


 (�دظ�ه ا����ی) ر��� ���م ا�قالب اسال�ی� را���دی ��گ �م � ا�د��ه 

 
 

اند��ک� راھربدی امنیت نرم 
www.amniatenarm.ir 

http://www.amniatenarm.ir/�


 

  

  

ن عار با   ی سا  ا ه  دیدی م، یک سا ز  قالب دارد؛  کا. تا ه ا ت؛ اما ھ وده ا ون  و  ، عار ل 
وری اس  ظام  ت    ما   ن ا ود دارد و او ا ه و ھا یک ن ت؛  هوده ا م ر وا ی،  م و  ال و ر  م و پ ق   ودمان را ع

مان را پ  ن ھم دیچیپه  کار ة د و م،  ته  ب ن را ب. ه ا تا و دا ساس  . اید  ا  ی  از  ی ر ی و ا
ی  وری اسال ظام  و  م،  ور دا ی،   ی کال ود  رده ای، با  م و  ی  گاه  A د  د ی د شان  د،  ی ر ت ما  یا  د  و  د

ی را  ند؛  روز  ی  د کار  د و  روز  دار ی آور ان  ی     وری اسال ل  قا نددیدی را   وز . ی آرا   حال، ا
ه و ن،  ت و د م. دیچیپه ای ا ناسا م و  نا ی  ه را  رو و ن  وا ا ن . ما باید  ت؛ ل مل  ی  ی ی با ما،  ظا گ  وز  ا

گ  ود دارد، از  ت؛ ا ا ی  و ر  د، ک با ش   ی، ا  واط  ظا دی  وا ی  ر    .، ک

ی  قالب اسال م ا ر  ی(ر عا ه ا   )دظ
 

  

  

  

 



 
 

 فهرست مطالب
 

  
  يادآوري چند نكته

  1  .................................................................................................  نرم جنگ و فرهنگي تهاجم تبيين: اول فصل
  1...................................................................................  نرم جنگ و فرهنگي تهاجم هاي ريشه و ابعاد مفهوم، -1
  3.................................................................................................................  نرم جنگ و يفرهنگ تهاجم انكار -2
  4..........................................................................................  فرهنگي تعامل و تبادل با فرهنگي تهاجم تفاوت -3

  
  7  .......................................................  نرم جنگ و يفرهنگ تهاجم ياصل يهاكانون و اهداف: دوم فصل
  7........................................................................  اسالمي بيداري و) ص( اسالم پيامبر ع،يتش اسالم، به تهاجم -1
  13  ................................................................................................  ياسالم يجمهور نظام و انقالب به تهاجم -2
  16  ......................................................................................................  ديني حكومت و هيفق تيوال به تهاجم -3
  19  ........................................................................................................................................  نجوانا به تهاجم -4
  20  .......................................................................................................................................  دانشگاه به تهاجم -5
  22  ...........................................................................................................................  لياص روحانيت به تهاجم -6
  24  .............................................................................................................................  كشور شرفتيپ با مقابله -7
  27  ...............................................................................................................................  مسلمان زنان به تهاجم -8
  28  .....................................................................................................  شهادت و جهاد ايثار، فرهنگ به تهاجم -9

  
  29  .....................................................  نرم جنگ و يفرهنگ تهاجم يراهبردها و هااستيس: سوم فصل
  29  ..................................................................................................................................  فحشا و فساد جيترو -1
  33  ...............................................................................................................................  تفرقه و اختالف جاديا -2
  36  .......................................................................................................................  انقالب استحاله يبرا تالش -3
  37  ............................................................................................................................  انقالب ي جبهه در نفوذ -4
  38  ......................................................................................................................  ديترد و يديناام أس،ي جاديا -5
  40  ................................................................................................................  ها يخود غفلت از استفاده سوء -6
  41  .............................................................................................................................................  سازي جهاني -7
  43  ..........................................................................................................................  استيس از نيد ييجدا تز -8
  43  .......................................................................................................................................  يريتبش يتهايفعال -9

  

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir



 
 
 

  45  ............................................................................  يفرهنگ تهاجم يابزارها و هاوهيش: چهارم فصل
  45  ...................................................................................................  مطبوعات و ادبيات شعر، هنر، از استفاده -1
  48  .....................................................................................................  ماريب يروشنفكر انيجر از يبرداربهره -2
  50  .........................................................................................................................  يغاتيتبل يابزارها و رسانه -3
  55  ............................................................................................................................................  فناوري و علم -4

  
  57  ............................  نرم جنگ و يفرهنگ تهاجم با مقابله يراهبردها و الزامات و اصول: پنجم فصل
  57  ................................................................................  نرم جنگ و يفرهنگ تهاجم با يجد مقابله ضرورت -1
  58  ...............................................................................................  استكبار جبهه برابر در انقالب جبهه برتري -2
  59  ................................................................................................................  نييد فرهنگ و اسالم به تمسك -3
  62  .............................................................................................  ياسالم انقالب تيحقان و ياله اراده بر تكيه -4
  63  ............................................................................................................  اسالم يمعنو يها تيظرف رب هيتك -5

  63  نماز و مسجد - 1-5
  66  حج يمعنو يها تيظرف بر هيتك - 2-5
  67  ميكر قرآن به تمسك - 3-5
  69  )السالم هميعل( تيب اهل محبت و تيوال به تمسك - 4-5
  70  عاشورا فرهنگ به تمسك - 5-5

  73  ........................................................................................  شهادت و ثاريا جهاد، و بسيجي فرهنگ بر تكيه -6
  75  ..............................................................................................................  انتظار و تيمهدو فرهنگ بر هيتك -7
  76  .................................................................................................................  تيمعنو و مانيا قدرت بر تكيه -8
  78  ......................................................................)ره(امام راه و انقالب يآرمانها و ارزشها اصول، به يبنديپا -9

  83  ....................................................................  يخودباور و نفس به اعتماد ،يانقالب و يمل تيهو بر هيتك -10
  86  .....................................................................................................  يمعنو و يفرهنگ يخودساز و تحول -11
  88  ..................................................................................  يانقالب و مومن مردم يمعنو يها تيظرف بر هيتك -12
  90  .................................................................................................................  يمل انسجام و وحدت تقويت -13
  92  ....................................................................................................  ياسالم امت انسجام و وحدت تقويت -14
  95  ..............................................................................  اثرگذار و قيعم يفرهنگ يها تيفعال انجام به توجه -15
  98  ...........................................................................................  فرهنگي آسيبهاي و يدرون ضعف نقاط رفع -16
  100  .............................................................................................................  يعموم فرهنگ رتقاءا و اصالح -17
  102  .............................................  مفاسد با مبارزه و منكر از نهي و معروف به امر فرهنگ گسترش و اقامه -18
  105  ................................................................................................  استقامت و هوشياري بصيرت، به توجه -19
  107  ....................................................................................................................  فناوري و علم در پيشرفت -20
  111  .......................................................................................  مسئوالن و مردم انيم در آينده به اميد تقويت -21

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir



 
 

  111  .........................................................................................................  عدالت و پيشرفت گفتمان يريگيپ -22
  114  .............................................................................  ملتها ريسا براي الگوسازي و انقالب فرهنگ صدور -23

  
 و مسئوالن وظايف و نقش نرم، جنگ و فرهنگي تهاجم با مقابله در ملي كار تقسيم: ششم فصل
  117  ........................................................................................................................................  مردم اقشار
  117  ..........................................................................................................................................  اسالمي دولت -1
  118  ...................................................................................................................  يفرهنگ انقالب يعال يشورا -2
  120  ..........................................................................................................................  ديني مبلغان و روحانيت -3
  129  ...............................................................................................  )روحانيان و نرايمد استادان،( دانشگاهيان -4
  135  ..........................................................................................................  ييدانشجو يتشكلها و انيدانشجو -5
  145  ....................................................................................................................  لمانمع و پرورش و آموزش -6
  147  ............................................................................................................  هنر و ادب فرهنگ، عرصه فعاالن -7
  153  .....................................................................................................................................................  جوانان -8
  162  ...................................................................................................................................................  بسيجيان -9

  164  ..........................................................................................................................................  مسلمان زنان -10
  173  ..............................................................................................................................................  يمل رسانه -11
  182  ........................................................................................................................................  ها رسانه ريسا -12

  
   

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir



 
 

  يادآوري چند نكته
  

  

تمام تالش بر اين بوده كه كليه نكات و رهنمودهاي مقام معظم  ،در مجموعه حاضر 
بيانات و ديدارهاي ايشان آمده و نيز  ،ها اعم از آنچه كه در سخنراني) العالي مدظله( رهبري
مطرح شده و به نوعي به موضوع ... هاي كلي و  سياست ،ها كه در مكتوبات مانند پيامآنچه 

االمكان نكته يا  ديده و گردآوري شود و حتي ،مرتبط است "تهاجم فرهنگي و جنگ نرم"
  .مطلبي حذف نگردد

) العالي مدظله( پايگاه اطالع رساني رهبر معظم انقالب اسالمي ،منبع اصلي اين مجموعه 
www.khamenei.ir  بوده است منتهي با توجه به اهميت ديدارهاي شوراي عالي

استثنائاً  ،انقالب فرهنگي با معظم له و نكات مهم و اساسي كه در اين ديدارها مطرح شده
  .از برخي از اين ديدارها كه در پايگاه اطالع رساني نيامده نيز استفاده شده است

بيان محورها و نكات اساسي و راهبردي  ،در مجموعه حاضر با توجه به اينكه هدف اصلي 
االمكان به  حتي ،لذا عين عبارات معظم له نيامده هر چند سعي شد كه عبارات ،بوده است

به هر حال روح و مضمون مورد نظر ايشان دقيقاً و كامالً . ادبيات معظم له نزديك باشد
  .حفظ شده است
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  تبيين تهاجم فرهنگي و جنگ نرم: فصل اول

  هاي تهاجم فرهنگي و جنگ نرم ابعاد و ريشه ،مفهوم - 1
 . فرهنگ ستون فقرات حيات يك ملت و هويت يك ملت است 

فرهنگ مانند هواست لذا استنشاق هواي سالم موجب تحرك و تزريق هواي مسموم  
 . موجب كندي و توقف در حركت مي شود

بلكه به معناي تحميل  ،تهاجم فرهنگي به معناي عدم افزوده شدن به فرهنگ نيست 
 . فرهنگي و تزريق بدون گزينش صحيح است

ايجاد ترديد در دلها و ذهنهاي مردم به وسيله ي ابزارهاي : جنگ نرم عبارتست از 
 دروغ و شايعه پراكني؛ ،نفوذ ،فرهنگي

فرهنگ خود را با فرمول و  ،ه اندكشورهاي غربي بر اساس علمي كه بدست آورد 
و در اين راه تجربه پيدا كرده اند و مي دانند . برنامه به ملتها تزريق و تحميل مي كنند

 . كه اين كار را چگونه بايد انجام دهند و كجاها را بايد هدف بگيرند

چارچوبهاى مورد پسند و  ،ى باورها خواهد همه ى فرهنگى در دنيا مى يك مجموعه 
دستمالى شده و از ميدان خارج شده خود را از راه  ،نسخ شده ،هاى دست دوم دهفرآور

 . كند تبليغاتى به عنوان فكر نو به ملت ها تزريق 

دشمني مستكبران نسبت به افرادي كه با گسترش فرهنگ استكبار مخالفت مي كنند به  
؛ چون تأثير مراتب بيشتر از كساني است كه تصميم هاي سياسي آنان را نقض مي كنند

 . عميق تر و تعيين كننده تر است ،فرهنگ

گسترش اسالم و مفاهيم اسالمي در هر نقطه ي جهان به معناي جمع شدن بساط  
 . استكبار و ايادي آن است
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 . دشمن به دنبال انهدام سنگرهاي معنوي است ،)جنگ نرم( در جنگ رواني 

 . به دين و اصول انقالبي مي باشد بي اعتقاد كردن نسل نو ،هدف از تهاجم فرهنگي دشمن 

 . آندلسي كردن كشورهاي اسالمي است ،سياست دشمن در تهاجم فرهنگي 

يا زرساالران ( سيطره واشغال منابع حياتي و مالي در سراسر دنيا توسط يك طبقه اجتماعي 
اداري وفرهنگي آنها  ،علمي ،از طريق حضور در بدنه دولتها و هدايت سياسي) اقتدار طلب

 ه صورت دانسته و نادانسته؛ب

 . كنند ى دنيا به چشم طعمه نگاه مى ى جهانى به همه مراكز سلطه ،در نظام سلطه 

كه انقالب از سر راه  براى اين ،كنند انقالب ما را به انحصارطلبى متّهم مى ،دشمنان 
كه  نبراى اي ،كنند ى جهانى معرفى مى انحصارطلبى آنها برخيزد؛ دنيا را به عنوان دهكده

گرى فرهنگى  كدخدايى اين دهكده را در اختيار بگيرند؛ شعار وحدت فرهنگى و جهانى
  . كه فرهنگ خودشان را بر تمام فرهنگهاى عالم مسلّط كنند براى اين ،دهند مى

ى عظيم جهانى با عنوان يك انبار  ى به گستره متجاوز و نگرنده ،متعرض: نگاه غرب به دنيا 
 ى؛مواد رشد و تعالى زيست

 نظامى جنگ هم جنگ. بجنگد ما با تا افتاده راه سيلى مثل فرهنگى عظيم بندى جبهه يك 
 به تا كه است يى گونه به هم آثارش. ندارد تأثيرى هيچ جا آن در هم عمومى بسيج. نيست
 . كند مى عمل سروصدا بدون و نامحسوس. ايم شده گرفتار ،بياييم خود

 . مهم ترين چالش بيروني تحميلي ما از ناحيه آمريكاست ،بدون ترديد 

اصرار غرب بر تحميل فرهنگ خود و لزوم ايستادگي مسلمانان در مقابل هوچي بازي و  
 تبليغات آنها؛ 

هدف تهاجم فرهنگي دشمن اين است كه ذهن مردم را عوض كند؛ از راه اسالم منصرف  
  .نمايد و از مبارزه نااميد سازد

پيشرفت علم و تكنولوژي و بهره مندي از برخي خصال  ،عامل تهاجم مؤثر قدرتهاي غربي 
 . ملي و بومي است

 . سلطه ي فرهنگي است ،تهارسلطه ي واقعي قد 

 . تسلط فرهنگي از تسلط اقتصادي و سياسي خطرناك تر است 

ر مي كند لذا دشمنان مي دانند كه جنگ نظامي عالج كار ايران نيست؛ چون مردم را متحدت 
ضـعيف   ،جبهه عظيم مردمى را دچار انفعـال كننـد   ،براى اين كه در انقالب و نظام اسالمى

ضعيف شدن ايمان و ضعيف شدن همبستگي و شـجاعت را تزريـق    ،شدن انگيزه و غيرت
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تبيين تهاجم فرهنگي و جنگ نرم: فصل اول

 . مي كنند

بسيار منطبق با ... تغيير لباس و  ،حركت فرهنگي در دوران پهلوي مانند كشف حجاب  
 . اهداف انگليسي ها در ايران بود

براي قبل از روي كار آمدن فرهنگ اروپايي  ،گذشته اي كه مردم با وفاتر و مهربانتر بودند  
 . و غربي تحميلي بوسيله رژيم طاغوت است

مرزهاي فرهنگي به قصد بوجود آوردن منافذي در مرزهاي  لزوم توجه به دشمناني كه از 
اين هوشياري شما راه را به سوي سعادت اين ملت باز خواهد  ،عقيدتي ما وارد مي شوند

  . كرد
در جنگ فرهنگي هم اگر . چشمها را بايد باز كرد و صحنه را شناخت ،مثل جنگ نظامي 

يا او از نيروي  ،فرهنگي دستور نگيريديا از فرمانده ي  ،ندانيد كه دشمن چه كار مي كند
  . پشت سرش شكست است ،شما استفاده نكند و مانور و سازماندهي را درست انجام ندهد

آگاه باشيد؛ مهره هاي دشمن در حوزه هاي فرهنگي نفوذ كرده اند به دولت و نظام انتقاد  
  . طرناكي استاين كار بسيار خ ،مي كنند و روي گذشته نظام عالمت سئوال مي گذارند

كار فرهنگي و هجوم فرهنگي را با . نبرد فرهنگي را با مقابله به مثل مي شود پاسخ داد 
تا مسؤوالن فرهنگ  ،اين را مي گوييم. قلم است ،تفنگ او. تفنگ نمي شود جواب داد

سرباز اين قضيه شماييد و بدانيد كه  ،كشور و فرهنگيان عزيز احساس كنيد كه امروز
 . واهيد كردچگونه دفاع خ

  انكار تهاجم فرهنگي و جنگ نرم - 2
خود دشمن ! گوييد دشمن اند؛ كه چرا مى اى امروز حساسيت پيدا كرده متأسفانه عده 

گذارم؛ براى تشنّج افكار در ايران  گويد كه من براى ايجاد اختالل در ايران بودجه مى مى
اين ! ما بگوييم نيست؟. خواهم مردم ايران دو دسته شوند كنم؛ مى راديو درست مى

 . ستالوحى  ساده

 . نمي توان اصل تهاجم را از بين برد ،مسأله ي تهاجم واقعيت روشني است و با انكار 

 كسى اگر بكنم چه. است جنگ االن يعنى است؛ واقعيت يك اين ،است راست نرم؛ جنگ 
  ! بيند؟       نمى

 جمهورى و. باشد حمالت آماج اينجور كه نميكنيد پيدا دنيا در ديگرى كشور هيچ امروز 
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

 ،جوانها را اين نيست؛ توهم ى توطئه. نيست چيزى كم ،اين. ميكند مقاومت دارد اسالمى
 . بدانند

نبايد غافالنه و  ،حضور دشمن را در پشت پرده فرهنگ و سياست جدى بگيريد 
اش تلقّى كرد و به  ها را جداى از علّت و بريده از عامل اصلى لوحانه بعضى از پديده ساده

  . اين و آن نسبت داد
دشمن با كمال . كند دشمن از شما غفلت نمى ،كنيد مراقب باشيد كه اگر شما غفلت مى 

 . هوشيارى مراقب است

نشينى كند؛ اما كمين خواهد  و عقبدشمن در يك رويارويى ممكن است شكست بخورد  
 . حوادث را رصد خواهد نمود تا در يك فرصت مناسب حمله كند و انتقام بگيرد ،گرفت

 علنى و صريح دشمنى ما با دارد دنيا علمى و سياسى ،نظامى ،اقتصادى قدرت بزرگترين 
 . است معنادار خيلى اين ،است مهم خيلى اين ميكند؛

  با تبادل و تعامل فرهنگيتفاوت تهاجم فرهنگي  - 3
يك امر منفى است؛  ،تهاجم فرهنگى در اين است كهفرق تهاجم فرهنگى و تبادل فرهنگى  

 . يك امر مثبت است ،اما تبادل فرهنگى

ببينيم به درد ما  ،دارزيابى كني ،ضروريست آنچه را كه از غربي ها و بيگانگان مي گيريد 
؛ اگر صددرصد به دصددرصد قبول كني ،خورداگر صددرصد به درد ما مي. ميخورد يا نه

   ،درد ما نميخورد و مضر است
 ،دقبول كني ،اى كه به درد ميخورد به همان اندازه ،اگر بين اين دوتاست. كنيدصددرصد رد  

 . داش را رد كني مابقى

 . جذب و استفاده كرد ،بايد در ميان فرهنگهاي عالم نگاه كرد و آنچه مفيد است 

دلخوش كردن به تغيير و تحول ظاهري و  ،راه حل كاذب و معيار مدرنيتة غربي و طاغوتي 
  . رويگرداني از حركت عميق در اخالق و معنويت است

ى بسيار مهمى  به معناى تقليد كردن در فرهنگ نيست؛ اين نكته ،شاگردى كردن در علم 
  . است

پس ما بايد فرهنـگ و   ،ا برترى دارندها از لحاظ علمى بر م كنند چون غربى يى فكر مى عده 
مـان را از آنهـا يـاد     عقايد و آداب معاشرت و آداب زندگى و روابـط اجتمـاعى و سياسـى   
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تبيين تهاجم فرهنگي و جنگ نرم: فصل اول

 . بگيريم؛ اين اشتباه است

 . ما با تحميل فرهنگ غرب بر ملتهاي مسلمان مخالفيم و معتقد به تبادل فرهنگها هستيم 

بلكه به معناي تحميل  ،رهنگ نيستتهاجم فرهنگي به معناي عدم افزوده شدن به ف 
 . فرهنگي و تزريق بدون گزينش صحيح است

مصداق تعاطي فرهنگي بوده يعني جزو مثبت فرهنگ غرب  ،ورود مطبوعات از غرب 
 . است كه ما از آنها گرفتيم كه در نقطه مقابل تهاجم فرهنگي است

 بادله؛هدف دشمن از تعريف ما تسلط و چپاول است نه برقراري رابطه و م 

مورد تهاجم شديد قرار مي  ،كساني كه حاضر به هضم فرهنگ تحميلي غرب نباشند 
 . گيرند

خلقيات مثبتى هم  ،ها را يكسره داراى خُلقيات منفى بدانم؛ نه من از كسانى نيستم كه غربى 
 . دنبالگيرند ،شجاعند ،دارند؛ خطرپذيرند

وت مردم به كار و تالش دارد فرهنگ غرب نقاط مثبت و جذابي مانند وقت شناسي و دع 
عوامل حفظ رشد  ،پيشرفت و علم و فناوري است اما اين فرهنگ ،كه نتيجه آن ثروت

 . حقيقي انسان را ندارد
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  هاي اصلي تهاجم فرهنگي و جنگ نرم اهداف و كانون :فصل دوم 

و بيداري ) ص( پيامبر اسالم ،تشيع ،تهاجم به اسالم - 1
  اسالمي

حاكميت معنويت و دين را بر زنـدگى بشـرى برافراشـته و در    ملت ايران پرچم امروز  
هـاى   اين يك هماوردطلبى بزرگ نسبت به استكبار جهانى است و فلسـفه  دست گرفته

 . برد كند؛ روشهاى آنها را يكسره زير سؤال مى آنها را باطل مى

ايجاد گسست بين نسل كنونى و نسـل   ،ايمان كردن بى :هدفهاى دشمن عبارت است از 
جدا كردن مردم از مسؤوالن و جدا  ،رگذشته و كوچك كردن افتخارات بيست سال اخي

 . كردن مردم از عقايد و باورهاى دينى

بتوانند اين بود كه  ،نبود؛ هدف -به عنوان دين  -ى با دين  معارضه استعمارگرانهدف  
  . بر كشورهاى اسالمى سلطه پيدا كنند

تعصـب و   ،محبت اهل بيت و قرآن ،واليت ،ديدشمن به دنبال بيرون كردن فكر توحي 
 . غيرت نسبت به مباني ديني و ظلم ستيزي از دل مردم است

بلكـه بـه    ،علت فشارهاي وارده بر ما از سوي دشمن نه به خاطر ايراني بـودن ماسـت   
 . خاطر اسالم است

 روزي كه دنياي استكبار احساس كند ما حاضريم روي اسالم معامله كنيم و بي تفاوت 
 . فشارها تمام خواهد شد ،شده ايم

هدف از تهاجم فرهنگي دشمن تحريف يا نابودي عقايد اسالمي است كـه ايـن عقايـد     
 . محرك جامعه اسالمي مي باشد
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در جهت مقابـل   ،بيشترين پرچمهاي فكر و فلسفه كه برافراشته شده ،در طول دو قرن اخير 
 ،افكـار  ،مادي و ضد مذهبي در زندگيكه با گرايش غالب  ،تفكر معنوي و ديني بوده است

خانواده و ارتباطات درون اجتماعي جهـان نفـوذ كـرده و هـدف آن خـرد و رقيـق كـردن        
 . ايمانهاست

 صدور فرهنگ اباحيگري و بي مباالتي در دين و اخالق توسط غرب در سايه متاع دانش؛ 

. خـورد  ىجسم او در ميدان شكسـت نمـ   ،سى در قلب و در روح خود شكست نخوردتا كَ 
  . همين ايمان است ،آماج اين تبليغات و اين محاصره تبليغاتى

ناشى از سـرپيچى   ،ناشى از تبعيت از اسالم بود؛ هرجا ناموفّق مانديم ،ما هرجا موفّق شديم 
  . توجهى به اسالم است ناشى از بى ،هرجا نابسامانى وجود دارد از اسالم بود

 . ي خوب و الهي بسيجي از جامعه استكنار رفتن همه ي ارزشها ،خواست دشمن 

جهـت تبـديل انقـالب و نظـام      ،مقابله دشمن با اصل مجاهدت و شـهادت فـي سـبيل اهللا    
 . اسالمي به يك موجود بي دفاع

اعتنايى قراردادن و همه چيز را  شعارها را كم رنگ كردن؛ اصول اسالم وانقالب را مورد بى 
 . انحطاط مي بردجامعه رابه  ،با محاسبات مادى مطرح كردن و فهميدن

الزمه فاصله گرفتن ازمبـدأ   ،كه خواهد يك چيز را در ذهنها مسجل كند و آن اين دشمن مى 
 . كمرنگ شدن ارزشهاى انقالب است ،انقالب

شـود كـه مسـلمانان را از     مصـروف آن مـى   ،ى سياسى استكبار امروز بيشترين تالش جبهه 
  . اعتنا سازد بى ،انبهاى فرهنگ و دانش خودى گر نوميد و به ذخيره ،ى خود آينده

شبكه سرطاني صهيونيسم و دولتمـردان شـرور    ،خطرناك ترين و اصلي ترين مركز استكبار 
 ،مقابلـه اقتصـادي   ،آمريكا هستند كه از راه هاي گوناگون از جمله جنگ رواني و تبليغـاتي 

ترور و تبليغات نظـامي بـه معارضـه بـا امـت اسـالمي        ،خشونت ،اقدامات عنودانه سياسي
 . برخاسته اند

و حركتهاي  ه باشيد كه دأب سياستهاى مسلّط عالم اين بوده و هست كه جنبشهاتوجه داشت 
 . عدالتخواهانه مردم نقاط مختلف دنيا را از بين ببرند

ملت را نسبت به آرمانهـا و  استحاله ملت ايران از درون است به طوري كه  ،نقشه ي آمريكا 
وسيله عوامل و مـزدورانِ خـود    ند بهاعتنا كنند و بعد بتوان تفاوت و بى عقايد و هدفهايش بى

 . زمينه را براى بازگشت سيطره امريكا بر ايران فراهم نمايند

براي ترديـد افكنـي   تسخير پايگاههاى فرهنگى  ،فوريترين هدف دشمنان جمهورى اسالمى 

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir



 
 

 

9 

هاي اصلي تهاجم فرهنگي و جنگ نرماهداف و كانون: فصل دوم

 . در كشور استدر مباني اسالم و انقالب 

تهديــدي بــراي منــافع نامشــروع آمريكــا و  ،ايــران بعنــوان نقطــه كــانون بيــداري اســالمي 
 . صهيونيست هاست

استعمارگران همواره به ملتهاي مسلمان و ملت ما تلقين و القا كرده اند كه از شما كاري بر  
  . نمي آيد

ز حـرف  هدف عمده استكبار اين است كه انقالب و نظام و ملت ايـران را وادار كنـد كـه ا    
  . خود و پيام امام بزرگوار برگردند

شـدت   دانند و اين همان چيزى است كه استكبار را به اين نظام را از خود مى ،مسلمانان دنيا 
 . كند خشمگين مى

كه ما چشم خود را روى هم بگذاريم و همه اشكاالت را به ساختار نظام اسـالمى و بـه    اين 
ا را از سوى ابرقدرتها و مراكز مؤثّر و نافـذ مـالى و   اسالمى بودن نظام برگردانيم و دشمنيه
 . اى نيست حرف پذيرفته ،اقتصادى و سياسى دنيا نديده بگيريم

راه بر سيطره ي سياسي  ،دشمنان مي دانند كه اگر هويت يكپارچه جهان اسالم شكل بگيرد 
مسلمانان دامـن   و اقتصادي آنان بسته خواهد شد لذا براي مقابله با آن به اختالفات در ميان

  . مي زنند
ي جهان بدانند كه دوران تحقير و عقب ماندگي جهان اسالم به سر آمـده   مسلمانان در همه 

 . ئي آغاز شده است و دوران تازه

در قانون اساسى هست و ايـن ملـت از    واليت فقيه بدانند تا وقتى كه اصل نورانى دشمنان 
اينها ممكن است براى مردم دردسر درست كند؛ هاى  توطئه ،بن دندان به اسالم عقيده دارند

  . اما نخواهد توانست اين بناى مستحكم را متزلزل سازد
مسـلمانان دچـار    ،شـمارند  در اروپا و در كشورهايى كه خود را مهد تمدن و دمكراسى مـى  

گيرند و صريحاً بـه جـرم پايبنـدى بـه      كشى و حتّى فشار و سركوب قرار مى تبعيض و حق
 . شوند مى اسالم محكوم

علـيهم  ( جدا كردن شيعه از اهـل بيـت   ،هوشيار باشيد كه امروز يكي از توطئه هاي دشمن 
 . است) السالم

 . مبارزه با جمهوري اسالمي ايران است ،امروز يكي از راههاي مبارزه با اسالم 

يـك كشـور اسـتبدادى و    را كنند كشورهاى اسالمى و از جمله كشور مـا   سعى مىدشمنان  
 . را ضد تمدن معرفى نمايندما صويرسازى كنند و افكار مرتجع ت
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عليه جمهـورى   ،با گرفتن مزد عده اي بدون توجه در دام استكبار غلتيدند ،بعضى از دولتها 
اى را  عـده نوشتند و  كتاب ،اسالمى يا عليه تشيع يا عليه برخى از عقايد ملت مسلمان ايران

. اين كتابها و به اين اشـكالها و دشـنامها پاسـخ دهنـد     به ،هم وادار كردند با زبان خود آنها
 . متاسفانه هر دو طرف در اين دام افتادند

  . مخالفت با قرآن و اسالم است ،دليل دشمني استكبار با جمهوري اسالمي 
از  ،)زمـان طـاغوت  ( طور وانمود كنند كه مـردم در سـابق   خواهند اين تبليغات دروغين مى 

 . دروغ است ،اين! القتر بودندحاال ديندارتر و با اخ

امروز صدها سـايت اصـلى و هـزاران سـايت فرعـى در اينترنـت وجـود دارد كـه هـدف           
تفكّـرات اسـالمى و    ،روشـهاى تخريبـى و روانشناسـانه    از طريـق  شان اين است كـه  عمده

  . بخصوص تفكّرات شيعى را مورد تهاجم قرار دهند
تمام ابزارهاى هنرىِ  و. كنند ى شگردهاى تبليغاتى را دارند عليه اسالم اعمال مى امروز همه 

  . در خدمت اين هدف پليد است ،در اختيار آنها
 . كند هاى ايمان مردم را متزلزل مى اول پايه ،خواهد ضربه وارد كند وقتى دشمن مى 

 اسـالم  و شـيعه  عليـه  و ما عليه بانقال از بعد كه فيلمهايى و دارد هنرى بخش سيا سازمان 
 تكليـف  هـيچ  ايرانى موسيقيدان و بازيگر ،فيلمساز آيا يك. است زياد بسيار ،كردند درست
 ندارد؟ مظلوميت براي رفع اين مردمى

جدي تـر   ،دشمني سازمان يافته تر ،امروز دشمني با اسالم از سوي جبهه ي استكبار جهاني 
 . و همه جانبه تري است و دشمن تصميم بر كارشكني دارد

تبليغـاتي و   ،مبارزه قدرتهاي استكباري عليه اسالم و عقايد اسـالمي بـا روشـهاي سياسـي     
 . فرهنگي در دايره وسيعي با جديت دنبال مي شود

راسـتا  تهاجم فرهنگي عظيمي عليه اسـالم بـراه انداختـه و در ايـن      ،آگاه باشيد كه استكبار 
 . عاليترين و ممتازترين دستگاههاي فكري را در اختيار گرفته است

روند معنويت زدايي و از بين بردن معناي  ،دستگاههاي قدرتمند جهان براي مبارزه با اسالم 
 . حقيقي و خالص دين را پيش گرفته اند

بـا   لزوم توجه امت اسالمي و ملتهاي مسـلمان بـه ايـن نكتـه كـه دليـل دشـمني اسـتكبار 
اسالم است زيرا اسالم مي تواند امت اسالمي را به يـك قـدرت عظـيم     ،جمهوري اسالمي

 . تبديل كند

) صل اهللا عليه وآلـه ( وجود مقدس پيامبر اكرم ،دشمن در توطئه و تهاجم فرهنگي به اسالم 
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هاي اصلي تهاجم فرهنگي و جنگ نرماهداف و كانون: فصل دوم

 . را مورد تهاجم قرار داده است

ايجاد تأخير در نهضت بيداري اسالمي و سركوب موج اسالم خواهي و بـه انـزوا كشـيدن     
 ارزشهاي اسالمي توسط آمريكا با شعار حقوق بشر و دموكراسي؛ 

ى  هيچ مسأله. فقط اسالم است و بس ،ى با ايران اسالمى از مواجهه آمريكا و استكبار هدف 
 . ديگرى در ميان نيست

تخريـب   ،تخريـب وحـدت ملـى   : كنـد  و مقطعى را تعقيب مـى  اى دشمن سه هدف مرحله 
» اصـالح «اسم اين تخريبهـا را هـم   . و تخريب روح اميد ،بخش باورهاى كارساز و مقاومت

  !گذارند مى
هـا را   دهنـد كـه بتوانـد ايـن پايـه      بزرگترين جايزه را به كسى مـى  ،امروز دشمنان اين ملت 

 متزلزل كند و با ايمان مردم بجنگد؛ 

يا محتواى جمهـورى اسـالمى را از    كنند سعى مى ،ان در مواجهه با جمهوري اسالميدشمن 
خدشه ايجـاد كننـد؛    آنها را عوض كنند و در مفاهيم مسلّم و بينات  بين ببرند؛ جهتگيري

 . ولو صورت آن محفوظ بماند

كننـد تـا    ىامروز مؤسسات متعددى در خود امريكا و در اروپا از طرف امريكاييها فعاليت م 
 . روى افكار عمومى ايران و روى فضاى ذهنى ايران فشار وارد كنند ،روى دولت ايران

شود كه نظـام اسـالمى در    مصروف آن مىدشمن خصمانه و تبليغات امروز بيشترين تالش  
 . متهم به ناكارآمدى شود ،انديشه و عمل

اجـراى احكـام   از ى فشار اقتصـادى جهـانى و تحـريم اقتصـاد    با خواهند از يك طرف  مى 
نگذارند كارهاى درست به آسانى به سامان برسد؛ از يك طـرف هـم   و اسالمى مانع شوند 

 . اين همان جنگ روانى دشمن است! تبليغ كنند كه ديديد نظام اسالمى نتوانست

مقابلـه بـا    ،جنـگ اقتصـادى؛   ،جنـگ روانـى؛   :هاى استكبار جهانى عليه ملـت ايـران   برنامه 
  . پيشرفت و اقتدار علمى

يكى از مقاصد و اهداف استكبار جهانى در مقابله با جمهورى اسالمى اين است كه وانمود  
مـن بسـيارى از تقربهـا و    ! از شعارهاى خودش دست كشـيده اسـت   ،كند كه ايران اسالمى

  . كنم كشيهاى غرب از خودمان را با اين ديد تحليل مى الظاهر منت على
ه هايي كه به بهانه اشاعه دموكراسـي در ايـران تصـويب مـي شـود صـرف كارهـاي        بودج 

معارف مردم و نام مبارك ائمه  ،دل مردم ،تبليغاتي و فرهنگي در جهت جنگ با ايمان مردم
 . مي شود) عليهم السالم( و اهل بيت
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ايمان عميق ديني و روحيه صبر و اسـتقامت   ،هدف دشمن در تهاجم فرهنگي وحدت ملي 
 . استم

دور كردن آنها از احكام اسالمي؛ : دو كار اروپاييها براي بي خطر كردن مسلمانان عبارتند از 
 تحقير و شكستن روحيه مسلمين؛

مرعوب كردن و عقب نشـيني   ،هدف دشمن از تبليغات دروغين و تندخوييهاي خشمگينانه 
 . تملت و مسئوالن ايران بعنوان الگوي نهضت بيداري اسالمي در دنيا اس

ضعف نفس رجال سياسي و مسئوليت پذيري نخبگان فرهنگـي از ابزارهـاي    ،تنبلي ،غفلت 
 . تضعيف كننده كشورها و ملت هاي مسلمان است

خطرناك تر از نفس حكومـت و نظـام اسـالمي گسـترش      ،براي صاحبان زر و زور در دنيا 
 . بيداري اسالم است

 . نهضت و بيداري اسالمي است ،مبارزه با اسالم ،نقطه بسيار حساس براي آمريكا 

عامل خصومت علني آمريكا و ديگر سلطه گران بيداري اسالمي و بازيافتن هويت اسـالمي   
 . است

بدليل نهضت تجديد حيات اسالم توسط نسـل   ،شدت گرفتن و علني شدن مبارزه با اسالم 
 . تحصيلكرده و برخوردار از معارف زمان مي باشد ،جوان

بدليل بيمناك بودن از وحدت امت اسالمي  ،ز سردمداران جهان طبقاتيعنوانهاي اهانت آمي 
 . و يكپارچه شدن دنياي اسالم است

ايمـان و عمـل    ،حركـت  ،وحشت مراكز قدرت استكباري از جوانه زدن وبـاروري انديشـه   
 . صالح است

رفتارهاي عصبي و شرارتهاي صهيونيستها و آمريكـا بـيش از آنكـه برخاسـته از قـدرت و       
فراگيـري انديشـه    ،ناشي از سراسيمگي و وحشت از بيداري اسـالمي  ،اد به نفس باشداعتم

 . اسالم سياسي و حاكميت اسالم است

در يـك امـر اتّفـاق كـرده و آن      ،با استفاده از همـه امكانـات   ،با همه تفرّق و تشتّتش ،كفر 
آورده و بـه   ضديت با اسالمِ ناب است و حتّى اسالم محرَّف را هم به جنـگ اسـالمِ نـاب   

 . ميدان كشانيده است
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هاي اصلي تهاجم فرهنگي و جنگ نرماهداف و كانون: فصل دوم

  تهاجم به انقالب و نظام جمهوري اسالمي - 2
بـه دليـل ذات و هويـت و فرهنـگ عميـق       ،تهاجم دستگاههاي استكباري به نظام اسـالمي  

  . انقالب است
 . به دليل برهم زدن قواعد استكباري حاكم بر جهان است ،دشمني استكبار با نظام 

مقابلـه بـا الگـو شـدن جمهـوري اسـالمي بـراي ملتهـاي          ،خواست و آرزوي پليد دشمنان 
 . مسلمان است

خواهند دفاع مقدس را از خاطر ملـت ايـران    مى ،امروز بعضى با كارهاى فرهنگى خطرناك 
 . ببرند

 ،هدف دشمن در تهاجم فرهنگي عبارت است از ايجاد گُسست بين نسل كنوني و گذشـته  
 . و كوچك كردن افتخارات انقالب و دوران دفاع مقدس بي ايمان كردن

اسـت   براى ايـن  ،اسالمى مريكا و صهيونيستها عليه جمهورىآيكى از تالشهاى خباثت آميز 
اى بسازد كه با صلح و استقرار صلح در دنيا مخـالف   اسالمى چهره از نظامكه سعي مي كند 

 . است

فشـار روي  . 1 :انقالب اسـالمي از چنـد راه   سعي استكبار در قطع رابطه ي معنوي ملتها با 
بوسيله ي تبليغات  ،دلسردي ملتها از ايران. 2ملتها بوسيله ي دولتها ي وابسته و مزدورشان 

 . از بين بردن فكر رابطه با ملتها در ذهن ملت ايران. 3جهاني 

 مقصود از اين تبليغات و شايعه سازيها ايـن اسـت كـه آن وجهـه عظيمـى را كـه انقـالب        
  . اسالمى در ميان مسلمانان و حتى غير مسلمانانِ دنيا پيدا كرده است از بين ببرند

بـا تبليغـات و انـواع و اقسـام     يـا   انقـالب اسـالمي را  اين است كه  استكبار مدت نياز دراز 
آن را محـو فيزيكـى    ،تواننـد  از لحاظ كيفيت تغييرش بدهند؛ يا اگر نمى ،تدابيرى كه دارند

