
"اریک هابســبام" مورخ مشهور 
انگلیسی معتقد است که انقالب 
اســالمی ایران، اولین جنبش اجتماعی در 
دوران معاصر است که سنت سال های ۱۷۸۹ 
و ۱۹۱۷ میــالدی را رد کرده اســت. منظور 
هابسبام از سنت ۱۷۸۹، انقالب فرانسه، و از 
سنت ۱۹۱۷، انقالب روسیه است. از نظر او در 
انقالب فرانســه، "بورژوازی" فرانســه علیه 
"اشراف" به پاخاســت و در انقالب روسیه نیز 
طبقه ی "پرولتاریا" )کارگران( علیه بورژوازی 
قیام کرد. بنابراین هر دوی انقالب ها "خاستگاه 
طبقاتی" داشتند در حالی که انقالب اسالمی 
ایران، خالف این قاعده است. پس به یک معنا، 
اساسا انقالب اســالمی ایران قابل مقایسه با 
سایر انقالب های جهان نیست. اما از منظری 
دیگر، یــک روش علمی برای فهــم بهتر و 
درست از وضعیت و جایگاه نظام های سیاسی، 
"مقایســه"ی آنها با ســاختارها و نظام های 
مشابه اســت. از دل این مقایســه است که 
می توان فهمید یک نظام سیاسی تا چه اندازه 
به اهداف و آرمان های خود رســیده است، آیا 
موفق بوده یا ناموفق؟ کارآمد بوده یا ناکارآمد؟ 
و اینکه چه محاسن و معایبی را داشته است. 
این مقایسه، مخصوصا برای انقالب اسالمی 
که همواره از سوی دشمنان، با "سیاه نمایی" 
مواجه بوده و اساسا دستاوردها و پیشرفت ها 

نادیده گرفته می شود، یک ضرورت است.
       یک میلیون کشته در عرض چهار سال!

برای مثال، »انقالب آمریکا پنج ســال، شش 
سال قبل از انقالب فرانسه است؛ یعنی حدود 
ســال ۱۷۸۲. البته آن وقت آمریکا جمعیت 
چهار پنج میلیونی ای بیشــتر نداشته. یک 
حرکتی کردند، یک دولتی تشــکیل دادند، 
شخصیتهائی ســر کار آمدند - مثل همین 
شخصیت معروف جورج واشنگتن و دیگران 
و دیگران - لیکن اینهــا هم همینطور. بعد از 
آن حرکت اولیه ای که اینها انجام دادند، ملت 
آمریکا محنت ها کشیدند و جنگ های داخلِی 
عجیب و غریبی را پشت سر گذاشتند، که در 
یکی از جنگهای داخلی - که مهم ترین جنگ 

داخلی بین شمال و جنوب است؛ یعنی در واقع 
شمال شرقی و جنوب شرقی؛ چون آن وقت 
غرب آمریکا تازه هنوز در اختیار این کشور و 
این دولت قرار گرفته بود - در طول چهار سال 
اقالً یک میلیون نفر کشته شدند. البته آن وقت 
آمار هم وجود نداشته؛ آن کسانی که نوشتند و 
حرف زدند، این را می گویند. تا باالخره بتدریج 
بعد از گذشت تقریباً صد ســال از استقالل 
آمریکا، دولت یک اســتقراری پیــدا کرده و 
توانسته حرکت خودش را در همان بسترهای 

قبلی ادامه بدهد.« 90/5/19
       سلطنت طلب ها    برگشتند!

یا »فرض کنید مثالً انقالب معروف فرانسه 
-که معروف به انقالب کبیر فرانســه است- 
خب واقعاً انقالب بود، یــک انقالب کامل و 
همه جانبه و با حضور مردم؛ بــا آن حوادث 
تلخ که اتّفاق افتاد، انقالب باالخره به پیروزی 
رسید اّما بقای این انقالب به پانزده سال هم 
نرسید. انقالب ضّد سلطنت بود؛ کمتر از پانزده 
سال بعد از شــروع انقالب، سلطنت ناپلئون 
شروع شد؛ یک سلطنت مطلقه ی کامل؛ بعد 
هم بکلّی انقالب فراموش شد! همان کسانی 
که رفتــه بودند، خانــواده ای که بــا انقالب 
برافتاده بودند، همان ها برگشتند، سلطنت 
کردند، سال های متمادی حکومت کردند؛ 
بعد باز مردم یک سر و صدای دیگری کردند، 
دوباره همین جور؛ در حدود صد ســال این 
کشمکش در فرانسه وجود داشت تا باالخره 
آن جمهوریّتی که انقالب بــه دنبال آن بود، 
بعد از حدود نود سال یا صد سال برقرار شد؛ 

