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 آورد خون
       استقالل و آزادی کنونی ایران اسالمی، دستاورد، بلکه خون آورِد 

         صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است؛غالباجوان؛ ولی همه در 
رتبه های رفیع انسانیت. این مثرشجره طیبه انقالب را با تأویل و توجیه 

 داد. قرار ساده لوحانه و بعضاًمغرضانه، منیتوان درخطر های

 یانیه گام دوم انقالب ب                                                                     

 مجموعه فرهنگی جنبش منتظران ظهور

 1398بهمن ماه  /4سال اول/ شماره
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  سازی نوین تمدن ،جتماعیا عدالت ،اسالمی مقاومت       

 سبک زندگی ،قدرت تحلیل سیاسی ،بصیرت ،اسالمی

[ رشد فعّالیّتهای فرهنگی و هدایت [ پایگاه مقاومت است، هم ]پایگاهمسجد، ]هم

[؛ در دل فرهنگ، سیاست هم هست. این را هم فرهنگی و بصیرت فرهنگی ]است

دار زید و مخالف ین نیست که انسان طرفعرض بکنیم که معنای سیاست فقط ا

عمرو باشد یا بعکس؛ سیاست یعنی نگاه به حرکت عمومی جامعه که کدام طرف 

ایم و ها داریم حرکت میکنیم یا زاویه گرفته داریم میرویم؛ آیا به سمت هدف

وقت در خالل داریم از هدفها دور میشویم؟ معنای واقعی سیاست این است. آن

ها و احزاب و جریانها روشن میشود که لیف آدمها و اشخاص و گروهاین نگاه، تک

آیا داریم به سمت عدالت اجتماعی میرویم؟ آیا داریم به سمت استقالل واقعی 

دینی میرویم؟ آیا داریم به سمت ایجاد تمدّن اسالمی میرویم، یا 

داریم به سمت وابستگی به غرب و وابستگی به آمریکا و 

مغز های بییافته به رفتن نسبتتأثیر قرار گتحت

ی ها حرکت میکنیم؟ این خیلی مسئلهغربی

مهمّی است که سبک زندگی ما، ما را به کدام 

طرف دارد میکشانَد؛ این نگاه، نگاه سیاسی است 

بینید از فرهنگ سرچشمه میگیرد؛ بنابراین در دل که می

جامعه  فرهنگ، سیاست هم هست. با این نگاه به حوادث

 31/5/1395 .باید نگاه کرد

 دیگر فرهنگ ها بر مصادیق تهاجم فرهنگ غرب         

ما برای ساختن این بخش ] اصلی و اساسی[ از تمدن نوین اسالمی]که همان 

سبک زندگی است[، بشدت باید از تقلید پرهیز کنیم؛ تقلید از آن کسانی که سعی 

زندگی را به ملتها تحمیل کنند. امروز دارند روشهای زندگی و سبک و سلوك 

مظهر کامل و تنها مظهر این زورگوئی و تحمیل، تمدن غربی است. نه اینکه ما 

این حرف، ناشی از  - گری با غرب داشته باشیم بنای دشمنی با غرب و ستیزه

 گری و دشمنیِ احساساتی نیست. ستیزه –بررسی است 

د را برای خودشان روا دانستند و عمل تقلید از غرب برای کشورهائی که این تقلی

کردند، جز ضرر و فاجعه به بار نیاورده؛ حتّی آن کشورهائی که بظاهر به صنعتی و 

علت این است که فرهنگ غرب،  .اختراعی و ثروتی هم رسیدند، اما مقلد بودند

هاست.  ی فرهنگ یک فرهنگ مهاجم است. فرهنگ غرب، فرهنگ نابودکننده

های بومی را نابود کردند، بنیانهای اساسیِ  د شدند، فرهنگهرجا غربیها وار

اجتماعی را از بین بردند؛ تا آنجائی که توانستند، تاریخ ملتها را تغییر دادند، زبان 

آنها را تغییر دادند، خط آنها را تغییر دادند. هر جا انگلیسها وارد شدند، زبان مردم 

 اشت، آن را از بین بردند. بومی را تبدیل کردند به انگلیسی؛ اگر زبان رقیبی وجود د

 

 

ی هند، زبان فارسی چند قرن زبان رسمی بود؛ تمام نوشتجات،  قاره در شبه

های حکومتی، دولتی، مردم، دانشوران، مدارس عمده،  مکاتبات دستگاه

شخصیتهای برجسته، با زبان فارسی انجام میگرفت. انگلیسها آمدند زبان فارسی را 

ی هند که  قاره ، زبان انگلیسی را رائج کردند. شبهبا زور در هند ممنوع کردند

یکی از کانونهای زبان فارسی بوده، امروز در آنجا زبان فارسی غریب است؛ اما 

زبان انگلیسی، زبان دیوانی است؛ مکاتبات دولتی با انگلیسی است، حرف زدن 

شده. این تحمیل  -باید انگلیسی حرف بزنند  -غالب نخبگانشان با انگلیسی است 

ی کشورهائی که انگلیسها در دوران استعمار در آنجا حضور داشتند، این  در همه

اتفاق افتاده است؛ تحمیل شده است. ما زبان فارسی را بر هیچ جا تحمیل نکردیم. 

