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استکبارستیزی در ساحت اندیشه حضرت امام خمینی )ره(

محصــول  استکبارســتیزی  آرمــان 
ــی)ره(  ــام خمین ــخصی ام ــرات ش تفک
تعالیــم  عمــق  در  ریشــه  و  نبــوده 
ــه تنهــا ایشــان بلکــه  اســامی دارد و ن
ــرو راه  ــود را پی ــه خ ــانی ک ــی کس تمام
ــق  ــه ح ــل در جبه ــی و داخ ــاء اله اولی
پرســتان مــی داننــد، موظــف بــه ســتیز 

ــتند. ــتکبران هس ــا مس ب

	 هــای شــاخصه  تریــن  مهــم 
ــام  ــه ام ــتیزی در اندیش استکبارس

خمینی)ره( 

1- الهی بودن

اندیشــه ای  مبانــی  مهــم  ازمولفه هــای  یکــی 
ــارزه  ــاله ی مب ــی)ره( درمس ــام خمین ــرت ام حض
بــا اســتکبار، ماهیــت الهــی مبــارزه و قیــام 
بــرای خداســت. قیــام و مبــارزه بــرای خــدا جــزء 
کلیدواژه هــای اصلــی گفتمــان ایشــان و روح و 

ــت. ــتیزی اس ــتکبار س ــن اس ــره دکتری جوه

ــه  ــه  آی ــه ب ــا توج ــی)ره( ب ــام خمین ــرت ام حض
شــریفه »ُقــْل انَّمــا اِعُظُکــم بِواِحــَدٍة أْن تَُقوُمــوا هلِلّ 
ــا  ــارزه ب ــول مب ــواره در ط ــرادی «، هم ــی  َو ُف َمثن
ــارزه  ــزاع و مب ــن ن ــه کــه »ای ــن نکت ــر ای ــد ب تاکی
ای کــه اآلن بیــن کفــر و اســام اســت، ایــن 
ــن اســام  ــکا نیســت، بی ــا و آمری ــن م ــه بی منازع
و کفــر اســت« تــاش کــرد تــا ماهیــت اســامی و 
الهــی استکبارســتیزی را بــه ملــت ایــران گوشــزد 
کنــد تــا بــر اثــر غفلــت، ســطح مبــارزه تــا کســب 

ــد. ــل نیاب ــی تنزی ــادی و غیراله ــع م مناف

2- سازش ناپذیری

ــرای  ــه تــاش ب امــام خمینــی)ره(  امــکان هرگون
نزدیکــی و ســازش و مصالحــه بــا اســتکبار را نفــی 
ــد،. می کنــد و آن را نافــی عــزت مســلمین می دان

ایــن نــگاه برآمــده از آمــوزه هــای قرآنــی اســت که 
ــتی  ــه دوس ــن را از هرگون ــال مومنی ــد متع خداون
ــا  ــد: »ی ــد و می فرمای ــی می کن ــمنان نف ــا دش ب

ــود و النصــاری  ــوا التتخــذوا الیه ــن آمن ــا الذی ایه
اولیــاء بعضهــم اولیــاء بعــض و مــن یتولهــم منکــم 
فانــه منهــم ان اهلل الیهــدی القــوم الظالمیــن« )ای 
کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، یهــود و نصــاری  را 
ــتان  ــان دوس ــه  آن ــد؛ چراک ــود نگیری ــتان خ دوس
یکدیگرنــد. و هــر کــس از شــما آنهــا را بــه 
ــود. آری، خــدا  ــان خواهــد ب دوســتی گیــرد، از آن

ــده: 51( ــد.( )مائ ــتمگران را راه نمی نمای ــروه س گ

ــات  ــات و روای ــر آی ــی ب ــام)ره( مبتن ــرت ام حض
ــار و  ــت کف ــرش والی ــی پذی ــه در نف ــددی ک متع
ــه ســازش  ــا صراحــت هرگون مســتکبرین آمــده، ب
بــا اســتکبار جهانــی را نفــی کــرده و ایــن عمــل را 
خیانــت بــه اســام و مســلمین قلمــداد مــی کنــد.

3- دائمی بودن

ــتکبار  ــا اس ــارزه ب ــرای مب ــر ب ــی دیگ ــل اساس اص
جهانــی در نــگاه ژرف و دقیــق حضــرت امــام 
خمینــی)ره( "تــداوم و همیشــگی بــودن" مبــارزه 
ــا  ــا ب ــگ م ــام)ره( جن ــاور ام ــر ب ــی ب اســت. مبتن
اســتکبار جهانــی »جنــگ عقیــده اســت و جغرافیــا 
و مــرز نمــی  شناســد، جنــگ حــق و باطلــی اســت 
ــا  کــه تمــام شــدنی نیســت؛ ایــن جنــگ از آدم ت
ــی  ــط مش ــن خ ــود دارد« ای ــی وج ــم زندگ خت
ــز  ــی نی ــام خمین اساســی در اندیشــه سیاســی ام
هم چــون دو اصــل و خــط مشــی قبلــی از تعالیــم 

ــه مــی گیــرد.  ــم مای ــرآن کری سیاســی ق

خداونــد متعــال می فرمایــد: »قاتلوهــم حتــی 
التکــون فتنــه« )بــا کفــر و شــرک و نفــاق مقاتلــه 
ــن  ــره زمی ــه از روی ک ــا فتن ــد ت ــارزه کنی و مب

ــره: 193(  ــردد( )بق ــع گ ــرف و مرتف برط

4- تهاجمی بودن

ــه در  ــل توج ــای قاب ــاخصه ه ــر از ش ــی دیگ یک
گفتمــان استکبارســتیزی، تهاجمــی بــودن آن 
اســت. بــدان معنــا کــه بــرای مقابلــه بــا اســتکبار 
جهانــی بایــد طــرح ریــزی کــرد و همــه راه هــا و 
ــن  ــا همی ــرار دارد.  ب ــی ق ــورد بررس ــا را م ایده ه
ــام)ره( از شــکل گیــری هســته  ــگاه، حضــرت ام ن

مقاومــت درجهــان چنیــن ســخن می گویــد: 
»بســیج تنهــا منحصــر بــه ایــران اســامی نیســت، 
بایــد هســته  هــای مقاومــت را در تمامــی جهــان 
بــه وجــود آورد و در مقابــل شــرق و غرب ایســتاد«

اندازی"بســیج  راه  از  دیگــر  در جایــی  ایشــان 
ســخن  چنیــن  اســام"  ســربازان  بــزرگ 
ــد: »امــروز جهــان تشــنه فرهنــگ اســام  می گوی
یــک  در  مســلمانان  و  اســت.  محمــدی  نــاب 
ــرق  ــق و زرق و ب ــامی رون ــزرگ اس ــکیات ب تش
کاخ هــای ســفید و ســرخ را از بیــن خواهنــد بــرد. 
جنــگ مــا جنــگ عقیــده اســت و جغرافیــا و مــرز 
نمــی  شناســد.   مــا بایــد در جنــگ اعتقادی مــان 
بســیج بــزرگ ســربازان اســام را در جهــان بــه راه 

ــم.« اندازی

ه- تکلیف گرایی و شکست ناپذیری

شــاخصه دیگــر در دکتریــن استکبارســتیزی حضرت 
امــام)ره( امیــد بــه پیــروزی همیشــگی جبهــه حــق و 
عــدم شکســت در میــدان مبــارزه بــا اســتکبار اســت. 
مبتنــی بــر بــاور امــام، مــا مکلــف بــه انجــام وظیفــه 
ایــم و نتیجــه فــرع آن اســت، لــذا با صابــت و مبتنی 

بــر نــگاه تکلیــف گرایــی اعــام مــی دارد:

»تکلیــف مــا ایــن اســت کــه در مقابــل ظلــم هــا 
بایســتیم، تکلیــف مــا ایــن اســت کــه بــا ظلــم هــا 
مبــارزه کنیــم، معارضــه کنیــم، اگــر توانســتیم آنها 
ــه عقــب برانیــم کــه بهتــر، و اگــر نتوانســتیم  را ب
بــه تکلیــف خودمــان عمــل کردیــم. اینطــور 
نیســت کــه مــا خــوف ایــن را داشــته باشــیم کــه 
شکســت بخوریــم. اواًل کــه شکســت نمــی  خوریــم؛ 
خــدا بــا ماســت، و ثانیــاً بــر فــرض اینکــه شکســت 
صــوری بخوریــم شکســت معنــوی نمــی  خوریــم، 
و پیــروزی معنــوی بــا اســام اســت، بــا مســلمین 

اســت، بــا ماســت .«

و  مســتضعفین  دوش  بــر  مبــارزه   -6
ملــت توده هــای 

ــگاه حضــرت امــام)ره( بخــش عمــده اردوگاه  در ن
ــای  ــی را توده ه ــا اســتکبار جهان ــارزه ب ــه مب جبه
آزادی  و  رفــاه  از  کــه  مســتضعف  و  محــروم 
داد.  خواهنــد  تشــکیل  نبوده انــد،  برخــوردار 
چراکــه رفــاه طلبــی و مبــارزه در ایــن نــگاه قابــل 
جمــع نبــوده و مرفه هــای بــی درد در اردوگاه 
جبهــه حــق جــای ندارنــد. حضــرت امــام)ره( ایــن 

ــد: ــی دهن ــرح م ــن ش ــت را چنی حقیق

» مبــارزه بــا رفــاه طلبــی ســازگار نیســت و آن هــا 
ــتقال  ــارزه در راه اس ــد مب ــی  کنن ــور م ــه تص ک
بــا  و محرومــان جهــان  آزادی مســتضعفین  و 
ــا  ــدارد، ب ــات ن ــی مناف ــاه طلب ــرمایه داری و رف س
الفبــای مبــارزه بیگانــه  انــد. بحــث مبــارزه و رفــاه 

ــا  ــز ب ــه هرگ ــت ک ــه  ای اس ــرمایه، دو مقول و س
ــر  ــا آخ ــی ت ــا آن های ــوند. تنه ــع نمی ش ــم جم ه
ــا هســتند کــه درد فقــر و محرومیــت  ــا م خــط ب
و اســتضعاف را چشــیده باشــند. فقــرا و متدینیــن 
بــی  بضاعــت، گرداننــدگان و برپادارنــدگان واقعــی 

انقاب هــا هســتند.«

7- مبارزه با تمام قوا

ــن  ــور تعیی ــه منظ ــی)ره( ب ــام خمین ــرت ام حض
یکــی دیگــر از اصــول و خــط مشــی هــای اساســی 
بــرای مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی اعــام می کنــد: 
»مــا اگــر قــدرت داشــته باشــیم تمــام مســتکبرین 

را از بیــن خواهیــم بــرد«

خداونــد متعــال در قــرآن کریــم جبهــه توحیــد را 
مخاطــب قــرار مــی دهــد و ایــن گونــه بــه خیــزش 
و جهــاد قهرآمیــز بــا مســتکبران زمیــن فــرا 
می خوانــد: »و اعــدوا لهــم ماســتطعتم مــن قــوه و 
مــن ربــاط الخیــل ترهبــون بــه عــدو اهلل و عدوکم« 
)هــر چــه در تــوان داریــد بســیج کنیــد، تــا بــا این 
ــان را  ــمن خودت ــدا و دش ــمن خ ــدارکات [، دش ]ت

ــال: 60( جــز بترســانید( )انف

ــرای  ــاش ب ــتن و ت ــدرت داش ــگاه، ق ــن ن در ای
کســب قــدرت نــه تنهــا مفهومــی مذمــوم نیســت، 
بلکــه حرکتــی متعالــی اســت کــه بایــد بــه عنــوان 
ــن  ــود و از ای ــه ش ــدان توج ــب ب ــر واج ــک ام ی
منظــر اســت کــه تــاش بــرای تشــکیل حکومــت 
الهــی، وظیفــه همــه انبیــاء و اولیــاء الهــی قلمــداد 

می شــود.

8- مبارزه تا نابودی کامل

اســتراتژی و خــط  تعییــن  امــام در  حضــرت 
ــه  ــری ک ــل دیگ ــتکبار، اص ــا اس ــارزه ب ــی مب مش
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــی دهن ــرار م ــه ق ــورد توج م
ــا قــدرت هــای ســیطره جــو و مســتکبر جهــان  ت
بــه اضمحــال و انقــراض درنیاینــد، محــال اســت 
کــه صلــح و آرامــش و ســامت و ســعادت در 
ــه بنــد  کــره زمیــن حاکــم شــود و محرومــان و ب
ــل  ــود نائ ــی خ ــوق اله ــه حق ــدگان ب ــیده ش کش
آینــد و بــه وراثــت زمیــن کــه خــدای تعالــی بــه 
ــه  ــند؛ چراک ــت، برس ــوده اس ــت فرم ــا عنای آن ه
ــی  ــد یقف ــام)ره( ح ــرت ام ــگاه حض ــر ن ــی ب مبتن
بــرای فزونــی خواهــی و زیــاده خواهــی مســتکبران 
ــز  ــی ج ــاده خواه ــن زی ــدارد و ای ــود ن ــم وج عال
ــان مــرزی  ــی آن هــا شــده اســت و آن هویــت اصل
جــز عــدول از همــه خوبی هــا و ارزش هــای 
معنــوی و الهی مــان نمی شناســند و بــه گفتــه 
ــتیز  ــه و س ــت از مقاتل ــز دس ــم :»هرگ ــرآن کری ق
بــا شــما برنمی دارنــد مگــر اینکــه شــما را از دیــن 

ــد« ــان برگردانن ت

مرگ بر آمریکا...
چرا؟ 

و تا کی؟

اخیراٌ در میان مردم خصوصٌا قشر جوان و دانشگاهی در 
مورد "شعار مرگ بر آمرریکا" شبهاتی مطرح می شود؛ 

از جمله اینکه چرا باید برای ملت آمریکا آرزوی مرگ 
کنیم؟ آیا این شعار با مبانی قرآن که ریشه اعتقادات 

ما مسلمانان است، منافات ندارد؟

آیــت اهلل شــعبانی، نماینــده ولــی فقیــه در اســتان، 
در گفتگــو بــا ســخن شــهروند؛ چرایــی مــرگ بــر آمریــکا 

ــرد: ــه تشــریح ک را این گون

شــعار مــرگ بــر آمریــکا، ریشــه در مبانــی و آمــوزه هــای 
دینــی و قرآنــی دارد. در آیــات مختلــف قــرآن خداونــد از 
مومنــان مــی خواهــد کــه در برابــر مســتکبران و زورگویــان 
ایســتادگی کــرده و در برابــر ظالمــان از مظلومــان حمایــت 
کننــد. از جملــه در آیاتــی چــون آیــات7-4  ســوره بــروج، 
13-10 زاریــات، خداونــد بــا واژه "ُقِتــَل" بــه معنای کشــته 
و نابــود بــاد،  اقــوام و ملــل گوناگــون را مــورد خطــاب قــرار 

مــی دهــد. 

از دیگــر مبانــی مهــم دینــی، اصــل تبــری و تولــی اســت 
کــه بــر حســب ایــن اصــل مومنــان بایــد بــا یکدیگــر انــس 
و الفــت داشــته باشــند و از مســتکبران و ظالمــان بیــزاری 

جوینــد؛ تــا زمانــی کــه از دشــمن فاصلــه نگیریــم و ابــراز 
ــویم و  ــی ش ــک نم ــتانمان نزدی ــه دوس ــم، ب ــار نکنی انزج
ایــن مبنــای اساســی و راهبــردی در مکتــب اســام اســت. 
بنابرایــن شــعار مــرگ بــر آمریــکا مبنــای قرآنــی دارد و نــه 
تنهــا بــا آمــوزه هــای دینــی و قرآنــی تعارضــی نــدارد بلکــه 

مطابــق و همســو بــا معــارف بــاالی قرآنــی اســت.

ــکا،  ــر آمری ــرگ ب ــور م ــا و منظ ــوص معن در خص
ــن کشــور  منظــور ســردمدارن و سیاســتمداران ای
اســت کــه بــا خــوی اســتکباری خــود در جوامــع 
ــراق و  ــتان، ع ــن، افغانس ــه یم ــامی از جمل اس
ــادی از  ــداد زی ــامی تع ــای اس ــور ه ــر کش دیگ
ــاک و  ــه خ ــوم را ب ــودکان مظل ــان و ک ــردان، زن م

ــند.  ــی کش ــون م خ

دولــت مســتکبری آمریــکا در یــک برنامــه جامــع بــه دنبال 
تضعیــف جامعــه اســامی و جلوگیــری از اشــاعه فرهنــگ 
ــق کشــور  ــن طری ــا از ای ــی اســت ت اســامی و حــق طلب
هــای اســامی را کــه از لحــاظ اســتراتژیکی، جغرافیایــی و 
ــع غنــی طبیعــی در جهــان اثرگــذار هســتند، تحــت  مناب

سســلطه و ســیطره خــود درآورده و بــه عنــوان ابــر قــدرت 
ــی  ــادی باق ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــای سیاس ــه ه در عرص

بمانــد.

ــا  ــا ب ــد، م ــاب فرمودن ــم انق ــر معظ ــه رهب ــور ک همانط
ــک  ــا ی ــانی ی ــه انس ــک مجموعع ــوان ی ــه عن ــکا ب آمری
مجموعــه جغرافیایــی هیــچ مشــکلی نداریــم بلکــه مشــکل 
ــا ســران ایــن کشــور اســت کــه در طــول 40 ســال  مــا ب
انقــاب بارهــا شــاهد توطئــه هــای ایــن رژیــم در عرصــه 
هــای مختلــف علیــه ایــران بــوده ایــم و هــم چنــان ایــن 
دشــمنی و توطئــه هــا ادامــه دارد. بنابرایــن شــعار مــرگ 
ــت  و در  ــتیزی اس ــتکبار س ــاد اس ــک نم ــکا ی ــر آمری ب
هویــت اســامی مــردم ایــران نهادینــه شــده اســت. ایــن 
شــعار ضــد اســتکباری تاریــخ انقضــاء نــدارد و مادامــی کــه 
دولــت آمریــکا خــوی شــیطانی دارد و علیــه مــردم ایــران 
و دیگــر جوامــع مظلــوم سراســر جهــان دســت بــه توطئــه 
ــان  ــم چن ــری ه ــن دشــمنی و تب ــد، ای ــی زن ــت م و خیان

ــت. پابرجاس

ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است.
امام خمینی )ره(

قــرن  نیــم  از  بیــش  تاریــخ 
ایــران،  اســامی  انقــاب 
ــت  ــی اس ــیمی از اراده ملت ترس
کــه در صــده گذشــته هــم 
آوردی در ایســتادگی و مقاومت 
ــه اســت و در الگــو دهــی  نیافت
و  مظلــوم  هــای  ملــت  بــه 
کشــورهای  در  مســتضعف 
مختلــف در کســب اســتقال 
ــت  ــن حرک ــرآمد ای و آزادی س
ــوده اســت. ــی ب ــم اجتماع عظی

ــوار  ــام بزرگ ــه را ام ــا آنچ یقین
در 15 خــرداد 42 در افــق ایــن 
ــاد و  ــد اعتم ــی دیدن ــاب م انق
ایمــان بــه راهــی بــود کــه آن را 
در ســیره اهــل بیــت در عمــق 
ــک  ــا ی ــد و ب ــه بودن ــان یافت ج
ــخ انقــاب  ــه تاری ــگاه گــذرا ب ن
ــن  اســامی آنچــه  در طــول ای
ــداری  ــات و پای ــل ثب ــام دلی ای
ایــن خیــزش عظیــم اجتماعــی 
ــان  ــتمرار هم ــت اس ــوده اس ب
باورهــا و دســتاوردها توســط 

ــی باشــد . ــران نظــام م رهب
ــم آن  ــی کنی ــاهده م ــذا مش ل
چــه را  رهبــری معظــم انقــاب 
ــام  ــت ام ــد رحل ــامی از بع اس
بزرگــوار بارهــا و بارهــا متذکــر 
ــا راه  ــد تنه ــده ان ــی ش آن معن
نجــات و موفقیــت در ســربلندی 
ــان  ــوش ج ــام را در گ ــن نظ ای
آن  فرمایشــات  بــه  ســپردن 
امــام تحــت عنــوان مکتــب 

ــت. ــوده اس ــی ب ــام خمین ام
بــا  امــروز  جــوان  نســل 
امــکان  و  خــود  هوشــیاری 
دســتیابی جامــع بــه تحقیــق و 
پژوهــش کــه امــروز بــرای آنهــا 
ــه  ــا تکلیــف ب ــا اســت قطع مهی
از  الگوهــای عملــی  طراحــی 
ــی  ــا را دارا م ــود ه ــن رهنم ای
ــای  ــاختار ه ــا در س ــند ت باش
تحقــق  در  جامعــه  مختلــف 
ایــن هــدف متعالــی بــا عنایــت 
بــه محتــوای بیانیــه گام دوم 
ــا  ــزی ه ــه ری ــجام در برنام انس
مقصــد  ایــن  تســریع  بــرای 
صــورت پذیــرد و ثمــرات آن 
ــی،  ــای سیاس ــه محوره در هم
و  فرهنگــی   ، اجتماعــی 
ــر بخشــی خــود را  اقتصــادی اث

داشــته باشــد.

