
آن انسانی که در راه دفاع از ملت و کشور و عدالت و حقیقت و ایستادگی در مقابل تجاوز و زورگویی و دست اندازِى مراکز قدرت جهانی 
وارد میدان می شود، براى ارزش می جنگد. اگر هیچ کس هم او را نشناسد و گمنام بمیرد و گمنام بماند، در ملکوت آسمان ها فرشتگان 
الهی او را با سِر انگشت به هم نشان می دهند؛ او نمی میرد: »و ال تحسبّن الّذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا«؛ این ها را مرده مپندارید؛ اینها 

زندگان جاوید و منبع الهامند.   ۸۳/۷/۲۲

فرشتگانالهی،شهیدگمنامرابههمنشانمیدهند

اینشمارهتقدیممیشودبهروحپرفتوح
1۳5شهیدگمناماخیر

قرآن تفسیر

امام کالم

اگر قیام سیدالشهدا نبود، امروز هم 

نمی توانستیم پیروز بشویم      
 مــا بایــد همــه متوجــه ایــن معنــا باشــیم 
کــه اگــر قیــام حضــرت سیدالشــهدا 
ســام اهلل علیه نبــود، امــروز هــم مــا 
تمــام  بشــویم.  پیــروز  نمی توانســتیم 

ــس  ــن مجال ــر ای ــرای خاط ــد، ب ــا ش ــروزی م ــدا پی ــه مب ــه ای ک ــن وحــدت کلم ای
عــزا و ایــن مجالــس ســوگواری و ایــن مجالــس تبلیــغ و ترویــج اســام شــد. ســید 
ــت  ــه زحم ــدون اینک ــه ب ــت ک ــرای مل ــرد ب ــم ک ــیله ای فراه ــک وس ــان ی مظلوم
ــه  ــودش ب ــهدا از کار خ ــرت سیدالش ــد... حض ــردم مجتمع ان ــت، م ــرای مل ــد ب باش
ــد چــه جــور باشــد... کیفیــت مبــارزه را،  مــا تعلیــم کــرد کــه در میــدان وضــع بای
ــد چطــور  ــاد بای ــت زی ــا جمعی ــم ب ــک جمعیــت ک ــن ی ــارزه بی ــت اینکــه مب کیفی
باشــد، کیفیــت اینکــه قیــام در مقابــل یــک حکومــت قلــدری کــه همــه جــا را در 
دســت دارد، بــا یــک عــده معــدود بایــد چطــور باشــد، اینهــا چیزهایــی اســت کــه 

ــر 1361 ــت.    25 مه ــه اس ــت آموخت ــه مل ــهدا ب ــید الش ــرت س حض

....

ایرانی خانواده
ایناست حزباهلل

انتقاد براى اصالح الزم است، انتقاد یک عمل دوســتانه است، عمل خصمانه نیست؛ 
وقتی شما انتقاد می کنید یک عمل دوستانه است؛ همین»امَُلؤِمُن ِمرآُة امُلؤِمن«،]یعنی[ 
آنچه را در طرف مقابل وجود دارد که عیب در او اســت و مورد انتقاد شما است، شما 
آن را درمی آورید، به او می گویید، این بسیار کار خوبی است؛ انتقاد باید انجام بگیرد. 
گاهی اوقات انتقاد بایســتی عمومی هم باشد؛ ما همیشــه معتقد نیستیم که انتقاد 
بایستی درِگوشی باشد؛ نه، گاهی هم باید عمومی باشــد، اّما اینکه ما به نحوى انتقاد 
بکنیم که آن شــنونده ى انتقاد به تعبیر رایج بنِد دلش پاره بشود و بگوید »دیگر همه 
چیز از دســت رفت، پدرمان درآمد«، این جورى نباید انتقــاد بکنیم؛ ما گاهی اوقات 

اشتباه می کنیم در کیفّیت انتقاد کردن و این جورى کار می کنیم.  9۷/6/15

انتقادیکعملدوستانهاستنهخصمانه

البالغه نهج

تراز هیئت

خوانی باز

تحلیلسیاسی روش

هفته گزارش

رهبری خاطرات

حدیث شرح

ُروا أَْنُفَسُهْم ِبَضَعَفِة  حضرت امیرالمؤمنین)( می فرماید: »إِنَّ اللََّه َتَعاَل َفرََض َعَل أَِئَِّة اْلَعْدِل أَْن ُيَقدِّ
النَّاس«)1(؛ یعنی صاحبان مناصب در نظام حق، حق ندارند خودشــان را با اعیان و اشراف 