نتوانستند نگه دارند انقالب را.« 94/10/19
       از انقالب فقط اسمش باقی ماند

انقالب روســیه نیز سرنوشتی مشــابه دو 
انقالب دیگر داشــت. مثال »بیست سال بعد 
از انقالب اکتبر یعنی ســال ۱۹۳۷ شوروی 
را نگاه کنید؛ این ها را من و امثال من یادمان 
است؛ دیکتاتوری ســیاه استالین بر شوروی 
در آن بیست سال حاکم بود، که صدها هزار 
آدم به جرم مخالفت با حکومت اســتالین یا 
توّهم مخالفت اعدام و نابود شــدند! و چند 

برابر آن در سیبری، تبعید شدند و چه شدند! 
تمام رؤســای ســطح اول انقالب، یکسره 
به وسیله ی کسانی که بعداً وارث آن ها بودند، 
اعدام، یا فراری شــدند و عــده ای در تبعید 
کشــته شــدند!... این دیکتاتوری، با حفظ 
مبانی انقالب نبوده؛ یعنی استالین، یک تزار 
واقعی بود. فقط از خانواده ی ُرمانف نبود، فرد 
دیگری بود؛ اما یک تزار و یک پادشاه مطلق 
بود! من گمان نمی کنم هیچ پادشــاهی که 
در قصر »کرملین« حکومت کــرده بود، به 
قدر اســتالین پادشــاهی کرده باشد! چون 
او هم در همان قصر و با همان تشــریفات و 
همان امکانات و همان زندگــی و این ها بود. 
اســتالین، تنها چیزی کــه از انقالب حفظ 
کرد، آن نیم تنه ای بــود که تا آخر عمرش به 
شکل یک فرم می پوشیدند که تا باال دکمه 
می خورد! آن را هــم به ُمجــردی که مرد، 
اعقابش همــان چند نفری کــه بودند کنار 
گذاشــتند و هیچ چیز دیگر نماند؛ تمام شد! 
از انقالب، فقط اســمش مانــد.« 77/12/15 
         انقالب اسالمی، قاعده ی مستثنای قرن 

معاصر
با این توضیحات، »]انقالب اسالمی[ نخستین 
انقالب بزرگ تاریخ انقالب های دنیا در طول 
قرن های اخیر است که توانسته خط مستقیم 
و جهت گیــری خود را در یــک چنین مدت 
طوالنی حفظ کند؛ این ســابقه ندارد... اولین 
انقالبی که با مردم شروع کرد، با مردم ادامه داد، 
حرف خود را عوض نکرد، راه خود را تغییر نداد 
و اهداف خود را کم و زیاد نکرد، انقالب اسالمی 
ایران است. این انقالب به نام خدا و برای مردم و 
برای عدالت و استقالل و آزادی آغاز شد و این 
راه را همچنان ادامه داده است. هنوز شعارها 
همین هاســت و به توفیق الهی این شعارها 
همچنان خواهد بود.« 83/11/19 در حقیقت، 
»انقالب اسالمی توانست آزادی را به این ملت 
بدهد و در کمترین فاصله -که موجب حیرت 
دنیا شد- همین مردم را که قرن ها معنای رأی 
دادن و معنای دخالت کردن در امور کشــور 
را نتوانســته بودند به طور ملموس بچشند، 

پای صندوقهای رأی بیاورد و آن ها را با همان 
شیوه ای که دنیای مدرن آن را معتبر می داند 
و نمی تواند کمترین خدشه ای در آن وارد کند، 

