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کدخدا هم 
به خدای واحد 

محتاج است!

کلید گویی که اضطراباند و آشوب در برخی چنان
دستان در فقط ما، ملت اقتصادی مشکالت حل
محتاِج هم، کدخدا همان آنکه، از غافل کدخداست،
ید در کافر و مسلمان روزِی که است واحدی خدای
قدرتاوستوازنیاتشومدنیاخواهانهمبیشترخبر
دامان به دست عدهای که است قرار انگار ولی دارد،
مگر تا بشوند زمین کره روی موجودات پستترین
نسخهشفابخشیبهایشانعطانماید.آنکسیکهنگاه
جاذبهگرایدروغینوحیلهگرغربرابهنگاهتوحیدی
وخدامحوریترجیحمیدهد،بایدهمازتحریمبترسد
بداند! آنها شوم جهانی تصمیمات به متکی را خود و
نمیخواهند که هستند ضعیفی کوتهفکران چه و
بُعد از را خارجی سیاست رویدادهای مهمترین حتی

خدامحوریبنگرند.
اگرنگاهخدامحوریبهجایکدخدامحوریرادراقتصاد
حفظ و... خارجی سیاست فرهنگی، امور مقاومتی،
همهکارهبودن و یگانگی و الوهیت بر تکیه با کردیم،
شد خواهد مقاومتر دشمن مقابل در ما روحیه خدا،
و خودباوری روحیه عدم همین خاطر به دقیقاً و
خدامحوریاستکهباعثپدیدآمدنعقبنشینیهایی
استکهدشمنانبینالمللیماراپرروترازقبلکرده
یا تادستاوردهایهستهایمان- اجازهداده بهآنها و
خدایناکرده،فعالیتهاینظامیمان-باپیرویازرفتار
وعرفبینالمللیطبقنظرخودشان،هماهنگواقدام
راچه نفیسبیل قاعده بشود،پس اینطور اگر شود.
راه در نمیدهد اجازه مسلمانی هیچ به که کنیم کار
دستورخداوند بشود؟ وی مانع کافری پیشرفتخود،
درمورداینآیه»وأعدوالهممااستطعتممنقوه«چه
میشود؟مگرقیدیدراینآیهآوردهشدهکهاگرهر
موقعدشمنخواست،بایدباآنهاهمکاریکنید؟مگر
النصاریحتی الیهودوال اینآیه»ولنترضیعنک
تتبعملتهم«راآقایانمطالعهنکردهاند؟مگراینقرآن،
برخی، که شده نازل درست فهِم بدوِن خواندِن برای
اگر ولی هستند، حفظ ُمو به ُمو را بینالمللی اسناد
بگویییکآیهازقرآنراسندیبراعمالوسیاستهای

خودبدانند!
خدارحمتکندسیدشهیداناهلقلمراکهمیگفت:
آمریکاییاست.آنها بااسالم ما،مصاف آینده مبارزه
سر را و... خمسمان زکاتمان، نمازمان، میخواهند
جایخودوالبتهدراولوقتکهفضیلتبیشتریهم
انجامبدهیم،ولیکاریبهکارسیاست،اقتصاد، دارد!
امورمالیواحکامحکومتیوقواعدبینالمللینداشته
باشیموتنهامطیِعمحِضوالیِتشیطاِنرجیمبمانیم،

تاقیامقیامت!

کوخ خمینی
ــاط ــتهوبس ــفیدشنشس ــویکاخس ــدات کدخ
میکنــد. فراهــم را نشــینها کاخ بــازی
ــه ــهروزب ــاروزب ــردهت ــازک ــمب آغوشــشراه
تعــدادکاخنشــینهااضافــهشــود.قانــونبــازی
ــرفرا ــزتوش ــت،ع ــتاس ــینهاثاب کاخنش
بایــددمکاخچــالکنــیتــاراهــتبدهنــد.هــر
چیــزیهــمکــهنشــانازاســتقاللوهویــتتــو
باشــدبــازیکاخنشــینیاترابــههــممیزنــد.
ــن ــتضعفانبدتری ــردنازمس ــتک ــاصحب اینج
حرفهاســت.بایــدچشــموگوشــترارویظلــم
کاخنشــینهاببنــدیومــدامبــهآنهــالبخنــد
بزنــی.حــرفاضافــیهــمممنــوع،اینهــاقانــون
بــازیاســت،میفهمــی؟بایــدکاخنشــینشــوی
ــوخنشــینهاو ــد.ک ــوراآدمحســابکنن ــات ت

ــد. مظلومیــناینجــاجایگاهــیندارن

کاخ خمینی
آفتــابکــهبتابــدبایــدبــرویپشــتســتونهای
ســنگیایــنکاختــانــوراذیتــتنکنــد.نزدیــک
تابســتاناســتوآفتــابتنــدتهــران.اصــالایــن
ســتونهایســنگیســترگرابــرایهمیــن
ســاختهاندکــهســایهبشــودبــاالیســرت.
ســایهبشــودوتــودرودهــایبیشــمارتراروانــه
ــش ــدعظمت ــهمیخواهن ــیک ــی.امام ــامکن ام
راازپشــتایــنســنگهابــهتــونشــانبدهنــد.
ــای ــلورواقه ــایمجل ــنصحنه ــتای ازپش
ــان ــهده ــهک ــکتک ــری ــنگقب ــرافیوس اش
ــتضعفانی ــهمس ــههم ــامب ــدانام ــیخان کج
اســتکــهامــام،عاشــقانهآغوشــشرابرایشــان
ــد ــوبقبوالنن ــهت ــدب ــود.میخواهن ــردهب ــازک ب
کــهامــامواقعــیرابایــدتــویهمیــنکاخپیــدا

کنــی.