مقایسه کنند و بگویند چون اشراف و اعیان این گونه خانه و زندگی دارند و این طور گذران 
می کنند، پس ما هم که صاحب این منصب و این مســؤولیت در جمهورى اسالمی یا در 
نظام اسالمی و حاکمیت اسالمی هستیم، سعی کنیم مثل آنها زندگی کنیم؛ یا این که چون 
رؤسا و مسؤوالن و وزراى کشورهاى دیگر در نظام هاى غیر الهی و غیر حق این طور زندگی 
می کنند، این طور خوشگذرانی می کنند و این گونه از امکانات مادى استفاده می کنند، ما هم 
بایستی همان طور زندگی کنیم... پس با چه کسانی باید زندگِی خودشان را اندازه بگیرند؟ 
ُروا أَْنُفَسُهْم ِبَضَعَفِة النَّاس«؛ با مردم معمولی، آن هم ضعیف ها و پایین ترهایشان. در این  »أَْن ُيَقدِّ
عبارت، این تعبیر نیست که مثل آنها زندگی کن - ممکن است هر کسی نتواند آن گونه 
زندگی را بر خودش تنگ بگیرد - اما این هست که خودت را با او اندازه بگیر و با او مقایسه 

کن؛ نه با اعیان و اشراف و با فالن پولدار و فالن سرمایه دار.    ۷9/9/۲5|1(خطبه۲۰9

امام حسین )(، کسی نبود که زمان و دشمن را نشناسد. می دانست دشمن چه خباثت هایی 
خواهد کرد. درعین حال، این ایمان و امید را داشت که همین حرکت مظلومانه و غریبانه ى او، 
باألخره دشمن را هم در کوتاه مّدت و هم در بلندمّدت شکست خواهد داد. و همین طور هم شد... 
هم در کوتاه مّدت امام حسین  )( پیروز شد و هم در بلندمّدت. در کوتاه مّدت به این ترتیب که، 
خوِد این قیام و شهادت مظلومانه و اسارت خاندان آن بزرگوار، نظام حکومت بنی امّیه را متزلزل 
کرد. بعد از همین حادثه بود که در دنیاى اسالم - در مدینه و در مکه- پی درپی حوادثی پیش آمد 
و باألخره منجر به نابودى سلسله ى آل ابی سفیان شد... در دراز مّدت هم امام حسین  )( پیروز 
شد. شما به تاریخ اسالم نگاه کنید و ببینید چقدر دین در دنیا رشد کرد! چقدر اسالم ریشه دار شد! 
چگونه ملت هاى اسالمی پدیدار شدند و رشد کردند! علوم اسالمی پیشرفت کرد، فقه اسالمی 
پیشرفت کرد و باألخره بعد از گذشت قرن ها، امروز، پرچم اسالم بر فراز بلندترین بام هاى دنیا، 
در اهتزاز است... پس، آن مبارز و مجاهد فی سبیل اهللَّ که آن طور مظلومانه در مقابل دنیا ایستاد و 
خونش ریخته شد و خاندانش به اسارت رفتند، از همه جهت، بر دشمن خود پیروز شد.    ۷1/4/1۰

نتایجکوتاهمدتوبلندمدتقیامعاشورامسئوالنحقندارندخودشانرابااشرافمقایسهکنند

راهیکهرزمندگانماازسیدالشهداءآموختند
آن روز کسـانی که در مبـارزه ى معنوى بین فضایـل و رذایل اخالقی پیروز شـدند و 
در صف آرایـی میـان جنـود عقـل و جنود جهـل توانسـتند جنـود عقل را بـر جنود 
جهـل غلبـه دهنـد، عـّده ى اندکـی بیـش نبودنـد؛ امـا پایـدارى و اصـرار آنهـا بـر 
اسـتقامت در آن میدان شـرف، موجب شـد که در طول تاریـخ، هزاران هزار انسـان 
آن درس را فراگرفتنـد و همـان راه را رفتند. اگر آنهـا در وجود خودشـان فضیلت را 
بـر رذیلـت پیـروز نمی کردنـد، درخـت فضیلـت در تاریـخ خشـک می شـد؛ اما آن 
درخت را آبیـارى کردند و شـما در زمـان خودتـان خیلی هـا را دیدید کـه در درون 
خود فضیلـت را بر رذیلت پیـروز و هواهـاى نفسـانی را مقهور احساسـات و بینش و 
تفّکر صحیـح دینی و عقالنـی کردند. همیـن پادگان دوکوهـه و پادگان هـاى دیگر 
و میدانهـاى جنـگ و سرتاسـر کشـور، شـاهد ده هـا و صدها هـزار نفـر از آنهـا بوده 

