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جمالت طالیی

موضوعات اصلی



پیشنهاد برای
مطالعه بیشتر

امام خمینی(ره) به مناجات شعبااییه و به این مضعامین و به ایام بابرکت ماه شعباا ایس داشتند .بنده هم که یک وقتی از ایشا سؤال کردم راجع به
دعاها ،یکی از دعاهایی که ایشا تکیه کردید بر روی آ و ترجیح میدادید آ دعا را ،همین مناجات شبااییّه بود.

امام خمینی (ره)،
مومن متعبد انقالبی



صفت مومنِ متبادِ ایقالبی که کمتر ما امام را با آ توصیف کردهایم یک صفت جامع است .مومن است ،متباد است ،ایقالبی است.



امام ایقالب ،یبنی پیشعوای همهی این خصوصیاتی که کلمهی ایقالب متضمن آ است .قدرتهای مادی هم که یسات به امام همواره غضاناک بودید،
عصاایی بودید و الاته میهراسیدید از امام بزرگوار ،بیشتر به خاطر این صفت بود ،صفت ایقالبیگری امام.

پیام به مناسبت



هدفهایی که ایقالب و امام ایقالب ،ما را بهسمت آیها حرکت دادید خالصه میشود در حاکمیّت دین خدا.

اولین سالگرد



ببد از رحلت امام ،ما هرجا ایقالبی عمل کردیم پیش رفتیم و هرجا از ایقالبیگری و حرکت جهادی غفلت کردیم ،عقب مایدیم و یاکام شدیم.

ارتحال حضرت



برای بهدسعت آورد ایقالب هزینههای سعنگینی پرداخت شعده اسعت امّا صدها برابرِ آ هزینهها ،منافع وجود دارد؛ این یک تجارت پرسود است برای
ملّت ...هرچه جلو آمدیم ،هزینهها ساکتر و قابلتحمّلتر ،امّا منافع کال تر و بیشتر شده است.



امام خمینی(ره)
۰۰۳۱/۱۰/۰۱

خطاست که گما کنیم ایقالبی فقط آ کسی است که در دورا امام بوده است یا در در دروا ماارزات در کنار امام بوده است ...اگر مبنای ایقالب را
این بگیریم ایقالبی همین ما پیروپاتالها خواهیم بود.



اینکه هرکسعی در عمل ایقالبی خوب یا بهطور کامل حرکت یکرد ،را متّهم بکنیم به غیر ایقالبی یا ضعدّ ایقالبی این هم خطا اسعت ...مهم این است که
آ شاخصها تطایق بکند.


شاخصهای
انقالبیگری

شاخص اوّل ،پایاندی به ارزشهای مانائی و اساسی اسالم است ...یقطهی مقابل این پایاندی ،عملگرایی افراطی است؛ یبنی هر روزی به یک طرف

خطبههای نماز

رفتن و هر حادثهای ایسا را به یک طرف کشاید .

جمعهی تهران



شاخص دوّم ،همّت بلند برای رسید به آرمایها و صرفِیظر یکرد از آرمایها [است] .یقطهی مقابل آ  ،تنالی و محافظهکاری و یاامیدی است.



شاخص سوّم پایاندی به استقالل است .استقالل داخلی ،منطقهای ،جهایی و بینالمللی؛ در همهی این مسائل استقالل کشور و یظام را حفظ کرد .



استقالل فرهنگی از همهی اینها مهمتر است .استقالل فرهنگی در این است که ساک زیدگی را ،ساک زیدگی اسالمی  -ایرایی ایتخاب بکنیم.
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در حرم امام
خمینی (ره)
۰۰۳۱/۱۰/۰۱



استقالل اقتصادی -بهطور خالصه -هضم یشد در هاضمهی اقتصاد جامبهی جهایی است ...اینکه یک کشوری اقتصادش را ادغام کند در اقتصاد جهایی،
افتخار ییست؛ این خسارت است ،این ضرر است ،این شکست است.



استقالل اقتصادی تنها با اقتصاد مقاومتی بهدست میآید ...اینکه ما خیال کنیم رویق اقتصاد کشور صرفاً با سرمایهگذاری خارجی تأمین میشود ،خطا
است ...مهمتر از سرمایهگذاری خارجی ،فبّال کرد ظرفیّتهای درویی و داخلی است.



شاخص چهارم :حسّاسیّت در برابر دشمن .دشمن را بشناسیم ،در برابر حرکات دشمن حسّاسیّت داشته باشیم ...یقطهی مقابل آ یکی این است که
ببضی اصل دشمن را ایکار میکنند ...خود این مطرح کرد توهّم توطئه ،بهیظر ما یک توطئه است.



هر فرد و جریایی که برای اسالم و به یام اسالم کار میکند ،اگر به آمریکا اعتماد کرد ،خطای بزرگی مرتکب شده و سیلیاش را خواهد خورد.