سخن مدیر مسئول
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مصاحبــه بــا همســر شــهید مدافــع حــرم، شــهید 
محســن فانوســی:

ــه دلیــل یــک ســری  ــواده اش داشــتند ب ــا خان در آخریــن خداحافظــی کــه ب
ــه  ــه ب ــود ک ــداده ب ــاع ن ــا اط ــه آنه ــدات کاری، ب ــه تعه ــوط ب ــائل مرب مس
ســوریه مــی رود چــون اصــوال ایــن قبیــل مســائل را بــا کســی در میــان نمــی 

ــتند. گذاش
 اوایــل تمــاس هــای خیلــی کمــی داشــتند و از اخریــن تماسشــان یــک هفتــه 

گذشــته بــود.
 خبــری ازشــان نداشــتم و هــم زمــان خبــر شــهادت شــهید کرمــی و صانعــی 
رســیده بــود و مــن دلواپــس و نگــران همســرم بــودم و آخریــن تمــاس ایشــان 
بــا مــن جمعــه ظهــر بــود کــه بچــه هــا خیلــی بــی تابــی مــی کردنــد و مــن در 
حــال خوانــدن زیــارت عاشــورا بــودم و از شــرایط موجــود کافــه شــده بــودم 
در همیــن زمــان شــهید فانوســی تمــاس گرفتنــد و بــه مــن یــاداوری کردنــد 
ــا شــنیدن  ــه زودی خواهــم آمــد، ب کــه مراقــب فرزندانمــان باشــم و اینکــه ب
خبــر آمدنشــان خودمــان را آمــاده اســتقبال کــرده بودیــم چنــد روز گذشــت 
ولــی ایشــان نیامدنــد، بعــد از پیگیــری هــای بســیاربا فرمانــده شــهید فانوســی 

تمــاس گرفتــم و وی بــه مــن امیــد دادنــد کــه اتفاقــی نیوفتــاده اســت.
ظاهــرا محســن همــان جمعــه شــب در حیــن پاکســازی میــدان میــن مــورد 
ــه درجــه رفیــع شــهادت  ــد و ب ــرار مــی گیرن ــداز ق ــه تــک تیران ــت گلول اصاب

ــه همــدان آمــد.  نایــل میشــوند و پیکــرش چهارشــنبه ب
وقتــی یــاد صحبــت شــهید بــه هنــگام رفتــن مــی افتــادم کــه آیــه انــا هلل و انــا 

علیــه راجعــون را تکــرار مــی کــرد مــرا تســکین مــی داد.
و در اخــر اینکــه شــهید فانوســی در دســت نوشــته هایــش در برگــه ی زیبایــی 
نوشــته بــود در هــر لبــاس و مقــام و منصبــی کــه هســتی بنــده بــاش و بندگــی 
کــن، ایــن مــی توانــد بزرگتریــن درس عبــرت بــرای همــه مــا باشــد کــه بــه 
ــه هســتیم بندگــی درســت داشــته  ــر کســی ک ــوان جــوان، دانشــجو و ه عن

باشــیم، یقینــا بــه صــراط مســتقیم نزدیــک خواهیــم شــد.
و جــدا از ایــن بحــث، شــهید وصیــت دیگــری نیــز نوشــته بودنــد کــه وصیــت 
مــا زبــان حــال ماســت، زبــان مــا پیــام مــا و پیــام خــون مــا اطاعــت از امــر 
خداونــد، امــر والیــت فقیــه، اجــرای قوانیــن الهــی و تعهــد مــا نســبت بــه امــر 

بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت.

ــام  ــی در نظ ــای اساس ــی از محوره  یک
گفتمانــی حضــرت آیــت اهلل خامنــه 
خصــوص  در  العالــی(  ای)مّدظلــه 
تحقــق  چگونگــی  استکبارســتیزی، 
ــی  ــهای مبارزه ــتیزی و روش استکبارس
بــا اســتکبار مــی باشــد. ایشــان مبــارزه 
بــا نظــام ســلطه را در ابعــاد و میدانهــای 
ــد:  ــد و میفرمای ــف مینمای ــف تعری مختل
ــرد.  ــارزه ک ــد مب ــلطه بای ــام س ــا نظ »ب
ــت؛  ــیر نیس ــا شمش ــم ب ــارزه اش ه مب
ــی  ــا کار حرفه ی ــل، ب ــا عق ــارزه اش ب مب
ــا شــجاعت در میدان هــای  سیاســی، و ب
اســت.«با  خــودش  متناســب  و  الزم 
تحلیــل بیانــات حضــرت آیــت اهلل امــام 
خامنــه ای )مّدظلــه العالــی(، مهم تریــن 
راههــای استکبارســتیزی اســامی در 
ــارت اســت  ــی ایشــان، عب نظــام گفتمان

از:
معظــم  افزایی: مقــام  بصیــرت 
در  را  مسئله  اولین  رهبــری 
بصیرت  داشــتن  استکبارســتیزی 
میداننــد، بدیــن معنــا کــه ضــرورت 
استکبارســتیزی تبییــن و روشــن شــود 
بـا  بایـد  کـه  استکبار چیست  این  کــه 
آن مبـارزه کـرد ایشــان در ایــن زمینــه 

شناسایی  در  باشید  »بصیر  میفرمایــد: 
شناسـایی  در  باشـید  بـصیر  دشمن، 
دشـمن  ببینیـد  دشـمن،  ترفنـدهای 
را  اسامی  جمهوری  میخواهد  چطور 
بـا  یـا  کنـد  معرفی  بد  جهان  سطح  در 
ــه  ــای غلـط معرفـی کند! البت ــکل ه ش
کــه موفــق نمیشود.اما تبلیغات دشــمن 
انصافــا تبلیغات حســاب شــدهای است.«
جهــاد کبیــر و عــدم تبعیــت 
پیچیــده  شــرایط  دشــمن: در  از 
ــدل  ــری م ــم رهب ــام معظ ــی، مق کنون
ــردی  ــه راهب ــر را ک ــاد کبی ــد جه کارآم
ماهیــت  بــا  جانبــه  وهمــه  فراگیــر 
عقیدتــی اســت، بــا هــدف مصــون 
ــادن در ورطــه اشــتباهات  ســازی از افت
زنجیــره ای در مواجهــه نــرم بــا دشــمن 
مطــرح مینمایــد. بــه عبــارت دیگــر 
ــت  ــه خدم ــا ب ــاب ب ــم انق ــر معظ رهب
ــر  ــاد کبی ــي جه ــارت قرآن ــن عب گرفت
تُِطــِع  »َفــا  آیهــی  بــه  اســتتناد  و 
الکافِریــَن َو جاِهدُهــم بـِـه  ِجهــاًدا َکبیــًرا« 
)فرقــان/52( تفســیري ظریــف و بلنــد از 
آن ارائــه مــي کننــد کــه مقــوم یکــي از 
اصــول اساســي انقــاب اســامي، یعنــي 
ــارت  ــه عب ــمن و ب ــت از دش ــدم تبعی ع
ــتکبران و  ــا مس ــه ب ــر »مقابل ــق ت دقی
کافــران« اســت.در واقــع منظــور از ایــن 
آیــه ایــن اســت کــه جهــاد کبیــر امــت 
بــزرگ اســامی، یعنــی پیــروی نکــردن 
ســبک  و  روش  فرهنــگ،  در  ازکفــار 
منفعــل  و  مرعــوب  و  آنهــا  زندگــی 
نشــدن در برابــر فرهنــگ مهاجــم غربــی 

ــت. ــرقی اس و ش
معظــم  مقاومتی: مقــام  اقتصــاد 
ــری بر موضوع اقتصاد توانمند اشاره  رهب

وجـود  صـورت  در  را  دشمن  ناکامي  و 
مي  تاکیــد  و  مطرح  اقتصادي  قدرت 
کنند:» اگر ملت مقتدر باشد، نیـاز خـود 
برطرف  را  خود  مشکات  کند،  کـم  را 
مـسئله  اقتـصاد  مسئله  امروزکه  و  کند 
اصـلي اسـت، بتوانـد اقتـصاد خود را رو 
به راه کند، دشمن در مقابله با ملت ایران 
ــا  ــه ی ب بيدفاع خواهد ماند. بحــث مقابل
ــت خــودش  ــت و هویّ اســتکبار در ماهّی
غیــر از اقتصــاد مقاومتــی، در بخــش 
ــر نیســت...  ــاال، هیچــی دیگ اقتصــاد ح
ایــن ســالها مســأله ی اقتصــاد بــرای 
ــث  ــن بح ــت. ای ــأله ی اول اس ــا مس م
ــانی  ــا کس ــوای ب ــتیزی و دع استکبارس
کــه در خــاف ایــن جهــت حرکــت 
می کننــد، نهیــب زدن بــه آمریــکا و 
دیگــران، ایــن در واقــع آن روی ســکه ی 

ــت.« ــی اس ــاد مقاومت اقتص
درونــی  ســاخت  اســتحکام 
رهبــری  معظــم  کشــور: مقام 
ــاس کار  ــام را اس ــِی نظ ــتحکام داخل اس
میدانندکــه  از مشــکات  عبــور  راه  و 
ــتحکام  ــی، اس ــتحکام سیاس ــامل اس ش
اقتصــادی، اســتحکام فرهنگــی، و باالتــر 
از همــه اســتحکام روحــی و روانــی 
ــوص  ــگان و بخص ــوص نخب ــراد، بخص اف
مســئوالن ارشــد کشــور اســت. از نظــر 
ایشــان ایــن اســتحکام اگــر وجــود 
داشــته باشــد، هیــچ خطــری کشــور را 
ــن  ــن رو بزرگتری ــد.از ای ــد نمیکن تهدی
ــن  ــه ای ــکا، خدمــت ب ــا امری ــارزه ی ب مب
مــردم اســت و هــر کــه می خواهــد 
بــا امریــکا مبــارزه ی اساســی کنــد، 
بایــد بــه مــردم خدمــت کنــد. هــر کــه 
می خواهــد بــا دشــمنان ایــن ملــت 
مبــارزه ی عملــِی کارآمــد کنــد، بــا 

ــد.  ــارزه کن ــاد مب فس
ــامی: امام  ــجام اس ــدت و انس وح

اســامی  امــت  تفرقــه  خامنهــای 
شکســت  و  ضعــف  اصلــی  عامــل  را 
ــروزی و  ــز پی ــامی و رم ــورهای اس کش
ــتعمار  ــم و اس ــلمانان از ظل ــی مس رهای
ــره  ــکات و گ ــل مش ــتکبرین و ح مس
را  اســامی  امــت  ناگشــوده  هــای 
وحــدت و اتفــاق امــت اســامی میدانــد. 
ــد:  ــوص میفرماین ــن خص ــان در ای ایش
»ملــت هــای شــجاع و بــه پــا خواســته 
در مصــر، تونــس و لیبــی و دیگــر ملــت 
ــات  ــد، نج ــارز بدانن ــدار و مب ــای بی ه
ــر  ــکا و دیگ ــد آمری ــم و کی ــان از ظل آن
ــا در آن  ــا و تنه ــی، تنه مســتکبران غرب
ــه  ــان ب ــوا در جه ــادل ق ــه تع ــت ک اس
نفــع آنــان برقــرار شــود. مســلمانان 
بــرای ایــن کــه بتواننــد مســائل خــود را 
بــه صــورت جــدی بــا جهانخــواران حــل 
ــدرت  ــرز ق ــه م ــود را ب ــد خ ــد، بای کنن
بــزرگ جهانــی برســانند، و ایــن جــز بــا 
همــکاری و همدلــی و اتحــاد کشــورهای 

ــد.« ــد آم ــت نخواه ــه دس ــامی ب اس
معظــم  شناســی: مقام  دشــمن 
رهبــری شناســایی دشــمن و ترفندهــای 
ــم  ــل مه ــک اص ــتکبر را ی ــمن مس دش
ــد و  ــتکبار میدان ــا اس ــارزه ب ــرای مب ب
میفرمایــد: »اســتخوان بندی اســتکبار 
ــه  در همــه ی دوره هــا یکــی اســت؛ البّت
ــا در  ــات و روش ه ــیوه ها و خصوصّی ش
هــر زمانــی تفــاوت میکنــد. امــروز هــم 
رأس  دارد؛  وجــود  اســتکباری  نظــام 
ــاالت  ــت ای ــا، دول ــم در دنی ــتکبار ه اس
مّتحــده ی آمریــکا اســت. اســتکبار را 
بایــد بشناســیم، خصوصّیــات اســتکبار را 
ــرِی  ــرد و جهت گی ــم، عملک ــد بدانی بای
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــد بدانی ــتکبار را بای اس
در  را  خودمــان  رفتــار  خردمندانــه 
مقابــل او تنظیــم کنیــم. مــا بــا برخــورد 
عرصه هــا  همــه ی  در  غیرخردمندانــه 

مخالفیــم.«

ــرو  ــرم، ره ــع ح ــهدای مداف ش
ــرداد ــهدای 15 خ ش

ــام  ــامی در نظ ــتیزی اس ــای استکبارس راه ه
ــری ــان رهب گفتم

در طــول تاریــخ همــواره شــاهد نقــش آفرینــی و 
ــف  ــه هــای مختل ــان در عرص ــان ســازی جوان جری

ــم. ــوده ای ــور ب کش
ــگ ســرد را  ــا جن ــا آنه ــه ب ــی ک ــاله های ــان 20س هم
ــمن،  ــا دش ــرم ب ــگ ن ــون در جن ــدیم اکن ــروز ش پی
ــل  ــد و در مقاب ــته ان ــه داش ــاال نگ ــران را ب ــم ای پرچ

ــد. ــی کنن ــت م ــتکباری مقاوم ــای اس ــه ه توطئ
جوانانــی کــه درامتحــان گام نخســت انقــاب ســربلند 
نیــز  انقــاب  دوم  گام  بیانیــه  در  آمدنــد  بیــرون 
مخاطبــان اصلــی ایــن رهنمــود رهبــر انقاب هســتند.

ــئول  ــا مس ــو ب ــد گفتگ ــی خوانی ــه م ــه در ادام آن چ
ــگاه  ــری در دانش ــم رهب ــام معط ــی مق ــاد نمایندگ نه
هــای اســتان همــدان در خصــوص چگونگــی ظرفیــت 
ســازی در جوانــان بــه منظــور ایفــای نقــش در جریــان 

ــت. ــتیزی اس استکبارس
ــر  ــئول دفات ــی مس ــد عباس ــی محم ــا عل ــه ب  مصاحب

ــدان: ــتان هم ــای اس ــگاه ه ــری دانش ــاد رهب نه
چه تحلیلی از فضای دانشجویی استان دارید؟

ــتقال و  ــامی اس ــاب اس ــای انق ــان ه ــی از آرم یک
ــت و  ــتیزی اس ــتکبار س ــری و اس ــلطه پذی ــدم س ع
ــان و  ایــن آرمــان از جملــه مطالبــات رهبــری از جوان

ــت.  ــجویی اس ــای دانش ــکل ه تش
الحمــدا... در فضــاي دانشــگاه هــاي اســتان بخصــوص 
ــاي دانشــجویي  ــزرگ، تشــکل ه ــاي ب در دانشــگاه ه
بــرای تحقــق آرمــان هــاي امــام ومقــام معظــم 
ــي  ــه کار م ــود را ب ــاش خ ــعي و ت ــام س ــری تم رهب
ــح و  ــزي صحی ــه ری ــک برنام ــا ی ــد ب ــا بتوانن ــد ت گیرن

ــند. ــجویي باش ــاي دانش ــذار در فض ــت، اثرگ درس
ــم از  ــا اع ــگاه ه ــي دانش ــي و ارزش ــجویان انقاب دانش
بســیج دانشــجویي، جامعــه اســامي، انجمــن اســامي 
دانشــجویان، انجمــن اســامي تحکیــم وحــدت و همــه 
دلســوزان انشــاا... بتواننــد بــا روحیــه مطالبــه گریشــان 
در تحقــق آرمانهــای مدنظــر امــام راحــل )ره( و مقــام 

معظــم رهبــري موفــق باشــند.
چگونــه میتــوان روحیــه اســتکبار ســتیزی را در 

جامعــه کنونــی تعمیــق بخشــید؟ 
ــد  ــدا میکن ــب هــاي گوناگــون ورود پی دشــمن در قال
ــد نفــوذ داشــته باشــد و در ایــن زمینــه هــم  ــا بتوان ت
بســیار باهــوش اســت، بنابرایــن جوانــان مــا هــم بایــد 
در کنــار دشــمن شناســي و اســتکبار ســتیزی باهــوش 
ــه  ــند چراک ــمن را بشناس ــای دش ــه ه ــند و حق باش

ــه دشــمن اعتمــاد کــرد و در  هیچوقــت نمــي شــود ب
ــم  ــی منظ ــزي و فعالیت ــه ری ــد برنام ــتا بای ــن راس ای
ــگاه  ــش و جای ــه نق ــراد نســبت ب ــه اف ــا هم داشــت ت
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــارزه کنن ــتکبار مب ــا اس ــد ب خــود بتوانن
ــتر  ــح بیش ــرای توضی ــت و ب ــرب اس ــمن مانندعق دش

ــم ــال میزن ــان مث ــده را برایت ــرب و پرن ــتان عق داس
 )یــک عقــرب قصــد داشــت بــه طــرف دیگــر رودخانــه 
بــرود، یــک پرنــده بــرای کمــک بــه عقــرب، او را ســوار 
میکنــد و بــه آن طــرف رودخانــه میبــرد؛ وقتــي عقرب 
را پیــاده میکنــد  در پشــتش احســاس ســوزش میکند، 
نگاهــي بــه عقــرب مــی انــدازد و عقــرب میگویــد: ذات 
ــش  ــم ذات ــتکبار  ه ــس اس ــت پ ــش زدن اس ــن نی م
ــا  ــان م ــا جوان ــد ت ــاش میکن ــت وت ــش زدن اس نی
ــام و  ــي ام ــي، انقاب ــاي اله ــان ه ــق آرم ــدم تحق درع

رهبــري موفــق نشــوند.
گفتمــان اســتکبار ســتیزی  در بیــن دانشــجویان را در 

چــه ســطحی مــی بینیــد؟
وجــود  دانشــجویي  فضــاي  در  همیشــه  گفتمــان 
داشــته  بخصــوص در حــال حاضــر کــه کشــورمان در 
ــرار دارد و  ــکا ق ــه ســرکردگي آمری ــتکبار ب ــل اس مقاب
ــر  ــي ب ــي مبن ــده برخــی از مســوالن مذاکرات ــه عقی ب
ــری  اینکــه بتواننــد یــک فضــاي آرام و مــورد اعتمادت
ــد  ــتکبار ایجــاد کنن ــوري اســامي و اس ــن جمه را بی
ــي اعتمــادي  ــاي ب ــه اصطــاح خودشــان دیواره ــا ب ی
را آرام آرام از بیــن ببرنــد امــا متاســفانه فرامــوش 
ــزرگ  ــه خــوي دشــمن، خــوي خــود ب ــد ک ــرده ان ک
ــن خــوی  ــا ای ــگاه کدخدامنشــی اســت و ب ــي و ن بین
دشــمن هیچوقــت نمــي شــود مذاکــره کــرد بــه قــول 
مقــام معظــم رهبــري در مذاکــره یــک امتیــاز دادن و 
یــک امتیازگرفتــن اســت و بــه طبــع بــه ایــن دشــمن 

ــرد. ــاد ک ــوان اعتم نمیت
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــات نه اقدام
ــان  ــتیزی در می ــازی استکبارس ــان س ــتای گفتم راس

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــجویان چ دانش
ــبت  ــری در مناس ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ نه
ــای  ــه ه ــا ســال برنام ــا انته ــدا ت ــف از ابت ــاي مختل ه
متعــددی ئاشــته اســت ماننــد: واقعــه طبــس، ٨ســال 
ــود  ــم وج ــه  در تقوی ــان و ...  ک ــدس، 13آب ــاع مق دف

دارد.
 فعــاالن فرهنگــي مــا برنامــه هــاي متنوعــي را بــرای 
شناســایی دشــمن برگــزار مــي کننــد و نهــاد رهبــري 
ــزان  ــن عزی ــت از ای ــا حمای ــجویان و ب ــار دانش در کن
ســعی میکنــد کــه فضــای گفتمــان استکبارســتیزي را 
هــر چــه بهتــر برگــزار کننــد اگرچــه در حــد مطلــوب 
ــراي کار کــردن  ــده آل و نیســت وجــای بســیاری ب ای

دارد کــه دشــمن را بیشــتر نشــان دهیــم.
در مــورد فضــای مجــازی و نقــش ان در تضعیــف 
روحیــه ی اســتکبار ســتیزی در میــان جوانــان و 

دانشــجویان چــه تحلیــل و نگاهــی داریــد؟
راهزنــان فکــر و عقیــده بسیارهســتند، فضــاي مجــازي 
میتوانــد هــم یــک فرصــت باشــد و هــم یــک تهدیــد و 
طبــق فرمایــش مقــام معظــم رهبــری، گاهــي اوقــات 

فضــاي مجــازي قتلــگاه جوانــان مــا مــي شــود.
ــو  ــه نح ــازي ب ــاي مج ــاي فض ــت ه ــد از فرص ــا بای م
احســن اســتفاده بکنیــم، زیــرا دشــمنان مــا اتفاقــات 
گذشــته و آینــده انقــاب را بــا دروغ در فضــای مجازی 
تحریــف میکننــد و از همــه ابزارهــا در راســتاي تحقــق 
ــد در زمیــن  نیــات پلیــد خــود اســتفاده میکننــد. بای
دشــمن رفــت و عملیــات کــرد و برگشــت ولــی نبایــد 

مقیــم زمیــن دشــمن باشــیم.
اولیــن کار پاســخ دادن بــه شــبهات در همــان فضــاي 
مجــازي اســت اگــر پاســخ هــا در فضــاي مجازي باشــد 
دیگــر دشــمن نمیتوانــد جوانــان را دچــار تردیــد کنــد.

