
ت امام خامنه ای ؟دم؟:  ح�ض
آمریکا�ی هــا اول ســال اعــام کردنــد کــه ایــران، تابســتان دا�ض 
 را نیم بینــد. بــه کــوری چشــم 

گ
خواهــد داشــت و ۴۰ ســال�

و  بــود  تابســتان ها  یــن  به�ت از  یــی  امســال  تابســتان  آن هــا 
 انقــاب اســایم را

گ
 ملــت ایــران ۲۲ بهمــن امســال، ۴۰ ســال�

با شکوه بسیار برگزار خواهد کرد. 
]بیانات در دیدار جمیع از خانواده های شهدا، 21 آذر 1397[ 

ت امام خمی�ن ؟ق؟:  ح�ن
ایــن انقــاب بــه خواســت خــدای تبــارک و تعــایل شکســت 
نخواهد خورد. گو اینکه همه قدرتهای بزرگ دنیا با انقاب 
مــا دشــمن باشــند، گــو اینکــه همــه رســانه های گــرویه دنیــا 
بــر ضــد ایــن نهضــت قلم فرســا�ی کننــد و دروغ پــردازی؛ آنچــه 
حقیقــت اســت، روشــن خواهــد بــود و روشــن خواهــد شــد.  

]صحیفه نور؛ جلد 17؛ صفحه 59[ 
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     از طاغوت تا حکومت اسالمی
که منشأ غیر الهی داشته باشد، قدرت نامشروع تلقی و  در نگاه دین هر قدرتی 

»طاغوت« نامیده می شود؛ مثل حکومت رضاخان و فرزندش.

کوشش همه انبیاء و اولیای الهی، اندیشه تشکیل »حکومت اسالمی«  علی رغم 

جز در برهه هایی از تاریخ آن هم نه به طورکامل، شکل نگرفت.

با وقوع انقالب، زمینه ای فراهم شد تا جامعه اسالمی رنگ الهی به خود بگیرد.

اداره  برای  معصوم  امام  »نیابت  عنوان  به  فقیه«  »والیت  گفتمان  زنده کردن 

جامعه« در ادبیات سیاسی اسالم، از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی است.

جایگاه  از  روزبه روز،  اسالمی،  واالی  ارزش های  اسالمی  حکومت  تشکیل  با 

دیگری زمان  هر  از  بیش  عدالت  می شوند،  برخوردار  جامعه  در  رفیع تری 

 
کاری ترویج می شود. مورد توجه قرار می گیرد و روحیه ایثار و فدا
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از وابستگی تا استقالل

نخستوزیراسداهللعَلممینویسد:

»ازمدتهاپیششکایتداشتهامعمالبیگانهدردولت،بانکمرکزی،سازمانبرنامه

کهدریافت گزارشهایاطالعاتی کردهاند.شاهبااینهمه وبسیاریازوزارتخانههانفوذ

کیهان،شماره21758بهتاریخ96/8/7،صفحه3[ میکند،اینحقیقترانادیدهمیگیرد.«]روزنامه

حتیخودشــــــاهدرجلســاتخصوصیازمداخلهگســــتردهکشـــورهایغربیدرامورایــــران

گالیهمیکرد،هرچندحقیرانهدرظاهردستورهایرسیدهازاربابانراجامهعملمیپوشاند.

کهیکیازشعارهایاصلیانقالبتحتعنوان»نهشرقی،نهغربی، استقاللملتایران

تنها امروز گفت میتوان جرأت به که نحوی به گرفت؛ شکل بود، اسالمی« جمهوری

حکومتدنیاکهمستقلازمناسباتسلطهجهانیدرجهتمنافعملتخودتصمیممیگیرد،


جمهوریاسالمیایراناست.
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از شرمندگی تا افتخار مسلمانی
مسلمانان در رژیم سابق محدودیت های زیادی داشتند و قادر به انجام آزادانٔه بسیاری از تكالیف 

دینی خود نبودند. با پیروزی انقالب اسالمی، این مانع برداشته شد و مسلمانان در سایه این 

