
از عهد باستان تا سه دهه پیش، سرنوشت زن در           

جامعه ایران به گونه های متنوعی رقم  ومورد             

است که از اوج عزت تا حضیض ذلت نوسان دارد.     

بدون شک جایگا  شخصیت فردی و اجتماعی زن        

در ایران قبل و بعد از اسالم و قبل و بعد از انقالب            

 اسالمی را نمی توان یکسان دانست

در زمان پهلوی شعار های آزادی بمرای زنمان ،              

آزادی برای مردان و یکسان دانستن حقوق زن و          

مرد حکومت سعی کرد بسیاری از مقاصد وود را          

 در جامعه پیاد  سازی کند

یکی از اهداف حکومت در آن زمان کشف حجماب          

بود که با عنوان ورود زنان در جامعمه و بمرابمری           

جنسیتی تحمیل شد اما این بمرابمری هماهمری             

ابزاری بود تا زن وسیله ی سرگرمی در جماممعمه             

شود ، بانوان را الزام میکردند تا در مجالس فحشما           

حاضر شوند و مرد ه  الزام داشتند با دوتمران و            

زنانشان در مجالس حاضر شوند با اسم  تمممدن             

بزرگ مانع رشد معنویات و رشمد فمکمری افمراد              

میشدند در واقع این سیاست ها نه در ومدممت             

آزادی بلکه در ودمت سیاست های غرب در ایران         

ریشه دواند  بود آزادی که زنان حق فعالمیمت در            

مسائل جامعه یا حرف زدن دربار  مشکالت ممردم         

را نداشتند و نمیتوانستند راجع به مسمائمل روز            

کشور اههار نظر کنند و در واقع آزادی مفید برای          

جامعه مسلوب شد  بود . کشف حجاب نه تمنمهما             

عامل حضور زن در عرصه های علمی ،سیاسمی و           

اجتماعی نبود بلکه مقدمه ای بود برای نمابمودی            

عفت و حیا در جامعه اسالمی و سمرگمرم کمردن             

مردم به عامل بسیار قوی و نیرومند جنسمی کمه            

 سرکار خانم مصفا

 پیگیری کنید2ادامه متن را در صفحه 

منطقه به  بار دیگر ایادی گمرا  و وود فرووته          

سرکردگی شیطان بزرگ آمریکا تعدادی از          

بهترین جوانان این ملت را با انجام اقدامی کور          

به شهادت رساندند،    

شهادت ارثی است     

که امثال این                

های عزیز از         شخصیت

اند؛ و      موالیان وود برد     

جنایت و ستمکاری نیز ارثی است که امثال            

این جنایتکاران تاریخ از پدران ست  پیشۀ وود        

میبرند. شهادت این پاسداران که هدف              

مجاهدت در را  اهداف اسالم را برای وود             

اند به دست اشخاص جنایتکاری که           برگزید 

عمری به وونخواری و ست  پیشگی گذراند           

اند عجیب نیست؛ زیرا کسی که لباس سپا             

کند تنها یک تعهد داد  و        پاسداران را بر تن می    

آن شهادت است. عجیب آن است که مجاهدان        

  . را  حق در بستر بمیرند

حال که با ریخته شدن وون این عزیزان وط           

پاسداران انقالب اسالمی این      مقدم بودن سپا   

یادگار گرانقدر امام راحل)ر ( چه در جبهه            

 پیگیری کنید 3ادامه متن را در صفحه 

 

 محسن حسین پور

اسالمی به مناسبت چهلمین     رهبر معظ  انقالب     

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران مانیفست          

دوران دوم انقالب اسالمی است که اگرچه همه            

دهد اما در اصل بار        ملت ایران را مخاطب قرار می      

گذارد، یعنی کسانی که در       را روی دوش جوانان می    

همین متن از آنها به عنوان اصلی ترین ثروت و              

دارایی ایران نام برد  است. این پیام در نوع وود             

نمونه بی بدیلی در تاریخ پس از انقالب اسالمی             

ترین مقام کشور، در      ندارد. ما به یاد نداری  که عالی      

پیامی تفصیلی، با جزئیات دربار  اصلی ترین              

مسائل حال و آیند  کشور سخن گفته و وط               

های اصلی دربار  روندهای آیند  را معین             مشی

تر اینکه این یک پیام آشکار است          کرد  باشد. مه   

که وطاب به مسئوالن بیان نشد  بلکه به طور             

علنی، وطاب به عموم مردم و در معرض قضاوت           

 همگان طرح گردید  است.

