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فارس :وزیر بهداشت:

به پا خیزید
هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی بپا خریرزیرد و
مقدرات خود را به دست گیرید تا کی نشسته اید که مقردرات
شما را واشنگتن یا مسکو تعیین کند تا کی باید قدس شما در
زیر چکمه تفاله های آمریکا و اسراییل غاصب پایکوب شود؟
تا کی سرزمین قدس ،فلسطین ،لبنان و مسلمانان مظلوم آن
دیار در سلطه جنایتکاران بسر برند و شما تماشاچی باشیرد و
بعضی حکام شما آتش بیار معرکه باشند؟
جلد  51صحیفه امام صفحه 5151155/01 ،15

شهید قربانعلی جامی
چرا امروز که در سراسر جهان ظلم به حد اعالی خود رسیده
است به پا نمیخیزیم؟
مگر نه این است که کودکان ،زنان ،پیرمرردان و جروانران
فلسطین ،افغانستان و دیگر کشورهای اسرالمری در زیرر
چکمههای دشمنان اسالم از بین میروند و به حیثیت اسالم
خیانت میشود .پس چرا هیچ عکسالعملی از خرود نشران
نمیدهیم؟!

کاریکاتور

خدمات دولت طی  1سال اخیر بیشتر از کرل دوره
مادها تاکنون بوده است!

مبارزهی با رژیم صهیونیستی بر همه واجب و الزم است

امام خامنهای

خبرگزاری دفاع مقدس:
شهادت  25فلسطینی و زخمی شدن حدود  7111نفر در
جریان تظاهراتهای بازگشت.

عصرایران :خیز دوباره دالر به سرمرت
 0111تومان.
 4بهمن  ،50روحانی در گفتگوی زنده تلویزیونی :مرردم
خیالشان از دالر راحت باشد!

تذکر امام خامنهای به وزیر کار:
»من اگر جای شما بودم (سر قضیه واردات) در هیرئرت
دولت یقهام رو پاره میکردم!«

فارس :فرو
گذشت.

این کاریکاتور توسط ناجی العلی ،کاریکاتوریست فلسطینی کشیده شده؛ کاریکاتوریستی که در 44

فیلشاه از مرز  1میلریرارد

با ادامه رشد فرو »فیلشاه« ایرن انریرمریرشرن بره
پرفرو ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران تبدیل شد.

جوالی  5597با شلیک گلوله از سوی صهیونیستها به شقیقه راستش ترور و پس از یک ماه کما ،در بیمارستان ،شهید شد.
دولتی که از آرمان فلسطین هم کوتاه آمد!
یاسر جاللی
چندی پیش رئیس »جمهوری اسالمی ایرران« در اجرالس
فوقالعاده کشورهای عضو سازمان هرمرکراری اسرالمری در
استانبول شرکت کرده بود ،اجالسیهای که بیاینه پرایرانری آن
خبرساز شد.
در بیانیه پایانی این اجالس ،با تأکید بر طرر »دو دولرت«،
»قدس شرقی«به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت شناختره
شده و کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی ،از دیرگرر
کشورهای جهان نیز خواستهاند تا »دولرت فرلرسرطریرن« و
»قدس شرقی «را به عنوان پایتخت آن به رسمیت بشناسند!
باورتان میشود؟ دولت »جمهوری اسرالمری ایرران «بردون
اعالم رسمی تحفظ و بدون مخالفت علنی با این بیانیه ،تن بره
انتشار چنین متن ناامیدکننده و مشمئزکنندهای داده است.
جالب است که در فروردین ماه سال گذشته ،رئیسجمرهرور و
وزیر امور خارجه ایران در اعتراض به بیانیه پایانی سیزدهمریرن
اجالس سازمان همکاری اسالمی که دربرگیرنده چهرار برنرد