در امور کشور دخیل نماید.« 81/10/19
       چه باید کرد؟

»خب، این تا حاال تحقق پیــدا کرده؛ از حاال 
به بعد چی؟ آنچه که من می خواهم بگویم، 
همین یک جمله است: از حاال به بعد تکلیف 
نسل جوان کنونی و عمدتاً دانشجوئی همین 
است که این خط را در همان جهت گیری، به 
سوی تکامِل بیشتر ادامه بدهد و پیش ببرد... 
این نســلی که ماها در آن حضور داشــتیم 
و فعال بودیــم و نیروی جوانی داشــتیم و 
جوانی مان را مصرف کردیم، رو به اضمحالل 
است؛ مثل همه ی چیزهای عالم، رو به فنا و 
زوال است. نســلی که امروز این حقیقت را 
تحویل می گیرد، شــما هستید؛ جوان های 
امروز، دانشجوهای امروز هستند. در آینده 
مسئولیتهای کشور با شماســت. طراحان 
کشــور، تصمیم گیران و تصمیم ســازان، 
شــماها خواهید بود. می توانیــد همین راه 
را ادامه بدهید، آن را به تکامل برســانید، از 
ظرفیتهای استفاده نشــده استفاده کنید، 
خألها را پر کنید و همیــن چیزهائی را که 
هی شــما می گوئید این اشکال هست، این 
اشکال هســت، این اشکال هســت، انتقاد، 
انتقــاد، انتقاد - که درســت هم هســت - 
برطرف کنید؛ می توانید هم این کار را نکنید. 
نســل جواِن امروز می تواند تصمیم بگیرد 
بر بی عملی. البته چنین تصمیمی نخواهد 
گرفت؛ من شک ندارم. نسل جوان به خاطر 
ریشه ی دینِی این حرکت و پایه ی مستحکم 
اعتقادِی این حرکت، این راه را ادامه خواهد 
داد. برای اولیــن بار در تاریــخ انقالب های 
گوناگون در دنیا، انقالبی به وجود آمده است 
و خودش را به دنیا عرضه خواهد کرد و حرف 
اول و اصول و ارزش های اولیه ی خودش را با 
همه ی وجود، بدون انقطاع استمرار بخشیده 
 و ان شاءاللَّ آن را به هدف های نهائی خودش

 می رساند.« 90/5/19  
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خدای متعال خبر داده است: »و ال تحسبّن الّذین قتلوا فی سبیل الّل امواتا بل احیاء عند ربّهم یرزقون«؛ پیش خدای متعال اند، زنده هستند، مشرف 
بر این عالَمند، حوادث را می بینند... آن وقتی که پای ما به سنگی بخورد، آن وقتی که نتوانیم خودمان را درست هدایت کنیم، اداره کنیم، زمین 
بخوریم، آنها نگران می شوند. آن وقتی که می فهمیم... راه را مستقیم حرکت می کنیم... آنها خوشحال می شوند. آن وقتی که ملت ایران در یک 

عرصه ای پیروز می شود، آن ارواح طیبه به اهتزاز  در می آیند.    90/12/10 

وقتی ملت ایران پیروز می شود، آن ارواح طیبه به اهتزاز در می آیند

این شماره تقدیم می شود به ارواح طیبه 
شهدای عملیات تحریر القدس

امام کالم

انقالب اسالیم در اک�ث 
اهداف موفق بوده است  

    
من امروز بر این عقیده ام که مقتدرترین افراد 
در مصاف با آن همه توطئه ها و خصومت ها و 
جنگ افروزی هایی که در جهان علیه انقالب 
اسالمی است، معلوم نبود موفقیت بیشتری از 

افراد موجود به دســت می آوردند. در یک تحلیل منصفانه از حوادث انقالب خصوصاً از 
حوادث ده ســال پس از پیروزی باید عرض کنم که انقالب اسالمی ایران در اکثر اهداف 
و زمینه ها موفق بوده اســت و به یاری خداوند بزرگ در هیچ زمینه ای مغلوب و شکست 
خورده نیســتیم، حتی در جنگ پیروزی از آن ملت ما گردید و دشمنان در تحمیل آن 

