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 ميرزاى شيرازى مرجع تقليد بزرگ اسالم در برخورد 
با كمپانى انگليسى، آن فتواى قاطع را داد و يك ملّت 
ميرزاى  كه  يك سطرى  آن  درآورد...  حركت  به  را 
شيرازى نوشت، آن روز بساط كمپانى انگليسى را از 

ايران برچيد.                                   امام خامنه اى
سالروز لغو امتیاز تنباکو به فتوای میرزای شیرازی

جوان مؤمنى كه مبانى جمهورى اسالمى و  راه امام 
اميدبخش ترين  است،  پذيرفته  عميقاً  را  بزرگوار 
نيرويى است كه مى تواند ملّت ايران را در رسيدن 
به آرزوهاى بزرگش يارى برساند.                 امام خامنه اى

11 شعبان، والدت حضرت علی اکبرعلیه السالم و 
روز جوان مبارک باد

1

روشنگری یعنی گفتن "حقیقت"

ت هفته
یادداش

       روحانی با مواضع تقابلی در برابر رهبر انقالب به دنبال چیست!؟
مدت هاست  متأسفانه  مجلس:  در  رسایی  اإلسالم  حجت  نطق  از  بخشی 
رئيس جمهور به رفتارها و گفتارهاي متناقض و گاهي اوقات در تقابل صريح با مواضع 
رهبر انقالب رو آورده و روزبه روز بر شيب و سرعت آن نيز مي افزايد، از جمله مواردی 

مانند مذاکره تلفني با رئيس جمهور آمريکا، عدم 
انتشار فکت شيت علی رغم تأکيد رهبری، موضع 
مخالف در خصوص اسالمی کردن علوم انسانی 
دروس دانشگاهی، حمله به تکاليف پليس، نقش 
حکومت در دينداری و تالش برای بهشتی شدن 
آحاد جامعه، رفتارهاي توهين آميز با منتقدين 
مجوز  برخالف  )که  برجام  اجرای  نحوه ی  در 
خصوص  در  مي شود(،  عمل  رهبري  مشروط 
ميزان توان موشکی و دفاعی، در خصوص خط 
قرمز بودن فتنه و فتنه گران، در مورد بحث رخنه 
و نفوذ، در مورد افراطي خواندن نيروهاي بسيج 

و جوانان انقالبی، پيرامون جايگاه شورای نگهبان، درباره جهت دهی های فرهنگی 
در دانشگاه ها و موضوع بورسيه ها، در خصوص حمله به دلواپسان، پيرامون بحث و 
اجرای اقتصاد مقاومتی، پيرامون رفراندوم، در خصوص تحريف فرهنگ عاشورا و صلح 
حسنی، در رابطه با نقش تحريم ها، در مورد شعار مرگ بر آمريکا، در خصوص فضاي 
مجازي، برجام 4،3،2 و در روزهاي اخير در خصوص اسالم انقالبي و انقالب اسالمي 

و موضوع آموزش زبان انگليسي و...  می توانيم اشاره کنيم.
رهبر انقالب در 13 ارديبهشت، اصرار بر ترويج زبان انگليسی در کشور را يک کار 
ناسالم اعالم مي کنند و بر آموزش ديگر زبان ها نيز تأکيد مي ورزند، اما آقاي روحاني 
دو روز بعد مي گويد: »ببينيد امروز با زبان انگليسی چه شغل بزرگی در زمينه  IT در 
هند درست شده است. وقتی در مدرسه ای ۹۸ درصد دانش آموزان يک زبان را انتخاب 

