
پیامبر می خواست همه عالم 
به نور برسند

 انبیا آمدند که اینهایی که در ظلمتها واقع اند، 
اینهایی که هیچ نمی بینند اّل خودشــان ]را[، و 
هیــچ نمی خواهند اّل برای خودشــان... اینها را 
از این خودخواهی که منشــأ همه ظلمتهاست، 

نجات بدهند و برســانند به خداخواهی که نور 
اســت. آنها ] انبیا [ فکر دیگران هستند قبل از 
اینکه فکر خودشــان باشــند. پیغمبر برای این 
کافرهایــی که مســلمان نمی شــدند و مؤمن 
نمی شــدند غصه می خورد. در آیه شریفه هست 
کــه: مثل اینکــه می خواهی خــودت را هالک 
کنی برای اینها. می خواســت کــه همه عالم به 

نور برسند. مبعوث شده بود برای اینکه همه این 
هیاهوهایی که در دنیا هست و این هیاهوها برای 
خود است، برای رســیدن به قدرت خود است، 
این هیاهوها را از بین ببــرد، و یک خداخواهی 
در مردم ایجاد کند، توجــه به نور ایجاد کند. اگر 
ایجاد بشــود آن، دیگر این همه نزاعهایی که در 

دنیا هست از بین می رود.    ۲ دی ۱۳۵۸

دل نبستن به دشمن
 ایستادگی می آفریند

]بعد از علنی شدن دعوت پیغمبر )( و 
تهدید و تطمیع بــزرگان قریش[ جناب 
ابی طالب پیش پیغمبر آمد و گفت حاال شما هم یک 
خرده ای کوتاه بیائید؛ این ایستادگی به این اندازه 
دیگر چرا؛ الزم نیست. پیغمبر فرمود: »یا عّم! وا... لو 
وضعوا الّشــمس فی یمینی و القمر فی شــمالی 
العرض عن هــذا االمر ال افعله حّتی اظهــره الَلّ او 
یذهب بما فیه« عموجان! اگر خورشید را در دست 
راست من بگذارند، ماه را در دست چپ من بگذارند، 
برای اینکه من از این هدف دست بکشم، سوگند به 
خدا این کار را نمیکنم؛ تا وقتی یا خدا ما را پیروز کند 
یا همه ی ما از بین برویم. بعد در روایت دارد که »ثّم 
اغرورقت عیناه من الّدمع«؛ چشم مبارک پیغمبر 
لبریز اشک شد و از جا بلند شد. ابوطالب این ایمان، 
این استقامت را وقتی که دید، منقلب شد و گفت: 
»یابن اخی اذهب و قل ما احببت«؛ برو هرکاری که 
میخواهی بکــن؛ هدفــت را دنبال کــن. »وا... ال 
اسلّمّنک بشی ء« )1( سوگند به خدا من تو را با هیچ 
چیز عوض نمیکنم. این ایســتادگی، ایســتادگی 
می آفریند... این پایبندی به هدف، نترســیدن از 
دشمن، طمع نورزیدن در آنچه که در دست دشمن 
است، دل نبستن به امتیازی که دشمن میخواهد 
بدهد در مقابل متوقف کردن این راه، ایســتادگی 

می آفریند.    87/5/9
1( شرح  نهج  البالغة، ج 1۴، ص 5۲.

 0952***0939: سالم وخسته نباشید. لطفا 
در واژه نگاری و لوگو نشــریه تجدید نظر نمایید 

چرا که کلمه ا... از اسما متبرکه است.
پاسخ: نشانه نشــریه به گونه ای طراحی شده که 
نگارش کلمه ا... به آن اطالق نشود.لذا حکم اسماء 

متبرکه بر آن جاری نیست.
 0913***0939: ما نشــریه خط حزب ا... رو 
توی منطقه به تعــداد 50 عدد درب منزل بعضی 
خواص و نخبگان و مسئولین توزیع می کنیم. آران 

و بیدگل- کانون صاحب الزمان)( یزدل 
***

از این شماره، به شمارگان نشریه افزوده شد:
توزیع ویژه نامه اربعین در دانشـگاه سراسـری بناب/ 
500 نسـخه در دانشـگاه آزاد شـهرضا توسط بسیج 
دانشـجویی/ توزیـع در دانشـگاه ها و نمـاز جمعـه ی 
شـهررضا با حمایت امام جمعه/ 70 نسـخه در حلقه 
صالحین پایـگاه کریم اهـل بیت )( و بسـیجیان 
حـوزه ابـوذر سـپاه ایـالم/ نسـخه تابلـو اعالنـات در 
مسـجد جامع نارمک و مسـجد النبی  تهران/ توزیع 
در 8 پایـگاه بسـیج توسـط پایـگاه شـهدای اقتـدار 
مهرشـهر کـرج/ 150 نسـخه در یـادواره شـهدای 
شـهرک شـهید ایرانمنـش کرمـان/ 20 نسـخه در 
نمازجمعـه آبپخـش اسـتان بوشـهر توسـط پایگاه 
مقاومت شـهدا/ توزیع نسـخه رنگی بین بسـیجیان 
و پایگاه های همجوار توسـط پایگاه بسـیج شـهدای 
اقتـدار کیانمهـر کـرج/ 500 نسـخه در نشسـتی با 
موضوع تبییـن نفـوذ از طریق پایگاه بسـیج شـهید 
امیری پـور حـوزه 4 عمار مشـهد/ 2000 نسـخه در 
پایگاه های دانشـگاهی و محلی توسـط حوزه بسیج 
دانشجویی دانشـگاه آزاد اصفهان/ 50 نسخه در بین 
نمازگزاران مسـجد الرسـول)(/ انتشـار شـماره 
هفتـم در پایگاه شـهید خزایـی نهاونـد/ توزیـع 20 

