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  6اسالید 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 بزرگ مأموریت عنوان بحث : سخنرانی چند رسانه ای 

  8اسالید

 ایجاد انگیزه 
 هشت پای پیش گوی جام جهانی

کرد در جام در اوبر هازن آلمان زندگی می« سی الیف»پل هشت پای معروف آلمانی که در آکواریوم 
ها و حتی مقامات سیاسی را به خود جلب کرده بود. او ها توجه تمام رسانهبینی نتایج بازیجهانی با پیش

را به درستی پیشبینی کرد. به و رده بندی  از جمله بازی فینال  2212 نتیجه هشت بازی جام جهانی 
در اوبرهاوزن آلمان، پل به مرگ طبیعی مرد و مجسمه یادبودی « سی الیف»گفته مسئوالن آکواریوم 

در راه است. « 2پل »نیز برای او ساخته می شود. آن ها همچنین یک پیام دیگر نیز برای جهان داشتند:
که پل نام داشت کارش را با پیشگویی دیدارهای آلمان در مرحله گروهی جام  این هشت پای پیشگو

ها را به آغاز کرد. پیشگویی درست دو پیروزی و یک شکست برای آلمان تمام توجه 2212جهانی 
آکواریوم اوبرهازن در آلمان جلب کرد. پل غذای خود را از میان یکی دو ظرفی که پرچم کشورها روی 

کرد، کرد و در میان تعجب همگان از هر ظرفی که غذایش را انتخاب میبود انتخاب میآن کشیده شده 
 .گذاشتهمان کشوری که پرچمش روی ظرف غذا بود، بازی را با پیروزی پشت سر می

 3اسالید
 ساله نوسترآداموس  ۰۵۵افسانه 

رافه پرستی و خرافه یکی از تمهیدات فراماسونری تحت استیالی یهود مبتال کردن مردمان جهان به خ
گرایی بوده است. حجم تالش و سرمایه گذاری تشکیالت فراماسونری برای نفوذ دادن خرافاتی که زایل 
کننده قدرت تعقل و تفکر توده ها بوده و آنها را به انفعالی رام کننده در برابر حوادث پیرامون جامعه می 

بشر غربی امروزی مدعی عقالنیت و دانش و تفکر کشاند به اندازه ای بزرگ بوده است که حتی توانسته 
دسامبر  21را نیز به بازیچه بگیرد )هجوم اروپاییان به روستایی در فرانسه برای در امان ماندن از نابودی 

 (.و بسیاری موارد دیگر 2212

زی با تنها یکی از پروژه های فراماسونری یهود برای با 2212شعبده بازی اخیر در روزهای پایانی سال 
عقاید و باورهای آخرالزمانی مردم جهان و لوث کردن موضوعات پیرامون آن همچون ظهور منجی 
آخرالزمان و حکومت جهانی عدالت بود که با سرمایه گذاری چندین ساله و میلیون ها دالری اختصاص 
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ماسونری برای اشاعه خرافه از بزرگترین دستاویزهای فرا  .یافته از سوی زرساالران یهود پیگیری شد
  .منفعل کردن جوامع بوده است

  4اسالید
ها دو نمونه پیش گوی داخلی هم در بین مسلمانان برای شما معرفی اما در ماجرای انواع پیش گو

 میکنیم.
 نهم و هشتمو عرفای سده  اقطاباهلل از شاه نعمت. ه است صوفییکی از بزرگان اهلل ولی شاه نعمت

ها را نیز تحت تأثیر خود قرار ایجاد کرد و پیروان سایر طریقت تصوف در جدید طریقتی که است هجری
او دیوان اشعاری دارد که در یکی است.  اللهیدراویش نعمتو قطب  تصوف ایرانداد. او از جمله شعرای 

 کرده است.از آنها آینده ایران را از زمان صفویه تا انقالب اسالمی ایران و ظهور پیش بینی 
و گفته در هر قرنی چه پادشاهی با چه اسم و عنوانی حکومت میکند و اشاره ای به اتفاقات مهم هر 
عصری نموده است. البته برخی ها اشکاالتی به دیوان او وارد کرده اند و مدعی شده اند که در متن آن 

 ز لطف نیست.تصرف و دستکاری صورت گرفته است اما در هر حال خواندن اشعارش خالی ا

 بینماز سالطیــن گــردش دوران یک به یک را سوار می 

 بینـــماز بـزرگـی و رفعـت ایشــان صفــوی برقرار می 

 بینــــمنادری در جهان شــود پیــدا قامتــش استــوار می 

 اشاره به ترور ناصرالدین  )از شهنشــاه ناصـر الدین شـاه شیــونــی بیــم دار*می بینــم
 (هشا

 جنگ جهانی اول( ی بسیار در یمیــن و یســار*می بینـمجنگ وآشوب و فتنه( 

 شه چو بیرون رود ز. جاگاهش* شاه دیگــر** بکارمی بـینـم 
 کند و نه مرگ او.مراد، احمد شاه قاجار است، جالب آنکه به خروج او از کشور اشاره می

  بینــممیچون فریدون به تخـت بنشینـد نوکرانـش قطـــار 
 مراد، رضا شاه است.

 *علمــــــای زمــان او دائــــــم همــه را تـــــار ومــارمی بینــم 
ی دوران حکومت رضا شاه تقابل دولت با دین و روحانیت، هیچ گاه در تاریخ ایران، به اندازه

نیت را فرو نبوده است. او کوشش کرد تا لباس روحانیت را از بین برده و به کلی سازمان روحا
 بپاشد.

 *هست فصل حجاب در عهدش فصــل را بــی اعتبــارمی بینم 
 ترین اقدام ضد دینی رضاشاه، کشف حجاب زنان بود.مهم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%A8_(%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B7%D8%A8_(%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C


 82ساز.....................................................................................انتخاب های تمدن 

 

 

  چون دو ده سال*پادشاهـی کرد شهیــش بـــرکنــار**می بـینــم 

 اشاره به برکناری و تبعید رضاشاه.

 بینمــار میپسرش چــون به تخت بنشینـــد بوالعجــــب روزگ 

 یابــم مُبتــدع* افتخــــارمی بــینـممذهب و دین ضعیـف می 

 بینــمغــــارت و قتـــل مــردم ایــران دست خــارج به کــار می 
 اشاره به آغاز جنگ جهانی دوم.

 بینـمچل* چون که پادشاهی کرد سلطـــه اش تار و مار می کم ز 

  بینـمعالمـــــی، چون نگــار میبعد از او شـــاهی از میــان بــرود 

 ز نســـل آل رســـول نــــام او، بـرقـرار*می بینـــم سیـــدی را 

 بینـم( * آشکـار شـود ســروری را ســـــوار میلنایــب مهدی )عج 

 5اسالید 
 برای طنز این ها رو منسوب کردند به شاه نعمت اهلل ولی 

 نمیبیدالر م شیافزا                 بعدِ سال نود  یاندک 

 نمیبیدر پس ماجرا، ابتکار م        رود   نیاز ب یبرق یخوردو 

 نمیبیم مهاریسوخت ب متیق   گرددیسوخت دوباره برم کارت 

 نمیبیقطار م لیخروج از ر     شود       لیمهر تعط مسکن  

 نمیبیسرِ کار م یمردم کشور     صرف برجام شود        سالها  

 نمیبیشعار م دونیحسن نام، فر          یهزار و چهارصد دولت تا 

  1اسالید
عباس اما پیش گوی معاصر دیگری داریم به نام حجت االسالم و المسلمین مصباح زاده که ایشان 

، قرآناستخراج سالیانه تقویم نجومی و ترجمه  وروحانی و منجم معاصر است  1311مصباح زاده متولد 
 .و برخی ادعیه از آثار اوست مفاتیح الجنان، صحیفه سجادیه

او در هر سال در تقویم نجومی اش پیش بینی هایی میکند که در خور تامل و تعجب است . علی 
 دارد .  1389الخصوص پیش بینی هایی که در مورد ماه دی و بهمن 

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D9%86
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حجت االسالم عبادی امام جمعه کنونی بیرجند در یکی از سخنرانی هایشان اشاره به تقویم ایشان میکند 
 گوید : و می

سال است با تقویم  45و متدین که حدود  مؤمنآقای حاج شیخ عباس مصباح زاده، ریاضی دان و منجم 
ایشان آشنا هستم، پیش و بعد از انقالب پیش گویی ها و نظراتی در خصوص مسائل عنوان می کنند که 

 در خیلی از جاها پیشگویی های ایشان جواب داده است.

 رده است.یادآور شد: آقای مصباح زاده فتنه اخیر که به وقوع پیوسته است را نیز پیشگویی کایشان 
حجت االسالم و المسلمین عبادی تصریح کرد: آقای مصباح زاده در هر ورقی ارادت خود را به حضرت 

نیز بعد از اخباری که می دهد، از بروز بعضی فتنه  89( نشان می دهد و در خصوص آذرماه لمهدی)عج
 ها و گرفتاری خائنین و اعداء خبر می دهد.

همان دی ماه باشد نیز آقای مصباح زاده پیش بینی کرده اند که بهت و وی ادامه داد: برای ماه بعد که 
 )که همان هم شد(کوری منافقان در پیش خواهد بود، لذا منتظر این اخبار نیز باشید.

حجت االسالم و المسلمین عبادی ادامه داد: آقای مصباح زاده همچنین در بهمن ماه به عزل بعضی 
می کند، لذا آن هایی که دارای مقام و مسئولیتی هستند، بعد از کشف  ، اشارهدر ایران  ارباب مناصب

 استار، تاریخ مصرفشان تمام می شود.

  7اسالید
 اما با تمام احترام به این عزیزان ما هیچ کدوم از اینها رو قبول نداریم. به خاطر اینکه : 

 نا منتشر نمیشه این آدما یه سری از پیشگویی هاشون غلط از اب در میاد که او اوالً
 دوما اساسا توجه به پیش گویی ها کار درستی نیست. و آدم نباید زندگی اش رو با پیشگویی جلو ببره 

 1سوما شارع مقدس هم از این موارد نهی کرده است .

                                                 
 رو نیاست که هرکدام حکم خود را دارد؛ از ا یمختلف یهاصورت یستارگان دارا تیبر اساس موقع ایو خبر دادن از حوادث دن ییگوشیپ.  1

 .شودیمطرح م ریآن در ز یهااز صورت یبحث در برخ

 . جواز خبر دادن از اوضاع ستارگانالف
 وسف،یحسن بن  ،یدانسته شده است.] عالمه حلّ زیجا میقسم از تنج نیگمان باشد. در فقه ا ایو  نیقی یخبر دادن ممکن است از رو نیا

 زی)ره( نیانصار خیق؛ ش1422، چاپ اول، )علیه السالم(، قم، مؤسسه امام صادق261، ص 2ج  ة،یمذهب اإلمام یعل ةیاالحکام الشرع ریتحر
قسم به  نی.[ البته وجود خطا در ا221، ص 1اند؛ کتاب المکاسب، ج را داشته دگاهید نیا یو ابوالفتوح کراجک یمرتض دیکه س کندینقل م

دو  یهم بر اساس شهادت و گواهآن از،یبه خبر آنها اعتماد داشت مگر در موارد ن دینبااست، و  ادیز ن،یوجود اشتباه در محاسبات منجّم لیدل
 .[223، ص 1عادل از آنها.] کتاب المکاسب، ج  نفر

 یستارگان با اعتقاد به نشأت آنها از اراده اله تیّاز آثار موقع ییگوشی. جواز پب
 ایو  ردیگیرونق م یمثالً کشاورز رد،یگیقرار م تیکه فالن ستاره در فالن موقع یهنگام ،یکه با اراده اله دهدیقسم منجّم خبر م نیا در

،  1را اعالم کند.] کتاب المکاسب، ج  ییگوشیپ نیاست ا زیبود، شرعاً جا نهیزم نیدر ا ینیقی اتیتجرب ی. اگر منجّم دارادهدیرُخ م یقحط

 .[224 – 223ص 
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  8اسالید 
و  شودینم لیتحص نیمسائل نجوم توسط منجّم شتریب: »دیفرمایم بارهنی( در الیه السالم)ع امام صادق

 اتیدسته از روا نی[ ا185، ص 9ج  ،ی.] الکاف«بخشدینم یچندان دهیفا دیآیهم که به دست آنها م یلیقل
 نیکثرت خطا در علم نجوم دارند. و هرکس که در ا زیاز ستارگان و ن یبعض ودنب داللت بر عالمت

                                                                                                                   
 با اعتقاد به نشأت آنها از خود ستارگان و اوضاع آنها ایاز حوادث دن ییگوشی. حرمت پج

.[ مقصود 224،  ص 1.] کتاب المکاسب، ج اندیویحوادث دن جادیناقصه ا ایصورت معتقد است که خود ستارگان علت تامّه و  نیدر ا منجّم
محمد باقر،  ،یقسم است.] مجلس نیاند، همرا به شدّت مورد نکوهش قرار داده میکه تنج یاتیروا زیاند و نرا حرام کردهفقها که آن یاز فتاوا

 قیتصد ؛اکرم)ص( امبریبه نقل از پ یتیدر روا کهنیق.[ پس، ا1423چاپ دوم،  ،یالتراث العرب اءیدار إح روت،ی، ب322، ص 56بحار االنوار، ج 
[ 699، ص 2شرح المختصر، ج  یجعفر بن حسن، المعتبر ف نینجم الد ،یحلّشده است،] محقق  یمعرّف یمنجّم، کفر عمل ییگوشیو باورِ پ

 .باشدیم میقسم از تنج نیمقصود ا
ام. و هر موقع که علم )نجوم( گرفتار شده نیرفته و گفتم: من به ا )علیه السالم(آمده است: نزد امام صادق نیَاز عبد المَلِک بن أع یتیروا در

 نم،یرا بب ریطالع خ یو وقت ،رومیو به دنبال آن کار نم نمینشیاگر آن شرّ بود م کنم،یقصد انجام دادن کارى را دارم؛ به بخت و اقبال نگاه م
حضرت فرمود: گفتم: بلى. آن «کنى؟یقضاوت م نىیببر اساس طالع»فرمود:  )علیه السالم(. امامدهمیرا انجام مدر پى آن عمل رفته و آن

استفاده  تیروا نیا از [262، ص 2ج  ه،یالفق حضرهیصدوق، من ال  خیش«.] است[ بسوزان! نىیبرا ]که در علم طالع تیهاپس کتاب»
ه اوضاع ستارگان و تفأل زدن به خود نمود، حرام است و گرنه مجرّد مشاهد یهاقسم حکم به گمان و برداشت نیکه اگر منجّم در ا شودیم

 [222، ص 1ندارد.] کتاب المکاسب، ج  یآنها اشکال
اوضاع ستارگان  دیاوضاع ستارگان. پس اگر بگو تیاست جزماً و با اعتقاد به عل ییگوشیحرمت پ شود؛یاستفاده م ات؛یدست روا نیاز ا آنچه

 نیدر ا رایدر آن نخواهد بود؛ ز یاشکال کند،یرا محو مبخواهد آن یکه اگر اراده قاهره اله یهستند به طور یحوادث نیرخداد چن نهیزم
به  ایبه انکار خداوند و  یاعتقاد نیچن اگر .[229، ص 1.] کتاب المکاسب، ج ستیاند، نکرده ینه میکه از تنج یاتیمشمول روا رتصو
باشد که  نیو حرام است. اما اگر اعتقاد به ا یقیو حق یکفر اعتقاد قیمصاد نیاز بارزتر برگردد، ایخداوند از تصرّف و اداره حوادث دن لیتعط

هرکس که  یو اعتقاد یقیفتوا به کفر حق یکلطور به توانینم ن،یندارد. بنابرا یاشکال اند،یستارگان همچون ابزار تابع محض اراده اله
.] کتاب کندیموارد م نیاز ا کیبرگشت به کدام کهنیمعتقداتش را مالحظه نمود و ا دیبه استقالل ستارگان دارد، داد، بلکه با دهیعق

 .[215 – 212المکاسب، ص 

 اندیویوقوع حوادث دن یها. حرکات ستارگان، عالمتد
بدن انسان  یقلب و اوضاع داخل تیعالمت مانند عالمت حرکات نبض و رنگ چهره از موقع نی. اداندیاعتقاد را کفر نم نیاز فقها ا یکس

دانسته و اجازه  حیکه علم نجوم را صح یاتی)ره( مراد از آن دسته از رواییبها خیش دگاهی.[ و از د222 – 221است.] کتاب المکاسب، ص 
 یعالمات ات،یاز روا ی[ مفاد بعض138ص  ة،یالهالل قةیالحد ن،یمحمد بن حس ،ییبها خیقسم از نجوم است.] ش نیاند، همرا دادهتعلّم آن

امور  زیو ن میبر همه عال نیحوادث شرّ را گرفت. البته چون منجم یجلو توانیاوضاع ستارگان هست که با توسل و دادن صدقه م یبرا
، ص 1بدهند.] کتاب المکاسب، ج  یظن ایو  یحکم قطع توانندیبخش از علم نجوم هم نم نیندارند، در ا یآنها اطالع کاف دافعمعارض و 

 اند:بر سه دسته دهندیخبر م ندهیاز وقوع آن در آ نیکه منجّم ی: حوادثدیگویم ییبها خیش   .[223  - 222

 است. ثیو احاد یکه با استفاده از منابع وح یادسته .کی

 آنان است. یمتماد انیاز تجربه سال یکه ناش یادسته .دو

 بر آن ندارند. یاحاطه کاف نیاست از اوضاع مختلف ستارگان که منجم یکه ناش یادسته. سه

 .[ 141ص  ة،یالهالل قةی.] الحدستین نیو مورد قبول است. اما در قسم سوم چن حیدو قسم اول؛ اخبار آنان صح در
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حکم  کهنیمگر ا کند،ینم دایپ نیگمان و قطع به سخن منجّم گاهچیکه ه دیخواهد د دیتوجه نما اتیروا
 آنها باشد. یاز تجربه طوالن یآنان ناش

و  زندیبپره ییگوشیدر ابتدا از اظهار نظر و پ نی: سزاوار است که خود منجّمدیگویم یانصار خیش
 1ارائه دهند. ستین دیو بع باًیمانند تقر یرا در قالب الفاظ  داشته باشند آن ییگوشیچه خواستند پچنان

 ی :ریگجهینت
و اعتقاد به علت  کردیبا رو ند،یگویها ماوضاع ستارگان درباره سال لهیآنچه را که منجّمان مسلمان به وس

باطل  یاعتقاد نیفقها چن دگاهیو د اتیوگرنه بر اساس روا ست،ین ایحوادث دن یرگذاریو استقالل در تأث
 و حرام است.

