
انقالب اسالمی ایراا،  اااا  اای         

است؛ اای  بزاگ  بزاگتا ای انرقرالب   

آغایین و آ، ماندگاا  و استمااا آ،   

ماندگاا  نه به معنا  سکو، و .  است

ایستایی و تحجا  که بره مرعرنرا          

پیشافت و پویایی پایداا اا قرابر        

شبکه ا  ای انقالب ها  چندبعد  و 

 .مستما

انقالب حقیقی  با ماندگی و ااجایا، 

اا تضاا است و حیات انرقرالب بره        

 . افتن و شد، و اوبااه شد،ِ آ، است

سؤال این است که اا ایرن صررا         

هرا      تغییاها  تحایر  هرا  تربردل        

ها و تحجاها  اای یک پویایری   توحش

پایداا اا چیست؟ صررااه انرقرالب        

بزاگ صرا چیست کره سر رن ای        

ماندگاا  و استمااا و جهانی شرد،    

یند؟ پاسخ  بزاگ اما سااه ساینده می

حق ماندنی است و   » :  و آشکاا است

 

ی
س

ن عبا
سی

 ح

ها چه و ها که به حرق      « . باطل افتنی

بپیوندا ماندگاا خواهد شد و ترعرابری        

ها که با حق ااافرترد     » خواهد یافت و 

این ااصا  بزاگ اما صرااقرانره      « .باافتد

 . انقالب ینده حقیقی همیشگی: ا  است

صمق کالم اهبا انقالب این جا مش ر   

امام یک حقیقت » :  شوا که فامواند می

ایرن کرالم یرک          « . همیشه ینده است

میزا،ِ سنجیده است که اا یک کفه آ، 

حقریرقرت    »و اا کفه ایگا آ،   «امام»

توا، بره    قااا اااا که می  «همیشه ینده

جا  امام و اا واقع ذیل امام؛ انرقرالب    

ملت و ها پدیده معطوف به انرقرالب اا     

ها  این صباات  تراافی یا  واژه.  قااا ااا

این هرا  .  اند شاصاانه اا کناا هم ننشسته

 .اسااا اوح صرا حاضاند

 چرا امام؟

امام  تنها یک نام نیست بلکه یک مراام  

امام تنهرا یرک     .  است  یک ماام ماندگاا

ماا بزاگ یا ش ریت کاایزماتریرک   

نیست بلکه یک مکت  صظیم متعابی 

اوایاه بهمن تنهرا    « امام آمد» .  است

به معنا  آمد، یرک مراا برزاگ          

نیست که اگا چنین بوا اا چرهراااه   

افت  که نافت  آمرد      خاااا باید می

 .ماند ماند و می

 چرا حقیقت؟

صظمت و مقام امام ناشی ای پیونرد و    

اترال او به اایا  نواانی حقریرقرت    

ا  بوا که اایا شد  چراا     قطاه.  است

که خاضعانه و خابرانه ال به اایرا   

حقیقت یا و خوا اا فانی اا معرانری   

نواانی اسالم کاا و جام جا، خوا اا 

اسرالم نراب     » ببایز ای حرقرایرق          

جویی و    همین حق.  نموا  « محمد 

خواهی آ، ماا بزاگ  گویی و حق حق

بوا که اسم و ساختاا ساخترگری و     

استرعرمراا     

 ادامه در صفحه بعد

 

