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

   فکر امریکایی
امریکایـی  سـابق  فرمانـده  کریسـتال  مـک 
ائتـاف افغانسـتان از تجربـه جنـگ در آنجـا 
چنیـن می گویـد کـه "اهمیـت اقنـاع مـردم 
باالتـر از هـر چیـز اسـت. همـه چیـز در ذهـن 
کسـانی رخ می دهـد کـه بـه نحـوی شـریک 
ایـن جنگنـد." وزیـر دفـاع وقـت امریـکا در 
سـال 2007م. از دولتش خواسـته بـود که پول 
بیشـتری را هزینـه جنگ نـرم کنـد. آن هـا به 
این نتیجه رسـیده بودنـد وقتی کـه نمی توانند 
"تن "ها را تسـلیم خود کننـد بایـد "جان "ها را 
شـیفته خود کننـد. اگر آن هـا بتواننـد »هویت 
بومـی«94/9/3 مـردم سـرزمین هدفشـان را 
تغیـر دهند؛ دیگـر الزم نیسـت با آن سـرزمین 
جنگـی داشـته باشـند زیـرا فکـر آن هـا را در 
اختیـار گرفته انـد و ایـن بـرای سـلطه گر کافی 
اسـت. »اگر آمریکایی هـا در این سیاسـت خود 
موفق شـوند و بتواننـد فکر جوانـان را بـه "فکر 
آمریکایـی" تبدیل کننـد، آنـگاه بدون نیـاز به 
کودتـای نظامی و اقدامات سـخت، بر کشـورها 

مسـلط خواهنـد شـد. 94/9/3« 

   اشغال کشور بدون جنگ
امریکایـی،  فکـر  ایجـاد  راه هـای  از  یکـی 

»نفـوذ« اسـت. برنامـه نفـوذ »تغییـر باورهـا، 
تغییـر آرمانهـا، تغییـر نگاههـا، تغییـر سـبک 
زندگـی94/9/4« اسـت. ایـن همـان چیـزی 
اسـت کـه رهبـر انقـاب در دیـدار مدیـران 
نـرِم  »جنـگ  عنـوان  بـه  آن  از  صداوسـیما 
برنامه ریزی شـده، گسـترده و همه جانبـه نظاِم 
سـلطه با جمهـوری اسـامی« یـاد کردنـد.  در 
ایـن جنگ نـرم تـاش می شـود تـا انسـانها در 
چنبره رنگ و لعـاب مفاهیـم و ارزش های غربی 
تسـخیر شـوند و افـراد از درون ملـت، مبتنی بر 
مفاهیـم غربی بـه یکدیگـر متصل شـوند. نفوذ 
تـاش می کنـد بـا ابزارهـا و امکانـات جدیـد 
»شبکه سـازی در داخـل ملّـت« انجـام دهـد و 
ایـن دقیقا همـان زمانی اسـت که عما اشـغال 
کشـور بـدون اینکـه جنـگ نظامـی رخ دهـد 
صـورت گرفتـه اسـت. اهمیـت ایـن مسـئله و 
امریکاییـان  قبلـی  شکسـت های  تجربیـات 
استراتژیسـت های  اسـت کـه حتـی  چنیـن 
آن هـا مانند "جـوزف نـای" دربـاره ایـن جنگ 
جدیـد می نویسـند کـه "قـدرت نـرم و قـدرت 
اقنـاع و تولید گفتمـان، امروز اهمیت بیشـتری 
از قدرت هـای سـخت یافته اسـت. نگاه سـنتی 
بـه سیاسـت ورزی جهانـی نوعـا متمرکـز بـر 
نیروی نظامـی و اقتصاد پیـروز بوده اسـت. نگاه 

سیاسـت در دوره جدید مبتنی بـر گفتمان های 
پیروز اسـت." گفتمان پیروز جانمایـه برتری در 

جنـگ نـرم  اسـت.

   نفوذ شبکه ای
خواسـته های  وقیحانـه  و  آشـکارا  دشـمن 
خـود از ملـت را نیز مشـخص کـرده اسـت. او 
به روشـنی می گوید کـه شـعارهایتان را دیگر 
تکـرار نکنید، مـرگ بـر امریـکا نگوییـد و... ما 
هم به جمهـوری اسـامی شـما کاری نداریم. 
با پـروژه »نفـوذ شـبکه ای«، افـراد موثـر ملت 
را در اختیـار می گیـرد، آن هـا را بـه یکدیگـر 
متصـل می کنـد و از درون کشـور شـعارها 
و تفکـرات امریکایـی بـه نمایـش گذاشـته 
می شـود و این بـرای انقـاب اسـامی، خطیر 
اسـت. آن ها که پیـش از ایـن تـوان و زور خود 
را بـرای ضربه زدن بـه انقاب اسـامی آزموده  
بودنـد، وقتـی کـه دیدنـد نمی توانند بـه اصل 
آن ضربـه بزننـد؛ امـروز بـا شـیوه جدیـدی به 
میـدان بازگشـته اند. در ایـن شـکل جدیـد، 
محتـوا و غلبـه گفتمـان مهـم اسـت. ظاهـر 
اهمیتـی نـدارد. بـرای آن هـا »باقـی مانـدن 
نـام جمهـوری اسـامی و حتـی حضـور یـک 
معمم در رأس آن مهم نیسـت، مهم آن اسـت 
کـه ایـران تأمین کننـده ی اهـداف آمریـکا، 
صهیونیسـم و شـبکه ی قـدرت جهانی باشـد. 
94/7/20« در این سـوی میدان نباید در مقابل 

