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 .یادآور تجاوزگری صدام بر خاک ایران اسالمی است 2359شهریور  32

اما آنچه حائز اهميت است  ،هرچند که عاقبتی شوم نصيب این دژخيم شد

صدام یک مهره ای بيش نبود که با پایان تاریخ  آن که فراموش نکنيم،

مين کننده کسانی که محرک و تأ اما ؛به زباله دان تاریخ پيوست ،مصرفش

نيازهای مختلف این مزدور بودند هنوز هستند، عداوت و کينه شان نه تنها 

و در شکل و قالبی جدید است کمتر نشده بلکه چندین برابر گشته 

 م برای از بين بردن  هستی و شاکله این نظارا عزم خود و خودنمایی کرده، 

  .به هر نحو و قيمتی به کار بسته اند

این ابلهانه است که بپنداریم آمریکا و هم پيمانانش دست از دشمنی 

 یجاد روابطی دوستانه با ما هستند.برداشته و به دنبال ا

آنها در هر لحظه و هر زمان مترصد فرصتی بوده و هستند که نيش زهر دار 

 .خود را بر پيکره این نظام وارد سازند

رزمندگان اسالم با دالوری غير قابل وصفی توانستند در برابر تمامی  !بله

کشورهای مستکبر ایستادگی نموده، با بذل جان خود از آب و خاک و 

  .نگهداری نماینددفاع و ناموس مان 

سالح دشمن تغيير یافته است و  چون است، امروز نوع دفاع متفاوت گشته

را در قالب دیگری تعریف  آن ر نرم،با تبدیل شدن جنگ سخت به کارزا

)ماهواره( و کنار  ریزهای دشمن روی پشت بام ها. امروز خاککرده است

د و آرام آرام فکر و ذهن )شبکه های اجتماعی( جوالن می دهن دستمان

 خویش قرار داده اند. مقاصد شوم را هدف آماج  یکایک مردم ما

 و با اسلحه تبليغات، در این زمانه دشمن تمام قد وارد ميدان شده 

فریبکارانه سعی در توجيه اقدامات ننگين خود دارد، ما باید با هوشياری 

عزیز و فرزانه مان حضرت  ات رهبرتمام و با اتحاد و با کاربردی کردن منویّ

ار را دوباره به خاک بماليم تا تحت بينی دشمن غدّ،  امام خامنه ای

 العسکریتوجهات صاحب حقيقی انقالب حضرت حجه بن الحسن 

 ان شاء اهلل  بيرون بيایيم . امتحان نيز سرفرازانه از این ميدان
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که حاال نه در این جا این توافقی -آن ها به خيال خودشان، در این جریان مذاکرات هسته ای

جا معلوم نيست که رد بشود یا قبول، هم هم این  ؛هنوز تکليفش معلوم است نه در آمریکا

نيت آن ها این بود که از این مذاکرات و از این  -آن جا معلوم نيست که رد بشود یا قبول

ین راه را به توافق، وسيله ای پيدا کنند برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه را بستيم و ا

طور قاطع خواهيم بست؛ نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها را در کشورمان اجازه خواهيم داد، نه 

–نفوذ سياسی آن ها را، نه حضور سياسی آن ها را، نه نفوذ فرهنگی آن ها را؛ با همه توان 

 م داد.مقابله خواهيم کرد؛ اجازه نخواهي -که این توان به حمداهلل امروز توان زیادی است

 22/5/2391بيانات در دیدار اعضای مجمع جهانی اهل بيت 

ملت ایران باید متحد باشد. از این قضایای هسته ای و غيرهسته ای و مانند این 

باالخره یک کاری –ها، دودستگی درست نشود که هر دسته یک جور بگویند 

است دارد انجام می گيرد، مسئولينی دارد، دارند دنبال می کنند؛ ان شاءهلل آن 

بين مردم نباید  -چه منافع ملی است تشخيص بدهند و دنبال آن باشند

 دودستگی به وجود بياید؛ دشمن این را می خواهد...

 22/1/2391بيانات در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی 

نيت دشمن از مذاكرات و توافق این بود كه وسيله ي نفوذ پيدا كند 

 به داخل كشور، ما را نفوذ را بستيم و به طور قاطع خواهيم بست

 بين مردم نباید دو دستگي به وجود آید...

 دشمن این را مي خواهد...
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دوازده سال کشمکش با جمهوری اسالمی، نتيجه]اش[ این شد که این ده سال، 

شش قدرت، امروز ناچار شدند که گردش چند هزار سانتریفيوژ را در کشور تحمل 

کنند؛ ناچار شدند ادامه ی این صنعت را در کشور تحمل کنند؛ ناچار شدند ادامه ی 

عه ی صنعت هسته تحقيقات و توسعه ی این صنعت را تحمل کنند. تحقيق و توس

ای ادامه خواهد یافت؛ گردش صنعت هسته ای ادامه خواهد یافت؛ این چيزی است 

که آن ها سال ها تالش کردند، ]ولی[ امروز روی کاغذ آوردند و امضا دارند می کنند 

 که حرفی ندارند. این معنایش چيست جز اقتدار ملت ایران؟
 22/1/2391خطبه های نماز عيد فطر 

 در هر صورت سياست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هيچ تغييری نخواهد کرد.