ی خود هندیها استقبال شد؛ زبان فارسی که در هند رائج بود، به وسیله

گفتند. از قرن هفتم و هشتم شخصیتهای هندی، خودشان به زبان فارسی شعر 

هجری تا همین زمان اخیرِ قبل از آمدن انگلیسها، شعرای زیادی در هند 

بودند که به فارسی شعر میگفتند؛ مثل امیرخسرو دهلوی، بیدل دهلوی 

اقبال الهوری  .و بسیاری از شعرای دیگر -که اهل دهلی است  -

به هر  اهل الهور است، اما شعر فارسی او معروفتر از شعر

زبان دیگری است. ما مثل انگلیسها که انگلیسی را در 

هند رائج کردند، زبان فارسی را رائج نکردیم؛ فارسی با میل 

مردم، با رفتوآمد شاعران و عارفان و عالمان و اینها به طور طبیعی 

رائج شد؛ اما انگلیسها آمدند مردم را مجبور کردند که باید فارسی 

سی حرف زدن و فارسی نوشتن، مجازات معین حرف نزنند؛ برای فار

 23/07/1391.کردند

  سازی نوین اسالمیتمدن          

ی مسلمین توانستند از یک روزی مردم اروپا با استفاده از دانش مسلمین و فلسفه

ریزی کنند. این دانش و فلسفه استفاده کنند و یک تمدّنی را برای خودشان شالوده

ها البتّه تمدّن مادّی بود. از قرن شانزدهم و هفدهم میالدی اروپاییاین تمدّن 

ریزی یک تمدّن جدید، و چون مادّی بود از ابزارهای شروع کردند به شالوده

[ به سمت استعمار رفتند، به سمت محابا استفاده کردند؛ ]از طرفیگوناگون بی

تها رفتند؛ از یک طرف مغلوب کردن ملّتها رفتند، به سمت غارت کردن ثروت ملّ

هم خودشان را در درون تقویت کردند با علم و با فنّاوری و با تجربه، و این تمدّن 

ها در طول چهار را بر عالم بشریّت حاکم کردند. این کاری بوده است که اروپایی

های زیبایی از پنج قرن انجام دادند. این تمدّنی که آنها به دنیا عرضه کردند، جلوه

ری و سرعت و سهولت و ابزارهای زندگی را در اختیار مردم گذاشت امّا فنّاو

خوشبختی انسانها را تأمین نکرد، عدالت را برقرار نکرد؛ بعکس، بر فرق عدالت 

کوبید، ملّتهایی را اسیر کرد، ملّتهایی را فقیر کرد، ملّتهایی را تحقیر کرد؛ در درون 

فاسد شدند، از لحاظ معنوی پوك و خود هم دچار تضادها شد، از لحاظ اخالقی 

 08/10/1394. ها به این معنا گواهی میدهندپوچ شدند. امروز خود غربی
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 {تاریکی دل در طلوعی اسالمی انقالب}

