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هنوز چند روزی از نامه رهبری نگذشته است که 
انگار همان افرادی که از آن نامه، به نامه تاریخی 
یاد کرده اند، با آرام شدن جامعه قصد دارند برخالف 
با  ایشان  که  کردند  فراموش  انگار  کنند.  حرکت  آن 
تاکیدات فراوان فرمودند: »معامله اورانیوم غنی شده ی 
موجود در برابر کیک زرد با دولت خارجی در صورتی 
آغاز خواهد شد که قرارداد مطمئن در این باره همراه با 
تضمین کافی منعقد شده  باشد. معامله و تبادل مزبور، 
باید به تدریج و دردفعات متعدد باشد. همچنین اقدامات 
پرونده ی  پایان  آژانس،  که  شد  خواهد  آغاز  زمانی 

کند.« اعالم  را   )pmd( گذشته  و  حال  موضوعات 
مبنی  تضمینی  و  نشده  بسته  قراردادی  تنها  نه  اما 
نیامده،  وجود  به  فوق  موارد  و  تحریم  برداشتن  بر 
که رئیس جمهور محترم در سخنرانی اخیر خود در 
نمایشگاه مطبوعات بیان کردند: »ما از هفته های آینده 

گیریم«. می  را  زرد  کیک  و  می فروشیم  )UF6(را 
در  عده ای  که  است  آن  از  حاکی  اتفاقات  این  تمام 
بین مسئوالن هستند که خود را پیرو فرمان رهبری 
مردم،  این  بیدار  چشم های  از  دور  به  ولی  می دانند 
هم  قانون  برخالف  گاهی  که  دیگری  فعالیت های 
عملکردهای  کنار  در  اما  می دهند.  انجام  می باشد 
و  آگاهی  عدم  مسئوالن،  برخی  بین  در  دوگانه 
است  اهلل  حزب  امت  خصوص  به  مردم  مطالبه گری 
نباید نادیده بگیریم. این روزها برخی ساکت نشسته اند 

کنند. فتح  را  سرزمین  بروند  خدایش  و  موسی  تا 
انفعال و بی تفاوتی خود باشیم تا  باید کمی به فکر 
خدای ناکرده، فرعونیان را که سی سال است لحظه ای 

چشم طمع از این ملت برنداشته اند را امیدوار نکنیم!

دشمن عرضه نفوذ نداشت

ماردرآستینبیتدبیری
سکوت

بنیاسرائیلی

اصال نفوذ دقیقا از 
توجیه های دولت های ما 

برای حضور در جمع کثیف 
قدرت های بزرگ شروع 

شد. آن جایی که پابرهنه ها 
را فروختیم به ابرقدرت ها 
و بر سر کشورها به بحث 

نشستیم بدون حضور 
خودشان

1- شعارهای نو دنیا را تکان داده 
بود. نه فقط شعار، که قیام یک ملت 
برای تحقق این شعارها خیلی ها را 
که  خیلی ها  بود.  کرده  حساس 
معادالت  در  سوم  قطب  از  فهمی 
صحبت های  این  نداشتند  جهانی 
فهم  دقیق  هم  را  انقالب  امام 
نمی کردند که » البته ما این واقعیت 
و حقیقت را در سیاست خارجی و 
اعالم  بارها  اسالمی مان  الملل  بین 
نموده ایم که درصدد گسترش نفوذ 
اسالم در جهان و کم کردن سلطه 
بوده و هستیم. حال  جهان خواران 
اگر نوکران آمریکا نام این سیاست 
تشکیل  تفکر  و  طلبی  توسعه  را 
از آن  بزرگ می گذارند،  امپراتوری 
باکی نداریم و استقبال می کنیم... 
مسلمانان در یک تشکیالت بزرگ 
اسالمی رونق و زرق و برق کاخ های 
سفید و سرخ را از بین خواهند برد.« 

