
سرود شب ستزیان
گزیدهایازروشنگریهای

حجتالسالموالمسلمیندکترسیدحمیدروحانی



»نگذاریــدانقــالببــهدســتنــااهــالنونامحرمــان
ــند ــبهبفروش ــکش ــالبرای ــاانق ــهبس ــد...چ بیفت
ــاد ــرب ــرانراب ــتای ــاتمل ــهزحم ــلهم وحاص

ــد...« دهن

امامخمینی)ره(



آنچــهمــابــهعنــواندولــتاســالمیوحکومــتاســالمی
بایــدبــهطــوردائــمدرنظــرداشــتهباشــیمایــناســتکــه،
حکومــتعلــویرامعیــارخودمــانقــراردهیــم،خودمــان
ــا ــنم ــهبی ــدارک ــنجیم،هرمق ــویبس ــتعل ــاحکوم راب
ــه ــیب ــبماندگ ــتآنراعق ــهاس ــتفاصل وآنحکوم

حســاببیاوریــم.

بیاناترهبریدردیداررئیسجمهورواعضایهیئتدولت-
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توطئهجدیدتحتعنوان»کتابالفالم
خمینی«

17دیماه1397-گرگان

 امروز شاهد توطئه جدیدی هستیم، کتابی را تحت 
عنوان« الف الم خمینی« به عنوان کتاب برگزیده سال 
به بازار آوردند رئیس جمهور هم از آن تجلیل کرد؛ 
اوال عنوان الف و الم در اصطالح عرب و در اصطالح  
نحویین ؛ کسی که معروف و شناخته شده نیست با 
الف و الم معرفی می شود و نویسنده امام را مجهول 
و ناشناخته پنداشته! و به اصطالح با گردآوری نوشته 
های این و آن و گزارش های ساواک می خواهد امام 
را به مردم معرفی کند!! دوم اینکه وقتی رئیس جمهور 
سازشکار ایران، شتاب زده به صحنه می آید و به این 
کتاب جایزه می دهد، این نکته را در ذهن تداعی می 
کند که کتاب با سیاست برجامی ها و آنهایی که قبله 
گاهشان کاخ سفید است تدوین شده است، سوم در این 
کتاب در پوشش تمجید از امام در جای جای روایت هایی 
که آورده تالش کرده است امام را زیر سئوال ببرد

... نویســنده در ایــن کتــاب ســعی دارد امام را بند و بســتچی، 
سیاســت بــاز و اهــل معاملــه پشــت پــرده معرفــی کنــد. در 
ــی  ــی مالقاتهای ــات دولت ــا مقام ــام ب ــده ام ــاب آم ــن کت ای
ــی  ــه مشــخص نیســت چ ــرده ک ــو ک ــت و گ ــته و گف داش
ــس  ــد رئی ــی گوی ــی م ــده. در جای ــدل ش ــا رد و ب ــن آنه بی
ســاواک بــا امــام مالقــات کــرد در ایــن مالقــات گزارشــگر 
ــش  ــا غیب ــود ی ــب ب ــت، غائ ــور نداش ــاواک حض ــژه س وی
کــرده بودنــد، یعنــی اینکــه کار بــه آنجــا رســید کــه بــرای 
ــد.  ــته باش ــور نداش ــژه حض ــگر وی ــام گزارش ــا ام ــره ب مذاک
ــن  ــام نســبت مــی  دهــد کــه آنچــه کــه بی ــه ام گاهــی ب
مقامــات دولتــی در زنــدان و امــام گذشــت مشــخص نیســت 

چــی بــود.
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وی ادامــه داد: در ایــن کتــاب بــه امــام نســبت داده انــد کــه 
امــام در مالقــات بــا یکــی از ســناتورهای شــاه بنــام ســزاوار 
یــک ســاعت و نیــم مالقــات داشــت و معلــوم نیســت بیــن 
ــی  ــر م ــن ت ــطر پایی ــد س ــا در چن ــت ام ــی گذش ــان چ ش
گویــد در ایــن مالقــات ســزاوار از شــاه ســتایش و تمجیــد 
ــدم در  ــن معتق ــه م ــت ک ــل گف ــم در مقاب ــام ه ــرد و ام ک
ــر روزی  ــد و اگ ــم باش ــاهی حاک ــد پادش ــران بای ــه ای جامع
بخواهــد رژیــم ایــران تغییــر کنــد، مــن مخالفــت مــی کنم!!

در یــک مــورد مــی گویــد »امــام اینطــور گفتــه و ســاواک 
ــوم  ــد معل ــی گوین ــت م ــدام راس ــته؛ ک ــور نوش ــم اونج ه
نیســت« آنوقــت همیــن کتــاب در 16 بهمــن 97 بــه عنــوان 
کتــاب ســال از دســت رئیــس جمهــور جایــزه گرفــت کــه 
خــود نشــان از یــک نقشــه از پیــش برنامــه ریزی شــده دارد

بجای افاضل اراذل بر سر کار آمدند

... در نوشــتن ایــن کتــاب توطئــه ای در کار بــوده ؛ کســانی 
ــال  ــه دنب ــاد داشــتند، ب ــام غــرض و عن ــه ام کــه نســبت ب
ــر  ــام را زی ــد و ام ــده گشــایی کنن ــا عق ــد ت نوشــته ای بودن
ــاوت  ــی تف ــام ب ــه ام ــد و کســانی کــه نســبت ب ســال ببرن
بــوده و بــا نــام امــام نــان می خورنــد دســت بــه دســت هــم 
دادنــد تــا ایــن کتــاب را نوشــته و منتشــر شــود، اینجاســت 
کــه بایــد متوجــه شــد بــه قــول علــی )ع( بجــای افاضــل 
ــی ســر  ــوم نیســت چــه بالی ــده و معل ــر ســر کارآم اراذل ب
ــات  ــخ و مقدس ــام تاری ــه ن ــی ب ــف های ــه تحری ــردم و چ م

ــد. اســالمی وارد کنن

ــت ســرخه ای در جهــت تحریــف تاریــخ  ... ایــن روش دول
ــت را  ــروی روحانی ــا آب ــی و دروغ پردازی ه ــالف گوی و خ
می بــرد، مــردم تــا بــه امــروز بــاور نمی کردنــد یــک آخونــد 
دروغ بگویــد، حداقــل نســبت بــه روحانیــت اعتقــاد داشــتند 
و روحانیــت را صــادق و راســتگو مــی دانســتند امــا ایشــان 



ــکا ــاآمری ــدب ــالمینمیتوان ــوریاس ــتجمه دول
تعامــلکنــد،بــهخاطــرایــنکــهآمریــکاپایبنــدبــه

ــدهــایخــودنیســت. تعه

عمــقدشــمنیآمریــکابــاایــرانوجمهــوری
ــت، ــقاس ــمنیعمی ــمنی،دش ــت؛دش ــالمیاس اس

ــت. ــطحینیس ــمنیس دش

گــرهزدنحــلمســائلکشــوربــهبرجــاموامثــال
ــی ــایبزرگ ــی،خط ــائلخارج ــهمس ــاب ــامی برج