 انگم کسی و بود شده تقسیم مادّی غرب و شرق میان جهان که روز آن 》

 به پا کوهش و قدرت با ایران اسالمی انقالب نمیبرد، را دینی بزرگ نهضت یک

 و دین کشید؛ ادنی رخ به را ها کلیشه کهنگی شکست؛ را ها چهارچوب نهاد؛ میدان

 《.نمود اعالم را جدیدی عصر آغاز و کرد مطرح هم کنار در را دنیا

 قطبی هس جهان به را روز آن قطبی دو جهان ایران، ملّت انقالب آنگاه پس》

 هایقطب آمدن پدید و اقمارش و شوروی حذف و سقوط با سپس و کرد تبدیل

 معاصر جهان یبرجسته پدیده "استکبار و اسالم" جدید دوگانه تقابل قدرت، جدید

 《.شد جهانیان توجه کانون و

  انقالب دوم گام بیانیه از هایی قسمت

 و شوروی زیرنظر در که بود، شده تقسیم غرب و شرق بلوك قسمت دو به دنیا  

 امان در و سیاسی حیات ادامه برای باید کشوری هر و داشت قرار متحده ایاالت

 .پیوست می دو این از یکی به ماندنش

 متحده ایاالت یعنی غرب بلوك به متعلق پهلوی حکومت و ایران کشور مثال  

 در آمریکا نگهبان بگوئیم بهتر بود؛ منطقه ژاندارم نحوی به و بود آمریکا

 های قیمت با نظامی تسلیحات بود ایران کشور با ها هزینه تمام البته خاورمیانه،

     قرار آمریکا یعنی آن فروشنده اختیار در اما شد می فروخته ایران به هنگفت

 ایران حکومت حتی ،آمریکایی مستشاران عجیب های حقوق همچنین گرفت می

 !نداشت داشتند را آمریکایی تابعیت که شکنانی قانون محاکمه اجازه

 های کشور کل همچنین و ایران کشور وضعیت این در  

 این کند، می طلوع به شروع ایران در خورشیدی جهان

 اسالمی انقالب که است؛ اسالمی انقالب خورشید

 . است آن فجر همان ایران

  

 

 

 رقم را رویدادی و خواستند پا به امامشان امر با و آمدند کار پای مومن جوانان 

 این که است سال چهل امروز زد، برهم را غرب و شرق معادالت تمام که زدند

 الطلوعین بین را امروز توان می شود؛ می بزرگتر و بزرگ و یافته ادامه رویداد

 مختلف های ملت به و شود می تر درخشان روز به روز آفتاب این کرد معنی ظهور

 .گردد می صادر

 آمد بیرون دینی ساالری مردم آن دل از که است چیزی اسالمی انقالب  

 شدنی تمام ها انقالب دیگر مانند عمرش انقالب این اسالمی، جمهوری همچون

 تواند نمی که است الشرایطی جامع فقیه زیرنظر انقالب این رهبری و نیست،

 .اند مردم اش پشتوانه و باشد دیکتاتور

 و رسید خواهد نتیجه به مستضعفان و مردم یاری با فقط اسالمی انقالب ثمره   

 فداه ارواحنا ولیعصر حضرت ظهور برای سازی تمدن و استکبار با مبارزه هدفش

 .است

 داد، نجات ستمگران دست از را مردم و زد کنار را ظلم و آمد اسالمی انقالب  

 از قویتر و همچنان هدفش اما بوده بسیار های نشیب و فراز شاهد که است درست

 . شاءاهلل ان رسد می ظهور به راهش ادامه و دارد ادامه پیش

 و بیانیه دادن قرار معیار با و همت و تالش با که است این جوانان امروز وظیفه  

 و بگذارند قدم مسیر این در و رفته پیش اسالمی انقالب رهبر های رهنمود

 .بشکنند هم در را جهانی استکبار

 همچنین و تالش و تدبیر با اما است کمین در دشمن های حیله و مکر راه این در

 .خورد خواهد شکست متعال خداوند یاری

 《خیرالماکرین اهلل و مکراهلل و ومکرو》

 الفرج لولیک عجل اللهم
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در شماره قبل خواندیم که وقتی موسی )ع( به کوه طور رفت و آمدنش ده روز از 

موعد به تاخیر افتاد، مردم بنی اسرائیل فریب سامری را خوردند و به پرستیدن 

ساخته بود مشغول شدند)سامری با حقه کاری کرده بود که از گوساله ای که او 

گوساله صداهایی خارج شود(. وقتی موسی )ع( برگشت و اوضاع را چنین دید 

خشمگین شد و از شدت ناراحتی الواحی را که فرامین  خداوند را بر آن ها نوشته 

گذاشتی مردم چرا  ((بود را بر زمین انداخت و گریبان هارون را گرفت و به او گفت

ای برادر این طور  :((فریب سامری را بخورند؟(( هارون هم در جواب موسی گفت

مرا در برابر مردم سرزنش مکن و زبان دشمنان را به شماتت من باز نکن. مردم 

حرف مرا گوش نکردند، مرا ضعیف دیدند و نزدیک بود مرا بکشند. ولی من با کار 

امیدوارم خداوند تو را ببخشد و کسانی را  :((فتآن ها موافق نبودم.(( موسی نیز گ

که این بدعت را گذاشتند را به کیفر گناهانشان برساند.(( سپس موسی نزد سامری 

من به چیزی پی  :((رفت و از او درباره این عملش پرسید و سامری جواب داد

ن بردم که دیگران به آن پی نبردند، مشتی خاك از جای پای جبرئیل برداشتم و آ

را بر گوساله ریختم. نفس من بر من چیره شد و این باعث شد من چنین کاری 

انجام دهم.(( موسی نیز به سامری وعده عذاب داد این گونه به او گفت:)) عاقبت 

تو در زندگی این باشد که به هر که نزدیک تو آمد بگویی به من دست نزن! و تو 

د.(( موسی گوسالۀ سامری را را موعدی باشد که هرگز از آن تخلف نخواهد ش

سوزاند و خاکسترش را در دریا ریخت. عذاب سامری هم این گونه بود که هر 

 کس به او نزدیک می شد یا او را لمس می کرد دچار تب شدیدی می شد. 

