




سیمای انقالب)ویژه نامه دهه فجر۹۶(
برگرفته از بیانات مقام معظم رهبریمدظله العالی

تهیه وتنظیم:واحد خدمات فرهنگی آستان مقدس
طرح جلد و صفحه آرا: مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان قدس

تنظیم و گردآوری محتوا: علی قربانیان
نوبت و سال چاپ: اول -۹7

قم، حرم حضرت فاطمه ی معصومه}، صحن صاحب الزمانأ
 درب 1۶ طبقه فوقانی، واحد مسابقات فرهنگی

شـناسـنامه



مقدمه
صاحبان اصلی انقالب
حضور مردم در صحنه
ایمان توده های مردم 

حضور زنان در تظاهرات انقالب
انقالب های مردمی

روح قرآن، تداوم انقالب 
نقش گروه های چریکی و احزاب سیاسی

محور انقالب
تنها نظام مقاوم

الگوبرداری از انقالب ایران 

4
8
11

13
15
1۶
20
22
24
2۶
2۹

فهــرست



5

مقدمه
...عید انقالب -روز بیست ودّوم بهمن- حقیقتاً ملّت ما در طول این سال]ها[، 
این روز را به معنای یک عید واقعی گرامی داشته است. عید یعنی آن مناسبتی 
که هر سال تکرار میشود؛ ریشه ی »عید« از »عود« است؛ یعنی هر سال یک 
روزی را به یک مناسبتی تکرار میکنیم، تکرار شادمانه؛ این تکرار شادمانه 
نسبت به روز بیست ودّوم بهمن که روز پیروزی انقالب تعیین شده، هر سال با 
قّوت و قدرت ادامه داشته. این در ایران و در همه ی جهان بی نظیر است؛ یعنی 
کشورهایی داشته ایم که انقالب کرده اند ]امّا[ سالگرد انقالب با حضور مردم 
و با این حجم عظیم در سرتاسر کشور در هیچ جای دنیا نیست. این چیزی 
که عرض میکنم، یک واقعیّتی است، این یک اّطالع است؛ حدس و تحلیل 
نیست؛ واقعیّت این است. در کشورهای انقالبی، سالگرد انقالب را گرامی 
میدارند؛ یک عّده ای آنجا روی آن ایوان می ایستند، یک عّده هم می آیند 
کار  مشغول  هم  مردم  انقالب؛  سالگرد  میشود  این  میروند؛  رژه  جلویشان 
خودشان هستند. در اینجا سالگرد انقالب به وسیله ی مردم اساساً بزرگداشت 
میشود و نگاهداشت میشود، گرامی داشته میشود. مردم هستند که می آیند 
میدان  این  وارد  همه جور  برف،  باران،  یخ بندان،  مشکالت،  سرد،  هوای  در 
تمام نشدنی  این سلسله  نشان میدهند؛ حضور مردمی.  را  میشوند و خودشان 
است. شاید نیمی از کسانی که امسال در بیست ودّوم بهمن شرکت میکنند، 
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کسانی هستند که بیست ودّوم بهمن ]۵۷[ را اصاًل ندیده اند و سّن آنها اقتضا 
نمیکند؛ مال بعد از بیست ودّوم بهمن ]۵۷[ هستند امّا شرکت میکنند. در واقع 
این بازآفرینی انقالب است؛ چون انقالب ما با تیر و تفنگ و این چیزها 
نبود، با حضور تِن مردم در خیابانها بود؛ مردم نه فقط با میلشان، نه ]فقط[ با 
اراده شان، نه ]فقط[ با احساس و عاطفه شان، بلکه با جسمشان در عرصه و در 
صحنه آمدند. سخت هم بود؛ در مقابلش تیراندازی بود، در مقابلش کشتن 
بود، در مقابلش خطرهای گوناگون بود؛ این خطرها را تحّمل کردند و به 
خیابان آمدند. استمرار این اراده ی مستحکم و پوالدین، نظام بی پایه و رژیم 
پوسیده و وابسته ی پهلوی را ریشه کن کرد؛ یعنی حضور جسمی مردم، 
همراه با اراده و عزم و محبّت و پشتیبانی، در خیابانها و در صحنه؛ ]اینها[ 

نشانه ی حضور است. 
انقالب]اسالمی] با کودتا به وجود نیامد، با حرکت نظامی به وجود نیامد؛ مثل 
بعضی از انقالبها که یک عّده افسر نظامی رفتند یک حکومتی را برداشتند، 
حکومت دیگری به جایش گذاشتند؛ نه، این انقالب به وسیله ی مردم به 
وجود آمد؛ با عزم مردم، با نیروی انقالب مردم، با ایمان مردم به وجود آمد؛ 
با همین نیرو از خود دفاع کرد، با همین نیرو هم باقی ماند و ریشه دواند. این 
مردم بودند که نترسیدند؛ این مردم ایران عزیز بودند که ایستادگی کردند 
َّذیَن قاَل لَُهُم النّاُس اِنَّ النّاَس قَد َجَمُعوا  و مصداق این آیه ی شریفه شدند: اَل



7

لَُکم فَاخَشوُهم فَزاَدُهم ایمانًا َو قالُوا َحسبُنَا اهللُ َو نِعَم الَوکیل.  مدام تهدید 
شدیم، مدام گفتند حمله میکنیم، مدام گفتند تحریم میکنیم، مردم نه از 
تهدید نظامی ترسیدند، نه از تحریم ترسیدند، نه از تحریم فلج شدند؛ نترس، 
شجاع، سربلند، حرکت را ادامه دادند؛ از این پس هم باید همین باشد. مردم 
ما، قشرهای مختلف ما، جوانهای ما، روحانیّون ما، پیشه وران ما، دانشگاهیان 
ما، محّققین ما، مسئوالن ما، دولتی های ما، مجلسی های ما باید انقالبی بمانند 
و انقالبی حرکت بکنند و همه انقالبی باشند تا بتوانیم این راه را با موفّقیّت 