كه اسالم خواهان آن است، انجام دهند. آزادی توانستند وظایف دینی خود را، آن گونه 

نهضت اسالمی مردم ایران باعث سربلندی سایر مسلمانان نیز گردید. تا پیش از انقالب، مسلمانان 

به خصوص،  می كردند؛  شرم  خود  بودن  مسلمان  از  مسیحی،  محافل  و  غربی  كشورهای  در 

كسی از آنان ملتزم به احكام شرعی از قبیل نماز، روزه و سایر واجبات بود، به مرتجع بودن  گر  ا

 
و از آن احساس غرور می نمایند.متهم می گردید. اما با پیروزی انقالب اسالمی، مسلمانان به مسلمان بودن خود افتخار می كنند 
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از انزوای دین تا دین داری

انقالب اسالمی ایران، نه تنها عّزت اسالمی را برای مسلمانان جهان به ارمغان آورد؛ 

بلکه طرفداران ادیان دیگر را نیز به تکاپو انداخت و آنان را نسبت به دین داری خویش 

 
نمونه،  عنوان  به  و  اروپا  جمهور  رؤساى  از  برخی  حتی  که  به طوری  ساخت؛  مفتخر 

که بعد از حرکت امام در ایران،  کردند  رییس جمهور اسبق اتریش، با صراحت اعتراف 

آنان نیز به دین دار بودن خود، افتخار می کنند.

برخی از اسقف های بزرگ مسیحی نیز با صراحت اظهار داشتند که حرکت امام در ایران 

به آنان جرأت داد تا آشکارا به ترویج مسیحیت و اصل دین و اعتقاد به خدا بپردازند.

 ]کتاب انقالب اسالمی و ریشه های آن، نوشته عالمه مصباح یزدی، صفحه 146[
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از برادر خواندگی یهود تا  عزت شیعه

فشار  و  ستم  تحت  ملت ها،  سایر  و  اسالمی  اّمت  میان  در  تاریخ،  طول  در  همواره  شیعه 

بود و در طول تاریخ، اتهام های زیادی به شیعیان نسبت می دادند و دفاع در مقابل این 

گستردٔه تبلیغاتی نیز امکان پذیر نبود. حتی در سال های اواخر عمر حکومت پهلوی،  هجمٔه 

 
به دلیل کمک های آن رژیم به رژیم صهیونیستی، شیعیان متهم به حمایت از یهود گردیدند و 

 
»برادرخواندٔه یهود« خوانده شدند. ]کتاب انقالب اسالمی و ریشه های آن، نوشته عالمه مصبح یزدی، صفحه 145[

مسلمانان سایر  میان  در  اهل بیت ؟مهع؟  پیروان  و  شیعیان  اسالمی،  انقالب  پیروزی  با 

 
که در رأس دستاوردهای این انقالب  کردند و همین عّزت است  احساس عّزت و سربلندی 

محافظت  مورد  دل  و  جان  با  عّزت،  و  شرف  این  تا  شود  تالش  باید  ازاین رو  دارد.  قرار 

 
گیرد. قرار 
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از خودباختگی تا  خودباوری
خصوصیات از  دیگر  طرف  از  خارجی ها  به  دادن  بها  و  طرف  یک  از  ایران  مردم  تحقیر 

 
رضا شاه و محمدرضا بود. شاه ایران بر اساس همین نگرش، در سال 1353 در یک کنفرانس 

مطبوعاتی می گوید: »این مردم قادر به انجام هیچ چیز نیستند، مثل گوسفندان می مانند...«.

 ]فریده دیبا ، دخترم فرح، ترجمه  الهه رئیس فیروز، انتشارات به آفرین، تهران، ص 338[

این نوع خودباختگی در شاه و اطرافیان و دولت های او، منشأ بسیاری از مشکالت در کشور 
از قبیل عقب افتادگی ها و سلطه اجانب بود.

