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روایتیمتفاوتازدورانسلطنتپهلویها
مبتنیبربیاناترهبرمعظمانقالب

ازقاجاربدتر...

فرجام  تحریف امام
نقطهاساسینزاعانقالبوضّدانقالب

رهبرانقالبدردیدارخانوادهشهدایمدافعحرم:

مدافعانحرممبارزهنمیکردند
بایددرکرمانشاهوهمدانمیجنگیدیم

حضرتآیتا...خامنهایرهبرانقالب 
اخیرادردیدارباجمعیازخانوادههای

شهدایمدافعحرمفرمودند:
هـم  شـما،  شـهدای  هـم  حقیقتـا 
خانواده هـا،  پـدران، مـادران و فرزنـدان 
آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ی ملت 
ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند: 
یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل 
بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و 
در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند... امتیـاز 
دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه 
اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد 
کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی کردنـد ایـن 
اگـر  کشـور...  داخـل  می آمـد  دشـمن 
جلویـش گرفتـه نمی شـد مـا بایـد اینجـا 
در کرمانشـاه و همـدان و بقیـه اسـتانها 
بـا اینهـا می جنگیدیـم و جلـوی اینهـا را 
می گرفتیـم. در واقـع ایـن شـهدای عزیـز 
ما جـان خودشـان را در راه دفاع از کشـور، 
ملت، دیـن، انقـاب اسـامی فـدا کردند. 
امتیـاز سـوم هـم این اسـت کـه اینهـا در 
غربـت بـه شـهادت رسـیدند. ایـن هـم 
یـک امتیـاز بزرگـی اسـت. این هـم پیش 

فرامـوش نمی شـود. خـدای متعـال 
|    |   

موفقیتارتشسوریهدرآزادسازی
نبلوالزهراءمذاکراترامتوقفکرد

استفان دی میســتورا نماینده ویژه سازمان 
ملل در امور ســوریه از توقف ســه هفته ای 
مذاکرات صلح ژنــو در پی تحــوالت اخیر 
میدانی ســوریه خبر داد. ارتش ســوریه با 
حمایت هواپیماهای روســیه توانســت به 
موفقیتهای نظامی مهمی در اســتان حلب 
دســت یابد. نیروهای بشار اســد توانستند 
اصلی ترین جاده ارتباط با ترکیه را در کنترل 
خود درآورند و پس از نزدیک به ســه سال، 
محاصره دو شهر کوچک و کلیدی »نبل« و 
»الزهرا« را که تاکنون در اختیار شورشــیان 
بود بشکنند. این دو شهر، با جمعیتی حدود 
شــصت هزار نفر، در نزدیکی مرز ترکیه و در 
مجاورت مناطق تحت کنترل نیروهای کرد 

قرار دارند. |  یورونیوز|
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شهادت:عملیاتکربالیپنج،شلمچهشهادت:12بهمنماه1365 نحوهشهادت:اصابتترکشبهسر

شهید میثمی یک اسطوره ای شــد از لحاظ تأثیرش در رزمندگان به عنوان یک روحانی. این برادران روحانی ای 
که از جبهه همواره آمدند و رفتند و اینها، وقتی هم ایشان حیات داشتند همیشــه می آمدند ]درباره ی ایشان[

می گفتند. یعنی واقعاً اسم شــهید میثمی در زمان زنده بودنش به نیکی در بین کسانی که می رفتند در جبهه، 
جوانها، طلبه هاآنچنان رائج شد. واقعاً تأثیر ایشان در جبهه فوق العاده بود. شهادت ایشان هم ضایعه ای بود. 66/9/1

انقالباسالمی37سالهشد؛انقالبیکه»زلزلهایدردنیاایجادویکمنظومهیفکرینورابهدنیاعرضهکرد94/6/12«اینحرفنووالگوی
بیبدیل،آنچناندرحالپیشرفتاستکهامروز»همهیمراکزفکرواندیشهیسیاسیدردنیایاستکبار]بهدنبالاینهستند[...بتوانند
ایندرختتناورراکهیکروزییکنهالباریکیبودونتوانستندآنراازبینببرندوحاالدرختتناوریشده،ریشهکنکنند،سرنگون
کنند.94/10/19«البتهبایدهماحساسخطرکنند،بترسندوتوطئهکنند،چونامروزدیگر»فکراسالمیازمحدودهینظامجمهوریاسالمیخارجشده...
مثلهوایخوش،مثلبادلطیف،مثلبویُگل...ویکجاهاییانسانهایقویوکارآزمودهایراپرورشدادهوتربیتکرده.94/10/19«است.اماتوطئه
علیهانقالباسالمی،پدیدهجدیدینیست»جنگتحمیلی...جنگهایقومّیتها...محاصرهیاقتصادی...تحریمهایشدیدیکهدراینسالهایاخیر
برقرارکردند...تشکیلگروههایتکفیریدرشرقودرغربکشورماهمهبرایهمیناستکهاینانقالبراازبینببرند94/10/19«همهاینهانشانمیدهد

کهروشهایدشمنیوتوطئهمتنوعبودهودشمندرهرمرحلهبانقشهجدیدیبهمصافحرکتعظیموفراگیرانقالباسالمیآمدهاست.

