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 معرفی محصول:

داشته  یوجهت قابل فاصله یبه حوادث کشور با نگاه مقام معظم رهبر یو انقالب یکه باعث شده است نگاه قشر مذهب یاتفاق نیترمهم

 یباق اتیکنند. بلکه در جزئ ینگاه نم باال مشکالت و مسائل جامعه را از یها مانند مقام معظم رهبر یباشد که حزب اللهیم نیباشد، ا

 .تندل هسغاف ندهیاز آ و نندیبیمانند و از باال همه جوامع را نمیم

 .باشد یفاصله م نیحاضر در مقام برطرف کردن ا یچندرسانه ا یسخنران

 : موضوع پژوهش

 مینیرا از باال بب یزندگ

 یشجهت تمرکز بخ یانقالب نیدر مخاطب مقام معظم رهبری دید هی، منطبق بر زاوو از باال به مسائل کشور دیجد دید هیزاو کی جادیا

ر گذشته و تمرکز ب یبه جا (فتح شوند دیکه با ییحل شوند و قله ها دیکه با ییچالش ها) یاسالم البانق یروشیپ ریو مس دهنیبر آ

 شده. یط ریمس

 انقالب سالگیچهلمناسبت: 

 و انقالبی اللهیحزبجوانان  مخاطب:

 ماهیت:

 آینده بر منطبق بر زاویه دید حضرت آقا در مخاطبین انقالبی جهت تمرکز بخشیو از باال به مسائل کشور، ایجاد یک زاویه دید جدید 
 طی مسیر و گذشته بر تمرکز یجابه )شوند فتح باید که هاییقله و حل شوند باید که هاییالش)چ اسالمی انقالب پیشروی مسیر و

 شده.

 آینده و سالگیشصت ،سالگیپنجاه روی ببریم را نگاه باید بلکه بپردازیم گذشته انقالب سال به چهل نباید انقالب سالگیچهل در
 .انقالب

 عوامل بروز مشکل:

 یک زاویه باال به مسائل نیست؟نگاه از چرا زاویه دید مخاطب منطبق بر زاویه دید مقام معظم رهبری و 

 را درک نکرده است و چگونگی آن را بلد نیست. نوع نگاه خبر ندارد، ضرورت آن این از چون

 آثار و پیامد:

 .دهدنمیاگر از باال به همه مسائل نگاه کند، در بدترین شرایط هم امید به پیروزی و موفقیت را از دست 

 .خوردیمفریب  یراحتبهگاه نکند، اگر از باال به همه مسائل ن

 راه و راهکار:

 نگشتن اتینشدن و غافل از کل اتیغرق در جزئ: نگری( جامع)عقالنیت انقالبی .7

 اصالت ندادن یحوادث را دانستن و به علل فرع یعلل اساسگری: نقی( عم)ایمان انقالبی .2
 و نتایج پایانی را هم دیدن گم نشدن هایگرفتار انیدر م :نگریندهی( آ)صبر انقالبی .9
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 1 شماره اسالید

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

نگی و بررسی است. ج تأملقابلبسیار  خاص هایویژگیت، یک جنگ به دلیل متعددی که در تاریخ اسالم رخ داده اس هایجنگدر بین 

 بسیاری از مسلمانان را لرزاند؛ جنگ احزاب! هایدلکه 

 2اسالید شماره 

 تشریح جنگ احزاب از زبان مقام معظم رهبریفیلم 

« م جواناسال»مختلف دشمنان اسالم برای کوبیدن  هایگروهجنگ احزاب، چنانکه از نامش پیداست، نبردی بود که در آن تمام قبائل و 

ز سه تعداد مسلمانان ا کهدرحالی، اندنوشتهدر این جنگ بیش از ده هزار نفر  را« کفر»از مورخان نفرات سپاه  یبعض شده بودند. متحد

 .کردنمیهزار نفر تجاوز 
ی جنگ را چنان طراح نقشه توجه به نفرات و تجهیزات جنگی فراوان خود، با سران قریش که فرماندهی این سپاه را به عهده داشتند،

 وند!و پیروان او آسوده ش ’ز دست محمد نابود سازند و برای همیشه ا یکلبهرا  مسلمانان کرده بودند که به خیال خود با این یورش،
قبیله یهودی  کنیشپیمانآنکه خبر  ژهیوبهتضعیف کرد  شدتبهروحیه بسیاری از مسلمانان را  ،یانبوه محاصره مدینه توسط چنین لشگر

نیز از این سوی  نانیا عبور آنان از خندق، محضبهکه  انددادهقول  پرستانبتفاش شد و معلوم گردید که این قبیله به  زین« بنی قریظه»

 .خندق از پشت جبهه به مسلمانان حمله کنند
 :ترسیم کرده است خوبیبهقرآن مجید وضع دشوار و بحرانی مسلمانان را در جریان این محاصره در سوره احزاب 

 .«بْصارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجِرَ وَ تَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَاإِذْ جاؤُکُمْ مِنْ فَوْقِکُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنْکُمْ وَ إِذْ زاغَتِ الْأَ»

ها شمچزمانی را به یاد آورید که  ( وو مدینه را محاصره کردندشدند )به خاطر بیاورید زمانی را که آنها از طرف باال و پایین شهر شما وارد 

 !بردیدمیخدا  [ بهبدیگوناگون ] هایگمانبه لب رسیده بود و  هاجانشدت وحشت خیره شده بود و  از

 7.«هُنالِکَ ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْزاالً شَدِیداً»

 .در آن هنگام مؤمنان آزمایش شدند و تکان سختی خوردند

 3اسالید شماره 

 صورت گرفته است: توجهقابلو  اتفاقی عجیبمانی ادر چنین وضعیت بحرانی و نابس

 د.گ بزرگ و محکمى برخورد کردنمسلمانان در هنگام حفر، به سن؛ الْخَنْدَقَ مَرُّوا بِکُدْیَةٍ’: لَمَّا حَفَرَ رَسُولُ اللَّهِ فرمایندمی×صادقامام 

 میرالمؤمنیناحضرت کلنگ را از دست ؛ بِهَا ضَرْبَةً فَتَفَرَّقَتْ بِثَلَاثِ فِرَقٍ فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِعْوَلَ مِنْ یَدِ سَلْمَانَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَضَرَبَ 

 ه زد که سه جرقه از آن برخاست.اى بر آن صخریا سلمان گرفت و ضربه

 4اسالید شماره 

اى کسرى و هگنج که زدم، ایضربهپیامبر فرمودند در این ؛ رَى وَ قَیْصَرَلَقَدْ فُتِحَ عَلَیَّ فِی ضَرْبَتِی هَذِهِ کُنُوزُ کِسْ ’فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

 ایوعده .دهدمیبه مسلمانان  ب، حضرت وعده فتح ایران و روم رااحزا پرالتهابیعنی درست در وسط معرکه  ود!شقیصر بر من گشوده مى

 نیست. هضمقابلکه برای برخی 

                                                      

 .71و  3احزاب، آیات  7 
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 5اسالید شماره 

دهد کسرى و قیصر را مى هایگنجبه ما وعده ؛ یَعِدُنَا بِکُنُوزِ کِسْرَى وَ قَیْصَرَ وَ مَا یَقْدِرُ أَحَدُنَا أَنْ یَخْرُجَ یَتَخَلَّىفَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ 

 تواند که به دستشویى برود!از ما از ترس نمى کدامچیه کهدرحالی

ده به که در آین دهدمی هاییپیروزیطراب برای مسلمانان، رهبر جامعه خبر از امان و پر از اضدرست در وسط این وضعیت بحرانی و نابس

 ؟نندیبیمناز مسلمانان  یتوجهقابلکه بخش  ندیبیمرسول خدا جایی را  ،جامعه پرالتهابدر وضعیت  ممکن استچطور . پیونددمیع ووق

 6اسالید شماره 

درست  ست؛اشرایط امروز ایران اسالمی نیز چیزی شبیه به آن وضعیت  مینیبیم، میکنیموقتی وضعیت بحرانی جنگ احزاب را بررسی 

 :دهدمی هاییپیروزیخبر از سال آینده  01با الگوی پیشرفت ایران در  عزیز انقالب،رهبر ی در چنین شرایط پراضطراب

نیل به آن  برای مؤثرآینده ترسیم و تدابیر  دهه و افق مطلوب کشور را در پنجپیشرفت را تدوین کرده  هایآرماناین سند، اهمّ مبانی و »

 پیشرفت را خواهد پیمود و طلیعه که کاری عظیم و دشوار امّا ممکن و شیرین است، کشور راه را طرّاحی کرده است که با تحقّق آن

 «.شاءاهللبوم ایران رخ خواهد نمود. انمبارک تمدّن نوین اسالمی ایرانی در زیست

آن را هضم کنند و شاید در دل خود تعبیری شبیه آن صحابی رسول خدا داشته باشند  توانندنمیانقالبی  نیروهای برخی از که ایوعده

 دُنَا أَنْ یَخْرُجَ یَتَخَلَّى.بِکُنُوزِ کِسْرَى وَ قَیْصَرَ وَ مَا یَقْدِرُ أَحَ یَعِدُنَا :که

 7اسالید شماره 

علت اصلی،  رسدمینظر  به ببینند؟! توانندنمیرا ببیند که دیگران  اینقطهدر وضعیت بحرانی و حساس، رهبر یک امت  شودمیچطور 

که ما  کندمیامعه از منظری به حوادث نگاه چون امام و رهبر ج استتفاوت نوع نگاه و زاویه دید امام و امت به مسائل و حوادث 

 :بینیمنمی

 ببین!زندگی را از باال 

 8اسالید شماره 

 زندگی را از باال دیدن یعنی چی؟

، خیلی ناراحت کنیدیمبرای شما اتفاق افتاده که در یک ترافیک سنگین گرفتار شده باشید. شما که از پایین به ترافیک نگاه  حالتابه حتماً
و  کندیماز باال مشاهده  ران دوربین یا شخصی که این ترافیک وید و برگردید، اما آبش ناامیدو نگران هستید و شاید از ادامه مسیر 

عنی حوادث ی خواهد شد. زندگی را از باال ببینمسیر باز  زودیبهاتفاق افتاده و  یککه تصادف کوچ بیندمی، کندمیاز باال چک  را وضعیت
 .هیادامه بد او راه ر وینش ناامیدتا  ببیناز باال  ااقتصادی و اجتماعی ر هایترافیکزندگی و 

 9اسالید شماره 

. کره ماه قدم گذاشت یروشده است  2بر اساس آنچه ادعااست که  یانسان نینخست 7آرمسترانگ لین زندگی را از باال ببین یعنی چی؟
را  نمیخانه والد ی. وقتستمین یآدم حساس من»کره ماه گذاشت، جمله معروف خود را گفت:  یکه قدم رو یخیآرمسترانگ در لحظه تار

                                                      