نسـخه در شهرسـتان جهرم 

)(اعظـم پیامبـر  درسـهای  کتـاب   
گزیده ای از بیانـات حضرت آیـت ا... خامنه ای 
دربـاره شـخصیت، ویژگی هـا و بعثـت نبـی 
مکرم اسـالم)( اسـت کـه از میـان بیانات 
معظم لـه از خـرداد 1368 تـا شـهریور 1391 
انتخـاب و بـه ترتیـب تاریخی در سـه نسـخه 
فارسـی، عربـی و انگلیسـی ارائه شـده اسـت. 
فرازهای انتخاب شـده از زندگی و شـخصیت 
آن حضـرت، از یـک سـو مرتبـط با درسـهای 
زندگی و بعثـت پیامبر کـه مورد نیـاز همه ی 
انسـانها و جوامـع انسـانی در طـول تاریـخ و 
به ویـژه دوران معاصـر اسـت گلچیـن شـده؛ 
و از سـوی دیگـر تـالش شـده تـا فرازهـای 
انتخاب شـده مناسـب قشـر نخبه، روشنفکر 
و زمامداران کشـورهای اسـالمی باشـد. برای 
دریافت نسـخه اکترونیکـی کتاب بـه آدرس:  
کنیـد.  مراجعـه   http://khl.ink/pymb

به نظر من خیلی از این مشــکالت مربوط به بانوان، ناشــی است از مشــکالت حیات جمعی 
خانواده، به حیثی که زن در آن محور است. ما خالهای قانونی و عادتی و سنتی عجیب و فراوانی 
داریم. گاهی اوقات خانمهائی با مــا تماس میگیرند - یا از مجلس، یا از حــوزه، یا از مراجعات 
گوناگون مردمی، یا از مراکز دیگر - و مشکالتشــان را میگویند؛ این مشــکالت عمدتا مربوط 
میشــود به مشــکالت داخل خانواده. اگر زن داخل خانواده امنیت روانی داشته باشد، امنیت 
اخالقی داشته باشد، آسایش داشــته باشد، سکن داشته باشد، حقیقتا شــوهر برای او لباس 
محسوب شــود - همچنان که او لباس شوهر اســت -  و همچنان که قرآن خواسته، مودت و 
رحمت بین اینها باشد، و اگر »و لهن مثل الذی علیهن« در خانواده رعایت شود - این چیزهائی 
که اصول کلی و اساسی است - آنگاه مشکالت بیرون خانواده برای زن قابل تحمل خواهد شد؛ 
اصال بر اینها فائق می آید. اگر زن در آسایشــگاه خود، در ســنگر اصلی خود، بتواند مشکالت 

خودش را کاهش بدهد، بالشک در عرصه ی اجتماع هم خواهد توانست. 90/10/1۴

نشریه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیات های مذهبی    |    شماره یازدهم|  هفته سوم آذر9۴     |   چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن و انقالبی

یک عمل خرافی در پایان ماه صفر
 س( در شب اول ماه ربیع االول از حدود نیمه شب 
تا اذان صبح افرادی که با در دست داشتن شمع 
پشت درب مساجد مراجعه و با کوبیدن به درب 
مساجد و خواندن اذکاری توسل جسته و حاجات 
طلب می نمایند، البته این عمل را تا هفت مسجد 
ادامه می دهند و خصوصاً این حال توسل در هنگام 
اذان صبح به اوج خود می رسد و معتقد هستند 
بدینوسیله اتمام ماه صفر و آمدن ماه ربیع االول را 

خبر می دهند نظر حضرتعالی در این باره چیست؟
 ج( عمل مذکور مســتند روایی ندارد و شــیوه ای 
قابل تأیید نیست. اگر چه اصل اذکار و ادعیه و طلب 
حاجات از خداوند متعال عمل پســندیده ای است، 
لکن اشکال در شــیوه عمل به نحو یاد شده است، 
آقایان علمای اعالم )دامــت افاضاتهم( و مؤمنین 
)ایدهم ا... تعالی( با پنــد و اندرز و موعظه و نصیحت 
از رواج چنین رفتارهایی که چه بســا ممکن است 

منتهی به َوْهن مذهب گردد، جلوگیری نمایند. 
  استفتائات جدید؛ بخش والدت ها و اعیاد

)(درسهای پیامبر اعظم

»آسایش« زن در خانواده باید تأمین شود

صاحب امتیاز:
 موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی       

ارتـبـاط بـا نـشـریه جـامـــعـه مـؤمــن و انـقــالبــی
خط حزب ا...                                

حضور حضرت آیت ا... خامنه ای
در جوار مضجع شریف 

)( حضرت علی بن موسی الرضا

انقالب که شد روحانیون خراسانی هم یکی 
از پای ثابتهای غبارروبی حرم رضوی شدند. 

