
 

 
 دستاوردهای اخالقی و معنوی انقالب اسالمی

*والمسلمین علیرضا انصاریاالسالم حجت
 

 مقدمه

انل ب اس می ایران، تحوالتی ژرف و بنیادین در ساختار داخلای ایاران و تحاوالتی 
ساا ان   تنها اندیشامندان و نظریه جهانی و نیز حکومتی الهی به ارمغان آورد. امرو ه نه

. طرف غربی و شرقی، بلکه دشمنان نیز به عظمات و کارآمادی آن اعتاراف دارناد بی
آسای پیرو ی انل ب، معنویت بودر معناویتی کاه  تردید یکی ا  عواما مهم معجزه بی

 که اما  خمینای هم در پیرو ی و هم در استمرار انل ب نلشی بنیادی داشتر ینان
دانیم که این انل ب بازرگ کاه دسات جهاانخواران و ساتمگران را ا   ما می»فرمود: 

غیبی الهی پیرو  گردید. اگار نباود دسات تواناای  ایران بزرگ کوتاه کرد، با تأییدات
میلیاونی باا آن تبلیغاات ضداسا می و  36خداوند، امکاان نداشات یاک جمعیات 

اکنون پس ا  گذشت یهار دهاه ا  عمار ایان شاجره  1«.ضدروحانی... )پیرو  شود(
 پرامید، نیکوست به با خوانی برخی دستاوردهای آن پرداخته شود. 

 اندیشی دیناحیای معنویت و . 1
های گوناگونی قابا پاژوهش اسات، اماا باا توجاه باه  دستاوردهای انل ب در  مینه

کناد   ماهیت دینی انل ب اس می، آثار تربیتی و فکری آن بیش ا  همه اهمیت پیدا می
ای باقی نگذاشت، جز اینکه رویکردی نوین به  یاره« جهانی»و « ملّی»و در دو سطح 

                                                           

 کارشنا  علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی. *

 .401، ص 21 ر ج صحیفه اما  اّله موسوی خمینیر . سید روح1

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره چهارم 1399زمستان  
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اندیشای در دورانای اسات کاه  این معنویت 1جهان پدید آید.دین، معنویت، انسان و 
ای بارای قارار گارفتن در  انسان سرخورده ا  مکاتب شرقی و غربی، به دنبال رو ناه

معرض نور حلیلت بود و ناگهان خورشید انل ب ههور کرد و جهاانی را باه تفکار 
العالی در ایان بااره فرماوده  درباره اس   و قرآن وا داشت. ملا  معظم رهبری مدهلاه

با قیا  الهی... قرآن مهجور را مشهور و سنت مساتور  در حلیلت اما  کبیر ما»است: 
را سنت مشهور و دین مهجور را دین مأنو  کرد ... او باه اسا  ، عازت بخشاید و 

، در احیاای تأثیرگاذاری اماا  خمینای 2«.پریم قرآن را در جهان به اهتازا  درآورد
اناد.  د که اندیشمندان غرب نیز بدان اعتراف کردهای بو گونه اندیشی، به معنویت و دین
 گوید:  می 3دکتر فوسبری
های فرهنگی اس می، موجب حرکات تااریخی  با استفاده ا  ریشه اّله خمینی آیت

ملت خویش گشت. وی توانست با یک انل ب مذهبی ا سیاسای، حرکات عظیمای 

اه، وجدان معناوی غارب در کشورهای اس می به وجود آورد... و با با گشایی این ر

ترین آثاار انلا ب اسا می، احیاای  را شدیداً به لر ه درآورد. ا  این رو یکی ا  مهم

 4اندیشه و هویت دینی در جهان است.

