امام و پیروزی انقالب اسالمی را جشن بگیرند .صدا و سیما باید فیلمها و سریالهای تلویزیونی و
برنامه هایی به مناسبت دهه فجر تهیه کند که یادآور خاطره های خوش انقالب باشد و حضور همه
جانبه ی مردم و حل شدن آنان را در دوران انقالب نشان دهد.

دهه فجر از نگاه امام خامنه ای(مدظله العالی)
دهه فجر  ،سرآغاز طلوع اسالم ،خاستگاه ارزشهای اسالمی ،مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از
تاریخ ماست که گذشته را از آینده جدا ساخته است .در دهه فجر اسالم تولدی دوباره یافت و این
دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده و بی مانند بشمار میرود .تا قبل از انقالب اسالمی ،در ایران
نظام اسالمی وجود نداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه ی «غالب و مغلوب» و «سلطان و رعیت»
بود و پادشاهان احساس میکردند که فاتحینی هستند که بر مردم غلبه یافته اند .

دانستنی هایی درباره انقالب اسالمی
بررسی تحلیلی تاریخ دو قرن اخیر ایران  ،بخصوص سالهای پس از  0011از جهات بسیاری حائز
اهمیت است  .چگونگی نفوذ  ،حضور و سلطه استعمار و جابهجایی دو امپراتوری استعماری و چگونگی
برخورد جریانهای فكری مختلف با مسائل سیاسی و فرهنگی و همچنین نقش مردم از زمانهای

و حضرت امام رضوان اهلل تعالی علیه این سلسله معیوب را قطع کردند و نقطه ی عطفی در تاریخ

مختلف و تاثیر حضور آنان در تحوالت سیاسی ـ اجتماعی  ،برای سیاستگزاران و مدیران کشور

ایران بوجود آوردند و شمشیر اسالم مردم را علیه دشمنان اسالم ،مردم و استعمارگران به کار

بشدت مورد نیاز میباشد .علل و عوامل شكلگیری و چگونگی روند انقالب اسالمی از دهه  01تا کنون

گرفتند .دهه انقالب از رشحات اسالم است و آئینه ای است که خورشید اسالم در او درخشید و این
دهه باید با عظمت هرچه تمامتر برگزارشود .این مراسم را با هیجانهای عاطفی صحیح باید با طراوت
و تازه کرد .در مذهب ما ،احساسات ،گریه و شادی ،حب و بغض و عشق و نفرت جایگاه واالیی دارد.

همچنان مورد بحث و بررسی و اختالف نظر میباشد .هر یك از گروهها و جریانهای سیاسی و
اعتقادی به گونهای موضوع را تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری کردهاند.
اگر چه بسیاری سعی کردهاند این انقالب را در ردیف سایر انقالبها و تحوالت معمول دنیا بدانند ،اما
در عمل نظرات آنان با واقعیتها فاصله زیادی دارد .زیرا نیروی این انقالب مردمی و اسالمی بدون هیچ

از این رو جشنهای دهه فجر می بایستی همچون مراسم و اعیاد مذهبی گرامی داشته شود و مردمی
باشد .باید کلیه مساجد فعال شوند و مردم با حضور در مساجد خاطره ی فراموش نشدنی حضرت

گونه مرزبندی طبقاتی و گروهی بوده و ایدئولوژی آن اسالم ناب محمدی صلی اهلل علیه و آله میباشد
که سازش با نظامهای رایج دنیا ندارد و رهبری آن توسط یكی از مردان کم نظیر تاریخ حضرت امام

خمینی (رحمت اهلل علیه) با ویژگیهای خاص خود بود .به همین دلیل جریانات و تحوالت قبل و بعد از

مقابله با مظاهر فاسد فرهنگ غرب و تهاجم همه جانبه سلطه استعماری برای از بین بردن هویت

پیروزی انقالب اسالمی مخالف غالب تحلیلها و پیش بینیهای سیاستمداران وتحلیلگران سیاسی بود.