ضدایرانی بود در نشست اختتامیه در استانبول شرکت نکردند.
وزیر امور خارجه و رئیس »جمهوری اسالمری ایرران« مرگرر
نمیدانستند که مدعای ما آزادی کل فلسطین است ،نه آزادىِ
بخشی از فلسطین؛ مگر نمیدانند ایران هر طرحی که بخواهرد
فلسطین را تقسیم کند ،مردود میداند و بررای جرمرهروری
اسالمی ،فلسطین ،فلسطینِ »از نهر تا بحر« است ،نه حرتیری
یک وجب کمتر؟
مگر جناب روحانی نمیداند که طر دو دولت چیزی جرز ترن
دادن به خواسته صهیونیسرتهرا ،یرعرنری پرذیرر دولرت
صهیونیستی در سرزمین فلسطین و تشویق متجاوز به ترجراوز
بیشتر نیست؟ پس چرا سکوت کرده و چیزی در مخالفرت برا
این بیانیه نگفتند؟
مگر امام خمینی (قدسسره) نگفت که یکی از هدفهای ایرن
انقالب ،آزادی سرزمین فلسطین و قطع غده سرطانی اسرائیرل
است؟
آقایان بدانند که راه قدس ،راه فلسطین ،راه نرجرات مسرئرلره
فلسطین و حل مسئله فلسطین ،جز راه مبارزه نیست و کسری
که این راه را قبول ندارد ،چه دانسته و چه ندانسته ،به مسئرلره
فلسطین ضربه میزند و ظهور را به عقب میاندازد.

فارس :حسن رحریرمپرور ازغردی در
همایش عدالتخواهی و عدالتپژوهی:
در بح عدالت خواهی اوال نباید بررخرورد ابرزاری و
جناحی کرد و ثانیا باید در این موضوع استمرار داشرتره
باشیم .عدالتخواهی رسالتی دینی و انقالبی است و ترا
پایان عمر باید عدالتخواه بود.

مرکز اطالعرسانی فلسطین:
شهرداری قدس اشغالی در آستانه انتقال سفارت آمریکا
به قدس ،اقدام به نصب تابلوهای سفارت آمرریرکرا در
خیابان های قدس کرده است.
به گزار مرکز اطالع رسانی فلسطین ،در حالیکه یک
هفته به افتتا سفارت آمریکا در قدس براقری مرانرده
است ،شهرداری قدس اشغالی  /نمونه از این تابلوها را
در خیابان های قدس نصب کرده است.

سرمقاله

مبارزه مدنی ،سالح اصیل مقاومت
محمد اصغری
سرزمین فلسطین در 1هفته گذشته شاهد ابتکاری بیسابرقره در
بیش از 7دهه مقاومت در برابر اسرائیل بود؛ راهپیرمرایری برزر
بازگشت همان تحول نویدبخشی است که فلسطیرن عرزیرز در
انتظار رخ نمایی آن سالیانی را سپری کرد .در ایامی که مقراومرت
نظامی و مسلحانه از سوی گروههای خوشنام فلسطیرنری چرون
جنبش حماس بسیاری از معادالت سرزمینهای اشغالی را ترحرت
تاثیر خویش قرار داده بود ،آنچه توانست صحنه را بار دیگر به نفع
مردم تغییر دهد و مکمل مقاومت مسلحانه باشد ،ایده مرقراومرت
مدنی و فعال شدن ظرفیت تودهها در مسیر پیگیری حق مسرلرم
فلسطینیان برای بازگشت به سرزمین مادری خویش بود .مرزهای
غزه با سرزمینهای اشغالی از 51فروردین امسال ترا بره امرروز،
شاهد حضور دهها هزار نفری مردم با دستان خالی است کره بره
ابتکار و دعوت گروههای مقاومتی چون حماس ،جبهه شعبریره و
جهاد اسالمی آغاز شده و قرار است تا یوم النکبه  42اردیبهرشرت
ادامه داشته باشد ،آن هم در شرایطی که از یک سو معامله قررن
در پی تضعیف و خلع سال غزه بود و از سویی دیرگرر تروطرئره
آمریکایی انتقال سفارت شیطان بزر به قدس شریف در جریران
بود .همچنین باید به این نکته اذعان نمود که این ابتکار عرمرل
فلسطینیان همزمان با روزهایی اتفاق افتاد که هر کدام از مدعیان