اســت

بیاناترهبریدردیداربامسوالننظام-1397/3/2
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در دروغ پــردازی نشــان داد کــه کــذاب قــرن اســت و اگــر 
ــوم نیســت کــی  ــا ترامــپ، معل ــم ایشــان را ب مقایســه کنی

ــد. بیشــتر دروغ می-گوی

خطربزرگبرایایران،خودآقایدکتر
روحانیاست/آقایروحانیبهجرمخیانتبه

کشوربایدمحاکمهشود
15مردادماه1395-دانشگاههنرتبریز

ــد اســالم  ــال ش ــرم دنب ــر اک ــد از پیامب ــه بع ... اســالمی ک
ــی و  ــی عدالت ــار ب ــالم در کن ــا بود. اس ــت ه ــای اصال منه
اشــرافی گــری و ظلــم بــه مســتضعفین همــواره دوگانــه ی 
حکومت هــای بــه ظاهــر اســالمی بود. افــراد جــاه طلــب و 
زر مــدار اســالم را بــه گونــه ای در جامعــه پیــاده مــی کردند 

کــه بــا لــذت هــای دنیــوی مغایــرت نداشــته باشــد.

... بیگانه ســتیزی جــزء اصــول اســالم اســت. عدالــت 
ــتقالل  ــن و اس ــاع از مضلومی ــتیزی، دف ــم س ــی، ظل خواه
طلبــی چهــار اصلــی اســت کــه علمــا در طــول تاریــخ، در 

راه اجــرای آن از هیــچ  فــداکاری دریــغ  نکرده انــد.

... مقاومــت در طــول تاریــخ عاملــی اســت کــه اســالم بــه 
ــان  ــزب اهلل لبن ــد. ح ــدار برس ــزت و اقت ــه از ع ــن مرحل ای

ــت. ــالمی اس ــالب اس ــده ای انق چکی

ــس  ــای دوران مشــروطه، منظــور از مجل ــر علم ــه تعبی ... ب
ــردم و  ــق م ــدار ح ــه طرف ــت ک ــی اس در آن دوران، مجلس
مســتضعفین باشــد نــه نماینــده ی حــکام قــدرت و ثــروت

... خیلــی از تحلیلگــران ســعی کردنــد تــا حرکــت ســتارخان 
ــک  ــه ی ــی زاده را ب ــون تق ــی همچ ــت مزدوران ــا حرک را ب



5

ــود و  ــد. اما ســتارخان مجاهــد راه اســالم ب ــا کنن ــدازه الق ان
راه علمــا را پــاس مــی داشــت. صحبت معــروف ســتارخان 
ــالم و  ــرق اس ــر بی ــن زی ــه گفت “م ــول روس ک ــا کنس ب
حضــرت عباســم و نیــازی بــه بیــرق شــما ندارم” بــی نظیــر 
ــه  ــی نویســد “من ب ــروف خــود م ــه ی مع اســت. او در نام
فتــوای حضــرات حجــج اســالم نجــف بــه پــا خواســته ام و 
ــر  ــد کاف ــام عصــر دوری کن ــواب ام ــت ن هرکســی از اطاع

اســت .

خطربزرگبرایایران،نهآمریکاونهاسراییل،
بلکهخودآقایدکترروحانیاست

نــه  و  آمریــکا  نــه  ایــران،  بــرای  بــزرگ  خطــر   ...  
ــرات  ــی و تفک ــر روحان ــای دکت ــه آق ــت، بلک ــراییل اس اس
صحنــه  بــه  آگاهانــه  روحانــی  اینچنین اســت. آقای 
آمــده تــا اصالت هــای اســالمی را از بیــن ببرد. ایــن 
ــه دوران  ــا را ب ــور م ــه کش ــتند ک ــن هس ــال ای ــان دنب آقای
ــه و  ــه جمع ــاظ و ائم ــی وع ــاهی بازگرداند. کوتاه ــتم ش س
ــدا  ــزد خ ــان ن ــت و آن ــول نیس ــل قب ــور قاب ــت کش روحانی

پاســخگو هســتند .

آقایروحانیبهجرمخیانتبهکشورودروغ
ودوریازوالیتبایدمحاکمهشود

ــوده  ــره را بیه ــن مذاک ــد م ــری فرمودن ــه رهب  آن روزی ک
مــی دانــم، عمروعــاص هــای امــروزی رهبــری را مجبــور 
بــه مذاکــره کردند. روحانیــت و ائمــه جمعــه بایــد در برابــر 
مذاکــره بــا شــیطان نهضــت بــراه می انداختنــد امــا کوتاهــی 
ــم. ــام را دیدی ــره و برج ــوایی مذاک ــروز رس ــا ام ــد و م  کردن

...اگــر ســیل نامــه از  بســیج و روحانیــت بــه ریاســت 
جمهــوری گســیل مــی شــد آقــای روحانــی جــرأت مذاکــره 
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بــا امریــکا را نداشــت. نبایــد می نشســتند و نظاره گــر 
می شــدند.

روحانینهتنهاعلیهرهبریبلکهبهصورت
عریانبرامامهمشمشیربست

ــای  ــه ه ــا اندیش ــدی داد و ب ــان ب ــژاد امتح ــدی ن ... احم
ــر  ــنگین ب ــه ای س ــی ضرب ــب ایران ــتی و مکت ــران پرس ای
نهضت هــای اســالمی منطقــه زد. امــروز شــرایط بــه مراتــب 
بدتــر شــده اســت. روحانی نــه تنهــا علیــه رهبــری بلکــه بــه 
ــام هــم شمشــیر بســت. روحانی در  ــر ام ــان ب صــورت عری
حــرم امــام گفــت که مــا نبایــد ماننــد متحجریــن به مشــتی 
کلمــات بــی روح امــام محــدود شــویم!! خیانتی کــه آقــای 
ــد  ــد، بای ــت بکن ــدر نمی توانس ــی ص ــام داد بن ــی انج روحان

مراقــب بــود. 

بایــد از روحانــی و احمدی نــژاد عبــور کنیــم. روحانــی 
بــه دلیــل خیانــت و احمدی نــژاد بــه دلیــل مکاتــب 
داری  مملکــت  شایســته  شــبهه ناک،  و  نالسیونالیســتی 

نیســتند.
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حقوقهاینجومیدربرابر30درصدگرسنگی
مردمیکامرشرمآوراست/لبخنددیپلماسی،
جنایتآلسعودراپوشاند/نتیجهمذاکرات

گستاخشدنآمریکابود
95/7/14-  گرگان

...در حالــی کــه عنــوان مــی کننــد 30 درصــد مــردم ایــران 
ــوق  ــان حق ــون توم ــاه 240 میلی ــانی در م ــنه اند، کس گرس
ــرم  ــر ش ــک ام ــی ی ــای نجوم ــن حقوق ه ــد و ای ــی گیرن م

آوری اســت.

