمود: انقالب رانيرا از ا کايآبان، آمر 13راندند؛ در  رانيدر انقالب، شاااه را از ا

 تيدر راه درسااات، با هدا یملت وقت کي یعنيعبرت اسااات.  کي نيز انقالب اول. ابزرگتر ا

. در مقابل او تاب مقاومت ندارد یقدرت چيه کند،يو استقامت م یستادگيا رت،يو با بص حيصح

دو هزار و  یِ. حکومت ساالطنتآمدیمساائله، محال به نظر م نيمانعها برداشااته شااد. ا یهمه

 یشود؟ باورکردن دهيبرچ رانياز ا ا،يدن یماد یقدرتها یهمه یبانيپانصد ساله، آن هم با پشت

 نيامر محال را ممکن کرد؛ ا نيامام، ا یبه رهبر رانيملت ا یمانيو ا یاساااالم یبود؟ اما اراده

و آن را لمس کردند. و از  دنديد حرا بوضو نيواقع شد. همه در مقابل چشمشان ا ،یامر نشدن

 یپا ريشااد؛ ز دهيکشاا نيپائ رانياز بام ا کايآمر یمتکبرانه یباالتر، پرچم تساالطِ لالمانه نيا

 .«5ديرسیبه نظر م یهم نشدن نيمؤمن ما لگدمال شد. ا یجوانها

                                                           
 25/09/1392استان مازندران  ديبزرگداشت سرداران و ده هزار شه یستاد برگزار یاعضا داريدر د اناتيب . 1
 25/02/1392 اقشار مختلف مردم داريدر د اناتيب . 2
 14/11/1390 ینماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عرب یهاخطبه . 3
 19/10/1390 ید 19مردم قم به مناسبت سالروز  داريدر د اناتيب . 4
 11/08/1390 انيآموزان و دانشجودانش داريدر د اناتيب . 5
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 یهااااارزشمعرفااای  -9-2

احکااام  و ديااتوح ،یاسااالم

 یاله

روحِ زنااااده کااااردن  -9-3

روح و   یغااااارور اساااااالم

 اسالمافتخار به 

ــدمات  -10 ــترش خ گس

 یاهتماع

ـــ -11 ـــ طیمح و  یانقالب

 بابصیرت:

و  یداريااو ب یآگاااه -11-1

 مردم رتيبص

گساااترش فرهناااگ  -11-2

 جهاد و شهادت

ــاب در  -12 ــرفت زن پیش

 یعلمـ یعـال هایعرصه

 یو ادب یو فرهنگ

ـــــــرفت در  -13 پیش

عرصـه تربیـت پزدــکاب 

 متخصص 

 یربناهــایزایجــاد  -14

 یـیاهراعملی و و  یعلم

 یو فکر

آورده دـــــــدب  -15

ــارف  ــر ومع ــتن  درهن م

 هامعه

سالم - یرانيا تيهو» - سالم یا به برکت حضور مردم  ،یمردم ما و ملت ما، به برکت انقالب ا

 .«1جاافتاده است تيواقع کينظام،  یدر صحنه و دخالت و شراکت مردم در مسائل اساس

سر کار آمد که به غرب با  یبرگشت و نظام ايکشور صد و هشتاد درجه قضا نيناگهان در ا» -

را به سمت اسالم و تحقق  یرينگاه کرد و جهتگ یبه چشم دشمن یچشم سوءلن و در موارد

کار محال  نيا گفتيم یلگري. هر تحلیاسااالم ینظام جمهور ليتشااک یعنيالم قرار داد؛ اساا

 .«2محال اتفاق افتاد نياما شد، ا ست؛يممکن ن یزيچ نياست، چن

 ،یاسالم یدر کشورها یشکست خورد. حتّ یستيشد که نظام مارکس یدوم، آن وقت موج» -

ته بس یستيخودشان را به نظام مارکس ديبودند که ام یاديو مردمان بااخالصِ ز اديز یجوانها

شک کردنديبودند؛ فکر م س ليبا ت سو ست فقر و ب یستياليدولت  و چه و  یعدالتیخواهند توان

 یبودند؛ بنده بعض یهم واقعا  مردمان صادق هاشانیدور کنند؛ بعض هاشانچه و چه را از کشور

بودند، اما  یمسلمانهاشان؛ مردمان صادق ريبودم؛ چه از مسلمانهاشان، چه از غ دهيرا د نهاياز ا