پیام این است که انقالب         ترین مضمون این     مه 

هایی که تا رساندن پرچ         اسالمی از مجموعه گام    

به دست صاحب اصلی انقالب و صاحب والیت             

عظمی باید بردارد، یک گام برداشته و اکنون در            

آستانه گام دوم است. این دارای پیامی مه  ه              

برای دشمنان و ه  دوستان است. آنچه دشمنان          

باید بفهمند این است که نظام اسالمی از چنان             

استحکام و نیرومندی برووردار است که برای            

کند و آنچه      آیند  بلند مدت برنامه ریزی می         

دهد این است     دوستان انقالب را مخاطب قرار می      

که در برداشتن این گام دوم باری سنگین بر دوش          

دارند چرا که باید دستاوردهای گام اول را تکمیل           

 کرد  و از تکرار اشتباهات آن بپرهیزند.

فرامتنی این پیام بسیار ممتاز        های متنی و    ویژگی

 است.

امیدوارانه نوشته شد  در حالی       اوالً این پیام بسیار   

که دشمن همه سعی وود را کرد  است تا انقالب           

اسالمی را بی آیند  نشان بدهد. اتفاقًا آنچه در این           

پیام تحقیر شد ، همین تالش دشمن برای ناامید          

کردن مردم از انقالبی است که رهبر آن در حال             

برنامه ریزی برای یک گام بلند دیگر است و قصد            

ها جشن پیروزی انقالب دیگر ه  برگزار           دارد د  

 کند.

را به عنوان یک مفهوم جاری و           ثانیاً پیام انقالب  

گیرد و از تفسیرهای ایستا          مستمر در نظر می     

دربار  انقالب که منجر به سکون و ومودگی              

شود، عمدًا پرهیز دارد. تئوری نظام انقالبی که           می

در این پیام برای نخستین بار از آن سخن گفته             

ای است در این بار  که چگونه         شد ، در واقع نظریه   

 پیگیری کنید 4ادامه متن را در صفحه 
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با اشک شوق الناز        ه ووب جشنوار  فیل  فجر سی و هفت               

و جایز  ملی جشنوار  فیل        شاکردوست، لرزیدن دستان هوتن شکیبا    

ها و اتفاقات      ترین حاشیه   که جزو اصلی   »بیست و سه نفر    «فجر به 

همانطور که در    اوتتامیه به شمار می رفت به پایان وود رسید.             

فیل  شبی که ما  کامل شد با            اوتتامیه ی این جشنوار  دیدی       

دریافت هفت سیمرغ از جمله بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش       

اول مرد وزن و بهترین فیل  ، بسیار ووش دروشید. اما اگر بخواهی               

یه نگاهی به نامزد های دریافت سیمرغ بهترین فیل  نگاهی بیاندازی             

نام فیل  های سروپوست ، شبی که ما  کامل شد ، غالمرضا تختی،               

 را مالحظه میکنی  که در     رد وون، قصر شیرین        2ماجرای نیمروز   

این بین فیل  شبی که ما  کامل شد به تهیه کنندگی محمد حسین              

 قاسمی موفق به دریافت این مه  شد.