بگویند عمل میکننــد.94/4/20« و عمل آن ها خاصه 
می شــود در تحریف اصول و مکتب امام)( . در این 
نقشه، با امام خمینی و نهضت او مخالفت نمی شود، بلکه 
حتی ممکن است در ظاهر احترام امام)( را نگهدارند 
اما به دنبال تحریف ارکان اصلی شخصیت او هستند تا 
آن ارکان اصلی »یا مجهول بماند، یا غلط معنا شود، یا 
3 به صورت انحرافی و سطحی معنا شود. 94/3/14« 

هدفونقشهدشمنچیست؟
هدف و نقشــه شــماره یک دشمن »ســقوط نظام 
جمهوری اســامی بود. هــدف اول، برانــدازی بود. 
89/11/15« اما بر اثر شکســتهای مکرر نقشه براندازی، 
نقشه دوم اینگونه طراحی شد که »انقاب را استحاله 
کنند؛ یعنی صورت انقاب باقی بماند، اما باطن انقاب، 
سیرت انقاب، روح انقاب از بین برود. 89/11/15« امروز 

این جریان بنا نیست مانند سابق حرف از براندازی بزند. 
»کســانی که در پی تغییر هویت انقــاب بر می آیند، 
معموالً با پرچم رســمی و با تابلو جلو نمی آیند... حّتی 
گاهی به عنوان طرفداری از حرکت انقاب، یک اقدامی 
میکنند... زاویه ایجاد میکنند؛ انقاب از جهتگیری خود 
بکلی دور میافتد. 89/3/14« اگرچه »میخواهند بعضی ها 
آرمانها را کنار بگذارند اّما صریح نمیگویند، به جای اینکه 

ارتش متفقین که ایران را اشغال کردند و رضاخان 
و ارتش پرمدعایش، »خانمــان« و مملکت را به 
قیمت حفظ تاج و تخت در »خانــدان«، حواله 

بیگانه کردند، محمدرضا پهلوی ...

آرامشمردم
درپناههندسهانقالب

درصفحهویژهانتخاباتبخوانید:
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ارتشمتفقینکهخاکایرانرااشغالکردندورضاخانوارتشپرمدعایش،»خانمان«ومملکترابهقیمتحفظتاجوتختدر»خاندان«،تقدیم
بیگانهکردند،محمدرضاپهلوینهباهمهپرسی،راییاتصمیمایرانیانکهباارادهخودخواِهروزولتوچرچیل،»شاِهشاهان«وکوروشقرنبیستم
شد.آنهمباچنانوضعیتیکه»بعدازآنکهدرسال1320رضاخانرابردند،پسراومحمدرضاتاچندروزنمیدانستکهآیاپادشاهخواهدبودیانه!

کسیرابهسفارتانگلیسفرستاد،آنهاگفتندکهبله،عیبیندارد،پادشاهباشد،بهشرطیکهفالنکاررانکندوفالنکاررابکند!خوشحالشد.77/2/2«
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روایتیمتفاوتازدورانسلطنتپهلویهامبتنیبربیاناترهبرمعظمانقالب؛

# تحلیل_کالن_انقالب_اسالمی|بایدبانگاهکالنبهانقالباسالمیتوجهکرد
باید نگاه کان و فراگیر به انقاب اسامی در سطح افکار عمومی زنده بشود و به آن توجه پیدا بشود... در همه ی حوادث عالم چند  کـلــیـدواژه

عنصر را باید در کنار هم دید: یکی نگاه به عوامل اولی، یعنی عوامل باالدستی حادثه است... در حادثه ی انقاب ما، آن عنصر اول 
عبارت است از همان ایمان مردم، مبارزات آزادی خواهانه... و بیداری روحانیت مبارز و شخص امام بزرگوار که از این زمینه ها بهترین 
استفاده را کرد و این حرکت به راه افتاد... عنصر دوم نگاه کردن به میدان دار و صاحب حادثه است... حادثه ی عظیِم بی نظیِر تاریخِی 
انقاب اسامی را مردم رقم زدند... هدف ملت ایران این بود که بتواند در سایه ی اسام، استقال و آزادی به دست بیاورد... عنصر سوم 
در هر حادثه ای عوامل معارض و مزاحم با آن حادثه یا با آن حرکت است... اردوگاه سرمایه داری و استعماری با همه ی توان سیاسی، قدرت مالی 
و اقتصادی و با همه ی شبکه های تبلیغاتی خود، دارد فشار می آورد تا شاید بتواند ملت ایران را وادار به عقب نشینی و تسلیم بکند. 87/2/11    

ازقاجاربدتر...
هفته اخبار

مثره حکومت های 

محمدرضاشاهی 

فقط در متنا کردن 

از بیگانه نبود، 

حتی فقط در 

اجازه خواهی برای 

انتصاب نخست 

وزیر و مناینده 

مجلس هم نبود، 

مثره مهمش آن بود 

که شاهنشاه »در 

مقابل مردم خود 

مثل سگ درنده و 

گرگ خونخوار، اما 

در مقابل دشمنان 

مثل بره ی رام 

88/2/22« می شد. 

حتی از این بدتر هم 

وجود داشت...

اعطایمدالتوسطرهبرمعظمایران
برایتحقیرآمریکا

روزنامـه وال اسـتریت ژورنـال در گزارشـی بـا 
عنوان»اعطـای مـدال بـرای تحقیـر آمریـکا«، 
و  اسـامی  انقـاب  پاسـداران  نوشـت: سـپاه 
آیـت هلل خامنـه ای رهبـر معظم ایـران بـار دیگر 
بـا اعطـای مـدال بـه آنهایـی کـه تفنگـداران 
آمریکایـی را تحقیر کردنـد، ضربه ای بـه آمریکا 

وارد کـرد. |  خبرگـزاری صداوسـیما|

فارینپالسی:سپاهپاسدارانقلب
انقالباسالمیاست

فاریـن پالسـی: آمریـکا بایـد فشـار بـر سـپاه 
پاسـداران ایران را افزایش دهد؛ سـپاه پاسـداران 
قلب انقاب اسـامی ایران و فلسـفه وجـودی آن 
حفاظت از آرمانهـای انقاب اسـامی در داخل و 