آیت ا... خامنه ای که روزگاری یک پایش جبهه 
بود و یک پایش نمازجمعه، بعدتر هم مسئولیت 

ریاست جمهوری را بر عهده داشت،توفیِق 
غبارروبی حرم رضوی فرصتی بود برای 

تجدیدقوا و تجدیدعهد با ولی نعمت ایران. 

• در تصویر حرضت آیت ا... خامنه ای در دو دوره ریاست 

جمهوری و رهربی در این آئین روحانی دیده می شوند.
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هفـته نـامه خبری-تحلیـلی  خط حزب  ا...

این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهید  محراب
آیت ا... عبدالحسین 
دستغیب شیرازی

مزار:  جنب مرقد حضرت شاهچراغ )ع(تاریخ شهادت:    60/09/۲0 شهادت: ترور توسط منافقین در مسیر  نماز جمعه شیراز

آنان کـه از سـوابق زندگانـی این شـهید بزرگـوار آگاهنـد می دانند کـه او از نخسـتین 
کسـانی بود که پرچم تبلیغ انقالب اسـالمی را در سـخت ترین شـرایط در استان فارس 
برافراشـت و بر معابر و مجامع، نام امام امـت را بر زبان جاری سـاخت... این چهره پارسـا 
و پرهیـزکار در بهترین بخـش از عمـر پربرکتـش، بی اعتنا به زخـارف دنیـوی همت و 
نیروی خود را در راه اسـتقرار حاکمیـت ا... صرف کرد و بـه یاد خدا دلخوش بـود که »اال 

بذکر ا... تطمئن القلـوب« 60/9/۲0

عمر بابرکتی که صرف استقرار حاکمیت ا... شد

ملت ایران، اّمت اسالمي و همه بشریت امروز بیش از هر زمان دیگر 
به درسهاي پیامبر اعظم)( ، نیازمند است. »خدای متعال به ما 
مسلمانان دستور داده است که از پیامبر تبعیت کنیم. این تبعیت، 
در همه چیز زندگی است. آن بزرگوار، نه فقط در گفتار خود، بلکه در 
رفتار خود، در هیأت زندگی خود، در چگونگی معاشرت خود با مردم 
و با خانواده، در برخوردش با دوســتان، در معامله اش با دشــمنان و 
بیگانگان، در رفتارش با ضعفا و با اقویا، در همه چیز اسوه و الگوست.« 
)70/07/05( الگوگیری از پیامبر اعظم )( اما مســتلزم شــناخت 
شخصیت ایشان و مطالعه ی ســیره ی پربرکت نبوی است. »خدای 
متعال در سوره ی سراسر حماســه و درس فتح، بعد از آن که همه ی 
آیات حماســه را بیان می کند، درباره ی پیغمبــر و اصحاب پیغمبر 
می فرماید: »اشّداء علی الکّفار رحماء بینهم«.   یعنی »به متجاوز امان 
نمی دهند؛ اّما در میان خود برادرانــه رفتار می کنند.« )75/06/۲7( » 
یعنی ما با دشمنان، با استکبار سِر آشتی نداریم و با برادران مسلمان 
بنای بر دشمنی و عداوت نداریم؛ بنای بر دوستی و رفاقت و برادری 
داریم.« )9۴/05/۲6( اما درباره ی معنای دقیق واژه های به کار رفته در 

این آیه ی نورانی نکات ظریفی وجود دارد: 
1. »اشداء بر کفار، معنایش این نیست که با کفار دائم در حال جنگند. 
اشداء، شدت، یعنی استحکام، اســتواری، خورده نشدن. یک فلزی 
زنگ میزند، خورده میشود، پوک میشود، از بین میرود؛ یک فلز هم 
قرنهای متمادی که بگذرد، دچار خوردگی و زنگ زدگی و پوسیدگی 
و پوکی نمیشــود. اشداء یعنی این... اســتحکام یک وقت در میدان 
جنگ اســت، یک جور بروز میکند؛ یک وقت در میدان گفتگوی با 
دشمن است، یک جور بروز میکند. شما ببینید پیغمبر در جنگهای 
خود، آنجائی کــه الزم بود با طرف خود و دشــمن خود حرف بزند، 
چه جوری حرف میزند. ســرتا پای نقشه ی پیغمبر استحکام است؛ 
استوار؛ یک ذره خلل نیســت. در جنگ احزاب پیغمبر با طرفهای 
مقابل وارد گفتگو شد، اما چه گفتگوئی! تاریخ را بخوانید. اگر جنگ 
است، با شدت؛ اگر گفتگو است، با شدت؛ اگر تعامل است، با شدت؛ 
با استحکام. این معنای اشداء علی الکفار است.« )87/05/09(   »قرآن 
درباره ی آهن می گوید: فیه بأس شدید.  شدید است یعنی مستحکم 

3  اســت. شــّدت در این جا به معنای ظلم و خونریزی نیست. 