ووب   برای اینکه این فیل  را اندکی مورد نقد و بررسی قرار دهی               

است که ابتدا از کار متفاوت و جدید نرگس آبیار به عنوان یک                   

چرا که او به سراغ موضوعی رفته که کمتر         کارگردان زن شروع کنی     

 دهد. فیلمساز زنی در ایران برای بیان آن رغبت نشان می

 او ماجرایی واقعی در مورد گرو  تروریستی و تکفیری جندا... در               

جنوب شرقی ایران را دستمایه فیل  پرهیجان و نفس گیر وود                 

ساوته است. گروهی که بر اساس ایدئولوژی جهادی وهابی و ضد              

هایی برواسته از نفرت قومی، دست به عملیات          شیعی و نیز با انگیز     

رحمانه در منطقه سیستان و بلوچستان زد  و          تروریستی و کشتار بی   

آنجا را به آشوب کشید  است. آبیار با هوشیاری و با رویکردی زنانه،              

توانست به فیلمی تبلیغاتی و       این موضوع نظامی و امنیتی را که می        

مسأله ساز تبدیل شود به فیلمی انسانی و جذاب در مورد زنی که                

شود، تبدیل کرد  است. او به        گرفتار این گرو  وشن و تروریست می      

جای روایت زندگی عبدالمالک ریگی، رهبر گرو  جنداهلل، به سراغ             

فائز ، عروس وانواد  عبدالمالک ریگی رفته و از دید او ماجرای                 

های برادران ریگی و ایدئولوژی وطرناک و مرگبار آنان را               وشونت

پردازی اعضای وانواد      روایت کرد  است. با این حال، او در شخصیت        

ریگی بویژ  شخصیت عبدالحمید ریگی، شوهر فائز  و مادر آنان،              

سازی   بسیار محتاطانه و انسانی رفتار کرد  است. آبیار، به جای تیپ           

ای از شوهر فائز  و هیوال نشان دادن او،            و ساوتن شخصیتی کلیشه   

تصویری انسانی از او ترسی  کرد  و سیر تحولی او از یک جوان                  

عاشق و شاعرمسلک که تحمل دیدن منظر  کشتن یک بزغاله را ه             

دهد. استفاد  از زاویه      رح  را بخوبی نشان می      ندارد به تروریستی بی   

دید فائز  )اول شخص( تا حد زیادی دست آبیار را در روایت ماجرای             

های مربوط به عملیات       ریگی بسته و او ناچار شد  که در سکانس           

ها با ارتش ایران و نیز دستگیری و اعدام شهاب، برادر             نبرد تروریست 

فائز ، این زاویه دید را رها کرد  و زاویه دید دانای کل اوتیار کند.                

ها، فائز  به بهانه ورید گوشت و در واقع تلفن               در یکی از سکانس    

شود و دوربین از دید       زدن به مادرش وارد کشتارگاهی در کویته می        

های ساطور بر     های سالوی گوسفندان و فرود آمدن ضربه         او، صحنه 

دهد که تجس  بصری و نمادین           های گوشت را نشان می         الشه

وشونت و شقاوتی است که بوسیله مردان وانوادۀ ریگی صورت               

ها و    گیری از ت     گیرد. موسیقی مسعود سخاوت دوست نیز با بهر          می

های منطقه جنوب غربی ایران، بخوبی با فضای فیل                     ملودی

همخوانی دارد. بازی هوتن شکیبا در نقش عبدالحمید ریگی و                

فرشته صدر عرفایی در نقش مادرش تحسین برانگیز است.الناز شاکر          

اش   دوست نیز در نقش فائز ، در مجموع ووب هاهر شد ، اما بازی             

ها بویژ  صحنه دعوای او با مادر ریگی و صحنه جیغ             در بروی صحنه  

و داد او در سکانس نهایی در مقابل شوهرش بعد از پی بردن به                   

 آمیز است. های او اغراق جنایت

 های کارگردانی   شبی که ما  کامل شد، نه تنها نشان دهند  قابلیت           

جنگی است  -نرگس آبیار و توانایی او در ولق یک فیل  عظی  نظامی          

های فنی و صنعتی سینمای ایران در بازسازی             بلکه بیانگر توانایی  

 

 محمد رمضانی

 نتیجه ی آن در جوامع غرب از بین رفتن نظام وانواد  بود .

در رژی  گذشته جمع کثیری از زنان بی سواد بودند و از مسمائمل                  

اجتماعی اطالعی نداشتند و از لحاظ هاهری شبه اروپایمی بمودنمد              

درواقع زن را وادار کردند با جلو  گری برای وود شخصیت کماذبمی              

 ایجاد کند و این برای زن انحطاط بود.

زن ایرانی با ههور انقالب اسالمی تحول یافت و برای پیشبرد اهداف            

های سیاسی مم اجتماعی، بسیار فمعمال و           انقالب اسالمی در صحنه   

سازند  قدم برداشتند و حرکتهای اجتماعی عظیمی با مشارکت آنان        

 شکل گرفت.