است.  ۸1/1/9

آیتاهللخامنهایدرجمعرزمندگانلشکر۳1عاشورا|6۷/5/۲9

رهبری مطالبه
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ترس از حادثه ى عاشورا و شهداى آن، از زمان خلفاى بنی امّیه شروع شده و تا زمان ما ادامه 
یافته اســت و شــما یک نمونه اش را در دوران انقالب خودمان دیدید. وقتی که محّرم از راه 
می رسید، نظاِم مرتجِع کافِر فاسِق فاسِد پهلوى، می دید دیگر دستش بسته است و نمی تواند 
علیه مردِم مبارزِ عاشورایی، کارى انجام دهد. در واقع مسؤولین آن نظام، ناتوانی خود را ناشی از 
فرا رسیدن محّرم می دانستند. در گزارش هاى برجا مانده از آن رژیم منحوس، اشارت ها، بلکه 
صراحت هایی وجود دارد که نشان می دهد آنها با فرارسیدن محّرم، دست و پایشان را حسابی 
گم می کردند. امام بزرگوار ما رضوان اهللَّ علیه، آن مرد حکیِم تیزبیِن دین شناِس دنیاشناِس 
انسان شناس، خوب فهمید که از این حادثه براى پیشبرد هدف امام حسین )( چگونه باید 
استفاده کند و کرد. امام بزرگوار ما، محّرم را به عنوان ماهی که در آن، خون بر شمشیر پیروز 
می شود، مطرح نمود و به برکت محّرم، با همین تحلیل و منطق، خون را بر شمشیر پیروز کرد. 
این، یک نمونه از جلوه هاى نعمت ماه محّرم و مجالس ذکر و یاد امام حسین )( است که 

شما دیدید.   ۷۳/۳/1۷

پهلویدستوپایشراگممیکردوقتیمحرممیرسید

ــور  ــت حض ــه عظم ــت ک ــخ اس ــته ى تاری ــه ى برجس ــک نمون ــرى ی ــب کب زین
ــه  ــه گفت ــد. اینک ــان می ده ــخ نش ــائل تاری ــن مس ــی از مهم تری ــک زن را در یک ی
ــه  ــد - ک ــروز ش ــیر پی ــر شمش ــون ب ــال، خ ــه ى کرب ــورا، در حادث ــود در عاش می ش
واقعــاً پیــروز شــد - عامــل ایــن پیــروزى، حضــرت زینــب بــود؛ وااّل خــون در کربــال 
ــاى حــق در عرصــه ى  ــرى نیروه ــا شکســت ظاه ــی ب ــه ى نظام ــام شــد. حادث تم
عاشــورا بــه پایــان رســید؛ امــا آن چیــزى کــه موجــب شــد ایــن شکســت نظامــِی 
ــود از منــش  ــارت ب ــِی دائمــی شــود، عب ــروزى قطع ــک پی ــه ی ــل ب ظاهــرى، تبدی
ــر عهــده گرفــت؛ ایــن خیلــی چیــز  زینــب کبــرى ؛ نقشــی کــه حضــرت زینــب ب
ــخ نیســت؛ زن در  ــه نشــان داد کــه زن در حاشــیه ى تاری مهمــی اســت. ایــن حادث

۸9/۲/1 ــرار دارد.  ــی ق ــم تاریخ ــوادث مه ــن ح مت

یکزن،حادثهکربالراتبدیلبهپیروزیدائمیکرد

جنگ ها با همه ى بدى هایی که 
دارند، از جهاتی می توانند داراى 
حسن هم باشند. مثال در جنگ ها است که 
"استعدادهاى انســان" ظهور و بروز پیدا 
می کند. »دفاع مقدس وسیله اى شد براى 
اینکه استعدادهاى مکنون در انسان ها، به 
شکل عجیبی بروز کند... مثال فرض کنید 
شهید حسن باقرى من باب مثال، بالشک 
یک طراح جنگی اســت... کســی اطالع 
داشــته باشــد، خواهد دید که واقعا این 
جوان بیست و چند ساله یک طراح جنگ 
است. ِکی؟ در سال 1361؛ ِکی وارد جنگ 
شده اســت؟ در ســال 13۵9. این مسیر 
حرکــت از یــک ســرباز صفر بــه یک 
استراتژیســت نظامی، یک حرکت بیست 
ساله، بیست و پنج ســاله است؛ این جوان 
در ظــرف دو ســال این حرکــت را کرده 

است!« 9۲/9/۲5

وظیفهنیروهایمؤمــنوانقالبیدر
جنگنرم

امروز هم درست اســت که جنگ نظامی 
تمام شــده و دیگر بعید هم هست دشمن 
چنین اشــتباهی را مرتکب شــود، اما در 
عرصه هاى دیگر، جنــگ همچنان ادامه 
دارد. یعنی »ما مواجهیــم با یک حمله ى 
همه جانبه ى فرهنگی و اعتقادى و سیاسِی 
اعالم نشــده... لشــکر فرهنگی دشمن و 
لشکر سیاسی دشمن با همه ى ابزارهایی 
که برایشــان ممکن بوده، حمله کرده اند 
به ما براى سســت کردن اعتقادات دینی 
ما، سســت کردن اعتقادات سیاســی ما، 
تقویت نارضایی ها در داخل کشور، جذب 