روایت آیت ا... شاهرودی از پیامبر )(  ، خاکریز مستحکم در برابر کفار
تاسیس مجلس اعلی عراق توسط آیت ا... خامنه ای

نفوذ؛ اشغال بدون جنگ
گزارشی از پروژه برنامه ریزی شده، گسترده و همه جانبه نظام سلطه علیه ملت ایران

ویژه روایت

آیت ا... خامنه ای که خدا حفظشان کند، از طرف حضرت امام   
مســئول شــده بودند بحث عراق را دنبال کنند. گمانم اوایل 
ریاست جمهوری ایشــان بود. اعضای »جماعه العلما« همه از 
نجفی ها بودند. کربالیی ها هم مستقالً برای خود جماعت هایی 
را راه انداخته بودند و بیشتر با آقای منتظری و سید مهدی هاشمی سر 
و کار داشتند. آقا دیدند این شیوه مناسبی نیست و پیشنهاد کردند 
مجلسی به نام مجلس اعلی تشکیل شود. جنگ هم شروع شده بود و 
ضرورت ایجاب می کرد که یک مجلس درســت و حسابی تشکیل 
شود که همه اینها را در خود جمع کند. در واقع پیشنهاد مجلس اعلی 
را ایشان دادند و از همه ما که بیشترمان در قم بودیم دعوت کردند. به 
بنده هم مســتقیم زنگ زدند. تا قبل از آن با ایشــان سالم و علیک 
داشــتیم، ولی نه زیاد. یکی یکی افراد را دعوت کردند و خدمتشان 
رفتیم. ازبعضی آقایان کربالیی هم دعوت کرده بودند. شیخ دیگری 
هم بود که فوت کرده است. او هم عده ای از کربالیی ها را تحت عنوان 
»العمل االســالمی« جمع کرده بود. مقام معظم رهبری همه را در 
مجلس اعلی جمع کرد و در اولین جلسه بحث های مفصلی هم شد. 
بعضی ها موافق و برخی مخالف بودند. ایشان گفت که من از طرف امام 
مسئول هستم. خالصه ایشان این تشکیالت را ایجاد و اساسنامه ای را 
تنظیم کرد و از ما خواست بنشینیم و در باره آن بحث و آن را تنظیم و 
تکمیل  کنیم و خدمت ایشان بدهیم. ما هم این کار را کردیم. البته 
آقای حکیم محور بود. دو سه نفر کربالئی و بقیه نجفی بودند. بنا شد 
یکی از عالمان اهل سنت هم باشد که از اهالی کرد دعوت شد. خالصه 
تشکیالتی راه افتاد، اساسنامه تنظیم شد، انتخابات صورت گرفت و 
رئیس و سخنگو انتخاب شدند. دوره های اول مجلس اعلی یک ساله 
بود و من دو یا سه دوره به عنوان رئیس انتخاب شدم. بعد آقای حکیم 
انتخاب شــدند. هم من و هم آقای حکیم با آقا جلســات خصوصی 

داشتیم .  |        پاسدار اسالم| 

هفته سخن

۲

نشریه جـامـعـه مـؤمـن و انـقــالبــی

 سفارت آمریکا
در تهران در دوره پهلوی
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گزارشی از پروژه برنامه ریزی شده گسترده و همه جانبه نظام سلطه علیه ملت ایران

»درک و تحلیل سیاسی« داشته باشید
در این بخش با رجوع به بیانات امام راحل و رهبر انقالب، ویژگی ها و وظایف نیروهای  مومن  و انقالبی را  ت

حزب ا... این اس

بررسی می کنیم.

دانشـجو باید احسـاس سیاسـی داشـته باشـد، درک سیاسـی داشـته باشـد، تحلیل سیاسی داشـته باشـد. بنده 
در قضایـای تاریـخ اسـالم ایـن مطلـب را مکـررا گفتـه ام کـه، چیـزی که امـام حسـن مجتبـی )( را شکسـت 
داد، نبـودن تحلیل سیاسـی در مردم بـود. مـردم، تحلیل سیاسـی نداشـتند. چیزی که فتنـه ی خـوارج را به وجـود آورد و 
امیرالمومنیـن )( را آن طور زیر فشـار قـرار داد و قدرتمندترین آدم تاریـخ را آن گونه مظلوم کرد، نبودن تحلیل سیاسـی 
در مردم بـود واال همـه ی مـردم که بی دیـن نبودنـد. تحلیل سیاسـی نداشـتند. یک شـایعه دشـمن می انداخت؛ فـورا این 

شـایعه همه جا پخـش می شـد و همـه آن را قبـول می کردنـد!     137۲/08/1۲  

سیاستهای اقتصاد باید سیاستهای »اقتصاد مقاومتی« باشد
روزمـره فکـر کـردن در مسـائل اقتصـادی، مضر  مطالبـه رهبری

اسـت؛ تغییر سیاسـتهای اقتصادی به طـور دائم، 
مضـر اسـت - در همـه ی بخشـها، بخصـوص در 
غیـر  نظـرات  بـر  کـردن  تکیـه   - اقتصـاد 
کارشناسـی، مضـر اسـت؛ اعتمـاد کـردن بـه 
شـیوه های تزریقـی اقتصادهـای تحمیلـی شـرق و غرب، 

مضر اسـت. سیاسـتهای اقتصاد باید سیاسـتهای »اقتصاد 
مقاومتـی« باشـد - یـک اقتصـاد مقـاوم - بایـد اقتصادی 
باشـد کـه در سـاخت درونـی خـود مقـاوم باشـد، بتوانـد 
ایسـتادگی کنـد؛ بـا تغییـرات گوناگـون در این گوشـه ی 
دنیـا، آن گوشـهی دنیـا متالطـم نشـود؛ این چیزهـا الزم 