ــوط  ــا مرب ــام حســین )ع( شــد تنه ــام ام ...آنچــه باعــث قی
ــود بلکــه موضوعــی اســت  ــال نب ــام و واقعــه کرب ــه آن ای ب
کــه بــرای تمــام زمــان هــا اســت و در تمــام تاریــخ تکــرار 

مــی شــود.                                                                                 

ــری  ــرافی گ ــه اش ــه روی ب ــانی ک ــا کس ــه تنه ــروز ن ...ام
آوردنــد ایــن امــر را ترویــج مــی کننــد بلکــه بــه آن افتخــار 
ــوه  ــد ایــن امــر را عــادی جل مــی کننــد وحتــی ســعی دارن

دهنــد.

ــه ســفارت عربســتان را کاری  ــه ب ... مــن نمی خواهــم حمل
ــه  ــه در آن روز ب ــوان ک ــا آن ج ــم ام ــوه ده ــندیده جل پس
ســفارت عربســتان حملــه کــرد بــرای آن بــود که دیپلماســی 
لبخنــد بــه ســادگی ایــن رســوایی را از ســرگذراند ولــی اگــر 
مــی دیــد کــه دولــت مدافــع خــون شــهدای مــا در صحرای 

مناســت، هیــچ گاه ایــن کار را انجــام نمــی داد .                                              

... حتــی امــروز بعــد از ایــن همــه اتفاقــات و مســائل 
گوناگــون مــی گوینــد کــه مــا بــا عربســتان همســایه ایــم 
ــگار  ــه ان ــد ک ــی کنن ــرح م ــه ای مط ــه گون ــائل را ب و مس

ــت. ــاده اس ــی نیفت اتفاق
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... ایــن حرکــت هماننــد اقدامــات آقای هاشــمی رفســنجانی 
در ســال 1366 اســت . بــا آن کــه امــام خمینــی )ره( فرموده 
ــی  ــد م ــم کردن ــا ظل ــه م ــه ب ــانی ک ــام کس ــد از تم بودن
گذریــم امــا از خیانــت رژیــم آل ســعود نمــی گذریــم، امــا 
ــر ســر ســفره حــکام  ــای هاشــمی رفســنجانی 14 روز ب آق

آل ســعود نشســت و بــا آنهــا همــدم شــد.                                                        

ــیده  ــه رس ــه نتیج ــام ب ــد برج ــالم کردن ــه اع ... روزی ک
ــدون  ــری ب ــه دخت ــدم ک ــزد دی ــه ای را در ی ــت، صحن اس
ــر روی چهارپایــه ای در حــال رقصیــدن اســت و  حجــاب ب
عــده ای نیــز اطــراف وی در حــال رقــص و پایکوبی هســتند 
ــی  ــه تمام ــد ک ــا کردن ــاه ادع ــت م ــت هش ــد از گذش . بع
بانک هــا در ایــران داد و ســتد مــی کننــد و مســائل بانکــی 
حــل شــده اســت امــا بعــد از مدتــی اعــالم شــد کــه هیــچ 
بانکــی در ایــران نمــی توانــد فعالیــت کنــد و حتــی برداشــتن 

ــد. ــز دروغ از آب درآم ــا نی تحریم ه

... امــروز در عرصــه جلوگیــری از امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر بیــان مــی کننــد کــه مــردم را نمــی تــوان با شمشــیر 
بــه بهشــت بــرد و ایــن حــرف هماننــد آن اســت کــه یــک 
بیمــاری کــه دارای بیمــاری مســری اســت را رهــا کنیــم و 

بگوییــم بگذاریــم همــه را آلــوده کنــد.                                                                                                                   

ــا شمشــیر کســی را  ــم مــی شــود ب ــا هــم نمــی گویی ... م
بــه بهشــت بــرد امــا انحــراف باعــث آلــوده شــدن جامعــه 

ــرد. ــتادگی ک ــر ایس ــن ام ــر ای ــد براب ــود و بای می ش

... بــی خبــر نگــه داشــتن مــردم از قراردادهــای کالن نمونــه 
ــا مــردم  ــارز اســتحاله مــردم از نظــام و حکومــت اســت ت ب
تصــور کننــد هیــچ نقشــی در تصمیم هــای کشــور ندارنــد و 
ایــن امــر باعــث بــی اعتمــادی مــردم از نظــام مــی شــود.                                                                                                   

ــام  ــد و ام ــردی بیای ــه ف ــم ک ــهید ندادی ــه ش ــن هم ... ای



9

جماعــت شــود و بــرای خــود کارخانــه بســازد و نســبت بــه 
ــاوت باشــد. ــی تف ــردم ب دیگــر مســائل م

جایگاهسپاهوبیتابیقدرتپرستانخودخواه
)بخشیازیکیادداشت(

گوینــد کــه در میــان درنــدگان، پلنــگ از کبــر و نخــوت و 
ــه ای کــه هیــچ  ــه گون غــرور بیشــتری برخــوردار اســت، ب
چیــزی را باالتــر از خــود نمــی توانــد برتابــد، تــا آنجــا کــه 
در یــک شــب مهتابــی در بلندتریــن قلــه کــوه مــی ایســت 
ــاال ســر خــود  ــاه را ب ــی نداشــته باشــد، لیکــن م ــا مافوق ت
ــد. از شــدت خشــم و  ــوه گــری مــی کن مــی بینــد کــه جل
کیــن خیــز بــر مــی دارد تــا مــاه را پاییــن بکشــد کــه بــه 
عمــق دره ای ســقوط مــی کنــد و اســتخوان هایــش درهــم 

می کشــند. 

برخــی از موجــودات دو پــا نیــز بــه راســتی ایــن خــوی پلیــد 
درنــدگان را دارنــد و از اینکــه آراســتگان و از خودرســتگانی، 
ــد و  ــی برخوردارن ــع و ژرف ــگاه رفی ــردم از جای ــان م در می
ــج  ــد، ســخت رن ــری دارن از خودپرســتان و شــب زدگان برت

می کشــند. 
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نمونــه آشــکار ایــن برخــورد تنــگ نظرانــه و بــی خردانــه را 
ایــن روزهــا در موضــع گیــری هــای برخــی از جــاه طلبــان 
ــا ســپاه پاســداران انقــالب  خودپرســت و فرعــون صفــت ب
ــار  ــت ب ــوا و فضاح ــدر رس ــه چق ــم ک ــی بینی ــالمی م اس
اســت. در پــی حملــه موشــکی ســپاه پاســداران بــه پایــگاه 
تروریســت هــای خــون آشــام در دیــر الــزور ســوریه، موجــی 
ــت.  ــرا گرف ــران را ف ــر ای ــعف سراس ــعور و ش ــور و ش از ش
ــینان تروریســت  ــا و کاخ نش ــد کاخ ه ــا شــگفت زده ش دنی
پــرور بــه خــود لرزیدنــد. آزادیخواهــان و ســتمدیدگان جهان 
ــد. روح امیــد  ــه خــود بالیدن ــران ب هماننــد ملــت ســربلند ای
در کالبــد مــردم ایــران و آزادگان جهــان دمیــده شــد. ملــت 
ایــران از ژرفــای وجــود نســبت بــه ســپاه پاســداران کشــش، 
گرایــش و دلبســتگی مضاعفــی یافتنــد و ایــن کالم امــام را 
کــه اگــر ســپاه نبــود، کشــور نبــود ژرف تــر درک کردنــد و 