جوان ها به خصــوص جوان هــاى فّعال و 
اثرگذار در ســطوح مختلف براى مقاصد 
خودشان؛ دارند کار می کنند.« 94/۷/1۳ 
حال ســؤال این اســت که در مقابل این 
جریان دشــمن چه کار باید کرد؟ »اینجا 
یک لشکرى از جوان هاى مؤمن و انقالبی 
الزم اســت که وارد میدان بشوند، مطالبه 
کنند آرمان ها را و خودشــان کمک کنند 
به تحّقق این آرمان ها.« 9۷/۳/۷ که »اگر 
چنانچه این حجم عظیم و وســیع تهاجم 
به افکار عمومــی از ســوى ضّدانقالب با 
ایــن مطالبه گرى ها مواجه نشــود، قطعاً 

ویرانگرى خواهد کرد.« 97/3/7
اما این نیروهاى مؤمــن و انقالبی، مبتنی 
بر آنچه رهبــر انقــالب در بیانــات این 
هفته ى خود در دانشــگاه علــوم دریایی 
امام خمینی)ره( نوشــهر مطرح فرمودند، 
حداقــل بایــد داراى "چهــار ویژگــی 

شخصیتی" باشند:

1.قدرتایســتادگیداشتهباشند:
یعنی با دیدن هیمنه ى دشمن، نهراسند 
و عقب نشــینی نکننــد. »قدرت هــاى 
استکبارى بیش از آنچه در واقع توانایی و 
اقتدار داشته باشند، با تشر، با اخم، با ابراز 
قدرت، کار خودشان را پیش می برند. اگر 
ملّتی از این تشر نترســید، از این اَخم جا 
نخورد... ابرقدرت ها را به عقب نشینی وادار 

می کند و شکست می دهد.« 9۷/6/1۸

۲.ثباتقدمداشــتهباشند: یعنی 
با  گذشــت زمان، به دالیلی چون "ضعف 
در تحلیل" یا "نداشــتن انگیزه ى الزم"، 

مانند بعضی از "انقالبیون نسل اول" دچار 
آفت هایی مانند انــزوا و انفعال نشــوند. 
»بعضی از بّچه هاى دانشــجو در آن  روز، 
ماهــا را که آن وقت تــازه از زیــر زندان و 
تبعید و ایــن قبیل  چیزها بیــرون آمده 
بودیــم، انقالبی نمی دانســتند؛ یعنی در 
مقام قضاوت، ماهــا را تخطئه می کردند؛ 
همین هایی کــه االن هم هســتند؛ حاال 
بعضی هایشان هنوز هم هســتند؛ یعنی 
واقعــاً اُرتُدکــس ]بودند[، یــک انقالبی 
اُرتُدکِس سفت و ســخت، خیلی قرص و 
محکم- منتها آن ذهنّیت، از محتواى الزم 
خالی بود، ]لذا[ در یک نقطه ى حّساســی 

ضربه خورد.« 96/3/17

۳.انگیزهیالزمبرایتحققآرمانها
راداشتهباشند: اگــر انگیزه ى الزم براى 
تداوم راه وجود نداشته باشد، ممکن است 
در وسط راه، انســان کم آورده و پشیمان 
شــود. مثال بعضــی از جوانان نســل اول 
»کســانی بودند که از روى احساسات، از 
روى هیجان ]کار کردند[؛ احساسات بود، 
احساسات خوبی هم بود و همان احساسات 
کار کرد، یعنی یک نظام کهن را ســرنگون 
کرد و اســالم را رو آورد؛ این را ما کوچک 
نمی گیریم، اّما... از روى احساسات النه ى 
جاسوســی را آن روز رفتند و با شــجاعت 
تمام گرفتند، اّما بعداً رفتند با آمریکایی ها 
صحبت کردند و عذرخواهــی کردند؛ این 
ناشی از چیست؟ ناشــی از کم عمق بودِن 
آن انگیزه اســت. آن انگیزه مّتکی به یک 
زیرســاخت محکم نبود؛ انگیزه بــود، اّما 

زیرساختش محکم نبود.« 96/1۰/۲4

4.تواناییالزمراداشــتهباشــند: 
نیــروى جــوان مؤمــن و انقالبــی، باید 
روحیــه ى »خودبــاورى« و »اعتماد به 
نفس« را هر لحظــه در خود زنده کند، آن 
هم در شــرایطی که دشــمن اصرار دارد 
بذر "نتوانســتن" را در دل جــوان ایرانی 
برویاند. »دشــمن می خواهــد بگوید که 
شما نمی توانید یا ندارید؛ بنده اصرار دارم 
به مردم بگویم که ما می توانیــم و ما دارا 
هستیم و امکاناتمان فراوان است... جوانان 
ما هم باید از کار خسته نشــوند، از ابتکار 
خسته نشــوند، از بعضی از قدرنشناسی ها 
دلســرد نشــوند. بعضی جوان هــا به ما 
شکایت می کنند که »ما این کار را کردیم 
یا می توانستیم بکنیم یا می توانیم بکنیم؛ 
]اّما[ به ما اعتنائی نمی شود«؛ خیلی خب، 
دلسرد نباید بشــوند؛ باید دنبال کنند کار 
را، ابتکار را؛ مسئول هم وظیفه دارد، خود 