غیرفلسطینی مقاومت ،به بهانههای متعرددی چرون مرذاکررات
سیاسی با غرب ،انتخابات و دوری از تنش و تثبیت شرایط ،در پی
اجتناب از داغ شدن تنور درگیری مستقیم با اسرائیل ،فلسطینیران
را دعوت به خویشتنداری کرده بودند و البته در این بیرن رییرم
مرتجع سعودی و حکومت استبدادی مصر نیز بارها پیشنهاد کوتاه
آمدن فلسطینیان از راهپیمایی بزر بازگشت در قبال باز شردن
مرزها و کمک مالی به غزه را طر کرده برودنرد .امرا رهربرران
مقاومت این بار هوشمندی ستودنی را از خویرش بره نرمرایرش
گذاشتند و با پیگیری مصرانهی راهپیمایی بزر بازگشت و قبول
تمام تبعات آن ،حواسهای پرت شدهی امت اسالمی و جهانیران
را بار دیگر به مساله اول ،یعنی فلسطین جلب کردند .همچرنریرن
باید به شرایط انسانی و اقتصادی غزه به عنوان نقطه کانونی ایرن
تحول بزر در مسیر مبارزات مردمی نیز تروجره نرمرود .غرزه
اینروزها درگیر یکی از حادترین بحرانهای انسانی در قرن جدید
است .با تنگتر شدن حصارهای غزه از سوی مثلر اسررائریرل،
دولت خودگردان و مصر ،روز به روز شرایط اقتصادی حادتر شرده
و با کمبود جدی آب آشامیدنی ،دارو ،غذا و زیرساختهای ابتدایری
زندگی از قبیل برق ،زندگی مردم به سختترین روزهرای خرود
رسیده است .ناگفته پیداست که تحمیل چنین اوضاعی برر غرزه
تنها با هدف تنبیه مقاومت و وادار کردن مردم به ساز بود و در
حالی که اوضاع به شدت گره خورده و سرطان ناامیدی در مریران
مردم در حال پیشرفت بود ،راهپیمایی بزر »بازگشت« بار دیگر
توانست امید را زنده کرده و بن بست ایجاد شده را
2
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ادامه سرمقاله
فرو ریزد .البته نباید در ایآ میا از وظیفه گروهها
مقاومت و کشورها مدعی مقاومت در تالش برا
تامیآ حداقلها زندگی در غزه و بهیبیود اوضیاع
معیشتی و شکست حصار ناجوانمردانه غفلت نمود.
و اما امروز ،ممار شهدا راهپیمایی بزرگ بازگشت به
بیش از  71نفر رسیده و گزارشها حکایت از رقیم
باال 41هزار نفر زخمیها دارد .رژیم صهیونیستی
که در روزها اول تنها با گاز اشک مور و تیرانداز
مستقیم به مقابله با فلسطینیا حاضیر در میرزهیا
میپرداخت ،حاال در هفته پنچم جنگنده ها خویش
را به پرواز درمورده است .از سو دیگر فلسطینیا با
سالحهایی چو مولوتوف ،بادبادک متشزا ،سوزاند
تایر و فالخآ و سنگ بیه میقیابیلیه بیا دشیمیآ
صهیونیستی پرداختهاند .تالشها مدنی میردم در
مرزها و وحشیگر رژیم مپارتاید ییهیود بیاعی
جلب توجه جهانیا به سو غزه شده است .فرصتی
طالیی که توانسته فشار افکار عمومی را بر اسرائییل
افزایش دهد .حاال در شرایطی وارد  9میآ هفتیه از
ایآ راهپیمایی میشویم که لزوم حمایت مردمیی از
ایآ تالش ماندگار فلسطینیا بیش از پیش احساس
می شود .سوگمندانه باید گفت قدرتهیا میدعیی
حمایت از فلسطیآ قدر ایآ سالح نو را ندانستنید و
بار دیگر ثابت کردند مساله اول ،نه قدس ،که منافی
ملی خودشا است با ایآ وجیود بیی تیوجیهیی
حاکمیتها به مساله فلسطیآ خود میتواند نیقیطیه
رهایی برا حرکتها اصیل حامی فلسطیآ باشید
تا بتوانند فارغ از هیاهو قدرتمدارا  ،امیدوارانه بیه
سو تحقق تصویر واقعی و ملمیوس از مسیییر
انسانی مزاد فلسطیآ حرکت کنند ،تصوییر کیه
قرار است در م همه مستضعفا و مزاد خیواهیا
عالم ،فارغ از عقیده و مسلیک ،دسیت در دسیت
یکدیگر فلسطیآ را بار دیگر به فلسطییینیییا بیاز
گردانند ،ا شا اهلل.