همان طور که بارها تکرار کردیم، ما با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و 

منطقه ای مذاکره ای نداریم؛ در مورد مسائل دو جانبه مذاکره ای نداریم؛ گاهی در 

موارد استثنایی مثل این مورد هسته ای، بر اساس مصلحت مذاکره کرده ایم؛ این 

هم مواردی بوده است که من در سخنرانی  مورد هم فقط نبوده است، قبل از این

های عمومی قبلی به آن ها اشاره کرده ام. سياست های آمریکا در منطقه با 

 درجه اختالف دارد. 212سياست های جمهوری اسالمی 
 22/1/2391خطبه های نماز عيد فطر 

 

غني سازي، تحقيق و توسعه ي هسته اي و گردش صنعت تداوم 

 اثبات اقتدار ملت ایران در مذاكرات -هسته اي با امضاي توافق

سياست ما در مقابل دولت مستكبر آمریكا هيچ 

 تغيري نخواهد كرد
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 حجت االسالم قهرمانی

 در دنيا: نگهبان شورای مشابه یهانهاد

 دارند خود ذهن در را شبهه این ایعده

 شورای نظارت به مربوط اصول که

 غير اصولی اساسی، قانون در نگهبان

 اساسی قانون در فقط و بوده دموکراتيک

 جای سؤال این حال دارد؛ جای ایران

 مشابه نهادهایی که دارد بررسی و تحقيق

 کشورهای خصوص به دیگر کشورهای در

 داردیانه؟ وجود دموکراتيک ساختار دارای

 اعمال منظور به دنيا کشورهای اکثر در

 وجود قانونی مراجعی انتخابات، بر نظارت

 جمهوری در «نگهبان شورای. »دارند

 در «اساسی قانون دادگاه» ایران، اسالمی

 شورای»مصر، در «النقد محکمه» ترکيه،

 در «عدالت عالی دیوان» و «اساسی قانون

 در «اساسی قانون دادگاه» فرانسه،

 در «سنا» و «نمایندگان مجلس»آلمان،

 و انگلستان در «عوام مجلس» آمریکا،

 این روسيه، در «اساسی قانون دادگاه»

 بنابراین. نمایندمی ایفا را نظارتی نقش

 ایران، اساسی قانون نگهبان شورای مشابه

 تحت نهادهایی هم دیگر کشورهای در

 که وجود دارند دادگاه یا شورا عنوان

 انتخابات صحت بر نظارت هاآن یوظيفه

 است آن دارد وجود که تفاوتی تنها. است

 هب درنهایت نظارت این دردیگرکشورها که

 عدالت، عالی دادگاه اساسی، قانون دادگاه

 یا کشور عالی دیوان اساسی، قانون شورای

 را تصميم واپسين که دیگری مشابه نهاد

 یا شخص به تصميم این برابر در و گرفته

 .شودمی ختم نيست، گوپاسخ نهادی
 

 جمهوری اساسی قانون 99 اصل اساس بر

 یوظيفه نگهبان، شورای ایران، اسالمی

 به. دارد عهده بر را انتخابات بر نظارت

 یاد نظارت نگهبان، شورای تفسير موجب

 است «استصوابی نظارتی» اصل این در شده

 از انتخابات اجرایی مراحل تمام شامل که

 کاندیداها صالحيت رد و تأیيد جمله

 بر نظارت از هابرخی تلقی. باشدمی

 حقوق در محدویت نوعی ایجاد انتخابات،

 خبرگان در که آن حال. است مردم سياسی

 در دیدگاهی چنين( 2351) اساسی قانون

 وجود مردم حقوق و نظارت یمسأله مورد

 است. نداشته
 

 با نگهبان شورای کارکرد یمقایسه

 کشورها دیگر در مشابه نظارتی نهادهای

 دموکراتيک، نظام دارای کشورهای در آیا

 دارد؟ وجود نگهبان شورای مشابه نهاد
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 نگهبان شوراي با نهادها این عملكرد يمقایسه

 :نظارت بودن استصوابي -0

، فرانسه. م2951 اساسی قانون 59 اصلمطابق 

 سر بر درگيری صورت در اساسی قانون شورای

 با سناتورها و نمایندگان انتخاب مطابقت

 اساسی قانون. کندمی گيریتصميم قانون،

 خود اصل 5 بند در نيز آمریکا متحده ایاالت

 انتخابات، داور مجلسين از یک هر: »گویدمی

 خود به مربوط اعضای خصوصيات و آن نتایج

 59 اصل عبارات در نظر دقت باباشند. می

 یکلمه خصوص به فرانسه، اساسی قانون

«statue» فرمان کردن، امر» معنای به 

 دادن انجام تسلط و قدرت با دادن، رأی دادن،

 شودمی استنباط چنين. باشدمی «فرمودن و

 انتخابات تطبيق در اساسی قانون شورای که

 ناظر یک نظارت از فراتر نظارتی قانون، با

 آمر یک مقام در امر جا این در. دارد اطالعی

 . نمایدمی گيریتصميم و دهدمی فرمان

 آمریکا، اساسی قانون اول اصل 5 بند در

 لغت این و شده استفاده «Judge» یکلمه

 و قضاوت» معنای به حقوقی اصطالح در

 از یکی حقوقی منظر از. است «کردن داوری

 توسط که هاییتصميم هایویژگی و خصایص

 و بودن آورالزام شود،می اتخاذ داور یا قاضی

 .هاستآن داشتن آمریت
 

 متحده ایاالت مجلسين رو این از

 نتایج انتخابات، داور( سنا و نمایندگان)