جوان هم وظیفه دارد.« 9۷/1/1
با این چهار ویژگی شــخصیتی است که 
می توان دچار "بن بست ها" نشد و حتی در 
"شرایط خطیر" هم منفعل و ناامید نشد. 
اگر استراتژیست هاى جوان جنگ سخت 
همچون حســن باقرى و مهــدى باکرى 
و... توانســتند با این خصوصیات، مرزهاى 
جغرافیایــی کشــور را از تهاجــم مجدد 
دشــمن حفظ کنند، جوان هــاى مؤمن 
و انقالبی جنگ نرم نیــز می توانند با این 
ویژگی ها، از مرزهاى فرهنگی و اعتقادى و 
سیاسی کشور محافظت کنند، تولید علم و 
پیشرفت کشور را شتاب بیشترى بدهند، و 
براى مشکالت امروز راه حل هاى خالقانه و 

میان بُر ارائه کنند. 

ابزاررسانهایدرجنگاقتصادیراجدیبگیرید

ــه  ــد. چ ــی" نمی زن ــوان نظام ــرف را "ت ــه ى ح ــا هم ــا، لزوم 1. در جنگ ه
ــی و  ــدرت نظام ــاظ ق ــه لح ــگ، ب ــرف جن ــک ط ــات، ی ــی اوق ــا گاه بس
تســلیحاتی، دســت برتــر را داشــته باشــد، امــا مقهــور بــازى روانــی و تبلیغی دشــمن 
ــپاه  ــع س ــه نف ــز ب ــن، همه چی ــگ صفی ــورد. در جن ــت بخ ــه و شکس ــرار گرفت ق
ــم  ــه ه ــه ى معاوی ــا خیم ــتر، ت ــک اش ــپاه او، مال ــردار س ــود و س امیرالمؤمنین)(ب
ــپاهیان  ــردن س ــزه ک ــه نی ــرآن ب ــاص و ق ــی عمروع ــازى روان ــک ب ــا ی ــا ب ــید، ام رس
معاویــه، معادلــه کامــال برعکــس شــد. در جریــان قیــام عاشــورا هم دســتگاه امــوى و 
 ،)(ــهداء ــت)( و سیدالش ــل بی ــه اه ــدید علی ــی ش ــگ تبلیغ ــا جن ــدى، ب یزی
توانســتند ایشــان را فــردى خروج کننــده علیــه حاکــم اســالمی نشــان داده و مــردم را 

براى جنگ علیه او بسیج کنند. 

۲.اگــر بپذیریــم کــه امــروز کشــور در شــرایط جنــگ اقتصــادى هســت - که هســت 
- آنــگاه خواهیــم دیــد کــه دشــمن در ایــن جنــگ نیــز از ابــزار روانــی و رســانه اى در 
ــن جنــگ،  ــه در ای ــکار مقابل ــد بخشــی از راه ــر چن ــردن اســت. ه حــال اســتفاده ک
ــزى" و  ــر" و "برنامه ری ــئولین در "تدبی ــالش مس ــا ت ــط ب ــه مرتب ــت ک ــادى اس اقتص
"مدیریــت اقتصــادى" اســت، امــا گاهــی بخــش مهم تــر آن، وابســته بــه نــوع رفتــار 
ــی  ــگ روان ــر از جن ــادى متأث ــد زی ــا ح ــه آن، ت ــگ اقتصــادى اســت ک ــردم در جن م
دشــمن اســت. هــدف اصلــی بــه کار بــردن ابزارهــاى رســانه اى چــون شایعه ســازى، 
دروغ گویــی، بزرگنمایــی و... ایجــاد آشــفتگی در ذهــن مــردم بــراى بــروز نابســامانی 
ــه مســئولین و به دســت گرفتــن مدیریــت افــکار عمومــی  اقتصــادى، بی اعتمــادى ب