دریافتنــد.                                                                               

آقــای رییــس جمهــور در پــی حملــه موشــکی ســپاه 
ــای  ــالش ه ــت ت ــا در گام نخس ــت ه ــگاه تروریس ــه پای ب
چهارســاله خــود را در ســلب اندیشــه هــای انقــالب و پدیــد 
آوردن روحیــه تســلیم طلبــی، وادادگــی و سازشــکارانه میــان 
مــردم ایــران بــر بــاد رفتــه یافــت و از ســوی دیگــر دریافــت 
کــه ســپاه پاســداران، در میــان ملــت ایــران بیــش از پیــش 
محبوبیــت یافتــه و عشــق و کشــش مــردم نســبت بــه ایــن 
ــی رســد  ــه نظــر م ــی اســت. ب ــه فزون ــی رو ب ــاد انقالب نه
ــپاه  ــر افتخــار س ــگاه واال و پ ــن جای ــاب ایشــان ای ــه جن ک
در میــان ملــت ایــران و دیگــر آزادیخواهــان جهــان را نمــی 
توانــد برتابــد و برخــود همــوار کنــد. از ایــن رو، مــی بینیــم 
ــت  ــگ، دول ــا تفن ــت ب ــردن دول ــرح ک ــا مط ــه روزی ب ک
ــگاه مردمــی ســپاه  ــه جای ــد ب ــی تفنــگ تــالش مــی کن ب
پاســداران آســیب برســاند و روز دیگــر بــا ادعــای اینکــه این 
موشــک هــا در وزارت دفــاع و بــا بودجه دولت ســاخته شــده 
اســت، تــالش دارد خــود را در آبــرو و اعتبــاری کــه ســپاه در 
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میــان ملــت ایــران دارد، شــریک کنــد. لیکــن ملــت ایــران 
از حافظــه تاریخــی عمیقــی برخوردارنــد و از یــاد نبــرده انــد 
کــه همدســتان او در کابینــه بــرای خالــی کــردن دل مــردم 
ایــران و ایجــاد یــآس و نومیــدی، تجهیــزات نظامــی ایــران 
ــز  ــان ناچی ــات پیشــرفته جه ــا و مهم ــر ســالح ه را در براب
شــمردند و بــه منظــور خــوار داشــتن مــردم مــا بــا یــک دنیــا 
گســتاخی اظهــار کردنــد کــه ملــت ایــران تنهــا در صنعــت 
آبگوشــت بزبــاش و قرمــه ســبزی! تجربــه و تخصــص دارند 
و خــود او نیــز در یــک موضــع گیــری مرموزانــه ســاخت و 
آزمایــش موشــک را چوبــی در الی چــرخ برجــام دانســت و 
از اینکــه روی موشــک ها شــعار مــرگ بــر اســراییل نوشــته 

انــد، ســپاه پاســداران را مــورد مالمــت قــرار داد.                                                          

حقحیاتتنهاازآندلبستگانبهبرجامبی
فرجام؟!!)بخشیازیکیادداشت(

1395/9/2

ــدازی،  ــم ان ــت ه ــردازی و پش ــگ و دروغ پ ــه و نیرن خدع
ــار  ــگ ب ــت نن ــوی و خصل ــازی از خ ــب کاری و جوس فری
تســلیم طلبــان و بــی وطنانــی اســت کــه در کشــور مــا زیــر 
ــه شــده  ــان« بازیگــر صحن ــده »اصــالح طلب ــوان فریبن عن
انــد. و بــه ایــن عنــوان نــان مــی خورنــد و کاســبی می کننــد 
ــن و  ــد فاشیســتی تری ــه قــدرت دســت یابن و آن روز کــه ب
ــه  ــد و در راه ب ــی کنن ــا م ــا را برپ ــن حکومت ه خودکامه تری
دســت آوردن قــدرت و تــداوم آن، کثیــف تریــن و پلیدتریــن 
ــر از  ــه ظاه ــد، ب ــه کار می گیرن ــگردها را ب ــا و ش روش ه
ــرای  ــد و ب ــی می کنن ــوم نمای ــد، مظل ــی زنن آزادی دم م
آزادی قلــم و بیــان اشــک تمســاح مــی ریزنــد، از اعتــدال و 
انصــاف ســخن مــی گوینــد، لیکــن تحمــل کوچــک تریــن 
انتقــاد ســازنده و دلســوزانه را ندارنــد، اگــر جرئــت و قــدرت 
داشــته باشــند، دهــان منتقدیــن را پــر از ســرب مــی کننــد.                                                                                                                     
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بــه دنبــال ســخنرانی مــن در دانشــگاه آزاد شــیراز در تاریــخ 
ــه  93/3/5 رئیــس دانشــگاه و اســاتید و دیگــر مســئوالن ب
ــد، از آن  ــته بودن ــن نشس ــخنرانی م ــای س ــه پ ــرم اینک ج
ــه دانشــگاه هــای  ــخ ب دانشــگاه اخــراج شــدند و از آن تاری
آزاد سراســر کشــور بخشــنامه شــد کــه حضــور مــن در آن 
ــن رو،  ــت. از ای ــن اس ــخنرانی قدغ ــرای س ــا ب ــگاه ه دانش
ــان  ــهدای دامغ ــادواره ش ــزاری ی ــخ 93/8/1 از برگ در تاری
کــه قــرار بــود در دانشــگاه آزاد آن شهرســتان برگــزار 
ــوز داده  ــگاه مج ــس آن دانش ــه رئی ــم اینک ــه رغ ــود، ب ش
ــزاری آن  ــن، از برگ ــخنرانی م ــری از س ــرای جلوگی ــود، ب ب
مراســم، ممانعــت کردنــد و دانشــجویان عزیــز و غیرتمنــد، 
ــا  ــگاه برپ ــوی آن دانش ــم را در جل ــدند آن مراس ــر ش ناگزی
دارنــد، جایــگاه بزننــد، فــرش پهــن کننــد، صندلــی بگذرانــد 
ــر  ــن حقی ــخنرانی ای ــا س ــان را ب ــهدای دامغ ــادواره ش و ی
ــگ  ــه نن ــد ک ــزار کنن ــگاه برگ ــرون دانش ــان و بی در خیاب
ــگاه از  ــی هیچ ــی فرهنگ ــکنی و ب ــن کارش ــوایی ای و رس
ــآب  ــور م ــورچی و دیکتات ــردمداران سانس ــوده س ــان آل دام
ــه دنبــال آن،  دانشــگاه آزاد اســالمی زدوده نخواهــد شــد. ب
از برگــزاری ســخنرانی مــن در دانشــگاه هــای آزاد، مشــهد، 
نیشــابور و چنــد دانشــگاه دیگــر جلوگیــری بــه عمــل آمــد و 
هیــچ فریــادی نیــز از خــود باختــگان و تســلیم طلبانــی کــه 
همیشــه بــرای آزادی قلــم و بیــان اشــک تمســاح می ریزنــد 