امــامایــنکاخ،بــهگمانــمصبحهــابعــداز
ــی، ــایصبحگاه ــردنآبمیوهه ــانک ــوشج ن
ــران ــرافته ــدهایاط ــازمس ــرع ــاهلیکوپت ب
ــه ــیاشراب ــتورزشصبحگاه ــاوق ــدت میش
جتاســکیکــردنبگذرانــدوبرایــشاخبــار
امامــیکــه رابخواننــد. بیگانــه شــبکههای
ــاکاخســفید هــرروزمقیــداســتازکاخــشب
ــتکاخ ــفپش ــازیگل ــاازب ــردت ــاسبگی تم
ــی ــرضارادت ــداع ــهکدخ ــنودوب ــفیدبش س
بکنــدوقــرارســکوتبعــدیدرقبــالجنایــات
ــماز ــاه ــاالغروبه ــذارد.احتم ــدارابگ کدخ

ــونمــردمراتماشــاکنــدودرسرســرای تلویزی
کاخــشنظارهگــربــازینوههایــشباشــدو
منتظــرباشــدتــابرایــشچــایوقهــوهبیاورنــد.
امامــیکــهپــایثابــتبــازیکاخنشینهاســت

ــدا. ــاکدخ ــتب ــتوبرخاس ــلنشس واه

حسینیه آقا روح  اهلل
تــوی امــامرفتهانــد. ســرانکشــورپیــش
ــای ــاران.زیردریاییه ــادهیجم ــینیهیس حس
جنگــیآمریــکابــرایتهدیــدبــهســواحل
ــرای ــئوالنب ــاالمس ــدهوح ــکش ــراننزدی ای
ــام ــد.حــرفام ــامآمدهان شــنیدندســتوراتام

ــر ــان!اگ ــه:»بزنیدش ــودرویهم ــردیب آبس
آمدهایــدبــامــنمشــورتکنیــدمــنبــهشــما
ــراز ــاس ــیازآنه ــهیک ــهک ــمبالفاصل میگوی
آببیــرونآورددوتــاموشــکپشــتســرهــم
ــد.« ــیکنی ــدوآنرامتالش ــلیککنی ــدانش ب
ــایهاشــمیخطــرات ــد،آق همــهتعجــبکردن
ــامگوشــزد ــهام ــنحرکــتراب ــرای جبرانناپذی
میکنــد،اینکــهبــاایــنحرکــتاقــداممتقابــل
ــام ــارهازام ــا.دوب ــیداردواینه ــکارادرپ آمری
ــود؟« ــدیب ــماج ــرفش ــنح ــند»ای میپرس
امــامدوبــارهمحکــمپاســخمیدهــد:»اگــر
آمدهایــدبــامــنمشــورتکنیــدنظــرمشــورتی
مــنهمیــنبــودکــهعــرضشــد.«جمــع
مســئوالنامــاظرفیــتقبــولایــننظــررا
نــدارد.امــامدوبــارهســخنمیگویــد:»خودتــان

ــد« ــلکنی ــیدعم ــانرس ــهبنظرت هرچ
جلســهکــهتمــاممیشــود،امــامآیــتاهلل
ــای ــد:»آق ــدومیگوی ــدامیزن ــهایراص خامن
ــمو ــودکــهگفت ــهای!نظــرمــنهمیــنب خامن
مــنتردیــدیدرایــننظــرنــدارم!ولــیحــرف
دیگــرهــمبــهشــمابزنــمآنایــناســتکــهدر
مقابــلآمریکاییهــاوتهدیــداتآنهــاچــارهای
ــا ــانآمریکاییه ــوده ــهت ــدک ــننداری ــزای ج
ــمو ــه،محک ــارابالفاصل ــوابآنه ــدوج بزنی
ــل ــوعتام ــنموض ــدودرای ــکنبدهی دندانش
ــد، ــدبکنن ــچغلطــینمیتوانن ــاهی ــد.اینه نکنی
ــدو ــوردکنی ــمبرخ ــمامحک ــهش ــرطیک بش

ــد.« ــارابدهی ــوابآنه ج
بیــنامــامایــنکاخبــاکدخــدافاصلــهی
چندانــینیســت.امــابیــنامــامحســینیهســاده
جمــارانبــاکدخداهــایدنیــابــهانــدازهی
ــت. ــهاس ــالمفاصل ــایاس ــرافتدنی ــزتوش ع
ــای ــرزیادهخواهیه ــشدربراب ــهجواب ــیک امام

ــیلی!« ــود:»س ــزب ــکچی ــتکبری مس

بــا  کاخ  ایــن  امــام  بیــن 
چندانــی  فاصلــه ی  کدخــدا 

ــینیه  ــام حس ــن ام ــا بی ــت. ام نیس
ســاده جمــاران بــا کدخداهــای دنیــا 
بــه انــدازه ی عــزت و شــرافت دنیــای 
ــه  ــی ک ــت. امام ــه اس ــام فاصل اس
ــای  ــر زیاده خواهی ه ــش در براب جواب

ــود:  ــز ب ــک چی ــتکبر ی مس
»سیلی!«
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کوخ نشین از کدخدا نمی ترسد!



