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 اشاره به جایگاه بیانیه

 هتکلن  کالم تَخِ ثِ خبیگبُ، هَؾَع، سیبق ٍ 

 سٍص یب هبُ یب سبل( 40لِ دس حشکت ٍ ػول )ْتبثیش چ 

 )دس ّوِ اثؼبد دس اٍج ّستٌذ. :تَخِ ثِ اثؼبد ضخػیتی هتکلن )سّجش ػظین الطأى اًقالة 

 ثجبت ضخػیت دس ّوِ احَال ٍ ّوچٌیي ًلغضیذى دس طَل سبلیبى سبل ٍ دس هیبدیي ػولیبتی ًِ تئَسی 

 تَخِ ثِ هقبم ٍالیت ٍ تأییذ خجشگبى ٍ ثضسگبى ٍ اٍلیبء 

  ًِ هبّیت.ضشٍع ضذى اًقالة اص غفش، ثلحبظ ضکل گیشی است 

 ُضذُ است. دس ثیبًیِ هطشح اًقالة، خط سیش آیٌذ 

  ثیبًیِ ًیبص ثِ یک دٍسُ تذسیس داسد.ایي 

 ،ِقبثل دقت است. ٍاطُ ٍاطُ ثیبًی 

 .دس هَؾَػبت هختلف ثِ اخوبل ٍ اضبسُ گزضتِ است 

 ػذم تٌبقؽ دس ثیبًبت قجل اص اًقالة ٍ دس دٍساى ثؼذ اص اًقالة ٍ سّجشی 

 .ایي ثیبًیِ یک سٌذ است 

  یبًیِ، ثشًبهِ سیضی کٌٌذ.ثش اسبس ایي ثثبیذ فؼبلیي ػشغِ ّبی هختلف 

 

 تبیین برخی از نکات بیانیه

 جوله درخشنذه ترینالف( 

ٍ توذى ٍلیؼػش اسٍاحٌبفذاُ کِ دسخطٌذگی خبغی داسد ٍ ثقیِ ػجبسات دس ضؼبع آى هؼٌب هی ضَد، تَخِ ثِ اهیذ ثِ ظَْس حؿشت  خولِ هْوتشیي
 اسالهی است.

 ٍ سٍحیِ ٍ تَاى ٍ اًگیضُ ثگیشد ٍ تغزیِ ضَد. خب داسد ّش اص گبّی اًسبى ایي ػجبست سا ثخَاًذ

دس سٍایبت، ثب یک ًَع گشیض  تؼییي ٍقتثضسگبىِ دس ایي سطح اگش ثخَاٌّذ دسثبسُ ظَْس هطلجی ثفشهبیٌذ، ثلحبظ ثشخی اص هحظَسات ٍ ًْی اص 
 حبضیِ ای ٍ اضبسُ اص آى سد هی ضًَذ ٍ ایي ثشای اّل هؼشفت چیضی ًیست کِ سبدُ ثگزسًذ.

 

 



 

 تعریف هاهیت انقالب ب(

 آهبدُ تػحیح خطبّبی خَیص است، هشاد چیست؟ایٌکِ دس ّوِ خب پش کشدُ اًذ کِ اًقالة 

 .اًقالة لدجبص ًیست دس ثشاثش اغالح ػیَةهٌظَسضبى ایي است کِ : هی گَیین اگش حسي ظي کٌین

 سا ثشای ًطستي اتخبة هی کٌذ. اگش سَء ظي ضَد، ٍاؾح است کِ ایي هگس است کِ هتٌبست ثب خٌس تغزیِ خَد، هکبًی

 ثبیذ سٍضي ضَد. خبیگبُ خطب ٍ اغالح آى

 خطبی ضکلی ثب تَخِ ثِ هبّیت ػول، هؼٌبی خبغی داسد.