7 Neil Armstrong 

 تردیدهایی مطرح شده است؛ مبلغ هم نباید به طور قطعی بگوید.درباره اصل امکان و رفتن فضانوردان به کره ماه  2 
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دستم  ستشنگاه کردم، بغضم گرفت.  نیماه به زم یاز رو یوقت اما؛ نکردم هیماه پا گذاشتم گر یرو یوقت ینکردم. حت هیترک کردم گر
 «... .ختمیبا آن عظمت پشت شستم پنهان شد و من اشک ر نیو کره زم امییداراگرفتم و تمام  نیرا به سمت زم

 ن متفاوت خواهد شد.ابه مسائل پیرامون خودم نگاهمانندگی را از باال ببینیم، اگر ما هم ز

 11اسالید شماره 

 وانگهی ذهن تو را پر ز مردار کنند                  که تو را خوار کنند نه زمین باش و نه خاک
 باال ببرند  به  سر وز پی دیدن تو،                   بخرند  نگاهت  به  خلقی که  آسمان باش 

 11اسالید شماره 

چک یک اتفاقات کوبه درون از . نگاه جزئی و خرد و کنیمنمیبرای دیدن حقایق حفظ  امشکل اصلی اینجا است که ما فاصله مناسب ر
 زندگی باید از فاصله درستی به وقایع نگاه کنیم. هایواقعیتنگاه دقیق و حقیقی نیست. برای دیدن حقایق عالم و 

 از باال زیباست زندگی
 از دور جذاب حقایقو 

 حفظ کنیم افاصله مناسب ر

 ببینیم ار هاواقعیتتا 
 دهندمیه آزارمان ها کتر کنیم تا آنبزرگروحی باشد. روح خود را  تواندمیاین فاصله  کنممیفاصله بگیریم. فکر  هاآدماز  باشدشاید بهتر 

ان بیشتر مخود را با محیط پیرامون دنیای ما باید بزرگ شود. باید فاصله تبدیل شوند به یک نقطه و شاید محو شوند. راه چاره این است.
 ارزش آزار دیدن و آزار دادن ندارد. یزیچچیهمان را دگرگون کنیم. کنیم. باید مهندسی ذهن

 12اسالید شماره 

 یکروسکوپیما دید کهدرحالیمفهوم ملکول استوار است  هیبر پا یکروسکوپیم دید پزشکی هم وجود دارد؛این دو نگاه جزئی و کالن در 
 .دهدمیقرار  یموردبررسرا  ستمیبزرگ س مقیاسخواص 
 .شوندمی دهینام کیکروسکوپیما هایکمیت، کنندمی فیبزرگ توص اسیماده را در مق عتیکه وض هاییکمیت
 دهینام کیکروسکوپیم هایکمیت کندمی فیتوص یرامونیپ طیداخل ماده و بدون توجه به مح اسیماده رو در مق تیکه وضع هاییکمیت

 .شودمی
 .[7ff]شودمی میتقس یکروسکوپیماو  یکروسکوپیهم به دو نوع م یعکاس یایدر دن امروزه

 است: گونهنیاهم  هاواقعیتبه مسائل و  نگاه
و از  یرامونیپ طیبا توجه به مح احادثه ر کیکه  یکروسکوپیماو نگاه  کندمیحادثه توجه  کی اتیکه فقط به جزئ یکروسکوپیم نگاه

 .دهدمیقرار  یموردبررسباال  یمنظر

 13اسالید شماره 

ر نگاه اما د ؛دید شودمیرا که در عکاسی میکروسکوپی دیده  یاز جزئیات بسیاری توانینم، یکروسکوپیمادر عکاسی با مقیاس 
دیگر نسبت  نندیبیمپیامبر گرامی اسالم یا مقام معظم رهبری که زندگی را از باال  کنندمینیست. برخی تصور  گونهنیا یکروسکوپیما

از جزئیات  وسکوپیمایکرعکاسی  برخالف مایکروسکوپینیست. نگاه  گونهنیا کهدرحالیهستند.  اطالعیببه بسیاری از مشکالت زندگی 
 .کندمیاز منظر کلی هم نگاه  ،هم مطلع است. در عین توجه به جزئیات

 فیلم سخنرانی مقام معظم رهبری درباره اطالع از مشکالت

 14اسالید شماره 

 ؟بیندمیل ما نیا مث بیندمی! شاید بفرمایید یعنی چی؟! باالخره مثل ما بیندمی، ولی مثل ما نبیندمیمثل ما  احضرت آقا هم مشکالت ر
ولین و به مسئ کندمیهمواره مشکالت را گوشزد  هایسخنراناست و در  باخبرهم  یخوببهاست.  باخبرن مثل ما از مشکالت بله ایشا

 .دهدمیتذکر 
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 .کندمیبلکه از منظری باالتر به مشکالت نگاه  ؛کندنمیا مثل ما به مشکالت نگاه ام

 15اسالید شماره 

الت ، بلکه این گرانی و مشکماندنمی بارترهاست اما مانند ما در بازار  باخبر هامیوه . از گران شدنبیندمیرا  هاگرانیایشان هم مانند ما 
شور، باالتر از از ک باالتر، باالتر از محله، باالتر از منطقه، باالتر از شهر، باالتر از استان، بارتره. باالتر از بازار بیندمیرا از منظری باالتر 

 .آسیا ..
 .بیندمیباال در مقیاس کل دنیا  ایزاویه، اما از بیندمیرا  هامیوهیعنی همان گران شدن 

 16اسالید 

را نخواهید دید. بلکه در کنار این واقعیت یک واقعیت  هاگرانی، فقط کنیدمیدر مقیاس جهانی نگاه  را هامیوهوقتی شما این گرانی 
مواقع از زبان مقامات غربی، سیاسیون و  در بسیاری ازها، این همه مشکالت و ضعف وجود بامملکتِ ما درباره  ؛بینیدمیدیگری را هم 
هایی یک روی دیگر هم دارد که ظاهراً با این نیم. انگار این قصهمازده میبینیم که حیرتهایی میم، اعترافشنویهایی میرجالشان حرف

 !دیآیدرنمبینیم جور که ما می

 17اسالید شماره 

اوران رؤسای ترین مشآمریکا و یکی از اصلی متحدهاالتیاهنری کیسینجر، وزیر اسبق خارجه آمریکا، استراتژیست ارشد سیاست خارجی 

اظهارات اخیر وی آید. های سیاست خارجی آمریکا به شمار میترین دکترینو معروف ترینمهمکه از  متحدهاالتیاخواه جمهور جمهوری

 الملل عجیب است.در خصوص نقش ویژه جمهوری اسالمی ایران در منطقه و نظام بین

تأملی کرده است. به اعتقاد کیسینجر، این ایران است که خطر اصلی برای های راهبردی آمریکا در منطقه اظهارنظر قابلاولویت او درباره

گوید، ایران در حال بازسازی امپراتوری گذشته خود است و خط مقاومت، از تهران تا بغداد و بیروت شود. او میمنافع آمریکا تلقی می

 است. محور این امپراتوری

ک تری را برای ایجاد یتری در خاورمیانه است، فرصت بزرگاعالم کرد: از آنجا که ایران دارای جای پایِ قوی وگوگفتکیسینجر در این 

اساسی در حال از هم فروپاشی است و این امر از نظرگاه راهبردی  طوربه 7321و  7373های در سال شدهنییتعامپراتوری دارد. مرزهای 

. وی افزود: یک نوع کمربند شیعی از تهران و از طریق بغداد تا بیروت کشیده شده دهدمیسیار قدرتمندی از توان را به ایران سطح ب

ایطی بازسازی کند. این امر در شر -این بار تحت عنوان شیعه  -تا امپراتوری باستانی پارس خود را  دهدمیاست. این امر به ایران فرصت 

 ساختار این منطقه در حال تغییر است. ناپذیر مرزهای خاورمیانه،پی بازطراحی اجتنابکه در  دهدمیرخ 

هنری  موردتوجهجهانِ به این پهناوری چرا ایران؟! اینجا با این همه مشکالت و معضالت چرا باید در این همه کشور  ایران! گویدمی

 کیسینجر قرار بگیرد؟!

 .دبه خطر بیافتامروز با حرکت شیعه از تهران تا بیروت  کردیماسرائیل دنبال که سیاست نیل تا فراتی که  اندنگرانگویا 

 18اسالید شماره 

 سؤالن ای میدهیم( کنار هم قرار بر قدرت ایران این دو واقعیت را )مشکالت و اعترافات دشمن واز باال نگاه کنیم  مسائل راوقتی خب 

 که: رسدمیذهن  به

دارد که  هها چهای استکباری از کشوری مانند ایران این همه واهمه دارند؟ مگر ایران با این همه مشکالت و گرفتاریچرا غرب و قدرت

 ین کشوری با این همه مشکالت که ترس و واهمه ندارد؟!نچ های بزرگ دنیا از او واهمه دارند؟قدرت

 19اسالید 

امروز  را ییبسیار زیبا روایت .یموبر ^بیتاهلحل کنیم باید سراغ روایات  ان راجامعه و کشورمبرای اینکه تعارض این دو واقعیت 
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 .کندمیبسیار کمک  مسئلهن در حل این آکنم که فهم ن تقدیم میاخدمتت

ابطال جادو عصا و ید و بیضا و ابزار  هوسیلحضرت موسى را با  وندعرض کردم: چرا خدا گوید خدمت امام دهم ابن سکیت می

 ؟نرانىکالم و سخ لهیوسبه - که بر او و خاندانش و پیمبران درود باد - طبابت و حضرت محمد را هفرستاد و حضرت عیسى را با وسیل

کَانَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ السِّحْرَ فَأَتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَا لَمْ یَکُنْ فِی وُسْعِهِمْ مِثْلُهُ  إِنَّ اللَّهَ لَمَّا بَعَثَ مُوسَى  فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ  

 .أَثْبَتَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَیْهِمْ  وَ مَا أَبْطَلَ بِهِ سِحْرَهُمْ وَ

مردم غلبه داشت پس او از طرف خدا چیزى آورد که مانندش جادوگرى بر که مبعوث کرد زمانی را  حضرت فرمود: چون خدا موسى 

 .آن جادوى آنها را باطل و حجت را برایشان ثابت کرد لهیوسبهاز توانائى آنها خارج بود و 

 کُنْ عِنْدَهُمْ مِثْلُهُ وَ بِمَافِی وَقْتٍ قَدْ ظَهَرَتْ فِیهِ الزَّمَانَاتُ وَ احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى الطِّبِّ فَأَتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بِمَا لَمْ یَ وَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ عِیسَى 

 .هِ الْحُجَّةَ عَلَیْهِمْأَحْیَا لَهُمُ الْمَوْتَى وَ أَبْرَأَ الْأَکْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أَثْبَتَ بِ

طب داشتند پس او از جانب خدا چیزى آورد که ه زیاد شده بود و مردم نیاز ب یریگنیزمرا در زمانى فرستاد که فلج و  عیسى  و

 خدا مردگان را زنده کرد و کور مادرزاد و پیس را درمان و حجت را برایشان ثابت نمود. هاجازه مانندش را نداشتند پس ب

 .أَحْکَامِهِ فِی وَقْتٍ کَانَ الْغَالِبُ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ الْخُطَبَ وَ الْکَلَامَ فَأَتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ مَوَاعِظِهِ وَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً وَ 

خدا پندها و دستوراتى شیوا  ، پس آن حضرت از طرفرایج بود خوانى و سخنورىرا در زمانى فرستاد که خطبه و حضرت محمد 

 .آورد

 .مَا أَبْطَلَ بِهِ قَوْلَهُمْ وَ أَثْبَتَ بِهِ الْحُجَّةَ عَلَیْهِمْ 

 7که گفتار آنها را باطل و حجت را برایشان تمام نمود.

