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 اسالمی  تا  تمدن اسالمی حلقه مفقوده از انقالب      



دهم که تضعیعیع     من به این آقایان هشدار میامام خمینی)ره(: 

توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور   اسعمم 

شعود   در  است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم  ارد می

 (127ص  71)صحیفه امام ج مناید.  آخر، رژیمی را ساقط می

با نزدیک شدن به فضای انتخابات   سهم خواهی جریانات سیعاسعی 

کشور از انتخابات پیش ر    گرفنت کرسی های مجالس به هر قیمتی 

شایسته انقمب اسممی  نیست. به قول شهید بهشتی )ره( کعه معی 

فرمود: ما تشنگان خدمتیم نه شیفتگعان قعدرت.لعال بعایعد از آن  

آقایانی که خود را صالب انقمب می دانند، پرسید که چرا   بعرای 

چه این همه تهمت   افرتا به رقبای انتخاباتی   نهادهای انقمبی می 

زنید. الزم است با توجه به اتفاقات اخیر در فضای سیاسی کشور بعه 

 چند نکته مهم اشاره شود:

عده ای  به دنبال ایجاد التهاب در فضعای ععمعومعی کشعور   .  1

کشاندن دعواهای سیاسی به داخل جامیه هستند کعه کعاری بعس 

اشتباه است، در لالی که مقام میظم رهربی امسال چندین معرتعبعه 

ر ی این نکته تاکیدکرده اند که  د قطبی در جامیه ایجاد نکنید اما 

هامن عده که از آرمان های امام   ملت جدا شده اند سیی در بعه 

 هم زدن این نظم دارند. 

تخریب جایگاه شورای نگهبان، مطابق اصل نود   سعوم قعانعون .   2

اساسی: " مجلس شورای اسممی بد ن  جود شورای نگهبان اععتعبعار 

قانونی ندارد."  که اگر این افراد برای خود   اطعرافعیعانعش کعرسعی 

مدنظر داشته باشند باید بدانند که تصویب قانون مغایر با اسعمم   

 اساس انقمب با تایید همین نهاد انقمبی امکان پذیر نخواهد بود.

کسانی که جایگاه این نهاد نظارتی را معدنعظعر نعدارنعد هعامن .  3

، شیار "تقلب" را در دسعتعور  88جامعتی هستند که در کودتای نرم 

کار خود قرار داده بودند   خسارات   هزینه های زیادی را به نظام 

  مردم  ارد کردند   در این ر زها با شیار "نعظعارت اسعتعصعوابعی 

ممنوع"  ارد کارزار انتخابات  شده اند   می خواهند د باره با ایعن 

 شیارها به مردم خیانت کنند. 

انتخابات پیش ر    همزمانی د  انتخاب رسنوشت ساز معجعلعس .  4

طبق اصل هفتعاد   شورای اسممی   مجلس خربگان رهربی که یکی 

 ظیفه قانون گذاری   نظارت بر اجرای قوانین را  یکم قانون اساسی

دارد،   دیگری طبق اصل صد  هفتم  ظیفه کش    انتخاب رهعرب 

بیدی نظام مقدس جمهوری اسممی را برعهده دارد، در ایعن راسعتعا 

اند تا پر ژه نفوذ   استحاله عنارص میاند   یا فریب خورده در تمش

 عقیدتی ملت ایران را عملی سازند.

 چند کمم با این افراد خسته از انقمب   آرمان هایش:

لال که درآستانه سالر ز دهه فجرانقمب اسممی هستعیعم، بعایعد .  1

گفت ملت ما در این سی  هفت سال گذشته  نشان داده انعد کعه 

اند   نخواهعنعد   همیشه پای آرمان های نظام ، امام   رهربی ایستاده

گذاشت که مسئولین  از این آرمان ها عد ل کرده   هرگاه که چنیعن 

لسی بکنند، تاریخ پر فراز   نشیب انقمب را به آنها نشان خواهنعد 

داد، پس در سخرنانی ها   موضع گیری هایتان، عرایضتان را به نعام 

 مردم   ملت نگذارید که ملت هوشیار  بیدار است.

 9هامنگونه که در اتفاقات   لوادث مختل  همچون لعامعسعه .  2

شامها که اکنون شورای نگهبان را مورد    دی دیده شده است، ملت به

( به شکلعی دیعگعر نعظعام 88لمله قرار می دهید   آن موقع)فتنه 

مقدس جمهوری اسممی را متهم می کردید ،  اکنش نشان داده انعد 

را نصب العیعیعن  18تیر 22   88دی  9  همیشه مثال های لامسه 

 خود قرار دهید.

