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رهیافتی بر ماهیتِ صدور انقالب در اندیشهی آیتاهللالعظمی خامنهای
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محمد رجبی
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چكيده
عموم انقالبهای أایرگذاا ا د جهای  ،پس از وقوع وا د مذحلا

دیگذ با نایم صااا و انقالب

میشاون ه بذ اتاشذا امواا انقالب بذ جوامد دیگذ أمذهد دا د؛ امی آنچ د این مگی جلب أوج
مینمیی  ،میهگت مشفیوأی است ه این انقالبهی بذا ص و پگیم خویش قیئل هتشن  .بذ این اسیس،
نوشاشی حیراذ أیقگقی اسات ه رامن اأای وا أوصاگفی-أیلگلی ،بی اذدآو
هشیباین ا و مطیلع
خیمن ا

(م ظل

اطالعیت ب صاو ت

اسانید د صا د بذآم ا اسات أی رامن واهیو دی ایاهی آیتاهلل العظمی

العیلی) ،میهگت ص و د ا أبیط بی انقالب شکوهمن اسالمی ایذا

ا مو د بیزخوانی قذا

ده و از این هگ  ،ب این سااا اسایسای پیساو اوی ه وصا و انقالب د ان ی ا آیتاهللالعظمی
خیمن ا

(م

ظل العیلی) چ میهگشی دا د؟» .ییفش هی این أیقگق ن ای از آ دا د ه د ان ی ا

هبذ

حکگم انقالب اسااالمی(م ظل العیلی) ،صا و انقالب د معنی ،اه اف و واهی دا ا میهگشی نذمافدا ان و
فذهنگی است ه د أقیبل بی ویکذد قهذ و ساتافدا ان آ قذا میاگذد.

واژگان كليدي:
آیتاهللالعظمی خیمن ا  ،فذهنگ ،ص و انقالب ،اسالم.
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 -1مقدمه و بیان مسئله
عموماا هر اتفاا تاثیررذارار کا در بشیا ا اا هاا م افتا ،،با بش هاا دگرر ن نرز ساااراگا
م نماگ .،پ،گ،ه انقالبها نرز اا اگن قاع،ه مسااتا ا نبوده و همرن امر ساابش شاا،ه اساا تا عمو
انقالبها تثیررذرار نرز پس اا وقوع ،وارد مرحل

صاا،ور شااون .،براگناسااا  ،انقالبها مرکور
قائل شا،هان ،،ب شاروهها ذوناذو

کوشار،هان ،تا با ع اگ ب رساات ها فرامل ا ک برا خوگ
درص،د ص،ور پرا خود برنگ .،

انقالب اساالم اگرا نرز اا اگن امر مساتا ا نبوده و با پرروا ن در بهمنماه  1357هجر شامسا
مباحث ذوناذون در رابط با صااا،ور انقالب مطرر ذردگ ،و در هر مقطع امان  ،فعاتر ها مشتلف
در امرا

مرکور صاااورت پرگرف ؛ ب ع وا مااال ،ع،ها با تثکرا ،بر ماهرا قهر صااا،ور انقالب

کوشار،ن ،اا ررگ حماگ و ارتبا برقرار کرد با ب ها نااد بش
کیاورها ب اگن اگ،ه ام

و ضا ،اساتعمار در دگرر

عمل بپوشاان  .،ع،ها نرز ضامن تعرگ صا،ور انقالب لگل ذفتما ها

راگج اقتصااد سسااان،ذ  ،)68-76ساراسا ساصاالحات  )76-84و نظاگر ن ماهر صا،ور را ب اقتضاا
اگن ذفتما ها ،اقتصااد سارائ اترو توساع
سراس سعرض

اقتصااد

مهور اساالم اگرا ب سااگر مل ها)،

گک نظا حکومت مرد ساالر اسالم ) و غرره ب شمار نوردن.،

در اگن مراا  ،ننها اا م ظر نراارنا،ه اگن ساااطور اهمرا م گاابا ،،باااخوان انا،گیااا

اماامرن انقالب

درباره ماهر صاا،ور در انقالب اسااالم اس ا ؛ چراک  ،اا اگن رهررر اس ا ک م توا ب رهراف
اصاال انقالب اسااالم در امر
بااخوان ان،گیا

ماهر صاا،ور ن دساا گاف  .اااگنرو ،مقات پر رو با ه،ف

نگ اهللاتعظم خام ا

سم،ظل اتعات

) پررامو ماهر صاا،ور انقالب قوا گاف  .ب،گن

ترترش ،در مقات حاضار کوشار،ه شا،ه اسا تا ب اگن پرس
در ان،گی

نگ اهللاتعظم خام ا

سم،ظل اتعات

اساس پاسخ داده شود ک «ص،ور انقالب

) چ ماهرت دارد؟».

برا نرل ب پاسااخ ،اا روت توصاارف -تحلرل بهره ذرفت و دادهها اا ررگ مطاتعات کتابشان ا -
اسا اد و با اسااتفاده اا ابزار فر بردار ذردنور شاا،هان .،دادهها تحقر نرز شااامل کلر برانات
فاق ،ربق ب  ،رهبر حکرم انقالب اسااالم

سم،ظل اتعات

) در موضااوع صاا،ور انقالب اس ا ک ب تحا

اماان  ،اا نغااا دورا رهبر اگیاااا در  14خردادمااه  1368ه.ت تاا اماا نراارت اگن مقااتا -پااگاا
اسف ،ماه  1399ه.ت -را در برم ذررد.
 -2پیشینهی پژوهش
با ساتجو عبارت «صا،ور انقالب» در ع اوگن تحقرقات نماگ شا،ه در سا تارنما «پاگراه مجالت
تشصاص نور»س ،)Noormagsسااما اس اد و کتابشان مل اگرا س )opac.nlai.irو پژوهیراه علو
و ف اور ارالعات اگرا س ،)Irandocنیار بسرار -اعم اا کتاب ،مقات و پاگا نام  -را م توا گاف ؛
برخ اا اگن نیار ،واکاو مفهوم صا،ور انقالب در ان،گیا

اما خمر سره) را و ه

هم خوگ

قرار دادهساماا خمر سره)1378 ،؛ واحا1395 ، ،؛ ارهر و اماان 1392 ،؛ صااا،گق 1392 ،؛ پروانا ،
1388؛ فران ،اردکان  )1386 ،و ب برا شاباه ها و تفاوتها ن با مکتشها و انقالبها دگرر

آیتاهللالعظمی خیمن ا

هگیفشی بذ میهگتِ ص و انقالب د ان ی
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ها پرداخت ان،سباقر 1396 ،؛ مزذ نژاد1396 ،؛ هرات و دگررا 1393 ،؛ رساوت یان نباد و برات
مشتار  .)1395 ،ع،ها نرز ضامن تو