دشـمن »مثل خاکریِز نـرم« بود »که دشـمن 
از هرجا خواسـت بتواند نفوذ کنـد.93/10/19« 
مقدمـه این نفـوذ، همان عـدم توجه به سـیره 
رسـول خـدا در اشـداء علی الکفار بودن اسـت 
و مکمل نفـوذ، تخریـب و »تخطئه ی کسـانی 
اسـت کـه بـر اصالتهـا، بـر نـگاه درسـت، بـر 

ارزشـها پـای میفشـارند.« و آن هـا را »مّتهـم 
میکنند بـه افراطی گـری و تنـدی.« 94/09/04 

   فوالد آب دیده
سـال گذشـته رهبـر فرزانـه انقاب اسـامی 
در حـرم رضـوی، بـر گسـترش کار فرهنگـی 
از سـوی جـوان مومـن انقابـی و تاثیـر آن 
بـر پیشـرفت کشـور و ایسـتادگی در مقابـل 
دشـمنان ایـن ملّـت تاکیـد کـرده بودنـد. 
هم چنیـن بارهـا خطـاب بـه جوانـان توصیـه 
کرده انـد کـه »بایـد دائمـاً هشـیار باشـید. 
معارف دینـی خـود و معـارف انقابی خـود را 
هر چه میتوانیـد تعمیق کنید. مثـل پاره های 
پوالد -زبـر الحدیـد -آنطوری کـه در تعبیرات 
حدیـث و در بعضـی دعاهـا وجـود دارد - نفوذ 
ناپذیر و نفوذ کننـده و در مقابل دشـمن بُرنده 
و بـا اراده ی قـوی باشـید.87/2/14« کـه »این 
ملت فـوالد آبدیـده اسـت... جـوان و پیـِر این 
میهـن بـزرگ اسـامی و نسـلهای پی درپی از 
ایـن ملـت بـزرگ، کـه در کوره هـای حـوادث 
آبدیـده شـده اند، برای خودشـان یک رسـالت 
قائلنـد؛ رسـالت پاسـداری از اسـام و پرچـم 
برافراشـته ی اسـام در ایـن سـرزمین؛ کـه 
امـروز یک ونیـم میلیـارد مسـلمان در مناطق 
مختلف دنیا بـه این پرچـم چشـم دوخته اند؛ 
ایـن عمـق راهبـردِی ملـت و انقـاب مـا در 
کشـورهای اسـامِی منطقه... در آسیای میانه 
و در شـبه قـاره اسـت؛ اینهـا عمـق راهبـردی 
ملـت ایـران اسـت.85/1/5« عمـق نفوذ مـا را 
حـرارت فوالد هـای آ بدیـده بـه مسـتضعفین 
رسـانده اسـت و در ایـن جنـگ جدیـد هـم 
حـرارت همـان فوالدهـا کار خـود را خواهـد 

کـرد، بـاذن ا....  

"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.  

آنـان کـه از سـوابق زندگانی ایـن شـهید بزرگـوار آگاهنـد می داننـد کـه او از نخسـتین کسـانی بود 
که پرچـم تبلیغ انقاب اسـامی را در سـخت ترین شـرایط در اسـتان فـارس برافراشـت و بـر معابر و 
مجامع، نـام امام امت را بـر زبان جاری سـاخت... این چهره پارسـا و پرهیزکار در بهتریـن بخش از عمر 
پربرکتش، بی اعتنا به زخـارف دنیوی همت و نیروی خـود را در راه اسـتقرار حاکمیـت ا... صرف کرد و 