 اسالم آمریکایی 

اسالم آمایکایی موضوصی که اا اواخا 

صما امام با حساسیت فااوا، اا پیرام  

ها  ایشا، مواا تبیین و هشداا قااا گافرتره   

 .است

اسالمی که امام خمینی آ، اا تحای  شده و   

هیچ م ابفتی  ااند و اا آ، صمالًبی محتوا می

. بریرنرد   با منافع مستکباا، و مستبدا، نرمری  

 !اسالمی اا تضاا با اسالم ناب محمد 

ا  که ای صحه گرااشرترن برا       ااحت طلبی  

فاهنگ صامه تا سایشکاا  با اسااییل و ایگا 

جها، خوااا، حامی او اا اابامی گیاا  اماوی 

 چه جایگاهی اااا؟

اسالم آمایکایی که اا ابعاا م تل  سیاسری   

اقتراا   اجتماصی اا تقابل با اسالم اصریرل   

 است اماوی اا چه وضعیتی است؟

این حاکت به گفته امام  این اا ای سیاسرت    

جدا کااه و به فقه اسالمی تنرهرا اا ابرعراا         

فاا  آ، اکتفا می کند و به جا  حمایت ای   

مستضعفین  اا یک ساختاا سرامرایره ااا       

 .کنداشد می

شما برایرد نشرا،      » : فامایندحضات امام می 

اهید که چگونه ماام صلیه ظلرم و بریرداا         

گاایی قیام کااند و فکا اسرالم    تحجا و واپس

ناب محمد  اا جایرگرزیرن ترفرکرا اسرالم            

ااا   اسالم ابتقاط و   سلطنتی  اسالم سامایه 

 . «اا یک کلمه اسالم آمایکایی کااند

که اا پیامی ایگرا هرااو اسرالم اا           چنا، 

تنها هنا  مرواا قربرول      » :  نماید  مجسم می

  اسرالم نراب          اهنده قاآ، است که صیقل

صلیه و آبه و سلم ر اسرالم   ... محمد  ر صلی ا

  هد  ر صلیهم ابسالم ر اسالم فرقراا     ائمه

 ااامند  
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جها، اا ااهم شکست و معااالت نامتعاال آ، اا بره      