 روحتون شاد بشه. ولی اصال جدی نگیرید. ما هم این موارد رو آوردیم تا شما یه مقدار

 9اسالید 
 خواهم یک منبع و یک کتاب پیش گویی به شما معرفی کنم که چند تا ویژگی داره :اما من می

 .هم تمام پیش گویی هاش درست و دقیقه و همه رو تو خال زده  .1

 .روز قیامت رو پیش گویی کرده است هم تا .2

 .این جهت هیچ اشکالی بهش وارد نیستهم موافق قران و روایات هست و از  .3

 لیف کردند در دنیا و در تاریخ بشریت نمونه نداره . یئت تحریریه ای که این کتاب رو تأضمنا ه .4

 سال پیش هست. 1222هم از همه این موارد قدیمی تره و مربوط به بیش از  .5

  61اسالید
د متشکل از حضرت زهرا جالبه که بدونید هیئت تحریریه این کتاب یک گروه سه نفری بودن

حضرت علی علیه السالم و حضرت جبرئیل علیه السالم. بله اون کتاب،  (سالم اهلل علیها)
کتاب شریف مصحف فاطمه است که هم اکنون در دستان مبارک امام عصر ارواحنا فداه قرار 

 دارد. 
 :ندیفرما یباره م نیالسالم در ا هیحضرت امام صادق عل

                                                 
 .232، ص 1کتاب المکاسب، ج  .  1
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«َّ لعَِّإن  ةا ِطما َّصیلَّاهیَفا ِ ُسوِلَّاَّلل  َّرا ْعدا ْتَّب ا کثا ِعََّّهیاَّللَّلعَّالسالمََّّما ََّسب ْ َْسًةَّوا َّوَّآهلََّخا َّی  اََّّمًاَّْیََّّنا ها لا خا َّدا َّاکنا وا
ِدَّ ٌََّّدَّیُحْزٌنَّشا ا ِبَََّّعا

ا
َّأ ََّّاهیا َّاکنا ِتَّیوا

ْ
َّأ ئ ََِّّاهیا

را ْ ب  َّجا ََّّهیلعَُّلَّی  َّفا ََّّْحِسُنَّالسالمَّ ا اََّعا ها اءا زا ِبََّّعا
ا
َّأ ََّّاهیا َّوا َّی  ََُّّیَّطا اَّوا َسها ْ ف  ب ا

َّ ای  ُرها ب ِ
ِبََّّخ ْ

ا
ْنَّأ َّعا ََّّاهیا اکِنِهَّوا َّما َّوا ای  ُرها ب ِ

اََّّخ ْ اَِّفََّّوکُنَّیِِبا ها ْعدا ََّّب ا ایُذر  ََِِّّتا ِ
ََّعا َّاکنا ِلکَّکُتُبَّیالسالمََّّهیلعَّوا  1 ذا

 66اسالید
در ایامی قرار گرفته ایم که بین دو مناسبت است هر دو مناسبت مربوط به حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
است . خوبه به یکی از بهترین فضائل حضرت صدیقه طاهره زهرا سالم اهلل علیها اشاره کنیم. دهه اول 

ها است . و هم اکنون بهمن ایام شهادت بی بی بود دهه سوم هم ایام والدت حضرت زهرا سالم اهلل علی
که در ایام اهلل دهه فجر هست بگذارید فضیلت خوان ما در این جلسه و در این ایام فاطمی، فرزند برومند 
و کبیرش ، روح خدا ، حضرت روح اهلل الموسوی الخمینی باشد که این جلسه هم به نام و یاد امام 

 بزرگوارمون تشکیل شده است.  
  فیلم امام خمینی :

طور که جبرئیل بر آنها نازل شده باشد، فقط این ام که وارد شده باشد اینرباره ائمه هم من ندیدهحتى د

طور مکرر در این ام که جبرئیل بهست که آنکه من دیده -سالم اللَّه علیها -است که براى حضرت زهرا

گفته است و را مى گذشته است، آن مسائلاى که بر ذریه او مىشده و مسائل آتیهروز وارد مى 25

کرده است. و شاید یکى از مسائلى که گفته است، راجع به مسائلى است که در حضرت امیر هم ثبت مى

است، براى او ذکر کرده است که مسائل ایران  -سالم اللَّه علیه -عهد ذریه بلند پایه او حضرت صاحب

 2.دانیم، ممکن است جزو آن مسائل باشد، ما نمى

-توسط جبرئیل بر حضرت نازل میگویی های زندگی ذریه فاطمه زهرا  نید تمام پیشخوبه که بدو

هم مینوشت که همه در کتابی به نام  (علیه السالم)ین مؤمنکرد و امیرالشد و بی بی آن را امالء می
 مصحف فاطمه جمع آوری شد و آن کتاب هم اکنون در دستان مهدی فاطمه است. 

 
 
 

                                                 
 459، ص 1ج  ،یاصول کاف.  1
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  68اسالید

کنه و او رو میشناسه براش دعا میچه حس قشنگیه وقتی آدم تصور میکنه که خانم فاطمه زهرا 
که یک  )ره( موریت داده. حتی تصورش هم قشنگ و لذت بخشه. امام خمینیبه او امید بسته و بهش مأ

 مرجع تقلید و یک عارف بزرگ هست این گمانه و تصور قشنگ رو داشته نه یک آدم عادی!!!
و همه ان ها را به اسم و  روایت داریم اسامی تمام شیعیان ما در لوحی نزد ما محفوظ است چون

اسم او را برده است و شنود بوده است از اینکه حضرت زهرا شناسیم . لذا امام خشان میمشخصات
  ین علیه السالم نوشته است.مؤمنامیر ال

من حادث، و  کونیما  هی، ففآمده است: و اما مصحف فاطمه علیه السالم از امام صادق یتیدر روا
 1. عهان تقوم السا یال ملکیأسماء کل من 

در آن است،  نیواقع گردد. هم چن ندهیکه در آ یزی، پس در آن است هرچ: اما مصحف فاطمهیعنی
 رسند. یم یو به زمامدار ابندی یحکومت م ا،یدن انیکه تا پا یتمام کسان یاسام

در گفتگویش با جبرائیل ممکن است از انقالب ما هم سخن گفته   )ره( می فرماید حضرت زهرا امام
 گه : باشد و این روزها را دیده و برای ما دعا کرده باشد. منتظر این روزها بوده است شاعر چه قشنگ می

 چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما 
 همه شیعه گردیم و بی تاب موال 

 واده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما غالمی این خان
 امیرت مشخص مسیرت مشخص  

 مکن دل دل ای دل بزن دل به دریا 
 امام خمینی یکی از اون کسانی بود که واقعا دل رو زد به دریا

 کنهامام خمینی واقعا مسیرش رو مشخص کرده بود. و میدونست داره چکار می
 چه کار کنه  ؟ مسیرش چی بود ؟حاال راستی راستی امام خمینی میخواست 
 او که بود ؟ او چه کرد ؟ او چه خواست ؟  
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  63اسالید

 اقناع اندیشه
 ذهن امام 

بیایید یه کم بریم تو ذهن امام ببینیم این مرد بزرگ چه جوری فکر میکرده ؟ نگاهش به این انقالب چی 

 نسبت به انقالب چی بوده ؟ )ره( بوده ؟ هدفش از این انقالب چی بوده ؟ اندیشه امام خمینی 

 به نظرتون امام خمینی از این انقالب دنبال چی بوده ؟

 به نظرتون امام دنبال این بود که :

 شاه رو بگیره ؟

 صدام بگیره ؟

    64اسالید
 اسرائیل رو بگیره ؟

 آمریکا رو بگیره ؟ 

 کدومو بگیره ؟  

 کمی به جواب نزدیک شدید .

ودی و سرنگونی اینها نبود . نابودی این ها پلی بود برای رسیدن به یک هدف اما هدف اصلی امام ناب

 باالتر . هدف امام هدفی باالتر از این ها بود.

    56اسالید
 ؟ کجا فهمیده بود باید چه کار کنه امام چی بود؟ و ازمأموریت هدف و  اما واقعاً

 61اسالید
)ره( از اید بریم سراغ قرآن. امام خمینیچی بود ؟ ببرای اینکه معلوم بشه هدف امام از این انقالب 

 یک گمانه زد که ممکن است انقالب ما هم در محفل عشق جبرئیل و فاطمه و علی مصحف فاطمه
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ذکر خیری از آن شده است اما از قرآن دیگر گمانه نزد بلکه یقین حاصل کرد و برای  )علیهما السالم(

 مشخص کرده بود. مأموریت خودش 

 76د اسالی
 موریت امام از قران أفهم م

امام چیزی را متوجه شده بود که دیگران  امام یه چیزی رو فهمیده بود که آن فهم خیلی فوق العاده بود .

 متوجه نشده بودند . لذا در صحیفه امام در جریان رفتن شاه اینگونه آمده است : 

 شود، نکنید، خونریزى مىنمى »که گفت  رسید مىگفت، هرکس مى  اى که همه کس مىآن مسئله 

این شاه  -دیگر -آقا دیگر بس است،»، بعضى از آقایان از قم به من نوشتند که «شودشود، چه مى 

ور  دانستند قضیه را و معذور بودند. از این خوب، اینها نمى« ماندنى است، دیگر بس است رها کنید

 1د . خیرخواه بودند، معذور هم بودن

 86اسالید 
خواهد اما این یگانه دوران و نشانه دیگران خوب نفهمیده بودند که قرآن از آنها چه می :فرمایدامام می

بلوغ شیعه اینگونه فهمی از قرآن داشت و معلم همه مسلمانان، شیعیان، منتظران و آزادی خواهان عصر 

 ظهور شد و به ما یاد داد چگونه قرآن بخوانیم.

کند آنها آیات دعوت به سرنگونی طاغوت و مبارزه با طاغوت میکند و توصیه میآیات متعددی مانند این 

ُنََّّلِلَّ﴿ 2را بکشید تا دیگر فتنه ای روی زمین نباشد. ی  َّادل  یوکنا ٌةَّوا نا َِِّفْ َّالَّتاوکنا َّت  َّحا اقِتُُلُُهْ  (38انفال)﴾َّوا

 : کند این استه میموریتی که از این آیأامام خمینی برداشتی که از این آیه دارد و استفاده م

 

                                                 
 292، ص 12صحیفه امام؛ ج .  1

قاتِلُوا الْمُشْرِکینَ کَافَّةً کَما ﴿ - (182)بقره/ ﴾سَبیلِ اللَّهِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ ال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال یُحِبُّ الْمُعْتَدینَ  وَ قاتِلُوا فی﴿. 2

 (36)توبه/ ﴾یُقاتِلُونَکُمْ کَافَّةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقینَ 
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سخنرانی امام خمینی )ره( در جمع مسئوالن نظام اسالمی درباره استمرار مبارزه تا 

 3131 رفع فتنه از عالم در سال

ه فرماید:قرآن می نا َِِّفْ َّتاوُکنا َّال َّتی َّحا دعوت می کند به مقاتله برای رفع فتنه؛ یعنی  بشر را همة ،اقِتُُلُُهْ

از آنی است که ما می گوییم، ما یک جزء کوچکش را  ، این غیر«جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم»
یک دایرۀ خیلی کوچکی از این دایرۀ عظیم واقع هستیم و می گوییم  گرفته ایم، برای این که خوب! ما

مقصودمان هم پیروزی بر کفر صدامی است یا پیروزی بر، فرض کنید باالتر «. پیروزی جنگ تا»که: 
یعنی، باید  ؛«جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم»آنها. آنچه قرآن می گوید این نیست، او می گوید:  از

دارند ادامه به  قدرت کسانی که تبعیت از قرآن می کنند، در نظر داشته باشند که باید تا آن جایی که
رحمتی است برای عالم و یک رحمتی  نبردشان بدهند تا این که فتنه از عالم برداشته بشود. این، یک

رحمت بودن جنگهای پیامبر برای عالم جنگ های  است برای هر ملتی، در آن محیطی که هست.
ی که با آنها جنگ می کرده است. رحمت بوده است حتّی بر کفار پیغمبر، رحمت بوده است بر عالم و

برای این که، فتنه در عالم اگر نباشد، همة عالم در آسایش اند. اگر چنانچه آنهایی  رحمت بر عالم است،
مستکبر بر او  مستکبر هستند، با جنگ سرجای خودشان بنشینند، این رحمت است بر آن امتی که آن که

 الهی بر اعمال ماست. رحمت است، برای این که اساس عذابغلبه کرده است. بر خود مستکبر 
را فهیمده تسلم کرده و انگیزه قوی دارد که حتی در مأموریت ببینید عزیزان امام خمینی چنان محکم 

 گوید : می 52/  9/  22 پاریس و قبل از انقالب مورخ :
بریم به تفنگ می  یکوقتی هم دستمان برسد، دستفیم که با اینها معارضه و مبارزه بکنیم. اگر ما مکلّ

کنیم، هر وقت مقتضی می  زنیم و معارضه با آنهاکنیم. خودمان تفنگ به دوشمان میو معارضه می
 1 بشود.

 96اسالید 
دهم.         منین و جبهه حق می: من مأموریتی خاص به شما مؤفرمایدمنین میخدا تو قران به مؤ

 دهم این است: موریتی که به همه انبیاء و امت های آنان میأم

 .سرنگونی طاغوت است موریت اول: مبارزه با طاغوت،مأ

ْثناَّف»ََّّ عا ْدَّب ا ا ف 
ا َّل اُُغتَّوا واَّالط  ِِنُ َّاْجتا َّوا ا ُدواَّاَّلل  ِنَّاْْعُ

ا
ُسواًلَّأ ٍةَّرا م 

ُ
َّأ  (36)نحل  «ُُک 
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 81اسالید 
 .کره زمین استموریت دوم: اعتالی کلمه حق روی أم

«َّ یَُّها ِ
ََّّاَّل  ْرَسلا

ا
ََّّأ ُ ُسوهلا دیَّرا ِنََِِّّبْْلُ ِدی  ََّّوا اق 

ْ
ُهََّّاْل ِهرا ظ ْ ََِّّلی  ا َََّّعا کونا ْْشِ

ُ َّاْلْ َّکِرها ْ َلا َّوا ِ
ِنَّکِّل  ی   (8: الصف) «ادل 

اوست خداوندی که رسول خویش را به هدایت ودین حق فرستاد تا او را بر همه ی دین غلبه دهد؛  
 .هرچند که مشرکان ناخوش دارند

 فرمایند: امام در همین زمینه می
 1باید بسیجیان جهان اسالم در فکر ایجاد حکومت بزرگ اسالمی باشند و این شدنی است. 