به یاد خـدا دلخوش بـود کـه »اال بذکر ا... تطمئـن القلـوب« 60/9/20

عمر بابرکتی که صرف استقرار حاکمیت ا... شد این شماره 
تقدیم می شود
 به روح پرفتوح 
شهید  محراب
آیت ا... 
عبدالحسین 
دستغیب شیرازی
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پیامبر )(  ، خاکریز مستحکم در برابر کفار 
ملت ایـران، اّمـت اسـامي و همـه بشـریت امـروز بیـش از هر زمـان دیگـر به درسـهاي 
پیامبـر اعظـم)( ، نیازمند اسـت. »خـدای متعال به ما مسـلمانان دسـتور داده اسـت 
کـه از پیامبر تبعیت کنیـم. این تبعیـت، در همه چیـز زندگی اسـت. آن بزرگـوار، نه فقط 
در گفتار خـود، بلکـه در رفتار خـود، در هیـأت زندگی خـود، در چگونگی معاشـرت خود 
با مردم و بـا خانـواده، در برخـوردش بـا دوسـتان، در معامله اش بـا دشـمنان و بیگانگان، 
در رفتارش بـا ضعفا و بـا اقویا، در همـه چیـز اسـوه و الگوسـت.« )70/07/05( الگوگیری از 
پیامبر اعظم )( اما مسـتلزم شـناخت شـخصیت ایشـان و مطالعه ی سـیره ی پربرکت 
نبـوی اسـت. »خـدای متعـال در سـوره ی سراسـر حماسـه و درس فتـح، بعـد از آن کـه 
همه ی آیـات حماسـه را بیان می کنـد، دربـاره ی پیغمبـر و اصحـاب پیغمبـر می فرماید: 
»اشـّداء علـی الکّفـار رحماء بینهـم«.   یعنـی »به متجـاوز امـان نمی دهنـد؛ اّمـا در میان 
خـود برادرانـه رفتـار می کننـد.« )75/06/27( » یعنـی مـا بـا دشـمنان، با اسـتکبار سـِر 
آشـتی نداریم و بـا برادران مسـلمان بنـای بر دشـمنی و عـداوت نداریم؛ بنای بر دوسـتی 
و رفاقـت و بـرادری داریـم.« )94/05/26( اما دربـاره ی معنای دقیـق واژه های بـه کار رفته 

در این آیـه ی نورانـی نـکات ظریفی وجـود دارد: 
1. »اشـداء بـر کفـار، معنایـش ایـن نیسـت کـه بـا کفـار دائـم در حـال جنگنـد. اشـداء، 
شـدت، یعنـی اسـتحکام، اسـتواری، خـورده نشـدن. یـک فلـزی زنـگ میزنـد، خـورده 
میشـود، پـوک میشـود، از بیـن میـرود؛ یـک فلـز هـم قرنهـای متمـادی کـه بگـذرد، 
دچـار خوردگـی و زنگ زدگـی و پوسـیدگی و پوکـی نمیشـود. اشـداء یعنـی ایـن... 
اسـتحکام یـک وقـت در میـدان جنـگ اسـت، یـک جـور بـروز میکنـد؛ یـک وقـت 
در میـدان گفتگـوی با دشـمن اسـت، یـک جـور بـروز میکند. شـما ببینیـد پیغمبـر در 
جنگهـای خـود، آنجائـی کـه الزم بـود بـا طـرف خـود و دشـمن خـود حـرف بزنـد، چه 
جـوری حـرف میزنـد. سـرتا پـای نقشـه ی پیغمبـر اسـتحکام اسـت؛ اسـتوار؛ یـک 
ذره خلـل نیسـت. در جنـگ احـزاب پیغمبـر بـا طرفهـای مقابـل وارد گفتگـو شـد، 
امـا چـه گفتگوئـی! تاریـخ را بخوانیـد. اگـر جنگ اسـت، بـا شـدت؛ اگـر گفتگو اسـت، با 
شـدت؛ اگـر تعامـل اسـت، بـا شـدت؛ بـا اسـتحکام. ایـن معنـای اشـداء علـی الکفـار 
اسـت.« )87/05/09(   »قـرآن دربـاره ی آهـن می گویـد: فیـه بـأس شـدید.  شـدید 
 اسـت یعنـی مسـتحکم اسـت. شـّدت در این جـا بـه معنـای ظلـم و خونریـزی نیسـت. 
  به معنای اسـتحکام اسـت؛ یعنـی ایـن خاکریز نباید شـل و نـرم باشـد؛ این دیـوار نباید 

رخنه داشـته باشـد.« )79/08/11(
2. »مـراد از کّفـار هـم آن یهـودی یـا مسـیحی نبـود کـه زیـر سـایه پیغمبـر در مدینـه 
زندگـی میکـرد. همـان وقـت بودنـد، مسـیحیان و یهودیانـی کـه داخـل مدینـه زندگی 
میکردنـد و پیغمبـر و اصحابش با آنهـا روابط خوبی داشـتند. آنها را »اشـّداء علـی الکّفار« 
نمیگویـد. »اشـّداء علـی الکّفـار« بـه کفـاری میگویـد کـه یـا مثـل کّفـار قریش بـه طور 
دائـم علیه اسـام و مدینـه اسـامی در حال تحـّرکات نظامـی بودنـد؛ یا مثـل یهودیهای 
بنی قریظه و خیبـر و بقیه مناطق دائم کارشـکنی میکردنـد - بروند این طـرف و آن طرف 
سـفر کنند، این گـروه و آن گـروه را علیه اسـام جمع کنند؛ لشکرکشـی کننـد، تحریک 
کنند، شـایعه درسـت کننـد - و یا کسـانی کـه در چهره مسـلمان اما بـا دل و باطـن کافر 
در داخل مدینـه زندگی میکردنـد و دائم هم یـا با کّفار دسـته اول و یـا با کّفار دسـته دوم 