اندکی پس از اضمحالل حکومت پهلوی و استقرار نظام جمممهموری             

اسالمی ایران، امریکا که پایگا  عظی  سیاسی، اقتصادی و نمظماممی          

وود را از دست داد  بود، با تحریک رژی  بعث عراق جنم  عملمیمه        

ایران را آغاز کردبا آغاز جن  تحمیلی فصل دیگری از حمیمات و                 

 حضور زنان آغاز گردید

تموان     اه  فعالیتهای ایشان در زمان دفاع مقدس را چمنمیمن ممی               

مم امداد و پشتیبانی و رساندن وسایل و ممهمممات بمه                 1برشمرد:   

مم تهیه دارو و درمان برای مجروحان و نیز پرستاری از            2رزمندگان  

گرفتن سالح و نبمرد       دست  مم به 4مم تشویق و تهییج مجاهدان      3آنها  

 مستقی  با دشمن.

محور کلیدی تطور و پیشرفت جوامع در دورانهای مختلف تماریمخ،             

تحول و تعالی انسانها از طریق پرورش معنوی و آموزش مستمر آنان         

ای    های مختلف آموزشی اع  از علمی، فمنمی و حمرفمه                 در زمینه 

 باشد. می

در زمینه آموزش، باید گفت وضعیت زنان در جمهوری اسالمی بمه             

  بخش بهبود یافته است. محرومیمت زنمان در اممر                ای رضایت   گونه

گمرفمتمه در         ای دیرباز دارد اما با تالشهای صمورت          آموزش پیشینه 

سالهای اویر، امکانات الزم برای تسهیل سوادآموزی زنان و دوتران          

 فراه  آمد  است.

براساس آمار رسمی کشور که از سوی مرکز آمار ایمران در سمال                 

میلمیمون نمفمر کمل            وشش  منتشر شد، در این سال از پنجا         1331

میلیون آن را زنمان تشمکمیمل             وهشت  جمعیت کشور، حدود بیست   

دیگر زنان نیمی از جمعیت کشور را بمه ومود                عبارت  به دادند؛    می

اوتصاص داد  بودند و با توجه به این مه ، گستمرش آمموزش در                

ویژ  گرو  زنان، از       سوادان، به   مقاطع مختلف تحصیلی و در میان بی      

 اصول مهمی است که باید هموار  مورد توجه قرار گیرد.

درصمد از       65/8براساس گزارش سازمان نهضمت سموادآمموزی،         

سواد بودنمد و       بی  //13سال به باالی کشور در سال           جمعیت د  

دادند اما این رقم  در سمال             اکثر این تعداد را زنان تشکیل می      

در       عبارتی  درصد کاهش یافت. به      وهفت  به کمتر از سی     1331

آغاز پیروزی انقالب اسالمی بیش از نیمی از جمعیت د  سال           

رغ  افزایش جمعیت، در      سواد بودند، اما به     به باالی کشور بی   

برابر کاهش    ونی   سوادی به میزان یک       نسبت بی   1334سال  

 یافت.