ب مفهو ص،ور انقالب ب مااب برساخت ذفتمان  ،ب تحول

ن درذارر اماا عااگا داشا اتا انا،ستاا راک و دهقاان فرروانبااد 1382 ،؛ دهقاان فرروانبااد و رادفر،
 1388ات ؛ دهقاان فرروانباد و رادفر 1388 ،ب؛ گزدان و اخجسا اتا 1391 ،؛ مساااعودنراا و قربان ،
 .)1393همه رن ،نوگس ا ،ذان با ع اگ ب تحوالت کیااورها اسااالم در م طق

غرب نساارا و

شامال نفرگقا موضاوع خود را ب بررسا بااتاب انقالب اساالم بر اگن کیاورهاس عفر و نرکروت،
 )1395و همه رن نسااب مرا بر،ار اسااالم و صاا،ور انقالب اختصاااد دادهان،سبرژ 1395 ،؛
شاااگساات و عراق 1394 ،؛ مالااده .)1391 ،پارها اا پژوهیااررا هم اا قلم خود برا بررساا
فرصا ها فرارو

اساتفاده نمودهان،سفالرااده و م رر .)1393 ،

مهور اساالم در اگن امر

بعضا نرز با بررسا موانع عملرات شا ،صا،ور انقالب ،اا فق،ا اترو ساشن ب مرا نورده و ب ارائ
مرکور پرداخت ان،سافتشار و را 1396 ،؛ عراق 1394 ،؛ اسااک ،ر فارو

چارچوب در امر

و

نقاحسر 1394 ،؛ سپهر و دگررا 1396 ،؛ شرگعت و عباس شاهکوه.)1392 ،
در اگن مرا  ،ت ها دو ایر گاف شاا ،ک ع وا خود را مسااتقرما ب بااخوان برانات رهبر حرکم انقالب
اسالم

سم،ظل اتعات

•

) در رابط با ماهر ص،ور انقالب اختصاد داده بودن ،ک عبارتان ،اا
عفرااده و خلرل س )1392در مقااتا ا باا ع وا «بااانمااگ اترو صااا،ور انقالب در
ان،گیا ساراسا رهبر حکرم انقالب اساالم
بر برانات رهبر حکرم انقالب اساااالم

سم،ظل اتعات

سم،ظل اتعات

)  1368تا  »1388اگیاا با تمرکز

) در خالل ساااالها مرکور ،ضااامن

انتشاب نزدگکترگن نق ها مل سدوت سارمیا و توساع

داخل ) ب مفهو صا،ور

انقالب با اگن نترجا ره مو شااا،هانا ،کا رهبر باا تو ا با واقعرا هاا امااما،ار
کیاور و نرز اساتلزامات نظا برناتملل  ،اترو صا،ور مسااتم نمرز و فره ر انقالب
اگرا را ما،نظر نورده و در نغااا با سااااختن گاک اترو حکوما دار بااور پرا،ا کرده
اس ؛ امر ک م توان ،نرما ذراگ را در کاتب ،واقعذراگ تلطر و نمرشت نماگ.،
•

ناق ،س )1395در پاگا نام خوگ
نرااه اماا خمر
اساالم

سم،ظل اتعات

با ع وا «دگپلماساا عموم و صاا،ور انقالب در

و رهبر معظم انقالب» ضااامن مرور بر دگا،ذااه رهبر حکرم انقالب
) ،مفهو صا،ور انقالب را در تطاب با دگپلماسا عموم دانسات و بر

تزو بهرهذرر اا اصااول دگپلماسا عموم و تجربرات مفر ،ن برا صاا،ور انقالب
تاثکرا ،م نمااگا .،با،گن م ظور ،و اتروگ را کا دارا سااا سااااحا مردم و
مرد نهادسسمن) ،حقوق -سراس -پیتربان و فره ر -نمواش اس  ،ارائ م نماگ.،
هما ذون ک اا سااطور فو هوگ،اس ا هرچگک اا نیار پر ذفت  ،تحلرل
س ا سااال اعام نگ اهللاتعظم خام ا

سم،ظل اتعات

امع بر مب ا نزدگک ب

) را پررامو ماهر صاا،ور انقالب اسااالم ارائ

نکرده اسااا و عموماا با صاااورت پراکا،ه و مقطع با برااناات معظمتا ر وع نمودهانا .،با،گن ترتراش،
م توا اا اگن نکت ب ع وا مهمترگن وگژذ تماگز بش
 -3چیستی صدور انقالب

اگن ایر با نیار پریرن گاد کرد.
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«صا،ور انقالب» واهها مرکش اسا ک اا دو کلر،واهه «صا،ور» و «انقالب» تیاکرل گافت اسا .
برا نرل ب مع ا دقر اگن واهه الا اسا ا تا نشسا ا  ،مع ا هر گک اا اگن کلر،واههها را مورد
بررس قرار دهرم
«صددور  :در تغ ب مع ا «حاصاال شاا ، ،حادت ذیااتن .نیااا ت گافتن .ظاهر شاا . ،خارو و
فرساتاد شا ،شارا اا اگ بجاگ سدر داخل و خارو کیاور)»سمعرن )986 1386 ،برا شا،ه اسا .
در فره گ عمر ،نرز ،صا،ور ب مع ا «واقعشا ،و حادت شا ،امر  ،نشاکار شا ،امر »سعمر،،
 )726 1389تعرگ م شود.
«انقالب  :در مع ا تغو «برذیااتن اا حات ب حات  ،دذرذو شاا . ،اگرورو شاا ، ،واذردگ، ،
برذیااتن .برذیااتر  ،تغررر ،تحول ،تب،ل ،شااورت .ب نرام  .شااورت ع،ها برا واهذو کرد
حکوم مو ود و اگجاد حکومت نو»سمعرن )208 1386 ،برا شاا،ه اسا  .در دان

امع شا اسا

ساراسا نرز «انقالب ب رغرا علر نظم مو ود و ب حرکت ت  ،هیا همراه با خیاون ک م جر
ب تغررر نظا سراس م شود؛ مع ا ش،ه اس »سشهرگار  ،بهار  27 1397و .)28
اذرچا «در تلق راگج ،مفهو انقالب باا مفااهرم چو ب نظم  ،شاااور و احسااااساااات ،هروومرو،
کیاامک

ب قر،وب  ،و خیااون  ،مقارن و مالام دارد؛ اما در ذفتما انقالب اسااالم  ،انقالب گک

تحول ب راد ِ ه،فدار ،حرکت ساا جر،ه و پروساات  ،ساارشااار اا اگما و اخالد ،واقعرت برنم،ه اا
احساا

تکلر عموم مرد و ناظر ب گک نرما و وضاعر مطلوب اسا »سشاهرگار  ،پاگرز 1397

 37و  .)38با،گن مع اا ،در ذفتماا انقالب اساااالم کا مرا ع شاااااخم ن اماا خمر سره) و
نگ اهللاتعظم خام ا