. مردم هم کنندمیجمع  انآن دور خودش لهیوسبههای همان عصر مردم را ها و طاغوتشود که قدرتمعجزه در همان موضوعی وارد می

دند و هم شبه عبارتی هم مردم جذب نبی می ،کردهمی حجتاتمامترین افراد این معجزه حتی برای ضعیف با آن آشنایی داشتند. کامالً

هم در دعوت و هم در  ،مستقیم انبیا مخاطبِ معموالً پس .شدمهلکی به او وارد می هبا جذب مردم و خالی کردن دست طاغوت ضرب

دیدند به او ایمان ای از پیغمبر نمیگرفت یعنی معجزهطاغوت زمان بود و تا این عاجز کردن طاغوت صورت نمی شخصِ ،معجزه

ند ایستادایستادند، این بود. نام صاحبان قدرتی که مقابل رب میجنگ انبیاء و اولیاء با صاحبان قدرتی که مقابل رب می هآوردند. همنمی

شود پادشاه ظالم. اگر مقابل خدا کند، می رفتاراگر به ظلم  و شود پادشاه عادلکند میالت عمل طاغوت است. صاحب قدرت اگر به عد

. ببینید با ظالمان هم کار دارند اما ایستادن مقابل طاغوت کار اندایستادهمقابل طاغوت و انبیاء و اولیاء آمده  !شود طاغوت. خبایستد، میب

 چون مقابل خدا ایستاده است. است ولشانا

 21اسالید شماره 

کوبى شود که اولین کار انبیاء مبارزه با طاغوت است. طاغوتآید، معلوم مىموسى به سراغ فرعون مى نکهیافرماید: عالمه طباطبایى مى

. 2{ا رَبُّکُمُ الْأَعْلىأَنَ }گفت: گوشتى. فرعون بت بود. مىبت انبیاء است. حاال چه بت سنگى و چه  هشکنى شرح وظیفشکنى و بتو طاغوت

ولى ظلم کردند و به آیات و معجزات ایمان نیاوردند. پس  {فَظَلَمُوا بِها}. گفت: من خداى شما هستم. موسى را فرستادیمبه مردم مى

                                                      

 .271، ص 71بحاراالنوار، ج 7

 .22آیه  ،نازعات  2



9 

 .7{رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمینَوَ قالَ مُوسى یا فِرْعَوْنُ إِنِّى }گوید: موسى سراغ فرعون آمد. این آیه مى

یر نبوت و در مس شانهیاولانبیاء هدف  از این روایستادند، مانع سر راه هدایت بشر مستکبرین بودند که مقابل انبیا می ترینمهمچون 

 قدرتشان بود. ههدایت عاجز کردن مستکبرین در نقط

فرعون و مالء او نسبت  خصوصِ ه را ب در این جمله رسالت موسى  .{فِرْعَوْنَ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِیدٍفِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ  إِلى}

قوم، که شاید به کار  هنه به هم - کنندبه معناى اشراف و بزرگان قوم است که با هیبت خود دل مردم را پر مى "مالء" هکلم - داده

و از خود هیچ رأیى ندارند، رأى آنها همان  اندبزرگانرو اشراف و مردم همیشه دنباله هبردن این کلمه براى اشاره به این معنا باشد که عام

 2تصمیمى است که اشراف برایشان بگیرند.

شان را بینید انبیا وقتی رسالتمی لذا شما برد.بین می دارد ازشان وابسته به آن بود را را که زندگی چیزی ه ودیدند قدرتی آمدمردم می

 ت بودند.یاغومد مستکبرین و طآکردند اولین کسانی که دردشان میابالغ می

 21اسالید شماره 

 بردند معجزه بود.ای که انبیاء برای از پیش رو برداشتن طاغوت به کار میوسیله ترینمهم

 چنین گفته است:عبد الجبّار در توضیح معجزه 

 .کندکننده )معجزه آورنده( کسى است که دیگرى را عاجز و ناتوان مىز و ناتوانعجِبدان که مُ

 9سازد.گونه که تواناکننده )المقدر( کسى است که، در زبان متعارفى، دیگرى را توانا مىهمان

 بود!ابزار قدرت طاغوت در هر زمان خواهد  درآوردنمعجزه به عجز  پس معنای

 .گیرندو نقش اراده مردم را نادیده می کنندمیآید برخی تصورات خیالی و آرمانی در ذهن خود ایجاد از معجزه به میان می سخنتا 

ر دهای الهی مردم و به حرکت درآوردن مردم کردن فطرت سازوکار خداوند با سازوکار طاغوت برای بیدار همعجزه یعنی مقابل کهیدرحال

 طاغوت. یسرنگون جهت

 22اسالید شماره 

 :کنندمیهم به این معجزه اعتراف  هایغرب خود انقالب اسالمی ایران هم شبیه این اتفاق رخ داد. هدربار

اى غیرمترقبه اردوگاه آرام ترین نقاط جهان همچون زلزلهیکى از حساس انقالب اسالمى در :نویسدمی 7392ژوئیه  -روزنامه تایمز لندن 

آمیزى تموفقی طوربهبه لرزه درآورد. با وقوع انقالب اسالمى براى اولین بار یک کشور مسلمان  شدتبهرا  جهانیاستکبار  هدغدغبىو 

 اى عظیم آسمان جهل وو چون صاعقه ت وارد کردرساخ شانمادیهاى بزرگ غربى را به مبارزه طلبید. آنان را تحقیر و به منافع قدرت

 .تشکافعناد را  غفلت و

 هایقدرت همعادالت عقالنی اداره عالم را به هم ریخت. انقالبی که هم هزده کرد و همانقالبی که در ایران اتفاق افتاد همگان را بهت

ولی قدرتی که  ؛به میدان آوردند کردندکه فرای آن قدرتی تصور نمی راقدرت خود  ههم و مدعی جهانی در مقابل آن به عجز افتادند

بیه تحلیل کرد که اتفاقی افتاد ش گونهنیاتوان می .ها را در سینه حبس کردمام به میدان آورد و انقالبی که محقق شد نفسحضرت ا

 هدانستند همیم ابرقدرتخود را  کهدرحالیآنها برای سرکوبی انبیای الهی  .افتادمقابل انبیا می اتفاقی که برای ظالمین و مستکبرینِ 

                                                      

 .712آیه  ،اعراف  7

 .017، ص 71تفسیر المیزان، ج هترجم  2

 .771هاى کالمى شیخ مفید، ص اندیشه  9
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 زدهبهتاز جمله ظالمین و مستکبرین  گیکرد که همآوردند ولی شخص نبی به اذن و عنایت الهی کاری میبه میدان  را قدرت خود

یم آن قدرت را در دست گرفته بود لهیوسبهدر هر زمانی متناسب با همان عصر و زمان مقابل همان قدرتی که طاغوت عصر  .شدندمی

 .ایستادند

عظیم الهى  هدنیا شاهد رخداد یک معجز ،باید گفت: با وقوع انقالب اسالمى در ایران "انقالب امام خمینی" در تبیین و تفسیر حقیقت

شگویی ها و اطالعات میدانی از جوامع و پیداشتند و باالترین بررسی را در اختیار های امنیتیباالترین دستگاه اینکه آنهابه توجه  با .بود

دانند و یم آمار فساد اقتصادی کشورها را مثالعنوانبه .کنندمیتنظیم این جوامع کارهایشان را  هداشتند و برای آیند را جوامع هاز آیند

اما آنها ؛ دانندسیاسی و اطالعاتی می بعد در .اندمطلعو به عدد  خبر دارندحتی از توانایی نیروی انسانی و کیفیت استعداد ملی و تحقیقات 

 انقالب را پیشگویی کنند و نتوانستد اداره کنند و حتی نتوانستند به هم بزنندش.نتوانستند این 

 هستیم. خواستند ما نباشیم و مادنیا می هدستاورد ما این است که هم ترینبزرگ :در دیدار با مسئولین فرمودند ايامام خامنه

با  آلناکه در طول این چهل سال برای توقف ما داشتند، اینکه ما  تراشیمانعبا این همه  بینیمیوقتی شما مسائل رو از باال نگاه کنی، 

بلکه منظور ما  ؛و مشکالت نیست هاگرانیبه  تفاوتیبییم ما پیروزیم! به معنای ویوقتی میگ همه این مشکالت هستیم یعنی پیروزی!

 هم ما پیروزیم. هاگرانیاین است که با همین 

 این محاسبات جلوی این انقالب به عجز. همه چیز علمی بود ،و علم جاسوسی و علم اطالعات و نظامی افزارنرمشما ببینید  واقعاً 

نگی نه چنین فرهجلوی  شده، ترکیبسلطنتی  حالت سنتی بوده و بعد با اشیدارنیدای که حالت به این جامعه با توجه .اندرسیده

ابل این قدرت قدرت جهانی شده در مق أمنش آنچه این یعنی به عجز رسیدن مرکز قدرت کفر. .کردندمی ینیبشیپنه  و توانستند بایستند

 الهی به عجز رسیده است.

 23اسالید شماره 

 نیابگویم  توانممیکمترین چیزی که » :نویسدمی 97نگار آمریکایی جماران( در کتاب زیباترین تجربه من صفحه خبرزورث )روبین وود 

 .«او موسای اسالم است و آمده تا فرعون کافر را از سرزمین خود براند اینکهانبیای گذشته است و یا  که گویا او یکی از است

الهی را در قرن اخیر رقم زدند. آری این  هانجام دادند این بود که با کمک مردم ایران یک معجز کاری که حضرت امام خمینی 

قدرت طاغوت تبدیل کرده  ههایش به تنها قدرت الهی عاجز کنندنقاط ضعف اشکاالت و هرا با همقرن بود که ایران اسالمی  همعجز

 است.