ــت.                                                                                                                          برنخاس

امــا اکنــون کــه یــک آقــازاده فریــب خــورده و بــی اراده را 
بــه علــت اهانــت او بــه ســاحت مقدس حضــرت رضــا )علیه 
آالف التحیه و الثنا( از ســخنرانی در مشــهد مقدس بازداشــته 
ــه  ــه راه انداخت ــی ب ــار و جنجال ــه ج ــم چ ــی بینی ــد، م ان
ــتی -  ــب فاشیس ــه در مکت ــزدان واداده ک ــه م ــم ب ــد، قل ان
ــی هــا درس جوســازی و حقــه  ــکا و غرب امپریالیســتی آمری
بــازی آموختــه انــد، آه و فریــاد راه انداختــه انــد کــه واویــال 
چــه نشســته ایــد کــه آزادی و دموکراســی در معــرض خطــر 



ــت ــینیس ــاجای ــد،اروپ ــدکنی ــعامی ــاقط ازاروپ
ــرایمســائلگوناگــونخودمــان کــهمــابتوانیــمب
ازجملــههمیــنمســئلهبرجــامومســائلاقتصــادیو

ماننــدایــنهــابــهآنهــاامیــدببندیــم

بیاناترهبریدردیدارباهیئتدولت-1397/6/7



14

قــرار گرفتــه اســت!! رئیــس جمهــور کــه دیــروز در راه دفــاع 
از دزدان بیــت المــال و حرامخــواران و تجاوزگــران بــه حقوق 
محرومــان تمــام قــد بــه صحنــه آمــد و بــا دســتاویز اینکــه 
کارشناســان، صاحــب نظــران و حقوقدانــان بایــد بــه بررســی 
کارشناســانه بپردازنــد کــه چــرا شــماری از مدیــران حقــوق 
نجومــی گرفتــه انــد و نبایــد فــوراً دار و درفــش برپــا کــرد، 
اجــازه نــداد کــه دزدان تبهــکار بیــت المــال مجــازات شــوند 
در ایــن مــورد یــادش رفــت کــه کارشناســان و حقوقدانــان 
را بــه بررســی و ارزیابــی کارشناســانه فراخوانــد تــا بررســی 
کننــد کــه ریشــه ایــن برخوردهــا و واکنش هــای منفــی در 
برابــر یــک آقــازاده لیبــرال منــش کــه همچــون پســر نــوح 
اصالــت خانوادگــی خــود را گــم کــرده اســت، چــه می باشــد. 
آیــا از دیــد او آزادی بیــان بــرای کســانی اســت کــه زبــان 
آمریــکا را در دهــان دارنــد و بــه غیــرت و شــرافت و عــزت و 
اســتقالل وطــن چــوب حــراج زده انــد؟! آیــا از دیــد او دفــاع 
از ارزشــهای اســالمی - ملــی و انقالبــی مایــه شرمســاری 
ــه افتخــار  ــزرگ مای ــه شــیطان ب ــا سرســپردگی ب اســت ام
اســت؟ آیــا بــه نظــر او در ایــن کشــور تنهــا وابســتگان بــه 
ــات  ــی فرجــام حــق حی ــه برجــام ب ــکا و دلبســتگان ب آمری

دارنــد؟!     
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سوالازرئیسجمهوردرماجرایمکفارلین
وبرکناریازسرپرستیسیمایجمهوری

اسالمیایرانتوسطامامخمینی

1396/2/25-بهشهر

ســوال اول: مــدت طوالنــی اســت کــه در برخــی از فضاهای 
ــده  ــر ش ــما منتش ــام ش ــه ن ــی ب ــس و صدای ــازی عک مج
اســت کــه بــا یــک مقــام اســرائیلی مالقــات داریــد و علیــه 
ــد  ــتی می دهی ــرف صهیونیس ــه ط ــنهادهایی ب ــام پیش ام
ــًا  ــد، ثانی ــب نکرده ای ــرا تکذی ــدارد اواًل چ ــت ن ــر واقعی اگ
ــرای شــناخت  ــه پیگیــری از طــرف ایشــان ب چــرا هیچگون
ــه عمــل  ــد ب ــه جعــل ایــن کار دســت زده ان کســانی کــه ب

نیامــده اســت؟

 ســوال دوم: نقــش شــما در جریــان آمــدن مک فارلیــن بــه 
ــورد چــه مأموریت هــا و  ــوده اســت و در آن م ــران چــه ب ای
ــعار  ــه در ش ــما ک ــته اید؟ ش ــده داش ــر عه مســئولیت هایی ب
ــورت  ــه ص ــت ب ــوب اس ــد خ ــخن می گویی ــفافیت س از ش
ــرای  ــن ب ــان مک فارلی ــان را در جری ــش خودت ــفاف نق ش

مــردم توضیــح دهیــد .

ســوال ســوم: ماجــرای کنار زدن شــما از سرپرســتی ســیمای 
جمهــوری اســالمی ایــران از جانــب حضــرت امــام )س( بــه 
علــت چــه مســائلی بــوده ؛ گویــا امــام در آن ماجــرا حتــی 
از پذیرفتــن شــما بــرای توضیــح نیــز خــودداری ورزیده انــد. 
لــذا خــوب اســت ملــت ایــران را در جزئیــات آن قضایــا قــرار 

دهیــد .
بنیادتبیناندیشهامامخمینیدرسمنان

مرداد1396

...الزم مــی دانــم از آنچــه در روز 14 مــرداد  96 در مجلــس 
شــورای اســالمی گذشــت اظهــار شــرمندگی کنــم و 
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ــه  ــاهلل و اناالی ــان آورم: ان ــر زب ــترجاع را ب ــه اس ــه مبارک آی
راجعــون در ایــن مراســم نکبــت بــار برخــی از لــوده هــای 
سیاســی کــه متاســفانه عنــوان مقــدس نمایندگــی را یــدک 
مــی کشــند بــرای ســلفی بــا یــک عنصــر مرمــوز اروپایــی 
ــر او  ــت و هن ــالمی اس ــالب اس ــران و انق ــمن ای ــه دش ک
ــی  ــت ب ــت، نهای ــورها اس ــوذ در کش ــا و نف ــب ملت ه فری
ــه  ــتند و ب ــش گذاش ــه نمای ــت را ب ــارت و ذل ــرافتی، حق ش
ــت  ــد. مل ــی چــوب حــراج زدن ــران و ایران ــار ای ــرو و اعتب آب
شــرافتمند و بــا عــزت ایــران را سرشکســته کردنــد. پــس از 
برجــام بــی فرجــام ایــن دومیــن بــاری بــود کــه ایرانــی بــا 
شــرافت و انقالبــی احســاس سرشکســتگی و حقــارت کرد و 
از عملکــرد فضاحــت بــار بــی وطنــان، اشــک ریخــت و رنــج 
ــک  ــر ی ــه در براب ــتی خودباخت ــرم آور مش ــار ش ــید رفت کش
زن بیگانــه، تنهــا خــوش رقصــی و پاچــه خــواری در برابــر 
ــن  ــی ده ــه نوع ــه ب ــود، بلک ــی نب ــتکبار جهان ــده اس نماین
ــود.                                                                   ــواده معــزز شــهدا ب ــه ملــت شــرافتمند و خان کجــی ب