 صالحيت و اعضا خصوصيات آن،

 دارای حيث این از و هستند نمایندگان

 اگر که چرا. باشندمی استصوابی نظارتی

 چون الفاظی استعمال بود، این از غير

«Judge» و «statue» و موردبی 

 از استفاده در ضرورتی و نمودمی جانابه

 نوع ترینکامل که آن حال. نبود هاآن

 .است «استصوابی» نظارت نظارت،
 

 ایران اساسی قانون 99 اصل مضمون

 فرانسه اساسی قانون 59 اصل شبيه نيز

 متفاوت نظارت، مرجع تنها و باشدمی

 در تطبيقی لحاظ از بنابراین. است

 قانون به توانمی 99 اصل تفسير

 از منظور و نمود رجوع فرانسه اساسی

 بهتر را نظارت این استصوابی ماهيت

 قانون 21 اصل طبق چنينفهميدهم

 منتخب، نمایندگان به نروژ، اساسی

 توسط که شد خواهد اعطا اعتبارنامه

 قرار تصویب و بررسی مورد مجلس

 طور به «تصویب» عبارت. گرفت خواهد

 .دارد داللت استصوابی نظارت بر صریح
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 فراگير نگهبان، شورای نظارت همانند کشورها دیگر در انتخابات بر نظارت هایویژگی از

 با. باشدمی انتخابات جریان مراحل تمامی شامل نظارت این یعنی. است نظارت بودن

 صحت بر نظارت اساسی قانون شورای» فرانسه، اساسی قانون 51 اصل به استناد

 این بنابراین،. دارد عهده بر را انتخابات نتایج اعالم و هااعتراض به رسيدگی انتخابات،

 «.است انتها تا ابتدا از انتخابات مراحل تمام یبرگيرنده در نظارت
 

 انتخابات ابطال یا نمایندگي ابطال قدرت -4

 کشورهای اساسی قانون مواد به توجه با

 نمود استنتاج توانمی راحتی به نيز دیگر

 آن در انتخابات بر نظارتی نهاد یوظيفه که

 که است استصوابی نظارت یک نيز کشورها

 جریان یا و نمایندگی نهایت در تواندمی

 عنوان به. نماید اعالم باطل را انتخابات

 آشکارا رومانی اساسی قانون 12 اصل نمونه،

 در ملی بزرگ مجمع که داردمی بيان

 نماینده هر انتخاب صحت عدم یا صحت

 ابطال یا صحت به نسبت و داشته صالحيت

 این تردیدبی. گيردمی تصميم وی انتخاب

 قدرت که استصوابی نظارت بر قانونی نص

 .نمایدمی تأکيد دارد، را انتخابات ابطال

 فرانسه اساسی قانون 59 اصل چنينهم

 و بررسی از پس شورا دارد،می اعالم

 شکایت مورد حسب بر تواندمی رسيدگی

 یا و نماید باطل را انتخابات کند؛ رد را

 در. کند اصالح را شده اعالم نتایج که این

 نيز ژاپن اساسی قانون 55 اصل راستا این

 صالحيت مورد در قضاوت: دارد تصریح

 یعهده به مجالس از یک هر اعضای

 کردن محروم.بود خواهد مجلس همان

 نمایندگی، سمت از نمایندگان از یک هر

 از سوم دو حداکثر تصویب به باید

 .برسد جلسه در حاضر نمایندگان

 تأیيد چون مواردی نيز کانادا عوام مجلس اختيارات ترینمهم از این بر افزون

 قانون 22 اصل طبق چنينهم. باشدمی هاآن برکناری و نمایندگان یاعتبارنامه

 به مربوط انتخابات صحت تواندمی اساسی قانون عالی دادگاه سوریه، اساسی

 .سازد مخدوش را اینماینده
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 اتخاذي تصميم مورد در نهادي هيچ به نظارتي مرجع گویي پاسخ عدم -3