خارج از ایـران اسـت.  |  فـارس |

گزارشمرکزپژوهشهایمجلس
پیرامونالیحهبرنامهششمتوسعه

مرکز پژوهشــهای مجلس، در اولیــن گزارش 
نظارتی خود درباره الیحه برنامه ششــم توسعه، 
با اشاره به اشکاالت و تناقضهای آن با سیاستهای 
اقتصــاد مقاومتی،خواســتار رد آن در مجلس 
شــد. در این گزارش آمده اســت: این الیحه که 
مجموعــه ای از احکام و مجوزهای نامنســجم 
است،نسبت روشنی با سیاســتهای کلی برنامه 
ششم توسعه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی 

ندارد. |  مشرق|

فرماندهارتش:توانموشکیایرانبدون
توجهبهقطعنامههاقویترخواهدشد

سرلشــکر صالحی فرمانده کل ارتش در پاسخ به 
سوالی درخصوص موضوعات پس از برجام و تاثیر 
آن بر توان دفاعی کشــور گفت: ما به قطعنامه ها 
علیه ایران نه توجه می کنیــم و نه عمل و این هم 
ناقض برجام نیست. ما کار خودمان را می کنیم و 
برنامه  آینده موشــکی ایران نیز قوی تر و دقیق تر 
خواهد شد. این تســلیحات هیچ تهدیدی برای 
کشــورهای دوست و همســایه نیســت، اینها 
تهدیدی برای دشمنان این نظام است و اسرائیل 

باید معنی این حرف را بخوبی بداند. |  فارس|
 

روسیه:حمالتهواییتاشکستنهایی
تروریستهادرسوریهادامهخواهدداشت

امـور خارجـه روسـیه  سـرگئی الوروف وزیـر 
گفـت: حمـات هوایـی روسـیه تـا زمانی کـه ما 
واقعـا گروه های تروریسـتی مثـل جبهـه النصره 
را شکسـت ندهیـم متوقـف نخواهد شـد. من در 
حـال حاضـر هیـچ دلیلـی نمی بینم کـه حمات 
هوایـی مـا در سـوریه متوقف شـود. تـا زمانی که 
جلوی قاچـاق سـاح و تحـرکات تروریسـتی در 
مرز سـوریه بـا ترکیـه گرفته نشـود اعمـال آتش 
بـس دشـوار خواهد بـود. ایـن در حالی اسـت که 
جـان کـری، وزیـر امـور خارجـه آمریکا روز سـه 
شـنبه گفت: روسـیه بایـد بمبـاران نیروهـای به 
اصطـاح اپوزیسـیون در سـوریه را اکنـون کـه 
مذاکـرات صلـح تحـت رهبـری سـازمان ملل در 

شـهر ژنو آغاز شـده، متوقـف کنـد. |  ایسـنا|

وابستگی،بیماریمضاعفدیکتاتوریجدید
بعد از همه مصائبی که قاجار تا دوره ناصری بر ملت ایران وارد کرده 
بود مصیبت تازه ای بر مصائب ایران اضافه شد: »پادشاهان قدیم 
اگر دیکتاتور بودند، وابســته و گوش به فرمان قدرت های بیگانه 
نبودند؛ اما از اواخر دوران قاجار و همه دوران پهلوی، پادشاهان، 
هم دیکتاتور بودند و هم وابســته! این شد بیماری مضاعف نظام 
سیاســی حاکم بر ایران در دوران گذشــته. این دیکتاتوری و 
وابستگی آثار و تبعات زیادی در کشــور ما و روی ملت ما داشته 
است. 82/11/24« دانستن تفاوت حکومت مردم و »رفراندوم«، با 
حکومت های رضاخانی و محمدرضاشاهی، بهترین تبیین برای 
دالیل این سرنوشت غم انگیز است. حکومت محمدرضاشاهی 
»حکومت مطلقه ای« اســت که »هیچ تعهدی در مقابل مردم 
نــدارد. 77/11/13« و میراثخوار »دیکتاتــوری رضاخانی... که از 
استبدادهای قاجار، بدتر و شــقاوت آمیزتر و قساوت آمیزتر بود. 
81/3/14« البته »برای خارجی ها »فــداکاری« نمی کردند«، اما 
ضرورتا »برای حفظ حکومت خودشان، صددرصد به بیگانگان 
میدان می دادند و به آنها تکیه می کردند و دست آنها را در تطاول 

به این کشور و این ملت باز می گذاشتند. 77/11/13«  
گرگخونخواردربرابرمردم،برهرامدربرابردشمنان

ثمره حکومت های محمدرضاشاهی فقط در تمنا کردن از بیگانه 
نبود، حتی فقط در اجازه خواهی برای انتصاب نخست وزیر و نماینده 
مجلس هم نبود، ثمره مهمش آن بود که شاهنشاه »در مقابل مردم 
خود مثل سگ درنده و گرگ خونخوار، اما در مقابل دشمنان مثل 
بره ی رام 88/2/22« می شــد. حتی از این بدتر هم وجود داشت: 
»وقتی یک چنین روحیه ای در میان مردمی حاکم شد، دستگاه 
سیاسی آن کشور و آن ملت هم به طور طبیعی نوکرمآب می شود« 
و » اگر یک ملتی احساس عزت نکند، یعنی به داشته های خود- به 
آداب خود، به سنن خود، به زبان خود، به الفبای خود، به تاریخ خود، 
به مفاخر خود و به بزرگان خود- به چشم حقارت نگاه کند، آن ها را 
کوچک بشمارد و احساس کند از خودش چیزی ندارد، این ملت 