ونی  درصمد      وپنج  در مجموع نسبت باسوادی زنان از سی      

وهفت درصد در سمال        به بیش از شصت     //13در سال   

ارتقاء یافته اسمت.     /133و هفتاد درصد در سال  1331

شد  از سموی سمازممان نمهمضمت                 براساس آمار اعالم  

بر اثر تالشهمای ایمن      1333تا  1381سوادآموزی، از سال  

سازمان بیش از هفد  میلیون نفر در مناطق مختلف کشمور          

انمد کمه        های مقدماتی و تکمیلی باسمواد شمد           با گذراندن دور   

هزار نفر از این آممار را زنمان و                وشصت  ودویست  میلیون  دوازد 

هزار نفر را ممردان تشمکمیمل             وسه  وچهل  میلیون و دویست    پنج

 دهند. می

تحصیل دوتران در مقاطع ابتدایی، راهنمممایمی و ممراحمل               

آموزش عالی نیز از مواردی است که باید در بحث آموزش و              

آمد  از سوی برومی   عمل پرورش مورد توجه قرار گیرد. بررسیهای به    

دهد در سالهای اویر شموق بمه      متخصصان امور اجتماعی، نشان می   

تحصیل و میزان موفقیت در آزمونهای مختلف علمممی در ممیمان                

ای یافته است. در سمال تمحمصمیملمی                مالحظه  دوتران افزایش قابل  

های مختلمف   میلیون نفر دوتر و پسر دور  بیش از هفد  1333مم34

اع  از کودکستان، ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشمسمراهمای             

میلیون نمفمر      اند و از این میان، بیش از هشت         تربیت معل  را گذراند    

 آموزان و دانشجویان دوتر هستند. دانش

، 1332مممم  33تا    1383مم86سالهای تحصیلی     بنابر آمار موجود، در     

درصد دانشجویان دانشگاهها و ممراکمز آمموزش            طور متوسط سی    به

اند. در فاصله سالهمای ممذکمور،        عالی دولتی را دوتران تشکیل داد  

درصمد     3513التحصیالن نسبت به سالهای گذشته درکل  تعداد فارغ 

 افزایش داشته است.

  درصد باسوادی زنان با منافع اقتصادی مم اجتماعی کشورها رابمطمه      

سواد که قابلیتهای انسانی آن تموسمعمه            تنگاتن  دارد. یک ملت بی     

نیافته باقی وواهد ماند. منافع غیرممالمی           نیافته باشد، همیشه توسعه   

مم تحصیل زنان سبب کماهمش       1تعلی  و تربیت دوتران عبارتند از:        

مم تحصیل زنان دفعات بمارداری را         2گردد    مرگ و میر کودکان می    

کرد  وواهان فرزند کمتر هسمتمنمد و            دهد. زنان تحصیل     کاهش می 

مم تحصیل  3توانند به سطح باروری دلخوا  وود دست یابند           بهتر می 

مم تحصیل زنان، توانایی    4دهد    زنان مرگ و میر مادران را کاهش می       

نحو موثمری   و درک آنان در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست را به 

 دهد. افزایش می

امروز  به برکت انقالب اسالمی زنان در عرصه همای سمیماسمی ،                  

اجتماعی ، جهادی ،علمی و بین المللی توانستند آزادانه بما حمفمظ               

متانت و وقار و حجاب اسالمی حضور داشته باشند و توانستمیم  در               

رشته های مختلف زن نویسند  ، زن شاعر ، زن محقق و دانشممنمد               

 داشته باشی  .

 با همه این ها من... ادامه متن 



برون مرزی و چه در داول مرزهای کشور بیش از پیش بر           

همه روشن شد  است جز کسانی که وود را به وواب زد             

اند!، سعی در تضعیف این نهاد و عدم حمایت از آن توسط            

ای جز    مسئولین کشور در ذهن ما دانشجویان گزینه          

ویانت آشکار را متصور نخواهد کرد و ازین پس جریان             

ها سکوت    بینی  دانشجویان انقالبی در برابر این قبیل کوته       

نزد مردم رسوا وواهد      نکرد  و بدون اغماض عامالن آن را        

 .کرد

بطور قطع آن تصویری که در ذهن ما از صالبت سپا                 

فرماندهی مجاهدانی چون        اسالم به  

سردار سلیمانی وجود داشته و در دل        

اش   صغیر و کبیر اشرار از بین المللی        

اش با    گرفته تا ایادی وود فرووته       

چنین تحرکات کور و از سر عجز و           

ناتوانی نه تنها کمترین آسیبی نخواهد      

دید بلکه ما را بیش از پیش به حرکت         

درست شما در مسیر نورانی انقالب         

مطمئن وواهد کرد، الزمه یک انقالب      

فداکارى است، الزمه یک انقالب           

شهادت و مهیا بودن براى شهادت          

است. قربانى شدن و قربانى دادن در را          

انقالب و پیروزى آن اجتناب ناپذیر است به ویژ  انقالبى            

که براى وداست و براى دین او، براى نجات مستضعفان            

است و براى قطع امید جهان وواران و مستکبران از ادامه           

زورگویی هایشان؛ شهید دادن براى یک انقالب بزرگ            

 .نشانه یک پیروزى و نزدیک شدن به هدف است

تن برگزیدگان ودا در حکومت       32مگر اسالم از شهادت     

امیه وسارت دید؟ و انقالب عظی  ایران از              جبار بنى 

شهادت هفتاد و چند تن در یک لحظه و هزاران جوانان             

بزرگوار عاشق ودا و شهادت وسارت دید؟! یا اینکه               

همین وون ها سبب دوام نهضت شد، حاشاکه ما ووف از           

 .شهادت در را  وداوند داشته باشی 

اینک عد  ای که وود را جیش العدل! میخوانند و مدعی            

مردم و قیام براى عدالت هستند در بیغوله ها             ودمت به 

وزید  و چونان بزدالن در اوج ناتوانی برای رودرویی               

های   مستقی  با رزمندگان اسالم دست به انجام عملیات          

میزنند، چهر  کریهِشان آشکار       کور و بدون هدف        

 شد             

 