تنقضات شام در قانون مدارمنایی   از طرفی تحری    لمله بعه .  3

قانون بر همگان آشکار گردیده است، پس بدانید که شعیعارهعایعتعان 

 رنگ باخته چرا که لرف  عمل تان با هم یکی نیستند.

خسته شدگان از آرمان های انقمب، بدانید که نهادی همعچعون   ای.  4

شورای نگهبان که  ص  لالش را مکررا از امام رالعل)ره(   امعام 

خامنه ای)مدظله( شنیده اید، اجازه  ر د بعه شعامهعا کعه دل در 

  ابستگی به دشمنان نظام اسممی دارید را نخواهد داد.

در پایان اعضای تشکل جامیه اسممی دانشجویان دانشگاه صنیعتعی 

اصفهان، ضمن لامیت از جایگاه لقوقی   قانونی شورای نگهبان   

شخص آیت ا... جنتی)لفظه ا...(، به متامی  نامزدهای د  معجعلعس 

 توصیه می کنند:

به اصول اخمقی   قانون گرایی در طول مدت انتخابات پایبند بعوده 

تا برنامه دشمنان لقاد انقمب اسممی آرز ی به زانعودرآ ردن ایعن 

 مملکت را به گور بربند.

   السمم علیکم  رلمه ا...   برکاته

 

 جامیه اسممی دانشجویان دانشگاه صنیتی اصفهان

 هجری شمسی 7291بهمن  77یکشنبه 
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 دانشگاه صنعتی اصفهانبیانیه جامعه اسالمی دانشجویان 

 شورای نگهباندر دفاع از جایگاه 



 مرشوح خرب در:
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خجاایج جر مج ا ج    در این مجاج م مج 

گ  ی متدن ناین اسالم  را بج ج ن   شک 

کن ر. ابتدا الزم است کم  درب ره کلمج  

متدن ناین اسالم  و تج ریجهجمتج  متجدن 

شجاد   تاض ح داده شاد. وقت  گفت  مج 

متدن ناین اسالم ، مجنجرجار از نجایجن 

بادن این متدن در مق یس  و در تقج بج  

ب  متدن فعل  غ ب  است. ب  نجاج ه بج  

ت ریخ نق ط اوج  از متدن اسجالمج  بج  

خارد. ب  عناان مثج م  قج ون  چشر م 

اول   اسالم یک  از این نق ط اوج اسجت 

ک  در بسج  نن دانشجمجنجدانج  چجان 

س ن ، ف راب ، اباریح ن و صجدیج    باعل 

دانشمند و ش ع  و ادیب دیا  پج ور  

ی فتند. در این م  ن نقش ب  بدی  امئج  

اطه ر)عل هر السالم( نب ید ن دیده گ فت  

گ ج ی  شاد ام  به  است ب  م ا   شک 

متدن و رشایط فعل  خاد در این رونجد 

 پ داخت  شاد. 