 . عنایات الهی 2
شاودر ا  ایان رو ممکان اسات روناد  رو می هر انل بی با مشک ت و موانعی روباه

انل ب متوقف و یا کند شود. انل ب اس می نیز ا  این مسأله مصاون نیساتر  یارا 
ها با مواناع مهمای مانناد جناگ تحمیلای، کودتاای  انل ب اس می در طی این سال

های دیگار باا ایان  است. اگر انل ب رو شده نظامی، تحریم و جنگ روانی و ... روبه
خوردندر اما انل ب اس می با عنایاات غیبای و  شدند، شکست می رو می عواما روبه

                                                           

 .50ر مجلۀ معرفتر ص «انل ب اس می و تعالی معرفتی». حمیدرضا سیفر 1

 مسئولیت رهبری.. پیا  به ملت عزیز ایران در آغا  2
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2079 

  های کاتولیک آمریکای التین. . کشیش و رئیس دانشگاه3

، شاماره 19/11/1396ر «ها بود، یه با سکوتش یه با ک مش فاتح دل اما  خمینی». رو نامه کیهانر 4

21840. 



 

می
ال

اس
ب 

ال
 انق

ی
عنو

و م
ی 

الق
 اخ

ی
دها

اور
ست

د
 

41 

های موفلیت را فتح کارد و ایان،  حضور مستلیم سربا ان الهی در کنار مجاهدان، قله
شاود. خداوناد در  همان ییزی است که به هنگا  تحل  ا  آن به معجزۀ الهی یااد می

که با اشاره باه  کندر ینان رآن ا  دخالت مستلیم خود در میدان مبار ه و جهاد یاد میق
َو مكا »نهد:  گونه منت می ای ا  وقایع که در جنگ بدر رخ داده بود، بر مؤمنان این پاره

َه َرمى ْذ َرَميَت َو لِكنَّ اللَّ ِِ این تو نبودى ]اى پیامبر که خاک و سانگ باه صاورت  1رَرَميَت 
بنا بر این آیه شریفه، در برخورد با دشامن افازون «.  [ انداختیر بلکه خدا انداختآنها

کند، با امدادهای غیبی نیاز باه  بر آنکه خدا مجاهدان راه ح  را هدایت و راهبری می
رساند. ا  این رو هر اندا ه کاه  شتابد و ایشان را به سر منزل پیرو ی می کمک آنها می

شمنان اندک باشند، با افزوده شدن خیاا ساربا ان ناامرئی تعداد مجاهدان نسبت به د
 آیند.  یابند و بر جبهه عظیم دشمن غالب می الهی، قدرت می

رو ۀ رژیام صهیونیساتی  33پس ا  انل ب، در دوران جنگ تحمیلی و یا در جناگ 
ایم. در حادثۀ طابس و شکسات  اّله لبنان، بارها شاهد امدادهای غیبی بوده علیه حزب
فرماود:  که اما  راحاا انۀ آمریکا، ییزی جز امداد غیبی نلش نداشتر ینانمفتضح

اماا   2«.ها و بادها، مأمورین خدا در این عملیات )شکست کودتای طبس( بودند شن»
علیده داشت که این انل ب با امدادها و عنایات غیبی باه مسایر خاود اداماه  راحا
كذيَن  اد کاردر  یارا خداوناد فرماود: خر  شهر را خدا آ»که فرمود:  دهدر ینان می َو الَّ

ُهْ  ُسُبَلنا    3«.جاَهُدوا فينا َلَنْهِدينَّ
 ای دربااره ایان علیاده اماا  خمینای العالی با نلا خاطره رهبر معظم انل ب مدهله

 فرماید:  می
باودیم، مان و آقاای هاشامی  کاه خادمت اماا  65یند رو  قبا ا  پایاان ساال 

رفسنجانی و حاج احمدآقا اصرار کاردیم کاه ایشاان در حساینیۀ جمااران باا مارد  

با قاطعیات گفتناد: حاالش را نادار . در هماان رو هاا  دیداری داشته باشند. اما 

کند و حاج احمدآقا همۀ وساایا را بارای بهباود  مشکلی پیدا می ناگهان قلب اما 
                                                           

 .38، ص 9 ر ج المیزان فی تفسیر اللرآن ییرر نیز ر.ک: سید محمد حسین طباطبا17. انفال: 1

 .255، ص 12ر ج صحیفۀ اما  اّله موسوی خمینیر . سید روح2

 .349، ص 16 ر ج تفسیر نمونهر نیز ر.ک: ناصر مکار  شیرا یر 69. عنکبوت: 3



 