ارتباط داشـتند. »اشـّداء علی الکّفـار«، یعنی اشـّداء بـر این سـه دسـته.« )79/08/11(
3. هدفـی کـه از "شـدت در برابر کفـار" بیان شـده اسـت، بـه این سـؤال پاسـخ می دهد 
که چرا ایـن اصـل مهـم در سـیره ی پیامبر اکـرم مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت:  مقابله 
بـا نفـوذ دشـمن. »اَِشـّداء باشـید یعنـی مثـل خاکریِز نـرم نباشـید کـه دشـمن از هرجا 
خواسـت بتوانـد در شـما نفـوذ کنـد؛ مسـتحکم باشـید.« )19/10/93( »دشـمن متجـاوِز 
بالّطبـع اسـت؛ طبیعـت جهان خـواران تجـاوز اسـت، جلـو آمـدن اسـت، تصـّرف اسـت، 

پنجـه انداختـن اسـت، طبیعـت اینها اسـت؛ اگـر خاک ریـز شـما قابل نفـوذ باشـد، نفوذ 
میکند؛ باید جـوری حرکت کنید که او احسـاس کنـد نمیتواند نفـوذ کنـد.« )94/07/15( 
از دشـمن رودربایسـتی دارنـد؛ بعضـی، ماحظـه ی دشـمن را میکننـد.  »بعضـی، 
ماحظـه ی ملـت را بایـد کـرد، ماحظـه ی خـدا را بایـد کـرد، نه ماحظـه ی دشـمن را. 
دشـمن، دشـمن اسـت؛ هرچه ماحظه کنی و عقب بنشـینی، او جلـو می آیـد. ... یکی از 
شـاخصها ]در انتخابـات مجلس[ همین اسـت. مـردم در هر جای کشـور هسـتند، به این 
شـاخص توجه کننـد. آن کسـانی که مرزشـان با دشـمن و دست نشـاندگان دشـمن مرز 
کمرنگـی اسـت، اینها بـرای ورود بـه مجلس اصلـح نیسـتند. کسـانی باید باشـند که مرز 

روشـنی با دشـمن داشـته باشـند.« )22/12/86(
4. اما»رحمـاء بینهم، یعنـی در بین خودشـان که هسـتند، نه؛ اینجـا دیگـر خاکریز نرم 
اسـت، انعطـاف وجـود دارد؛ اینجـا دیگـر آن شـدت و آن صابت نیسـت. اینجـا باید دل 
داد و دل گرفـت. اینجـا بایـد با هم بـا تعاطـف رفتـار کـرد.« )87/05/09( »رحمـاء بینهم 
یعنی بـا همدیگر مهربـان باشـیم، رحیم باشـیم، نـرم باشـیم در مقابـل هـم.« »ببینید 
این دسـتور قـرآن اسـت دیگر. چـرا عمـل نمیکنیم؟ اشـکال کار کجاسـت؟ اشـکال کار 
همیـن اسـت. اگـر دلهایمـان را ظـرِف پذیرنـده              ی بـاران رحمـت قـرآن و بـاران هدایت 
قرآن قـرار بدهیم، اگـر دل را به قـرآن بسـپریم، برایمان راحـت میشـود.« )88/05/31( 

دل نبستن به دشمن ایستادگی می آفریند
]بعد از علنی شــدن دعوت پیغمبر )( و تهدید و تطمیع بزرگان قریش[ جناب 
ابی طالب پیش پیغمبر آمد و گفت حاال شــما هم یک خرده ای کوتــاه بیائید؛ این 
ایستادگی به این اندازه دیگر چرا؛ الزم نیست. پیغمبر فرمود: »یا عّم! وا... لو وضعوا الّشمس فی 
یمینی و القمر فی شــمالی العرض عن هذا االمر ال افعله حّتی اظهــره الَلّ او یذهب بما فیه« 
عموجان! اگر خورشید را در دست راســت 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 بکن؛ هدفت را دنبال 
کن. »وا... ال اســلّمّنک بشــی ء« )1( ســوگند به خدا من تو را با هیچ چیز عوض نمیکنم. این 
ایستادگی، ایستادگی می آفریند... این پایبندی به هدف، نترسیدن از دشمن، طمع نورزیدن در 
آنچه که در دســت دشمن است، دل نبستن به امتیازی که دشــمن میخواهد بدهد در مقابل 

متوقف کردن این راه، ایستادگی می آفریند.    87/5/9  |    1( شرح  نهج  البالغة، ج 14، ص 52.