 هو آن عبارت است از ضربه زدن به نقط ما حقیقت معجزه اتفاق افتاده استاصطالحی که کار انبیاء بوده دیگر وجود ندارد ا هچه معجز گر

 تفوق آنها بر مستضعفین گردیده است. هقدرت که مای ههمان نقطت و عاجز کردن آنها در یاغوقدرت مستکبرین و ط

انقالب در چه بستری محقق شد؟ مگر چه معادالتی  .آنان را به هم زد یهاوکتابحسابمعادالت و  هانقالب ایران به اعتراف خود آنها هم

عقب برگردیم  بهسال چهل  تقریباً  است الزم ؟استکبار جهانی هآب سردی شد بر پیکر بارهکیاثر کرد و آنها را بی ،وجود داشت که انقالب

که همه  مدیریتی .حاکم بود آن روز که عقالنی اً ظاهر یِ مروری داشته باشیم بر وضعیت مدیریت جهان و و چیزهایی را از نزدیک ببینیم

شاید ه ک یاگونهبه .انقالبی در ایران پا بگیرد کردهم خطور نمی اشلهیمخدید و حتی به چیز را از آن قدرت نظامی و پول و سرمایه می

 .در اوایل انقالب هم قضیه را خیلی جدی نگرفت

بتواند  یخالدستبا و ، بدون تجهیزات و قدرت مادی هاابرقدرتزده کرد این بود که شخصی بدون حمایت هتچیزی که بیشتر آنها را بُ

 زندیمادی آنها رقم نم کتابحسابکه همه اتفاقات را قدرت ظاهری و تجهیزاتی و  اندفهمیدهدیگر  اآلن و چنین انقالبی به راه بیندازد

 هاین است که امام در مقابل این همه قدرت غرب در مدیریت مادی دنیا که هم کندمیاثبات  اگون بودن این انقالب رچیزی که معجزه
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ت قدرت با حمایت مردم توانس برای جلوگیری از پیروزی انقالب بکار بردند با دستانی خالی و بدون هیچ امکانات مادی و صرفاً اامکانات ر

 .تپیدتحقیر و ذلیل کند. مردمی که قلبشان به عشق امام می راالی طاغوت شپو

سمبل مبارزه با طاغوت و مستکبرین عالم است  عنوانبهمی از همین قدرت گرفتن ایران اسالهای بزرگ دنیا قدرتتمام واهمه بنابراین 

 آنها و تهدید منافعشان تحریک خواهد نمود. هیعلکه در این صورت مستضعفین عالم را به قیام 

به قدرت الهی و باور به نیروهای مردمی توانست در برابر  یاتکاکه یک کشور با  است به ترس انداخته این اهای دنیا رچیزی که قدرت

ی و این یعنی انقالبی گری. غرب از همین انقالب دببر سؤالو زیر  دتحقیر کن ان قدرت رآمادی آنها بایستد و  هقدرت مدیریتی پیچید

 ترسد.بودن ما می

همین انقالبی بودن و مبارزه با طاغوت بوده است. امام راحل هم با همین  کنیدمیویژگی انبیاء که شما مکرر در قرآن مطالعه  ترینمهم

 .های بزرگ دنیا را تحقیر و ذلیل کندویژگی انقالبی و مبارزه با طاغوت بود که توانست قدرت

 24اسالید شماره 

های مردم را برطرف کند و الهی چرا داخل کشور نتوانست دغدغه هکند که خب این معجز سؤالممکن است کسی از شما بزرگواران 

 که دنیا را تکان داد چرا نتوانست اقتصاد کشور را تکان دهد؟ای . این معجزهمشکالت مختلف را مدیریت کند

 .ریموبیا به دست اعامل اصلی این مشکالت اقتصادی ر نیماهمین نکته است که بتو به خاطرتمام صحبت ما  اتفاقاً

 شود؟اما این مشکل از کجا ناشی می

ا این مدیریت ام؛ ببریم سؤالزیر در دنیا ا به نیروهای مردمی، قدرت مدیریتی غرب ر اتکاما توانستیم با توسل به قدرت مدیریت الهی و 

 به جریان در نیامده است.گری در مدیریت اقتصادی ما انقالبی ه. روحیمدیریت اقتصادی ما وارد نشده است هالهی هنوز به عرص

 25اسالید شماره 

مشکالت اقتصادی کشور نگاه به درون، قطع امید از دیگران و تکیه بر توان مردم  حلراهکه  اندفرموده تأکیدمقام معظم رهبری بارها 
 است:

ت آن و حلّ آن دس کلید نباشد نداریم؛ هیچ مشکلی که حلقابلاست؛ ما در کشور هیچ مشکلی که  حلقابلمشکالت کشور  همه»

کلیدش هم دست خود ملّت ایران و مسئولین کشور  است، حلقابلمشکالت کشور  د نداریم. مشکالت هست، امّا همهها باشبیگانه
 7.«است
ند این فرمود یدتأکارائه نمودند و « اقتصاد مقاومتی»کارشناسی و عملیاتی به اسم  کامالً راه  ی پیروزی در این جنگ اقتصادی نقشهو برا

به قدرت الهی و مردمی در اقتصاد ما جریان پیدا کند، اقتصاد ما هم  اتکاهمان روحیه انقالبی یعنی  اگر و مردم بنیاد است. زادروناقتصاد 
 که برای زندگی مردم جهاد کنند! میخواهیمدر اقتصاد کسانی را  ما خود دست پیدا خواهد کرد. یهاقلهمانند عرصه سیاسی ما به 

کشور  مدیریت اقتصادی هدر بدن هاستسالجنگ را با مدل غیرمردمی پیش ببرد و شکست خورد،  خواستمیکه  صدریبنیهمان تفکر 
رفتاری ت و گاقتصاد را با روش غیرالهیِ غیر بومیِ غربی جلو ببرد ولی هیهات از اینکه جز خسار کندمیوار رخنه کرده و تالش موریانه

 .اندنداشتهو بحران و افزایش وابستگی و فاصله طبقاتی ثمری 

 26اسالید شماره 

 :اصلی مشکالت اقتصادی اشاره کرد و گفت ههای خود به ریشملی، در یکی از سخنرانی امنیت عالی شورای دبیر شمخانی، علی

                                                      

 .7/7/7931رضوی  مطهر حرم مجاوران و زائران اجتماع در بیانات 7
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 دعوا هاسال .است اهللبسم و جن مانند مقاومتی اقتصاد با آن نسبت و شده اشغال لیبرالیسم تفکر با ما اقتصادی سنگرهای از بسیاری»

 اقتصاد نیازمند یا و است مناسب کشور برای اسمیت آدام و کینز ،7آزاد اقتصاد که ]آیا[ -دارد  وجود دعواها این هم هنوز- داشتیم

 2.«هستیم سوسیالیستی

فاسدی است که نه اعتقاد راسخی به جهاد اقتصادی و مقاومت در برابر  زدهغربکشور ما وجود همین تفکر  هایمصیبت ترینبزرگاز 

، دانندیمرا در بستن با کدخدا و گردن کج کردن جلوی بیگانگان  حلراهو نه باور به توان مردمی و اقتصادِ مردم بنیاد؛ بلکه  دشمن دارد

در قامت وزیر و مشاور و رئیس، دم خروس  وبیگاهگاهانی که ولی در عمل چشم امیدشان به بیرون است؛ کس دهندمیزیاد شعار مردم را 

در اقتصاد نیز نیازمند واردات » گویدمیدر قامت وزیر جمهوری اسالمی  شرمانهبی؛ یکی زندمیبیرون  شانخودباختگیو  زدگیغرب

تکنولوژی » گویدمیو بار دیگر پس از برگشت از سفر درمانی از آلمان با تحقیر توان متخصصان داخلی  9«مدیران اقتصادی خارجی هستیم

ما فقط در  گویدمیرسمی وقیحانه  در جلسه جمهوررئیسدر سمت مشاور  دیگری 2.«سال دیگر به ایران خواهد آمد 91این عمل حدود 

آمریکا  گویدمیو آن وزیر دیگر  !شوخی کردم شودمیو بعد مدعی  0را داریم هابیغرتوان رقابت با  بزباش و آبگوشت سبزیقورمهصنعت 

 1.با یک بمب تمام سیستم دفاعی ما را از کار بیندازد تواندمی

نسبت به توان داخلی؛ اگر در زمان پهلوی  نیبخودکمو  زیرآمیتحقماست، یک نگاه  زدهغربه تفکرات مدیران لیبرال و ها خالصاین

نیز رسوبات همان خط فکری در سمت  اینکهم کردمیو ملت ما را تحقیر  1بسازیم آفتابه لوله توانیممیما فقط  گفتیمدوم مع یآرارزم

 .کنندمیو عمل ملت ما را تحقیر  وزیر و مشاور در زبان

 

 

                                                      

شده که در آن قیمت، دولتی. یک بازار آزاد، در تضاد با بازار کنترل یگذاراستیشود، نه از طریق ستعیین می عرضه و تقاضا بازار آزاد، بازاری است که در آن قیمت یک کاال یا خدمت، در تئوری، از طریق کی 7

 .شودگفته می اقتصاد بازار آزاد قرار دارد. به یک اقتصاد تشکیل شده از بازارهای آزاد اندیا کنترل مستقیم دولت یگذاراستیعرضه یا تقاضا تابع س

 22/72/32 -رجا نیوز  2

 .29/1/32نعمت زاده وزیر صنعت و تجارت دولت یازدهم؛ خبرگزاری تسنیم   9

در دیدار با معاونان و مدیران وزارت صنعت دلیل سفر خود به و  آلمان و انجام عمل جراحی گوش به ایران برگشتبعد از گذراندن تعطیالت نوروزی در وی »نعمت زاده وزیر صنعت و تجارت دولت یازدهم   2

 .39فروردین  20خبرگزاری مشرق .« سال آینده به ایران خواهد رسید 91این دیدار گفته است تکنولوژی این عمل حدود  . وی درآلمان را انجام عمل پیچیده گوش اعالم کرد

 در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان یسبزجز پخت آبگوشت بزباش و قورمهبگذارید با خود روراست باشیم ما به جمهور، در جمع مدیران خودروساز و قطعه ساز اظهار داشت:اکبر ترکان مشاور رئیس  0

 .(نشست تخصصی صنعت خودرو 39آبان  79) .برتری نداریم

 .7932آذر  79ظریف  1

ملت : »گفته بود 7923 ماهیددر گلشاییان برای تضمین منافع نفتی انگلیس در مجلس ایران رد شد، در توهین تاریخی خود -بعد از آنکه الیحه معروف گسنخست وزیران دوران شاهنشاهی  یکی از آرارزم 1

 !«دتواند اداره کنیست و یک کارخانه سیمان را نمی)آفتابه گلی( ن ایران قادر به ساختن لولهنگ
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 27اسالید شماره 

 هایزود نیغرب و شرق به ا افتگانیتیتربلکن از شرّ  م،یشدما از شرّ رضاخان و محمدرضا خالص » مام حضرت ا هبه تعبیر حکیمان

 7.«افتی مینجات نخواه

 سرنجاقستقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال، هنرش واردات بیل و کلنگ و میخ و پیپ و کروات و  یجابهاین همان تفکری است که 

ه مشاب آورشرممورد  هادهو شورت مردانه و مخزن آب سیفون دستشویی و  موشتلهو  کنمدادپاکو آدامس و تراش و  پاسنگو شانه و 

 2.است

 28اسالید شماره 

ه با وجود ک دهدمیبنیادین نشان  هایسلول، صنایع دفاعی و یاهستهصنعت نانو، صنعت  مانندمختلف دیگر  یهاعرصهتجربه ما در 
ین ما در بسیاری از مسائل دیگر هم در عهر کجا مبارزه کردیم پیروز گشتیم و به مرزهای دانش و تکنولوژی دست پیدا کردیم.  هاتحریم