همه خسارات چیزی به دست نیاوردند.   امام خمینی)ره( 67/12/3

ن کارها را بکنیم ما هم باید هم�ی

البالغه نهج 

250ساله انسان

ما باید این راه را برویم. ما هم باید گذشت کنیم، ایثار کنیم، اطاعت خدا کنیم، عبادت کنیم. مگر 
نمی گوییم که »حّتی توّرم قدماها« این قدر در محراب عبادت خدا ایستاد! ]حضرت زهرا)([ ما 
هم باید در محراب عبادت بایستیم. ما هم باید ذکر خدا بگوییم. ما هم باید محبت الهی را در دلمان 
روزبه روز زیاد کنیم. مگر نمی گوییم که با حال ناتوانی به مسجد رفت، تا حقی را احقاق کند؟ ما هم 
باید در همه ی حاالت تالش کنیم، تا حق را احقاق کنیم. ما هم باید از کسی نترسیم. مگر نمی گوییم 
که یک تنه در مقابل جامعه ی بزرگ زمان خود ایستاد؟ ما هم باید همچنان که همسر بزرگوارش 
فرمود »التستوحشوا فی طریق الهدی لقّلة اهله«، از کم بودن تعدادمان در مقابل دنیای ظلم و استکبار 
نترسیم و تالش کنیم. مگر نمی گوییم که آن بزرگوار کاری کرد که سوره ی دهر درباره ی او و شوهر 
و فرزندانش نازل شد؟ ایثار نسبت به فقرا و کمک به محرومان، به قیمت گرسنگی کشیدن خود؛ »و 

یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه«. ما هم باید همین کارها را بکنیم.    70/10/5

رحمت خـدا و رضوان خـدا بر امـام بزرگـوار که همهـی این چیزهـا را فکر کـرد؛ آن 
چشـم تیزبین و روشـنبین، آن بصیرت الهـی، بدون اینکـه درس سیاسـت در جایی 
خوانده باشـد، از کسـی فراگرفتـه باشـد، همهـی آن چیزهایـی را که در ایـن زمینه 
الزم بـود، از خـدای متعـال الهـام گرفـت؛ بـه آن قلـب پاکیـزه الهـام شـد. امـام هم 
بسـیج را درسـت کرد، هم جهـت را نشـان داد. امـام فقط نگفـت حرکت کنیـد، راه 
بیفتید، احسـاس مسـئولّیت کنید، بسـیجی باشـید؛ نه، گفت کـه چـه کار کنید. به 
ما گفـت هرچه فریـاد داریـد بر سـر آمریکا بکشـید. ایـن یعنـی جهـت دادن؛ یعنی 
یاد دادن که چـه کار کنیـد، کدام طـرف برویـد، کجا را نشـانه بگیریـد؛ ایـن را به ما 

یـاد داد.    93/9/6 

عزیــزان مــن، جوانــان عزیــز! امــروز در دوران جمهــوری اســالمی ایــن فرصــت برای 
آحــاد جامعــه هســت کــه درســت حرکــت کننــد، درســت زندگــی کننــد، مؤمنانــه 
زندگــی کننــد، بــا عّفــت زندگــی کننــد. درس زندگــی صّدیقــه ی طاهــره، فاطمه ی 
زهــرا)( ایــن اســت بــرای مــا: تــالش، اجتهــاد، کوشــش، پــاک زندگــی کــردن؛ 
ــرَِة  ــرَِة الطّاِه ــود: الطُّه ــا ب ــور و صف ــت و ن ــه معنویّ ــوار یکپارچ ــه آن بزرگ همچنان ک
کیَة؛ پاکی و آراســتگی و تقــوا و نورانّیــت آن بزرگوار،  ــرَِة التَّقیَّــِة النَّقیَِّة ]الرَّضیَّــة[ الزَّ املُطَهَّ

همــان چیــزی اســت کــه در طــول تاریــخ تشــّیع بــر معــارف مــا ســایه افکن بــوده 
اســت.    93/1/31 

درس بزرگ 
ت زهرا)( برای ما  ح�ن

گ
زند�

 شــعارهای انقــالب را بایــد حفــظ کــرد؛ ایــن یکــی از هدف هــا اســت. یکــی از کارهای 
ــارت  ــزرگ- عب ــاد ب ــم -جه ــاد عظی ــن جه ــزرگ ای ــزرگ و ]یکــی [ از بخش هــای ب ب
ــعارها  ــد، ش ــان می دهن ــا را نش ــعارها هدف ه ــالب. ش ــعارهای انق ــظ ش ــت از حف اس
راه را بــه مــا نشــان می دهنــد، شــعارها مثــل عالمت هایــی هســتند کــه در راه 
ــٌة و الطَّریــُق  می گذارنــد بــرای اینکــه انســان راه را اشــتباه نکنــد؛ اَلیَمیــُن َو الیَســاُر َمَضلَّ
ــد، راه مســتقیم و صــراط مســتقیم را  ــه چــپ و راســت نغلتن الُوســطی  ِهــَی الجــادَّة؛ ب