اعتقادی و فرهنگی یكی از عوامل اصلی انقالب مردم مسلمان بود .زیرا اسالم با روابط مناسب و

واقعیت این است که دنیا با چنین انقالبی آشنایی نداشت و لذا در برخورد با آن نیز شیوهها و روشهای

سازنده و مبادالت منطقی مخالف نیست بلكه تایید کننده و مشوق است .به طور خالصه میتوان گفت

معمول را به کار میگرفت که کارآیی و تاثیر چندانی در سیر جریان دیده نشد .اگر نظرهای مختلفی که

 22بهمن  0031نه تنها سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ تحوالت ایران بود ،بلكه تغییرات زیادی را

در مورد علل تكوین و دوام انقالب مطرح شده تدوین شود طبعاً صاحبنظران داخلی تائید میکنند ،این

در سطح منطقه و در سطح بینالمللی به دنبال داشته است.

است که عوامل اساسی انقالب عبارتند از:
 .0رهبری حضرت امام خمینی (رحمت اهلل علیه) رهبر کبیر انقالب اسالمی و بنیانگذار جمهوری

امام كاظم علیه السّالم فرمودند:

اسالمی که با شیوهای استثنایی و فوقالعاده رهبری و فرماندهی را به عهده گرفتند و تا پیروزی نهایی

رَجُلٌ مِن أهلِ قُم یَدعُو النّاسَ إلَى الحَّقِ یَجتَمِعُ مَعَهُ قَومٌ كَزُبَرِ الحَدیِدِ ؛

هدایت جریانات را به نحو احسن انجام دادند .ویژگیهای شخصی و رهبری امام خود موضوع بحثی

مردى از قم مردم را به حّق فرا مى خواند و گروهى استوار  ،چون پاره هاى آهن،

جدید در جامعه شناسی سیاسی میباشد.

پیرامون او گرد مى آیند .

 .2حضور یكپارچه و متحد مردم در تمامی صحنهها قبل و بعد از پیروزی انقالب اسالمی  ،آن چنان

بحار األنوار  ،ج  ، 06ص 610

توان و قوتی ایجاد نمود که هیچگونه امكانی برای مقابله با آن در اختیار رژیم شاه و اربابانش نبود.
 .0اعتقاد به اسالم و موازین و ارزشهای آن و همچنین عشق به خاندان پیامبر و اسوه بودن آنان برای
مردم و الهام از زندگی و شهادت آنان در راه خدا خصوصاً درس گرفتن از عاشورا ،آن چنان تحولی
به وجود آورد که نه تنها برای خارجیان بلكه برای سران و کارگزاران سیاسی ـ امنیتی رژیم شاه هم
بخوبی شناخته شده نبود.
به همین دلیل در کلیه تجزیه و تحلیهای سیاسی و اقتصادی و امنیتی اعتقادات مردم و نقش و نفوذ
علما مورد توجه نبود واتفاقاً مهمترین انگیزه انقالب هم بی اعتنایی و تضعیف اسالم در امور مختلف
کشور توسط رژیم شاه بود .بعضی تالش کردهاند تا مدرنیسم و صنعتی شدن ،توسعه ارتباطات و
مبادالت با غرب را علت اصلی بروز انقالب اسالمی تحلیل و تبلیغ نمایند ،اما واقعیت این است که

ویژگیهای انقالب
هر چند که همه انقالبها در جهان در برخى از امور با هم شریك بوده و با هم متشابهند ولى هر انقالبى
براى خود ویژگیهاى خاص به خود را داشته که در دیگر انقالبها وجود ندارد .در این زمینه انقالب
اسالمى ایران نیز داراى ویژگیهایى است که ما به طور خالصه و فهرست وار به آن ها اشاره مى کنیم:

 .1حاکمیت اهلل
انقالب اسالمى ایران توسط کسانى شروع شده و به ثمر نشست که معتقد بـودند حاکمیت تـنها از
آن خـدا و پیامبر صلى اهلل علیه و آله و سـلم و ائمـه معصومین علیهم السالم بوده و هر کس از غیر
طریق آنان بـه حـكومت بـرسد طـاغوت و غـیرقانونى خواهد بود و به همین دلیل حاکمیت پادشاهان
را در طول تاریخ غیرقانونى و نامشروع مى دانستند و در زمان غیبت امام زمان (عج) تنها حاکمیت
فقیه جامع الشرایط را به عنوان نماینده امام زمان (عج) مى پذیرند و بس.