 اهلل عرض خواهیم کرد . ء شاإن بیانات فراوانی دارد که البته در این زمینه امام خمینی 

 68اسالید 
ن آنها موریت  بزرگ به امت بنی اسرائیل داده شد که طبق آیه قراأدر قران ابتدا این م

 فرماید: موریت از آنها سلب شد . خداوند در سوره مائده مینتوانستند انجام دهند و مأ

ًباَّۖ» ی  ِ ف  َّب ا ا ْشا َّعا ْ ُمَّاْثِنا ُ اَّنِِمْ ْثنا عا ب ا َّوا لا ائ ِی  ِِنَِّإْْسا َّبا
اقا َِِّمثا ُ َّاَّللای ذا خا

ا
ْدَّأ ا اف  ل ََّّوا لا اقا ََّّوا ُ ََّّاَّللای ََِّّإِنی ُكْ عا ْنَََّّّۖما ِ ی 

ََّّلا ُْتُ َقا
ا
ََّّأ ةا اکا َّالای ُتُ ْ آئ ای  َّوا ةا الا الصای

َّقاْرًضا ا َّاَّللای ْضُتُ ْقرا
ا
أ َّوا وُُهْ ْرُُتُ زای عا َِّبُرُسیِلَّوا ُتْ ْ آَما اََّّوا ْخِِتا َّی ا ِْريَِِّمْ خ 

اٍتَّی ا ای َّجا ُكْ ْدِِخانای
ُ ا
َل َّوا اِتُكْ ئا ی ََّسب ِ ُكْ

ْ ََّعا نای ا كاِِفی
ُ ا
َسًناََّل حا

اُرَّۚ ْْنا
ا ْ
ْنََّّاَل ا َََّّفا ا ََّّكاِفا ْعدا ََّّب ا َِٰلا ََّّذا ُكْ ِبیِلَََِّّمْ َّالَسی اءا ََّسوا لای ْدَّضا ا  (12) «َفا

ْْلاَّ» عا َّج ا َّوا اُُهْ ن  عا
ُهْمَّلا ا ِهْمَِّمثاق  ِ ض 

ق ْ ِعهفاِبامَّنا واض ِ ْنَّما َّعا ِِلا
َّاْلكا ُُفنا ًةَُّيَحا  ْمَّاقِسب ا ُ اُسواَُّقُُلَبا ن  اَّوا ًی ط  اَّحا  (13)ُذِكیُرواَِّبِهََِّّمای

و همانا خدا از بنی اسرائیل عهد گرفت و از میان آنها دوازده نفر بزرگ برانگیختیم )که پیشوای هر سبطی 

از به پا دارید و زکات بدهید و به فرستادگان باشند( و خدا بنی اسرائیل را گفت که من با شمایم هر گاه نم

من ایمان آورید و آنها را اعزاز و یاری کنید و خدا را قرض نیکو دهید، در این صورت گناهان شما بیامرزم 

پس هر کس از شما پس از عهد  .و شما را در بهشتی داخل گردانم که زیر درختانش نهرها جاری است

 .دور افتاده استخدا کافر شد سخت از راه راست 
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پس چون پیمان شکستند، آنان را لعنت کردیم و دلهایشان سخت گردانیدیم )که موعظه در آن اثر نکرد(، 

ها پند داده شد نصیب بزرگی را از دهند و از آن کلمات که به آنکلمات خدا را از جای خود تغییر می

 .دست دادند

 88اسالید 
اده شد که آنها هم نتواستند آن مأموریت را انجام دهد و خداوند موریت بزرگ به نصاری دأدر ادامه م

 موریت را از آنها هم سلب کرد .مأ

ىََّٰ» ارا اصا َّی  َِّإَنای َُلا َّاقا ينا ِ
َّاَّلای ِِما ََّّوا ْذَنا خا

ا
َّأ َا َِّإ اءا ا ص  ْ  ْ ا

ْْ
ا َّوا ةا اوا دا َّالْعا ُم ُ َا ْ َّئ ای  ا ْيی ا را ْْ

ا
َّفاأ َِّبِه َُّذِكیُروا ا اَِّمای ًی ط  ُسواَّحا ا َا َّ ُهْم ا اق  ََِِّّمثا َّْوِمَّيا

ِةَّ اما ا ی  ِ ََّّالْف  َسْوفا ُمََّّوا ُُئُ ِبی ا ََُّّيی  ُعونا ْصنا ُُناَّيا اَّاکا َِِّبا ُ  مائده( 14)َّ«َّاَّللای

و از آنان که گفتند: ما به کیش عیسی هستیم عهد گرفتیم )که پیرو کتاب و رسول خدا باشند( آنان نیز از 

کیفر عملشان( آتش جنگ و آنچه )در انجیل( پند داده شدند نصیب بزرگی را از دست دادند، ما هم )به 

کنند آگاه خواهد دشمنی را تا قیامت میان آنها افروختیم، و به زودی خدا آنها را بر )عاقبت بدِ( آنچه می

 .ساخت

 38اسالید 
بزرگ را به امت مرحومه پیامبر در صدر اسالم داد آنها هم طبق آیه قران مأموریت در ادامه خدا این 

 نجام دهند لذا از آنها هم سلب شد .را امأموریت نتوانستند این 

ُُقاَّف ْْنِ َِِّلُ
نا ْ َُّتْدَعا َّهُؤالِء ْنُتْ

ا
َّأ ََّّها ْنُتُ

ا
َّأ َّوا ِِنُّ ا َّالْع  ُ َّاَّلل  َّوا ِسِه ْ ف  َّب ا ْن ُلَّعا خا ْ ی  َّيا ا َّفاِإَّن  ْل خا ْ ی  َّيا ْ َِّما ُلَّوا خا ْ ی  َّيا ْ َِّما ْنُكْ ِ

ََّفا ِ َّاَّلل  یِل َسب 
َّ ْ ْبِدْلَّقا ْستا اَّيا ْ َل  وا َِّإْنَّئ ای ا اُءَّوا َقا ُ َّالْف  ُكْ ْْمالا

ا
ُكوُُناَّأ َّالَّيا َُُّث  ْ

ُ
ُك را ْ ب  ْا  (39محمد  )مًاَّ

شوید، پس برخى از شما بخل آگاه باشید! شما همان مردمى هستید که براى انفاق در راه خدا دعوت مى

[ خود بخیل است، و خدا ]از انفاق ورزند، و هر که بخل پیشه کند، فقط نسبت به ]سعادت و خوشبختىمى

و[ روى بگردانید به جاى ها انیاز است، و شمایید که نیازمند هستید و اگر ]از فرمانو صدقات شما[ بى

 [ نخواهند بود. آورد که مانند شما ]روى گردان، سست عقیده و بخیلشما گروه دیگرى را مى
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 48اسالید 
 امام فهمید االن وقت نقش آفرینی ما است 

رُك»مراد از  :اندرین فرمودهسفذیل این ایه عموم م  ایرانیان هستند.  «قماَّْب 

اَّياَّمعْشَّالعربَّاقلَّ (لعیهَّالسالمَّ)َّوَّفَّاْلجمعَّعنَّاْاقر ْ َل  وا ََِّّإْنَّئ ای ا ْ
ُ
ُك را ْ ب  ْا مًاَّ ْ ْبِدْلَّقا ْستا َّيعِنَّاْلواَ.َّيا

َّ
 85اسالید 

در روایت وارد شده است که برخی از افراد زمان پیامبر از این آیه ناراحت بودند و یه جورایی روی 

روی  اگر :فرمایدمنظور خدا از این که میاعصابشون بود. یک روزی به پیامبر گفتند یا رسول اهلل 

 ؟ کنم کیستجایگزین شما میبرگردانید یک عده دیگری را 

ََّّ َّصیلی َّاَنسًاَِّمَّاصخابَّرسولَّاَّللی رًاَّنِممَّاْلواََّوَّفهَّرويَّانی َّأبدلََّبمَّخب  وَّعنَّالصادقَّلعیهَّالسالمَّاقلَّدقَّوَّاَّللی
َِّمَّهؤالءَّاَّلين َّلعیهَّوَّآهلَّاقَلاَّياَّرسولَّاَّللی َّفَّكتابهَّوَّاکنَّسملانَّاَّللی َّلعیهَّوَّآهلََّّذكرَّاَّللی َّاَّللی َّصیلی اََّجبَّرسولَّاَّللی
َّوَّقمه ذَّسملانََّفالَّذها رضبَّيدهََّعَّف خ  َِّلناوهلَّراجلَِّمََّّق  ريا َِّبلب ی ََّلَّاکنَّااليامنََّموطًا ده يسَّئ ی  وَّاَّليَّب ف 

 32، ص: 5. تفسیر الصافی، جَفرس

 81اسالید 

-نایو معمار و بن یکس به اندازه رهبر انقالب اسالم چیه(السالم  همیعل) نیو معصوم میاز قرآن کر پس

را ندارد.  رانیا یانقالب اسالم تیها، اهداف، و شعاع مأمور شهیر انیب یستگیشا یاسالم یگذار جمهور

با  اتیح ین روزهایتا آخر یانقالب اسالم یروزها نیمختلف از اول یبه مناسبت ها «ره»ینیامام خم

با صدور )عجل(  یظهور حضرت مهد یمقدمه ساز یعنیانقالب  تیمأمور نیبرکت خود، همواره به ا

 اند. نموده حیبه سراسر جهان تصر یو انقالب یاسالم یهاشهیاند

  فیلم حاج آقای عالی
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 78اسالید 
 خاطره مرحوم  بشارتی 

که  ی، هنگام1359در تابستان سال کرد که: یکشور( نقل م نیشیپ ری)وز یمحمد بشارت یعل آقای

من باألخره »در مشهد گفته است:  یعتمداریشر یکه: آقا میداشت یل اطالعات سپاه بودم، گزارشمسئو

 .«کنمیامام اعالم جنگ م هیعل

 یبود و گوش م نییسرش پا شانیو ضمن ارائه گزارش خبر مذکور را هم گفتم. ا دمیخدمت امام رس من

 جمله را که گفتم سربلند کرد و فرمود: نیداد، ا

 یحکومت اسالم نجایدر ا م،یشویکرده است. ما موفق م نیما را خدا تضم یروزیپ ند،یگویچه م نهایا

 .«میسپاریو پرچم را به صاحب پرچم م میدهیم لیتشک

 1.سکوت کردند و جواب ندادند امام : خودتان؟دمیپرس

 88اسالید 
 :ه کمتر در بین مردم گفته شده استمتعدد از این گونه بیانات داشته اند کلذا امام خمینی)ره( 

مسئوالن ما باید بدانند که انقالب ما محدود به ایران نیست.  انقالب مردم ایران نقطه شروع انقالب 

 ( است. لبه پرچمدارى حضرت حجت )عج بزرگ جهان اسـالم 

 98اسالید 
 اشکال به پیش گویی

که رسیدید دارید  )ره( ؟ چطور به امام خمینیشما که پیش گویی رو قبول نداشتیدشاید شما بگید حاج آقا 

ها نسبت ل پیش گوییها نبود و دنبامیگید امام پیش گویی کرده بوده؟ نه عزیز جان امام اهل این حرف

 آینده نبود. امام روح اهلل بود. به

 31اسالید 

بود که از جانب خدا حرف میزد امام پیش گو نبود بلکه او روح اهلل بود او لسان اهلل بود او ذریه زهرا 

 شوند. رسند ید اهلل و اذن اهلل و لسان اهلل میبعضی از افراد که مراتب باالی عرفان می
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َّ ُ َّلل  َّاا لا َّ:َّاقا َّآهِلِ ْیِهَّوا
ا َّلعا ُ َّلل  َّاا یل  َّصا ِ َّلل 

ُسوُلَّاا َّرا لا ٍءَّاقا ْ ٌدَِّبَشا ْ َّْعا َا  َِّإ با ر  ا ف  اَّب ا َّما َِّتَّوا با را َحا َِّْلُ دا ْرصا
ا
ْدَّأ ا ًاََّفا ِِلی َّوا َِ َّ

انا ها
ا
َّأ ْ َِّما ََّجا  َّوا ز  عا

َّ ا ْضُتَّلعا را ا اَِّاْفب  َِّم  َا  َِّإ ب  حا
ا
ْبُتُهَّكُْنُتََّّْیِهَّأ ْحبا

ا
اَّأ ُهَّفاِإذا ِحب 

ُ
َّأ َّت  َّحا ِ

اِفَلا َِِّبنل  َا  ُبَِّإ ر  ا َتا ا ُهَِّلا َِّإن  َّوا ُعَِّبِهَّوا ْسما يَّيا ِ
َّل  ُهَّاا عا ْ َسا

ْبَّ جا
ا
ِنَّأ َعا اَِّإْنَّدا ِطُشََِّبا ْ ی  َِّتَّيا ل 

ُهَّاا دا َّيا ِطُقَِّبِهَّوا ی ْ يَّيا ِ
َّل  ُهَّاا َِّلَسانا َِّبِهَّوا َِصُ يَُّيب ْ ِ

َّل  ُهَّاا ا اَصا ْیُتُهََُّّتُهَّی  ْعطا
ا
ِِنَّأ لا
ا
َِّإْنََّسأ َّوا وا

ْنَّ ِديَّعا دُّ را ا ُهَّكاب  لِعُ ََّفا َنا
ا
ٍءَّأ ْ ْنََّشا ْدُتَّعا د  را اَّتا ُهََّّما تا َساءا ُهَّما كْرا

ا
َّأ َّوا ْوتا ا

ْ
ْل ُهَّاا ْكرا َّيا ْؤِِمِ

ُ ْلْ ْوِتَّاا  1. ما

 ترجمه:

بچیزى بمن  ۀهر که بدوستى از من اهانت کند بتحقیق براى جنگ با من کمین کرده است، و هیچ بند

نماز نافله بمن  ةباشد، و همانا او بوسیل امکردهتر از آنچه بر او واجب تقرب نجوید که نزد من محبوب

نزدیک شود تا آنجا که من او را دوست بدارم، و هنگامى که او را دوست بدارم گوش او شوم همان 

گوشى که با آن میشنود و چشم او گردم همان چشمى که با آن ببیند، و زبانش شوم همان زبانى که با 

 خواند اجابتش کنم، آن سخن گوید، و دست او گردم، همان دستى که با آن بگیرد، اگر مرا ب

 36اسالید 
 با پیش گویی )ره( تفاوت وعده های امام خمینی

 امام  پیش گو نبود و روح اهلل بود  پس اوالً

 تا فرق اساسی با پیش گوهای موجود داره. 3اگرم حرفی نسبت به آینده میزنه  دوماً

 : )ره(تفاوت اول پیش گوها با امام خمینی

اساس نجوم و رمالی و علوم غریبه است و بگیر نگیر داره اما پیش گویی پیش بینی های پیش گو ها بر 

های امام خمینی همش براساس حکمت و معرفته یعنی بهترین شناخت موجود بشریت از چند تا مولفه 

 بسیار مهم هست. در واقع اگر کسی شناخت بسیار دقیقی از موارد زیر است :

 خداوند و سنت های آن 

 یهای آنحقیقت دنیا و ویژگ 

 حقیقت انسان و توانایی های آن 
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 ) حقیقت دین ) قرآن و روایات 

 مطالعه تاریخ و شناخت زمان 

اگر کسی شناخت دقیقی و حکیمانه ای نسبت به این امور داشته باشد میتواند با بررسی و تحلیل شرایط 

تجربه فراوان دارد و بیان کند که سرنوشت آینده ملت ها و کشورها چگونه خواهد شد. مانند معلمی که 

 به شاگردش میگوید این طور که تو درس میخوانی حتما رفوزه میشوی. این پیش گویی نیست بلکه

 به گورباچف کرد. )ره( ان شوروی و توصیه ای که امام خمینیشناخت واقعیات ها است. مانند جری

  83اسالید 
  یوفیلم ماجرای شور

  33اسالید 
 :  )ره( وعده های امام خمینیتفاوت دوم پیش گویی با 

گویند در آینده چه میشود اما نقشی در ساختن و به وجود آوردن آینده ندارند اما امام پیش گوها فقط می

گفت ما باید در آینده چنین و چنان کنیم و اگر اقدام کنیم و به وظیفه خود درست عمل خمینی )ره( می

 شد.میکنیم قطعا آن گونه خواهد شد. و همان هم 

  43اسالید 
 :)ره(های امام خمینیتفاوت سوم پیش گویی با وعده

های اوند تبارک و تعالی در قرآن جملههای الهی میداد. خدکرد بلکه خبر از وعدهامام پیش گویی نمی

های شود . این ها فرمولین میگوید اگر این گونه باشید این گونه میمؤمنشرطیه فراوانی دارد و به 

به این  از این قواعد خبر داشت یا به تعبیر بهتر (ره)ت و چون امام خمینی سدر دنیا و آخرت ازندگی 

شود مانند این جزا حاصل می :گفتقواعد ایمان داشت. وقتی حصول شرط را میدید محکم و کوبنده می

 آیات:

 ىَّو را ُ َّالْف  ْهلا
ا
َّأ نای
ا
َّأ ْ واَلا ُ اَّآَما ْ اتایُقا اَّوا ْحنا ی ا ا اف  ََّّل ا َّلعا را ْمَّبا ْرِضَّهْیِ

ا ْ
اَل ِءَّوا اما َّالَسی ٍتَِِّما  (86)اعراف َّاکا

 َّْخ َّی ا
ا
ال خ ااُُفاَّوا َّی ا

ای
ال
ا
ُةَّأ ِئكا الا ا

ْ
ُمَّاْل هْیِ

ا ُلَّلعا ای ر  ا ب  اُمواَّئ ای ا قا َّاْسب ا َُُّثای ُ اَّاَّللای ُیی ا ئ  َُلاَّرا َّاقا ينا ِ
َّاَّلای ُُناَِّإنای  (32)فصلت َّزا

 َّ
ُ
َُصُك ب  َّيا ا واَّاَّلل  َُصُ واَِّإنَّئ اب  َّآَما ينا اَّاَّل  ها يُّ

ا
ُكَّياَّأ دقاما

ا
َّأ ِّب  ُيی ا َّمحمد( 2)ََّّوا

 َّ ْغِِفْ يا َّوا اِتُكْ ئا ی ََّسب ِ ُكْ
ْ ََّعا ْ ِِفی ُيكا ًَنَّوا َُّفْراقا ُكْ ْلَّلا ْجعا َّيا ا ُُقاَّاَّللای ای واَِّإْنَّئ ای  ُ َّآَما ينا ِ

اَّاَّلای ها ُيی
ا
اَّأ َّيا ُكْ َّانفال( 28)َََّّّلا
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 َّ ْحا ُمَّالای ُ ُلَّْلا ْجعا اِْلااِتََّسب ا ُُلاَّالصای ِ َعا واَّوا ُ َّآَما ينا ِ
َّاَّلای اَُّنَِّإنای َّ(86)ََُّّوًدی

های و حتی علم غیب هم نیست و حتی آدمیا و افسانه نیست ها رؤشود این حرفبرای اینکه معلوم 

کنند هم های ظاهری نگاه میهمه چیز بر اساس تجربه و واقعیت ها که بهتجربه گرا و پوزیتیویست

 قبول دارند، برخی از فرمایشات امام رو بررسی کنیم.