سم،ظل اتعات

) هسااات  ،برا مفهو انقالب تعرگف متماگز اا تعرگ اگن مفهو در

ادبرات راگج علم و ود دارد .اا اگن رهررر« ،انقالب گک تفساارر اته و اسااالم دارد .انقالب گک
دذرذون  ،صاررورت و تحول عمر اساالم و اته اسا  .اگن حرک ِ ه،فدار ،سا جر،ه ،پروسات ،
خسااتر ناپرگر و ساارشااار اا اگما و اخالد ،تحول عمر اعتقاد  ،اخالق  ،فره ر  ،سااراس ا و
ا تماع فرد و امع انساان را سابش م شاود .اگن خرزت تحولنفرگن ،ت،رگج و اساتمرار دارد و گک
امر دفع نرسا ؛ واقعرت اسا ک بااحساا

تکلر عموم مرد و قرا ننا ب و ود نم،ه ،ح ،گق

ن،اشاات و دائم اس ا  .اگن دذرذون ب راد  ،ناظر ب گک نرما و وضااعر مطلوب ،علر وضااعر
نامطلوب شاورگ،ه و ن را با اوضااع وا  ،مطلوبر

اگرزگن م ساااد»سشاهرگار  ،بهار  30 1397و

.)31
دقرقا همرن نررت ب انقالب اساالم اسا ک در ان،گیا

نگ اهلل خام ا

سم،ظل اتعات

) صا،ور ن را

مع ا م ساااد؛ چراک تثمل در اگن امر حکاگ اا ن دارد ک تعرگ صا،ور انقالب ب مرزا اگاد
با مااهرا انقالب اساااالم در انا،گیااا معظمتا بااام ذردد .تو ا با برااناات اگر در همرن رابطا
قابلتو

هسا

«وقت نظا اساالم بر مب ا احکا اساال و ه،فها قرنن ت ظرم شا،ه باشا- ،

ک شا،ه اسا  -در هر ا نفا عاتم ک مسالمان ان،ذ م ک  ،،اگن نظا و اگن انقالب را اا خود
م دان ،،ب ن افتشاار م کا ،و اا عزت  ،احساااا

عزت دارد .... .اگن ب خارر ن اسا ا ک اما

بزرذوارسره) -ررار و معمار اگن انقالب -اگن نظا را بر اسااا
ن  ،ب

ه،فها اسااالم ب و ود نورد و ب

فرامرا و هان و برناتملل داد»سنگ اهلل خام ا .)1376/03/14 ،

هگیفشی بذ میهگتِ ص و انقالب د ان ی
سم،ظل اتعات

هما ذون ک میاه،ه م شود اا م ظر نگ اهلل خام ا
اسالم و قرنن ن اس ک

ب

آیتاهللالعظمی خیمن ا

) ،انقالب مرد اگرا ب
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ه ماهر

فرامرا  ،هان و برناتملل م گاب .،اتبت نباگ ،اا لکر اگن نکت

غافل شا ،ک معظمت  ،پرا انقالب را م حصار ب مسالمانا ن،انسات و م فرماگ « ،ما وظرف

خود

م دانرم ک با صااا،ا بلا ،و توا باال ،مفااهرم و اراتها و احکاا و معاارف اساااالم را ک ماگ
م ک رم ک اذر ب اگن تکلر

نجات مل ها و مساتضاعفا و مظلوما اسا  ،اشااع دهرم .ما احساا

عمل نک رم ،مقصارگم»سنگ اهلل خام ا  .)1368/04/22 ،اتبت اگیاا در صا،ور انقالب ،اوتوگ را در
در ا اول متو ا دنراا اساااال م دانا ،و در همرن امرا م فرمااگا« ،داعرا
م خواهرم انقالبما را ب دنرا صااادر ک رم؛ ک،ا دنرا؟ در در

ماا اگن اسااا کا

اول ،دنرا اسااال اس ا  .ن وق

دنرا اسال ک گک مرلرارد و دوگس مرلرو نفر معر دارد»سنگ اهلل خام ا .)1370/12/13 ،
با تو

ب ننه ذفت شا ،،در ادام تالت خواه ،ذردگ ،تا ب اگن پرسا

نگ اهللاتعظم خام ا

سم،ظل اتعات )

پاساخ داده شاود ک «تعرگ

اا ص،ور انقالب چرس و چ تفاوت بامع ا ن اا ساگر دگ،ذاهها

راگج در عُرف ساراسا دارد؟» .ب،گن م ظور باگ ،تو

داشا ک در برانات معظمت م توا اا دو م ظر

سلب و اگجاب نسب ب تعرگ مفهو «ص،ور انقالب» مبادرت وراگ،
 -3-1از منظر سلبی
اگن مل  ،مل ا راگج اساا ک «تعرف االشاارا باضاا،ادها»؛ ب،گن مع ا ک اشاارا اا راه نقط
مشات و مقابلیاا بهتر شا اخت م شاون ،و ب و ود ن ها پ برده م شاودسمطهر  .)121 1386 ،در
برااناات رهبر حکرم

انقالبسما،ظلا اتعاات

) نرز اشاااارتهاا فراوان و ود دارد کا در ن هاا ،نقطا

مقاابال

صا،ور انقالب اساالم برا شا،ه اسا ک در فهم و ادراک بهتر اا چرسات ن ایرذرار هسا  .بر اگن
اسا  ،ص،ور انقالب ب شکل متعارف ن در عُرف و قامو

سراس سنگ اهلل خام ا )1389/08/03 ،

-کا مراا انقالبرو ماارکسااارسااا در دها هاا مراانا

قر برساااتم راگج بودسنگا اهلل خااما ا ،

 -)1376/03/14مطمح نظر نگ اهلل خام ا

سم،ظل اتعات

) نرسا ا ؛ ب،گن مع ا ،صااا،ور انقالب در ادبرات

مارکسارسات و نرز تصاوگر ک اساتکبار اا ن ارائ م ک  ،ب مااب
م شاااود کا اا ررگ کاارذزارا خوگ

محموت و کاالگ در نظر ذرفت

-هماا انقالبرو  -صاااادر م ذرددسنگا اهلل خاام ا ا ،

1372/01/04؛ 1372/03/14؛ 1374/01/30؛ 1374/03/14؛  )1382/02/10و برا نرل ب اگن م ظور
م باگساا در امور ساااگر کیااورها ب رُر ذوناذون همهو اگجاد گ ،جال و اغتیااات ،با
اساااتفااده اا ابزارهاا سا ارااسا ا  ،نظاام و ام رت دخااتا نمودسنگا اهلل خااما ا 1368/04/22 ،؛ و
 .)1385/08/17اگن مع ا اا صااا،ور انقالب ک حکاگ اا ماهر قهر صااا،ور دارد -هما ذون ک
مالحظ شا -،در ان،گیا