گ ج ی متجدن اسجالمج  بج   م ا   شک 

ت ت ب انقالب اسالم ، نجرج م اسجالمج ، 

دولت اسالم ، ج معج  اسجالمج  و در 

نه یت شک  گ  ی متدن ناین اسجالمج  

بن ى  ب شد. در قدم اوم ن  ز است ت    م 

ض يع و پاسيجده و ججو و بجدبجنجيج ن 

ی ى استبدادى از بني بج ده شجاد.   رژير

این م  ل  در ای ان ب  کامم قدرت و بج  

مافق ت ک م  انا م شد. ی  چند ایجن 

م  ل  بس  ر پ  رس و صدا و یم اه بج  

ی ا ن و بس  ر مشک  است ل کن ایجن 

نس ن ین م  ل  ب ای تشک   یک متجدن 

اسالم  اسجت. پجا از ایجن مج  جلج  

پ دایش نر م اسالم  است. در این گج م 

یندس  عمام  جج مجعج  اسجالمج  بج  

معن ی ط ح مهندس  و شجکج  کجلج  

شاد. در ف وردین مج ه   اسالم  پ  ده م 

یج ی   م دم ب  پ ی صجنجدو  8531س م 

رای رفتند و نر م جمهاری اسجالمج  را 

انته ب منادند یعن  نن شجکج  نجرج م 

استبدادی و ماروث  ک  وجاد داشت از 

ب ن رفت و ق نان اس س  ک  ب  اسج   

مب ن  اسالم  ط ح شده باد مارد ت ی د 

واقع شد. در این م  ل  نرایش و چ نش 

س  س  ب  وجاد نمجد، مج دم سج الری 

دین  ب  م د   کر شد، دین ب  م یج  و 

پ ی  و محار ق نان مبدم گشجت و در 

نه یت ارک ن  کامت )قاه ما ی ، قجاه 

مقنن ، ریربی، قاه قضج یج ج  و سج یج  

تاان گفت ایجن   ارک ن( تثب ت شدند. م 

مجج  ججلجج   سجج   را نجج جج  پشججت رس 

 ایر.  گذاشت 

ام  م  ل  تشک   دولت اسالم  از دو 

ت  است و در م  ل  قب  بس  ر مشک 

تاان گفت ک  م  دولت  رشایط فعل  من 

و کشار اسالم  داریر ک  این مسئل  

ام وز مارد پذی   نر م ن   یست. ام  

منرار از دولت اسالم ، دولت ب  

گ ن   ب شد یعن  قاای س  معن ی ع م م 

ی ی م تبط، ک   و ریربی و س ی  بهش

ی ی  ب ای شک   از اوم انقالب فع ل ت

گ  ی دولت اسالم  صارت گ فت  ام  در 

ی ی بس  ری  گذر زم ن ب ال و پ ی ن

داشت  است و ب خ  از مسئال ن 

اند  ی ی ماث ی در این راست  ب داشت  گ م

ی ی مدی یت غ ب   ای یر ش اه و عده

اند.                             را ت ج ح داده  

 ادامه در صفحه بعد.....               
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من  کن  زمستان ب ش  ی  ت بستان، پ ی    ف ق 

ب ش  ی  به ر، م تان  این جمل  رو در ج ی 

من سب و ب  به ین شک  استف ده کن  فقط 

ب ید ک ر بلد ب ش ،   ال اگ م نبادی ب ید ی  ت ر 

ک ر بلد رساغ داشت  ب ش ،ی  کر ج ب مب رک رو 

ش  کن ، ی  ذره یر از ج ب رف ق رفق  )یمان 

ست د م دم ( ق ض با  ی، ی  پام ینافت  بدی 

ب  اون ت ر، ت  ب ات ی  مستند تبل غ ت  درست 

کنن و ت  م تان  فض  رو ن ام د نشان بدی و ب  

تدب  ی ی  را رو کن  و از اف اط  گ ی ی  دم 

ب ن ، ب  فق   فق ا عکا با  ی، از تبع ض ی  

ی  با ، ت    عدالت   ب   و  ی   با  از ن ب اب ی

مستندت نم ده شد خادت ی  ب ر بب ن  و مث  

کنا  زیت ب با  " ن ، ب ریکال " اون وقت 

پهش کن  تای ج مع  و ب  یک فض س زی، 

خادت رو به ر ام دی  و پ ی ن بهش زمستان 

ب  تدب  ی ی  و اف اط  گ ی ی  نشان بدی و 

م دم رو ب  سمت خادت بکشان  و رای ب  ری 

و .... ام  من هاام ب اتان راه و رسر رای اوردن 

رو تع یف کنر، م هاام بار کس ی  ک  این 

جاری رای م  رن بعد ک  دیا  خ شان از پ  

گذشت، دم رف ق رفق  رو م  ب نند و فق   فق ا 

رو یر ف اما  م کنن، چان اون  یااشانا 

داشنت ک  ب  اینا  رس دن و ب الخ ه انتر رات  

یست، شع ری شان در یمان  د م  مان ، 

ی دشان م  ه ک  مح وم ن و مستضعف ن رو پل  

ت ق  خادشان ق ار دادند البت  ش یدم  ق دارن 

چان م  تاج  نک دیر ک  ب ید )) ری ا جمهار 

و وکالی مالا ازطبق  ای ب شند ک  مح وم ت 

و مرلام ت مستضعف ن و مح وم ن ج مع  را 

ملا مناده و در فک  رف ه نن ن ب شند، ن  از 

رسم ی  داران و زم ن خااران و صدرنش ن ن م ف  

و غ   در لذات و شهاات، ک  تله  مح وم ت 

و رنو گ سنا ن و پ  ب ینا ن را من  تاانند 

بفهمند(( ن  اینک  نهاایند، من  تاانند بفهمند. 