انقالب، جمهوری  پیروزی  به چهل سالگی  آستانه ورود  گفت در  افتخار می توان  با  امروز 

اسالمی ایران با اتکا به خودباوری ملی توانسته است بر قله های رفیع استقالل، علم، قدرت 

و معنویت جهانی بایستد و آینده ای امید بخش برای جامعه خود و مردم جهان ترسیم نماید.
ی انقالب اسالمی وز چهلمنی سال پری
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از دیکتاتوری تا  مردم ساالری دینی

در دوره پهلوی، به معنای واقعی انتخاباتی برگزار نمی شد. حسین فردوست از نزدیک ترین 

انتخابات  برای  سه نفره  کمیسیون  »یک  می گوید:  خود  خاطرات  کتاب  در  شاه   دوستان 

م  م تشکیل می شد. منصور اسامی نامزدها را می آورد و با نظر علَ مجلس در منزل اسداهلل علَ

مهر نمایندگی آنها تأیید می شد. پس از بررسی صالحیت امنیتی و مطالعاتی این افراد، ترتیِب 

انتخاب این اسامی داده می شد و به صورتی ظاهری، نام آنها از صندوق آراء بیرون می آمد.« 

]حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج1 ، ص 257[

که در  گذشت چهل سال از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی سالی نبوده است  امروز و با 

ایران انتخابات، آن هم با نظارت خود مردم  برگزار نشود. همه مسئولین جمهوری اسالمی 

کسی در این افتخار انقالب اسالمی  مستقیم و یا غیرمستقیم منتخب همین ملت هستند و 
شک و شبهه ای ندارد.

ی انقالب اسالمی وز چهلمنی سال پری
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از فساد اخالق تا معنــویت
علی امینی نخست وزیر وقت:

که فساد محیط ما از همان خانواده ها شروع می شود و رکود اخالقی و  گفت  »متأسفانه باید 
اختالط تمدن های داخلی و خارجی، تمام اصول زندگی ما را به هم زده است. فیلم های فاسد 

کرده است.« ک، اخالق اطفال و جوانان ما را فاسد  و خراب و مناظر مستهجن، پا
کیهان، شماره 21836 به تاریخ 96/11/15، صفحه 1[  ]سخنرانی 8 شهریور 1340 به نقل از روزنامه 

که فساد سازمان یافته از سوی رژیم بر مردم  پیشرفت معنوی امروز قابل مقایسه با دوره پهلوی 
ایثار، شهادت، هیئت،  تحمیل می شد نیست. پس از انقالب، واژه هایی مانند تقوا، وحدت، 
اعتکاف و امثال آن در جامعه مورد توجه جدی مردم قرار گرفت. جوانان در دهه شصت غسل 
شهادت می کردند و برای دفاع از وطن به جبهه ها می رفتند و امروز همین مردم التماس می کنند 

کنند. که به آنان اجازه داده شود به سوریه وعراق رفته و از حرم اهل بیت؟مهع؟دفاع 

ی انقالب اسالمی وز چهلمنی سال پری 8



از سراب آزادی تا آزادگی
که آینده ساز  در دوره پهلوی، رژیم، عامدانه فساد را در بین جوانان و نسلی 

کشور  روز  خبرهای  انتشار  از  نشریات  درحالی که  می داد؛  رواج  بودند،  ایران 

ک مانع آنان می شد. روزی نبود که نشریاتی مانند  خودداری می کردند و یا ساوا

»خواندنی ها«، »تهران مصور«، »سپید و سیاه« و ده ها نشریه دیگر با صفحات 

روی جلد مبتذل و مستهجن منتشر نشوند و جوانان را به فساد سوق ندهند.