»آسایش« زن در خانواده باید تأمین شود
به نظر من خیلی از این مشکات مربوط به بانوان، ناشی است از مشکات حیات 
جمعی خانواده، به حیثی که زن در آن محور اســت. ما خاهای قانونی و عادتی و 
سنتی عجیب و فراوانی داریم. گاهی اوقات خانمهائی با ما تماس میگیرند - یا از مجلس، یا از 
حوزه، یا از مراجعــات گوناگون مردمی، یا از مراکز دیگر - و مشکاتشــان را میگویند؛ این 
مشکات عمدتا مربوط میشود به مشــکات داخل خانواده. اگر زن داخل خانواده امنیت 
روانی داشته باشد، امنیت اخاقی داشته باشد، آسایش داشــته باشد، سکن داشته باشد، 
حقیقتا شوهر برای او لباس محسوب شود - همچنان که او لباس شوهر است -  و همچنان 
که قرآن خواســته، مودت و رحمت بین اینها باشــد، و اگر »و لهن مثل الذی علیهن« در 
خانواده رعایت شــود - این چیزهائی که اصول کلی و اساسی است - آنگاه مشکات بیرون 
خانواده برای زن قابل تحمل خواهد شــد؛ اصا بر اینها فائق می آید. اگر زن در آسایشــگاه 
خود، در سنگر اصلی خود، بتواند مشــکات خودش را کاهش بدهد، باشک در عرصه ی 

اجتماع هم خواهد توانست.  88/6/16

پیامبر می خواست همه عالم 
به نور برسند

 انبیـا آمدنـد کـه اینهایـی کـه در ظلمتهـا 
واقع انـد، اینهایـی کـه هیـچ نمی بیننـد اّل 
خودشـان ]را[، و هیـچ نمی خواهنـد اّل بـرای 
خودشـان... اینهـا را از ایـن خودخواهـی کـه 
منشـأ همـه ظلمتهاسـت، نجـات بدهنـد و 

برسـانند به خداخواهی کـه نور اسـت. آنهـا ] انبیا [ فکـر دیگران هسـتند قبـل از اینکه فکر 
خودشـان باشـند. پیغمبر برای ایـن کافرهایی که مسـلمان نمی شـدند و مؤمن نمی شـدند 
غصه می خـورد. در آیه شـریفه هسـت کـه: مثـل اینکـه می خواهی خـودت را هـاک کنی 
بـرای اینها. می خواسـت کـه همه عالـم به نـور برسـند. مبعوث شـده بود بـرای اینکـه همه 
ایـن هیاهوهایـی کـه در دنیـا هسـت و ایـن هیاهوهـا بـرای خود اسـت، بـرای رسـیدن به 
قدرت خـود اسـت، ایـن هیاهوهـا را از بیـن ببـرد، و یـک خداخواهی در مـردم ایجـاد کند، 
توجه به نـور ایجـاد کند. اگـر ایجاد بشـود آن، دیگـر این همـه نزاعهایـی که در دنیا هسـت 

از بیـن مـی رود.    ۲ دی ۱۳۵۸

روزمره فکر کردن در مســائل اقتصادی، مضر است؛ تغییر سیاستهای اقتصادی به  مطالبـه رهبری

  
طور دائم، مضر اســت - در همه ی بخشــها، بخصوص در اقتصاد - تکیه کردن بر 
نظرات غیر کارشناسی، مضر است؛ اعتماد کردن به شیوه های تزریقی اقتصادهای 
تحمیلی شــرق و غرب، مضر است. سیاســتهای اقتصاد باید سیاستهای »اقتصاد 
مقاومتی« باشد - یک اقتصاد مقاوم - باید اقتصادی باشد که در ساخت درونی خود مقاوم 
باشد، بتواند ایســتادگی کند؛ با تغییرات گوناگون در این گوشــه ی دنیا، آن گوشهی دنیا 

متاطم نشود؛ این چیزها الزم است.   1392/02/07  

سیاستهای اقتصاد باید
 سیاستهای »اقتصاد مقاومتی« باشد

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

حزب ا... این اس

نیروهای  مومن  و انقالبی را بررسی می کنیم.
دانشجو باید احساس سیاسی داشته باشد، درک سیاسی داشته باشد، تحلیل سیاسی 
داشته باشد. بنده در قضایای تاریخ اسام این مطلب را مکررا گفته ام که، چیزی که امام 
حسن مجتبی )( را شکست داد، نبودن تحلیل سیاسی در مردم بود. مردم، تحلیل سیاسی 
نداشتند. چیزی که فتنه ی خوارج را به وجود آورد و امیرالمومنین )( را آن طور زیر فشار قرار 
داد و قدرتمندترین آدم تاریخ را آن گونه مظلوم کرد، نبودن تحلیل سیاسی در مردم بود واال 
همه ی مردم که بی دین نبودند. تحلیل سیاسی نداشتند. یک شایعه دشمن می انداخت؛ فورا 

این شایعه همه جا پخش می شد و همه آن را قبول می کردند!     1372/08/12  

 0952***0939: سام وخسته نباشید. لطفا در واژه نگاری و لوگو نشریه تجدید نظر نمایید 
چرا که کلمه ا... از اسما متبرکه است.

پاسخ: نشانه نشریه به گونه ای طراحی شده که نگارش کلمه ا... به آن اطالق نشود.لذا حکم اسماء 
متبرکه بر آن جاری نیست.