ــت.  ــارج از مرزهاس ــردم از خ م

ــان  ــر کارشناس ــکه و ارز اکث ــازار س ــاب ب ــر الته ــاى اخی ــال، در قضای ــراى مث ۳. ب
ــا  ــادى. آنه ــا اقتص ــد ت ــی می دانن ــی روان ــا را عمل ــن قیمت ه ــاال رفت ــادى، ب اقتص
ــاى  ــده و درآمده ــال نش ــی اعم ــاى نفت ــوز تحریم ه ــه هن ــرایطی ک ــد در ش معتقدن
ناشــی از آن همچنــان برقــرار اســت، دشــمن بــا جنــگ رســانه اى منســجم توانســت 
فضــاى ذهنــی جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار داده و بــا ســرریز شــدن مــردم بــه بازارها، 
ــدار  ــالب در دی ــر انق ــم رهب ــن ه ــراى همی ــوند. ب ــا ش ــن قیمت ه ــه باالرفت ــر ب منج
ــی از  ــد: »بخــش مهّم ــاره فرمودن ــا مجلــس خبــرگان رهبــرى در این ب اخیــر خــود ب
مســئله ى ســّکه و ارز و کاهــش ارزش پــول ملّــی و بــاال رفتــن قیمــت ارزهــاى بیگانــه 
ــات اســت،  ــن تبلیغ ــد؛ یعنــی همی ــاق می افت ــات دارد اتّف ــن تبلیغ به وســیله ى همی
ــد  ــان می بینی ــما ناگه ــد، ش ــازى می کنن ــد زمینه س ــه دارن ــانه هایند ک ــن رس همی
کــه یــک قیمــت، دو برابــر شــد؛ ]یعنــی[ بــه فاصلــه ى کمــی ارزش پــول ملّــی نصــف 
ــن  ــّدت کوتاهــی نصــف شــد؛ ای ــی در م ــول ملّ ــد پ ــدرت خری ــوان و ق ــاًل ت شــد، مث

ــد.« 9۷/6/15  ــام می دهن ــد انج ــن کار را دارن ــانه ها ای اگر جلسـه ى مذهبی مـا و خوانندگـی و مّداحی مـا یا منبر مـا به ایـن نتیجه منتهی رس
بشـود از پاى منبـر، بی اعتقـاد به آینـده و ناامیـد از آینده بلند شـوند، مـا این فرصت 
را هـدر داده ایـم و کفـران کرده ایـم ایـن نعمـت را؛ اگر از پـاى منبر مـا یـا مّداحی ما 
مردم درحالی بلند شـوند کـه هیچ گونه آگاهی نسـبت بـه وضع خودشـان و وظایف 
خودشـان پیدا نکرده باشـند، مـا این فرصـت را از دسـت داده ایـم؛ اگـر خداى نکرده 
جلسـات مـا، جلسـات وحدت شـکن باشـد، ایـن فرصـت را از دسـت داده ایـم؛ اگـر 
کیفّیت حـرف زدن ما یـا مضمون حرف هـاى ما جورى باشـد که دشـمنان مـا را در 
لـوا نِعَمـَت اهللِ ُکفـراً -  تبدیل  هدف هایشـان موّفـق بکند، ما ایـن نعمت الهـی را - بَدَّ

کرده ایم بـه نقمت؛ ایـن را بایـد مواظب بـود، بایـد مراقب بـود. 9۳/1/۳1

فرصتمراسممحرمراازدستدادهایماگر...

نشریهجـامـعـهمـؤمنوانـقـالبــیسالچهارم،شماره15۰|هفتـهچهارمشهریور9۷هفتهنامهخبـری-تبیینی

بن بست شکن های   نسل   سومی
جدیدترینبیاناترهبرانقالبدربارهچهارویژگینیروهایمؤمنوانقالبی

یک جنگ هست که از آن جنگ، خیلی اوقات غفلت داریم؛ اهّمّیت آن  1
جنگ، کمتر از جنگ اقتصادى نیســت، بلکه گاهی زمینه ساز تأثیر 
جنگ اقتصادى است؛ آن جنگ چیست؟ آن جنگ، جنگ رسانه اى، جنگ 
فضاسازى عمومی، جنگ تبلیغاتی است؛ خیلی مهم است. بله، از قبل هم این 
وجود داشــته، علیه ما تبلیغات، همیشــه زیاد بوده؛ امروز وضعّیت، شّدت 
بیشترى پیدا کرده است؛ مثل جنگ اقتصادى، قباًل تحریم بود، امروز شّدت 

پیدا کرده. 9۷/6/15

در این جنگ ]رسانه اى[،... شّدت فّعالّیت دشمن و تحّرک دشمن  ۲
زیاد شده، چند برابر شده؛... خبرهاى ما، اّطالعات ما نشان می دهد 
که... تشکیالتی به وجود آمده است به وسیله ى دستگاه جاسوسی رژیم 
صهیونیست و دستگاه جاسوسی آمریکا، اینها تشکیالت درست کرده اند، 
از ســوى قارون هاى منطقه هم دارند پشــتیبانی مالی می شــوند؛... 
برنامه ریزى می کنند و به طور جّدى دارنــد کار می کنند... براى اینکه 