 . كنند

حقيقتى را كه به دست خود ملـت  ان اين است كه پيام انقالب را عوض كنند و قصد دشمن 
 . غلط جلوه دهند ،اتّفاق افتاده

 . جزو هدف هاي اصلي استكبار جهاني است ،استحاله دستاوردهاي انقالب و اهداف امام 

رونـد سـتايش و اميـد از سـوي ملتهـاي      . 1: دو جريان با پيروزي انقالب اسالمي آغاز شد 
روند نگراني و توطئه و دشـمني  . 2بخصوص در كشورهاي اسالمي  ،ضعف و زير ستممست

  از سوي دولتهاي مستكبر و صهيونيستها و سرمايه داران غارتگر بين المللي؛
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تـداوم   ،همچنان كه پيروزي انقالب اسالمي و والدت آن با مقاومـت دشـمنان روبـرو شـد     
  . دشمن و دشمنيها مواجه استبرپا ماندن و اثر بخش شدن آن هم با  ،انقالب

عليه امام و عليـه همـة آرمـان هـا صـف آرايـي        ،دشمن با تمام حقد و غضب عليه انقالب 
نموده است؛ لكن حركت عظيمي كه با انقالب اسالمي شروع شده تمـام شـدني نيسـت و    

 . ادامه دارد

ا علت دشمني غرب و شرق با جمهوري اسالمي اين است كـه فرهنـگ بيگانـه و غربـي ر     
  . قبول نمي كند

احساس غيرت ملي  ،اولين احساسي كه يك ملت در مقابله با روح و خوي استكباري دارد 
اين احسـاس اسـت كـه ملتهـا را در مقابـل       ،است؛ احساس هويت و احساس وجود است

 . استكبار به جوش و خروش مي آورد

زا  ش و درونهر چيزى كه بتواند يك ملـت را بـه اسـتقالل و بـه اقتـدار ملـى و خودجـو        
 . آن چيز مبغوض نظام سلطه است ،برساند

ملتي مستقل است كه بتواند خود را از سرايت مـوج مسـموم فرهنگـي سـاخته و پرداختـه       
اخـالق و   ،نوع نشست و برخاسـت  ،كيفيت زندگي ،از جمله چگونگي پوشش –بيگانگان 
 . حفظ كند -معرفت

رود تـا   يى از سوى دشمنان ايران و اسالم به كار مى امروز تالش تبليغى و فرهنگى گسترده 
ى اصلى استقالل و سربلندى و پيشرفت كشور را كه همان ايمـان و تعهـد بـه اصـول      مايه

 . از ذهن و عمل جوانان بزدايند ،انقالب است

استقالل كامل ملت تحـت تابعيـت خـود را تضـمين و تـأمين       ،حكومت جمهورى اسالمى 
اسـتقالل   ،شامل استقالل سياسـى و اقتصـادى و بـاالتر از همـه     ،اين استقالل كامل. كند مى

 . فرهنگى است

ملتـى كـه سـابقه    . گذشته تاريخى به مثابه شفته و بتونى است كه ستون روى آن قـرار دارد  
هر چـه هـم بـا    . ثل ستونى است كه آن را روى زمينِ سست بنا كرده باشندتاريخى ندارد م

  . اش خيلى زياد است پذيرى عظمت باشد آسيب
 . عزت و اقتدار و عظمت ملي ضعيفتر خواهد شد ،هر چه نفوذ دشمن بيشتر بشود 

اقتصـادي و   ،ي سياسـي  حرف دل دشمنان يك كلمه اسـت؛ بازگردانـدن سـلطه و سـيطره     
  لت ايران؛فرهنگي بر م

تر و سهلتر از اين نيست كه قدرتمندان  هيچ چيزى ممكن ،براى به زنجير كشيدن يك ملت 
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هاي اصلي تهاجم فرهنگي و جنگ نرماهداف و كانون: فصل دوم

 . عالم بتوانند باورهاى آن ملت و آن كشور را بر طبق نيازهاى خودشان شكل دهند

 ،فرهنگي و بي اعتنايي به عقايـد  ،مشكل اقتصادي ،از نتايج قهري سلطه ي بيگانه بر كشور 
 . كه اين باالترين مصيبت براي يك ملت است ،نگ ملي مي باشدآرمانها و فره

 . منافع يك ملت در گرو هويت فرهنگي و فرهنگ آن ملت است 

در صورت انحطاط فرهنگ و هويت فرهنگي در يك كشور كمك كشورهاي ديگـر بـراي    
  . نخواهد توانست آن كشور را در جايگاه شايسته ي خودش قرار دهد ،پيشرفت آنها

ى دنيا دارد بـه زبـان فارسـى گـزارش      بينم در تلويزيون گزارشگر ما از فالن نقطه ىگاهى م 
! زنـد  كه يك انگليسى دارد به زبان فارسى حـرف مـى   زند مثل اين دهد طورى حرف مى مى
 . ضعف نفس و احساس حقارت است ،اين

و مـيهن و   لزوماً به سنّتهاى زادگاه و كشـور  ،كند چرا بايد كسى كه با تفكر خودش كار مى 
 . حتّى با آنها دشمن باشد ،تاريخ خودش بيگانه باشد

و  ،زبان ،مفاخر ،فرهنگ ،از اهداف خطرناك دشمن تسلط فرهنگي براي از بين بردن تاريخ 
 . هويت ملي است

بزرگ شمردن آنچه كه متعلق به بيگانه است و حقير شمردن هر آنچه كه مربوط به خـودي   
 . لت ايران تحقير بنيان هايش را همراه داردتحقير م ،است؛ در باطن خودش

دشـمنان   ،اگر ملتي براي خودش تحركي نداشت و ارزش و آينده اي براي خود قائل نبـود  
به جاي او تصميم بگيرند و عمـل   ،به او توصيه كنند ،توانند بيايند و برايش نقشه بكشند مي
 . كنند

به اسالم به معناي حقيقي كلمه و احيـا  براي مقابله با دشمنان عمل ) ره( نسخه امام خميني 
 . و بازسازي روحيه و اراده ملي بود

سنت ها و گذشته خود بـراي از   ،افتخارات ،استعمار مخالف شناخت ملتها نسبت به تاريخ 
 . بين بردن استقالل و هويت ملي آنهاست

 شخصـيتى  كـردن  زنـده  بـراى  وجهـى  هـيچ  من. كنيد مطرح ،بياوريد را خودى هاى چهره 
 ايـن  بايـد  چرا! بياوريم دست به را يى عده دل خواهيم مى شود مى گفته كه اين جز ،يابم نمى
 ! بكنيم؟ را كار

اين دوره ي افتخار آميز به فراموشي سپرده شود  دشمنان اين كشور و اين ملت مي خواهند 
  . برگردند از انقالب و مردم به همان حال تخدير قبل

ى محيطهاى علمى نسبت بـه   به طور علمى معتقدم كه يك خود آگاهى جمعى بايد در همه 
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

 . وجود آيد ى غربى به آميز و زورگويانه فرهنگ وارداتى و تحكّم

براي قدرتمندان عـالم و اداره كننـدگان نظـام     ،نظام مقدس اسالمي در ايران خطري بزرگ 
 . سلطه در جهان است

كنند ايـن در حقيقـت همـان     متّهم مى) تعصب و تحجر( دگرايىجمهورى اسالمى را به بنيا 
  . ناپذيرىِ ملت و دولت ايران است تسليم

 . ابهام آفريني يكي از سياستهاي اصلي كانون هاي مبارزه با جمهوري اسالمي است 

بـا اصـل ايـن    آنهـا  دشمنى . فالن عنوان مخصوص نيست و يابا اشخاص استكبار  دشمنى 
  . غافل است ،كسى كه اين را نفهمد است؛ بو انقال حركت عظيم

  تهاجم به واليت فقيه و حكومت ديني - 3
وحدت  ،اصلي ترين آماج جريان شيطاني و رذيالنه استكبار سه عنصر؛ اسالم ناب محمدي 

  . ملي و جايگاه رهبري مي باشد
بزرگوار را مخدوش ) ره( هر دستگاهى كه كوشش كند چهره امام ،اى هر نوشته ،هر سخنى 

 . بدانيد مربوط به دشمن است ،كند؛ كارهاى او را زير سؤال ببرد

محور  ،محور امامت -اساس حمله و نقشه دشمن اين است كه حكومت را از محور اصلى  
  !بعد خاطرش جمع است كه همه كار خواهد كرد. خارج كند - دين 

ه مورد خصومت و دشمني هميش –آن هم دين اسالم  -پديده ي عظيم حكومت ديني  
  . حساب شده و دقيق دشمنان بوده

عبارت  –چه دشمنان دورو و منافق داخلي  ،چه دشمنان خارجي –هدف اصلي دشمنان  
  . است از نفي حكومت ديني و حكومت اسالم

  . دشمن است ،هر كس با حاكميت نظام مستقل مردمي ديني مخالف است 
دميِ دينيِ متكي به ايمان و عشق و اراده هدف جبهه ي دشمن اين است كه حكومت مر 

  . مردم را به يك حكومت وابسته انحصاري تبديل كنند
 ،يا به مبانى اسالم. يكى از موارد آماج حمالت دشمن است نظريه حكومت اسالمى است 

يا به قانون اساسى و يا به برخى از بخشهاى برجسته نظام اسالمى كه عالمت و شاخصه 
  . شود فكرى و نظرى مى تهاجم ،نظام است

ريشه مخالفت دشمن اينست كه قدرت سياسي در كشور در دست انسانهاي پرهيزگار و  
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هاي اصلي تهاجم فرهنگي و جنگ نرماهداف و كانون: فصل دوم

 . عادل باشد

. گشا و باز كننده راههاست در ميدانهاى مختلف گره ،رابطه محبت آميز ميان رهبر و ملت 
ميت دين و حاك» واليت فقيه«اصل مفهوم رهبري فقيه عليه  ،لذا بيشترين تبليغات دشمن

 . شناسان مي باشد

در هر زمانى به شدت صدمه خورده  ،دشمن از نفوذ و شخصيت امام و نفوذ رهبرى دينى 
 . خواهد با آن مقابله كند مى و و داغدار است

زيرا يك رهبري مقتدر همه ي  ،رهبري را هدف گرفته است ،دشمن براي مبارزه با انقالب 
  . توطئه هاي آنها را نقش برآب مي كند

 ،كند انقالب طلب مى و خواهند مردم مى ،گويد رهبرىِ مقتدرى كه اسالم مىدشمنان با  
  ! مخالفند

آماج اصلي  ،امروز واليت فقيه به معناي حاكميت دين و تقوا بر زندگي اجتماعي يك ملت 
  . حمالت دشمن است

  . ستمسأله اشخاص ني ،دشمنان با اصل واليت فقيه مخالفند؛ چون مي دانند كه مسأله 
  . واليت و رهبري است ،مهمترين آماج دشمنان انقالب 
 ى يكپارچه حضور ،خودش با رهبرى. بود اول طراز نقش ،رهبرى نقش ،جنگ ى حادثه در 

. كنند هاى گوناگون در ذهنها مخدوش مى را با شيوهواليت فقيه  ،دشمنان. آورد را مردم
 . اينها مبارزه الزم دارد

اين ها مبارزه . واليت فقيه را با شيوه هاي گوناگون در ذهن ها مخدوش مي كنند ،دشمنان 
 . الزم دارد

رهبري و هدايت ديني را بعنوان نيروي پيش  ،دشمن براي اينكه انقالب را از پا در آورد 
 . برنده و دفاع كننده نشانه گيري كرده است

امى اسالمى را كه با اين همه خون و اگر كسانى بنشينند بنويسند و اصل مشروعيت نظ 
اينها  ،خوانى نيست اين بيان حرف مخالف. زير سؤال ببرند ،فداكارى به دست آمده است

 . دشمنى كردن است وتوطئه 

مطلقاً در معناى  ،به ميل خود يا به ضرر مردم تصميم گرفتن ،مفهوم استبداد يا خودسرى 
 . واليت اسالمى نيست

 ،ممكن است حرفهايى بزنند ،ى از اسالم هستند مفاهيم غربى و بيگانهى  كسانى كه دلباخته 
  . يا تصوراتى بكنند؛ ليكن اينها بر اثر نشناختن مفهوم واليت است

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir



 
 

 

18

واليت  ،اگر اين شرط تأمين شد. ى شرايط واليت است از جملهخاص عدالت به معناى  
 . ناپذير است يك چيز آسيب

 ،انسانهاى مخالف با شهوات و نفس خودشان ،يعنى حاكميت انسانهاى پارسا ،واليت 
 . معناى واليت اسالمى است ،اين. انسانهاى عامل به صالحات

سراغ  ،خواهند كسى را به عنوان رهبر و حاكم بر جامعه انتخاب كنند اگر مىملتها  
ى  وند؛ آن كسى كه قدرت را سرمايهاعتناترين انسانها به دنيا بر پارساترين و پاكترين و بى

 . كند آورد و از آن براى سود شخصى خويش استفاده نمى شخصى خود به حساب نمى

از اول انقالب واليت و واليت فقيه از طرف كساني كه تحمل اين بافت ارزشي را نمي  
 . مورد تعرض شديد قرار گرفت ،توانستند و نمي توانند بكنند

هدف است كه انسانها را از واليت بندگان  با اينشود  اى دين مىمجموعه تالشهايى كه بر 
 . اللَّه نائل كنند و بردگان خارج سازند و به واليت

واليت  ،واليت پول -هيچ واليتى  و با واليت الهى حركت كند ،اللَّه يعنى جامعه واليت  
خدا  انع از واليتنتواند م -واليت سنّتها و آداب و عادات غلط  ،واليت زور ،قوم و قبيله

 . عرض اندام كند ، واليتآن   شود و در مقابل

لذا  ،دشمنان زيادي دارد كه صريحاً با آن دشمني مي كنند ،واليت اهللا در دنياي امروز 
بايد سعى كنند هر ساعت از  ،استقرار واليت اهللا در جامعه هستندگذاران  كسانى كه پايه

 . به آن الگوى اصلى نزديكتر شود ،قبلنسبت به ساعات  ،ساعات كار و تالششان

طور خالصه اين است كه اسالم در اعمال فردى و عبادات خالصه  معناى واليت به 
اسالم داراى نظام سياسى است و در آن حكومتى بر مبانى مقرّرات اسالمى . شود نمى
 . است» واليت« ،نام حكومت ،در اصطالح و عرف اسالمى. بينى شده است پيش

 . نفوذ در دلها و مقبوليت در ذهنهاست ،حكومت. فقط فرمانروايى نيست ،حكومت 

ها  را مورد نظر قرار دهد و در همه زمينه ي انقالبتواند همه ارزشها آن چيزى كه مى 
 ،است كه با حضور در جامعهشناسى  فقيه عادلِ زمان ،پيشرفت را شامل حال همه آنها كند

 . دروند كارها پيش بانگشت اشاره و هدايت او بتوا

پايبندى به مقررات اسالمى و مشروعيت  مسأله رهبري و ،بخشِ انقالب عامل تداوم 
 . مي باشد ،بر طبق اسالم بخشيدن به قانون
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هاي اصلي تهاجم فرهنگي و جنگ نرماهداف و كانون: فصل دوم

  تهاجم به جوانان - 4
راه به جـايي   ،ملتي كه جوانانش سرگرم فسق و فجور باشند ،مسئوالن و جوانان آگاه باشند 

 . نخواهد برد

آن جـا كـه آشـكار     ،ر تهاجم فرهنگي داخل خانه ها و مجامع جوانـان اسـت  خطر اصلي د 
 . خطر اصلي آنجاست ،پنهان است ،نيست

 ،هدف اصلي همه ي تبليغات و نظريه پردازيهـاي دسـتگاههاي اسـتكباري و صهيونيسـتي     
 . ايمان ديني نسل جوان است زيرا راه تسلط بر نظام را منحصراً در آن مي دانند

هد هويت جوان ايرانى را از او بگيرد؛ اهداف را از بـين ببـرد؛ افقهـا را تيـره     خوا دشمن مى 
  . كند؛ به او بگويد تو يك موجود حقير و محدود هستى؛ پيش من بيا تا تو را زير بال بگيرم

موفـق شـوند    ،سـت ى جوانان ما غارت اميد و ايمان و انگيزه هدف خود كهدر دشمناناگر  
 . هزينه است ر ايران حتمى و براى آنان بىآمريكا ب  دوباره ى سلطه

 . مغز جوان ايراني است ،هدف استكبار از تهاجم فرهنگي 

 . دشمن مي خواهد نسل جوان را از راههاي مختلف ناتوان كند 

 . همه سعي دشمنان اين است كه از طرق مختلف ايمان و اعتماد به نفس جوانان را بگيرند 

زيـر فشـار    ،كه از طرف مردها و زنهايى كه در كشورهاى مختلـف عـالم   براى ايندشمنان  
  . مغزها را فاسد كردند ،تهديد نشوند ،گيرند استبداد و استعمارِ اين قدرتها قرار مى

 . ايمان به انقالب و دين جوانان است ،موج حمالت فرهنگي دشمن 

جنگ سرد و جنگ روانى ميخواهند به ملت ايران و به جوان ايرانى بباوراننـد كـه   با امروز  
 . گر به جائى برسيد شما نميتوانيد بدون ارتباط و اتصال با قدرتهاى سلطه

ى غيـر   كـه جنبـه   ،وجـود دارد  ،كه جوانان را ببرند و آلوده به فساد بكنند محافلى براى اين 
ذهـن و فكـر و    ،آنچه كه بيش از همه خطرناك اسـت ى عملى دارد؛ ليكن  فرهنگى و جنبه

 . ى جوان است؛ اين را بايد دريافت روحيه

عمـدتاً   ،بتدريج با شكلها و شيوه هـاي گونـاگون   ،نسل جوان كه مايه ي تكيه و اميد است 
 . بايد نسل جوان را حفظ كنيم. فرهنگي در حال تباه شدن بوسيله ي دشمن است

اعـم از كـاالى    -فرسـتند   چـه را كـه از آن سـوى مرزهـا مـى     هر  ،قيد و شرط شود بى نمى 
دشمن در كمين است؛ بخصـوص  . پذيرفت -فرهنگى و همچنين امواج تبليغى و فرهنگى 

 . در كمين جوانان
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دشمن براي ضربه زدن به ما سعي در ضـعيف كـردن اراده ملـت و جوانـان      ،مراقب باشيد 
 . دارد

به خصوص جوانـان از معنويـت دور    ،واهد مردملزوم توجه به معنويات زيرا دشمن مي خ 
 . شوند

آگاه باشيد؛ دشمن با تبليغات پرخرج خود در تالش است تا جوانـان را از آينـده نااميـد و     
 . مأيوس كند

زيرا دشمن در تالش است تا جوانـان را كـه    ،لزوم تالش جهت خنثي كردن هدف دشمنان 
 . ضعف تبديل كندفرصت و نقطه قوت اين نظام هستند را به نقطه 

شبكه صهيونيستي و عوامل آن جوانان را ضايع مي كنند و آنها را به طور جدي از زنـدگي   
 . باز مي دارند تا نتوانند در برابرشان قد علم كنند

احساس مسـؤوليت ازآنهـا؛ بـا     خواهد جوانان ملت ايران را بافاسدكردن؛ باگرفتن دشمن مى 
باسرگرم كردن آنها به لهو ولعب و انداختن آنهـا در دام  گرفتن شور و شوق ايمانى از آنها؛ 

 . از بين ببرد شهوات

فساد اخالقي و : سعي و تالش دشمن در تباه و ضايع نمودن نيروي هاي جوان با دو عامل 
 اعتياد؛ 

دشمنان مايلند كه ذهـن و فكـر و روح جوانـان را بـه وسـيله امـواج مسـموم و خطرنـاك          
  . نندتلويزيون و راديو تسخير ك

درصدد آنند كه نسل جـوان و نوخاسـته ي كشـورِ     ،طراحان تبليغاتي نظام سلطه ي جهاني 
  . بيگانه و از ريشه ي خود جدا كنند ،انقالب را با آرمانهاي انقالب

انـد و تكـرار    بارهـا گفتـه  . انـد  امروز سيلى خوردگان از انقالب روى جوانان متمركز شـده  
 . ر فرهنگى استكا ،اند كه كارشان در ايران كرده

ت و    ،همـين شـور و عشـق    ،دشمنان مي خواهند كارى كنند كه همين ايمان  همـين نورانيـ
 . در نسل جوان ايران از بين برود ،صفايى كه امروز در شما جوانان وجود دارد

  تهاجم به دانشگاه - 5
دشمن در تالش است دانشگاه را از صراط مستقيم علم و دين و روحيه انقالبـي منصـرف    

  . كند
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هاي اصلي تهاجم فرهنگي و جنگ نرماهداف و كانون: فصل دوم

 . ايجاد ناامنى در محيط دانشگاههاست ،يكى از كارهاى دشمن 

درصدد آنند كه نسل جـوان و نوخاسـته ي كشـورِ     ،طراحان تبليغاتي نظام سلطه ي جهاني 
 . بيگانه و از ريشه ي خود جدا كنند ،انقالب را با آرمانهاي انقالب

اين نكته است كه ببينند  ،ستيكى از چيزهايى كه امروز مورد توجه سرويسهاى اطّالعاتى ا 
توانـد بـه    توانند دانشجوى بيدار و دانشگاه آگـاه ايرانـى را از آن راهـى كـه مـى      چگونه مى

 . منصرف كنند و مانعش بشوند ،اعتالى كشور بينجامد

جوان دانشجوى ما مواظب تئوريهاى وارداتى غربى كه هيچ هـدفى جـز حفـظ آن روابـط      
خواهنـد   زيرا كسانى كه مى ،باشند ،ز قبيل كشور ما را نداردآميز غرب با كشورهايى ا تحكّم

يكـى از   ،بـردارى نماينـد   بر روى زنـدگى و منـابع انسـانى ملتهـا كـار كننـد و از آن بهـره       
 . سازى براى ملتهاست كارهايشان تئورى

شـمرد و   هاى توطئـه مـى   ى اولين آماج دانشگاهها را از جمله ،دست پنهان و آشكار دشمن 
ى دلسوزان بخصوص خود دانشجويان عزيز را به بيدارى و حساسيت روزافـزون   همه ،اين

 . خواند فرا مى

همـه بايـد مراقـب     ،دشمن مي خواهد براي دانشگاه و علم و تحقيق مزاحمت ايجـاد كنـد   
 ،نبايد با تحريك دشمن. راى دشمن بهانه ايجاد كرد تا بتواند سوء استفاده كندنبايد ب. باشند

 . متحرّك شد

توانـد بـراى يـك     نمى ،دانشگاه متكى به اراده و فرهنگ ديگران ،ى به غرب دانشگاه وابسته 
 . فرهنگ مفيد باشد

آشـفته  فعال و بسيار برانگيخته است را  ،مواظب باشيد فضاي دانشگاه كه يك محيط جوان 
  . نكنند

دانشـجويان و   ،در درجـه ي اول  ،امروز آمـاج بسـياري از تبليغـات خصـمانه ي دشـمنان      
  . دانشگاهيانند

دشمن در تالش است دانشگاه را از صراط مستقيم علم و دين و روحيه انقالبـي منصـرف    
  . كند

ى  همـه  ،شمرد و ايـن  هاى توطئه مى دانشگاهها را اولين آماج ،دست پنهان و آشكار دشمن 
دلسوزان بخصـوص خـود دانشـجويان عزيـز را بـه بيـدارى و حساسـيت روزافـزون فـرا          

 . خواند مى

 . آسيب پذيري در مقابل لغزشها و انحرافات فكريست ،يكي از مشكالت دانشجويان 
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 . شكل ابهام در جريانات و عملكردهاستم ،يكي از مشكالت دانشجويان 

  . خدا لعنت كند دستهايي را كه قشر جوان و دانشگاه ما را غير سياسي مي كنند 
تهـاجم عليـه    ،كنـد  امروز يكى از مسائلى كه دشمن بخصوص در محيط دانشگاه دنبال مـى  

ن در واقـع يـك سـازما    ،تا وقتى كه روحانيت هسـت  زيرا ،نظامِ روحانيت در كشور ماست
سـخن ديـن را    ،شناسـند و از طريـق آن   مركزى وجود دارد كه مردم آن را به نام ديـن مـى  

 . شنوند مى

نسل جـوان انقـالب را    ،دستهاى طرار و مغزهاى مكار و دالرهاى بيشمار در تالشى بيهوده 
آنان از بيدارى جوانان و قدرت تحليلى كه در پرتـو انقـالب بـه آنـان داده     . اند هدف گرفته

 . اند افلغ ،شده

اسرائيل مهمترين هدفشان اين است كه منفـذى در داخـل   » موساد«ى امريكا و »سيا«امروز  
اى بزنند و از اين استحكام و اقتدارى كه امروز اين  نظام اسالمى ايجاد كنند تا بتوانند ضربه

ت همـين را ولـو بـا مشـ     ،حاال يك نفر در داخل. بكاهند ،نظام در دنيا به عنوان سنگر دارد
كـه هنـر    ولو از پشت يك تريبون رسمى فرياد كنـد؛ ايـن   ،ولو از سنگرِ دانشگاه ،گره كرده

  . كه افتخار ندارد اين ،نيست

  تهاجم به روحانيت اصيل - 6
شـود كـه ببينـد     مصـروف ايـن مـى    ،ريزى استكبار جهـانى  امروز بسيارى از همت و برنامه 

  . است انقالب منحرف كندفضال و علما را از راه ر ،تواند طالب چگونه مى
 ،نزديكتـر اسـت  ) وسلّم واله عليه اللَّه صلّى( هر كسى كه به خط انقالب و اسالم ناب محمدى 

به ضربات و حمالت و تهمتها و هوچيگريهـا و سوءقصـدها و بدجنسـيها و موذيگريهـاى     
  . جناح استكبار هم نزديكتر است

در مقابـل بـا آخونـد ضـد     . ىِ راه خدا بدنديى بد نيستند؛ با روحان با هر روحانى دشمنان ما 
 . خيلي هم خوبند ،انقالب مرتجع و نوكر صفت

 ،از اول انقـالب ضربه ي روحانيـت بـه دشـمن ضـربه ي مـؤثري اسـت بـه همـين دليـل           
دايماً به شكلهاى مختلف عليه روحانيـت   ،ى استكبار و صهيونيسم هاى جمعى شبكه رسانه

 . زنند حرف مى

يـك چيـز تقليـدى    را  ،هاى علميـه  ى آموزش و تعليم و تعلم در حوزه سبك و شيوه اينكه 
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اسـتثناهاى حـوزه تلقـى     ،وانمود بكنيم و امثال مطهرى و بهشتى و اين شـاگردان حـوزه را  
شود كـه ارزش علمـى و معنـوى روحانيـت در      اين موجب مى زيرا. يك اشتباه است ،كنيم

  . چشم محيط دانشگاهى و دانشجويى از بين برود
يا زيـر   ،اگر ما حيثيت روحانيت و فقاهت و تأثير آن را در حركت كلى كشور منكر بشويم 

ايم؛ و اين همـان   ى كارآمد و عظيمى لطمه زده درحقيقت به گرايش دينى طبقه ،سؤال ببريم
  . خواهند مى دشمنانكارى است كه 

و  ،شـدت مخالفنـد  با روحانيت و ذخيره ارزشمند علمي آن به  ،بدانيد امروز دشمنان اسالم 
  . بيش از آن با اسالم مخالفند

  . دشمني متجددين با نظام جمهوري اسالمي به دليل رهبري يك روحاني است 
حذف  ،درصددند روحانيون مؤثّر و مفيد براى كشور و اسالم و مسلمين رادشمنان همواره  

 . كنند اگر نشد با تبليغات آنها را تخريب كنندجسمانى 

بود كه انگليسيها او را وارد صحنه كردند تا نظام دينى را در ايـران بـه هـم    رضاخان عاملى  
ه را بـه هـم زد و          ،بريزد ت در جامعـه را ممنـوع كـرد و نظـام حـوزه علميـحضور روحاني

 . روحانيت را مجبور به خانه نشينى كرد

ن در بيـرون و درو  ،انگيزه هاي تخفيف و تضعيف و توهين حوزه هاي علميه و روحانيـت  
  . حوزه وجود دارد

بايـد   ،كه ايمان دينى به شكل سازمان يافته وجـود نداشـته باشـد    دشمنان فهميدند براى اين 
 بساط روحانيت برچيده شود

  . هدف دشمن از تهاجم به روحانيت؛ نابودي دين و ايمانِ ديني و تصرف كشور مي باشد 
نيستها و آمريكا را شاد كرده پيش از همه دل صهيو ،اگر امروز كسي با روحانيت مقابله كند 

  . چون آنها به فناي روحانيت دل بسته بودند و نبود روحانيت را مي خواهند ،است
تهـاجم عليـه    ،كنـد  امروز يكى از مسائلى كه دشمن بخصوص در محيط دانشگاه دنبال مـى  

  . نظامِ روحانيت در كشور ماست
  . بند به معارف ديني استزيرا روحانيت پاي ،هدف دشمن نابودي كليت روحانيت است 
كند كه در ايـن   شك نمىانسان  ،در برخي كتاب هاي نوشته شده توسط روشنفكران غربزده 

با هرجايى كه پاى يك روحانىِ آزاده بـزرگ   ،اى سعى شده به صورت سفارش شده ،كتاب
 . برخورد شود؛ عمالً نام او كتمان شود و ماجراى او مطرح نگردد ،در ميان است

  . خواهد با تبليغات روحانيت را از چشم مردم بياندازد دشمن مي 
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علم و دانـش روحانيـت را انكـار     ،كه روحانيت را از چشم مردم بيندازند براى ايندشمنان  
در پنجاه سال دوران پهلوى تبليغات فراوانـى عليـه   . شوند كنند و تقواى آنها را منكر مى مى

  . روحانيون بدبينى به وجود آوردندنسبت به  ،در بين يك قشر وروحانيون كردند 
كننـد   اول سعى مى. كنند از راههاى آسانتر شروع مىبراي نفي روحانيت و  ،زيركنددشمنان  

با عمـل؛ اگـر    ،با تهديد؛ اگر نشد ،اگر نتوانستند. با تطميع شما را از سرِ راه خود دور كنند
  . ر روح و عنوانبا ترو ،با ترور جسم؛ اگر نشد ،با تبليغات؛ اگر نشد ،نشد

 ،در بـين يـك قشـر    ودر پنجاه سال دوران پهلوى تبليغات فراوانى عليه روحانيون كردنـد   
 . نسبت به روحانيون بدبينى به وجود آوردند

لزوم توجه به تالش دشمن براي از بين بردن معنويت در جامعه بوسـيله ي منـزوي كـردن     
 خبيث؛ دين و علماي دين و استخدام نيروهايي براي مقاصد

  مقابله با پيشرفت كشور  - 7
. طـور نيسـت   در اسالم اين. پول است ،ها مطرح است امروز بيشترين چيزى كه براى غربى 

 . در اسالم علم شرافت ذاتى دارد

مايه قدرت آنهاسـت؛ لزومـاً    و امكاناتى كه امروز كشورهاى پيشرفته عالم ازآن برخوردارند 
  . باعث كمالشان نيست

  . خطر است بى ،باشد سالح مدرن اگر در اختيار يك ملت عاقل و كامل 
بـراى   ،ى پيشـرفت اسـت   هر چيزى كـه بـراى يـك ملتـى مايـه     . دشمن عادتش اين است 

 . شود آن چيز يك خطر محسوب مى ،المللى قدرتهاى بين

 ايـن  اينهـا  اندكار استكبارى مراكز آموز دست كه هستند نخبگانى دنيا كشورهاى از خيلى در 
 . دنماين استدالل آنها هاى ايده براى و كنند تكرار و بزنند را آنها حرف كه است

نه تنها علم و تحقيق را بلكه اصل  ،دشمن براي مقابله با حركات سازنده جمهوري اسالمي 
  . اندازد و دچار وقفه مي كند جريان و روال معمول دانشگاهها را هم به خطر مي

تهاجم فرهنگي بزرگ دشمن اينست كه به مغز و باور ايراني تزريق كرده اند كه بايد دنبالـه   
  . روي غرب و اروپا باشي و نمي گذارند خودمان را باور كنيم

مسأله ي آمريكا و استكبار اين است كه از شكل گـرفتن يـك ايـران قدرتمنـد و پيشـرفته       
  . آنها با پيشرفت ملت ايران مخالفند. نگرانند
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هدفش اين اسـت   ،آنچه امروز در تبليغات غربي ها در مورد انرژي هسته يي گفته مي شود 
  . كه ملت ايران را از يك پيشرفت علمي و فناوري محروم كند

  . يك خطر محسوب مي شود ،پيشرفت علمي هر ملتي براي قدرتهاي بين المللي 
شكستن يكپارچگى ملى را ماندگى اقتصادى و  عقب ،ماندگى علمى سه هدف عقب ،دشمن 

  . كند بجد تعقيب مى
پراكننـد   هاى تبليغاتى صهيونيستى در دنيـا شـايعه مـى    تبليغات دشمن و جنگ روانى شبكه 

با پيشرفت ملت ايران مخالفند؛ چون ايـن پيشـرفت جلـوى منـافع      حقيقت اينست كه آنها
  . نامشروع آنها را براى هميشه در اين كشور خواهد گرفت

يعنى اين فكر كه ما چرا توليد كنيم؟ چرا بسازيم؟ چرا ياد بگيريم؟ مـا در   ،طاطى انح دوره 
گذارنـد؛ مـا    آورند و وسايل الزم را در اختيار مـا مـى   برايمان مى ،نشينيم هاى خود مى خانه

 . كنيم دهيم و زندگى اشرافى مى مى ،نفت داريم

ـ     مى  روى ملتهـا   ،ى و علمـى خواهند جمهورى اسالمى نتواند از طريـق رشـد صـنعتى و فنّ
  . تأثيرگذارى كند

 ،به اين ملت نرسد؛ زيرا اگر اين ملـت  ،خواهند روشهاى نوين و فنĤورى جديد مى دشمنان 
ديگـر بـه هـيچ وجـه      ،دستش به دانش و فنĤورى جديـد رسـيد   ،با اين استعدادى كه دارد

  . توانند با او مقابله كنند نمى
يى آباد و برخوردار از خيرات مادى و  در بناى جامعهدانند كه توفيق ملت ايران  دشمنان مى 

 آنهـا اين به معناى خط بطالن كشـيدن بـر مطـامع اسـتعمارى و اسـتكبارى       است و معنوى
  . است

 ،به همان اندازه كه ملت ايران به ساختن و پرداختن كشور و جامعه ي خود مشـتاق اسـت   
دشمني آنان به اين خاطر اسـت   دشمنان از آن هراسان و نسبت به آن خشمگينند و همه ي
 . كه ملت انقالبي ما را از رسيدن به آينده روشن باز دارند

تبليغات سوء . 1 :تدابير دشمنان انقالب در كنار دزديدن مغزها و بردن استعدادها عبارتند از 
پاشـيدن  . 4پوشاندن محاسن بزرگ . 3بزرگ جلوه دادن عيبهاي كوچك . 2در سراسر عالم 

  . ان در محيط علمبذر بي ايم
ى  اعتقادى به دين و خـاموش كـردن شـعله    يى براى بى پيشرفتهاى علمى را وسيلهاروپاييان  

لـذا  . ايمان دينى در دلها و از بين بردن بيدارى وجـدان دينـى در آحـاد مـردم قـرار دادنـد      
 . اعتقادى گذاشتند ى بى دانشگاهها را از اول بر پايه
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جـا   ريزى كردند تا نگذارنـد در ايـن   طور ويژه برنامه كشور ما به براي ياستكباركشورهاي  
  . مغزهاى كارآمد و درخشان و استعدادهاى برجسته رشد كنند يا بمانند

يى كه در اختيـار دارنـد    علم و صنعت پيشرفته با سوء استفاده از ،بعضى از قدرتهاى جهانى 
را در سرتاسر جهـان بـه دسـت     تبليغات و فرهنگ عمومى ملتها ،يتوليد ،مهارهاى سياسى

  . اند خود گرفته
استكبار و ظلم است و بوسـيله دانـش توانسـت اينجـور بـه دنيـا        ،نظام جهانى نظام سلطه 

  . زورگوئى كند
  . براى مقاصد سياسى و اقتصادىِ سلطه خود استفاده كردند ،غربيها از اين برترىِ علمى 
در حـال مقابلـه بـا پيشـرفت علمـي       زيرا دشـمن  ،الزم است علم از درون خود ما بجوشد 

  . ماست
سيصد سال عقب نگه داشتند و نگذاشتند  ،را دويست ما. دنيا پيشرفتهايى در معلومات دارد 

 . بگيريم ياد را مابايدخودمان رابه آنها برسانيم و معلومات آنها. ترقّى كنيم

 ملـت  كه است اين اطرخ به استكبار به وابسته هاى رسانه در دايمى پراكنى ها و دروغ توطئه 
 . دارند باز روشن ى آينده به رسيدن از را ما انقالبى

نـه   ،زيرا در يك كشور بـي ثبـات   ،دشمنان مي خواهند كشور ثبات خود را از دست بدهد 
 كار علمي مي شود كرد نه كار اقتصادي؛ نه كار فرهنگي؛

اين نكته است كه ببينند  ،يكى از چيزهايى كه امروز مورد توجه سرويسهاى اطّالعاتى است 
توانـد بـه    توانند دانشجوى بيدار و دانشگاه آگـاه ايرانـى را از آن راهـى كـه مـى      چگونه مى

 . منصرف كنند و مانعش بشوند ،اعتالى كشور بينجامد

گانه براى متزلزل كردن اعتماد  هاى سه هها يكى از شيو توجه داشته باشيد كه اين هوچيگرى 
 ،اثـر مطلـوب بگـذارد   در نخبـه هـا   ها  من از اينكه اين هوچيگرى. به نفس يك ملت است

 . نگرانم

افكـار خودشـان را بـه اينهـا      ،آمدند نخبگان كشورهاى ديگر را در مشت گرفتنـد  ،ها غربى 
تا افكار سياسى خودشـان را   ،تلقين كردند؛ بعد اينها را رها كردند توى كشورهاى خودشان

  . در آن كشورها پياده كنندبدون مزد و منت 
سالهاى متمادى است كه نظريات حاكم بر مراكز اقتصادى دنيـا منسـوخ شـده و حرفهـاى      

بـه   ،خواهند طراحى اقتصادى بكننـد  يى هنوز وقتى مى جديدى به بازار آمده است؛ اما عده
دوم  ،كـه مقلدنـد   يكـى ايـن  : اينها دو عيـب دارنـد  ! كنند ى قديمى نگاه مى آن نظريات كهنه
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 . خبرند كه از تحوالت جديد بى اين

  تهاجم به زنان مسلمان - 8
فرصت انديشيدن و فكر كردن و تصـميم گيـري را از    ،دنياي غرب با كشاندن زن به ابتذال 

 . او گرفت

طلبى و افراط در كار آرايـش و نمـايش در    گرايى و تازه گرايش به سمت مدگرايى و تجمل 
در مقابـل  . يكى از بزرگترين عوامل انحراف جامعه و انحـراف زنـان ماسـت    ،مقابل مردان

 . خانمها بايستى مقاومت كنند ،اينها

راه رواج سبك مد  هدف اروپاييها غلبه جاهليت خودشان بر معرفت عالَم و تقليد از آنها از 
 . و مصرف و آرايش در انظار عموم و ملعبه قرار دادن مسائل جنسي در بين زنان مي باشد

 . نشان دهنده ي گرايش زنان به حجاب است ،تهاجم دشمنان به حجاب اسالمي 

بي بندو باري و به ابتذال كشاندن آنها اسـت تـا بنيـان خـانواده      ،فرهنگ غرب در مورد زن 
 . گردد سست و متزلزل

در مسئله زن ما از دنيا طلبكاريم زيرا با كشـاندن زن و مـرد بـه وادى ابتالئـات جنسـى و       
بـه زن   ،نظم در جامعـه  قانون و بى هاى جنسىِ بى روى برافروختن و دامن زدن به آتش زياده
 ضربه زدند و ارزش زن را تنزل دادند؛

