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 مرور سریع 
 41/30/4030 )ره(خمینی امام حضرت رحلت سالروز پنجمین و بیست مراسم در بیانات

41/30/4030 
 جمالت طالیی موضوعات اصلی

پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

توجه عمومی در 

 نسبتدنیای اسالم 

به امام خمینی)ره( 

 اسالمیو جمهوری 

 ۵۲   لم کشور مخصوص است؛ نشده کم او از دانستن و او ىدربلره شنید  براى اشتیلق و شور ولى میگذرد، الشان  عظیم املم رحلت از سال 

 .دارد وجود واقعیت این اسالم، دنیلى از فراتر بلکه اسالم دنیلى در نیست، هم

 تاس جلذبه داراى و اهمیت حلئز اسالم، دنیلى فکرى محیطهلى براى که است مسلئلى فقیه، والیت ىنظریه دینى، سلالرىمردم ىپدیده. 

 شد نخواهد کنریشه بالشک امل بشود سرکوب اسالم دنیلى از بخشى در مدتى، براى است ممکن اسالمى بیدارى. 

 غرب به هم نشد، کلرىمحلفظه دچلر هم نرفت، بین از هم مالحظه،بى و خشن مخللفت همهاین و هجمه همهاین دربرابر اسالمى، جمهورى 

 .کرد پیشرفت کشور هم روزروزبه نداد، بلج

 کسلنى و آگلهل  روشنفکرا ، جوانهل، سوى از اسالم دنیلى در عمومى کنجکلوى و توجه از است عبلرت که اسات  مل دورا  مهم واقعیت این 

 رشد روزهروزب و است یلفته تحقق الهى تنیید به و الهى توفیق به اسالمى، ایرا  کشور در که اىپدیده این به نسابت  مسالئلند،  فهم اهل که

 .است کرده

 در بیانات

 مراسم

 نوزدهمین

 ارتحال سالگرد

 امام حضرت

 (ره) خمینی

41/30/4031 

 -بنای نظم سیاسی

مدنی براساس 

عقالنیت اسالمی؛ 

کار اصلی امام 

 )ره(خمینی

 و میدانست را این بزرگوار املم خود بود؛ عنداهللمؤیدمن قطعلً بشود، صلدر انسل  ذهن از فقط که نبود اىنقشه [املم خمینی)ره(] او ىقشهن 

 .بود معترف آ  به

 بنلى ملم،ا اصلى کلر املم، ىنقشه. بدانیم و بشنلسیم را آ  بلشد، مل چشم جلوى اسلسى، و اصالى  ىنقشاه  بلید نکنیم، گم را راه اینکه براى 

 .بود اسالمى عقالنیت براسلس سیلسى - مدنى نظم یک

 تحقیق یک روى دو معنل یک به است؛ خورده پیوند هم به نکته دو این که دارد وجود اسلسى ىنکته دو سایلساى   و مدنى نظم آ  بنلى در 

 ماسال از خود که - حرکت این اینکه دوم و انتخلبلت، طریق از و سلالرىمردم طریق از مردم به کشور کلر سپرد  از است عبلرت یکى: است

 .بلشد اسالمى شریعت چهلرچوب در بلید - است مردم به کلر سپرد  و سلالرىمردم حرکت از نلشى هرآنچه و بود گرفته سرچشمه

 گرا نه، اسااالمى؛ شااریعت و اسااالمى تفکر بل کرد قلطى را آ  و گرفت غربى فرهنگ از را انتخلبلت مل، بزرگوار املم که نکنند گمل  افرادى 

 آدم آ  نداشت؛ تقیدى هیچ املم نمیشد، اساتفلده  اساالمى  شاریعت  از و نمیبود دین جزو مردم، آراء به ىتکیه و سالالرى مردم و انتخلبلت

 .میکرد بیل  را مطلب قلطع، و صریح

 در بیانات

 ارتحال سالگرد

 امام حضرت

 (ره)خمینی

41/30/4030 
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 نظم در اسلسى هلىپدیده این شد، حلکم جلمعه بر اسالمى شاریعت  اگر. معنویت عدالت، اساتقال ،  آزادى،: اسات  اصالى  عنصار  چهلر این 