   
  

 
ره

ان
بلغ

  م
ژة

 وی
ی

ص
ص

تخ
 ـ 

ی
لم

 ع
شه

تو
 

42 

د، فوراً به وضعیت جسمی ایشان رسیدگی شد و خطار برطارف مهیا کرده بو اما 

گردید. وقتی در بیمارستان بر بالین ایشان حاضر شد ، عرض کارد : یلادر خاوب 

شد که آن شب اصرار ما را برای م قات با مرد  نپذیرفتیدر وااّل اگر خبر این م قاات 

توانساتید  این حال نمیآمدند و آن وقت شما با  شد، مرد  به  یارت شما می اع   می

مرد  را م قات کنید و انعکا  آن در دنیاا خاوب نباود. ایان کاار شاما، خواسات 

خداوند و کمک الهی بود و در آن  مان تصمیم بجایی گرفتید. ایشاان در پاساخ مان 

گفتند: آن طور که من فهمید ، مثا اینکه ا  اول انل ب تا حاال یک دسات غیبای در 

   1کند. ا هدایت میهمۀ کارها دارد ما ر

این در حالی است که ایران تحت سلطه سلساله پهلاوی، در جریاان حاوادثی مانناد 
هاای میاان ایاران و شاوروی، افازون بار تحمیاا  جنگ جهاانی اول و دو  و جنگ

تردید یکی ا  عواما ایان  قراردادهای ننگین، تحت اشغال بیگانگان نیز قرار گرفت. بی
 دهای غیبی است. ها، نادیده گرفتن امدا شکست

 . تقویت فرهنگ نماز و دعا3
یکی دیگر ا  دستاوردهای مهم انل ب اسا می، توساعه و تلویات فرهناگ نماا  و 
نما خوانی و برگزاری گسترده نما های جمعه و جماعت است. قباا ا  انلا ب، باه 

شدر حتی با ایجاد فضای ضداسا می، مارد  نماا خوان  فریضه نما  اهمیت داده نمی
ای  گرفتند. فضای روانای باه انادا ه مجامع عمومی مورد تمسخر و توهین قرار می در

هاای عماومی،  کشایدند در مکان منفی بود که بعضی ا  افراد نماا خوان خجالات می
ها و مدار  نما  بخوانند. بعضی ا  افراد حتی ا  اقامه نماا  در  ها، دانشگاه مانند اداره
ا به برکت انل ب اس می و با متحول شدن دیادگاه کشیدند، ام ها خجالت می میهمانی

نماا  باه  حکومت و بینش بسیاری ا  مرد  نسبت به این فریضه، بسیاری ا  افاراد بی
ای و  صف نما گزاران پیوستند. این دگرگونی در قشر جوان، اعم ا  نوجوانان مدرسه

در  گیر باود. در گذشاته ا  حضاور جواناان جوانان دانشاگاهی، محساو  و یشام
مساجد نیز خبری نبود، اما به برکت انل ب اس می، مساجد جایگااه اصالی خاود را 

                                                           

 .18/03/1368بیانات در دیدار فرمانده و جمعی ا  پاسداران کمیته انل ب اس میر  .1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2080 
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های روشانگری  با یافت. مساجد در دوران مبار ه و پس ا  پیرو ی انل ب، به پایگاه
های سیاسی و اجتماعی به مرد  انل بای تبادیا شادند و ایان، هماان  و دادن آگاهی

مساجد و منبار در صادر اسا  ، مرکاز »اشات: در نظر د ییزی بود که اما  راحا
   1«.شد ها در مسجد طرح می های سیاسی بود. بسیاری ا  جنگ فعالیت

دی باا مسالمانان ها باه جناگ جا هاا و سرساپردگان ابرقادرت اگر یه امرو  دولت
جرأت و قدرت تعطیا مسااجد و معاباد مسالمین را بارای همیشاه  اند، اما برخاسته