ــای  ــا احی ــاهی ب ــام شاهنش ــای نظ ــل الدوله ه ــروز وکی دی
ــا  ــرداد پ ــهدای 15 خ ــای ش ــیون روی جمجمه ه کاپیتوالس
ــه  ــه گفت ــد و ب ــی پرداختن ــص و پایکوب ــه رق ــتند و ب گذاش

ــد. ــی رقصیدن ــته جمع ــد و دس ــا را فروختن ــام )س( م ام

امــروز نیــز ایــن وکیــل الدولــه هــا بــا وادادگــی در برابــر یک 
بیگانــه، ننــگ بــه بــار آوردنــد و در واقــع روی اجســاد مطهر 
شــهدای مدافــع حــرم بــه رقص و دســت افشــانی برخاســتند 
ــد.  ــی کنن ــخصیت دریوزگ ــود ش ــرای خ ــگان ب ــا از بیگان ت

بایــد از ایــن ورشکســته هــای سیاســی پرســید:                                                                                                                     

ایبتغون عندهم العزه فان العزه هلل جمیعا
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شیفتگانقدرتازواکنشهایمردمغافل
نباشند

1396/4/6

حضــرت امــام علــی )علیــه الصلــوه و الســالم( به کارگــزاران 
ــان باشــید  ــا مــردم مهرب ــد کــه »ب خــود ســفارش می کردن
ــه ســخنان آنهــا  ــا آنهــا ارتبــاط مســتقیم برقــرار کنیــد، ب ب
گــوش فــرا دهیــد. مــردم غالبــا رنــج کشــیده و درد و غــم 
دیــده انــد، چــه بســا در گفتگــو بــا مســئوالن بــا درشــتی و 
ــد تنــدی و تلخــی و  ــد. مســئوالن بای تنــدی ســخن بگوین
کــج خلقــی هــای آنهــا را تحمــل کننــد. بــا مهربانــی و روی 
بــاز بــه آنهــا پاســخ گوینــد. بــا مــردم روشــن و شــفاف و بــه 
ــت و صراحــت و راســتی و درســتی  ــا صداق ــام، ب دور از ابه
ــوءظن  ــئوالن س ــه مس ــردم نســبت ب ــا م ــد ت ــورد کنن برخ

پیــدا نکننــد.« 

ــان  ــه و فرم ــالف توصی ــت )برخ ــس دول ــر ریی ــن اگ لیک
مــوالی متقیــان( ماننــد حاکمــان طاغــوت و شــاهان قاجــار 
و پهلــوی و بــه فرمــوده امــام )ســالم اهلل علیــه( بــه شــیوه 
ــت و  ــت پنداش ــت و پلش ــردم را پس ــه، م ــره و فراعن اکاس
ــد  ــه ای دی ــه جــدا بافت ــروف تافت ــه اصطــالح مع خــود را ب
و از موضــع قــدرت بــه مــردم رســماً اهانــت و دهــن 
ــر،  ــر، فریادگ ــرده گی ــردم آگاه، هشــیار، خ ــرد و م کجــی ک
ــی  ــان را »ب ــک کالم ابوذرهــای زم ــن و در ی حرکــت آفری
ســواد، بــی شناســنامه، خرابــکار، عقــب مانــده، هوچــی بــاز، 
عصــر حجــری، تــازه بــه دوران رســیده، منفــی بــاف، یــک 
ــم و... و...«  ــه جهن ــده ب ــون نفهــم، بری مشــت الت، انقالبی
ــوم  ــور عم ــس جمه ــوان او را رئی ــی ت ــا نم ــه تنه ــد، ن نامی
ــی  ــش منف ــد منتظــر واکن ــه بای ــران دانســت، بلک ــت ای مل
مــردم رنجدیــده و ناســزا شــنیده باشــد و بــه قــول معــروف: 
ــت شــریف  ــه مل ــاداش ســنگ اســت. البت ــداز را پ ــوخ ان کل
و بزرگــوار ایــران مهذب تــر و منزه تــر از آن اســت کــه 
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ــه  ــا جاهالن ــرزه درایی ه ــزاگویی ها و ه ــه ناس ــد ب بخواه
ــج  ــران را رن واکنــش نشــان دهــد، آن چــه امــروز ملــت ای
ــلیم  ــکاری ها، تس ــی دارد سازش ــش وام ــه واکن ــد و ب می ده
ــال  ــکنی ها و پایم ــون ش ــا، قان ــت پذیری ه ــا، ذل طلبی ه
کــردن خــون شــهیدان و بــی حرمتــی هــا و نســبت هــای 
ــه  ــان معصــوم )علیهــم الســالم( و تجــاوز ب ــه امام ــاروا ب ن
خطــوط قرمــز و بــی اعتنایــی بــه اصــل والیــت فقیــه اســت 

ــل تحمــل نیســت. ــران قاب ــرای ملــت ای کــه ب

کیســت ندانــد کــه آقــای رئیــس جمهــور در نــزد بســیاری 
ــه در  ــت ک ــم اس ــران مته ــد ای ــد و متعه ــردم غیرتمن از م
ــی  ــا و تعطیل ــتن تحریم ه ــی، برداش ــام، الس ــان برج جری
فعالیت هــای هســته ای و برخــی از قراردادهــای غیرقانونــی 
ــه اســت.  ــران دروغ گفت ــه مــردم ای ــی ب ــح مل و ضــد مصال
ــن  ــه ای ــی ک ــه راه ــد ک ــن باورن ــر ای ــردم ب ــیاری از م بس
ــی  ــان راه و روش بن ــت. هم ــه اس ــش گرفت ــت در پی دول
ــکا  ــه آمری ــت ب ــالب، کشــور و مل ــرای تســلیم انق صــدر ب
اســت، بســیاری از مــردم بــر ایــن نظرنــد کــه آقــای رئیــس 
ــری را  ــای رهب ــای و رهنموده ــی از نظریه ه ــور برخ جمه
ــان روز  ــور هم ــس جمه ــای رئی ــر آق ــرد. اگ ــده می گی نادی
نخســت کــه ایــن گونــه ذهنیت هــا بــرای بســیاری از مــردم 
پدیــد آمــده بــود، بــه جــای ناســزاگویی بــه انتقــاد کننــدگان 
ــروز  ــرد، ام ــازی می ک ــفاف س ــت و ش ــا می نشس ــا آنه ب
ــز راه  ــروز نی ــد. ام ــرو نمی ش ــی روب ــن برخوردهای ــا چنی ب
عــالج داغ و درفــش نیســت. آیــا شــیفتگان قــدرت گمــان 
ــردن  ــی ک ــازات و دادگاه ــب و مج ــا تعقی ــه ب ــد ک می کنن
ــرای  ــدت ب ــد م ــلطنت اب ــد س ــدگان می توانن ــراض کنن اعت
خــود تــدارک ببیننــد؟! اگــر دوختــن دهــان مخالفــان نتیجــه 
بخــش بــود رژیــم شــاه نبایــد ســرنگون می شــد، چــه خــوب 
اســت کــه از سرنوشــت او عبــرت بگیرنــد. هــر چنــد بنــا بــه 
فرمــوده قــرآن کســانی مــی تواننــد از سرگذشــت گذشــتگان 
ــد کــه اولــی االلبــاب )صاحبــان خــرد( باشــند.                                                                                                                       پنــد بگیرن
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حجاب،قانوناستودنیاقانونشکنيرا
محکومميکند