سالم ه س یاعتقاد چيبه ا شتند؛ مارک در  ندکرديم اليخ نکهيخاطر ا یشده بودند برا ستيندا

نه،  دنديد نهايشاکسات خورد، ا ساميمردم هسات؛ بعد که مارکسا یبرا یديام ساميمارکسا

 .«3الم آمدندندارد؛ لذا به سمت اس یادهيفا

حاال آن دوره که خود ما  - یادوره چيکه امروز در کشااور ما هساات، در ه یتعداد شاااعر» -

شعرا هم مرتبط بود ميديو د ميبود شن نيو همچن م،يو با  شته  قه ساب - ميديآنچه که از گذ

ساااله  سااتيدو یهمان دوره هيبشاا ت،يندارد. امروز تعداد شاااعران ما در کشااور، از لحاظ کم

را آورد به متن مردم،  زيبه برکت انقالب است. انقالب معارف را، هنر را، همه چ نياست. البته ا

 . «4شد دايداخل متن جامعه؛ لذا جوشش پ

معروف اعتکاف  یرجب که روزها یمهين اميقم، ا یهيعلم یما، در حوزه یدوران جوان رد» -

آن هم در مرکز حوزه -نفر طلبه  ستيدر مسجد امامِ آن روز، ده نفر، پانزده نفر، ب دياست، شا

باشاااد  ه،يعلم ی کاف م -که قم  ند؛ياعت ند. امروز در  نيا کرد لد نبود کار معمول نبود، ب

شگاه شجو  یهادان سران  -کشور، هزاران نفر از جوانان دان شگاه -دختران و پ ها در مساجد دان

 نند؛کيخود ارتباط برقرار م یبا خدا کنند،يخلوت م کنند،يسااه روز عبادت م کنند،ياعتکاف م

ساجد بزرگ و مجامع بزرگ که جا شور ما اهل معنو تيمعنو نهايخود دارد. ا یم ست. ک  تيا

 .«5تيو همروال است با احساس مسئول مراهما ه تياست، اما معنو

سدار ثارگرانيا ميو تکر ميتعظ» - شور و تب مياز منزلت و حق عظ یو پا  نييآنان بر مردم و ک

 .«6یمل تيآن و دفاع مقدس و امن یو دستاوردها ینقش برجسته آنان در انقالب اسالم

بزرگ، در  یايدن نيامروز در ا یعنيرا به کشاور داد.  یاسايآمد اساتقالل کامل سا انقالب» -

او بر  یقدرت وجود ندارد که بتواند ادعا کند خواسااات او، اراده کيبزرگ،  یقدرتها نيا انيم

 یعني -بخصاااوص  ینکته نيدارد. ا یرياندک تأث رانيملت ا ايکشاااور  نيمسااائول یاراده

 دينيبیم نکهيملتها دارد. ا یرا برا تيجذاب نيشااتريب - یاساايعزت ساا ل،اسااتقال ،یسااتادگيا

 نياش مربوط به ابخش عمده کنند،يام ماحسااااس احتر رانيملتها نسااابت به ملت بزرگ ا

 .«7یاسيقسمت است: استقالل س

سالم یدر جمهور» - ست؛ مردم انتخاب م یبه برکت انقالب، حکومت انتخاب یا  مذاق کنند؛يا

؛ بود یتيامن یِکتاتوريکننده اسااات. قبل از انقالب، حکومت، د نييمردم، خواسااات مردم تع

                                                           
 25/07/1390 در اجتماع مردم پاوه اناتيب . 1
 20/07/1390 و اهل سنت کرمانشاه عهيش ونيدر جمع روحان اناتيب . 2
 20/07/1390 و اهل سنت کرمانشاه عهيش ونيدر جمع روحان اناتيب . 3
 24/05/1390از شعرا  یجمع داريدر د اناتيب . 4
 14/03/1390اهلل( )رحمه ینيسالگرد رحلت امام خم نيو دوم ستيدر مراسم ب اناتيب . 5
 29/11/1389 «ثارگرانيامور ا یو جهاد و سامانده ثاريفرهنگ ا ميو تحک جيترو»نظام در امور  یکل یهااستيابالغ س . 6
 15/11/1389 ینماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عرب یهاخطبه . 7
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بایــــدهای حفــــظ ب( 