معرفی کتاب
فلسطین از منظر آیتاهلل سیدعلی خامنهای

آرمان قدس و ادای انقالبیگری

بنیامیآ نتانیاهو در نخستیآ سخنرانی خیود در میجیمی
عمومی سازما ملل با نشا داد نسخه فارسیی کیتیاب
»فلسطیآ « ،م را مخریآ کتاب رهبر میعیظیم انیقیالب
دانست که نقشه راه نابود اسرائیل در م گنجانده شیده
است.
فلسطیآ از منظر میتاهلل العظمی سییدعیلیی خیامینیها
(مدظله العالی) عنوا اثر منتشر شده از سو انتیشیارات
انقالب اسالمیست .ایآ کتیاب بیه
مرور بیانات رهبر معظم انیقیالب در
هشت بخش کلیات ،شکیسیتهیا و
پیروز ها ،مسئولیتها ،جناییات ،راه
حلها ،قهرمانا  ،روشنگر و میینیده
روشآ درباره فلسطیآ گنجانده شیده
است.

فلسطین ،کلید رمزآلود فرج

امام خامنهای
حجه االسالم مجتبی نامخواه
هر طور حساب کنیم ،مسئله قدس یکی از اصلییتیرییآ مرمیا هیا برگردیم و به وضعیت خودما نگاه کنیم خود را فیرزنیدا انیقیالبِ
انقالب اسالمی است :از مغاز مبارزات در خرداد  ،24تا بهمآ  75و پس روحاهلل میدانیم .انقالب و امامی که وقتی با کوهی متراکمی از ثروت و
از م به شکلی مستمر ،بر محوریت مسئله قدس تأکید شده اسیت از قدرتِ رژیم طاغوت مواجهه بود ،از قدس میگفت .وقتی در اولیآ سال
وصیتنامه شهدا دفاع مقدس تا وصیتنامه مخریآ شهدا انیقیالب پس از پیروز انقالب با انبوهی از مشکالت متنوع مواجه بیود» ،روز
اسالمی در جبهه مقاومت از اولیآ سخنرانیها امام خمینی تا مخرییآ قدس «را برا ابراز اعتراض تودهها مردم بنیا گذاشت و وقتیی در
سخنرانیها رهبر انقالب .به همیآ خاطر کمتر کسی هست که بتواند روزها مخر جنگ ،تمام قد ایستاده بود که تردید و غفلت از مسیائیل
تفسیر ،خوانش و نظریها درباره ماهیت و اهداف انقالب اسالمی ارائیه جنگ ،خیانت به اسالم و رسولاهلل(ص) است (ج  ،42ص  ،)96حیتیی
بدهد که در بطآ و متآ م قدس نباشد .انقالب اسالمی از مغاز مبیارزه وقتی مجبور به نوشید جام زهر میشد (ج ،42ص ،)69باز هم دل در
تا اکنو  ،در طول بیش از نیم قر حیات خیود و در مسیئیلیههیا گرو مرما قدس داشت و به فلسطینیهایی چو عرفات می تازید کیه
چرا به مرما قدس خیانت میکنی؟
گوناگو  ،با »غیر«ها متفاوتیی
درگیر بوده است گاه برخی از ایآ این چه انقالبیگری ای است که امروز ما داریم؟ چرا (ج  42ص )264
غیرها در صدر مقدسیآ زما خود انقالبیگری ما شامل آرمان قددس ندمدی شدود؟ ایآ چه انقالبیگر ا است که امروز میا
داریم؟ چرا انقالبیگر ما شامیل مرمیا
بودهاند و گاه برخی روزگیار در کنشگری که جای خود دارد ،چرا حتی در واکدند
شمار اصلیتریآ کادرها انقالب نشان دادن هم عقب افتاده ایم از خیلی دیدگدر از قدس نمی شود؟ کنشگر که جا خیود
دارد ،چرا حتی در واکنش نشا داد هم
اسییالمییی بییودهانیید .هییمیییییآ ملت ها؟ جز این است که انقالب را به قرائت اهالی
مقدسمآبیها یا سابقه داشتآ در