ــتفاده از  ــان دراس ــردن جوان ــکار آگاه ک ــن راه دومی
فضــاي مجــازي اســت کــه فعــاالن فرهنگــی دانشــگاه 
هــا در ایــن زمینــه بایــد کوشــا باشــند و همچنیــن بــا 
برپایــي هــم اندیشــي هــا  و حمایــت از کرســي هــاي 
آزاداندیشــي، بخشــي از واقعیــت هایــي کــه در بیــرون 
ــف  ــال تحری ــه دنب وجــود دارد و در فضــاي مجــازي ب

آن هســتند بــرای جوالنــان روشــن شــود
ــب  ــت مناس ــه فرص ــل ب ــا تبدی ــت تهدیده و در نهای

ــرد. ــمن ک ــه دش ــه زدن ب ــراي ضرب ب
مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم انقاب چالش 
حاضــر بــا مســتکبران را بــر ســر حضــور مقتــدر ایــران 
ــران از  ــت ای ــتی و حمای ــم صهیونیس ــای رژی در مرزه
مبــارزات فلســطینی بیــان کردنــد، نظــر دانشــجویان را 

در ایــن خصــوص چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟
دانشــجویان نگاهــي مثبــت نســبت بــه حمایــت 
از آزادي خواهــان و مظلومیــا عالــم و مســتضعفین 
دارنــد؛ چراکــه یکــي از آرمــان هــاي اســام و حضــرت 

ــت. ــوده اس ــتضعفین ب ــت از مس ــام)ره( حمای ام
ــام  ــه ام ــود ب ــه خ ــت نام ــن )ع( در وصی  امیرالمومنی
حســن مجتبــي )ع( و امــام حســین )ع( مــي فرماینــد: 
ــید و  ــم در خصــم باش ــا ظل ــما ب ــت ش ــام قیام ــا قی ت
در مقابلــش قــرار بگیریــد، بــراي از بیــن بــردن 
ــتضعف  ــوم و مس ــراي مظل ــد و ب ــاش کنی ــم ت ظال
همیشــه کمــک حــال و حامــي باشــید، گاهــي اوقــات 
مســتضعفین مســلمان انــد و نیــاز بــه حمایــت دارنــد 
ــواه  ــوم و آزادي خ ــلمان و مظل ــم غیرمس ــي ه و گاه
هســتند کــه در ایــن صــورت هــم بایــد حمایــت کــرد 
و از طرفــی دشــمن بــه دنبــال ایــن اســت کــه بتوانــد 
ســیطره اي بــر تمــام ممالــک دنیــا اعــم از اســامي و 
غیراســامي داشــته باشــد و عنــان آنهــا را در اختیــار 
خودشــان بگیرنــد و همــان تعبیــر گاوشــیرده را دارنــد.

قــرن  معاملــه  تحقــق  دنبــال  بــه  هــم  اکنــون 
هســتند کــه فلســطینان مظلــوم را از کشورشــان 
و  یهودیــان  بتواننــد  و  کننــد  و حقشــان  خــارج 
صهیونیســتهاي مســتکبر را جایگزیــن کننــد، بنابرایــن 
وظیفــه اســامي و دینــي مــا ایــن اســت از مظلومــان 
دفــاع کنیــم. دشــمن همیشــه از اقتــدار نظــام مقــدس 
ــه  ــت دارد، ب ــلمانان وحش ــامي و مس ــوري اس جمه
ــراق، افغانســتان،  ــان یمن،ع ــع دانشــجویان مظلوم طب

ــد. ــي کنن ــت م ــان حمای ــطین ولبن فلس

پرچم استکبارستیزی در دست جوانان

ــال 1342  ــرداد در س ــام 15 خ قی
هجــری شمســی پــس از برگــزاری 
همــه پرســی فرمایشــی محمدرضــا 
ــه  ــه هم ــرایطی ک ــوی و در ش پهل
ــی  ــی و داخل ــای خارج ــانه ه رس
ــاد  ــی ی ــه نیک ــفید ب ــاب س از انق
مــی کردنــد بــا رهبــری امــام 
خمینــی)ره( شــکل گرفــت. در 
ایــن روز حــدود 15 هــزار نفــر 
مســلمان انقابــی بــه خــاک و 
خــون کشــیده شــدند و بدیــن 
ــران اســامی در  ــخ ای ــب تاری ترتی
روز 15 خــرداد ورق خــورد و فصــل 
جدیــدی در رویارویی مســتضعفان 
بــا مســتکبران گشــوده شــد. امــام 
خمینــی)ره( ایــن  قیــام را منشــأ، 
مبــدأ و نقطــه آغازیــن انقــاب 
عنــوان کردنــد، زیــرا ایــن خیــزش 
تاریخــی، شــروع رویارویــی نهضــت 
حکومــت  برابــر  در  اســامی 
و  بــود  پهلــوی  اســتبدادی 
ــکل  ــرای ش ــب را ب ــتری مناس بس
ــی،  ــری ، سیاس ــی فک ــری مبان گی
اجتماعــی انقــاب اســامی فراهــم 
ــرداد  ــام 15 خ ــن قی ــه یقی آورد. ب
و  ناپذیــر  انــکار  نقــش   1342
درخشــانی در پیــروزی نهضتــی 
کــه در آینــده بنیــان ســلطنت 
2500 ســاله در ایــران را نابــود 

ــود. ــا نم ــرد، ایف ک

انگیــزه و اهــداف قیــام 51 
ــرداد خ

ــی)ره(   ــام خمین ــی ام ــدف اصل ه
ــن  ــت قوانی ــام، حاکمی ــن قی از ای
شــریعت  اجــرای  و  اســام 
ــور  ــتگی کش ــع وابس ــامی، قط اس
از کشــورهای اســتعماری آمریــکا و 
ــام  ــل نظ ــدازی اص ــرائیل و بران اس
شاهنشــاهی و جایگزینــی حکومت 
اســامی بــود. انگیــزه دیگــر امــام، 
ــی و  ــم جهان ــا صهیونیس ــارزه ب مب
عوامــل داخلــی آن هــا و صیانــت از 
احــکام اســام و قــرآن و حفاظــت 

از اســتقال کشــور و جلوگیــری 
ــاخته  ــت )س ــه بهائی ــوذ فرق از نف

ــود. ــتعمار( ب ــت اس دس
.نقــش قیــام 15 خــرداددر 

پیــروزی انقــاب
ــزده خــرداد ســال 1342  قیــام پان
ــن  ــر خرم ــار ب ــش ب ــه ای آت جرق
ــه و  ــان گرفت ــه خفق ــاروت جامع ب
ــه  ــد و زمین ــران افکن ــب زده ای ش
جنــب و جــوش و شــور و خــروش 
ایثــار گرانــه و فداکارانــه را فراهــم 
ــرهای  ــی قش ــش آگاه ــرد. افزای ک
ــا  ــد ت ــبب ش ــردم س ــف م مختل
شــاهد رشــد سیاســی آنان باشــیم. 
اصــل والیــت فقیــه کــه برگرفته از 
ــود  ــی)ره( ب ــام خمین ــای ام نظره
ــریح  ــن و تش ــیر تبیی ــن مس در ای
شــد و بــه جایــگاه اصلــی خویــش 
بازگشــت. قیــام 15 خــرداد و ورود 
ــا  ــیعه ب ــت ش ــت و مرجعی روحانی
ــدان  ــه می ــه ب ــت فقی ــل والی اص
ــل  ــام راح ــری ام ــا رهب ــارزه ب مب
تغییــر  را  مبــارزه  اصلــی  بدنــه 
ــرداد،  ــت 15 خ ــع نهض داد. در واق
را  پهلــوی  حکومــت  پایه هــای 
متزلــزل کــرد و بــا عهده دار شــدن 
ــه وســیله روحانیــت  ــری آن ب رهب
ــود  ــی آن در وج ــه تجل ــارز ک مب
امــام خمینــی)ره( بــه عنــوان یــک 
مرجــع و رهبــر روشــن  ضمیــر بود، 
مهمتریــن ثمــره هــای ایــن قیــام 
محســوب می شــد و باعــث افزایش 
ــور  ــردم و حض ــی م ــی سیاس آگاه
ــد .  ــه ش ــا در صحن ــتر آن ه بیش
مــردم ایــران اســامی بــا ایــن قیام 
ــم  ــر رژی ــد کــه در براب نشــان دادن
اســتبدادی هرگــز کوتــاه نمــی 
ــام  ــه ی ام ــری مدبران ــد. رهب آین
و ایســتادگی و مقاومــت مــردم در 
ــد  ــبب ش ــوی س ــم پهل ــر رژی براب
ــا ســرانجام در 22 بهمــن 1357  ت
هجــری شمســی انقــاب اســامی 

ــد. ــروزی برس ــه پی ــران ب ای

قیــام 15 خــرداد، نقطــه ی آغازیــن انقــاب 
اســامی
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»هدف اصلی جبهه استکبار  

 فراموشی آرمان فلسطین است«
»روز قــدس فقــط روز فلســطین نیســت، روز اســام اســت؛ روز 
حکومــت اســامی اســت. روزی اســت کــه بایــد جمهــوری اســامی 
در سراســر کشــورها بیــرق آن برافراشــته شــود. روزی اســت کــه بایــد 
ــک  ــد کــه دیگــر آن هــا نمی تواننــد در ممال ــه ابرقــدرت هــا فهمان ب
اســامی پیشــروی کننــد. مــن روز قــدس را روز اســام و روز رســول 
اکــرم مــی دانــم، و روزی اســت کــه بایــد مــا تمــام قــوای خودمــان 
ــا را کشــانده  ــه آن ه ــی ک ــم؛ و مســلمین از آن انزوای ــز کنی را مجه
ــب  ــل اجان ــّوت در مقاب ــا تمــام قــدرت و ق ــد خــارج شــوند، و ب بودن

ــام؛ ج  9، ص: 27٨( ــه ام ــتند.« )صحیف بایس
ــرزمین  ــان، س ــلمانان جه ــرم دوم مس ــتین و ح ــه نخس ــدس، قبل ق
ــه  ــت ک ــطینی اس ــلمان فلس ــا آواره مس ــن میلیون ه ــی و وط اصل
ــال 194٨  ــکار، از س ــم جنایت ــط صهیونیس ــی توس ــتکبار جهان اس
آن ســرزمین را از دســت ســاکنانش خــارج ســاخت و تحــت ســلطه 

ــرار داد. ــدس ق ــغالگر ق ــای اش نیروه
ایــن توطئــه خطرنــاک اولیــن گام صهیونیــزم جهانــی بــرای تســلط 
ــا  ــرا ب ــای اج ــن روزه ــه از آغازی ــود ک ــامی ب ــرزمین های اس ــر س ب
مقاومــت جوانــان و مــردم فلســطین و اعتــراض کشــورهای اســامی 

مواجه شــد. 
امــام خمینــی )ره( بــا بصیــرت و پیش بینــی درســِت برنامــه دشــمن 
ــت و  ــئله مقاوم ــامی، مس ــرزمین های اس ــودی س ــلط و ناب در تس
آزادســازی فلســطین از دســت اشــغالگران را یکــی از اهــداف انقــاب 

ــد. ــان فرمودن ــای مســلمان بی اســامی و ملت ه
ــری  ــا رهب ــران ب ــت مســلمان ای ــه مل ــون چهــل ســال اســت ک اکن
معمــار کبیــر انقــاب، امــام خمینــی)ره( و در ادامــه بــا رهنمودهــای 
حکیمانــه و مدبرانــه رهبــر معظــم انقــاب، امــام خامنــه ای)مدظلــه 
ــطین،  ــوم فلس ــردم مظل ــی م ــق قانون ــر ح ــد ب ــا تأکی ــی(، ب العال
آزادســازی قــدس و فلســطین اشــغالی از دســت مســتکبران جهانی را 

بــه خواســت و مطالبــه جهانــی تبدیــل نمــوده اســت.
ــزاری  ــاهد برگ ــا ش ــک م ــران، این ــر ای ــاوه ب ــه ع ــه ای ک ــه گون ب
راهپیمایــی روز قــدس در بســیاری از کشــور هــای جهــان هســتیم.

بنا به فرموده رهبر فرزانه انقاب،
رژیــم غاصــب صهیونیســتی 25 ســال آینــده را نخواهــد دیــد و ایــن  
امــری اســت کــه رژیــم صهیونیســتی خــود بــه آن واقــف اســت و از 
ایــن رو درصــدد اســت بــا طــرح فریــب معاملــه قــرن بــه تاش هــای 
ــش  ــی منحوس ــات سیاس ــردن حی ــی ک ــرای طوالن ــه اش ب مذبوحان

ــه  دهد.  ادام
ــغالی  ــرزمین های اش ــدن س ــم صهیونیســتی و بازگردان شکســت رژی
ــه صاحبــان اصلــی آن آغــاز دومینــوی شکســت اســتکبار جهانــی  ب
خواهــد بــود. فلســطین دروازه ظهــور تمــدن نویــن اســامی اســت.

مناسبت

چهل سال ایستادگی، چهل سال  پیروزی

استکبارستیزی در سیاست خارجی جمهوری اسامی و مذاکرات هسته ای ایران

ــط  ــرای رواب ــکری دکت ــی ش مرتض
ــکده  ــگر اندیش ــل و پژوهش بین المل

ــریف ــی ش حکمران
یکــی از اصــول سیاســت خارجــی جمهوری 
و  »استکبارســتیزی  ایــران،  اســامی 
ــه  ــار ده ــه در چه ــت ک ــتیزی اس ظلم س
گذشــته چــراغ راهنمــای رفتــار آن در 
نظــام بین الملــل بــوده اســت. اهمیــت 
تحلیــل ایــن اصــل از آن  جهــت اســت کــه 
وجــه تمایــز سیاســت خارجــی جمهــوری 
اســامی بــا نظــام ســلطنت پهلــوی اســت. 
ــت  ــه خدم ــه درحالیک ــا ک ــن معن ــه ای ب
ــژه  ــه  وی ــزرگ ب ــای ب ــع قدرت ه ــه مناف ب
مشــخصه  مهم تریــن  ایاالت متحــده 
سیاســت خارجــی ایــران دوران پهلــوی 
بــود، مهم تریــن و اصلی تریــن شــاخصه 
اســامی  سیاســت خارجــی جمهــوری 
آن  استکبارســتیزی  و  اســتقال  ایــران، 
نظــام جمهــوری  جاییکــه  ازآن  اســت. 
ــای  ــر آموزه ه ــی ب ــی مبتن ــامی نظام اس
دینــی و انقابــی اســت، مبنــای ایــن اصــل 
آموزه هــای  در  اول  درجــه  در  بایــد  را 
دینــی ســپس انقابــی جســتجو کــرد. 
ــل  ــی اص ــی مبان ــن بررس در اینجــا ضم
ــت  ــی کاربس ــه چگونگ ــتیزی، ب استکبارس
آن در سیاســت خارجــی ایــران در عرصــه 
ــژه در مــورد مســئله هســته ای  عمــل به وی

می پردازیــم.
مبانی دینی و انقابی استکبارستیزی

ــد  ــاب می کن ــامی ایج ــام اس ــت نظ ماهی
کــه منابــع سیاســت خارجــی آن بــر 
بگیــرد.  شــکل  دینــی  اصــول  مبنــای 
ــتیزی  ــل استکبارس ــاس اص ــن اس ــر ای ب
خارجــی  سیاســت  در  ظلم ســتیزی  و 
جمهــوری اســامی را بایــد در آیــات قرآنی 
استکبارســتیزی  اصــل  کــرد.  جســتجو 
یکــی از روشــن ترین دســتورات قرآنــی بــه 
ــت.  ــامی اس ــای اس ــلمانان و دولت ه مس
ــم و  ــل مفاهی ــوان ذی ــل را می ت ــن اص ای
ــل حــق و باطــل«  ــل »تقاب ــی مث گزاره های
ــتکبار  ــان اس ــگی »جری ــه همیش و مواجه
ــتکبار و  ــوم اس ــت. مفه ــتضعاف« یاف و اس
ــل  ــرر در مقاب ــات مک ــتقات آن به دفع مش
ــاره  ــرآن مورداش ــتضعاف در ق ــوم اس مفه
ــی  ــه اصل ــا ریش ــت؛ ام ــه اس ــرار گرفت ق
ــی  ــده »نف ــد در قاع ــتیزی را بای استکبارس
ــه 141  ســبیل« جســتجو کــرد کــه در آی

ســوره نســاء به صراحــت بــه آن اشــاره 
شــده اســت. مفــاد آیــه چنیــن اســت کــه 
ــلطه  ــب س ــه موج ــي را ک ــد،  حکم خداون
بــر مســلمانان مي شــود، وضــع  کفــار 
ــلطه  ــه س ــن هرگون ــت؛ بنابرای ــرده اس نک
دشــمنان بــر جامعــه اســامی و مســلمانان 

امــری غیرقابل پذیــرش اســت.

ــر  ــگاه امــام خمینــی )ره( معمــار کبی در ن
انقــاب اســامی، توجــه بــه »مصالــح 
و  مســتکبرین«  قبــال  در  مســتضعفین 
به تبــع آن قیــام بــر ضــد مســتکبرین، 
ــوده اســت؛  ــا الهــی ب طریقــه و شــیوه انبی
بنابرایــن طبیعــی اســت کــه سیاســت 
بــر  نیــز  خارجــی جمهــوری اســامی 
ــه  ــکل گرفت ــا ش ــن آموزه ه ــای همی مبن
باشــد. ایشــان در ایــن زمینــه می فرماینــد: 
ــم  ــا ظل ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــف م »تکلی
مبــارزه کنیــم«. در اصــول دوم و ســوم 
ــران  ــون اساســی جمهــوری اســامی ای قان
نیــز آشــکارا بــر نفــی هرگونــه ســتمگری، 
نفــی نظــام ســلطه و اســتکبار و همچنیــن 
ــر رعایــت عدالــت و قســط تأکیــد شــده  ب

ــت.  اس

وظیفــۀ  تنهــا  شــرایطی  چنیــن  در 
جمهــوری اســامی در روابــط خارجــی 
اســامی،  غیــر  کشــورهای  بــا  خــود 
نــه صــرف بســتن راه هرگونــه نفــوذ و 
ســلطه، بلکــه فراتــر از آن تکلیــف بــه 
ــم  ــا اســتکبار، نظــام ســلطه، ظل ــارزه ب مب
ــمولی  ــرا جهان ش ــت، زی ــی اس و بی عدالت
اســام و ماهیــت فراملــی انقــاب اســامی 
ــد. ــی را ایجــاب می کن ــن اصل ــران، چنی ای

اصــل استکبارســتیزی و مذاکــرات 
هســته ای

ــتیزی  ــل استکبارس ــه اص ــه رابط ــا اینک ام
بــا مصالحــه یــا توافــق بــا کشــورهای 
ــت  ــئله ای اس ــت، مس ــامی چیس ــر اس غی
روشــن  به خوبــی  آن  ابعــاد  بایــد  کــه 
ــرات  ــاز مذاک ــا آغ ــه ب ــژه اینک ــود. به وی ش
هســته ای منتهــی بــه برجــام، ایــن ســؤال 
پیــش آمــد کــه آیــا توافقنامــه ایــران 
ــه  ــته ای ب ــوع هس ــر موض ــر س ــرب ب و غ
از  اســامی  جمهــوری  عــدول  معنــای 
ــوده  ایــن اصــل سیاســت خارجــی خــود ب

ــت؟ اس

ــت  ــد گف ــؤال بای ــن س ــه ای ــخ ب  در پاس
ــی  ــی اساس ــوان اصل ــتیزی به عن استکبارس
ــت  ــه تح ــت ک ــی اس ــت خارج در سیاس
نیســت؛  تغییرپذیــر  شــرایطی  هیــچ 
از  همــواره  اساســی  اصــل  ایــن  امــا 
تاکتیک هایــی ثابــت پیــروی نمی کنــد. 
گاهــی استکبارســتیزی به صــورت رویارویــی 
مســتقیم اســت، گاهــی اوقــات نیــز تحقــق 
هــم  گاهــی  و  مذاکــره  قالــب  در  آن 
اســت. در ســیره  امکان پذیــر  مصالحــه 
نیــز  )علیهم الســام(  معصومیــن  ائمــه 
ــود.  ــت می ش ــی یاف ــوع به خوب ــن موض ای
ــرای پیشــبرد  ــا ب ــه آن ه ــا ک ــن معن ــه ای ب
اهــداف نظــام اســامی گاهــی از ابزارهــای 
مواجهــه مســتقیم و گاهــی اوقــات از طریق 
مذاکــره و مصالحــه بهــره می جســتند؛ 
بنابرایــن توافــق و مصالحــه جمهــوری 
ــا غــرب در قالــب توافــق  اســامی ایــران ب
برجــام را نــه به مثابــه عــدول از اصــل 
ــای  ــه معن ــد ب ــه بای ــتیزی، بلک استکبارس
ــر  ــر تاکتیــک اســتکبار ســتیزی تعبی تغیی

ــرد.  ک

در زمینــه برجــام، نظــام جمهوری اســامی 
بــا رهبــری هوشــمندانه مقــام معظــم 
رهبــری )مدظله العالــی( همــواره در مقابــل 
هرگونــه ســلطه غــرب هوشــیار بوده اســت. 
معظــم لــه پــس از توافــق برجــام در 
ــپاه  ــی س ــروی دریای ــان نی ــع فرمانده جم
ــه مذاکــرات هســته ای برجــام  ــا اشــاره ب ب
بیــان داشــتند: »در ایــن مذاکــرات، طــرف 
ــی  ــر فرصت ــت، از ه ــاش داش ــل، ت مقاب
بــرای نفــوذ اســتفاده کنــد و حرکتــی 
انجــام  کشــور  ملــی  منافــع  برخــاف 
ایرانــی،  مذاکره کننــدگان  البتــه  دهــد، 
ــاید مصــداق  ــود «. ش ــع ب حواسشــان جم
هوشــیاری نظــام اســامی بــه رهبــری 
مقــام معظــم رهبــری در توافقنامــه برجــام 
را در مخالفــت بــا شــرط گنجانــدن بحــث 
ــرب  ــوی غ ــران از س ــکی ای ــی موش توانای
درحالی کــه  دیــد.  برجــام  توافــق  در 
ــکا در  ــه رهبــری آمری ــی ب کشــورهای غرب
ــام  ــه برج ــی ب ــرات منته ــی مذاک دور نهای
ــوان  ــئله ت ــدن مس ــده ش ــتار گنجان خواس
موشــکی ایــران در متــن توافقنامــه شــدند، 
)مدظله العالــی(  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــارج از  ــره خ ــه مذاک ــت، هرگون ــا صراح ب
مســئله هســته ای را منتفــی دانســته و 
ــن  ــرا ای ــد؛ زی ــا آن مخالفــت نمودن ــاً ب قوی