1396/5/17-روزنامهرسالت

ــي  ــي انحراف ــاري«  موضوع ــاب اجب ــث »حج ــرح بح ...ط
ــت  ــاري اس ــوري اجب ــر کش ــون در ه ــت قان ــت: رعای اس
ــالف  ــر خ ــا ب ــه اي از دنی ــر نقط ــراي آن در ه ــدم اج و ع
دموکراســي اســت. حجــاب امــري مســلم در اســالم اســت، 
ــي  ــن معن ــالمي بدی ــوري اس ــه جمه ــت ب ــع مل راي قاط
ــا هرکســي هــر  نیســت کــه حکومــت جمهــوري باشــد ام
کاري کــه دلــش خواســت بکنــد؛ مــردم در ســال 1358 بــه 

ــد ــور راي دادن ــالم در کش ــن اس ــراي قوانی اج

برجامننگیبدترازقراردادترکمنچایبود/
آمریکاملتایرانراتحقیروبهدولتایران

لبخندزد
1396/7/18-استانگلستان

...برجــام وقتــی تحقــق پیــدا کــرد کــه آمریــکا بــه شــدت 
نتوانســته  آمریــکا  و تحریــم  قرارداشــت   بن بســت  در 
ــه  ــکا را ب ــران، آمری ــود موفــق شــود و مقاومــت مــردم ای ب
ــار  ــان دچ ــکا در جه ــرکای آمری ــود و ش ــیده ب ــش کش چال
چالــش شــده و بــه آمریــکا اعتــراض می کردنــد لهــذا ایــن 

ــد. ــکا بودن ــال دور زدن آمری ــرکت ها در ح ش

...آمریــکا ملــت ایــران را تحقیــر کــرد و دولــت ایــران لبخند 
زد در حالــی کــه امــام یکــی از بزرگتریــن رســالتی کــه بــه 
انجــام رســاند ایــن بــود کــه ســعی کــرد بــه ملــت ایــران 

عــزت ببخشــد.

...ایــن ســر و صداهــا راجــع بــه برجــام یــک بازیگــری بیــن 
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آمریــکا، اروپــا و برخــی مســووالن ایــران اســت کــه ســعی 
مــی کننــد بــه رئیــس جمهــور ایــران آبــرو ببخشــند.

... اول ســعی کردنــد بــا تبلیغــات از پیشــرفت اســالم 
ــپس وارد  ــدارد س ــده ای ن ــد فای ــه دیدن ــد ک ــری کنن جلوگی
ــام کــردن اســالم شــدند بعــد دیدندکــه نتیجــه ای  ــاز بدن ف
ــام  نــدارد  وارد فــاز شــکل گیری جنایاتــی شــدند کــه بــه ن
اســالم و توســط اســالم نماها اجــرا شــود تــا اســالم را دیــن 

ــد. ــی کنن خشــن و آدم خــوار معرف

روزگارخواریوسرافکندگی
)بخشیازیکیادداشت(

آذرماه1396

ــن  ــر ای ــی رســم ب ــط بیــن الملل ــم دیپلماســی و رواب در عال
اســت کــه وقتــی یکــی از مقامــات کشــوری بــر آن اســت 
بــه کشــور دیگــری ســفر کنــد و یــا قــراردادی بــا آن کشــور 
امضــا کنــد در گام نخســت از ســوی دولــت میهمــان هفتــه 
هــا و گاهــی مــاه هــا پیــش از ایــن ســفر تــالش مــی شــود 
کــه تلخــی هــا و کــدورت هــای گذشــته، فیمــا بیــن زدوده 
شــود و صفحــه صــاف و شــفاف و روشــنی از حســن روابــط 
پدیــد آیــد. حتــی گاهــی از برخوردهــا و عملکردهای گذشــته 
ــه عمــل  ــان عذرخواهــی رســمی ب ــه کشــور میزب نســبت ب
آیــد، لیکــن اکنــون مــی بینیــم که ایــران در ســایه سیاســت 
ــه  ــا آن پای ــد« ت ــر و امی ــت تدبی ــه »دول ــه! و مدبران حکیمان
خــوار و ذلیــل و بــی ارزش شــده اســت کــه برخــی از دولــت 
هــا، پیــش از آمــدن بــه ایــران و حتــی هنــگام قراردادهــای 
پرســود و گاهــی اســتعماری بــا ایــران بــا کمــال گســتاخی 
و بــی شــرمی کشــور و ملــت مــا را مــورد بدتریــن اهانــت 
هــا و نســبت های نــاروا قــرار می دهنــد و بــدون هیچگونــه 
پروایــی رهســپار ایــران مــی شــوند، در ایــران نیــز در کنــار 
ــا  ــروا ب ــی پ ــکار نمــی نشــینند و ب قراردادهــا و امتیازهــا بی



ــاط  ــد ارتب ــدازی دارن عناصــر ضــد انقــالب کــه نقشــه بران
برقــراری مــی کننــد و در یکــی از ســفارت خانه هــای 
غربــی کــه بــه راســتی النــه جاسوســی بــه شــمار می آیــد 
ــه  ــی علی ــد و توطئه های ــی کنن ــدار م ــالب دی ــا ضدانق ب

اســتقالل و امنیــت ایــران تــدارک مــی بیننــد. 