برگزاری  2ها مسلمان را خاموش کنند. ور عش  و معرفت میلیونتوانند ن ندارند و نمی
آمو ی و دانشجویی، شرکت در راهپیمایی اربعین، عزاداری در سوگ اماا   حج دانش
هایی ا  ایان  و حضور در دعاهای ندبه، کمیا، توسا، عرفه و اعتکاف، نمونه 7حسین

ایش تعداد جواناان نور عش  و معرفت است که پس ا  انل ب شکوفا شده است. افز
، نموناۀ باار ی ا  1391هزار نفر در سال 750به 1386هزار نفر در سال  60معتکف ا 

العالی  که ملاا  معظام رهباری مدهلاه رودر ینان تحول معنوی در جامعه به شمار می
 فرمود: 

های انل بای اسات. ماا قباا انلا ب ایان ییزهاا را  پدیدۀ اعتکاف، یکی ا  رویش

رسید، در مسجد اما  قم ا آن هام  جوانی ما وقتی ایا  ماه رجب فرا مینداشتیم.  مان 

فلط قم، در مشهد من اصً  اعتکاف ندیده بود  ا شاید پنجاه نفر، صد نفر فلط طلباه 

ها هزار نفر در مراسم اعتکاف شارکت  کردند. این پدیدۀ عمومی، اینکه ده اعتکاف می

   3 ب است.های انل جوان، جزو رویش کنند، آن هم اغلب

 گرایی امام . معنویت4
فلیهای  جامعیات ایشاان باودر یعنای اماا  های مهم اماا  راحاا یکی ا  ویژگی

اندیش، سیاستمداری صاحب اندیشه و عارفی وارسته باود.  سنج، فیلسوفی ژرف نکته
داری کشاتی انلا ب و  در ساکان ویژه معنویت اما  همۀ ابعاد شخصیت ایشان و به

                                                           

 .184، ص 8ر ج صحیفه اما اّله موسوی خمینیر  . سید روح1

 .338، ص 20. همان، ج 2

 .28/05/1384های نما  جمعهر  . بیانات در خطبه 3
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3302 
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در تحاوالت  معادالت جهان، نلش بنیادی داشت. تأثیرگاذاری اماا در تحوالت و 
 : گوید می 1جهان ینان بود که استکبار ا  آن وحشت داشت. هنری کسینجر

ر تصامیمات او  ریزی مواجاه کارد اّله خمینی غرب را باا بحاران جادی برناماه آیت 

مداران و  اساتریزی را ا  سی  ینان رعدآسا بود که مجال هار ناو  تفکار و برناماه آن

هاای شاناخته     هاای دیگاری غیار ا  معیار    گرفت. او با معیار پردا ان سیاسی می نظریه

.  گرفات ، گویی ا  جای دیگاری الهاا  می کرد گفت و عما می شده در دنیا سخن می 

   2اّله خمینی با غرب، برگرفته ا  تعالیم الهی او بود. دشمنی آیت

 :  نویسد نیز می 3روبین وود ورث
الی آن،  کارد  کاه ا  الباه شاد، احساا  می ا  در وارد می که اماا  خمینای  مانی

ای، عماماۀ مشاکی و  و د. گویا در ورای آن عبای قهوه گردبادی ا  نیروی معنوی می

طوری که همۀ بینندگان را محاو تماشاای  ریش سفید، روح  ندگی جریان داشتر به

  ود که در قلب و روح همۀ حضار رسوخ کاردهای ا  نور ب کرد. آری، او بارقه خود می

گذشاته  توانم بگویم، این است که گویا او یکی ا  انبیای  که می  بود...ر کمترین ییزی

است و یا اینکه او موسای اس   است و آمده تاا فرعاون کاافر را ا  سار مین خاود  

   4براند.