 .میدهند نشل  را خود اسالمى، ىجلمعه

  و رقه نبلید کسااى او مقلبل در بکند، سااپر سااینه نبلیسااتى کسااى آ ، مقلبل در اساات؛ محترم آمد، وجودبه مردم انتخلب از که قدرتى آ 

 .است فتنه او کلر اسم کرد، کلرى چنین یک اگر که ببرد کلر به اىغلبه

 مکک به است؛ کرد  مقلبله ظللم بل و شتلفتن مظلوم کمک به - کردیم اشلره که طورهمل  - اصلى عنلصار  از یکى جدید، ىنساخه  این در 

 .بود فلسطین ملت مظلومیت اتم مصداق مل، زمل  در مل، ىدوره در که رفت بلید مظلوم

 در املم رحلت از بعد و - سل  ۵۲ این در که مستمرى سِیر و موفق حرکت این و اىتجربه این بل میکنیم، مشالهده  داریم مل که ملتى این بل 

 .است ممکن راه این ىادامه بله، است، داده نشل  ملت این - سل  ۵۲ این

مزاحمتهای آمریکا و 

فراموش کردن 

گیری جهت

امام)ره(؛ 

های مهم چالش

 رویِ ماپیش

 فقطنه کنند؛ مطللعه کنند، کلر کنند، فکر بنشینند بخشاهل  و هلسارفصال   این از هرکدام روى مل، فکرى زبدگل  مل، فرزانگل  مل، جوانل  بلید 

 .واقعیت به نلظر بحثهلى عملیلتى، بحثهلى کلربردى، بحثهلى[ بلکه] روشنفکرى،شبه ذهنىِ بحثهلى

 میکنند اندازىسنگ است؛ آمریکل مزاحمتهلى بزنیم، حرف رودربلیستىبى است؛ جهلنى استکبلر مزاحمتهلى مل بیرونى چللش. 

 هلىشخصیت و آدمهل ىهمه و عللَم اقتصالدى  و مدنى و اجتملعى و سایلساى   جریلنهلى ىهمه دنیل، کشاورهلى  ىهمه هلآمریکلیى نظر به 

 مدارا نهلآ بل بلید که هستند مستقلى یل فرملنند،بهگوش و اندسرسپرده یل: نیستند خلرج قِسام  ساه  این از عللَم دارنشال   و ممتلز و برجساته 

 .کرد رفتلر آنهل بل بلید دیگر جورى که میدهند نشل  گستلخى و میدهند نشل  دلیرى و نلفرملنند اینکه یل و کرد،

  اقعو در میدوشند؛ را آنهل و میکنند حملیت نیست، مجلنى و مفت حملیت البته است؛ کلمل حملیت او  ىدسته آ  بل هلآمریکلیى سایلست 

 .میکنند استفلده خودشل  منلفع تنمین براى خودشل ، منلفع نفع به آنهل امکلنلت از و آنهل هلىتوانلیى از

 اندداده قرار آمریکل خدمت در را خودشل  که دارند قرار راهبردى بزرگ خطلى یک در هلاروپلیى که است این سایلست  مسالئل  از بنده فهم .

 .است جورهمین هم آخر تل کرد؛ نخواهد و نمیکند رعلیت را آنهل منلفع آمریکل میکنند، رعلیت را آمریکل منلفع

  این لیهع بلید ممکن ىوسیله هر از که است این اینهل ىدربلره آمریکل، سیلست نمیروند؛ آمریکل بلر زیر که هستند کشورهلیى سوم ىدساته 

 .نمیشنلسند حدومرزى هیچ ممکن؛ ىوسیله هر از کرد؛ استفلده نلفرمل  کشورهلى

 کشور همل  داخلىِ عنلصر به - است آنهل دشمنى آملج که - نظر مورد کشور آ  در را خودشل  هدفهلى پیشبرد که اسات  این هلراه از یکى 

 .بسپرند

 نماز هایخطبه

 تهران یجمعه

 امام حرم در

 (ره) خمینی

41/30/4031 
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 دساات از را آ  و کنیم فراموش و بداریم دور نظر از را بزرگوار املم نهضاات جهت و روحیه اینکه از اساات عبلرت مل ملت براى درونى چللش 