 0913***0939: ما نشریه خط حزب ا... رو توی منطقه به تعداد 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 دانشــگاه سراسری بناب/ 500 نســخه در دانشگاه آزاد شهرضا توسط 
بسیج دانشجویی/ توزیع در دانشــگاه ها و نماز جمعه ی شهررضا با حمایت امام جمعه/ 70 نسخه 
در حلقه صالحین پایگاه کریم اهل بیت )( و بسیجیان حوزه ابوذر سپاه ایام/ نسخه تابلو اعانات 
در مسجد جامع نارمک و مســجد النبی  تهران/ توزیع در 8 پایگاه بســیج توسط پایگاه شهدای 
اقتدار مهرشهر کرج/ 150 نســخه در یادواره شهدای شهرک شهید ایرانمنش کرمان/ 20 نسخه 
در نمازجمعه آبپخش استان بوشهر توسط پایگاه مقاومت شهدا/ توزیع نسخه رنگی بین بسیجیان 
و پایگاه های همجوار توسط پایگاه بسیج شهدای اقتدار کیانمهر کرج/ 500 نسخه در نشستی با 
موضوع تبیین نفوذ از طریق پایگاه بسیج شهید امیری پور حوزه 4 عمار مشهد/ 2000 نسخه در 
پایگاه های دانشگاهی و محلی توسط حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اصفهان/ 50 نسخه در بین 
نمازگزاران مسجد الرسول)(/ انتشار شماره هفتم در پایگاه شهید خزایی نهاوند/ توزیع 20 نسخه 

در شهرستان جهرم 

# سیاست_تغییر_ رفتار
کاستن از آرمانها برای تغییر نظام اسالمی

تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ تفاوتی ندارد؛ یعنی تغییر آن سیرت 
اسامی؛ این معنای تغییر رفتار است. تغییر رفتار یعنی 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 است؛ 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. 93/12/21   

واژه کلید

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 مستند روایی ندارد و شیوه ای قابل تأیید نیست. اگر چه اصل اذکار و ادعیه و طلب 
حاجات از خداوند متعال عمل پسندیده ای است، لکن اشکال در شیوه عمل به نحو یاد شده است، 
آقایان علمای اعام )دامت افاضاتهم( و مؤمنین )ایدهم ا... تعالی( با پند و اندرز و موعظه و نصیحت 
از رواج چنین رفتارهایی که چه بسا ممکن است منتهی به َوْهن مذهب گردد، جلوگیری نمایند. 

حدیث شـرح

آموزشی احکـام

ایـرانی خانواده

هدفی که از "شدت در برابر کفار" بیان شده است، به این سؤال 

پاسخ می دهد که چرا این اصل مهم در سیره ی پیامرب اکرم مورد 

اشاره قرار گرفته است:  مقابله با نفوذ دشمن. »اَِشّداء باشید 

یعنی مثل خاکریِز نرم نباشید که دشمن از هرجا خواست بتواند 

در شام نفوذ کند؛ مستحکم باشید.«

   توصیف یک پایگاه خبری غربی از نامه رهبری به جوانان غرب

پایگاه دیسـیدنت وویـس با اشـاره به نامـه رهبر انقـاب به جوانـان غربـی: ادبیـات آیت ا... 
خامنـه ای آرام و دوسـتانه و سـخنانش هوشـمندانه و صادقانـه بود. روح سرشـار از عشـق 
وی بـه جهـان و انـدوه او از رنجهایـی کـه تروریسـم ایجـاد می کنـد  را می تـوان احسـاس 
کرد. غم انگیز اسـت که رسـانه ها و سیاسـتمداران غرب بـه ایـران بدبیننـد.  |        خبرگزاری 

صداوسـیما |

    آمریکا به دنبال تقویت چه جریانهایی در منطقه است؟
وزیـر خارجـه آمریـکا در نشسـت سـابان  با بیـان اینکـه ایـن انجمـن منعکس کننـده تعهد 
عمیق ما به اسـرائیل و محلـی برای گفتگـوی آمریکایی اسـرائیلی اسـت گفت: ایـن موضوع 
منصفانه اسـت که بگوییـم آمریکا برنامـه بزرگـی در منطقه]خاورمیانه[دارد، مـا این موضوع 
را به خوبـی درک میکنیـم کـه امنیـت بـرای منطقـه بـه منزلـه امنیـت آمریکاسـت. راهبرد 
آمریکا حمایـت از آبادگران اسـت و نـه ویرانگـران. آبادگـران بـرای موفقیت خود بـه فرصت 
نیازمندنـد و آنهـا بایـد در برابـر خطـرات بالقـوه محافظـت شـوند، این موضوع سـبب شـده 
اسـت که رئیس جمهـور اوباما بـر روی راه حلـی براسـاس مذاکره بـر روی برنامه اتمـی ایران 