ســلطه  و  نفــوذ  زمینه ســاز  را  مســئله 
می پنداشــتند. اســتکبار 

ــده  ــه ایاالت متح ــروج یک جانب ــس از خ پ
استکبارســتیزی  اصــل  نیــز،  برجــام  از 
دیپلماســی  دســتگاه  راهنمــای  چــراغ 
ــد  ــه دونال ــت. درحالی ک ــوده اس ــران ب ای
ترامــپ خواســتار توافقــی جدیــد در زمینــه 
اســامی  جمهــوری  اســت،  هســته ای 
ــام  ــه برج ــی ورای توافقنام ــه توافق هرگون
را به مثابــه تســلیم بــه اســتکبار تلقــی 
می کنــد. در ایــن زمینــه مقــام معظــم 
ــه مذاکــره  رهبــری )مدظله العالــی(، هرگون
برجــام  از  از خــروج  پــس  آمریــکا  بــا 
توصیــف  مضاعــف  ســمی  به مثابــه  را 

. ینــد می نما
فرجام سخن

نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــا توجــه 
بــه آموزه هــای اســامی و انقابــی، نظامــی 
تعالــی گــرا اســت. روح تعالــی گرایــی 
را می تــوان  ایــران  اســامی  جمهــوری 
یافــت.  آن  استکبارســتیزی  اصــل  در 
استکبارســتیزی اصــل ثابــت و تغییرناپذیــر 
جمهــوری اســامی ایــران در طــول حیــات 
چهل ســاله آن بــوده اســت. اگرچــه ممکــن 
اســت راه هــا و تاکتیک هــای تحقق بخشــی 
بــه ایــن اصــل در قالب هــای مختلفــی 
چــون مواجــه مســتقیم )جنــگ تحمیلــی(، 
ــوده باشــد.  مذاکــره و مصالحــه متفــاوت ب
در مســئله هســته ای نیــز ایــران همــواره از 
ــزت خواهــی،  موضــع استکبارســتیزی و ع
ــری  ــامی را پیگی ــام اس ــداف کان نظ اه
کــرده اســت. اگرچــه برجــام ضعف هــا 
و کاســتی های جــدی در حــوزه فنــی، 
حقوقــی و اجرایــی داشــته اســت، امــا نمــی 
ــدول  ــه ع ــه مثاب ــا را ب ــن ضعف ه ــوان ای ت
ــرد.   ــی ک ــتیزی تلق ــتکبار س ــل اس از اص
ــوان آن را  ــی ت ــر م ــن تعبی بلکــه در بدتری
خطایــی تاکتیکــی محســوب کــرد.  ضمــن 
ــون  ــم اکن ــت ه ــه داش ــد توج ــه بای اینک
ــا اعمــال  ــی کــه جبهــه اســتکبار ب در حال
فشــار حداکثــری در قالــب تحریمهــای 
ــه تســلیم واداشــتن  اقتصــادی در صــدد ب
ایــران در چارچــوب توافقــی جدیــد اســت، 
جمهــوری اســامی بــا قاطعیــت هــر گونــه 
ــد.  ــی کن ــه را رد م ــن زمین ــره در ای مذاک
زیــرا آن را منافــی عــزت و اعتبــار خــود در 

ــدارد. ــل مــی پن ــن المل نظــام بی

دســتاورد های  نظــام جمهــوری 
ــوزه ــران در ح ــامی ای اس

 » استکبار ستیزی «

نظــام جمهــوری اســامی ایــران، دولــت 
آمریــکا را مصــداق بــارز مفهوم اســتکبار 
معرفــی کــرده و در طــول چهــل ســال 
انقــاب بــا شــعار »مــرگ بــر آمریــکا « 
ــت  ــن مل ــتیزی ای ــاد استکبارس ــه نم ک
ــه  اســت، مفهــوم اســتکبار ســتیزی را ب
ــل  ــود تبدی ــی خ ــی و تاریخ ــت مل هوی

کــرده اســت.

ایــن ایســتادگی و مقاومــت چهــل   
ایــران  ســاله بــرای ملــت و کشــور 
ــت. ــته اس ــیاری داش ــتاوردهای بس دس

در ایــن نوشــتار دســتاورد های 
 « حــوزه  در  اســامی  انقــاب 
اســتکبار ســتیزی « در ســه محــور 
اســتکبار  شکســت های جبهــه 
)نظامــی،  اســامی  انقــاب  از 
ــی(،  ــادی، فرهنگ ــی، اقتص سیاس

و  گفتمانــی  دســتاورد های 
مبــارزه  داخلــی  دســتاورد های 
ــا اســتکبار مــورد بررســی قــرار  ب

ــت. ــه اس گرفت

برخــی از دســتاورد های انقــاب اســامی 
در حوزه » اســتکبار ســتیزی«

محــور اول:شکســت های جبهــه 
اســتکبار از انقاب اســامی )نظامی، 
 سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی(

دســتاورد  اصلی تریــن  و  مهمتریــن   -
گفتمــان ضد اســتکباری انقاب اســامی، 
ــادی و  ــی، اقتص ــه نظام ــت هیمن شکس
 سیاســی آمریــکا در ایــران و جهــان بــود.

ــار  ــزار مستش ــش از 50 ه ــراج بی - اخ
ــد هــزار  ــرار چن ــران و ف ــی از ای آمریکای
کارمنــد ســفارت آمریــکا در تهــران 
ــه  ــران مداخل ــی ای ــه در شــئون داخل ک
نظامــی،  شــئون  همــه  و  می کردنــد 
امنیتــی، اقتصــادی و سیاســت گذاری 
در  داشــتند  اختیــار  در  را  کشــور 
انقــاب  پیــروزی  آغازیــن  ماه هــای 
اســامی، اولیــن ســیلی انقاب اســامی 

ــود. ــتکبار ب ــه اس ــه جبه ب

 2 فــرار  بــا  اســامی،  انقــاب   -
هــزار اســرائیلی کــه در کلیدی تریــن 
ــتند،  ــوذ داش ــور نف ــئولیت های کش مس
و  تعطیــل  را  اســرائیل  ســفارت 
جایگزیــن  را  فلســطین  ســفارت 
آن کــرد و بــا ایــن کار مــوج ضــد 
 اســرائیلی را در جهــان گســترش داد.

- تســخیر النه جاسوســی آمریکا توســط 
جوانــان انقابــی، انقــاب اســامی را 
 جهانــی و بقــاء آن را تضمیــن کــرد.

ــی  ــداد دریای ــر تع ــاوگان پ - شکســت ن
ــا  ــارس ب ــج ف ــا در خلی ــکا و اروپ آمری
 110 از  بیــش  و  هواپیمابــر  ناو هــای 
ــا قایق هــای  ــاو جنگــی در رویارویــی ب ن
ــده  ــلح ش ــری مس ــی گی ــی ماه معمول
ــی  ــداران ایران ــیجیان و پاس ــط بس توس
از بزرگتریــن افتضاحــات تاریــخ نظامــی 
آمریکاســت. نــاو ســاموئل بی رابرنــز، 
ــن  ــا می ــکا ب ــارد دالری آمری ــک میلی ی

ــد. ــدم ش ــی منه ــزار تومان ــد ه ص

ضــد  گفتمــان  دســتاورد های   -
ــان  ــاب اســامی در جه اســتکباری انق
دولت مــردان  کــه  بــود  به گونــه ای 
ــا بــرای  ــور کــرد ت ــی را مجب آمریکای
ــف،  ــور های مختل ــا و کش ــار ملت ه مه
نمایــد؛  نجومــی صــرف  بودجه هــای 
بــا  اقتصــاد آمریــکا  به گونــه ای کــه 
22 هــزار میلیــارد دالر بدهــی خارجــی 
بــه  دالر  میلیــارد   2/5 روزانــه  کــه 
جــزء  اکنــون  می شــود  اضافــه  آن 
 اقتصاد هــای ورشکســته دنیــا اســت.

ــتاورد های گفتمانی ــور دوم: دس  مح
عملــِی  و  نظــری  تاش هــای  بــا   -
ــای  ــم تاش ه ــاب و علیرغ ــن انق امامی
در  غربگــرا  جریــان  ســاله  چندیــن 
کشــور، »استکبارســتیزی« اکنــون یکــی 

انقــاب  گفتمان هــای  اصلی تریــن  از 
ــود. ــی ش ــی م ــور تلّق ــامی در کش  اس

ــروزی  ــتکبرین ام ــی مس ــق عین - تطبی
ــی و  ــخصیت های قرآن ــا و ش ــا نماد ه ب
تاریخــی همچون »شــیطان«، »فرعون«، 
»یزیــد« و...، از تاش هــای گفتمانــی 
 اختصاصــی امامیــن انقــاب بــوده اســت.

و  مقطعــی  اجازه هــای  علیرغــم   -
ــی  ــه برخ ــاب ب ــر انق ــی رهب مصلحت
ــکا،  ــا آمری ــره ب ــرای مذاک ــئولین ب مس
حتــی  »استکبارســتیزی«  مفهــوم 
ــان  ــی ایش ــپهر گفتمان ــای از س لحظ ه
فروکــش نکــرد. اجــازه رهبــر انقــاب به 
ــایانی  ــک ش ــام، کم ــدن برج ــه ش تجرب
بــه بیــداری غافــان و تثبیــت گفتمــان 
کــرد. کشــور  در   استکبارســتیزی 

ــتیزی در  ــان استکبارس ــری گفتم - برت
منطقــه و حتــی جهــان به قــدری غالــب 
ــور هایی  ــران کش ــی س ــه حت ــت ک اس
ــد  ــز مجبورن ــتکبارند، نی ــر اس ــه نوک ک
ــردم  ــان م ــت می ــب محبوبی ــرای کس ب
آمریــکا  علیــه  مــواردی  در  خــود 

کننــد. موضع گیــری 

- رواج روز افــزون راهپیمایــی روز قــدس 
ــل  ــان، دلی ــف جه ــور های مختل در کش
ــر موفقیــت انقــاب اســامی  واضحــی ب
استکبارســتیزی  گفتمــان  ترویــج  در 

اســت.

- جوشــش گفتمــان ضــد اســتکباری در 
ــه،  ــای جمع مراســماتی همچــون نماز ه

پیــاده  حــّج،  اباعبــداهلل،  عــزاداری 
ــان  ــق گفتم ــر تعمی ــن بیانگ روی اربعی
ملت هــای  میــان  در  استکبارســتیزی 

ــت. ــلمان اس مس

دســتاورد های  ســوم:  محــور 
 داخلــی مبــارزه بــا اســتکبار

ــتیزی  ــان استکبارس ــت گفتم - حاکمی
در میــان مســئوالن نظامــی، منجــر بــه 
ــی  ــر دفاع ــی نظی ــروز دســتاورد های ب ب
ایــن عرصــه شــد.  و خودکفایــی در 

- امنیــت بینظیــر حاکــم در کشــور، 
ــد  ــان ض ــه گفتم ــدی ب ــون پایبن مره
برابــر  در  مقاومــت  و  اســتکباری 

اســت؛ عالــم  مســتکبرین 

- آزادی امــروز مــا نتیجــه آرمــان ضــد 
اســتکباری ماســت.

- خودکفایــی علمــی و اقتصــادی در 40 
ــدن  ــر ش ــه فراگی ــته، نتیج ــال گذش س

ــان استکبارســتیزی اســت. گفتم

- هــر زمــان شــعار استکبارســتیزی 
ــر  ــئولین پررنگت ــل مس ــار و عم در گفت
اقتصــاد  و  معیشــت  اســت،  بــوده 
اســت. شــده  بهتــر  هــم   مــردم 

ــمن  ــوان دش ــه عن ــکا ب ــن آمری - تعیی
فرضــی و تهدیــد محتمــل نیرو هــای 
ایــران  اســامی  جمهــوری  مســلح 
جمهــوری  دفاعــی  توانایی هــای 
اســامی را تــا ســطح یــک قــدرت 

بپذیــرد. جهانــی 

ما تا آخرین نفس در مقابل آمریکا ایستاده ایم .
امام خمینی )ره(
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بــر  ابتــدای  از  ای  اهلل خامنــه  آیــت 
عهــده گرفتــن مســئولیت رهبــری نظــام 
تاکنــون،  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ــر  ــار کبی ــی معم ــط و مش ــداوم خ در ت
انقــاب، حضــرت امــام خمینــی)ره(،  
را  استکبارســتیزی  راهبــرد  پیوســته 
ســرلوحه ی کارهــا قــرار داده ا و شــیطان 
ــی  ــوان اصل ــه عن ــکا را ب ــزرگ، آمری ب
تریــن هــدف ایــن راهبــرد معرفــی 

ــد.  ــرده ان ک
چراکــه از نظــر ایشــان، مســأله ی مــا بــا 
ــی  ــکا ، مســأله ی اســتکبار آمریکای آمری
ــک  ــوان ی ــه عن ــکا ب ــا آمری ــا ب اســت. م
مجموعــه  جغرافیایــی یــا به عنــوان یک 
ملــت، بــه عنــوان یــک مجموعه انســانی 
هیــچ مســأله ای نداریــم، مســأله مــا بــا 
ــی  ــکا، مســأله ی اســتکبار آمریکای آمری
اســت؛ مســتکبرند، متکبرنــد، زورگوینــد 
ــع  ــای مجم ــدار اعض ــاده طلبند)دی و زی

ــی بســیج مســتضعفین1393/9/6( عال
ــدت،  ــن م ــاب در ای ــم انق ــر معظ رهب
بــا  خمینــی)ره(  امــام  هم چــون 
اســتکبار و نظــام ســلطه و تســلط چنــد 
ــه شــدت  ــم ب ــر سرنوشــت عال کشــور ب
ــارزه کــرده  ــا آن مب مخالفــت کــرده و ب

ــد . ان
ایشــان در جایــگاه ترســیم کننــده ی 
جهــت گیــری هــای کان سیاســت 
خارجــی کشــور، همــواره موضــع صریــح 
ــتکبار  ــان اس ــه جری ــبت ب ــن نس و روش
ــد. ایــن خــط مســتقیم   اتخــاذ کــرده ان
بــدون  از 32 ســال هم چنــان  پــس 
حقیقــت  ایــن  و  دارد  ادامــه  زاویــه 
و  ثبــات  واقعــی  معنــای  پرطــراوات 
بــا  اســت.)دیدار  انقــاب  اســتقرار 

دانشــجویان1390/5/19(
ــات رهبــر معظــم انقــاب  ــا مــرور بیان ب
اســتکبار  و  شناســی  دشــمن  بــر 
ســتیزی، مــی تــوان بــه موضــع صریــح 
و قاطــع ایشــان در حــوزه اســتکبار 

ــرد. ــی ب ــتیزی پ س
 مفهوم استکبار و استکبارستیزی

ــک  ــی چــه؟ اســتکبار ی - اســتکبار یعن
ــه  ــرآن کلم ــت؛ در ق ــی اس ــر قرآن تعبی
ــت؛ آدم  ــه اس ــه کار رفت ــتکبار ب ی اس
گــروه  مســتکبر،  دولــت  مســتکبر، 
آن  و  کســانی  آن  یعنــی  مســتکبر، 
دولتــی کــه قصــد دخالــت در امــور 
انســان هــا و ملّــت هــای دیگــر را دارد، 
ــی  ــه م ــا مداخل ــای آن ه ــه کاره در هم
ــع خــود؛ خــود  ــرای حفــظ مناف ــد ب کن
را آزاد مــی دانــد، حــّق تحمیــل بــر 
ــت،  ــل اس ــود قائ ــرای خ ــا را ب ــت ه ملّ
را  کشــورها  امــور  در  دخالــت  حــّق 
بــرای خــود قائــل اســت، پاســخگو هــم 
ــای  ــن معن ــت؛ ای ــس نیس ــچ ک ــه هی ب
مســتکبر اســت.نقطه مقابــل ایــن جبهــه 
هســتند  گروهــی  ســتمگر،  و  ظالــم 
ــد؛  ــی کنن ــارزه م ــتکبار مب ــا اس ــه ب ک
مبــارزه بــا اســتکبار یعنــی چــه؟ یعنــی 
ــی  ــن زورگوی ــار ای ــر ب در درجــه اّول زی
ــک  ــتیزی ی ــای استکبارس ــن؛ معن نرفت
چیــز پیــچ وخــم داِر پیچیده ای نیســت؛ 
استکبارســتیزی یعنــی یــک ملّتــی زیــر 
ــدرت  ــل ق ــی و تحمی ــه جوی ــار مداخل ب
اســتکبارگر یــا انســان مســتکبر یــا 
ــای  ــن معن ــرود؛ ای ــتکبر ن ــت مس دول
استکبارســتیزی اســت. )دیــدار بــا دانش 
آمــوزان و دانشــجویان 12/1393/0٨(

ایستادگی در مقابل استکبار
امــروز عــّزت مــردم در  - بحمــداهلل 
کشــور مــا، بــر اثــر همیــن روح اســتکبار 
استکبارســتیزی  و  اســت  ســتیزی 
موجــب انــزوای هیــچ ملتــی نمــی شــود. 

)ع(  رضــا  امــام  مطّهــر  )صحــن 
)1 3 7 7 /0 1 /0 1

- در مقابــل دشــمن مســتکبر نبایــد 
ــد نظــام اســامی  ــد بلکــه بای ــاه آم کوت
و  اســتحکام  اقتــدار،  از  حــدی  بــه 
مصونیــت برســد کــه دشــمنان احســاس 
کننــد کاری از دســت آن هــا برنمــی 

ــد.  آی
)دیــدار بــا نماینــدگان مجلــس خبــرگان 

)13٨7/06/7
در  تســلیم  عــدم  استکبارســتیزی   -
ــه  ــن زمین ــت. در ای ــارها اس ــل فش مقاب
ــود؛  ــن کار، ســخت ب ــم ایســتادیم. ای ه
ــن  ــت ای ــامی توانس ــوری اس ــا جمه ام
کار ســخت را بــا موفقیــت انجــام دهــد. 
)خطبــه هــای نمــاز جمعــه تهــران 

)13٨9 /11 /15
مبارزه با استکبار

می خواهــد  کــه  قدرتــی  هــر  مــا   -
و  اســتکبار  و  تکبــر  و  ابرقدرتــی 
بــا  خــود  روابــط  در  را  فخرفروشــی 
رد  بکنــد،  وارد  دیگــر  ملت هــای 

. می کنیــم
) بیانــات در دیــدار مســئوالن وزارت 

خارجــه1370/4/1٨( امــور 
اســت.  مهــم  بســیار  قــدس  روز   -
صرفــاً ایــن نیســت کــه مــا از یــک 
ــود و  ــن خ ــه از میه ــی ک ــت مظلوم ملّ
ــم  ــده داری ــده ش ــود ران ــه ِی خ از خان
ــم  ــع داری ــا در واق ــم؛ م ــی کنی ــاع م دف
بــا ایــن کارمــان بــا یــک نظــام سیاســی 
ظالمانــه و اســتکباری مبــارزه میکنیــم. . 
امــروز مبــارزه ی بــا رژیــم صهیونیســتی 
ــات در  ــا اســتکبار اســت. )بیان ــارزه ب مب
ــگان و  ــتادان، نخب ــی از اس ــدار جمع دی
دانشــگاه ها1393/3/31( پژوهشــگران 

- مبــارزه ی بــا نظــام ســلطه تعطیل پذیر 
نیســت، جــزو کارهــای اساســی اســت، 
جــزو مبانــی انقــاب اســت. یعنــی اگــر 
مبــارزه ی بــا اســتکبار نباشــد، مــا اصــًا 
تابــع قــرآن نیســتیم. مبــارزه ی بــا 
اســتکبار کــه تمــام نمــی شــود، خودتان 
را آمــاده کنیــد بــرای ادامــه ی مبــارزه ی 
بــا اســتکبار.) بیانــات در دیــدار جمعــی 

از دانشــجویان1394/4/20(
- مبــارزه ی بــا اســتکبار در انقــاب 
اســامی و در میــان ملّت مــا یک حرکت 
ــتوانه ی  ــی و دارای پش ــول و منطق معق
علمــی، و یــک حرکــت خردمندانــه 
ــدار دانش آمــوزان  ــات در دی اســت.) بیان

دانشــجویان12/٨/1394( و 
استکبارســتیزی، ویژگــی بــارز 

ــران  ــامی ای ــام اس نظ
- اگــر بنــده مرتّــب روی مســئله ی 
روی  می کنــم،  تکیــه  اســتکبار 
مســئله ی آمریــکا تکیــه مــی کنــم، 
این هــا احســاس خطــر اســت. اگــر 
ــّط  ــم منح ــال نظ ــامی در قب ــام اس نظ
جهانــی هویـّـت خــودش را از دســت داد، 
شکســت خواهــد خــورد. اهّمّیــت نظــام 
اســامی به خاطــر ایــن اســت کــه نظــام 
ــر  ــِی ب ــه و مبتن ــر عادالن ــه و غی ظالمان
ظلــم و زور و تزویــر و ماننــد این هــا 
را بــه چالــش کشــید.) دیداربــا اعضــای 
ــای  ــاب و فض ــدگان ط ــع نماین مجم

حــوزه علمیــه قــم 1394/12/25(
ســایه  در  فرهنگــی  اســتقال 

ی ســتیز ر ستکبا ا
مهم تــر،  این هــا  ی  همــه  از  امــا   -
بــود. جمهــوری  اســتقال فرهنگــی 
اســامی، از اول نشــان داد کــه زیــر بــار 

ضعــف و وابســتگی ملــت هــا از جملــه 
ــت هــای مســتکبر  ــی دول اهــداف اصل
اســت کــه در ایــن میــان وابســتگی در 
ــا  زمینــه اقتصــادی نقــش بنیــادی ایف

مــی کنــد.