 نيز و دولتی نهادهای به گوییپاسخ به الزام عدم استصوابی، نظارت نتایج جمله از

 مطابق. دارد تأکيد اساسی اصل این به آشکارا کشورها اساسی قانون. است مردم

 هایارگان نظارت و عمومی یاداره تحت انتخابات» ترکيه اساسی قانون 29 یماده

 عالی شورای تصميم به مقامی هيچ سوی از اعتراضی هيچ. شوندمی انجام قضایی

 «.نيست وارد انتخابات
 

 ابتداي از نظارت بودن فراگير و عام --4

 آن پایان تا انتخابات

 در انتخابات بر نظارت هایویژگی دیگر از

 نگهبان، شورای نظارت همانند کشورها دیگر

 نظارت این یعنی. است نظارت بودن فراگير

 انتخابات جریان مراحل تمامی شامل

 اساسی قانون 51 اصل به استناد با. باشدمی

 بر نظارت اساسی قانون شورای» فرانسه،

 و هااعتراض به رسيدگی انتخابات، صحت

. دارد عهده بر را انتخابات نتایج اعالم

 تمام یبرگيرنده در نظارت این بنابراین،

 اقدام و است انتها تا ابتدا از انتخابات مراحل

 افراد طرف از شکایت طرح به نياز آن به

 نيز رهگذر این از که چند هر ندارد، نفعذی

 .«شود وارد موضوع در تواندمی شورا

 قانون 29 یماده چنينهم

 که دارد تصریح ترکيه اساسی

 تمامی انتخابات عالی شورای

 منظور به را اجرایی هایاقدام

 منظم و مناسب برگزاری تضمين

 انجام به پایان تا آغاز از انتخابات

 تصميم و تحقيق رسانده،

 در رسيده هایشکایت یدرباره

 از بعد و قبل هایتخلف مورد

 انتخابات تعيين و گيری رأی

 ملی اعالی مجلس اعضای مجدد

 .نمایدمی اتخاذ را ترکيه
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 سميرا رحمانيان

که در اسالم، سياست و دیانت به هم بعد از بيان این نکته  امام خمينی

 :مسيحيت و یهودیت نيستدین اسالم مثل  که کنند تصریح می ،آميخته است

له عيد قربان و قربانی کردن در راه خداست که أبسيار زیاد است مسیکی از شعایری که توجه به آن 

 قربانی کردن هواهای نفسانی برای خداست تا انسان به کمال خود برسد. ،نهایت آن

و اهميتی که موسم حج و اعمال آن )از جمله قربانی کردن( در له أبر این مس با توجه به تأکيد اسالم

 امام خمينی .محور وحدت مسلمين شناخته شده است عنوانگردهمایی مسلمانان دارد، به 

اسالم تمامش »داند، و از آنجا که ایشان معتقد است که را مشکل جهان اسالم می« تفرقه»

جویی و رفع این مشکل های اسالم به دنبال چارهبا استفاده از ظرفيت 2«سياست است

 د.باشها عيد قربان میکی از ظرفيتی که باشدمی

 

 

ها هست؛ و  [ یعنى این مذهبى که حاال دست مسيحیمثل مذهب مسيح ]نيست»اسالم 

گویند که هيچ مذهبش این بوده است که اینها اآلن مى من گمان ندارم که مسيح

کارى نداشته باشند به زندگى مردم و هيچ کارى به وضع سياسى نداشته باشند، و همين 

بروند و یک زنگى بزنند و دنبال آن زنگ هم یک عبادت مختصرى بکنند و تمام بشود 

ذهب مسيحى باشد؛ [. من گمان نکنم که در دنيا همچو مذهبى مبرود سراغ ]کارش

منحرف شده است این مذهب. مذهب یهود و همين طور مذهب نصارا انحرافات پيدا کرده 

 است، دست در آن وارد شده است. مذهب اسالم، که سندش قرآن است و محفوظ هست، 

 2«حتى یک کلمه تغيير نکرده است.            
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عيد سعيد و مبارک در حقيقت آن روزى است که با بيدارى مسلمين و تعهد علماى »

و این  ،تمکاران و جهانخواران بيرون آینداسالم تمام مسلمانان جهان از تحت سلطه س

مقصد بزرگ زمانى ميسر است که ابعاد مختلفه احکام اسالم را بتوانند به ملتهاى زیر 

ا با اسالم ناشناخته آشنا کنند، و فرصتها را براى این امر ستم ارائه دهند. و ملتها ر

ساز مغتنم شمرده و از دست ندهند. و چه فرصتى باالتر و واالتر از بزرگ سرنوشت

کنگره عظيم حج که خداوند متعال براى مسلمانان فراهم آورده است. و مع األسف 

اى حکومتهاى جور در ساز به واسطه انحرافهابعاد مختلف این فریضه عظيم سرنوشت

مين و هاى بعضى از معمّ فهمی کشورهاى اسالمى و آخوندهاى فرومایه دربارى و کج

 3«کشورهاى اسالمى در پرده ابهام باقى مانده است. نماها در تماممقدس

 

 نویسند:ایشان در پيامشان به كنگره حج مي
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دین اسالم برخوردار است تا جایی که  با توجه به این که عيد قربان از اهميت بسياری در

ان قربانی را در این روز بر همه به احترام پيامبری از پيامبران اولوالعزم، خدای سبح

 :حضرت ابراهيم پرداخت باید به بررسی کار ،بيت اهلل الحرام واجب کرده استحجاج 

تاریخ هم قهرمانانی را دیده که 

ابراهيم وار در راه تحقق وعده های 

الهی اسماعيل قربانی کرده اند و هم 

انسانهای سست و بی اراده ای را 

دیده که برای رسيدن به دنيا حتی از 

قربانی شدن حسين عصر خود هم 

 نگذشته اند.

 .واهلل خيرالحاکمين...

 

ایشان با اقدام به قربانی کردن پسر خود 

در پيشگاه خدای متعال صدق و راستی 

خود را در اطاعت و فرمانبرداری از 

پروردگار خود ثابت کرد و پس از آن بود 

که به مقام امامت نایل شد؛ این سوال 

بجاست که ما نيز از خود بپرسيم که در 

تحقق اهداف الهی در جامعه اسالمی تا 

به وعده های خود پایبند هستيم؟ آیا  کجا

برای تحقق جامعه والیی انقالبی حاضریم 

از جان، فرزند، مال و آبروی خود بگذریم 

یا اینها را بر جامعه مهدوی ترجيح داده و 

همچون مردم کوفه پس از مدتی از حرف 

خود بر می گردیم و انقالبی را که با خون 

ی هزاران شهيد به ثمر نشسته است، فدا

 خانواده، فرزند و... خود می نمایيم؟!