آن وقـت بـه    ،طر اينكه روسرى داردبه خا ،غربيها دختر دانشجو را تو دانشگاه راه نميدهند 
آن در  ،ايـن در جهـت كرامـت زن اسـت    ! ما ميگويند چرا شما حجاب را اجبـارى كرديـد  

 . احترامى به زن است درى و بى جهت پرده

 . شود امروز دنياى غرب است كه تدريجاً به سمت حجاب اسالمى متمايل مى 

 ،غربي بـا جمهـوري اسـالمي    يكي از مهمترين علل مخالفت شديد و خصمانه ي دولتهاي 
 . مسأله حجاب است زيرا حجاب بر خالف فرهنگ پذيرفته شده ي غرب مي باشد

در راه مقاصـد گونـاگون اسـتفاده مـي      ،در رژيم گذشته از زن به عنوان يك ابزار و وسـيله  
 . كردند

ايـن يـك    ،به نظـر بعضـيها  بندوبار زن و مرد معتقد نيست؛  به روابط بى ،جمهورى اسالمى 
مسئله حجاب و روابط اسالمي  ،مسأله ي فرعي و جزيي است؛ در حالي كه اشتباه مي كنند

 . ميان زن و مرد بسيار مهم است
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

  جهاد و شهادت  ،تهاجم به فرهنگ ايثار - 9
خواهند دفاع مقدس را از خاطر ملـت ايـران    مى ،امروز بعضى با كارهاى فرهنگى خطرناك 

 . ببرند

 . كنار رفتن همه ي ارزشهاي خوب و الهي بسيجي از جامعه است ،است دشمنخو 

 ،هدف دشمن در تهاجم فرهنگي عبارت است از ايجاد گُسست بين نسل كنوني و گذشـته  
 . بي ايمان كردن و كوچك كردن افتخارات انقالب و دوران دفاع مقدس

امنيت . ارضى داشته باشد يا نهتماميت  ،معلوم نبود كه كشور ،نبود رزمندگان اگر ايثارگري 
كنـد و واجـب    بر مـا ديكتـه مـى    ،اينو  دشمن داخل كشور ما باشد يا نه. داشته باشد يا نه

حـقِّ   ،مواظب و مراقب باشـيم و نگـذاريم كـه خـداى نكـرده      ،سازد كه در همه مراحل مى
شـود؛ آن   طبقات ايثارگر كشور به بعضى از حرفها و نقهايى كه گاهى گوشه و كنار زده مى

اى نداشـتند و بـراى ايـن انقـالب و      هيچ گونه دلسـوزى  ،هم از سمت كسانى كه در جنگ
 . ضايع شود ،هيچ گونه تالشى نكردند ،براى جنگ و در ميدانهاى خطر

جهـت تبـديل انقـالب و نظـام      ،مقابله دشمن با اصل مجاهدت و شـهادت فـي سـبيل اهللا    
 . اسالمي به يك موجود بي دفاع

ن به دانشجويان و جوانان اين كشور آن است كه عامل قدرت ملـى و شـاخص   ى م توصيه 
شـهيدان  . را از دسـت ندهيـد و آنـرا بـزرگ بشـماريد      ‐جهاد و شـهادت  ‐ايمان خالصانه 

آخرين وصاياى آنان را كه غالباً رشحاتى از فيض و  ،سرافراز خود را تجليل و تقديس كنيد
ابزار قدرت خـود را از دسـت ندهيـد آنـرا بكـار       .هدايت الهى است با چشم تدبر بخوانيد

  . بياندازد و به كمك و حمايت الهى اميدوار باشيد
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  ها و راهبردهاي تهاجم فرهنگي و جنگ نرم سياست :فصل سوم

  ترويج فساد و فحشا - 1
گرائى در دنياى غرب براي آنها و انديشمندان يكى از ابتالئـات   ى همجنس امروز مسأله 

 . اى هم ندارند و يكى از دردهاى بزرگ و غيرقابل عالج شده است؛ چاره

دوپنجاه سال پـيش از طريـق   از حدود ص ،براي فساد نسل بشر ،تشكيالت صهيونيستي 
ى فسـاد و فحشـا    ريـزى و اشـاعه   ايستگاههاى تلويزيونى و راديويى شروع بـه برنامـه  

طلبـى و   مردها را بـه فسـاد و راحـت   و  زنها را از عفت بشرى خارج ساختند ،اند كرده
گرايى كشاندند و بـه قبـول وضـع زنـدگى حيـوانى وا       جويى و مصرف تنبلى و عشرت

غربزده ها بجاي گرفتن خصوصيات خوب غربيها از جملـه ريسـك پـذيري و    . داشتند
پشت ميـز نشـيني و ارزش كـردن     ،عياشي ،روحيه تالش براي علم؛ اختالط زن و مرد

 . لذات و شهوات را به همراه آوردند

انـد و   آزادى شـهوات جنسـى خيلـى پـيش رفتـه     در مسئله  ،بعضي از كشورهاي غربي 
اين چيزى است كـه متفكـران و   . اند آورى درآورده هاى شرملزندگى خودشان را به شك

  . كرده اندريزان و مديران كشورهاى غربى در آن گير  سياستمداران و برنامه
از مشتركات فرهنگي دو سبك حكومت در غـرب و شـرق؛ كشـاندن آحـاد مـردم بـه        

  . غفلت و رها كردن زمام شهوات و هواهاي نفساني است
 . بي بند و باري را به كشورهاي اسالمي صادر و حاكم كندغرب مي خواهد فساد و  

اره و شـهوات و     ،بزرگترين دشمن ما كمـين گرفتـه و آن   ،در درون وجود ما  نفـس امـ
 . خودخواهى و خودپرستيهاى ماست

. گيرد ميغيرت دينى و حساسيت مسؤوليت ايمانى را  ،رواج دنيا طلبى و فساد و فحشا 
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

 . كند تخدير مىفساد و فحشا جامعه را 

خواهند ملتهاى مسلمان به يك عيشِ ذلّت بار و غفلت آميز و غرق شـدن در   دشمنان ما مى 
 . سرگرم شوند ،گنداب و قبول سلطه بيگانگان

زيـرا   ذهـن خـود را بـه روى آن بسـت    و  بايد از فرهنگ غرب و اروپا و امريكا گريخـت  
براى فساد انسـانها   ،و از روز اول ريزى براى فساد انسان است فرهنگ برنامه ،فرهنگ غرب

 . ى فضايل انسانى بنيانگذارى شد دايره و خروج انسانيت از

دادن روح تقـوا و   از دسـت  و شـدن در شـهوات   غـرق  ،كنـد  آنچه كه جامعه ما را فاسد مى 
 . فداكارى است

 . سازد ى او را تباه مى كند و آينده يك ملت را به خودى خود ضايع و باطل مى ،فساد 

گسـيختگى و   ى ساده و آسان با اديان ايـن اسـت كـه راه عنـان     راه مبارزه ،يى ر هر جامعهد 
 . مهارگسيختگى شهوات را باز كنند

بـراى   ،ها و هواپيماهاى جنگى بدتر و نافذتر از كشتى ،تصويرى حامل ابتذال،امواج صوتى 
 . كنند سازى مى زمينه ،سلطه مجدد دشمنان جهانى اسالم

 كشـورها  و ملتهـا  سمت به را خود زهرآگين تيرهاى كه است فسادى گنداب واقعاً ماهواره 
  . كند مى هدفگيرى

اش هـم مـاهواره    گران در همه جاى دنيا در فكر سلطه فرهنگينـد؛ يـك نمونـه    امروز سلطه 
  . است

توطئه است تا  ،تا جوانان ما را مبتال كنند ،كنند ى ما تزريق مى فساد و فحشايى كه به جامعه 
 . پا كنند بناى استعمارى به و بنا را از بيخ و بن بركننداين 

سعي دشمن در تهاجم فرهنگي از بين بردن ايمـان مـذهبي مـردم از طريـق تـرويج فسـاد        
 . اخالقي و شهوتراني و شهوتگرايي است

امـا  . داشته باشد وجودطور طبيعى  به زمينه هاي فساددر داخل كشور ممكن است خيلى از  
همـين عوامـل ابـزارى در     ،به فكر اين است كه يك ملت را زمينگيـر كنـد  وقتى كه دشمن 
 . كند شود و آنها را تشديد مى دست دشمن مى

بندو بارى و فساد سوق دهند و فـروغ حيـا    اولين اقدام دشمنان اين است كه جوان را به بى 
 . را در او بميرانند

  . درون بپوساند انقالب را از ،دشمن نبايد بتواند با ترويج فرهنگ فساد 
تـرويج كننـد و    ،به شـكلهاى گروهكـى   وكنند تا فساد را به صورت نامحسوس  تالش مى 
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  . اعتنايى بكشانند جوانان را به فساد بكشانند؛ مردم را به بى
منتظرند كه فساد در داخـل ايـن   دشمنان امروز . است» انتظار« ،امروز مهمترين طرح دشمن 

اذهان جوانان اين كشور نفـوذ پيـدا كنـد؛ سـرگرميهاى بـاز      كشور نفوذ پيدا كند؛ ترديد در 
بر آرمانهاى بزرگ غلبه پيدا كند؛ دنيا طلبى و اشتغال به مـال و زينـت دنيـا     ،دارنده و فاسد

خود را زير دندان عناصر انقالبى نشان  ،رايج شود و لذّت پول و زندگى راحت و تجمالتى
  . دهد

كنـيم كـه مواظـب سـيل      سفارش و تأكيد مـى  ،ا باشيدبه بهترين جوانان اين روزگار كه شم 
  . گنداب فساد باشيد

كم كردن قدرت معنوي آحاد مردم به وسـيله ي تـرويج    ،سعي و تالش بلند مدت استكبار 
 . ماديگري و نفع پرستي است ،ابتذال

راه دشمن است براي ميراندن احساس تعهد  ،الاباليگري و طعمه هاي مالي ،ترويج شهوات 
 . ل انسانهاي متعهد به انسان بي تعهد و بي فايده و خنثيو تبدي

آزاد  ،در ايـن كـار   ،ايمانى و به شـهوات سـوق دهنـد    اگر بنا شود كه كسانى مردم را به بى 
 . آزادىِ خيانت است ،اين آزادى. نيستند

ضرورت مقابله با باندها و دستهايي كه به شكل يك گروهك مي خواهند جوانان را فاسـد   
 . كنند

جوانـان را بـه مسـايل     ،ايجاد فسـاد در ميـان سـربازان واقعـى اسـالم      ،نفوذ در نسل جوان 
 . توطئه ي فساد انگيزي دشمن است ،فسادبرانگيز سرگرم و مشغول كردن

اين منطق درست نيست كه ما بگوييم چون تا پنج سال ديگـر فنـĤورى مـاهواره پيشـرفت      
پـس از حـاال    ،اوير ماهواره را بگيرندخواهد كرد و بدون بشقاب هم مردم ممكن است تص

  ! جلويش را باز كنيم
گرائى در دنياى غرب براي آنها و انديشمندان يكـى از ابتالئـات و    ى همجنس امروز مسأله 

 . اى هم ندارند يكى از دردهاى بزرگ و غيرقابل عالج شده است؛ چاره

پـيش از طريـق    از حـدود صـدوپنجاه سـال    ،براي فساد نسل بشـر  ،تشكيالت صهيونيستي 
 ،انـد  ى فساد و فحشا كـرده  ريزى و اشاعه ايستگاههاى تلويزيونى و راديويى شروع به برنامه

طلبـى و تنبلـى و    مردهـا را بـه فسـاد و راحـت    و  زنها را از عفت بشـرى خـارج سـاختند   
غربـزده  . گرايى كشاندند و به قبول وضع زندگى حيوانى وا داشـتند  جويى و مصرف عشرت

تن خصوصيات خوب غربيها از جمله ريسك پذيري و روحيـه تـالش بـراي    ها بجاي گرف
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پشت ميز نشـيني و ارزش كـردن لـذات و شـهوات را بـه       ،عياشي ،علم؛ اختالط زن و مرد
 . همراه آوردند

انـد و زنـدگى    آزادى شهوات جنسى خيلى پيش رفتـه در مسئله  ،بعضي از كشورهاي غربي 
اين چيزى است كه متفكران و سياستمداران . اند دهآورى درآور هاى شرملخودشان را به شك

  . كرده اندريزان و مديران كشورهاى غربى در آن گير  و برنامه
از مشتركات فرهنگي دو سبك حكومت در غرب و شرق؛ كشاندن آحاد مردم به غفلـت و   

  . رها كردن زمام شهوات و هواهاي نفساني است
 . غرب مي خواهد فساد و بي بند و باري را به كشورهاي اسالمي صادر و حاكم كند 

اره و شـهوات و     ،بزرگتـرين دشـمن مـا كمـين گرفتـه و آن      ،در درون وجود مـا   نفـس امـ
 . خودخواهى و خودپرستيهاى ماست

. مـي گيـرد  غيرت دينى و حساسيت مسؤوليت ايمـانى را   ،رواج دنيا طلبى و فساد و فحشا 
 . كند د و فحشا جامعه را تخدير مىفسا

خواهند ملتهاى مسلمان به يك عيشِ ذلّت بار و غفلت آميز و غرق شـدن در   دشمنان ما مى 
 . سرگرم شوند ،گنداب و قبول سلطه بيگانگان

زيـرا   ذهـن خـود را بـه روى آن بسـت    و  بايد از فرهنگ غرب و اروپا و امريكا گريخـت  
براى فساد انسـانها   ،راى فساد انسان است و از روز اولريزى ب فرهنگ برنامه ،فرهنگ غرب

 . ى فضايل انسانى بنيانگذارى شد دايره و خروج انسانيت از

دادن روح تقـوا و   از دسـت  و شـدن در شـهوات   غـرق  ،كنـد  آنچه كه جامعه ما را فاسد مى 
 فداكارى است؛ 

 . سازد ا تباه مىى او ر كند و آينده يك ملت را به خودى خود ضايع و باطل مى ،فساد 

گسـيختگى و   ى ساده و آسان با اديان ايـن اسـت كـه راه عنـان     راه مبارزه ،يى در هر جامعه 
 . مهارگسيختگى شهوات را باز كنند

بـراى   ،ها و هواپيماهاى جنگى بدتر و نافذتر از كشتى ،تصويرى حامل ابتذال،امواج صوتى 
 . ندكن سازى مى زمينه ،سلطه مجدد دشمنان جهانى اسالم

 كشـورها  و ملتهـا  سمت به را خود زهرآگين تيرهاى كه است فسادى گنداب واقعاً ماهواره 
  . كند مى هدفگيرى

اش هـم مـاهواره    گران در همه جاى دنيا در فكر سلطه فرهنگينـد؛ يـك نمونـه    امروز سلطه 
  . است
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توطئه است تا  ،تا جوانان ما را مبتال كنند ،كنند ى ما تزريق مى فساد و فحشايى كه به جامعه 
 . پا كنند بناى استعمارى به و اين بنا را از بيخ و بن بركنند

سعي دشمن در تهاجم فرهنگي از بين بردن ايمـان مـذهبي مـردم از طريـق تـرويج فسـاد        
 . اخالقي و شهوتراني و شهوتگرايي است

امـا  . داشته باشد وجودطور طبيعى  به زمينه هاي فساددر داخل كشور ممكن است خيلى از  
همـين عوامـل ابـزارى در     ،وقتى كه دشمن به فكر اين است كه يك ملت را زمينگيـر كنـد  

 . كند شود و آنها را تشديد مى دست دشمن مى

بندو بارى و فساد سوق دهند و فـروغ حيـا    اولين اقدام دشمنان اين است كه جوان را به بى 
 . را در او بميرانند

  . انقالب را از درون بپوساند ،ترويج فرهنگ فساددشمن نبايد بتواند با  
از ملت ايران بگيرند و  ،كوشند بعضى از اين نقاط قوت را كه قابل گرفتن است دشمنان مى 

از نظر اين ملت پوشـيده بدارنـد و روحيـه او را تضـعيف      ،بعضى را كه قابل گرفتن نيست
  !كنند

هـدف   حسـاب و بـى   اينها بـى  ،دنعالى دارروشهاى تبليغاتىِ بسيار ف اندشمنصهيونيستها و  
 ،يا طمع دارند. كشند دهند يا كسى را باال نمى كسى را مورد تهاجم قرار نمى ،كنند تبليغ نمى

 . يا هدفى دارند؛ بنابراين بايد مراقب بود

امروز دشمنان عالوه بر امنيت اخالقي و فرهنگي كه به شـدت روي آن كـار مـي كننـد در      
 . امنيت اجتماعي و مدني ما هستندصدد از بين بردن 

  ايجاد اختالف و تفرقه - 2
تواند به هدفهاى خودش برسـد كـه بتوانـد در بدنـه حاكميـت نظـام و در        دشمن وقتى مى 

 . اختالف و شكاف ايجاد كند ،مسؤوالن بخشهاى مختلف

 . هدف مهم استكبار ايجاد اختالف بين ايران اسالمي و مسلمانان عالم است 

ايجاد اختالف و شكاف  ،امروز تنها نقطه اميد دشمنان جهت صدمه زدن به انقالب اسالمي 
 . آحاد مردم و بين دولت و ملت ،بين مسؤوالن

آميزترين مانع در راه حاكميت و سيادت اسالم اين است كه مسـلمين را   فاجعهبزرگترين و  
 . در درون جوامع اسالمى به جان هم بيندازند
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دشمنان خارجى را نسبت به شكسـت انقـالب    ،ى كه هنگام پيروزى انقالبيكى از چيزهاي 
 . در سرزمين پهناور ما بود ،مسأله تعدد اقوام ،كرد اميدوار مى

جلوگيرى از همكارى ملتهايى كه  ،مختلف در مقابل هم و مذاهب قرار دادن اصحاب اديان 
ى  يى اسـت كـه ادامـه   خواسـت قـدرتها   ،ايجـاد درگيـرى و بحـران    ،داراى عقايد مختلفند

 . آفرينى است حياتشان منوط به بحران

همان چيـزى اسـت كـه     ،يى كه دشمنان ملت مايلند ميان ملت و دولت به وجود آيد فاصله 
دست آنان و ايادى حقير و رياكار و خبيث آنان در داخـل   ،اگر خداى نخواسته موفق شوند

ى دشـمن بـوده و    هدف هميشه ،اين .زدن به كشور و انقالب باز خواهد كرد را براى ضربه
 . هست

 منجر به عدم قدرت دفاع در برابر غاصـبان سـرزمين و فرهنـگ    ،تفرقه كشورهاي اسالمي 

 . است گرديده

هر كس فضاي تهمت زني در داخل كشور و جنگ رواني عليه نظـام را تقويـت و تشـديد     
چـه نـوكر    ،مزدور آمريكاست و براي آمريكا كار كرده است؛ چه از آمريكا پول بگيرد ،كند

 . بيمزد و مواجب آمريكا باشد

 ملت ايران از ملتهـا و كشـورهاى ديگـر    در جدا كردنهر كسى كه امروز به هدف استكبار  
 حكم همان دشمنان اسالم و مسلمين را دارد كه بـا اسـالم   ،در نزد خداى متعال كمك كند

 در زمان پيامبر جنگيدند؛ 

انـد كـه ثابـت كننـد در      تقريباً تمام دستگاههاى تبليغى دنيا همتشان را در اين متمركز كرده 
ى ايـن   كه چهـره  براى اين! اختالف عميق هست ،دستگاههاى اصلى نظام جمهورى اسالمى

 . نظام را در دنيا مغشوش جلوه بدهند

گير اسالمى ايـن اسـت كـه از سـويى      يكى از ترفندهاى استكبار در مقابله با اين موج همه 
و نه اسـالمى بـه معنـاى     -يى آن  انقالب اسالمى ايران را يك حركت شيعى به معناى فرقه

ان شـيعه و سـنى سـعى بليـغ     در ايجاد نفاق و نقار مي ،و از سوى ديگر ،معرفى كرده -عام 
 . كنند

يكى از هدفهاى مشخّص و تعريف شده اسـتكبار   ،جدا كردن ملتهاى مسلمان از ملت ايران 
 ،بگيـرد اى از فرق مسـلمين را بـه بـاد اهانـت      مقدسات فرقه ،است كسى كه علناً و آشكارا

 . خواست استكبار را انجام داده است

 . ين است كه اختالفات جناحى را مرتّب تشديد كنندامروز راديوهاى بيگانه همه تالششان ا 

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir



 
 

 

35

ها و راهبردهاي تهاجم فرهنگي و جنگ نرم سياست: فصل سوم

خواهـد و آن را   همان چيزى است كه دشمن آن را مـى  ،درگيرى در سطوح باالى حكومت 
 . كند جد تعقيب مى به

لزوم توجه و مراقبت نسبت به توطئه دشمن در دل چركين كردن گروه هاي جامعه نسـبت   
 . به يكديگر

نـه شـيعه را    ،كننـد  عليه سنّى و سنّى را عليه شيعه تحريك مىبدانيد آن كسانى كه شيعه را  
 . دوست دارند و نه سنّى را؛ با اصل اسالم دشمنند

هاى سياسى نيسـت؛ ايجـاد    هدف دشمن فقط دامن زدن به اختالفات سياسى در بين جناح 
 . ستااختالف و دوگانگى در رأس حاكميت نظام 

به نقاط اختالف در ميـان ملـت بـزرگ     ،اختالفموارد يا ايجاد برجسته كردن  برايدشمن  
 . است ايران چشم دوخته

عامل درونـي؛ تعصـبهاي مـا    . 1: لزوم دوري و مراقبت از دو عامل تفرقه آميز ميان مسلمين 
عامـل بيرونـي؛   . 2. همراه با تعرض و دشمني تجاوز كند ،كه نبايد از مرز اثبات به مرز نفي

 . دست مغرضِ تفرقه افكنِ دشمنان اسالم

سـازيِ آمريكـا بـراي    لزوم هوشياري و آگاهي نسبت به توطئه تروريست پـروري و مزدور  
 اقوام ايراني؛

زيرا كار دشمنان بوده و در حرمت آن هيچ شكي  ،لزوم اجتناب از تمسخر اقوام و لهجه ها 
 . نيست

ايجاد اختالف و كوبيده شدن جناحهاي گونـاگون   ،در جريانِ سياسيِ استحاله ،نقشه آمريكا 
 . به دست يكديگر است

د و مراقب نفوذ دشمن در درون خود باشند تـا  الزم است جناح ها از خودشان غفلت نكنن 
زيرا دشمن از آن طرف به عنوان ارزش گرايي مي آيـد و بـا هـر گونـه      ،دچار خطر نشوند

تحولي مخالفت مي كند و از سمت ديگر به عنوان تغيير و تحول و پيشرفت مي آيـد و بـا   
 . اسالم و اصل تدين مردم مخالفت مي كنند ،اساس ارزشها

جهـات   ،كننـد طبـق خواسـت و ميـل و صـالحديد دشـمنان ايـن ملـت         ى مـى اى سع عده 
قوميتها و مذاهب و دسته دسته كردن مردم و بازى با الفاظى از قبيل حزب  -غيرعمومى را 
به هر شكلى دچار  رامردم  و وحدت در ميان مردم رايج كنند و يكپارچگى -و امثال آن را 

 . انشقاق و پراكندگى كنند

  :عبارت است از نظام جمهورى اسالمىغي دشمن عليه سه محور تبلي 
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اخـتالف بـين   . اختالف بـين مـردم و مسـؤولين   . اختالف؛ اختالف بين مسؤولين بهاصرار  
  ! مردم

  يا گرايش به امريكا  ،گرايش به غرب 
  اعتقادى مردم به اسالم و نظام و ايمان اسالمى  بى 
صـنفى   و مذهبى جنـاحى  ،قومى دامن زدن به اختالفات ،يك بخش از جنگ روانى دشمن 

  . است
هوشيار باشيد كه دشمن براي مبارزه با اسالم و انقالب در تالش براي اختالف افكني بـين   

 . شيعه و سني است

 لزوم هوشياري و بيداري در برابر توطئه هاي استكبار در اختالف افكني بين شيعه و سني؛ 

  تالش براي استحاله انقالب - 3
چهره بـاز   ،آورند و از طرف ديگر فشار فراوان مى ،از يك طرف :منروش شناخته شده دش 

» بلـه «وقتى آن دولت اين اشتباه را كرد و بـه دعـوت آنهـا    . دهند و آغوش گشاده نشان مى
فشارها را باز هـم   ،از دست خواهد داد؛ آن وقت رااستقاللِ خود  پشتيباني مردمي و ،گفت

  . گيرند كنند و او را در مشت خود مى شديدتر مى
انسانهاى پولدوسـت را شناسـايى نمـوده و بـا پـول       ،در بسيارى از كشورهاى دنيا استكبار 

 . كنند خرند و اسير خودشان مى مى

بـا تبليغـات و انـواع و اقسـام     يـا   انقـالب اسـالمي را  اين است كه  استكبار نياز درازمدت 
آن را محـو فيزيكـى    ،واننـد ت از لحاظ كيفيت تغييرش بدهند؛ يا اگر نمى ،تدابيرى كه دارند

 . كنند

حقيقتى را كه به دست خود ملـت  قصد دشمنان اين است كه پيام انقالب را عوض كنند و  
 . غلط جلوه دهند ،اتّفاق افتاده

 . جزو هدف هاي اصلي استكبار جهاني است ،استحاله دستاوردهاي انقالب و اهداف امام 

  ه داشته باشيد كه دأب سياستهاى مسلّطو حركتهاي  عالم اين بوده و هست كه جنبشهاتوج
 . عدالتخواهانه مردم نقاط مختلف دنيا را از بين ببرند

ملت را نسبت به آرمانهـا و  استحاله ملت ايران از درون است به طوري كه  ،نقشه ي آمريكا 
وسيله عوامل و مـزدورانِ خـود    اعتنا كنند و بعد بتوانند به تفاوت و بى عقايد و هدفهايش بى
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 . زمينه را براى بازگشت سيطره امريكا بر ايران فراهم نمايند

براي ترديـد افكنـي   تسخير پايگاههاى فرهنگى  ،فوريترين هدف دشمنان جمهورى اسالمى 
 . در كشور استم و انقالب در مباني اسال

  نفوذ در جبهه ي انقالب - 4
گيرنـد كـه صـريحاً عليـه      زنند؛ اما در كنار كسانى قرار مى مى و اسالم دم از اصالحكساني  

سـكوالريزم و حكومـت منهـاى ديـن و      مي دهند و شعار شعار ،حكومت اسالمىو اسالم 
اينهـا بيگانـه و    ؛نفوذينـد  ؛دهنـد  حكومت غيردينى و حكومت ضد دينـى و الئيسـم را مـى   

 . اند غريبه

باورهـا و خـط سـير     ،ايمان ،نفوذ دشمن در مراكز فرهنگي بسيار خطرناك است زيرا ذهن 
 . صحيح مردم را قبضه مي كنند و در اختيار مي گيرند

برخي اشـخاص  باطن قضيه اين است كه . مورد نظر و مالك نيست و اعتبار ندارد ،ظواهر  
  . كنند و مبارزه هم مى ،دبا اصل نظام مخالفن

انديشيها استفاده كند؛  دشمن امروز اميدوار است شايد بتواند از ضعفها استفاده كند؛ از ساده 
جاى پاى خود را در دستگاههاى سياسى كشور و دستگاههاى فرهنگى كشور باز هـم بـاز   

 . كند

جـا در   يـن شود از ا مى دشمن احساس كند كهكارى نكنند كه مطبوعات و بعضي اشخاص  
 . داخل نظام رخنه كرد و نفوذ خود را گسترش داد

  . همت دشمن اين است كه عناصر بيگانه را به داخل حكومت نفوذ كند 
اقتصادى و  ،اخالقى ،دشمن ممكن است حمله فرهنگى. حمله دشمن هميشه نظامى نيست 

مضـاعف   طـور  لـذا مسـؤوالن بـه   . حمله امنيتى كند يا در دستگاههاى حساس نفوذ نمايـد 
 . بايستى هشيار باشند

اگـر اميـد را   . اسـت  بـراي از بـين بـردن اميـد     پراكنى شايعه ،از راههاى نفوذ در ميان مردم 
  . اند همه چيز را گرفته ،گرفتند

الّلهـى   حـزب  و هاى مؤمن در بين بچه ،دشمن وقتى بخواهد ايجاد اغتشاش و درگيرى كند 
  . مراقب نفوذيها باشيد. نفوذي مي فرستدرهبرى طرفداري از عنوان  به

 و ،اسـت  فعـال  كشـور  داخـل  در يى سايه در نامرئىِ ى شبكه ،هنر و فرهنگ عالم در امروز 
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

 كـار  انصـافاً . بيـاورد  هجـوم  انقـالب  و اسـالم  ارزشـهاى  بـه  كـه  اسـت  ايـن  بر تصميمش
  . كند مى هم دقيقى و خوب و شده سازماندهى

بخصوص مراقب نفوذيهاي  ،هر توطئه يي را خنثي كند ،ملت ما بايد كامالً هشيار و بانشاط 
 . شايعه پراكنان و خناسان پنهان و آشكار باشد ،دشمن

  نااميدي و ترديد ،ايجاد يأس - 5
نااميـد   ،ى وسـايل مـؤثرتر   از همـه  ،نااميدى درد بزرگى است و براى نابود كردن يك ملت 

حركـت و نشـاط    ،وقتى اميـد نبـود  . شود نابود مى ،ملتى را نااميد كنيد. ملت است كردن آن
ما دليلى براى نااميدى نـداريم؛ صـد دليـل    . آينده نيست ،وقتى حركت و نشاط نبود. نيست

  . براى اميد داريم
به وجـود مـي   » روان پريشي«به قول روانشناسان  ،يكي از عواملي كه در ذهنيت كل جامعه 

 . أس استنا اميدي و ي ،آورد

 شـما  كـه  بودنـد  كـرده  تفهـيم  اينجور مردم به خودشان عمل و حرف با  غرب روشنفكران 
  . كنيد تقليد بايد نداريد؛ را كارى هيچ ى عرضه نداريد؛ عرضه

 ارزشها تـو . نسل اول روشنفكران اين كشور به ملت ايران تبيين كردند كه تو چيزى نيستى 
اى درسـت كننـد كـه     توانستند يك نسلِ از خود بيگانـه . ارزند اعتقادات تو به چيزى نمى و

 . اى مثل حكومت رضاخان باشد نشانده پذيراى يك حكومت ظالم و دست

نشانه واقـع بينـي نيسـت؛ بلكـه      ،ريشه بسياري از خودكم بيني ها در عرصه هاي گوناگون 
 . تزريق شده استفرهنگ و فهمي است كه در روح كالبد جامعه 

از سياست ها و برنامه ريـزي   –تزلزل و دودلي در مردم  ،به معناي ايجاد ترديد -فروپاشي  
 . هاي اصلي دشمن است

ى كشور و خيانت به آرمانهاى  شك ضربه به آينده ترديد افكني نسبت به مسئوالن كشور بى 
 . شود و گناهى نابخشودنى است انقالب محسوب مى

اى كه براى نااميد كردن مردم بدمد و به صدا درآيد بدانيد كـه   و هر حنجره امروز هر نفَسى 
 . چه خودش نداند ،در اختيار دشمن است؛ چه خودش بداند

: توانند اميد داشته باشند دشمنان ملت ايران و نظام جمهورى اسالمى فقط به دو موضوع مى 
 . ايجاد دسته بندي و اختالف. 2. القاء ناكارآمدي نظام. 1
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تبليغ ضـعف مـديريت در كشـور و نبـود اقتـدار       ،از عواملى كه باعث واگرايى مردم است 
 . است

ت الزم سـاقط    دشمن تالش مى  كند دولت و مسؤولين را در چشم مردم از صالحيت و ابهـ
  . كارِ دشمن است ،اين. كند

 از قبيـل  اين اسـت كـه كانونهـاى حقيقـى صـدق      ،كند در كشورها مىاستكبار كه  كار اولي 
  . مردم را مردد كنند و انسانهاى مؤمن را زير سؤال ببرند؛ تهمتها بزنندو  هاى صادق رسانه

خواهند  مى. يك حركت فرهنگى و روانى است ،امروز اساس حركت دشمن عليه اين نظام 
دولتمـردان   وخواهند مردم را به انقالب  مى. مردم را به آينده اين كشور بدبين و نااميد كنند

  . بين مسؤوالن جدايى بيندازند و تصوير تاريكى از آينده درست كننددر  ،دبين كنندب
 تحريك عصبيتها ،ايجاد دودستگى ،دلسرد كردن مردم ،جنگ روانى ،تهديد بادشمنان ملت  

شـان و كفايـت مسئوالنشـان     آينـده  ،مردم در موفقيتشان سعي داردندفشارهاى فرسايشى و 
گيريهـاى بـزرگ خودشـان     گيران كشور را در تصميم ترديد و پيدا كنند؛شايد بتوانند تصميم

  . دچار تزلزل كنند؛ كار دشمن اينهاست دشمن ابزار ديگرى ندارد
. نخبگـان اسـت   و شخصـيتهاى سياسـى   ،مرعـوب كـردن مسـئوالن    ،هدف جنـگ روانـى   

  . اعتماد كنند مردم را بى را بگيرند واعتماد ملت به مسئوالن نعمت واهند خ مى
بايد وانمود كنـد كـه ملـت ايـران نتوانسـتند       ،گر دشمن بخواهد اميد را از مردم دنيا بگيردا 

در نتيجه همان اميدى كه در دلهاى مسلمانها و ملتها و . پايدارى كنند و مقاومتشان تمام شد
 . به يأس مبدل خواهد شد ،مده بودوجود آ مستضعفان به

دنيا جا بيندازد كه ايران از مواضع قبلـى خـود    براي افكار عموميخواهد اين را  مىآمريكا  
  . عدول كرده است

 همـان حرفهـا  توسط خبرگزاري هاي بيگانـه و تكـرار   زدايى  امام ،زدايى انقالبالقاي شعار  
  . استن دشمناسياست جهانى  در راستايافراد داخلى  توسط

ارتجـاعى و طرفـدار    ،جمهـورى ضـد دموكراسـى   يـك  جمهورى اسالمى به عنوان  معرفي 
  با هدف زير سوال بردن ايران در افكار عمومي دنيا و داخل كشور؛بنيانهاى كهنه و منسوخ 

بـراي  ابزارى در دست قـدرتهاى جهـانى    ،و طرفداري از تروريسمحقوق بشر اتهام نقض  
  . استن از ميدان خارج كردن نظرات مخالفا

هاى  گويند نسل سوم انقالب از ايده جنگ روانى دشمن اين است كه مى هاييكى از محور 
نسل سوم از آن  ،ى انقالبها آن اين است كه همواره در همه فلسفه و انقالب جدا شده است
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

 . است حرف غلط اين! اند انقالب رو برگردانده

  . در كشور ايجاد ناامنى كند ،احساسات يكى از هدفهاى دشمن اين است كه با تحريك 
بـدبيني و بـددلي در بـين مـردم جامعـه بـراي عـدم         ،از ابزارهاي جنگ نرم ايجاد اختالف 

 . تشخيص صحيح امور توسط مسئولين است

 نوميد كردن و بدبين كردن نسبت به آينده؛: ترفند بزرگ دشمن 

از نيازهـاى قطعـى    ،بزرگنمايى مشكالت و نفى موفّقيتهـا  ،ترديدافكنى در ارزشهاى اصولى 
 . تا بتواند موفّقيت خود را در تقابل با جمهورى اسالمى تضمين كند. امريكاست

مـردم از   براى سـلب اعتمـاد   ،منفى از نظام اسالمى در ذهن مردم يهايبعضى از تصويرساز 
 . كارآيي نظام است

افـراد   ،افـراد نخبـه   ،جامعه از پويائى خواهد افتاد؛ افراد مبتكـر  ،وارد جامعه شد وقتى يأس 
 ،دسـت و دلشـان بـه كـار نميـرود      ،گيـرى ميكننـد  كناره ،جوان و پر نشاط منزوى ميشوند

 . اين يكى از خطوط كارى دشمن است. پويائى جامعه از دست ميرود ،مشاركتها كم ميشود

بينيـد   اگر مى. كدر و نااميد كننده معرفى كنند ،را در چشم مردمكنند آينده  دشمنان سعى مى 
 ،زننـد  حرفهاى نااميـد كننـده مـى    ،كه گاهى بعضى راجع به اوضاع اقتصادى و آينده كشور

 . بدانيد اين حرفها اصلش از آنِ استكبار است

  . تزريق و القاء احساس عقب ماندگي و ناتواني است ،امروز يكي از شگردهاي مهم دشمن 

  سوء استفاده از غفلت خودي ها - 6
همچنان در كميننـد تـا    وما بايد بدانيم دشمنان زخم خورده . يك لحظه توقف جايز نيست 

 . لذا غفلت براى ما حرام است. ما يك لحظه غفلت كنيم

 . اشتباه و غفلت و كوتاهى ما يقيناً يك جزء مهم و عنصر اساسى در موفقيت دشمن است 

عقـب مانـدگيهاى امـروز    و  در غفلت از خويش گذرانيده است ،نى درازامت اسالمى دورا 
محصـول تلـخ آن    ،علمى و عملى و فرودست ماندن در ميدان سياست و صنعت و اقتصـاد 

 . غفلتها است

خطاهـا گـاهى اينجـورى اسـت؛     . غفلتها گاهى مثل خيانتها خيلى ضربه ميزند ،در سياست 
 . آيد همان ضربه وارد مى تأثيرى ندارد؛آن خطاست؛ اما در نتيجه 

دشـمنان نيسـتند؛ بعضـى هـم دوسـتانِ       ،كننـد  كار خالف مى ،همه كسانى كه در اين ميدان 
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ها و راهبردهاي تهاجم فرهنگي و جنگ نرم سياست: فصل سوم

 . بعضى خوديهاى غافلند ،نادانند

 . اسير توطئه هاي آن مي شويم ،با غفلت از توطئه هاي استكبار جهاني 

 ،بايـد بـا تحريـك دشـمن    ن. نبايد براى دشمن بهانه ايجاد كرد تا بتواند سـوء اسـتفاده كنـد    
 . متحرّك شد

 ،بايد مراقب حرف زدنها. سوء استفاده ميكند ،از اختالف ما ،از غفلت ما ،دشمن از تنبلى ما 
 . ديگيريهاى خود باش موضع و نوشتنها

 . آگاه باشيد اگر اندكي غفلت كنيم دشمن عليه مقدسات ما اقدام به حمله خواهد كرد 

 . به هم ريختگي محاسبات استكبار در اثر بيداري اسالمي 

  جهاني سازي  - 7
ى  خواهند كيفيت درك از مصالح و مفاسد بشرى و اخالق اجتمـاعى را بـه همـه    مىغربيها  

 . دنيا صادر كنند؛ همه هم اين فرهنگ غربى را قبول كنند

تهـاى بسـيار خائنانـه و    سخنى است كـه ني  ،كند كه استكبار بيان مى» نظم نوين جهانى«اين  
و اينكـه  قـدرت مطلقـه و روزافـزون امريكـا     از جملـه   ،آميزى پشت سـر آن اسـت   خباثت

 . ى دنيا حق نداشته باشند نفس بكشند اسالمخواهان و آزاديخواهان در هيچ نقطه

كه درصددند فرهنگ و اقتصاد و عـادات   جهانيگرى يعنى يك مجموعه از قدرتهاى جهانى 
ا به همه دنيا گسترش دهند؛ يك شركت سهامى درست كنند كـه نـود و   و آداب خودشان ر

. پنج درصد بقيه هم مال همـه كشـورهاى ديگـر    ،پنج درصد سهمش در واقع مال آنهاست
 . گيرى هم با آنهاست اختيار در دست آنها و تصميم

 حكومت و تقريبـاً بـر   ،سياست ،ارتش ،فرهنگ ،يعنى سلطه امريكا بر اقتصاد ،جهانى شدن 
 . همه چيز كشورهاى ديگر

گفتمـان پيوسـتن بـه نظـم نـوين جهـانى؛        ،بينى گفتمان واقع ،جهانى شدن ،گفتمان جهانى 
 . اسمش جهانى شدن است؛ اما باطنش امريكايى شدن است

كـامالً   راكه بتوانند مراكز قـدرت   نظام به اصطالح ليبرال دمكراسى هيچ چيز نيست جز اين 
 . در اختيار داشته باشند ،انهخواه انحصارطلبانه و تمامت