است.   139۲/0۲/07  

#سیاست_تغییر_ رفتار     |   کاستن از آرمانها برای تغییر نظام اسالمی
تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ تفاوتی ندارد؛ یعنی تغییر آن سیرت اسالمی؛ این معنای تغییر رفتار است. تغییر رفتار یعنی  کـلــیـد  واژه

شما از آن چیزهایی که از لوازم قطعی و حتمی حرکت به آن سرمنزل است، دست بردارید؛ از آن کوتاه بیایید و نسبت به آن، 
اهتمام خودتان را از دست بدهید؛ این معنای تغییر رفتار اســت؛ یعنی همان چیزی که گاهی از آن در برخی از گفته ها و 

نوشته ها تعبیر میشود به دین حّداقلّی؛ یعنی کاستن از آرمانها که به معنای نابودی سیرت دین است. 93/1۲/۲1    

اعتامد کردن به 

شیوه های تزریقی 

اقتصادهای تحمیلی 

رشق و غرب، مرض 

است

کار قضاء الهی و 

اراده ی الهی و تدبیر 

الهی که پاره ی 

تن پیغمرب در این 

نقطه ی دوردست از 

مدینه مدفون بشود 

که خود این یک 

تدبیر الهی است، 

یک مهندسی الهی 

است

نفوذ؛ اشغال بدون جنگ

   فکر امریکایی
مک کریستال فرمانده ســابق امریکایی ائتالف افغانستان از 
تجربه جنگ در آنجا چنیــن می گوید که "اهمیت اقناع مردم 
باالتر از هر چیز است. همه چیز در ذهن کسانی رخ می دهد که 
به نحوی شــریک این جنگند." وزیر دفاع وقت امریکا در سال 
2007م. از دولتش خواسته بود که پول بیشتری را هزینه جنگ 
نرم کند. آن ها به این نتیجه رسیده بودند وقتی که نمی توانند 
"تن "ها را تســلیم خود کنند باید "جان "ها را شــیفته خود 
کنند. اگر آن ها بتوانند »هویت بومی«9۴/9/3 مردم سرزمین 
هدفشان را تغیر دهند؛ دیگر الزم نیست با آن سرزمین جنگی 
داشته باشــند زیرا فکر آن ها را در اختیار گرفته اند و این برای 
سلطه گر کافی اســت. »اگر آمریکایی ها در این سیاست خود 
موفق شوند و بتوانند فکر جوانان را به "فکر آمریکایی" تبدیل 
کنند، آنگاه بدون نیاز به کودتای نظامی و اقدامات ســخت، بر 

کشورها مسلط خواهند شد. 9۴/9/3« 

   اشغال کشور بدون جنگ
یکی از راه هــای ایجاد فکــر امریکایی، »نفوذ« اســت. برنامه 
نفوذ »تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر نگاهها، تغییر ســبک 
زندگی9۴/9/۴« است. این همان چیزی است که رهبر انقالب در 
دیدار مدیران صداوسیما از آن به عنوان »جنگ نرِم برنامه ریزی 
شده، گسترده و همه جانبه نظاِم سلطه با جمهوری اسالمی« یاد 
کردند.  در این جنگ نرم تالش می شود تا انسانها در چنبره رنگ 
و لعاب مفاهیم و ارزش های غربی تسخیر شوند و افراد از درون 
ملت، مبتنی بر مفاهیم غربی به یکدیگر متصل شوند. نفوذ تالش 
می کند با ابزارها و امکانات جدید »شبکه سازی در داخل ملّت« 
انجام دهد و این دقیقا همان زمانی است که عمال اشغال کشور 
بدون اینکه جنگ نظامی رخ دهد صورت گرفته است. اهمیت 
این مسئله و تجربیات شکست های قبلی امریکاییان چنین است 
که حتی استراتژیست های آن ها مانند "جوزف نای" درباره این 
جنگ جدید می نویســند که "قدرت نرم و قدرت اقناع و تولید 
گفتمان، امروز اهمیت بیشتری از قدرت های سخت یافته است. 
نگاه سنتی به سیاست ورزی جهانی نوعا متمرکز بر نیروی نظامی 
و اقتصاد پیروز بوده اســت. نگاه سیاست در دوره جدید مبتنی 
بر گفتمان های پیروز است." گفتمان پیروز جانمایه برتری در 

جنگ نرم  است.

   نفوذ شبکه ای
دشمن آشــکارا و وقیحانه خواســته های خود از ملت را نیز 
مشخص کرده است. او به روشنی می گوید که شعارهایتان را 
دیگر تکرار نکنید، مرگ بر امریکا نگویید و... ما هم به جمهوری 