تی کاه دیگاران ا  آن رهبر، نعمتی است که خداوند به ما هدیه کرده استر همان نعم
كَک »محرومند. ا  این رو باید بابت این نعمت، خادا را سپاساگزاربود:  كا ِبِنْعَمكِة َربِّ َو َأمَّ

ث  5«.َفَحدِّ
گاوییم کاه  کنیم و به خودمان تبریاک می ما خدا را شکر می»... گوید:  احمد هوبر می

هاا کاه  ا ایرانییک ینین گوهر و نعمتی )اما ( را به ما مسلمانان عنایات کارد و شام

                                                           

 جمهوری آمریکا. . مشاور رئیس1

 .272932، کد خبر: 16/12/1392ر «نظر اندیشمندان غربی درباره انل ب اس می»ری تسنیمر . خبرگزا2
https://www.tasnimnews.com/fa/news/272932/16/11/1392 

 . خبرنگار آمریکایی.3

 .25ر صعصر اما  خمینی . میراحمدرضا حاجتیر4

 .11. ضحی: 5
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العالی،  رهبر معظام انلا ب مدهلاه 1«.نسبت به سایر مسلمانان افتخار مضاعف دارید
 2کاه کاوفی عناان نعمت الهی و افتخار بزرگی برای ما و جهاان اسا   اساتر ینان

 گوید:  می
های  ها و مسلمانان باید افتخار کنند که ینین رهبری دارناد. مان باا شخصایت ایرانی

شدت تحت تاأثیر  ا  که به  مله ژاک شیراک و هلموت کها دیدار داشتهمختلفی ا  ج

ا ، ولی در م قات با ایشاان احساا  کارد  هناو  کسای را مثاا ایشاان  قرار گرفته

ا . شخصیت معنوی ایشان ینان مرا تحت تأثیر قرار داد که پایش خاود  فکار  ندیده

. پاس ا  ایان دیادار، کرد  یرا شخصیتی مثا من باید دبیر کا ساا مان ملاا باشاد

   3هایی که مرا جذب کرده بودند، همه را به فراموشی سپرد . شخصیت

کردند که جز عیاشی، باه ییاز دیگاری  در آن سوی قضیه، کسانی بر ما حکومت می
گوید ا  وقتی که علم و یار شاد، در و ارت درباار  کردند. علی شهبا ی می فکر نمی

کرده بود که وهیفۀ این تشاکی ت، آوردن  تشکی تی ویژه برای سرگرمی شاه درست
، «فردوسات»اشخاصی همنون  4برگشته برای شاه بود.  نان شوهردار و دختران بخت

تیپی کاه باه  مأموریت داشتند که  نان خاوش« عبدالرضا»و « اشرف»، «علم»، «شمس»
هاایی را در  پوشیدند، باه شااه معرفای، و بارای آنهاا آپارتمان سبک اروپایی لبا  می

شاه افزون بر ابتذال اخ قای،  5تهران تهیه کنند تا شاه بتواند با  نان جوان خلوت کند.
که باه قادرت رسایدن و بلاای  ا  نظر سیاسی نیز وابسته انگلیس و آمریکا بودر ینان

پاس ا  »نویساد:  دانست. رو نامۀ نیویورک تایمز می حکومتش را مدیون بیگانگان می
تعاارف باه کرمیات رو ولات، رئایس بخاش سایا در  کودتا، شاه گی   خود را با
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خاورمیانه برداشت و گفت: من تاج و تخت خود را به خدا، مرد  کشاور ، ارتشام و 
 اگر انل ب اس می نبود، امرو ه ایران شاهد فاسدترین رهبران بود.  1«.به شما مدیونم

 . پیوند امام و امت 5
ای داردر هار یاه رهباری در میاان  ژههای مرد ، اهمیت وی رابطه میان رهبری و توده

تاری ا  نظار قادرت تللای  مرد  ا  محبوبیت بیشاتری برخاوردار باشاد، منباع مهم
های سااب  مارد  را ا   رژیم»این پیوند پیش ا  انل ب وجود نداشتر  یرا  2شود. می

دانستند. آنها در یک طرف بودند، مارد  هام در یاک طارف دیگار  خودشان جدا می
اش، مرد  را کویاک  محمدرضا، به دلیا تربیت غربی»گوید:  می 4ده دیبافری 3«.بودند