كـه كدخـدايى ايـن دهكـده را در      براى اين ،كنند دنيا را به عنوان دهكده جهانى معرفى مى 
كه فرهنـگ   براى اين ،دهند گرى فرهنگى مى شعار وحدت فرهنگى و جهانى. اختيار بگيرند
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

 . خودشان را بر تمام فرهنگهاى عالم مسلّط كنند

فرهنـگ و شـبكه هـاي فرهنگـي مثـل       ،پـول  ،روز در تجارتمسأله ي جهاني سازي كه ام 
همه دانسته و نادانسته در خدمت يك مجموعه ي طبقـاتي   ،اينترنت و مانند آن مطرح است

 . است

اسم خيلي قشنگي است و هر كشوري فكر مي كند بازارهاي  ،بايد دانست كه جهاني شدن 
 . جهاني به رويش باز مي شود

برآنست كه خود را بر همه ملتها و فرهنگها تحميل كند و بـا هـر   نظم ظالمانه كنوني جهان  
 . كانون مقاومتي بي رحمانه و كينه جويانه به ستيزه گري بر خيزد

تمام تالشهاى استكبار جهانى بر اين متمركز است كه هر صدايى عليـه نظـام حـاكم     ،امروز 
 . اين صدا را خاموش و خفه كند ،جهانى بلند شود

بـا لشـكرى از    مسائلي چـون جهـان وطنـي و دهكـده جهـاني سـعي دارد       آمريكا با طرح 
 . بر دنيا حاكميت پيدا كند ،و امثال اينها ها نويسنده ،هاتئوريسين  ،ها ايدئولوگ

 . موج جهاني گري امروز تهديد مضاعفي براي ايران و همه كشورهاي غيراستكباري است 

بايد كشورها استقالل و  ،ق پيدا بكنداگر قرار است جهاني شدن به معناي درست كلمه تحق 
سـرابِ آن   ،اگر ايـن نباشـد پيشـرفت نيسـت     ،قدرت تصميم گيري خودشان را حفظ كنند

 . است

چقـدر در دنيـا    ،دنبال تفكّر جهانى شدن هستند ،همينهايى كه امروز براى بيشتر بلعيدن دنيا 
تبليغـات   ،معـارض  شـوند و در فضـاى بـى    اما وقتى در خـأل وارد مـى  . محكوم و منفورند

  . روى افكار عمومى دنيا اثر بگذاريم هم بايدبنابراين ما . گذارند تأثيراتى را مى ،كنند مى
اجازه كوچكترين خدشـه و   ،ساز استعمار بوده در زمينه فرهنگهايى كه زمينه ،فرهنگ غربى 

خواهند كه در فرهنگ و  دهند؛ اما از شما مى المللى به هيچ كس نمى اى در سطح بين مناقشه
 . باورها و عواطف و اصولِ خودتان معتقد به تكثّر و چندقرائتى باشيد

حاكميـت و   ،وطنـي و دهكـده جهـاني    هدف آمريكا از مطرح كردن مسائلي چـون جهـان   
 . رياست بر جهان است

 ،جهاني شدن به معناي تبديل شدن به يك پيچ و مهره اي در ماشـين سـرمايه داري غـرب    
 . نبايد مورد قبول هيچ ملت مستقلي باشد

گفتمـان   ،بينـى  گفتمان واقع ،گفتمان جديد دانشجويى عبارت است از گفتمان جهانى شدن 
اسـمش   ،ايـن جهـانى شـدن   ! ين جهانى؛ يعنى سياهى لشكر امريكا شدنپيوستن به نظم نو
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ها و راهبردهاي تهاجم فرهنگي و جنگ نرم سياست: فصل سوم

 -خواهنـد در زيـر نامهـاى زيبـا      مـى  ،جهانى شدن است؛ اما باطنش امريكايى شدن اسـت 
 . اين هدف را پنهان كنند -جهانى شدن و تحول و پيشرفت 

  تز جدايي دين از سياست - 8
ه به اصول فكرىِ سياسىِ نظام جمهـورى  اى ك شايد بيشترين حمله ،بعد از انقالب تا امروز 

  . است» عدم انفكاك دين از سياست«اصل حمله به  ،اسالمى شده است
در امـر حكومـت    ،حكّام و سالطين مستبدي كه نمي خواستند احكام اسالمي و مناديان آن 

محسـوب مـي   » جـدايي ديـن از سياسـت   «اولين پيشروان فكر انحرافي  ،آنها دخالتي بكنند
 . شوند

با شيوه هاي مختلف اين استدالل و نظريه را تـرويج مـي دهنـد كـه      ،مروز ايادي استكبارا 
ايـن امـر    ،لذا. دلزدگيها و ناامنيهاست ،دنبالش نارضاييها ،مشكالت دارد ،چون امر حكومت

بايد به كل از سياسـت   ،اصالً دين ،پس. بيزار شوند ،موجب مي شود كه مردم از اصل دين
 . كنار برود

آلوده است؛ اما سياست ديني به همان اندازه مقدس است كه  ،ي كه از دين جدا باشدسياست 
 . عبادت ديني

اصـول هميشـه   از  ،عدم انفكاك دين از سياست و مقاومت در برابر فشار مـاديگرى مـدرن   
 . ى جمهورى اسالمى باقى خواهد ماند زنده

لمـاي ديـن جـدايي ديـن از     تلخ و تأسف انگيز است كه كساني به نام دين و در كسوت ع 
 . سعي و تالش كنند ،سياست را تكرار كنند و در ترويج آن

به زبانهـاى مختلـف و    ،نويسند مقاله مى ،نويسند كتاب مى ،اند كسانى در اطراف دنيا نشسته 
كنند؛ بـراى ايـن    گفتار تلويزيونى ارائه مى ،در محيطهاى دور از ايران و در همه جاى جهان

 . ن از سياست جداستكه ثابت كنند دي

  فعاليتهاي تبشيري - 9
عامل استحكام استعمار در كشورها اضمحالل و تضعيف فرهنگ ملي و بـومي كشـورهاي    

استعمار شده بوده و اگر در جايي فرهنگ به خاطر كهنسال بودن و ريشه دار بـودن تحـت   
 . افع كننداشغالگرها نتوانسته اند مدت زيادي در آنجا تأمين من ،تأثير قرار نگرفته

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir



 
 

 

44

تـا عنصـر اسـتعماري     ،كشيشها بودند كه رفتند و مردم را مسيحي كنند ،پيشاهنگان استعمار 
 . بتواند به آن جا بيايد و كار خودش را انجام بدهد

اين فكر را به وجود آوردند كه ايرانـى بايـد علـم و تجربـه را از      ،استعمارتسلط در دوران  
ى ديگران را هوشمندانه ياد بگيريم و خودمان آنها را به ها نخواستند دانسته. ديگران بياموزد

  . كار بيندازيم
تبليغ  ،يكي از غصه هاي دينداران دنيا اين است كه قدرتمندانِ مسلّط بر كشورهاي مسيحي 

علي الظاهرِ دين مسيح در سطح دنيا را وسيله اي براي پـيش بـردن ماشـين اسـتعمار قـرار      
 . تعمار شدنددادند و اينها جاده صاف كن اس

نزديكي مردم به ارزشهاي غير اسـالمي  : توطئه استعمارگران در جوامع اسالمي عبارتست از 
 و دوري از ارزشهاي خودي؛

قبل از آن كه سياسـتمداران و سـربازان وارد    ،در هر جا خواستند وارد شوند ،استعمارگران 
  !شوند هيأتهاي تبشيري مسيحي شان وارد شدند
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  ها و ابزارهاي تهاجم فرهنگي شيوه: فصل چهارم

  ادبيات و مطبوعات ،شعر ،استفاده از هنر - 1
اش  گرداننـد و دربـاره   را به فارسـى برمـى   پلوراليزم فرهنگي ،اى به عنوان حرف نو عده 

هـاى مسـتحكم    نويسند و همه ارزشهاى يك انقـالب و پايـه   زنند و مقاله مى حرف مى
است كه بر ملتهـا   اينمقصود  ودهند  فكرى يك ملت را مورد خدشه و مناقشه قرار مى

 . و كشورها و فرهنگهاى ديگران مسلّط شوند

كند دلهـاى مـردم را نسـبت بـه حركـت       گفتار و هر قلمى كه سعى مىهر  ،هر دستگاه 
مـالِ   ،مـردم را در شـك بينـدازد    و مركزيت نظام جمهورى اسالمى دچار ترديـد كنـد  

  . هرچند ممكن است خودش هم نداند. دشمن است
چيزهـايى نشـان    ،بينيم در بعضى از مطبوعات و مجلّات و منشورات فرهنگى كه مى اين 

  . اند؛ دنبال برگشتن به حالت بيمارى روشنفكريند دنبال رجعت به گذشته ،شود داده مى
 . كرد خواهند استفاده هنر از غلط ى ها انگيزه يا تفكرات نيست شكى 

 از و باالسـت  هـم  هنرشان هرچند ،است بيگانگان خدمت در هنرشان كه هنرمندانى آن 
  . كنم نمى حس ارزشى ،دارند آنها كه هنرى در من ولى ،اند برجسته هنرى لحاظ

 گـذارى  سرمايه هنر روى قدر اين انقالب عليه ،استعمارى سياستهاى بينيد مى شما كه اين 
 با نگاه هنرمندانـه  كارها را توان مى هنر زبان با. است زبان هنر كارايى علت به ،كنند مى

  . كرد منعكس
مرتـب ترجمـه    دارنـد . انـد  نويسى و ترجمه كرده نويسى و قصه شروع به كتاب دشمنان 

بشود درحاليكه ماهيتاً جمهورى اسالمى اما به گونه اي كه آن كتاب عليه نظام . كنند مى
 اينچنين نبوده؛
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. هنر اسـت  ،ى مورد استفاده فرهنگ استعمارى در سطح جهان ترين وسيله بيشترين و رونده 
  !فرستند كنند و مى اثر هنرى و رمان درست مى ،نمايشنامه ،سازند فيلم مى

 دليـل  ،كنـد  نمـى  بگـوييم  اگـر . كنـد  مى ناشايسته ى استفاده هنر از امروز دنياى در ياستس 
  . است اطّالعى بى

 تغييـر  پيشـنهاد  و نكشـيدند  خجالت طاغوت ى در دوره يى برجسته افراد خودمان كشور در 
 مهـم  شاخصـهاى  از و برجسـته  نقـاط  از يكى كشور يك خط. دادند را فارسى خط و زبان

 . است كشور هر فرهنگى

 ،از دروغهاى معروفى بود كه كسانى هـم كـه ايـن را بـه مـا يـاد دادنـد        »هنر براى هنر«ز ت 
ى هنرهايى كـه داشـتند و    همه ،وقتى نوبت خودشان رسيداما . خودشان هيچ معتقد نبودند

 . آرمانهاي دستگاههاي استكباري قرار دادند در خدمت ،نداشتند

  . مي كنند استفاده فضيلت سوء كوبيدن اىبر هنر از ايران و اسالم دشمنان 
در درجه اول بايـد ايـن را رعايـت كننـد كـه آنچـه        ،كند كسانى كه زبان و قلمشان كار مى 

اما به نوعى آن  ،ممكن است يك خبر اصلش هم راست باشد. ايجاد بدبينى نكند ،گويند مى
  . اء كندرا پردازش كنند تا مطلب دروغ و خالف واقعى را در ذهن مخاطب الق

زننـد كـه سـازمان سـياى      در داخل مرزهاى ملت ما كسانى هستند كه همان حرفـى را مـى   
هـاى خـود مـا     اين پيام دشمن را در روزنامـه  ،اى هم در داخل كشور عدهمي زند و آمريكا 

 !كنند پخش مى
 بعضـى كسـان  . نويسـند  بايد بفهمند كه چه مـى  ،زنند المال قلم مى آن كسانى كه با پول بيت 

المال عليه مصالح مردم حـرف بزننـد و    حق ندارند پول اين ملت را بگيرند و با بودجه بيت
  !خائنانه نظر بدهند

پايگاههاى دشمنند؛ همان كـارى   ،هستنددر داخل كشور بعضى از اين مطبوعاتى كه امروز  
هنـد  خوا مريكا و رژيم صهيونيسـتى مـى  آسى و . بى. كنند كه راديو و تلويزيونهاى بى را مى
 !بكنند

 ،ريزى كرده وقتى كه دشمن براى اثرگذارى برروى اذهان عمومى و ايجاد مسأله روز برنامه 
  !اندازند كشمكش راه مىاز طريق مطبوعات دهند كه مردم نفس بكشند و دائم  فرصت نمى

ات و قلـم و هنـر و شـعر      ،گيـرد  يكى از چيزهايى كه راحت در خدمت پول قرار مـى   ادبيـ
  . وشنفكران مسلمان ما اين را اجازه بدهنداست؛ نبايد ر

 . نيست انقالب تاريخ روايتگران و هنرمندان دست هنوز هنر ميدان متأسفانه 

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir



 
 

 

47

ها و ابزارهاي تهاجم فرهنگي و جنگ نرم شيوه: فصل چهارم

 شـما  آيـا . كننـد  مـى  اسـتفاده  هنر از آنها. دارد گوناگوني فعاليتهاى سيا سازمان هنرى بخش 
  نبريد؟ بهره ،رسند مى آن به هنر ى وسيله به آنها كه مطامعى با مقابله در خواهيد مى

گردند تا قلم و نوشته و دست  مى ،اند كه متأسفانه در كشور ما هميشه بوده ،مزدها به اين قلم 
و هنر خودشان را دقيقاً در خدمت همان موضوعى قرار دهند كه دشمن اين ملت دنبال آن 

 . است

 ما خوب هاى چهره گذاشتن مسكوت الاقل يا ،كردن ضايع روى بر كم نيستند قلم دشمنان 
 و كنيـد  پيـدا  را اينهـا  شـما  امـا  انـد؛  شـده  متمركز علم در و هنر در و ادبيات در و شعر در

  . نماييد مطرحشان
قلم به مزدها و فرهنگيهاي دين و دل و وجدان باخته و نشسته ي پاي بساط فساد اسـتكبار   

 . شعر هم مي گويند ،قلم برمي دارند ،كه براي مقاصد استكباري

 كنند؛ مى كار دارند واقعاً ،ديگر هاى جشنواره از بعضى و كَن جمله از ،جهانى هاى وعهمجم 
 در ،آنجـا  در ايرانى ى برجسته هنرمند حضور از كه دارند مى دوست اينها. دارند هدف اينها

 . ببرند اى استفاده يك ،سياسى جهت

  :كودكان عبارت است از و ها براي جوانان برنامه و سريالها ،شاخص هاي منفي فيلمها 
   نامشروع معاشرتهاى و بندوبارى بى اشاعه .1
   خونين ترويج خشونتهاى .2
  گزينى آرمان و معاشرت ،پوشش ،رفتار در از بيگانگان تقليد .3
   كشور حال و گذشته حقايق واژگونه نماياندن .4
   ايجاد يأس در مخاطبان .5
   مهلك و ناسالم عادتهاى و سرگرميها به فريفتگى .6
  اسراف دادن به سوق .7

بندوباري و عياشي و شـهوتراني   جوانان را به بي ،هيچ كس مايل نيست كه ما به وسيلة فيلم 
هاي تلويزيـون اتفـاق    هم در فيلم ،هاي سينما سوق دهيم؛ اما عمالً اين كار هم در فيلم... و 
  :اين يك روند غلط است كه بايد با رعايت نكات ذيل جلويش گرفته شود. افتد مي
  نظارت درست مديريت و  .1
  شناختن ابعاد قضيه  .2
  هاي شايسته  به كار گرفتن انسان .3
 باج و ميدان ندادن به افراد ناشايست .4
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 ،رويـاروى  گفتگوى از بيش كننده سرگرم هاى برنامه و نمايشها راه از بيگانه مهاجم فرهنگ 
  . شود جلوگيرى گذارى اثر اين از؛ گذارد مى اثر مردم عمل و ذهن بر

 ابزار از جمله از ابزارها ى همه ها از حكومت كردن ساقط براى امريكا اىِ. آى. سى دستگاه 
  . مي كند استفاده هنر

عناصر خود باخته و مرعوب يا تن داده به لذت و راحت و عشرت نخواهنـد توانسـت بـا     
راه ملت را به سـمت   ،ى خود قلمهاى مسموم و گفتارهاى ديكته شده و از دشمن فراگرفته

  . طلبان و غارتگران بكشانند دلخواه سلطه

  بيمار روشنفكريبرداري از جريان  بهره - 2
اينها بـه نظـرات    ،طورى كه مؤمنين نسبت به قرآن و كالم خدا و وحى الهى اعتقاد دارند آن 

 ! فالن دانشمند اروپايى همان اندازه يا بيشتر اعتقاد دارند

  . عدم انس با قرآن است ،جامعه ي روشنفكري ما يكي از نقائص بزرگش 
گرايى و شـكّاكيت   امروز مواردى مثل پلوراليسم و نسبى. گاهى افراد دشمن نيستند؛ غافلند 

فهمند چه بـر   شود كه نمى از زبان افرادى جارى مى ،دهند ى دشمن را تشكيل مى كه انگيزه
 . كنند من را صاف مىى دش آورند و چگونه جاده زبان مى

: تـا بعـد در دنيـا بگوينـد    ! اى بنويسند كه ما جلوشان را بگيـريم  خواهند به گونه بعضى مى 
  . خوريم نه؛ ما فريب نمى» !ببينيد جمهورى اسالمى آزادى ندارد«
تحت عنوان يـك  را امروز تئوريسينها و تبليغاتچيهاى غربى درصددند خطّ ارتجاع به غرب  

روشنفكرانه؛ به عنوان يك حـرف نـو؛ تئـورى جهـانى شـدن و تئـورى تغييـر        تئورى شبه 
 . دوباره مطرح كنند گفتمان

 ،چون كسانى كه روشنفكران اوِل تـاريخ مـا هسـتند   . بيمار متولّد شد ،روشنفكرى در ايران 
اعتقـادات مـردم و    ،ديـن  ،دادنـد  اولين چيزى را كه اينها هدف قرار مى و آدمهايى ناسالمند

  . بوداى اصيل بومى سنّته
ــا مــذهب و ديــن ،اول: معنــاى روشــنفكرىِ ســاخته و پرداختــه فرنــگ    ،دوم ،مخالفــت ب

چه تعريف غلط و چـه  . خواندگى مندى به سنن غربى و اروپارفتگى؛ سوم هم درس عالقه
  !جريان زشت و نامناسبى به نام روشنفكر در ايران ايجاد شده بود

نتيجـه ايـن    ،كننـد  حتمى و اصـلى روشـنفكرى ذكـر مـى    وقتى قيد عدم تعبد را جزو قيود  
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روشنفكر نيست؛ اما مثالً فالن جوجـه شـاعرى كـه بـه مبـانى       ،شود كه علّامه طباطبايى مى
مذهب و مبانى سنّت و مبانى ايرانيگرى اعتقادى نـدارد و چنـد صـباحى هـم در اروپـا يـا       

  . روشنفكر است ،امريكا گذرانده
براى اولين بار در اين كشور مثـل   و. فكرى در ايران بومى شدروشن ،بعد از پيروزى انقالب 

محصول روشنفكرى و هنرى و ادبـى   ،مثل يك مسلمان حرف زدند ،يك ايرانى فكر كردند
 . توليد كردند؛ اين شد يك دوران جديد

يـا  روشـنفكران قـديمى   توسـط   ،حرفهـاى باطـل   يـافتن رواج  لزوم احتيـاط در خصـوص   
  ؛ مرتجعان عالم روشنفكرى

كه روشنفكرى ايران را به همان  تالشهايى جدى شروع شده براى اين تحميلي بعد از جنگ 
قهر كردن با بنيانهـاى   ،حالت بيمارى قبل از انقالب برگردانند يعنى باز قهر كردن با مذهب

پذيرفتن هرچه كـه   ،قيد و شرط به غرب دلبستگى و وابستگى بى ،رو كردن به غرب ،بومى
كه متعلّق به بيگانه است و حقير شمردن هر آنچـه   بزرگ شمردن هر آنچه ،آيد از غرب مى

  . كنم كه مربوط به خودى است؛ من اين را مشاهده مى
غمى  برگشتن به دوران بيمارى روشنفكرى؛ برگشتن به دوران بىيعني؛ ارتجاعِ روشنفكرى 

اعتنايى جريان روشنفكرى به همه سنّتهاى اصيل و بـومى   روشنفكران؛ برگشتن به دوران بى
 . اريخ و فرهنگ اين ملتو ت

ديـن و  بـا  روشنفكر اهل هنـر كـه    جماعتكه يى سازماندهى شده است  جانبه ى همه حمله 
  . جريان انقالب نشوندجذب  ،ايمان و روحانيت و امثال اينها سر و كارى نداشتند

يـا  روشـنفكران قـديمى   برخـي  از  ،حرفهـاي باطـل  امروز براى رواج دادن و بـاب كـردن    
خواهـد بـه    بايد دقت شود كه چـه كسـى مـى   . استفاده مي شود روشنفكرى مرتجعان عالم

  . جا بيايد و چيزى بگويد و القاء مطلبى بكند اين
كننـد و   نشينند فكـر مـى   لذا زبدگان مى. جنگ فرهنگى كار آسانى نيست؛ كار زبدگان است 

هـا حرفهـايى را   آن! كننـد  اى هم در داخل همانها را رله مى نويسند و متأسفانه عده نسخه مى
 اى هم  عده ،زنند مى

  . بايد مراقب اينها بود! دهند گويند و شكل بومى به آن حرفها مى فارسىِ آن را مى 
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

  رسانه و ابزارهاي تبليغاتي - 3
مثل آن است كه كسي يك سـگ وحشـي را   . اينترنت مثل يك جريان افسار گسيخته است 

آدم قـالده را  ! ايم آهنگر قالده را بسـازد  بگويند قالده اش كو؛ بگويد سفارش كرده ،بياورد
 . درست مي كند و به گردن سگ مي اندازد و سپس او را مي آورد اين جا مي بندد

به فكـر كـار كـردن    لذا  ،بايد نظر مردم را برگرداند ،اگر بخواهد كارى بشود  دشمن فهميده 
  . استروى ذهن مردم 

دسـت بـه جنـگ     ،اند كارى از پيش ببردى عمل نتو در صحنه ،وقتى كه در ميدان دشمن آن 
 . روانى ميزند؛ با جنگ روانى و با تهديد سعى ميكنند ملتهاى مقابلشان ميدان را خالى كنند

شـوند و ابـزارى    راديوهاى بيگانه و خبرگزاريهاى خارجى غالباً به مراكز واحدى منتهى مى 
 . ار هستندداران و صهيونيستها و گردانندگان دنياى استكب در دست سرمايه

واضحترين دروغها را با بلندترين صداها  و شناسد شرم وحيا نمى ،استكبار در تبليغات خود 
  . گويد مى

 ،ديگر ملل مسـلمان  ،دانند اگر بتوانند جمهورى اسالمى را از صحنه خارج كنند مىدشمنان  
  . كنندمي محاصره تبليغاتى لذا . شوند كنند و مأيوس مى را مى حساب كار خودشان

  . دست صهيونيستهاست ،عمده تبليغات دشمن 
پـول زيـادى خـرج     ،چون ابزارهاى مجهزى دارنـد . تبليغات آنها از تبليغات ما قويتر است 

  . كنند؛ اينها را شما بدانيد مى
 ،بايد قبول كرد كه دست جادويى تبليـغ راديـو و تلويزيـون و مطبوعـات در سـطح جهـان       

  . سازد بسيارى از حقايق روشن را واژگونه مى
غالباً حمـالت   ،همه دنيا را فرا گرفته است ،هاى صوتى و تصويرى امروز كه تبليغات رسانه 

  . گذارد ثر مىترساند؛ چون روى افكار ملتهايشان ا دولتها را خيلى مى ،سياسى
صهيونيستها از صد يا صدوپنجاه سال پيش فهميدند كه بايـد مراكـز حسـاس را بگيرنـد و      

  . خبرگزاريها و مطبوعات و راديوها را در اختيار داشته باشند
  . اند اثر تبليغات را در دنيا ديده زيراكند  خيلى حساب مى ،استكبار بر روى تبليغات 
  . ند دلها را بفريبد و حقايق را قلب كندك تبليغات سعى مى دشمن بوسيله 
اى از حوادث اوِل انقالب تا به حال اتّفـاق نيفتـاده اسـت كـه ايـن بوقهـاى        در هيچ حادثه 

 و اى بدهـد  دلخوشـى  ،تبليغاتى يك كلمه بگويند كه به نفع ملت ايران باشد؛ اميدى ببخشد
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  . تحسينى در آن باشد
هـاى خبـرى و    اى و درواقع بر مدارِ جنگ جبهـه  سانهامروز دنيا بر مدارِ جنگ تبليغاتى و ر 

  . گردد ى پيام مى دستگاههاى توليدكننده
شـما  . اى هستيم كه ما يكى از اهداف اصلى و اولىِ تهاجم رسانه وجود ندارد اى  هيچ شبهه 

  . ناشى از اين است ،پرتوقّعى ما از شما! ببينيد كار ما چقدر سنگين و حساس است
ى استكبار جهانى هميشه اين بوده است كه افكار مردم دنيا را منحرف و آنهـا  شگرد تبليغات 

 . را اغوا كند

 ،خبرسـازى  ،ى تبليـغ  وسـيله  بـه  ،هاى گوناگون المللىِ جبهه پيشرفت كارها و سياستهاى بين 
  . گيرد هاى درست و نادرست دارد انجام مى سازى و تبيين مفهوم

 ،وغهـاى بـزرگ مثـل حقيقـت در امـواج راديـويى      اى مسـلط دنيـا در   سياستهاى رسانه در 
  . شود اينترنتى و غيره منعكس مى ،تلويزيونى

خبـر كـم   ناگهـان   ،كنـد  اى و خبرى اين را اقتضاء مـى  مصلحت مديريت امپراطورى رسانه 
 . اهميتي مسئله ي اول دنيا شود و خبر پر اهميتي مسكوت بماند

ى مبارزه با جمهـورى اسـالمى و بـه     انگيزهشايعه و خبرسازى امپراتورى خبرى استكبار با  
 . استى حيثيتى به آن  زير سؤال بردن اين نظام الهى و مردمى و وارد آوردن ضربه

آن حقايقى را كه يـك   ،وقتى كه ناچار باشد ،استكبار جهانى و دستگاه امپراتورى خبرى آن 
  . ردكند و شرمى ندا با وقاحت تمام آشكار مى ،وقت مجبور بود پنهان كند

كند فضاى فكرى و فرهنگى و سياسـى كشـور را مسـموم     دشمن با تبليغات خود سعى مى 
  . ذهن و فكرش مسموم شود ،كند كنند تا هر كس در اين فضا تنفّس مى

بـا همـين    -ى تبليغـاتى و ارتباطـاتى    اند بـا كمـك ابزارهـاى پيشـرفته     ها توانسته مريكايىآ 
بـا همـين    ،يـى  با همين بازيهاى اينترنتى و رايانـه  ،ودبا همين هاليو ،با همين هنر ،تلويزيون

  . سر بشريت را كاله بگذارند -ارتباطات سريع در دنيا 
...  و اينترنتـى  رسانىِ اطالع عظيم هاى شبكه اين و هنرها و تلويزيونها و ها رسانه تأثير امروز 

 گسترش را ميدان اين دارند هم روز روزبه. است بيشتر اتم بمب از و موشك از و سالح از
  . دهند مى

 خـدمت  در است كه »هاليوود« در دنيا سينمايى ى مجموعه تواناترين و ترين برجسته امروز 
 بـه  ملتهـا  ى بدنـه  كـردن  مشـغول  خـدمت  در و انسـان و  هويتى بى ،پوچى ،فحشا ى اشاعه

  . كنند زندگى دغدغه بى بتوانند باال و متعالى ى طبقه تا است يكديگر
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كسب قـدرت سياسـي و    ،اهداف كالن قدرت هاي سرمايه داري بين المللي و صهيونيستي 
 . پولي است كه هميشه با لشگري از امكانات فرهنگي و رسانه اي همراهي مي شود

مجموعه زنجيره به هم پيوسته ي رسانه هاي گونـاگون در جهـت مشخصـي حركـت مـي       
 . دتا سر رشته تحوالت جوامع را بدست بگيرن ،كنند

 ،به خاطر جرم و فسادى محكوم كند ،ديروز و امروز ،هر كسى را كه دستگاه قضايى اسالم 
  ! شوند فوراً دستگاههاى خارجى طرفدار او مى

. كننـد  بلندگوهاى دشمن بيشترين تبليغات خود را صرف مأيوس كردن و ترساندن مردم مى 
ن كـه نيـروى دشـمن را    ايـ  ،نه آن مـأيوس كردنهـا   ،نه آن ارعاب و تهديدها درست است

  . ربطى است حرف بسيار غلط و بى ،غيرقابل مقاومت نشان دهند
يكي از ترفنـدهاي تبليغـي اينسـت كـه      ،افتد چون انسان دنبال تشخيص و فهم خود راه مى 

  . فهم مردم را عوض كنند تا مسير آنها عوض شود
 ،طـورى حـرف نزننـد    ،كـنم؛ مراقـب باشـند    به عناصر سياسى داخلى دوستانه نصيحت مى 

طورى موضعگيرى نكنند كه به مقاصد دشـمن در ايـن جنـگ روانـى كمـك شـود؛ نبايـد        
  . بگذارند دشمن از آنها استفاده كند

ى اند تـا جمهـور   تمام دستگاههاى تبليغاتى استكبار و در رأس آنها امريكا بسيج شدهامروز  
در چشم مردم عالم معرفى كننـد و   ،اسالمى ايران و ملت اسالم را برخالف آنچه كه هست

 . ى بسيار مهمى است مسأله ،اين. نشان بدهند

دشمنان در تبليغات خود اصرار دارند سه چيز را در مورد نظام جمهوري اسـالمي وا نمـود    
بي اعتقادي مردم بـه  . 3. مريكايا گرايش به آ ،گرايش به غرب. 2. اختالف در نظام. 1: كنند
 . نظام و ايمان اسالمي ،اسالم

 ،دشـو بسيارى از اين جنجالهاى سياسى و تبليغات براى اين است كه تا ذهن ها را مشغول  
بسـيارى از  . به دست فراموشـى سـپرده شـود    شناسى از بين برود و جايگاه نياز زمانه موقع

 . نقشهاى فرهنگى دشمن در اين زمينه است

به رخ كشـيدن قـدرت و تمكّـن     ،تحقير هويت ،نوميدسازى :دشمن مترين سالح روانىمه 
  . مادى خويش

  . ى دشمن با ملت ايران است مهمترين بخش مبارزه ،جنگ روانى دشمن 
القـاى   ،القـاى بحـران   ،بست وسائل اينترنتى مرتباً القاى بنو  تلويزيون ،راديوان امروز هزار 

؛ هر مقدارى كه مستمع پيدا بكند و باورپذير باشد در اين زمينـه  كنندسياه بودن وضعيت مي
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  . اين يكى از خطوط كارى دشمن است. كار ميكنند
تحريك و بزرگ كـردن   ؛آفرينى پراكنى و دروغ شايعه: دشمن عبارت است ازجنگ تبليغاتى  

 ضعفها و ايجاد فضاى غبارآلود و نوميدكننده از آينده

ايـن هـم از    ،دهـد  خودشان را به ما نزديك نشان مـى  ليغاتىدستگاههاى خبرى و تبدشمن  
  . همان ترفندها و خباثتهاست

مـا قضـاوت را از   . كنـيم  هاى بيگانه گوش نمـى رسانه به قضاوت  ،ما درباره وضع خودمان 
  . گيريم واقعيات مى

نشينند طراحى ميكنند تا ذهن خواص را   خواص است؛ مى ،هاى دشمن  هدف و آماج توطئه 
  . چون خواص تأثير ميگذارند و در عموم مردم نفوذ كلمه دارند ،كنندعوض 

در جهت معطّل كردن نيروى كـار  . تبليغات دشمن در جهت ويرانگرى و فاسد كردن است 
  . بايد با احتياط با آن برخورد كرد. و فكر و جسم جوانان است

نظرات به عقب نشينى كنندبراى اين كه ملتى را وادار  ،دستگاههاى وابسته تبليغاتى استكبار 
  . دهند تهاجم قرار مىمورد ) تبليغات( موج مصنوعى جهانى اصيل آنها را از طريق

 ،دل متأسـفانه آدمهـاى سـاده   و بيگانه است ) رسانه هاي( غالب تحليلهاى غلط از راديوهاى 
 ،كند تا آن را به ذهنهاى مستمعين خود برسـاند  عين همان را كه دشمن القا و پول خرج مى

  . كنند قبول مى
اگـر توانسـتند بوجـود مـي     براى دشمن ما مطلوب است؛  ،بديها و نابسامانيهايى در بين ما 

 !كنند كه اين بديها هستمي طور وانمود  در تبليغاتشان اين ،توانند وقتى نمىمنتها . آورند

 ،سـازند  مـى وسايل فنّى مدرن  ،كنند طرّاحى مى ،نشينند مى ،كشند زحمت مى ،كنند تالش مى 
  تا به دلهاى آنها اثر كند ،براى اين كه شايد اين حرفها را به گوش مردم برسانند

از حركت عظيم انقـالب و   ،د كه ملت ايرانكن طور وانمود مى اين ،در جنگ تبليغاتى دشمن 
بـه اسـالم و    ،پشيمان شـده و مسـؤوالن كشـور    ،شعارهاى آن و از حاكميت اسالم و قرآن

  . اند انقالب پشت كرده
اىِ بسـيار   ايجاد اختالف و دلسردى و نااميـدى در تبليغـات رسـانه   رسانه هاي بيگانه براي  

هاى خود نرسـيدند و ناراضـى و    كنند كه مردم به خواسته به طور دائم تبليغ مى ،وسيع خود
 . دلسردند

مـي  . مريكـا هسـتيم  آمـا امـروز مـدعى    . مريكاينـد آمريكا متهم است و ملتها مدعى آامروز  
  . جاى مدعى و متهم را عوض كنند ،تبليغات خواهند با
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هاى مختلـف   راديوهاى بيگانه درصدد اين نيستند كه پيشرفتهاى جمهورى اسالمى در زمينه 
دهند؛  آن را ده برابر جلوه مى ،را به جهانيان منعكس نمايند؛ بلكه اگر نقاط ضعفى پيدا كنند

بـه   ،ى شـما  ى حيـات قدرتمندانـه   ادامـه  خواهنـد مقاومـت و   قدرتهاى استكبارى نمى زيرا
  . ديگران اميد بدهد

اند كـه انقـالب اسـالمى را نـاتوان      همت گماشته ،ى تبليغاتى وابسته به آن استكبار و شبكه 
است  مجبور شده ،جلوه دهند و چنين قلمداد كنند كه ايران اسالمى در مواجهه با مشكالت

) سـرّه  قـدس ( و خط روشن امام خمينى) وسلّم واله هعلي اللَّه صلّى( از راه اسالم ناب محمدى
  . روى بگرداند

تبليغـات   لـذا كننـد؛   اوضاع اقتصادى ما را نااميد كننده وانمـود مـى   ،در نشرياتشان دشمنان 
 ،شـود كـرد و در مملكـت    وخيم و خراب است؛ ديگر كـارى نمـى   ،كند كه وضع كشور مى

  !آزادى نيست
از تبليغـات بـراى سـاقط كـردن و      -و در رأس همه امريكـا   -دستگاههاى استكبارى دنيا  

  . كنند ايجاد اغتشاش در كشورها استفاده مى
 و فـيلم  بكنند اين است كه با توانند مى سياسى و اقتصادى قدرت مراكز كه كارى مؤثّرترين 

 مـنعكس  حقيقـت  عنـوان  بـه  ،نيست حقيقت كه را چيزهايى ،گوناگون روشهاى و تبليغات
  . باشيم نداشته تأثيرپذيرى كنيم توجه بايد ما ولى. كنند 
 فلسـطينى اينهـا   مبـارزان  از حمايـت  يعنـى  ،تروريسم از حمايت ،جهانى هاى رسانه نظر از 

  . كنند مى كه است اى تبليغاتى كارهاى
 دقيـق  بسـيار  چيـنش  و غرب در هنرى اثرگذارى قدرت. نگيريد كم دست شما را هاليوود 

  . نگيريد كم دست را غرب دنياى در تبليغات حروف
دشمن نه تنها ارزشهاي اسالمي را بلكه فرهنگ اصيل ملي و باورهاي ملت را با اسـتفاده از   

 . آماج تيرهاي زهرآگين خود قرار داده است ،تصويري و نوشتاري ،صدها رسانه ي گفتاري

ي گونـاگون امنيتـي و تبليغـاتي دنيـا از جملـه      مقاومت در برابر سرويس ها ،جوانها بدانند 
 . شوخي و توهم توطئه نيست ،قدرت اثرگذاري هنري هاليوود

 . دشمنان بوسيله ي تبليغات سعي مي كنند بين مردم ساالري و دين فاصله ايجاد كنند 

فرهنگي و اخالقي در دستور كـار دشـمنان بـوده و ايـن اوج      ،تبليغي ،امروز تهاجم خبري 
 . هنگي استتهاجم فر
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  علم و فناوري - 4
يى كه در اختيـار دارنـد    علم و صنعت پيشرفته با سوء استفاده از ،بعضى از قدرتهاى جهانى 

تبليغات و فرهنگ عمومى ملتها را در سرتاسر جهـان بـه دسـت     ،يتوليد ،مهارهاى سياسى
 . اند خود گرفته

ى هنرمندانـه و بـا مـانور     بايستى بـا شـيوه  . قدرت هاي استكباري استشمشير علم دست  
 . شاءاللَّه به زمين ميزنيمشان اينها را گرداند و به زمين زد؛ و ان ،خردمندانه

استكبار و ظلم است و بوسـيله دانـش توانسـت اينجـور بـه دنيـا        ،نظام جهانى نظام سلطه 
  . زورگوئى كند

  . ادىِ سلطه خود استفاده كردندبراى مقاصد سياسى و اقتص ،غربيها از اين برترىِ علمى 
سـعى ميكننـد ايـن پيشـرفت را بـه صـورت        ،قدرتهائى كه داراى پيشرفت علمـى هسـتند   

ى غربـى هسـت كـه مطلقـاً      بخشهائى از دانش در كشورهاى پيشرفته. انحصارى نگه دارند
شـود؛ يعنـى    ى خودشـان داده نمـى   ى دسترسى به آنها به كسانى خـارج از محـدوده   اجازه

 . ى استاختصاص

 . دنبال خود دارد اقتصادى و فرهنگى را به ،ماندگى سياسى حتماً عقب ،ماندگى علمى عقب 
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  اصول و الزامات و راهبردهاي مقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم: فصل پنجم

	ضرورت مقابله جدي با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم  - 1

 ،قابل حدس است ،هاى آنها شيوه. بايد دايماً بيدار باشيد و ضربه را به دشمن برگردانيد 
يى هستند كه معموالً  شده روشهاى شناخته ،...ابزار و پول و نفوذى و شهوات جنسى و 

هـاى شـما بـراى آنهـا      زنند؛ امـا شـيوه   ى خود را مى شوند و ضربه با ابتكار هم توأم مى
شما از ايمان و ديـن و تـالش و   . خاطر كارشان دشوارتر است به همين ،ناشناخته است

  . ى قوت كار شماست كه نقطه ،كنيد زحمت بيشتر استفاده مى
همواره آماده ي دفـاع و مجاهـدت باشـيم و     ،همه مرزهاي اسالم با كفر ضرريست در 

 . فرهنگي و هنريند ،علمي ،رجال سياسي ،ميانداران چنين جهادي

ى بيگانگـان   اگر ملتى بتواند خود را از سرايت موج مسموم فرهنگىِ ساخته و پرداختـه  
ى فرهنـگ   ير غلبـه اين ملت مستقل خواهد بود؛ اما اگر نتوانـد و تحـت تـأث    ،حفظ كند

 . ملتى وابسته و اسير است ،اين ملت ،بيگانه قرار بگيرد

نقاط قوت جمهـوري   ،شجاعت و ايمان شما مردم به اسالم و نترسيدن از دشمن ،اتحاد 
 . با اتكا و اتكال به خدا اين راه را ادامه دهيد ،اسالمي است