مردی که گفت 
کاخ نشینی نخواستیم!
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معیارهاي ارزیابي یک توافق:
1.معیارهايشکلي

2.معیارهايمحتوایي

معیارهاي شکلي
ــردن ــرايوادارک ــويب ــتق ــودضمان ــرا:وج ــتاج 1.ضمان
طــرفمقابــلبــهانجــامتعهــداتخــود.ضمانــتاجــراي5+1،
تحریمهــاوقطعنامــههــايشــورايامنیــتاســتامــاایــران

ــدارد. ضمانــتاجــرايموثــرين
2.بازگشــتپذیــري:امــکانبازگشــتبــهوضعیــتاولیــهدر
صــورتنقــضطــرفمقابــلدرکمتریــنزمــانوبــاکمتریــن
هزینــهوجــودداشــتهباشــدکــهدرفــردو،نطنــزوآب
ســنگیناراکایــنامــکانفراهــمنیســت.امــا1+5بالفاصلــه

ــدتحریمهــايتعلیقــيرامجــددااعمــالکنــد. مــيتوان
3.تفســیرناپذیــري:جلوگیــريازشــانهخالــيکــردنطــرف
مقابــلازعمــلبــهتعهــداتخــودبــهخاطــرابهــامکلمــات.
ــتهاي«، ــاهس ــطب ــاي»مرتب ــهواژه ــدات1+5هم درتعه
»اقتصــادي«،»مالــي«و»ثانویــه«بــهلحــاظحقوقــيمبهــم

ــلتفســیرهســتند. وقاب
4.وجــودناظــربــرايتعهــداتطرفیــن:ناظــرتعهــداتایــران
ــدارد. ــيوجــودن ــدات1+5نظارت ــرتعه ــاب ــساســتام آژان
ــد ــيتوان ــتونم ــار1+5اس ــتدراختی ــورايامنی ــراش زی

ناظــرتعهــداتخــودباشــد.

معیارهاي محتوایي
هــرتوافقــي،دادهوســتاندهايدارد.دادهوســتاندهطرفیــن
ــت ــوزانحال ــهل ــود.ک ــدب ــرخواه ــتزی یکــيازشــشحال
ــزانبیشــترياز ــرانمی ــهای ــنصــورتک ششــماســت.بدی
حقــوقخــودرابــامیــزانکمتــريازحقــوقخــودمعاوضــه
کــردهاســت.یعنــيدرازايچشــمپوشــيازحقــوقهســته
ــودش ــدهخ ــدودش ــتمس ــولنف ــدازپ ــيتوان ــودم ايخ
اســتفادهکنــد،کشــتیهايخــودشرابــاپــولخــودشبیمــه

کنــد،پتروشــیميتولیــدخــودشراصــادرکنــد.
1.ایــرانحقــيازخــودرابدهــدوحقــياز1+5بســتاندبدیــن
ــق ــد.«««تواف ــشازدادهباش ــتاندهبی ــهارزشس ــکلک ش

پرســود
ــتاند ــياز1+5بس ــدوحق ــودرابده ــيازخ ــرانحق 2.ای
ــد.««« ــرباش ــتاندهبراب ــهارزشدادهوس ــکلک ــنش بدی

ــه ــقمنصفان تواف
ــتاند ــياز1+5بس ــدوحق ــودرابده ــيازخ ــرانحق 3.ای
ــد««« ــتاندهباش ــشازس ــهارزشدادهبی ــکلک ــنش بدی

ــتعماري ــقاس تواف
ــن ــودرابســتاندبدی ــيازخ ــدوحق ــودرابده ــيازخ ــرانحق 4.ای
شــکلکــهارزشســتاندهبیــشازدادهباشــد.«««بســیاراســتعماري
ــن ــودرابســتاندبدی ــيازخ ــدوحق ــودرابده ــيازخ ــرانحق 5.ای
ــه ــقظالمان ــد.«««تواف ــرباش ــتاندهبراب ــهارزشدادهوس ــکلک ش

ــن ــتاندبدی ــودرابس ــيازخ ــدوحق ــودرابده ــيازخ ــرانحق 6.ای
ــه ــیارظالمان ــد.«««بس ــتاندهباش ــشازس ــهارزشدادهبی ــکلک ش

داده هاي ایران:
1- محدودیت شدید فعالیت هاي هسته اي

الف. غني سازي
ــلده ــرايحداق ــديب ــانتریفیوژجدی ــچس ــداردهی ــقن ــرانح 1.ای

ســالبســازد.
ــي ــراناز1۹۰۰۰دســتگاهکنون 2.کاهــشتعــدادســانتریفیوژهايای

ــرايدهســال. ــهحــدود6۰۰۰دســتگاهحداقــلب ب
3.تنهــاحــدود5۰۰۰دســتگاهاز6۰۰۰دســتگاهباقیمانــدهمــي
تواننــدبــرايیــکدورهحداقــلدهســالهدرنطنــزغنــيســازيکننــد.
4.هــزاردســتگاهباقیمانــدهدرفــردونگهــداريخواهــدشــدکــهایــران

حــقغنــيســازيبــاآنهــارانخواهــدداشــت.
328.5عــددازهــزارســانتریفیوژموجــوددرفــردوبــهصــورتخالــي

خواهــدچرخیــدوبقیــهخامــوشخواهــدبــود.
بــه بایــد از1۹۰۰۰ســانتریفیوژکنونــي 13۰۰۰.6ســانتریفیوژ
همــراهزیرساختهایشــانجمــعآوريودرانبــاريزیــرنظــرآژانــس

ــوند. ــداريش نگه
7.ایــرانموظــفاســتســطحغنــيســازيخــودراحداقــلبــهمــدت

15ســالبــه3.67%کاهــشدهــد.
8.غنــيســازيپنــجدرصــدیــابیســتدرصــدیــاباالتــرازآنبــراي

حداقــل15ســالممنــوعاســت.
ــرم ــیصدکیلوگ ــهس ــيب ــنفعل ــومازدهت ــراورانی ــشذخای ۹.کاه

ــال. ــراي15س ــلب حدق
ــازي ــيس ــدغن ــتجدی ــهتاسیاس ــرگون ــاخته ــتس 1۰.ممنوعی

ــال. ــراي15س ــلب حداق
11.ممنوعیتساختسانتریفیوژحداقلبرايدهسال.