بــه جهــت اهمیــت بــاالی اقتصــاد 
در اســتقال کشــور، رهبــر معظــم 
ــعار  ــر ش ــال اخی ــد س ــاب، در چن انق
ســال را بــه بحــث اقتصــادی اختصــاص 
داده اســت؛ از جملــه ســال 139٨ کــه 
ــذاری  ــد نامگ ــق تولی ــال رون آن را س

ــد. ــرده ان ک

ــد و  ــه تولی ــه ب ــزوم توج ــر ل ــن ام ای
ــه   ــن زمین ــی در ای اقتصــاد و خوداتکای
را بــرای مقابلــه بــا توطئــه هــای 
پیــش  از  بیــش  اســتکبار  جریــان 

نمایــان مــی ســازد .

ــا  ــم ت ــم گرفتی ــن اســاس تصمی ــر ای ب
ــه  ــق در جبه ــان موف ــی از جوان ــا یک ب
ــه ای داشــته  ــد مصاحب اقتصــاد و تولی

باشــیم.

معرفــی  را  خودتــان  لطفــا 
. ییــد ما بفر

اینجانــب حســام نجــاری متولــد 1365 
همــدان فــارغ التحصیــل مقطــع فــوق 
لیســانس در رشــته مهندســی عمــران 
از دانشــگاه بوعلــی  گرایــش ســازه 
عامــل  مدیــر  و  موســس  همــدان، 
ــاور،  شــرکت دانــش بنیــان زیســت فن
تنهــا تولیــد کننــده ســیمان ســازگار با 
ــه آن اصطاحــاً  محیــط زیســت کــه ب

ــتم. ــد هس ــبز میگوین ــیمان س س

را  خــود  کار  و  کســب  لطفــا 
بفرماییــد. معرفــی 

صنعــت ســیمان یکــی از آالینــده تریــن 
صنایــع در جهــان بــه شــمار مــی آیــد. 
ــن گاز  ــک ت ــن ســیمان ی ــد هــر ت تولی
CO2 وارد اتمســفر مــی کنــد و بیــش 
ــی  ــا ارزش طبیع ــع ب ــن مناب ــک ت از ی
ــه 100  ــک ب ــرده و نزدی ــرف ک را مص
ــرف  ــیلی مص ــوخت فس ــواع س ــر ان لیت

مــی شــود

ــات  ــبز از ضایع ــیمان س ــد س .در تولی
کارخانــه ذوب آهــن اصفهــان کــه بــا آن 
ــد اســتفاده شــده  ــی گوین ــاره م ســر ب
ــش  ــت و کاه ــد پخ ــت.حذف فراین اس
ــک  ــیمان از ی ــد س ــای تولی ــه ه هزین
ــات  ــن ضایع ــری از دف ــرف و جلوگی ط
ــای  ــه مزای صنعتــی در طبیعــت از جمل

ــن ســیمان اســت. ای

عمــده هــدف شــما از ایجــاد ایــن 
اســتارتاپ چیســت و چــه برنامــه 

ای بــرای ادامــه کار داریــد؟

هــدف  بــا  ایجــاد شــده  اســتارتاپ 
ــان  ــرای جوان ــی ب ــتغال و کار آفرین اش
نخبــه و فنــاور و خــاق در اســتان 
ــون  ــا کن ــدازی شــده و ت همــدان راه ان
ــتیم بــرای 5 نفــر بــه صــورت  توانس
ــه صــورت  ــر ب ــرای 10 نف مســتقیم و ب
غیــر مســتقیم شــغل پایــدار ایجــاد 

ــم. کنی

ــا گســترش ایــن  امیدواریــم در ادامــه ب
کار، بــرای  افــراد بیشــتری اشــتغال 

ــیم.  ــته باش ــی داش زای

ــه  ــت ازبرنام ــد و حمای ــش تولی نق
را در جریــان  اقتصــادی  هــای 
ــی  ــه ارزیاب ــتیزی چگون استکبارس

ــد؟ میکنی

رشــد  عــدم  علــت  تریــن  اصلــی 
ــه  ــای ظالمان ــی، تحریم ه ــع داخل صنای
ای اســت کــه توســط دولــت هــای 
اســتکباری بــر مــا تحمیــل شــده اســت 
و مــا نمــی توانیــم تکنولــوژی هــا، 
دســتگاه هــا و تجهیــزات بــه روز مــورد 
نیــاز را وارد کشــور کنیــم. نقش شــرکت 

هــای دانــش بنیــان در شــرایط بحرانــی 
و تحریمــی خلــق ثــروت و تولیــد علــم 
ــه  ــار هم ــع فش ــم مان ــا بتوانی ــت ت اس
ــر  ــی ب ــم و اســتکبار جهان ــه تحری جانب

ــیم.  ــد باش ــاد و تولی اقتص

بــه نظــر شــما ایــن کارتــان 
چقــدر در تقویــت قــدرت داخلــی 
وتضعیــف اســتکبار تاثیر داشــته؟

ــا تولیــد  شــرکت هــای دانــش بنیــان ب
علــم و فنــاوری هــای جدیــد در حــوزه 
کار و اشــتغال، بــه اقتصــاد و تولیــد 
ــد و از  ــی کن ــایانی م ــک ش ــور کم کش
ــا توطئــه هــای اســتکبار  ایــن طریــق ب
در حــوزه مهــم و تاثیرگــذار اقتصــاد 

ــرد. ــه ک مقابل

در بیانیــه گام انقــاب، نیــروی 
انســانی جــوان، مســتعد و کارآمــد 
بــه عنــوان طرفیــت امیــد بخــش 
کشــور معرفــی شــده اســت؛ 
ــی در  ــه عوامل ــما چ ــر ش ــه نظ ب
شــکوفایی و بهــره وری بهتــر ایــن 

ــت؟ ــر اس ــت موث ظرفی

ــش  ــای دان ــرکت ه ــه ش ــی ک تحقیقات
ــن  ــا و زیرزمی ــگاه ه ــان در آزمایش بنی
ــی  ــام م ــان انج ــای ش ــه ه ــای خان ه
دهنــد در آینــده منجــر بــه تولیــد 
ثــروت و کارآفرینــی در جامعــه خواهــد 
شــد، از ایــن رو می بایســت از رســتاک، 
از اســتارتاپ هــای فــن آور و ایــده هــای  
برتــر بــه نحــو احســنت و همــه جانبــه 
ــل  ــا  رشــد و تکام ــا ب ــت شــود ت حمای
ــی  ــد محصوالت ــا بتوانن ــای نوپ ــده ه ای
ــد و از  ــد کنن ــاال را تولی ــاوری ب ــا فن ب
ــی  ــعه و خوداتکای ــق در توس ــن طری ای

ــوند. ــع ش ــر واق اقتصــادی کشــور موث

اگــر ســخنی بــا مســئوالن و 
ــان بفرمایید. ــد، بی ــان داری مخاطب

ــت  ــردم و حمای ــاش م ــا ت ــدوارم ب امی
ــادی در  ــد اقتص ــاهد رش ــئولین ش مس

ــیم.. ــه باش جامع

تقویت تولید، تضعیف استکبار

رونق تولید و خوداتکایی، برنامه اقتصادی جوانان ایرانی در برابر استکبار

موضع رهبر معظم انقاب در جریان استکبار ستیزی
استکبار و سناریوی فروپاشی خانواده در ایراناین راه ادامه دارد....

ــت، در  ــواده" اس ــر " خان ــی ب ــه ای مبتن ــر جامع ــاس ه اس
جامعــه ی ایــران نیــز از دیــر بــاز خانــواده بــه عنــوان مهــم 
تریــن رکــن اجتمــاع شــناخته مــی شــود، بــه همیــن علــت 
یکــی از برنامــه هــای محــوری جریــان اســتکبار علیــه نظــام 
ــر  ــت. رهب ــواده اس ــام خان ــی نظ ــران، فروپاش ــامی ای اس
معظــم انقــاب نیــز یکــی از بندهــای سیاســت کلــی خانــواده 
را بــه مقابلــه موثــر بــا جنــگ نــرم دشــمن بــرای فروپاشــی و 

ــد. ــط خانوادگــی اختصــاص داده ان انحــراف رواب
ــولی،  ــم رس ــم مری ــا خان ــی ب ــت و گوی ــاره گف ــن ب در همی

ــم. ــب داده ای ــواده ترتی ــوزه خان ــناس ح ــدرس و کارش م
لطفــا ابتــدا تعریفــی از مفهوم خانــواده و جایــگاه آن 

در نظــام جمهــوری اســامی ایران داشــته باشــید.
ــدگاه  ــود دارد؛ از دی ــددی وج ــف متع ــواده تعاری ــرای خان ب
روانشناســی، خانــواده یکــی از مهــم تریــن نهــاد هــای 

ــت. ــری اس ــه بش جامع
ــرای  ــری ب ــل ت ــف کام ــامی، تعری ــوری اس ــام جمه در نظ
ــه  ــواده ب ــف خان ــن تعری ــت؛ در ای ــده اس ــه ش ــواده ارائ خان
ــی  ــه در پ ــت ک ــه اس ــی جامع ــی و اساس ــن اصل ــوان رک عن
ریــزی و تجلــی ســبک زندگــی اســامی مبتنــی بــر فطــرت 
ــه فضیلــت و کمــال، ســهم  و حرکــت در مســیر دســتیابی ب
ارزنــده ای دارد. هــم چنیــن خانــواده در بنــای تمدن انســانی 
و پــرورش نســل جدیــد، تامیــن امنیــت و آرامــش روانــی و 
بــرآورده ســاختن نیازهــای عاطفــی افــراد و تربیــت مطلــوب 

فرزنــدان نقــش بــه ســزایی ایفــا مــی کنــد.
از نظرشــما نظــام خانــواده، چــه تاثیــری در اســتقال 

و مقابلــه کشــور در برابــر دشــمن دارد؟
جریــان اســتکبار بــا تغییــر رویــه خــود از جنــگ ســخت بــه 

جنــگ نــرم، باعــث القــاء تفکــرات ضــد ایدئولــوژی اســامی 
در بیــن مــردم شــده اســت. از آن جــا کــه ارزش هــا از مهــم 
ــتند و در  ــه هس ــر جامع ــی ه ــای فرهنگ ــه ه ــن مؤلف تری
ــا  ــزایی ایف ــهم به س ــی س ــردی و اجتماع ــان ف ــکیل بنی تش
ــوزش ارزش  ــایی و آم ــواده در شناس ــش خان ــد، نق ــی کنن م
ــا و اصــول  ــد ه ــا و نبای ــد ه ــامل بای ــه ش ــای اســامی ک ه
ــا  ــرای مقابلــه ب اخاقــی و ســبک زندگــی اســامی اســت، ب

ــی اســت. ــه هــای دشــمن بســیار حیات توطئ
یکــی از اقدامــات نظــام ســلطه در چنــد ســال اخیر، 
ــت. ــواده اس ــام خان ــی نظ ــوذ و فروپاش ــوع نف موض
اهــداف و برنامــه هــای آنــان را چگونــه ارزیابــی مــی 
ــن  ــا ای ــه ب ــئول مقابل ــا مس ــاد ه ــدام نه ــد؟ ک کنی

ــتند؟ ــات  هس اقدام
ــای  ــت ه ــت و دول ــور اس ــواده مح ــوری خان ــا کش ــور م کش
مســتکبر بــرای نفــوذ در بدنــه ی نظــام ســعی در تغییــر ایــن 
ــن  ــا از بی ــوق، ب ــق هــدف ف ــرای تحق ــه ب ــد ک موضــوع دارن
بــردن همبســتگی بیــن اعضــا و ایجــاد بــی بنــد و بــاری در 
ــق فضــای مجــازی و رســانه هــای جمعــی،  ــواده از طری خان
ســعی دارنــد کارکــرد هــای مثبــت خانــواده را مختــل کــرده 
ــگ  ــی خــرده فرهن ــرای جایگزین ــق فضــا را ب ــن طری و از ای
ــای  ــامی و هنجاره ــول اخاقی-اس ــا و اص ــا ارزش ه ــا ب ه
اجتماعــی مســاعد کننــد و بــه مــرور باعــث از هــم پاشــیدگی 
ــازی  ــگ س ــن فرهن ــق ای ــا از طری ــوند. ت ــواده ش ــام خان نظ
ــواده،  ــی خان ــوذ و فروپاش ــون نف ــناریوهایی چ ــی و س غرب

ــد. ــه را گســترش دهن ــدرت خــود در منطق ق
در مقابلــه بــا ایــن توطئــه هــا، تمــام  نهــاد هــای حکومتــی 
ــه، صــدا و  ــوه قضایی ــس، ق ــت، مجل ــه دول ــی از جمل و مردم
ســیما و... مــی بایســت بســیج شــوند و از کانــون خانــواده کــه 

پایــه و اســاس جامعــه اســت، محافظــت کننــد.

فرهنــگ مبتــذل و فاســد غربــی نخواهد 
قدرت هــا،  واقعــی  ی  ســلطه  رفــت. 
یعنــی  اســت.  فرهنگــی  ی  ســلطه 
ــا  ــگ و باوره ــد فرهن ــی بتوان ــر ملت اگ
ــادات  ــوم و آداب و ع ــادات و رس و اعتق
خــود را، و در مرحلــه ی باالتــر، زبــان و 
خــط خویــش را در ملــت دیگــری نفــوذ 
ــت و  ــلط اس ــت مس ــر آن مل ــد، ب بده
ــی  ــلطه ی حقیق ــک س ــلطه ی او، ی س

)1376/01/10( اســت. 
- فرهنــگ دوری از ســلطه ی اســتکبار، 
ــتقال و  ــه اس ــل ب ــتیزی، می استکبارس
در دســت داشــتن سرنوشــت خــود، در 
دل هــای ایــن مــردم رســوخ پیــدا کــرده 

اســت. آن هــا از ایــن ناراحتنــد.
)دیــدار بــا دانــش آمــوزان و دانشــجویان 
بــه مناســبت یــوم اهلَلّ ســیزده آبــان 

)1376/٨/14
ــه گام  ــتیزی در بیانی ــتکبار س اس

ــاب دوم انق
انقــاب بــه یــک انحطــاط تاریخــی 
طوالنــی پایــان داد و کشــور کــه در 
شــّدت  بــه  قاجــار  و  پهلــوی  دوران 
تحقیــر شــده و بــه شــّدت عقــب مانــده 
ــرار  ــریع ق ــرفت س ــیر پیش ــود، در مس ب
ــن  ــم ننگی ــت؛ در گام نخســت، رژی گرف
ســلطنت اســتبدادی را بــه حکومــت 
مردمــی و مردم ســاالری تبدیــل کــرد و 
ــه  ی  ــه جان مای ــی را ک عنصــر اراده ی ملّ
ــت  ــی اس ــه و حقیق ــرفت همه جانب پیش
ــرد؛  ــور وارد ک ــت کش ــون مدیریّ در کان
اصلــی  میــدان دار  را  جوانــان  آنــگاه 
حــوادث و وارد عرصــه ی مدیریـّـت کــرد؛ 
ــه  ــم« را ب ــا میتوانی ــاور »م ــه  و ب روحی
همــگان منتقــل کــرد؛ بــه برکــت تحریم 
ــه توانایــی داخلــی را  ــکاء ب دشــمنان،  اتّ
بــه همــه آموخــت و ایــن منشــأ بــرکات 
ــی را در  ــارکت مردم ــد. مش ــزرگ ش ب
انتخابــات،  ماننــد  سیاســی  مســائل 
مقابلــه بــا فتنه هــای داخلــی، حضــور در 
ــی و استکبارســتیزی بــه  صحنه هــای ملّ
ــی  ــات اجتماع اوج رســانید و در موضوع
ماننــد کمک رســانی ها و فّعالّیت هــای 
نیکــوکاری کــه از پیــش  از انقــاب آغــاز 
داد.  افزایــش چشــمگیر  بــود،  شــده 
ــابقه  ی  ــردم در مس ــاب، م ــس  از انق پ
طبیعــی  حــوادث  در  خدمت رســانی 
مشــتاقانه  اجتماعــی  کمبودهــای  و 

ــد. ــی کنن ــرکت م ش
ســال،  چهــل  ایــن  تمــام  در 
ــداری  ــت و پاس ــلیم ناپذیری و صیان تس
از انقــاب و عظمــت و هیبــت الهــی 
در  آن  برافراشــته ی  گــردِن  و  آن 
ــتکبر،  ــر و مس ــای متکّب ــل دولت ه مقاب
و  ایــران  شناخته شــده ی  خصوصّیــت 
ایرانــی به ویــژه جوانــان ایــن مــرز و 

اســت. می رفتــه  به شــمار  بــوم 
کــه  جهــان  انحصارگــر  قدرت هــای 
همــواره حیــات خــود را در دســت اندازی 
ــه اســتقال دیگــر کشــورها و پایمــال  ب
کــردن منافــع حیاتــی آن هــا بــرای 
مقاصــد شــوم خــود دانســته اند، در برابــر 
ــه  ــراف ب ــی، اعت ــران اســامی و انقاب ای
ناتوانــی کردنــد. ملّــت ایــران در فضــای 
ــت  ــت نخس ــاب توانس ــش انق حیات بخ
دست نشــانده ی آمریــکا و عنصــر خائــن 
ــس از  ــد و پ ــور برانَ ــت را از کش ــه ملّ ب
 آن هــم تــا امــروز از ســلطه ی دوبــاره ی 
قلــدران جهانــی بــر کشــور بــا قــدرت و 

ــد. ــری کن شــّدت جلوگی
جوانــان عزیــز در سراســر کشــور بداننــد 
کــه همــه ی راه حل هــا در داخــل کشــور 
ــه  ــد ک ــان کن ــه کســی گم اســت. اینک
ناشــی  اقتصــادی صرفــاً  »مشــکات 
ــم  ــم ه ــت تحری ــت و علّ ــم اس از تحری
مقاومــت ضــّد اســتکباری و تســلیم 
ــس  ــت؛ پ ــمن اس ــر دش ــدن در براب نش
ــمن و  ــر دش ــو زدن در براب ــل، زان راه ح
ــر پنجــه ی گــرگ اســت«  بوســه زدن ب
خطایــی نابخشــودنی اســت. ایــن تحلیل 
ســراپا غلــط، هرچنــد گاه از زبــان و قلــم 
برخــی غفلــت زدگان داخلــی صــادر 
می شــود، اّمــا منشــأ آن، کانون هــای 
ــه  ــت ک ــی اس ــه ی خارج ــر و توطئ فک
بــا صــد زبــان بــه تصمیم ســازان و 
تصمیم گیــران و افــکار عمومــی داخلــی 

القــاء می شــود.
) بیانیــه »گام دوم انقــاب« خطــاب بــه 

ملــت ایــران22/11/1397(

خودتــان را آمــاده کنیــد برای 
ادامــه مبــارزه با اســتکبار
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داستان طنز گونه

سواد رسانه ای

ــودم  ــته ب ــارک نشس ــت پ روی نیمک
و منتظــر دوســت قدیمیــم بــودم 
تازگــی بهــم زنــگ زده بــود و بــا یــه 
لهجــه ی خارجــی طــور گفــت ســام 
دلــم تنــگ شــده بــرات گفتــم زنــگ 
ــی  ــدادی گفــت آره هان زدم جــواب ن
نبــودم دوووبــای  ایــران  راســتش 
دار  لهجــه  نمیبینــی  مگــه  بــودم 
بــودم  فقــط مــن مونــده  شــدم. 
ــد  ــن ح ــا در ای ــی واقع ــوری دب چج
لهجــه ی انگلیسی-فرانســوی بــه آدم 

ــه؟! ــل میکن منتق
ــک  ــا عین ــان ب ــودم ناگه ــر ب ــو فک ت
فیــک کــه اصــرار میکــرد اصــل 
هســت و ادکلــن فرانســوی خریــداری 
ــت. ــارم نشس ــهر ، کن ــه ش ــده از ت ش

گفــت پســر چــی میکنــی تــو هنــوز 
عقــب  ایــن  از  نکشــیدی  دســت 
مونــده بازیــت بابــا دنیــارو ببیــن 
مــردم چجــور زندگــی میکنــن!!!! 
یــه  حتمــا  شــکر  خــدارو  البتــه 
ذره دیگــه جنــگ میشــه شــماها 
ــیم.  ــاص میش ــید خ ــرض میش منق
گفتــم اوال کــه جنــگ نمیشــه .دومــا 
ــه؟!  ــگ میش ــه جن ــکر ک ــدارو ش خ
مگــه آمریــکا بــه عــراق حملــه کــرد 
ــه اصطــاح عقــب  ــراد ب فقــط اون اف
ــرد؟ ــی ک ــت و زندان ــونو کش موندش

گفت ایران و عراقو مقایسه نکن.
گفتــم چــرا اتفاقــا وضعیتمــون شــبیه 
هــم هســت. اونــام توافــق هســته ای 
بــا آمریــکا کــردن و همــه شــروط رو 
ــونم  ــا تحریماش ــردن اتفاق ــول ک قب
ــن  ــازه ای ــا، ت برداشــته نشــد مثــل م
توافــق باعــث شــد موقــع جنــگ 
و  بزنــن  کشورشــونو  تــر  دقیــق 
ــی  ــن، حت ــرور کن ــونو ت دانشمنداش
فیلمــاش رو هــم پخــش کنــن تــااازه 
ــال  ــج س ــاق، پن ــه اتف ــد از اینهم بع
عــراق  گرفتــن  و  حملــه  از  بعــد 

تحریماشــونو برداشــتن.
گفــت ولــی در نهایــت تــو جنــگ بــا 
ــول  ــو قب ــدن باخت ــروز ش ــراق پی ع

ــن داداش.!!! ک
گفتــم چــرا مــن باختــو قبــول کنــم 
ــی  ــتباه میزن ــا داداش داری اش اتفاق
حرفــا  ایــن  از  زودتــر  شکســتو 
ــت  ــه  هف ــرد ک ــول ک ــی قب آمریکای
هــزار میلیــارد دالر خــرج کــرده 
و هنــوزم چــراغ خامــوش میــرن 
و میــان و بــه قــول حاجــی تــو 
تانکاشــون پوشــک بزرگســال میــزارن 
و واســه خــارج شــدن نیروهاشــون از 

ــت  ــس موق ــش ب ــاس آت ــراق التم ع
میکنــن.