یک حکیم و فرد سیاستمدار بسیار هوشمند و  علیهم السالمامام با عنایت و استعانت خدای متعال و اهل بیت 

کرد و آینده را رقم واقع بین بود و بر اساس حکمت و درایت و مدیریتی که داشت آینده پژوهشی می

شناخت و هل دنیا رو میکردند. واقعیت های دنیا و امیزد. البته خدای متعال و اهل بیت هم کمکش می

-شناخت دشمن را واقعا میها ایمان داشت مردم زمان خود را میآندانست و به های الهی را میسنت

 کرد. بنابراین:ها حرکت میشناخت لذا بر اساس واقعیت

ها یا یا بهتر بگوییم آرمان و آرزوها یا تکالیف یا بهتر بگوییم پیش بینی ها، فرمایشاتیک سری از اندیشه

یک سری از آنها باید محقق  تحقق پیدا کرد . یکسری از آنها در حال تحقق است و )ره(وعده های امام 

 شود.

  53اسالید 
 های روح اهلل وعده

 دسته اند : 3پس اندیشه و آرمان یا آروزهای امام خمینی 

آن آرزوهای زیبا و قشنگ یا  در واقع باید بگوییم امام آرزوهایی داشت یا تکالیفی داشت که در راه تحقق

 بخشید. کرد و آنها رو تحقق میآن تکالیف با قدرت و اطمینان حرکت می

  وعده های تحقق یافته 

 وعده های در حال تحقق 

  وعده های تحقق نیافته 

  13اسالید 
 پیش بینی ها یا وعده های تحقق یافته 

 فرمود این شاه رفتنی است همان هم شد. امام می .1

 است! یرفتنشاه 
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 یبدان معن نیا یسقوط خواهد کرد، ول عاًیشاه سر میشاه بردارند، رژ تیدولتها دست از حما نیاگر ا البته

 یاست، شاه رفتن یملت ما حتم یروزیپ. میشوینم روزیکنند، پ تیکه اگر از شاه حما ستین

توقع ما از برادران  ینکنند. ول ایاز او دفاع بکنند  یو غرب یعرب ی... چه دولتها برود دیاست و با

 یروزیعرب با ما هستند و در زمان پ یهاالاقل داشته باشند. ملت ینید یبود که آنان آگاه نیعربمان ا

 1خواهد کرد.  رییآنان تغ یما، وضع تمام

 یو فروپاش یخود نابود لهیتوانستند در مخیافراد هم نم نیتر نیکه خوش ب یو در حال شیقرن پ مین

 میرژ نیا یسقوط و نابود ینیب شی)ره( با پ شاه را تصور کنند ، امام راحل یحکومت مستبد و فرعون

 :را آغاز کرد شیحرکت بزرگ خو یطانیش

را در  یپهلو سیسلسله ابل(، با خون خود، نیالسالم )امام حس هیحق امام عل رویو پ زیعز ملت

 یو پرچم اسالم را در پهنه کشور بلکه کشورها، به اهتزاز درم ندینما یدفن م خیقبرستان تار

 2آورد.

هم عصر امام با هشدار به او در مورد نادرست بودن حرکتش،  ونیو روحان نینیاز متد یکه برخ یدر حال 

 روانیو پ زیو جهاد امام عز ثاری، گذشت زمان و ادادند ینشان م یحکومت شاه را قدرتمند و جاودان

)ره(  امام راحل ینیب شیو پ لیتحل نیحکومت طاغوت شد، نشان داد که ا یکه منجر به نابود نشیراست

 بود. تیبه واقع نیو قر حیتا چه اندازه صح

  73اسالید 
 فرمود شوروی رفتنی است همان هم شد. امام می .2

 ینیخم امام یخیـ نامه معروف و تار 1362 ید 11ـ  یالدیم 1898روز سال  نیاول در

 سمیمرگ کمون نهیدر زم یشورو جمهورسیرئ نیگورباچف آخر لیخائی)ره( خطاب به م

 .افتیاز اتکاء به غرب انتشار  هیروس زیو ضرورت پره

                                                 
 524/ص 4امام/ج فهیصح.  1
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مجموعه برقرار بود، جنگ  کیهنوز به عنوان  یشورو ریمنتشر شد که اتحاد جماه ینامه در شرائط نیا

 تیبود و حاکم ختهیشرق و غرب، فرو نر ینماد جدائبه عنوان  نیبرل واریبود، د افتهیسرد خاتمه ن

 نیبود. با ا قرارکشور، هنوز بر نیا یهایو بر مقدرات مردم در جمهور یشورو یبر قانون اساس سمیکمون

 یشکسته شدن استخوانها یبه گورباچف از صدا شیآموز خو)ره( در نامه عبرتینیحال امام خم

اتحاد  یحل مشکالت اقتصاد یآوردن به غرب برا یرا از رو یآورد و و انیسخن به م سمیمارکس

 .برحذر داشت یشورو ریجماه

 : یبه گورباچف رهبر شورو «ره»ینیامام خم یخیتار نامه

 یاسیس خیتار یهادر موزه دیرا با سمیپس کمون نیهمه روشن است که از ا یگورباچف، برا یجناب آقا

چرا که  ست؛یانسان ن یواقع یازهایاز ن یازین چیه یجوابگو سمیجهان جستجو کرد؛ چرا که مارکس

درد  نیتریکه اساس ت،یرا از بحران عدم اعتقاد به معنو تیتوان بشرینم تیو با ماد ،یاست ماد یمکتب

 در غرب و شرق است، به در آورد. یجامعه بشر

 نیو از ا دیپشت نکرده باش سمیجهات به مارکس یگورباچف، ممکن است شما اثباتاً در بعض یآقا حضرت

. ستین نگونهیکه ثبوتاً ا دیدانیخود م یول د؛یها اعتقاد کامل خودتان را به آن ابراز کنپس هم در مصاحبه

ضربه را بر  نیالظاهر آخر یعل و نیزد؛ و شما دوم سمیضربه را به کمون نی)مائوتسه تونگ.( اول نیرهبر چ

که در  خواهمیاز شما جداً م ی. ولمیدر جهان ندار سمیبه نام کمون یزیچ گری. امروز ددیآن نواخت کریپ

 دوارمی. امدی( نشوکای)آمر بزرگ طانیگرفتار زندان غرب و ش سم،یمارکس االتیخ یوارهایشکستن د

را از  سمیجهان کمون یهفتاد سال کژ دهیپوس یهاهیال نیکه آخر دیکن دایمطلب را پ نیا یافتخار واقع

   1.دییو کشور خود بزدا خیچهره تار

  83اسالید 
  صدام رفتنی است همان هم شد. :رمودفامام می .3

را با آب و تاب نقل  وطور گفت. اگفت و عراق آن جورنیا رانیا ندیگویهمه جا م یگروه یهارسانه..... 

و  دهیمهم رس یکار به جاها گری. حاال دریکه خ ندیگویم راًیواخ کنند،یکلمه نقل م کیهم  نیا کنند،یم

است، و  ی. صدام رفتنهمه حرف است نهایوارد بشود و ممکن است چه بشود. ا کایممکن است امر
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در  یغده سرطان نیکه ان شاء اهلل ا دوارمی. و من امگرانینگهش دارد و نه د تواندیم کاینه امر

حزب بعث  نجایاست و ا لیکه آنجا اسرائ نیدر آن طرف بالد مسلم یو آن غده سرطان نیبالد مسلم

را بکند و ملت عراق خودشان سرنوشت خودشان را به دست خودشان  نیا شهیاست، ان شاء اهلل خداوند ر

 1بروند. شیبه پ تهم ان شاء اهلل با قدر رانیانجام بدهند، و ملت ا

  93اسالید 
 شوند همانطور هم شد. فرمود ایران و عراق با هم برادر میامام در چند موضع می .4

 موضع اول: 

شود، یعنى، ملت عراق، ملت مظلوم عراق از زیر چنگال این حزب ستمگر، به ایران متصل مى عراق

کند مـوافـق کند به ملت ایران و یک حکومتى خودش تأسیس مىکند و متصل مىخودش را اخراج مى

 2.مـیـل خــودش، اسـالمى

 :موضع دوم

شود. شما سعى کنید ملت عراق را بیدارتر خواهند صدام را نگه دارند، ولى نمىها مىحاال هم تمام قدرت

کنید و امیدوارم که ملت عراق توجه کند و وضع ایران را در نظر بگیرد. ان شاء اللَّه خداوند به شما توفیق 

به شما در حرم حضرت م به عراق، و ما ه یدبدهد که مجاهد فى سبیل اللَّه باشید. و ان شاء اللَّه برگرد

 3شویم.ملحق مى (معلیه السال) سیدالشهدا

 موضع سوم : 

ملت عراق ملت خود ماست، آنقدر که ما عالقه به عراق داریم! در عراق مرکز تشیع است. در عراق مرکز 

امیرالمؤمنین است، مرکز حسین بن على است، مرکز سایر ائمه است، ملت اسالمى است. ما عالقه داریم 

هم عالقه داریم به  آنجاعراق؛ همان طورى که عالقه داریم به ایران به اعتبار اینکه اسالم است، به 

اعتبار اینکه یک کشورى اسالمى است و مرکز اولیاى خداست. ما هیچ وقت بناى بر این نداشتیم که به 
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این بوده  -اًتقریب -اى وارد کنیم و تا کنون هم هرچه به من گزارش داده شده استعراق یک صدمه

 1است که به مردم عراق تعدى نشده است.

هر آدم عاقلی وقتی ببیند یک نفر در دنیا پیدا شده است که در مورد اینده این گونه نقطه زنی 

 میکند دین هم نداشته باشد باید یه جور دیگه رو این حرف ها حساب باز کند !!!

  41اسالید 
 پیش بینی ها یا وعده های در حال تحقق

 ردی بود که هنوز در حال تحقق است.آن قدر راهب ه(ر)برخی از وعده های امام 
 د بکند و آمریکا رو به افول است.فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتوانالف : امام می

 بینیم که هنوز هیچ غلطی نمیتواند بکند و نخواهد کرد و البته رو به افول است.االن داریم می

( على رغم 1366مرداد  6ن و جهان و زائران بیت اللَّه الحرام )برائت از مشرکان(  ]به مسلمانان ایرا پیام

آن همه مقدمات و تمهیدات و جار و جنجالهایى که در جهانْ امریکا برپا نموده است و دهها خبرنگار و 

خداوند زمینه  هاى شوم امریکا را مخابره کنند،اند تا خبر موفقیت نقشهفیلمبردار را به منطقه گسیل داشته

آورد و اقتدار معنوى پرچم ال اله اال اللَّه را بر رسوایى و زبونى امریکا را به دست غیب خود فراهم مى

سازد* و چه بهتر که امریکا و گذارد و دل بندگان خالص خویش را شادمان مىپرچم کفر به نمایش مى

خلیج فارس که کوس رسوایى آنان را در جهان به صدا درآورده  دهگذارى شریگان از مسیر سیاست مین

است مجدداً عبور نکند و بر مرکب غرور و جهلى که تا به حال دهها بار صاحب خود را بر زمین کوبانیده 

نمایى خود را پیش نوکران خود مثل کویت حفظ کند و است، سوار نشود و ال اقل شبح قدرت و قدرت

از شکست و خفت خود شرمسار و سرافکنده نسازد و مطمئن باشند که ادامه جوالن  ابیش از این آنان ر

 دهد.در خلیج فارس منطقه را به کانون خطر و بحران ناخواسته علیه خود آنان سوق مى

دنیا اگر خودش را آماده بحران نفت و به هم خوردن همه معادالت اقتصادى و تجارى و صنعتى کرده  و

ایم و همه چیز براى عملیات آماده است. و حتماً امریکا ایم و کمربندها را محکم بستهاست، ما هم آماده

که یک دام بزرگ و  تباید به این نکته برسد که دخالت نظامى در خلیج فارس صرفاً یک آزمایش نیس

                                                 
 (1361شهریور  14ها / وزارتخانه)سخنرانى در جمع هیأتهاى بازسازى نیروى انسانى . 1
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یک بازى خطرناک است و ما و همه مسلمانان منطقه خلیج فارس، حضور نظامى ابرقدرتها را نقشه و 

و کشور جمهورى اسالمى ایران و در ادامه حمایت از صدام ه تهاجم و حمله به ممالک اسالمى قدمم

. مسلمانان جهان با همراهى نظام جمهورى اسالمى ایران عزم خود را جزم کنیمتلقى مى

حید گر شکوفایى گل آزادى و توکنند تا دندانهاى امریکا را در دهانش خرد کنند و نظاره

 ن نبى اکرم باشندو امامت جها

دهند مطمئن باشند که وعده  یم لیقاطع جهان را تشک تیکه اکثر مستضعفان

 3.است و ستاره نحس مستکبران رو به زوال و افول است کینزد یتعالحق

 واقعه حمله به طبس 

 کمک به رژیم بعث

 حمله به سکوهای نفتی 

 حمله به هواپیمای ایرانی 

 آمریکایی است که هیچ کاری نتوانسته بکند.همه این ها غلط های 

  64اسالید 
 قانون تحریم داماتو 

 بلوکه کردن اموال ایران 

 تحریم فروش بنزین 

 های همه جانبه تحریم

 این ها هم کاری از پیش نبرد و هنوز آمریکا نتوانسته غلطی بکند
 حتی در اواخر عمر با برکتشان این گونه فرمودند : 

ها نگه داشتـه و شعله  نهیرا در س شیو مقدس خو یو خشم انقالب نــهیک رانیمردم سلحشور ا …ا انشاء
خواهد گرفت تا به جهانخوار و اذناب آنان به کار  یکایو آمر تکاریجنا یشورو هیستم سوز آن را عل یها

 1. ت خوار و اذناب آنان به کنار خواهند رفجهان یکایلطف خداوند بزرگ آمر

                                                 
  1362مرداد  12/ پیام ]به مسلمانان ایران و جهان در روز جهانى قدس )بیدارباش به مسلمین([ /  62ص  15نور ج  فهیصح. 1
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 84اسالید 
 فرمود اسرائیل باید از بین برود. ب : امام می
ن أ. پس اگر نائب بر حق او باشد حتما باید شخصی است که منجی عالم بشیریت استامام نائب ش

منجی گری داشته باشد. البته که همینطور هم بود . امام به مثابه یک منجی بشریت و مانند یک پزشک 
ام آر آی( کرد و تشخیص   -  MRIکن یا به تعبیری )متخصص و کارآمد کل عالم بشریت را اس

 سرطان داد. تشخیص داد عالم بشریت دچار سرطان شده و باید معالجه شود.
 توانست چنین تشخیصی بدهد امام  فهمید منبع آن را هم شناخت که اسرائیل است هر دکتری نمی اوالً

 نزدیکانش ندارد اما امام به همه عالم هشدار داددوما اگر کسی تشخیص داد جرات گفتن بیماری را به 
سوما اگر کسی تشخیص داد و اعالم کرد، دیگر توان معالجه این غده سرطانی را ندارد اما امام بیش از 
نیم قرن در حال شیمی درمانی کردن عالم بشریت است.  مخصوصا ناحیه خاور میانه را که آنجا یک غده 

 کرده بود. سرطانی به نام اسرائیل رشد 

 43اسالید 
 2 .را به دنبال خواهد داشت نیما فتح فلسط جنگ 

 3.میآن گردان نیگزیرا جا نیو ملت قهرمان فلسط م،یرا نابود کن لیو اسرائ میزیهمه بپا خ دیبا 

 دو  یدولت پوشال کیدر لبنان  دیاز صفحه روزگار محو شود شما مالحظه کرد دیبا لیاسرائ

 تیو حمله کرد و آن قدر جنا ستادیمسلمان ا اردیلیم کیدر مقابل  - لیاسرائ ،یعنی - یونیلیم

در تالشند که آن را  یاسالم یهاکه دولت مینیبیاست. آن وقت م ریکم نظ خیکرد که در تار

المقدس مال  تیاز صفحه روزگار محو شود و ب دیبا لیاسرائ مییگویبشناسند. ما م تیبه رسم