ب. فردو
ــههمــراه ــايآنب ــردو2۰۰۰ت 1.از3۰۰۰ســانتریفیوژموجــوددرف
ــداري ــسنگه ــرآژان ــرنظ ــاريزی ــعودرانب ــانجم زیرساختهایش

ــدشــد. خواه
ــکمرکــز ــهی ــکمرکــزغنــيســازيب ــردوازی ــلســایتف 2.تبدی

ــي. تحقیقات
3.ممنوعیتغنيسازيدرفردوبرايحداقل15سال.

ــردو ــازيدرف ــيس ــاغن ــطب ــعهمرتب ــقوتوس ــتتحقی 4.ممنوعی
ــال. ــل15س ــرايحداق ب

5.ممنوعیتورودموادرادیواکتیوبهفردوبرايحداقل15سال.

ج. تحقیق و توسعه
1.محدودشدنتحقیقوتوسعهحداقلبرايدهسال.

2.ممنوعیــتاســتفادهازایــنچهــارنســلبــرايغنــي
ســازيحداقــلبــرايدهســال.

د . راکتور آب سنگین اراک و بازفرآوري
1.الــزامایــرانبــهبازســازيوبــازطراحــيراکتــوراراک
ــلیحاتي ــومتس ــدپلوتونی ــوانتولی ــهت ــهايک ــهگون ب

ــد. ــتهباش نداش
ــياز ــوختمصرف ــردنس ــارجک ــهخ ــرانب ــزامای 2.ال

ــور. ــرراکت ــولعم ــوردرط کش
ــدياز ــهصــورتاب ــراوريب 3.ســلبشــدنحــقبازف

ــران. ای
4.الــزامایــرانبــهنابــودکــردنیــاخــارجکــردنقلــب

راکتــورفعلــيازکشــور.
5.ممنوعیــتانباشــتآبســنگینولــزومصــادر
کــردنآبســنگیناضافــهبــرنیــازاراکبــرايحداقــل

ــال. 15س
ــنگین ــورآبس ــهراکت ــرگون ــاخته ــتس 6.ممنوعی

ــال. ــراي15س ــلب ــدحداق جدی

2- نظارت و بازرسي هاي گسترده
ــم ــيمنظ ــردندسترس ــمک ــهفراه ــرانب ــزامای 1.ال

ــتهاي. ــاتهس ــهتاسیس ــهکلی ــسب آژان
2.الــزامایــرانبــهامضــاءوتصویــبپروتــکلالحاقــيو

عمــلبــهمفــادآن.
ــن ــرفتهتری ــتفادهازپیش ــراياس ــسب ــازهآژان 3.اج
فنــاوريهــاينظارتــيبــهمنظــورنظــارتوبازرســياز
تاسیســاتهســتهاي،ازجملــهنصــبدوربیــنبیســتو

ــران. چهــارســاعتهدرتاسیســاتهســتهايای
4.اجــازهآژانــسبــرايبازرســيازکلیــهمعــادنو

ــاياورانیــوم. ــهه کارخان
5.اجــازهآژانــسبــرايبازرســيازمراکــزســاخت

ســانتریفیوژ. روتورهــاي
بــر مســتمر نظــارت بــراي آژانــس اجــازه .6
ــردو. ــزوف ــدهازنطن ــعآوريش ــانتریفیوژهايجم س
7.محــدودشــدنزنجیــرهوارداتوصــادراتفــنآوري
هــايهســتهايومــوادبــاکاربردهــايدوگانــهبــهیــک

کانــالانحصــاريزیــرنظــرآژانــس.
8.اجــازهبازرســيازتاسیســاتغیــرهســتهايازجملــه
ــراســاسپروتــکلالحاقــيدرهــر تاسیســاتنظامــيب

نقطــهازخــاککشــور.
۹.ملــزمبــودنایــرانبــهپاســخگویيدرخصــوص
فعالیــتهــايمخفیانــهیــاتاسیســاتمشــکوکدرهــر

ــور. ــاککش ــهازخ نقط
ــهروشــنکــردنوضعیــتحــالوگذشــته ــرانب ــودنای 1۰.ملــزمب

برنامــههســتهايخــود.
11.الــزامایــرانبــههمــکاريبــاآژانــسبــرايمشــخصشــدنجنبــه

هــاياحتمالــينظامــيبرنامههســتهاي.