؛ پیدا کنیم؛ یک مثال آن، تولید علم است؛ یک مثال آن، صنعت و فناوری است باالدستهای بسیار برجسته و ایم به نقطهتحریم توانسته
روز دنیا به هاآلن هم درهای مراکز علمی مهم بپیشرفته و روز،  یهادانشهم تحریم هستیم. در مورد  اآلندیم، در اینها ما تحریم بو

 هایلولسای پیشرفت کردیم، در حال، ما در نانو پیشرفت کردیم، در هستهروی دانشمند ایرانی و دانشجوی ایرانی بسته است، امّا درعین
دفاعی پیشرفت کردیم، در صنایع پهپاد و موشک، به کوری چشم دشمن، پیشرفت کردیم؛ چرا در بنیادی پیشرفت کردیم، در صنایع 

های گوناگون این همه موّفقیّت به دست آوردیم، در اقتصاد هم اگر عزممان ها و عرصهاقتصاد نتوانیم پیشرفت کنیم؟! ما که در این صحنه
، داردیرمباقتصاد را شکوفا کنیم. چشممان به دست دشمن نباشد که کِی این تحریم را  توانیممیهم بدهیم،  دستبهدسترا جزم کنیم و 

 .بکنیم توانیممیکار ؛ به درک! نگاه کنیم ببینیم خودمان چهکندمیکِی فالن نقطه را موافقت 
و اال مگر کشور ما کم استعداد و توان دارد، مگر همین جوانان نبودند که انقالب  اندلیبرالو  زدهغرببحران اصلی کشور ما همین مدیران 

 اقتصادی یک انقالب ایجاد کنند؟ به تعبیر مقام معظم رهبری: هنتوانند در عرص اآلنو جنگ را پیش بردند چرا 
؛ این درسمیر از ده متر خطا به هدف و با کمت کندمییک موشک درست کند که این موشک دو هزار کیلومتر طی  تواندمیذهنی که »

ه اهمّیّت این ب کنندمییک چنین موشکی را تولید بکند که دشمنان ما اعتراف  تواندمیمن میگویم آن مغزی که  ...چیز کوچکی است؟ 

تر در صد کیلومتر؟ نج لیخودرویی را که فرض بفرمایید مصرفش سیزده لیتر در صد کیلومتر است، برساند به پ تواندنمیکار، آیا این مغز 
 ؟ چرا ازکنیدنمیخلّاق مراجعه  هایذهن؟ چرا به این کنیدنمیمراجعه  هاجوانبکند؟ این مغز عاجز است از این کار؟ چرا به  تواندنمی

 9«؟گیریدنمیاینها کمک 

 29اسالید شماره 

االتر مشکالت محله باقی نمان. فاصله بگیر، بیا ب دریعنی در مواجهه با مشکالت ؛ زندگی را از باال ببین یعنی نگاه کهکشانی داشته باشیم
مین زعالم ببین.  هایکهکشاندر منظومه ا از سطحی باالتر از محله، شهر، استان، کشور، منطقه، قاره و کل زمین ببین. مشکالت ر ار

 ترینشانکوچکن بیش از صد هزار میلیون کهکشان وجود دارد که و ستارگان کهکشان راه شیری است. در کیها هاسیارهما یک سیاره از 
ینشان هم هزار میلیارد ستاره دارد. قطر یک کهکشان نوعی سی هزار سال نوری و تربزرگده میلیون ستاره را در خود جای داده است. 

وری بر شویم کافی است بدانیم که هر سال ن زدهشگفتبیشتر  آنکهفاصله نوعی دو کهکشان مجاور سه میلیون سال نوری است. برای 

                                                      

 .1/71/7911 - 221 ص ،70صحیفه امام، ج  7

2 https://www.mashreghnews.ir/news/122722/ 

 .9/2/32دیدار با کارگران  9
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کوتوله کمتر از ده میلیون ستاره دارند و ابر  هایکهکشاناساس واحد متر برابر است با یک عدد نه و پانزده صفر در سمت راست آن! 
که در  یامطالعهد. بر اساس نزدیک به یک تریلیون یا یک هزار میلیارد )کنار عدد یک، دوازده صفر قرار دهید!( ستاره دارن هاکهکشان

ون عددی . )سکستیلیاندزدهدر جهان را سیصد سکستیلون تخمین  مشاهدهقابلانجام پذیرفته است، شمار ستارگان موجود و  2171سال 
 است برابر با یک میلیارد تریلیون!(

 ترینکوچککیلومتر.  72، 122سی است، با قطر ، چهلمین جرم سامانه خورشیدی یا منظومه شمکنیممیکه ما در آن زندگی  ایسیارهاین 
رد. خوب کیلومتر قطر دا 2، 392، 211، 111هم که صدمین است  ترینشبزرگکیلومتر قطر.  931جرم آن هم میماس یا ماه است با 

. است یهانک بیشمار هایکهکشان از یکی خود این و است شیری راه کهکشان  هایسامانهخورشیدی یکی از  واضح است که این سامانه
. است نقطه یک اندازهبه تنها شیری راه کهکشان در خورشید که کنیم تصور که است کافی تنها ماجرا، این ابعاد بهتر درک برای هم باز

. زمینی که کنندمیکشور روی زمین زندگی  731هشت میلیارد آدمی هستیم که در بیش  از یکی خودمان، حضرت که است دارخنده
رگان و همه این چرخه عظیم عالم و ستا هاکهکشانو تمام این است!  ترکوچکتصور کرد که چند صد هزار برابر از یک نقطه  تواننمی

 ! این چرخه دست خدا است.کندمییک نفر دارد مدیریت  را

 31اسالید شماره 

خواهی شد: کَلَّا إِنَّ مَعِی  نواهمقرار دادی، ناخودآگاه با حضرت موسی  موردبررسیاز مقیاس کیهان  اوقتی شما مشکالت امروز جامعه ر
 .کندمیمرا هدایت  زودیبهرَبِّی سَیَهْدِینِ؛ هرگز دشمن بر ما مسلط نخواهد شد، چون خدا با من است و 

به رود نیل رسیدند، در مقابل خود امواج عظیم آب و در پشت سر خود لشگر عظیم تا دندان مسلح دشمنان  لیاسرائیبن کهیهنگامدرست 
 دیدند. در جا خود را باختند؛ ار

 «ما در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم و راه نجاتى وجود ندارد! طورقطعبهدو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسى گفتند:  کهیهنگام»
 (.إِنَّا لَمُدْرَکُونَ  تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى )فَلَمَّا

با تجهیزات کامل، جمعیتى که سخت از ما  خوارخونو در پشت سر ما دریایى از لشکر  است در پیش روى ما دریا و امواج خروشان آب
سر کافى مردى خیره قدربهاند و خود فرعون نیز ما سالیان دراز داده گناهبیخود را در کشتن فرزندان  خواریخونو امتحان  اندخشمگین

 گذرانند، یا اسیر کرده و با شکنجهکنند و از دم تیغ و شمشیر مىهمه ما را محاصره مى سرعتبه بنابرایناست،  خوارخونو ستمگر و 
 .گرداندبازمى

 است. گونهنیهمداد که مطلب تمام قرائن نشان مى

زل است، شاید جمع زیادى در ایمان خود متزل فیتوصرقابلیغگذشت، لحظاتى که تلخى آن  اسرائیلبنیدر اینجا لحظات دردناکى بر 
 و اسرائیلبنیهاى خدا درباره نجات دانست وعدهو مى اما موسى ع هم چنان آرام و مطمئن بود و سخت روحیه خود را باخته بودند؛ شده

: چنین نیست گفت»و کرد  اسرائیلبنی زدهوحشتیت است. لذا با یک دنیا اطمینان و اعتماد رو به جمع ریناپذلفتخنابودى قوم سرکش 
 (.)قالَ کَلَّا إِنَّ مَعِی رَبِّی سَیَهْدِینِ  «مرا هدایت خواهد کرد یزودبهپروردگار من با من است و  چراکهآنها هرگز بر ما مسلط نخواهند شد، 

 درباره این قسمتفیلم حضرت آقا 
 ، اما از مقیاس کهکشانی!بیندمیمشکالت را  اسرائیلبنیدر چیست؟ او هم مانند  اسرائیلبنیفرق حضرت موسی با 

 31اسالید شماره 

 ، اما از مقیاس کهکشانی!بیندمیفرق پیامبر اکرم با مسلمانان در چیست؟ او هم مشکالت را 
 کهیهنگام»عقب کشیدند:  شدتبه دندیدیم یسختبهمانانی که چند متر جلوتر از خود را هم ، مسلآیدمیوقتی اضطراب جنگ احزاب پیش 

در  اریاختیب شانیهاچشم کهدرحالیکنند بینى به تو نگاه مىجبان و ترسو هستند که مى چنانآنآید لحظات ترسناک و بحرانى پیش مى
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لَیْهِ عَ است! )فَإِذا جاءَ الْخَوْفُ رَأَیْتَهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْکَ تَدُورُ أَعْیُنُهُمْ کَالَّذِی یُغْشىحدقه به گردش آمده، همانند کسى که در حال جان دادن 
 7.«(مِنَ الْمَوْتِ 

 ن دسته از مسلمانان که زاویه دیدشان مانند پیامبر اکرم از مقیاس کهکشانی بود گفتند؛اما آ

تزلزلى به دل راه ندادند بلکه گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده  تنهانهمؤمنان، لشگریان احزاب را دیدند،  کههنگامی»
و این ماجرا جز بر ایمان و تسلیم آنها چیزى نیفزود )وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ  اندو خدا و رسولش راست گفته و طالیه آن آشکار گشته فرموده

 2.«اً(حْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ما زادَهُمْ إِلَّا إِیماناً وَ تَسْلِیمالْأَ
شدت اضطراب و استرس مسلمین ین بر جامعه اسالمی نبود؟ یعنی ن همه هجمه و فشار مشرک، متوجه آ’ا آیا به نظر شما رسول خد

که  اما مسئله اینجا است ؛دیدینم امسلمین ر یهایگرفتارو  هایسختمدعی بشود که ایشان  تواندنمی کسچیه؟ کردنمیمشاهده  ار

همه جریان در جلوی چشمان ایشان  و دیدیمدر یک جریانی  ااما از باال! حضرت همه آن حوادث ر دیدیم احضرت همه آن مشکالت ر

ن کوه و طرف دیگر ای ندیآیمجمعی با سختی دارند از دامنه کوه باال  کندمیمانند یک نفر که از باالی یک قله کوه دارد مشاهده ؛ بود

 .دهدمیو در وسط آن همه نگرانی وعده پیروزی و فتوحات  بیندمی. او کل مسیر را با هم بیندمی یخوببهرا 

 32اسالید شماره 

 و ا شده استنیم که مشکالت اقتصادی متعددی گریبان گیر جامعه مادمی یخوببهاست. همه ما  طورنیهمامروز هم وضعیت درست 