 4کند. تیعنا قیاست. خداوند به همه شما توف نیو قبله اول مسلم نیمسلم

                                                                                                                   
 1428صفر  21/ 1362مهر  11.  1
 293ص  21نور ج فه. صحی 2
 149ص 12نور جلد فهیصح.  3

     482/ ص 16امام/ ج  فهیصح.  4

 



 97ساز.....................................................................................انتخاب های تمدن 

 

 

جالب این جا است که امام خمینی با بنیان نهادن روز جهانی قدس و راه پیمایی جمعه آخر ماه 

رمضان هر سال تظاهرات های خیابانی را در دنیا علیه اسرائیل راه انداخت و این خود نوعی شیمی 

 صفحه روزگار پاگ خواهد کرد. درمانی است که به مرور زمان اسرائیل را از 

است که  یجنوب یکایاز آمر ی( نام بخش بزرگPatagonia: یسی)به انگل ایپاتاگون

کوه باختر )غرب( و جنوب به رشته یاز سو ایاست. پاتاگون یلیو ش نیآرژانت یجنوب یهابخش رندهیدربرگ

نئوکوئن و  یهاآن هم رودخانه. در شمال شودیپست محدود م یهاخاور )شرق( به دشت یآند و از سو

 قرار دارند. لرادوک

نفر اعالم شده و مساحت آن  1242222برابر با  2221سال  یبرابر سرشمار هیناح نیا تیجمع

 مربع است. لومتریهزار ک 822آتش(  نیدل فوئگو )سرزم رایشمار آوردن تبا به

 انیهودی مهاجرت

به مهاجرت  نیالت یکایآمر یاسیو س یتوجه محافل رسانه ا ریاخ انیطول سال در

 نیجلب شده است. در هم یهودیداران  هیتوسط سرما ایپاتاگون یها نیزم عیوس دیو خر ها ستیونیصه

 ییایلیتوما، سناتور ش تویبه نقل از اوحان یدر گزارش 2213هاآرتص در دسامبر  یستیونیرابطه روزنامه صه

استفاده  ایدن انیهودی یبرا یبه عنوان پناهگاه ایبه دنبال آن است که از پاتاگون لیاسرائ: »سدینویم

 «.کند

 دیخر ینیمنابع آرژانت: »سدینویباره م نیدر هم رانیکشور ا یهاپلماتیاز د ن،ییپاک آ محسن

و عناصر طرفدار  ایتانیبر یمخف یها سیو با کمک سرو لیتوسط اسرائ ایدر پاتاگون نیگسترده زم

 کی ویتوسط جو ل ایپاتاگون یاراض دیاز خر نیآرژانت یاز رسانه ها یتعداد راًیکرده و اخ دیرا تائ سمیونیصه

 «.کرده اند یابراز تعجب و نگران یلیاسکان دهها هزار اسرائ یبرا یسیانگل اردریلیم

 یایو خشم مردم پاتاگون تیبر عصبان یمبن یگزارش 2215 هیهم در ژانو نیگارد روزنامه

که  یانیهودیکه  کندیگزارش خاطرنشان م نیا سندهیرا منتشر کرد. نو یلیاسرائ یهاستیاز تور نیآرژانت

 .شوندیمنطقه مواجه م نیا یساکنان اصل یمنطقه حضور دارند با بدرفتار نیدر ا

 هیبا سور لیلبنان را به چه حالت کشانده است؟ و اسرائ لیاست / اسرائ یغده سرطان لی/ اسرائ

لکن  نهاست،یاز ا شتریجوالن را به کشور خودش متصل کرده است و آمالش ب یهایبلند کند؟یچه دارد م
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سال  ستیاز ب شیبا او که ب میدار ی. ما دوستمی[ بشناستی]به رسم میخواهیکه ما او را م دییگویشما م

المقدس را از او  تیب د،یکن رونیب نیمسلم نیو از ب دیرا اجتماع کن یغده سرطان نیا میاکرده ادیاست فر

 ییهالهیبا ح دیخواهیرا م لیشما که اسرائ ای دیآزاد کن یغده سرطان نیرا از ا یاسالم یکشورها د،یریبگ

که ظلمش بر همه  دیباش یهمچو کشور کیکشور در مقابل اسالم و هوادار  کیو  دی[ بشناستی]به رسم

و دشمن خدا و دشمن سرسخت  دیاستادهیدر مقابل خدا ا دیواضح است؟ و شما جرأت دار انیجهان

شما  د؟یبشناس دیخواهیو م دیآرامش به او بده دیخواهیو م دیسلطه به او بده دیخواهیرا م نیمسلم

 یخدا -بر همه شما  لیتا اسرائ دیو نشست دیستادی. و شما اشناسدیاو شما را نم د،یرا بشناس لیاسرائ

 1حکومت کند.  -نخواسته 

 44اسالید
 ج : امام فرمود راه سیلی زدن باز باید شود : 

وعده در حال تحقق اوست که شاگرد نمونه اش و نائب بر حقش  )ره( یکی از شاهکارهای امام خمینی
امام خامنه ای در ماه گذشته آن را عملی کرد. این عبارت را بخوانید و فکر کنید چه چیزی در ذهن شما 

 شود ؟ تداعی و زنده می
ن کوچکترین دفاع با ستمگران را بدو یکنیم و نتیجه مبارزهن را صادر میهایماما به تمام جهان تجربه

دهیم و مسلما محصول صدور این تجربه ها جز شکوفه های چشم داشتی به مبارزان راه حق انتقال می

. روشنفکران اسالمی همگی با م اسالم برای ملت های دربند نیستشدن احکا هروزی و استقالل و پیادپی

تمام و و کمونیسم را بپیمایند علم و آگاهی باید راه پر فراز و نشیب دگر گون کردن جهان سرمایه داری 

آزادی خواهان باید با روشن بینی و روشنگری راه سیلی زدن بر گونه ابر قدرت ها و 

جهان  قدرت ها ، خصوصا امریکا را برمردم سیلی خورده  کشورهای مظلوم اسالمی و

خداوندا بر ما منت بنه و انقالب اسالمی ما را مقدمه فرو ریختن کاخ های ستم  ....سوم ترسیم کنند

جباران و افول ستاره عمر متجاوزان در سراسر جهان گردان و همه ملت ها را از ثمره ها و برکات و راثت 

 و امامت مستضعفان و پا برهنگان برخوردار فرما . 

                                                 
 32/ ص 9امام/ ج فهیصح.  1
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قق در حال وقوع وعده امام راحل است . سردار اتفاق بزرگ پایگاه عین االسد نمونه بارز تح

حاجی زاده در گزارش عملیات موشکی گفت ما فقط یک چراغ را روشن کردیم و راه سیلی زدن باز شد. 

 االن تمام آزادی خواهان منطقه تشنه سیلی زدن هستند و تازه شروع شده است.

 54اسالید 
ان و جهان و زائران بیت اللَّه الحرام )برائت پیام به مسلمانان ایردر  )ره( همچنین امام خمینی

 فرمودند :  1366مرداد  6مورخ : از مشرکان(  

مسلمانان جهان با همراهى نظام جمهورى اسالمى ایران عزم خود را جزم کنند تا دندانهاى 

  1.نبى اکرم باشند یگر شکوفایى گل آزادى و توحید و امامت جهانامریکا را در دهانش خرد کنند و نظاره

 14اسالید 
 فرمود باید قدرت اسالم در دنیا ایجاد شود . د : امام می

 دی. انتظار فرج، انتظار قدرت اسالم است و ما بامیانتظار خدمت کن نیدر ا دیو با میما همه انتظار فرج دار

 2بشود. هیته کند و مقدمات ظهور آن شاءاللّه دایتا قدرت اسالم در عالم تحقق پ میکوشش کن

به شهادت تاریخ و به اعتراف دوست و دشمن هیچ روزی شیعه اینقدر قدرت  و مکنت در عالم نداشته و 
 امروز درباالترین وضعیت قدرت در دنیا است اما باید این مسیر بدون وقفه رو جلو برود .

به پایگاه عین االسد آمریکایی است که تا کنون سابقه شاهد بر آن ضربه هولناک دلیر مردان سپاه 
ت کند به ابر قدرت دنیا حمله رسمی کند. جالب این جا است که او حتی أنداشته در قرن اخیر کشوری جر

 نتوانست از خود دفاع کرده و به صورت رسمی پاسح ایران را بدهد.
رف جبهه حق یا بی سابقه است یا بسیار کم در طول تاریخ شیعه این مقدار اقتدار و قدرت در دنیا از ط

 نادر.و نظیر 

 47اسالید 
 های تحقق نیافتهها یا وعدهپیش بینی

 حاال برویم سراغ آنچه باید بشود : 

 باید حکومت اسالمی در دنیا تشکیل بشود .  :فرمودالف : امام می

                                                 
 121صفحه :   22جلد :  ،نور فهیصح.  1
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از انقالب اسالمی این فرمایشات  سال پس 42ایم که در این کمتر کسی شنیده یا از ایمکم کسی را دیده
خامنه ای خیلی  امام راحل را بزند. وعده های تحقق نیافته ای که با رهبری حکیم فرزانه ای چون امام

کند و از آنجا که هر چه امام موریت ما را روشن میبه آن نزدیک شدیم. این فرمایشات تکلیف ما و مأ
ت روح اهلل که در واقع همان وعده های الهی است به گفت محقق شد باید بدانیم این وعده های حضر

 شود. زودی محقق می

 آن گسترش با …ان در سطح جهان در حال گسترش است و ان شاءاخداوند منّ دییأبا ت یاسالم انقالب
 یحکومت جهانــ یبرا نهیخواهند شد و حکومت مستضعفان برپا و زم دهیبه انزوا کش یطانیش قدرتهای

 1شد. دخواه ایمه( عجل) انآخرالزم یمهد
عبارات بسیار تند و کوبنده و مطمئنی دارد که تمام اتفاقات کنونی دنیا بر همین اساس  )ره( امام خمینی

 در حال وقوع است. این عبارت را با هم بخوانیم:  

نشاند، اسالم موانع بزرگ داخل و خارج : اسالم ابرقدرتها را به خاک مذلت مىمیگومى نانیاطم با
 2. جهان را فتح خواهد کرد دىیبرطرف و سنگرهاى کل گرىیپس از د کىیمحدوده خود را 

 دهیم . فرمود این پرچم را به دست صاحب اصلی میب: امام می

او،  یکشور را ما به صاحب اصل نیباشد، ا یباق یدیو توح یاسالم هیروح نیاهلل ا شاء نإکه  دوارمیام

  3.میبکن شانیا میو ملت را تسل میبده لی( تحوعجلامام زمان)

 یداریب نیتعهد و با هم نیآمده است و با هم جانیقدرت که تا ا نیکشور با هم نیکه ـ ا دوارمیمن ام -

تا صاحب  ام،یانقالب و ق نینهضت و ا نیباشد ا یرسانده است ـ باق جانیکرده است و تا ا امیکه از اول ق

  4 میکن میو ما و شما و ملت ما، امانت را به او تسل دیایشاء اهلل بان یاصل

گوید این مأموریت ما و کار ما همان برد با این تفاوت که میدر این جا همین عبارت را امام به کار می

 باشد . است که هم اکنون بر گردن ما می ءنی انبیاآموریت قرمأ

                                                 
 1422محرم  6/ 1362آبان  12.  1
 1366/  325ص  22نور  ج  فهیصح.  2
 193، 16ج . صحیفه 3
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 84اسالید 
پرور موریت امام و ملت شهید های زیبای مأموریتی یک عالمتی هم دارد . یکی از عالمتخوب هر مأ

 ایران شکستن طاق کسری است.

کسری کنگره از طاق  14( لی اهلل علیه و آلهفرماید اینکه در شب میالد پیامبر )صدر یک جایی امام  می 

 قرن دیگر انقالب پیامبر به ثمر می نشیند.14ریزد شاید بدین معنا باشد که می

 (صلی اهلل علیه و آله) حضرت رسول است که در والدت نیخواستم امروز عرض کنم اکه مى زىیآن چ
 نیاهل سنت وارد شده است که ا اتیما و روا اتینادرى به حسب روا اىیواقع شده است، قضا ىیایقضا
 چهارده ختنیو فرو ر شکست خوردن طاق کسرى هیبررسى بشود که چى است. از جمله قض دیبا ایقضا

 نکهی... ا نیبتها به روى زم ختنیهاى فارس و رکنگره از آن قصر و از آن جمله خاموش شدن آتشکده
کار  نیهاردهم ادر قرن چ عنىیکه  دیآهاى قصر ظلم خراب شد، به نظر شما نمىچهارده کنگره از کنگره

بناى ظلم  نیهست که ا محتمل ن،یا دیایب دیشود؟ به نظر شاکار مى نیچهارده قرن بعد ا ایشود، مى
 .نیرود و بحمداللَّه رفت از بمى نیشاهنشاهى بعد از چهارده قرن از ب

یعنی رسول اهلل با والدتش بشارت این انقالب را که ثمره خون همه انبیاو اولیا و اوصیا و 

 شهدا است به کل دنیا داده است. این عالمت مخصوص حاکم بزرگ است.

 

  

 94اسالید 
که مقصد  یمقصد نیبه ا میبدهد که ما بتوان قیبه ما توف یتبارک و تعال یکه خدا دوارمیمن ام -

امانت را به  نیو ا میقافله را با هم به منزل برسان نیو ا میاهلل ـ با هم باششاءو ما ـ ان میبرس است،یانب

 1.میصاحب امانت رد کن

 بینیم : می )ره( خرداد اظهارات جالبی را از امام خمینی 15در سالگرد قیام 
 1423 شعبان 23/ 1362 خرداد 15: زمان

 الرحیم الرحمن اللَّه بسم

                                                 
 228، 18ج . صحیفه 1
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 کنیم،مى مشاهده را 62 خرداد پانزدهم که .... امروز .رسید فرا 42 خرداد پانزدهم سالروز
 .... انتظامى و نظامى قواى و جمهورى نظام قدرت و اسالمى حکومت هاىپایه استحکام
 ارْواحُنا -دهر ناموس و عصر ولى پشتیبانى و متعال خداوند خاصه عنایات با و. است روزافزون

 کشور یک آوردن در پاى از براى یک هر که را مشکالتى ایران دالور ملت -الفِداء لِمَقْدمِهِ
 صفى و عظیم سدى چون و گذاشته سر پشت دیگرى از پس یکى بود، کافى قدرتمند

 و بزرگ شیاطین هاىتوطئه و است ایستاده آنان هاىتفاله و تبهکاران مقابل در مرصوص
 .... نموده خنثى قادر خداوند خواست به را داخل و خارج کوچک

 پیش از بیش مظلومان و مستضعفان جهان در را اسالمى انقالب صدور دورنماى امروز ما
 زورمندان و مستکبران علیه جهان مظلومان و مستضعفان طرف از که جنبشى و بینیممى

 را تعالى خداوند وعده و است روشن آتیه امیدبخش است، گسترش حال در و شده شروع
 مکه افق از والیت آفتاب طلوع براى شودمى مهیا جهان گویى. نمایدمى نزدیکتر و نزدیک
    1.مستضعفان حکومت و محرومان آمال کعبه و معظمه

)ره( معلوم شد. ظاهرا  موریت این انقالب از دیدگاه امام خمینیأپس تا حدودی زیادی م

مأموریت بزرگی است. اگر واقعا اینطوری باشد این بزرگترین مأموریت موریت بزرگی است . بلکه واقعا مأ

 برای بزرگترین اتفاق تاریخ بشریت است ؟ بله همینطور است . خیلی کار بزرگی است ؟ بله 

بزرگی است که ما باید آن را انجام بدهیم . مأموریت این وعده های تحقق نیافته همان 

ماموریتی قرآنی برای امت آخر الزمانی پیامبر اکرم که امام راحل با نفس مسیحایی خود آن را برای ما 

عریف کرد و ملت شهید پرور ایران با تمام وجود و به بهترین شکل آن را شروع کردند و نسل به نسل ت

 باید آن را به پیش ببرند. 