چون تورات بر موسی نازل گشت، آن حضرت از خدا خواست که به دیدارش نائل 

رگز مرا نخواهی دید. هنگامی که موسی شود اما خداوند به او وحی کرد که ه

قوانینی را که خداوند به او وحی کرده بود را با مردم بنی اسرائیل در میان گذاشت، 

آن ها گفتند ما حرف های تو را باور نمی کنیم مگر این که خدا خودش با ما 

سخن بگوید. پس موسی هفتاد نفر از بزرگان بنی اسرائیل  را با خود به کوه سینا 

برد و خداوند با آن ها با ایجاد صوت در میان درختی با آن ها  تکلم نمود. اما 

بزرگان بنی اسرائیل گفتند ما تا خدا را نبینیم به او ایمان نمی آوریم. خداوند وقتی 

سرکشی آن ها را دید صاعقه ای بر آن ها فرود آورد و همگی را به هالکت 

سرائیل این ها را این گونه ببینند مرا به رسانید. موسی به خدا گفت که اگر بنی ا

 قتلشان محکوم می کنند. خداوند نیز همه آن ها را دوباره زنده کرد.

 دشمنی قارون با موسی 

قارون پسر عموی موسی بود و نام اصلی او یصهر بن ناهث بود. او از نطر ثروت بر 

همه برتری داشت و با کیمیاگری نیز آشنا بود. موسی در مصر قارون را حاکم بنی 

اسرائیل کرد ولی قارون به بنی اسرائیل ظلم می کرد. قارون 

 بسیار ثروتمند بود به طوری که کلیدهای گنج های 

 

 

 

 

 

اورا شصت شتر حمل میکرد. کلید های گنج های قارون همگی از چوب بودند، چون 

اگر آن همه کلید، آهنی بود بسیار سنگین می شد. هنگامی که قارون از جایی عبور 

 می کرد چهار هزار سوار و سه هزار کنیز اورا همراهی می کردند.

موسی  هارون را رئیس کشتارگاه و بیت القربان کرده بود تا قوم هدایا و قربانی های  

خود را نزد او ببرند. قارون به موسی گفت که به جای هارون او را رئیس بیت القربان 

کند. اما موسی به او گفت که این سِمت به فرمان خداوند به هارون واگذار شده است و 

چوب دستی های چند نفر از بنی اسرائیل از جمله هارون و  برای اثبات ادعای خویش

قارون را در عبادتگاه گذاشت، فردای آن روز همه دیدندکه فقط بر چوب دستی هارون 

برگ های سبز روویده است. اما قارون موسی را به جادوگری متهم کرد. موسی باز هم 

ا قارون همان مبلغ )که برایش با او مدارا کرد و در زکات دادن به او تخفیفاتی داد. ام

ناچیز بود( را هم نمی پرداخت. روزی موسی بر باالی منبر از زشتی و حکم زنا سخن 

می گفت، در میان خطبۀ موسی قارون از جا برخاست وگفت:)) ای موسی، همه می 

گویند که تو با فالن زن هرزه ارتباط داری((. موسی آن زن را به تورات قسم داد که 

 ا بگوید، او هم ادعای قارون را تکذیب کرد. حقیقت ر

سرانجام موسی قارون را به خاطر سرکشی ها و نافرمانی هایش نفرین کرد. چندی بعد 

قصر قارون بر سرش خراب شد و قارون در زمین فرو رفت. بعد از سرنگونی قارون، 

ن شایعات به شایع شد که موسی به خاطر ثروت قارون او را به هالکت رساند، بعد از ای

 ادامه    خواست خداوند متعال تمام گنج های قارون در زمین مدفون شد.