بود.  ایران  ملت  برای  اسالمی  انقالب  دستاوردهای  از  دیگر  یکی  »آزادی« 

آن  نه  است،  مطرح  اسالمی  نظام  در  آزادی  عنوان  به  آنچه  خوشبختانه 

رواج آن  به دنبال  توسعه قدرت  برای  که جریان سلطه  بی بندوباری است 

که مانع  رشد و سعادت انسان است.می باشد؛ بلکه به معنای رهایی از همه بندها و حصارهایی است 

ی انقالب اسالمی وز چهلمنی سال پری 9



از ذلت تا عزت ملی
کوچک ترین ارمغانی قبل از پیروزی انقالب، دولت ایران چیزی در حد عروسک خیمه شب بازی آمریکا بیشتر  که این وابستگی  که برای دست بوسی و اظهار وفاداری به آمریکا سفر می کرد.هزینه می کردند. هربار پس از انتخاب رئیس جمهور جدید آمریکا، پادشاه ایران نخستین برای ملت ایران داشته باشد، هرجا منافع آنها ایجاب می کرد، از ثروت و حیثیت ملت ایران نبود؛ در همه شئون، وابسته به آنها بود و بدون این  بسیاری از مناسبات و معادالت سیاسی جهان نقش تعیین کننده ای دارد.روی پای خود ایستاده، بلکه به عنوان یکی از محورهای اصلی قدرت در منطقه و جهان در انقالب اسالمی موجب عزت ملت ایران در نظر جهانیان شد. امروز نه تنها ایران عزیز ما رئیس دولتی بود 

ی انقالب اسالمی وز چهلمنی سال پری
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از خفقان تا  آزادی بیان

کنیم مشخص می شود  که مطالعه  ک را  کتاب ها توسط ساوا کنترل روزنامه ها و  قصه تلخ 

اندازه محدود بوده اند.  تا چه  برای نوشتن  گفتن و قلم ها  برای  که در این برهه، زبان ها 

ک بود. که خوشایند شاه، دربار و ساوا مطبوعات تنها مواردی را منعکس می کردند 

حال نگاهی به پیشخوان روزنامه فروشی ها نشان می دهد که صدها روزنامه، مجله و نشریه 

مشغول فعالیت هستند و هر چه می خواهند می نویسند و حتی برخی روزنامه های زنجیره ای 

کافی، جرأت به خود راه داده، به مقدسات حمله ور می شوند و امنیت ملی  در نبود نظارت 

کشور را مورد تهاجم نیش زبان و قلم خود قرار می دهند.

ی انقالب اسالمی وز چهلمنی سال پری
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 از پیروی کورکورانه تا  رهبری
گرفت؛ به طوری که بسیاری از نهضت های با پیروزی انقالب، تأثیرات آن بر دیگر ملت ها آغاز شد و روزبه روز گسترش یافت. آرمان های  گرفتند. انقالب مورد توجه بسیاری از مردم جهان قرار  کودتاهای مکرر و شورش های منطقه ای و هشت سال جنگ تحمیلی و ایستادگی ملت ایران دربرابر زیاده خواهی های ابرقدرت ها و پیروز بیرون آمدن از بسیاری آزادی بخش جهان آرمان ها و روش های انقالب ایران را در پیش  مقاومت در برابر انواع تحریم ها و فتنه ها، از انقالب اسالمی و ملت ایران، الگوی موفقی در تقابل با آزمون ها همچون 

 
که موجب بیداری اسالمی و جهانی شد.  کرد  نشانه های این بیداری را در فروریختن ابهت آمریکا نزد بسیاری از ملت های منطقه و جهان ظلم جهانی ترسیم 

کرد. می توان مشاهده 
ی انقالب اسالمی وز چهلمنی سال پری
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از عقب نشینی تا  اقتدار
گرجستان، ارمنستان، هرات و  در دوران قاجار و پهلوی بخش های مختلف و مهمی چون 
افغانستان، بخش هایی از بلوچستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و بحرین از ایران 
ک ایران هم به  جدا شد. حال آنکه در جنگ تحمیلی و نابرابر هشت ساله، یک وجب از خا

چنگ دشمن نیامد.
فتح  با  بلکه  داراست،  را  ایران  مرزهای  از  دفاع  قدرت  به خوبی  نه تنها  اسالمی  جمهوری 
 قله های علوم نظامی به یکی از مؤلفه های اصلی امنیت و ثبات سیاسی منطقه تبدیل شده
تا جایی که امروز قدرت موشکی ایران، آمریکا را به هراس انداخته است؛ این درحالی است که 
به دنبال حمله متفقین بدون هیچ گونه مقاومتی سالح  و   ارتش رضاخانی شهریور 1320 