شاخص پنجم و آخرین شاخص ،تقوای دینی و سیاسی؛ که غیر از تقوای فردی [است] ...تقوای اجتماعی این است که در راه تحقّق آرمایهایی که
اسالم از ما مطالاه کرده است ،تالش کنیم ...تقوای سیاسی یبنی ایسا از لغزشگاههایی که دشمن میتواید از آ استفاده کند ،پرهیز بکند.



صحیفهى امام را جوایهاى عزیز ما بخوایند و با آ اُیس پیدا کنند؛ وصیّتیامهى امام را بخوایید ،با وصیّتیامهى امام اُیس پیدا کنید ،در آ تبمّق بکنید.



یک تجربهاى ما در مذاکرات هستهاى پیدا کردیم؛ این تجربه را یااید فراموش کنیم .این تجربه این است که اگر ما تنازل هم بکنیم ،آمریکا دست از
یقش مخرّب خودش بریمیدارد.



توصیههای رهبری
به مردم و مسئوالن

ف بدقولِ بدعه ِد
[در قضیّهى هستهاى] طرف  -که آمریکا باشد  -یک تبهّداتى کرد؛ جمهورى اسالمى تبهّدات خودش را ایجام داد [ ،ولى] آ طر ِ
بدحساب دارد دبّه میکند؛ تا اال دبّه کرده است.

بیانات در دیدار



اتّحاد دولت و ملّت را به هم یزیید ...رقابتهاى ایتخاباتى ،اختالفیظرها و حتّى ایتقاد هم به جاى خود امّا دولت و ملّت باید همه در کنار هم باشند.

رئیس و اعضای



یگذارید احساسات شخصى یا احساسات جناحى یا مطلقاً احساسات ،بر منطق غلاه کند ...اینکه حرفهایى زده بشود که از آ حرفها دوجریایى و دوجهتى

مجلس خبرگان

و تخاصم و دوقطاىگرى در داخل ملّت یا در مجموعهى یظام استفاده بشود ،به ضرر کشور است.


تقابل با آمریکا ،تقابل با یک جاهه است .یک جاههاى وجود دارد که در قطب آ و مرکز آ آمریکا است امّا امتداد آ به جاهاى گویاگویى کشیده
میشود ...مواظب حرکت خصمایهى آمریکا باید بود ،مبنایش این است که مراقب همهى این جاهه باشید.



خطوط فاصل با دشمن باید در یظر باشد و برجسته باشد .یگذارید خطوط فاصل با دشمنى که با ایقالب دشمن است ،با یظام دشمن است ،با امام دشمن
است ،کمریگ بشود.



به وعدهى «اِ تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرکُم» اعتماد و اطمینا داشته باشید .ملّت عزیز ،جوایا عزیز! بدایید :به کورى چشم دشمن شما پیروزید.
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رهبری
۰۰۱۱/۱۰/۱۳

آرمانهای
انقالب

انقالبیگری

حاکمیّت
دین خدا

استقالل
کشور

تجربه
مذاکرات
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عمل
انقالبی

اتّحاد
دولت و
ملّت

پایبندی
به مبانی
اسالمی

جبهه
دشمن

جهاد کبیر

تقوای
دینی
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تقوای
سیاسی

جزئیات تکمیلی

شاخصهای انقالبیگری

ابعاد حاکمیت دین خدا
 -۰عدالت اجتماعی

 -۰پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی انقالب

 -2ریشهکنی فقر

 -2هدفگیری آرمانهای انقالب و همت بلند برای رسیدن به آنها

 -۰ریشهکنی جهل
 -۱ریشهکنی استضعاف

 -۰پایبندی به استقالل همهجانبهی کشور :استقالل سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی
 -۱حساسیت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعیت از آن (جهاد کبیر)
 -۱تقوای دینی و سیاسی

 -۱برقراری منظومه ارزشهای اسالمی
 -۳ریشهکنی آسیبهای اجتماعی
 -7تأمین سالمت جسمی ،اخالقی و معنوی کشور

مبانی و ارزشهای اساسی نظام اسالمی
 -۰پایبندی به اسالم ناب در مقابل اسالم آمریکایی

 -۳پیشرفت علمی کشور

 -2محور بودن مردم

 -۱تأمین عزت ملی و هویت ملی ایرانی

 -۰اعتقاد به پیشرفت ،اعتقاد به تحوّل ،به تکامل ،و تعامل با محیط ،البتّه با پرهیز از انحرافها

 -۰۱تأمین اقتدار بین المللی
 -۰۰فعال کردن ظرفیتهای خدادادی

و خطاها
 -۱حمایت از محرومان
 -۱حمایت از مظلومان در هر نقطهی عالم
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