 

 

 ؛قسمت سوم

 قوم  سرنوشت یک
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 یعنی "رساله موضع و نبوه تیب اهل ای" میخوان یم رهیکب جامعه ارتیز در

 اش شهیر آمده که یامبریپ هر یعنی نیا ت،رسال گاهیجا و نبوت خاندان یا

 از شده نشات و گرفته صورت عالم یابتدا از که یرسالت هر و بوده نجایا

 که اند یروحان خلقت کی یدارا انسانها چگونه؟ اما ،بوده نیمعصوم شما

         یجسمان خلقت یدارا سپس و نموده خلق را آنان روح خداوند ابتدا

 غالب در را یروح هر یعنی ،آورده ایدن نیا در را آنان جسم باشدکه یم

 که را یارواح نیاول .آورد ایدن نیا به خودش زمان تناسب به خودش جسم

 خدا که باشد یم تیب اهل بهیط ارواح دیآفر موجودات ریسا از شیپ خداوند

     در و البالغه نهج در نمود دعوت دیتوح به را اءیانب ریسا آنها لهیبوس

 بر من همانا: دیفرمایم حضرت که میدار نیرالمومنیام از انیبال خطبه

 .شدم ختهیبرانگ نیمرسل و امبرانیپ

 مفضل ای :دیفرما یم که میدار( ع) صادق امام از یتیروا ی،صاف ریتفس در

 مبعوث اءیانب بر ارواح عالم در را رسولش متعال یخدا که یدان ینم مگر

 کهیحال در نمود یم خدا امر از تیتبع و دیتوح به دعوت را ایانب غمبریپ و کرد

 شاگردان جزو ینوع به اءیانب همه که گرفت را جهینت نیا توان یم پس

 یفکر سطح و رشیپذ طیشرا تا آمدند یم جلو جلو که اند بوده تیب اهل

 آماده( است اسالم همان که) خدا نید از نسخه نیآخر قبول به را مردم

 .داشتند اقرار یو آمدن به( ص) محمد از قبل امبرانیپ همه چراکه و ندینما

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .باشند یم تن 5 شده خلق موجودات نیاول

 به شاگردانش از یکی طرف از( ع) جواد امام از جالب یتیروا یکاف اصول در

 اختالف از و دمیرس حضرت نزد به:  آمده که میدار سنان بن محمد نام

 همانا محمد یا :فرمود حضرت پس گفتم سخن تیب اهل مورد در انیعیش

 بود تک خودش تیوحدان در وستهیپ( هیبوحدان متفرد) یتعال و تبارك خداوند

 خلق را فاطمه و یعل و محمد آنکه تا( فاطمه و یعل و محمد خلق ثم)

 کهیزمان باشد دیبا یزمان واحد ایگو دهر) کرد صبر دهر هزار سپس نمود

 در و نمود خلق را زهایچ ریسا خداوند پس( نداشته وجود یروز و شب هنوز

 را تیب اهل تیوال طاعت و گرفت خلقت کار بر شاهد را تیب اهل کار نیا

 ضیتفو آنانبه  را عالم ریتدب امور سپس و کرد یجار موجودات تمام بر

  نمود.

 در اما باشد یم موجودات ریسا از شیپ آنان خلقت انگریب یبخوب تیروا نیا

 دست خداوند که ستین معنا بدان نیا آنان به خلقت امور ضیتفو مورد

 دادن قرار واسطه را آنها منظور بلکه دیکن اداره را جهان شما دیبگو و بکشد

 .داد میخواه شرح نرایا مفصل بطور بعدا که است

 (االخر و االول انتم) مییگو یم نیاسی آل ارتیز در چرا میشد متوجه حاال

 یینورها( آدم خلقت از قبل) شما: مییگو یم رهیکب جامعه ارتیز در ای و

 خدا شما با( ختمی بکم و فتحل بکم)، دیبود عالم زدن دور حال در که دیبود

 .برد یم انیپا به شما با و نمود آغاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛قسمت سوم امام شناسی

 .است ائمه در اءبیان همه شهیر
 

 

 فراخوان نامه  میثاقت ، و همچنین قرائزی شکوهمند اسالمیسالگرد پیروبهمن،  ۲۲روز راهپیمایی  نبش منتظران ظهور در جمع صمیمانه اعضای ج

 لبیک یا مهدیطرح 
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به تازگی وزیر جوان ارتباطات پستی را منتشر کردند که دل هر ایرانی را به 

روشن این ملت که رهبر درد می آورد، ایشان با به تمسخر گرفتن آینده 

عزیزمان وعده آن را به ما جوان ها داده اند، باعث ناامیدی یک ملت شدند 

و خوراك تازه برای ضدایرانی های خارج نشین فراهم کردند. البته تعجبی 

نیست، چرا که این جماعت برخالف نام دولتشان کاری جز ناامید کردن و 

که اوج هنرش )پپه( است و آن دلسرد کردن این ملت ندارند. همین وزیر 

 هم به نتیجه نرسید.