 

 پی نوشت ها:

 222، ص 2صحيفه امام، ج -2

 111ـ  112، ص 1صحيفه امام، ج -2

 22، ص 29صحيفه امام، ج -3
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نيمی از عمر دولت تدبير و اميد در حالی به 

سر آمده که دو سال قبل با شعار عبور 

وضعيت اقتصادی مردم و حل مشکالت در 

یکصد روز پا در عرصه کارزار سياست اجرای 

 گذارد وسکان هدایت دولت را تحویل گرفت.

شناسی سياسی و با نگاهی گذرا به جامعه 

و  ارتباط جامعه با قوه مجریه  )دولت (

اجتماع  تعریف سه سطح تعامل دولت با

 رو خواهيم شد:روبه

 تعامل مستقيم با بدنه اجتماع -0

 تعامل از طریق كارایي و كارآمدي -4

 تعامل در سطح رسانه-3

قدر مسلم دیدگاهی که مطلوب جامعه است 

کارآمدی دولت  گزینه ی دوم یعنی کارایی و

معضالت و  قالب حل مشکالت و درکه است 

ی روزمره آنان متجلی می شود. خواسته ها

که دولت فعلی با گره زدن تمامی  یدر حال

مشکالت و مسائل کشور در همگرایی با 

تعریف  (5+2یافته)توسعهبهکشورهای موسوم

بخشی و کارآمدی خود را  کرد تا آنجا که اثر

 موکول کرده است. به بعد از مذاکرات
 

)اثبات  گپی یا در این بين این خأل

خودش را در  توانمندی و کارایی(

سطح سوم و تمرکز به رسانه پر کرده 

دولت به پاسخگویی  است و به عبارتی،

در فضای رسانه ای ایفای نقش می 

کند تا آنجا که هویت کاری و 

عملگرایانه اش تحت الشعاع این فضای 

رسانه ای قرار گرفته و دولت هویت 

ود آن عدم رسانه ای پيدا کرده که نم

 سعه صدر در قبال نقد منتقدان است.

با شعار  آغاز کار دولت که در همان 

، همگرایی با غرب و لغو تحریم ها

دولت تدبير و اميد  به کار کرد، شروع

 با سه گروه مواجه شد :
 
یعنی افرادی که از همان : مخالفان-2

مخالف برنامه 92خرداد در سال  21

های دولت بوده و نقدی اساسی به 

این گروه هر چه که  .ایشان داشتند

به جلو می رفت  پروسه ی زمانی رو

از عملکرد نقدشان  رادیکال تر شده و

 تندتر می شد.دولت 
 

برای  دولت روحانی، مهبلی "رحم اجاره ای "مجموعه اصالح طلبان: با مطرح کردن -2

در دستور کار  ساختار خود قلمداد کرده و نقد حداقلی و گرایش حداکثری، تنفس و ترميم 

 خویش قرار دادند.
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روی همين اصل است که به نظر می رسد 

آگاهانه  ،اميد نظریه پردازان دولت تدبير و

به نزاع بر را، آگاهانه نزاع بر سر کارایی  یا نا

خطوط کمرنگ را  سر مواضع تبدیل کرده و

طراحی کردند تا در صورت به نتيجه 

-پالن دوم حيات سياسی ،نرسيدن مذاکرات

مانند آنچه فضای ؛ اجتماعی اش را اجرا کند

موافق و مخالف یک جریان  قطبی و دو

 قلمداد می شود.

ی پيروزی بزرگ القا بزرگ نمایی برجام و

مباحث حاشيه  ایجاد برای ملت و دولت و

حمله مجدد به "عمومی مانند  ای در افکار

چيزی زیر  کسی و هر هر" ،"شورای نگهبان

بازگشایی سفارت " ،"د بودچتر قانون خواه

عدم " و "انگليس بدون اعمال نظر مجلس

و... می تواند نمونه  "ارسال برجام به مجلس

 قلمداد شود. هایی از این جریان
 

دولت با تمرکز در گروه سوم از طریق رسانه 

–های حامی خود به دوپينگی اجتماعی 

یعنی از این گروه سوم که ؛ سياسی دست زد

اکثریت جامعه نيز بوده اند استفاده  اتفاقاً

در گرو را کرده و حل مسائل و مشکالت 

می کند تا آنجا که معرفی توافق هسته ای 

مردم هم به این توافق حتی آب خوردن 

مربوط می شود و کارایی اش را به بعد از 

 توافق موکول می کند.

 ،در ادامه اگر برجام با شکست مواجه شود

ایده دیگری برای اداره جامعه  دولت عمالً 

این  ،هم برجام به تصویب برسد اگر ندارد و

سياسی برداشته شده و –دوپينگ اجتماعی 

سختی در قبال دولت با راستی آزمایی 

شعارهای خویش در باب مسائل اقتصادی، 

 و زندگی مردم، چرخيدن  چرخ سانترفيوژها

 بازگرداندن عزت به پاسپورت ایرانی و...