ستانده هاي ایران: 
1. تحریم ها

ــدات ــهتعه ــرانب ــهای ــنک ــرای ــيب ــسمبن ــدآژان ــسازتایی 1.پ
کلیــديهســتهايخــودعمــلکــردهاســتاتحادیــهاروپــاتحریمهــاي

ــاهســتهايراتعلیــقخواهــدکــرد. ــيمرتبــطب اقتصــاديومال
ــدات ــهتعه ــرانب ــهای ــنک ــرای ــيب ــسمبن ــدآژان ــسازتایی 2.پ
کلیــديهســتهايخــودعمــلکــردهاســتامریــکاتحریمهــايثانویــه

ــرد. ــقخواهــدک ــاهســتهايراتعلی ــطب ــيمرتب اقتصــاديومال
ــا ــرانازتروریســمی ــتای ــهخاطــرحمای ــهب ــيک تبصــره:تحریمهای
ــدهماننــدگذشــتهباقــيخواهــد نقــضحقــوقبشــروضــعشــدهان

ــد. مان
ــه ــتهايقطعنام ــايهس ــدتحریمه ــهجدی ــکقطعنام ــبی 3.درقال
ــتهايآن ــرهس ــايغی ــووتحریمه ــتهايلغ ــاهس ــطب ــايمرتب ه

ــد. ــدش ــالخواه ــراناعم ــهای ــامجــدداعلی ــهه قطعنام

ــه  ــه hastei.blog.ir مراجع ــتر ب ــات بیش ــرای اطاع * ب
ــد. نمائی

شاگردان رفوزه!
دودوتا چهارتایی از هر آنچه در توافق نهائی لوزان از دست خواهیم داد

ــا ــودمیخواهنــدجمــارانراتعمیــرکننــد،ب 1.خبــررســیدهب
واســطهگفتــهبــودالزمنیســت،کارراشــروعکردنــد،امــامپیغــام
ــرای ــدب ــد،بگذاری ــرکنی ــاراتعمی ــداینج ــرمیخواهی داد:اگ

وقتــیکــهمــنازدنیــارفتــم.
حــاال26ســالاســتکــهامــامازدنیــارفتــه.امــامراکاخنشــین
امامیکــهمیگفــت:»آنروزیکــهزرقو کردهانــد.همــان
ــد ــداکن ــاراهپی ــنم ــیطاندربی ــودوش ــدابش ــاپی ــرقدنی ب
ــا ــهابرقدرته ــتک ــد،آنروزاس ــیطانباش ــاش ــایم وراهنم
میتواننــددرمــاتأثیــرکننــدوکشــورمــارابــهتباهــیبکشــند.
همیشــهایــنکشــوربــهواســطهایــنکاخنشــینهاتباهــیداشــته
ــود:»مــنشــما ــرب اســت«1.امامیکــهدلــشازکاخنشــینهاپ
ــر ــم؛اگ ــرمیدان ــینانباالت ــینانراازآنکاخنش ــهگودنش طبق

آنهــاالیــقایــنباشــندکــهبــاشــمامقایســهبشــوند.یــکمــوی
ــنانقــالب ــیکــهدرای ــرهمــهآنکاخنشــینهاوآنهای شــماب
هیــچفعالیتــینداشــتند،بلکــهکارشــکنیهــمتــاآنانــدازهکــه
میتوانســتندمیکردنــدواآلنهــمهــرمقــدارکــهبتواننــد

میکننــد،ترجیــحدارد«2
ــهکاخ ــازیب ــامنی ــالام ــت،اص ــینینمیخواس ــامکاخنش ام
ــتضعفینو ــهمس ــودک ــاوریب ــانب ــامهم ــت.ام ــینینداش نش
ــان ــیآرم ــدول ــاندهن ــاج ــدانآوردت ــهمی ــیدههاراب دردکش
نــه!امــامضعیــفنبــودکــهنیــازیبــهســاختمانودســتگاهوکاخ
ــینها ــهکاخنش ــدک ــتکردن ــتضعفین]ثاب ــد:»[مس ــتهباش داش
هســتندکــهضعیفنــدوپوســیدهاندوبــرایایــنملــتهیــچکاری
نکردهانــدونخواهنــدکــرد.«3امــامچشــمشرابــهکوخنشــینها

به بهانه احداث کاخ برای امامی که 
عاشق کوخ نشین ها بود



تکیه بر باد!

ــنمملکــت ــهای ــهمئون ــوخنشــینهاهســتندک ــود:»ک ــهب دوخت
ــن ــدای ــینها.خداون ــهآنکاخنش ــد؛ن ــنمملکتان ــرمایهای وس

ــد.«4 ــظکن ــاحف ــرایم ــینهاراب کوخنش
ــاختهاند. ــودکاخس ــینهاب ــوخنش ــقک ــهعاش ــرایامامیک 2.ب
بعــدازســاختوســازیکــهســالهاتحــتنظــرآســتانمقــدس
امــامخمینــیوخانــوادهایشــانبــهرونــدکنــدوفرسایشــیخــود
ــد ــنمرق ــاختای ــئوالنس ــدمس ــرمیرس ــهنظ ــیداد.ب ــهم ادام
دنبــالنشــاندادنعظمــتامــامدرپــسعظمــتمنارههــا
ــه ــنب ــهتوهی ــخیفک ــیس ــد.نگاه ــدبودهان ــاختمانمرق وس
ــه ــت.امامیک ــیاس ــامخمین ــایام ــریوآرمانه ــایفک ارزشه
دنیــایکفــرراازحســینیهیســادهجمــارانبــهلــرزهدرآوردوبــا
صداقــتوایمانــشتــاعمــقروســتاهایایــرانوتــادلمحرومــان

ــرافیتو ــرمواش ــازح ــاختوس ــرد.س ــوذک ــاننف ــرجه سرتاس
تجمــلآنآنقــدرازامــامخمینــیدوراســتکــهایــنســوالرابــه
وجــودمــیآوردکــهاوالبــرچــهمبنایــیوبــرکــداممنطقــیایــن
خــرجعظیــمبــرایمرقــدایــنرهبــرســادهزیســتانجــامشــده؟
ــیکــهدرطــولســال ــلزائران ــرایخی ــاترفاهــیب ایجــادامکان
ــدچــه ــکانمیآین ــنم ــهای ــهخــردادب ــامنیم ومخصوصــادرای
ــای ــاوفضاه ــاوبازاره ــرافیوهتله ــتونهایاش ــاس ــبتیب نس
ــی ــردممعرف ــهم ــامراب ــدامام ــنکاخک ــاای ــرجدارد؟ثانی پرخ
ــدان ــاختهخان ــودس ــامخ ــهام ــترب ــامبیش ــنام ــد؟ای میکن
امــامکــههــرروزازمســتضعفینوپابرهنــههــاواصحــابواقعــی
انقــالبدورتــرودورتــرمیشــودمیمانــد،تــاامــامانقالبــی

حامیمســتضعفینعالــم.