گذشته های همین جماعت که روزی شهید طهرانی مقدم را به سخره 

میگرفتند که چطور ممکن است با دست خالی موشک بالستیک ساخت و یا 

شهید شهریاری را، که چطور امکان دارد یک استاد دانشگاه ساده ایرانی به 

ربی ها با صدها دانشمند و تکنولوژی خاص به فناوری هسته ایی که خود غ

های گوناگون دیگر، و تمام  آن دست پیدا میکنند، دست پیدا کند و مثال

 است.انقالب  و اسالماز معجزه  منافقاناین موفقیت ها به کوری چشم 

ما هرگز آینده روشن خود را با وجود مسئولین بی کفایتی مثل شما ترسیم 

       حتی مسئولیننکردیم، بلکه در آن آینده روشن نزدیک که همگان، 

بی بصیرتی چون شما نور خیره کننده آن را خواهید دید، ما مسئولینی 

 ، اندکی صبر صبح نزدیک است.خودباور، نترس و انقالبی داریم

 

 

 

 

 

اسفند پیشرو یکی از روزهای حماسی در تاریخ جمهوری اسالمی  2روز 

توانیم بگوییم که با توجه به فضای جامعه و همچنین وضع خواهد بود. می

انتخابات پیشرو یکی از سرنوشت سازترین انتخابات خواهد بود. با  ،موجود

ه باال مشاهده انتقادها به این انتخابات و همچنین منتقدها که بعضاً از رد

ترین مسئولین اجرایی کشور هستند میتوان به بااهمیت بودن این انتخابات 

برای هر دو طرف پی برد، این انتقادها به حدی شدید بودند که حتی 

رهبری هم از این انتقادها گالیه کردند و کسانی را که این انتخابات را 

که انتخابات به انتصاب می نامیدند، دروغگو خواندند و افزودند: چرا وقتی 

، ی به نفع شما نیست میشود انتصابنفع شماست، سالم است ولی وقت

 انتخابات ما از سالمترین انتخابات است.

فرمودند: )مجلس در راس امور است( نگفتند امام خمینی )رحمۀ اهلل علیه( 

دولت، نگفتند قوه قضاییه، فرمودند مجلس. با استناد به همین سخن امام 

توان نتیجه گرفت که با در دست داشتن مجلس میتوان دولت  روح اهلل می

 را سر و سامان داد و مجبور به کار کرد و یا همچنین آن را استیضاح کرد.

تاریخ همواره در حال تکرار شدن است در اوایل انقالب نیز در اولین 

انتخابات ریاست جمهوری انقالب، جمهوری اسالمی شکست سختی از 

صدر را ی چند ماه بعد با در دست گرفتن مجلس کار بنیبنی صدر خورد ول

یکسره کرد، بنی صدر قانونی بر سر کار آمده بود و تنها راه کنار زدن آن 

 هم از راه قانون بود، و همین هم شد.

برای تخریب نفوذ سرشبکه  با تمام سنگ اندازی ها و کد دادن های

ورترین انتخابات خواهد بود و انتخابات اما مطمئناً این انتخابات یکی از پرش

به نفع ملت و انقالب پایان خواهد یافت. اما هرگز نباید دشمن را دست کم 

 دیگری برای بعد انتخابات طرح ریزی کرده باشند. 88گرفت، شاید 

         بهمن تهران توجه کنید:  22به این سخن عجیب سخنران مراسم 

 رده بود االن پابرجا بود.اگر پهلوی هم یک انتخابات درست برگزار ک

   مقاله سردبیر
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 از سخت انتقام گرفتن بر کشورمان ینظام و یاسیس مسئوالن و مقامات دیتاک