پیش برویم و ادامه بدهیم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( حضرت امام خمینی، صحیفه امام، ج 1۷، ص۵6
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صاحبان اصلی انقالب
در طول تاریخ ما، هیچ حادثه ای مثل حادثه ی پیروزی انقالب اسالمی و 
حوادث بعد از آن نبوده است که مردم در آن، نقش مستقیم داشته باشند. در 
انقالب اسالمی مردم آمدند؛ همه ی مردم، همه ی قشرهای مردم، از شهری 
و روستائی، از زن و مرد، از پیر و جوان، از تحصیلکرده و بیسواد، همه و 
همه در کنار هم حضور پیدا کردند. با اینکه متکی به قدرت و زور هم 
نبودند، سالح هم نداشتند، اگر هم داشتند، به کار نمیبردند، اما در عین حال 
توانستند یک رژیِم تا دندان مسلِح متکی به قدرتهای استکباری را بکلی 
از پا در بیاورند و انقالب را پیروز کنند. منتها نکته ی اساسی در انقالب ما 
این بود که نقش مردم با پیروزی انقالب تمام نشد؛ و این از حکمت امام 
بزرگوار ما و ژرف نگری آن مرد حکیم و معنوی و الهی بود. او ملت ایران 
را بدرستی شناخته بود، ملت ایران را باور کرده بود، به سالمت و صداقت 
و عزم راسخ و توانائی های ملت ایران ایمان داشت. همان روزها بعضی ها 
بودند که میگفتند خیلی خوب، انقالب پیروز شد، مردم برگردند بروند 
خانه هاشان. امام محکم ایستاد و کارها را به مردم سپرد. یعنی پنجاه روز بعد 
از پیروزی انقالب، نظام سیاسی کشور به وسیله ی رفراندوم مردم تعیین شد. 
شما به انقالبهای گوناگون نگاه کنید تا معلوم شود که اهمیت این حرف 
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چقدر است. پنجاه روز بعد از پیروزی انقالب، مردم فهمیدند چه نظامی 
را میخواهند. خودشان پای صندوقهای رأی آمدند و با آن رأی عجیب و 
تاریخی مشخص کردند که نظام جمهوری اسالمی را میخواهند. در این 
دویست سال اخیر - که سالهای انقالبهای بزرگ است - در هیچ انقالبی 
چنین اتفاقی نیفتاده است که با این فاصله ی کم، نظام جدید به وسیله ی 
خود مردم، نه به وسیله ی یک عامل دیگر، تعیین شود. بعد بالفاصله امام 
بزرگوار دنبال قانون اساسی بود. من فراموش نمیکنم؛ در ماه های اردیبهشت 
یا خرداد سال ۵8 - یعنی سه ماه چهار ماه بعد از پیروزی انقالب - امام 
شورای انقالب را که ماها بودیم، برای یک کار مهمی به قم خواستند. ما 
خدمت امام رفتیم. من از یاد نمیبرم چهره ی خشمگین امام را که نظیر آن 
را من در امام کم دیدم. حرفشان این بود که چرا برای قانون اساسی فکری 
نمیکنید. این در حالی بود که هنوز سه ماه از پیروزی انقالب بیشتر نگذشته 
انتخابات مجلس خبرگان برگزار  بود. همان جلسه تصمیم گیری شد که 
شود. مسئولین کشور - که دولت موقت بود - آمدند انتخابات را برگزار 
کردند. مردم در یک انتخاباِت سراسری شرکت کردند، نمایندگان خود 
را - که خبرگان قانون اساسی بودند - معین کردند. خبرگان هم در ظرف 
چند ماه قانون اساسی را تدوین کردند. بعد امام باز دوباره فرمودند که این 
اینکه  با  برسد.  به رأی مردم  باید  اساسی ای که تدوین شده است،  قانون 



10

نمایندگان مردم آن را تدوین کرده بودند، اما امام فرمود باز هم بایستی رأی 
مردم باشد. لذا آمدند رفراندوم قانون اساسی کردند، مردم هم با رأی باالئی 
قانون اساسی را تصویب کردند. بنابراین نقش مردم بعد از پیروزی انقالب 
تمام نشد. در خصوصیات اداره ی کشور، این نقش ادامه پیدا کرد. هنوز 
یک سال از پیروزی انقالب نگذشته بود که رئیس جمهور بر طبق قانون 
اساسی انتخاب شد. بعد از چند ماه، مجلس شورای اسالمی انتخاب شد. 
از آن تاریخ تا امروز، در طول این سی و دو سال، مرتباً خبرگان رهبری، 
رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، نمایندگان شوراها، به 
انتخاب شدند. مردم خودشان هستند که تصمیم میگیرند،  وسیله ی مردم 
شرکت میکنند، انتخاب میکنند؛ کار دست مردم است. حضور مردم، یک 

چنین حضور برجسته ای است.
سیاسی  ذائقه های  و  گوناگون  دولتهای  متمادی،  سالهای  این  طول  در 
با سالئق سیاسی مختلف،  بر سر کار آمدند - چه در مجلس  گوناگون 
چه در قوه ی مجریه - بعضی ها حتّی با اصول نظام زاویه هم داشتند؛ لیکن 
ظرفیت عظیم نظام، بدون اینکه ناشکیبائی نشان بدهد، توانسته است همه ی 
این مسائل را از سر بگذراند؛ توانسته است همه ی این مشکالت را در خود 
ایمان مردم، به خاطر  حل و هضم کند؛ به خاطر حضور مردم، به خاطر 
پایبندی مردم به نظام اسالمی؛ یعنی خودشان را صاحب کشور دانستن. در 



11

گذشته همیشه میگفتند کشور صاحب دارد؛ منظورشان این بود که فالن 
امیر و فالن حاکم و فالن سلطان صاحب کشور است! مردم نقشی نداشتند، 
کاره ای نبودند. امروز به برکت انقالب اسالمی، مردم میدانند کشور صاحب 

دارد؛ صاحب کشور هم خود مردمند. 

حضور مردم در صحنه
امام )رضوان اهلل علیه( در یک صحبتی گفته بودند که وقتی در پاریس بودیم 
از روستاهای  از ِدهات خمین، یکی  ِده، یکی  آمدند گفتند که در فالن 
اطراف خمین، مردم راه پیمایی کردند. راه پیمایی عمومی بوده و در آن ِده 
هم مردم راه پیمایی کردند؛ ماّلی ده، یک پیرمردی جلوی جمعیّت حرکت 
میکرده و مردم شعار میدادند، همان شعارهایی که در تهران میدادند؛ امام 
فرموده بودند که وقتی من این را شنیدم، گفتم این انقالب پیروز خواهد 
شد. )۳( این انقالبی که این جور نفوذ دارد که تا فالن ِده که آن را امام 
می شناختند و تا فالن جا میرود و مردم آنجا هم حرکت میکنند، پیروزشدنی 
است؛ یعنی همه ی ملّت، همه ی آحاد مردم آمدند به میدان و این بود که 
رژیم پرسابقه ی متّکی به قدرتهای درجه ی یک عالم را توانست شکست 
بدهد و به زانو دربیاورد و از میدان خارج کند. ما که اینجا توپ و تفنگی 
مصرف نکردیم؛ انقالب ایران با توپ و تفنگ و کودتا و نیروی نظامی 
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مردم،  بدنهای  رفت؛ حضور  پیش  مردم  با حضور  فقط  نرفت،  پیش  که 
جسمهای مردم. دلها خوبند، دلها مؤثّرند امّا دلها وقتی در خانه ها بتپند و 
بیرون نیایند، هیچ اثری نمیگذارند؛ وقتی این دل تأثیرش آن چنان شد که 
به خیابان، آن وقت میشود آن راه پیمایی ها،  جسم را حرکت داد و آورد 
میشود آن حرکت عظیم؛ و رژیم پادشاهی، با آن سابقه، با آن حمایتی که 
آمریکا از او میکرد و دیگران میکردند -فقط آمریکا هم نبود؛ آن وقت 
کشورهای کمونیستی هم از روی رقابت حمایت میکردند از رژیم شاه- 