د و احسـاس يـك   هر جا هستيد همواره بايد خـود را در جبهـه ي كـارزار حـس كنيـ      
  . بسيجي و سرباز را داشته باشيد

ضرورت جهاد فكري؛ زيرا دشمن ممكن است ما را غافل و فكر ما را منحرف سازد و  
 . دچار خطا و اشتباهمان گرداند

 ،شـود  و انحراف فهم مانع سوء نمايد و تالش ،هر كس كه در راه روشنگري فكر مردم 
آن هم جهـادي كـه   . شود الشش جهاد ناميده ميت ،جا كه در مقابله با دشمن است از آن
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

  . شود مهم محسوب مي ،شايد امروز
 . امروز مبارزه با آمريكا يعني مقاومت در برابر جريان سازيِ سياسي و فرهنگي او 

 ميـدان  يـك  در مـا  لـذا  ،اسـت  گوناگون تفكرات كارزار ى عرصه ،مردم افكار امروز ميدان 
 نيـاز  كـه  را آنچـه  و بشـويم  ميـدان  اين وارد اگر ،اريمد قرار فكرى حقيقىِ كارزار و جنگ
 . ماست با برد قطعاً ،كنيم صرف و بكشيم بيرون ماست

آن وقتى كـه مـا    ،دشمن بيرونىزيرا  ،پوسيده نشويمو بايد مراقب باشيم كه از درون پوك  
اسالم و جمهورى اسالمى به ما نشـان   را حفظ كرده و راهي را كهسالمت معنوى خودمان 

 . آسيب بزندبه ما مطلقاً نميتواند  ،ويمو از آن راه منحرف نش برويم داده

انتظامي و قضايي و همـاهنگي بـين    ،تقويت و تعامل مؤثر دستگاه هاي اطالعاتيضرورت  
اقتصـادي و   ،آنها براي تأمين اشراف اطالعاتي و مقابله با هر نوع اخالل در امنيت عمـومي 

 . اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم

 . نبردهاى سياسى و نبردهاى اخالقى است ،امروز مهمتر از جنگ نظامى 

  برتري جبهه انقالب در برابر جبهه استكبار - 2
 موجـب  مـا  حقانيـت  اما ،ماست از وسيعتر بسيار ،استكبار تبليغاتى هاى عليرغم آنكه شبكه 

 در ،بشـود  صـادر  ايران ملت و اسالمى جمهورى مسؤوالن زبان از حرفى وقتى كه شود مى
 . كند مى اثر ،جهان سطح در و سالم دلهاى

روز اسالم و روز نقـش و دور اصـلى ايـن     ،مسلمانهاى مؤمن و معتقد بايد بدانند كه امروز 
بشـر و بـر واقعيتهـاى     ى ذهن شاءاللَّه در صحنه اسالم پيشرفت خواهد كرد و ان. دين است

 . زندگى حاكم خواهد شد

جريان رو به رشد بيداري اسالمي و نهضت گـرايش بـه اسـالم    اگر دشمن قادر بر نابودى  
 . بينيد كه نتوانسته است و همه مى ،توانست از رشد آن جلوگيرى كند بايد الاقل مى ،بود

  . دهند نوين اسالمى مىى روشن نهضت  سنّتهاى الهى و واقعيتهاى خارجى خبر از آينده 
تاريخ عميق و عظيمى دارد كه امثال كشـور امريكـا در ايـن     و ايران يك كشور بزرگ است 

  . شوند تاريخ غرق مى
شـد زيـرا    هضم گر سلطه فرهنگ ناپذير قناعت و طلب افزون ى هاضمه در ما معتقديم نبايد 

 طـور  ايـن  اسـت و  محـدود  عـالم  طلبانِ سلطه و مستكبران ظرفيتهاى و تواناييها و امكانات
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 اصول و الزامات و راهبردهاي مقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم: فصل پنجم

 . كرد خواهد پيدا تحقّق ناگزير ،بخواهند آنها چه هر كنيم تصور ما كه نيست

 ،ى اسالم و ايمان سهم پيروزيهاى جبهه ،و اردوگاه كفر و استكبار ،در رويارويى ميان اسالم 
  . ى مقابل است چندين برابر بيشتر از سهم پيروزيهاى جبهه

 ،تازانه به پيش ميبردند كه تركو نگاه مادي  حركت هب ،مِ معنويتانقالب با مطرح كردن عل 
 . لطمه وارد آورد و او را كند كرد

بايسـتى تـابع و    ،با ذخائر فرهنگى و مادى و معنوى خود ،چرا يك ملت با توانائيهاى خود 
و نظام سلطه را بـه   انقالب اسالمى گفت ،را اول» چرا«تسليم يك قدرت بيگانه شود؟ اين 

 . الش طلبيدچ

نظام سلطه ي جهاني در مواجهه ي با اين حركت عظيم و بنياني اسالمي در كليه ي جهـان   
 .دچار انفعال شده است ،اسالم با پيشرو بودن نظام ايران در اين حركت

  فرهنگ دينيك به اسالم و تمس - 3
جهـاد   ،حمايت از پابرهنگان و محرومـان دفاع و  ،اسالم عدل و قسط ،اسالم ناب محمدى 

ا   ،اسالم اخالق و فضيلت و معنويـت اسـت   و ،ناپذيرى با زورگويان با دشمنان و سازش امـ
چيزى به نام اسـالم اسـت كـه در خـدمت منـافع قـدرتهاى اسـتكبارى و         ،اسالم امريكايى

  . ى اعمال آنهاست كننده توجيه
و   ظلم  با سردمداران  مبارزه  را براي  يي بود لحظه ما مي  امروز در ميان) ع(  مسيح  اگرحضرت 

  ي وسيله  به  را كه  ميلياردها انساني و سرگرداني   داد و گرسنگي نمي  از دست  استكبار جهاني
  شـوند تحمـل   مـي   داده  سـوق   خـويي  تيزهو فساد و سـ   جنگ  استثمار و به ، بزرگ  قدرتهاي

  . كرد نمي
بايستى حقيقتاً حل مشكالت را در خـود اسـالم پيـدا كنـيم و در      ،اگر اسالم را قبول داريم 

دست و پايمـان   ،گيرد يى كه غرب نسبت به چنين موضعى به خود مى مقابل تهاجم اخالقى
  . نلرزد

جهـت   ،يچ رودربايستي و مالحظه ايضرورت ايستادگي براي اجراي احكام اسالم بدون ه 
 قدافزايي در مقابل قدتهاي متكي به زور؛

همان اجـراي حـدود الهـي     ،مقصود غرب از تهمت نقض حقوق بشر به جمهوري اسالمي 
  . اجراي حدود الهي است ،زيرا راه اصالح جامعه ،است كه براي ما مقدم است
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روح بـرادري و   ،تقوا ،ت امر و نهي الهيرعاي ،پاكدامني ،استغفار: وقتي ارزشهاي الهي مانند 
هيچ چيـز نخواهـد توانسـت     ،به همراه تالش در ميان ملتي و جود داشته باشد... برابري و 

  . آن ملت را از پيمودن راه سعادت و صالح باز بدارد
 ،كدام از ابزار و عوامل فسـاد  هيچ ،به دستور اسالم و فرموده قرآن عمل شود ،اگر در جامعه 

 . اند كمترين اثرى بكندتو نمى

هـاى الهـى    كـدام از وعـده   هـيچ  ،بدون فهم درست و پايبندى عقيدتى و عملى بـه توحيـد   
 . ى مسلمانان عملى نخواهد شد درباره

هرچه زمان پيشتر رفته و علـم كـاملتر شـده و دولتهـا و      ،امروز خسران عظيم اين است كه 
تـر و   جـرأت  كـم  ،تـر  وابسـته  ،تـر  كشـورهاى اسـالمى نـاتوان    ،كشورهايى را مجهزتر كرده

راه عالج آن است كه مسـلمانان بـه اسـالم نـاب برگردنـد و عـزت و       . اند ابتكارتر شده بى
  . قدرت خود را در اسالم بجويند

تمان را مصداق اين جمله نورانى قـرار دهـيم كـه    ما بايد تالش كنيم كه خود و كشور و ملّ 
 ،از آسيبِ عذاب مـن  ،كس در حصار من وارد شودهر . حصار من است ،كلمه الاله االاللَّه«

حاكميـت  و  حصار حاكميت توحيدى اسـت  ،الّااللَّه حصار الالهزيرا » . محفوظ خواهد ماند
  . اللَّه است

بر  نظامى انسانى و عاطفى و مبتنى ،نظامى عادالنه و نظام اخالقى جامعه ،بايد نظام اجتماعى 
نفوذپـذيرى   ،تبعيت نباشد ،تسليم و عبوديت نباشد ،در مقابلِ هر چه غير خدا. فضائل باشد

 . نباشد

كـردن   آيد بر اثر گـم  هر چه امروز از سختيها و بالها بر سر مسلمانان و ملتهاى مسلمان مى 
زيرا اعتقاد به آن سـازنده ايـن عـالم و سـازنده      ،سررشته زندگى در زير سايه توحيد است

 . زندگي است

ه از سـر مـا      ،وديت للَّه پيش برويمهر چه ما به سمت توحيد و عب  شرِّ طواغيـت و انداداللـَّ
بندگى خـدا بـا بنـدگى ديگـران و نـوكرى       ،بنده خدا كه شُديد زيرا ،بيشتر كم خواهد شد

 . سازد ديگران نمى

به معناي برنامه زندگي تلقّي شـد و   ،اگر اسالم آنچنان كه خدا خواسته و قرآن تشريع كرده 
زنـدگي و   ،دشمنان از آن مي ترسند و گرنه اگر اسالم از سياستمورد پذيرش قرار گرفت 

 . از آن باكي ندارند ،محيط اجتماعي دور و مخصوص كُنج عبادتگاه و خلوت مساجد باشد
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احترام به شخصيت و اهتمام بـه رشـد انسـان و جلـوگيري از سـتم و نفـوذ        ،كلمه توحيد 
 ،جامعه و نفى حكومتهاى طاغوتى توحيد يعنى حاكميت ارزشهاى الهى بر. غارتگران است

بنـابراين توحيـد سـتون فقـرات و      ،فاسد و طغيانگر بر ارزشهاى انسانى و اصيل ،استبدادى
 . استركن اساسى شعار اسالمى و پيام انقالب اسالمى 

چنان است كه اگر به شرايطش عمل بشود و واقعـاً اسـالم پيـاده     قوت و معنويت اسالم آن 
 . لرزاند و تختها را مىقدرتهاى دنيا  ،گردد

از اينكه  ايـم و زنـدگيمان را اسـالمى     ما مجدداً به مبانى و احكام اسـالمى برگشـته   دشمنان
 . نباشد اينگونه خواهند كه ترسند و مى كنيم مى مى

 . احساس عزت و اتكا به نفس است كه ملتهاي مسلمان پيروز مي شوند ،به بركت اسالم 

عبارت اسـت   ،ابزار اسالم براى گسترش و غلبه بر همه اديان و جماعات و ملل و كشورها 
 . و عدالت اجتماعىاز منطق 

عدالت اجتماعى و عـدالت   ،در ميان خود ،آيد اى كه براساس اسالم به وجود مى اگر جامعه 
 عـاملى بـراى   ،خـود ايـن عـدالت    ،حقوقى و عدالت قضايى و عدالت اجرايى داشته باشـد 

 . جذب دلهاى ملتها و مردم در همه جاى دنيا به اسالم است

و بدون تأثير  ى نيازهاى بشر پاسخ دارد؛ بايستى با ابتكار و استعداد اسالم مطمئناً براى همه 
اين جوابها را پيدا كنيم و در مقابـل بشـرِ    ،از فشارهاي تحميل شده ي فرهنگ رايج جهاني

 . ا و متفكران استكننده بگذاريم؛ اين كارِ علم سؤال

تر است؛ با دلها و افكـار   از دمكراسيهاى رايج دنيا مردمى ،كند حكومتى كه اسالم معرفى مى 
 . و احساسات و عقايد و نيازهاى فكرى مردم ارتباط دارد؛ حكومت در خدمت مردم است

يـك قـدرت ظالمانـه و     ،قدرت با اخالق پيوسته است و قدرت عارى از اخالق ،در اسالم 
بايـد   ،شـود  روشهايى كه براى كسب قدرت و حفظ آن بـه كـار گرفتـه مـى    . بانه استغاص

 . روشهاى اخالقى باشد

روشها هم اهميت دارنـد و ارزشـها بايـد     ،در اسالم همچنان كه ارزشها بسيار اهميت دارند 
خواهيم حكومت ما به معنـاى حقيقـى    امروز اگر مى. در روشها هم خودشان را نشان دهند

 . بدون مالحظه بايد در همين راه حركت كنيم ،مى باشدكلمه اسال

. هـم بزنـد   ى دنيـا را بـه   تواند با قدرتهاى بزرگ عالم مواجه شود و نظـم ظالمانـه   اسالم مى 
 . استكبار هم روى همين نكته حساسيت دارد

 . ريشه ي اسالمي دارد ،مردم گرايي در نظام اسالمي 
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به معناى واقعى  -و نيز عدالت و تكيه به مردم سعادت و رفاه و آزادگى و عزّت يك ملت  
 . شود در سايه احكام اسالم تأمين مى -كلمه 

هميشه بر اين نكته تأكيد شده است كه  ،در قانون اساسى ما و در تعاليم و راهنماييهاى امام 
ايـن هـم از اسـالم    . در حقيقـت هـيچ اسـت    ،نظام بدون حمايت و رأى و خواست مـردم 

  .گيرد سرچشمه مى

  تكيه بر اراده الهي و حقانيت انقالب اسالمي - 4
تواند قدرتها را مهار و تهديد كند و در برابر ظلم و فساد مقاومـت نمايـد و ريشـه     آنچه مى 

 . قدرت الهى و اسالمى است ،آن را بركند يا آن را متزلزل سازد

نِ خـودش  حتّى در چشـم دشـمنا   ،در چشم دولتها ،جمهورى اسالمى امروز در چشم ملتها 
 . يك دولت اثرگذار است و داراى اعتبار و اقتدار است

 موجـب  مـا  حقانيـت  اما ،ماست از وسيعتر بسيار ،استكبار تبليغاتى هاى عليرغم آنكه شبكه 
 در ،بشـود  صـادر  ايران ملت و اسالمى جمهورى مسؤوالن زبان از حرفى وقتى كه شود مى

 . كند مى اثر ،جهان سطح در و سالم دلهاى

توانـد   تالش دشمنان خدا نمى ،هر جا حركت و تالش و نهادى مبتنى بر دين خدا پا گرفت 
زيرا كيد دشمن در مقابل اراده ذات مقدس پروردگار ضعيف . آن را از بين ببرد و نابود كند

 . وعده اي است كه خداي متعال فرموده است ،اين. است

 . اسالم است ،كه پيروز است نآ ،در مصاف ميان اسالم و دستگاههاى قدرت شيطانى 

روز اسالم و روز نقـش و دور اصـلى ايـن     ،مسلمانهاى مؤمن و معتقد بايد بدانند كه امروز 
ى ذهن بشـر و بـر واقعيتهـاى     شاءاللَّه در صحنه اسالم پيشرفت خواهد كرد و ان. دين است

 . زندگى حاكم خواهد شد

فشردن بر مواضـع   راه پاى ،د بزرگوارمانبه تبعيت از امام فقي ،ما در نظام جمهورى اسالمى 
اسالم و مقابله با طواغيت را با قدرت و قاطعيت تعقيب خواهيم كرد و معتقديم كـه آينـده   

 . در اختيار اسالم و متعلق به اين دين است

  . تهاجم روحي دارند ،امروز مسلمانان بجاي هزيمت روحي  
جريان رو به رشد بيداري اسالمي و نهضت گـرايش بـه اسـالم    اگر دشمن قادر بر نابودى  

 . بينيد كه نتوانسته است و همه مى ،توانست از رشد آن جلوگيرى كند بايد الاقل مى ،بود
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  . دهند ى روشن نهضت نوين اسالمى مى سنّتهاى الهى و واقعيتهاى خارجى خبر از آينده 
دارد كه امثال كشـور امريكـا در ايـن    تاريخ عميق و عظيمى  و ايران يك كشور بزرگ است 

  . شوند تاريخ غرق مى
 . پذير است ناپذير باشد؛ آسيب آسيب ،اين طور نيست كه امريكا 

و عدالت به معنـاي حقيقـيِ كلمـه و بـه صـورت      داليل متقن  ،استدالل محكم ،منطق قوى 
زي بر همـه  دو ابزار مهم براي پيشرفت اسالم و پيرو ،مطلق كه اسالم از آن برخوردار است

 . ي اديان است

شـد زيـرا    هضم گر سلطه فرهنگ ناپذير قناعت و طلب افزون ى هاضمه در ما معتقديم نبايد 
 طـور  ايـن  اسـت و  محـدود  عـالم  طلبانِ سلطه و مستكبران ظرفيتهاى و تواناييها و امكانات
 . كرد خواهد پيدا تحقّق ناگزير ،بخواهند آنها چه هر كنيم تصور ما كه نيست

 ،ى اسالم و ايمان سهم پيروزيهاى جبهه ،و اردوگاه كفر و استكبار ،در رويارويى ميان اسالم 
 . ى مقابل است چندين برابر بيشتر از سهم پيروزيهاى جبهه

  تكيه بر ظرفيت هاي معنوي اسالم - 5
   نمازمسجد و  -1-5

پايگاههاي هدايت و رهبري مردم و مسؤوالن انقـالب در سراسـر كشـور و سـنگرهاي دفـاع 
لذا اگر امامت جمعه و اين دسـتگاه و  . معنوي در مقابل دشمنان در سطح جامعه ائمه جمعه اند

 . يقيناً لطمه يي سخت به انقالب خواهد خورد ،از انقالب گرفته بشود ،نمازهاي جمعه

بـا عمـل    ،با مطلب خـوب  ،انجذاب ،مع كردن مردم از روي جذبوظيفه ي امام جمعه ج 
 ،نه جمع كردن با تهديد و تطميـع  ،خوب و با نفس گرم برخواسته از معنويت و تقوا است

 . كه البته وجود ندارد

زيـرا   ،امر به تقواست ،ى جمعه گذاشته شده ى ائمه يكى از مشكلترين كارهايى كه به عهده 
: ى ى شـريفه  ناگهـان احسـاس كنـد كـه مصـداق آيـه       ،به تقوا كندخواهد امر  آدم وقتى مى

 . خيلى سخت است ،قرار گرفته» أتأمرون النّاس بالبرّ و تنسون انفسكم«

هـا و بـراى تعلـيم     خودشان را قدرى براى نماز و براى آن خطبه ،ى جمعه ائمه ،الزم است 
عات دينـى مـردم شـركت    مردم آماده كنند؛ در شهر حضور روحانى داشته باشند؛ در اجتما

تقوا و ورع را رعايت نمايند و به آنچه مـي گوينـد    ،كنند و هدايت مردم را به عهده بگيرند
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

 . عمل كنند

آن جهـت هـم   . يك جهت و يك حركت داشته باشند ،ى جمعه ى ائمه مجموعه ،الزم است 
زيـرا از   ،دبنديهاى موجود جامعه باش بندى و جناح بايد فارغ از اين خط و خطبازى و گروه

 . آن وقتي مي توانيد مفيد باشيد كه مجتمع باشيد و متفرق نگرديد ،لحاظ سياسي

ــت   ــروري اس ــه در   ،ض ــه ي جمع ــت و   ائم ــت از دول ــالم و حماي ــالب و اس ــل انق اص
بين آنها اخـتالف   ،اما از اينكه سر بعضي از جزييات ،دنمشترك باش ،گيريهاى اصولى جهت
 . هيچ نگراني نداريم ،باشد

 ،ى جمعه تحت تأثير حرف اين و آنى قرار بگيرند كه گاهى چرندى مبادا خداى نكرده ائمه 
 . كنند اساسى را مطرح مى ربطى و يا مطلب واهى و بى اتهام بى

 ،ى تكاپوى اليزال و ناگزيرى كه بشر بدان مأمور بلكه مطبوع گرديده اسـت  نماز در عرصه 
 . ترين فريضه و مؤثرترين ابزار است بزرگ

ى پرهيزگـار و در يـك    باز دارنده از فحشاء و منكر و معراج مـؤمن و تقـرّب دهنـده    ،نماز 
 . استبهترين نهاد دين  ،سخن

ايـن   ،نمـاز شاگردان مدارس و دانشـگاهها را در سـمت و سـوى     ،معلمان ،ضروري است  
 . حقيقت درخشان به حركت وادار نمايند

رازها و رمزها و درسهاى نمـاز را در كتابهـاى درسـى     ،نويسندگان كتابهاى درسى ،الزم است 
 . بگنجانند

و با آفرينش آثار هنرى  ،هنرمندان عزيز با زبان شعر و قصه و نقاشى و جز اينها ،الزم است 
 بـراي نشـان دادن گـوهر و چهـره ي نمـاز     ى هنـر را   دست چيره ،بلكه برجسته ،با كيفيت

 . مشغول سازند

با حضور خـود در   ،مسؤوالن ،ى مراكز و در همه ،معلمان و مديران ،در مدارس ،زم استال 
 . نمازگزاران را تشويق كنند ،صفوف نماز

نماز را در وقت خـود   ،هاى علمى و فرهنگى و آموزشى و تبليغى در گردهمايى ،الزم است 
 . همچون الهام بخش صداقت و هدايت به جاى آورند

بلكه در نقاط مختلف عالم  ،مان ما و نه فقط در كشور عزيز اسالمى مانه فقط در ز ،مسجد 
 . منشأ آثار بزرگ و نهضتها و حركتهاى اسالمى بزرگى شده است ،و در طول تاريخ

براى جوامع اسالمى منشـأ   ،عبوديت و معرفت ،مسجد به عنوان يك پايگاه دين ،الزم است 
 و سرآغاز حركات بزرگ و بركات ماندگار باشد
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 اصول و الزامات و راهبردهاي مقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم: فصل پنجم

  . كنيد نشاط و انگيزه و شور از لبريز و ،پيراسته و پاكيزه الزم است مسجد 
 و انس و محبت و معرفت نور و بدرخشد آن در نماز مشكات كه باشد كانوني بايد مسجد 

 بايد يك هر ،متبرع و موظف خادمان ،امناء هيئتهاي ،جماعت امامان. شود ساطع آن از صفا
 . كنند حس خود دوش بر را اثرگذار و بزرگ كار اين از بخشي

ملت ايران بايد مساجد را مغتنم بشمارد و پايگـاه معرفـت و روشـن بينـى و روشـنگرى و       
 . استقامت ملى به حساب آورند

ه وادار    ،نماز  انسـانها را از فسـاد دور و بـه خلـوص و فـداكارى       ويك ملت را به قيـامِ للـَّ
 . كند نزديك مى

هـم مدرسـه    ،مسـجد زيـرا   ،و بايد در مساجد حضور پيدا كرد بايد قدر مساجد را دانست 
هم مركز خلوص و مركز  ،هم مركز تصفيه روح ،هم مركز تفكّر و تأمل ،هم دانشگاه ،است

 . تاتّصال بنده به خداس

بـا   ،ى قلبـى مؤمنـان   با تأثير شگرف در ايجاد آرامـش و سـكينه   ،نماز با نقش عظيم تربيتى 
 ،موجب دورى او و ديگران از گناه است ،اخالص در نماز گزار دميدن روح توكل و تقوا و

 . ى فرد و جامعه است و در واقع داراى نقش كليدى در اداره

نظير است؛ و اين  ى واجبات دينى بى در ميان همه ،نماز شدهتأكيدهاى بليغى كه بر گزاردن  
ن فضـاى مسـاعد بـراى    هاى روانى فرد و تأمي به خاطر نقش استثنايى نماز در تنظيم انگيزه
 . تحمل بارهاى سنگين وظيفه در جامعه است

ى تـأثير آن در جـان فـرد و مجتمـع بـا       و گسـتره  ي نمـاز روح و محتـوا  ،شـأن لزوم تبيين  
 . توسط آشنايان با معارف اسالميهاى رسا  شيوه

هاى پرورشـى بـه شـمار     نماز را در رأس برنامه ،مسؤوالن پرورشى مدارس ،ضروري است 
 . آورند

ى نمـاز روح   محـيط ورزش را بـا يـادآورى و اقامـه     ،مسـؤوالن ورزش كشـور   ،الزم است 
ى  ساعت نماز را فارغ و زمين و زمان را آمـاده  ،بخشند و در تعيين وقت مسابقات ورزشى

 . برگزارى نماز كنند

حفـظ   ،هاى سفرى مانند قطـار و هواپيمـا و غيـر آن    مه ريزان حركت رسانهبرنا ،الزم است 
 . ريزيها در نظر بگيرند وقت و امكان نماز مسافران را در برنامه

تر كنند و آمـوزش ترجمـه و    مساجد را از هميشه فعال ،ى محترم جماعات ائمه ،الزم است 
 . خود بگنجانند هاى در برنامه ،مفهوم و روح نماز را به شكل نوين و جذاب
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نمـاز را از موضـوعات مـورد     ،نويسندگان كتب معارف دبيرستانها و دانشگاهها ،الزم است 
 . هاى عالمانه و عميق را در اين باره مطرح سازند بحث ،بحث آن كتابها قرار دهند و در آن

تـا   ،دقائق معدود نماز را فقط براى نماز بگذارند و در طـول نمـاز   ،جوانان عزيزالزم است  
ى زندگى بخـش ذكـر و تضـرع را بـراى      مايه ،با تمركز و حضور قلب ،توانند جا كه مى آن

 . جان و دل نيازمند خويش تأمين كنند

ى مشـغله و   ى كارهاى ديگر مقدم دارند و هرگز به بهانه بر همهنماز را  ،همگانالزم است  
عزيـز را از دسـت    اين حضور رهايى بخش در محضر آفريدگار رحيم و كريم و ،گرفتارى
 . ندهند

 ،هـدف ميـان مـدت    وصـالح و فـالح همگـاني     ،هدف بلندمـدت اقامـه نمـاز در جامعـه     
برافروختن چراغ نمازدرهمه خانه ها و در خانه ي دلهـا اسـت و هـدف كوتـاه مـدت بـه       

اين راه و سمت وسو دادن به همه  در كارگيري همه ظرفيت علمي و هنري و تبليغي كشور
  . در اين جهت استآنگونه تالشها 

آن را مأمن و  ،جوانان است نماز جمعه را قدر بدانيد؛ نماز جمعه متعلّق به شما ،الزم است 
 . ملجاي دل و جان خودتان بدانيد

كنـد   نورانيت شما باقى خواهد ماند و گناه اين فرصت را پيدا نمى ،اگر به نماز پايبند باشيد 
  . كه در جان شما نفوذ كند

 . نيروى مادى و معنوى خودتان در امر ترويج نماز استفاده كنيد از ،الزم است 

 ،بخشد ى يك انسان و چالش يك امت را رنگ جهاد و معناى جهاد مى آن چيزى كه مبارزه 
 . كه قوامش به نماز است ،همان توجه به خداست

 انگيزه و جهت گيري دو امر بسيار مهم جهت اقامه ي جامعه ي توحيدي است كه در نماز 
 . خالصه شده

ى  به شرائط معنـوى نمـاز آشـنا كـرد و از همـه      ،به تأثير نماز ،به اهميت نمازبايد مردم را  
 . ابزارهاى مفيد تبليغ بايستى در اين راه استفاده كرد

كند؛ شجاعت اقـدام بـه    است كه دلها را محكم و ايمانها را قوى مى اين نماز جمعهاهميت  
 . اندازد عظيم و اين جنوداللَّه را در هنگام لزوم به كار مىبخشد و اين سربازان  افراد مى

  تكيه بر ظرفيت هاي معنوي حج -2-5

بـراى اعـالم    ،مخصوصـاً اجتمـاع عظـيم حـج     ،مسلمانان از اجتماعـات بـزرگ   ،الزم است 
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هاى فرهنگى استكبار عليه اسالم و ايستادگى قاطع خود در  مخالفت و نفرت خود از توطئه
 . حداكثر استفاده را بكنند ،برابر آن

ملتهاى گوناگون شكل امت اسالمى را پيدا كنند؛ احساس وحدت كنند؛  ،الزم است در حج 
مشكالت بين خودشان را برطرف سازند؛ از مشكالت هم مطلـع شـوند و مسـائل اساسـى     

 . آن هدف بسيار مهم حج است ،اين. امت اسالمى را جستجو كنند

يـك واجـب    ،و در اعـالم برائـت   آنشـركت در   وگ اسالمى يك حركت بزر ،پيام برائت 
ت    است و جنبه جهانى حج معنا و ،روح ،اين ،قطعى و عينى است مربوط به سرنوشـت امـ

 . اسالم است

از اعضاي جدا افتاده ي امـت  تواند تحولى درونى در يكايك مسلمين پديد آورد و  حج مى 
موجـودى   ،انسـانى چنين تحولي از هـر   ،دكارآمد و نيرومند بساز ،پيكره ي واحد ،اسالمي

 . سازد ناپذير مى شكست ناشناس و تهديد و تطميع

يعنـى   -به معنى گـامى عملـى در راه تحقـق آن آرزوى بـزرگ      ،هامت واحدحج نمايي از  
ى اسـالمى در ميـدان سياسـت     و در نهايت سر بركشـيدن قـدرت واحـده    -اتحاد اسالمى 
  . جهانى است

ى انسجام اسـالمى و باطـل كـردن كيـد دشـمن را       مسئله ،مراسم حج ى در همه الزم است 
 . مورد توجه قرار بدهيد

 . خنثي كننده تهديدات دشمن و عوامل فساد است ،عمل به دستور اسالم 

 . اجراي كامل اسالم باعث آسيب ناپذيري آن مي شود 

  تمسك به قرآن كريم -3-5

 ،كه قرآن در هدايت فكر و عمـل انسـانها   امروز فرصتى تاريخى و استثنايى است؛ براى اين 
ى  بـه چشـمه   ،كه ما خـود  اما اين متوقف است بر اين. گى خود را نشان دهد قدرت و چيره

 . در آن تدبر كنيم و بفهميم آنرا ،جوشان معارف و هدايت قرآن دست يابيم

 . لذا الزم است قرآن با ترجمه هاي متعدد منتشر شود ،لزوم رفتن به سمت فهم قرآن 

توانـد در   كـه مـى   كننـد انتخـاب  براي تـالوت و تحفـيظ   آياتى را  ،الزم است قاريان قرآن 
 . سرنوشت ملتهاى اسالمى به طور ويژه اثر بگذارد

رشـد و قـرب بـه     ،سالمت ،نجات ،معرفت ،زيرا قرآن كتاب نور ،لزوم تدبر و اُنس با قرآن 
 . خداست
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بيشتر از  ،خسارتمان ،امروز همه بشر محتاج قرآنند؛ اما ما مسلمانان اگر به قرآن عمل نكنيم 
تجربـه تـاريخى آن را هـم     ،ديگران است؛ چون ما اين نسخه و اين دستورالعمل را داريـم 

 . داريم

بهتـرين اخـالق و    ،بهتـرين شـيوه   ،بهترين نظـام  ،بهترين كار ،انسان را به بهترين راه ،قرآن 
تواند بهترين نسـخه   در هر عصرى مىو  كند ترين روشهاى عمل فرد و جامعه هدايت مىبه

 . سعادت انسانها باشد

 ،بين زنهـا و مردهـا رواج پيـدا كنـد     ،بين بزرگها ،ها بين بچه ،ها اگر بخواهيد قرآن در خانه 
 . اينها عزيزند ،اينها حامل قرآنند. بايستى قهرمانان قرآنى را احترام كنيد

 . ل بزرگ مسلمانان دنيا دورى از قرآن است؛ عالج هم برگشت به قرآن استمشك 

قرآن فقط براى تالوت كردن در كنج و زوايا نيست؛ قرآن براى عمل است؛ براى شـناخت   
و معرفت است؛ براى اين است كه جامعه اسالمى تكليف خود را بفهمـد؛ وظيفـه خـود را    

 . ظلمات نجات پيدا كندو  بفهمد؛ از حيرت

ى معارف قرآنى يكجا با  بايد قرآن را از اول تا آخر خواند؛ باز دوباره از اول تا آخر؛ تا همه 
مشكالت آيات را تبيـين   ،البته معلمينى الزمند تا براى ما تفسير كنند. ذهن انسان آشنا شود

رويـم و توقـف ديگـر وجـود      ما به جلو مـي  ،هرچه زمان به جلو برود ،اگر اينها شد. كنند
 . ردندا

 لزوم ارتباط و انس با قرآن در برابر تصميم دشمن به حذف قرآن از زندگي مردم؛ 

اما به قـرآن   ،زنيم جاست كه دم از قرآن مى ما امت اسالمى اين ،عيب بزرگ كار ما مسلمانها 
اگر كسـى خـدا   . كنيم اما از دين خدا پيروى نمى ،زنيم كنيم؛ دم از محبت خدا مى عمل نمى

 . دليل صدق او تبعيت از پيغمبر است؛ تبعيت از قرآن است ،رددا را دوست مى

  . راه نجات همه ملتهاى دنيا نزديكى به اسالم و به قرآن است 
يكى از راههايى كه  ،لزوم تعمق در امر دين و معارف اسالمي جهت جلوگيري از انحرافات 

در ايمـان انسـان    ،ندر روح انسـا  ،در مبانى فكـرى انسـان   ،اين عمق را در اعتقادات انسان
بنابراين در زندگى حتماً قرآنِ بـا تـدبر را در نظـر داشـته     . انس با قرآن است ،كند ايجاد مى

 . باشيد و نگذاريد حذف شود

 ،بايد به قرآن عمل كنـيم لذا  ؛اساس و محور احياء قرآن است ،ما معتقديم كه عمل به قرآن 
بايـد   ،بايد عملمان را قرآنى كنيم ،قرآنى كنيمبايد فكرمان را  ،مان را قرآنى كنيم بايد جامعه

 . ى صدق و حق بدانيم ى قرآن را وعده و وعده قرآن را باور كنيم
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ما . با قرآن بايد عجين شد؛ مفاهيم قرآنى مفاهيمى است براى زندگى؛ فقط معلومات نيست 
 . بايد تالشمان اين باشد كه قرآن در زندگى ما تجسم پيدا كند

 . ى اسالمى است؛ تجسد قرآن استاصل تحقق جمهور 

يكى از بزرگترين اقالم عمل به قرآن است كـه ايـن    ،مدار نظام دين ،نظام جمهورى اسالمى 
 . از اين غفلت نكنيم. را انقالب براى ما تأمين كرد

تر ميشويم؛ دوم اينكـه   اينكه ما قوى اول: افتد دو اتفاق مى ،هرچه ما به قرآن نزديكتر شويم 
  . بشوند ،عليه ما بيشتر بسيج ميشوند؛ خوب ،المللى ما دشمنان بين

از  ،از هـر رفيـق ناصـحى    ،از هر واعظى آنانس با  كه نشدنى است ى تمام قرآن يك ذخيره 
خيلى دسـتاورد   ،اگر انسان اين انس را بتواند پيدا بكند. هر درسى براى انسان مفيدتر است

 . بزرگى است

  ) عليهم السالم( بيتاهل  تمسك به واليت و محبت -4-5

 از بسـيارى  بـراى  كـه  ايـن  خـاطر  بـه  و هسـتند؛  بودنـد  مظلوم همواره) السالم عليهم( بيت اهل 
 . باشد نمى مشخص راهشان و نيست شناخته معارفشان ،مسلمين

در جهت معرفي اهل بيـت و روشـن كـردن راه آنهـا و متشـكل       ،الزم است هر چه مي توانيم 
 . كردن پيروان آنها و هدايت بچه هاي شيعي به سمت اهداف اهل بيت تالش كنيم

 مـا  ،نگهـداريم  زنـده  عالم سراسر در بيت اهل شيعيان ى همه در را رابطه احساس نفس بايد ما 
 . بدهيم قرار هدف را اين بايد

 بايـد  ،بكنيم بايد چه قضيه فالن در ما كه بكنند سؤال ما از يك منطقه اي در جهان شيعيان اگر 
 در بايد ،باشيم داشته حاضر را آنها مسائل و سؤالها پاسخ ،سنجيده تدبر و مطالعه يك موضع از

 . گذاشت آنها مقابل در را صريح و روشن پاسخهاى ،جاريشان مسائل

 را بيـت  اهـل  خـود  بايـد  اوالً بدهيم؛ را انجام كارهايى بيت اهل ى كلمه اعالى الزم است براى 
 . بكوشيم آنها افكار ترويج جهت در ثانياً ،بكنيم معرفى

 فرهنگـى  كار و شود منتشر ها نوشته و كتابها) ع( بيت اهل شخصيت معرفى باب الزم است در 
 -  اسالمى مسائل ى زمينه در كه معارفى و افكار و آراء باب در همچنين و ،بگيرد انجام وسيعى
 . است رسيده آنها از -  معارف ساير و اسالمى عقليات در و اسالمى اصول در يعنى

 زيـادى  چيزهـاى ) السـالم  عليهم( بيت اهل از ما ،ما معارف عاليه داريم كه بشر محتاج آنهاست 
 وا اعجـاب  بـه  خودش مقابل در واقعاً را دنيا ،بشود عرضه امروز اگر كه است چيزهايى داريم؛
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 . دارد مى

 . كنيم معرفى بايد را عميق فرعِ پر ى پيشرفته راقىِ فقه اين ،اسالم دنياى در ما 

در همـه ي حـاالت    ،الزم است ذكـر خـدا بگـوييم   ) س( براي پيروي عملي از حضرت زهرا 
تا حق را احقاق كنيم و از كم بـودن تعـدادمان در مقابـل دنيـاي ظلـم و اسـتكبار        ،تالش كنيم

 . نترسيم

بايد . نمايش بدهيم - ولو به صورت ضعيف  - را در زندگى خود ) ع( اهل بيتما بايد زندگى  
 . تشبه كنيم

اما حاكميت اسـالمى بـا ارزشـها و     ،ميت اسالمى دارندظاهر چيزى مثل حاك كشورهايى كه به 
  . يك عده آدمهاى دور از دينند. شان مطرح نيست معيارهاى نَبوى در جامعه

بسـيارى از   ،شـعار واليـت اسـالمى سـر دهنـد      ،اگر امروز مسلمانان جهان و ملتهاى اسـالمى  
هاى اسالمى به حل نزديك هاى ناگشوده باز خواهد شد و مشكالت كشور راههاى نرفته و گره

 . خواهد گشت

ما مسؤوالن وظيفه و تكليف داريم كه خودمان را با  ،در درجه اول. اميرالمؤمنين شاخص است 
آحاد مردم نيز همين تكليف . تطبيق دهيم و جهت حركت خودمان را با او بسنجيم ايشانرفتار 

 . را دارند

آن روز اسـت كـه   . جمهورى اسالمى نهادينـه شـود  بايد رفتار علوى در ميان ما مسؤوالن نظام  
 . گونه آسيب و خطرى اين نظام را تهديد نخواهد كرد هيچ

افزايي كننـد تـا    دنياي اسالم محتاج دانستن معارف اهل بيت و به اين وسيله بايد با يكديگر هم 
 . سطح معارف اسالمي باال برود

ى  مسلّماً جريـان شـيعه بـا همـه     ،نميبود )السالم عليهم( بيت اهلو عشق جوشان به اگر محبت  
ايـن  . در ميـان ايـن همـه دشـمنى بـاقى نميمانـد       ،در طول زمان و تاريخ ،معارف مستحكم آن

 . اين شور محبت را نبايد دست كم گرفت ،عواطف را

 و در طـول تـاريخ   هيچ حقى را نميشـود بـر پـا نگـه داشـت      ،بدون پشتيبانى منطق و حكمت 
لذا از اول اسـالم  . پذير نبود امكان ،با پيوند قلبى و عاطفى ،با مودت ،جز با محبتگسترش آن 

  . پيوند فكرى و عقالنى همراه بوده است با پيوند عاطفى و قلبى ،تا امروز

   فرهنگ عاشوراتمسك به  -5-5

 توجه بـه حضـرت ابـي عبـداهللا     ،ى پيروزي آن روح نهضت ما و جهتگيري كلي و پشتوانه 
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 . و مسائل مربوط به عاشورا بود) صالةوالسالمال عليه(