 مخلصش، همراهان و یمانیسل قاسم حاج سپهبدشهید  سردار ییکایآمر قاتالن

 اقدامات که دهیرس اثبات به ریاخ یهاسال یط که چرا است صادق یاوعده

 رانیا ینظام یقوا در حق راه مجاهدان یسو از اذنابش و کایآمر تکارانهیجنا

 .ماندینم پاسخ یب یاسالم

 در سپاه فرماندهان ژهیبو کشورمان مقامات صادق یهاوعده نهیشیپ به ینگاه

 و هاستیترور و دشمنان از انتقام درخصوص گذشته سال دو مختلف مقاطع

 روز 9 ظرف حداقل و 103 ظرف حداکثر هاوعده نیا که دهدیم نشان ضدانقالب،

 .روز 5۶ نیانگیم یعنی ،شدند محقق

 روزه ۵4 انتقام

 رجاوه،یم منطقه در پاکستان و رانیا یمرز صفر نقطه در 9۶ سال بهشتیارد ۶

. کردند یرانیا وریغ و زیعز مرزبان 10 رساندن شهادت به اقدام ستیترور یاعده

 از پس شدیم زده نیتخم نفر 15 یال 10 نیب هاآن تعداد که هاستیترور نیا

 54. ختندیگر پاکستان خاك در شانیاختفا محل به خود یستیترور اتیعمل انجام

 در: کرد اعالم سپاه ینیزم یروین قدس قرارگاه ،9۶خرداد 29 خیتار در بعد روز

 در قدس قرارگاه و پاسداران سپاه ینیزم یروین اتیعمل

 انصار گروهک سرکرده «یقنبرزه لیجل» قصرقند، ارتفاعات

 «پاکپور محمد» سردار بعد ماه دو. دیرس هالکت به الفرقان

 لیجل» قبل وقت چند»: گفت سپاه ینیزم یروین فرمانده

 یستیترور گروهک سرکرده) «یقنبرزه

 داخل به که شوراندند را( الفرقان انصار

 یستیترور اتیعمل و دیایب رانیا خاك

 قصرقند ارتفاعات به هم او. دهد انجام

 در ما دارروزه یهاروین توسط و آمد

 هنوز د؛یرس هالکت به خرداد 29 خیتار

 عربستان یجاسوس سیسرو است هنوز که

 جهینت به یقنبرزه لیجل ینیگزیجا یبرا نتوانسته

 کردند دیشه رجاوهیم در را ما برادران یوقت برسد؛

 انهدام از باالتر انتقام م،یریگیم انتقام میگفت

 «؟یقنبرزه گروه

 

 

 روزه 11 انتقام

 یاقدام در داعش، یریتکف گروهک یهاستیترور از نفر چند ،9۶ سال خرداد 17

 مطهر حرم و یاسالم یشورا مجلس ساختمان به حمله با ناجوانمردانه، و بزدالنه

 شهادت به را کشورمان گناهیب زنان و مردان از نفر 188 ،(ره) ینیخم امام

 یروین ،یستیترور حمله نیا از پس روز 11 تنها و 139۶ خرداد 28. رساندند

 موشک ۶ زیآم تیموفق کیشل با «القدر لهیل» اتیعمل قالب در سپاه یهوافضا

 یفرمانده مقر به کردستان و کرمانشاه یهااستان از «امیق» و «ذوالفقار»

 گروهک نیا به را یاگسترده تلفات و خسارات رالزور،ید در داعش یهاستیترور

 روابط از نقل به. کردند عبور عراق آسمان فراز از که ییهاموشک. کرد وارد

 از یریتکف ستیترور 170 از شیب موفق، اتیعمل نیا انیجر در سپاه، یعموم

 بر عالوه و دهیرس هالکت به آنان موثر عناصر و فرماندهان از تن چند جمله

 و زاتیتجه ادوات، بر ینیسنگ تلفات ها،ستیترور از گرید یتعداد تیمجروح

 .شد وارد آنان یهاسامانه

  روزه 1۰3 رانگریو انتقام

 از یتعداد  و «یحجج محسن» دیشه شهادت خبر 9۶ سال مرداد 18 روز

 روز 41. کرد نیاندوهگ و متاثر را جامعه یفضا شدت به ه،یسور در حرم مدافعان

 در سپاه قدس یروین فرمانده «یمانیسل قاسم» حاج سرلشکر( وریشهر 30) بعد

: کرد اظهار پور، نیحس یمرتض دیشه حرم مدافع شهادت نیاربع مراسم

 ما گفتم دادم، یحجج دیشه شهادت یبرا که یامیپ در من»

 انتقام م؛یباش صادق خودمان وعده به دیبا ما گرفت؛ میخواه انتقام

 داعش حکومت انیپا اعالم گر،ید ماه 3 از کمتر که است نیا ما

 ماه 2 به را ماه 3 نیا میکنیم یسع. بود خواهد یخاک کره نیا در

 خطرناك یسرطان غده نیا و ثهیخب شجره نیا عمر و میکن لیتبد

 جشن و میبرسان انیپا به را لیاسرائ و کایآمر دست به شده ساخته

. «میکن اعالم منطقه همه نیب در و رانیا در را آن

 سردار وعده دیسررس از قبل روز کی و آبان 29

 نیا داعش، ثهیخب شجره ینابود درباره ،یمانیسل

 که یشکست از پس یریتکف یستیترور گروهک

 به خوردند، البوکمال نبرد در مقاومت جبهه از

 در را خود یهاگاهیپا و مراکز همه یرسم صورت

 یدانیم یفرمانده. دادند دست از عراق و هیسور خاك

 همه بیترت نیبد. بود یمانیسل سردار با البوکمال نبرد

 از بعد روز 103 فاصله به هیسور در داعش یهاگاهیپا و مراکز

 .رفت نیب از ه،یسور در ارانشی و یحجج دیشه شهادت

 صادق یهاوعده
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 روزه ۵۰ انتقام