 .3روحانیت
روحانیت شیعه در بعد تبلیغى و آگاه کردن مردم (باتوجه به زمینه تـبلیغى کـه در ایام ماه رمضان و
محرم و صفر و فاطمیه داشتند) و رسـاندن پـیام رهـبرى به مردم و تشریح اهداف انقالب و بازگو
کردن فـساد و تـباهى دستگاه حاکمه نقش به سزایى داشته اند .لذا با توجه بـه ایـنكه هیچ یك از
رسانه هاى گروهى در داخل کشور و چه درخارج در اختیار انقالبیون نبود احیانا هم زمان در اسرع
وقت پیام رهبرى را بـه امـت مى رسانده و نـظر رهـبر انـقالب را براى مردم در روند انقالب تشریح
مى کردند .نمونه بارز آن عاشوراى سال  02است که با یك طـرح و نقشه حساب شده طالب و وعاظ
بنا شد همگان در روز عاشورا در سراسر مملكت نظر امام را در رابطه با نظام حاکم به مردم برسانند
کـه مـردم بـاید عـلیه نـظام شورش نمایند .هم زمان که امام (ره) در قم عـلیه شخص شـاه آن
سـخنرانى تـاریخیش را در مـدرسه فـیضیه ایراد مـى فرمود وعـاظ و طالب نیز در سراسر مملكت
داشتند نظر امام را به مـردم مى گفتند و مردم را به مظالم طاغوت آشنا مى ساختند این چنین نیرو و
این چنین موقعیت براى هیچ انقالبى در دنیا وجود نداشت .

 .2قدرت و نفوذ معنوى رهبر
هر چند که در همه انقالبها مردم تابع رهبرى انقالب بوده و گوش به فـرمانش داده و بـه دستوراتش
عمل مى کنند اما این مسئله در انقالب ما از شدت بیشترى برخورداربود زیرا رهبرى انقالب در لباس
مرجعیت و نـمایندگى از نـاحیه امام زمان ((عج)) ظهور کرده است که اعتقاد مـردم آن اسـت که رد
حكم او رد حكم امام زمان است و رد حكم امام زمـان رد حـكم خدا است و آن هم موجب کفر و
خروج از اسالم است .لذا عـمل بـه بـیانیه ها و دسـتورات رهـبرى در طول انقالب به عنوان عمل به
دستورات اسالم تقلى مى شد .اینجاست که رهبرى انقالب اسالمى ایران از بـقیه رهـبران انـقالب

دنیا جـدا مـى شود و حكم او از نفوذ بیشترى برخوردار مى گردد ...

 .4وحدت و همبستگى همه اقشار
از آنـجا کـه  99 / 2درصـد مردم ایران مسلمان بوده و انقالب نیز مـاهیتى اسـالمى داشت همه
اقشار مردم از طلبه و دانشجو از شهرى و روستایی ،از بـازارى و کشاورز ،با سواد و بى سواد ...همه و
همه با هم در رونـد انـقالب متحد بوده و از یكدیگر حمایت مى نمودند و دست به دسـت یـكدیگر

داده عـلیه رژیـم حاکم قیام کردند .هیچ انقالبى در دنـیا بـا این نوع یكپارچگى مردم روبرو نبود زیرا

 .8تسخیر ارتش

انقالب کارگرى فـقط همبستگى کـارگران را به همراه دارد و انقالب آزادى خواهى تنها یـكـپارچی
آزادیخواهان را و  ...در صورتیكه انـقالب اسـالمى وحـدت و همبستگى مسلمین را همراه خواهد

انـقالب مـا بـراى بـه شكست کشاندن رژیم حاکم و خلع سالح او شیوه بـدیعى را به کار بسته بود

داشت.

که آن همان تسخیر ارتش بود .زیرا با این شـیوه عـلمى و حـساب شـده هیچگاه مردم در مقابل
ارتش نایستاده و ارتـش را بنام دشمن خود نخوانده اند بلكه در هنگامى که رژیم ارتش را به جنگ و

 .5پایگاه انقالب

کشتار مردم به میدان می آورد مى دیدند که این مردم نه تـنها بـروى ارتـش اسـلحه نـمى کشند
بـلكه شعارشان این است که:

یـكى از ویـژگیهاى این انقالب مراکز اصلى و پایگاه دائمى آن است حـوزه هاى عـلمیه ،دانشگاهها ،
مدارس  ،مساجد ،و حسینیه ها که در نـظر مـلت ایران بعنوان اماکن مقدس به حساب می آیند و

ارتش برادر ماست .لذا ارتش تا دندان مسلح  ،بخود آمده تسخیر مردم شـد نه تسلیم مردم و خود را

چشم همه مردم بـه ایـن امـاکن دوخته شده و به آنها با دیده احترام مى نگریستند مـراکز اصلى
این انقالب بودند و قداست این مراکز به نوبه خود سهم بسزایى در به حرکت در آوردن مردم داشت.