ــو  گفــت خــب ایــن عــراق ولــی ایران
ــول  ــه!! قب ــه کن ــه مچال ــه  میتون ک

ــن!! ک
خواســته  اینــم  قبــل  آره  گفتــم 
ــم  ــی اس ــه منته ــکارو بکن ــود این ب
بــود  عقــاب  پنجــه  عملیاتشــم 
ــر  ــا کفت ــتن دو ت ــش نتونس ــی ته ول
ــه ســری هــم کــه  ــن ی چاهــی بپرون
ملواناشــونو گرفتیــم جــای درگیــری 
داشــتیم بهشــون دلگرمــی میدادیــم 
ــت  ــه وق ــردن ی ــه ک ــع گری ــه موق ک

ــن. ــکته نکن س
ــی  ــود ول ــاق ب ــا اتف ــت داداش اون گف
جنــگ هــای اآلن دیگــه ســرباز و 

ــه.... ــداره ک ــی ن ــرو زمین نی
موشــک بلنــد میشــه  و میخــوره 

جایــی کــه نبایــد بخــوره!!!!
گفتــم تجهیــزات کــه خــب صــد در 
صــد مهمــه ولــی اگــه اینجــور باشــه 
کــه تــو میگــی موشــک میــره و 
ــزار  ــب 12 ه ــرده خ ــک  برمیگ پوش
ــوریه  ــو س ــی ت ــروی آمریکای ــا نی ت
ــا  ــت اتفاق ــور نیس ــود؟! اینط ــی ب چ
حضــور نظامیــان خیلــی هــم مهمــه.

و  عــراق  تــو  اینهمــه  راســتی  اوه 
ســوریه بــودن و کار کــردن ولــی 
اآلن دقیقــا عکــس و پوســتر کــی تــو 
خونــه هــا و میــدون هــای ســوریه و 

ــت؟! ــراق هس ع
بــه قــول خــود رئیــس جمهــور 
ــش  ــخنرانی انتخاباتی ــو س ــکا ت آمری
ــتقیمی  ــر مس ــل غی ــر تقاب ــا در ه م
بــا ایــران تــوی منطقــه شکســت 

خوردیــم.
گفــت ولــی خــب تــوی همیــن 
منطقــه خیلــی طرفــدار هــم داره.

ــانده  ــت نش ــا دس ــدار ی ــم طرف گفت
ــه  ــکا ب ــول آمری ــه ق ب
میگــه  کــه  همونــا 
اگــه مــا نبودیــم ده 
دقیقــه هــم شــما ســر 
اینــم در  نبودیــد  کار 
ــن  ــه ای ــر ک ــر بگی نظ
شکســت هــای آمریــکا 
ــه لحظــه داره  لحظــه ب
همیــن بــه اصطــاح 
دور  ازش  طرفداراشــو 
میکنــه مثــا قطــر یــه 
ــت.تازه  ــه اون هس نمون

همیــن چندتــا تــه مونــده متحداشــم 
ســر همیــن اتحــاد هزینــه هــای 
ــرودگاه  ــردازن و ف ــادی دارن میپ زی
هــا و خــط لولــه هــای نفتشــون 

دونــه دونــه داره هــوا میــره. 
گفــت پســر ولــی ایــن کشــورام کــم 

کشــورایی نیســتن.
گفتــم شــاید درســت بگــی ولــی تــو 
شناســنامه هیچکدومشــون جنــگ 
33 روزه و 11روزه و غیــره نیســت.

ــرار  ــوری ق ــر کش ــو ه ــود ت ــرار ب ق
ــون  ــا هم ــه ب ــازن ک ــی بس گاه نظام
ــرن  ــاع رو بگی ــرل اوض ــا کنت قرارگاه
و بــا سفارتاشــون پیــش بینــی و 

ــدن. ــام ب ــاع رو انج ــم اوض تنظی
حاال خداییش اآلن کجای کارن.

گفــت یعنــی تــو میگــی آمریــکا 
ــه کاری  ــو خاورمیان ــه ت دیگــه نمیتون

ــره؟ ــش بب از پی
آره داداش همونطــور کــه تــا اآلن 
نتونســته . آمریــکا ایــن چهــل ســال 
ــم  ــزی ک ــران چی ــا ای ــو دشــمنی ب ت
صــدام  تحریــک  مثــل  نذاشــته 
ــه ی  ــران و تغذی ــه ای ــه ب ــرای حمل ب
گروهــک هــای تروریســتی و حمایــت 
علنــی از منافقیــن و ماجــرای طبــس 
و شــلیک موشــک بــه هواپیمــای 
ــکوهای  ــه س ــه ب ــافربری و حمل مس
نفتــی ولــی خــب بــا ایــن حــال 
ــا؟ ــکا کج ــای کاره و آمری ــران کج ای

چیزی نگفت....
ــت و  ــوال دس ــال و اح ــم ح ــد یک بع
ــا شکســته خدافظــی کــرد و رفــت. پ

ــرا  ــی چ ــردم یعن ــر ک ــودم فک ــا خ ب
بعضیــا اینجــور اســتدالل میکنــن که 
دوســت دارن باخــت و نــا امیــدی رو 
اعــام کنــن بــا اینکــه شــاید شــرایط 
داره بــه نفعشــون رقــم میخــوره اگــه 

فقــط یــه ذره دیگــه تــاش بکنــن.

تحلیل الکچری طور درباره شکست های آمریکا ــت  ــش روحانی ــتمرار نق اس
در جریــان استکبارســتیزی

 آموزش رســانه در جامعه باید فراگیر شــود
ــه طــور مکــرر  ــر معظــم انقــاب ب رهب
ــازی  ــای مج ــانه و فض ــوع رس ــر موض ب
ــر  ــد و ارزش آن را براب تاکیــد داشــته ان
 بــا انقــاب اســامی عنــوان کــرده انــد.

ــاختار  ــا و س ــی ه ــه ویژگ ــه ب ــا توج ب
رســانه، حکومــت هــای مســتکبر و 
ســلطه طلــب در صــدد اســتفاده از 
ایــن ابــزار جهــت پیشــبرد اهــداف 
غلبــه  و  ســلطه  راســتای  در  خــود 
هســتند.  هــا  ملــت  دیگــر   بــر 
بــه همیــن جهــت بــر آن شــدیم تــا بــا 
ــر  ــی مشــفق، تحلیلگ ــای ناصــر قوام آق
مســائل سیاســی و فرهنگــی و مــدرس 
داشــته  مصاحبــه  ای  رســانه  ســواد 

ــیم. باش

ــانه  ــترش رس ــما گس ــر ش 1_از نظ
ــت؟ ــده اس ــزی ش ــه ری ــا برنام ه

بــا توجــه بــه قــدرت رســانه هــا ونفوذی 
کــه در بیــن مــردم جهــان ایجــاد کــرده 
انــد قطعــاً گســترش برخــی از ایــن 
ــزی شــده اســت  ــه ری ــا برنام رســانه ه
همچــون ماهــواره و برخــی دیگــر از 
بنابرایــن   . اجتماعــی  هــای  شــبکه 
ــوده  ــی نب ــا اتفاق ــانه ه ــترش رس گس
ــال  ــه دنب ــه ای ب ــر و برنام ــاً فک وقطع
آن میباشــد ونبایــد بــه موضــوع رســانه 
بنگریــم  ســطحی  مجــازی  وفضــای 
ــیم. ــته باش ــه ای نداش ــرای آن برنام وب

تاثیــر  بیشــترین  2_بفرماییــد 
ــردم  ــر از م ــدام قش ــر ک رســانه ب

ــت؟ اس
ــث  ــه از حی ــانه چ ــر رس بیشــترین تاثی
ــر  ــث تاثی ــه از حی ــت و چ ــر مثب تاثی

ــه  منفــی متوجــه کســانی اســت کــه ب
نپرداختــه  ای  مقولــه ســواد رســانه 
ــن  ــی را در ای ــات الزم وکاف ــد واطاع ان
زمینــه بــه دســت نیــاورده انــد وصرفــا 
ــل  ــر دلی ــا ه ــتان ی ــه دوس ــه توصی ب
ــبکه  ــازی وش ــای مج ــری وارد فض دیگ
هــای اجتماعــی شــده انــد و در برخــورد 
ــار  ــات دچ ــی از اطاع ــیل عظیم ــا س ب
ــن  ــه ای ــوند ک ــردرگمی میش ــد وس تری

ــد. ــی باش ــاک م ــیار خطرن ــر بس ام

ــای  ــور ه ــما کش ــر ش ــه نظ 3_ب
ــه  ــب چگون ــلطه طل ــتکبر وس مس
از رســانه وفضــای مجــازی جهــت 
ــتفاده  ــود اس ــداف خ ــبرد اه پیش

ــد؟ ــی کنن م

ــب از  ــلطه طل کشــورهای مســتکبر وس
روش هــای مختلفــی همچــون عملیــات 
روانــی در عرصــه سیاســی، تغییر ســبک 
زندگــی و ذائقــه خانــواده هــا در حــوزه 
خانــه و خانــواده، قبــح شــکنی از گناه و 
ترویــج اباحــه گــری  در حــوزه اخــاق، 
ــون در  ــبهات گوناگ ــردن ش ــرح ک مط
حــوزه  دیــن و...  بــرای ضربــه بــه دیگــر 

ملــت هــا اســتفاده مــی کننــد.

جهــت  هــم  حرکتــی  4_آیــا 
ــکل  ــل ش ــانه در داخ ــرل رس کنت
گرفتــه اســت؟میزان تاثیــر آن 

ــت؟ ــوده اس ــه ب چگون

بهتریــن  رســانه  حــوزه  در  بلــه 
حرکت،اســتقال در امــر رســانه )در 
راه  و..(بــا  ســینما  تولیــدات،  حــوزه 
اســت  بــوده  ملــی  رســانه  انــدازی 
ــانه  ــه رس ــروز ب ــی ام ــد انتقادات هرچن
ــا اســتقال  ــز وارد اســت ام ــی نی ی مل
در ایــن امــر جلــوی ضربــات ســنگینی 
از تهاجمــات دشــمن در حــوزه جنــگ 
ــد.  ــرم را توانســته اســت مدیریــت کن ن
ــی  ــد اقدام ــز بای ــت نی ــتر اینترن در بس
صــورت  آن  اســتقال  راســتای  در 
بپذیــرد کــه همــه ســطوح آن از جملــه 

ــم  ــل رق ــی در داخ ــی و تقنین مدیریت
ــام  ــرت ام ــه حض ــان ک ــورد همچن بخ
ــای  ــد:» در فض ــی فرماین ــه ای م خامن
مجــازی بایــد انقــاب صــورت بپذیــرد«. 
در ایــن راســتا بــا دســتور مقــام معظــم 
رهبــری شــورای عالــی فضــای مجــازی 

ــفانه  ــه متاس ــت ک ــده اس ــکیل ش تش
بــا کارشــکنی برخــی از مســئولین و 
داشــتن نــگاه سیاســی بــه ایــن موضــوع 
ــی رود. ــش م ــدی پی ــه کن ــد آن ب  رون

ــس  ــه ریی ــه اینک ــه ب ــا توج 5_ب
بســیج مســتضعفان، جبهــه اصلی 
ــا اســتکبار را جبهــه  جنــگ مــا ب
ــه  ــد، چ ــی کنن ــوان م ــانه عن رس
ــروزی در  ــت پی ــی در جه اقدامات
ایــن جنــگ اتخــاذ شــده اســت؟

از آنجــا کــه در هــر هجمــه ای کــه بــه 
ــه  ــیج ب ــت بس ــده اس ــاب وارد ش انق
ــگاه  ــن پای ــن و مهتری ــوان بزرگتری عن
ــم  ــن تهاج ــدم ای ــط مق ــی در خ مردم
حضــور داشــته اســت، در همجمــه 
هــای رســانه ای نیــز تنهــا نهــادی 
میــدان  وارد  مندانــه  دغدغــه  کــه 

ــوده اســت  کارزار شــده اســت بســیج ب
ــتای  ــنگری در راس ــاد روش ــا جه ــه ب ک
افزایــش ســواد رســانه ای در ایــن چنــد 
ــور  ــا حض ــا ب ــواده ه ــرای خان ــال ب س
ــدارس، مســاجد، ســطح اجتمــاع،  در م
ــن  ــر تعیی ــش و تاثی ــیما و...نق صداوس
ــه الزم  ــت. ک ــته اس ــده ای را داش کنن
اســت ســایر نهادهــا و ســازمان هــا نیــز 
ــه کارزار در  ــیج وارد عرص ــون بس همچ

ــوند. ــانه ش ــوزه رس ح

ــد  ــی داری ــر پیام ــان اگ 6_در پای
ــد. بفرمایی

در پایــان بــا توجــه بــه گســتردگی 
هــا  رســانه  افــزون  روز  وگســترش 
الزم  جهــان،  در  مجــازی  وفضــای 
بــه  ومســئولین  مــردم  کــه  اســت 
رســانه وفضــای مجــازی بــا نگاهــی 
ــا در  ــد ت ــکافانه بنگرن ــه و موش تیزبینان
ــان  ــلطه جوی ــگان و س ــای بیگان دام ه
ــت  ــاس الزم اس ــن اس ــد. برهمی نیافتن
کــه مســئولین بــا جدیــت بیشــتری بــه 
شــورای عالــی فضــای مجــازی بپردازنــد 
اینترنــت  انــدازی  راه  دنبــال  وبــه 
ــر  ــع زی ــردن موان ــرف ک ــر ط ــی و ب مل
ــی و  ــای داخل ــبکه ه ــای ش ــاخت ه س
گســترش آنــان  در بیــن مــردم باشــند 
ــا ــانه مط ــز در خصــوص رس ــردم نی  وم

ــواد  ــد و س ــته بان ــتری داش ــه بیش لع
رســانه ای خــود را افزایــش دهنــد.

تاریــخ،  طــول  در  همــواره 
روحانیــت یکــی از ارکان اصلــی 
ــت  ــتیزی مل ــان استکبارس جری
ایــران بــوده اســت. ایــن موضوع 
ــا بررســی نقــش روحانیــت در  ب
و  تاریخــی 15خــرداد   قیــام 
ــری  ــکل گی ــال آن  ش ــه دنب ب
انقــاب اســامی و در ادامــه 
تاثیــر آن در حفــظ و توســعه 
ــا مشــهود اســت. انقــاب، کام

	 روحانیــت و مبــارزه در 
اســتکبار مقــدم   خــط 

در قــرآن و روایــات اســامی، بــه 
توحیــد و اطاعــت از خداونــد بــه 
عنــوان تنهــا قــدرت قاهــر عالــم 
و افــرادی کــه از جانــب خداونــد 
تاکیــد  انــد،  شــده  تعییــن 
ــر، امــری  شــده و اطاعــت از غی
اســت. نکوهیــده  و   مذمــوم 

ایــن  اســاس  بــر  روحانیــون 
آمــوزه دینــی، همــواره در مقابل 
ــتکبر  ــای مس ــت ه ــراد و دول اف
کــه بــا ایســتادگی در برابــر 
خداونــد، مــردم را بــه اطاعــت از 
فرامیــن خــود فــرا مــی خواننــد، 
مــی ایســتند و در ایــن امــر 
همــواره در خــط مقــدم مبــارزه 
 بــا آنــان قــرار مــی گیرنــد.

خــرداد   15 قیــام  از   	
حجــت  شــهادت  تــا 
والمســلمین  االســام 
قاســمی  مصطفــی 

از قیــام 15 خــرداد تــا شــهادت 
حجــت االســام والمســلمین 
ــد  ــه چن ــمی، ک ــی قاس مصطف
وقــت اخیــر توســط توطئــه 
ــه  ــات اســتکباری ب ــای جریان ه
شــهادت رســد، شــاهد اســتمرار 
جریــان  در  روحانیــت  خــط 
هســتیم. اســتکباری   ضــد 

ــهادت  ــم ش ــل مه ــی از دالی یک
ایســتادگی  قاســمی،  شــهید 
ــتکباری  ــگ اس ــل فرهن در مقاب

بــود. همــدان  منطقــه   در 
ــاالی روحانیــت  ــر ب امــروزه تاثی
در جبهــه استکبارســتیزی باعث 
ــان  ــای جری ــه ه ــدید توطئ تش
اســتکبار علیــه ایــن قشــر تاثیــر 
اســت. شــده  جامعــه   گــذار 

اســتکبار  جبهــه   	
ــی  ــه اصل ــی، جبه فرهنگ
اســتکبار بــا  مبــارزه 

ــم  ــام معظ ــه مق ــور ک همان ط
العالــی(  رهبری)مدظلــه 
دوران  ایــن  در  فرمودنــد، 
مبــارزه  بعــد  تریــن  اصلــی 
بــا  مبــارزه  اســتکبار،  بــا 
اســت. فرهنگــی   اســتکبار 

ــتفاده  ــا اس ــتکبار ب ــان اس جری
ــه  از ابزارهــای گوناگــون از جمل
ــه  ــرای غلب ــاش ب ــانه، در ت رس
اســت. فرهنگــی  ســلطه ی   و 

بــرای مقابلــه بــا ایــن اســتتکبار، 
ــا و ارگان   ــاد ه ــد همــه ی نه بای
هــا از جملــه حــوزه علمیــه، 
صــدا  پــرورش،  و  آمــوزش 
هــای  دســتگاه   ، ســیما  و 
تبلیغاتــی و...بــه صحنــه بیاینــد 
و آرایــش جنگــی بــه خــود 
بگیرنــد تــا جامعــه را از انحطاط 
دهنــد. نجــات   فرهنگــی 

حــوزه  هــای  برنامــه   	
علمیــه در راســتای تحقــق 
ضداســتکباری  اهــداف 
انقــاب دوم  گام   بیانیــه 

   در قــم واحــدی به نــام کمیته 
تشــکیل  دوم  گام  پیگیــری 
ــده ای از  ــه، ع ــت ک ــده اس ش
اســاتید برتــر حــوزه علمیــه، 
مجتهدیــن و کارشناســان در آن 
ــتند.  ــت هس ــه فعالی ــغول ب  مش

 مصطفی سلیمانیان
استاد حوزه و دانشگاه

من با اطمینان می گویم که اسام ابر قدرتها را به خاک مذلت می کشاند. 

امام خمینی )ره(

در یکــی از روزهــای1293 هجــری 
شمســی بــود کــه در آذرشــهر از توابــع 
ــان  ــه جه ــم ب ــی چش ــز، کودک تبری
گشــود کــه بعــد هــا چشــم بســیاری 
ــاز  ــام ب ــق و اس ــه حقای ــبت ب را نس
کــرد و خدمــات ارزنــده ای بــرای 
 جهــان اســام و مســلمین انجــام داد. 
بــه  ایــران  ملــت  قیــام  درآغــاز   
تبعیــد  و  خمینــی  امــام  رهبــری 
حضــرت امــام، آیــت اهلل مدنــی بــا 
تعطیــل کاس هــای خــود در نجــف و 
تشــکیل مجالــس ســخنرانی در جهــت 
ــوی  ــم پهل ــد رژی ــره پلی ــای چه افش
می شــود. پیشــقدم  اســتکبار   و 

در ســال 1341 زمانــی کــه رژیــم 
شــاه بــا تبلیغــات گســترده خــود 
ــه  ــی ب ــدم فرمایش ــت رفران می خواس
اصطــاح انقــاب ســفید را برگــزار 
کنــد، آیــت  اهلل مدنــی در9 آذر 1341 
در مســجد جامــع همــدان ســخنرانی 
انتخابــات  علیــه  افشــاگرانه ای 
ــراد  ــی ای ــی و والیت ــای ایالت انجمن ه
ــوم  ــب ش ــه عواق ــردم را نســبت ب و م

آن آگاه کــرد.

و  شــهامت  بــا  مدنــی  آیــت اهلل 
را  امــام  مرجعیــت  شــجاعت، 
مطــرح و بــه نفــع ایشــان تبلیــغ 
گــزارش2٨  در  چنان کــه  می کــرد. 
ــت: ــده اس ــاواک آم ــرداد1349  س  م

ــه نفــع  »اســداهلل مدنــی در همــدان ب
خمینــی فعالیــت و بیــش از یک ســوم 
اهالــی همــدان را مقلــد خمینــی کرده 
اســت و در هــر محفــل و مجلســی از 
خمینــی تمجیــد می کنــد و وی را 
 مجتهــد اعلــم قلمــداد می نمایــد«.