کردند، ما که نمی توانيم برای آن 2 درصد معلّم ديگری را به کار بگيريم!«
جناب روحاني در موضوع برجام نيز در تقابل کامل با سخنان صريح رهبري موضع 
مي گيرد و عمل مي کند، )اما در پايان اظهاراتش با ابراز ارادت پررنگ به رهبر انقالب، 
ايشان را هدايت گر اجراي برجام معرفي مي کند!( و مي گويد: »زمانی که ما می گفتيم 
می گفتند  بدگمان ها  و  بدبين ها  کرد،  را حل  می توان مشکل  مذاکرات  ميز  پای 
امکان پذير نيست، زمانی که با 6 قدرت جهانی به توافق رسيديم، باز هم بدبين ها و 
بدگمان ها می گفتند قابل اجرا نيست و نيز در روز اجرا باز هم بدبين ها گفتند که به 

آنچه به شما وعده داده شده، عمل نخواهد شد.«
       برجام؛ محصول "روحانی" و "کمیته نظارت بر ُحسن اجرای برجام"

آقاي روحاني! چه کسي از ابتدا اعالم کرد که به دليل خوي استکباري و فريب کاري 
آمريکا به نتيجه اين مذاکرات خوش بين نيست؟ آيا جز اين است که رهبر انقالب بارها 
و بارها اين را فرمودند و آيا جز اين است که همان هشدار دلسوزانه هم محقق شد؟ 

آقاي روحاني اگر توافقي شده، چرا آقاي ظريف با آمريکايي ها جلسه مي گيرد تا براي 
اجراي توافق به راه حل مشترك برسند؟ اگر توافق توسط آمريکايي ها اجرا مي شود 
چرا آقاي ظريف التماس مي کند و آقاي سيف از دستاورد تقريباً هيِچ برجام برای 
ايران سخن مي گويد؟ آقاي روحاني برجامي که در حال اجراست، به هيچ وجه مطابق 
مجوزنامه ی مشروِط رهبر انقالب نيست، وإّل 
هر روز بر حجم تحريم ها، توهين ها و تحقيرها 
توسط آمريکايي ها افزوده نمي شد و به اموال 
اجرا مي شود،  آنچه  ما دستبرد زده نمي شد. 
خواسته شما و محصول سکوت کميته نظارت 
بر حسن اجراي برجام است که در طول سه 
ماه گذشته فقط دو جلسه تشريفاتي برگزار 

کرده است.
شما  رفتار  اين  روحاني  آقاي  تعارف،  بدون 
براي مردم عالمت سئوال شده است. آيا شما 
رهبري سخن  مواضع  با  تقابل  در  نمی دانيد 

می گوييد؟
        مردم، مواضع روحانی را در کنار مواضع رهبرشان قرار مي دهند

آقای روحانی! مردم مواضع شما را در کنار مواضع رهبرشان قرار مي دهند که مي فرمايد: 
»در همين توافقی هم که با آمريکايی ها در قضيه هسته ای کرديم؛ آمريکايی ها، به 
انچه وعده دادند، عمل نکردند. کاری را که بايد انجام می دادند، انجام ندادند.« مردم 
همين چند ماه قبل شنيدند که ايشان فرمود: »کسانی که اميد می بندند که بنشينيم 
با آمريکا مذاکره کنيم و به نقطه توافقی برسيم؛ از اين غفلت می کنند که ما بايد به 
همه تعهدات عمل کنيم، اما طرف مقابل با شيوه های مختلف و تقلب و خدعه سر 
باز می زند و عمل نمی کند به تعهداتش. اين چيزی است که در مقابل چشم خود 

می بينيم؛ يعنی خسارت محض.«
        اگر سکوت کنیم، جریان غرب باور به راه خود ادامه می دهد

در واقع طرح سخنان تقابلی با مواضع صريح رهبر انقالب در حالی روز به روز پررنگ تر 
می شود که در پشت صحنه، جريان متحد اعتدالی و اصالحاتی، اول به دنبال استحاله 
انقالب و از بين بردن روح انقالبی گری است و سپس به دنبال منزوی کردن نيروهای 
انقالبی در جامعه و طرد آنها از مراکز حساس و کليدی کشور است. با اين شيوه اگر به 
تصحيح مواضع غلط اين افراد بپردازيم، در دام ايجاد تقابل بين دولت و رهبری گرفتار 
می شويم و اگر سکوت کنيم و چيزی نگوييم، جريان غرب باور و کدخدازده به راه خود 