هم یا و نظم و سنت حقیقی صابم اا احیا کاا  سنتری  

 .ها افتنی و حق ماندنی است که طبق آ، باطل

 چرا همیشه؟

جاواانگی  مقامِ ها ماامی است که نشانی ای حقیرقرت   

شناسد  اگرا آفرتراب       حقیقت بحظه و یما، نمی.  اااا

ااستین حقیقت اا قل  ماا یا ملتی طلوع کرنرد  بره      

امام باا آفتاب اا اا .  سااگی غاوب کاانی ن واهد بوا

جو  مااما، مسلما، کاشت تا همگرا،   ها  حق سینه

انقالب ایاا، انفجاا » و حتی بیگانگا، بدانند و بساایند 

پایا، که  امتداا آ، طبق منطق و    طلوصی بی«.نوا بوا

ااامه ( صج)شواهد متقن تا ظهوا حضات صاح  ابزما، 

 .خواهد یافت

 چرا زنده؟

حیات اا ذات حقیقت است و ها چه جز حرقریرقرت       

حقیقت نرامریراا    .  است  بی بهاه ای حیات و مااه است

حقیقت واحد است .  هاست است و ماگ سانوشت باطل

و ها که به حق پیوست  حیات همیرشرگری خروا اا         

امام که سابها  ماگ و وحشت و   .  تضمین کااه است

خفت ملت اا ایده بوا  مجاهدانه اا پی حیات حقیقی 

شتافت و پس ای یافتن ساچشمه حیات بره سریرااب        

شد، خوا ای چشمه جوشا، حقیقت ااضی نشد  بلکره  

به پا خواست تا همه ملت ستمدیده اا به سراچشرمره    

 . اهنمو، شوا و شد

ملت همیشه حق جو  ایاا، اا به حیاتی حقیقی پیوند 

ها پیش با آ،  تمدنی کم نظیا اقم یاه    ااا که اا قا،

ملتی که اوبااه به پا خواست تا این باا به اهبرا   .  بوا

امام انقالب  حقیقتی همیشه ینده باا  ایاا، و جهرا،  

 .بسایا

 ضرورت های ایجابی جریان فکرری انرقرالبری      

انقالب یک آغای بوا و استمااا و تکامرل آ، ضراوات       

امام مرا برا     .  ها  نظا  و صملی بسیاا  اا ایجاب کاا

اایافت صحیح و جامع حقایق ای مر رای، مرعرااف           

اسالمی  بنیا، یک بنا  استواا اا نهااند و با برنرا، و     

ها و  بند   چهااچوب بیا، خوا اصول  محواها  اسکلت

خط قامزها  آ، اا مشر ر        

 .کااند

امام که خوا صاافی فیلسروف و     

فقیهی اصوبی بواند با استفااه ای 

مند صلوم و معرااف   مجموصه نظام

اسالم  ااهی اا آغای کاانرد کره     

پیمروا، ااامره آ، برا او             

ها  بعد گااشته شد  ااهری   نسل

بس بزاگ و خطیا کره جرز برا        

اهبا  حکیم و جوانا، و جامعره  

ا  مومن و انقرالبری پریرمرواه        

جوانانی که باید اا   .  ن واهد شد

نرقرشره      » بااسی  کش  و اصد 

و ااهبااهرا و ااهرکرااهرا            « نقشه ااه »و  «مسائل

پیموا، آ، بکوشند  موانع آ، اا بشناسند و آنرهرا اا       

این مهم جز با طااحی و توبید اوشمنرد  .  باطاف کنند

  الیم محقق « ااهکااها» و   «ااهبااها»  «ها نگا »

اا این سابیا، پس ای انقالب اا توبیرد و    .  ن واهد شد

ها بسیاا قلم فاسایی شده و هرمریرنریرن       بسط نگا 

ااهبااها  اایشمند بسیاا  نیز ااائه شده  هراچرنرد      

مرنرد و        بیشتا به صوات انباشتی و پااکنده و نه نظام

افزاا  و  او ضاوات کلید  اا این نهضت نام. کااباا 

مرنرد  اسرت و اوم             جهاا صرلرمری اول  نرظرام         

سای   یا به تعبیا اقیرق اسرتراا واسرطری            کااباا 

 .«سای  صملیاتی مدل»و  «نگا  سیستمی»

این او مواا مابوط به ها وظیفه و نقش و ساخرتراا    

است و استاا  محقق  مدیا  اقتراااا،  اوبت  مجلرس  

باید آنها اا با توجه به حیطه ت رری خوا اا نظا ...  و 

 .ااشته باشند

مواا اول  متوجهِ پااکندگی و نرگراه     

انباشتی و کمّی به مسائل و ااه حرل    

ها  و غفلت ای فاآیندهرا و شربرکره         

باا  مرارال     .  ااتباطی میا، آنهاست

یک استاا یا محقق ترمیم سرای بره     

ها  فهاست واا توصیه ا   ااائه بسته

بسنده کااه و یا یک مدیا اجاایی اا 

نگا   ترمیمات خوا  ای توجه و آینده

نسبت به تمام صواق  و جوانر  آ،     

 .یند سا بای می

هرا    پااای  مواا اوم  متوجه نظایه 

هرا      انتزاصی بیگانه با صمل و حاافی

ا  است که کمتا نشا، ای کااباا و مردل     کننده خسته

سای یا مجا   به  باا  ماال یک ترمیم.  صملیاتی اااند

بیا، کلیات و سفااشات شبه اخالقی پااکنده پاااختره  

و ای ااائه و اقدام به ااهکاا اقریرق و قردم بره قردم              

کند و این  ثما  جز شکرسرت اا      صملیاتی  غفلت می

 .ها  پاآشوب اقابتی ندااا محیط

عمق کالم رهبر انقالب این جا 

 : شود که فرمودند مشخص می

امام یک حقیقت همریرشره    » 

این کرالم یرک       « . زنده است

میزانِ سنجیده است کره در    

و در کفره    «امام»یک کفه آن 

حقیقت همریرشره    »دیگر آن 

قرار دارد که می توان به   «زنده

جای امام و در واقع ذیل امرام   

انقالب، ملت و  هرر دردیرده      

 .معطوف به انقالب را قرار داد

 