 شـريعت  حاكميـت  ايجاد و خدا دين و عدل و حق ى اقامه ،)ع( غرض حركت امام حسين 
و اين چيزي است كه نهضت ما را جهت مـي   ،بود طغيان و جور و ظلم بنيان زدن برهم و

 . داد و امروز هم بايد بدهد

 ى جامعـه  در ،نهضـت  آن ى روحيـه  و فرهنـگ  حفـظ  و نهضت عاشورا بركت به ،امروز ما 
 . ايم آورده وجود به را نظام اين خودمان

 عاشـورا  حـوادث  و مصـايب  ذكـر  و او يـاد  و) ع( حسين امام به عشق ،ما ى جامعه در اگر 
 ايـن  بـا  و زمـانى  ى فاصـله  ايـن  با نهضت و انقالب ما كه نبود معلوم ،نبود رايج و معمول
 . رسيد مى پيروزى به ،شد پيروز كه كيفيتى

 ى قضـيه  در عـاطفى  جهتگيـرى  بـا  را انقالبى مترقىِ سياسىِ جهتگيرى ،ظرافت با) ره( امام 
 . كردند احيا را مصيبت ذكر و خوانى روضه و زدند گره و پيوند عاشورا

 صـورت  بـه  چه - بزرگوار آن فضايل بيان و مصيبت ذكر و) ع( حسين امام ياد ،است الزم 
 آور گريه و معمول و رايج شكل به - گوناگون عزادارى مراسم شكل به چه و خوانى روضه

 هـم  قـويتر  ،هست كه آنچه از و باشد ما مردم بين در ،دلها ى دهنده تكان و برانگيز عاطفه و
 . بشود

انسـان نبايـد    ،كه در مقابل عظمت دشـمن  مثالى است براى اينو  كربال الگوى هميشگى ما 
 . است يك الگوى امتحان شده ،اين. دچار ترديد شود

مبارزه با دستگاهي كه منشاء فسـاد بـود    –درس عاشورا؛ شناخت و تشخيص وظيفه اصلي  
يدا لذا بايد وظيفه اساسي را كه قوام و حيات جامعه به آن است را پ ،از ساير وظايف بود –

 . كرد

 . خيلى ارزش آفريدند ،الصالةوالسالم على عليه بن پاسداران به بركت تشبه به رفتار حسين 

آن حركـت عظـيم را    -تهـذيب نفـس    -در تالش نفسانى و شخصى هم  ،)ع( امام حسين 
اشـاعه احكـام الهـى و     ،كه مبـارزه بـا تحريـف    ،ى فرهنگى كند؛ هم در صحنه و عرصه مى

انسانهاى بزرگ است و هم در عرصه سياسى كه امر به معـروف و نهـى از   تربيت شاگرد و 
 ،ايـن انسـان  . كه مربوط به عرصه سياسى است ،بعد هم مجاهدت عظيم ايشان. منكر است

 . اين انسان الگوست. در سه عرصه مشغول خود سازى و پيشرفت است

عـروف و حركـت و   هم در جبهه سياسـى كـه آن امـر بـه م     ،)ع( لزوم تأسي به امام حسين 
بيان مواضع و تبيين سياسى در مقابل دنياى  ،حضور سياسى است و در جايى كه الزم است
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خودسـازى فكـرى و اشـاعه     ،خود سازى ،هم در جبهه فرهنگى يعنى آدم سازىو استكبار 
 . فكر و فرهنگ

رو  با يك لشكر روبه ،اين است كه امام حسين عليه السالم در اين ماجراعاشورا روح قضيه  
 . اين مهم است. رو بود نبود؛ با جهانى انحراف و ظلمات روبه

 ،مثل دايره ي متحدالمركز هستند و به يك جهت متوجهند ،حركت نبوي و حركت حسيني 
لـذا   ،ي بعثت و كربالستكه آن ايستادگي و مبارزه با يك دنيا انحراف و ظلمات در ماجرا

 . اينجاست كه حسين منّي و انا من حسيني معنا پيدا مي كند

احساس ترديـد   و در مقابل فشار و سنگينى يك دنياى متعرّض و مدعىايستادگي و مبارزه  
 . در روز عاشورا بود) ع( عظمت كار امام حسين ؛ننكرد

ه همـه چيزهـا را هـم بـا     مواجه شدن با يك عظمت پوشالى است كعاشورا شاخص قضيه  
 . نيز بود) ره( اين شاخص در عمل امام راحل ،خود دارد

يك جريان مسـتمر و يـك    ،ى تاريخىِ صرف نبود؛ عاشورا يك فرهنگ عاشورا يك حادثه  
 . سرمشق دائمى براى امت اسالم بود

. 3حماسه و عزت . 2منطق و عقل . 1: ) ع( سه عنصر سر مشق ساز در حركت امام حسين 
 . طفهعا

جايى كـه جـاى فـداكارى     چه آن ،چه تبليغى ،چه سياسى -آميز  هاى مجاهدت ى اقدام همه 
 . بايد از موضع عزت باشد -جانى است 

بلكه در آن عاطفه بـا عشـق و محبـت و     ،خشك و صرفاً استداللى نيست ،ى عاشورا حادثه 
عاطفـه نقـش    ،آن هم در خود حادثه و هم در ادامـه و اسـتمرار   ،ترحم و گريه همراه است

 . تعيين كننده اي ايجاد كرده است

. 1بايد در تبليغ مبلغين نقش داشته باشد؛ ) ع( ذكر سه عنصر موجود در نهضت امام حسين 
 . عاطفه. 3حماسه و عزت . 2جنبه ي منطق و عمل 

تهي شدن جامعه ي اسالمي از معنويت و حقيقت اسالم بود؛  ،علت وقوع حادثه ي عاشورا 
 مردم هم اسمشان مسلمان و عده اي طرفدار اهل بيـت  ،نماز برقرار –اسالمي بود ظاهرش 

 . خطر اين جاست ،ولي باطنش پوك بود –) ع(

تنـه در مقابـل ايـن سـرعت      كنـد و يـك   حركت مى ،كند قيام مى ،ايستد مى) ع( امام حسين 
 ،مـي گيـرد   نتيجـه نيـز   ،براي اينكه جلوي انحطاط را بگيرد ،گيرد سراشيب سقوط قرار مى

 . كه در دنيا باقى مانده و تا ابد هم خواهد ماند ،لذاست
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 . اعتماد به خدا و موقع شناسي است ،الگو و مظهر اخالص) ع( امام حسين 

يكـى از آن  . كنـد  مردم را به خدا و دين نزديـك مـى   ،برخى كارهاست كه پرداختن به آنها 
  . شود همين عزاداريهاى سنّتى است كه باعث تقرّبِ بيشترِ مردم به دين مى ،كارها

به سروسينه زدن و مواكب عزا و  ،گريه كردن ،روضه خواندن ،در مجالس عزادارى نشستن 
از امورى است كه عواطف عمومى را نسبت به خانـدان   ،نداختنهاى عزادارى به راه ا دسته
 . كند و بسيار خوب است پرجوش مى ،پيغمبر

گويند  به ما مى» ي عاشوراعبرتها«گويند كه چه بايد بكنيم؛ ولى  به ما مى» ي عاشورادرسها« 
  . اى ممكن است اتّفاق بيفتد اى اتّفاق افتاده و چه واقعه كه چه حادثه

 . اين گنج را استخراج كنيم بايد بتوانيم كهيك گنج است  حادثه كربال 

كارى كنيم كه قمه زني سنتي جعلي است و از اموري است كه مربوط به دين نيست؛ نبايد  
الم در نظـر مسـلمانان و     بيـت علـيهم   اهل   يعنى جامعه محبِ ،آحاد جامعه اسالمىِ برتر السـ

 . منطق معرفى شوند خرافىِ بى عنوان يك گروه آدمهاى به ،غيرمسلمانان عالم

فقط اين نيست كه آن را بخوانند و بگويند و مـردم خوششـان بيايـد يـا متـأثر      كربال حادثه  
 . منشأ بركات و حركت است ،بلكهعاطفى بشوند؛ 

 . معرفت عاشورايي قله و اوج معارف اسالمي است 

	ايثار و شهادت ،تكيه بر فرهنگ بسيجي و جهاد - 6

 . فرهنگ جنگ و انقالب ضرورت حفاظت از  

آن  ،ى مقاومـت  روحيـه  و از بايسـتى تـاريخ مـا را تغذيـه كنـد     تحميلي هشت سال جنگ  
 . ى فداكارى همراه با اخالص استفاده كنيم روحيه

هنر وسيله اي است كه مي تواند حوادث هشت سـال دفـاع مقـدس را بـه دل و بصـيرت       
 . العاده برجسته اي است نقش فوق ،انسان تفهيم كند لذا نقش هنرمند مسلمان

حوادث بسيار پرشكوهى كه امروز به قلـم رزمنـدگان و بعضـاً شـهداى مـا بـر        خاطرات و 
 . براى ما درس است ،ى كاغذ نقش بسته و در اختيار همه است صفحه

 . شوند هاى الهى محسوب مى ذخيره ،براى دفاع از اين انقالب ،جانبازان و اسرا 

  دفاع مقدس به نسل نو؛ضرورت انتقال حماسه هاي  

 . فرهنگ رزمندگي و جهاد از نكات برجسته در فرهنگ اسالمي است 
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به ايثارگران در كارها و بخشهاى مختلف و سپردن مسؤوليتهاى گوناگون كشور  لزوم توجه 
 . آنهابه 

زيـادتر از   ،قانونى است امتيازاتي كه به ايثارگران يا بسيجي ها داده مي شود عالوه بر اينكه 
واقعـاً   ،نيست؛ بلكه در مقابل آنچه دستاورد تالش آنهاست ،آنچه كه آنها مستحقش هستند

 . به مراتب كمتر هم هست

ضرورت اولويت دادن به ايثارگران انقـالب اسـالمي در عرضـه منـابع مـالي و فرصـتها و        
 . امكانات دولتي در صحنه هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي

 . را به يك فرصت و به يك سرمايه تبديل كنندجنگ حادثه پرخسارت  بايدا ملته 

توان تبيـين و موشـكافى    بايد تبيين كرد و مى ما يك هزارم آنچه را كه درباره اين جنگ مى 
 . ايم هنوز بيان نكرده ،كرد

لزوم روايت پيروزي در هشت سال دفاع مقـدس و دفـاع مردانـه از خـاك كشـور توسـط        
 . نقاشان و اصحاب فرهنگ و هنر ،شاعران ،سينماگران ،نويسندگان ،هنرمندان

سالهاى مجاهدت خاموش و دشـوار آزادگـان عزيـز مـا در اسـارتگاههاى عـراق همچـون         
ايـد  براى تقويت ايمان و مقاومت و اميد براى نسـلهاى آينـده ب   است كه اى فرهنگى ذخيره

 . بكاربرود

 . نوي انقالب استمنشور مع ،و شهدا) ره( وصيتنامه امام 

ى پـرچم   احترام به جهاد و مجاهدان بايسـتى جـزو بخشـهاى برجسـته     ،احترام به شهيدان 
 . جمهورى اسالمى قرار بگيرد

 . ام به جوانهاى عزيز اين است كه شرح حال سرداران شهيد را بخوانيد من توصيه 

هنـاورى از جهـت   دريـاى پ  ،اگر چه كوتاه بود اما ايـن زنـدگى   ،)س( زهرا ى زندگى فاطمه 
جهاد و مبارزه و تالش و كار و صبر انقالبى و آموزش به اين و آن و سـخنرانى و دفـاع از   

زنـدگى جهـادى    ،ايـن . و در نهايـت هـم شـهادت اسـت     ،نبوت و امامت و نظام اسـالمى 
 . نظير است العاده و حقيقتاً بى زهراست كه بسيار عظيم و فوق ى فاطمه

و فداكاري را در درجه اول در خودمان و سـپس در مـردم تقويـت    ايثار  ،بايد روحيه ايمان 
 . زيرا همين روحيه ايثار بود كه در جنگ بصورت شهادت طلبي ظاهر شد ،كنيم

 . دستاورد انقالب اسالمي براي مردم است ،فرهنگ جهادي 

 ،كردند سنگرِ جهاد سازندگى كه غسل شهادت مى سنگرسازان بى جهادي روحيه الزم است 
اين روحيه بـا كـار علمـى و     چرا كه ،حفظ شود نشستند تا خاكريز بزنند ولدوزر مىروى ب
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نظم تشكيالتى هيچ منافاتى ندارد؛ بلكه اتفاقاً كار علمى را هم همين روحيه جهـادى بهتـر   
 . كند مى

  مهدويت و انتظارفرهنگ تكيه بر  - 7
 . مبارزه كند و زنده بماند ،پيش ببرد ،شود انسان تالش و حركت كند اميد موجب مى 

دهـد ابـدى    يعنى اين وضعيتى كه امروز رنجتـان مـى   ،گويند انتظار بكشيد وقتى به شما مى 
از آن همه پـيچ و خمهـاى    ،اين عقيده است كه شيعه را تا امروز ،نيست و تمام خواهد شد

 . عبور داده است ،راهش قرار داده بودندعجيب و غريبى كه در سر 

 . استباعث ايجاد مشكل براى استكبار و استعمار  ،نفس اعتقاد به مهدى موعود  

گذارد مردم تسليم شوند؛ به شرطى كه اين عقيده را درسـت   نمى ،)عج( عقيده به امام زمان 
  . بفهمند

اميـد را در دلهـا زنـده     ،هاعتقاد به مهدويت و به وجود مقـدس مهـدى موعـود ارواحنافـدا     
كوشند آن را در ذهنهاى مردم  مى ،البته وقتى نتوانستند اين عقيده را از مردم بگيرند. كند مى

 . خراب كنند

در معرفت و اخـالق   ،هرچه كه در صالح خود -بخصوص شما جوانان  -شما مردم عزيز  
آينـده را نزديكتـر   ايـن   ،و رفتار و كسب صالحيتها در وجود خودتان بيشـتر تـالش كنيـد   

روز ظهور امـام   ،آن روز ،كه آحاد بشر بتوانند بر روي حرف حق خود بايستند خواهيد كرد
 . است) عج( زمان

مطلـب   ،ايـن . بلكه حتمى است ،نه فقط ممكن است ،نابود كردن بناى ظلم در سطح جهان 
شـود   مـى  ،نىبسيار مهمى است كه نسلهاى بشرى امروز معتقد باشند كه در مقابل ظلم جها

 . كارى كرد

آن  ،وقتى ملتى معتقد است نقشه ظالمانه و شيطانىِ امروز در كـلّ عـالم قابـل تغييـر اسـت      
تسلّط ستمگران را براى هميشـه بـه    ،كند دست تقدير يابد و احساس مى ملت شجاعت مى

 . طور مسلّم ننوشته است

آن مبـارزه و در مقابـل آن   شـود بـا    قابل زوال است و ابدى نيست؛ مى ،نظم ظالمانه جهانى 
 . ايستادگى كرد

احتيـاج بـه ايـن دارد كـه      ،شـود  عدالت در هيچ نقطه عـالم مسـتقر نمـى    ،با زبان نصيحت 
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قـدرت را در دسـت داشـته باشـند و بـا زبـان قـدرت بـا          ،طلـب  انسانهاى صالح و عدالت
 . زورگويان حرف بزنند

اين است كه از لحاظ معنوى و اخالقى و عملـى  ) عج( بزرگترين وظيفه منتظران امام زمان 
و پيوندهاى دينى و اعتقادى و عـاطفى بـا مـؤمنين و همچنـين بـراى پنجـه درافكنـدن بـا         

  . خود را آماده كنند ،زورگويان
معنايش اين نيست كه مردم با . در آتش است ،پرچم مهدويت را بلند كند كه اگر كسي اين 

بـد   ،ايـن . ى الهـى اسـالمى مبـارزه و قيـام نكننـد      براى تشكيل جامعه و ظلم مبارزه نكنند
 . فهميدن دين است

ها موجب شد كه انقالب اسالمى بر بسيارى از اين  روش اسالمى تبيين است و همين تبيين 
 . هاى تاريخى و تربيتهاى غلط فائق بيايد و فائق آمد زمينه پيش

تبـديل كـردن    ،كند يد و همه كارها را درست مىآ مى) عج( اين عقيده كه بگويند امام زمان 
 . آور است به يك داروى مخدر و خواب ،يك داروى مقوى

 ،نـه  ،اعتقاد به حضرت مهدى ارواحنافداه را فقط به جنبه آرمانى آن خـتم كـرد   نبايد مسأله 
 . اين آرمانى است كه بايد به دنبال آن عمل بيايد

ر از عـدل و داد خواهـد    ) عج( ما نبايد فكر كنيم كه چون امام زمان  خواهد آمد و دنيا را پـ
ما امروز وظيفه داريم در آن جهت حركت كنيم تا  ،بعكس ،اى نداريم؛ نه امروز وظيفه ،كرد

  . براى ظهور آن بزرگوار آماده شويم

  تكيه بر قدرت ايمان و معنويت - 8
ا و بـا اهميـت دادن و زنـده    با مطرح شدن آرمانهـ  ،با همتهاى بلند ،با ايمانها ،نظام اسالمى 

 . رود آيد و حفظ مى شود و پيش مى داشتنِ شعارها به وجود مى نگه

عايق و مانع علم و پيشرفت علمى اسـت؛   ،وانمود كنند كه ديندارى مي كنند سعى دشمنان 
آدم الابـالى و   زيـرا  احتياج بـه نـوعى ايمـان دارد    ،پيشرفت علمى ،اما درست بعكس است

معموالً دنبال تحقيقات  ،زه و كسى كه دنبال بازده نقد و بازده شخصى استبندوبار و هر بى
 . رود دشوار علمى نمى

كنـد؛ مگـر    ى الهى تغيير پيدا نمـى  هيچ حقيقت و واقعيتى در متن زندگى يك ملت به اراده 
اين صريحِ آيات قرآنى و جزو معـارف قطعـى   . وقتى كه خود آن ملت بر آن همت بگمارد

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir

rahyaft
Text Box



 
 

 

77

 اصول و الزامات و راهبردهاي مقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم: فصل پنجم

 . دينى است

 ،كه بايد اين ايمان را تـأمين كـرد؛ نـه فقـط در دل     ،اساس كار در نظام اسالمى ايمان است 
 . ى اقدامها ها و در همه ريزى در برنامه ،بلكه در عمل

هـيچ بمبـى و هـيچ موشـكى      ،هـيچ سـالحى   ،اگر نسل جوانِ ما با ايمان در صحنه بايستد 
 . تواند اين ملت را به زانو درآورد نمى

تربيت معنوى و دينى و تحصيالت اسالمى و معرفتى و دانسـتن  . را قدر بدانيدجوانىِ خود  
خواهـد   تاريخ و پيشرفت علمى را قدر بدانيد و در اين راهها بكوشيد و بدانيد دشـمن مـى  

 . شما ترقّى نكنيد و كشور خود را آباد نسازيد

ايـم كـامالً برخاسـته از     بلكه توانسـته  ،ساالرى را نه جدا و بيگانه از معنويت و دين ما مردم 
  . دين و معنويت در كشورمان مستقر كنيم

غارت ثروت ملتها و فقر عجيبـى كـه بـر     ،شكافهاى طبقاتى ،ظلمها ،استكبارها ،اين جنگها 
  . همه بر اثر نبود معنويت است ،بخش عظيمى از مردم دنيا حاكم است

ساالرى دينـى خـود    ردميى در الگوى جديد م اصولى و ريشه ،معنويت را به شكل جوهرى 
  . ايم گنجانده

بـا تبليغـات دشـمنان     ،دلى كه از ايمان برخوردار است و منشأ تقوا در انديشه و عمل است 
  . شود گمراه نمى

حق كشي و مردم كشـي بـا تـالش همـه      ،بي عدالتي ،مبارزه با ظلم و جور ،وظيفه معلمين 
 . معرفت و ايمان نمي شود انجام داد زيرا اين مبارزه را با دست خالي از علم و ،جانبه است

از آن تغذيه كرده و خوشبختانه از  ،اليزالى است كه انقالببنيه و منبع  ،تدين و تعبد ،ايمان 
 . خيلى از آسيبها دور مانده است

 بوسـيله ي تقويـت   ،اقتصـادي و فرهنگـي   ،لزوم مستحكم كردن پايه ها و بنيانهاي سياسي 
  . خودشان فرهنگى مواريث و دين به مردم ايمان

الزم است پايه هاي يك ايمان روشن بينانه و استوار را در ذهـن نسـلهاي جـوان و رو بـه      
 و ايمانِ روشـن بينانـه   ،انديشى گرى و سست ؛ ايمانِ دور ازخرافهرشد خودمان تقويت كنيم

 . اى نباشد ى آتشهاى تعصب فرقه ايمانى كه در هيچ بخشى برافروزنده

 ،هر انسـانى «: گويند مى. پذير است آسيب ،اند كه انسان اثر تجربه فهميدهبر  ،نهادهاى دشمن 
. توان فاسـد كـرد   متّقين را نمى؛ گويند؛ با يك استثنا البته راست مى ». قابل فاسد شدن است

 . فهمند آنها معناى تقوا را ديگر نمى
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نشد كه ديگـرى بـه   باعث  ،راز اصلى اين كه انبيا از ميدان در نرفتند و شكست يكى از آنها 
  . خسته نشدن و از ميدان در نرفتن است. مصاف باطل نرود

به خاطر اين است كه خودباورى و اتّكاى به خدا و باور  ،هرجا مشكلى براى ما باقى مانده 
  . جا ضعيف شده است ايمان و محبت مردم در آن

امـا  شكسـت دهـد و تـار و مـار كنـد؛       ،سـركوب كنـد   ،ممكن است دشمن خارجى بيايد 
 . شود كند و سبز مى ماند و در جايى سر بلند مى تواند نابود كند باالخره ايمان مى نمى

  ) ره(ارزشها و آرمانهاي انقالب و راه امام ،اصول پايبندي به - 9
 . در دلهاى شما ضعيف بشود ،نگذاريد احساس غيرت انقالبى و تكليف در مقابل انقالب 

دهند كه انقالب اسالمى راه مبارزه با ظلـم و اسـتكبار و    همه عمالً و قوالً نشان ،الزم است 
 . فساد را رها نكرده و هرگز نخواهد كرد

ى مبارزاتى كه ملت ايران به رهبرى امـام بزرگـوار انجـام داد تـا انقـالب بـه        هدف از همه 
 ،ى تالشهايى كه بعد از پيـروزى انقـالب در ايـن كشـور انجـام شـد       پيروزى رسيد و همه

 . ى اسالمى بود طيبه تشكيل حيات

بلكه بـراى بشـريت مبـارزه     ،نه فقط براى خودمان ،ى اسالمى خاطر تحقق حيات طيبه ما به 
 . كنيم مى

گونه تخطى و تخلفى را از اصول اساسى نظام  بنديهاى نظام توجه كنيد و هيچ بايد به حيطه  
 ،دگى كرديـد وقتـى رسـي   ،وقتى اغماض نكرديد. و انقالب اسالمى تحمل و اغماض نكنيد

 . همه چيز درست خواهد شد

 شعارها و هدفهاي انقالب در كنار سازندگي كشور؛ ،لزوم حفظ ارزشها 

تصـورى متعلـق بـه     ،با تعقيب هدفهاى انقالب منافات دارد ،كه سازندگى كشورتصور اين 
 . دشمنان است

: ماننـد  لزوم پايبندي مسئوالن به ارزشهاي اسالمي و دوري از عـوارض نظامهـاي طـاغوتي    
تكبـر و دوري از   ،فساد مـالي و اداري  ،زدوبند نامشروع ،عشرت طلبي ،بيماري رفاه زدگي

 . دسته بنديهاي ناسالم و ترجيح مقاصد باندي بر مصالح عمومي و امثال اينها ،مردم

 . نظام دينى و ارزشى نگهداشت ،بايد نظام را 

 . آمريكاضرورت وجود روح ايستادگي و انعطاف ناپذيري در مقابل  
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اى جـز ايـن نـدارد كـه      هيچ چاره ،و پيروان راستين اسالم اگر درصدد نجاتند دنياى اسالم 
 . خطّ ايران اسالمى و راه امام را مشى كند

 :) ره( لزوم اهتمام به خطوط و رؤس اصلي بينش و سلوك عملي و حكومتي امام راحل 
  . اشتن سرِ سازش با اين قدرتهاايستادگى در برابر تحميل و نفوذ قدرتهاى خارجى و ند. 1 
هـاى   اهتمام به تعبد وعمل فردى و ايستادگى در برابر سـلطه شـيطان نفـس و وسوسـه    . 2 

  نفسانى
  دانستن آنها» اصل«اهميت دادن به توانايى ملتها و . 3 
  افكنى استكبار اصرار بر وحدت مسلمين و مبارزه با تفرقه. 4 
با دولتها؛ مگر استثناهايى كه هركدام استداللى قـوى   اصرار بر ايجاد روابط سالم دوستانه. 5 

  پشت سرش بود
  اصرار بر شكستن حصار تحجر و التقاط در فهم و عمل اسالمى و التزام به اسالم ناب. 6 
  نقش محورى دادن به نجات محرومين و تأمين عدالت اجتماعى. 7 
  صهيونيستىتوجه ويژه به مبارزه با رژيم اشغالگر قدس و رژيم غاصب . 8 
حفظ وحدت ملى و ايجاد يكپارچگى در ميان ملت ايران و اصرار بر مقابله و مبارزه بـا  . 9 

  هر شعار تفرقه افكنانه
  حفظ مردمى بودن حكومت و ايجاد رابطه با مردم و حفظ ارتباط با آنها. 10 
اصرار بر سازندگى كشور و تحويل يك نمونه عملـى از كشـور و جامعـه اسـالمى بـه      . 11 

  هانج
به آرمانها   . رمز ماندگاري نظام اسالمي است ،پايبندي

احتـرام و  به خاطر  ،ايم هرجا كه توفيق داشته و موفّق شدهزيرا  ،ضرورت پايبندي به اصول 
  . انحراف از اصول بودهخاطر  به ،ايم هرجا ناكامى داشتهو ،رعايت اصول انقالب

 . است تأمين كننده ي دنيا و آخرت ،)ره( ادامه خط امام 

و  ،و تبيين خط ايشـان بـراي افكـار و اذهـان    ) ره( ضرورت زنده نگه داشتن ياد و نام امام 
فهماندن اين نكته كه احكام اسالم و روحيه عزت اسالمي دو نقطه ي روشن بود كـه امـام   

 . آنرا دنبال مي كرد

نـا اصـولگرا   به ايـن مع  ،پايبند هستيم اصول اسالمي و انقالبي ،ما به اصولِ ارزشى خودمان 
بـه   ،؛ نه به آن معنايى كه دشمن بخواهد مـا را دشـنام دهـد   و به آن افتخار مي كنيم هستيم

 . نافهم و خشك مغز ،عقب مانده ،معني متحجر
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رحمـه  ( ضرورت زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ي ديني و سياسي حضرت امام خميني 
و برجسته كردن نقـش آن بعنـوان يـك     ،در همه ي سياستگذاريها و برنامه ريزيها) اهللا عليه

 . معيار اساسي

ضرورت رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزشـهاي اسـالمي    
 و انقالبي

انقـالب و نهضـت    لذا ،آورد هيچ ارزشى را باالتر از ارزش اسالم به حساب نمى ،)ره( امام 
 . براى حاكميت اسالم بود ،امام

اسالم را روى دست گرفـت و   ،پوشى اين بود كه صريح و بدون پرده) ره( سرِّ موفقيت امام 
 . خواهم براى اسالم كار كنم و همه چيز در سايه اسالم است اعالم كرد من مى

تعقيـب هـدف و حاكميـت    . 1؛ ) ره( لزوم پايبندي به سرفصلهاي مهم در خـط و راه امـام   
. 4. ك به طبقات مستضـعف و محـروم  عدالت اجتماعي و كم. 3. تكيه به مردم. 2. اسالمي

عالقه و حساسيت نسبت به سرنوشت مسـلمانان  . 5. دشمن شناسي و فريب نخوردن از او
 . تعالي علمي و سازندگي كشور. 6. عالم

 ،نظام دينـى  ،استقالل ،اسالم ،هاى فكرى يك نظام و يك اساس حكومتى است پايه ،اصول 
ت و كشور به سمت متدين شدن و جامعـه را  جهتگيرىِ عمومى مل ،رعايت قوانين اسالمى

 . از اصول است ،به سمت جامعه اسالمىِ كامل كشاندن

جامعـه دچـار ناكـامى     ،پيشرفت و نوآورى براساس ارزشهاى انقالب نباشد ،اگر اصالحات 
 . خواهد شد

 . در چارچوب ارزشها تحول و حركت به جلو را با جديت تمام دنبال كنيم ،ضروري است 

البتـه بـه تحـول هـم      ،اگر اين پايبندى را خوب حفظ كننـد  ،كه پايبند به ارزشهايند كسانى 
كسانى هم كه پايبند و دلبسته تحول و پيشرفت و روبه جلو رفتن و تغيير  و ،اعتنا نباشند بى

جامعـه از هـر دو    ،البته به ارزشها هم توجه داشته باشـند  ،اگر اين را حفظ كنند ،و تبديلند
 . برد و هر دو جناح به نفع جامعه عمل خواهند كرد سود خواهد

 ،يعنى يك حركت بزرگ و رو به جلـو  ،اصالً انقالب ،طلبى جزو ذات انقالب است اصالح 
اين پيشـروندگى يعنـى   . كه اين حركت هرگز ايستايى ندارد و به طور دائم پيشرونده است

 . طلبى همان اصالح

 خـود  سياسـى  و اقتصادى و فرهنگى بنيانهاى و مكني مستحكم و استوار را خود ،الزم است 
 . گيرد مى صورت بنيانها به بخشيدن استحكام با تنها ،زيرا مقاومت ،ببخشيم استحكام را
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 . استوار كردن ارزشهاي انقالب اسالمي در انديشه و عمل ضرورت 

هرجـا كارهـا لنـگ     ،واقعاً پيش رفتـيم  ،هرجا با اصول و تفكرات انقالبي اصيل جلو رفتيم 
طلبـى و فسـاد و    كـه منجـر بـه نفـع     سـت ها يى ريشه ها و بى ايمانى بى وجودخاطر  به ،است

 . شود بازى و امثال اينها مى تبعيض و رفيق

 . ضرورت تقويت ارزشهاي ديني و ملي توسط كارگردانان سينما و تلويزيون 

روشـها  زيـرا   ،اصول است براي بقاء ،همه دشمني و خصومتي كه با انقالب انجام مي گيرد 
  . مانند باقى مىانقالب لكن مبانى و اصول  ،كنند تغيير پيدا مى

فراموش نشود؛ دلمان خوش نباشـد بـه    ،از دست نرودانقالب سيرت و  مراقب باشيم روح 
 ؛حفظ صورت و قالب

و  -ى دانشگاهى  يعنى طبقه -بين و روشنفكر جامعه  ى روشن چشم بيناى طبقه ،الزم است 
بايـد ايـن مسـئوليت را هميشـه      ،مواظب تغيير سيرت انقالب باشدبيناى دانشجويان  چشم

 . براى خودش قائل باشد

 . آرمانها و جهتگيريهاي انقالب ،ضرورت جلوگيري از انحراف در هدفها 

 ،هويـت اسـالمي   ى اعتقـادى و فكـرى و سياسـىِ   و شاخص ها برجسته كردن مرزهالزوم  
كـار و تـالش    ،زيسـتى مسـئوالن   ساده ،طلبى شاخص عدالتجهت جلوگيري از انحرافات؛ 

ى  ورزى و سـلطه  ايستادگى قاطع در مقابـل طمـع   ،وقفه طلب و پويائى علمى بى ،مخلصانه
 ،اعتمـاد مـردم   ،جهـاد و شـهادت   ،اجتناب از اشرافي گـري  ،دفاع از حقوق ملى ،بيگانگان

 . نزديكي با ملتهاي مسلمان ،شجاعت در برابر دشمن

و ) ره( ده و نمايان نگه داشتن انديشـه ي دينـي و سياسـي حضـرت امـام خمينـي      لزوم زن 
برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياسـت گـذاري هـا و برنامـه     

 . ريزي ها

 از خـط مبـارك امـام    و از ارزشهاى اسالمى ،خطر بزرگ براى كشور ما جدا شدن از مردم 
 . است؛ اينها براى كشور ما خطر است) ره(

در يك حركت اجتمـاعى صـيانت نشـود و     ،اگر جهتگيرى به سمت هدفها در يك انقالب 
آن انقالب به ضد خود تبديل خواهد شد؛ در جهـت عكـس اهـداف خـود      ،محفوظ نماند

 . عمل خواهد كرد

 با پـرچم رسـمى و   معموالً ،آيند آن كسانى كه در پى تغيير هويت انقالب بر مى ،آگاه باشيد 
آيند؛ آنچنانى حركت نميكنند كه معلوم بشود اينها دارنـد بـا ايـن حركـت      با تابلو جلو نمى
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يك  ،يك اقدامى ميكنند ،مخالفت ميكنند؛ حتّى گاهى به عنوان طرفدارى از حركت انقالب
ر زاويه ايجاد ميكنند؛ انقـالب از جهتگيـرى خـود بكلـى دو     ،كارى ميكنند ،اظهارى ميكنند

 . بركنار ميشود ،افتد مى

 . خود امام و خط امام است ،ي انقالببهترين شاخصها 

همان طور  ،همان طور كه خود او گفت -بايستى به طور روشن و واضح ) ره( مواضع امام 
تبيين شود؛ اين مالك راه امام و خط امـام و صـراط مسـتقيم انقـالب      -كه خود او نوشت 

 . است

را پنهان ) ره( ما مواضع امام ،خوششان بيايد) ره( يد و عمر از امامنميشود به خاطر اينكه ز 
 . كمرنگ كنيم ،آيد كنيم يا پوشيده كنيم يا آن چيزهائى كه به نظرمان تند مى

 . خدمت به امام نيست ،سلب هويت از امام. هويت است امام بى ،منهاى خط امام) ره( امام 

امامى اسـت كـه در ايـن     ،امامى كه دنيا را تكان داد. را بخوانيد) ره( ى امام برويد وصيتنامه 
 . در اين آثار و گفتار منعكس است ،وصيتنامه منعكس است

ى اسالم نـاب محمـدى اسـت؛     مسئله ،ترين نقطه در مبانى امام و نظرات امام اولين و اصلى 
 مـدافع حقـوق پابرهنگـان و    ،طرفـدار محرومـان   ،مجاهد ،عدالتخواه ،ستيز يعنى اسالم ظلم

 . رنجديدگان و مستضعفان

امكـان نـدارد كـه     ،ى شريعت اسالمى و تفكر اسالمى نباشد اگر نظام سياسى كشور بر پايه 
ى واقعـى   مبارزه ،با زورگويان يك جامعه ،با زورگويان عالم ،اسالم بتواند با ستمگران عالم

 . و حقيقى بكند

بـه معنـاى    -نت اسـالم  صيانت از جمهورى اسالمى است؛ چون صـيا  ،ترين واجبها واجب 
 . ى به صيانت از نظام سياسى اسالمى است وابسته -حقيقى كلمه 

 . ى سياست بايد تابع تفكر و فكر و مبانى اسالمى و مذهبى باشد تولّى و تبرّى در عرصه 

مـزدوران   ،صهيونيسـت غاصـب   ،اگر ديديم مواضع ما جورى است كه آمريكـاى مسـتكبر   
احتـرام   ،معاندين امام و اسالم و انقالب از ما تجليل ميكننـد مخالفين و  ،قدرتهاى گوناگون

 . بايستى در مواضعمان شك كنيم ،ميكنند

دوسـتى   مـردم  ،عدالت ،تقوا ،علم ،مالك مسؤوالن حكومت ،به بركت انقالب در اين كشور 
 . و گزينش مردم است

 . تعالي اخالقي انسانهاست ،اساس كار حكومت اسالمي 

 . در مركز توجهات جهانى قرار دارد يژه جمهوري اسالميو بطور و امروز دين 
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فرهنـگ آزادى  «و هـم  » فرهنگ خفقان و سرجنبانيدن و جمـود «انقالب اسالمى آمد تا هم  
 ،»آزادى بيان« ،را نقد و اصالح كند و فضائى بسازد كه در آن» مهار و خودخواهانه غربى بى

تبـديل   ،و نه به هيچ چيز ديگرى» گرانمنطق و اخالق و حقوق معنوى و مادى دي«مقيد به 
 . به فرهنگ اجتماعى و حكومتى گردد

	اعتماد به نفس و خودباوري ،تكيه بر هويت ملي و انقالبي -10

شما آن را از او امانت بگيريد و بعد هـم  . تواند با آن كار كند اى دارد كه مى همسايه وسيله  
نيـازى بـه    اين بى ،در مقياس يك ملت. نياز كنيد سعيتان بر اين باشد كه خودتان را از او بى

. فرهنگى و در يـك كـالم اسـتقالل همـه جانبـه اسـت       ،فنّى ،عملى ،معناى استقالل علمى
 . المى از ابتدا به دنبال چنين استقاللى بوده استانقالب اس

توانـد روى   ملت ايران مى د كهنتعليم دهنيز د و به ديگران نبايد نشان بده معلمان و اساتيد 
 . پاى خود بايستد

 ،نياز باشـد  نه اينكه از ديگران بكلى بى. كشور در مسائل حياتى و اساسى بايد خودكفا باشد 
طورى روابطش را تنظيم كنـد كـه اگـر     ،در چيزى احتياج دارد ،كشورىاما اگر به كسى يا 

 . دچار مشكل نشود ،خواست آن را به دست آورد

عزّت و سربلندى خود را از اسـتقامت و خودبـاورى و نفـى خودبـاختگى بـه       ،ملت ايران 
 . دست آورده است

 . شود استقالل يك ملت جز با استقالل فرهنگى تأمين نمى ،بدانيد 

كار كند؛ با فكـر و مغـزِ خـود بينديشـد و      ،براى خود و يك ملت با دست خوداست  الزم 
 . كه از همه تجارب هم استفاده كند اجتهاد كند و با ابتكار خود پيش برود؛ ضمن اين

هـاى موجـود دنيـا     ما بايد به فناورى جهشى دست پيدا كنيم؛ ما بايـد بتـوانيم بـر فنـاورى     
 . ختراع صددرصد ايرانى را در بازارهاى دنيا مطرح كنيمبيفزاييم؛ ما بايد بتوانيم ا

خودباورىِ ملـىِ عظـيم و    ،استقالل ،عزّت ،احساس اتّكاء به نفس ،دستاورد ارزشمند جنگ 
احساس اعتقاد به اين بود كه اگر يك ملت حول محور ايمان به خدا و عمل صـالح جمـع   

 . شد معجزات نشدنى يكى پس از ديگرى قابل شدن خواهد ،شوند

  هنري و سياسي در مقابل غرب؛ ،ضرورت حفظ استقاللِ حركت علمي 
آداب و عاداتش را خودش انتخـاب   ،عقايد ،هر ملتى بايد روى پاى خود بايستد و فرهنگ 
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  "؟كنيد گونه رفتار مى شما چرا اين":هيچ قدرتى حق ندارد به ملتها بگويد. كند
اگـر ملتـى   . ارادگى خود ملتهاست بى ،كند ىآن عاملى كه ملتها را در مقابل قدرتها ضعيف م 

هـيچ قـدرتى    ،به خدا متّكـى باشـد و دسـتور الهـى را اطاعـت نمايـد       ،با اراده حركت كند
 . تواند مويى از سرِ او كم كند نمى

كنـيم   ها استفاده مى البته با همه دنيا ارتباط داريم؛ ز تجربه. ما هيچ احتياجى به بيگانه نداريم 
م؛ اما بر اصول و ارزشها و مصالح ملى و هويت اسـالمىِ ايـن ملـت تكيـه     و مبادالت داري

 . اين نبايد مورد تهديد قرار گيرد؛ اين رمز قدرت ماست. كنيم مى

 ؛ارزشها و مواضع و مصالح ملىلزوم پافشاري بر  
بايد اين بندهاى اختـاپوس فرهنگـىِ    ،اقتصادي و فرهنگي ،ضرورت حفظ استقالل سياسي 