رهبر حکرم

انقالبسم،ظل اتعات

) ب ع وا نقط

مقابل صا،ور انقالب اساالم

شا ا ااختا م شاااودسنگا اهلل خاام ا ا 1368/12/22 ،؛ و  )1389/03/14و اا ن با ع وا گک اا
خبای ها تبلرغات و ترف ،ها رلگالن دنرا غرب گاد م ذرددسنگ اهلل خام ا .)1368/04/19 ،
 -3-2از منظر ایجابی
در بش

قبل اا م ظر سالب ب برانات نگ اهللاتعظم خام ا

سم،ظل اتعات

) ر وع و برا شا ،ک صا،ور
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انقالب در ان،گیا معظمت بر چ مساائل ارال نم شاود .حال ،در اگن قسام تالت خواه ،شا ،تا
مع ا اگجاب صا،ور انقالب در ان،گیا اگیاا تبررن ذردد .ب،گن ترترش ،باگ ،ذف ک صا،ور انقالب
ب مع ا ص،ور فکر و ان،گی ا صحرح هس ک دل انسا ها را در اک اف عاتم ،ب خود رب نموده
اسا سنگ اهلل خام ا  .)1372/03/14 ،ب،گن مع ا ،صا،ور انقالب بر سا پاگ

-ک در امت،اد گک،گرر

قرار ذرفت ان -،استوار هس ک عبارتان ،اا
ات ) اراتها انساان صا،ور انقالب ب مع ا تکر و اصارار بر اراتها انساان اسا سنگ اهلل
خام ا  )1368/04/19 ،ک برخ اا مصادگ ن را م توا ب،گن شرر برشمرد توحر ،،اخال انبرا ،
رور ف،اکار  ،اخالد و تزکر اخالق  ،غررت ،حمر صاحرح ،اگساتادذ در مقابل ق،رتها بارل
و نظاگر ن سنگ اهلل خام ا .)1368/04/19 ،
ب) فره گ قرنن و انساا سااا اساال همه رن ،صا،ور انقالب را م توا ب مع ا صا،ور فره گ
قرنن و انساا سااا اساال سنگ اهلل خام ا  )1368/04/22 ،و صا،ور صافا و خلودسنگ اهلل خام ا ،
 )1368/04/19نرز دانسا ا  .در اگ جا م باگسا ا ب اگن مهم تو

داد ک اما سره) و رهبر

سم،ظل اتعات )

بااتوتر ،معارف واال اسااالم را مح،ود ب مساالمانا و ساارامرنها ننا نم دان ،؛ ب ع وا ماال،
اما سره) در سااال  1358در مع کارک ا ب راد مسااتضااعفا تهرا  ،با اشاااره ب اگ ک اذر مهور
اسااالم بتوان ،ب خوب نق

خود را اگفا نموده و اسااال را ب رور کامل در کیااور ب ا را درنورد،

اساال اا اگرا ب سااگر کیاورها ساراگ خواه ،نمود ،م فرماگ « ،نظر ما ب اگن اسا ک هم بالد
مساالمرن اسااالم باشاا ،،حکوم در دنرا حکوم اسااالم باشاا ،،گا ع،ل اسااالم در هم ا
بااشااا»،سخمر
خار

 ،1358/07/08لا ،دهم  180و  )181و گاا در اا دگرر در مصااااحبا باا خبرنراارا

گادنور م شاون ،ک «اساال براى گک کیاور ،براى چ  ،کیاور ،براى گک راگف  ،حت براى

مسالمرن نرسا  .اساال براى بیار نم،ه اسا  .خطابهاى اساال "گا اگها ات ا " اسا  .ذاه "گا اگها
اتمؤم و " و گا "گا اگها ات ا " اسا و هم بیار را اساال م خواه ،اگر پوشا
ب،ه .،حکوم ها معاألسا تو

ع،ل خودت قرار

ن،ارن ،ب اگ ک در اگر سااگ اساال  ،اگر برر اساال هم مساائل

کیاورهاگیاا حل م شاود .... .و ما امر ،اگن را دارگم ک گک ق،رت اساالم  ،ق،رت ع،ل ،ق،رت ک
در پااه ع،ل باشااا ،،ن در پااه سااارنرزه ،ن در پااه -نم دانم -توپ و تانک ،گک همهو ق،رت پرا،ا
بیاود و تما بیار با هم باشا »،سخمر
در ساش ا رهبر حکرم انقالب اساالم

 ،1358/09/26ل ،گاادهم  .)298-295میااب همرن برانات
سم،ظل اتعات

) نرز قابلمیااه،ه هسا ک با تو

ب ننک برخ اا

مهمترگن ن ها در سطور پریرن مورد اشاره قرار ذرف  ،اا نقل مج،د ن ها صرفنظر م ک رم.
و) اراتها انقالب عالوه بر معان پر ذفت  ،صااا،ور انقالب ب مع ا صاااادر کرد اراتها
انقالب و افیااذر درباره مساتب،ها و ظاتمها عاتمسنگ اهلل خام ا  )1368/04/19 ،نرز هسا .
ب،گن مع ا ،مل ها دنرا ضامن اترو ذرفتن اا مل اگرا ک با اتکا ب اراده خوگ

و توکل ب خ،ا

در برابر مساتکبرا عاتم اگساتادذ نموده و تسالرم نیا،ه اسا  ،تیاوگ خواه  ،شا ،و باور پر،ا خواه ،
کرد ک م توان  ،خود را اا اگر بار ظلم نجات ده  .،ب،گن ترترش ،مهور اسااالم م توان ،اتروگ
عمل و سرمیق برا مل ها

ها ب و ود نوردسنگ اهلل خام ا .)1368/12/22 ،

در پاگا اگن قسام اا مقات م باگسا ب اگن مهم تو

نمود ک نگ اهلل خام ا

سم،ظل اتعات

) صا،ور

هگیفشی بذ میهگتِ ص و انقالب د ان ی

آیتاهللالعظمی خیمن ا
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انقالب را با ع وا وظرفا و تکلرف اته معرف نمودهانا .،با،گن ترتراش ،معظمتا باا اشااااره با سا ارااه
نماگ مسااتکبرا  ،ضاامن ررر اگن پرساا

ک «چرا ما باگ ،اا صااادر کرد .اگن اراتها  ...ب

کیاورها دگرر خجات بکیارم؟!»سنگ اهلل خام ا  ،)1368/04/19 ،م فرماگ « ،ما وظرف

خود

م دانرم ک با صااا،ا بلا ،و توا باال ،مفااهرم و اراتها و احکاا و معاارف اساااالم را ک ماگ
نجات مل ها و مساتضاعفا و مظلوما اسا  ،اشااع دهرم .ما احساا

م ک رم ک اذر ب اگن تکلر

عمل نک رم ،مقصاارگم»سنگ اهلل خام ا  .)1368/12/22 ،اتبت اگیااا صاا،ور انقالب را میاارو ب
انجا اگن وظرف ن،انسااات و تصااارگح م نماگ ،ک «اذر ما اق،ا ب ذساااترت مفاهرم و اراتها
اساااالم و انقالب هم نک رم ،ربرع اگن مفااهرم و معاارف ن اسا ا ک ماال هوا تطر و عطر
ذلها بهار  ،خودب خود در فضاا له ر