به راحتی در چنبره ی سلطه ی بیگانگان قرار می گیرد... 88/2/22«
ازقاجاربدتر

این شد که خاندان پهلوی حتی از ساطین  قاجار هم بدتر شدند: 
»ناصرالدین شاه می خواست پادشاهی کند، سلطنت کند، لّذت 
ببرد. کاری نداشت که بر سر ملت چه می آید و چه نمی آید. ضعیف 
بود. بی اعتنا بود که البته، این از بزرگترین گناهان برای یک رهبر 
و مسؤول یک کشور اســت اما خاندان پهلوی کاری کردند که به 
مراتب از آنچه که در دوران قاجار وجود داشت، بدتر بود. زیرا اینها 
پایه های فرهنگ خودی را متزلزل و آن را ویران کردند و فرهنگ 

وارداتی را جایگزین نمودند. 72/5/8« 

وارداتفرهنگوعزتوشرف!
شــاه نیازمند، ملتش را هم نیازمند می خواســت. می خواست 
همان اندازه که خودش وارداتی بود و هدیه منحوس بیگانگان 
به ملت، عظمت و تمدن را هم به کشــورش »وارد« کند؛ شرف 
را هم، عزت را هم و فرهنگ را هم. اما چنین منطق اشــتباهی، 
و دل بستن به »نقطه های خیالی« معلوم بود که نه شاه را باقی 
نگه می دارد و نه کشورش را نجات می دهد. سرنگون شد و تنها 
پناهی که به او دادند این بود که با ثروت های مردمش )73/8/11( 
برای ولخرجی و ســرمایه گذاری در دنیا را بگردد. شاهنشــاه، 
»خانه« اش را برای همیشه ترک کرده ولی بیگانه هنوز دل بستِه 
نیازخواهان است.  شاهِ وابسته رفته اما »روحیه نوکرمآبی« هنوز 
جان خیلی ها را رها نکرده است. هنوز انقاِب عزت، انقاب اماِم 
عزت و انقاب مردم عزت مند، روحیاتشــان را دگرگون نکرده. 
»در طول ده ها سال تبلیغات شده بود که ایرانی ناکارآمد است؛ 
باید از دیگران بیاموزد، بایــد از دیگران تقلید کند، باید به دامن 
دیگران متوسل و متشبث شود. در دوران جوانی و نوجوانی های 
ما این جزو چیزهای رائج بود. 90/7/26« انقاب اسامی با نیروی 
خدایی خود برای برهم زدن چشــم های خوابیــده و قلب های 
فروبسته آمده و با انقاب اسامی »ورق برگردانده شده است«، 
اما هنوز از بین رفتن آن سرنوشت شوم و جایگزین شدن زندگی 

سعادتمند، درگیر تاقی شاهی ها و امامی  ها است.
انقالبهمچناندرگیرشاهیهاونوکرمآبها

شــاهی ها همچنان می گویند ایرانی ناتوان اســت و چشــم 
خوابانده اند که »دیگری« بیاید و آن ها را از دروازه های تمدن 
عبور دهد. آن ها هنوز ایران رویایی شــان، ایران بیگانه ساخته 
اســت و بیگانه هم» مثل اربابی که خانه ی نوکرش را منطبق 
با ســبک آرایش خانه ی خودش بیاراید! راحــِت نوکر را که 
در نظر نمی گیرد؛ راحِت خودش را آن جــا در نظر می گیرد. 
این یک امر بدیهــی و طبیعی اســت.« 72/7/12 اما امامی ها 
چشم هایشان به »نقاط امیدبخش حقیقی 93/10/17«  است. 
بیگانه هنوز بیگانه است و حتی حاال »دشمنی« هم می کند و 
»عاج مقابله ی با دشــمنی فقط یک چیز است و آن، تکیه ی 
به اقتدار ملّی و به توان داخلی ملّی و مســتحکم کردن هرچه 
بیشتر ساخت درونِی کشور است. 92/11/28«  این سیره، سیره 
صدق امام ما و آموزه بزرگ او اســت و با همین سیره »جوان 
دانشمنِد مسلماِن در جمهوری اسامی خودش را قادر بر هر 
کاری می داند؛ این در اول انقــاب این جور نبود. تربیت های 
قبلی درست عکس این بود... »ما می توانیِم« امروز، آن روز »ما 
نمی توانیم« بود. این، آن تربیت اخاقی و تاریخِی بازمانده ی 

از دوران گذشته است. 87/02/14« 
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مردم در انتخابات باید بسیار جدی باشند. یعنی شرکت در  رفتارسیاسی

انتخابات را مثل یک وظیفه بدانند و حقیقتا انتخاب کنند. 
بسیار بجاست که مردم بدانند هر کسی را انتخاب می کنند، 
مســوولیتهایی در مقابل این انتخاب بر دوش آنهاســت؛ 
همچنان که اگر انتخابشــان انتخاب خوبی باشد و ان شاا... 
به وسیله ی آن شــخص منتخب، کارهای خوبی برای مردم و کشور 
انجام گیرد، ثوابها و اجرهایی هم به آنها منتقل می شــود. به همین 

علت اســت که باید حقیقتا دقــت کنند تا افراد دلســوز، متدین و 
کارآمدی را که متناســب با این کارند، انتخاب کنند... پس کسی را 
که احســاس می کنند، فکر می کنند، تشــخیص می دهند و احراز 
می کنند، مناسب با این کار انتخاب کنند. البته دیانت او، تقوای او و 
دلسوزی او را حتما تشخیص دهند. مردم نباید افرادی را که دلسوز، 
عاقه مند و متدین نیســتند، به مراکز تصمیم گیریشان بفرستند؛ 

زیرا برایشان وزر و وبال درست خواهند کرد. 77/12/7 

افراددلسوز،متدینوکارآمدراانتخابکنید
نگاهیبهوظایِفمردمدرعرصهانتخابات:

انتخابات بارهبرتا تاانتخابات3هفته

حضورمردم،عاملاعتبارومصونیتکشور
برادران و خواهران عزیز! ملت عزیز  شهسیاسی

اندی

ایران! انتخابــات مصونیت بخش به 
کشور است. آن چیزی که هیبت این 
ملت را حفظ میکند، قدرت معنوی 
او را به رخ دشمنان میکشاند و آنها را 
از تعرض منــع میکند و میترســاند، حضور 
مردمی اســت؛ که یکی از مظاهرش همین 
انتخابات اســت، یکی از مظاهرش هم همین 
بیست و دوی بهمنی است که شما در مقابل 
دارید. هرچه حضور پررنگ تر باشــد، اعتبار و 

ارزش ملی باالتر خواهد رفــت. انتخابات هم 
همین جور اســت. هرچــه صندوقهای رأی 
شلوغ تر باشد، گسترش شرکت مردم بیشتر 
باشد، اعتبار کشور باال خواهد رفت، مصونیت 
کشور بیشــتر خواهد شد. مشــارکت مردم 
میتواند آینده ی کشــور را تأمین و تضمین 
کند. یک مجلس صالح و سالم و قوی میتواند 
بر عملکرد همه ی دســتگاه های کشــور اثر 
بگذارد؛ بر عملکرد دولــت، بر عملکرد قوه ی 
قضائیه، حّتــی بر عملکرد نیروهای مســلح 

میتواند اثــر بگذارد. مجلس قــوی، مجلس 
صالح، مجلس سالم، یک چنین وضعی دارد. 
خب، این مجلس را کی میتواند تشکیل بدهد، 
جز مردم؟ دشــمن این را نمیخواهد. االن دو 
سه ماه اســت بوقهای تبلیغاتی دشمن دارند 
تاش میکنند که مــردم را ناامید و مأیوس 
کنند تا در انتخابات شرکت نکنند؛ بعضی هم 
در داخل بدون اینکه بفهمنــد چه کار دارند 
میکنند، متأسفانه با آنها همصدا میشوند! آنها 

مغرضند، اینها غافلند. 90/11/14

نقطهاساسینزاعانقالبوضّدانقالب  1

اکنــون در 37 ســالگی انقاب اســامی، به نظر 
می رسد، نقطه اساســی درگیری جبهه انقاب با 
جبهه فعال و گســترده ضد انقاب، بر سر همین 
ارکان و اصــول امام خمینی اســت. آن ها تحریف 
اصول امام)( را در دو ســطح دنبــال می کنند. 
اول، تا جایی که بتوانند این شــاکله و نقشــه راه را 
تحریف کنند؛  دوم اینکه در مقابل بّینات پر تکرار 
و غیرقابل انــکار در کام امــام)(، ادعا کنند که 
پیشرفت کشــور از مسیر پافشــاری بر این اصول 
نمی گذرد و چاره ای جز صرفنظــر کردن از برخی 
از این اصول نیســت. در این فرآینــد، مهمترین 
ابزار جریان موریانه وار نفــوذ، »تحریف اصول امام 
خمینی« برای ضربه زدن به ســیرت انقاب است. 
مثاً بر خاف اصول محکم امام)(، تاش کنند 
تا چهره هیوالیی استکبار را بزک کنند و بگویند که 
امریکا دیگر شیطان بزرگ، دشمن فریبکار، فاسد، 
جنگ افروز، خشــن، فقرآفرین و غیرقابل اعتماد 
نیست، بلکه می خواهند »این جور وانمود بکنند که 
آمریکایی ها اگر هم یک روزی دشمن بودند، امروز 
دیگر دشمنی نمیکنند.94/8/12« جریان نفوذ از هر 
فرصتی برای تحریف و بزک استفاده می کند؛ حتی 
»این جور وانمود میکنند که کأنّه این دستاوردهایی 
که حاال مثاً پیدا شد، آمریکا یک لطفی کرد به ما 
که این تحریمها را مثاً برداشت؛ این جور نیست. یک 
عّده ای از این فرصت میخواهند استفاده کنند، باز 

چهره ی منحوس استکبار را بزک کنند94/10/30« 

پیشرفتهامدیوناوست
باید بدانیم که اگر بزک کنندگان موفق شوند تا افکار 
عمومی را نسبت به سلطه و امریکا منحرف کنند. اگر 
اصل »اســتقال« و »استکبارستیزی« را تحریف 
کنند آنگاه »از دشمنی او غفلت« می شود و امریکا 
می تواند »خنجر را از پشــت فرو کند. 94/10/30« 
حتی »مقایســه موقعیت جمهوری اســامی با 
برخی کشــورهای منطقه که در 4 دهه اخیر زیر 
ســایه آمریکا زندگی کرده اند نشــان می دهد که 
تسلیم، چه نتایجی دارد و ایستادگی به چه خیرات 
و پیشرفتهایی منجر می شود. 94/7/20«  از سویی 
روایت واقعی ماجرای پیشرفت ایران و عقب نشینی 
امریکا در نقطه مقابل این تحریف قرار دارد. پاســخ 
رهبر انقاب به نامه رئیس جمهور درباره سرانجام 
مذاکرات هسته ای تاکیدی بر موفقیت اصول امام 
است که »همین اندازه دستاورد نیز در برابر جبهه ي 
استکبار، بر اثر مقاومت و ایستادگي به دست آمده 
است. این را باید همه ي ما درسي بزرگ براي همه ي 
قضایا و حوادث در جمهوري اسامي بدانیم.« ملت 
می داند که دســتیابی به همه هدفهای بلندش در 
گروی آن است که »اصول امام را درست بشناسد، 
نگذارد شخصّیت امام را تحریف کنند، که تحریف 
شــخصّیت امام، تحریف راه امام و منحرف کردن 
مسیر صراط مستقیم ملّت ایران است. اگر راه امام 
را گم کنیم یا فراموش کنیــم یا خدای نکرده عمداً 
به کنار بگذاریم، ملّت ایران ســیلی خواهد خورد. 
94/3/14« و در ایــن انتخابات نیز که دشــمن به 
تحریف اصول امام)(، چشم طمع دوخته است 
»ملّت ایران بایســتی علی رغم دشمنان، حرکت 
خود را... درست ضّد خواست دشمن انجام بدهد و 