 . ى غرب را از دست و پاى خودمان باز كنيم به وسيله ى تحميل شده

 . ابتكارهاى مردمى و ارزشهاى اخالقى هم خودباورى داشته باشيم ،فلسفه ،بايد در سياست 

براى  ،ى فرهنگ به اين است كه يك ملت به سنتهاى خود پايبند باشد عزت ملى در عرصه 
به اينكه ديگران بگويند آقا شما  ،نشود مقلد فرهنگهاى بيگانه و مهاجم ،آنها ارج قائل باشد

 . اعتناء نكند ،مرتجعيد

 ،ى شخصـيت او  و عناصـر تشـكيل دهنـده   ) ره( شخص امام ،در ايجاد اعتماد به نفس ملى 
 . يكى از بيشترين تأثيرها را داشت

ى فعاليتهاى خود آن  از اعماق دل بپذيرد و در همهالزم است نسل جوان اعتماد به نفس را  
 . ر و مالك قرار بدهدرا محو

 . اعتماد به نفس ملي بايد در نخبگان كشور بروز كند 

حالت انتظـار كمـك ديگـران و انتظـار دسـتگيرى       ،حالت انسان ،وقتى اعتماد به نفس نبود 
 . ديگران است

 . اعتماد به نفس ملى يكى از ضرورتهاى ملت ماست 

ا برجسته كنيد؛ شما در نشـريات  ر ،چيزهائى كه اعتماد به نفس را تقويت ميكند الزم است 
دانشـجوها در محـيط    ،دانشجوها در تشكلهاى دانشجوئى ،استاد در سر كالس ،دانشجوئى

 . اثرگذارى خودشان

 استقالل سياسى؛ ايمان عميق مـردم  ،خودباوري ملي و فرهنگي: سرمايه ي امام براي كشور 
نخـوردن در برابـر   شجاعت ملت و مسؤوالن ما در مقابـل تهديـدهاى دشـمن و فريـب      و

 . هاى او تمجيدها و تطميع
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 ،ى استغناى فرهنگى و استقالل فرهنگى معارضه دارد هر حركتى را كه با روحيه الزم است 
 . با چشم بدبينى به آن نگاه كنيد و بدانيد كه هدايت شده است

 . لزوم تقويت و پيشرفت استقالل و خودباوري فرهنگي در كشور 

جـوى جهـانى ضـرر     خواه و دخالت هاى زياده سياست ،ملت ايران از استقالل و خودباورى 
 . بردند مى

عبـارت اسـت از    ،سم بزرگ عبارت است از وابستگى؛ و پادزهر اين سـم  ،براى يك ملت 
خود را اداره كـردن و   ،روى پاى خود ايستادن ،استقالل علمى ،استقالل فكرى ،خودآگاهى

 . خود را محتاج ديگران نديدن

 خودتـان و در  را در» تـوانيم  مـا مـى  «كه  نفس و اين روح اتكاءبه ،روح اميد ،ىروح جويندگ 
 . بين نسلِ خودتان تقويت كنيد

 . به گوش مردم برسد ي علميپيشرفتهاالزم است  

همـه   ،ى بيگانه مشغول كار اسـت  بدون سلطه ملت در محيطى كه خودباورى وجود دارد و 
 . توان فتح كرد يى را مى نوع قله

بدانيد كه اين خوشبينى و اميـد  . روح خوشبينى و اميدتان نسبت به آينده را از دست ندهيد 
 . بجاست

اميـدوارى   ،دانـد كـه بزرگتـرين دشـمن او     مـى . خواهد اميد را در دلهـا بميرانـد   دشمن مى 
  . شماست

دست حاجت به طرف دشـمن نبايـد   . مسؤولين بايد به ملت و استعدادهاى ملّت تكيه كنند 
 . كرددراز 

ما نبايد ايـن  . منتظر اظهار ضعف و عجز از طرف ملت طرفدار قرآن و اسالم است ،دشمن 
 . ضعفى هست ،فرصت و امكان را به دشمن بدهيم كه خيال يا احساس كند كه در ميان ما

 ،هاى گوناگونى كه در اين كشـور هسـت   با سرمايه ،دست در دست يكديگر ،ملت و دولت 
مـورد   ،غيـر ايرانـى  . به دست ايرانى بايد ساخته شود ،اين كشور. ندبايد اين كشور را بساز

 . اعتماد نيست

هدف انقالب در درجه اول اين بود كه نظامى در داخل كشور به وجود بياورد كـه وابسـته    
 . نباشد

استعدادها و منابع عظيم انسانى  ،خيرات ،ملتى كه به يك قدرت خارج از خود وابسته است 
 . نه در راه خير ملت ،شود اش در جهت خواست آن قدرت خارجى مصرف مى و مادى
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 . ملت ما به اتّكاى نفس و كاوش در خود نياز دارد. ملت ايران به كسى احتياج ندارد 

 . ه و توكل ملت و تدبير مسئوالن مهم استاراد ،تبليغات دشمن مهم نيست 

 . عامل پيشرفت كشور است ،قطع رابطه با استكبار 

خواهنـد بـر كشـور مـا      ارتباط و اتّصال با كسانى كـه مـى   ،ارتباط با دشمنان ملت و كشور 
خواهنـد ثـروت ايـن مملكـت را بـه نفـع        قصد دوستى با ما ندارند و مـى  و حكومت كنند

 . ز ضرر و زيان حاصلى براى ملت ما نداردج ،خودشان مصادره كنند

اللّهـى و مهندسـين معتقـد بـه      بيشترِ كارهاى سازنده و مؤثّر را همين عناصر مؤمن و حزب 
 . دهند انقالب و فعاالن و مديران دلسوز نسبت به مملكت و نظام انجام مى

نظـر مـن    بـه  ،اگـر ايـن نباشـد    زيـرا . اعتماد به نفس مديران و مسؤوالن كشور استلزوم  
 . هاى سازندگى كشور متزلزل خواهد شد پايه

آموزان ما از دوران مدرسه و دانشجويان ما و كسانى كه تـازه وارد   بايد سعى كنيم كه دانش 
هـا و فهـم خـودى     توان با تحليلها و انگيـزه  روح اعتماد به نفس را و اين كه مى ،كار شدند

 . حفظ و تقويت كنند ،مسائل را حل كرد

مهمتـرين چيـزى اسـت كـه در زمينـه مسـائل        ،ستگى به تحليلها و نظرهاى بيگانهعدم دلب 
 . الزم است كه در كلّ تشكيالت وجود داشته باشد ،ارزشى

نيازى ندارد كه روشـهاى زنـدگى خـود را از ديگـران تقليـد كنـد؛ زيـرا داراى         ملت ايران 
سنتهاى اصيل ملّـى   ودستورات الهى  ،اسالم آموزشهاى قرآنى ،فرهنگ غنى و عميقى است

مرفّه و همراه بـا عـزّت    ،باشكوه ،زيبا ،تواند يك زندگى شيرين مى كهو بومى خود را دارد 
 . درا براى خود ترتيب ده

 . يك نظام بايستى هميشه از لحاظ نظامى هوشيار باشيم ،يك ملت ،ما به عنوان يك كشور 

  تحول و خودسازي فرهنگي و معنوي -11
از ايـن زورگوييهـا و خباثتهـا     ،تر است از وضع دنيا و انقالب دلبسته هر كسى كه به اسالم 

 . بايد بيشتر به خود بپردازد و خود را اصالح كند ،بيشتر ناراحت است

دچار هواى نفـس   ،شود كسى در درون خود و در عمل شخصىِ خود تقوا نداشته باشد نمى 
 . ه عدالت را اجرا كندتواند در جامع اما ادعا كند كه مى ،و اسير شيطان باشد

 آند و نبايد با جمهورى اسالمى دايم در ارتباط باش ،افرادي كه به خارج از كشور مي روند 
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تغذيـه   -يعنى ايمان و تدين و تقـوا   -را از لحاظ اين خصوصيات معنوى  آنها كه ارتباطى
 كند

بايد شـروع   گذارد اول امامت و پيشوايىِ جامعه مى ،هر كس كه خود را در معرض رياست 
با سيره و روش و رفتارِ خـود   ،به تأديب و تربيت خود كند؛ بعد شروع به تربيت مردم كند

 . نه فقط با زبان خود

 لـذا  ،خوشحال و سرافراز است؛ بدون تأسف و اندوه است ،هر كس طبق تكليف عمل كند 
به سمت حيات معنوى اوليـاى خـدا حركـت     و متحول بشويم ،بايد خودمان را عالج كنيم

 . عالج همه دردهادر دنيا و براى همه است ،اين. كنيم

 . الزمه تداوم انقالب است ،و عدم انحراف تحول اخالقي 

 . لزوم حركت به سمت تحول كامل فرهنگي  

 . تحول معنوى و روحى انسانهاست ،اولين و مهمترين كارى كه پيش روى ما قرار دارد 

مقدمه و شرط اساسي براي ديگر سازي وجهان سازي و ايجاد تحول وپيمـودن   ،خودسازي 
 . راههاي دشوار است

عـالج همـه    ،ايـن . به سمت حيات معنوى اولياى خدا حركـت كنـيم   و بايد متحول بشويم 
 . دردهادر دنيا و براى همه است

 . در رأس تمام كارهاى نيك و خودسازيها قرار دارد ،ي نفسمبارزه با هوا 

كنـد؛ آنهـا را    جوانـان را مسـتحكم مـى    ،عبادات اجتماعى و عبادات سياسى ،عبادات فردى 
نفـوذ عوامـل فسـاد و در مقابـل تهـاجم       ،نفوذ دشـمن  ،ناپذير و در مقابل نفوذ شيطان خلل

 . كند ناپذير مى آسيب ،فرهنگى

 . لزوم نوسازي معنوي يعني استقرار عدالت اجتماعي به معناي كامل 

سالح ايمان مخلصانه و عمـل   ،قادر به مقابله با آن نيست ،ه هيچ دشمن مادىآن سالحى ك 
انجام  ،كار را براى خدا و به عشق انجام وظيفه ،كه انسان اخالص يعنى اين. مخلصانه است

 . دهد

و بـه   به بركت اتّكاء و اميدوارى به خداوندگار ،پايان ملت ايران سربلندى و اميد بى ،عزّت 
تـر   تـر و متأللـى   شفّافتر و متجلّـى  ،است و اين با ارتباط روزافزون معنوياتبركت تكيه بر 

 . شود مى

 . روحيه ايثار و اميد به آينده ،لزوم تقويت فضايل اخالقي و ايمان 

 نـام  بـه  پرچمـى  كـه  اين اصلِ كند؛ مى تراشى دشمن اسالمى جمهورى هويت و وجود اصل 
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

 دشـمنى  جلـب  ،كنـد  موجوديـت  اعـالم  دنيـا  در معنويـت  شعار با ملتى و شود بلند اسالم
 . كند مى

 ،كنـد  حفـظ  مختلـف  سـطوح  در دشـمنان  ى جانبه همه تهاجم مقابل در را ما تواند مى آنچه 
 توليـد  در شـدن  پيشـاهنگ  ،روز فنون بر تسلط ،فناورى تقويت ،علم تقويت ،ايمان تقويت
 و ملـى  همبسـتگى  مختلـف  هاى رشته در جوانان و ملت آحاد استعدادهاى شكوفايى ،علم

 . مردم است ميان در همدلى تقويت

اسالمى و كامالً منطبـق بـا فضـيلتهاى اخـالق      ،ى نورانى ى فرهنگى كشور بايد چهره چهره 
 . اسالمى باشد؛ اين يكى از خألهاى ماست

زيـرا ايـن ذكـر    ... دفـاعي و   ،تبليغاتي ،اقتصادي ،لزوم ذكر خدا در تمامي ميدانهاي سياسي 
 . كاميابي و پشتوانه ي ثبات قدم است موجب فالح و

 ،انسان از لحاظ علمى و فكرى و عملى بايد خود را بسازد و در ميدانهاى فعاليت و مبـارزه  
 . آماده به كار باشد

  تكيه بر ظرفيت هاي معنوي مردم مومن و انقالبي -12
ه حـرف  وجود جوان دانشجوى مؤمن و معتقد به نظـام اسـت كـ    ،ى كارايىِ نظام يك نشانه 

 . كند خود را در تمام فضاى جامعه منتشر مى

اى اسـت كـه    ى پرانرژىِ پرانگيـزه  اين نسل جوانِ تحصيلكرده ،يكى از امكانات بزرگ نظام 
 . در كشور ما وجود دارد

اى  مثـل گلولـه   ،هر گامى كه شما براى ارتقاى علمى و عملى و اخالقـى خودتـان برداريـد 
 . جهاد بزرگى است ،اين جنگ و اين رزم. يدكن است كه به سمت دشمن شليك مى

 ؛ى علم زيرساخت انسانى است به وسيله ،مهمترين زيرساخت كشور 
 . نسل جوان امروز ما نسلي نيست كه دشمن بتواند متوقفش كند 

 ،آن عنصر بي همتاسـت  ،دانشجو جماعت وقتي كه انگيزه و روح بسيجي بر او حاكم شود 
 . كه براي پيشبرد حركت عظيم انقالب نمي توان روي او قيمت گذاشت

بايد متوجه باشند عوامل قدرت در ميان اين ملـت و در ايـن نظـام     ها مسؤوالن در همه رده 
قـدرت خـود را نشـان داده اسـت و از ميـدانهاى       ،وفور وجود دارد و اين عوامل معنوى به

  . اين عوامل را بايد حفظ كنيد. آمده است سرافراز بيرون ،هاى سخت دشوار و تجربه
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بـا دولـت باشـند هـيچ      ،با نظام باشـند  ،اللّهى مؤمن و حزب اگر مردم؛ يعنى همين نيروهاى 
 . اسالمى مقابله كند تواند با جمهورى قدرتى نمى

 . اعتنائى به حضور مردمى خطاست انكار نقش مردم و بى 

 و فناوري؛ضرورت تكيه بر نيروهاي خودي در گسترش علم  

 . ايمان و اعتقاد و همراهى و همكارى مردم با حكومت است: نقاط قوت ملت ما 

سـاالر بـه تمـام معناسـت و در هيچيـك از       امروز نظام جمهورى اسالمى يـك نظـام مـردم    
وجـود   ،ساالرى به شكل وسيعى كه در جمهورى اسـالمى هسـت   مردم ،كشورهاى اسالمى

  . اين حقيقت براى جبهه دشمنان تلخ است. ندارد
  . كنند مىاين مملكت و انقالب را بيمه و تضمين  ،اگر مردم قدرت تحليل داشته باشند 
پايـه   ،پشتيبان دولت و تصميمات مسئوالن كشور باشـد  ،اقتدار سياسي به اين معنا كه ملت 

 . اي از اقتدار ملي است

قـدرتهاى  لذا  ،مي از بمب اتم قوي تر استاسال نظامايمان نيروهاي حزب اللهي در قدرت  
 . ه كننداند ونخواهند توانست با آن مقابل ريز و درشت عالم تا امروزنتوانسته

ايـن يـك فريـب     ،ى مكتبى و مردمى اسـت  بر دوپايه ،ى ارزشهاى اسالمى و انقالب ما پايه 
است كه ما بياييم اسالم را از نفع و خيل مردم جدا كنيم و بگوييم مردم و سرنوشت آنها را 

 . همان اسالمِ تحريف شده است ،اين! رها كنيد و به دين و خدا و اسالم بچسبيد

نه نظـام حزبـى    ،مردم اجزاي اصلي و تعيين كننده آن مي باشندم مردمى است؛ نظا ،نظام ما 
 . يى وصل است كه ريسمانهايش به نقطه

 ،ى دشـمنان و جبـاران و از شـر فقـر و جهـل      يگانه نجاتبخش كشور و ملت از شر سـلطه  
رعايت ارزشهاى اسالمى و عـدل اسـالمى و تكيـه بـر اسـتعدادهاى انسـانى ايـن ملـت و         

 . خالص و مخلص آن است نيروهاى

سـرِ   ،خيمه نظام اسالمى ،بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم ،بدون آراء مردم 
در چـارچوپ   ،مسلمانند و ايـن اراده و خواسـت مـردم    ،البته مردم ،ماند شود و نمى پا نمى

 . قوانين و احكام اسالمى است

قـانونگرايى   ،مردم ،ت است از اسالمعبار ،ماندگاري و استواري نظام اسالميعناصر اصلى  
 . ستيزى و دشمن

. پيشرو هستند ،واقعاً بهترين جوانانند كه در ميدان علم و دين و جهاد ،پاسداران و بسيجيها 
  . در كجا چنين جوانانى را سراغ داريم
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 كسانى اداره امور جوامع را بر عهده گيرند كه ديندار و داراى معنويت باشند؛ فكر دينى آنها 
بينى در دين مصون باشند؛ از تحجر و جمود و  بلند باشد؛ از انحراف و خطا و التقاط و كج

متوقّف ماندن در فهم دين بركنار باشند؛ دين را ملعبه دست زندگى خود نكننـد؛ از لحـاظ   
انسانهاى باكفايت و باتدبير و شجاعى باشند و سياست را از معنويت و اخـالق و   ،سياست

  . نندفضيلت جدا نك
از  ،كسانى كه بيش از همه سينه سـپر كردنـد   ،عمالً در تمام مدت پيروزى انقالب تا امروز 

طبقـات   ،سختيهاى نظام را به جان خريدند و در مقابل دشمنان ايسـتادند  ،نظام دفاع كردند
ه قـرار    . اند محروم و پابرهنه و مستضعفان جامعه بوده اينها بايد بيش از ديگران مـورد توجـ

 . دگيرن

هـا و   طلبـى و سـرگرم شـدن و مشـغول شـدن بـه هـوس        راحـت  ،تـن آسـانى   ،با نشستن 
. طى نخواهد شـد  پيشرفت راه ،دهد هايى كه دشمن سر راه ما و جوانهاى ما قرار مى بازيچه
 . بايد كار گذشتگان را به اكمال برساند و تمام كند جديد نسل

بـا كـار مدبرانـه و     ،و گـرم و گيـرا   بـا تـالشِ اميدوارانـه    ،بـا همبسـتگى   ،با وجدان كارى  
 . جلو رفتبايد  ،حال با توكل به خدا و استمداد از پروردگار و درعين ،ريزى شده برنامه

 . هرگز به حقوق خود دست نخواهد يافت ،بهره باشند كشورى كه مردم آن از علم بى 

 . دتواند آنها را در ميدانهاى گوناگون پيروز كن مى ،صدقِ يك ملت و يك امت 

  تقويت وحدت و انسجام ملي -13
مسـؤوالن  . به هيچ قيمت نبايد وحدت و يكپارچگى خودش را از دست بدهـد  ،ملت ايران 

 . چگونه بايد رفتار كرد ،بايد متوجه باشند كه با اين يكپارچگى عظيم

گيرند هرجا بـا مـردم    گويندگان و كسانى كه پشت تريبونها قرار مى ،نويسندگانالزم است  
 . زبان و عملشان در خدمت وحدت و يكپارچگى باشد ،رو هستند روبه

ى بـا   يـى از مـردم را در مقابلـه    كس به هيچ عنوانى نبايد حركتى بكند كه مردم يا عده هيچ  
 . شود ى نبايد پذيرفتها هبهان هيچدر اين خصوص . يكديگر برانگيخته كند

قشـرهاى مختلـف    وروحانيون عزيز ،هاى شهدا خانواده ،جوانان و رزمندگان و دانشجويان 
د و بـا  نـ پشت سـر ايـن پـرچم حركـت كن     ،دنفقط به پرچم انقالب و اسالم نگاه كن ،مردم

 . دنمسؤوالن باش
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 و جـاد كننـد  جـدايى اي  ،خواهند بين دولت و ملت و مسـؤولين و آحـاد مـردم    دشمنان مى 
بايد در جهت عكس آن  لذا ،فاصله بگيرند ،خواهند كه مردم از اسالم و هدفهاى انقالب مى

 . حركت كرد

تواند جبهه ايمان و جبهه حق را مستحكم كند عبارت است از تمسك به  آنچه كه امروز مى 
اليـه  در زيـر سـايه معـارف ع    ،على بن در زير سايه حسين ،وحدت كلمه در زير سايه اسالم

 ؛اسالم
بايـد سـعى كننـد     ،واقعاً معتقد به يك مبنا و اصلى هستند اگر و گروههاى سياسى جناحها  

بـا هـم    ،خودشان را به گروههاى رقيبشـان نزديـك كننـد    ،در عمل ،كه هرچه ممكن است
طـور دائـم    قضاياى گوناگون را با هم حل كنند؛ نه اين كه اختالفات را همين ،مهربانى كنند

 . بنويسند و بگويند ،بزرگنمايى كنند ،اوج بدهند ،دموج بدهن

هاى  با طرح جاذبه ،وحدت كلمه را حفظ كنيد و نگذاريد دشمن با طرح شعارهاى انحرافى 
 . در ميان شما تشتّت درست كند ،هاى كاذب با طرح چهره ،دروغين

 انقـالب مـا هـم واقعـاً    جنـگ و  رمـز پيـروزى   . رمز پيروزى هر ملتى است ،وحدت كلمه 
يك امر تشريفاتى و تزئيناتى  ،مروز همدلى شما مردم در هر نقطه كشورا. وحدت كلمه بود

بـه نقـاط اخـتالف     ،چيزهاى مورد اختالف را مطرح نكننـد . نيست؛ يك امر ضرورى است
 . چيزهاى مورد اتّفاق را بگويند ،فكرى تكيه نكنند

 كـه  تواند به دست آورد ىتمام آرمانهاى بزرگ خودش را در سايه وحدت ملى م ،يك ملت 
اين خواست و مطالبه ما از مسؤوالنى  و اين يك اصل است كه اميدواريم همه رعايت كنند

 . است كه با افكار عمومى مردم سروكار دارند

 . آن چيزي كه ميتواند جلوي تهاجم آمريكا را بگيرد فقط وحدت ملي و وحدت كلمه است 

مراعـات   ،وحدت مسؤوالن ،ت است از وحدت ملتعالج مقابله با تهديدهاى امريكا عبار 
جناحهاى مختلف سياسى و گردآمدن حول همان محورهايى كه امام بزرگوار ما بـه عنـوان   

 . اصول اين انقالب و نظام معين كرده و مورد قبول اين ملت است

 . همبستگى ملى و همدلى است ،ت دشمنمهمترين سالح براى خنثى كردن تهديدا 

ى تأثيرى فراتر  كه حوزه دانشجويان و كسانى ،جوانان ،بخصوص نخبگان ،ى ملت ايران همه 
 ،ى مشـكالت ايـن كشـور    بداننـد امـروز عـالج همـه     ،از حول و حـوش خودشـان دارنـد   
 . همبستگى و مشاركت عمومى است

قـرار  ها شما را در مقابل هم سينه به سـينه   نگذاريد اختالف سليقهو اتحادتان را حفظ كنيد  
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

 . بدهد

وحدت و يكپارچگى خودش را حفظ كند تـا تبليغـات دشـمن نتوانـد در      ،الزم است ملت 
 . كمترين اثرى بگذارد ،بين اذهان و افكار اين ملت روشن

حركت به سمت وحدت اسالمى و همچنين پرهيـز   ،فرهنگ دينىِ برخاسته از نظام اسالمى 
آور  چيزى اسـت كـه پيـام    ،جوامع اسالمى اى در دنياى اسالم و از اختالفات قومى و طايفه

 . از اينها نبايد غفلت نمود و اينها را نبايد فراموش كرد. انقالب اسالمى بود ،آن

اقتصادي و فرهنگي بوسيله ي ايجاد وفـاق   ،ضرورت استحكام بخشيدن به بنيانهاي سياسي 
 . و وحدت كلمه

بـه وسـيله    ،اخلى نظام استمستحكم كردن ساخت د ،عالج صحيح در مقابل تجاوز امريكا 
همبستگي ملت با مسئوالن نظام و وحدت كلمه در مجموعـه ي   ،ي همبستگي ملت و دلها

  . اركان نظام
لزوم تقويت زير ساخت هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله بـا عوامـل    

 . فرهنگي و اعتقادي ،اجتماعي ،بروز گسست هاي هويتي

خواسـت و اقـدام    ،جامعه و جهان اسالم مي باشـد  ،كشور ،ياز زمانرمز عمل به آنچه كه ن 
 . مجموعه و آحاد است نه افراد

  تقويت وحدت و انسجام امت اسالمي -14
 ،مجادله بكنيـد  ،بحث بكنيد ،با كسى كه از لحاظ ايمان مذهبى يا دينى با شما مخالف است 

 . افروزى نكنيد بكنيد؛ اما تعصب منطق بكنيد و او را به فكر خودتان معتقد ،استدالل بكنيد

راه  ،ى مسـلمين اهميـت داد؛ چـون اخـتالف     بيشتر از هميشه بايد به وحدت كلمـه  ،امروز 
 . هميشگى نفوذ دشمنان در جوامع اسالمى است

اين نكته را مورد توجـه قـرار   جامعه ايرانى و همه شيعيان در نقاط مختلف عالم الزم است  
 ،چـون  ،يت و امامت نبايد مايه ي اختالف بين مسلمانان شـود وال ،دهند كه اعتقاد به غدير

 . اين چيزي است كه دشمن مي خواهد

 ،دند و نيروى خود را عليه يكديگر مصرف نكنند و با هم دعوا نكننبا هم باش مسلماناناگر  
محقـق نخواهـد   كه بيرون راندن اسالم از ميان كشورهاي اسالمي است اهداف پليد دشمن 

 . شد
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 -اتحاد مسـلمين   - خواهند نگذارند اين وحدتى كه پيام انقالب و اسالم است مىن دشمنا 
 . گوييم اين وحدت را بايد مهم شمرد ما مى. پا بگيرد

وحـدت  . باشـد  مورد نقمت دشمنان اسـالم مـى   ،هركارى كه امروز در خدمت اسالم است 
 . ى كلى است يكى از مصاديق اين قاعده ،ميان مسلمين

اين است كه مسـلمانان   ،وجود آمد شعار اسالم ناب و اسالمى كه نظام اسالمى بر پايه آن به 
بايـد اتّحـاد كلمـه داشـته باشـند؛ از       ،با وجود اختالفشان در عقايد و در مبانى مذهبى خود

ايـن يكـى از ميـدانهاى مجاهـدت     . دار كردن احساسات يكديگر خوددارى نماينـد  جريحه
 . تالش كنيم ماست كه بايد در آن

وجـود نبـى   زيرا  ،كار كنيم) وسلّم واله عليه اللَّه صلّى( بايد روي معرفي شخصيت رسول اكرم 
و  ،ى ادوار اسـالمى  ى وحدت در همه بزرگترين مايه ،)وسلّم واله عليه اللَّه صلّى( مكرّم اسالم

 . تضمين كننده حركت مسلمانان به سمت كمال مي باشد

 ،كه وى عضوى از پيكر بزرگ امت است و هدايت درست آن ،فردتقويت اين احساس در  
 . غلبه كند ،ساز ى آن ترفندهاى تفرقه بايد بتواند بر همه

به معناى انصراف مسلمين و فرَق گوناگون از عقايد خاص كالمى و فقهـى   ،اتحاد مسلمين 
اول اين كه  :خودشان نيست؛ بلكه به دو معناى ديگر است كه هر دوى آن بايد تأمين بشود

همدلى و همدستى و همكـارى و   ،فرَق گوناگون اسالمى حقيقتاً در مقابله با دشمنان اسالم
دوم اين كه فرَق گوناگون مسلمين سـعى كننـد خودشـان را بـه يكـديگر       و همفكرى كنند

 . نزديك كنند و تفاهم ايجاد نمايند و مذاهب فقهى را باهم مقايسه و منطبق كنند

بايد خودمان را از گذشـته جـدا و قيچـى     ،يم وحدت اسالمى تحقق پيدا بكنداگر ما بخواه 
 . دعواست ،اگر به گذشته برگرديمزيرا  كنيم

با هم برادر باشـند و احسـاس بـرادرى     شيع و سني ين كه پيروان دو مذهبِاوحدت يعنى  
 . شيعه بشود ،سنى و سنى ،كنند؛ نه اين كه شيعه

نقطـه مركـزي و محـوري بـراي      ،)ص( پيامبر اسالمريم نام و ياد و محبت و حرمت و تك 
روز بيشتر كرد و اين گرايش معنـوى   اين محبت را بايد روزبهوحدت امت اسالم است لذا 

 . و روحى به آن وجود مقدس را بايد در ذهن مسلمين و در دل آحاد مردم تشديد كرد

 -و يك عمل قطعى است  كه يك برنامه -ما وظيفه داريم در كنار شعار و عمل به وحدت  
ى متصل و ملحق به جمهـورى اسـالمى    عنوان يك مجموعه به ،شيعه را در همه جاى عالم

 . جمع كنيم
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. يى آن اصالً بايد در آن نيايـد  ى نفى ى اثباتيش مورد نظر است؛ جنبه آن جنبه ،هر كار مثبت 
ى وحدت اسالمى كـه   هيچ نبايستى مسأله ،)ع( جهاني اهل بيت مثالً در برگزارى كنفرانس

 . ايم نقض بشود گذارى كرده همه روى آن سرمايه اين

و ايمـان بـه آن   ) ص( پيـامبر اسـالم  نام مقدس  ،محور وحدت مسلمين و اتحاد عملى آنها 
 . مسألة عاطفه و ايمان است ،زيرا مسأله ،حضرت و ياد نبى معظم است

آنچه كه مـا رد  . كنم ا رد نمىمن آن ر ،اگر كسى براى اثبات مذهب خود تالش علمى بكند 
اهانت كردن و نفى موجوديت طرف مقابـل اسـت؛    ،كوبيدن ،تالش براى معارضه ،كنيم مى

 . اين غلط است

يك غرض الهى و يك فكر حيـاتى اسـت و    ،يك هدف فورى دنياي اسالم »تقريب«امروز  
 . بايد دنبال بشود

و هـم در   ،ى احكام فقهـى  در مرحلههم  ،ى اعتقاد هم در مرحلهلزوم تقريب ميان مسلمين  
 ؛ى همكارى عملى مرحله

چـه در   و انگيز است؛ چـه در محـيط شـيعى    تالش براى جلوگيرى از نشر آثار تفرقه لزوم 
  ؛محيط سنى

يى به دست  همه و همه مواظب باشند بهانه ،نويسها كتاب ،ها روزنامه ،ها رسانه ،صدا و سيما 
 . ايجاد كندتا اختالف بين مسلمين  ،دشمن ندهند

از علم و صنعت و منابع و پول  ،مسلمانان بايد بيدار بشوند؛ بين خودشان مثل يك خانواده 
 . ى قوى تشكيل بدهند يك جبهه ،يكديگر استفاده كنند و در مقابل دشمن جهانى

 . راحت تر مي توانند متحد شوند) ص( زير نام پيامبر ،مسلمانان دنيا 

وجود مقـدس پيـامبر    اسالمى بر روى شخصيت و تعاليم مسلمين و روشنفكران الزم است 
 با ديد همه گير نسبت به اسالم سرمايه گذارى كننـد  ،و محبت به اين بزرگوار) ص( اسالم

توانند بر آن  تواند محور اين وحدت قرار گيرد و همه مسلمين مى از جمله عواملى كه مى و
  .تبعيت از اهل بيت پيغمبر است ،اتّفاق نظر كنند

دنيـاى   ،هر روزى كه ايـن قضـيه ديـر شـود    . مسأله اتّحاد بين مسلمين يك امر جدى است 
 . اسالم يك روز خسارت كرده و نبايد بگذاريد دير شود

ايـن ديگـر شـيعه و    . ؛ اصل مسأله واليت مطرح شده اسـت استمسأله غدير مايه وحدت  
 . سنّى ندارد

 ،شعار واليت اسـالمى سـر دهنـد    ،اگر امروز مسلمانان جهان و ملتهاى كشورهاى اسالمى  
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هاى ناگشوده امـت اسـالمى بـاز خواهـد شـد و مشـكالت        بسيارى از راههاى نرفته و گره
 . كشورهاى اسالمى به حل نزديك خواهد گشت

اين كـه اصـل تولّـد    براى . برادران سنّى ما هم مثل ما روز غدير را عيد بگيرند؛ عيد واليت 
 . تاهميتش بسيار زياد اس ،مسأله واليت

 امروز شيعه و سنّى بايد اختالفات ديرين خود را در تعامل روزمرّه خودشان كنـار بگذارنـد   
 . مشتركات خود را بچسبند و

و هم جهت  ،متمركز زيرا دنياى اسالم بيش از هميشه نيازمند وحدت و تقريب استامروز  
 ،و به جريان انداختنِ آن در سمت و سـوىِ نجـات امـت اسـالمى     ،توانهاساختنِ تالشها و 

ىِ نزديـك   اين هدف جـز در سـايه   و هدف و آرزوى هر مسلمانِ خيرخواه و دلسوز است
 . دست يافتنى نيست ،و ايمانها ،كردن دلها و فكرها

 . اقتصادي و سياسي دشمن است ،موجب قطع سيطره فرهنگي ،وحدت امت اسالمي 

 . و انسجام اسالمي از الزامات پيروزي دنياي اسالم استاتحاد  

سياسـي و   اسـتعمارگران  ي  راه بـر سـيطره   ،ي جهان اسالم شكل بگيرد اگر هويت يكپارچه 
  . اقتصادي بسته خواهدشد

بدانيد تحريك عواطف مذهبى برادران اهل سنت كار بسيار خطا و گناه اسـت؛ ايـن را بـه     
 . عنوان يك اصل بپذيريد

رَق و جماعـات اسـالمى     دشمن  ان اسالم حتّى از قضاياى كوچك مربوط به هـر يـك از فـ، 
نقـاط  . بايـد متّحـد باشـد    ،امروز امت اسالمى. خواهند براى ايجاد اختالف استفاده كنند مى

 . اتّحاد و اجتماع زيادى هست كه هميشه بايد آنها را در نظر داشته باشيم

 ،ايستيم نبايد تصور شود كه اين مفهومِ مهم پايش هم مىو » اتّحاد اسالمى«گوييم  اگر ما مى 
 . يعنى مفهوم واليت و غدير را فراموش خواهيم كرد ،اصلى و نجاتبخش اسالمى ،مترقّى

  توجه به انجام فعاليت هاي فرهنگي عميق و اثرگذار -15
ى صدر و اهتمام و دلسوزى عميق و همراه بـا خبرگـى و    مسايل فرهنگى باسعهالزم است  

 . كارشناسى رسيدگى بشود

بايد قدرت ديد حقايق سياسى در مردم به وجود آيد تا در برخورد بـا جريانهـا و حـوادث     
 . سياسى گيج نباشند
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  . تا مورد اعتماد قرار بگيرد ،هر تشكيالتى بايد منسجم باشد 
اخيـر زده   هايدر سال ،حرفهايى را كه از طرف بزرگان انقالب راجع به انقالب جوانان بايد 

  . بشنوند و آنها را مورد تأمل قرار دهند ،شده است
  . اى نيروزا براى همه فعاليتهاست فكر و عمل دينى سرچشمه ،ارتقاى فرهنگ 
 -گ انسانى كالبد بزر -نقش روح در كالبد اجتماع  ،آننقش و . اساس كار ماست ،فرهنگ 

  . است
  . الزم است مجموعه انجمن اهل قلم حفظ شود و بسوي كار فرهنگي برود 
مفيد است؛ بـودنش از نبـودنش بهتـر اسـت؛ زيـرا اگـر        ،فكر مخالف در جامعه بيانطرح  

  . جوشد انديشه درست نمى ،انديشه غلط طرح نشود
ب اسـالمي و تبيـين   ضرورت تحكيم روابط با جهان اسالم و ارائه تصوير روشـن از انقـال   

فرهنگي و اقتصادي جمهـوري اسـالمي و معرفـي فرهنـگ      ،دستاوردها و تجربيات سياسي
  غني و هنر و تمدن ايراني و مردم ساالري ديني؛

اسـالمى و كـامالً    ،نـورانى فرهنگي كشور ى  بايد چهرهلزوم پيرايش چهره فرهنگي كشور؛  
  . منطبق با فضيلتهاى اخالق اسالمى باشد

  بكارگيري روشهاي جديد در مقابل كار فرهنگي دشمن؛ضرورت  
سـالح تبليغـات اسـت؛ سـالح      ،المللى عليه دشمنان و مخـالفين   امروز مؤثرترين سالح بين 

تـرينِ سـالح اسـت و از بمـب اتـم هـم بـدتر و          امروز اين قوى. اى است  ارتباطات رسانه
  . خطرناكتر است

تواند غلبه  غلبه فرهنگى است كه مىزيرا  ،ملتى است كه فرهنگش غالب است ،ملت غالب 
  . اقتصادى و سياسى و امنيتى و نظامى و همه چيز را هم با خود به دنبال بياورد

فرهنـگ كشـور اثرگـذار باشـد و      ،لزوم اقتدار فرهنگي به اين معنا كـه از لحـاظ فرهنگـي    
  . اثرپذيرنباشد و تهاجم فرهنگي به شكل صحيح دفع شود

 ،اخالقيات: مثل) ص( روشن كردن ابعاد گوناگون وجود پيامبر ،براي اسالمبزرگترين تبليغ  
 ،لـذا ضـروري اسـت    ،جهـاد وغيـره اسـت    ،سياسـت  ،مردمداري ،عبادت ،روش حكومت

بـا بيـان و تبليـغ و تبيـين      ،هاى گوناگون در عـالم  مسلمانانِ هنرمند و مطلع و وارد به شيوه
  . كار علمى و فرهنگى و هنرى و تبليغى بكنند ،راجع به آن شخصيت معظّم و مكرّم

من با اصرار ميخواهم به نخبگان سياسى و فرهنگى خودمان اين توصيه را بكنم كـه مبـانى    
بيان كننـد و در مقابـل نگـاه پرسشـگر      ،از كتاب و سنت فهميده ميشوداسالم را آنچنانيكه 
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 . مردم دنيا يا مردمى از داخل كشور خودمان قرار بدهند

نسـبت بـه    ،داننـد  همه خودشان را فرهنگـى مـى   ،امروز مسايل فرهنگى كشور زمين افتاده 
ان مهـم نشـان   كنند و آن را در بيانـات و اظهاراتشـ   مسايل فرهنگى اظهار شوق و عالقه مى

متناسب با پيشرفت و ريشه دوانـدن انقـالب در    ،دهند؛ اما حقيقتاً كار فرهنگى در كشور مى
  . جامعه نيست

 به كارهاى اجرايى و يا سياسـى مشـغول  نبايد تنها  ،توانند كار فرهنگى بكنند كسانى كه مى 
  . باشند

كنيم و ببينيم كه چه با وسواس و بدون اغماض رسيدگى  ،كمبودها را بايستى جستجوگرانه 
 . اشكالى در كار ما بوده است

خطر تهديد كننده مجموعه هـاي فرهنگـي    ،دلبسته شدن و وابسته شدن به كارهاى ظاهرى 
 . است

آن نوشته يا كتابى است كه يـك منطـق يـا سـخنى را      -1: استكار فرهنگى منفى سه نوع  
صرفاً ارائـه يـك    كار فرهنگي آنانگيزه  -2. دهد كه از نظر ما آن سخن غلط است ارائه مى

سخن علمى يا يك نظر فلسفى يا اجتماعى يا سياسى نيست؛ بلكه جزئى از چارچوب يك 
اى است كـه اثـرش آنـى اسـت و قابـل پاسـخگويى        كار فرهنگى -3. طرح براندازى است

اى بيايند عكسهاى مستهجن جنسـى را بـه شـكل وسـيعى در      كه در جامعه مثل اين. نيست
  نان پخش كنندميان جوا

رقيق و فاقد ارزشِ الزم است كه اين از عيوب كارهاى  ،عمق كم ،خيلى از كارهاى فرهنگى 
  . ماست

كار سطحىِ فرهنگى مفيـد نيسـت؛   . لزوم انجام كار فرهنگي عميق در برابر تهاجم فرهنگي 
 . اهى هم مضرّ استگ

 . بيشتر است ،ه دينى ب تأثيرش از حمله ،ضعيف و سست و بد باشد ،وقتى دفاع از دين 

 ،با مبانى غلط ديگـران دادن نوآوريهاى اسالمى را با تطبيق  ،ما نبايد در بيان حقايق اسالمى 
 . از بين ببريم

بـه تربيـت كـودك و     الزم اسـت كـه   دهـيم  به آينده به معناى حقيقى كلمه اهميت مـى  اگر 
  . خيلى بشناسيم ى آن خيلى فكر كنيم و اهميت آن را درباره ،نوجوان خيلى بپردازيم