ها ذساترت پر،ا م ک ،؛ چ دشام ا بشواه  ،و گا

نشواه »،سنگ اهلل خام ا  .)1368/12/22 ،ب،گن مع ا ،رهبر حکرم انقالب اسااالم

سم،ظل اتعات

) صاا،ور

انقالب را ب عطر ذلها بهار و نسااارم رورافزا و روا بشیا ا سنگ اهلل خام ا 1393/09/06 ،؛
1389/03/14؛ و  )1382/02/10تیااابرا نمودهانا ،کا هرچکسا ا نم توانا ،لو ن را برررد و
ب خود خود در دنرا پراک ،ه شا،ه ،فضااها ذرفت و متعفّن را عوض و اب ا م ک « ،انقالب ،اذر
درسا و م طق باشا ،و اذر برا مل ها الب باشا ،،خودت صاادر م شاود؛ ب،و اگنک کسا
بشواه ،ن را صاااادر ک  .،ما انقالب را صاااادر نکردگم .انقالب ،با الب ها خودت صاااادر شااا،ه
اس »سنگ اهلل خام ا .)1372/01/04 ،
 -4اهداف صدور انقالب
ه،ف اصال و کال صا،ور انقالب ،رساان ،پرا اساال ب ذوت مرد
خام ا

سم،ظل اتعات

) در همرن رابط م فرماگ « ،مساال

واال اساالم اسا تا مسالما ها احساا
اسااال ک نجاتبش

ها هسا  .نگ اهللاتعظم

مهور اساالم  ،مساال

هوگ ک  ،،احساا

بااتوتر ،معارف

شاشصار اساالم ک  ،،با تعاترم

بیاارگ اساا  ،نشاا ا شااون،؛ ب،ان  ،اگن مع اگ

چرساا ک خ،اون ،متعال

ل اتَّتِ کَانَ م عَلَرمهِمم»؛ اگن غُلها و
ِصا ارَهُمم وَاتمثَغملَا َ
َضا اعُ عَ مهُمم ْ م
م فرماگ ،پرغمبر را فرساااتادگم «وَگ َ
انجررهاگ ک در محرط شارکنتود ب پا انساا ها بسات اسا و اساال م خواه ،اگنها را بریااگ،،
چرساا ؟ اُم اسااالم بر ایر غفل  ،م،تها روالن اگن حقاگ را اا گاد برده بود .اُم اسااالم
م توان ،نااد باشا ،،پریارفت باشا ،،عاتم باشا ،،عزگز باشا ،،مقت،ر باشا،؛ اگنها ب برک تعاترم اساالم
ب دس نم،ن اس  .استکبار و دستراهها استعمار در رول دوگس سال سع کردن ،اگن مفاهرم
را اا گاد مساالما ها ببرن،؛ ن ها را اا هوگ خودشااا غافل ک  ،تا بتوان  ،دس ا تجاوا را ب محرط
سراس ن ها ،ب محرط اقتصاد ن ها ،ب فره گ بوم ن ها دراا ک  ،و تطاول ک  .،انقالب اگنها
را ب گاد اُم اسالم نورد»سنگ اهلل خام ا .)1389/08/03 ،
اتبت م باگسا ب اگن نکت تو

داشا ک اا م ظر رهبر حکرم انقالب اساالم

سم،ظل اتعات )

ننه امر

و بسااتر الا را برا رسااوپ پرا انقالب ب دل مل ها -خصااوصااا مل ها مساالما  -فراهم کرده
اس  ،عبارتان ،اا  )1تی و میتا بود مل ها ب ش ر ،سشن مع و و روحان انقالب اسالم ؛
 )2صا ،و اخالد ذوگ ،ه؛  )3پیاتوان ها عمل ات ک نیاا داده اسا ک فقط حرف نرسا ؛ و )4
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چهرههاا اشااا دنراا ماال اساااتکباار ،ارتجااع ،ارانا،واا و نظااگر ن سنگا اهلل خااما ا ،

.)1370/02/03
عالوه بر ه،ف کل فو  ،نگ اهللاتعظم خام ا

سم،ظل اتعات

) اه،اف خُردتر را نرز برا صا،ور انقالب

برم شمارن ،ک م توا اا ن ها ب شرر لگل گاد کرد
 -4-1اختالل در مخدوش نمودن چهرهی انقالب اسالمی از سوی دشمن
نگا اهلل خااما ا

سما،ظلا اتعاات

) در خصاااود ها،ف فو اتارکر براا م دارنا ،کا «نگاا کیاااورهاا بزرگ

حاضاارن ،بشیاا اا برنام ها تلوگزگون خود را در اخترار افکارِ انقالب اسااالم بررارن،؟ ب هرچ
قرمت حاضار نرسات  !،چرا؟ چو م دان  ،ک وقت اگن افکار عرضا شاود و ب دلها مرد برسا،،
ک امروا دوت ها غرب و دسااتراهها

ت ذرا خر
ن ها را معتق ،م ک  .... .،ح،اقل در تبلرغا ِ

صااهرونرساات متحمل م شااون ،،اختالل اگجاد م ک  .،ن ها مباتغ اگاد خرو م ک  ،تا اسااال ،
انقالب اساالم و مهور اساالم را ب ،لوه ده  .،اذر فکر ما م تیار شاود ،هم اگنها را عوض
خواه ،کرد»سنگ اهلل خام ا .)1373/04/29 ،
 -4-2آگاهسازی ملتها از هویت و وظایفشان
اا دگرر اه،اف صاا،ور انقالب اسااالم در برا رهبر حکرم انقالب اسااالم  ،صاا،ور انقالب با ه،ف
«.صاا،ور انقالب مع اگ

اگن اس ا ک بو

نذاهساااا مل ها اا هوگ و وظاگ خوگ

هس ا

خوت اگن پ،گ،ه رحمان .انقالب اساالم

باگ ،در دنرا پراک ،ه شاود ،مل ها بفهم  ،ک وظرف شاا

چرسا ا  ،مل ها مسااالما ب،ان  ،ک هوگتیاااا چرون اسا ا و کجاسا ا »سنگ اهلل خام ا ،
.)1389/03/14
 -4-3ارائهی تجربههای موفق انقالب اسالمی
نگا اهلل خااما ا

سما،ظلا اتعاات

) گک دگرر اا اها،اف صااا،ور انقالب را معرف تجربا هاا موف انقالب

اساالم در موا ه پرروام ،ان با مساتکبرا  ،ب سااگر مل ها دانسات و در همرن رابط م فرماگ ،
«ملا ها باور نم ک ا ،ک بیاااود با عوامل و مزدورا ق،رتها اساااتکباار درافتااد .ما درافتاادگم و
پرروا هم شاا،گم .چرا اگن عمل و تجرب