اسالمی شما کاری نداریم. با پروژه »نفوذ شبکه ای«، افراد موثر 
ملت را در اختیار می گیرد، آن ها را به یکدیگر متصل می کند و 
از درون کشور شعارها و تفکرات امریکایی به نمایش گذاشته 
می شود و این برای انقالب اسالمی، خطیر است. آن ها که پیش 
از این تــوان و زور خود را برای ضربه زدن به انقالب اســالمی 
آزموده  بودنــد، وقتی که دیدند نمی توانند بــه اصل آن ضربه 
بزنند؛ امروز با شیوه جدیدی به میدان بازگشته اند. در این شکل 
جدید، محتوا و غلبه گفتمان مهم است. ظاهر اهمیتی ندارد. 
برای آن ها »باقی ماندن نام جمهوری اســالمی و حتی حضور 
یک معمم در رأس آن مهم نیســت، مهم آن اســت که ایران 
تأمین کننده ی اهداف آمریکا، صهیونیســم و شبکه ی قدرت 
جهانی باشد. 9۴/7/۲0« در این ســوی میدان نباید در مقابل 
دشــمن »مثل خاکریِز نرم« بود »که دشمن از هرجا خواست 
بتواند نفوذ کند.93/10/19« مقدمه این نفوذ، همان عدم توجه 
به سیره رسول خدا در اشــداء علی الکفار بودن است و مکمل 
نفوذ، تخریب و »تخطئه ی کسانی است که بر اصالتها، بر نگاه 
درست، بر ارزشها پای میفشارند.« و آن ها را »مّتهم میکنند به 

افراطی گری و تندی.« 9۴/09/0۴ 

   فوالد آب دیده
سال گذشته رهبر فرزانه انقالب اسالمی در حرم رضوی، بر 
گسترش کار فرهنگی از سوی جوان مومن انقالبی و تاثیر 
آن بر پیشرفت کشور و ایســتادگی در مقابل دشمنان این 
ملّت تاکید کرده بودند. هم چنیــن بارها خطاب به جوانان 
توصیه کرده اند که »باید دائماً هشیار باشید. معارف دینی 
خود و معــارف انقالبی خــود را هر چــه میتوانید تعمیق 
کنید. مثل پاره هــای پوالد -زبر الحدیــد -آنطوری که در 
تعبیرات حدیث و در بعضی دعاها وجود دارد - نفوذ ناپذیر 
و نفوذ کننده و در مقابل دشــمن بُرنده و بــا اراده ی قوی 
باشید.87/۲/1۴« که »این ملت فوالد آبدیده است... جوان 
و پیِر این میهن بزرگ اسالمی و نســلهای پی درپی از این 
ملت بزرگ، که در کوره های حوادث آبدیده شده اند، برای 
خودشان یک رسالت قائلند؛ رسالت پاســداری از اسالم و 
پرچم برافراشته ی اسالم در این سرزمین؛ که امروز یک ونیم 
میلیارد مســلمان در مناطق مختلف دنیا بــه این پرچم 
چشــم دوخته اند؛ این عمق راهبردِی ملت و انقالب ما در 
کشورهای اسالمِی منطقه... در آسیای میانه و در شبه قاره 
است؛ اینها عمق راهبردی ملت ایران است.85/1/5« عمق 
نفوذ ما را حرارت فوالد های آ بدیده به مستضعفین رسانده 
اســت و در این جنگ جدید هم حرارت همان فوالدها کار 

خود را خواهد کرد، باذن ا....  

1  بــه معنای اســتحکام اســت؛ یعنی این 
خاکریز نباید شل و نرم باشد؛ این دیوار نباید رخنه 

داشته باشد.« )79/08/11(

۲. »مراد از کّفار هم آن یهودی یا مســیحی نبود 
که زیر ســایه پیغمبر در مدینــه زندگی میکرد. 
همان وقت بودند، مسیحیان و یهودیانی که داخل 
مدینه زندگی میکردند و پیغمبر و اصحابش با آنها 
روابط خوبی داشتند. آنها را »اشّداء علی الکّفار« 
نمیگوید. »اشّداء علی الکّفار« به کفاری میگوید 
که یا مثل کّفار قریش به طور دائم علیه اســالم و 
مدینه اسالمی در حال تحّرکات نظامی بودند؛ یا 
مثل یهودیهای بنی قریظه و خیبر و بقیه مناطق 
دائم کارشــکنی میکردند - بروند این طرف و آن 
طرف سفر کنند، این گروه و آن گروه را علیه اسالم 
جمع کنند؛ لشکرکشــی کنند، تحریک کنند، 
شایعه درست کنند - و یا کســانی که در چهره 
مســلمان اما با دل و باطن کافر در داخل مدینه 
زندگی میکردند و دائم هم یا با کّفار دســته اول و 
یا با کّفار دسته دوم ارتباط داشتند. »اشّداء علی 

الکّفار«، یعنی اشّداء بر این سه دسته.« )79/08/11(

3. هدفی که از "شدت در برابر کفار" بیان شده 
است، به این سؤال پاســخ می دهد که چرا این 
اصل مهم در سیره ی پیامبر اکرم مورد اشاره قرار 
گرفته است:  مقابله با نفوذ دشمن. »اَِشّداء باشید 
یعنی مثل خاکریِز نرم نباشید که دشمن از هرجا 
خواســت بتواند در شــما نفوذ کند؛ مستحکم 
باشــید.« )19/10/93( »دشــمن متجاوِز بالّطبع 
اســت؛ طبیعت جهان خواران تجاوز است، جلو 
آمدن است، تصّرف است، پنجه انداختن است، 
طبیعت اینها است؛ اگر خاک ریز شما قابل نفوذ 
باشد، نفوذ میکند؛ باید جوری حرکت کنید که 
او احساس کند نمیتواند نفوذ کند.« )9۴/07/15( 
»بعضی، از دشمن رودربایســتی دارند؛ بعضی، 
مالحظــه ی دشــمن را میکننــد. مالحظه ی 
ملت را بایــد کرد، مالحظه ی خــدا را باید کرد، 
نه مالحظه ی دشــمن را. دشمن، دشمن است؛ 
هرچه مالحظــه کنی و عقب بنشــینی، او جلو 
می آید. ... یکی از شاخصها ]در انتخابات مجلس[ 
همین است. مردم در هر جای کشور هستند، به 
این شاخص توجه کنند. آن کسانی که مرزشان 
با دشمن و دست نشاندگان دشمن مرز کمرنگی 
است، اینها برای ورود به مجلس اصلح نیستند. 
کسانی باید باشــند که مرز روشــنی با دشمن 