خبــررســیدهبایــدشــاهدکاخــیباشــیمکــهفرزنــدانواصحــاب
ــهی ــتدرصحیف ــهروزهاس ــیک ــد.کاخ ــاختهان ــشس ــامبرای ام
بیســتویــکجلــدیامــامدنبــالذرهایرضایــتازچنیــنکاری

ــهای... ــهای،کلم ــی،جمل ــغازصحبت ــادری ــردم،ام میگ
یارانآنبهبرجنشینیرسیدهاند

مردیکهگفتکاخنشینینخواستیم

پی نوشت:
1-صحیفهامام،جلد17،صفحه377
2-صحیفهامام،جلد14،صفحه261
3-صحیفهامام،جلد14،صفحه261
4-صحیفهامام،جلد1۰،صفحه415

پاسخ زبان درازی ها
در دستان تو است 

بــهرویشــانخندیدیــمامــابــازهــمهمچــونســگیپلیــدزبــاندرازی
ــد. ــدازیکردن ــتان ــلدس ــترازقب ــابیش ــمام ــاهآمدی ــد،کوت کردن
ــا ــدرب ــهاینق ــمک ــاندادهای ــهدستش ــیراب ــایخوب ــایدبهانهه ش
زبــانتهدیــدســخنمیگوینــد.شــایدنشــانههایی،آنــانراخوشــبین
ــد. ــامیگوین ــهتحریمه ــخنازادام ــهس ــدروقیحان ــهاینق ــردهک ک
از غافــل امــا هســتیم؛ مقصــر دنبــال همیشــه مــا
جریــان در خــود ســهم بــه میتوانیــم چگونــه آنکــه
باشــیم. داشــته نقشــی زورگویــان برابــر  در ایســتادگی

ــانتهدیــدامریکائیهــارادرآورد. ــانشــعار،نمیتــوانزب ــازب امــروزب
اگــرهرکــدامیــکازمــاســهمکوچکــیدرافزایــشتولیــدملــیونگاه
بــهدرونکشــورداشــتهباشــد،آنــگاهتحریــمماننــدپتکــیبرســرملت
ایــرانمحســوبنمیشــود،بلکهآنگاهبــاعملوحمایتخــودازکاالی
داخلــی،زبــانتحریــمرامیتوانیــمازدهــانپلیــدامریکائیهــادرآوریم.

آب طــرف آن بــه آمــدن و رفتــن در را مشــکالت گــره مــا
پینــه بــهجــزدســت گــره ایــن کــه آن از غافــل دیدهایــم،
ــد! ــدش ــازنخواه ــاکب ــنآبوخ ــشهمی ــردانزحمتک ــتهم بس
پینــهبســتهجفــا ایــندســتان ازمــادرحــق امــاهرکــدام
دهــان از را ملــی ســرمایه و پــول  کــه آنگاه کردهایــم
ریختهایــم. خارجــی ســرمایهدارن جیــب بــه ایرانــی کارگــر

معظــم رهبــری بارهــا کــه اســت نکتــهای همــان  ایــن
شــنوا! گــوش آن کجاســت امــا اســت کــرده تاکیــد
»بنــدهعقیــدهامایــناســتکــهاگــرمــاتوانســتیمتولیــدرادرداخــل
ــای ــهمعن ــیب ــایداخل ــتیمازظرفیته ــرتوانس ــم،اگ ــتکنی تقوی
حقیقــیکلمــهاســتفادهکنیــم،حــّلمســائلبیرونــیآســانخواهــد
ــد.«)13۹4/3/6( ــدش ــانخواه ــتهایآس ــئلهیهس ــّلمس ــد؛ح ش

با مذاکراتی که زیر شبح تهدید باشد 
موافق نیستم / رهبر انقالب



ویژهنامه رصد و تحلیل گفتامن انقالب اسالمی؛ فتح

ماهنامه فرهنگی-سیاسی حیات | بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم

مدیرمسئول: سید محمدحسین هاشمی گلپایگانی/  جانشین مدیرمسئول و رسدبیر: علی سلیامنی

تحریریه:  مجید صادقی، علی تقی نژاد، مسعود حسنلو، علی خورشیدی، سید محمدحسین ضیایی 

بافقی، محمدمحسن فیضی پور و محمد اصغری / باتشکر از: دکرت علی خلیلی

طراح و صفحه آرائی: گروه طراحی خادم الشهداء / اینفوگرافیک: محمدمهدی خراسانی

ــهحضــرت ــیاندیش ــولقطع ــامراواص ــطام ــیخ ــربخواه 1.اگ
ــدهای ــوچع ــراتپ ــهخاط ــوشب ــهگ ــیآنک ــی،ب روحاهللرابدان
بیانــات نــص بــه مراجعــه کار، تنهــا بســپاری، معلومالحــال
ــاندر ــرایش ــانعم ــخنانپای ــان،س ــتوازآنمی ــشاس حضرت
ــدنمکــررشچــه ــهخوان ــام«،ک ــهام ــای2۰و21»صحیف جلده