به وسیله ی مردم شکست خورد. 

ایمان توده های مردم عامل پیروزی انقالب اسالمی 
امروز در تعدادی از کشورهای دنیای اسالم، بیداری اسالمی دارد خودش 
را نشان میدهد و خیلی هم چیز مبارکی است و ما هم از اول از آن استقبال 
کردیم؛ اما فرقها زیاد است. در انقالب ما، در حرکت عمومی ملت ما، در 
سرتاسر این کشور بزرگ شاید روستائی نبود، شهر کوچکی نبود که در 
او شعبه ای از این شعله ی مقدس چشمها را خیره نکند. همه جا، سرتاسر 
کشور یک شعار، یک مطالبه، یک همت بر همه ی دلها و ذهنها حاکم 
بود. مردم به معنای واقعی کلمه این بار سنگین را با جسمهای خودشان، 
با روحهای خودشان، با دلهای خودشان بلند کردند. توی خیابانها مردم با 
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جسم خودشان در مقابله ی با طاغوت حاضر شدند؛ در دنیا هم چنین چیزی 
سابقه نداشت.

یکی از رهبران معروف دنیا که نمیخواهم اسم بیاورم، آمد ایران. من برای 
او تشریح کردم که چگونه انقالب اسالمی پیروز شد؛ نه کودتای نظامی 
شد، نه افسران جوانی آن طور که در دنیا معمول بود آمدند میدان که رژیم 
یا  بکنند  میتوانستند  فعالیتی  نه احزاب سیاسی  طاغوت را سرنگون کنند، 
کردند، نه نخبگان نقش مهمی داشتند، نقش مال توده ی مردم بود، آن هم 
نه با سالح. شما امروز نگاه کنید توی بعضی از این کشورها، توده ی مردم 
برای پیشبرد کارهاشان سالح دستشان است؛ دست ملت ایران سالح نبود. 
با دست خالی، با جسم خودشان آمدند وسط میدان. دل خودشان را، قلب 
خودشان را، خون خودشان را کف دست گرفتند آمدند میدان. خب این 
ایمان  این  ندارد.  امکان  ایمان عمیق  این بدون یک  نمیشود؛  ایمان  بدون 
بر شمشیر  میدان، و خون  مردم گسترده شد، آمدند وسط  بین  در  عمیق 
پیروز شد و این طبیعِت همه جاست؛ همه جا همین جور است. هرجا ملتها 
حاضر به فداکاری باشند، جانشان را کف دست بگیرند، بیایند، هیچ قدرتی 
در مقابل آنها یارای مقاومت ندارد. همیشه خون بر شمشیر پیروز میشود، 
وقتی ملتها بیایند وسط. من وقتی برای آن رهبر آفریقائی پیروزی انقالب 
اسالمی را تشریح کردم، برایش خیلی جالب بود، خیلی تازه بود. رفت، بعد 
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افتاد،  از اندکی دیدم در داخل کشور خودش همین حرکت مردمی راه 
احساس کردم الهام گرفته ی از رفتار امام بزرگوار ماست، رفتار ملت ایران 
است و پیروز هم شد. او بر یکی از قدرتهای بزرگ زورگوی مسلط خبیث 

عالم توانست پیروز بشود و کشورش را نجات داد.
از  هم  برای همین  میدان.  توی  آمدند  بود؛ همه  ایران  ملت  این وضعیت 
روز اول مسئولین کشور احساس نکردند که مجبورند حرف زیادی و توقع 
زیادی قدرتهای بزرگ را قبول بکنند. شما خیال نکنید اینی که حاال فالن 
کشوری که تازه انقالب کرده، آمریکائی ها فشار می آورند، غربیها فشار 
می آورند، مسئولینشان را وادار به یک موضعگیریهائی میکنند، این در ایران 
داشت، کسی  فشارها وجود  این جا هم همین  بود.  این جا هم  نبود؛ چرا، 
به این فشارها اعتنا نمیکرد، احتیاج نداشت. مسئولین کشور متکی بودند 
از  پر  این میدان  بود که  ایمان مردم، خاطرشان جمع  به  اراده ی مردم،  به 
انسانهای با عزم و اراده و همراه با شعور کامل است. این بود، احتیاجی نبود. 
تا امروز هم همین است. امروز هم نظام جمهوری اسالمی به حول و قّوه ی 
الهی، خودش را مجبور نمی بیند که حرف هیچ ابرقدرتی را، خواست هیچ 
قدرت سلطه گر و مداخله گری را قبول بکند. هرچه که به صالحش بود، 
آن را میپذیرد و عمل میکند، هرچه به صالحش نبود، آن را به یک کناری 
بشوند؛  خشمگین  بشوند،  عصبانی  عالم  قدرتهای  همه ی  ولو  می اندازد، 
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سیاست این است. این، به خاطر اتکا به ایمان مردم است. 