 51اسالید 
 پرورش احساس:

ها ها هم با ایرانیمحقق کرد و معتقد بود باقی وعده ها راها این وعدهامام با ایرانی

 شود . محقق می
 موریت بزرگ را دارد ؟امت یعنی ایرانی ها این مأوم این از کجا معل

 امام را محقق کرد که وعده های گذشته مان امتیه
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 1توانید مطالعه کنید . باشد میید بحث میؤتواند محقق کند. آیات دیگری متیه را میآهای وعده

اهلل با مرکزیت  ءن شابزرگ در شان مردم ایران است و إمأموریت امام معتقد بود که این کار بزرگ و این 

شود . شروع این نگاه در مردم ایران و با کمک ملت های هم سو با ایران در منطقه خاور میانه انجام می

شکل گرفت. این سیر تاریخی بزرگی و تفوق مردم ایران را بر سایر امت  1342از سال )ره(  امام خمینی

 دهد مرحومه پیامبر نشان می

 56اسالید 
 یکی بود یکی نبود 

 کنم . حاج آقا از کجا میگی این امت ویژه هستند ؟ از یه قصه ای که براتون تعریف می

 پرده اول: یکی بود یکی نبود یه روزی تو مدینه یه امتی بودند

دختر پیامبر اسالم پشت در قرار گرفت خانه اش را آتش زدند پهلویش را  (سالم اهلل علیها)فاطمه زهرا  

 د اما از امت پیامبر هیچ کس هیچ کاری نکرد. شکستن

 85اسالید 
 پرده دوم : یکی بود یکی نبود یه روزی تو کوفه یه امتی بودند

                                                 

. اگر کسی این همه جایگاه داشته باشه و اینقدر شان و منزلت نزد خدا و اهل بیت داشته باشه بی خیالش میشن ؟ یا روش حساب میکنن  1
مٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْو براش برنامه ریزی میکنن؟  جواب معلومه  

 (54سَبیلِ اللَّهِ وَ ال یَخافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیمٌ ) الْمُؤْمِنینَ أَعِزَّۀٍ عَلَى الْکافِرینَ یُجاهِدُونَ فی

آورد که آنان را دوست دارد، و آنان هم رساند[ خدا به زودى گروهى را مىنش برگردد ]زیانى به خدا نمىاى اهل ایمان! هر کس از شما از دی
کنند، و از سرزنش هیچ اند، و در برابر کافرانْ سرسخت و قدرتمندند، همواره در راه خدا جهاد مىخدا را دوست دارند در برابر مؤمنانْ فروتن

در تفسیر نمونه ذیل  (54دهد و خدا بسیار عطاکننده و داناست. )فضل خداست که به هر کس بخواهد مى ترسند. ایناى نمىسرزنش کننده
 همین روایت سلمان را نقل میکند. که مراد مردم ایران هستند. 419صفحه  4این ایه ج 

 انعام  (98ها هؤُالءِ فَقَدْ وَکَّلْنا بِها قَوْماً لَیْسُوا بِها بِکافِرینَ )أُولئِکَ الَّذینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ وَ الْحُکْمَ وَ النُّبُوَّۀَ فَإِنْ یَکْفُرْ بِ
از بعضى از مفسران نقل شده که منظور از این جمعیت، ایرانیان هستند، )که به زودى اسالم را  "روح المعانى "و تفسیر "المنار "در تفسیر

 تفسیر نمونه ندان آنها در فنون مختلف اسالمى کتابهاى فراوان تالیف کردند( پذیرفتند و در پیشرفت آن با تمام قوا کوشیدند و دانشم
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را شکافتند اما هیچ کس هیچ کاری نکرد . هم نیروی  ین )علیه السالم(مؤمنفرق مولی الموحدین امیر ال

 ت و جسارت انتقام. بازدارندگی نداشتند هم قدرت و جرأ

 53اسالید
 پرده سوم : یکی بود یکی نبود یه روزی تو مدینه یه امتی بود

جسارت ها شد. بارها حضرت ترور شد آخر سر هم مسموم و شهید شد اما  )علیه السالم( به امام مجتبی

 شیعه و یا مسلمانان هیچ کاری نتونستند بکنند.

 54اسالید 
 یه امتی بودند پرده چهارم : یکی بود یکی نبود یه روزی تو کربال

زیر سم اسبان قرار گرفت سرش به نیزه رفت اهل بیت او به اسارت  )علیه السالم( بدن حسین بن علی

رفتند چقدر آزار و اذیت شدند چه جسارتها و کعب نی ها و تازیانه ها خوردند اما از جامعه اسالمی اون 

قابله به مثل کند. لذا در زیارات حضرت موقع احد الناسی نتونست از این فاجعه بزرگ جلوگیری کند یا م

 را کشتند. )علیهما السالم( میخوانیم و لعن اهلل امه قتلتکم یعنی یک امت حسین فاطمه

 55اسالید 
 پرده پنجم : یکی بود یکی نبود یه روزی تو کاظمین یه امتی بودند

سال در سیاه چالهای هارون ملعون حبس بود اما شیعیان و مریدان  14 )علیه السالم( موسی بن جعفر

حضرت در کل بالد توسعه یافته و پهناور اسالمی در سرتاسر عالم هیچ کاری نتوانستند برای امامشان 

 انجام دهند همه اینها یعنی شیعیان یا غیرت نداشتند یا جرآت نداشتند یا قدرت نداشتند .... 

 51اسالید 
 ششم : یکی بود یکی نبود یه روزی تو سامرا یه امتی بودندپرده 

تونستند با امام خود به دو امام عزیز را در پادگان حبس خانگی کردند اما شیعیان فقط با پنهان کاری می

هایی که شیعه کرده بود باز هم نشانه این ها با تمام پیشرفت طور محدود ارتباط بر قرار کنند. که همه

 .شیعی استضعف جامعه 
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 57اسالید 
 پرده هفتم : یکی بود یکی نبود در دوران غیبت در تمام بالد اسالمی 

و امام زادگان به نوامیس شیعه و .... چه تعرض ها  )علیها السالم( به علمای شیعه به ذراری حضرت زهرا

 شد چه جنایتها کردند اما جامعه اسالمی اون زمان هیچ کاری نتونست انجام دهد

 58ید اسال
 اما پرده هشتم : یکی بود یکی نبود یه روری تو قم یه امتی بودند 

 نه یک پیامبر / نه یک امام / نه یک امام زاده / نه یک نائب خاص امام زمان / نه یک مرجع به نام

 بلکه به یک مرجع تقلیدی که در ابتدای کار بود و هنوز آوازه زیادی پیدا نکرده بود

 59اسالید 
 بکشند / نه او را بزنند / نه او را حبس کنن/ فقط او را بازداشت کردند /نه او را 

 

 11اسالید 
 جامعه شیعه چه عکس العملی نشان داد؟

 نفر بلکه هزاران نفر  122نفر نه  12نه یک نفر نه 

کردند  نـه ناراحت بشوند ، نه گریه کنند ، نه برای آزادی امام دعا کننـد ، نه تظاهرات کنند ، بلکه قیامی

و جانشان را برای این مسئله فدا کردند . مگر چه شده ؟ حاج آقا روح اهلل  که خون هزاران نفر ریخته شد

 را دستگیر کردند .

 16اسالید 
 

 دارد در فیضیه اشاره به این واقعه )ره( فیلم آقای فلسفی در حال سخنرانی کنار امام خمینی
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 18اسالید 
کرد که این امت امتی است که میشود روی آن حساب کرد و با این امت  اینجا بود که امام دیگر یقین

فرماید سالها میگذرد غیور و شجاع و دلیر و بصیر میشود مقدمات ظهور حضرت را فراهم کرد . لذا می

 .. انتظار فرج از نیمه خرداد کشمآیندحادثه ها می

 نیست که در هجر رخش داد کشمدادرس             از غم دوست در این میکده فریاد کشم

 که برش شکوه برم داد ز بیداد کشم           داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست

 با صفا منت آنرا که به من داد کشم             شادیم داد،غمم داد و جفا داد و وفا     

 دل شاد کشمبار هجران و وصالت به           عاشق روی تو نه چیز دگری       عاشقم،

 جور مجنون ببرم،تیشه فرهاد کشم     درغمت ای گل وحشی من ای خسرو من    

 طرفه سری است که باید بَر استاد کشم          مردم از زندگی بی تو که با من هستی    

 سالها می گذرد حادثه ها می آید                     انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

 / شما خودتون نمره بدید به این امت پیامبر در این ادوار مختلف تاریخی  خدا داره میبینه

نمره هر قرن چند؟ در بصیرت در معنویت در غیرت و قدرت به این امت نسبت به امت های گذشته نمره 

 .و بشنویم و حضرت آقا را در باره این امت ببینیمدهید ؟ نظر امام راحل چند می

 13اسالید 
 

  این امت برتر از بودن از صحابهکلیپ آقا : 

کشیم که بهترین مخلوفات خداوند در این زمان یعنی ما در زمانی قرار داریم و در عصری نفس می
. انسانهایی که اهل بیت و در زمره بهترین انسان ها باشیم هستند و احیانا ما هم با کمی تالش میتونیم

امت خودشان میدانند. برای اینکه خیالتون راحت بشه این مخصوصا آقا رسول اهلل آن ها را بهترین افراد 
دو روایت رو هم اشانتیون تحویل بگیرید تا ببینید در چه موقعیت زمانی و مکانی قرار گرفته اید و قدرش 

 را بدانید و شکرش رو به جا بیارید . 
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 41اسالید

ِنَّ ْ َّی  ِ ِدَّاَّلل  ْ ْنَّْعا ُبوٍبَّعا ْ
ِنََّما ْ َسِنَّی  ِنَّاْلحا ُهَّعا ْ َّصَعا ِ ُسوُلَّاَّلل  َّرا لا

َّاقا لا َّعَّاقا ِ ِدَّاَّلل  ْ ِِبَّْعا
ا
ْنَّأ اٍنَّعا ٌمََِّّسب ا ْ ِِتَّقا

ْ
أ َََّّسب ا َُجُ َّال  ْ

ُ
ْعِدُك َّب ا ِِمْ

َّ نا ِْسی  ْجُرََّخا
ا
َّأ ُ ْمَّهلا ُ َّنِِمْ اِِحُ ََّّاَْلا ُكْ َِّفَََِّّمْ لا زا َّنا ٍنَّوا ی ْ َُّحنا َّوا ُِحٍ

ُ
َّأ ْدٍرَّوا ا ِی  َّئ 

كا عا اَّما ْخُنَّكُن  َّی ا ِ َّاَّلل  ُسولا اَّرا َُلاَّيا
َّاقا ْ ََّلا ُكْ َِّإن  الا ا ْرآُنََّفا ُ اَّالْف  نا

َّ ْخِمُُلنا َََّّّی ا ُُهْ را ْ ب  ُرواَّصا ْصب ِ
ا َّی  ْ اَُّح ُُلاََّلا  8 ِْلا

 .ها ثواب و اجر پنجاه نفر از شما را داردزودى و بعد از شما مردمانى خواهند آمد که هرکدام از آنبه  

در رکاب شما بودیم و قرآن در  هاى بدر و احد و حنینما در جنگ اى رسول خدا! اصحاب عرض کردند:
توانید شود،بر شما تحمیل کنند نمىها تحمیل مىاگر آنچه را که بر آن: حضرت فرمودند .بین ما نازل شد

 .ها صبر کنیدمانند آن

ها برابر آسان از اون زمان ها است و تو امامت رو نمیبینی اما عاشق  122تو شرایطی که گناه به مراتب و 
 صبر زیادی میخواد این خیلی چیز با ارزشیه که معلوم نیست قدرش رو بدونیم.  اهل بیت هستی

نمونه بارز این روایات بچه ها  و رزمنده های امام خمینی بودند همان بسیجیانی که دنیا رو زیر ور کردند 

و همه سیاست مداران و جنگ جویان دنیا رو انگشت به دهان کردند. حتی مالئکه به آنان مباهات 

 میکنند.

 15اسالید 
 

  کلیپ سعید قاسمی مقایسه هارون مکی و شهدای دفاع مقدس 

 11اسالید 

ُسوُلَّاَّلِلَّ َّرا ِنََّّ: (ص)اقلا ی  تا ِِنَِّاْخواِنََّما  ف  
ا َّل ٌةَِِّمَّاْصخاِبِهَّاللُهم  ااعا ٌهََّجا دا ََِّعْ ٍمَّوا ْ َّیا اتا َّذا

َّاَّلِلَّ ُسولا َّرا ََّیا ا ْخُنَِّاْخواَنا َّی ا َّاْصخاِبِهَّأَّماا َِِّمْ ُ ْوهلا َّحا َِِّمْ الا َََّّفا
                                                 

. قَالُوا: مِنْکُمْ و ایضا : یأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ مِنْهُمْ عَلَى دِینِهِ لَهُ أَجْرُ خَمْسِینَ 452الغیبة )للطوسی(/ کتاب الغیبة للحجة، النص، ص: .  1

 495لَّهِ، أَجْرُ خَمْسِینَ مِنَّا قَالَ: نَعَمْ، أَجْرُ خَمْسِینَ مِنْکُمْ، قَالَهَا ثَلَاثاً. األمالی )للطوسی(، النص، ص: یَا رَسُولَ ال
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هِیُمَّاَّلُلَِِّبَْسا َا ر  ْدَّعا ا اف  ْونَّل را َّیا ْ ََّلا واَّوا ُ ماِنَّآَما ٌمَِّفَّآخرال  ْ َِّاْخواِنَّقا َّاْصخاِبَّوا ُكْ َِّان  َّالا الا ِلََّفا ْ ََّقا ْمَِِّمْ َّاَْساِءَّآِبِِئِ ْمَّوا ِِئِ
َّ خ ْرح ا ُ َّأْنَّی  َِّفَّاّلل  اِد ی ا ا ْرِطَّالْف  َّخا ِهَِِّمْ َّدئ ی ِ

ًةََّعا ی   ف  َّب ا شدُّ
َّاا ُُهْ ُ ِحا

ا
ْمَّال هاِِتِ َّاْراحِمَُّام  ْمَّوا َّاْصالِبَّآِبِِئِ

َّاِوَُّهْمَِِّمْ مْلاِء َّالط   ِ
َلا

َّ ْ َُّمط  راءا ْ ب  ْا ٍةَّ نا َِِّفْ ِجهِیُمَّاَّلُلَِِّمَُُّک  َّئ ُی ْ َجا ُحَّادلُّ ائ ی  صا َّما اَُّاوئِلکا ا ص  ا  ْ ْرَّال ََّجا ا ََّعا ِ ض  ِ ای 
لْف  هاکا َّمِلا

   کلیپ شهید مرادی

بینیم. این ها رو داریم می. شهید حججیکنیمبینیم و باهاشون زندگی میامروز داریم چنین افرادی رو می
ای خلق شده؟ داشتند که چنین حماسهها چه مادرانی داشتند که چنین ثمری داده ؟ چه همسرانی حججی

شه. هر هر انسان خردمندی از فهم اون متعجب میای در این قرن در حال رقم خوردن است که پدیده
ا اعتکاف هست . یکی از هراهیان نور هست. یکی از این پدیدها شه یکی از این پدیدهه دلی مست میزند

  ها اربعین هست.این پدیده

 71اسالید

 همایش شیرخوارگان 
یک دهه از که چیزی های عجیب تاریخ شیعه همایش شیرخوارگان حسینی است. هیکی از این پدید

ها رو عصبانی و گذرد و در دنیا غوغای به پا کرده است. حماسه عجیبی که صهیونیستعمرش بیشتر نمی
 به شدت ترسانده است. 

 همایش شیر خوارگان یعنی قیام حد اقل یک میلیون علی اصغر 
 همایش شیر خوارگان یعنی قیام حد اقل یک میلیون رباب  

 یعنی هر سال یک میلیون فرزند نذر قیام حجت بن الحسن میشوندهمایش شیر خوارگان 
در تاریخ شیعه چنین چیزی دیده نشده است که یک میلیون شیرخوار قیام کنند تا انتقام خون به ناحق 

 ریخته علی اصغر امام حسین را فریاد بزنند.
 زرگ بشوندبمأموریت شون تبدیل به فرماندهان  % 1اگر از این یک میلیون فرزند فقط 

 فرمانده 1222یعنی  
 تیپ  1222یعنی  

 تا سپاه  122یعنی 
این آمادگی و استعداد و قدرت در طول تاریخ شیعه دیده نشده است و ما باید آن را حفظ کنیم و به راه 

 امام و شهیدان را ادامه بدهیم.
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 81اسالید 

 : مأموریتگیری از بحث و تبیین ریز و جزئی نتیجه
عالم فراگیر شود حکومت مستضعفان برپا شود مستکبرین به انزوا بروند تا باید قدرت اسالم در همه 

مقدمات ظهور حضرت مهیا بشود . تا این نشود خبری نیست . ما موظف به حرکت در این مسیر هستیم 

د باید با رهبری بزرگی که امام به این امت نشان دامأموریت تا خدا بخواهد چه محقق بشود. بنا بر این 

. اما حاال که امام خمینی رفته چگونه باید آن را محقق کنیم ؟ خلف صالح امام  خلف صالحش تمام شود

 دهد. نقشه راه را نشان می

 19اسالید 

 سازیرفتار
 های تحقق یافته امام را همه دنیا دیدند: پیش بینی

 71اسالید 

 تحقق وعده های   و امت  اسالمی بعد از رفتن امام چیست ؟ )دام ظله العالی( ایامام خامنه هایمأموریت

 )ره(امام خمینی 

 76اسالید 

 )ره(های امام خمینی  در راستای تحقق وعده

 کنیم  این امام را باور

این امام هم وعده هایی دارد که برخی از انها محقق شده برخی در حال تحقق است و برخی هم محقق 

 خواهد شد ان شا اهلل

 87اسالید 

 یافته آقاتحقق های عدهو
ایشان هم که بهترین شاگرد حضرت روح اهلل بود مانند استاد خود وعده های الهی به این امت داد و این 

 هایی انجام شد. مأموریت لبیک گفتند و توسط امام و امت این اتفاق ها افتاد و  امت به او دائماً

دنیا در سه دهه گذشته پیش بینی هایی کرده است که برای ارتقاء حضرت آقا در برابر تمام دوربین های 

 کنیم. ایشان فرمود : ایمان مان برخی از آنها را مرور می
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 شود داعش نابود می .1

 افتد ها میداعش به جان اروپایی .2

 سعودی در باتالق یمن گیر خواهد کرد  .3

 73اسالید 
-شاه ما هم همین کارها را مییی چیز تازه ای نیست با سعودی و آمریکا مغازله .4

 کردند اما به محض اینکه فائده خود را ببرند شما را کنار خواهند گذاشت. 