ــد... ــبباش ــاواج بس

ــردم ــهم ــیب ــتبیاعتنای ــربانداخ ــانغ ــارادردام ــهم 2.آنچ
ــان ــتههایخودم ــهداش ــانوب ــوانمردمم ــهت ــرب ــایداگ ــود.ش ب
ــم! ــدادرازنمیکردی ــلکدخ ــتمانرادرمقاب ــتیم،دس ــانداش ایم

ــگار ــرد.ان ــددرجــایدیگــرجســتجوک ــترابای ــاشــایدعل 3.ام
بایــدازبنــدنفــسرهــاشــویتــاچشــمتودلــتدنبــالبیگانــگان

نباشــد!
ــه  ــت ک ــتگي اي اس ــأش وابس ــتگي ها منش ــام وابس » تم
ــه خــودش دارد... اگــر انســان از ایــن وابســتگي  انســان ب
ــت،  ــر آزاد اس ــن دیگ ــن، ای ــد از ای ــد، آزاد ش ــته ش وارس
ــم  ــاي عال ــد؛ همــه قدرت ه ــي نمي ترس ــر از کس ــن دیگ ای
ــرش  ــه آخ ــراي این ک ــد؛ ب ــن نمي ترس ــوند، ای ــع بش جم
ایــن اســت کــه مــن از بیــن مــي روم، دیگــر باالتــر از ایــن 

ــد 16- ص453( ــت«. )جل ــه نیس ک

ــران ــراتای ــهمذاک ــمب ــتضعفانعال ــهمس ــمانهم ــروزچش 4.ام
ــه ــی،بلک ــعجناح ــامناف ــهتنه ــگاه،ن ــنن ــاای ــده!ب ــهش دوخت
منافــعمــادیزودگــذرهــمیعنــیکشــک!یعنــیچشــمداشــتن
بــهبرداشــتهشــدنچنــدتحریــموگشــایشخیالــیاقتصــادهــم

میشــودکشــک!
» اگــر خــداي نخواســته، ایــن جنــگ بــه پیــروزي نرســد 
و شکســتي پیــش آیــد، خیــال نکنیــد کــه ایــن شکســت 
بــراي ایــران اســت، بلکــه بــراي همــه مســتضعفان جهــان 
ــه  ــا ب ــردم دنی ــه م ــم هاي هم ــود. اآلن چش ــي ش ــع م واق
ایــران دوختــه شــده کــه در جنــگ )بخوانیــد: مذاکــرات 

ــد 18- ص43( ــد«. )جل ــه می کن ــته ای!( چ هس

ــران  ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــم ک ــام می کنی ــا اع 5. » م
ــرای همیشــه حامــی و پناهــگاه مســلمانان آزاده جهــان  ب
ــی و  ــک دژ نظام ــوان ی ــه عن ــران ب ــور ای ــت. و کش اس
ــان  ــن و آن ــام را تأمی ــربازان اس ــاز س ــیب ناپذیر، نی آس
ــه  ــن ب ــام و همچنی ــی اس ــی و تربیت ــی عقیدت ــه مبان را ب
اصــول و روش هــای مبــارزه علیــه  نظام هــای کفــر و 

ص91(  -21 می ســازد«.)جلد  آشــنا  شــرک 
ــن ــد،ازیم ــممیآی ــانعال ــرمظلوم ــرس ــیب ــهبالی ــهچ اینک
ــا ــهت ــوریهگرفت ــراقوس ــار،وازع ــطینومیانم ــافلس ــهت گرفت
ــن ــش!ای ــتپیشک ــار؛حمای ــهکن ــکا،ب ــبآمری ــوردرقل بالتیم
ــکا ــاآمری ــارزهب ــفمب ــدگانص ــترزمن ــان،مقاوم ــهوادادگیم ک
واســتکبارراسســتکنــد،پیشــکش!کاشالاقــلبعــدازدوســال
صــرفدیپلماســیجمهوریاســالمیایــران!)یعنــیامالقــرایجهان
ــی!( ــیدرحاشــیهنقشــهجغرافیای ــککشــورمعمول ــهی اســالم،ن
ــا« ــه»اوبام ــاک ــتهایمان)همانه ــتهس ــایصنع ــچومهرهه پی

ــد! ــیبمان ــود(برایمــانباق ــشرادادهب ــهبازکردن ــولب ق

6.هســتهایهــمبــهکنــار!کاشدرعــوضنچرخیــدنچــرخ
ــزتو ــرافتوع ــرخش ــان،چ ــرخکارخانههایم ــانتریفیوژهاوچ س

بچرخــد! غیرتمــان
ــرافت  ــده ش ــت، عم ــزان نیس ــان و آب می ــکم و ن » ش
ــان  ــه انس ــت ک ــن نیس ــه ای ــرافت ب ــت، و ش ــاني اس انس
ــا چنــد شــاهي)بخوانید:  دســتش را روي ســینه بگــذارد ت
ــه  ــان!( ب ــده خودم ــه ش ــای بلوک ــاز پول ه ــان چندرغ هم
ــه ایــن اســت کــه در  او بدهنــد. بلکــه شــرافت انســاني ب
ــا؛  ــان غربی ه ــته های بی پای ــد: خواس ــل زور )بخوانی مقاب
ــته ای و...(  ــات هس ــردن درب تأسیس ــه ک ــی ها، تخت بازرس
ــد 18- ص132( ــتادند... )جل ــا ایس ــان م ــتند. و جوان بایس