در اختیار مردم قرار داد و این شیوه با کمترین تلفات بزرگترین پیروزى را به همراه داشت وگرنه اگر
مردم بـا سـالح در مـقابل ارتـش ظاهر مى شدند یقینا با تلفات بى شمار هم نـمى توانستند بـه آن
سـرعت به پیروزى برسند .لذا ما از این حالت به تسخیر ارتش یاد کردیم نه تسلیم و زمانی که

.6

هدف انقالب

هـدف نهضت که از همان ابتدا مشخص بوده و در شعار هایى از قبیل  :اسـتقالل ،آزادى  ،جـمهورى
اسالمى  ،تبلور یافته بود ،در به جنبش کشاندن مردم نقش مهمى داشته است .

 .7خودکفایى انقالب
یكى از ویژگیهاى دیگر این انقالب این بود که همه نیازمندیهاى آن (چـه در بـعد فرهنگى و چـه در
بعد سیاسى و چه در تشكل بخشیدن به مـلت و بـه خصوص در مسئله رهبرى) از درون مرز ایران
تامین مى شده و از حـوزه اسـالم و مـسلمین تـجاوز نمى کرده اسـت یعنى نه نیازى به کـمونیسم
شـرق بـوده و نـه احـتیاجى به کاپیتالیسم غرب بلكه همه کـارهاى آن از مـتن اسـالم و رهـبرى

رهبران دینى و سیاسى و به خصوص رهبرى امام خمینى (ره) تامین مى شده است.

ارتش تسخیر شـد یـعنى بـه مردم پـیوست نـه تنها با مردم کارى نداشت بلكه در جـنگهاى پـس
از پـیروزى به کمك مردم شتافت (البته حساب معدودى از ارتشیان جداست).

سفارش امام خمینی (ره) به جوانان:
 .9شهادت طلبى

مـن به همه مسئو لین و دست اندرکاران سفارش مى کنم که به هر شكل ممكـن وسایل

و بـاالخره ویـژگى خـاصى کـه در انـقالب ما بود مسئله هدف دارى و شـهادت طلبى بـودکه مـردم

ارتقای اخالقـى و اعتقادى و علمى و هنرى جـوانان را فـراهـم سازیـد و آنان را تا مـرز

ایران کشته هاى در راه انقالب را همانند کشته هاى جنگهاى صدر اسالم شهید دانسته و نه تنها

رسیـدن به بهتـریـن ارزشها و نـوآوریها همراهـى کنیـد و روح استقالل و خـودکفایـى را

کشته شدن در این راه را ذلت نمى دانستند بلكه آن را مایه فخر و مباحات خود دانسته و بـا جـان و

در آنان زنده نگه دارید.

دل آن را خـریدار بودند لذا این انقالب با خون دهها هـزار شهید و جانباز و معلول و مفقود به ثمر

استاد مطهری :

نشست و همین خونها و خاندان معظم شهدا هستند که حافظ انقالب بوده و سالمت انقالب به وسیله

اگر معنویت را فراموش کنیم انقالب خودمان را از یك عامل پیش برنده محروم کرده ایم .

آنان براى همیشه تضمین مى گردد.

شهید صدر :
در امام خمینی ذوب شوید چنانچه ایشان در اسالم ذوب شدند .
شهید بهشتی :
سراسر وجود ما ماالمال از عشق و عالقه به هدایت نسل جوان و انقالبیمان در خط اصیل
اسالم است .

بیاناتی زیبا از بزرگان :
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرتآیتاهلل العظمی خامنهای(مدظلهالعالی):
دهه فجر آئینه ای است که خورشید اسالم در آن درخشید و به ما منعكس شد .