به دهان دشمن بکوبد. 94/10/14« 

 اما با وجود چنیــن رفتارهایی، مردم چگونه 
می توانند در این روزهای حساس و پُرهیاهو 
آرامش خود را حفظ کننــد و با آرامش رفتار 
کنند؟ »وقتی شــما خّط انقابی امام را زنده 
نگه میدارید و نمیگذارید مندرس بشــود ... 
خدای متعال آرامش را بــه دلها خواهد داد. 

»94/10/19
به عنوان مثال برخی که »از ابتدای انقاب 
»تفکر انقابی را قبول نداشتند و برخی هم 
با اینکه در داخل نظام بودنــد اما اعتقادی 
به مبارزه با اســتکبار نداشــتند« سعی در 
جابجایی خطــوط اصلی و روشــن انقاب 
اســامی دارند. بنابراین بــرای حفظ خط 
انقابی امــام »باید در مقابــل این جریان 

ایستاد 94/11/14«.
انتخابات یکی از نقاطی است که می تواند ضامن 
حفظ و تقویت مسیر درست جمهوری اسامی 
ایران باشد. کسانی که دغدغه حفظ انقاب بر 
اســاس مکتب و محکمات امام را دارند از دو 

طریق می توانند اثرگذاری داشته باشند:
اول: شــرکت در انتخابات و تــاش برای 
مشــارکت حداکثری مردم؛ چراکه »همه 
باید بیایند در انتخابات شــرکت کنند؛ این 
موجب میشــود که نظام جمهوری اسامی 
تقویت بشــود، پایداری آن و ماندگاری آن 
تأمین بشود، کشــور در حصار امنّیت کامل 

باقی بماند94/10/19«

دوم:درســت انتخاب کردن اســت. »آراء و 
سایق ممکن اســت مختلف باشد ... اّما همه 
سعی کنند درســت انتخاب کنند.94/10/19« 
انتخاب ما برای مجلس شــورای اســامی و 
مجلس خبرگان رهبــری، می تواند حافظ و 
تقویت کننده مســیر درست و تکمیل کننده 
هندسه انقاب باشد. زیرا »براساس سخنان 
امــام)( ، موضــوع »مردم«، »اســتقال 
کشور«، »تدین و پایبندی به مبانی اسامی«، 
»مبارزه با اســتکبار و زورگویی«، »مسأله ی 

فلسطین«، »موضوع معیشت مردم«، »توجه 
به مســتضعفین و رفع فقــر«، خطوط اصلی 
انقاب هستند که از ترکیب آنها »هندسه ی 
انقاب« به دســت می آید94/11/14« بنابراین 
»گرایش هــا و جهت گیری هــای انقابــی، 
واقعی و کاماً روشــن و واضــح و مبتنی بر 
بیانات امام)( اســت. 94/11/14« کاربست 
این شاخص ها و ســنجش افراد بر اساس این 
هندســه، می تواند خطر نفــوذ موریانه ها را 
کاهــش داده و جهت گیری هــای انحرافی و 

خیالی را بی اثر می کند.
حال اگر وظیفه خود را بر اســاس آرمان ها، 
باورهــا و هندســه انقــاب و بــا توجه به 
واقعیت های موجود، درســت انجام دهیم و 
خط انقابی امام را زنــده نگهداریم، با این 
کار، آرامش و ســکینه الهی تحقق می یابد 
و »دغدغه ها از بیــن خواهد رفت، نگرانی ها 
از بین خواهد رفت، ناامیدی از بین خواهد 

رفت94/10/19«

آرامشمردمدرپناههندسهانقالب
چگونهوعدهالهیدرانتخاباتمحققمیشود

موسـمانتخاباتوبهانـهرقابتهایسیاسـی،بسـیاریرابرآنمـیداردتافضایرقابتسـالمرامشـوشکردهوآشـفتهجلوه
دهند.دراینبینمتأسـفانهکسـانیهسـتندکهبرایپیشـبرداهدافانتخاباتیوفـراانتخاباتیخـود،زنجیـرهایازرفتارهاو
سـخنانغیرمنصفانهنسـبتبهسـازوکارهایقانونیانتخاباتگرفتهتا»جابجاییخطوطاصلیوروشـنانقالب94/11/14«رادر
دسـتورکارسیاسـتهایتبلیغاتیخودبهـرهمیبرند.ایـننوعکنـشوواکنشهاکهبیشـترجنبـهقبیلهگرایـیانتخاباتیو
حزبیداشـتهوسـابقهبدیازخوددرتاریخانتخاباتهایکشـورباقیگذاشـتهاسـت،نیازمنددقتوهوشـیاریبیشتراست؛

چراکه»بعضـیازقیافهگرفتنهاورفتارهادشـمنراامیدوارمیکنـد.92/3/22«



ملت بیدار نباشند خوف آن دارم 
که به شکست برگردیم

 شـما هوشـیار باشـید کـه بسـیاری از ایـن 
اشـخاصی کـه بیـن مـردم افتادنـد و تبلیغـات 
سـوء می کننـد، می خواهنـد ایـن نهضـت مـا 