داشته باشند.« )۲۲/1۲/86(

۴. اما»رحماء بینهم، یعنی در بین خودشان که 
هستند، نه؛ اینجا دیگر خاکریز نرم است، انعطاف 
وجود دارد؛ اینجا دیگر آن شــدت و آن صالبت 
نیست. اینجا باید دل داد و دل گرفت. اینجا باید 
با هم با تعاطف رفتار کرد.« )87/05/09( »رحماء 
بینهم یعنی با همدیگر مهربان باشــیم، رحیم 
باشیم، نرم باشــیم در مقابل هم.« »ببینید این 
دستور قرآن اســت دیگر. چرا عمل نمیکنیم؟ 
اشکال کار کجاست؟ اشکال کار همین است. اگر 
دلهایمان را ظرِف پذیرنده              ی باران رحمت قرآن و 
باران هدایت قرآن قرار بدهیم، اگر دل را به قرآن 

بسپریم، برایمان راحت میشود.« )88/05/31( 

"ما اقتصاد و نیروی نظامی قوی داریم. با وجود این دو عنصر نباید وقتمان را هدر دهیم." آن روزها بوش پسر، رییس جمهور سابق امریکا در 
نطق های تبلیغاتی خود صحبت از قدرت امریکا و استقرار نظم نوین مبتنی بر آن می کرد. ده سال از آن روزها گذشت. امریکایی ها در آن دهه بر 
مناطق مختلفی از جمله غرب آسیا تاختند و ویران کردند تا نقشه های خود را محقق کنند؛ اما با سد مردم روبه رو شدند. قدرت نظامی امریکا 
در افغانستان، عراق و... به هیچ گرفته شد و مردم اشغال کشورشان را برنتافتند. بحران های اقتصادی و اجتماعی درون امریکا هم جنبش های 99درصدی راه 
انداخت. مردم نظم نوین ویرانگر امریکایی را نپذیرفتند ولی دشمن هم از پای ننشست و طرح "تغییر نقشه خاورمیانه" جای خود را به طرح های جدیدتر داد.  

دشمن آشکارا و 

وقیحانه خواسته های 

خود از ملت را نیز 

مشخص کرده است. 

او به روشنی می گوید 

که شعارهایتان را دیگر 

تکرار نکنید، مرگ بر 

امریکا نگویید و... 

ما هم به جمهوری 

اسالمی شام کاری 

نداریم

هفته هفتهاخبار سخن

نگاهی به تاثیرات اقداماِت بلندمدت امام رضا )ع( طی نوزده سال دوران امامت ؛

امام رضا )( دیکتاتوری بنی عباس را عاجز کرد

عمر مبارک امام رضا )( تقریبا پنجاه و پنج سال  ت تاریخی
روای

بوده است - یعنی از ســال 148 که سال شهادت 
امام صادق )( است تا سال 203 - تمام زندگی 
این بزرگوار با همه ی ایــن عظمتها و عمقها و ابعاد 
گوناگونی که میشــود برای آن ذکــر کرد و تصویر 
کرد، در همین مدت عمر نســبتا کوتاه انجام گرفته است. از 
این مدت پنجاه و پنج ســال، نزدیک به بیست سال - تقریبا 
نوزده سال - مدت امامت این بزرگوار است؛ اما همین مدت 
کوتاه را که مالحظه میکنید، تاثیــری که در واقعیت دنیای 
اسالم گذاشت و به گســترش و عمقی که به معنای حقیقی 
اسالم و پیوستن به اهل بیت )(و آشنا شدن با مکتب این 
بزرگواران انجامید، یک داســتان عجیبی است، یک دریای 
عمیقی اســت. آن وقتی کــه حضرت به امامت رســیدند، 
دوســتان و نزدیکان و عالقه مندان حضــرت میگفتند که: 
علی بن موسی در این فضا چه کار میتواند انجام بدهد - این 
فضای شدت اختناق هارونی که در روایت دارد که میگفتند: 
و ســیف هارون تقطر دما؛ خون میچکد از شمشیر هارون - 
این جوان در این شرایط، در ادامه ی جهاد امامان شیعه و در 
مسئولیت عظیمی که برعهده اش است، میخواهد چه بکند؟ 