عقب افتادهایم از خیلی دیگر از ملیتهیا؟
احزاب فهمیده ایم؟ جز این است دل بده دولدت
انقالب ،گاه سبب تیردییدهیا و
جز ایآ است که انقالب را بیه قیرائیت
ریزشهایی شده است و کسیانیی حاکمیت سپرده ایم برای پیگیری آرمان های انقالب اهالی احزاب فهمیدهایم؟ جز اییآ اسیت
طاقت رویارویی با ایآ غییرهیا و خیلی که انقالبی باشیم ،حداکثر از دولت حاکمیت دل به دولت/حاکمیت سپیردهاییم بیرا
ظاهرالصالح را نیداشیتیهانید .در چیزی را »مطالبه«میکنیم؟
پیگیر مرما ها انقالب و خیلیی کیه
انقالبی باشیم ،حداکثر از دولت/حاکمییت
مسئله قدس اما دشمآِ انیقیالب
اسالمی هیچ ظاهرِ صالحی ندارد .هیچ تقدسی ندارد و شر مطلق است .چیز را »مطالبه«میکنیم؟
پس بهانها برا تردید نمیماند .پروژه استکبار در مسئله قدس گام چشم وا کنیم و ببنیم چقدر شبیه شدهایم به کسانی که در مالکیلینیگ
به گام به پیش میرود .برخی گامها کمی بلند برداشته میشونید ولیی قدرت یا وکیل و وزیر هستند ،یا فعال سیاسی و حزبی .انقالبی هستییم
خوب میدانند و حتی به صراحت میگویند ” :شاید برا مدتی کمی سر اما همه کنشهایی که معطوف به مرما محور قدس داریم ،محیدود
و صدا شود ،اما بعد عاد میشود و جایگاه جدیدما جا میافیتید “.در است به شرکتِ شرطیِ شده در یک یا چند راهپیمایی .ما میخواستیییم
میدا فلسطیآ ،ایآ استکبار است که گام بر میدارد و بلکه مییدود و فرزند خمینی باشیم ،افسوس که ایآ جماعت ،جماعیت هیمیواره بیر
در جبهه مقابلش یکسره سکو است و سکو  .در همیآ ماجرا اخیر ،کرسیِ قدرت نشسته ،یا همواره به سو قبله قدرت خوابیییده ،میا را
انتقال سفارت ممریکا به قدس میا در مقابل استکبار رفتار که واجید موجوداتی کردهاند مشابه خودشا  .ما همانی شدهایم که از م بیدمیا
مابه ازاء عینی باشد انجام شد؟ سید حسآ نصراهلل در سخنیرانیی خیود میمید .قدس نشانه خوبی است که ببینیم چه قدر کنشگر انقالبیما
استدالل دردناکی داشت» :اصالً کسی وقت ندارد واکنش نشا بدهید در رکود است .ما فقط ادا انقالبی بود در میموریم.
اصالً کسی حال حرف زد ندارد هر کشور گریبانگیر مشیکیالت و خود و قدس را مزاد کنیم.
بدبختیها خودش هست«.

حمید سبزواری

گاه سفر ممد نه هنگام درنگ است
چاووش میگوید که ما را وقت تنگ است
واد پر از فرعونیا و قبطیا است
موسی جلودار است و نیل اندر میا است
از هر کرا بانگ رحیل مید به گوشم
بانگ از جرس برخاست وا مآ خموشم جانان من برخیز و بشنو بانگ چاووش
آنک امام ما علم بگرفته بر دوش
گاه سفر ممد برادر! گام بردار!
!
بردار
چشم از هوس از خُرد از مرام
تکبیرزن ،لبیکگو ،بنشین به رهوار
گاه سفر ممد برادر! ره دراز است
مقصد دیار قدس ،همپای جلودار
پروا مکآ بشتاب! همّت چارهساز است
یعنی کلیم ،مهنگِ جا سامر کرد
باید خطر کرد  ،سفر کرد  ،رسید
ا یاورا ! باید ولی را یاور کرد
ننگ است از میدا  ،رمید  ،مرمید