تأکید داشـته باشـد.  |       خبرگـزاری صدا و سـیما|

  اسرائیل: نمی گذاریم جبهه عملیات نظامی از منطقه جوالن ایجاد کنند
نخسـت وزیر رژیـم صهیونیسـتی در اجاس سـابان گفت: اسـرائیل تحمـل نخواهد کـرد که از 
قلمرو سـرزمینی سـوریه برای انتقـال تسـلیحات نظامی بـه حزب ا... و گشـایش جبهـه جنگی 
علیه مـا در لبنان اسـتفاده شـود یـا اینکه از سـرزمین سـوریه بـرای حمله به ما اسـتفاده شـود 
یا از آن اسـتفاده شـود تـا ایـران بتواند جبهـه عملیـات نظامی علیـه مـا را از جوالن یـا هر جای 
دیگر در سـوریه ایجـاد کنـد. هم چنیـن وزیر جنـگ رژیـم صهیونیسـتی نیز بـا ابـراز نگرانی از 
پیامدهـای افزایش نقش ایـران در مذاکـرات بحران سـوریه گفت: نقـش ایران در ایـن گفتگوها 

موجب افزایش قـدرت ایـران میشـود. |       ایرنا ، اشـراف|

   توصیف رسانه غربی  از  قدرت اقتصاد ایران
پایـگاه اینترنتـی بیزینـس اینسـایدر تأکیـد کـرد: ایـران آخریـن اقتصاد بـزرگ و پیشـرفته 
بیرون نگه داشـته شـده از اقتصاد جهانی و همچنیـن بزرگتریـن اقتصاد در حـال ورود مجدد 

بـه آن از زمان جنگ سـرد و پـس از فروپاشـی اتحاد جماهیر شـوروی تاکنـون اسـت.  |  مهر |

   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 کلیسـای سـانتاماریای شـهر رم قرائت شـد. در ایـن همایش 

شـخصیت های مذهبـی از ادیـان مختلـف حضـور داشـتند.|       دفـاع پـرس |      

امام رضا )( دیکتاتوری بنی عباس را عاجز کرد
عمر مبـارک امـام رضـا )( تقریبـا پنجاه و پنج سـال بـوده اسـت - یعنی از سـال  ت تاریخی

روایـ

148 که سـال شـهادت امـام صادق )( اسـت تـا سـال 203 - تمـام زندگـی این 
بزرگـوار با همه ی ایـن عظمتهـا و عمقها و ابعـاد گوناگونی که میشـود بـرای آن ذکر 
کـرد و تصویـر کـرد، در همین مـدت عمر نسـبتا کوتـاه انجـام گرفتـه اسـت. از این 
مدت پنجـاه و پنـج سـال، نزدیک به بیسـت سـال - تقریبا نـوزده سـال - مـدت امامت این 
بزرگوار اسـت؛ اما همین مدت کوتـاه را که ماحظه میکنیـد، تاثیری کـه در واقعیت دنیای 
اسـام گذاشـت و به گسـترش و عمقی که به معنای حقیقی اسـام و پیوسـتن به اهل بیت 
)(و آشـنا شـدن با مکتـب ایـن بزرگـواران انجامیـد، یـک داسـتان عجیبی اسـت، یک 

دریـای عمیقـی اسـت. آن وقتـی که حضـرت بـه امامـت رسـیدند، دوسـتان و نزدیـکان و 
عاقه مندان حضرت میگفتنـد که: علی بن موسـی در این فضا چـه کار میتوانـد انجام بدهد 
- این فضای شـدت اختنـاق هارونی کـه در روایـت دارد که میگفتند: و سـیف هـارون تقطر 
دما؛ خـون میچکد از شمشـیر هارون - ایـن جـوان در این شـرایط، در ادامه ی جهـاد امامان 
شـیعه و در مسـئولیت عظیمی که برعهده اش اسـت، میخواهد چـه بکند؟ ایـن اول امامت 
علی بن موسـی الرضا )( اسـت. بعـد از ایـن نوزده سـال یا بیسـت سـال کـه پایـان دوران 
امامت و شـهادت علی بن موسـی الرضا )( اسـت، وقتی شـما نـگاه میکنیـد، می بینید که 
همان تفکـر والیت اهل بیت و پیوسـتگی بـه خاندان پیغمبـر آن چنان گسترشـی در دنیای 
اسـام پیدا کرده کـه دسـتگاه ظالم و دیکتاتـور بنی عبـاس از مواجهـه ی با آن عاجز اسـت؛ 
ایـن را علی بن موسـی الرضا )( انجـام داده... باالخـره مأمـون طـّی همـان قضایایـی کـه 
اسـت  ناچـار  کـه  میکنـد  احسـاس  میدانیـد،  و  اسـت  شـده  تکـرار  و  شـنیده اید 
علیّ بن موسـی الّرضا )( را - کـه بـا نّیتهـای خـاّص خـودش، آن بزرگـوار را از مدینـه 
کشـانده بود، آورده بـود، به خـود نزدیک کرده بـود و قصد کشـتن آن بزرگوار را هم نداشـت 
- برخاف آنچـه تدبیر کرده بود، به شـهادت برسـاند؛ کار قضاء الهـی و اراده ی الهـی و تدبیر 
الهـی - که پـاره ی تن پیغمبـر در ایـن نقطـه ی دوردسـت از مدینه مدفـون بشـود که خود 
ایـن یک تدبیـر الهی اسـت، یـک مهندسـی الهی اسـت - بـه وسـیله ی دشـمنان اهل بیت 
انجام بگیـرد. کار برای اهـداف بلند را این جـوری باید انجـام داد؛ نگاه بـه بلندمـّدت را با این 