ادامه می دهد. حجت االسالم حمید رسایی، نماینده مجلس نهم
سعداهلل زارعی نيز در اين باره نوشت: »متأسفانه  مخالفت ها و آشکار شدن  چهره ی 
واقعی رئيس جمهور در مقابل وليت فقيه روز به روز بيشتر می شود. مه آلودترين و 
پرغبارترين مناظرات و مباحثات و سخنرانی ها در اين است که با نام اسالم و صلح 
و راستی، عليه مبانی اسالم عمل شود و ضربه زده شود که واقعاً ضرورِت داشتِن 

بصيرت، اينجا پيدا می شود.« رجانیوز، شناسه خبر : 241185

مخالفت های صریح و علنی روحانی با »مواضع امام اّمت«، ادامه دارد

روحانی با مواضع تقابلی در برابر رهبر انقالب، به دنبال چیست!؟
          اهداف جریان 

      اعتدال و اصالحات:
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اوالً:   استحاله ی انقالب و از بین بردن روح انقالبی گری
ثانیاً:   منزوی کردن نیروهای انقالبی در جامعه و طرد آنها از مراکز حساس و کلیدی کشور 
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امام خامنه ای : »خیلی از نظرات انتقادی گزنده، از روی دلسوزی است. انسان باید ببوسد آن دهنی را که از روی دلسوزی انتقاد می کند.« 1390/6/2

                                از مردم می خواهم، پشت سر ولّی فقیه باشند
                                  غیر از حرف رهبر انقالب، به حرف کس دیگری گوش ندهند

شهید هادی ذوالفقاری / متولد 1367 /  طلبه ی حوزه ی علمیه نجف  /  شهید مدافع حرمین عسکریین /   شهادت: 1393/11/26، سامرا.
فرازی از وصیت نامه شهید ذوالفقاری:

»وصيتم به مردم ايران اين است که من اآلن حدود سه سال است که خارج از کشور زندگی  می کنم، مشکالت خارج کشور، بيشتر از داخل کشور 
است. قدر کشورمان را بدانند و پست سر ولی فقيه باشند و با بصيرت باشند، چون همين ولی فقيه است که باعث شده ايران از مشکالت بيرون بيايد 

و از خواهران می خواهم که حجابشان را مثل حجاب حضرت زهرا رعايت بکنند، نه مثل حجاب های امروز که بوی حضرت زهرا نمی دهد.
از برادرانم می خواهم که غير از حرف آقا، حرف کس ديگری را گوش ندهند. جهان در حال تحول است.

در اين جهاد شرکت کنيد. چون ديدم که مدافع هست، لکن کم است، بايد زياد شود و مطمئنم که ظالمين کم هستند و فقط با يک هجوم با 
اسم حضرت زهرا)سالم ا... عليها( می شود کار اين مفسدها را تمام کرد.«

ستاره های هدایت

 امام خامنه ای:
پُز دادِن بچه پولدارهای نوکیسه؛ حاصل الگوی مصرف غلط

    »اين حقير، بارها راجع به اصالح الگوی مصرف صحبت کرده ام... اما الگوی    
مصرف ما هنوز اصالح نشده؛ ما بد مصرف می کنيم. همين مسأله ی جنس 
خارجی، اين قاچاق های ده ها و صدها ميلياردِی وسايل لوکس، از همين 
قبيل است. اين بّچه بازی های داخل خيابان ها -که بّچه پول دارهای نوکيسه، 
با آن خودروهای کذايی می آيند دائم راه می روند، دائماً رژه می روند، دائماً پُز 
می دهند- به خاطر همين چيزها است؛ اصالح الگوی مصرف. اين را بايد از 