 :دستاوردها

بــه  لیــنضــرورت  -1

و کســــ   شــــرفتیپ

هانبـه همه یهـایآمادگ

ــــــرای  ــــــظ ب حف

 انقالب یدستاوردها

ـــودب از  -2 ـــی ب انقالب

ــــــظ  ــــــوازم حف ل

 دستاوردهای انقالب

ــادی از  -3 ــدیریت ها م

ــــــظ  ــــــوازم حف ل

 دستاوردهای انقالب

ــظ  -4 ــتاوردحف  هایدس

امـانتب  بـار عظیا انقالب

ملـــــت و بـــــر دوش 

 مسئوالب:

حفااس دسااتاوردهای  -4-1

انقااالب، وليفااه قااانونی و 

 شرعی نمايندگان:
ــدگی  -4-1-1 ــوگند نماین س

ــــــرای  ــــــانب از  ینگاب

 انقالب یدستاوردها

ضاااارورت معرفاااای  -4-2

 دستاوردهای انقالب:

س یِکتاتوريد ضاانقالب ... . اهيسخت و  ضا یآمد ف ضا یآزاد را، ف ضا ینقد را، ف صالح را، ف  یا

و دو سااال  یساا نيمردم باز کرد. در طول ا یمخالفت و اعتراض را برا یفضااا یتذکر را، حتّ

 .«1جور بوده است نيهم

ساااال، ملت ما خوب امتحان  یسااا نيگوناگون ا یانقالب، در دفاع مقدس، در آزمونها در» -

 یخدا م،يهم که حرکت کرد یبه همان مقدار م،يهم که کار کرد یدادند. به همان مقدار

ستاوردها خ ستاورد داد. البته د ست:  یليمتعال د شر امثالها»بزرگ ا . «من جاء بالحسنة فله ع

سالم و  نيدر دوران طاغوت در ب ميمتعال به ما داد. ما کجا بود یاده برابر تالش ما، خد امت ا

الزم، بدون  یتهايگمنام، فراموش شده، در درون خود بدون حساس ،یملل عالم؟ منزو نيدر ب

. امروز ميبود ینجوريا کند؛يملت را به جهش وادار م کيکه  یهائآن شجاعتها، بدون آن همت

بزرگ دارند، در  یجوان ما، دانشمند ما، عالم ما، صنعتگر ما، کشاورز ما، آحاد مردم ما، آرزوها

شعار  ا،يدن یقدرتها ني. بزرگتردينيبیم ديرا هم دار اشجهيو نت کنندیراه آن آرزوها حرکت م

 .«2!یاسالم یبا جمهور یاند مقابلهخودشان را قرار داده

س یکي» - سا سالم یقلمهائ نيتریاز ا ساس عزت  رانيبه ما ملت ا یکه انقالب ا عطا کرد، اح

 تواندینم یغلط چيه کايآمر»که امام علنا  فرمود  یبود. امام بزرگوار ما مظهر عزت بود. آن روز

مردم  نيبود. امام احساااس عزت را به ا ايدر دن کايآمر یو نظام یاسااي، اوج اقتدار ساا«بکند

 .«3برگرداند رانيو انقالب احساس عزت را به ملت ا ندبرگردا

 یندهيکردند؛ نه فقط در انتخاب نما دايبرگرداند؛ مردم نقش پ یورق را بکل یاسالم انقالب» -

که رهبر را بناسااات انتخاب کنند، در  یدر انتخاب خبرگان جمهور،سيمجلس، در انتخاب رئ

شوراها شهردارها را با یانتخاب  مراحل حساس، نظر  نيا یانتخاب کنند. در همه ديشهر که 

 .«4شد نياساس تدو نيبر ا یکننده. قانون اساسنييمردم شد تع

سالم یمردم لتصخ» -  یِکه جوان انقالب ینيبودن، خصلت آرمانگرا بودن، ا یبودن، خصلت ا

س انقالب را به عنوان آرزوها و مطالبات خودش  یآرمانها ستد،يایم نجايسال ا یامروز بعد از 

قالب. ان یاساات برا یبزرگ قيتوف یليخ نيا کند،يبلند مطرح م یو با صاادا گذارديم انيدر م

 .5«نبود نطوريا گريد یبهاهرگز در انقال

 ديها بااز ملت یجمع ،یبه طور سنت ر؛يسلطه گر و سلطه پذ انيم ميعادت کرد به تقس ايدن» -

و  یگرفتند. انقالب اسالم یقرار م یگريد یاستثمار و استکبار دولتها و ملتها وغيفرمان و  ريز

 .«6نظام غلط را در هم شکست نيباطل و ا یخط کش نيآمد و ا یاسالم یجمهور

 دانيدر م یساااتادگيرا که به برکت انقالب و به برکت ا یاعتماد به نفسااا ديبا رانيا ملت» -