بتوانند فضاى فکرى و تبلیغاتی کشور را آلوده کنند. 9۷/6/15

ملّت مایه ى اقتدار و مایه ى تقویت است نشان کرده اند و آنها را در ۳ نقاط قّوت جمهورى اسالمی را، نقاط قّوتی که براى کشور و براى 
تبلیغات و در برخوردها به عنوان نقاط چالش آفرین معّرفی می کنند؛ 
براى اینکه ملّت ایران را نسبت به آنها دلسرد کنند. فرض بفرمایید یکی 
پیشرفت هسته اى است... این را که یک نقطه ى قّوت ملّی است، آمدند 
در تبلیغات انبوه و متراکم خودشان، در ذهن بعضی ها تبدیل کردند به 

نقطه ى چالش آفرین و نقطه ى ضعف. 9۷/۳/14 

در مورد کارکردهاى مسئوالن کشور؛ کارنامه در باب عملکرد اجرائی مسئوالن. در  باب امنّیت و ثبات، کارکرد، کارکرد بسیار خوبی است؛ در باب علم و فّناورى، کارکردها 4
بسیار خوب است؛ در باب زیرساخت هاى کشور... کارکرد، بسیار کارکرد خوبی است... یک 
کارنامه ى مطلوبی در این زمینه ها وجود دارد؛ در باب توسعه ى اجتماعی همین جور؛ یعنی 
در عملکردها، در بخش هاى مختلف، آمارهاى خرسندکننده اى وجود دارد... در تبلیغات، 
دشمنان سعی می کنند مردم را از واقعّیت هاى مثبت دور کنند، براى اینکه دل هاى آنها را 

نسبت به انقالب اسالمی و نسبت به نظام و نسبت به اسالم چرکین کنند. 9۷/1/1

آنچه مهم است این است که ما به این َجو کمک  نکنیم... ما در آلوده کردن فضاى عمومی ذهن 1
مردم تأثیر نگذاریم؛ یعنی مــا باید در جهت عکس 
عمل کنیم... گاهی اوقات در بیان برخی از مشکالت 
مبالغه می کنیم، گاهی اوقات در بیان آن انتقادى که 
نسبت به یک دســتگاهی یا به یک شخصی داریم، 
مبالغه می کنیم. این مبالغه مضر است؛ این مبالغه در 
آلوده کردن و هرچه بیشــتر مضطرب کردِن افکار 
عمومی به کار خواهد رفت... ویروس بدبینی را نباید 

گسترش داد.9۷/6/15

جورى نباشد که مردم به وضعی دربیایند که  هرچه تبلیغات مثبت در یــک جهتی انجام ۲
بگیرد، قابل باور نباشد براى مردم، ]اّما[ یک کلمه ى 
دروغ از طرف دشمن تا گفته می شود، قابل باور باشد 
براى مردم؛ این چیز خیلی خطرناکی اســت؛ نباید 

اجازه داد که این جورى بشود.9۷/6/15

ما امروز در جامعه مان نیاز مبرم داریم به اینکه آرمان ها را مدام تکرار کنیم... اگر چنانچه این حجم عظیم و وسیع  تهاجم به افکار عمومی از ســوى ضّدانقالب با این مطالبه گرى ها مواجه نشــود، قطعــاً ویرانگرى خواهد کرد. 5
یادآورى آرمان ها... یک سّدى است در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهاى نخبگانی و فضاهاى مدیریّتی... اینجا یک 
لشکرى از جوان هاى مؤمن و انقالبی الزم است که وارد میدان بشوند، مطالبه کنند آرمان ها را و خودشان کمک کنند 

به تحّقق این آرمان ها. 9۷/۳/۷

برایغلبهبرجنگروانیورسانهایدشمن:

لشگرجوانهایمؤمنوانقالبیواردمیدانشوند

یکیازموضوعاتیکهرهبرانقالبدرماههایاخیربهموازاتجنگاقتصادی،نسبتبهآنهشداردادهاند،وجودجنگیروانیورسانهایدشمناستکهاگرچه
پیشازایننیزسابقهداشته،امادریکیدوسالاخیر،ابعادوشدتبیشتریبهخودگرفتهاست.اینکهمختصاتاینجنگچیستونیروهایمؤمنوانقالبیچه

وظیفهایدربرابراینجنگرسانهایدارند،موضوعیاستکهخطحزباهللدراطالعنگاشتزیربهآنپرداختهاست:

نقشه جنگ رسانه ای 
دشمن علیه جمهوری 
اسالمی چیست؟

مراقب باشید وسوسه ى دشمن در فضاى عمومی  ۳
زندگی تأثیر نگــذارد، نفوذ دشــمن نتواند در 
صفوف یکپارچه ى جوانان مؤمن اختالل ایجاد کند. در 