)صحیفه امام، جلد21، صفحه81(
شعارهای این انقالب هم مشخص 
استکبار  آزادی،  استقالل،  بود. 
ستون های  جمهوریت.  و  ستیزی 
قوام خیمه ی انقالب این ها بودند. از 
تشکیل نظام، تا قانون اساسی، از بی 
اعتنایی به ابهت شرق تا به خاک 
برای  همه  غرب،  سفارت  کشیدن 
اثبات این بود که ما اهل شعار دادن 
نیستیم. مرد میدانیم و اهل مبارزه. 
پروژه نفوذ کلید خورده بود، پروژه ی 
عظیم نفوذ تفکر انقالب اسالمی در 
پروژه ی  ذهن همه ی مردم جهان. 
جهانی  بسیج  و  انقالب  صدور 

مستضعفین. مدل صدور انقالب در 
حقیقت مدل دیپلماسی عمومی و 
ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگی 
سخنان  در  تنها  سال ها  که  بود 
هیچ  و  ماند  باقی  انقالب  رهبران 
که  آن چه  اندازه  و  حد  در  دولتی 

نکرد. قیامی  برایش  می بایست 

2-اولین ضربه را جایی خوردیم که 
هشدارهای رهبرمان را به فراموشی 
دشمن،  کردیم  فکر  و  سپرده 
و  است  شدنی  تمام  دشمنی اش 
لبخندهای  با  را  پلیدش  خوی 
دیپلماتیک می توان به پایان رساند. 
است؛  بالّطبع  متجاوزِ  »دشمن 
طبیعت جهان خواران تجاوز است، 
جلو آمدن است، تصّرف است، پنجه 
انداختن است، طبیعت این ها است؛ 
اگر خاکریز شما قابل نفوذ باشد، نفوذ 
کنید  باید جوری حرکت  می کند؛ 
که او احساس کند نمی تواند نفوذ 
)رهبرانقالب، 1394/7/15( کند.« 

شد  کم  که  ما  هجمه ی  جایی 
ما  شد.  آماده  مقابله  برای  دشمن 

که فتیله ی جهاد را پائین کشیدیم 
روشن  نفوذ  برای  دشمن  چراغ 
بود،  همین  نفوذ  اولین  اصال  شد. 
مسئولینی که پا روی پا انداختند و 
دست از قبضه ی مقاومت کشیدند. 

شروع  ما  دل های  از  نفوذ   -3
تقویتش  فقط  دشمن  بود.  شده 
که  شد  شروع  آن جایی  نفوذ  کرد. 
گرفتیم  نادیده  را  امام  خواسته ی 
سیلی  طعم  آمریکایی  ناوهای  و 
نچشیدند،  را  موشک هایمان 
قدرت  شاید  گفتیم  که  آن جایی 
بیشتر  خمینی  خدای  از  آمریکا 
باشد یا آنجایی که فکر کردیم ساده 
زیستی اسالمی با پیشرفت منافات 
را  اشرافیت  مسئوالنمان  و  دارد 
از  دقیقا  نفوذ  اصال  کردند.  شروع 
برای  ما  دولت های  توجیه های 
قدرت های  کثیف  در جمع  حضور 
که  آن جایی  شد.  شروع  بزرگ 
پابرهنه ها را فروختیم به ابرقدرت ها 
بحث  به  کشورها  سر  بر  و 
خودشان.  حضور  بدون  نشستیم 

4- نفوذ خیلی وقت است که شروع 
شده، نفوذ را خودمان شروع کردیم، 
دشمن عرضه نفوذ نداشت. خودمان 
هم داریم این جریان را با دست خود 
تقویت می کنیم، آن جایی که عده ای 
قهرمانی شان  تندیس  افتخار  با 
کلیددار  که  می کنند  نصب  را 
عده ای  و  شده   نفوذ  پروژه  افتتاح  
مدهوش  و  کرده  اختیار  سکوت 