خودما را در اخترار افکار عموم مل ها نررارگم؟ ما اگن

انقالب را صاادر م ک رم»سنگ اهلل خام ا  .)1373/04/19 ،اگیاا همه رن در برانات دگرر ک ب
تارگخ  1374/03/14اگراد نمودهان ،،در همرن رابط م فرماگ « ،گک حرف و حقرقت اس ک مل ها
اا ن ب خبرن .،وقت موا
 ....مل ها ،نظا
و در

شا،ن ،و تجرب

موف

مهور اساالم را دگ،ن ،،قهرا در

م ذررن.،

مهور اساالم  ،انقالب ،موفقر ها اگن مل و عزت اگرا و اساال را م بر ،

م ذررن .،امروا بر،ار اساالم در کیاورها ذوناذو و بر،ار رور مع وگ در سارتاساار

ها  ،مرهو انقالب اسالم اس »سنگ اهلل خام ا .)1374/03/14 ،

هگیفشی بذ میهگتِ ص و انقالب د ان ی

آیتاهللالعظمی خیمن ا
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 -5ابزارهای صدور انقالب
در برانات نگ اهلل خام ا

سم،ظل اتعات

) در رابط با صا،ور انقالب ب ابزارها ذوناذون اشااره شا،ه اسا .

اگیااا ضاامن نف اسااتفاده اا ابزارها نظام  ،ارالعات و ام رت سنگ اهلل خام ا )1389/08/03 ،
عموماا بر با کاارذرر ابزارهاا فره ر تاثکرا ،نمودهانا .،اتبتا  ،نکتا
ساراسا اا مظلومر

پر ذفتا نااف حمااگا مع و و

ک در کیاورها مشتل اگر فیاار قرار داشات و درصا،د احرا تفکر اساالم

هساات  ،،نرساا  .اا همرن روساا ک رهبر حکرم انقالب اسااالم

سم،ظل اتعات

) م فرماگ « ،ما حماگ

مع و و ساراسا م ک رم .ما وانان را ک در مصار ،گا در اتجزاگر ،گا در سااگر کیاورها اساالم  ،ب
نا اسااال سااشن م ذوگ  ،،گا مساالمانان را ک در تا رکسااتا اا تفکر اسااالم و قرنن حماگ
م ک  ،،گا مسالمانان را ک در ه  ،،هوگ اساالم خودشاا را م خواه  ،حفظ ک  ،،گا مسالمانا
مظلوم را ک در عرا اگر فیار رهگم بعا قرار دارن ،،گا هر ذروه مسلمان را ک در هر نقط

عاتم

تفکر اساااالم را احراا م کا ،،قبول دارگم و حمااگا م ک رم .قلباا برا ن هاا دعاا م ک رم و اا بُعا،
ساراسا  ،در ساطح ها اا ن ها حماگ م نماگرم»سنگ اهلل خام ا  .)1372/03/14 ،ب هرحال ،در
ادام سع خواه ،ش ،تا ب برخ اا مهمترگن ابزارها ص،ور انقالب اا م ظر معظمت اشاره ذردد
 -5-1صدور فناوریهای نرم
«ف اور نر » مفهو

،گ ،نرسا و م ظور اا ن « ،ف اور فکر معطوف ب افراد ،تفکر انساان ،

اگ،ئوتوه  ،احسااا  ،نررت اراشاا  ،ها بر  ،رفتار انسااان و ساااامان و امع انسااان برا
نفرگ

 ،ابا،اع و ابتکاار اسااا  .با براان دگرر ،ف ااور نر دان

چرونر نفرگ

و ابا،اع در

عرصا ها تفکر ،احساا  ،اراتها ،اگ،ئوتوه  ،رفتارها فرد و سااامان و ا تماع بیار اسا .
اسااتان،اردساااا  ،پرداات و ت ظرم و ت،وگن افکار ،ادراک ،اراتها و فره گ ،نمون ها بارا ف اور
نر هست »،سدهقان فرروانباد .)13 1390 ،
بر اگن اسااا  ،انقالب اسااالم ب و ود نورن،ه ف اور ها نر ذوناذون اساا ک اا ن

مل

م توا ب تفکر بسارج  ،اردوها راهرا نور و نظاگر ن اشااره نمود؛ ب ع وا ماال« ،راهرا نور گک
نر افزار فره ر اسا ک با ابتکار و تحول روح در انسااا  ،ذرهذیااا میااکالت درون او شاا،ه
اسااا »ستوکل  .)1397/05/23 ،نگا اهلل خااما ا
گک گ فره ر راه ان،اخت  ،ک دفاع مق،

سما،ظلا اتعاات

) در رابطا باا راهراا نور م فرمااگا« ،ن هاا

فراموت شاود .مهور اساالم ف اور نر راهرا

نور را راه ان،اخ  .مهور اسااالم اگن اساا  .م،افع حر تربر م ک  ،،راهرا نور راه م ان،ااد،
معتکفرن در مسااا  ،را ب ع وا گک نماد عات تضاارع و ق،اساا ب و ود م نورد ،پس ما در گ
فره ر پرروا ش،گم و دشمن شکس خورد»سنگ اهلل خام ا .)1397/05/22 ،
نکت درخور تو

ننک انقالب اساالم توانسات اسا برخ اا اگن ف اور ها را ب سااگر کیاورها صاادر

نماگ،؛ ب ع وا ماال ،م توا ب صا،ور تفکر بسارج ب کیاورها دگرر اشااره و اا ب،گلها بوم
همهو «حیا ،اتیاعب » عرا « ،حزب اهلل» تب ا و غرره در اگن راساتا نا برد .رهبر حکرم انقالب
اساالم

سم،ظل اتعات

) نرز با اشااره ب همرن واقعر اسا ک م فرماگ « ،اگن تفکر ک تفکر بسارج اسا

و اما بزرذوارسره) ما اگن را در اگرا اساالم خل کرد ،اگن صاادر شا،ه .... .رفت  ،صاادر شا،ه و اال
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شا اماا در کیاااورهاى ذوناذون مالحظا ک را،؛ اگن تفکر در تباا دارد فعااترا م کا ،،در عرا دارد
فعاتر م ک ،؛ وا هاى عراق حرک کردن ،همراه ارتیایاا شا،ن ،توانسات  ،اگن پررواىها را ب
دساا براورن،؛ در سااورگ همرن ور ،در غزه همرن ور ،در فلسااطرن همرن ور ،در گمن همرن ور،
ا شا اهلل در ق،

ت االقص هم همرن ور»سنگ اهلل خام ا .)1393/09/06 ،
شرگ و براى نجا ِ

 -5-2ساخت فیلم و انتشار کتاب به زبانِ رایج در دنیا
ت نگ اهلل خام ا
ل برانا ِ
اا دگرر ابزارها صا،ور انقالب ک در خال ِ