 اما مسئله تحلیل این مشکالت است. نیست؛ انکارقابل وجهچیهبهوضوع این م

 فیلم تشریح وضعیت مسلمانان در جنگ احزاب و تطبیق بر وضعیت کنونی

 33اسالید شماره 

 کندمیه نگا یاجادهاالی ارتفاعی به مانند کسی که از ب بیندمیزندگی را از دور  یهاوخمچیپ، کندمیوقتی کسی از باال به زندگی نگاه 

 کندمیزد ا گوشبه م کسرهی بیندمیز باال و کسی که زندگی را ا دارد وخمپیچیک اتوبان مانند . تاریخ هم هبیندمیجلوتر را  هایوخمپیچو 

 جلوتر جاده سقوط خواهد کرد. هایپیچاست در  گریوحشیکه ماشین غرب که با این سرعت در حال حرکت و 

 فردیمنحصربهو  سازسرنوشتحساس و  مقاطع به ،کنیممیتاریخ تا حال بازبینی  مبدأمسیر رو به کمال حرکت بشریت را از  کههنگامی

 یجدر دیدار جهادگران بس است. رهبر انقالب  هاگردنهکه سرنوشت تکاملی بشریت در گروی به سالمت گذشتن از این  خوریمبرمی
حال حرکت است. سى سال است ما داریم این  عزیزان من! کشور شما و ملت شما در یک پیچ خطرناک تاریخى در»فرمودند:  سازندگى

 «رسیدیم، از آن عبور کردیم؛ لکن تمام نشده. یزخطرخ . به نقاط خطرناککنیممییچ را طى پ

 اما این پیچ تاریخی چیست؟

و الهی؛  معنوی هایارزشو حاکمیت  هاملتای به آزادی چنین دیکتاتوری تم، عبارت است از تحول از سیطرهای که گفاین پیچ تاریخی

 9.این پیش خواهد آمد؛ استبعاد نکنید

 !معنوی هایارزشعنی همان تحول از سیطره دیکتاتوری مدرنیته به حاکمیت ی

                                                      

 .73احزاب، آیه  7 

 .22احزاب، آیه  2 

9 7931 /77/71. 
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 سازرنوشتسما ایرانیان و حتی مسلمانان در گذر از این پیچ حساس و  تنهانهکه  ایگونهبهاست  سازسرنوشتاین پیچ، پیچی بزرگ و 

تاریخى سر یک پیچ بزرگ  امروز تاریخ جهان، تاریخ بشریت، بربدانید » یت در حال گذر از این گردنه است.قرار داریم بلکه تمام بشر

 7«.شودمیعالم دارد آغاز  است. دوران جدیدى در همه

 بدانیم پاداش تحمل این سختی چیست و چه چیزی حال که دانستیم در حال گذر از این گردنه تند و خطرناک تاریخی هستیم بهتر است

خی( پیچ تاریبعد از گذر از این ») :فرمایندمیظار ماست. ولی امر مسلمین و نائب عام امام زمان بعد از به سالمت گذشتن از آن در انت

 پذیرىسلطه گرى ودنیا تغییر پیدا خواهد کرد؛ مسیر تاریخ عوض خواهد شد. امروز مسیر تاریخ، مسیر ظلم است؛ مسیر سلطه مسیر تاریخ
وز شوید، به وانستید پیرپذیرند. اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر شما تدنیا سلطهگرند، یک عده در است؛ یک عده در دنیا سلطه

 نیا وارد یک مرحلهآماده خواهد شد؛ د#عصر امر و ولىّ ظهور ولىّ  مسیر تاریخ عوض خواهد شد؛ زمینهموعود برسید، آن وقت  آن نقطه

 2.«جدیدى خواهد شد

کس ملتفت نیست که چه کاری دارد شود دید. از نزدیک در حین حرکت، هیچد؛ از دور، پیچ را مینگاه کنی’اکرم امروز به دوران نبیّ 

کرد. نه می کارچهفهمید که بشریت در دوران صدر اسالم، مشغول چگونه حرکتی بود و جا شما میگیرد؛ مگر هوشمندان. از اینم میانجا

ویم، دهیم؛ یا بهتر بگچنان کاری را امروز داریم انجام میهای دیگر مقایسه کنیم، اما آندورهاکرم را با م دوران نورانی نبیّ یکه بخواهاین

 .کردچنان تحولی است که آن روز بود؛ آن روز هم کسی باور نمیامروز دنیا در حال آن

د؛ نه، آنها کردنمروز احساس قدرت میکه آن روز بر دنیا مسلط بودند، کمتر از قدرت استکباری امریکای ا ییهاقدرت کنیدمیشما خیال 

ها و یبا کسانی که برخالف هو هاتمدنزدند. ببینید برخورد کردند. ببینید با پیامبران چگونه حرف میطور احساس قدرت میهم همین

 9.تحقیرآمیز بود چه قدرزدند، آنها حرف می هایهوس

های عظیمی هو به دره تاریکی و جهالت و عذاب سقوط کرده و گرو اندرفتهه خطا بسیاری جوامع و افراد، در گذر از این پیچ تند تاریخ ب

 ترمتکامل یامرحلهمندی از ابزارهای هدایت الهی و گذر از این گردنه به ه. در مقابل در صورت بهراندبردهاز مردم را با خود به این دره 

 .شوندیمبه هدف خلقت نزدیک  شیازپشیبو  ابندییماز مرحله قبلی دست 

 34اسالید شماره 

با سقوط  راکهچاین است که نباید به کفار و ظالمین تکیه کنید!  کنندمیتاریخ گوشزد  هایپیچیکی از اصولی که خداوند متعال در گذر از 

 آنها شما هم سقوط خواهید کرد.

 2.«النَّارُ وَ ما لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیاءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَوَ ال تَرْکَنُوا إِلَى الَّذینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ »

                                                      

 ."جوانان و بیدارى اسالمى" یکنندگان در اجالس جهاندر دیدار شرکت مقام معظم رهبری بیانات  7

 .37دیماه  73بیانات مقام معظم رهبری در   2

9 7911/11/21. 

ت براى و تفسیرى که اهل لغ "على "شود، نه بامتعدى مى "الى "به معناى صرف اعتماد نیست، بلکه اعتمادى است که توأم با میل باشد و به همین جهت است که با حرف "رکون". 779سوره مبارکه هود آیه  2

دى است که ناشى از میل و رغبت به آنان باشد، حال چه این رکون در اصل دین باشد، ی ستمکاران، یک نوع اعتماسوبه باشد. رکوناند تفسیر به معناى اعم است و این خود عادت و رسم اهل لغت مىآن کرده

ی که دلخواه ایشان نوعهبو چه اینکه در حیات دینى باشد مثل اینکه به ستمکاران اجازه دهد تا  و افشاء نکند فروبنددبه ضرر ایشان است دم  آنچهو از  اى از حقایق دین را که به نفع آنان است بگویدمثل اینکه پاره

یا  حیاتى جامعه و شئونمنجر به مخالطت و آمیزش با آن شود و در نتیجه در  اشیدوستو چه اینکه ایشان را دوست بدارد و  است در اداره امور مجتمع دینى مداخله کنند و والیت امور عامه را به دست گیرند

 .11ص  ،77ه.ش. ج 7912، 0قم، چاپ:  -ایران  -جلد، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسالمى  21جمه تفسیر المیزان، طباطبایى، محمدحسین، تر فردى از افراد اثر سوء بگذارد.
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؛ و در آن حال، هیچ ولىّ و سرپرستى جز خدا نخواهید داشت؛ و یارى ردیفراگشود آتش شما را و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب مى

 شویدنمى

 35اسالید شماره 

 فرمود: ×امام صادق 

صِرْنَا  ×هُورِ مُوسَى قَالُوا: لَوْ أَتَیْنَا عَسْکَرَ فِرْعَوْنَ وَ کُنَّا فِیهِ وَ نِلْنَا مِنْ دُنْیَاهُ، فَإِذَا کَانَ الَّذِی نَرْجُوهُ مِنْ ظُ ×إِنَّ قَوْماً مِمَّنْ آمَنَ بِمُوسَى 

 إِلَیْهِ، فَفَعَلُوا.
 ورده بودند، با خود گفتند:ایمان آ ×همانا بعضى از افرادى که به حضرت موسى 

شیدیم، کبر ظهور حضرت موسى آرزو مى آنچهبه سپس ( دنیاى فرعون برخوردار گردیم، ومنالمالما بر لشگر فرعونیان وارد شویم و از )

 و برنامه خود را انجام دادند؛ خواهیم رسید

 36اسالید شماره 

[، رَکِبُوا دَوَابَّهُمْ وَ أَسْرَعُوا فِی السَّیْرِ لِیُوَافُوا بِمُوسَى وَ مَنْ مَعَهُ، فَیَکُونُوا مَعَهُمْ، الْبَحْرِ[ هَارِبِینَ ]مِنْ فِرْعَوْنَ فَلَمَّا تَوَجَّهَ مُوسَى وَ مَنْ مَعَهُ ]إِلَى 

 7.، فَکَانُوا فِیمَنْ غَرِقَ مَعَ فِرْعَوْنَ إِلَى عَسْکَرِ فِرْعَوْنَ  [ مَلَائِکَةً فَضَرَبَتْ ]فَضَرَبُوا[ وُجُوهَ دَوَابِّهِمْ، فَرَدَّتْهُمْفَبَعَثَ اللَّهُ ]عَزَّ وَ جَلَ 

این افراد )نیز( سوار  خواستند که از فرعون نجات یابند با همراهان خود به سمت دریا رهسپار شدند؛ و ×پس همین که موسى  

را  ییهافرشتهو با ایشان باشند، پس خداوند عزّ و جلّ  چهارپایان خود شده و با سرعت حرکت کردند تا موسى و همراهان او را دریابند

 و اینان در بین افرادى قرار گرفتند که با فرعون غرق فرعون بازشان گردانند لشکرگاهفرستاد تا بر صورت چهارپایان زنند و به سمت 

 شدند.

 37اسالید شماره 

 فیلم غرق شدن فرعونیان

چه ما نچنا و، غافل از اینکه این قدرت در حال سقوط است زنندیمبرخی امروز سازش و همراهی و وصل شدن به قدرت غرب را فریاد 

خون شهدا هستیم، باید بایستیم. باید این  دهندهادامهاگر  هم خود را به این ماشین وحشی غرب وصل کنیم، با آنها سقوط خواهیم کرد.

یر . این ایستادگی، ادامه همان مسکندمسیر ارزشمند انقالب را ادامه دهیم. تا جایی که انشاء اهلل به همین زودی این ماشین غرب سقوط 

 شهدا است.