حضور زنان در تظاهرات انقالب
اصاًل نمیشود نقش زنان را محاسبه کرد. و من اقرار کنم، اعتراف کنم؛ اول 
کسی که این نقش را فهمید، امام بزرگوار ما بود - مثل خیلی چیزهای 
نمیفهمیدیم -  ماها  از  او فهمید، در حالی که هیچکدام  اول  دیگری که 
همچنان که امام نقش مردم را فهمید. امام تأثیر حضور مردم را درک کرد، 
آن وقتی که هیچ کس درک نمیکرد. بزرگانی با یک تعبیرات زشتی به ما 
میگفتند که شما فکر میکنید با همین مردم میشود کار بزرگی انجام داد؟! 
آنچنان با تحقیر حرف میزدند، کأنه اصاًل انسان نیست آن کسی که به او 
اشاره میکنند! امام نه؛ امام قدر مردم را دانست، مردم را شناخت، توانائیهای 
آنها را درک کرد، کشف کرد، فراخوان داد. امام چون صادق بود، چون 
سخن از آن دل پاِک بزرِگ نورانی بیرون میآمد، اثر گذاشت؛ لذا همه 
آمدند توی میدان. آن روزی که روز تشکیل کمیته بود، از همه ی قشرها 
آمدند توی کمیته؛ دانشجو آمد، استاد آمد، طلبه آمد، عالم طراز باال آمد، 
مردم کوچه و بازار آمدند؛ آمدند عضو کمیته شدند. آن روزی که نوبت 
جنگ شد، همه به دستور امام رفتند داخل میدان جنگ شدند. آن روزی 
که امام در اواخر عمرش فرمود باید بروید، بسازید، درست کنید - استغناء 
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ادامه  امروز هم  تا  میدان سازندگی شدند. آن راهگشائیها  - آمدند وارد 
دارد. به نظر من االن هم هرچه ما داریم پیش میرویم، ضرب دست امام 
است. ایشان آنچنان این گوی را محکم پرتاب کرده، که حاال حاالها امثال 
بنده باید دنبالش بدویم. این مردم حرکت کردند. نسل به نسل هم دارد 

دست به دست میشود.
امام در زمینه ی زن هم همین جور بود. امام نقش زنان را فهمید؛ وااّل بودند 
بزرگانی از علما که ما با اینها بگومگو داشتیم، که اصاًل زنها در تظاهرات 
شرکت بکنند یا نکنند! آنها میگفتند زنها در تظاهرات شرکت نکنند. آن 
حصار محکمی که انسان به او تکیه میداد، خاطرجمع میشد، تا بتواند در 
مقابل اینطور نظراتی که از مراکز مهمی هم ارائه میشد، بایستد، حصار رأی 
امام و فکر امام و عزم امام بود. رحمت خدای متعال تا ابداآلبدین بر این مرد 

بزرگ باد. 

انقالب های مردمی
میکنم که  را مطرح  انقالب  این  استثنایی  از خصوصیات  دو خصوصیت 
دنیا  در  انقالب  این  وجهه ی  در  را  تأثیر  بیشترین  خصوصیت،  دو  همین 
انقالب در  ماندگاری  و  پیروزی  را در  تأثیر  بیشترین  داشت؛ همچنان که 
کشور اسالمی داشت. همین دو خصوصیت بود که با گذشت چندین سال، 
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هنوز موجب شده است که در گوشه و کنار عالم، به پیروی از این انقالب 
و در پرتو آن، از سوی کسانی حداقل حرکات و تحوالت و تالشهایی 

انجام بگیرد.

انقالب،  این  مبنای  که  این  از  بود  عبارت  خصوصیت،  دو  این  از  یکی 
بود که  این  بود و خصوصیت دیگر  معنوی  و  ارزشهای دینی و اخالقی 
انقالب بر پایه ی اراده و خواست مردم در تشکیل و اداره ی حکومت باقی 
ماند. یعنی پس از پیروزی انقالب، اهمیت نقش مردم از آنها سلب نشد و 
به عنوان یک عنصر برای انقالب باقی ماند. این دو خصوصیت، در انقالب 

ما وجود دارد...
حقیقتاً  که  آنها   - دیگر  انقالبهای  است.  بودن  مردمی  دوم،  خصوصیت 
انقالب بودند - پس از پیروزی خود، اغلب نسبت به مردم بی اعتنا شدند. 
کودتاها و حرکات نظامی و امثال اینها را کاری نداریم. انقالبها، همیشه در 
همه جای دنیا به دست مردم به وجود آمده؛ اما بعد از آن که به پیروزی 
رسیده یا در آستانه ی پیروزی قرار گرفته، احزاب یا حزب جای انقالب 
و مردم را گرفته است و مردم کنار رفته اند. مثل کشورهای کمونیستی و 
سوسیالیستی دنیا که نظام های خیلی از آنها، با یک انقالب به وجود آمده 
بود و مردم در آن نقش داشتند و به گروه انقالبی و مبارز مردم کمک کرده 
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بودند؛ اما در همه ی این کشورها، به مجرد این که انقالب به پیروزی نزدیک 
شد یا به پیروزی رسید، مردم دیگر هیچکاره شدند و حزب همه کاره شد. 
حزب کمونیست یا هر اسم دیگری که برای حزِب حاکم داشتند، هر کاری 
که خواست بکند، به نام مردم کرد، اما مردم در هیچ کار نقش نداشتند؛ 
همان مردمی که به خیابانها آمده بودند، یا به نحوی از انحا مبارزه کرده 

بودند، یا مثاًل از گروه مبارز پشتیبانی کرده بودند.
قانونگذاری  مجلس  به  نماینده  یک  که  نداشتند  را  این حق  حتّی  مردم، 
بفرستند. در هیچ کدام از این کشورها که به اصطالح کنگره های ملی دارند 
ندارند!  حضور  مردم  نمایندگان  آنهاست،  قانونگذاری  مجالس  همان  و 
اصاًل مردم هیچ نقشی نداشتند. این، چیز خیلی عجیبی است. اما همین چیز 

عجیب، همه جای دنیا بود.

از همین کشورهای  به یکی  قبل  از سفرهایی که یکی دو سال  در یکی 
محترم  نمایندگان  از  که  ما  همراهان  از  یکی  بودیم،  رفته  سوسیالیستی 
به  راجع  آن کشور  ملی  مجلس  مقامات  با  بود،  اسالمی  شورای  مجلس 
و  بود  داده  آنها  به  ما  از مجلس  اطالعاتی  بود.  مجلس صحبتهایی کرده 
اطالعاتی هم از مجلس آنها گرفته بود. ما نشسته بودیم و راجع به موضوعی 
صحبت میکردیم. ایشان، با یک قیافه ی خیلی جدی پیش ما آمد و گفت: 
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ما چیزهای مهمی از این آقایان - که میهمانشان بودیم - یاد گرفتیم. او 
گفت: وقتی که راجع به مجلس با اینها صحبت کردیم، از اینها پرسیدیم که 
مجلِس شما چگونه است و چند عضو دارد و چه مواقعی تشکیل میشود و 
رئیسش چگونه انتخاب میگردد؟ معلوم شد که مجلس ملی اینها، متشکل 
از افرادی است که به وسیله ی دستگاهها و سازمانهای حزبِی وابسته به خوِد 
حکومت تشکیل میشود. یعنی مثاًل پانصد، ششصد نفر آدم به عنوان اعضا 
و نمایندگان کنگره، به وسیله ی همان دستگاههای حزبی انتخاب میشوند. 
بعد این افراد که نام تجمعشان کنگره ی ملی است، سالی دو مرتبه جلسه 