مدنــی ســرانجام در 21 شــهریورماه 
ــه  ــاز جمع ــهٔ نم ــال اقام 1360 در ح
توســط ســازمان مجاهدیــن خلــق 
تــرور شــد تــا دومیــن شــهید محــراب 

ــرد. ــب بگی ــامی لق ــاب اس انق

ــوی  ــی، الگ ــداهلل مدن ــر اس می
ــتیزی ــی استکبارس عمل

در محضر بزرگان
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فرمانده بسیج دانش آموزی گفت:
استکبارســتیزی یــک اصــل اساســی در نظــام جمهــوری اســامی اســت وایــن 
ــران نهادینــه شــده اســت. حضــور نســل  اصــل در فرهنــگ و سرشــت ملــت ای
جدیــد در راهپیمایــی هــای 13آبــان،22 بهمــن و...گــواه بــر ایــن موضــوع اســت.
علــی یوســف ونــد در تحلیــل نقــش دانــش آمــوزان نســل انقــاب  در 

ــتیزی گفت: ــان استکبارس جری
در هیــچ برهــه زمانــی نبایــد از جایــگاه ونقــش فرزنــدان ایــن مــرز وبــوم، جوانــان 
ونوجوانــان کشــور در حمایــت از خــاک وفرهنــگ کشــور خــود در مقابــل ظالمین 
ــه اول  ــم در ده ــه شــاهد بودی ــه ک ــل شــد.همان گون ــار و مســتکبران غاف و کف
انقــاب دانــش آمــوزان نیــز همچــون دیگــر اقشــار جامعــه بــه مبــارزه رودرروی 
دشــمنان پرداختنــد.در دهــه 50 و60 دانــش آمــوزان بخشــی از عمــر خــود را 
صــرف مبــارزه بــا نظــام ســتم شــاهی کردنــد و بــه فاصلــه کوتاهــی از انقــاب 
درگیــر ٨ ســال دفــاع مقــدس شــدند و نظــام تعلیــم وتربیــت مــا در آن ســالها 
بــه صــورت عملــی در فضــای ایثــار و شــهادت برگــزار میشــد. هــم اکنــون نیــز 
در هــر برههــای از فتنــه هــای مســتکبران شــاهد آن هســتیم کــه دانــش آمــوزان 

نیــز دوشــادوش دیگــر اقشــار مشــغول مبــارزه وایســتادگی هســتند.
وی در مــورد حفــظ روحیــه استکبارســتیزی در میــان دانــش آمــوزان 
ــا وجــود گذشــت 40 ســال از ایــن موضــوع  دهــه چهــارم انقــاب، ب

بیــان کــرد:
پایــداری ملــت انقابــی ایــران اســامی در برابــر سیاســت هــای ســلطه گرایانــه 
آمریــکا وغــرب، نــه مربــوط بــه ابتــدای انقــاب بلکــه یــک اصــل اســت کــه از 
ابتــدا تــا کنــون در وجــود وسرشــت ایرانیــان نهادینــه شــده وســینه بــه ســینه 
ــی  ــه  عل ــراد جامع ــر  اف ــی نظی ــترده و ب ــور گس ــت وحض ــال اس ــال انتق در ح
ــر  ــن و... بیانگ ــای 13 آبان،22بهم ــی ه ــوزان در راهپیمای ــش آم ــوص دان الخص
ــدن  ــون وب ــتیزی در خ ــتکبار س ــه اس ــان روحی ــه همچن ــت ک ــم اس ــن مه ای

ــر چشــم دشــمنان اســت. ــوم ریشــه کــرده وخــاری ب ــن مــرز وب ــان ای نوجوان
ــم  ــه میتوانی ــه چگون ــوص اینک ــه در خص ــد در ادام ــف ون ــی یوس عل

استکبارســتیزی را در اولویــت زندگــی دانــش آمــوزان قــرار داده و آن 
را تقویــت کنیــم، عنــوان کــرد:

ــر تاطــم امــروز ســبک زندگــی ســکوالر  ــه ایــن کــه در زندگــی پ ــا توجــه ب ب
ــی وضــد اســامی  ــه الگــو غرب ــات پیشــرفته در ارائ ــا اســتفاده از امکان ــی ب غرب
ــان مــا را میفریبــد،  ــان ونوجوان ــا زیبــا جلــوه دادن، جوان ــازی میکنــد وب یکــه ت
ــا ایــن جریــان لــزوم ارائــه الگویــی اســامی بــرای  یکــی از راه هــای مواجهــه ب
ترویــج فرهنــگ اســامی مســلم اســت. در ایــن خصــوص الزم اســت کــه افــرادی 
انقابی،پرهیزکار،شــجاع و سلحشــور از بیــن خودآنهــا پــرورش داد تــا ســایرین در 
روش زندگــی و عمــل خــود نیــز از او تأثیــر گیرنــد. از ایــن رو میتــوان بــا حضــور 
ــه  ــردن روحی ــاال ب ــت ب ــدارس جه ــال در م ــوزی فع ــش آم ــای دان در بســیج ه

جهــادی وانقابــی بهــره بــرد.
ــش  ــه استکبارســتیزی در دان ــت روحی ــزوم تقوی ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
ــا هــدف  ــرم دشــمن کــه ب ــه رویکــرد جنــگ ن ــا توجــه ب آمــوزان ب

ــه نظــام اســامی اتخــاذ کــرده، اذعــان کــرد: نفــوذ در بدن
بــا توجــه بــه ایــن کــه در ســال هــای اخیــر، دشــمن در پــی ناکامــی هــای خــود 
از جانــب فعالیــت هــا واقدامــات جنــگ ســخت علیــه کشــور بــه رویکــرد جنــگ 
ــه نظــام  ــال نفــوذ در بدن ــه دنب ــر روش ب ــن تغیی ــا ای ــرم روی آورده اســت و ب ن
ــان را  ــوذ آن ــه نف ــمن زمین ــای دش ــت ه ــن حرک ــده گرفت ــت. نادی ــامی اس اس
فراهــم میســازد کــه مهــم تریــن تاکتیــک جهــت مقابلــه بــا ایــن ترفنــد تقویــت 
روحیــه اســتکبار ســتیزی در بیــن جوانــان و نوجوانــان جامعــه اســت. تســخیر 
ــروز  ــه دلســرد کــردن نســل ام ــف از جمل ــا شــیوه هــای مختل ــه ب ــکار جامع اف
ــاب  ــه اســام وانق ــود نســبت ب ــد ب ــه خواهن ــردای جامع ــده ســازان ف ــه آین ک
از اهــداف اصلــی آنــان بــرای بــه چالــش کشــاندن و نابــودی نظــام اســت، لــذا 
تقویــت روحیــه اســتکبار ســتیزی در دانــش آمــوزان کــه امــروزه بیشــترین گــروه 
مــورد هــدف دشــمن در زمینــه تأثیرگــذاری منفــی میباشــد جهــت مقابلــه بــا 

ایــن اصــل مهــم ضــروری اســت. 

انقــاب... هــای  جوانــه 

راهکارهــای تقویــت روحیــه استکبارســتیزی در جوانــان از نظــر فعــاالن دانشــجویی همدان
اســامی  انجمــن  ســابق  کل  دبیــر 

معتــدل: دانشــجویان 

ــتکبار  ــد اول اس ــارزه بای ــجو در مب دانش
ــد ــتیز باش س

ــجویان  ــامی دانش ــن اس ــابق انجم ــر کل س دبی
ــول  ــار تح ــن رفت ــرد انجم ــت: رویک ــدل گف معت
ــارغ از تمــام شــعارهای  ــوده اســت، ف ــه ب خواهان
موجــود در مــورد دانشــجو و فعالیــت دانشــجویی 
ــعارهایی  ــام و ش ــا ن ــرایط تنه ــن ش ــه در ای ک
ــی جــان از جنبــش  ــی از عمــل و جســمی ب ته
دانشــجویی مانــده اســت.  مــا ســعی کــرده ایــم 
ــه  ــق، مطالب ــاع از ح ــرای دف ــی را ب ــر فعالیت ه

ــم. ــام دهی ــی بخشــی انج ــری و آگاه گ

بــا وجــود محدودیــت هــا و برخوردهــای ســلیقه 
ای امــکان پیــش بــرد برنامــه هــا و فعالیــت هــا 
هم چنیــن برنامــه هایــی مثــل کرســی آزاد 
اندیشــی، تریبــون آزاد، دعــوت از ســخنران، 

ــت.  ــر اس ــکان پذی ــریه ام ــاپ نش چ

ــتبداد و  ــه اس ــد ک ــر ش ــی متذک ــد تنهای محم
ــروز  ــتند، ام ــکه هس ــک س ــتکبار دو روی ی اس
اگــر دانشــجویی قــد برافراشــته تــا مبــارزه 
ــد اســتبداد ســتیزی  ــه ســاکن بای کنــد، ابتــدا ب
ــی را در  ــتکبار جهان ــه اس ــع علی ــپس موض و س
دســتور کار خــود قــرار دهــد تــا بتوانــد در ایــن 
مســیر از قطــره خــون بــر زمیــن افتــاده در 

ــرد. ــران درس گی ــگاه ته ــن دانش صح

ــا  ــه اســتکبار ســتیزی قطع ــت روحی ــرای تقوی ب
نیــرو محرکــه بســیار قــوی تــری یعنــی عملکــرد 
خــود مســئوالن جمهــوری اســامی ایــران و 
تــاش تشــکل هــا کــه در اصــل ماهیــت مردمــی 

دارنــد الزم اســت، که در راســتای شــفاف ســازی 
عملکــرد و مطالبــه گــری ارزش هــا قــدم بردارنــد 

تــا مــردم بــه حقایــق آگاه شــوند.

ــه  ــت ک ــوال این جاس ــه افزود:س ــی در ادام تنهای
ــب  ــب و غری ــی عجی ــدن دارای ــا دی ــت ب ــا مل آی
ــرافی  ــی اش ــرب، زندگ ــئوالن در غ ــی مس برخ
آقــازاده هــا در کشــورهای مســتکبر، فاصلــه 
طبقاتــی مفاســد مختلــف و... خــود را هــم آرمــان 
ایــن افــراد مــی داننــد؟ یــا عــده ای یقــه بســته 
ــه  ــد کــه تیشــه ب ــا کار می پندارن ریــش دار و ری

ــد؟ ریشــه کشــور میزنن

ــگاه  ــجویی دانش ــیج دانش ــده بس فرمان
ــدان: ــینا هم ــن س ــکی اب ــوم پزش عل

بســیج دانشــجویی منشــا گفتمــان ســازی 
و اســتکبار ســتیزی در بیــن دانشــجویان 

مبــارز اســت.

فرمانــده بســیج دانشــجویی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی ابــن ســینا همــدان در گفتگــو بــا ســخن 

ــت: ــهروند گف ش

ســازمان بســیج دانشــجویی در ســال 6٨ بــا 
درایــت و بینــش امــام خمینــی)ره( بــرای تقویت 
جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی تاســیس شــد 
و ایــن نهــاد یکــی از حســاس تریــن مراکــز 
ــن  ــتیزی در بی ــتکبار س ــازی و اس ــان س گفتم

ــت.  ــارز اس ــجویان مب دانش

وی افــزود: امــروزه بــا وجــود فشــارهای اقتصادی 
و بدعهــدی هــای سیاســی دشــمنان همه تشــکل 
هــای مختلــف جامعــه، دشــمنی و عنــاد آمریــکا 
و اســتکبار جهانــی را بــا ایــران درک کــرده انــد 
و بــا ایــن چالــش مواجــه نیســتیم کــه عــده ای ، 

متوجــه دشــمنی اســتکبار بــا مــا نباشــند.

در جامعــه امــروزی مــا تفــاوت فرد استکبارســتیز 
بــا افــراد دلباختــه ی غــرب ایــن اســت کــه فــرد 
اســتکبار ســتیز درک مــی کنــد کــه یــک جامعــه 
اســتکباری همیشــه طالــب قــدرت و ســلطه روی 
ملــت هــای دیگــر اســت و اگــر یــک توافقنامــه  
امضــا شــود، ممکــن اســت فــرم آن عــوض شــود 

امــا دشــمنی هــا ثابــت اســت.

وی خصوصیــات فــرد اســتکبار ســتیز را چنیــن 
بیــان مــی کنــد: »فــرد اسکتبارســتیز از تهدیــد 
ــه  ــتن ب ــال برگش ــه دنب ــد ب ــی ترس ــمن نم دش
عقــب و جلــب رضایــت از اســتکبار جهانــی 
ــای  ــه ضعفه ــایی نقط ــا شناس ــه ب ــت، بلک نیس
دشــمن  بــه دنبــال تقویــت موضــع ایــران 

ــت.« ــمن اس ــل دش ــامی در مقاب اس

ــا  ــد ب ــجویان بای ــزود: دانش ــه اف ــیفی در ادام س
ــل  ــذب و تحلی ــار ک ــود، اخب ــروز خ ــات ب اطاع
هــاي نادرســت را تشــخیص دهنــد واهــداف 
کننــد  درک  را  گرایــان  غــرب  ســودجویانه 
برابــر  در  تســلیم  تفکــر  القــاي  درمقابــل  و 
اســتکباربیدار بایســتند و بــراي مشــخص شــدن 

اهــداف انقــاب اســامی روشــنگري کننــد.

ــرا  ــرب گ ــات غ ــا تشــریح  جریان ــه ب وی در ادام
ــن  ــر ای ــی ب ــش سع ــا تبلیغات ــت: دشــمن ب گف
دارد کــه دشــمني هــاي آشــکار آمریــکا بــا ایــران 
ــبت  ــکا نس ــور آمری ــس جمه ــخص رئی ــه ش را ب
ــه  ــمني دیرین ــود را از دش ــان خ ــد و مخاطب ده
و ذاتــي اســتکبار بــا ملــت هــاي اســتقال 
طلــب غافــل کننــد. از ســوي دیگــر ســعي مــي 
ــد  ــیه ببرن ــه حاش ــتکبار را ب ــوع اس ــد، موض کنن
ــاي  ــش ه ــي و واکن ــاي احساس ــرف ه ــا ح و ب

مقطعــي، موضــوع مــرگ بــر آمریــکا را بــه روش 
ــد. ــر ســئوال ببرن ــر سیاســي زی غی

دبیر واحد خواهران کانون مهدویت:

ــزء  ــاب و ج ــدف انق ــتیزی ه استکبارس
ــت  ــا اس ــی کاره اساس

ــدف  ــت ه ــون مهدوی ــران کان ــر واحــد خواه دبی
از تشــکیل کانــون مهدویــت را تــاش بــرای 
ــان  ــام زم ــا ام ــتر ب ــس بیش ــر و ان ــناخت بهت ش
ــوان  ــر ج ــردن قش ــاده ک ــن آم ــج( و همچنی )ع
ــدوی  ــه ای مه ــکیل جامع ــرای تش ــجو ب و دانش

ــت. دانس

وی جلــوه اصلــی استکبارســتیزی در جامعــه 
ــردم،  ــی م ــور و حماس ــور پرش ــروزی را حض ام
هایــی  راهپیمایــی  در  نوجوانــان  و  جوانــان 
ــم  ــه ظل ــه علی ــدس ک ــی روز ق ــر راهپیمای نظی
و اســتکبار رژیــم صهیونیســتی بــر مردمــان 
ــی هــای روز هــای  ــوم فلســطین ، راهپیمای مظل
ــی  ــه همگ ــن ک ــان،16 آذر،9 دی،22 بهم 13 آب
نمونــه هایــی از مبــارزات مــردم غیــور ایــران بــه 
ویــژه دانشــجویان علیــه اســتکبار و مســتکبرین 

ــت. ــت، دانس اس

طبقــی اظهــار داشــت: درک تعریــف اســتکبار و 
ــرای دانشــجویان مهــم اســت،  استکبارســتیزی ب
چراکــه اســتکبار یــک تعبیــر قرآنــی ســت؛ ایــن 
ــم  ــرآن کری ــار در ق ــتقات آن، 4٨ ب ــا مش واژه ب
ــه اســتکبار ابلیــس و  آمــده اســت 4 مــورد آن ب
بقّیــه بــه اســتکبار انســان اشــاره دارد. بــا توجــه 
بــه معنــی لغــوی آن مســتکبر یعنــی آن کــس و 
یــا آن دولتــی کــه قصــد دخالــت بــر انســان هــا 
و ملــت هــای دیگــر دارد و بــرای بــرآورده کــردن 
ــم و  ــال ظل ــدام در ح ــود م ــع خ ــظ مناف و حف

ــه  ــت هاســت و ب ــر کشــورها و مل اســتعمار دیگ
هیــچ کــس هــم پاســخگو نیســتند.

نقطــه مقابــل ایــن جبهــه ظالــم و ســتمگر 
اســتکبار مبــارزه  بــا  کســانی هســتند کــه 
ــی  ــی استکبارســتیزی، یعن ــن یعن ــد، و ای میکنن
ــه  ــی ک ــی ملت ــن، یعن ــی نرفت ــار زورگوی ــر ب زی
زیربــار تحمیــل قــدرت و دولــت اســتکبارگر 

نمیــرود.

ــا دولــت هــای مســتکبر اســت نــه  مبــارزه مــا ب
ــر اســتکبار  مردمــان ایــن کشــورها، مــا مــرگ ب
می گوییــم، مــا مــرگ بــر هســته اصلــی مصادیــق 
اســتکبار یعنــی سیاســت هــای آمریــکا میگوییــم 

نــه مردمشــان!

وی افــزود: اگــر مــا بــا اســتکبار مبــارزه نکنیــم، 
ــتیم.  ــد نیس ــتور خداون ــرآن و دس ــع ق ــا تاب اص
مبــارزه بــا اســتکبار تعطیــل پذیــر نیســت وتمــام 

نمــی شــود. 

ــکا و  ــمنی آمری ــت دش ــاره عل ــی درب ــا طبق لعی
ــت: در  ــد و گف ــر ش ــی متذک ــای غرب ــت ه دول
ــف  ــی عصر)عــج( یکــی از وظای ــان غیبــت ول زم
منتظــران حضــرت مبــارزه علیــه ظالمــان و 
ای  جامعــه  حکومــت،  تشــکیل  مســتکبران، 
ــور  ــه ظه ــا زمین ــت ت ــدوی اس ــامی و مه اس

ــود. ــم ش ــرت فراه حض

 در پایــان مبــارزه بــا مســتکبران حکومــت جهان 
بــه دســت مســتضعفان مــی رســد، همــان گونــه 

کــه خداونــد وعــده داده ســت)القصص: 5(

)ومــا اراده داریــم بــر آنــان کــه در زمیــن 
مســتضعف شــدند، مّنــت گذاریــم وآنــان را 

وارثــان زمیــن قــرار دهیــم(. پیشــوایان و 

ضرورت توجه به تقویت روحیه ی استکبارستیزی در دانش آموزان

ــان  ــی تبی ــار موضوع ــم از آث ــر چهل دفت
ها اســت کــه توســط مؤسســه تنظیــم و 
نشــر آثــار امــام خمینــی )ره( اســتخراج 
و تنظیــم شــده و توســط مؤسســه چــاپ 
و نشــر عــروج بــه چــاپ رســیده اســت. 

ــامی  ــاب اس ــش انق ــاب، نق ــن کت درای
ــتکبار« از  ــتضعاف« و »اس ــر »اس در براب
ــی )ره( در 6 فصــل  ــام خمین ــدگاه ام دی

ــن شــده اســت.  تبیی

فصــل اول مفهــوم مســتضعف و مســتکبر 
و مصادیــق آنهــا، در فصــل 2 عوامــل 
ــتکبار  ــار اس ــل 3 آث ــتضعاف، در فص اس
مطالبــی   4 فصــل  در  اســتضعاف،  و 
تاریخــی  مواجهــه  چگونگــی  دربــاره 
مســتضعفین و مســتکبرین، در فصــل 
ــروزی  ــتضعفین در پی ــش مس ــم نق پنج
انقــاب اســامی  انقــاب و عملکــرد 
بــرای مســتضعفان و در فصــل 6، وظیفــه 
و مســئولیت مســلمانان و مســتضعفان 
ــل از  ــه نق ــتکبار ب ــل اس ــان در مقاب جه
ــود. ــی ش ــریح م ــی )ره( تش ــام خمین ام

در بخشی از مقدمه کتاب می خوانیم:    

انقــاب  نتایــج  از    بــی تردیــد یکــی 
ــر عظمــت و دورانســازی  ــه ب اســامی ک

احیایی     فرهنــگ  بــاز  افــزود،  آن 
ــران و جهــان اســت. ایــن  اســامی در ای
ــی دارد. از  ــاد مختلف ــکار، ابع ــول آش تح
برانگیزتریــن  تأمــل  و  میان     مهم تریــن 
موضوعــات فرهنگــی احیــا شــده، احیــای 
مفاهیــم و واژگان     اصیــل اســامی اســت. 
ــق و راهگشــا از  ــک درون بینــی موف ی
پدیــدة انقــاب اســامی، هنگامی     میّســر 
ــی  ــم واژگان و مفاهیم ــه بتوانی ــت ک اس
کــه در پرتــو بازاندیشــی فضــای مفهومــی 
ــت  ــم سیاس ــامی )عل ــاب اس جدید     انق
ــه دســت آمــده اســت را درک  جدیــد( ب

ــم.   کنی

دو مفهــوم اســتضعاف و اســتکبار در رأس 
ــن  ــد. ای ــی گیرن ــرار م ــم ق ــن مفاهی ای
ــامی  ــاب اس ــت انق ــم در     سیاس مفاهی
عــاوه بــر آنکــه از بابــت بازاحیایــی 
ــک از  ــد، هر     ی ــت دارن ــان اهمی مجددش
آن هــا دارای معانــی بکــر و فحواهــای 
تــازه ای هســتند کــه تــا کنــون در علــم 
ــوم سیاســی  ــم     و حتــی عل سیاســت قدی
ــد.  ــه ان ــرار نگرفت ــه ق ــورد توج ــدرن م م

ــۀ  ــز در تجرب ــرآن و نی ــتضعاف در ق اس
انقــاب اســامی اوالً، دارای یــک روح 
جمعی     اســت و ثانیــاً، فحــوای رابطــۀ 
ویــژه ای میــان انســان و خداونــد را 
ایــن رو،     احیــای دو  از  در خــود دارد. 
ــای  ــتضعاف گوی ــتکبار و اس ــوم اس مفه
ــی در  ــدی و دین ــش توحی ــدت گرای ش
آن  ســازنده  آحــاد  و  انقاب     اســامی 

ــت.  اس

کتــاب »اســتضعاف و اســتکبار از دیدگاه 
ــی )ره(« امام خمین

معرفی کتاب
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در جبهه جنگ

در جبهه علمی

در جبهه فرهنگی و مذهبی

در جبهه نوآوری

در جبهه قدرت نمایی

در زمینه بهای اعتقادات را پرداختن

مبارزه با استکبار در عرصه های مختلف 
به روایت تصویر

ــا  ــق ب ــی 1320 ق، مطاب در روز بیســتم جمــادی الثان
30 شــهریور 12٨1 ش، در شهرســتان خمیــن از توابــع 
اســتان مرکــزی، در خانــواده ای اهــل علــم و هجــرت 
و جهــاد، و در خاندانــی از ســاله زهــرای اطهــر 
علیهاالســام ، روح اهلّل الموســوی الخمینــی چشــم 
ــات  ــی و مقدم ــای ابتدای ــود. درس ه ــان گش ــه جه ب
علــوم دینــی را در خمیــن شــروع کــرد و ســپس 
ــس  ــان پ ــت. ایش ــه اراک رف ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ب
ــم  ــت اهلّل حــاج شــیخ عبدالکری از هجــرت مرحــوم آی
ــن  ــه ای ــم، ب ــه ق ــه اهلل از اراک ب ــزدی رحم ــری ی حائ
شــهر هجــرت و بــه ســرعت مراحــل تحصیــات 
تکمیلــی علــوم حــوزوی را نــزد اســاتید حــوزه علمیــه 