ست آورد و بعد در م شکالت با ا یدفاع مقدس با همه دانيپرخطر انقالب به د  یستادگيآن م

 .«7حفس کند ديشد، را با تياعتماد به نفس در او تقو نيخود، ا

کردم، چه در مجامع  هيعلم یحوزه یسااالها درباره نيکه بنده در طول ا یشاانهادهائيپ از» -

س ضال و مدر شت نيعام که با طالب و ف سه دا صدها، گاه ميجل شرکت  یو  هزارها نفر در او 

 اي بزرگان حوزه ايحوزه  نياز مسئول یکه با بعض تریداشتند؛ چه در جلسات کوچک و خصوص

حقق تا حاال ت شيهايليدائم مطرح شده و گفته شده، خ یشنهادهائيو پ ميتفضال داش ايمراجع 

صورت ن اينکرده،  دايپ ست، ل دايتحقق پ راههمهيو ن کارهمهيبه   از حرکت پرجوش کنيکرده ا

 است و یاست و از برکات انقالب اسالم یاز انقالب اسالم یکه ناش یو علم ینيو خودجوش د

                                                           
 15/11/1389 ینماز جمعه تهران + ترجمه خطبه عرب یهاخطبه . 1
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ــت  -4-2-1 ــزوم مراقب ل

مســـئوالب درخصـــو  

ـــــاب  ـــــت از بی غفل

 تاوردهای انقالبدس

ضرورت اقـدام  -4-2-2

ــ ــ ابهوان ــنمنا انقالب ی م

در دناســــــــــاندب 

 دستاودهای انقالب

ــزوم  -4-2-3 ــیتبل  نی

ـــــته  ـــــش برهس نق

در  ثــــــــــارگرابیا

انقـــالب ی دســـتاوردها

  یاسالم

ـــــــتاوردها -5  یدس

مرهـــــوب  ،انقـــــالب

ــــبر  ــــدت و ص مجاه

ــاو خانواده دابیدــا  یه

 :مکرم آناا

که  مينيبیم ميکنيروح مطهر امام بزرگوارمان، ما مشاااهده م به گردديو ثواب آن برم لتيفضاا

شته نيا صالح یلي. خمياهمه دستاورد را دا  د،ينکرده، اما تول دايهنوز تحقق پ یاز آن نظرات ا

 .«1ميکنیمشاهده م مياست که امروز ما دار یسطح نيزبده در ا یانسان یروين ت،يفيک

شروع شد که تا امروز هم  یاسالم یِابيتياسالم حرکت و جنب و جوش هو یايدر تمام دن»-

الم اس یايبخش دنکانون الهام نجايکه ا دنديهمچنان رو به توسعه و گسترش است. چون فهم

  «2م.يببر نيهست، از ب یتيفيما به هر ک ديرا با یاسالم یخواهد شد، گفتند جمهور

و ارزش  یاحکام اله د،يتوح ،یاسااالم یه ارزشااهااساات ک نيافتخارش ا یاسااالم انقالب» -

 .«3و موفق شد کندیم یمعرف اياسالم را، دارد به دن تيمعنو

را، روح افتخار و تفاخر به اسالم را در مسلمانها زنده کرد.  یروحِ غرور اسالم یاسالم انقالب» -

 «.4مخالفند نيدشمنند، با ا نيآنها با ا

 .«5است یانقالب یهاشياز رو یکياعتکاف  یدهيپد»-

 .«6ى انقالب به ماستبزرگ حضور مردم، هديه نعمت» -

شدن قدرت اجرا یکي نيا» - ست  ست به د ست که د شکل و با  نيدر بهتر يیاز افتخارات ما

شور ما انجام م نيترنيريش ضع در ک ش نيا رد؛يگیو سالم به ما  نيا د؛يرا انقالب به ما بخ را ا

سؤول نيداد؛ ا ساس م ش یتيرا اح سالم یکه نا سالم یاز تفکر ا سان و تعهد و  یو نگاه ا به ان

 .«7داشته است یانسان است، به ما ارزان تيمسؤول

ستر» - سالم یساالرمردم ب  هيتک نهيزم نيا یرو ديو حضور مردم را انقالب به ما داد. ما با یا

 .«8ميکن

 .«9گرفت اديرا از انقالب  نيا رانيملت ا ست؛ين یساالردر حال آموزش مردم رانيا ملت» -