تشکیل میدهند!!
قانونگذاریشان  مجلس  دومرتبه  سالی  فقط  که  این کشور  در  ببینید  شما 
تشکیل میشود، قانون را چه کسی وضع میکند؟ اختیار قانونگذاری دست 
کیست؟ دست همانهایی است که در رأس تشکیالت حکومت قرار دارند. 
اگر بپرسید اسم حکومت شما چیست؟ میگویند: حکومت دموکراتیک 
سوسیالیستی؛ یعنی حکومت مردمی. اسمش مردمی است، در حالی که 
در هیچ امری از امور آن کشور، مردم دخالت ندارند و این، همان مردمی 
هستند که انقالب را به پیروزی رساندند. اسم این کشورها هم کشور انقالبی 
است. همه ی انقالبهایی که ما در دنیا دیدیم و کشورهایی که بر اساس یک 
انقالب، نظامی را به وجود آوردند، تقریباً به همین شکلی بودند که مطرح 
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کردم. در کشور ما، انقالب از روز اول، همه ی نقشها در همه ی امور را به 
مردم داده است. 

روح قرآن، تداوم انقالب 
امروز دنیای اسالم در یک مقطع تاریخی قرار دارد؛ ما این مقطع را باید 
مقطع  یک  میگوئیم  اینکه  کنیم...  غفلت  نباید  مقطع  این  از  ما  بشناسیم، 
است، معنایش این نیست که در طول این سی سال دنیای اسالم آرام بوده، 
ساکت بوده، بی تفاوت بوده؛ نه. من اعتقادم این است و واقعیت قطعاً همین 
است؛ در طول سالهای متمادی، حرکت بزرگان، حرکت مصلحان، خون 
فداکاران، تعلیمات اصحاب فکر، و در نهایت انقالب اسالمی ایران، در 
دنیای اسالم تأثیر گذاشته است؛ دلها را منقلب کرده، جهت ها را نشان 
داده و بتدریج انگیزه ها متراکم شده و در یک فرصتی حاال این انگیزه ها 
دارد بروز میکند. این مقطع، مقطع مهمی است؛ هم میتواند به حل مشکالت 
دنیای اسالم منتهی شود، و هم اگر این مقطع را درست نشناسیم و از آن 
بهره ی صحیح را نبریم، ممکن است مشکالت دیگری را برای ما خلق کند.

آنچه اتفاق افتاده، حرکت میلیونی مردم در صحنه است؛ این بی نظیر است. 
در جمهوری اسالمی این حرکت بود که توانست ایران را نجات دهد. اگر 
اینها وارد میدان  به جای میلیونها مردم، احزاب و گروه ها و شخصیتها و 
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میشدند، این تأثیر اتفاق نمی افتاد. اثری در حضور میلیونی مردم هست که 
در هیچ چیز دیگر آن اثر نیست. البته حضور میلیونی مردم جز با ایمان قلبی 
امکان پذیر نیست. اوالً بیایند، ثانیاً تا حصول نتیجه در صحنه بمانند، ثالثاً آن 

نتیجه را حفظ کنند؛ اینها ایمان اسالمی، ایمان مذهبی الزم دارد.
یک  فرانسه  کبیر  انقالب  شد.  آورده  اسم  فرانسه  کبیر  انقالب  از  اینجا 
حرکت مردمی بود و به پیروزی رسید؛ اما آن پیروزی محفوظ نماند. در 
سال 1۷89 انقالب کبیر فرانسه اتفاق افتاده؛ در سال 1800 - یعنی یازده سال 
بعد - حکومت سلطنت بار دیگر در فرانسه به وجود آمده؛ یعنی ناپلئون سر 
کار آمد؛ کأن لم یکن شیئاً مذکورا! بعد هم ناپلئون مُرد و همان خاندانی 
که با انقالب کبیر فرانسه رفته بودند، دوباره سر کار آمدند؛ یعنی بوربن ها. 
و سالها طول کشید، تا سال 1860، و سلسله ی سالطین در فرانسه همین 
طور دست به دست شدند. پس انقالب به وسیله ی مردم پیروز شد، اما مردم 
نتوانستند انقالب را نگه دارند؛ این خیلی مطلب مهمی است. ما توانستیم 
انقالبمان را نگه داریم، به برکت ایمان، به برکت اسالم، به برکت دمیدن 
پی درپی روح قرآن در کالبد این مردم و در دلهای این مردم. این است که 
میتواند بقاء حرکتها را و تداوم آنها را و پیروزی آنها را تضمین کند؛ این 

باید اتفاق بیفتد. 
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نقش گروه های چریکی و احزاب سیاسی در انقالب اسالمی
انقالب عظیم ما از لحاظ کیفیت پیروزی، انقالبی استثنایی بود. یعنی واقعاً 
انقالبی با این ابعاِد عظیِم مردمی که به وسیله ی حضور مردم در خیابانها و 
در فضای شهرها و روستاها پدید آید و در آن، با حضور همه ی مردم، علیه 
رژیم حاکم مبارزه شود، تا آن زمان الاقل در انقالبهای دوره ی خود ما 
سابقه نداشت. همه ی انقالبهایی که تا آن روز در اطراف و اکناف دنیا اتّفاق 
افتاده بود - از جمله انقالبهای چپ و مارکسیستی امریکای التین و افریقا و 

آسیا و جاهای دیگر - از نوع و شکل دیگری بود.
گروه  یک  وسیله ی  به  که  بود  این  دیگر  انقالبهای  با  ما  انقالب  تفاوت 
به  که  بودند  ایران  در  احزابی  البته  نرسید.  پیروزی  به  پارتیزانی  ویژه ی 
اقدامات پارتیزانی و چریکی دست می زدند، اما اینها در حدود سالهای ۵4 
و ۵۵ به کلّی فلج شده بودند. این موضوع را می توانید از کسانی که آن روز 
در میدان حضور داشتند، بپرسید. ما این اوضاع را به چشم خود دیدیم. اما 
جوانانی که امروز از اوضاع آن زمان، مباشرتاً مّطلع نیستند، از کسانی که در 