بازی های کثیف سیاست شده اند! 
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به  اقدام  سال  السالم 900  علیه  نوح 
نمود.؛  یکتاپرستی  و  حق  به  دعوت 
ایمان  وی  به  قلیل  عده ای  جز  اما 
نیاوردند و بقیه هنگامی که »حتی إذا 
فیها  احمل  قلنا  التنور  وفار  أمرنا  جاء 
گشت،  واقع  اثنین«  زوجین  کل  من 
منجنیق  با  نمرودیان  رفتند.  میان  از 
آتش  میان  به  را  علیه السالم  ابراهیم 
اهلل  خلیل  بر  باز  آتش  اما  انداختند 

که  اصحابش  و  فرعون  شد.  گلستان 
ُُّکُم الْْعلَی« را داشتند در  ادعای »أَنَا َرب
کام نیل فرو رفتند و باز هم پیروزی از 

ظهور حضرت  با  بود.  مستضعفان  آن 
ختمی مرتبت )ص( امید مستضعفین 
به پیروزی نهایی بیش از پیش گشت و 
در غدیر خم اکمال دین و اتمام نعمت 
نه بر شیعه که بر تمامی خلق جهان 
پایه های حق و حقیقت استوار گشت. 
بیکار  بین  این  در  باطل  جبهه  اما 
کوچه  مانند  فجایعی  و  ننشسته است 
آوردند.  بار  به  مدینه  در  را  بنی هاشم 
فراتر  هم  این  از  را  وقاحت  زنازادگان 
برده و در روز عاشورای سال 61 هجری 
پسر دختر رسول خدا را به فجیع ترین 
اما  رساندند؛  شهادت  به  ممکن  وضع 
نمود  آبیاری  را  حق  نهال  خون  این 
و  ایمان  باطل،  و  میان حق  دعوای  و 
را جدی تر  استکبار  و  استضعاف  کفر، 
نمود. جریان حق در طول دوره 250 
حق  مختلف  شرایط  در  امامت  ساله 
طواغیت  اما  می داد،  توضیح  و  تبیین 
پوششی  در  هربار  عالم  دیوصفتان  و 
انسان کامل، مظهر حق بر روی زمین، 
اسوه و الگوی زندگی را از میان برده اند 
نورافشانی  با  می دانند  خود  که  چرا 

ماند.  نخوهد  باطل  برای  جایی  حق 
ریشه ای  و  قوام  چون  باطل  جریان 
بردن  بین  از  درصدد  همیشه  ندارد 
نقصان  و  ضعف  تا  بوده  حق  جریان 
این  به  و  نگردد  آشکار  خویش 
و  کرده  حکومت  مردمان  بر  صورت 
کرده است. استفاده  ایشان  جهل  از 

نکته آن که دعوای حق و باطل امری 
و  است  انکارناپذیر  و  تمام ناشدنی 
اشتباه راهبردی در این میان ماندن در 
مصادیق است. باطل زمانی خود را در 
لباس سامری، دیگر زمان در پوشش 
وجهه  در  هنگامی  سقیفه،  اصحاب 
علمای  لباس  در  هنگامه ای  خوارج، 
دین و زمانی خود را در پوشش داعش 
مومن  اما  می دهد.  نشان  آل سعود  و 

باهوش است و گیر مصادیق نمی افتد 
چرا که می داند همه این ها را جریان 
و  می کند  پشتیبانی  و  حمایت  باطل 
هنر آن است که در هر عصر و زمانی 
شیطان و طاغوت زمان خود را شناخت.

یادمان باشد داعش و آل سعود بازیچه 
دراین  و  هستند  استکبار  دلقک  و 
دیگری  کس  اصلی  دشمن  میان 
حاضر  زمان  در  که  طاغوتی  است. 
جهان خوار  آمریکای  و  بزرگ  شیطان 
جماران  پیر  که  باشد  یادمان  و  است 
یاد داد که »هرچه فریاد داریم  به ما 
حواسمان  بکشیم«.  آمریکا  سر  بر 
بر  مرگ  و  داعش  بر  مرگ  باشد 
را  آمریکا  بر  مرگ  جای  آل سعود 
نگیرد. امید  و  تدبیر  روزگار  در 