دشمنا ما دشمنا بیپروایی هستند در رأس منها شبکه خطرناک و دور از انسانیّت صهیونیستی است کیه بیر دولیتهیا و بیر
قدرتها غربی تسلّط دارند بخصوص بر ممریکاییها .شبکه صهیونیستی -نه رژیم صهیونیستی خود رژیم صهیونیییسیتیی ییک
گوشها از مجموعه استکبار ممریکایی است -که تجّارند ،پولدارها درجه یک دنیایند ،تبلیغات دنیا دست ایآها است ،بانکها
دنیا دست ایآها است ،متأسّفانه بر بسیار از کشورها مسلّطند بر دولت ممریکا مسلّطند ،بر سیاست ممریکا مسلّطنید ،بیر سیییاسیت
بسیار از کشورها اروپایی مسلّطند در مقابل ایآها باید بیدار بود .ممریکاییها طبق نظر م ها عمل میکنند ،برطبقِ میل م ها عمل
میکنند62/22/49.
امروز فلسطیآ مسئله اوّل دنیا اسالم است .هرکسی مسئله فلسطیآ را درست بفهمد و تصوّر بکند ،اذعا میکند بیه ایینیکیه
مسئله فلسطیآ ،مسئله اوّل دنیا اسالم است .کلید غلبه بر دشمنا اسالم مسئله فلسطیآ است69/6/4.
قضیه فلسطیآ کلید رمزملود گشوده شد درها فرج به رو امت اسالمی است و همه دنیا اسالم باید مسأله فلسطیییآ را
مسأله خود بدانند تا در سایه تحقق وعدهها الهی ،فلسطیآ به ملت فلسطیآ برگردد97/2/47 .
مآ عقیده ام ایآ است که ایآ مجاهدت در مقابل رژیم صهیونیستی ،به نتیجه خواهد رسید ایآ را ما معتقدیم .اینکه ما خیال کنیم کیه
» دیگر فایدها ندارد و کار از کار گذشته« ،نخیر ،ایآجور نیست ولو دهها سال هم گذشته است امّا قطعاً ا شیاءاهلل و بیاذ اهلل بیه
نتیجه خواهد رسید کمااینکه تا امروز هم مقاومت پیشرفت کرده است69/21/49.
امروز مبارزه با رژیم صهیونیست برا همه دنیا اسالم واجب و الزم است69/2/7.
مبارزه و مقاومت تنها راه نجات فلسطیآ مظلوم و تنها نسخه شفابخش جراحات وارد بر پیکر م ملت شجاع و سیرافیراز اسیت...
حرکت به سمت مذاکره با رژیم فریبکار و دروغگو و غاصب ،خطا نابخشودنی بزرگی است که پیروز ملت فلسطیآ را بیه عیقیب
میاندازد و جز خسرا عاید م ملت ستمکشیده نمیکند65/2/27 .
ملتها و بویژه جوانا غیور در کشورها اسالمی و عربی و نیز دولتهایی که نسبت به فلسطیآ احساس مسئولیت میکنند ،باید اییآ
وظیفه بزرگ را کامالً جد بگیرند و با مجاهدت حماسی و مدبّرانه دشمآ را مجبور به عقبنشینی به سمت نقطه زوال کینینید.
65/2/27

کلیپ جهت اکران

تجربه غزه

موشن گرافیک زخم زیتون

گر صد حرامی ،صد خطر در پیش داریم
حکم جلودار است سر در پیش داریم
از دشت و دریا در طلب باید گذشتآ
بیگاه و گاه و روز و شب باید گذشتآ
گر صد حرامی ،صد خطر در پیش داریم
حکم جلودار است سر در پیش داریم
فرض است فرما برد از حکم جلودار
گر تیغ بارد ،گو ببارد نیست دشوار
جانا مآ برخیز و بشنو بانگ چاووش
منک امام ما علم بگرفته بر دوش
تکبیرز  ،لبیکگو ،بنشیآ به رهوار
مقصد دیار قدس ،همپا جلودار

قدس ،مسئله اصلی

برای دریافت کلیپ ها ابتدا اپلیکیشن بارکد اسکنر را از کافه بازار دریافت کرده ،سپس با اجرای نرمافزار،
دوربین گوشی همراه خود را روبهروی  qr-codeدلخواه گرفته و با تأیید آدرس ،کلیپ را دانلود کنید.