جریان وقایع بودند، بپرسند.
از سالهای ۵4 و ۵۵ تا سال ۵6، گروهها و گروهکهایی که در ایراِن آن روز، 
اقدام مسلّحانه می کردند - چه آنهایی که تفّکرات مارکسیستی داشتند و 
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چه آنهایی که تفّکراتشان التقاطی بود - تقریباً از میدان خارج شده بودند و 
کارشان منحصر به این شده بود که مثاًل در گوشه ای از کشور بمبی بگذارند 
این که  این که کسی را ترور کنند... اصاًل تصّوِر  یا  و جایی منفجر شود، 
یک روز مبارزه ی چریکی و پارتیزانی بتواند در ایران به پیروزی برسد، 
تصّوری محال بود و امکانش وجود نداشت؛ همان طور که تصّور کودتا 
نیز تصّوری ناممکن به نظر می رسید. در دوران معاصر، بعضی از انقالبها، 
یا به اصطالح انقالبها، با یک کودتا شروع می شود. اما در ایراِن آن روز، 
ارتش در چارچوبی به کلّی محدود، به وسیله آمریکاییها گرفتار شده بود 
و عّده ارتشی هاِی ناراضی از نظام ستمشاهِی پلید، بخصوص در قشرهای 
جوان و طبقات پایین تر، بسیار بود. بسیاری از ارتشیها ناراضی بودند؛ اما 
کسی جرأت نداشت فکِر مقابله با آن نظام را در سر بپروراند... ارتشی های 
ایران فقط از طرف یک قدرت باال دست مراقبت نمی شدند، بلکه در میان 
آنها عناصر امریکایی هم حضور داشتند. در اغلب پادگانها - بخصوص 
پادگانهای حّساس - چند هزار نفر امریکایی حضور داشتند که این حضور، 
در بعضی از نیروها، پررنگتر بود. بنابراین، آن روز در ایران تصّور و امکاِن 
کودتای نظامی وجود نداشت. احزاب سیاسِی وقت هم، در عین ناتوانی به 
سر می بردند. همین احزاب ملی که امروز در دوران جمهوری اسالمی با 
استفاده از آزادی و بزرگواری نظام، دائم علیه حکومت حرف می زنند، 
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ایجاد  به  متّهم  را  اسالمی  شبنامه می دهند و جمهوری  مصاحبه می کنند، 
اختناق می کنند، آن روز هم بودند؛ اما توان انجاِم هیچ اقدامی را در راه 
آزادی ایران نداشتند. مضاف بر این عّده ای از آنها با رجال دربار پهلوی 
رفاقت نزدیک داشتند و با همدیگر به عیش و نوش می پرداختند. به تعبیری 
دیگر، سرهایشان در یک آخور بود! یک عّده دیگرشان که بعضاً مهندس 
و متخّصص شده بودند، در دستگاه های دربار پهلوی مشغول کسب و کار 
بودند. یعنی از آنها پولی می گرفتند، نانی به دست می آوردند و به غفلت 
نمی خوردند، که مبادا غفلت کنند و این تصّور به سراغشان بیاید که می شود 

با آن نظام دعوا کرد! 

محور انقالب
نظام پادشاهی در ایران پوک شده بود. به خاطِر چه؟ به خاطِر حضور مردم. 
مردم به چه خاطر به میدان آمدند؟ به خاطر دین. چون شعار، شعاِر اسالمی 
بود؛ چون پیشوایان، پیشوایاِن اسالمی و روحانیوِن مورد اعتماِد مردم بودند.

در بین مردم، کسان زیادی بودند که به روحانیون کمک می کردند و به 
آنها مشورت می دادند. حتّی در بعضی از شهرها، روحانیون را راهنمایی 
چون  کشور،  سرتاسر  در  میلیونی  توده های  و  مردم  عامه  اما  می کردند. 
قرار  بزرگوار  امام  موّجه،  و روحانیون  بزرگ  علمای  رأِس  در  می دیدند 
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به  دینی اند،  عالی  و هم روحانی ای در سطح  تقلید  مرجع  دارند، که هم 
صحنه می آمدند. این انقالب استثنایی، این گونه پدید آمد و به پیروزی 
به برکت حضور مردم شکل گرفت؛  ما  انقالب  تعبیری دیگر،  به  رسید. 

مردمی که حضورشان در صحنه، ناشی از اعتقادات دینی بود.
در آن روزگار، همه سیاسیّون - حتی گروههای پارتیزانی چپ؛ کمونیستها 
و التقاطیها که از زندانها یا بیرون زندانها با ما دوست و مرتبط بودند و با 
هم رفت و آمد داشتیم و ما با آنها جلسه می گذاشتیم - یک صدا اعتراف 
می کردند وضعیتی که در ایران پیش آمده است، جز به پیشوایی کسی مثل 
امام و جز با شعارهای دینی، ممکن نبود پیش آید. یکی از مطالبی که در 
باب انقالب می توان گفت، این است. این، حقیقتی است که جلو چشم 
همه بود. هر کس هم اهل تحلیل باشد، غیر از این نمی تواند بگوید؛ چنان 
که در روزهای اّول، احدی جز این نمی گفت. فقط یک عّده گروهکیهای 
انقالب  به برکت  پُر روِی گستاخ که چهار، پنج سال در زندان بودند و 
شدن،  خالص  محض  به  کردند،  پیدا  نجات  زندانها  از  مردم  حضور  و 
پرچمهای خود را جلو مردم برافراشتند. مردم هم پرچمهای آنان را گرفتند، 

پاره کردند و به دور افکندند. 
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تنها نظام مقاوم
یک نکته در باب شناخت[تاریخچه ی پرماجرای انقالب ما این است که 
توجه کنیم که کشور ما بعد از اینکه سالهای متمادی دچار استبداد سلطنتی 
بود تا دوره ی مشروطه، مشروطیت یک فرصتی بود برای تنفس؛ یعنی انتظار 
این بود که حادثه ی نهضت مشروطیت یک مجال تنفسی برای این ملت 
به وجود بیاورد، به آنها آزادی بدهد؛ اما اینجور نشد. مشروطیت از همان 
اول به وسیله ی بیگانگان، به وسیله ی قدرت مسلط آن روِز دنیا یا یکی از 