گزارش تصویری  

 از راهپیمایی

  69بهمن  22

 در تهران 
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  انقالب اسالمی و سانگونی اژیم شاهنشاهی   اا آستانه

محمداضا شاه باا  حفظ ت ت سلطنت خوا امریرد بره      

. یاا  حامیا، بین ابمللی خوا به خروص آمایکا ااشرت 

پیمانشا، اا  باا  آمایکا هم حفظ شاه ایاا، به صنوا، هم

 .ا  حیاتی بوا منطقه مسئله

  اتفاقاتی که اا ایاا، ۷9اما اا چند ماه منتهی به انقالب  

ااا  امید اا باا  کشواها  ااوپایری و آمرایرکرا          اخ می

تا جایی که هدف حفظ شاه بره حرفرظ      .  کاا کمانگ می

 .اوبت ب تیاا تقلیل یافت

هرا ترعرطریرل شرد             اا این بحبوحه مدااس و اانشگاه 

تظاهاات و اصتااضات ماامی گستا  یرافرت و کشروا        

هرا اا    بسیاا  ای فعابیرت .  شاهد اصترابات سااسا  بوا

 .کشوا به حابت تعلیق اا آمده بوا یا م تل شده بوا

اا این اوضاع بحاانی  غاب بیکاا ننشسرت و اا واقرع          

  ایاا، باایشا، همیو، ینگ خطا   ها  ها اویهاخداا

 .اااشا، میبوا که هاآ، خبا ای با باا افتن منافع

تواند اا باابا  آنها واق  بواند حکومت سلطنتی ایاا، نمی 

ا  بیندیشنرد   پس الیم بوا چااه.  صزم ماام مقاومت کند

ای    که اا این ااستا باگزاا  کنفاانس گرواابروی یرکری      

گواابوی نام جزیاه ا  متعلق به فاانسره  . اقدامات آنها بوا

است که سه اوی میزبا، نشست سراا، چرهراا کشروا           

 .فاانسه  بایتانیا  آبما، و آمایکا بوا

باگرزاا    ۷9ا  ماه   ۴9تا   ۴۱اا این کنفاانس که ای  

شد  تقایبا تمامی ساا، چهاا کشوا با سرا پرایرا،      

قای  ابوقوع سلطنت محمداضا شاه اا ایاا، اترفرا    

به صنوا، ماال کااتا  ائیس جمرهروا    .  نظا ااشتند

شراه ایرگرا      » : وقت آمایکا اا این نشست اصالم کاا

ییراا مراام     .  قااا به ماند، و ااامه حکومت نیرسرت  

 «.ایاا، به هیچ او  خواها، او نیستند

ای نگاانی ها  اصلی ساا، ایرن کشرواهرا نرفروذ             

ها  متضاا با منافع آنها اا خلرل ترحروالت       اندیشه

آنها نگاا، گستا  حضوا شواو  و نفروذ  .  ایاا، بوا

ای طافری هرم اهربرا          .  کمونیست اا ایاا، بواند

اصتااضات ایاا، توسط صابما، اینی  نگراانری هرا       

اشد احساسات اینی ماام و حضوا پاانگ این اا   

 .کاا جامعه اا ایجاا می

گو   ساا، این چهراا کشروا       و پس ای سه اوی گفت 

باقی ماند، شاه اا ایاا، اا براصرت ترداوم برحراا،          

کااتا بعد ای نشست گواابوی قرد ااشت با .  اانستند

یرک  .    ایاا، با امام خمینی مااکاه کرنرد   سا آینده

اوی پس ای پایا، این کنفاانس  نظاات خوا اا توسط 

او تن ای مقامات فاانسو  به اطالع امام خرمریرنری     

  کااتا جلوگیا  امام ای    اساند  مهم تاین خواسته

 .م ابفت ماام با حکومت ب تیاا بوا

 سمیرا کریمشاهی

  کااتا جلوگیرا  امرام ای        اساند  مهم تاین خواسته

امام طبق چیرز    .  م ابفت ماام با حکومت ب تیاا بوا

شد ااخواست کااتا اا اا کراا و           که پیش بینی می

  قابل توجهی که خطاب به ائیس جمهوا آمایکا  نکته