تفسیر نهجالبالغه

همپای جلودار
تنگ است ما را خانه ،تنگ است ا برادر!
بر جا ما بیگانه ،ننگ است ا برادر!
فرما رسید :ایآ خانه از دشمآ بگیرید!
تخت و نگیآ از دست اهریمآ بگیرید!

در برابر دیپلماسی دیجججیجتجا

پیام اندیشمندان

هنر انقالب
(مدظله العالی)
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چاپ و توزیع به همت نیروهای مومن انقالبی -نسخه الکترونیکی نشریه را از سایت یا شبکههای اجتماعی مستضعفین دریافت کنید.

چهار پایه ایمان
در حکمت سیام نهجالبالغه ممده است» :سئل عآ األیما « از حضیرت
تقاضا کردند درباره ایما برا م ها صحبت کند .فرمود» :األیما علی
ارب دعائم « ایما رو چهار پایه استوار است .منظور از چهار پاییه اییآ
است که اگر پایهها محکم بود ،ایما رو میماند اما اگر پایهها سست شید
یا فرو ریخت ،ایما به هما نسبت فرو میریزد.
حضرت ایآ چهار پایه را بیا فرمودند :علی الصّبر والیقیآ والعدل والجهاد.
اول ،ایستادگی و استقامت در همه زمینههاست ،میخواهید برنامهییی را
دنبال کنید تا مخر پا م برنامه بایستید .واجبی بر شما مقیرر مییشیود
برا انجام داد واجب تحمل داشته باشید و بیحوصله و از پیا افیتیاده
نشوید .اگر در مقابل گناهی قرار میگیرید ،ایستادگی کنید و تسلیم گینیاه
نشوید.
پایه دیگر ایما بر یقیآ استوار است .یقیآ هما علم است .پیاییههیا

یقیآ را نباید متزلزل کرد ایآ شک را نباید مثل موریانه به پایه ییقیییآ
انداخت .یقیآ را باید استوار نگه داشت.
پایه سوم ایما عدل است .عدل یعنی هر چیز در جیا خیود قیرار
گرفتآ .در رفتار انسا  ،عدل الزم است .برا حکمرا  ،عدل الزم اسیت.
در موض گیر  ،عدل الزم است .در اظهار محبت و نفرت ،عدل الزم است.
قرم فرموده است» :و ال یجرمنّکم شنئا قوم علی الّا تعدلوا« دشمنی بیا
کسی موجب نشود که شما درباره او از عدالت کناره بگیرید و عدالیت را
رعایت نکنید »اعدلوا هو اقرب للتّقو «.
پایه مخر ،جهاد است .جهاد یعنی مبارزه .میگوییی میآ دارم میبیارزه
میکنم :مبارزه علمی میکنم ،مبارزه اجتماعی میکنم ،مبارزه سیاسیی
میکنم ،مبارزه مسلحانه میکنم همه ایآها مبارزه است و معنا دارد.
مبارزه یعنی تالش پُر نیرو در مقابل یک مان یا یک دشمآ .اگیر هیییچ
مانعی در مقابل انسا نباشد ،مبارزه وجود ندارد .مبارزه م جایی است کیه
انسا با مانعی برخورد کند ،که ایآ مان در جبههها انسانیی ،مییشیود
دشمآ
امام خامنهای