قدرتهای مسلط آن روِز دنیا که دولت انگلیس بود، مصادره شد.
فاصله ی  به  آمد،  وجود  به  مشروطه  اوائل  در  که  مرجی  و  هرج  از  بعد 
چند سال، همان دولت بیگانه ی سلطه گر خارجی - یعنی انگلیس - یک 
دیکتاتور خشن و بیرحم و بسیار خطرناکتر از سالطین قبل از مشروطه - 
یعنی مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه - را بر سر کار آورد که او رضا 
ناصرالدین شاه و  از دیکتاتوری  بود. دیکتاتورِی رضا خان بمراتب  خان 
مظفرالدین شاه برای کشور و ملت ما بدتر و خشن تر بود که انگلیس ها 
وارد دوران آزادی  استبداد،  از دوران  ما  واقع  در  را سر کار آوردند.  او 
نشدیم، بلکه وارد دوران استبداد دیگری همراه با وابستگی شدیم؛ یعنی 
ملت طعم آزادی را نچشید. لذا وقتی نهضت اسالمی در ایران شروع شد و 
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امام هدف از این نهضت را ریشه کن کردِن حکومت استبدادی و حکومت 
سلطه و قطع نفوذ بیگانگان اعالم کرد، خیلی از مبارزین قدیمی و افرادی 
که دستشان تو کار مبارزه بود، زیاد باورشان نمی آمد؛ نمیتوانستند درست 
تصور کنند که چطور ممکن است چنین چیزی! سلطنت را در این کشور 
انسان از بین ببرد؟! من یادم است در همان سالهای آخر مبارزه - که امام 
بحثهای اساسی مربوط به حکومت را کرده بودند و این بحثها در بین مردم 
پخش شده بود و ایشان اعالم کرده بودند که شاه خائن است و شاه باید برود 
- بعضی از عناصر مبارز، فعال و خوب - که بعد هم در انقالب فعالیتهای 
زیادی داشتند - حتّی آنها، میگفتند: مگر ممکن است؟! چطور امام مسئله ی 
سلطنت را مطرح میکند؟ مگر میشود با سلطنت درافتاد؟! باورشان نمی آمد. 
علت این بود که دوران طوالنی اختناق و استبداد در این کشور همراه شده 
بود با نفوذ بیگانه، سلطه ی بیگانه و حمایت بیگانگان از نظام سلطنت. ولی 

این اتفاق افتاد.
نهضت عظیم اسالمی، همت مردم، رهبرِی شخصیت بی نظیری مثل امام - 
که حقاً و انصافاً شخصیت بی نظیری بود - کار خودش را کرد. »صبر« و 
»بصیرت«. بنده بارها از کالم امیرالمؤمنین )علیه الّصالة و الّسالم( این را نقل 
کرده ام: »الیحمل هذا العلم ااّل اهل البصر و الّصبر«؛ بصیرت - آگاهی - و 
صبر؛ یعنی استقامت، پافشاری، خسته نشدن. این دو خصوصیت در ملت 
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ایران پیدا شد و کار خودش را کرد و انقالب پیروز شد. در واقع تشکیل 
نظام جمهوری اسالمی، پاسخی بود به نیاز بلندمدِت تاریخِی ملت ایران. 
َعلم  ایران از دل آرزوهای تاریخی خودشان، جمهوری اسالمی را  ملت 
کردند و سر پا کردند. خوب، بدیهی است وقتی که یک نظامی اینجور در 
آرزوهای دیرین مردم ریشه دارد، این نظام ماندنی است؛ این نظام قابلیت 
بقاء دارد، قابلیت رشد دارد، ریشه میدواند و دشمنی با این نظام آسان نیست. 

و این اتفاق افتاد.
یقیناً هیچ جریان مبارز دیگری نمیتوانست در کشور ما نظام سلطنتی را از 
بین ببرد - جوانهای عزیز! این را بدانید و مطمئن باشید - جز جریان اسالمی 
و دینی ای که پیش آمد. هیچ جریان دیگری، هیچ حزبی، هیچ مجموعه ی 
مبارزی امکان نداشت بتواند نظام استبدادی وابسته ی به قدرت آمریکا را در 
این کشور سرنگون کند؛ کمااینکه جریانهای مبارز قدیمی در این کشور، 
راست، چه  بودند؛ چه جریانهای چپ، چه جریانهای  افتاده  از کار  همه 
گروه های مسلح. در سالهای ۵4 و ۵۵ همه ی این گروه ها به وسیله ی آن 
دستگاه قلع و قمع شده بودند. تنها چیزی که میتوانست آن رژیم باطل را 
ساقط کند، موج عظیم ملی بود؛ حضور یکپارچه ی مردم، که این هم جز 
با انگیزه ی دین و با پیشوائی روحانیت مبارز و مرجعی مثل امام بزرگوار 
امکانپذیر نبود. بعد هم که آن رژیم فاسد سرنگون شد، هر نظام دیگری 
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غیر از نظام جمهوری اسالمی - چه نظام چپ، چه نظام راست - اگر سر 
کار می آمد، امکان نداشت بتواند در مقابل نفوذ دشمن، در مقابل دخالتهای 

گوناگون دشمن مقاومت کند. 
ما دیدیم که چطور انقالبهائی که سر کار آمدند، چند سالی هم بودند؛ 
- دخالت  آمریکا  و دخالت  نفوذ  اما  میانه،  نوع  از  نوع چپ، چه  از  چه 
نابود  را  اینها   - اقتصادی اش  محاصره ی  نظامی اش،  دخالت  سیاسی اش، 
کرد؛ از بین برد. شما امروز نگاه کنید به اروپای شرقی - که یک مرکز 
عمده ی حکومتهای سوسیالیستی و چپ بود - و ببینید که کارشان به آنجا 
رسیده که پایگاه های نظامی و موشکی آمریکا در همان کشورهای چِپ 
سابِق اروپای شرقی گذاشته میشود و آمریکائی ها آنجا حضور پیدا میکنند! 
بنابراین، هیچ نظامی جز جمهوری اسالمی نمیتوانست در مقابل نفوذ و فشار 

آمریکا مقاومت کند. 

الگوبرداری از انقالب ایران 
بیت - همین چیزی که در قرآن هم روی  اهل  این محبّت  ائمه،  محبّت 
آن تکیه شده؛ »ااّل الموّدة فی القربی« - این تمّسک به سخنان اهل بیت و 
راهنماییهای آنها و انگشت راهگشای اشاره ی آنها در همه ی مسائل، آن 
عامل مهمی است که توانسته این اندیشه ی سالم و مستحکم ]شیعی[ را از 
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گزندها محفوظ نگه دارد. عالمان و متفّکرانی که مقهور پول و زور و قدرت 
و شهوت و بقیه ی لغزشگاهها شدند، کم نیستند. آن عاملی که میتواند عالم 
و عامی را از این لغزشگاهها دور نگه دارد، همین جوشش ایمان آمیخته ی 