برونــد؛ هنــر ایــن شــعارها ایــن اســت، نقشــش ایــن اســت. در مــورد ایــن شــعارها و 
حقایــق هــم فقــط بــه احساســات اکتفــا نشــود. مــن البّتــه بــرای احساســات نقــش 
زیــادی قائلــم، بــرای عواطــف نقــش زیــادی قائلــم، اّمــا کافــی نیســت؛ الزم اســت اّمــا 

ــی نیســت.  95/3/3 کاف

باید دشمنی ها را شناخت. مشــکل ما این است. اینکه بنده مســئله ی بصیرت را برای 
خواص تکرار می کنم، به خاطر این است. گاهی اوقات غفلت می شود از دشمنی هائی که 
با اساس دارد می شود؛ این ها را حمل می کنند به مسائل جزئی. ما در صدر مشروطه هم 
متأسفانه همین معنا را داشتیم. در صدر مشروطه هم علمای بزرگی بودند - که من اسم 
نمی آورم؛ همه می شناسید، معروفند - که اینها ندیدند توطئه ای را که آن روز غربزدگان 
و به اصطالح روشنفکرانی که تحت تأثیر غرب بودند، مغلوب تفکرات غرب بودند، طراحی 
می کردند؛ توجه نکردند که حرف هائی که اینها دارند در مجلس شــورای ملِی آن زمان 
می زنند، یا در مطبوعاتشان می نویسند، مبارزه ی با اسالم اســت؛ این را توجه نکردند، 
مماشات کردند. نتیجه این شد که کسی که می دانست و می فهمید - مثل مرحوم شیخ 
فضل اللَّ نوری - جلوی چشم آنها به دار زده شد و اینها حساسیتی پیدا نکردند.   88/12/6 

وطه در مقابل غربزدگان مماشات کردندشعارهای انقالب را باید حفظ کرد علما�ی که در م�ش

امام مثل کوه استوار ایستاده بود   
روز دوم فروردین ســال 42 مثل همین حاال در مقابل چشــمم قرار دارد. بعد از 
قضایای مدرسه ی فیضیه و آن حوادث کذایی، اوِل شب خودمان را با دوستان به 
این جا رســاندیم - چون همه از این خانه نگران بودند که چه خواهد شد - از آن 
دِر حیاط کوچک وارد شدیم و دیدیم که ایشان آن گوشه ی حیاط ایستاده اند و 
مشغول اقامه ی نماز مغرب و عشا هستند و جمعی هم با ایشان مشغول نمازند. 
آن چنان طمأنینه یی در وجود ایشان بود که هر اضطرابی را تمام میکرد؛ اصالً کأنه 
هیچ حادثه یی اتفاق نیفتاده است؛ واقعاً مثل کوه استوار ایستاده بودند و مشغول 
نماز بودند؛ بعد هم از آن پله ها باال آمدند و به اتاق دســت چپ تشریف بردند و 

نشستند؛ طلبه ها هم ریختند که بیانات ایشان را بشنوند. 70/12/1

حضور رهبر انقالب در منزل امام خمینی)ره( در شهر قم|  70/12/1
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صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت آیت ا... العظمی خامنه ای(       

ارتـبـاط بـا 
خط حزب ا...                                