ــم طــی کــرد. ق

امــام خمینــی )ره( پــس از درگذشــت حضــرت آیــت 
اهلل بروجــردی بــه مخالفــت بــا سیاســت هــای طاغــوت 
برخاســت و در قیــام 15 خــرداد 1342 دســتگیر و 
ــی آزاد  ــس از مدت ــد، پ ــی گردی ــران و زندان ــه ته روان
ــه  ــود. در قضی ــت نم ــم مراجع ــدس ق ــهر مق ــه ش و ب
تصویــب کاپیتوالســیون )مصونیــت مجرمیــن آمریکائی 
ــجد  ــین در مس ــم و آتش ــخنرانی مه ــا س ــران( ب در ای
اعظــم قــم دســتگیر و بــه ترکیــه و ســپس بــه عــراق 

ــد. ــد گردی تبعی

ــراق  ــت در ع ــای اقام ــال ه ــی )ره( در س ــام خمین ام
را  پهلــوی  رژیــم  بــا  مبــارزه  رهبــری  همچنــان 
ــی  ــا هماهنگ ــال 1357 ب ــت و در س ــده داش ــه عه ب
ــر  ــه رژیــم بعــث عــراق، ایشــان ناگزی رژیــم پهلــوی ب
ــس،  ــه پاری ــت ب ــا عزیم ــد و ب ــراق ش ــروج از ع از خ
ــد. ــه اساســی گردی ــام وارد مرحل ــارزه و انقــاب ام مب

ــکاس  ــس و انع ــی )ره( در پاری ــام خمین ــت ام ــا اقام ب
ــای  ــانه ه ــان در رس ــرات ایش ــه نظ ــخنان و نقط س
ــه  ــرار گرفت ــزوا ق ــف و ان ــوی در ضع ــم پهل ــی رژی غرب
ــاب  ــان انق ــق ایش ــمندانه و دقی ــری هوش ــا رهب و ب
ــواده  ــاه و خان ــروج ش ــا خ ــران ب ــردم ای ــامی م اس
ــک  ــود نزدی ــای اوج خ ــه روزه ــران ب ــلطنتی از ای س

ــد. گردی

امــام خمینــی هـــدف هــا و آرمــان هــا و هـــر آنچــه 
را کــه مـــی بایــــست ابـــاغ کنـــد، گفتــه بـــود و در 
عمـــل نیز تـــمام قوای خود را را بـــرای تحقق هـــمان 
هـــدف هــا بــه کار گرفتــه بـــود . اینــک در آستـــانه 
نیمه خـــرداد ســـال 136٨ خـــود را در آمــاده ماقات 
عزیــزی مــی کــرد کــه تمــام عمــرش را بــرای جلــب 
رضــای او صــرف کــرده بـــود و قامتــش جــز در بـرابـــر 
او، در مـــقابل هیچ قدرتی خـــم نشــده ، و چشـــمانش 
ــاعت 20 / 22  ــود. س ــرده بـ ــه نک ــرای او گری ــز ب ج
بعــداز ظهــر روز شــنبه سیزدهـــم خـــرداد مــاه ســـال 
136٨ لحظــه وصــال بـــود . قــلبـــی از کار ایستـــاد 
کــه میلیـــون هــا قلــــب را بـــه نــور خــدا و معنـــویت 
ــی و در  ــن شــب زندگ ــود . در آخری ــرده بـ ــیاء ک احـ
ــی  ــخت و طوالن ــی س ــل جراح ــد عم ــه چن ــی ک حال
درســن ٨7 ســالگی تحمــل کــرده بــود و در حالــی کــه 
چندیـــن ســرم به دســت هــای مبارکـــش وصل بـــود، 
نافلــه شــب می خـــواند و قـــرآن تاوت مـــی کــرد. در 
ســاعات آخر، طمانینه و آرامشــی ملکـوتـــی داشـــت و 
مـــرتبا شـهادت بـه وحـــدانیت خـدا و رسالت پیـامبـر 
اکرم )ص( را زمـــزمه مـــی کـرد و بـــا چنیـن حــالتی 

بـــود کــه روحـــش بــه ملکـــوت اعلــی پــرواز کرد.

ــرداد  ــاز 15 خ ــخ س ــن و تاری ــام خونی قی
ســال 1342 نقطــه عطفــی در تاریــخ 
ایــران  اســامی  شــکوهمند  انقــاب 
محســوب مــی شــود کــه بــا تقدیــم 
ــه  ــروزه، ب ــف، ام ــار مختل ــهدایی از اقش ش
ــه  ــود، پای ــن موج ــواهد و قرائ ــتناد ش اس
گــذار اصلــی حکومــت اســامی در ایــران 
اســت. امــا متاســفانه ایــن شــهدا در غربــت 
خــود غریــب مانــده انــد و کمتــر کســی بــا 
ــت. ــنا اس ــزان آش ــن عزی ــان ای ــام و نش ن

ــهدای 15  ــن از ش ــه ت ــه س زندگینام
ــرداد 1342 خ

شهید عباس توانا

ــران  ــال 1323 در ته ــا در س ــاس توان عب
ــه جهــان گشــود. دوران کودکــی  چشــم ب
ــامی  ــی اس ــدی از تربیت ــره  من ــا به را ب
گذرانــد و در دبیرســتان هــای حکیــم 
ــذ  ــا اخ ــی ت ــون و فردوس ــی، دارالفن نظام
دیپلــم درس خوانــد. وی بــه فداییــان 
ــی و  ــل مذهب ــا محاف ــت و ب ــام پیوس اس
ــف  ــاالت مختل ــود، مق ــاط ب ــارز در ارتب مب
ــه منــزل مرحــوم  را مطالعــه مــی  کــرد، ب
بــا  و  مــی  رفــت  طالقانــی  اهلل  آیــت  
شــادروان تختــی در ارتبــاط بود. ســرانجام 
در 15 خــرداد بــه هنــگام قرائــت اعامیــه 
امــام)ره( در تظاهــرات میــدان اَرک، هــدف 
گلولــه قــرار گرفــت و بــه شــهادت رســید.

شهید عزت اهلل رجبی

در  ســال 1312  در  رجبــی،  اهلل  عــزت 
ــه  ــن ب ــع ورامی روســتای ســناردک از تواب
دنیــا آمــد. وی از نوجوانــی در برنامــه هــای 
مذهبــی کــه در حــرم امامــزاده جعفــر)ع( 

برگــزار مــی شــد، شــرکت فعــال داشــت و 
در کنــار ایــن برنامه هــا، در کار کشــاورزی 

ــه پــدر نیــز کمــک مــی کــرد. ب

وی روحیــه ای ظلــم ســتیز داشــت و 
در برابــر ســتم ارباب هــا ســاکت نمــی 
مانــد و از رعیت هــا دفــاع مــی کــرد. 
ــرداد  ــام 15 خ ــجاع، در قی ــهید ش آن ش
ــا  ــوا ت ــر)ع( پیش ــزاده جعف ــن امام از صح
ــود و  ــدگان ب ــام کنن ــا قی ــاد ب ــل باقرآب پ
بــا شــور جوانــی و حرکــت شــجاعانه خــود 
ــردم  ــویق م ــت، در تش ــوی جمعی در جل
نقــش مهمــی داشــت. ســرانجام در غــروب 
ــه  ــدف گلول ــرداد 1342 ه ــار 15 خ خونب
ســنگدالن رژیــم پَهلـَـوی قــرار گرفــت و به 
شــهادت رســید و پیکــر مطهــرش همــراه 
بــا دیگــر شــهدا، توســط مأمــوران رژیم در 

ــد. ــون ش ــه مدف ــگرآباد، غریبان مس

شهید امیر)هوشنگ( معصومشاهی

ایــن شــهید بزگــوار از نوجوانــی در برنامــه 
و  مذهبــی حضــوری چشــمگیر  هــای 
ــدر در  ــار پ ــق بخــش داشــت و در کن رون

ــرد. ــی ک ــک م ــی کم نانوای

ــرداد،  ــام 15 خ ــرادرش در راه قی ــی ب وقت
ــا  ــر از اینج ــه اگ ــد ک ــی پرس ــهید م از ش
ــی  ــخ م ــود؟ پاس ــی ش ــه م ــم چ برگردی
دهــد: »کوفیــان برگشــتند، مــا کــه اهــل 
کوفــه نیســتیم«. ایــن شــهید بزرگــوار در 
عصــر 15 خــرداد 42  بــا اصابــت تیــر بــه 

ــید. ــهادت رس ش

ــرو و  ــر َره ــان پُ ــاد و راهش ــان ش روحش
ــاد... ــه ب جاودان

آیــت الــه طالقانــي مــي گویــد:» بعــد از وقایع خــرداد42 
کــه از زنــدان آزاد شــدم، زنــان را طــور دیگــري دیــدم. 
آنــان فرشــتگان پاکــي بودنــد کــه بــا چــادر بــه خیابــان 
ــت  ــه حاکمی ــرده و علی ــره ک ــت ها را گ ــده، مش ــا آم ه

شــعار مــي دادنــد.«
یکــی از ویژگی هــای قیــام خودجــوش پانزدهــم خــرداد 
، حضــور پررنــگ و فعاالنــه زنــان در ایــن جنبــش اســت. 
حضــور چشــم گیر زنــان در قیــام 15 خــرداد 1342 
یکــی از اولیــن تحــرکات زنــان در دفــاع از نهضــت امــام 
ــدون  ــی)ره( ب ــام خمین ــت. ام ــوده اس ــی )ره( ب خمین
هیــچ گونــه تظاهــری، بــه پیــش گامــی زنــان در نهضــت 
معتقــد بودنــد، تــا آن جــا کــه زنــان را در چندیــن مــورد 
بــه عنــوان رهبــر نهضــت خطــاب قــرار داده و بیــان مــی 
ــد، در  ــاف هستنـ ــر عف ــه مظه ــا ک ــن ه ــد: »همی کردن

ــدم بـودنـد...” نهضت پیشقـ
ــی در  ــان ایران ــر زن ــرو دیگ ــوان پیش ــه عن ــم ب ــان ق زن

ــد. ــال بودن ــرداد فع ــام 15 خ قی
»بــرای نخســتین بار در تاریــخ نهضــت روحانیــت، زنــان 
بــا ایمــان قــم نیــز در کنــار مــردان در حالی که بســیاری 
کــودکان خردســال خــود را در بغــل داشــتند، بــه جمــع 
تظاهرکننــدگان خشــمگین پیوســتند تــا بــا راهپیمایــی 
خــود بــه نفــع آیــت اهللَّ خمینــی شــعار دهنــد و دســتگاه 
جبــار را بــه بــاد نفریــن و لعنــت بگیرنــد، تــا بدین گونــه 

ســهم خــود را در ایــن حادثــه بــزرگ ادا کننــد.«
در وقایــع 15 خــرداد زنــان جــزو اولیــن کســانی 
ــرار  ــام ق ــاع از اس ــهدای دف ــف ش ــه در ص ــد ک بودن
گرفتنــد.   »شــیر زنــان شــهر قــم کــه در صــف مقــدم 
ــران  ــل از دیگ ــد قب ــی کردن ــت م ــدگان حرک تظاهرکنن
ــه قتــل  ــع شــدند ... مــزدوران شــاه ب ــه واق هــدف گلول
ــر و  ــه خــرد و کان، پی ــد، ب ــوده هــا دســت زدن ــام ت ع

ــد.« ــم نکردن ــرد رح ــوان، زن و م ج
در میــان زنــان قــم، ســاکنان محلــه چهارمــردان نقــش 
ــاره  ــام درب ــا داشــتند. ام ــن تظاهرات ه ــری در ای عمده ت

ــد: ــردان، می فرماین ــه  چهارم ــان محل ــودن زن پیش روب
ــه رشــد سیاســی  ــم ب ــران در عال ــت ای ــزرگ مل ــام ب »ن
ثبــت شــد؛ نــام بــزرگ بانــوان ایــران ثبــت شــد؛ بانــوان 
قــم و بانــوان چهارمــردان پیــش رو ایــن نهضــت اســامی 
 بودنــد، رشــد سیاســی خودشــان را اثبــات کردنــد، 

ــت  ــران نهض ــما رهب ــد، ش ــی کردن ــت را راهنمای نهض
هســتید، بانــوان رهبــر نهضــت مــا هســتند، مــا دنبالــه  
ــول دارم و  ــری قب ــه رهب ــما را ب ــن ش ــا هســتیم، م آنه

خدمت گــزار شــمایم.«
ــا شــد،  ــی کــه در 15 خــرداد در تهــران برپ در تظاهرات
زنــان نقــش بســزایی ایفــا کردنــد. در یکــی از حمــات 
ــه  ــه  ب ــی ک ــان  و مصدومان ــان مجروح ــوران از می مام
بیمارســتان هــا منتقــل شــدند،  شــش نفــر از آن هــازن 
بودنــد کــه  از ایــن میــان مــی تــوان بــه مهنــاز رئوفیــان، 
بلقیــس حســن ســید محمدی، منصــوره عبای حســینی، 
ــان  معصومــه غامرضــا ســهرابی و نرگــس پاشــا احمدی
ــن تعــداد نشــان دهنده   ــاد اشــاره کــرد کــه ای ــی آب خان

حضــور فعــال زنــان در تظاهــرات بــود.
  شــیراز هــم از جملــه شــهرهایی بــود کــه زنــان نقــش 
ــوران  ــه مام ــی ک ــری درتظاهــرات داشــتند . هنگام موث
بــرای دســتگیری آیــت اهلل دســتغیب رفتنــد، همسرشــان 
ــان  ــود نش ــان از خ ــل مهاجم ــادی در مقاب ــت زی مقاوم
دادنــد و بــه خاطــر رشــادت او آیــت اهلل دســتغیب 

ــد.  ــی یاب ــه رهای توانســت از معرک
ــداد  ــه تع ــیراز ک ــردم ش ــماری ازم ــب ش ــردای آن ش ف
ــه  ــت، ب ــور داش ــان حض ــان آن ــم در می ــادی زن ه زی
پیــروی از دســتورات علمــا ســوی مســجد نــو راه افتادند. 
ــان  ــان پیشــاپیش آن ــه زن ــدگان، ک ــی تظاهرات کنن وقت
ــن  ــا تحص ــیدند، در آنج ــو رس ــجد ن ــه مس ــد، ب بودن
کردنــد و در حمایــت از امــام وعلیــه رژیــم شــعار دادنــد. 
در درگیری هــای پلیــس بــا تظاهــر کننــدگان،  عــده ای 
ــوز  ــه هن ــدند ک ــهید ش ــان ش ــدادی از زن ــه تع از جمل

ــا در دســت نیســت.  ــی از آن ه ــار دقیق ــچ آم هی
ــع  ــادی دروقای ــش زی ــان نق ــز  زن ــن نی ــهر خمی در ش
ــم  ــا ه ــد. آن ه ــا کردن ــرداد 1342 ایف ــرات خ و تظاه
ــر داده و  ــعار س ــاه ش ــه ش ــم علی ــهر ق ــان ش ــد زن مانن
ــد  ــی گفتن ــان م ــا آه وفغ ــد و ب ــیون می کردن ــه و ش نال
:»یــا مــرگ یــا خمینــی«. وقتــی مأمــوران، بــرای متفرق 
ــد،  ــان آمدن ــا آن ــه ب ــه مقابل کــردن تظاهرات کننــدگان ب
ــر  ــان درگی ــا آن ــه ب ــد ک ــی بودن ــتین گروه ــان نخس زن
ــن کار خــود، مــردان  را تشــجیع کــرده  ــا ای شــدند و ب
و از انــان خواســتند در برابــر یــورش مامــوران مقاومــت 

ــد. کنن

در مسیر آشنایی...

نقش پررنگی که کمتر دیده شد

مناسبت

نقش زنان در قیام 15 خرداد

شهدای قیام 15 خرداد، شهدای مظلوم انقاب اسامی
سالگرد ارتحال امام خمینی)ره(

انتظار فرج از نیمه خرداد کشم 

  سالها می گذرد حادثه ها می آید

این است جوان ایرانی      و چه شود فردای این ایران

مربـــی تربیتی دفاع مقدس در بررســـی 
در جریان ســـازی  قیام 15 خرداد  تاثیر 

استکبارســـتیزی مطرح کرد:
یقینـــٌا انقاب اســـامی و جریان عمیق 
ضد اســـتکباری مـــردم ایـــران در 50 
ســـال اخیر تمامـــٌا ریشـــه در قیام 15 
این جمله  خـــرداد ســـال 1342دارد و 
امام خمینـــی)ره(  تاریخـــی حضـــرت 
برای همیشـــه 15  که فرمودنـــد:» من 
خـــرداد را عـــزای عمومی اعـــام می 
گذاری  تاثیـــر  و  عظمت  بیانگـــر  کنم« 
بـــاالی این قیـــام در تجدیـــد و تقویت 
روحیـــه ی ضـــد اســـتکباری و ضـــد 
اســـتبدادی در میان ملت ایران اســـت 
کـــه نقطه آغاز حرکات بعدی سیاســـی، 
فرهنگی مردم ایران شـــد و از جمله آن 
می توان بـــه برکناری ِرژیم ســـلطنتی و 
کرد. اشـــاره  اسامی  انقاب  تشـــکیل 

آن چـــه در ادامـــه می خوانیـــد گفتگو 
و  فرهنگی  فعـــال  احدیان،  محمـــود  با 
در خصوص  مقدس  دفـــاع  تربیتی  مربی 
در جریان ســـازی  قیام 15 خرداد  تاثیر 
مردم  استکبارســـتیزی  روحیـــه  مجدد 

است. ایران 
ســـؤال  اولین  عنـــوان  به  لطفا 
تحلیلـــی از قیـــام 15 خـــرداد 

. یید ما بفر
قیـــام 15 خـــرداد در یـــک حرکـــت 
خودجوش  و  اســـامی  مردمـــی،  کامٌا 
بـــرای مطالبه گـــری از حکومـــت وقت 
شـــکل گرفت کـــه  از همـــان روز های 
نخست شـــکل گیری، شـــعله ی فروزان 
نابودی  تـــا  که  گردید  اســـتکباری  ضد 
حکومت دست نشـــانده استکبار جهانی، 
آمریـــکا تدام یافت و در 22بهمن ســـال 
با پیـــروزی انقاب اســـامی به   1357

نتیجـــه خود دســـت یافت.
قبل از قیام 15 خـــرداد،  مواجهه ی 
مـــردم ایران با جریان اســـتکبار، 

بود؟ چگونه 
در تاریخ صد ســـال اخیر ایـــران نمونه 
هایـــی از روحیـــه ی استکبارســـتیزی 
نهضت  چـــون  هایی  در حرکت  مـــردم 

مشـــروطیت، نهضـــت ملـــی شـــدن 
صنعت نفـــت و یا در اعتراض به ســـفر 
جمهور  رئیس  معاون  نیکســـون  ریچارد 
وقـــت آمریـــکا، دیـــده می شـــود؛ اما 
این حـــرکات ضد اســـتکباری به دلیل 
ســـرکوب شـــدید حکومت وقت، فقدان 
رهبریـــت واحد و عدم انســـجام ملی به 
شکســـت منتهی می شـــود و تا قبل از 
خرداد ســـال42 به علـــت فضای خفقان 
حاکـــم بر کشـــور، این جریـــان پویای 
استکبارســـتیزی در میـــان ملت به یک 

کمـــای موقت فرو مـــی رود.
تجدید  در  خـــرداد   15 قیام  تاثیر 
روحیه ی استکبارســـتیزی و جریان 
میان  در  خصیصـــه  این  ســـازی 
مـــردم را چگونـــه را ارزیابی می 

؟ کنید
یقینـــٌا انقاب اســـامی و جریان عمیق 
ضد اســـتکباری مردم ایران در 50 سال 
اخیر تمامٌا ریشـــه در قیـــام 15 خرداد 
ســـال 1342دارد و ایـــن جمله تاریخی 
حضرت امام خمینـــی)ره( که فرمودند:» 
من برای همیشـــه 15 خـــرداد را عزای 
عمومـــی اعـــام مـــی کنـــم« بیانگر 
بـــاالی این  تاثیر گـــذاری  عظمـــت و 
روحیه ی ضد  تقویـــت  و  تجدید  در  قیام 
اســـتکباری و ضد اســـتبدادی در میان 
ملت ایـــران بعـــد از حـــرکات ناموفق 
است  از  42شمســـی  قبل  ســـال های 
کـــه نقطه آغاز حرکات بعدی سیاســـی، 
فرهنگی مردم ایران شـــد و از جمله آن 
می توان بـــه برکناری ِرژیم ســـلطنتی و 

تشـــکیل انقاب اسامی اشـــاره کرد.
امام خمینـــی)ره( در بیانی یاران انقاب 
را کودکان شـــیرخواره معرفی می کنند 
و لذا مـــی بینیم همان انگیـــزه ی قیام 
15 خـــرداد که فروپاشـــی رژیم پهلوی 
بود، بعد از 16-15 ســـال یعنی در سال 
هـــای 1356-1357 بـــه منصه ی ظهور 
می رســـد و آن کـــودکان کـــه اکنون 
جوانـــان برومند شـــده انـــد، در تداوم 
استکباری  ضد  و  اســـتبدادی  ضد  مسیر 
قیام 15 خرداد انقاب اســـامی  را رقم 

زنند.  می 

استکبارســـتیزی  پیکره ی  بـــه  دوباره  جان  خـــرداد   15 قیام 
بخشـــید ایران  ملت 

سامت و صلح جهانی بسته به انقراض مستکبرین است.

امام خمینی )ره(