و مقرص اصل ، من و امث م من یست ر ک  ی  

انته ب ت رو رسرسی گ فت ر و گام جاس زی 

جاس زان رو خاردیر ی  کال ب  این فک  نبادیر و 

اصال این دغدغ  را نداشت ر ک  ب  رشکت در 

انته ب ت ناذاریر مقدرات کشار ع ی م ن ب  

دست چن ن اشه ص  رقر بهارد، راست  وک   

 شام چ  ویژگ  ی ی  ب ید داشت  ب شد؟

 آخ عجب رسماست امشب ای ننه !

ت
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 سجاد خلیلی / مواد



 اسالم به سبــــــــــــــــــــــــــک آمریکایی!
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 رسالتی از جنس دانشجویی

 خانم اعالیی

 ادامه در صفحه بعد...

شیوییم    اسالمی نزدیک میی  در این روزها که به دهه فجر انقالب

کشور در حال پوست اندازی کیرد  اسیت   در   بهرت از جریانی که

بگویم  رشح حال افرادی در نظام اسالمی را که بعد از دوره ای 

خود را دیگر رفرمیست منی دانند   خود را تیجیدییدنیظیر ی ی  

معرفی می کنند  یعنی دیگر منی خواهند به شکل قیدیی یی و 

پوسیده خود  نظام اسالمی را تغییر دهند  درگذشته با باورهیای 

مردم می جنگیدند  جنگ با اعتقادات مردمی که سالیهیا بیا    

زندگی کرده اند  نه فقط زندگی روزمره خشک وخالیی  نیه در 

جنگ و ص ح  در دارایی و نداری پای حرف خود ایستاده بودند  

رفرمیست ها خود را ج وی این باورها گذاشتینید و سیعیی در 

راستای حذف و تقابل با  نها را در پیش گرفتند  و دیدند مردمی 

که انقالب خود را با گوشت و پوست خود ج و برده انید  و در 

تیوانینید   جنگی نابرابر عزیزا  خود را فدایش کردند  چگونه میی

باورها را حذف کنند. حال در زمانه ما  این افراد دوباره بازگشته 

اند  حاال نه با    شعارها و شبهات  باورها را حذف منی کینینید  

باورها را استحاله می کنند دیگر ش شیر را از رو نیبیسیتیه انید  

اهانت ها به مقدسات حذف شده است  مقدسات را جور دیگر 

ج وه  می دهند  پروژه ای که دشی ین 

 88کینه توز پیش گرفته بعد از فتینیه 

که سی ی محک ی از م ت مس ام  در 

دی خورد  کامال میتیوجیه شید کیه  9

عاشورا خط قیرمیز اسیت  اگیر میی 

خواهی خط قرمزها را بگیییری  بیایید 

خط قرمز را یا حذف کنی یا استحیالیه 

کنیی  سیابیقیه حیذف را در دورا  

رفرمیست ها در کشور داشتند  دیدند 

به نتیجه ای منی رسند. گفتند استحاله 

فییکییری را درو  نییظییام ایییرا  بییا 

ریویزیونیست ها پیش می بریم  جریا  ریویزیونیست خواسیتیه 

یا ناخواسته در زمین دش نا  قسم خورده اسالم و مسی ی ییین 

بازی می کنند  بازی خطرناکی است. ایین جیرییا  دییگیر بیه 

اعتقادات توهین منی کند  سعی در تغییرو استحیالیه بیاورهیای 

مردم دارد  مثال اینکه دیگر دش ن  مریکا نیست   مریکا سیعیی 

در براندازی نظام اسالمی ندارد  یا حذف شعار مرگ بر مریکا که 

چه اتفاقی بیافتد  مقام معظم رهربی در بیییانیات ییک سیال 

گذشته شا  مکرراً  نفوذ را مطرح کرده اند به عنوا  میثیال در 

دیدار با فرماندها  سپاه در اواخر شهریور ماه فرمودند: دش ین 

بدنبال دگرگو  کرد  باورهیای جیامیعیه و نیفیوذ در میراکیز 

سازی است. حاال دییگیر بیایید بیراییام   گیری و تص یم تص یم

مسجل شده است  که    افرادی که به دنبال بزک کرد  چیهیره 

 مریکا هستند و دیگر شعارهای استکبارستیزی اول انقالب شیا  

را منی دهند و از  رما  ها خسته شده اند  به قول بیزرگیی کیه 

می فرمود: اینها می گویند ما رابطه با  مریکا را می خیواهیییم  

چه کنیم. از تجدیدنظر   با  و افکارشا  گفتیم اما از ایینیکیه 

چرا به    بی اعتامدیم و چرا می خواهد به این کشور نفوذ کند 

نگفتیم. حال بر نیم که  این ع ل بی اعتیامدی میردم میا  بیه 

 مریکا را با هم بررسی کنیم و جوابی به  قایا  ریویزیونیییسیت 

 در کشور می دهیم:

تقریباً  غاز ورود  مریکا به ایرا  و سایه شومش به ربع قیر  .  1

ی بر میدهممی یی   در اواخر دوره په وی دوم بازمی گردد  خواسته

شد  صنعت نفت( از م ت را شاه نادیده گرفت و دسیت بیه 

زدند  ورود  مریکا به ایرا  هامنیا  28مرداد  88کودتای 

 و ... .

مرداد می گذرییم  انیقیالب اسیالمیی  88از کودتای . 2

پیروز شد غربی ها شاید تصور منی کردند  انیقیالب و 

امام  نخواهند با  مریکا رابطه داشته باشند  امام دست 

رشق و غرب عامل را از رس این م ت کینیار زنید و بیه 

عنوا  ع  دار استکبارستیزی در دنیا ایرا  را شناسیانید. 

جوانا  انقالبی در حرکتی دلیرانه النه جاسوسی را فتیح 

کردند  اسنادی که این مرکز یافت شد  در اوایل انقالب 

به    کسانی که دل در گرو رابطه با  مریکا داشیتینید  

ثابت کرد که  مریکا از هام  ابتدا به دنبال نیفیوذ در 

 دستگاه های ک یدی کشور است.

ح  ه نظامی به  بس که در اثر  وفا  شین بیه شیکیسیت .  3

منجر شد و باردیگر دست خداوند ه راه م ت و امام بود  چیرا 

که م تی که خداوند را یاری کند  خداوند نیز  نها را ییاری میی 

 کنند. 

 ادامه در صفحه بعد....

 

 ریویزیونیست هانفوذ    
 جواد هاشمی/معدن
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دش ن بدنبال 

دگرگو  کرد  

باورهای جامعه و 

نفوذ در مراکز 

گیری و  تص یم

  سازی است تص یم
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  ادامه از صفحه قبل .....

 

كه بتواند مقاصدى را كه    دولت اسالمى ماا
ملت ايران و انقالب عظيم آنها داشتند، تأمني 

دولتى است كه در آن رشوه نباشد،  کند.
خوارى نباشد،    فساد ادارى نباشد، ويژه

اعتنايى به مردم نباشد،    كارى نباشد، ىب  كم
  گرى نباشد، حيف و ميل بيت   ميل به ارشاىف

املال نباشد، و ديگر چيزهايى كه در يك 
در تعاليم دولت اسالمى الزم است. 

البالغه،   امرياملؤمنني)علیه السالم( در نهج 

منظور از  .ى این اصول وجود دارند  همه
طرح اصول اسالمی این نیست که هر وقت 
دولت اسالمی شکل گرفت ما باید با اسب و 
قاطر جا به جا شویم، بلکه در ساختار نظام 

باید این اصول که نشات گرفته از اصالت 
انسان است نهادینه شوند. امروز اگر 
بخواهیم مرحله دولت اسالمی که موجب 

آسایش دنیا و سعادت اخروی است به خوبی 
شکل گیرد عالوه بر تربیت نیروهای مومن و 

انقالبی باید افرادی که پایبند به این اصول 
گیری های تصمیمهستند بتوانند در جایگاه

و تصمیم سازی قرار گیرند که در نتیجه 
مسئولیت ما )امت اسالمی( در انتخاب افراد 

شود. در جایگاه خود باید اصلح خطیر می

نقش مهم قوه مقننه و قوه مجریه در شکل
گیری متدن نوین اسالمی مورد واکاوی قرار 

است.  كشوِر اسالمىگیرد. اما مرحله چهارم 
اگر دولت به معناى واقعى كلمه اسالمى 

گاه كشور به معناى واقعى كلمه  شود، آن

مستقر خواهد  اسالمى خواهد شد، عدالت
به تبعيض از بني خواهد رفت، فقر شود،می

حقيقى براى  شود، عزّت كن مى تدريج ريشه
جايگاه کشور در  آيد و مردم به وجود مى

كند. در این  ارتقاء پيدا مى امللل روابط بني

فضای ترسیم شده یقیناً با ارائه یک الگوی 
زندگی متعالی فرهنگ اسالم جهانی خواهد 

گیری جهان اسالمی شد و باید منتظر شکل
گیری دولت اسالمی به بود. هرچند شکل

معنای واقعی کلمه در زمان انسان کامل 
خواهد بود. الزم به ذکر است تا همین 

مرحله از تشکیل متدن اسالمی هم که پیش
ایم شاهد گسرتش نفوذ نظام در منطقه رفته

 هستیم.