را بـه شکسـت برسـانند. شـما دوسـتان، شـما 
بـرادران مـن آگاه و بیـدار باشـید و نگذاریـد 
اینهـا  بیـن شـما رخنـه کننـد.  اخاللگـران 
بنـا دارنـد کـه بـاز مسـائل را بـه سـالهای قبل 
برگرداننـد؛ اینهـا عمال اجانـب هسـتند، اینها 
به نظـر مـن می آید کـه عمـال امریکا هسـتند 
و می خواهنـد کـه همـان مسـائل را، همـان 

چپاولگـری را، همـان سـلب آزادی و سـلب 
اسـتقالل را - دوبـاره- به ایـران برگرداننـد. اگر 
شـما دوسـتان و همه اقشـار ملت بیدار نباشند، 
مـن خـوف آن دارم کـه خـدای نخواسـته بـه 

برگردیـم.  شکسـت 
صحیفه امام ج ۷، ص ۱۶؛  ۲۵ فروردین ۱۳۵۸

 سخنرانی در جمع لشکر 9۲ زرهی اهواز

وظیفهمبارزهباظلمجهانی
امروز دنیــا، دنیای مبــارزه ی دو جانبه 
اســت. یک طرف، قدرتمنــدان و قوی 
پنجه های جهان قرار دارنــد و یک طرف ملتهای 
مظلوم و مستضعف. چنین مبارزه ای، امروز جریان 
دارد. مبارزه ی واضحی است؛ مبارزه ی پر مرارتی 
است؛ مبارزه ای است که در آن، قدرتمندان، انواع و 
اقسام کارهای خاف را هم انجام می دهند و ملتها 
مظلوم واقع می شــوند. همــان »ُملَِئــت ُظلماً و 
َجوراً«)1( نشانه هایش دیده می شود. دستهای پلید 
قدرت، دنیا را از ظلم و جور پر کرده اند. کجاست که 
نشانی از ظلم و جور آنها نباشــد؟ همان طور که 
امیرالمؤمنین علیه الّصاة و الّسام، در آن دوران 
نسبت به یک نظام فرمودند؛ امروز می شود نسبت 
به نظام استکباری گفت: »ما ِمن بَیت َوبٍَر و ال َمَدٍر 
ااِلّ َدخل فیهــا ُظلُمهم و نََبا بها ســوُء َرعِیهم«)2( 
ظلمشان تمام زوایای عالم را گرفته است. این ظلم 
- ظلم جهانی - از سوی مســتکبرین و قلدرهای 
عالم، تکلیفی را روی دوش ما می گذارد. آن تکلیف 
چیست؟ مبارزه با ظلم. کار ملت ما مبارزه با ظلم و 
جور و بی عدالتی و حق کشی و مردم کشی است. 
چگونه می شــود این مبارزه را انجــام داد؟... این 
مبارزه را با هشیاری کامل، با ایمان کامل، با تاش 
همه جانبه از سوی قشــرها - مخصوصاً قشرهای 

جوان و نوجوان - باید انجام داد.  71/2/9

1(کمالالدین،ج1،ص258.
2(نهجالبالغه:خطبه98.

 8895***919 :  امریکای صهیونیست؛ چطور 
سال 67 به قول خودشان؛ بی خطر بودن هواپیمای 
مسافریمان را نفهمیدند اما حاالجهت سرپوشی بر 

رسوایی میگویند پهپاد ایران؛ بی خطر بود.
 4877***912 : سام آقاجان اجازه بدهید 
بسیجی هاهم به ســوریه بروند که انشا...مدافع 

حرم حضرت زینب )( باشیم.
 6885***916 : خداوند درهمه احوال و همه 
ایام تالحظه مرگ ما را قدردان و پاسدار این عطیه 
الهی یعنی نظام جمهوری اسامی قرارداده و ثابت 

قدم بدارد، با اهدا، 3 صلوات. 
 1908***916 : ســام از مسئولین تقاضا 
دارم با عیوبي که قرادادهــاي جدید نفتي دارد و 
مشــکاتی که این قرادادها در میادین مشترک 
برای کشور ایجاد می کند، جدی تر برخورد کنند. 

 7712***901 : یــه پیشــنهاد: اگر بودجه 
دارید میتونید متنهای مفیــد را خاصه بر روی 

موبایلها منتشر کنید.
پاسخ: شمامیتوانیدبررویتلفنهمراهخودازطریق
آرشیو به farsi.khamenei.ir/weekly آدرس

مطالبنشریهدسترسیپیداکنید.
 3014***917 : از کار ارزشــمندتان در تهیه 
این نشریه ارزشی،انقابی و والیتی تشکر میکنم. جای 

خالیش احساس میشد خدا قّوت اجرتان با امام زمان
محمد مهدی: دوستان لطفا به کسایی که 
در پخش نشــریه هزینه میکنن و اون رو پخش 
میکنن بیشتر توجه کنید حداقل انتظار ما از شما 
اینه اســم پایگاه یا مســجد مارو و کسایی که در 
توزیع خط حــزب ا... کمک می کنند تو نشــریه 

بذارید، که العقل دل گرمی واسه ما بشه، متشکر
پاسخ: شمامیتوانیدبرایثبتاطالعاتتانوهمراهی
بیشتربانشریهشــمارههمراهخودرابه10001028
پیامککنیدویابامراجعهبهقســمتعضویتدر
پیوندkhl.ink/khat،مشــخصاتخودراارسال
نمائید.همچنیــنKhat@khamenei.irبرای