نـشــریـه جـامـــعـه 
مـؤمــن و انـقــالبــی

هرچه فریاد  دارید
 بر رس آمریکا بکشید

ایرانی خانواده

انقالب چهل سالگی

قرآن تفسیر

نگاه حکومت پهلوی به زن، نگاهی ابزارگونه بود و کرامت و استعدادهای زنان نادیده  گرفته 
می شد. بهترین نمونه های این قضیه را می توان در کشف حجاب اجباری زنان و هتک حرمت 
آنان و برخی مصاحبه های محمدرضا پهلوی مشاهده کرد. برای مثال، او در مصاحبه با "اوریانا 
فاالچی"، خبرنگار زن ایتالیایی که در کتاب "مصاحبه با تاریخ" هم چاپ شده است، اینگونه 
می گوید: »زنان فقط زیبایی شان و جذابیت شان و نگاهداشتن زنانگی شان در زندگی مرد مهم 
هستند.... شما زنان هرگز یک میکل آنژ یا یک باخ یا حتی یک آشپز بزرگ نداشته اید... راستی 
شما در طی این مصاحبه هایتان، چند زن قادر به اداره ی کشور را دیده اید؟« به همین علت، 

زنان نقش چندانی در فعالیت های سیاسی و اجتماعی زمان خود نداشتند. 
با پیروزی انقالب اسالمی اما ورق برگشت و ضمن ایجاد زمینه برای بروز استعدادها، زنان با 
حفظ کرامت خود توانستند در عرصه های فردی و اجتماعی نقش آفرینی ویژه ای کنند. از 
حضور زنان در پیروزی انقالب گرفته تا امدادرسانی آنها در پشت جبهه های دفاع مقدس، از 
مدال آوری و حضور محجبه در رقابت های جهانی و المپیکی گرفته تا موفقیت در المپیادهای 
علمی جهانی، از نمایندگی مجلس گرفته تا ایفای نقش در وزارت خانه های دولت. در جدول 
زیر به چند مورد از تغییرات کمی شــاخص های علمی، ورزشــی و پزشکی و بهداشتی در 

حوزه ی زنان پرداخته شده است. 

بارها گفته ام که آینده را بسیار خوب و روشــن و امیدبخش و بهتر از گذشته مشاهده 
می کنم. خدای متعال به پیامبر خود فرمود: »ولالخرة خیر لک من االولی«)1( یعنی 
وضعیت آینده ی تو بهتر از گذشته خواهد بود. زحماتی که امام عزیزمان با پشتیبانی 
ملت در طول ده سال گذشته کشیدند، بذری بود که پاشیده شد و ان شاءالَلّ در آینده 
ثمر خواهد داد. مسیرهای سختی که دســت نیرومند امام)( عبور از آنها را ممکن 
می ساخت، دیگر تکرارشدنی نیست؛ لذا آینده ی ما بسیار خوب و روشن و امیدبخش 

خواهد بود. 68/4/10      |       1( سوره مبارکه الضحی آیه 4

استعدادها�ی که در انقالب اسالیم شکوفا شد

آینده ، روشن و امیدبخش خواهد بود

این است حزب اهلل

رهبری خاطرات

سیاسی روش تحلیل

به نام خدا، برای مردم
خط حزب اهلل با مقایسه انقالب اسالمی با انقالب های آمریکا، فرانسه و روسیه، به این 
سؤال پاسخ می دهد که علت ماندگاری و موفقیت آن در این چهل سال چه بوده است

یم گفتند ایرا�ن مساوی 
! است با ناتوا�ن

روایتی مختصر از دوران منحوس پهلوی در بیان رهبر انقالب

پیش از انقالب، تبلیغات رسمی و  1. حکوم�ت که مردم را  به 
عمومی و همیشــگی کشور ما، فحشا سوق یم داد

تبلیغاتی بود که مردم را به فحشا و 
هرزگی و عّیاشی سوق می داد. حّتی در نقاط فقیر و عقب افتاده - جاهایی 
که مردم به نان شــب محتاج بودند - هم به نحوی برای عّیاشی و هرزگی 
امکاناتی فراهم بــود. این امر به طــور عمد در محیط هــای جوان مثل 
دانشگاه ها و سربازخانه ها - نه آن مقداری که مقتضای طبیعی غریزه ی 
جوانی است - برای ســرگرم کردن و فاسد شدن نسل، تشدید می شد. 
وقتی که جوانان یک نســل فاســد شــدند، دیگر ملتی وجود ندارد و 

مقاومتی به چشم نمی خورد. 72/10/4

یکــی از بزرگ تریــن جرائم و  2. هــم در گنــدم وابســته 
گناهــان رژیــم محّمدرضــا بودیم و هم در سیلو!