 .اًحشاف ًوی ضَد ًگبُ کشد یاص صاٍیِ

 .ثیٌذاص سطل آضغبل. هبّیت سش خبی خَد است لص تغییش کشد ٍ ّش ٍؾؼی پیذا کشد، ًوی گَییذ:اًگطتش اص خٌس طال کِ ضک

 ًِ آى خطبیی کِ ثشخی هغشؾیي دسست کشدُ اًذ. کِ دس خَد ثیبًیِ آهذُ.ًَػی ّستٌذ؟ اص کدب ًطبت گشفتِ است؟  ثبًیبً ایي خطبّب اص چِ

 هؼظن لِ هی فشهبیٌذ:

 ب.؛ غیش اص ایي ّثشای ّوِ چیض هی تَاى تبسیخ هػشف فشؼ کشد -ی اًقالة اسالهیضؼبسّبی خْبًی، فطشی، دسخطبى ٍ ّویطِ صًذُ

 تَخِ ثِ فطشت هی دّذ.دستَس ثِ ایي دستَس قشآى است کِ  ایي ّوبى است کِ حؿشت اثشاّین تَخِ ثِ فطشت هی دّذ.

 ثبیذ اًقالة سا ثب ایي ًگبُ، ثٌگشین. لزا اًقالة سا خذای اص تضکیِ ًفس ٍ دیي ٍ تشثیت ًفس ًخَاّین دیذ.

ب ظَْس ٍ ثشٍص پیذا کٌذ. تب دس ایي ػولیبت ٍاقغ ًطَین غشفبً یک هشحلِ رٌّی دس دسگیشی ًّفس اًسبى اسبسب ّذف اص خلقت، ّویي است کِ 
 سا هی گزساًین.

 خطبة ثِ خَاًبى دس اداهِ چلِ ثب آى خَاظ تکَیٌی ٍ ٍؾؼی است.

 ثبیذ هخبطت قشاس دّین.ّن ثِ دیگش خَاًبى هؼطَف کٌین. خَدهبى سا فقط ایي خطبثْب سا ًجبیذ 

 َیذ هي دس حبل تحػیل ّستن ٍ کبسی ثِ ایي کبسّب ًذاسم.تَاًذ ثگًوییک خَاى اگش تب دیشٍص ایي خطبثْب هستقین ًجَد، اهشٍص هستقین است. لزا 

 .ًویجیٌذ ًبسبصگبسی ٍ تؿبد اختوبػی ٍ سیبسی ًظن ٍ اًقالثی خَضص هیبىایطبى هی فشهبیذ: 

 َى ثی قبًَى. هسئَل ثی هسئَل.ثشخی هی گَیٌذ ثبیذ ًْؿتی ٍ خٌجطی ثبضین. قبً

 َى اػالم کشد. ّش کبسی ؾذ قبًَى ثبضذ، ؾذ اًقالثی است.سد. حتی اهبم دس یک سبل، سبل قبًًگبُ دٍم ایي است کِ االى کطَس قبًَى دا

 اهَس هجٌبیی سا تؼطیل کٌٌذ. تبّویي سا گفتٌذ ٍ دست ٍ پبی افشاد اًقالثی سا گشفتٌذ 

 ص ایٌکِ دضوي هب سا ثکَثذ، ایي دٍ ًگبُ ّوذیگش سا ثکَثذ.لزا ثشخی هٌتظشًذ کِ قجل ا

 حؿشت آقب ثشای ّشکذام، یک خْت سا هطخع هی کٌذ.

 چطَس ًیشٍسبصی کٌین؟ تطکیالت هبى چطَسی ثبضذ؟ثبیذ ثجیٌین کِ پس هب 

 قبًَى خب هی صًٌذ.بدس هی کٌٌذ ٍ ثِ ًبم غچٌذ ًفش دس یک اداسُ دٍس ّن خوغ ضذُ اًذ ٍ ثش اسبس َّای ًفس، آییي ًبهِ 



 ٍ ... .قبًَى، هجبًی تذٍیي ثخطٌبهِ  قبًَى تؼشیف داسد. قبًَى ثَدىِ

 الگوی انقالبج( 

 گَ ًگشفتِ است. اص غفش ضشٍع کشدُ است. لکي اداهِ خط اًجیب است.دس ضکل اص ّیچ خب ال

کِ ػالهِ دس اغَل فلسفِ، ثیٌطْبی خطشًبک دکتش اساًی سا پٌجِ اش سا هی صًذ ٍ ضْیذ هطْشی  د ثشخی ثِ ثیٌطْبی هبسکسیستی استاستٌب
 کِ حتی یک داًص آهَص ثفْوذ.است؛ ثطَسیًیض دس پبٍسقی ثبص کشدُ 

 اًقالة هب ّیچ سثطی ثِ اًقالة سٍسی ٍ فشاًسَی ٍ ٌّذی ٍ ......... ًذاسد.