ــود! ــازی«نب ــک»ب ــانی ــزتملیم ــعوع ــتمناف 7.کاشسرنوش
ــا ــن:ی ــدای ــردشمیش ــرد-ب ــود،ب ــمب ــازی«ه ــر»ب وکاشاگ

ــروزی! ــاپی شــهادت،ی
» راهــی جــز مبــارزه نمانــده اســت، و بایــد چنــگ و دندان 
ابرقدرت هــا و خصوصــا امریــکا را شکســت، و الزامــا یکــی 
ــا پیــروزی. کــه  ــا شــهادت. ی از دو راه را انتخــاب نمــود: ی
ــت«.)جلد21-  ــروزی اس ــا پی ــر دوی آن ه ــا ه ــب م در مکت

ص83(

8.چــهمیخواســتیم،چــهگفتنــد؟!بــادوســتانمــروت،بــا
دشــمنانمــدارا!!

» مــا می گوییــم تــا شــرک و کفــر هســت، مبــارزه هســت. 
ــهر و  ــر ش ــر س ــا ب ــتیم. م ــا هس ــت، م ــارزه هس ــا مب و ت
ــم  ــم داری ــا تصمی ــم. م ــوا نداری ــی دع ــا کس ــت ب مملک
پرچــم »الالــه االاهلل« را بــر قلــل رفیــع کرامــت و بزرگــواری 

ــد21- ص88( ــزاز درآوریم«.)جل ــه اهت ب

ــت، ــااس ــاگرگه ــتیب ــمدوس ــانتوه ــه»آرمان«ش ــاک ۹.آنه
ــال ــد!ح ــممیکنن ــی«مته ــریغیرواقع ــه»آرماننگ حــزباهللراب
ــرت ــت.حض ــامآموخ ــدازام ــی«رابای ــا»واقعیبین ــهاتفاق آنک
روحاهللانــگارازســالهاقبــلنتیجــهمذاکــراتراپیشبینــی

ــردهاســت... ک
» نکتــه مهمــی کــه همــه مــا باید بــه آن توجــه کنیــم و آن 
را اصــل و اســاس سیاســت خــود بــا بیگانــگان قــرار دهیــم 
ایــن اســت کــه دشــمنان مــا و جهانخــواران تــا کــْی و تــا 
کجــا مــا را تحمــل می کننــد و تــا چــه مــرزی اســتقال و 

آزادی مــا را قبــول دارنــد. بــه یقیــن آنــان مــرزی 
ــوی و  ــای معن ــا و ارزش ه ــه هویت ه ــدول از هم ــز ع ج
ــه  ــران از هم ــت ای ــر مل ــند... آری، اگ ــان نمی شناس الهی م
اصــول و موازیــن اســامی و انقابــی خــود عــدول کنــد و 
خانــه عــزت و اعتبــار پیامبــر و ائمــه معصومیــن- علیهــم 
ــد، آن وقــت  ــران نمای ــا دســت های خــود وی الســام- را ب
ــت  ــک مل ــوان ی ــه عن ــواران او را ب ــت جهانخ ــن اس ممک
ــند؛  ــمیت بشناس ــه رس ــگ ب ــر و بی فرهن ــف و فقی ضعی
ــا نوکــر،  ــا باشــند م ــی در همــان حــدی کــه آن هــا آق ول
ــم  ــّی و قّی ــا ول ــف؛ آن ه ــا ضعی ــند م ــدرت باش ــا ابرق آن ه
ــک  ــه ی ــا؛ ن ــع آن ه ــظ مناف ــوار و حاف ــا جیره خ ــند م باش

ــامی.)جلد21- ص90( ــی- اس ــت ایران ــا هوی ــران ب ای

1۰.خــداراشــکرکــهامــروزحضــرتروحاهللدرمیــانمــانیســت!
ــد ــیدعلیبای ــوای«حضــرتس ــات«رااز»نج ــروز»هیه ــیام گوی

ــم«... ــازهنمیده ــناج ــود:»م ــهفرم ــانک شــنید،آنزم
» کســی تصــور نکنــد کــه مــا راه ســازش بــا جهانخــواران 
را نمی دانیــم. ولــی هیهــات کــه خادمــان اســام بــه ملــت 
ــتخوان هایمان را  ــد اس ــر بندبن ــد! ... اگ ــت کنن ــود خیان خ
جــدا ســازند، اگــر ســرمان را بــاالی دار برنــد، اگــر زنــده 
زنــده در شــعله های آتش مــان بســوزانند، اگــر زن و 
فرزنــدان و هســتی مان را در جلــوی دیدگان مــان بــه 
ــد، هرگــز امان نامــه کفــر و شــرک را  اســارت و غــارت برن

امضــا نمی کنیم.«)جلــد 21- ص98(

دیپلماسی خمینی
حضرت روح اهلل امروز چگونه با دنیا تعامل می کند؟!
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جنبش همگانی مطالبه احقاق حقوق ملی و اعرتاض به 
روند ذلت بار مذاکرات هسته ای

با ما در ارتباط باشید:

Heyhat.Info

shabahe_tahdid

09104491568
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پایگاه اطالع رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق)ع(

سایت نرشیه دانشجویی حیات

رایانامه حیات

www.basijisu.com
hayat.basijisu.com
hayatmag.isu@gmail.com

 شام هم رسانه انقالب باشید!

لطفا پس از مطالعه، این نرشیه را در اختیار دیگران قرار دهید