پهلوی، عبارت بــود از این که 
کشــور را از لحاظ فّنی، صنعتی و اقتصادی، وابســته نگهداشــت و 
وابسته تر کرد. سرنوشــت یک کشــور را در نانش، در گندمش، در 
سیلوی گندمش، در وسیله ی آرد کردن گندمش، در مواد غذاییش 
و در همه چیزش، به خارج وابسته کرد! شما از این مواد غذایی و نان 
بگیرید، تا ســایر چیزهــا، ایران به خارج از مرزها وابســته شــد؛ 
به طوری که اگر یک وقت دشمنان اراده کنند، بتوانند این ملت را از 

همه چیز محروم کنند. کسی که این طور کشوری درست کند و اداره نماید 
و به این جا برساند، خیانتی مرتکب شــده اســت که هیچ خیانت دیگری جز آن که در همین سطح باشد، با آن قابل 

مقایسه نیست. 84/11/24

آن روزهـا جوان ها عمداً به فسـاد کشـانده می شـدند. شـاید شـما شـنیده اید که رؤسـای  3.  فساد و اعتیاد به دست 
کشـور و خانواده هایشـان، مهم تریـن شـرکای باندهای مـواد مخـّدر در این کشـور بودند! رؤسای کشور ترویــــج یم شد

اّول بار آنهـا هروئین را به این کشـور آوردنـد و پخش کردند. فسـاد و اعتیاد 
و بدبختـی را بـه دسـت خودشـان ترویـج می کردنـد. از طـرف شـخص 
محّمدرضـا و دوروبری هایـش، باالتریـن فسـادهای مالـی، بزرگ تریـن 
رشـوه ها، بدتریـن دسـت اندازی ها، خباثت آلودتریـن فشـارها بـر منابـع 
مالـی ملّـت به وجـود می آمـد. بـرای خودشـان ثـروت درسـت می کردند به 
قیمت فقیر کـردن مردم و بیچاره کردن مردم. فسـاد، فسـاد جنسـی، فسـاد 
مالی، اعتیـاد، ترویـج اعتیاد و ترویـج مواّد مخـّدر صنعتی به وسـیله ی عناصر 

اصلی حکومت آن روز در ایران به وجود آمد و اتّفاق افتاد. 93/10/17

شــما می دانید در دوره ی پهلوی یکی از رایج ترین تبلیغات، »نمی توانیم« بود.  4.   یم گفتند ایرا�ن مساوی 
! همه ی ما از بچگی این طور بار آمده است با ناتوا�ن

بودیم که جنس ایرانی مســاوی 
است با بد بودن، پست بودن و نامرغوب بودن؛ ایرانی مساوی است با ناتوانی 
در تولید جنس خوب در همه ی زمینه ها. اصالً این فرهنگ را در ذهن ملت 
ما نهادینه کرده بودند. این در حالی اســت که این موضوع ۱۸0 درجه با 
واقعیت فرق دارد. این ملت، ملتی است که از همه جهت می تواند؛ می تواند 
تولید کند، می تواند رشد بدهد، می تواند ابتکار کند، می تواند مرزهای علم و 

فناوری را بشکند و جلو برود. 83/12/5

فت کشور با  5.  پی�ش
�ب حجا�ب و کاله پهلوی!

یک روز به جامعه ی ما این جور تفهیم کرده 
بودند که راه پیشــرفت این است که ما از 
غربی ها تقلید کنیم؛ آن هــم نه تقلید در 
دانش آمــوزی و دانش انــدوزی، تقلید در 
ظواهــر؛ زن هایمان بی حجاب بشــوند؛ 
مردهایمان کاله فال ن جور و لباس فالن جور 
بپوشند. می دانید در کشــور ما، دوره ای بر 
مردم ما گذشــت که گذاشــتِن یک کاله 
مخصوص به نام کاله پهلوی اجباری شد و 
اگر کســی این کاله را بر سر نمی گذاشت، 
مجرم شمرده می شد! بعد یک قدم جلوتر 
رفتند، گفتند یا کاله پهلوی یا شاپو؛ چون 
غربی هــا- اروپائی هــا- ایــن لبــاس را 
می پوشند. انواع و اقسام لباس هائی که در 
داخل کشور- لباســهای محلی- پوشیده 
می شد، همه منســوخ و ممنوع شد؛ برای 
اینکه لباس متحد الشــکِل از غرب آمده، 
پوشانده بشود. برای چی؟ برای پیشرفت! 
پیشرفت کشور را در این دانستند که مردم 
ما کت و شلوار بپوشــند، کروات ببندند، 
زنهای ما بی حجاب حرکت بکنند؛ رسوم و 

عادات غربی را یاد بگیرند. 80/2/12

آن روز برای مسؤوالن کشور کارهای  6.  در کل یک استان، فقط 
نمایشی در درجه ی اّول بود. به روستاها، 3 نفر لیسانس داشتند!