یادمان باشد داعش و 
آل سعود بازیچه و دلقک 

استکبار هستند و دراین میان 
دشمن اصلی کس دیگری 
است. طاغوتی که در زمان 

حاضر شیطان بزرگ و آمریکای 
جهان خوار است و یادمان باشد 
که پیر جماران به ما یاد داد که 

»هرچه فریاد داریم بر سر آمریکا 
بکشیم«

دلـقکاستکبار
دعوای حق و باطل تمام شدنی نیست
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ازچــالهبهچـــاهافتادیم
اندر احوال حل مشکالت جهان اسالم با تکیه بر آمریکا

در  که  دارند  معروفی  جمله  عقال 
افسد  به  فاسد  »دفع  می گویند  آن 
خطاست«. یعنی اشتباه است که مشکلی 
را با افتادن در مشکلی بزرگتر حل کرد. 
مثل آن است که آدمی برای رهایی از 
به  بیاندازد.  چاه  درون  را  خودش  چاله 
ابرو،  کردن  درست  برای  خودمان  قول 
چشم را کور نمی کنند. اما در طول تاریخ 
بارها انسان ها این خطا را انجام داده اند.

بود.  ایران  در  قاجار  حکومت  دوران 
به  بزرگی  مشکل  متوجه  ایرانیان 
شدند  خود  پادشاهان  استبداد  نام 
شعار  با  و  روحانیت  سرکردگی  به  و 
»عدالتخواهی« به پا خواستند. »نهضت 
روشنفکران  ورود  از  پس  عدالتخانه« 
تغییر  خواهی«  »مشروطه  جریان  به 
پس  نوری  اهلل  فضل  شیخ  داد.  ماهیت 
خواهان  مشروطه  با  همراهی  مدتی  از 
از  را  ما  مشروطه  شاید  شد  متوجه 
اما  کند  آزاد  قاجاری  شاهان  استبداد 
انگلیس  استعمار  دامان  به  را  کشور 
بود  معتقد  اهلل  فضل  شیخ  برد.  خواهد 

سفارت  آن،در  پلوی  که  مشروطه ای 
نیست.  مشروعه  شود  پخته  انگلستان 
بردگی  از  رهایی  برای  نبود  حاضر  او 
شاه ایران به بردگی بیگانگان تن دهد.

از  بخشی  و  روشنفکری  جریان  اما 
جریان روحانیت، »ساده اندیشانه« تنها 

استبداد  خطر  به 
و  می کردند  فکر 
بزرگتری  خطر  از 
»استعمار«  نام  به 
البته  بودند.  غافل 
از  بخشی  که  بماند 
»ریزه  جریان  این 
پیر«  استعمار  خوار 
همین  به  و  بوده 

دلیل از افتادن در چاه دم بر نمی آوردند.
کشور  که  گردید  روشن  زمانی  مسئله 
تنها  نه  مشروطه  پیروزی  از  پس 
استبداد  چنگال  از  رهایی  به  موفق 
استبداد  چنگال  به  بلکه  نشد،  داخلی 
استعماری قلدرانی مانند رضا شاه افتاد.

است  هشداری  تاریخی  مثال های  این 

برای نگاه دقیق تر به سیاست هایمان؛ چه 
عرصه هایی  در  چه  و  داخلی  عرصه  در 
اسالمی  امت  امروز  اسالم.  مانند جهان 
باید مراقب باشد که برای درست کردن 
را  چشم  اندیشانه«  »ساده  خود  ابروی 
کور نکند. امروز امت اسالمی با 2 خطر 
است،  روبه رو  جدی 
اسالم  خطر  اول 
که  است  تکفیری 
و  داعش  آستین  از 
شده  خارج  النصره 
و دوم خطر استبداد 
است که در  داخلی 
کشورهای  از  برخی 
نظیر؛  اسالمی 
دارد. وجود   ... و  قطر  و  یمن  و  بحرین 