که شااه در کنفارانس مطبوعااتی در  کردر ینان انگاشت و آنان را تحلیر می و ذلیا می
گفت: این مرد  قاادر باه انجاا  هایچ ییاز  خواند و « تنبا»مرد  ایران را  1353سال 

مارد  ایاران، ا  معادود ملاا »تاه باود: گف همنناین  5«.مانند نیستند، مثا گوسفند می
وشاوی دسات و صاورت خاود  افتادۀ جهان بودند که حتای عاادت باه شست علب

نداشتند و پدرش رضاخان بود که مارد  را باه شساتن دسات و صاورت و نظافات 
بارها مرد  را ستون خیماه  این در حالی است که اما  خمینی 6«.شخصی عادت داد

ای باود کاه ا  خوشاحالی  گوناه با مرد  به ارتباط اما  7نعمت انل ب خواند. و ولی
العالی  شد. رهبر معظام انلا ب مدهلاه شان، ناراحت می آنان، خوشحال و ا  ناراحتی

 فرماید:  می
را ا نه فلط به هنگا  روضه و ذکر مصیبت ا دیده بود . هار  من یند بار گریۀ اما 

کاردیم، ایشاان متاأثر  صاحبت می های مارد  باا اماا  دفعه که راجع به فاداکاری
                                                           

، کاد خبار: 27/08/1394ر «موقعیت سیاسی ایاران قباا ا  انلا ب»سایت پرسمان دانشگاهیانر  . وب1
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ها به جبهاه  های اهدایی بنه شدند. مثً   مانی که در محا نما  جمعۀ تهران، قلک می

در بیمارستان باا مشااهده ایان صاحنه ا  تلویزیاون متاأثر  را شکسته بودند... اما 

هایشاان پ ار ا   ها یه کردند؟ در آن لحظاه یشم شدند و به من گفتند: دیدی این بنه

را دیاد  کاه ساخن ماادر شاهیدی را بارای  ک شد. بار دیگر موقعی گریۀ اما اش

ایشان با گو کرد . در شهری سخنرانی داشتم. بعد ا  پایان ساخنرانی، دیاد  خاانمی 

 ند. گفتم... این خانم یه کار دارد؟ جلاو  پشت سر پاسدارها خطاب به من حرف می

اسیر دشمن بود و اخیراً مطلع شاد  کاه ا   آمد و گفت: ا  قول من به اما  بگویید بنه

اند. به اما  بگویید فادای سارتان، شاما  ناده باشایدر مان حاضار     او را شهید کرده

های دیگر  نیز در راه شما شهید شوند. من آننه را که آن خانم گفته باود، بارای  بنه

   1ایشان نلا کرد . ب فاصله دید  اشک ا  یشم ایشان فرو ریخت.

گویاد:  می 2ها را به تحسین وا داشت. میشِا فوکاو به مرد ، غربی راحامحبت اما  
 ندر  یرا هیچ رئیس دولتی و هیچ رهبار  اّله خمینی پهلو به افسانه می شخصیت آیت»

تواند ادعا کند که باا ماردمش یناین  های دنیا نمی سیاسی حتی با حمایت تما  رسانه
نیاز اداماه داشات.  این پیوند در هنگاا  رحلات اماا  3«.پیوند عاطفی عمیلی دارد

کننده در مراسم تشاییع  دریای بیکران جمعیت شرکت»نوشت: « السفیر»رو نامه لبنانی 
   4«.اش است پیکر ایشان، بیانگر ارتباط عمی  ملت ایران با رهبر قهرمان و تاریخی

 . تحول معنوی و خودباوری جوانان 6
شادند  ها، فساد و فحشا کشیده می ا  انل ب به عشرتکده متأسفانه برخی جوانان قبا

اندیشیدند. رژیم شاه بسیار ت ش کرد تا جوان ایرانای  و به خودباوری و معنویت نمی
ها،  را ا  مسیر دین خارج سا د و به یک جوان غربی تبدیا کناد. مجا ت، رو ناماه