اصالم کاا این بوا که کااتا و آمایکا ای اخابت اا امروا  

 .ایاا، است بکشند تا خواسته مشاوع ملت محقق شوا

کااتا باا  حمایت ای محمداضا شاه اقدامات م تلرفری    

  پیاوی  انقالب اسالمی و ایام  انجام ااا اما اا آستانه

  ملت باا  تغیریرا    کنفاانس گواابوی  باتوجه به ااااه

اژیم  ساا، شاکت کننده اا کنفاانس اا متقاصد کااه 

ا  جزء خاوج شاه ای کشوا نیست و صاملی که  بوا چااه

 .حفظ قدات او اا ایاا، اا تضمین کند  وجوا ندااا

ااااه ماام اا ااستا  بااندای  نظام سلطنتی و اهبا   

-ها اا اچاا ساااگرمری و بری       امام خمینی این کشوا

بانامگی باا  تغییا جهت اوضاع ایاا، طبق اهداف خوا 

 .کااه بوا

کنفاانس گواابوی هم جزء آخاین ترال  هرا  ایرن        

هرا اا نرظرا        ا  مطلوبی که آ، کشواها بوا که نتیجه

ااشتند ای آ، حاصل نشد و بهتاین چااه اا اا بدتایرن  

 . چیز  که هااس اخ ااانش اا ااشتند  ایدند

 .یعنی خاوج محمد اضا ای کشوا

 

 !کنفرانس گوادلوپ، سعی باطل
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 ایرانی ها چه آرزویی در سر دارند؟  

این کتاب توسط میشل فوکو نوشته و با تاجمه   حسریرن مرعرررومری         

 .همدانی اا انتشااات هامس به چای اسیده است

اا این کتاب میشل فوکو حوااث جامعه   ایاا،  پیش ای وقوع نرهرایری        

اا واقع این کتاب حاصل او سفا فوکرو  .  کندانقالب اسالمی اا گزاا  می

  به ایاا، قبل ای انقالب اسالمی است تا بتواند انقالب اسالمی اا به ماابره 

واقعیتی صینیت یافته و تأثیا گااا اا ماگ و پیدایش اندیشه هرا برهرترا       

-او اا هشت ب ش کوتاه که به صوات مقابه و گزاا  ااائه مری   .  بشناسد

 .شوا سعی اا این کاا اااا

کتاب با نقش و جایگاه ااتش اا این مهم شاوع و به صنوا، کلید اسرالمری   

  سیاسی   نوسای   که پاوژهفوکو پاوژه.  شواجنبش ماامی معافی می

شاه اا ااستا  اگاگونی جامعه ایاا، است  اا به ابیل صدم تعلق به بسترا  

او کاتابیزوا .  ااندبوا، تفکاات شاه شکست پایا می «کمابیست»ایاانی و 

اانرد کره اا اواا،         این شکست پایا  اا اندیشه ها  اسالم شیعی می

انقالب اا قاب  اسالم انقالبی و با اهبایت اوحانیت ماامی باوی ااشرتره     

 .است

ها ای این جنبش اا ااامه  او اا جست وجو  این  پاسش که اویا  ایاانی

حرکرومرت    .  یابرد ها  انقالبی چیست؟ تحقق حکومت اسالمی اا پاسخ می

. است «خواست سیاسی»اسالمی که به یصم نویسنده نه ایده و آاما، بلکه 

خواست سیاسی  کره اا ترال  اسرت ترا             

سریراسرت    .  سیاست  بعد معنو  پیدا کرنرد    

معنو  که غاب مسیحی  اای  و کااباا آ،   

  .اا گم کااه بوا

اا آخا  نویسنده ااشاایط انقالبی پیش آمده  

با پا انگ کاا، ابتهابات سیاسی و اصترابرات  

ماامی  اا تال  است تا وضعیت سریراسری      

  .حال و آینده ایاا، اا باینمایی و تحلیل کند

.جهت ارسال آثار خود با ما در تماس باشید  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدایا صشق به انقالب اسالمی و اهبا کبیا             