 .«10مياکرده داينفس پنفس بود؛ ما امروز اعتمادبهاعتمادبه ميما کم داشت آنچه» -

و  را برداشت دوبندهايق نينجات داد؛ ا یکشور را از وابستگ یو نظام اسالم یاسالم انقالب» -

 .«11راه ملت را باز کرد

به حقوق خودشان آشنا؛ و استعدادها را آزاد  دار؛يمردم را ب یو نظام اسالم یاسالم انقالب» -

 .«12برسند يیباال یهابه رتبه توانندیکرده و مردم م

 .13«کرد جيبود که علم را در داخل کشور ترو نيمهم انقالب ا یاز کارها یکي» -

سان دينبا»- شهادت را تحق یک شک ینيد یو باورها ريجهاد و   کيمردم را انکار کنند و مورد ت

 .«14کنند ريانقالب را کوچک بشمرند و تحق یدستاوردها ديقرار دهند. نبا

ا نه به شکل سر بار و تعارفى  یاملت ايران معنويت را به شکل جوهرى، اصولى و ريشه ما» -

 .«15ساالرى دينى، اين استايم. مردما در الگوى جديد خود گنجانده

از  یکامال برخاسته ميابلکه توانسته ن،يو د تياز معنو یگانهيرا نه جدا و ب یساالرمردم ما» -

را از  یما دمکراساا م؛يرا آورد يینو یما تجربه... . ميدر کشااورمان مسااتقر کن تيو معنو نيد
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همراهااای همسااااران -5-1

از  شاااااهيد باااااا شاااااهدا

دساااتاوردهای باااا عظمااات 

 انقالب

 

 

 

شااد  ؛ینيد یساااالرهمراه اساات؛ لذا شااد مردم نيو د تيما با معنو یدمکراساا م؛يگرفت نيد

  10«کنندیو از آن دفاع و به آن افتخار م بالندیدستاورد م ني. مردم به ایاسالم یجمهور

شم م یايدن یدر همه ینيدآفريام نيامروز ا» - سالم و عرب به چ  ستيکه مجال ن خورد،یا

  «2و زنده کرد. دوارياسالم را ام یايدن رانيکنم. انقالب ا رضها را به شما عنمونه اتيجزئ

سالم یدستاوردها یهمه» - شه یانقالب ا صبر  مکرم  یهاو خانواده دانيمرهون مجاهدت و 

 .«3آنها است

ى قدرتهاى مستکبر جهانى نجات اين انقالب از اين جهت است که ايران را از سلطه ارزش» -

 .«4داد

 .«5اسالم و انقالب است یاز دستاوردها یکي رانيملت بزرگ ا انيو نشاط در م ديام» -

و  رديبگ ميتصم شد،ينديبه برکت انقالب توانست با کرامت خودش آشنا شود، ب رانيا ملت» -

 .«6اقدام و انتخاب کند

 .«7کرد کپارچهيرا برداشت و ملت را  وارهايآمد د یاسالم انقالب» -

 .«8باز شده است دنيشيبه برکت انقالب، راه اند امروز» -

به برکت انقالب اسالمى و با هشيارى امام بزرگوارمان، نماز جمعه به يک سنت پايدار  امروز» -

 .«9در کشور تبديل شده است

 ديمسلمان به تحرّک و ام یملتها ،یاسالم یاسالم، با برپا شدن جمهور یايسرتاسر دن در» -

 .«10کردند دايدست پ یديجد

 .«11و اخالق را بلند کرد تيپرچم معنو یاسالم یجمهور نظام» -

هاى عظ امروز» - هانى و ب ميما در منبر لت و مظلوم المللى،نيج عدا ها ساااخن  تياز  ملت

 .«12به برکت نظام جمهورى اسالمى است نيو ا مييگومى

وعهمجم - یاسالم طيمح یدر زندگ یديافق جد ،ینظام اسالم ليو تشک یانقالب اسالم با» -

به  یديجد یآرمانها ،یوجود آمد و انقالب و نظام اسااالمبه -مساالمان  یکشااورها و ملتها ی

 .«13آنها داد

سالم یروزيما بعد از پ یجامعه» - خودش را  تيشخص یعنيکرد؛  تيّاحساس هو یانقالب ا

 .«14افتيباز 

 .«15داد تيما را زنده کرد و به ما شخص انقالب» -

ست  بار» - ستاورد عظيم اين انقالب  -امانتى که بر دوش ما  يک ويژگى براى -يعنى حفس د

 «.16ملت ايران است
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