 

 .....3ادامه از صفحه 

ه 
قال

 م

طراحی کودتای نوژه توسط دولت آمریکا  که با کمک افرسان عالی رتبه ارتش .  4

شاهنشاهی ایران سعی در براندازی نظام در هامن آغاز کار داشتند که به حول 

 وقوه الهی به شکست منجر شد.

دولت آمریکا «ساله تحمیلی که آمریکایی ها در بیانیه ای اعالم داشتند:  8جنگ .  5

هر آنچه الزم، و از نظر قانون موجه، است را انجام می دهد تا عراق در جنگ 

چه شده آیا دشمن عوض شده است یا ما عوض شده »با ایران مغلوب نشود.

 ایم.

حمله های شیمیایی صدام به ایران به نقل از آمریکایی ها" این حقیقت نیز اکنون .  6

میالدی  8۸آشکار شده است که برنامه های شیمیایی و میکروبی صدام در دهه 

. چگونه مرگ برآمریکا و این تفکر  "بدون حامیت آمریکا ممکن نبوده است

 نگوییم.

حمله به هواپیامیی مسافربری ایران که با این که همه غیرنظامی بودند در سال .  7

چه می توان گفت، آمریکا در برابر این حادثه هرگز از ایران عذرخواهی  76

 نکرد، بلکه به فرمانده ناو مدال شجاعت داده شد.

تحریم های ظاملانه که از هامن اوایل انقالب اسالمی به هر دلیلی تا به امروز .  8

توسط کنگره و دولت آمریکا وضع کرده اند. آیا این همه جز به زانو در آوردن 

این نظام در این سی و هفت ساله بوده است و آیا دشمنی اش و تفکرش عوض 

 شده است.

زمانی که دولت ایران همچون امروز از مواضعش در برابر آمریکا ئی ها کوتاه می .  9

آمد، در هامن سال ها به عراق و افغانستان حمله نظامی کردند و ایران را " 

 محور رشارت" خواندند. 

که در همه نکات قبلی دشمنی و جنگ در انواع سخت و  88پروژه کودتای نرم .  01

شمسی  6۸نیمه سخت بود گرچه ماهیت جنگ نرم آمریکایی ها از اوایل دهه 

را آنها برای براندازی نظام طراحی کرده بودند،   88کلید خورد، اما کودتای نرم 

ایاالت متحده آمریکا نقش بسیار مهمی در  "آری براندازی که به گفته خودشان 

 " ."انقالب سبز" ایران داشته است

عهد شکنی متعدد دولت آمریکا در مذاکرات و رایزنی های مختلف هسته ای و .  00

هزاران مورد دیگر در کشورهای مختلف هیچ نقطه مثبتی در تاریخ این کشور 

 برای ما منی گذارد.

از خیلی از موارد بزرگ وکوچک دیگر بی اعتامدی گذشتیم، اما با این همه جریان 

اند و این حرف ها   ریویزیونیست در کشور  چون دل در گرو آرمان های انقالب نبسته

و سخن ها به مثابه یاسین در گوش ..... خواندن است ، امید که مؤثر واقع شود. ان 

  شاء الله در مجالی دیگر به علل دیگر بی اعتامدی اشاره خواهیم کرد.



 اهمیت مجلس تراز در بیان امام راحل
گذار فقید نظام مقدس جمهوری اسالمی، امام  از منظر بنیان

خمینی)ره(، مجلس شورای اسالمی یكی از قوای اصلی كشور 
است كه جایگاه و اهمیت بسیار واالیی دارد و در رأس متام 
نهادهای كشور دانسته شده است. بر اساس اندیشه آن حرضت، 
اكرثیت قاطع مسائل مهم كشور، وابسته به مجلس است و 
حداقل آنچه پس از دوران مرشوطیت بر رس ملت مظلوم ایران 

املللی  های بین آمده و این كشور اسالمی را دستخوش توطئه
ساخته، ریشه در مجلس دوران ستمشاهی داشته است؛ چنانچه 

كه  استكنم  مجلس محلی  من تكرار می«فرمودند: مكرراً می
واسطه یا باواسطه به آن  اكرثیت قاطع مسائل مهم كشور بی