 .است خطر ترینبزرگ این بدهیم؛

 شنلخت در یل کیست؛ دوست کیست؛ دشمن نفهمیم کنیم، مخلوط هم بل را دوست و دشمن ىجبهه کنیم؛ اشاتبله  دوساتمل   شانلخت  در 

 .است خطر هم این بکنیم، اشتبله فرعى و اصلى دشمن

 دشمن نند،میک مقلبله اسالمى جمهورى نظلم بل اساالم  نلم به تکفیر، نلم به گرى،ساللَفى  نلم به که را عقلىبى هلىگروه این ایمگفته مکرر مل 

 .میدانیم خوردهفریب را شمل مل نمیدانیم؛ اصلى

  کند بلز را هلگره این ىهمه میتواند جهلدى مدیریت و ملى عزم بلشیم، داشته عزم بلید میتوانیم، مل فرمودند املم که طورهمل. 
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واژگان کلیدی 

و بیانات در مراسم بیست
پنجمین سالروز رحلت  

(ره)حضرت امام خمینی

 30/41/4030

مردم ساالری 
دینی

یدشمن شناس

گروه های 
تکفیری

چالش درونی

سیاست 
آمریکا

یچالش بیرون
مکتب امام 

(ره)خمینی

شریعت 
اسالمی

-نظم مدنی 
سیاسی

نقشه راه 
امام 

(ره)خمینی

پیشرفت های 
جمهوری 
اسالمی

بیداری 
اسالمی



 
 

5 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یجزئیات تکمیل

 گذشتهسال  03های جمهوری اسالمی در از پیشرفت یهاینمونه

 هزار ده چند محقق، و پژوهشگر هزار چندین فاضل، دینى علوم ىطلبه هزار چندین دانشجو، میلیون چندبرخورداری از  -4

 اقتصادى و تولیدى و فرهنگى و سیاسى ىنخبه و فعال هزارانو  فکرى و علمى ىنخبه هزاران حوزه، و دانشگاه استاد

 ارسال ماهواره و موجود زنده به فضا -2

 ایتولید انرژی هسته -0

  نوپدید دانشهاىقرار گرفتن جزو ده کشور اول دنیا در  -1

 سیزده برابر شدن شتاب پیشرفت علم نسبت به متوسط دنیا -5

 صدور خدمات علمی و فنی به کشورهای مختلف -6

 سابقهبى تحریمهاى وجود بامیلیونی   15یک کشور  اداره -1

 زدن حرف اول در سیاستهای منطقه -3

 مظلوم از دفاع و ظالم با نساختن و عالم زورگویان حمایت مورد و غاصب رژیم مقابل درایستادگی یک تنه  -1

 جهانى میانگین از باالتر مشارکتهاىسال با  05در طول  انتخابات سراسری 02برگزاری  -43

 پرشکوه پرشور و عظیم، به صورت قدس روز و بهمن ودومبیست پیمایىراه برگزاری جشن انقالب و -44
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دشمنان نسبت به  های خصمانهمصادیق واکنش

 سال گذشته 03جمهوری اسالمی در 

 روز آن تا امروزبهآغاز تحریمها از اول انقالب و تشدید روز -4

 کشور به نظامىِ مهاجمِ بهکمک  -2

 اىنقطه هر درحمایت از دشمنان جمهوری اسالمی  -0

 به کارگیری تبلیغات پرحجم علیه نظام -1

 های درونی ملت مابرخی از چالش

 خمینی)ره( امام نهضت جهت و روحیهفراموشی و از دست دادن  -4

 اشتباه در شناخت دشمن و دوست -2

 فرعى و اصلى دشمن شناختاشتباه در  -0

 از مسائل و خطوط اصلی فلتغهم قرار گرفتن و  ، در مقابلکشور داخل در اختالفات به شدن سرگرم -1

 ملت انسجام دادن دست از -5

 روحیگىبى و تنبلى به شدن دچار -6

 کارىکم به شدن دچار -1

 ناامیدى و یأس به شدن دچار -3