 مواجه خواهد شد.
 

ن کرد يبتوان نرمش قهرمانانه و انعطاف حاکميت و نظام را در این راستا تعریف و تبي شاید

اقدامات چالش آفرین که نتيجه آن جلوگيری از سرشکستگی و رفتارهای رادیکالی دولت و 

 احتمالی برای نظام مطرح کرد.

عدم  ن مواجه خواهد بود بحث کارایی و کارآمدی،آبه نظر می رسد چالشی که دولت با 

این امر با توجه به این که اعمال . پاسخگویی به وعده ها و شعارهای انتخاباتی خواهد بود

 ملموس تر خواهد بود. ،اهد یافتتحریم ها کماکان در ابعاد و بهانه های دیگر ادامه خو

 سکه، چاه ویلینقش عمده ای را ایفا خواهد کرد و روی بد  ،تا آنجا که معيشت در پسا توافق

 . خواهد بود که بيرون  آمدن از آن بسيار مشکل خواهد بود
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دولت در حالتی خوش بينانه در  ،ضمن آنکه پس از توافق احتمالی و تصویب برجام

بدنه و سرمایه اجتماعی از مهمترین آنها خواهد  ،نوسی قرار می گيرد که کسب پایگاهژا

 بود که به کمک رسانه های حامی اش و بهره از تکنيک های  روانی تا انتخابات آتی

 ( به طول خواهد انجاميد.91)اسفند 

 اما علی رغم تمامی این جریانات مطرح شده وظيفه ما چيست؟

کند وظيفه ای دینی  چارچوب نظام کار کمک به هر دولتی تا مادامی که در

 و ملی است.

 بنابراین باید دولت فعلی را حمایت کرد زیرا:

 ،در شرایط پسا برجام عدم حمایت از دولت خصوصاًالف(

رادیکاليزه شدن آن را در خواهد داشت که در نهایت دامن نظام 

 را خواهد گرفت.

دولت روحانی بخشی از تاریخ دفتر انقالب را رقم خواهد زد ب(

کمک به دولت ایشان تالش برای موجه ساختن چهره نظام پس 

 .و انقالب خواهد بود

وکراتيک به مدولت تدبير و اميد در شرایط مردم ساالرانه و د ج(

بنابراین عدم تمکين و لرزان ساختن پایه  ،قدرت رسيده است

سوق  11ی مانند فتنه سال ثما را به حوادخدای ناکرده  ،های آن

 خواهد داد.

سال همدلی و سال بنا بر فرمایش رهبر معظم انقالب، ام د(

همزبانی است که این امر در قالب حمایت نقادانه از دولت تجلی 

 .می یابد و امری نمادین و سمبليک نخواهد بود
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 در زمان حكومت قاجاریه -0

 بر اساس پيمان پاریس 2152جدا کردن افغانستان از ایران در سال  -2

 خيانت های سياسی

-خيانت های سياسی

 امنيتی

-خيانت های مذهبی

 فرهنگی

 -خيانت های سياسی

 اقتصادی

به انحراف کشاندن انقالب مشروطيت و زمينه چينی برای اعدام  -2

 آیت اهلل شيخ فضل اهلل نوری

 و تنباکو( به ایرانتحميل قرار داد تالبوت )انحصار توتون  -2

که بر اساس آن، ایران به ( 2122تحميل قرارداد رویتر ) -2

 سال کامال به انگلستان فروخته شد 22مدت 

ات، تحميل قرار داد دارسی به ایران برای اکتشاف -3

2922استخراج و غارت منابع نفتی در سال   

که بر اساس آن شمال  2929تحميل قرار داد  -2

 ایران نيز زیر سلطه انگلستان قرار گرفت

که بر اساس آن ایران بين  2922تحميل قرار داد  -2

 انگلستان و روسيه تقسيم شد

حطاط های ضاله بابيت و بهائيت به قصد انایجاد فرقه

ایرانمذهبی در   

 2112جدا کردن بخشی از بلوچستان از خاک ایران در سال  -3

از  تحميل قرارداد التاری )تاسيس قمارخانه( به ایران

 سوی ميرزا ملکم خان

-سياسیخيانت های 

اقتصادی-فرهنگی  

 سميه مصلی نژاد



 

 
06 

س
ت نرگ

ضر
ت ح

ب، پایگاه مقاوم
بسيج طال


/سال 

سو
م/ شماره 

یازده
م

 

 

 

 

 

 پهلويدر زمان حكومت  -4

 شکار آوردن فرزندایران و روی کمک به فرار رضاخان از -2

 طی ایران در جمهوری حکومت تشکيل راه در تراشی مانع -2

 شاه رضا محمد حکومت که هاییسال

 برای( 2953) 2332 مرداد 21 کودتای در مستقيم نقش -3

 آمریکا با همراهی

 خيانت های سياسی

 حمله به سفارت ایران در لندن و شهادت دو کارمند ایرانی -2

ها و براندازان جمهوری حمایت مستمر از گروهک -1

 سال گذشته 33اسالمی در 

های جنوبی خليج فارس نقش مستقيم در جدایی کل سرزمين -1

 به جدایی کامل بحرین انجاميد 2922که در 

 همراهی با آمریکا در سرکوب انقالب اسالمی ملت ایران -5

 در زمان جمهوري اسالمي -3

حمایت از براندازان نظام جمهوری اسالمی ایران از  -3 خيانت های سياسی

 طریق دادن پناهندگی و مجوز اقامت دائم به آنها

 اشغال غير قانونی باغ قلهک در تهران قاجار تا جمهوری اسالمی -2
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آموزش و تجهيز و پشتيبانی از بمب گذاری و دیگر اقدامات  -2