یکی از بزرگ ترین خطاهای امروز جهان 
اسالم آن است که بخواهد خطر اسالم 
از  برخی  داخلی  استبداد  و  تکفیری 
کشورها را با افتادن در دامان ابر قدرت ها 
دعوای  انسان  است  اشتباه  نماید.  حل 
درون یک خانواده را نزد دشمنان برده و 

از آنان برای حل مشکل کمک بخواهد. 
جهان  مشکالت  حل  برای  امروز  اگر 
اسالم به مستکبرین جهان تکیه کنیم 
جریان  در  ایران  آن چه  جز  نتیجه ای 
مشروطه تجربه کرده است، نخواهیم دید.

عرصه  در  ایران  ویژه  به  اسالمی  امت 
حضور  که  دهد  اجازه  نباید  بین المللی 
دشمن اصلی امت اسالمی یعنی آمریکا، 
در حل مشکالت درونی جهان اسالم به 
رسمیت شمرده شود. نباید اجازه بدهیم 
حالل  را  خود  ظاهر  در  که  دشمنی 
مشکالت عالم نشان می دهد اما در دل 
اسالم  جهان  استحاله  و  نابودی  به  جز 
نمی اندیشد، در امور جهان اسالم دخالت 
کند. باید مواظب باشیم که از چاله به چاه 
نیافتیم و برای درست کردن ابروی جهان 
اسالم، »ساده اندیشانه« چشم آن را کور 
نکنیم. سیاست مدارن ما نباید فراموش 
که»آمریکا  را  رهبرمان  کالم  کنند 
منطقه  مشکالت  عمده ی  بخش 
مشکالت«. راه حل  از  بخشی  نه  است 

یکی از بزرگ ترین خطاهای 
که  است  آن  اسالم  جهان  امروز 
و  تکفیری  اسالم  خطر  بخواهد 
استبداد داخلی برخی از کشورها 
را با افتادن در دامان ابر قدرت ها 

حل نماید

این روزها ایران اسالمی، عطر جهاد و شهادت به خود گرفته و مجاهدان از عرصه نبرد بازمی گردند.آن هایی که عزم جهاد دارند 
بدانند که اگر امکان حضور در آن عرصه نیست، آقایمان تنها نبرد در عرصه نظامی را جهاد نمی دانند.
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 صفحه تلگرام ویژه نامه فتح به شماره 09104970625 جهت 
دریافت مطالب، پیشنهادات و نظرات شما است0 با عضویت در کانال 

نشریه فتح فایل نشریه و مطالب را دریافت نمایید

عاشوراهمهتاریخرادوجبههکرد

تحمل والیت کار دشواری است
همراهی  بر  متوقف  توحید  وادی  در  حرکت 
آنانی  الصادقین:  مع  کونوا  است؛  معصوم  با 
هستند. صادقانه  خدا  با  خود  عهد  پای  که 

این معیت یک سفر ظاهری نیست؛ بلکه همه قوای 
ما ظاهر و باطن ما با امام باشد و با غیر امام نباشد. 
را  امام  نور  تا  بگیریم  فاصله  خود  از  باید  حتی 
را  خدا  که  جایی  تا  ندارد؛  انتها  امام  با  سیر  ببینیم. 
و  تحمل  معیت  این  بشناسد.  نورانیتش  کنه  در 
است. دشواری  کار  والیت  تحمل  می خواهد.  صبر 

صفات اصحاب سیدالشهدا
دارند.  صفاتی  و  خصوصیات  امام  همراهان 
چیست؟  سیدالشهدا  اصحاب  شگفت انگیز  صفات 
وگرنه  باشد  دنیا  از  بزرگتر  باید  ما  روح  اول:  ویژگی 
درجه پرواز ما در سطح دنیا خواهد بود. افق نگاه ما 
عوالم  به  را  ما  می خواهد  امام  چون  باشد  دنیا  نباید 
پر  را  ما  دنیا چشم  نباشیم.  دنیا  به  قانع  ببرد.  باالتر 
دیگر  است  همین  دنیا  است؛  قلیل  دنیا  متاع  نکند. 
در  است.  خبرهایی  آن طرف  ندارد.  دیگری  چیز 
است؛  قلیل  دنیا  چون  است  عذاب  ماندن  دنیا  این 
جوانی  قوای  می ریزد  دندان  می میرند  دوستان 