 38اسالید شماره 

دید ش بارانآتشدفاع مقدس، در زیر  یهااتیعملو در یکی از ند در زمان جنگ عضو گردان شهید کاوه بودند کردمینقل  2یکی از اساتید

 ستاده بودند.ای ریزخاکنشسته و شهید کاوه بر روی  ریزخاکدراز کشیده بودند و جانشین شهید روی  یزیرخاکدشمن تمام نیروها پشت 

هید . بعد از اصرار فراوان جانشین، شزنندیم اشما ر اآلنشین نکه: حاج محمود ب کردیمجانشین شهید کاوه یکسره به شهید کاوه اصرار 

ام ایستادم، شما که جانشین هستی شدید دشمن، من که فرمانده بارانآتشاین  درکاوه نگاهی به او و نیروهای گردان کرد و گفت: 

 ند.اهنشستی، این نیروها خوابید

 .روندیم، نیروها در یخوابیمشینم تو نمن ب راگ
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پشت  هایبازارشینند و نب هایمسجدتوقع داشت که  شودمیبایستیم،  هایانقالبو  هایاللهحزبما  رامروز هم اگ گیردر این جنگ نفس

سجدی و بازاری ن مآ داشت که شودمیباشند، چه توقعی  تفاوتبیشینند و نولی وقتی جریان انقالبی کشور ب درازکش بمانند؛ ریزخاک

 پای انقالب بماند.

 .زندیخیبرم؟ من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه زدیخیبرممن اگر بنشینم، تو اگر بنشینی پس که 

 39اسالید شماره 

قام یعنی ما هم مانند م؛ راه شهدا در پیشبرد انقالب باشیم، باید زاویه دید خود را با امام خود یکی نماییم دهندهادامهبرای اینکه ما هم 

 باید سه تغییر در نگاه خود ایجاد نماییم؛معظم رهبری زندگی و مسائل گوناگون عالم را از باال ببینیم. برای از باال دیدن زندگی، 

 :نگریجامع _اول 

 .نندبیمیچیز را با هم  همه ،کنندمیاولین تغییر این است که باید مسائل را جامع ببینیم. کسانی که وقایع را از باال نظاره 

 نیا. بنابرندکیحرکت نم گرید لیاتومب م،یرا از هم باز کن لیاتومب کیکه قطعات  یاست که زمان نیا نگرکلمثال معروف تفکر  کی

 نگرجامعدر نگاه  .اجزا است نیا انیاضافه، ارتباط م زیچ نیا .اندازدیرا به حرکت م لیاز تنها مجموعه قطعات است که اتومب شتریب یزیچ

دون ارتباط بو اجزاء  وجودبا  صرفاً هیچ ماشینی  چراکهبه اجزا توجه نکنیم.  صرفاً درک کنیم و  یخوببه اما باید روابط بین موضوعات ر

 .کندنمیمیان اجزا حرکت 

 .ه شوداست که عالوه بر قطعات به روابط هم توج نیا یبلکه به معنا ست،ین ستمیس کی یتوجه نکردن به اجزا یبه معنا نگرکلتفکر 

ر یک نگاه اما د؛ اندکردهبه جامعه تزریق  دکنندهیناامجزئی به این مسئله یک نگاه منفی و  یهانگاه، هاتحریمدر موضوع  مثالعنوانبه

 :فرمایندمیی مقام معظم رهبر. شودمیبه روابط این تحریم با رشد اقتصادی هم توجه  نگرجامع

داختند، راه ان رانیملّت ا هیهم که عل یمی. تحرکندمیوارد  یکشور کیبه  ،یملّت کیرا به  ییفشارها می. خب تحرهامیتحردر مورد  امّا»
 نیدر ا هاییکایهم که آمر یشاءاهلل شکستسابقه ندارد و ان خیبله، در تار«! سابقه ندارد خیدر تار» ندیگویم یبا خوشحال هاییکایخود آمر

ه نفع کشور صددرصد ب هامیتحر نیکنند که ا یکار توانندیمهمه،  ن،یخواهد بود. ملّت، دولت، مسئول سابقهیب خیدر تار ،خورندیمه یّقض
هم به  ارخاردمیس میگفت یوقت کیو  فروختندنمیهم به ما  یکه سالح انفراد میبود میتمام بشود. همچنان که ما در دوران جنگ تحر

ه امروز ک میبه امروز برس یدفاع تیوضعو از لحاظ  فتدیبه کار ب یداخل یموجب شد استعدادها هاتیمحروم نی[ همامّا] ،فروختندنمیما 
 میچه الزم داشتاگر چنانچه از روز اوّل هر واالبود؛  میبه برکت تحر نیو ا یاله قیبه توف میو از همه جلوتر میدر منطقه در سطح اوّل

. در میدیرسینم نجایو به ا میکه خودمان درست کن میافتادیبه فکر نم ،گرفتندیمرا  مانیهاپول ،دادندیم مابه  ،میدیخریم میرفتیم
که  یالهیوس چیکه ه -ستیفقط صِرف ادّعا هم ن ؛کنندمیرا ثابت هم  نیو ا- ندیگویما به من م هایجواناست؛  جورنیهم ایقضا همه

 یدر موارد د؛نیگویراست هم م م؛یبساز توانیممیرا  زیچ همه م؛یبساز میوجود ندارد که ما نتوان طعهق ریدارد، از قطعه و غ ازیکشور به آن ن
 میتحر نیکه ا میکن یما کار یستی. بامیدار یایانسان تیظرف نیچن کی. ما ندیگویاست که م یجورنیهم میدید م،یامتحان هم کرد

 ازینیدمان را بخو گرانی[ از محصول ددیابتکار و کار در کشور. ]با به قلّه دنیرس یبشود برا یالهیوس ،ییشکوفا یبشود برا یالهیوس

 .ردیانجام بگ تواندمیاست که  یکار نیا م؛یرا محتاج محصول خودمان بکن گرانیو د میکن

 اآلنهست،  یمشکالت آورد،یوجود م به ی[؛ البتّه مشکالتمیکنیمو مشکالت ]عبور  میمسائل مربوط به تحر نیاز ا یاله قیبه توف ما
به خرج بدهند، کار و تالش کنند، دامن  یاریمشکالت مال اوّل کار است؛ اگر دولت و ملّت مقاومت کنند، هوش نیهم وجود دارد ]امّا[ ا

به  صدام ،میعبور کرد یروزیبا پ یلیکرد. همچنان که در جنگ تحم میعبور خواه یروزیمرحله با پ نیاز ا مطمئناًما  نند،به کمر بز همت
و در اروپا و در غرب  کایکه در آمر ییشکوفاتر شد، دشمنان ما هم، آنها یاسالم ینشست و به درک اسفل رفت و جمهور اهیخاک س

 «خواهد ماند. یشاءاهلل باقان یاسالم یخواهند رفت و جمهور سفلبه درک ا ،کنندمیما اقدام  هیعل
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 41اسالید شماره 

تی دشمنان ما هم حاست  مشاهدهقابل کامالً در دنیا  م این رشد و شکوفایی و قدرت گرفتن مابینیمی میکنیماز باال نگاه  یدرستبهوقتی 

 .اندداشتهایران اسالمی اذعان  روزافزوندر مواقع بسیاری به این پیشرفت و قدرت 

 مصاحبه شبکه لبنان فارسی با یکی از افسران سعودیفیلم 

 41اسالید شماره 

 باشیم. نگرجامعاولین راهکار از باال دیدن زندگی، این است که  نیبنابرا

 عمیق نگری: _دوم 

طحی را فریب مسائل س کنندمیکه از باال مسائل را دنبال  هاییانسانبپرهیزیم.  ینگریسطحباید مسائل را عمیق نگاه کنیم و از 

 .خورندینم

مگر کشورهای دیگری مانند چین و هند هم مثل ایران در حال پیشرفت نیستند؟ پس چرا کشورهای غربی با این کشورها دچار چالش 

 نیستند؟

 علت اصلی این است که ما دستاوردی داریم که هیچ کشوری در دنیا به دست نیاورده است.

 خود خطاب به رزمندگان فرمودند: هایپیامامام خمینی ره در یکی از 

ـ  زانیعز نیا یطلبو اخالص و روح شهادت مانیبزرگ و قلوب سرشار از ا یهاست روح نیو افتخارآفر زیغرورانگ جانبنیا یآنچه برا»

جاع قبل و به فرماندهان ش رانی. من به ملت بزرگ افتح الفتوحاست  نیو ا االعظم ـ ارواحنا فداه ـ هستند اهللیول یقیکه سربازان حق

اهر و و ظ یو صور یمعنو هرا که در دو جبه یرزمندگان نیوجود چن م،یبگو کیشرافتمندانه و بزرگ خوزستان را تبر یروزیاز آنکه پ

 7.«میگویم کیاند، تبرآمده رونیباطن از امتحان سرافراز ب

 42اسالید شماره 

ر دنیا توان مقابله هیچ قدرتی د افتدیماست. نسلی که وقتی به حرکت  مؤمندستاورد انقالب تربیت نسل جوانان انقالبی  نیترکنندهرهیخ

 .خوردیمرا و نه فریب تزویر  ترسدیمنه مانع، نه از تهدید  شناسدیمنسلی که نه تحریم با آنها را ندارد. 

 43اسالید شماره 

تا این  کندمیاز همه جهت و با همه توان خود با ایران مبارزه  از این رو انقالب ضربه خورده استستاورد دشمن ما همیشه از این د

 ردارد.انقالب را از میان ب تواندنمیهم  هاتحریمو تا وقتی این توان از کار نیفتاده باشد شدیدترین تاورد انقالب را از کار بیندازد دس

 فیلم شهید نادر مهدوی

 44اسالید 

 :فرمایندمیاست. مقام معظم رهبری  درآوردهاین همان فتح الفتوح انقالب است که دنیای غرب را به لرزه 

مادّىِ آلوده  یاینکند که در د تیرا ترب یبود که توانست جوانان نیالفتوح انقالب دانستند، اانقالب که امام آن را فتح نیهنر ا ترینبزرگ»

 تیراسخ باشند و هوشمندانه و خردمندانه، راه بزرگان بشر یهامیو با تصم یپاک و نوران هایدلبا  هاییانسانلجنزار،  ،یو از لحاظ اخالق

 .«سعادت بشر را انتخاب کنند راهو 
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 45اسالید 

معظم  . مقامکندمیتمام تالش خود را برای از پا درآوردن شما  دشمن خب وقتی فتح الفتوح این انقالب شما جوانان انقالبی هستید،

 :فرمایندمیرهبری در ادامه 

مصرف  تیکردن جوانان و متوجّه کردن آنها به اهم ینقطه را هدف قرار داده است! اگر نوران نیکه دشمن، هم دیبدان میگویمن به شما م»

نقطه  نیماست که ه نیهم ا تکباراس الفتوح استکبار و ضدّ حملهالفتوح انقالب است، فتحفتح واال، نقطه هایارزشدر راه  یکردن جوان

 7.«ردیرا از جوانان بگ

 46اسالید شماره 

انقالبی است. اگر این نتیجه را به دست بیاورد، توانسته است ضربه مهلکی به این  مؤمنکردن ما بدنه جوان  ناامیددشمن همواره دنبال 

 تغییر سوم در نوع نگاه است:اما راه مبارزه با آن  ؛انقالب بزند

 :نگریآینده _سوم 

فریب  یراحتهبنباشیم و جلوتر از دماغ خود را نبینیم،  نگرآینده. اگر شوندمین ناامید بینندمی ار دورترهاهستند و  نگرآیندهکه  هاییانسان