 

 

و ناجوانمردانه چنین ودمتگزارانى را از این مردم مى           

گیرند، و چون دزدان از سوراخ درآمد  و غافلگیرانه این             

گونه مردان فداکار براى ملت و قشر محروم را از                    

محرومین مى ستانند و آن را به حساب قدرت وویش مى           

آورند و فتحى بزرگ براى وود و اربابان وود مى دانند؛              

به شهادت     چه کسى سزاوارتر از رزمندگان سپا  پاسداران      

است امثال این شهیدان بزرگوار که از پاسداران متعهد و            

فداکار اسالم هستند و در تمام صحنه هاى انقالب حضور           

دارند، یار و مددکار گرفتاران و مستمندان هستند و عمر            

عزیزشان را صرف در را  پیروزى اسالم و رفع مشکالت             

انقالب مى کنند و براى ودمت به ولق و انقالب سر از پا              

نمى شناسند. هر جا زلزله مى شود سپا  براى ترمی                

آید پاسداران    ها حاضر است؛ هر جا که سیل مى            ورابی

میهن و انقالب در صف مقدم      

براى دستگیرى ولق ودا       

جا که عد  ای       حاضرند. هر 

امنیت را از مردم گرفته و         

کنند پاسداران      شرارت می  

جان برکف سپا  جهت          

نگهبانی و حراست از مردم       

 .شوند میهن وارد صحنه می

در پایان ما دانشجویان          

دانشگا  سمنان و فرزندان این      

در وط مقدم فرهنگی و تولید عل  کشور در این              انقالب

هاى بزرگ، که نشانه شکست حتمى دشمنان             مصیبت

اسالم و کشور و عجز و ناتوانى و وودباوتگى آنان است،             

چه بیشتر مصم ، و در را  هدف اعالى اسالم و قرآن               هر

نشینی ،   مجید بر مجاهدات وود افزود  و از پاى نمی             

 -همچنین این حادثه را به پیشگا  مقدس بقیۀ ا... االعظ           

ای)مدهله العالی( و ملت عزیز        ، امام وامنه    -روحى فدا  

تبریک و تسلیت عرض مى کنی  و از وداوند تعالى براى             

این شهیدان رحمت و مغفرت، براى ملت بزرگ ایران              

اسالمی صبر و اجر و براى وانواد  محترم این بزرگواران            

حکمت اینکه  شاید   .صبر جمیل و اجر جزیل، وواهانی        

بدست   جوان انقالبی   23گام دوم انقالب با شهادت          

تروریستهای پلید آغاز شد که  بدانی  انقالب اسالمی              

 بدون عطر شهید و شهادت معنا ندارد .

عزت و استقالل این سرو سرافراز مقتدر مظلوم وونبهای           

 ماست. شهیدان
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شهید دادن براى یمک انمقمالب          

بزرگ نشانه یک پیروزى و نزدیک شدن بمه          

تمن     32هدف است.مگر اسالم از شمهمادت          

برگزیدگان ودا در حکومت جبار بنى اممیمه          

وسارت دید؟ و انقالب عظی  ایران از شهادت     

هفتاد و چند تن در یک لحمظمه و همزاران              

جوانان بزرگوار عاشق ودا و شهادت وسارت        

 دید؟!  