گذاشت و عقب نشست. بر زمین 

ی انقالب اسالمی وز چهلمنی سال پری

13



از دره بی سوادی تا قله علم

امام خمینی؟ق؟ در 7 دی 1358 طی پیامی جهت »مبارزه عمومی با بی سوادی« 

که در ردیف بهداشت و مسکن  کردند: » از جمله حوائج اولیه برای هر ملت  کید   تأ

وارث  ما  کشور  مع األسف  است.  همگان  برای  آموزش  آنهاست  از  مهم تر  بلکه 

 
از  کشور ما  کثر افراد  که از این نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم و ا ملتی است 

نوشتن و خواندن برخوردار نیستند، چه رسد به آموزش عالی.«
]صحیفه امام ، جلد 11 ، صفحه 446[

را  دانش  و  علم  مرزهای  ایران  ملت  انقالب،  پیروزی  از  سال  چهل  گذشت  با 

رسیده اند؛  علمی  مختلف  عرصه های  در  عظیمی  پیشرفت های  به  و  درنوردیده 

علمی  محافل  گزارش  براساس  ایران  در  علمی  پیشرفت  سرعت  به گونه ای که 

بین  المللی، 11 برابر سرعت متوسط رشد علم در جهان است.

ی انقالب اسالمی وز چهلمنی سال پری
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از شاهنشاه تا  ولی فقیه

داشت،  بیگانه پرستی  و  نوکرصفتی  در  ریشه  که  تجددگرایی  روحیه  خودمحوری، 

ک از مهم ترین ویژگی های فکری و اخالقی  دین گریزی، ثروت اندوزی و تصاحب امال

به  می توان  شاه  محمدرضا  شخصیتی  ویژگی های  مهم ترین  میان  از  بود.  رضاشاه 

غرور، تملق دوستی، فساد اخالقی و انحرافات جنسی، غرب گرایی، مذهب ستیزی و 

 

کرد.  ضعف فکری و استعدادی اشاره 

خامنه ای؟ظفح؟  امام  رهبری  با  آن  استمرار  و  خمینی؟ق؟  امام  رهبری  با  انقالب  طلوع 

 
فصلی تازه را در رهبری دینی و سیاسی در عصر حاضر رقم زد؛ به گونه ای که به شهادت 

با روح  دوست و دشمن همه شرایط و ویژگی های یک رهبر سیاسی مقتدر همراه 

عبادت، بندگی، اخالص و فقاهت در حضرت امام؟ق؟  و مقام معظم رهبری؟ظفح؟ 

جمع شده است.

ی انقالب اسالمی وز چهلمنی سال پری
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از شایعه تا  واقعیت
کارمند  که پیکان جوانان 28.000 تومان قیمت داشت، درآمد  سال 1350 

به صورت میانگین ماهانه 1000 تومان بود؛ یعنی برای خرید یک پیکان باید 

کیهان، خبر 125385[ حقوق 28 ماه را پرداخت می کرد. ]سایت خبری 

درباره اقتصاد دوره پهلوی و مقایسه آن با امروز، در فضای مجازی مطالب 

که این نوشته ها یا ناشی از بی اطالعی است یا به دلیل  زیادی نوشته می شود 

که دوره پهلوی را ندیده اند و به منابع  کردن مخاطبانی است  جاهل فرض 

کثر این نوشته ها با اشاره به قیمت ارزان  دست اول دسترسی ندارند. در ا

که در آن دوره ارزانی بوده و با انقالب  گفته می شود  اجناس در دوره پهلوی 

گفته نمی شود آن برهه حقوق مردم و میزان  گران شده است ولی  اشتغال تا چه اندازه بوده است؟!همه چیز 
ی انقالب اسالمی وز چهلمنی سال پری
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