صهیونیستی چه باید کرد؟
سرباز روحاهلل رضوی
همواره ایآ سوال در میا فعالیآ شبکههیا اجیتیمیاعیی
مطرح است که باالخره باید چطور و چگونه در بیرابیر اییآ
نفوذ صهیونیستی ایستاد؟
تاکتیک اصلی دشمآ صهیونیستی در شبکهها اجتماعی را
میتوا به دو دسته کلی تقسیم کرد :تاکتیک در کشورها
به اصطالح دشمآ و تاکتیک در دیگر کشیورهیا دنیییا.
تاکتیک اصلی ایآ رژیم در فضا کشیورهیاییی میانینید
کشورها عربی و اسالمی از جمله ایرا  ،جابجایی زمیییآ
باز است .اکانتهایی مانند اسراییل به زبا فیارسیی در
واق به دنبال جابجایی زمیآ باز از تقابل فلیسیطیییآ -
اسراییل به مسائل داخلی کشور ایرا هستند از مسیائیل
اقتصاد و فرهنگی گرفته تا سیاسی .همییآ شیراییط در
فضا عربی نیز وجود دارد اکانت سخنگو عربیی رژییم
صهیونیستی در واق به دنبال تاکید بر دینامیکها داخلیی
جها عرب و مشکالت و مسائل م ها است و عمال بیدییآ
وسیله زمیآ باز از داخل سرزمیآها اشغالی به بیرو از
ایآ سرزمیآها منتقل خواهد شد .اما تاکتیک ایآ رژییم در
دیگر کشورها دنیا طرح نرم رژیم صهیونیستی بعنوا یک
کشور عاد چو بقیه کشورها دنیاست و نیز پاسخگویی
به شبهات و ابهاماتی که علیه ایآ رژییم در کشیورهیا
مقصد وجود دارد .مثالً در کشور هندوستا اکانتها اییآ
رژیم تالش جد دارند تا خود را بعنوا یک کشور عیاد
دارا روابط مرسوم و معمول سیاسی ،اقتصاد و فرهنگیی
مطرح سازد .در ایآ کشورها دیگر تاکتیک ایآ نییسیت تیا
زمیآ باز به داخل زمیآ کشورها مذکور کشیده شود چه
منکه اساسا در ایآ کشورها نوع نگاه و رویکیرد بیه رژییم
صهیونیستی مانند کشورها اسالمی و عربی نیست.
در چنیآ شرایطی مواجهه با تاکتیک نخست طبعا بیایید از
جنس بازگرداند باز به زمیآ رژیم صهیونیستی باشد کیه
اتفاقا حضور حسابها رسمی از سو رژیم صهیونیسیتیی
در فضا مثال فارسی نه تنها تهدید نبوده که فرصتی برا
طرح مباح ریشها انقالب اسالمی در مواجهه با دشمیآ
صهیونیستی است .نه بایکوت ،نه پاسخ داد و نه اقدمیاتیی
مانند راهانداز حسابها گمراه کننده ،پاسخ درستیی بیه
چنیآ حسابهایی نیستند .ایآ تاکتیک مواجه میتوانید دو
رویکرد پدافند و مفند داشته باشد .در حوزه پدافند بیرا
مثال اگر مطلبی از سو ایآ حسابها در مورد مساله زنیا
و مزاد ها منا در ایرا مطرح می شود ،میطیالیبیی -
خصوصا در قالب عکس و فیلم  -از جنایات ایآ رژیم علییه
زنا فلسطینیِ شهید و اسیر و مواره در ذییل پسیتهیا
مذکور منتشر شود بدو اینکه نیاز باشد به موضوع مطرح
شده در مورد فضا داخلی ایرا پاسخی داده شود .در حوزه
مفند هم به مناسبت پویشها مختلف ضد صهیونیستیی
که هر از چندگاهی براه میافتد ،میتوا حسابها مذکور
را منشآ کرده و مورد هجمه قرار داد .در اییآ شیراییط
موفقیت زمانی است که حسابها مذکور ناچار شونید در
مقام پاسخگویی برممده و رد اتهام کنند.
مقابله با تاکتیک دوم که به فضا رسانها کشورها غیر
مسلما باز میگردد البته مجالی دیگر میطلبد اما بصیورت
خالصه منچه در سطح تاکتیکی در ایآ بخش مهیم اسیت،
پیوند زد تهدید و خطر رژیم صهیونیستیی بیه مسیائیل
سیاسی ،اقتصاد و فرهنگی کشورها مذکور است تا خطر
مذکور برا مخاطبیآ در کشورها مختلف دنیا عیینیی و
واقعی شود.