 ٍ اًقالة هبسکسیستی. هب دسست کٌٌذ ثیي اًقالةدس اٍایل اًقالة هی خَاستٌذ ضجبّت ّبیی سا 

ثشای ّوِ گشٍّْب ثذٍى استثٌب اثجبت کشد کِ ٍ ذیشیتی ٍ غالثت ٍ ًَساًیت ایوبًی دس ّوبى سٍصّبی اٍل ثشای دًیب ظشافت ّبی هى آلزا اهبم ثب 
 م ًبة ثَدُ است.شفتِ اص اسالخَدش است ٍ ثشگ ثِایي اًقالة اص ّیح سٍضی الگَ ثشداسی ًکشدُ است ٍ هٌحػش 

 

 خیلی ههربانانه فرهوده:دغذغه هنذانه ولی گالیه د( حضرت آقا یک 

 هیطوبسد. ػول ثی حشفْبی غبحجبى ثِ ّطذاس ٍ خذا ًؼوت سا آى ٍ هیذّذ ًطبى هثجت حسّبسیّت ًقذّب ثِ*

 ثب اًقالة دضوٌبى. گشفت خَاّذ قشاس ًبضٌبختِ تْذیذّبی هَسد آیٌذُ ٍ ًطست خَاٌّذ حقیقت خبی ثِ دسٍغْب ضَد، غفلت ساّجشد ایي اص *اگش
. هیگیشًذ ثْشُ آى ثشای اثضاسّب ی ّوِ ٍ پَل اص ٍ هیکٌٌذ دًجبل سا حبل صهبى حتّی ٍ گزضتِ ی دسثبسُ پشداصی دسٍؽ ٍ تحشیف قَی، ای اًگیضُ

دضوٌبى اًقالة ثب اًگیضُ قَی تحشیف ٍ دسٍؽ پشداصی .ضٌیذ ًویتَاى ًظبهص پیبدُ ٍ دضوي اص سا حقیقت ثسیبسًذ؛ آگبّی ٍ ػقیذُ ٍ فکش سّضًبى
  دسثبسُ گزستِ ٍ صهبى حبل سا دًجبل هی کٌٌذ.

 ثبس خسبست ٍ ثَد هتأسّفبًِ کِ- ًویجَد سبلِ چْل تبسیخ اص ّبیی ثشِّ دس اًقالثی خشیبى اص غفلت ٍ اًقالة ضؼبسّبی ثِ تَخّْی ثی اگش کِ *ثذاًیذ
 هطکالت اص ثسیبسی ٍ ثَد خلَتش ثسی ثضسگ آسهبًْبی ثِ سسیذى هسیش دس کطَس ٍ ثیطتش ثسی ایي اص ةاًقال دستبٍسدّبی ضک ثی -ثَد ّن

 ِ ًَػی اهب دس ػیي حبل هْشثبًبًِسًح ًبهِ ث.ًویذاضت ٍخَد کًٌَی

 . است دٍختگبى کیسِ ٍ خبئٌبى ٍ هفسذاى اص ثیطتش ثوشاتت خذهتگضاس، ٍ اهیي ٍدلْبی دست ٍ است سیضضْب اص فشاتش ثسی اًقالة سٍیطْبی*

 دس چْبس ثُؼذ )ػلویت ٍ تشثیت ٍ ثػیشت ٍ هْبست( دس ّویي ساستب است.ذ ّستٌذ. ّویي ثشًبهِ ّبی ػضیضاى کُّوِ ضبى ایي ّب 

 سخي ثسیبس است. هی فشهبیذ: دسثبسُ سجک صًذگیدس پبیبى آقب 

 بظ.؛ آى ّن دس یک ضشایط خهبًٌذ خطي تَلذ گشفتي یک ثی لیبقتسجک صًذگی غشثی 

  .است خَاًْب ضوب ثِ آى دس اهیذ چطن ثبص کِ هیطلجذ َّضوٌذاًِ ٍ خبًجِ ّوِ خْبدی آى، ثب هقبثلِ*

 (هَضی ثِ ًبم قبًَىبًِ خٍ ًِ احسبسبتی ثِ ًبم اًقالثی خْبدی ّوِ خبًجِ ) 

 

 

 

 