ــران در  ــه ای ــدن ب ــش از آم ــان پی ــته اردوغ ــال گذش در س
جمــع ســران کشــورهای خلیــج فــارس حضــور یافــت و بــا 
آنهــا در موضــع گیری هایشــان علیــه ایــران هــم صــدا شــد 
و بــه دنبــال آن بــه ایــران ســفر کــرد بــدون اینکــه توضیــح 
دهــد کــه روی چــه اصــول دیپلماســی اعالمیــه ضــد ایرانــی 
ــا  ــارس را امض ــج ف ــدکاره خلی ــکمباره و ب ــای ش قارونک ه
ــز ســخن از آمــدن قریــب الوقــوع  ــون نی کــرده اســت. اکن
ــان اســت  ــت پیشــه فرانســه در می ــات خیان برخــی از مقام
دولتــی کــه بــا ارســال خــون آلــوده بــه کشــور مــا بیمــاری 
ایــدز را بــرای ملــت مــا بــه ارمغــان آورد و اینــک کــه وزیــر 
خارجــه و رئیــس جمهــور فرانســه و انگلیــس یکــی پــس از 
دیگــری در ســایه سیاســت »تعامــل بــا دنیــا« بــر آننــد بــه 
ایــران ســفر کننــد و حتمــا از دولــت تدبیــر و امیــد در تســلیم 
ــد،  ــی ســتایش فــراوان می کنن ــه جهانخــواران غرب ــران ب ای
ــی ارزش  ــده و ب ــب مان ــت و عق ــه پس ــا آن پای ــران را ت ای
می بیننــد کــه رئیــس جمهــور فرانســه رســماً اعــالم 
می کنــد: مــن خواســتار ایســتادگی قاطــع و محکــم در 
برابــر ایــران در خصــوص برنامــه موشــک بالســتیک و نفــوذ 
تهــران در خاورمیانــه هســتم.!! وزارت خارجــه فرانســه نیــز 
ــه رســماً اعــالم کــرد: ... پاریــس اتهامــات  ــا انتشــار بیانی ب
ــاره اینکــه دو قطعنامــه  ــکا درب مطــرح شــده از ســوی آمری
شــورای امنیــت ســازان ملــل را نقــض کــرده کامــاًل جــدی 
ــه همــه تعهــدات  ــا ب مــی گیــرد واز تهــران مــی خواهــد ت
بیــن المللــی اش پــای بنــد باشــد. وزیرخارجــه فرانســه گفتــه 
ــز  ــش برانگی ــدار و نشســت چال اســت کــه انتظــار یــک دی
ــت.  ــد داش ــران خواه ــود در ته ــی خ ــای ایران ــا همت را ب
ــره مشــکالت  ــه همــه گ ــد ک ــر و امی ــت تدبی ــش دول واکن
فــزون خواهانــه غــرب را بــا ســر انگشــت تدبیــر خــود بــه 
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خوبــی بــاز کــرده و بــاز مــی کنــد در روزنامــه ایــران، ارگان 
دولــت چنیــن بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت: 40 شــرکت 
برتــر غذایــی اروپــا در تهــران- ایــران و فرانســه تفاهمنامــه 
همــکاری کشــاورزی امضــا کردنــد!! کمیســیون کشــاورزی 
ــه برجــام کامــال  ــا: فــارغ از موضــع آمریــکا ب اتحادیــه اروپ
ــت  ــری دول ــت پذی ــان 1396( ذل ــران 21 آب ــم. )ای متعهدی
ــات  ــن مقام ــدید الح ــز و ش ــت آمی ــخنان اهان ــر س در براب
فرانســوی تنهــا همیــن نیســت کــه در روزنامــه دولتــی در 
بــاال آمــد بلکــه وزارت امورخارجــه ایــران بــا لحــن زبونانــه و 
بــا شــیوه ســخن گفتــن یــک نوکــر بــه اربــاب، خطــاب بــه 

رئیــس جمهــور فرانســه، ملتمســانه اظهــار مــی دارد:

ــات و آدرس هــای غلــط برخــی  ــر القائ فرانســه تحــت تأثی
ــرد. ســخنگوی  ــرار نگی ــران ق ــه ای ــه علی کشــورهای منطق
ــراز تأســف از اظهــارات  ــا اب وزارت امورخارجــه کشــورمان ب
ماکــرون گفــت انتظــار مــا از فرانســه ایــن اســت که نســبت 
بــه تحــوالت منطقــه ]ماننــد همیشــه!![ واقــع بیــن ومنصف 

و دوراندیــش باشــد!!!   

قدرتمندانراتبرئهوتهیدستانرابهصالبه
میکشند/اینویژگیاسالمآمریکاییاست

)بخشیازیکاطالعیه(

1397/2/9

ــوار  ــوالی بزرگ ــه م ــاآگاه ب ــگار ن ــک خبرن ــه ی ــگاه ک ...آن
ــور  ــرز کش ــا م ــد ت ــارت می کن ــا )ع( جس ــرت رض ــا حض م
ــدا  ــدار از خ ــک زورم ــب و دســتگیر می شــود لیکــن ی تعقی
بیــزار و تــن پــرور بیمــار کــه امــروز ایــران را بــه روز ســیاه 
نشــانده اســت آنــگاه کــه بــه امامــان معصــوم )ع( بی ادبــی 
ــد و  ــاروا می ده ــواران نســبت های ن ــه آن بزرگ ــد و ب می کن
بــا کمــال بی شــرمی و وقاهــت آنــان را اهــل معاملــه و بــده 
ــر  ــه پیامب ــد ک ــالم می کن ــما اع ــد و رس ــتان می نمایان بس
خــدا و ائمــه معصومیــن را نیــز می تــوان مــورد انتقــاد قــرار 
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بــه  و مســئوالن  وکیل الدوله هــا  از  کــه  می بینیــم  داد، 
ــده نمی شــود و  اصطــالح عدالتخــواه مربوطــه واکنشــی دی
صــدای اعتراضــی برنمی خیــزد و بــه اصطــالح معــروف آب 

ــورد ــکان نمی خ از آب ت

» اگــر زبــاغ رعیــت ملــک خــورد ســیبی، برآورنــد غالمــان 
ــرب زده و  ــدان غ ــه قدرتمن ــار ک ــخ« زینه ــت از بی او درخ
تســلیم طلبــان خــود فروختــه اســالم آمریکایــی را گام بــه 
ــره ســازند. ــد و چی ــرکاه گســترش دهن ــد آب زی گام و مانن

منافقانخواص،یاخواصمنافق
)بخشیازیکیادداشت(

1397/4/4 

ــه فکــر مردمــی  ــه جــای اینکــه ب ــی مطهــری ب ــای عل آق
باشــد کــه از گرانــی، تــورم و مشــکالت روزافــزون اقتصادی 
بــه ســتوه آمــده و قــدرت خریــد نیازمنــدی هــای اولیــه را 
ندارنــد، بــه جــای اینکــه از دولــت فخیمــه توضیــح بخواهــد 
کــه چــرا بــه فکــر نــان و مســکن مــردم نیســت و در برابــر 
ــاوت  ــی تف ــتضعفان ب ــی مس ــار زندگ ــاداری و فش ــر و ن فق
ــا  ــا تنه ــد گوی ــی کن ــایی م ــول قلم فرس ــرای پوی ــت، ب اس
ــه چــرا جمــال  ــن اســت ک ــران ای ــت ای ــروز مل مشــکل ام
دل آرای پویــول در تلویزیــون بــه نمایــش در نیامــده اســت. 
ــت. ــه اس ــر از جامع ــدام قش ــده ک ــی نماین ــا عل ــتی آق راس

آیــا مــردم مشــکل ازدواج ، مشــکل کار و مشــکل مســکن 
ندارنــد؟! آیــا اینگونــه جریــان ســازی ها، بیراهــه پویی هــا و 
ــه  ــراض آن بیگان ــداف و اغ ــتای اه ــا در راس بیهوده گویی ه
ــزی  ــداد ناچی ــد از هــر روی ــه می خواهن پرســتانی نیســت ک
ــن از  ــت م ــد گف ــه بای ــت ک ــد؟! و اینجاس ــران بیافرینن بح
بیگانــگان هرگــز ننالــم کــه بــا مــن هــر چــه کــرد آن آشــنا 

کــرد.