این اول امامت علی بن موســی الرضا )( است. بعد از این 
نوزده سال یا بیست ســال که پایان دوران امامت و شهادت 
علی بن موســی الرضا )( است، وقتی شــما نگاه میکنید، 
می بینید که همان تفکــر والیت اهل بیت و پیوســتگی به 
خاندان پیغمبر آن چنان گسترشــی در دنیای اســالم پیدا 
کرده که دستگاه ظالم و دیکتاتور بنی عباس از مواجهه ی با 
آن عاجز است؛ این را علی بن موسی الرضا )( انجام داده... 
باالخره مأمون طــّی همان قضایایی که شــنیده اید و تکرار 
شــده اســت و میدانید، احســاس میکند که ناچار اســت 
علیّ بن موســی الّرضا )( را - که با نّیتهای خاّص خودش، 
آن بزرگوار را از مدینه کشانده بود، آورده بود، به خود نزدیک 
کرده بود و قصد کشتن آن بزرگوار را هم نداشت - برخالف 
آنچه تدبیر کرده بود، به شهادت برســاند؛ کار قضاء الهی و 
اراده ی الهی و تدبیــر الهی - که پاره ی تــن پیغمبر در این 
نقطه ی دوردست از مدینه مدفون بشــود که خود این یک 
تدبیر الهی اســت، یک مهندسی الهی اســت - به وسیله ی 
دشــمنان اهل بیت انجام بگیــرد. کار برای اهــداف بلند را 
این جوری باید انجام داد؛ نگاه به بلندمّدت را با این انگیزه ها، 

با این نّیتها، با این امیدها باید انجام داد.  139۲/06/۲6

  توصیف یک پایگاه خبری غربی
 از نامه رهبری به جوانان غرب

پایگاه دیسـیدنت وویس با اشـاره به نامه رهبر انقالب 
بـه جوانـان غربـی: ادبیـات آیـت ا... خامنـه ای آرام و 
دوستانه و سـخنانش هوشـمندانه و صادقانه بود. روح 
سرشـار از عشـق وی به جهان و اندوه او از رنجهایی که 
تروریسـم ایجـاد می کنـد  را می تـوان احسـاس کرد. 
غم انگیز اسـت که رسـانه ها و سیاسـتمداران غرب به 

ایران بدبینند. |    خربگـزاری صداوسـیام |

  آمریکا به دنبال تقویت چه جریانهایی

در منطقه است؟
وزیــر خارجه آمریکا در نشســت ســابان  با بیان 
اینکه این انجمن منعکس کننده تعهد عمیق ما به 
اسرائیل و محلی برای گفتگوی آمریکایی اسرائیلی 
است گفت: این موضوع منصفانه است که بگوییم 
آمریکا برنامه بزرگــی در منطقه]خاورمیانه[دارد، 
ما این موضوع را به خوبی درک میکنیم که امنیت 
برای منطقه به منزله امنیت آمریکاســت. راهبرد 
آمریکا حمایت از آبادگران اســت و نه ویرانگران. 
آبادگران برای موفقیت خود به فرصت نیازمندند و 
آنها باید در برابر خطرات بالقوه محافظت شوند، این 
موضوع سبب شده است که رئیس جمهور اوباما بر 
روی راه حلی براساس مذاکره بر روی برنامه اتمی 

ایران تأکید داشته باشد.  |     خربگزاری صدا و سیام |

  اسرائیل: نمی گذاریم جبهه عملیات نظامی 

از منطقه جوالن ایجاد کنند
نخسـت وزیر رژیم صهیونیسـتی در اجالس سـابان 
گفـت: اسـرائیل تحمـل نخواهـد کـرد کـه از قلمرو 
سـرزمینی سـوریه بـرای انتقـال تسـلیحات نظامی 
بـه حـزب ا... و گشـایش جبهـه جنگـی علیـه مـا در 
لبنان اسـتفاده شـود یـا اینکـه از سـرزمین سـوریه 
بـرای حمله بـه مـا اسـتفاده شـود یـا از آن اسـتفاده 
شـود تا ایـران بتواند جبهـه عملیات نظامـی علیه ما 
را از جـوالن یا هر جـای دیگر در سـوریه ایجـاد کند. 
هم چنین وزیر جنگ رژیم صهیونیسـتی نیز بـا ابراز 
نگرانـی از پیامدهای افزایش نقش ایـران در مذاکرات 
بحـران سـوریه گفت: نقـش ایـران در ایـن گفتگوها 

موجب افزایش قدرت ایـران میشـود.|       ایرنا ، اشـراف|

  توصیف رسانه غربی  از  قدرت اقتصاد ایران
پایــگاه اینترنتــی بیزینــس اینســایدر تأکیــد کرد: 
ایــران آخریــن اقتصــاد بــزرگ و پیشــرفته بیــرون 
نگــه داشــته شــده از اقتصــاد جهانــی و همچنیــن 
ــه آن  ــدد ب ــال ورود مج ــاد در ح ــن اقتص بزرگتری
ــس از فروپاشــی اتحــاد  ــگ ســرد و پ ــان جن از زم

جماهیــر شــوروی تاکنــون اســت.  |   مهــر|

  قرائت نامه رهبر انقالب به جوانان غرب
 در کلیسای شهر رم 

نامـه دوم حضـرت آیـت ا... خامنـه ای بـه جوانـان 
غربـی در همایـش "تروریسـم درد مشـترک همه 
انسـانها" در کلیسای سـانتاماریای شـهر رم قرائت 
شـد. در ایـن همایـش شـخصیت های مذهبـی از 

ادیـان مختلـف حضـور داشـتند.|       دفـاع پـرس |