با عواطف است. این را شیعه حفظ کرده است.
میشود«.  پیروز  شمشیر  بر  خون  که  است  ماهی  محّرم،  »ماه  فرمود:  امام 
نبودید. در عرصه ی  این خیابانها  چگونه؟ شما جوانان عزیز، آن روز در 
این دنیای بزرگ، این همه حادثه ی تغییر و تحّول سیاسی در قرن بیستم 
اتّفاق افتاده است. در سال 191۷ در روسیه انقالب شوروی اتّفاق افتاد. بعد 
از گذشت یکی، دو دهه، در گوشه و کنار دنیا، تحّوالت سیاسی پی درپی 
اتفاق افتاد؛ یا با خونریزیهای سخت، یا با کودتاهای خونین، یا با ارعابها، یا 
با لشکرکشیهای عجیب. هیچ جا اتفاق نیفتاده بود - تا روز پیروزی انقالب 
ما - که ملتی با تن خود و دل خود و عواطف خود، مجّسم در شعارهای 
خود، بدون سالح، با حجم عظیم وجود خود، فضای جامعه ی خود را چنان 
پایداری  قدرت  او  مقابل  در  دشمن  که  بگیرد  خودش  سیطره ی  زیر  در 

نداشته باشد. این در ایران اتّفاق افتاد.
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»نلسون ماندال« این جا آمد؛ قبل از این که رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی 
سقوط کند؛ تازه از زندان آزاد شده بود. البته من قضایای انقالب در آن 
کشور را خبر داشتم. در زمان ریاست جمهوری، سفری به مناطق جنوب 
آفریقا کرده بودم؛ آن جا مّطلع شدم که دوستان و نزدیکانش او قضایای 
انقالب ایران را در زندان به او میدادند و او تحت تأثیر بود و از داخل زندان 
نسبت به امام اظهار ارادت کرده بود. البته این اظهار ارادت و تحت تأثیر قرار 
گرفتن مخصوص او هم نبود؛ من او را به خاطر مطلبی که میخواهم بگویم، 
مثال میزنم؛ وگرنه شخصیتهای بسیار برجسته تر از او هم در دنیا بودند که 
همین طور تحت تأثیر بودند. راجع به انقالب شنیده بود، آمد این جا. یک 
گره کوری در آفریقای جنوبی بود که این همه مبارزات - سی سال، چهل 
سال مبارزه کرده بودند - به جایی نمیرسید. این جا با من مالقات کرد، به او 
گفتم که تجربه ی امام و انقالب ایران این بود: تجربه ی حضور دلها و تن ها؛ 
بدون به کار بردن سالح، با پشتوانه ی اعتقاد و عاطفه. به اعتقاد من وقتی 
خیابانهای شهرها از این مظهر حضور مردم مؤمن پُر شدند - از هرکسی هم 
برنمیآید؛ یک نوع ایمان الزم است - در مقابل این عظمت، همه ی نظامهای 
سیاسی فرو میریزند. او همان جا نکته را دریافت. بعد از اندکی، حرکتهای 
عظیم خیابانی را در آن جا شنیدیم که به تغییر آن رژیِم حقیقتاً قّهار و سّفاک 
منتهی شد؛ به طوری که بعضی از شخصیتهای سفیدها آن جا مجبور شدند 



32

با اینها همکاری کنند! بنابراین یک نظام چندین ده ساله ی نژادپرسِت ظالِم 
ستمگر، با این حرکتی که الهامش از انقالب اسالمی گرفته شده بود، از بین 
رفت. امروز هم در دنیا این روِش کار، روشی مؤثر و مقبول شد است. قبلها 

معمول نبود. 





1.طبق نظر امام خمینی)ره( باید کارها را به چه کسانی سپرد؟ 

الف( دولت مردان           ب( سیاستمداران

ج( مردم                           د( نیروهای مسلح 

2.عامل اصلی پیروزی انقالب اسالمی کدام گزینه می باشد؟

الف( ایمان مردم              ب( قدرت مردم

ج( سالح ها                     د( همه موارد

۳.خصوصیات استثنایی انقالب اسالمی چیست؟

الف( ارزشهای دینی و اخالقی و معنوی

ب( اراده و خواست مردم در تشکیل و اداره ی حکومت

ج( مردمی بودن

د( همه موارد

4.انقالب ما همه نقشها و  امور را به چه کسانی داده است؟

الف( مردم                        ب( دولت

ج( مجلس                         د( قوه قضائیه

سواالت



۵.با توجه به بیانات رهبری به برکت چه چیزهایی توانستیم انقالبمان را حفظ کنیم؟

الف( ایمان                                        ب( اسالم

ج( دمیدن پی درپی روح قرآن           د( همه موارد

6.چرا مردم در مقابل نظام پادشاهی به میدان آمدند؟

الف( زورگویی نظام پادشاهی            ب( دین

ج( شعار اسالمی                                د( گزینه ب و ج

۷. با توجه به کالم امیرالمومنین علیه السالم، خصوصیت ملت ایران چیست؟

الف( آگاهی و قدرت                       ب( حرکت و علما

ج( قدرت و علم                                د( بصیرت و صبر

8. عاملی که میتواند همه را از لغزشگاهها دور نگه دارد،چیست؟

الف( ایمان                                        ب( تقوا

ج( انقالب اسالمی                             د( عمل صالح

9. تمّسک به سخنان اهل بیت و راهنماییهای آنها انسان را از ........    دور می کند.

الف( حرکت انقالبی                         ب( ظلم

ج( طاغوت و ستمگری                      د( لغزشها و گناه 

....................................................................................... انقالبی  من  10.وظیفه 

.........................................................................................................................



مراجعه به سامانه مسابقه به آدرس:
quiz.amfm.ir

جوایز مسابقه: 

40 کمک هزینه خرید اقالم فرهنگی

زمان برگزاری:

 10 بهمن لغایت 3 اسفند

زمان قرعه کشی:

 7 اسفند مصادف با میالد حضرت فاطمه زهرا}

آدرس شبکه های اجتماعی: 
@astanqom

نحوه شر کت در مسابقه



امام خمینی رحمة اهلل علیه:
 اهلل اکبر ما را پیروز کرد، حاال هم سالح ما همان اهلل اکبر است.

 )صحیفه امام خمینی، ج13، ص155.(

ختم 40000 ذکر اهلل اکبر

به منظور آمرزش گناهان و تعجیل در امر ظهور ولی عصرأ        

عالقـمندان جــهت ثبت نام در این طــرح می توانند به سـامانه مسـابقه به 

نشانی quiz.amfm.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.

به شرکت کنندگان در این طرح به قید قرعه جوایزی متبّرک اهدا خواهد شد.

ختم ذکر اعظم »اهلل اکبر«