 از پس هایسال طی  تروریستی در خوزستان و سيستان و بلوچستان در

 عراق و افغانستان اشغال

ای ایران )سخنان جان ساورز زمينه چينی برای ترور دانشندان هسته -2

 و اقدامات کوپر معاون اشتون(

 در اهواز 11و  13دخالت های انگليس در بمب گذاری های سال  -3

 خيانت های امنيتی

خيانت های 

اقتصادی-سياسی  

تجاوز ناوگان دریایی انگليس به حریم دریایی ایران که به دستگيری  -1

 تفنگداران دریایی آنها از سوی مرزبانان ایرانی منجر شد.

 اش در تهراناز طریق سفارتخانه 11حمایت از فتنه  -2

ای همچون بی بی سی و راه اندازی های رسانهشبکه -2

براندازی نظام ای فارسی زبان در جهت های مختلف رسانهشبکه

 جمهوری اسالمی جمهوری اسالمی سياسی
 سال گذشته 33های ایران طی مشارکت فعال و اثر گذار در تحریم -3

خيانت های 

امنيتی -سياسی  

 ها پس از پيروزی انقالب اسالمی در ایرانها و قوميتتحریک گروهک -2

ها کمک به رژیم بعثی عراق برای حمله به ایران و ادامه این پشتيبانی -2

 جنگ  در طول هشت سال

خيانت های 

مذهبی-فرهنگی  

حمایت و پشتيبانی از سلمان رشدی، نویسنده کتاب موهن آیات 

ها سفارش دهنده، منتشر کننده و حامی کتاب و شيطانی، انگليسی

 بوده و هستند. اشنویسنده
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 بزرگی تاریخی حادثه عراق و ایران جنگ

 ثمرات(ره)خمينی امام تعبير به که بود

 انقالب ریشه استحکامچون  ارزشمندی

 پی در را جهان به آن صدور و اسالمی

 ایران خاک به عراق تجاوز دليل .داشت

 بسيار، ساليان طول در که بود روشن چنان

 گران تحليل توسط جنگ، چرایی هرگز

 به که چرا نگرفت، قرار پرسش مورد غربی

 یکی پهلوی محمدرضا رفتن دست از دنبال

 و خاورميانه در آمریکا اصلی متحدان از

 انقالب صدور دلهره اسالمی، انقالب وقوع

 را غرب و شرق قدرتهای ابر چنان اسالمی

 و تحریک به دست که بود گرفته فرا

 اما .زدند جنگ شروع برای عراق پشتيبانی

 و نقد آن، شروع برخالف جنگ پایان

 درست داشت، همراه به متفاوتی نظرهای

 ایران رفت، نمی انتظار که شرایطی در

 بپذیرد. را 591 قطعنامه

 اصرار با مغرضان برخی که بود زمان این در

 به قطعنامه پذیرش از که امام جمله این بر

 بودند، کرده تعبير آلود زهر جام نوشيدن

 طلب جنگ فردی را امام تا کردند تالش

 را قطعنامه پذیرش ای عده و کنند معرفی

 مقابل در ایران نااميدی و ضعف دليل

 زمان آن در عراق آمده دست به پيروزیهای

 سياسی ترفند یک را آن ای عده و دانستند

 ایران جنگ!بود؟ چه واقعيت اما دیدند، موقت

 بست بن یک با ها جنگ همه مانند عراق و

 .بود شده آغاز آمریکا و ایران روابط در ساسی

 زمانی یعنی ،2322 ماه تير در 591 قطعنامه

 برتری عراق بر نظامی لحاظ به ایران که

 تا تصویب بين اما .رسيد تصویب داشت،به

 زمانی یعنی افتاد، وقفه سال یک آن پذیرش

 دليل به نظامی لحاظ به ایران برتری که

 مسووالن برخی حمایت عدم و کارشکنی

 .بود گذاشته افول به ،رو نبرد های جبهه

 ندارد را اقتصادی نظر از جنگ اداره توان که کند اعالم 22 ماه تير در دولت آنکه از پيش

 رفتن پيش سریعتر چه هر جهت نظران، صاحب برخی سوی از پيشاپيش موارد این ،...و

 می مطرح چنين را مطلب امام با مالقات در که طوری به !بود شده بيان قطعنامه پذیرش

 نداریم! را نظامی فرماندهان شده خواسته امکانات تهيه برای الزم بودجهکه  کردند

 حکيمه شعبانی
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 در افراد همين که است حالی در این

