
خميني(ره)اين پيروزي انقالب ما پيروزي بود كه به بركت اسالم و گرايش به اسالم و با فرياد ا� اكبر به دست آمد . امام 
انقالب!

پرتو نوری است در اعماق تاریکی
 سوق میدهد یاد آور در هم آمیخته تاریکیهمان نوری که حکومت ایران را به سوی

 است ا� اکبرسرخی خون و ندای 
 که استواری از سر و رویش می بارد. انقالبی را میگویم!همانانقالب

 حرف است اما بلندی نامش به وسعت تاریخ است.یه کلمه است و دنیایی از آزادگی در بر دارد ۶ انقالب
 عظمت آزادگی ،جوانمردی،ایستادگی

 های پرپر شده سر خم کرده است.اللهپشت همین واژه سنگر گرفته اند.واژه ای که به 
همان درختی که با خونه الله ها قد کشیده،

 به دلهای ما می نشاند.امید نور واهریمنواژه ای است که بذر پریشانی را به دلهای 
    

      با پیروزی 
) و... داشت.در نیرو ارتش) (ساخت موشگ و تجهیزات فنی     انقالب اسالمی ایران پیشرفت چشم گیری در زمینه (

 قدرت ساخت ایران در ساخت موشگ به صد ها کیلو متر و ساخت سالح های نظامی بیشتر انقالب بعد از پیروزی۵۷ درسال
شد در صورتی که تا قبل از انقالب ، ایران از این نیرو و توان برخوردار نبود.

  خودش را فراهم کند درو تجهیزات نظامی توانست در زمینه وابستگی به کشور های دیگر پیشرفت کند  ایرانهمچنین
 بود و زیر سلطه آنان بود. خارجیحالی که تا قبل از انقالب ایران وابسته به کشور های

 سال اخیر نشان می دهد.در شاخه های عمده از جمله استقالل ایران۴۱ در جمهور اسالمیبررسی عملکرد 
 ،تحوالت قابل مالحظه ای ایجاد کنه رشد معنویت ، آزادی،پیشرفت های اقتصادی ،  علم و فناوریتولید

 پیشرفت علمی بعد از انقالب اولین کشور از نظر سرعت ،۵۶انقالب جایگاه علمی کشور :قبل از 
عزت در برابر آمریکا:قبل از انقالب اگر یک سرباز  آمریکایی وزیر ایرانی را می کشت نباید جسارتی میکردیم . بعد از انقالب

 توسط سپاه ایران گرفته شد.خلیج فارسسربازان آمریکا در 
 نیز پیشرفت های قابل توجهی داشته است پزشکی و سالمتو همچنین از نظر 

 ،باالترین انقالبی که در طول تاریخ رخ داده است انقالبی که باعث شد جهان متحول شود و بعد از جمهوری اسالمیانقالب
 بایستند استعمار گرانآن هند بحرین و.. نیز در مقابل سلطه 

 با انقالب های دوره مشروطه و قاجار این است که انقالب اسالمی ادامه دار شد و اجازهجمهوری اسالمیاما فرق انقالب 
 نیست بلکه جهانی شده  ایران برگردند و محدود بهمیهن اسالمی به خاک استعمارگرنداد که کشور های 

 ناتوان بود دوره سیاسی نظامیحکومت قاجار به ظاهر حکومت متمرکزی داشت اما در باطن از داشتن حکومتی قدرمتند
 بار بود.که قابل مقایسه با هیچ دوره ای نیست.خسارت و  تاریکیمشروطه دوره ای

 خواسته و منافع دولت استبداد بود.نگاهی به گذشته تاریخ ایران و نگاه به دوره جدید مقایسه ان دوره پهلویپیشرفت در
 است که ایران و ملت ایران آن را تجربه کردند. تحولیدوره با اکنون عمق

 میفرماید:رهبر معظم
 حرکت علمی کشور به دالیل  قاجار و پهلوی در دوران

خاص متوقف شد و زمانی که دوره میشرفت در اروپا  بود .ما نتواستیم از پیشرفت های علمی  بر خوردار باشیم 

بسیارمحدودیت ها  برای رخداد نیاز به زمینه قبلی داشت که این زمینه را مردم باید فراهم می کردند . در ان زمان انقالب
 ، خمینی و اتحاد و پیروی از دستورات حضرتخداوندبود و این زمینه سازی ، بسیار دشوار بود . اما مردم ایران با توکل بر 



این زمینه را به وجود آوردند . ما از انقالب اسالمی بسیار درس گرفتیم و با دستی پر ، آن را نسل به نسل منتقل می کنیم که
 درسی بزرگ برای مظلومان جهان است . انقالب اسالمی مقابله با زورگویی است . اتحاد و تقویت روحیهمهم ترین آنها ،

 است یعنی، هیچ اسالم دو معقوله جدا از هم بودند اما حکومت حالی که ما داریم، بر پایهدین و  حکومتدر دوران گذشته
 نیست  قرآن کریم بر خالفقوانین جمهوری اسالمیکدام از 

 زیاد و هدف مورد نظر هر چه بزگتر رسید و همچنین زمینه پیشرفتتالش و کوششانقالب ما به تمام جهان نشان داد با 
 را به خوبی فراهم آورد دانشمندان ایرانیبرای 

 خفتهخون ی در  اللهبه

 دست از جان شستهشهید

قسم به فریاد آخر

مادربه اشک قلتان 

شهیدکه راه ما   باشد آن   راه تو    ای 

همه به پیش  همه به پیش

به یک صدا

“جاویدان ایرانِ عزیز ما”