 قرارگاه یهاگاهیپا از یکی به ضدانقالب اشرار از یتعداد ،97 ریت 29 شب در

 یروستا کنار «یدر» گاهیپا نامبه وانیمر شهرستان در سپاه( ع) دالشهدایس حمزه

 به را سپاه یهاورین از تن 11 تعداد مهمات، زاغه انفجار با و کردند حمله ،«یدر»

 و دندیرس هالکت به هاستیترور از یتعداد یریدرگ نیا در. رساندند شهادت

 سرلشکر مرداد، 15 خیتار در بعد روز 17. شدند یمتوار و یزخم زین یتعداد

 یستیترور اقدام نیا خصوص در سپاه، وقت کل فرمانده «یجعفر یمحمدعل»

 11 نیا وزنهم میزنیم یستیترور حرکت نیا به پاسخ در که یاضربه»: گفت

 در هاستیرترو نیا گستاخانه حضور گرید تا میکن یکار دیبا .بود خواهد دیشه

 «اکپورپ محمد» سردار روز همان در نیهمچن نیهمچن. «نشود تکرار کشورمان

: گفت و ادد ضدانقالب به کوبنده یانتقام از خبر سپاه، ینیزم یروین فرمانده

 مشخص آن مانز و مکان البته است؛ کوبنده یستیترور یهاگروه از ما انتقام»

. «میریگیم هاآن زا را خود انتقام باشند، یانقطه هر در هاستیترور یول ست،ین

 در انقالبضد یستیترور اقدام از پس روز 50 یعنی وریشهر 17 روز در سرانجام

 انقالب ارانپاسد سپاه سپاه، کل فرمانده انتقام وعده از پس روز 33 و وانیمر

 به را کنندهجیگ و کوبنده سخت، یپاسخ و کرد یعمل را خود انتقام وعده یاسالم

 گانی ارکتمش با سپاه یهوافضا یروین یموشک گانی روز نیا در. داد ضدانقالب

 سران سهجل و استقرار محل موفق، اتیعمل کی در سپاه، ینیزم یروین یپهپاد

 7 با را وابسته یهاستیترور آموزش مرکز و تکاریجنا و دیپل یهاگروهک از یکی

 .داد قرار هدف مورد برد، کوتاه نیزم به نیزم موشک فروند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روزه 9 انتقام

 در مسلح یهاروین رژه به که یاحمله در بزدل یهاستیترور 97 وریشهر 31 روز

 از نفر 700 به کینزد تیمجروح و نفر 25 شهادت باعث دادند، انجام اهواز

 بامداد در بعد روز 9. شدند یرنظامیغ و ینظام و کودك و زن از اعم هموطنانمان

 نیا سرکردگان مقر به حمله با افکنبمب پهپاد 7 و بردانیم موشک ۶ مهر، 9

 از یلومتریک 570 فاصله در که فرات رود شرق در یستیترور گروهک

 یستیترور حمله سرکردگان به را ینیسنگ و مهلک ضربه شده، واقع ماننیسرزم

 حمله نیا انیجر در. ساختند وارد هاآن ادوات و زاتیتجه نیهمچن و اهواز

 یطراح که یریتکف یستیترور گروهک سرکردگان از یاریبس ،یپهپاد و یموشک

 .شدند واصل درك به بود، داده انجام را اهواز یستیترور اقدام

 روزه  ۵سیلی سخت

بامداد، پایگاه عین االسد، پیشرفته ترین  1:20در ساعت  1398دی ماه  18در روز 

توسط سپاه پاسداران در و مجهزترین پایگاه تروریست های آمریکایی در عراق 

 80پاسخ به ترور جنایتکارانه شهید سلیمانی، موشک باران شد. در این حمله بیش 

نفر زخمی شدند و بسیاری از  200تروریست آمریکایی به هالکت رسیدند و حدود 

ادوات پیشرفته آمریکایی ها نابود شد. به گفته حضرت آقا این انتقام سخت نبود 

 ود.  بلکه فقط یک سیلی ب

 سپهبد قاتالن و ستیترور یها ییکایآمر از انتقام مینیبب و میبمان منتظر دیبا حال

 . وستیپ خواهد وقوع به یمکان و زمان چه در یمانیسل

  

 