سم،ظل اتعات

) ب ن اشااره شا،ه اسا ،

ساااخ فرلمها ساار ماگ و انتیااار کتاب ب ابا ها راگج در دنرا هسا ؛ ب ع وا ماال ،اگیااا با
اشااره ب تزو سااخ فرلمها سار ماگ برا معرف قهرمانا مل -ب وگژه قهرمانا دفاع مق- ،
م فرمااگا« ،برارارگا ،صااا،هاا مرلرو انساااا بفهما ،،با،انا ،کا در اگن م طقا چا ذارشا اتا  ،ماا چا
م ذوگرم ،ملا اگرا کرسااا ؛ اگنهاا معرف ملا اگرا اسااا »سنگا اهلل خااما ا .)1397/07/04 ،
معظمت همه رن در رابط با تزو انتیااار کتاب و مجالت م فرماگ « ،تقرگبا هم

اگن کتابهاگ

ک شاما اا "دفتر ه ر و ادبرات مقاوم " م تیار کردهاگ ،،خوان،ها و بعضا اا ن ها را بسارار فو اتعاده
گاافتا ا  .... .من وقت اگنهاا را م خوانا ، ،با اگن فکر م افتااد کا اذر ماا برا صااا،ور مفااهرم
انقالب ،همرن زوههاا و کتاابهاا را م تیا ار بک رم ،کاار کم نکردهاگم؛ کاار اگااد انجاا ذرفتا
اسااا »سنگا اهلل خاام ا ا  .)1370/04/25 ،برا تحق همرن اگا،ه اسااا کا رهبر حکرم انقالب
اساالم

سم،ظل اتعات

) اا تزو راهان،اا گک نهضا تر م

ب انقالب اساالم ساشن ب
ب خو ِ
نیار مکتو ِ

مرا نوردهان،سنگ اهلل خام ا .)1397/07/04 ،
 -5-3ساخت جامعهی الگو
سااااخ

امعا

اترو اا دگرر ابزارهاگ ک در براانات نگ اهلل خاما ا

سم،ظلا اتعاات

) در رابطا با صااا،ور

انقالب ب ن اشااره شا،ه اسا  .اگن سااخ دو بُع ،دارد گک بُع ،نر افزاران و بُع ،ساش افزاران  .در
رابط با بُع ،نشسا باگ ،ذف ک رهبر حکرم انقالب اساالم

سم،ظل اتعات

) بر اگن نظرن ،ک «ن ررح

کا ملا ماا برا اداره ملا هاا و وامع با مراا نورده ،در دل ملا هاا مسااالماا م نیااارا ،و
مل ها مسالما ب رور ربرع عالق م  ،و ررف،ار مل ما م شاون ،ک هسات  ،و شا،ن ،و رواب روا
هم بریتر م شون»،سنگ اهلل خام ا .)1385/08/17 ،
در ارتبا با بُع ،ساش افزار نرز اگیا بر اگن اعتقادن ،ک چ انه ما بتوانرم امع ا نباد ،نااد ،مرف
و راح را -ک در اگر چتر شاارگع مق،سا

اسااال قرار دارد -بسااااگم ،امر را برا اتها ذرر

سااگر کیاورها اا ن فراهم نورده و ب،گن ترترش م فرماگ « ،ما ب فضال پروردذار و در سااگ

اگما

عمر ملتماا خواهرم توانسااا در اگن قطعا اا عااتم ،اامعا ا نبااد و نااد و مرفا و راحا با و ود
نورگم ک میااااه،ه ن برا مل ها در
خام ا  .)1368/04/14 ،بر همرن اسااا

باشااا ،و م جر ب صااا،ور فکر انقالب شاااود»سنگ اهلل
اس ا ک معظمت تحمرل گ هی ا سااات عرا علر

اگرا را تحلرل نموده و م فرماگ « ،اذر گ هی سات را بر ما تحمرل کردن ،،ب خارر اگن بود ک
ما دگرتر ب بااسااا کیاور و ان،ه کرد امر ها عمرا بپردااگم .اساتعمار و اساتکبار م دان  ،ک

آیتاهللالعظمی خیمن ا

هگیفشی بذ میهگتِ ص و انقالب د ان ی
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اذر مل ما ب کمک مسااوال و ذردان ،ذا و م،گرا دتساوا کیاور بتوان ،اگران نباد و نااد بساااد و
نحاد امع را کامال مرف و برخوردار اا ع،ات ا تماع و سااگر اراتها اساالم ک  ،و در اگر چتر
شارگع مق،سا

اساال نر دارد ،در ن صاورت انقالب بزرگ و شاکوهم  ،ما ب خود خود و ب،و

ن ک کسا تالت ک  ،،ب هم

کیاورها اساالم صاادر خواه ،شا ،و اترو دگررا قرار خواه،

ذرف »سنگ اهلل خام ا .)1368/04/18 ،
رهبر حکرم انقالب اساالم
هان -در رأ

سم،ظل اتعات

) در برانات دگرر نرز مطلش فو اترکر اشااره و دشام

اساتکبار

ن اگاالتمتح،ه نمرگکا -را واکاو و م فرماگ « ،نکت ا ک ماگلم هم

و خواهرا ب ن تو

ک ا ،،اگن اسا ا ک عزگزا من! امروا اساااتکباار هاان و در رأ

برادرا
ن رهگم

اگاالتمتح،ه امرگکا  ....ب گک نترج رسار،هان ،ک  ....انقالب اساالم  ،امروا با نفس داشاتن و
سارِپا بود نظا

مهور اساالم  ،تبلرغ م شاود .... .چرز ک ن ها دنبال م ک  ،اگن اسا ک

اذر بتوان  ،،نظا

مهور اساالم را اا برن ببرن ،و مضامحل ک  .،اتبت اا اگن مثگو ان ،و م دان ،

ک دگرر اگن کار ،عمل نرساا ؛ اما در در

هم ن ها اگن اساا ک نررارن ،نظا

دو  ،هم

مهور اساالم و اگران ک با اگن نظا اداره م شاود ،در دنرا ب ع وا گک نظا و کیاور مساتقل و
نبااد مطرر شاااود .ن هاا م خواها ،در اساااتقالل اگرا خا،شااا وارد ک ا ،و اا رُر مشتل با ن
دس ا ان،اا و در ن دخات نماگ  .،ن ها م خواه  ،ب دروغ وانمود ک  ،ک اذر ما با شااما نباش ارم،
نم توانر ،کار انجا دهر،؛ بلک ب اگن وساارل بتوان  ،اسااتقالل و ع ،وابسااتر اگن مل را ب
نحو خ،شا دار ک  ،و اذر نتوانسات  ،اگن کار را بک  ،،ساع ک  ،ک نررارن ،اگن مل  ،کیاور خود را
بساااااد؛ اگرا را نبااد کا ،و انا،ذ را در اگن کیاااور ،مااگا