کودکی به اين جوان و نوجوان ياد داد.« امام خامنه ای، 1395/2/13

الگوی مصرف

توصیه رهبر انقالب به فرماندهان نیروی انتظامی

بعد از تصمیم گیری عاقالنه، به مخالفت ها نگاه نکنید
»در موضوعات مربوط به امنيت اخالقی، 
مستحکم،  دقيق،  برنامه ريزی  از  بعد 
عقالنی و صحيح، ديگر نبايد به مخالفت 
برخی افراد يا فضاسازی های رسانه ای 
توجه شود، بلکه بايد با توکل بر خدا کار 

را پيش برد.«  امام خامنه ای،1395/2/19

   »من شنيده ام که گاهی اوقات در بعضی از خيابان ها اين جوان هايی که 
مست ثروتند - مست غرور ثروت - سوار ماشين های آنچنانی می شوند و در 
خيابان بنا می کنند به َجَولن دادن و رفت وآمد کردن و محيط خيابان را ناامن 
کردن؛ اينها هم ناامنی است. بايستی در قبال هر نوع ناامنی، برنامه داشت و 

حرکت کرد و کار کرد.« امام خامنه ای در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی، 1394/2/6

امام خامنه ای:
جوان باید فریاد بزند، عدالت خواهی کند.
پشتوانه ی این فکر هم با همه ی وجود، خودم هستم.

»مجموعه ی انقالبی کشور، نقاط ضعف و نقاط منفی را 
به رخ مسئوالن بکشانند.« 1393/1/1
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در نهایت، »حقیقت« پیروز خواهد شد

مخالفان »حقیقت«، کف روی آب هستند
»بنده از گفتن حقيقت، خسته و ملول نخواهم شد و می گويم برای مردم، آنچه لزم است، إن شاءاهلل.«

امام خامنه ای، 1394/11/28
»حقيقت رو به رشد است، حقيقت رو به بالندگی است. حقيقت ممکن است دچار سختی هايی در 
راه خود بشود، اّما در نهايت پيروز خواهد شد. قرآن فرمود: َفاَمَّا الزَّبَُد َفَيذَهُب ُجفآء؛ کف روی آب ظاهِر 

چشمگيری دارد؛ در رودخانه روی آب وقتی 
شما نگاه می کنيد، وقتی که می جوشد اين آب و 
به همديگر می خورد، کف جلوی چشم می آيد، 
اّما اين کف، ماندنی نيست. َفاَمَّا الزَّبَُد َفَيذَهُب 
کارش  پی  می رود  آب  روی  کف  اين  ُجفآء؛ 
نابود می شود. َو اَّما مايَنَفُع الّناَس َفيمُکُث  فِی 
الَرض؛آن چيزی که نافع است، آن چيزی که 

حيات مردم به آن است، يعنی آن آب روان، آب زلل، آن می ماند. حقيقت اين جوری است، حقيقت پيروز 
خواهد شد، حقيقت به اهداف خود دست خواهد يافت.

عزیزان! حقیقت مال شماست، شما رهرو حقیقتید. آینده مال شماست.« امام خامنه ای، 1395/2/1

کف، ماندنی نیست

     امام خامنه ای:

من یک وقت باألخره خواهم گفت که ...
»اينکه بعضی افراد به دشمن بيشتر اعتماد می کنند تا به دوست، اين داستاِن بسيار غم انگيز و ماجرای 
تلخی است... نمی توانم باألخره اين قضيه را با شما ملّت ايران در ميان نگذارم. من يک وقت باألخره خواهم 
گفت که بعضی کسان در اين کشور، به نفع دشمن و عليه اين ملّت، به نفع متجاوز و عليه مظلوم، چه 

دارند می کنند؛ اما فعالً نمی خواهم وارد اين بحث شوم.« امام خامنه ای، 1379/1/26