 اسالم تا قلب اروپا پیش خواهد رفت  .5

 2222خروج اسرائیل از جنوب لبنان سال  .6

 47اسالید 
 شکست آمریکا در افغانستان و عراق .2

 روزه 33وعده فتح جنگ  .9

 ترامپ وردنرأی آ .8

 ملت ایران به وضوح مشاهده کردند که چگونه فرمایشات حضرت آقا یک به یک محقق شد.همه دنیا و 

 

 75اسالید 
اما یکی دیگر از شگفت انگیز ترین پیش بینی های آقا شکست ناپذیر بودن  .12

جمهوری اسالمی است که از قضا در جبهه های دفاع مقدس این فرمایش را در 
عزیز فرموده است . و چقدر زیبا این پیش بینی ثار اهلل در کنار حاج قاسم  41لشکر 

 یا بهتر بگوییم وعده الهی توسط امام خامنه ای و یاران و امت عزیزش محقق شد

   ثار اهلل 13فیلم آقا و حاج قاسم لشکر 

 71اسالید 

 وعده های  در حال تحقق آقا   اما
اصلی و بزرگی است که هم مأموریت در واقع باید بگوییم وعده های در حال تحقق حضرت آقا همان 

اکنون به عهده ما است. تمام وعده های امام خمینی )ره( که به وقوع پیوست توسط یک ابزار مهمی به 

 نام اراده و عمل ملت ایران بود که به وقوع پیوست.

 و تمام وعده های در حال تحقق امام خمینی هم همینگونه است و ملت باید آن را انجام دهد . 
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محقق میشود باید توسط ملت و اراده آهنین آن انجام إن شاء اهلل تمام وعده های تحقق نیافته امام که  و

گیرد. هم اکنون که در حال شمارش وعده های در حال تحقق امام خامنه ای هستیم نیز باید بدانیم که 

به دنبال تحقق  تحقق این وعده ها هم باید به دست شریف ملت بزرگ ایران محقق شود  واگر ملت

بزرگ را به زمین نهاده است و خسران دنیوی و اخروی مأموریت منویات امامین انقالب نباشد یعنی 

 خواهد داشت.

که اگر به محتوای  بزرگ در حال حاضر تحقق بیانیه گام دوم انقالب استمأموریت اما آن 

هدف خودش را کمتر از تمدن  یانقالب اسالم د،یگو یم هیانبیآن دقت کنیم خواهیم دید 

 در نظر نگرفته است،  یساز

 77اسالید 
که زده  یینوع حرف ها یاز عنوان تمدن نبود ول یامام )ره( حرف اتیانقالب و مجموعه منو لیاز اوا دیشا

با فرمان  یکه انقالب اسالم نیافق بوده است. و اساساً اصل ا نیو هم یواد نیاش در هم مهشد ه یم

کند  یحرکت م ی به سمت تشکیل یک هویتی شبیه به تمدن،طرح منسجم کل کیامام دارد در  یدار

 کنید : یک نمونه از این بیانات از حضرت امام را در زیر مشاهده می خدشه است. رقابلیغ

ما این واقعیت و حقیقت را در سیاست خارجی و بین الملل اسالمی مان بارها اعالم نموده ایم که » 

 د گسترش نفوذ اسالم در جهان و کم کردن سلطه جهان خواران بوده و هستیم. در صد

حال اگر نوکران امریکا نام این سیاست را توسعه طلبی و تفکر تشکیل امپراطوری بزرگ میگذارند 

 از ان باکی نداریم و استقبال میکنیم. 

زم در جهان هستیم ما ما در صدد خشکانیدن ریشه های فاسد صهیونیزم و سرمایه داری و کمونی

هایی را که بر این سه پایه استوار گردیده به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظامایم تصمیم گرفته

های دربند شاهد نابود کنیم و نظام رسول اهلل را در جهان استکبار ترویج نماییم. و دیر یا زود ملت

 «.آن خواهند بود

 87اسالید 
جالب اینه که امام خودش اشاره کرده است که شاید دشمنان ما اینگونه بگویند اتفاقا دشمنان ما هم 

کنند آن وقت یک عده ای از انقالبیون یا هم را فهمیده اند و خودشان اعتراف می مسأله این 
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یات و حزب وطنان خودمان هنوز نفهمیده اند ما در این انقالب باید چه  کار کنیم و همش دنبال ماد

بازی و قدرت طلبی هستند. یا اگر در مسیر انقالب هستند افق نگاهشان بسیار کوتاه است و اساسا 

دید و افق بین المللی و تمدنی درباره انقالب اسالمی ندارند . بن سلمان احمق بهتر از خیلی از 

 خودی های کم شعور ما مسئله رو درک کرده است.

 فیلم بن سلمان  

 79اسالید 
های در حال تحقق چیست و نقش ما در این جریان در حال ها یا وعدهمأموریت اما در ادامه ببینیم 

 حرکت چیست ؟

 پیشرفت ایران .1

 افول امریکا  .2

 خاور میانه مدفن آمریکا خواهد شد )فیلم خطبه ها( .3

رهبر معظم انقالب در این زمینه آنقدر با مردم ایران صحبت کرده اند که دیگر سندی مبنی بر اصدور این 
فرمایشات الزم نیست. برای همه مردم پر واضح است که بیانات ایشان خود محقق کننده چنین وعده 

 مبارکی است . در بین تمام آن فرامیشات به همین یک مورد بسنده میکنیم : 
 یستادگیاست که ا رانیبه ملت ا یاله یاز وعده ها یبه خروش آمده منطقه، تحقق بخش یملتها حرکت

 رانیا یاسیعرصه س اتیواقع. را به همراه خواهد آورد یراه، تحقق کامل نصرت اله نیدر ا یو ثابت قدم
 طیشرا. به زانو درآمده است یامروز خود در مقابل انقالب اسالم کا،یدهد که امر یو منطقه، نشان م

 دینو یایو اح کایامر یانزوا. است رانیبه ملت ا یاله یاز وعده ها یامروز کشور و منطقه تحقق برخ
 هستند یاله یتحقق وعده ها ینشانه ها گریمنطقه  از د یملتها انیبخش اسالم در م

سال، در روز  62مختلف منطقه، بعد از گذشت  یدر کشورها ینیجوانان فلسط ریاخ یهفته ها نیهم در
تحقق  هیطال ن،یدلنش قتیحق نیرا شکستند و ا یستیونیصه میرژ یسابقه، مرزها یب ینکبت و در اقدام

 1.اسالم و مسلمانان)ظهور( است یقطع یروزیبر پ یوعده پروردگار مبن

 81اسالید 

به إن شاء اهلل های  تحقق نیافته آقا که پیش بینی ها آرزوها، یا بهتر بگوییم وعده

 شود :زودی محقق می

                                                 
 82 خرداد –در جمع دانش آموختگان سپاه  نیامر مسلم یول شاتیفرما.  1
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 اگر بخواهیم بهتر بگوییم باید عرض کنیم : 
بزرگ ملت ایران و منطقه همان منویات تحقق نیافته حضرت آقا است . اساساً اهداف و مأموریت 

در  ت کرده است جزای دام ظله العالی ( برای خود لیسآرمان هایی که انقالب اسالمی )امام خامنه
قالب هویتی شبیه به یک تمدن امکان تحقق ندارد. به عنوان مثال وعده های تحقق نیافته حضرت 
آقا را که مشاهده میکنید تماما حکایت از شاخصه هایی دارد که شاهراه اصلی آن پایه گذاری یک 

 تمدن جدید در دنیا  است. به عنوان نمونه :

 سال دیگر نخواهد بود.  25رژیم صهیونیستی  .1

 .ما در قدس به زودی نماز خواهیم خواند .2

 .دست مجاهدین منطقه خواهد افتادبه سیسات عربستان تأ .3

 ،یمن سراغ ندارم؛ دولت سعود یدولت سعود یِبه بد ا،یدن یدر همه جا دیمنطقه و شا نیدر ا یکشور

 نیدولتِ ا نیا یاست، هم ظالم است، هم وابسته است، هم فاسد است. برا کتاتوریهم مستبد است، هم د

اعالن کردند  سازند،یم شیبرا یاهسته روگاهیاعالن کردند که ن کنند؛یفراهم م یاامکانات هسته ،یجور

به آنها است، چون  یندارد؛ آنجا چون وابسته ی! آنجا اشکالکنندیدرست م شیموشک برا دیکه مراکز تول

اگر هم بسازند، بنده شخصاً  کنند،یمتعلّق به آنها است، اشکال ندارد که بسازند. حاال البتّه دارند اعالن م

به دست  ،یدر دوران نه چندان دور شاءاهللان نهایکه ا دانمیچون م شوم؛یناراحت نم

 1. خواهد افتاد یمجاهدان اسالم

 86اسالید 
اصلی دنیا بشود )این ها همه شاخصه ها ونشانه های بروز یک زبان فارسی زبان  .4

 تمدن است(

من چند سال پیش گفتم که باید پیشرفت ما جوری باشد که تا پنجاه سال بعد ــ که از آن پنجاه سال 

علمی دنیا دست پیدا کند مجبور باشد  هایتازه به خواست کسی اگر ــ گذشته سالش شش پنج  االن

های علمی را به دست ما باید به اینجا برسیم؛ کما اینکه امروز اگر شما بخواهید تازه د؛فارسی یاد بگیر

ها مثل حقوق و مانند اینها فرض کنید که مجبورید زبان انگلیسی بلد باشید؛ در بعضی زمینه بیاورید مثالً

یعنی باید این قدر شما پیش باید زبان فرانسه بلد باشید؛ ما باید کار را به اینجا برسانیم،  باب مثالمن

                                                 
 1/1/89ی در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضو اناتیب.  1
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های هر کس در دنیا بخواهد تازهبروید که به طور تقریبی تا آن مقطعی که بنده اشاره کردم، در آن مقطع 

های علمی را در بخشهای مختلف به دست بیاورد، ناچار باشد زبان فارسی یاد بگیرد تا بتواند از نوشته

های کشورید، امّا باید امروز، آن روز مسئولین کشور و جاافتاده شماها استفاده کند. البتّه شماها جوانهای

 های امروز شماسال بعد که بچّه 25سال بعد و جوانهای  22شما زمینه را جوری فراهم کنید که جوانهای 

شاءاهلل بتوانند بهترین کار را انجام بدهند. ان -ایدالبتّه آنهایی که بچّه دارید و ازدواج کرده-هستند 

 1. ی شما توفیق بدهدشاءاهلل خدای متعال به همهامیدوارم ان

 88اسالید 
 نقش تاریخی 

ساز و تمدن یخیآنچه در حال ظهور است نقش تار این است کهدادن به توجهتمرکز بیانیه بر 
 با این توضیح .یافول روزافزون تمدن غرب که این مهم همراه شده است بااست  یانقالب اسالم

گذاری تمدن و همه عزم ها برای پایه برود نیاز ب در تمامی ارکان انقالببه غرب  دیامالزم است 
 .دواسالمی متمرکز ش

 

 اراده مردم برای مبارزه ای تمدنی 

ملّت  کیعنوان برساند که بتواند به یاتوانست خود را به آن نقطه رانیملّت ا کهیقتو»
اسالم  غیتبل نیتربزرگ نینشان بدهد، ا ایکلمه خود را به دن یقیحق یمُسلمِ به معنا

 یامّت بزرگ اسالم لیطرف خواهند شد و تشک نیهم یهم روانه گرید یاست؛ ملّتها
اسالم در سراسر جهان است، اتّفاق خواهد افتاد؛ آن  جیترو یهیعزّت و ما یهیکه ما

 یکننده و فاسد غربگمراه یمادّ تیّکه بتواند بر مدن میکه انتظارش را دار یاسالم تیّمدن
است  نیاش ااست؛ مقدّمه نجایاش اخواهد کرد؛ مقدّمه دایکند، آن روز تحقّق پ دایغلبه پ

همّت کنند؛ هم  دی. خب، همه بامیبرو شیشدن پ وبه سمت الگ میبتوان رانیکه ما ملّت ا
 یهیّهم قض هیّقض نیهمّت کنند. ا دیهمّت کنند، هم آحاد مردم با دیبا نیمسئول

در تمدّن  نکهیا کما برد؛یبلندمدّت است؛ زمان م یهیّقض ست،یو دوسال ن سالکی
و پنجم است  هارمچ یدر قرنها یاوج تمدّن اسالم دینیبیم د،ی]اگر[ شما نگاه کن یاسالم

                                                 
 بیانات در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر علمی 12/2/89.  1
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در  یفالسفه، دانشمندان مادّ ن،یسرآمد است و بزرگان علما، محقّق یکه از لحاظ علم
 یشرفتهایپ نیاز ا یاریببرند که بس شیرا توانستند پ ایاسالم به وجود آمدند که دن یایدن

خواهد بود، ما  شتریمرهون آن حرکت است. خب، امروز البتّه سرعت ما ب هایامروزِ غرب
 «بَر است.لکن باالخره زمان د،یرس میخواه جهیشاءاهلل به آن نتان ترعیرس

 83اسالید  
  تصویر جاده تمدنی  

همان طور که یک روزی در این دنیا قبل از ظهور اسالم تمام تمدن دنیا در انحصار 
تمدن ایران و روم بود باالخره با ظهور اسالم و از نقطه بعثت پیامبر گرامی اسالم یک 

قرن توانست تمدن جدیدی ایجاد کند و  2پیچ تاریخی شروع شد و اسالم بعد از حدود 
در تمام دنیا منتشر و فراگیر نماید. حدود هزار سال این تمدن تقریبا تمدن اصلی و آن را 

فراگیر در دنیا بود تا اینکه با ظهور پدیده رنسانس در غرب تفکر غربی توانست تمدن 
جدیدی را در دنیا ایجاد و آن را در سرتاسر دنیا فراگیر کند. با ظهور انقالب اسالمی 

را شاهد هستیم که در حال ایجاد یک تمدن نوین اسالمی  شروع پیچ تاریخی جدیدی
بزرگ ملت ایران در این مأموریت شیعی است و در حال شکل گرفتن است. این همان 

ارواحنا لتراب مقدمه )پیچ تاریخی است که امیدواریم مقدمه ظهور حضرت ولی عصر 
عدل و داد در تمام دنیا باشد و آخرین پیچ تاریخی را در آن دوران شاهد باشیم که  (الفدا

 گسترش پیدا کند. عید ما روزی بود کز ظلم آثاری نباشد.

 84اسالید 
 و زنجیره تمدن سازی  )عجل( بیانیه گام دوم ، فرج حضرت حجت

یکی از ابداعات راهبردی بیانیه در عقالنیت شیعه این است که دارد فریاد می زند که انتظار فرج، 
مبارزه برای تحقق تمدن نوین اسالمی است و تالش برای ظهور، تالش برای تشکیل تمدن 

 اسالمی باید باشد.  

است و چون م زمانهدر  یاز امر قدس یپاسدار ،ی در قالب یک تمدنانقالب اسالم داشتنِنگاهیبر پا
زمینه چینی و  و این چیزی نیست جز شودیدر آن طلب م نیز حضرت حق شیشود، گشامحقق 

 انتظار عملی برای ظهور انسان کامل. 
ای مرحله 5لذا آنچه رهبر معظم انقالب برای طی این مسیر فرمودند تحقق یک چرخه و زنجیره 

 است 

 امت اسالمی  –شور اسالمی ک –اسالمی  دولت –نظام اسالمی  –انقالب اسالمی 
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 85اسالید 
در حال حاضر در این فرایند چرخه تمدن ساز همه عزیزان مستحضرند که ما از مرحله انقالب اسالمی و 
نظام اسالمی عبور کرده ایم و این دو مولفه با هدایت امامین انقالب و همت و اراده پوالدین مردم ایران 

 پشت سر گذاشته شده است . 

 81اسالید 
تالش  تیکه برداشته شده است ما را تا موقع یگام اول م،یار دارقر یدر مرحله دولت ساز در حال حاضر

 . ایدهاست هدف نیتحقق کامل ا یگام دوم تالش برا قاًیرسانده است و دق یدولت انقالب لیتشک یبرا
 .مردم است تیحاکم هیو نظر ینید یمردم ساالر هینظرمبنا قرار دادنِ شدن دولت،  یدر اسالم یاصل

 87اسالید 
   مثال کوهتصویر و 

حدود  1389تا  1342. یعنی از سال ایم نیم قرن به طول انجامیدهاما این گامی که ما تا کنون رفته
طول نیم قرن. الحمدهلل دستاوردها و به قول  هگذشته است . یعنی یک قدم بزرگ ب سال 55

دیم کردیم تا حضرت آقا خون آوردهای بسیاری هم داشته است. چقدر شهید دادیم ! چقدر جانباز تق
 ایم.به این مرحله رسیده

ارتقاء داد و  122الی  52کشور دنیا کشور ما را از رتبه های بین  222این گامی که طی شد در بین  
کشور برتر دنیا هستیم  12ها در بین . حتی در برخی مؤلفهدنیا هستیم 22ا ت 1االن بین کشورهای 

ما در بدترین وضعیت موجود و بدبینانه ترین وضعیت و اما با وجود مشکالتی که داریم معدل رتبه 
 در دنیاست . 22بر اساس آمارهای بین المللی رتبه 

کشور اول دنیا قرار دهد تا  5گام دوم باید ما را از این جایگاهی که هستیم باالتر برده و در بین 
 42ود همین مقدار یعنی بتوانیم تمدن اسالمی را در تمام دنیا محقق کنیم . طبیعتا این گام هم حد

-می )عجل(سال طول خواهد کشید. البته به فضل الهی و همت مردم و عنایت امام زمان  52الی 

 توانیم خیلی زودتر این امر را حاصل کنیم. 