 

انقالب هرگز نباید تمام شود و ویژگی مه  نظام اسالمی این است که               

ها ه  وصل به      ها و حرکت    شود، همه پیشرفت    هرگز انقالب زدایی نمی   

همین اصل است و تمام تالش دشمن نیز این است که این نظام                    

انقالبی یا به تعبیر امام، نهضت، را انقالب زدایی کرد  و آنگونه که                  

و ساکن    ایستا«کشورهنری کیسینجر زمانی گفته تبدیل به یک             

 .»بکند

صادقانه نوشته شد  و ابایی ندارد که بگوید در مواردی             ثالثاً پیام کامالً  

های مه  وجود دارد و تا آنچه هدف انقالب اسالمی است، هنوز                ضعف

ای بزرگ ماند .در همه جای این پیام دشمن حضور دارد و این                فاصله

تواند بدون    نشان دهند  این است که هیچ برنامه ریزی برای آیند  نمی          

توجه به برنامه دشمن و فارغ از تدوین یک راهبرد متقابل باشد. و این               

کند و این نشان از آن        دهد بلکه پیش بینی می      پیام آیند  را وعد  نمی    

است و از امری محتمل       »صاحب وبر «دارد که صاحب پیام، در واقع        

 دهد. برای این ملت و کشور در آیند  نوید می

پیام چنان پخته و نیرومند است که من حدس              بروی تعابیر در این    

های طوالنی در ذهن رهبر معظ  انقالب اسالمی باال و                 میزن  سال 

اند. نظریه نظام انقالبی یک تعبیر ساد           پایین شد  و به آن اندیشید       

است که نظام سازی را که مستلزم ثبات و استقرار است با تغییر و                   

کند. کامالً روشن     تحول دائمی که مقتضای انقالب است، ترکیب می         

گوید   است که در این باب باید بسیار تأمل کرد و سخن گفت. پیام می              

برای انقالب اسالمی مه  است که چرا بماند و چگونه بماند و این یعنی             

ها، پیش پای وضع موجود قربانی نخواهد شدو اصولی              هدف و ارزش  

دهد که    هست که بنا نیست از آن کوتا  بیایی . صاحب پیام وبر می              

ها شلیک شد      ای را شلیک نکرد  اما وقتی گلوله        ایران هرگز هیچ گلوله   

هموار  برند  جن  بود  است. این یعنی در آیند  ه  ما هرگز شلیک               

کنند  گلوله اول نخواهی  بود اما حق شلیک گلوله آور هموار  از آن               

اند آیندگان ه      گوید آنچه را گذشتگان تجربه کرد          ماست. پیام می  

وواهند دید بنابراین کسی نباید گمان کند که از تجربه گذشته بی نیاز          

است و کسی ه  نباید انتظار داشته باشد بدون درس گرفتن از گذشته             

 وارد آیند  شوی .

های تلخ فراوان دارد. پیام تاکید        نیست، تجربه   گذشته ه  فقط شیرینی   

توان شنید. این درسی بزرگ و         کند حقیقت را از زبان دشمن نمی         می

گوید و    آموزد حتی وقتی دشمن هاهراً راست می       مه  است که به ما می 

دهد، در واقع در حال گفتن دروغی            وود را پی حقیقت نشان می       

تر به ماست و اساسًا در نظام عمل دشمن، حقیقت ه  ابزار دروغ               بزرگ

های   است. صاحب پیام معتقد است انقالب اسالمی یک قطب به قطب            

موجود جهان افزود و در حالی که قطب دوم فروریخته، قطب انقالب               

 اسالمی روز به روز نیرومندتر شد  است.

عدالت در کشور ناراضی است اما بی انصافی            صاحب پیام از وضعیت    

داند. پیام انقالب اسالمی را در          دربار  گذشته را ه  بی عدالتی می        

داند و من بعید می دان  هیچ کشوری در            ها رکورددار می    بروی حوز  

کند که مشکالت      جهان صاحب این همه رکورد باشد. پیام گله می            

کشوری نه ناشی از انقالبی بودن بلکه ناشی از بی توجهی به مبانی و                 

های انقالب بود  است. این جمله کوتا  حقیقتی بلند در وود                 آرمان

دارد و آن این است که هر کجا پیشرفتی بود  محصول انقالبی عمل                

کردن و پای بندی به اصول بود  و هر کجا به اصول عمل نشد  قطعاً                 

 وسارت به بار آمد  است. 