. رژیام باا احاداث کااخ گرفتند رادیو و تلویزیون، به شکا مخدر توان جوانان را می
                                                           

 .18/03/1368اس میر . بیانات در دیدار فرمانده و جمعی ا  پاسداران کمیته انل ب 1
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 .4ر صدر حدیث دیگران اما  خمینیاکبر مرتضاییر  . علی3

 .229241، کد خبر: 14/03/1393ر «غروب خورشید جماران». سایت خبری تحلیلی الفر 4
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د هویت جوانان ایرانی را تغییر دهد، اماا یکوش های پیشاهنگ و... می جوانان و سا مان
ناپذیر جوانان و نلاش اعجاا آمیز آناان در روناد احیاای  انل ب اس می نیروی  وال

نامۀ خاود  اندیشۀ دینی را متحول کردر یه تحولی باالتر ا  اینکه یک جوان در وصیت
 د: نویس می

دانم یارا  کنم که روحم عوض شده است و مرا حال دیگری است. نمای احسا  می

هایم  شود و اشاک اختیار گناهانم در خاطر   نده می گذار ، بی وقتی سر به سجده می

دانم کاه یاه هساتم و کجاا هساتم؟ خادایا!  شوید و در آن حال نمی مهر نما  را می

کاه هماناا راه خاون و  و راه حساینیگونه شکر تو را به جای آور  که مرا رهر

   1شهادت است، قرار دادی.

طلبی گذراند و به سر مین عشا  و  این روحیۀ معنوی، جوانان را ا  مر های شهادت
وصال ح  رساند. اگر انل ب دستاوردی جز شهید حججی نداشات، بارای انلا ب 

بابت این امار خادا  که اما  کافی بودر ا  این رو باید شکرگزار انل ب بود، همننان
الحمدّله تحول بزرگی در ملت ما پدید آمده است و ایان »را سپاسگزاری کرده است: 

روناد  ها می شدند، االن به جبهه ها و فساد و فحشا کشیده می ها که به عشرتکده جوان
   2«.آفرینند و برای اس   و مملکت پیرو ی و افتخار می

 . تحول و خودباوری مردم7
گونه که برخی جوانان به فساد کشیده شده بودند، دیگر مردمان  وی هماندر رژیم پهل

نیز مأیو ، سرخورده و خودباخته بودند. این وضعیت در جامعاه ایرانای، ریشاه در 
های ایران ا  روسایه، ناکاامی در عرصاۀ مشاروطه و سایطره  دوران قاجار و شکست

سالۀ رژیم پهلاوی  57دوران ویژه در  های خارجی بر کشور ایران، به رو افزون قدرت
کردناد، اماا باا پیارو ی  داشتر ا  این رو نسبت به دیگران احساا  مسائولیت نمی

مناعت و قناعت در میان آنان  نده شاد. در  ماان کمبودهاا  انل ب، روحیۀ ایثار، تلوا،
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بنادی کاه بارای همگاان وجاود داشات، اکتفاا و ا   به همان میزان جیره حتی اما 
بردناد.  کارد کاه فلیرتارین افاراد جامعاه ا  آن بهاره می ای استفاده می  ده گوشت یخ

دربااره همادلی  وجو کرد. اما  راحا ها جست ها را باید در افسانه گونه حکایت این
اى ا  این جمهورى اس می نداشاتیم، اال هماین حضاور  ما اگر فایده»... مرد  فرمود: 

شارها در اماور هماه، ایان یاک ملت به همۀ قشرهایش در صحنه و نظاارت هماه ق
 فرماید:  با اشاره به داستان پیر نی می اما  راحا 1«.و یک هدیه الهی است...  معجزه

کسی به من گفت در یکی ا  رو هاای تظااهرات عماومی پیر نای در کناار خیاباان 

ای پر ا  دو ریالی بود. من گمان کرد  فلیر است و نزدیاک  ایستاده و در دستش کاسه

گوید: امارو  تعطیاا عماومی اسات و  کش کنم، دید  این پیر ن محتر  میرفتم کم

ها بسته است و احتمال دارد کسی برای خبر دادن س متی خاود باه خاانواده و  مغا ه

 2نیافتن دو ریالی تلفن دیار مشکا شود.
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