 بود؟ علت اصلی شکست در جنگ صفین چه کنیدمیخواهیم خورد. شما فکر 

 زهیسر ن یهاقرآن یاصل مسئله یداد. ول بیرا فر نهایکرد و ا زهین یها را باالقرآن هیمعاو ندیگویم نیصف هواقع همشهور است که دربار

و  دادانجام  -میخوانیاز آن را م ییهاکه در ادامه بخش-را یسخنران نیبرود، اشعث ا زهین یها باالقرآن نکهینبود. شب قبل از ا

 میکنیم مها را عَلَحل شد، از فردا قرآن هیقض گریگفت: د د،یاشعث را شن یسخنران نیا هیمعاو یبه او خبر دادند و وقت هیمعاو یهاجاسوس

و )فانطَلَقتْ  2دَبَّرَ مِنْ رَفْعِ الْمَصَاحِفِ عَلَى الرِّمَاحِ؛( امَ لَةَیْقَالَ أَصَابَ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ فَدَبَّرَ تِلْکَ اللَّ ةَیَ...فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِکَ مُعَاوِ) .شودیو کار تمام م

  9(...اربِطُوا المَصاحِفَ علَى أطرافِ القَنا؛لَنَّ یغَداً لتمِ نایبِخُطْبَةِ األشْعَثِ فقال: أصابَ و رَبِّ الکعبة لَئِنْ نَحنُ التَق هِ یإل ةَ یَمُعاوِ ونُ یعُ

ام داد و انج یسخنران نیبهانه بود؛ اصل پروژه را اشعث در ا ایخالص و  ریدادن مردم با قرآن، در واقع ت بیکردن و فر زهیقرآن بر سر ن 

م به خدا قس»آورد که:  هیقدر قسم و آآن «میبه جنگ ادامه ده میتوانیما نم»بود که:  نیهم ا یسخنران نیصحبت اشعث در ا هخالص

به  میتوانیکه ما نم میگویت جامعه مبه خاطر مصلح یو شام کم شده است ول هیمن با معاو یو نه دشمن ترسمیمرگ م ازکه من نه 

 هادستور داد قرآن هیمعاو د،یرس هیبه گوش معاو یسخنران نیا یسخنان اشعث در ادامه خواهد آمد( وقت نیع) 2.«میجنگ ادامه ده نیا

وَ ذَلِکَ أَنَّ  رِهِیتَدْبِ هِیْفَاغْتَنِمْهُ وَ بَنَى عَلَ  ةَ،یَنَقَلَهُ الناقلون إِلَى مُعَاوِ رِ،یالْهَرِ لَةَ یْبَدَرَ مِنْهُ قَوْلُ لَ  سٍیْوَ قَدْ کَانَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَ) .کنند هازهیرا سر ن

 یتِ اصلکردن، عل زهی... ( پس قرآن سرِ نةَیَمُعاوِ  ونُی: فانطَلَقتْ عُنیاز وقعة الصف نیشیعبارت پ زیو ن 0الْأَشْعَثَ خَطَبَ أَصْحَابِهِ مِنْ کِنْدَةَ...؛

 نبود، در واقع اشعث بود که شب قبل، کار را تمام کرده بود.
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وَ  هِیوَ أَسْتَهْدِ هُرُیوَ أَسْتَنْصِرُهُ وَ أَسْتَغْفِرُهُ وَ أَسْتَخِ هِیْوَ أُومِنُ بِهِ وَ أَتَوَکَّلُ عَلَ نُهُ یالْحَمْدُ لِلَّهِ أَحْمَدُهُ وَ أَسْتَعِ»بود:  نیمردم ا یاشعث برا یسخنران

شْهَدُ أَنَّ لَهُ وَ أَ  کَ یلَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ یَ فاَل هادِ ضْلِلْیُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ  هُ اللَّ هْدِ یَوَ أَسْتَشْهِدُ بِهِ فَإِنَّهُ مَنْ  رُهُیأَسْتَشِ

  7.«هِیْمُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَ

 د،یگویود مخ یسخنران یکه در ابتدا نیشهادت نیو ا مانشیاعتقادات و ا انیدر ب یالحالمعلوم تیشخص نیچن از قشنگ یاهعبارت نیا

 .است کاسهمین ریز یاکاسهکیکه احتماالً  اندازدیم شکاز همان ابتدا، انسان را به 

ز من ا یباالخره سنّ و سال: »دیگویاست و بعد م یوضع بد ن،یوضع ما مسلم اآلنکه  دهدمی حیتوض شیهاصحبت هاشعث در ادام 

بِ فَوَ اللَّهِ هِ مِنَ الْعَرَیفِ یَ وَ قَدْ فَنِ یهَذَا الْمَاضِ  وْمِکُمْیَ  یمَا قَدْ کَانَ فِ نَ یمَعْشَرَ الْمُسْلِمِ ایَ ام؛دهیرا مثل امروز ند یروز چیه یگذشته است ول

ها را به خاطر ترس از حرف نیبه خدا قسم من ا: »دیگویم بعد 2«قَطُّ وْمِیَ مِثْلَ هَذَا الْ تُیْمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ أَبْلُغَ فَمَا رَأَ  السِّنِ  مِنَ  لَقَدْ بَلَغْتُ 

 کی ند،یگویها را محرف نیکه ا یخدا نکند کسان 9«أما و اللَّه، ما أقولُ هذه المَقالَةَ جَزَعاً مِنَ الحَرب م؛یگویفرار از جنگ نم ایمرگ 

شماها کجا  م،یخوردیکتک م میکه ما داشت ی: آن وقتندیگویشود. مثالً م فشانیحر تواندنمی یکس گریهم داشته باشند! د یاسابقه

 !د؟یبود

ه اگر ما در ک کنمینگاه م ییها( من به زنان و بچهدینیبیکه شما نم نمیبیرا م ییزهایچ کیو هستم )آدم مسن  کیمن »بعد گفت:  

نظر من به خاطر مردم است نه به خاطر خودم! و از سرِ  نیکه ا یدانیتو م ایدارند؟ و خدا یچه سرپرست گریآنها د م،یبرو نیجنگ از ب

و ألَهْلِ  یقَدْ نَظَرْتُ لِقَوْمِ یک تَعْلَمُ أنِّاللَّهمَّ إنَّ نایغَداً إذا فَن یرَجُل مُسِنٌّ أخافُ علَى النِّساء و الذّرار یرا نگفتم؛ وَ لکنِّ نسخنا نیترس ا

 2 .«ینیدِ

تور و به دس تمام کند. یراحتبهجنگ را  تواندمیکه  دیفهم هیو معاو رساندند هیصحبت اشعث را به گوش معاو نیا هیجاسوسان معاو 

ما  یهااز زن و بچه یچه کس د،یو شما ما را بکش دیاهل عراق، اگر شما ما را بکش یزد که ا ادیلشکر شام در همان شب فر هیمعاو ریتدب

الرُّومُ  لَنَّ یغَداً لَتَمِ انَیْبِخُطْبَةِ الْأَشْعَثِ فَقَالَ: أَصَابَ وَ رَبِّ الْکَعْبَةِ لَئِنْ نَحْنُ الْتَقَ  هِیْإِلَ ةَ یَمُعَاوِ ونُ یُفَانْطَلَقَتْ عُند؟ روم و فارس مراقبت ک بردر برا

هَذَا ذَوُو الْأَحْلَامِ وَ النُّهَى؛ ارْبِطُوا الْمَصَاحِفَ عَلَى  بْصِرُیُوَ إِنَّمَا  هِمْیِّأَهْلُ فَارِسَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ ذَرَارِ  لَنَّیوَ نِسَائِنَا وَ لَتَمِ نَایِّعَلَى ذَرَارِ 

 0إِنْ قَتَلْنَاکُمْ؟ کُمْیِّ قَتَلْتُمُونَا؟ وَ مَنْ لِذَرَارِ إِنْ  نَایِّ أَهْلَ الْعِرَاقِ مَنْ لِذَرَارِ ایَ  لِیْ سَوَادِ اللَّ یفَنَادَوْا فِ أَطْرَافِ الْقَنَا. فَثَارَ أَهْلُ الشَّامِ

ان هم! ما بر یعل ایبودند آمد و در حضور مردم به حضرت گفت:  × نیرالمؤمنیامکه در اطراف  یجمع انیاشعث به م گرید یاز سو 

است  نیا مسئله یندارد، ول یمثل من با آنها دشمن یکسچیهبجنگد،  انیبا شام یاگر قرار باشد کس ؛میهست میکه با تو کرده بود یعتیب

 .ریرا بپذ انیاند پس درخواست شاماز جنگ خسته شده گریکه مردم د

ا أَمْسِ... وَ مَا مِنَ الْقَوْمِ أَحَدٌ أَحْنَى عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَ هِیْعَلَى مَا کُنَّا عَلَ وْمَیَإِنَّا لَکَ الْ  نَ یرَالْمُؤْمِنِیأَمِ ایَمُغْضَباً فَقَالَ:  سٍیْ فَقَامَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَ

  1.قَدْ أَحَبَّ النَّاسُ الْبَقَاءَ وَ کَرِهُوا الْقِتَالَ فَأَجِبِ الْقَوْمَ إِلَى کِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّکَ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمْ، وَ  ،یلِأَهْلِ الشَّامِ مِنِّ  تَرَأَوْ

                                                      

 .2/272/دیالحدیابوشرح ابن 291/نیوقعة الصف  7 

 .همان  2 

 .همان  9 

 .همان  2 

 .729/نیو وقعه الصف 2/270/دیالحدیابشرح ابن  0 
 .297/نیوقعه الصف 1 



22 

 .ستکه راه انداخت، کمر لشکر عراق را شک یایجمالت و با جنگ روان نیاشعث با هم

 .دارد تأمل یحرف جا نینداد و فقط فرمود: ا یبه اشعث پاسخ × نیرالمؤمنیام 

  7ه؛یفِ نْظَرُیُ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ × یٌّ فَقَالَ عَلِ

 .دیرفت، لشکر از هم پاش زهین یها باالمجدداً قرآن یآن روز وقت یفردا ؛ وکار تمام شده بود گریحساب، د نیبا ا

ر ن، یعنی پیروزی باساعت جلوتر از خودش چهارو  دندیدیم ان، یعنی حمالت مالک راقدم جلوتر از خودش چهار امیرالمؤمنیناگر لشگر 

 .شدیم، تاریخ عوض کردندیمساعت صبر  چهارو  دندیدیم الشگر معاویه ر

 نیم.تاریخ را عوض ک توانیممیپیشرفت،  یهاقلهسال صبر و مقاومت و امید و حرکت به سمت  چهارسال آینده و  چهارهم با دیدن  اآلن

 آینده از آن ما است. چون ما یکسره در حال پیشرفت هستیم.

 47اسالید شماره 

 روزروزبهفیلم سخنرانی مقام معظم رهبری درباره پیشرفت 
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