گوید امروز در آستانه مرزهای رژی               سرافراز می     پیام آشکار و    

های به مجاهدان کمک        ای ، در قلب سرزمین       صهیونیستی ایستاد  

های   سازی  دهی  و ائتالف    های پیشرفته می    کنی ، به مقاومت سالح     می

ترین پیام برای     گیری . این شاید راهبردی     تبلیغاتی آمریکا را به هیچ می     

ها بر    همه بازیگرانی است که امید بسته بودند فشارها و فضاسازی              

محاسبات رهبری در ایران تأثیر بگذارد، تأثیر البته گذاشته منتها به              

این شکل که محاسبات انقالبی را تقویت و تشدید کرد  است! پیام                

گوید کسب ثروت ووب است اما عدم فساد مالک مشروعیت است.              می

واژ  مشروعیت کاماًل به دقت انتخاب شد  و دارای بار فقهی است به                

این معنا که مسئول فاسد، غاصب و در حک  طاغوت است و اساساً                  

گوید بهشت به     اجاز  امر و نهی از موضع حکومت ندارد. پیام تلویحًا می          

ها اجاز  نخواهند داشت به اجبار مردم را به             اوتیار است اما جهنمی    

جهن  ببرند و این شأن حکومت است که در این بار  به وهیفه وویش               

گوید آنچه اروپا و       در قبال جامعه عمل کند. و نهایتًا اینکه پیام می             

گویند نه پیشنهاد، بلکه اغلب فریب است و بنابراین فریب               امریکا می 

تری است تا توافق کردن، ضمن اینکه این جنس              نخوردن اصل مه   

 ی از کار ملک و ملت نگشود  است. ها هیچ گر  توافق

گوید. پیام در این بار  که اگر این انقالب           را نمی   اما پیام یک حرف مه     

این را  را آمد  و چنین سرافراز و پرنشاط است، اگر به آیند  امیدوار                 

است و دشمن را وسته و ناامید کرد ، اگر گام اول را با قهرمانی                     

برداشته و در تدارک گام دوم است، همه به این سبب است که رهبری               

حکی ، امین، با تقوا، بند  وداوند و وادم بندگان وداوند، و تیزهوش و             

اسثنایی باالی سر آن بود  است. صاحب پیام عمدًا از کنار این نکته                 

گذرد ولی ما دقیقًا همین جا باید توقف کنی .               اصلی و بنیادین می    

رهبری حق هدایت و پیشگامی را برای این ملت تمام کرد  و سه                  

وود را تمام و کمال به میدان آورد  است، سوال این است که آیا ما ه       

 ای ؟ سه  وود را به تمامی انجام داد 
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 گام دوم انقالب ادامه متن 

گاهنامه سیاسی ، انتقادی ، اجتماایای انا امام اسا مای                 
 دانش ويان

 1931/ اسفند ماه 141سال پانزدهم/ شماره 

 مدیر مسئول و سردبیر : محمد حسین عرب سرخی 

همکاران: محمد رمضانی، محسم حسایام پاور، ماحاسام                
 معصومی، سرکار خانم مصفا

عکس نوشت

پاسخ امام جمعه کرج به توییت حسمام المدیمن         

آشنا مشاور رئیس جمهور دربار  شهدای حادثمه        

تروریستی زاهدان : اگر وواب راحمتمی داریم              

ی وونین  بخاطر بیداری پاسداران است. مشخص کنید ما در دام چروه      

  »کیست؟ داول نظام یا وارج؟ «افتی ، ما انتقام نمی

 

حجت االسالم رستمی رئیس نهاد نمایمنمدگمی         
مقام معظ  رهبری در دانشگا  ها  به تموئمیمت             
اویر فارسی دونالد ترامپ اشار  کرد  و آن را بما     
اههارات چندی پیش او که گفته اگر آممریمکما            
نبود بعد از دوهفته کشورهای عربی باید فارسی        

  صحبت میکردند قیاس کرد  است

فرماند  کل سپا  پاسداران انقالب اسالمی بما          

همای ومائمن اممارات و             تاکید بر اینکه دولت   

عربستان بدانند صبر جمهوری اسالمی ایران به       

های مخفیمانمه    سر آمد  و نظام اسالمی حمایت   

های تکفیری را تحمل نخواهمد        شما از گروهک  

  کرد

دار گفت: رهمبمر انمقمالب             زند   اهلل شب   آیت
فرمودند من بنای بر این ندارم که اگر چیزی         

گمویم  از دیمگمران            نوشت  یا مطلبی ممی     
دروواست کن  که روی آن کار کننمد ولمی           

 گوی  این کار را بکنند. راجع به این می

بیانیه دوم انقالب کنایه به ترامپ

انتقام سخت  کدام چرخه خونین