وا است که اگا       انقالب  چنا، اا وجوام شعله     

ها   تاین شکنجه   ام کنند و یا ییا س ت        تکه  تکه

 .قااا گیام  او اا تنها ن واهم گااشت

و به صنوا، یک فاا  ای آحاا ملت مسلما، به            

اهم   تمامی ملت خروصاً مسئوبین اما تاکا می      

که همیشه اا جهت اسالم و قاآ، بواه باشید و           

هیچ مسئله و اوشی شما اا ای هدف و جهتی که           

 .اااید  منحاف ننماید

ایگا این که سعی کنید اا کااهایتا، نیت خوا          

اا خاب  نمواه و اصمابتا، اا ای ها شاک و ایا             

حساات و بغض پاک نمایید تا هم اجا خوا اا            

چنا، که    بباید و هم بتوانید مسئوبیت خوا اا آ، 

خواهند  انجام اااه      خداوند  اسالم و امام می      

این اا هاگز فاامو  نکنید تا خوا اا            . باشید

 .شوا نساییم و تغییا ندهیم  جامعه ساخته نمی

وصیت نامه     

 شهید ابراهیم هادی

جمهوا  اسالمی یک نظامی است که اا طرول  

ها  متماا  اا مقابل نظام جاهلریّرت   این سال

مدا، ایستااگی و مقاومت کرااه اسرت  براا        

  ابزااها  خوا  به اشرمرنری برا او          جاهلیّت مدا، با همه

باخاسته؛ همه صلیه جمهوا  اسالمی قیام کااند و نتوانستنرد  

واااا بره  [ آ، اا]جمهوا  اسالمی اا شکست بدهند؛ نتوانستند 

 .نشینی کنند صق 

آ، چیز  که موج  شده است این جمهوا  اسالمی بحمدابلّه 

  بیشتا   اوی جلوه ابّهت خوا  اا اا انیا حفظ بکند و اویبه

همه توطئه و مانند اینها نتواند تأثیا بگاااا   اا انیا بکند و این

ها  ااسخ است کره    ها  ماام است؛ صلّت  این ایما، فداکاا 

 .مظها کامل و صابی آ، صباات است ای شهدا

اهبا انقالب اا جمع باگزااکنندگا، کنگاه شهدا  سیسترا، و    * 

 ۴1719۴۴9۴1. بلوچستا،

 

خروااگرا،ِ      اسالم پاباهنگا،  اسالم تاییانه

. هرا براشرد      آوا محاومیت تاایخِ تلخ وشام

     هنا  ییبا و پاک است  که کروبرنرده     

آشام  ااا  مدا، و کمونیسم خو،   سامایه

  اسالم افاه و تجمل  اسرالم   کننده و نابوا

ابتقاط  اسالم سای  و فاومایگی  اسرالم    

ااا و اا یک کرلرمره اسرالم         مافهین بی

 . «آمایکایی باشد

امام با صااحت تمام مایها اا براا  مرا        

اماوی نیز ایرن حراکرت      . مش   کااه اند

ینده است و شاید بدو، یااآوا  س رنرا،   

امام  خط قامزها باایما، بسیاا کرمرانرگ    

 .شده باشند

خرواسرت کره اشرمرن برا             امام نرمری   

سوءاستفااه ای نام و بباس این  انرقرالب     

 .اسالمی اا ای اهداف خویش منحاف سایا 

باا  طایقه اهل بیت و تشیع ااستین اا به  

صنوا، اسالم ناب محمد  تبیین نمروا و    

اا مقابل آ، اسالم سایشکاا و افاه طلر    

که نمونه   خااجی آ، صابستا، سعروا   

و باخی ای ایگا کشوا ها  مسلما، بواند 

 .اا به صنوا، اسالم امایکایی معافی نموا

 

 