انگیزه ها، با این نّیتها، با این امیدها باید انجام داد.  1392/06/26

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

 کتاب درسهای پیامبر اعظم)(گزیده ای 
از بیانــات حضرت آیــت ا... خامنــه ای درباره 
شــخصیت، ویژگی هــا و بعثت نبــی مکرم 
اسام)( اســت که از میان بیانات معظم له 
از خــرداد 1368 تا شــهریور 1391 انتخاب و 
به ترتیب تاریخی در ســه نسخه فارسی، عربی 
و انگلیسی ارائه شده اســت. فرازهای انتخاب 
شده از زندگی و شــخصیت آن حضرت، از یک 
سو مرتبط با درســهای زندگی و بعثت پیامبر 
که مورد نیاز همه ی انسانها و جوامع انسانی در 
طول تاریخ و به ویژه دوران معاصر است گلچین 
شده؛ و از سوی دیگر تاش شــده تا فرازهای 
انتخاب شــده مناسب قشــر نخبه، روشنفکر 
و زمامداران کشــورهای اســامی باشد. برای 
دریافت نســخه اکترونیکی کتــاب به آدرس:  

http://khl.ink/pymb مراجعه کنید. 

)(درسهای پیامبر اعظم
خواندنی پیشنهاد

 سفارت آمریکا
در تهران در دوره  پهلوی

   انتشارات:  انقالب اسالمی
 چاپ اول: 1391

   قطع: رقعی

حضور حضرت آیت ا... خامنه ایدر 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.

آیـت ا... خامنـه ای که خدا حفظشـان کنـد، از طـرف حضرت امام مسـئول شـده بودند   
بحـث عـراق را دنبـال کننـد. گمانـم اوایـل ریاسـت جمهـوری ایشـان بـود. اعضـای 
بـرای خـود  مسـتقًا  هـم  کربایی هـا  بودنـد.  نجفی هـا  از  همـه  »جماعه العلمـا« 
جماعت هایـی را راه انداختـه بودنـد و بیشـتر با آقای منتظری و سـید مهدی هاشـمی سـر و 
کار داشـتند. آقا دیدند این شـیوه مناسبی نیسـت و پیشـنهاد کردند مجلسـی به نام مجلس 
اعلی تشـکیل شـود. جنگ هم شـروع شـده بـود و ضـرورت ایجـاب می کرد که یـک مجلس 
درسـت و حسـابی تشـکیل شـود کـه همـه اینهـا را در خـود جمـع کنـد. در واقع پیشـنهاد 
مجلس اعلی را ایشـان دادنـد و از همه مـا که بیشـترمان در قم بودیـم دعوت کردنـد. به بنده 
هـم مسـتقیم زنـگ زدنـد. تـا قبـل از آن بـا ایشـان سـام و علیـک داشـتیم، ولـی نـه زیاد. 
یکی یکـی افـراد را دعـوت کردند و خدمتشـان رفتیـم. ازبعضـی آقایـان کربایی هـم دعوت 
کـرده بودند. شـیخ دیگـری هـم بود کـه فـوت کـرده اسـت. او هـم عـده ای از کربایی هـا را 
تحت عنـوان »العمل االسـامی« جمـع کرده بـود. مقـام معظم رهبـری همـه را در مجلس 
اعلی جمـع کـرد و در اولیـن جلسـه بحث هـای مفصلی هـم شـد. بعضی هـا موافـق و برخی 
مخالـف بودنـد. ایشـان گفـت کـه مـن از طـرف امـام مسـئول هسـتم. خاصـه ایشـان این 
تشـکیات را ایجاد و اساسـنامه ای را تنظیم کرد و از ما خواست بنشـینیم و در باره آن بحث و 
آن را تنظیـم و تکمیـل  کنیم و خدمـت ایشـان بدهیم. ما هـم ایـن کار را کردیـم. البته آقای 
حکیـم محور بـود. دو سـه نفـر کربائـی و بقیـه نجفـی بودنـد. بنا شـد یکـی از عالمـان اهل 
سـنت هم باشـد که از اهالی کرد دعوت شـد. خاصه تشـکیاتی راه افتاد، اساسـنامه تنظیم 
شـد، انتخابات صورت گرفـت و رئیس و سـخنگو انتخاب شـدند. دوره هـای اول مجلس اعلی 
یک سـاله بود و من دو یا سـه دوره به عنـوان رئیس انتخاب شـدم. بعـد آقای حکیـم انتخاب 

شدند. هم من و هم آقای حکیم با آقا جلسات خصوصی داشتیم .  |        پاسدار اسام| 

روایت آیت ا... شاهرودی از 
تاسیس مجلس اعلی عراق توسط آیت ا... خامنه ای

ویژه روایت

هفته اخبار