زود جمع می شود! چرا سر سفره  دنیا  می رود سفره 
دنیا بنشینیم وقتی زود جمع می شود غصه بخوریم؟

عاشورا، همه تاریخ را دو جبهه کرد
معیت با امام به حضور در میدان جنگ است؛ در جنگ 
سپاه  در صف  باید  دارد  مختلفی  انواع  که  هم  امروز 
حسین باشیم وگرنه اگر سر سفره معاویه )بخوانید تمدن 
ظلمانی غرب آمریکا( باشیم که معیت با امام نیست. 
ما در میدان جنگیم؛ درگیری تاریخی کفر و ایمان تا 
دوره ظهور برقرار است؛ سر چی صلح کنیم؟ این جنگ 
دارد.  برائة  فرموده  خدا  نمی شود.  حل  دیپلماسی  با 
حرف علی را گوش نکردند و فریب معاویه را خوردند. 
محبت  یکیش  دارد؛  الزاماتی  امام  جبهه  در  حضور 
دو  را  تاریخ  همه  عاشورا  نشد.  تمام  عاشورا  است. 
جبهه  در  ما  باید  جبهه ها  دو  این  در  کرده.  جبهه 
دارد  غرب  امپراتوری  و  تجدد  جریان  باشیم.  امام 
در  غرب  می کند.  نابود  را  عاشورا  آرمان های  همه 
مقابل  غرب  تمدن  است؟  حسین  امام  سپاه  و  صف 
عاشوراست. فرق بین عسل معاویه و پول هایی که به 
سران قبایل می دادند با نمونه های امروزی آن چیست؟

می گوییم با امام حسینیم ولی دلمان غنج می زند که 
این ها ما را بپذیرند! موحدان در غرب را کاری نداریم 

سران دولت ها و حاکمان غرب را می گوییم که برای 
اینها  می کشند.  را  نفر  هزاران  خود  اقتصادی  منافع 
می برند. لذت  دارند  چهارپا  مثل  عالمند؛  وحوش 

خالصه سخنرانی استاد میرباقری در جلسه هفتگی هیات میثاق با شهدا بسیج دانشجویی

بیست  از  بیش  سابقه  با  خندان  دکتر 
فکری  نظام  و  آثار  در  پژوهش  سال 
خود  جدید  اثر  در  مطهری  شهید 
های  سخنرانی  و  کتب  به  استناد  با 
مطهری،  مرتضی  شهید  متفکر 
است. پرداخته  داعش  بررسی  به 

پیش از این، استاد شهید در کتاب هایی 
چون جاذبه و دافعه علی )ع(، اسالم و 

داستان  و  گفتار  بیست  زمان،  نیازهای 
راستان به خوارج پرداخته و ریشه و منشأ 
و آثارشان را مورد بررسی قرار داده بود.

مطهری  شهید  بنیاد  توسط  کتاب  این 
است. رسیده  چاپ  به   94 سال  در 

اطالعات  و  تهیه  برای  مندان  عالقه 
بنیاد  اینترنتی  پایگاه  به  بیشتر 
نمایند. مراجعه  مطهری  شهید 

معرفیکتاب»خوارجوداعش«
دکتر علی اصغر خندان

* لطفا پس از مطالعه، فتح را در اختیار دیگران 
قرار داده و یا در مراکز فرهنگی و مساجد قرار دهید.
* شما می توانید با نسخه برداری از نشریه و توزیع آن 
در حد توان خود، به جبهه فرهنگی انقالب کمک کنید.
* مطالب و یادداشت های خود را برای ما ارسال نمایید.