رشاااک ملا هاا دگرر کا .،برا،ار

باشر»!،سنگ اهلل خام ا .)1374/03/14 ،
بر اسااا

ننه ذفت شاا ،،رهبر سااش ان در باب ضاارورت حراساا و حفاظ اا نظا

اساالم اگراد م فرماگ « ،هم

مهور

شاما در هر ا ک هساتر ،،در حراسا و حفاظ اا اگن نظا و در

باا کرد میاکالت اگن کیور ،ب گک ان،ااه مساوتر .،ما اذر نتوانرم میکالت اگن کیور را حل ک رم،
نم توانرم انقالب را حفظ ک رم و ربعااا نم توانرم ن را صااااادر نماااگرم»سنگا اهلل خااام ا ا ،
.)1369/09/14
در پاگا خاررنیاا م ساااد ک اساتفاده اا ابزارها فو مساتلز رعاگ شاراگط اسا ک ب
ننک در حرط
خام ا

سم،ظل اتعات

ه

موضااوع مقات قرار ن،اشاا  ،ت ها ب لکر نمون ا اا ن در برانات نگ اهللاتعظم
) اکتفا م شاود .رهبر حکرم انقالب اساالم

سم،ظل اتعات

) با اشااره ب اوتوگ دنرا اساال

برا صا،ور تفکر انقالب اساالم  ،گک اا ضارورگات را ک م باگسا ب ن تو
اهان ب مق،ساات اگیاا برشامرده و م فرماگ « ،داعر
دنرا صاادر ک رم؛ ک،ا دنرا؟ در در

نمود ،ا ت اب اا

ما اگن اسا ک م خواهرم انقالبما را ب

اول ،دنرا اساال اسا  .ن وق دنرا اساال ک گک مرلرارد

و دوگسا مرلرو نفر معر دارد و ح،ود چهار پ جمیاا کساان هسات  ،ک ب چرزهاگ ب شاکل
مق،ساات اعتقاد دارن ،،شاما براگر ،ب اگن مق،ساات اهان بک ر،؟! نگا اگن انقالب صاادر م شاود؟! ....
تارگخذوگ  ،گک حرف اسا ؛ اهان  ،حرف دگرر اسا  .تارگخ برسا وسا ساات

بع ،اا رحل پرامبر

تا خالف امرراتمؤم رن ،گک تارگخِ قابل بررسا اسا ؛ باگ ،بررسا شاود؛ اما در ن اهان و ساارت ب
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خلفا ب هرچو

نباگ ،باش»،سنگ اهلل خام ا .)1370/12/13 ،

 -6نتیجهگیری
انقالب اساالم  ،ب ا فکر شاامخ ،مساتحکم و خوتب ر ا اسا ک با بااتوتر ،معارف واال اته ،
انساان  ،اساالم و قرنن و انقالب ب دنبال ذیاود انجررهاگ اسا ک محرط شارکنتود ب وسارل
درنورده اسا ک رهاگ اا ن  ،مطلوب و مقصاود فطر بیار

ن ها بیار امروا را ب اساارت خوگ

اسا  .اا همرن رو ،انقالب اساالم عالوه بر ننک در قاتش مهور اساالم اگرا تجسام گافت اسا ؛
حائز پرا ها فرامرا  ،هان و برناتملل هسا ک امر سااا صا،ور ن شا،ه اسا  .بر اگن اساا ،
مقات

حاضار درصا،د بااخوان ان،گیا

نگ اهلل خام ا

سم،ظل اتعات

برنم .،اا اگن م ظر ،تالت شاا ،تا دگ،ذاه معظمت در س ا بش

) در خصاود ماهر صا،ور انقالب
چرساات  ،اه،اف و ابزارها صاا،ور

انقالب ،بررس و اا اگن رهررر ،ب ماهر ن ره مو ش.،
ب،گن ترترش ،در حواه چرسات برا شا ،ک صا،ور انقالب ب مع ا صا،ور فکر و ان،گیا تعرگ
ذردگ،ه و اا ن ب مااب

ابت ا ن بر اراتها

گک پ،گ،ه فره ر گاد شا،ه اسا ک در نترج

انساان  ،معارف قرنن و انساا سااا اساال و اراتها انقالب  ،در مطابق کامل با فطرت انساان قرار
ذرفت اسا و همهو عطر ذلها بهار و نسارم رورافزا در مرا انساا ها صاادر م شاود .اتبت ب
اگن مهم نرز اشااره شا ،ک اذرچ در برانات معظمت اا صا،ور انقالب ب ع وا گک امر پریار سمحق
گافت ) گاد شا،ه اسا وترکن ،با تو
مل م توا ب دشام

به

ب موانع ک در اگن مسارر فرارو ن اگجاد شا،ه اسا ک اا ن
اساتکبار هان در مش،وت سااختن تصاوگر انقالب اساالم و میااب

سااختن ن با صا،ور انقالب در ادبرات راگج عُرف ساراسا ک بر ادبرات مارکسارسات اساتوار اسا ،
اشاااره نمود؛ اااگنرو ،اسااتمرار صاا،ور ن اهمر گافت اس ا  .درواقع ،ننه امروا ساابش م شااود تا
مهور اساالم درصا،د برنگ ،تا پرا انقالب خود را ب ذوت هانرا برساان ،،تصاوگر مش،وشا
اسا ک اساتکبار هان ساع م نماگ ،اا ن تصاوگر نماگ .،بر همرن اساا
انقالب در برا رهبر حکرم

انقالبسم،ظل اتعات

اسا ک اشااع

پرا

) اهمر م گاب.،

در رابط با اه،اف صا،ور انقالب نرز برا شا ،ک مهمترگن ه،ف ن  ،رساان ،پرا فره گ قرنن و
انساا سااا اساال ب ذوت هانرا هسا  .در ک ار اگن ه،ف ،اه،اف خُردتر نرز توساط معظمت برا
ش،ه اس ک و

اشتراک هم

ن ها ،ماهر فره ر اگن اه،اف هس .

در خصااود ابزارها صاا،ور انقالب نرز با بررساا برانات نگ اهلل خام ا

سم،ظل اتعات

) ب اگن نترج

ره مو شا،گم ک اگیاا ضامن نه و نف اساتفاده اا ابزارها نظام  ،ارالعات و ام رت  ،عموما بر
با کاارذرر ابزارهاا فره ر تاثکرا ،نمودهانا ،و اا همرن رهرارر بود کا با ابزارهااگ نظرر صااا،ور
اترو اشاره ذردگ.،

ف اور ها نر  ،ساخ فرلم و انتیار کتاب ب ابا ِ راگج در دنرا و ساخ

امع

در گک معب  ،کل م توا ذف ک بررسا صا،ور انقالب در ان،گیا

نگ اهلل خام ا

سم،ظل اتعات )

حکااگ اا ن دارد ک صااا،ور انقالب اا م ظر معظمت در معاا ،اه،اف و ابزارها خود دارا ماهرت
نرافزاران و فره ر هس ک در تقابل با روگکرد قهر و سش افزاران ن قرار م ذررد.
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