همه ى بخش ها -امروز در بخش هاى فضاى 
مجــازى و در بقّیه ى زمینه ها- دشــمن 
بشّدت فّعال اســت... باید بِایستید، باید از 
خودتان آمادگی و اقتدار نشان بدهید، باید 
ابتکار خودتان و انگیــزه ى خودتان را در 
بخش هاى مختلف به کار ببندید؛ خداى 
متعال به شما کمک خواهد کرد. 9۷/6/1۸

امیدتان را اصالً نباید از دســت بدهید. اینکه  4
همین طور دائماً یأس را بیایند تزریق بکنند در 
داخل جامعه -که دارد می شــود این کار- این کارى 
خصمانه است؛ حاال ممکن است آن کسی که این کار را 
می کند، واقعاً دشمن نباشــد اّما کار دشمنانه دارد 
می کند هر کسی که یأس را ]تزریق می کند[ که »آقا 
نمی شود، فایده ندارد، همه چیز به هم ریخته است«؛ 
نه، این کار ]دشمنانه  است[. امید، شرط 
الزم اســت؛ یکی این. عــزم، اراده، یعنی 
تصمیم گیرى -تصمیم باید گرفت، این 
کارها تصمیم می خواهد- و برنامه ریزى؛ 
بدون برنامه ریزى هم نمی شــود؛ این سه 

چیز را داشته باشید. 9۷/۳/۷

چه کار باید کرد؟

ــین بن علی  ــه حس ــد ک ــه آم ــر آن جامع ــر س ــی ب ــه بالی ــم چ ــد بفهمی ــا بای م
ــت،  ــت می نشس ــند خالف ــر مس ــوارش ب ــدر بزرگ ــه پ ــهرى ک ــان ش )(... در هم
ــه  ــرآن، آن درد را ب ــورد!... ق ــکان نخ ــد و آب از آب ت ــده ش ــده اش گردان ــر بری س
ــن  ــَف ِم ــد: »َفَخَل ــه می فرمای ــت ک ــن اس ــه ای ــد. آن آی ــی می کن ــلمین معرف مس
ــا«)1( دو عامــل، عامــل  ــوَن َغیًّ ــَهواِت َفَســوَف َیلَق ــوا الشَّ ــوَة َواتََّبُع ل ــوا الصَّ َبعِدِهــم َخلــٌف اَضاُع

اصلــی ایــن گمراهــی و انحــراف عمومــی اســت: یکــی دور شــدن از ذکــر خــدا کــه 
ــَهوات«؛ دنبــال شــهوت رانی ها رفتــن؛  مظهــر آن نمــاز اســت... دوم »َواتََّبُعــوا الشَّ
ــزرگ  ــن، درد اساســی و ب ــی... ای ــه: دنیاطلب ــک جمل ــن و در ی ــا رفت ــال هوس ه دنب
اســت. مــا هــم ممکــن اســت بــه ایــن درد دچــار شــویم. اگــر در جامعــه اســالمی، 
ــن  ــر ای ــه فک ــر کــس ب ــف شــود؛ ه ــا ضعی ــرود ی ــن ب ــی از بی ــت آرمانخواه آن حال
باشــد کــه کالهــش را از معرکــه در ببــرد و از دیگــران در دنیــا عقــب نیفتــد؛ این کــه 
ــود و  ــه خ ــم و خالص ــع کنی ــم جم ــم بروی ــا ه ــت، م ــرده اس ــع ک ــرى جم »دیگ
مصالــح خــود را بــر مصالــح جامعــه ترجیــح دهیــم«، معلــوم اســت که بــه ایــن درد 

ــد.     ۷1/4/۲۲ ــم ش ــار خواهی دچ
1(سمریم،آیه59

ماهمممکناست
بهایندرددچارشویم

انقالبیبایدپیچیدگیهایشرائطزمانهرادرککند
انقالبـی بایـد بصیـر باشـد، بایـد بینـا باشـد، بایـد پیچیدگی هـاى شـرائط زمانـه را 
درک کند. مسـئله اینجور سـاده نیسـت کـه یکـی را رد کنیم، یکـی را اثبـات کنیم، 
یکی را قبـول کنیـم؛ اینجـورى نمی شـود. بایـد دقیق باشـید، بایـد شـور انقالبی را 
حفظ کنید، باید با مشـکالت هم بسـازید، بایـد از طعـن و دق دیگران هـم روگردان 
نشـوید، اما باید خامـی هم نکنید؛ مراقب باشـید. مأیوس نشـوید، در صحنـه بمانید؛ 
امـا دقـت کنیـد و مواظـب باشـید رفتـار بعضـی از کسـانی کـه به نظـر شـما جاى 
اعتـراض دارد، شـما را عصبانـی نکنـد، شـما را از کـوره در نبـرد. رفتـار منطقـی و 

عقالئـی یک چیـز الزمـی اسـت.  ۸9/۷/۲9