وابسته است. هرچه به رس این ملت مظلوم در طول زمان پس 
طور  شاهی آمد، به  از مرشوطیت تا آخر دوره انتصابات ستم

های فاسد بود كه ملت در انتخاب منایندگانش یا  قاطع از مجلس
هیچ دخالت نداشت یا دخالت بسیار ناچیزی داشت مجلس 
شورای اسالمی است كه در رأس متام نهادهای جمهوری اسالمی 

 »است.
 دیدگاه رهرب انقالب در مورد انتخابات:

رهرب انقالب همواره در همه ی ادوار انتخابات یکی از پایه های 
تحلیل خود در انتخابات پیش رو را به بررسی برنامه و نقشه ی 
دشمنان در انتخابات اختصاص داده اند. بنابراین یکی از 
محورهایی که می تواند از سوی نیروهای مؤمن انقالبی برای 
فهم دغدغه ی رهربی برای انتخابات اسفند امسال مورد ارزیابی 
قرار بگیرد، بررسی تطبیقی سخنان ایشان درباره ی نقشه ی 

با ادوار گذشته است.حال باید این  ۴۹دشمن در انتخابات سال 
سؤال را مطرح کرد که از نگاه رهرب حکیم و فرزانه ی انقالب 
دشمن در همه ی ادوار انتخابات چه برنامه ای برای کشور، 

 نظام و ملت ایران داشته است.
 برنامه دشمن:

توجه کنید تا مطلب در ذهن ها بنشیند. خربهایی که ما داریم، 
تحلیل هایی که برای ما می آید، از طرف آنهایی که تحلیل های 
آنها را به ما منعکس می کنند، ]دشمنان[ دائم در فکر این 
هستند که چه کار کنند این انقالب را از بین بربندکسانی که در 
مسائل گوناگون دسرتسی به اطاّلعات دارند، خوب می دانند که 
چه دامی برای کشور گسرتده اند. .. برادران عزیز! امروز روز 

 حّساسی است، روزگار، روزگار فوق العاده حّساسی است. 

شاید یکی از روش های مناسب و دقیق برای فهم دقایق و 

ظرایف بیانات حرضت آیت ا... خامنه ای بررسی تطبیقی بیانات 
ایشان درباره ی پدیده ها و رویدادهای مشابه باشد. یعنی برای 
فهم تأکید و ترصیح جدید و به روز رهربی درباره ی یک 
موضوع مثل انتخابات می توان محورهای کلی بیانات ایشان در 
سال جاری را با محورهای کلی بیانات درباره ی انتخابات دوره 
ی قبل و یا ادوار قبلی به صورت تطبیقی مقایسه کرد. با این 
توضیح برای کسانی که با روش های علمی و تبیینی بیانات رهرب 
معظم انقالب را مطالعه می کنند، دو سخرنانی اخیر ایشان در 
باب انتخابات پیش رو در اسفندماه امسال تفاوت مشخص و 
محسوسی با همه ی سخرنانی های ایشان درباره ی ادوار 

 .انتخابات مجلس شورای اسالمی و خربگان قانون اساسی دارد

ی ادوار انتخابات یکی از پایه های  رهرب انقالب همواره در همه
ی تحلیل خود در انتخابات پیش رو را به بررسی برنامه و نقشه

دشمنان در انتخابات اختصاص داده اند. بنابراین یکی از 
محورهایی که می تواند از سوی نیروهای مؤمن انقالبی برای 
فهم دغدغه ی رهربی برای انتخابات اسفند امسال مورد ارزیابی 
قرار بگیرد، بررسی تطبیقی سخنان ایشان درباره ی نقشه ی 

 .با ادوار گذشته است. ۴۹دشمن در انتخابات سال 

حال باید این سؤال را مطرح کرد که از نگاه رهرب حکیم و 
فرزانه ی انقالب دشمن در همه ی ادوار انتخابات چه برنامه ای 

 برای کشور، نظام و ملت ایران دارند:

به تعطیلی کشاندن انتخابات، مخدوش کردن انتخابات، شبهه .  1
در آزاد بودن انتخابات، انکار وجود مردم ساالری، سوءاستفاده 

 علیه امنیت کشور.