ارتباطمخاطبانبانشریهفراهماست. 
***

ازاینشمارهبهشمارگاننشریهافزودهشد:
50  نسخه در مساجد شهر ابریشــم / 60 نسخه 
در نماز جمعه کاشمر / توزیع بین 8 پایگاه بسیج 
توسط پایگاه شهدای اقتدار کیانمهر کرج / 100 
نسخه از طریق بچه های حزب اللهی در نمازجمعه 
فامنین همدان / 10نســخه در پایــگاه مقاومت 
14 معصوم  بروجرد / 150 نســخه در نمازجمعه 
شهرســتان بندرامام خمینی)( / 120 نسخه 
در بین نمازگزاران بخش رودخانه استان هرمزگان 
 )(تابلــو اعانات مســجد چهــارده معصوم /

شهرستان فردوس خراسان جنوبی

 یکـی از بهتریـن پیشـنهادها بـرای مطالعـه 
تاریخ انقاب اسـامی، کتـاب »خاطـرات عزت 
شـاهی« اسـت. این کتـاب کـه به قلم محسـن 
کاظمی و از سـوی انتشارات سـوره مهر، تاکنون 
22 بـار تجدیـد چاپ شـده بـه روایـت خاطرات 
عـزت ا... شـاهی کـه سـال ها عمـر خـود را در 
مبـارزه علیـه حکومت طاغـوت پهلوی سـپری 
کـرده و سـال ها طعـم تلـخ زندان هـای عمومی 
و انفـرادی و شـکنجه های سـاواک را چشـیده 
اسـت می پردازد.عزت شـاهی در گفت وگویـی 
به دیـدار خود بـا رهبـر انقاب اشـاره کـرده که 
ایشـان به تمجید از این کتـاب پرداختـه و آن را 
به شـهری تشـبیه کرده اند کـه هم اینـک از زیر 
آوار بیرون آمـده و مـردم متوجه آن شـده اند. به 
گفته ی عزت شـاهی رهبـر انقاب در ایـن دیدار 
گفته انـد کـه مـن بخش هایـی از ایـن کتـاب را 

چنـد مرتبه مطالعـه کـرده ام. 

درقدیـم بیشـتر می گفتند دختـر باید سـازگار باشـد. بـرای پسـر کأنّـه وظیفه سـازگاری را 
قائـل نبودنـد. نـه! اسـام ایـن را نمی گویـد. اسـام می گویـد کـه دختـر و پسـر هـر دو باید 
سـازگار باشـند، هـر دو بایـد بسـازند. بایـد بنـا را بـر ایـن بگذارنـد کـه زندگـی خانوادگی را 
سـالم و کامـل و آرام و همـراه بـا محّبت و عشـِق متقابـل اداره کننـد و ایـن را ادامـه بدهند و 
حفظ کننـد. اگـر چنانچـه ان شـاء ا... این فراهم شـد، کـه فراهـم کردنش هـم بـا تربیتهای 
اسـامی مشـکل نیسـت، این خانواده همان خانـواده ی سـالمی خواهدبود که اسـام معتقد 

به اوسـت.  74/5/11

هفتهنامهخبری-تحلیلینمازهایجمعه،مساجدوهیاتهایمذهبی|شماره19|هفتهسومبهمن94|چاپوتوزیعبههمتنیروهایمومنوانقالبی

خاطراتعزتشاهیزیرابروبرداشتنمردان

دامادهمبایدسازگارباشد!

صاحبامتیاز:
موسسهپژوهشیفرهنگیانقالباسالمی

ارتـبـاطبـانـشـریهجـامـــعـهمـؤمــنوانـقــالبــی
خطحزبا...

حدیث شـرح

امام کالم

ایـرانی خانواده

خواندنی پیشنهاد

حزب ا... تریبون
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   دورنگار:    021-66977328
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آموزشی احکـام

  نویسنده:محسنکاظمی
ناشر:انتشاراتسورهمهر

چاپاول:1385

بازدیدرهبرمعظمانقالبازموزهعبرت
... نگاه کرد و گفت: خامنه ای تویی؟  گفتم بله.

 گفت: هان! خامنه ای که میگن توئی! منو میشناسی؟  گفتم نه. 
 گفت من منوچهری ام.  نگاه کرد در چهره من تا  اثر حرف خودش را در صورت من ببیند. خوب من فورا 

فهمیدم، شناختم که کیست؛ از او خیلی چیزها شنیده بودم؛ به رو نیاوردم که میشناسمش....
بعد گفت: من تو را خوب میشناسم؛ تو همان کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری و از دست بازجو خارج 

میشوی؛ کارهای تو دانه دانه اش هیچ چیزی نیست؛ اما مجموعش... خدا می داند.

 احوط آن اســت که مــرد یــا زن، از زینتی که 
مخصوص به جنس مخالف اســت استفاده نکند؛ 
اگرچه قصد تأنیث و تذکیر هم نداشــته باشــند. 
مثل مردی که بدون قصد تأنیث و فقط به منظور 

آرایش، زیر ابرو بردارد که احوط ترک آن است.
 ِصرف پوشــیدن لباس جنس مخالف، چنانچه 
صدق عنوان تأنیث یا تذکیر نکند، حرام نیست. اگر 
مردی با حفظ شــئون مردانه، لباس زنانه بپوشد، 
ولی در او هیچ گونه تأنیثی ایجاد نشــود، حرمتی 

ندارد.
 در تأنیث و تذکیِر حرام، قصد شــرط اســت؛ 
یعنی باید با این کار قصد تأنیث داشــته باشد. اما 
اگر قصد تأنیث ندارد و حــرکات زنانه را به جهتی 
عقایی انجام می دهد، حرام نیست؛ مثل مردی که 
به خاطر ایفای نقشی در فیلم یا تعزیه لباس زنانه 
میپوشد یا حرکات زنانه  انجام می دهد. درحالیکه 

معلوم است شأنش این نیست؛ و بالعکس.
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