به جاده های روســتایی، به برق رسانی 
روستایی، به بقیه ی چیزهایی که در شهرهای دور بود، مطلقاً اعتنایی نمی شد. 
اسم می آوردند که ما می خواهیم زبده پرورش بدهیم؛ اما در طول پنجاه سال، آنها 
توانسته بودند حدود صدوپنجاه هزار دانشجو در این کشور داشته باشند. من در 
استان سیستان و بلوچستان تبعید بودم - آن روز دقیقاً آمارش را می دانستم، اما 
االن درست یادم نیست - گمانم در همه ی استان که آن روزها حدود ششصد، 
هفتصد هزار نفر جمعیت داشت، سه نفر لیسانسیه بودند! تعداد دیپلمه های آن 
استان بسیار کم بود؛ مثالً بیست نفر بودند! امروز شما می بینید که تمام شهرهای 
کشور دانشگاه دارند. حّتی در بسیاری از شهرها دانشگاه های متعّدد و دانشجویان 

فراوان و رشته های متنّوع و پیشرفت های علمِی فراوانی دارند. 88/2/22

رهبر انقالب در طی ســال ها، به بهانه های مختلف مخصوصا در جمع جوانان که حال و هوای ایام قبل از 

انقالب را درک نکرده اند، به توصیف حکومت پهلوی پرداخته اند. ایشان در بیانی می فرمایند: »انقالب ما 

یک حرکت عظیم مردمی علیه حکومتی بود که تقریباً تمام خصوصّیات یک حکومت بد را داشــت؛ هم 

فاسد بود، هم وابســته بود، هم تحمیلی و کودتایی بود و هم بی کفایت بود.« 77/11/13  لذا همه ی این امور در نهایت 

سبب شد که استعدادهای ملت ایران آن گونه که باید شکوفا نشود و روز به روز خشم و انزجار این ملت از این رژیم 

فاسِد و سرســپرده ی پهلوی  بیشتر شود و در نهایت شــعله های خشــم مردم، این حکومت را سرنگون نماید. 

اطالع نگاشت این هفته، به گوشه ای از خیانت های این خاندان وابسته اختصاص دارد. 

قبل از شاخصحوزه/ سال
انقالب

بعد از 
انقالب

میزان 
تغییر

عرصه های علمی

میزان بی سوادی بانوان باالی ۱5 
سال

50/۱ -6۸.۲5۱۷.۲4درصد

۱5.۳5۳۱.۱۲۱5.۷۷درصداساتید زن دانشگا ه ها
نسبت دختران به پسران در 

تحصیالت ابتدایی
۳۸.۸۹50.۳۱۱.4۱درصد

نسبت دختران به پسران در 
تحصیالت متوسطه

۳64۹.۱۱۳.۱درصد

نسبت دختران به پسران در 
تحصیالت دانشگاهی

۳۱.۳5۲.۹۲۱.۷درصد

عرصه های ورزشی

۷۳۸۳۱تعدادرشته های فعال
۹۳5000۳4۹۹۱تعدادمربیان فعال
۷۱6000۱5۹۹۳تعدادداوران فعال

۱۳0۲۹تعدادورزشگاه اختصاصی
عرصه های پزشکی و بهداشتی

5۷.6۷۷.۱۱۹.5سالامید به زندگی
۱540۲5درصدنسبت پزشکان متخصص زن

۹۳0۲۱درصدنسبت پزشکان فوق تخصص زن
نسبت پزشکان متخصص زن در 

حوزه زنان
۱6۹۸۸۲درصد

۱40۲5۱۱5درصدمرگ و میر مادران هنگام زایمان