برنامه ی دشمن علیه حضور پرشور و گسرتده ی مردم در .  2
ترساندن مردم از خطر حمله ی دشمن، تهمت سامل ، انتخابات

نبودن انتخابات، تلقین دلرسدی و بی تفاوتی مردم، تحریم 
 انتخابات

برنامه ی دشمن برای جلوگیری از انتخاب افراد صالح، غوغا، .  3
تهمت زنی، هوچی گری و تبلیغات فریبنده، نفوذ افراد ناصالح 

 و کسانی که دلشان دنبال حرف آمریکاست.

 ادامه در صفحه بعد...

 

 سید سجاد بنی لوحی/ مکانیک کلید واژه ها
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 ادامه از صفحه قبل 

 :موریانه صفت ها

بار دیگر عبارات   برای پاسخ به این سؤال یک
ابتدایی این یادداشت را مطالعه کنید. رهرب معظم 
انقالب در بیانات اخیر خود که بخش قابل توجهی 
از آنها را به موضوع انتخابات اختصاص دادند به 
وضوح بر بعد جدیدی از برنامه دشمن برای 
انتخابات پیش رو تأکید می کنند. چه آنجا که در 
دیدار با امئه ی جمعه از نفوذ موریانه ها در 

مردم »مجالس شورای اسالمی و خربگان می گویند: 
در باب انتخابات باید خیلی متوّجه این باشند. اگر 
فرض کنیم عنرص نفوذی به شکلی وارد مجلس 
شورای اسالمی بشود یا وارد مجلس خربگان بشود یا 
در ارکان دیگر نظام نفوذ بکند، مثل موریانه از 
داخل می َجود و پایه ها را سست می کند و فرو 
می ریزد؛ قضیّه این جوری است. مسئله ی نفوذ 

  خیلی مهم است.

رهرب انقالب مانند همه ی مصلحان اجتامعی تاریخ 
برای درک بهرت این خطر توسط مردم، آینده ی 
خطرناک تحقق این برنامه ی دشمن را نیز به 
وضوح تصویر می کنند. چه آنجا که درباره ی 
نگرانی خود از آینده ی مجلس شورای اسالمی می 

بحمدا... مجلس کنونی ما، در مسائل بین »گویند: 
املللی، مواضع خیلی خوبی می گیرد؛ این خیلی 
برای کشور مغتنم است. این کجا، و اینکه یک 
مجلس شورایی ما تشکیل بدهیم که در مقابل 
دشمنان بین املللی و جبهه ی متّحد دشمنان، حرف 
آنها را بزند ]کجا[؛ اینها خیلی با هم فرق می کند. 
این کجا که مجلسی داشته باشیم که چه در قضیّه 
ی هسته ای و چه در قضایای گوناگون دیگر، حرف 

 »دشمن را تکرار بکند.

و چه آنجا که اهمیت فوق العاده مجلس خربگان 
در تضمین آینده ی انقالبی نظام اسالمی و جایگاه 
رهربی بر اساس راه و مکتب امام را گورشد می 

مجلس خربگان بنا است که رهرب انتخاب »کنند: 
کنند؛ ]این[ شوخی است؟ آن روزی که رهرب فعلی 
در دنیا نباشد یا رهرب نباشد، باید اینها رهرب انتخاب 
بکنند. چه کسی را انتخاب خواهند کرد؟ آیا کسی 
را انتخاب خواهند کرد که در مقابل هجمه ی 
دشمن ِبایستد، به خدا توکّل کند، شجاعت نشان 
بدهد، راه امام را ادامه بدهد؟ آیا چنین کسی را 
انتخاب می کنند یا کسی را انتخاب می کنند که 

 »جور دیگری است؟ این خیلی مهم است.

های از حرضت امام خمینی)ره( و   این ها کلید واژه
مقام معظم رهربی پیرامون انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و خربگان رهربی بود که هر چند کوتاه 
اشاره شد و تحلیلی مخترص از آنها داده شد، ان 
شاء ا... در این فرصت کوتاه تا انتخابات سعی مان 
بر این است، که این واژه ها که هر روز و در هر 
سخرنانی رهربی به آن تذکری می دهند را با 

 چشامنی باز ببینیم و به کار بربیم.

ما در این دورانی که فضای جامعه هم از طرف 
داخل و هم از طرف دشمن، غبارآلود جلوه 

دهند، باید گوشامن به دهان رهربی باشد و با   می
بصیرتی عامرگونه بتوانیم تکلیف خود را به 
رسانجام برسانیم. پس باید با منظومه فکری امام و 
رهربی آشنا و مسلامت انقالب را بپذیریم تا بتوانیم 
از سخنان رهربمعظم انقالب به خوبی استفاده 

 کنیم.
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