 بارها خود های گفتگو و ها مصاحبه

 مالی امکانات که کنند می اعالم صراحتاً

 همين دیگر سوی از و داریم، فراوانی

 مردمی نيروهای که دارند می ابراز افراد

 در که حالی در آیند، نمی جبهه به

 اعزام روند گاه هيچ 22 تا 22 سالهای

 همه با و است، نشده قطع جبهه به نيرو

 با رایزنی دنبال به ها، جویی بهانه این

 کردن منصرف برای مختلف اشخاص

 آنها برای که چيزی تنها و هستند امام

 و امام دستورات اجرای ندارد، اهميت

 وقت جمهور ریيس سخنان پذیرش عدم

 روز سه امام، که است حالی در این .است

 را جنگ ادامه در تردید هرگونه قبل،

 و کنند می معرفی اهلل رسول به خيانت

 مقام)وقت جمهور ریيس چنين هم

 کنند می اذعان چنين( رهبری معظم

 سياست و اداره صحنه در کس هيچ که

 جنگ در سازش استيس به هرگز کشور،

 . کرد نخواهد و نکرده اقدام

 خودباختگی با مغرضان همان سرانجام

 روحيه ضعف بهانه به و آمریکا برابر در

 جبهه، امکانات ضعف فرماندهان،

 اینکه اتهام دشمن، امکانات و قدرت

 خواهان اتفاق به قوا سران همه

 در کارشکنی اند، بس آتش پذیرش

 تحریک و ها جبهه پشتيبانی کار

 توان عدم اعالم به جنگ فرماندهان

 قبل چندی که را امام ،...و جنگ ادامه

 راس در را دفاعی جنگ بهمن، 22 در

 به وادار دانند، می امور همه

 تا .کنند می آلود زهر جام سرکشيدن

 بيت حجاج بهره  امامپيام  که جایی

قابل تأمل است که ایشان در  الحرام

 :این پيام چنين می نویسند

 مساله این قبول که گویم می باز من

 کسی است تر کشنده زهر از من برای

 جهان با سازش راه ما که نکند تصور

 که هيهات دانيم، ولی نمی را خواران

 خيانت خود ملت به اسالم خادمان

 .کنند

 برگرفته از کتاب راز قطعنامه، اثر دکتر کامران غضنفری
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تحمل  نگران من نباش صبر و ،اگر من شهید شدم !همسر گرامیمگوشه هایی از وصیت نامه شهید بزرگوار:       

 ،وقتى بزرگ شد ]تربیت كن[. طور كه شایسته یك دختر مؤمن و مسلمان هست دخترم مریم را آن...پیشه كنید 

 .تربیت ایشان باشد ،رأس تمام كارهایت ،كه خودت گفتى به جبهه برو بگو... به او بگو كه بابا براى چه شهید شد

 ،ترغیب كردن در هنگام اعزام به جبهه شما به خاطر تشویق و ازو  ،از شما طلب مغفرت و گذشت دارم !همسرم

 .من از شما راضى بوده ام و دعا مى كنم كه خداوند جزاى بهشت را به شما بدهد .كمال تشكر را دارم

دارم در همه دوران  یاده ب ؛یاد على اكبر حسین )ع( گریه كنیده ب ،اگر از دورى من ناراحت شدید !مادر پدر و

 .خداوند بهشت را نصیب شما بگرداند ها، همه سختى برابر امید است كه در ،زندگیم چه محرومیتها كه نكشیده اید

سعى كنید  ؛تحمل پیشه نمائید صبر و ؛نشوىغمگین  اثر شنیدن خبر شهادت من ناراحت و پدرم امیدوارم كه در

چه داریم به بركت  خون خفته به گلزار شهدا بروید كه ما هره یاد امام حسین )ع( و همه شهیدان به روزهاى پنجشنبه ب

 .همین گریه كردن بر امام حسین )ع( است

ظواهر دنیا را  یب دنیا ود فرنیسعى ك، تربیت كردن فرزندان اسالمى است وظیفه اصلى شما ساختن و !خواهرم

 در نماز جمعه و .تحمل را پیشه نمائید زینب وار صبر و .بلكه مال آخرتید ،شما متعلق به اینجا نیستید ؛نخورید

  .قرآن را در صورت امكان فراموش نكنید خواندن دعاى كمیل وید، جلسات مذهبى شركت كن

نكند  .هدفها و آرزوهاى او باشید به فكر امام امت و قدرى بیشتر به فكر اسالم باشید و !برادران و دوستان عزیز
سعى كنید بیشتر  .. .آوریم ددره دل خمینى بزرگ را ب ،وظیفه خود انجام ندادنو خداى نخواسته با كوتاهى كردن 

مال و دارایى  ،دهند ى خون میبه فكر آخرت و قیامت باشید و فكر كنید كه مردم دارند براى این انقالب اسالم
نكند فردا خداى نخواسته روسیاه و  .فكر كنید براى این انقالب عظیم اسالمى چكار كرده اید ]می دهند[خود را 

تا مى توانید از  ،گسترده است پهن و ،سفره الهى كه این حكومت اسالمى است .میسرافكنده در پیش شهدا باش
انا الیه راجعون  اناهلل و :بلكه مال آخرتید ،شما متعلق به این دنیا نیستید .نیداین سفره و نعمت الهى استفاده ك

 .در پایان از برادران عزیز و دوستان خداحافظى مى كنم و مى خواهم كه مرا ببخشید و براى من طلب مغفرت كنند

 غالمحسین شاپوریان    شهید طلبه

  25/22/2331تولد : تاریخ

 22/22/2322: شهادتتاریخ 
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