 88اسالید 
کنند در برخی مواضع تصویر سازی زیبایی از رهبری معظم که این مسیر را به بهترین شکل هدایت می

دهند تا همگی با انگیزه کافی به سمت آن حرکت کنیم. این را نشان مسئولین و مردم میاین وضعیت 
 ویدئو را از نوع نگاه ایشون به قله با هم ببینیم.

 کلیپ اقا: آینده را تصور کنید 
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 89اسالید 
باید ایم . هم اکنون عزم عمومی مردم رحله دولت اسالمی را تکمیل نکردهدر شرایط کنونی ما هنوز م

این باشد که دولتی کامال اسالمی به وجود بیاید. منظور حضرت آقا هم از دولت اسالمی کل بدنه 
 فرمایند :مسئولین نظام است نه قوه مجریه . آقا می

تواند ایم. هیچ کس نمىسومیم؛ ما هنوز به کشور اسالمى نرسیده ایم؟ ما در مرحلهما در کدام مرحله»
، یعنى «ما» -ریزى کردیماسالمى است. ما یک نظام اسالمى را طرّاحى و پایه ادّعا کند که کشور ما

جا و االن یک نظام اسالمى داریم که اصولش هم مشخّص و مبناى حکومت در آن -همانهایى که کردند
گانه وظایفشان معیّن است. وظایفى الن چگونه باید باشند. قواى سهئومعلوم است. مشخّص است که مس

توانیم ادّعا کنیم که ما یک دولت اسالمى اما نمىها دارند، مشخّص و معلوم است؛ که دولت

 1«ما باید خودمان را بسازیم و پیش ببریم. ما باید خودمان را تربیت کنیم. هستیم؛ ما کم داریم.

 فرمایند : لذا آقا می
خودمان هم جزو  که -ى کارگزاران حکومت راخواهیم مجموعهما به قدر توان و تالشِ خود مى

خواهیم خود را یى برسانیم که با نصاب جمهورى اسالمى تطبیق کند. ما مىبه نقطه -آنها هستیم
گوید هدفم این است که این را تحقق ببخشم، آید و مىبه حد نصاب نزدیک کنیم. اگر دولتى مى

 2«خیلى چیز مبارک و خوبى است.

 91اسالید 
شود . هم قوه مجریه و هم قوه مقننه به دست مردم خیلی حیاتی میلذا اهمیت انتخابات در این جا 

و  1389شود . اگر ما بخواهیم مرحله دولت اسالمی را کامل کنیم باید در انتخابات انتخاب می
مردم حماسه دیگری خلق کنند و نمایندگانی را به مجلس بیاورند و دولتی را سر  1422انتخابات 

تقنینی و اجرایی بتواند وارد مرحله جامعه اسالمی و امت اسالمی و نهایتا کار بیاورند که این بدنه 
 تمدن اسالمی بشود .

بزرگ نباشند مالک های مأموریت تا مردم ما به فکر یک خیزش عمومی نباشند و دنبال تحقق این 
ت کنند را وارد عرصه مسئولی اینمایندههای خود باید شود. مردم در انتخابانتخاب شان درست نمی

را فهمیده باشند. دنبال تحقق گام دوم انقالب اسالمی مأموریت که نگاه های تمدنی داشته و این 
 باشند.

                                                 
 12/8/28بیانات در  1
 9/6/94بیانات در  2
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باید یک بسیج عمومی در ملت ایجاد شود و همه با هم حرکت کنیم. نقشه راه ما بیانیه گام 

ملت نخواهد چنین دوم انقالب اسالمی است. که الزمه حرکت در آن عزم ملی و اراده ملی است . تا 

اتفاقی نخواهد افتاد یکی از مهم ترین قسمت های بیانیه روی کار آمدن مسئولین تمدن ساز که آنهم به 

 دست مردم و انتخاب تمدن ساز آنها تحقق میابد 

  فیلم امام و مردم ژاپن و هند و المان

 96اسالید 
 برای رسیدن به این معنی حضرت آقا در بیانیه گام دوم مالک ها را اشاره کرده اند 

برای تصوری امور و راه پیمایی به سمت مقصد آقا میفرمایند افرادی باید مسئول شوند که مالک های 
 زیر را دارا باشند : 

نظام جمهوری اسالمی است. ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند شده فقط قطعهامّا راه طی

ها نیست، باید با همّت و هشیاری و سرعت عمل ی این مسیر که به گمان زیاد، به دشواریِ گذشتهدنباله

مدیران جوان، کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان،  جوان باشد( -1) و ابتکار شما جوانان طی شود.

دین و باشد ( مؤمن -2)  المللیو فرهنگی و بینهای سیاسی و اقتصادی ی میدانفعّاالن جوان، در همه

ها و عبرتهای ، از تجربه های خود را به زیر بار مسئولیّت دهنداخالق و معنویّت و عدالت، باید شانه

ی انقالبی و عمل جهادی را به کار بندند نگاه انقالبی و روحیه انقالبی باشند ( -3) گذشته بهره گیرند،

 .ی اسالمی بسازندی کامل نظام پیشرفتهو ایران عزیز را الگو

 انقالبی  مؤمنپس مالک شد جوان 

 89اسالید 

 جوان که معلوم است

 کیست ؟ و چه شاخصه هایی دارد ؟  مؤمناما  

َّ ُم الا لسَّ َّاا ْیِه ا َّلعا ِ َّلل 
َّاا ِد ْ َّْعا ُُب

ا
َّأ لا َّ : اقا َّفاِإن  َُّسُُجِدِه َّوا َُجِ ل 

َّاا َُّركُوِع َُّطوِل َا َِّإ ُظُروا َّئ ای ْ كاُهَّالا را َّتا ْ َّفاُلا ُه ادا َِّاْعتا ٌء ْ ََّشا ِلا ذا
ِهَّ ی ِ
ائ ا ما
ا
اِءَّأ دا
ا
َّأ ِهَّوا يی ِ ِ َِّصْدِقَِّحا

َا ُرواَِّإ ُ ط  ْ ِكِنَُّای  َّلا َّوا ِلا ََِّّلا ا ش  ْوحا  1 .ِاْسب ا

                                                 
 125صفحه  , 2جلد  ,لکافی . ا 1
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فرمود: بطول دادن رکوع و سجود مرد ننگرید، زیرا بآن عادت گرفته و اگر  (علیه السّالم)امام صادق 
 .ترک کند، وحشتش گیرد، ولى براستى گفتار و اداء امانتش بنگرید

 39اسالید 
 زنم چون همتون دیدید حرفی نمی درباره مسئول دروغگو اصالً

 نیست  دونید اگه نباشه هیچیدرباره راستگویی هم حرفی ندارم بزنم چون می
-مسئولین خود اینگونه میدر نهج البالغه به یکی از  (علیه السالم)ین مؤمندرباره امانتداری امیرالاما 

 فرمایند :

ٌةَّ انا ما
ا
َّأ ِقكا ُهَِّفََُّعُ ِكن  َّلا ٍةَّوا ُطْعما ِ َّی 

ا َّلا سا ْ َِّلا ا َلا ا ََّعا َِّإن  َّوا
 یعنی مسئولیت امانت است فرصت نیست 

برخی هستند تو این جامعه نگاه شون به مسئولیت یک فرصت در زندگی است. اتفاقا این نگاه زیاد 
 هم شده و درجامعه ما توسعه پیدا کرده. 

شود همه بهش تبریک میگن . همه ون وقتی یک نفر مسئولیتی روی دوشش گذاشته میچ
شید ؟ مگه وشحال میفامیلشون خوشحال میشن . خانواده شون خوشحال میشن . برای چی خ

قراره چیزی گیرتون بیاد که خوشحال میشید. در تمدن اسالمی مسئول حکومتی وقتی جایگاهی 
ه کنند. اش نباید خوشحال بشوند . باید گریشوند خودش و خانودهپیدا میکند و مسئولیتش بیشتر می

ه کرد. چون این یک وقتی مرجع تقلید شد یک روز گری (قدس سره)کما اینکه مرحوم شیخ انصاری 
 مسئولیت سنگینی است برای او. 

رصت است . این یعنی مسئولیت برای او فدهندی آورده اند شیرینی میای هستند چون رأاما یه عده
 ن و بچه و فامیلش را به نون و نوایی برساند. و خوشحال شده که خودش و ز

کند دهد خرج میاسالمی سور می اگر دیدید نماینده برای به دست آوردن رای در مجلس شورای
. چون نگاهش به مسئولیت فرصت ترقی و تمدن ساز نیست حتی سالم هم نیست بدانید این مسئول

خرج هایی که  باید وقتی نماینده شد، رشد است . خوب هر کسی برای مجلس رفتن خرج کند قطعاً
 ؟ از جیب ملت. هکرده جبران کند. چگون

 49اسالید 
مالک دیگر انقالبی بودن است. انقالبی یعنی دشمن شناس و دشمن ستیز. انقالبی یعنی والیت مدار و 

 در خط والیت و ناصر و مددکار مسیر والیت باید کسانی را به مجلس بفرستیم که اینگونه باشند . 
 کلیپ حاج محمود کریمی 
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 59اسالید 
 نشینیم  :با هم به نظاره می اما در اینجا تجمیع همه مالک ها را در یک جدول

 انقالب امامین درکالم معیارهای انتخاب اصلح

 داشتن تدیّن و تعبّد 

 داشتن علم و تخصّص 

 وفاداری به مردم و تالش برای رضایت آنها 

 اعتقاد به انقالب، نظام و قانون اساسی 

 سخنگوی دشمنان نبودن 

 راستگویی و امانتداری 

 19اسالید 

 راه تشخیص
ها را در نامزدها عرض خواهیم کرد. از کجا بفهمیم نامزد مورد نظر این مالک راه تشخیص ایندر انتها 

 مالک ها را دارد  ؟
  .سال سابقه شرکت در انتخابات را دارد و حسابی در این امر پخته شده است 42الحمدهلل این ملت 

تخریب طرف مقابل، با تخریب مسئولین  ، با، با روحانیت، با سیادتوعده های پوچ،  با قیافهدیگر نباید با 
 قبلی بتواند رای آوری کند

ملت باید با دید باز و شناخت خوب و کافی نامزد خود را انتخاب کنند. و صد البته همه میدانیم که در 
برابر انتخاب های خود مسئول هستیم . حتی اگر بعد از انتخاب خود تابلو دست بگیریم و اعالم کنیم که 

 ردیم به فالنی رای دادیم دیگر فائده ای ندارد و وزر و وبال این انتخاب گردن ماست.اشتباه ک
و مطالبه را  سؤالبه نظر میرسد همشریان و هم وطنان عزیز باید دو نوع تحقیق یا به تعبیر دیگر دو نوع 

 .ینه مورد نظر برسندکنند به گزاز نامزدها داشته باشند تا بر اساس اطالعی که پیدا می

 97اسالید 
 از برنامه  سؤالالف : 

-کنید منظور این نیست که او وعده بدهد که من این کار و آن کار را می سؤالگوییم از برنامه اینکه می

 ها بهتر بود پس او گزینه مناسبی است . خیر کنم. و هر چه وعده
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برنامه قابل بتواند  داشته باشد ای برای پیشرفت کشور و برطرف کردن مشکالت کشوربلکه او باید برنامه
کنید  متوجه قبولی ارائه دهد به طوری که شما وقتی برنامه پیشنهادی او را با دیگر نامزدها مقایسه می

 برتری و بالندگی برنامه او از دیگران بشوید. 
ی وجود داشته مللی و تمدنل. در آن برنامه نگاه بین اای است که بر اساس واقعیات باشدبرنامه خوب برنامه

داشته باشد و برای اینکه ایران را به سربلندی و پیشرفت مد نظر در بیانیه گام دوم انقالب برساند نظر 
دهد افق پایینی را در نظر گرفته و فقط دنبال حل هایی که ارائه میباشد. اگر یک مسئول برنامه

ن سازی ندارد این مسئول در شأ تمدن مشکالت جزئی است و هیچ نظری و برنامه و یا فهمی نسبت به
 مجلس شورای اسالمی ایران نیست.

مسئول توانید شخصیت او را حدس بزنید و ببینید آیا او یک از برنامه طرف می سؤالدر واقع شما با 

بزرگ خود یعنی رساندن ایران به مأموریت هست یا خیر . اگر این گونه نبود ما نمیتوانیم  تمدن ساز

 جهان را درست انجام بدهیمرتبه های اول 

 98اسالید 
 از کارنامه  سؤالب : 
از کارنامه بدین معنی است که نامزد مورد نظر یا در دوره های گذشته در مجلس یا شورای شهر  سؤال

حضور داشت است یا حضور نداشته. اگر حضور داشته باید از خود و دیگران گزارش عملکرد او را جویا 
 شوید. مثال :

کمیسیون بوده است ؟ در آن کمیسیون چقدر فعال و اثر گذار بوده است ؟ نظر رئیس کمیسیون  در کدام
درباره او چیست ؟ چند نطق پیش از دستور داشته است ؟ چند جلسه در مجلس غیبت داشته است ؟ در 
ا خصوص شهر و حوزه نمایندگی خود چه عملکرد مثبتی داشته است ؟ جمع بندی جواب ها میتواند به م

 کارنامه روشنی را از عملکرد او ارائه دهد.
اگر نامزد مورد نظر در دوره های قبل در مجلس یا شورای شهر نبوده باید رزومه و کارنامه قابل قبولی از 
دیگر فعالیت ها ارائه دهد و شما نسبت به آن کارنامه و نوع عملکرد او در حوزه های دیگر همین 

بودن وی را اطالعات را جویا شوید تا سطح تخصص تعهد امانتداری وجدان کاری و خروجی دار 
تشخیص دهید . و اال صرف حضور او در جمعی یا گروهی نمیتواند به عنوان کارنامه تلقی شود شما باید 

 جویا شوید که در آن جمع آیا اثر گذار بوده است یا خیر ؟ 
ضمنا در خصوص کسب اطالعات اصال به فضای مجازی اعتنا نکنید مگر اینکه سند و منبع آن اطالع را 

بزرگ مأموریت کرده باشید و گرنه مرتکب گناه کبیره و گناه نا بخشودنی درباره ملت ایران و  کامال رصد
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نمایندگان مجلس به راحتی با ارتباط با خودشان و  اطالع یابی از افراد مخصوصاً آن میشوید . معموالً
 شود.نزدیکانشان حاصل می

 99اسالید 
 رهنگ انتخاباتپیشنهاد راه بردی برای موفقیت و ارتقاء ف دو

 پیشنهاد اول : 
برای اینکه بتوانید در نطق های انتخاباتی بهتر تشخیص بدهید کدام گزینه برای انتخاب بهتر است 

 نامزدهای رقیب را با هم روبرو کنید . 
مناظره های بزرگ و کوچک راه بیندازید و بستری فراهم کنید که چند نامزد در یک جلسه و کنار هم به 

 احد پاسخ های متعدد بدهند .و سؤالیک 
تخصص و کارشناسی افراد در یک جلسه برای شما  ،شود سطح نگاه اندیشه تعهداین کار باعث می

پاسخ دهید که برای چه به چه کسی رای  ءتوانید نزد خدا ، امام راحل و شهدامکشوف شود و بهتر می
 ادعاهای بیجا نکند. شود هر نامزد راحت بلوف نزند وداده اید. این کار باعث می

البته مدیریت این گونه جلسات تجربه و توانایی خاصی میخواهد که الحمدهلل در بین ایرانیان هنرمند این 
 توان بسیار و جوانان انقالبی همیشه در صحنه خبره برگزاری این گونه جلسات هستند.

 611اسالید 
 پیشنهاد دوم : 

داشت کنید و به محض اینکه یاد ی نامزدها را در ایام تبلیغاتشانحرف ها و قول ها و وعده ها و برنامه ها
خواهیم.  ی آوردند آنها را به وی گوشزد و یاد آوری کنید و به او بگویید ما هر ماه از شما گزارش میرأ

ت به وظائف او از ماه یکبار به صورت حضوری فردی یا جمعی به نزد نامزد منطقه خود بروید و نسب 2هر 
. مطمئن باشید این کار سرعت حرکت کشور را دو چندان خواهد کرد و مفاسد را به لبه کنیدوی مطا

 دهد.شدت کاهش می

 : کلیپ پایانی 616اسالید 

 

 

 

 