ى ترديدناپـذير   اى دارد كـه داده  آگاهى و هوشـيارى  -چه برسد نوجوان  -امروز كودك ما  
اين آزاديها و ايـن روح اسـتفهام و ايـن     ،در گذشته اين آگاهيها. جو و فضاى انقالب است
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 . نبود ،ميل به دانستن

از شربت گوارا و حياتبخش ى قرآن آشنا كرد و  بايد جوانان و نوجوانان را با متن و ترجمه 
 . ى آنان چيزى چشانيد به ذايقه ،قرآن

 . بچه هايتان را قرآني كنيد 

فرزندان را به نمـاز تشـويق و راهنمـايي     ،الزم است پدران و مادران با گفتار و كردار خود 
 . كنند

آشنا سازند و اگر  نمازكودكان و نوجوانان را با صورت و معناى  ،پدر و مادرها ،الزم است 
 . كتابهاى شيرين و آسان فهم را براى كودكان خود بخوانند ،بايد از ديگران كمك گرفت

ت      ،بر روى فرزندان ،كار سازندگى انسان بر روى خود  زيردسـتان و كسـان و بـر روى امـ
 . بزرگترين كارهاست ،اسالمى

  رفع نقاط ضعف دروني و آسيبهاي فرهنگي -16
اگـر مـا ايـن آسـيبهاى     . ر درون خود ما انقالبيون و مؤمنين زيـاد اسـت  د ،درونى آسيبهاي 

 . وجود نخواهد آورد مشكلى براى ما به ،آن آسيبهاى بيرونى ،درونى را عالج بكنيم

ايـن اسـت كـه عمـل در     در جوامـع اسـالمي   يكى از رازهاى عقـب افتـادگى و انحطـاط     
 . نقش زيادى ندارد ،شان زندگى

ضـعف  ( ايمـانى  بـى  -1.: كنم خالصه مى ،را در سه چيز ،)درونىدشمن ( من دشمن داخلى 
  ؛دنيا طلبى -3سوء عملكرد  -2) ايمان

جايى كه اين لشكرِ دشمن درونى به انسان حملـه كـرد و درون انسـان را تهـى و خـالى       آن 
 . راه منحرف خواهد شد ،نمود

دلسوزى و تـالش   ،هتمامىا بى ،دقتى بى ،مطلقاً خيانت نيست؛ تنبلى ي انقالبمعناى آسيبها 
ى اينهـا سـوء    همـه  ؛پـيش نـرفتن   ،كار علمى انجام ندادن و متناسب با نياز ،الزم را نكردن
 . عملكرد است

همه بايد مواظب باشند كه به دام تكلّفات و تعينات زندگى نيفتند و در اشرافيگرى و اينهـا   
  . غرق نشوند

بـر اثـر    ،بر اثر اشتباه در فهم راه درسـت  ،بر اثر خستگى ،خوديها ممكن است در يك نظام 
هاى مـادى و بـزرگ انگاشـتن     مغلوب احساسات نفسانى شدن و بر اثر نگاه كردن به جلوه
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  . زدگى شوند دچار آفت ،ناگهان در درون ،آنها
اسـت  همين ميكروب ارتجاع است؛ اين ميكروبـى   ،دشمن بزرگ انقالب در درون انقالب 

و  ،آورد بيمـارى مـى   ،كنـد  نفـوذ مـى   ،شـود  تكثيـر مـى   ،كنـد  ىكه در جوامع انقالبى رشد م
 . اش هم واگير است بيمارى

بايـد ايـن   . توجه كنيد كه بعضى از تهديدها از درون خود ما و در ميان نفس خـود ماسـت 
 . برداشتتهديدها را از سر راه 

ى يكى ديگر از ضعفهاى درونـى عبـارت اسـت از تربيتهـاى اجتمـاعىِ موجـود و عادتهـا        
اينها در مقابـل رسـيدن بـه اهـداف     . كه اينها در ما ملت ايران در آغاز انقالب بود ،تاريخى

  . عايق ايجاد مي كند
مـا خيلـى   . اندامِ زشت را از تنمـان بيـرون بيـاوريم    ى ناسازِ بى ما ملت ايران بايد اين جامه 

  . زده هستيم؛ بايد اين را حلش كنيم مصرف
ولـى در جهـت    ،حكومت تشكيل شـد  انهاست لذا اگرهدف از تشكيل حكومت تحقق آرم 

 . معيار استي و اين يك قاعده كل. حكومت منحرف است ،تحقّق آرمانها پيش نرفت

خطرناكتر از همه دشـمنها  ارد كه دشمنى در درون هر يك از افراد مسلمان و مؤمن وجود د 
گمراهـى و  ميـل بـه    ،ميـل بـه انحـراف    ،خودخواهيهـا  ،تمايالت نفسـانى . هم همين است

بـه وسـيله    ،منتها مبارزه با ايـن دشـمن   ؛كند لغزشهايى كه زمينه آن را خود انسان فراهم مى
  . ى تربيت و تزكيه و تعليم و هشدار دادن است شمشير نيست؛ به وسيله

پابنـديها و   و ظـاهرِ ايمـانى اسـت    ،در حـالى كـه ظاهرمـان    ،از ايمان تهـى شـد   ااگر دل م 
اما زبان ما همچنان همان حرفهاى ايمـانى   ،مانى را از دست داديمدلبستگيهاى اعتقادى و اي

  شود نفاق؛  زد؛ اين مى زند كه قبالً مى را مى
ايـم و غلـط از آب    دچار تحجر شويم و روشهايى را كه امتحان كـرده  ،بايد به نام صالبتن 

  . رويش پافشارى كنيم ،درآمده
خـويش   وها به درون مراجعه كنند  تادگىاف كه براى جبران عقب به جاى اينپيش از انقالب  

امـروز  ! ى اروپا پيدا كنند كه خود را در راه طى شده رفتند سراغ اين ،را در خويش پيدا كنند
  . خطاست كه جوان ما بخواهد آن راه را طى كند

 گريـز از چـالش و   ،گرائـى  آسـان  ،طلبـى   راحـت  ،عقالنىو  ضعفهاى فكرى؛ موانع درونى 
  . پندارى است آسان

و بـد   ،دلبستگى به عادات و عقايد خرافىِ ميراثى ،مهار و تربيت نشده خشم و شهوتهاى بى 
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  . فهميدن دستور دين جزو ضعفهاى درونى است
نبايـد بگذاريـد   . را حل كنيـد  بايد اين تعارض بين دستگاههاى سياست خارجى و تبليغات 

قطعـاً بدانيـد دسـتگاه و     ،دكه اين اختالف در بيرون نشان داده بشود؛ كه اگر نشان داده شـ 
 . نظام جمهورى اسالمى ضرر كرده است

به نام دين خدا و بـه   ،ين است كه كسانى به نام اسالما ،دشمنى با اسالمضربه و بزرگترين  
خرافاتى را اشاعه دهند كه وقتى كسانى از ايـن خرافـات    ،السالم نام محبت اهل بيت عليهم

 . !خواهيم ما اين اسالم را نمى ،ر اسالم اين استاگ ،بگويند ،كنند اطّالع پيدا مى

شود؛ آن وقت ذهنها هـم   جامعه پوك مى ،عبوديت خدا نباشد وعدالت در جامعه اي وقتى  
 . شود خراب مى

اين غلط است كه ما به نام ايمان اسالمى يا ايمان مذهبى حرفى بـزنيم و كـارى بكنـيم كـه      
 . همه را به جان هم بيندازيماى را دائم مشتعل كنيم و  تعصبهاى فرقه

يكى از بزرگترين خطاهاسـت؛ بگذاريـد آزادانـه     ،آورد اى مى هو كردن كسى كه حرف تازه 
 . فكر كنند

احساس هزيمتى كه در نفوس مسلمين و بخصوص در بعضـى از علمـا يـا    ما وظيفه داريم  
 . بريماز بين ب ،نويسندگان يا كُتّابشان هست

	عمومي اصالح و ارتقاء فرهنگ -17

 . تلويزيون و راديوى ما انعكاس يابد ،سينما ،فيلمها ،ها بايد در نمايشنامه فرهنگ كار 

 . فرهنگ جامعه مداوم احتياج به دميدن فكر درست و فرهنگ درست و اخالق درست دارد 

سنتهاي ملي هم جزو فرهنگ است كه بـود و نبـودش در اسـاس     ،وقتي مي گوئيم فرهنگ 
كار خيلي تفاوتي ندارد لكن آنچه كه در مقوله فرهنگ مورد نظر من است اخالق است چه 

 . اخالق اجتماعي و اخالق زندگي ،اخالق فردي چه اخالق جمعي

 . ه يك واجب ديني استامروز كتابخواني و علم آموزي نه تنها يك وظيفه ملي ك 

هر اقدامى كه به گسترش سطح آگـاهى عمـومى بينجامـد و نيـروى تفكّـر و قـدرت درك        
 . يى بزرگ است حسنه ،معارف را در مردم با استعداد ما تقويت كند

فهميهـا و   مان را كه تحت تأثير ظلمها و استبدادها و انحرافها و كج بخشهايى از زندگى بايد 
 . ماصالح كني ،ى بيگانه و امثال اينها ضايع و فاسد شده استرويها و دخالتها كج
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محور همه كارهاى ديگر  ،از همه كارها مهمتر است؛ چون اين كار ،اصالح فرهنگ عمومى 
 . است

هنـر در جهـت    و فـيلم سـاخته شـود    ،منتشر شود بايد كتاب براى اصالح فرهنگ عمومى 
 . فرهنگ عمومى هدايت شود

ريشـه اي تـر و    ،مي بايد اولويت بندي كرد و ديـد كـدام مهمتـر   براي اصالح فرهنگ عمو 
 . اساسي تر است

 . صرفه جويي و اسراف نكردن ،لزوم دعوت مردم به قناعت 

ايجـاد  «يكى از كارهاى مهـم   ،يا تأمين فرهنگ ،يا تغيير فرهنگ ،در زمينه گسترش فرهنگ 
 . است» عادت

نانچـه آن  چ ،اى عميق نزديـك كننـد  محتو و ،وقتى بخواهند جامعه را به يك هدف صحيح 
از عادت دادن ذهـن مـردم    باشود اين كار را  بتدريج مى ،محتوا از ذهن مردم دور هم باشد

 . وسايل فرهنگي دنبال كرد وطريق مطبوعات 

قناعـت و پرهيـز از    ،خوداتكـايي  ،روحيه كار و تالش ،قانونگرايي ،ضرورت اهتمام به نظم 
 . بويژه در كارگزاران و مسئوالن نظام ،اسراف و تبذير در سطح جامعه

 ،كـارآفريني  ،ضرورت تقويت وجدان كاري و انضـباط اجتمـاعي و روحيـه كـار و ابتكـار      
 يت توليد؛و اهتمام به ارتقاء كيف ،درستكاري و قناعت

افـزايش توليـد و صـادرات كـاال و      ،لزوم فرهنگ سازي براي استفاده از توليـدات داخلـي   
 خدمات؛

 لزوم برنامه ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي؛  

اقتصـادي و   ،اجتمـاعي  ،لزوم تقويت حضور و مشـاركت مـردم در عرصـه هـاي سياسـي      
 فرهنگي؛

و كار بيشترى بكنيم  ،شيم از آنچه در گذشته داشتيممهم اين است كه همت برترى داشته با 
 . از آنچه در گذشته ميكرديم

همـه  ى ورزش عمـومى و همگـانى بـراى     در سايه ،ى كار حوصله ،آمادگى ،سالمت ،نشاط 
 . الزم است

 ،ى توليـد فكـر اسـت؛ كتـابخوانى     مسـئله  ،كى از مسائل مهم كه همت مضاعف ميطلبـد ي  
 ؛هاى گوناگون زمينهافزايش معلومات عمومى در 

 -براي پيران و كساني كـه از سـنين جـواني    ،ورزش براي جوانان دستاوردهاي زيادي دارد 
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  . واجب است و بايد ورزش كنند ،عبور كرده اند -چهل سالگي و پنجاه سالگي
ت  ،اسالم ،ستيز و مبارزه با كساني كه با هويت ،ضروريست  تماميـت ارضـي   ،كشـور  ،مليـ، 

فرهنگ و ارزشها مقابله مي كنند تبـديل بـه يـك فرهنـگ      ،سنتها ،اموسن ،شرف ،استقالل
  . شود

 . ترويج فرهنگ ديني يكي از ميدانهاي مجاهدت ماست 

اسالمي كشور در بناها و كارهاي عمراني كشـور هـم در    -توجه به نشانه هاي فرهنگ ملي 
 . هم در بناهاي گوناگوني كه در كشور ساخته مي شود ،شهر سازي

 . ني و روزآمد سازي معماري ايراني ـ اسالميبازآفري 

از جمله در  ،ى كارهايمان هاى اسالمى و مهندسى اسالمى را بايد در همه ما مسلمانها نشانه 
 . باب مهندسى بايستى مراعات كنيم

اقامه و گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و  -18
  مبارزه با مفاسد

بايـد برويـد يـاد    . يادگرفتنى است. مثل مسأله نمازاست ،ازمنكر نهىمسأله امر به معروف و  
  . از منكر كرد مسأله دارد كه كجا و چگونه بايد امر به معروف ونهى. بگيريد

عاملى كـه  و  از منكر با لسان است امربه معروف ونهى ،تكليف عامه مردم ،اسالمى در جامعه 
 . انى استهمين نهى از منكر زب ،كند اصالح مى جامعه را

آمـاده   ،پراميـد  ،ناپـذير  آسـيب  ،هوشيار ،جامعه اسالمى بايد زنده ،فرهنگي در مقابل تهاجم 
 ايـن و  زدن و به صورت يك موجود زنده مقاوم بماند و مقاومت كنـد  آماده ضربه ،مقاومت

  . ممكن استازمنكر  معروف ونهى امربه با
معـروف   به ايـن اسـت كـه در جامعـه امربـه      ،قوام حكومت اسالمى و بقاى حاكميت اخيار 

  . ازمنكر باشد ونهى
به معناى واقعى در متن مسائل كشور حضور داشته باشند؛ همه اهتمام داشته  ،وقتى كه همه 

بـه معنـاى يـك     ،ايـن . همه معروف شناس و منكر شناس باشـند و  باشند؛ همه آگاه باشند
 . مومى استنظارت ع

 ،زنـدانى كنـيم   ،آن هم به وسيله افراد معلـومى  ،معروف را در يك دايره محدود اگر ما امربه 
 كند سمپاشى كردن؛  دشمن هم در تبليغات خودش بنا مى
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. تواند نهى از منكـر كنـد   در محيط درس مى ،يك دانشجو. جاى نهى از منكر است ،جا همه 
بـا   ،يـك هنرمنـد هـم    و تواند نهى از منكر كند در محيط كار خود مى و كاسبيك كارمند 

  . تواند نهى از منكر كند مى ،وسايل هنرى خود
  . يكى از مهمترين عوامل نهى از منكر و امر به معروفند ،روحانيون در محيطهاى مختلف 
 ،كـار  اين. پيدا كنند ،بايد جايگاه خود را در امربه معروف و نهى از منكر ،قشرهاى مختلف 

 . است كار مردمى

ازمنكر را بيان كننـد و منكـر    علماى دين بايد مردم را هدايت و راهنمايى كنند؛ كيفيت نهى  
 . را براى آنها شرح دهند

شـان و منششـان مسـلمانى     زى ،لباسشان ،بايد رفتارشان ،اين بانوان مسلمانى كه در اداراتند 
ر اسالمى دارد و نه با روشـهاى  اى كه نهى از منك البته با روش اسالمى؛ با همان شيوه. باشد

  . غيراسالمى و خشونتهاى نادرست
كنيـد كـه اگـر     خيـال مـى   ،گوييد شما نمى. شما موظّف به گفتن هستيد در برخورد با منكر 

  . بگوييد؛ بارها هم بگوييد ،امتحان كنيد. شود نمى ،بگوييد
 تأثير امر و نهى زبانى از تأثير مشت پوالدين حكومتها بيشتر است 

 . شود» منكر« ،»معروف«و » معروف« ،»منكر«ذاريم نگ 

روحـاً مغلـوب    طـرف مقابـل   ،دوبارهـا گفتـه شـ   تذكر امر به معروف و نهي از منكـر  اگر  
  . گردد مى

كار نيكى كه مخاطب خود را به آن امـر ميكنـيم و رفتـار زشـتى كـه وى را از آن برحـذر        
امـر بـه    ،رفتـر و مانـدگارتر باشـد   هر چه بزرگتر و تأثير اجتماعى يـا فـردى آن ژ   ،ميداريم

  . معروف و نهى از منكر ما ارزشمندتر است
ى دوام و اسـتحكام حكومـت    تضمين كننـده  ،امر به معروف و نهي از منكر عمل به وظيفه 

 . ى اشرار و نابكاران زمينه سازِ سلطه ،و رهاكردن و به فراموشى سپردن آن ،صالحان است

معلوم خواهد  ،از منكر و حدود آن براى مردم روشن شوداگر معناى امر به معروف و نهى 
امر  ،هاى تعامل اجتماعى كارآمدترين و كارسازترين شيوه ،ترين شيرين ،شد يكى از نوترين

 . به معروف و نهى از منكر است

هاى مهم وجـود دارد؛ مـثالً كارهـايى كـه افـراد توانـا دستشـان         نهى از منكر در همه زمينه 
بـازى در مسـائل    دهند؛ همين سوء استفاده از منابع عمومى؛ همين رفيق مىرسد و انجام  مى

   ؛مسؤوالنبرخي رعايت رفاقتها از سوى  و ،عمومى كشور
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اسـالم مرتكـبِ منكـر را نصـيحت و     . با شيوع منكرات و با تظاهرِ به آن بايـد مقابلـه كـرد    
. شود كـارى كـرد   با صرف زبان و توصيه نمى. گذارد كند؛ اما حد هم براى او مى هدايت مى

 . قدرت نظام بايد جلوِ سيرِ فحشا و فساد را بگيرد

ى  مســألهو حــانيون اســم آورد امــام اول از رو ،در همــان ماههــاى اول پيــروزى انقــالب  
. شـد  اصـالً دچـار رودربايسـتى نمـى    ) ره( خميني امام. حجابى و حجاب را قاطع گفت بى

  . مطلقاً بايد نباشد ،كارى و رودربايستى داشتن مالحظه ،بنابراين
! برخورد خشن صورت بگيرد؛ به هيچ وجـه  ،با كسى كه فكر غلطى دارد مهيچ معتقد نيست 

  . برخورد غيرفكرى با آن است ،كند به پا گرفتن فكر غلط كمك مى يكى از چيزهايى كه
در همه حـال  . موانع دروني برطرف شدني است خيلي مسائل هم با تبيين برطرف مي شود 

  . خيلي اهميت دارد و اين را نبايد از دست داد) بيان واقعيت و رساندن واقعيت( تبيين
ها عليه مردم اين است كه طورى كار كنند و حرف بزنند كه كارهـاى خـوب    بدترين توطئه 

ايـن خطـرِ بسـيار    . و كارهاى بد به كارهاى خوب تبديل شـود  ،در نظر مردم به كارهاى بد
 . بزرگى است

كار كسـى كـه در رأس جامعـه     ،وقتى در جامعه گناه منتشر شود و مردم با گناه خو بگيرند 
بـا مشـكل    ،خواهد مردم را به خير و صالح و معروف و نيكى سـوق دهـد   و مىقرار دارد 

 . مواجه خواهد شد

يك وقت است كه آن كسى كه مسؤول دولتى است و قدرت و اجـازه و امضـاء در دسـت     
كند؛ اين آن چيزى است كه ممنوع و گنـاه و حـرام    با يك نفر رابطه ويژه برقرار مى ،اوست

در خـود   ،در خـود آن اداره  -اند  كسانى كه اين چيزها را فهميدهاست و نهى از آن بر همه 
 . واجب است -بر زيردست او  ،بر مافوق او ،آن بخش

د كه هوسهاى يك عده معدود و يك گروه كوچك و انـدك در داخـل   ناجازه ندهمسئوالن  
موجب اغواى ذهن و فكر دختر و پسر جوان و مـرد و زن مـؤمنى شـود كـه هـيچ       ،جامعه
  . زه فسادى ندارندانگي

بنـدوبارى را در   منكرات و فحشـا و بـى   اى با تكيه به نام آزادى د عدهنمسؤوالن اجازه نده 
  . اى به نظام بدبين شوند العملِ آن اين است كه عده عكس. دجامعه رايج كنن

پيشگيري و مقابله موثر بـا جـرائم و مفاسـد اجتمـاعي و      ،امنيت عمومي ،لزوم توسعه نظم 
  ؛ امنيتي

فضايل اخالقـي و امـر بـه معـروف و      ،رشد آگاهيها ،اهتمام به سالم سازي فضاي فرهنگي 

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir



 
 

 

105

 اصول و الزامات و راهبردهاي مقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم: فصل پنجم

  . نهي از منكر
   :از طريق اجتماعى امنيت ارتقالزوم  

مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سياستهاى كلى مبـارزه   .1
 با مواد مخدر

هاى عمومى ناشـى از   كنترل ناهنجارى و رىنشين و پيشگي سامان بخشى مناطق حاشيه .2
 آن

هــا بــراى پيشــگيرى و مقابلــه بــا  آموزشــى و رســانه ،اســتفاده از ابزارهــاى فرهنگــى .3
  هاى فرهنگى و اجتماعى ناهنجارى

  هوشياري و استقامت ،بصيرت توجه به -19
  . و بعد صبر و مقاومت و ايستادگى ،قدرت فهم و تحليل ،بينايى ،هوشمندى ،بصيرت لزوم 
اى  لحظه. بايد دائم در حال پيشرفت بود؛ چون دشمنْ منتظرِ خاكريز نرم است كه نفوذ كند 

بهترين راه بـراى متوقّـف كـردن    . دشمنْ منتظر توقّف است تا حمله كند ،دنبايد متوقّف ش
 . پيشرفت شما حمله به دشمن است. حمله شماست ،دن آرايش اوحمله دشمن و بر هم ز

ما با صبر پيـروز شـديم؛ بـاز هـم بايـد بـا صـبر        . مواظب باشيد صبرتان را از دست ندهيد 
 . پيشروى بكنيم

آدمهـاى   ،هـاى گونـاگون   نگذاريـد بـه بهانـه   . صبر و بصـيرت و وحـدتتان را حفـظ كنيـد     
ميـان صـفوف    ،توجه بـه مصـالح عمـومى مـردم     ىيا ب ،يا خودخواه ،صبر يا كم ،بصيرت كم

چـركين   يا نسبت به مسؤوالن دل ،مستحكم شما فاصله بيندازند و شما را نسبت به يكديگر
  . و نگران كنند

نبايد اين گمان و تصور را پيدا كرد كه دشمن از دشمنى با اسالم و مسلمين دست برداشته  
  . است

 ،آمـادگى روحـى   ،معنوى؛ يعنى آمادگى فكـرى  آمادگى ،آن چيزى كه براى همه الزم است 
ارتبـاط مسـتحكم و    ،اتّصال و ارتباط نيروهـا بـا يكـديگر    ،آمادگى سياسى و حفظ وحدت

  . دوستانه ملت و دولت و شناختن چهره دشمن در هر لباسى است
  . حربه مقابله با ابزارهاي دشمنان است ،ايمان با بصيرت 
در  ،از جمله كارهايى كه در كنـار سـازندگى   ،يك ملت زنده و ملتى كه اهل پيشرفت است 
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شـناخت   ،حتمـاً بايـد از آن غفلـت نكنـد     ،كنار پيشرفت علمى و در كنار كارهـاى بـزرگ  
  . هدفهاى دشمن در هر مرحله است

لغ زيـادى  يقيناً مبا ،بتوانيد بفهميد دشمن در فكر چيست ،اى كه شما هستيد اگر در هر نقطه 
از حمله دشمن را پيشگيرى خواهيد كرد و خودتان را مصونيت خواهيد بخشيد و كارهايى 

 . انجام خواهيد داد ،را كه بايد انجام دهيد

 . فريب و شكست خواهد خورد ،اگر ملتى قدرت تحليل خودش را از دست بدهد 

و حاضـر بـودن در    ايستادگى و بيـدارى  ،شود جنگ و غلبه دشمن مى ،آنچه مانع از توطئه 
  . ميدان مقاومت است

ضرورت اعتالء و عمق و گسترش دادن معرفت و بصيرت ديني بر پايه قرآن و مكتب اهل  
  ؛) عليهم السالم( بيت

ضرورت تعميق روحيه دشمن شناسي و شـناخت ترفنـدها و توطئـه هـاي دشـمنان عليـه        
ت با سلطه گـري اسـتكبار   ترويج روحيه ظلم ستيزي و مخالف ،انقالب اسالمي و منافع ملي

 جهاني؛

دشمن درونى خصلتهاى بدى است كه ممكـن  لزوم شناخت دشمن هاي دروني و بيروني؛  
هـاى   خودخـواهى  ،اميـدى  نـا  ،نشاط كار نداشـتن  ،تنبلى. است ما در خودمان داشته باشيم

بيرونىِ دشمن ؛ نداشتن اعتماد به خود ،بدبين بودن به آينده ،بدبين بودن به ديگران ،افراطى
  المللى؛ ى بين هم عبارت است از نظام سلطه

 ،ى دشـمن را بـدانيم   نقشـه  ،دشمن را بشناسـيم  ،عرصه را بشناسيم ،اگر صحنه را بشناسيم 
  . دغافلگير نخواهيم ش

در بسـيارى از   ،ودتان را زياد كنيد؛ بالهائى كه بـر ملتهـا وارد ميشـود   الزم است بصيرت خ 
 . بصيرتى است موارد بر اثر بى

از لحـاظ امنيتـى بـه     ،از لحـاظ اقتصـادى   ،شما جوانها كشور را از لحاظ علمـى  الزم است 
  . اش نزديك به صفر باشد            اى برسانيد كه امكان آسيب پذيرى            نقطه

بـا خطـوط    و هاى سياسى با حـوادث   نخبگان جامعه و جريانات سياسى و گروه الزم است 
  . شوند؛ با بصيرتبا بصيرت مواجه ب ،دشمن

بصـيرت  الزم است خواص بصـيرت خودشـان را در مسـائل گونـاگون تقويـت كننـد تـا         
  . كنندزياد  نيزمخاطبان و مستمعان خود را 

 . هرگونه حركت عمومى به يك بصيرت عمومى احتياج دارد امروز 
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 دهى به كسانى كه نياز به بصيرت دارند؛ يعنى روشـن كـردن   بخشى و بصيرت بصيرت لزوم 
 ؛فضا

و  ،حفـظ وحـدت   ،هوشيار و جـدى و آمـاده بـودن    ،اتكال و اعتماد به خدا ،شرط پيروزى 
 . فريب تبليغات دشمن را نخوردن است

مـنش و   ،در نهضـت  –يعني اسـتقامت   –امام راحل با انتخاب خطّ روشن نهضت عاشورا  
 . به دشمن تفهيم كرد كه فشار اثري ندارد ،زندگي خود

و تحكـيم فكـري و    ،بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآنـي اعتالء و عمق ضرورت  
  . عملي ارزشهاي انقالب اسالمي و مقابله ي با تهاجم فرهنگي بيگانه

دچـار   ،آن روزى است كه ملتهاى اسالمى نبايد در مقابل ظاهر قدرتمندانه اسـتكبار  ،امروز 
در ايـن راه   ،شـوند دشمنان بايد از تسليم شدن ملـت ايـران مـأيوس     ،ترس و ترديد شوند
 . مقاومت الزم است

دشمن اصلي را نمي شناسـند و كـار و وظيفـه     ،يكي از ابتالئات دنياي اسالم اين است كه 
 . اصلي را با كارهاي درجه دو و سه اشتباه مي كنند

در ايـن   ،استثنايى رمز اساسى كار و پيشرفت امام و موفّقيتهاى الهى آن مرد بزرگوار و رهبر 
بدون كمترين اعتماد به او و تسـليم   ،ن را شناخت و با همه قدرت و استقامتبود كه دشم
 . ايستاد ،در مقابل او

بايــد  ،كــه در ايــن راه آرمانهــاي بــزرگ حركــت مــي كننــد ســربازانِ عــدالت اجتمــاعى  
 . رسد هيچ ملتى با تنبلى به سيادت و سعادت نمى ،ناپذير باشند خستگى

  پيشرفت در علم و فناوري -20
 . شود مقاومتش در مقابل دشمن زياد مى ،اى با معلومات باشد جامعه اگر 

 . اقتدار علمي پايه قدرت بين المللي است 

مغز و عمقش هم  آن كارها عمق داشته باشند و ،جهت پيشبرد كارهاي يك ملت الزم است 
 . يكى علم؛ اين دو را بايد داشته باشد ،دو چيز بيشتر نيست؛ يكى ايمان

از درون خود ما بجوشد و ما دسـت گـدايى بـه سـمت دشـمنانمان دراز      علم  ،الزم است  
 . نكنيم

 . يك ركن امنيت بلندمدت كشور و ملتتان علم است 
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 . علم محور اصلي پيشرفت همراه با اقتدار است  

يكـى  : به نظر من دو چيـز اسـت   ،ى اول در ايجاد قدرت ملى مهم است آنچه كه در درجه 
 . ى ايمانيك ،علم است

وقتى كـه توانسـتيد عـزت     ،وقتى كه توانستيد كشور را به اقتدار علمى و اقتصادى برسانيد 
 . ها كم خواهد شد آن روز البته توطئه ،علمى را براى كشور فراهم كنيد

 . تكيه روى آموزش در داخل باشددر مسائل علمي  ،الزم است 

زنـيم و از او علـم را فـرا     انو مىز ،رويم گاهى علم در دست دشمن ماست؛ پيش دشمن مى 
 . گيريم؛ اين اشكالى ندارد مى

خـودش  و ابتكارات بر اساس نيازها و اقتضـائات باشـد زيـرا نـوآوري     نوآورى الزم است  
 . نفسه يك ارزش نيست فى

بنديم كه از امكانات جهان و فناورى جديد اسـتفاده   در را و راه را به روى خودمان نمى ،ما 
محصـول ايـن همـه    . 2نيروهاى خـودى   تكيه اصلى مابه. 1: است مهمنكته دو لكن  ،نكنيم

  . براى حفاظت از انقالب است ،دستاورد
اگر بخواهيم از همـان راهـى    زيرا ،لزوم پيدا كردن راههاي ميانبر براي پيشرفت هاي علمي 

عمرهـا و   ،برسـيم  ،اى كه امروز هسـت  دنبالش برويم تا به آن نقطه ،كه غرب حركت كرده
 . قرنها طول خواهد كشيد و نخواهيم توانست

و  ،تشـويق خالقيـت و نـوآوري علمـي     ،ضرورت توجه با پرورش و شكوفايي اسـتعدادها  
 و باالبردن توان علمي و فناوري و كشور؛ ،تقويت امر پژوهش

  . جهاد علمى يكى از بزرگترين فرائض ما است 
بلكه يك شرط الزمِ بسيار مهم اسـت و بايـد در كشـور پـيش      ،علم نه فقط يك شرط الزم 

خواهـد  نو زندگى مردم پيش جهاني اقتدار  ،اقتصاد ،پيشرفت نكردعلم در كشور اگر . برود
 . رفت

براى تقويـت و توليـد علـم در داخـل      ،اى كه هستند نخبگان علمى در هر رشتهالزم است  
  . تالش كنند

يد به فراگيرى قانع باشيم؛ بايد هدف تحقيق و آمـوزش مـا توليـد علـم باشـد؛ يعنـى       ما نبا 
  . شود جا شروع مى از آن ،جايى كه نوآوريهاى علمى در فضاى موجود بشرى رسيدن به آن

نبايد مسـائل كشـور و آينـده را     ،الزم است در جنبش نرم افزاري و توليد علم جدي باشيم 
 . به بازيچه گرفت
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زماندهي و بسيج امكانات و ظرفيتهاي كشور در جهت افزايش سهم كشـور در  ضرورت سا 
  توليدات علمي جهان؛

  ضرورت تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش؛ 
مشـاركت و ثبـات    ،ضرورت تقويت امنيت و اقتدار ملي با تأكيد بر رشد علمي و فنـاوري  

قدرت اقتصـادي و   ،ملي وحدت و هويت ،ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور ،سياسي
 دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران؛

ضرورت تالش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسالمي و كشورهاي دوست منطقه به يك  
 فناوري و صنعتي؛ ،علمي ،قطب منطقه اي اقتصادي

نظر اسالم هم همين است كه علم بايد بـين همـه   . عادالنه توزيع شود ،علم بايد مثل ثروت 
 . خواهيم با انحصارگرايى مبارزه كنيم ما مى ،ا و ملتها توزيع شودكشوره

گسترش و تحقيق علم و پرورش عالم و  ،توليد ،فضاى عمومى كشور بايستى فضاى ترويج 
 . محقّق باشد

هـر   ،هـاى مشـابه   و فناورىهسته اي ى ملى ما امروز اين است كه دنبال اين فناورى  وظيفه 
 . برويم ،علم نزديك كند ى چه كه ما را به اوج قله

هـا   عبـور كـرد؛ در بعضـى رشـته     ،شود از مرزهايى كه امروز دانش دارد با كار و تالش مى 
 . ها ديرتر زودتر و در بعضى رشته

جـايى   تـوانيم بـه   ما بـدون علـم نمـى    زيرا ،ى حقيقى براى كشور است محور توسعه ،علم  
  . برسيم

آن را كه بايد يـاد بگيـريم و    -معنايش اين نيست كه علم ديگران را ياد بگيريم  ،توليد علم 
باز كنيم و آفـاق   ،معنايش اين است كه ما خط مرزِ دانش را بشكنيم -در اين شكى نيست 

 . جديدى را فتح كنيم؛ البته اين كارِ دشوارى است

خاطر  به. برسيم كه شأن ملت ايران است ى دانش و فناورى به جايى خواهيم در زمينه ما مى 
گيـرى و   هـاى جهـان   انگيـزه  ،در خـط مقـدم قـرار بگيـريم     ،كه اگر ما بتوانيم در دانش اين

 . به سود ملتهاى ديگر هم هست ،گشايىِ غرب را نداريم؛ دانش ما كه به سود ماست جهان

در علـم و در اقتصـاد    ،ى بـاال را در منطقـه   كه ما گفتيم در ظرف بيست سال بايد رتبـه  اين 
  . ى جوانب قضيه نوشته و تنظيم شده؛ و اين شدنى است ى همه با محاسبه ،داشته باشيم

شما بايد بتوانيـد در قلـه   . تان در دنيا رايج كنيد زبان فارسى را به تبع رشد علمىالزم است  
 . قطعى است ،قرار بگيريد؛ اين شدنى است و اگر همت بگماريم
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بعـد   ،ى علم انجـام بـدهيم   د برداريم و يك كار بنيانى و عميق در زمينهبايست يك خيزِ بلن 
ى علمـى كشـور    ى توسعه مسأله ،بنابراين. باب علم را باز كنيم به روى كشورهاى مسلمان

 . چيز مهمى است

 ،توليد انسان كارآمـد  ،توليد كاالى مورد نياز مردم ،توليد ابتكار ،توليد كار ،امروز توليد علم 
 . جهاد است ، ،رصت و توليد عزتتوليد ف

بايد خود را آماده كند كه ديگـران بـر او فرمـانروايى     ،هر ملتى كه دستش از علم تهى باشد 
 . كنند

علـم مجـرد و بـه     ،ى معناى كامل آن به عنوان يك جهاد دنبـال كنـيم   ما بايد علم را با همه 
ورى را بايد وصـل كنيـد بـه    فنا ،تنهايى هم كافى نيست؛ علم را بايد وصل كنيم به فناورى

 ؛ى كشور و صنعت را بايد وصل كنيم به توسعه ،صنعت
 . در همه بخشها گفتمان مسلط جامعه بشود ،الزم است علم گرايي و علم محوري 

آن  ،آن كارى را كه ذهن بشر به آن دست نيافته است ،ى علم و فناورى در زمينهالزم است  
كنيد؛ اين طورى اسـت كـه مـا خـط مقـدم علـم را       ى همت قرار بدهيد و دنبال ب را وجهه
 . ايم ايم و يك قدم به جلو برداشته شكسته

 . پنجاه سال بعد كشور بايد يكي از مراجع علمي دنيا بشود 

به خـاطر   ،ى تمدن بشرى قرار بگيريم كه حق ماست؛ به خاطر اسالممان بايد بتوانيم در قله 
 . به خاطر ايرانى بودنمان ،به خاطر استعدادمان ،ايمانمان

 . بخشد زا است كه اقتدار مى نيست؛ علمِ درون -به معناى حقيقى كلمه  -علم  ،علمِ وارداتى 

امكان ندارد بتواند به  ،دانش و گسترش پژوهشى گسترش  كشور ما بدون حركت در جاده 
 . ى مطلوب خودش دست پيدا بكند نقطه

 ،علمـى  ،ايـن رشـد اجتمـاعى    ،بدون آزادانديشىزيرا  ،ضرورت تثبيت و تأمين آزادانديشي 
 . فكرى و فلسفى امكان ندارد

 . روزي كه دانشمندان عالم به ايران احساس نياز كنند دور نيست ،اگر همت كنيد 

ى اقتـدار   علم مايـه زيرا راه علم است؛  ،ى خدمت به كشور راههاى برجستهبهترين از  يكى 
 . ى سربلندى هر كشورى است ثروت كشور و مايه ،قدرت كشور ،ملى

 . اى است براى رسيدن به اقتدار ملى و ثروت ملى وسيله ،براى يك ملتعلم  

قناعت به ايـن وضـع را مجـاز    اما به هيچ وجه  ،اگرچه وضع كنونى را قابل تحسين ميدانم 
مـا  . دانشـگاه  نـه بـراى اسـاتيد    ،نه براى جوانها ،نه براى دولتيها: براى هيچ كس ،نميشمارم
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 . هنوز خيلى بايد راه برويم؛ خيلى بايد حركت كنيم

آن روزى كه ما بتوانيم درآمد كشور را از راه دانشمان به دست بياوريم و درِ چاههاى نفـت   
 . روز براى ما روز خوبى استآن  ،را پلمب كنيم

	تقويت اميد به آينده در ميان مردم و مسئوالن -21

 ،وامانـده شـدن نيسـت    ،ايستادن نيست ،توقف نيست) ص( در آيين و فرهنگ پيامبر اعظم 
مسلمان سرشـار از  . ما با نوميدى جنگيد) ص( تحجر نيست و نوميدى وجود ندارد؛ پيامبر

 . اميد است

افـق   ،نااميدى و تاريك ديدن افق است؛ نه ،پيشرفت يك شخص و يك ملتمهمترين مانع  
 . توان جلو رفت روشن است و مى

  : لزوم ساختن آينده اي روشن و درخشان توسط جوانان با توجه به چند امر 
  . ايمان اسالمى را در خودتان تعميق كنيد كه اين اساس كار است ،با عمل 
  . آگاهى سياسى را در خودتان تقويت كنيد كه فريب تبليغات دشمن را نخوريد 
اى و  هـاى گروهـى و سـليقه    هـاى حزبـى و انگيـزه    انگيزه ،هاى صنفى مواظب باشيد انگيزه 

  . شما را به يك طرف جذب نكند ،خطّى
  . وحدت كلمه را حفظ كنيد 
هـاى پرشـور انقـالب و جنـگ      هياد شهداى بزرگوار و ياد صـحن  ،زنده نگه داشتن ياد امام 

  . چه در حوزه و چه در محيطهاى كار و زندگى ،چه در دانشگاه ،تحميلى
اگر . بلند كنند -ولو در يك نقطه محدود  -توانند تالش كنند و پرچم عدالت را  انسانها مى 

 ! شوند ملتها بيدار مى ،شود با ظلم مبارزه كرد اين اميد را در دل خود بپرورانند كه مى

ايد روزى برسد كه بتوانيم از دانش خود نان بخوريم و ايـن ملـت بتوانـد از دانـش خـود      ب 
يـك  . آن وقت خود آن ثروت بـه پيشـرفت دانـش كمـك خواهـد كـرد      . ثروت توليد كند

بايـد جهتگيريهـاى درسـت و معنـوى و الهـى       ،البته جهتگيريها: افزائى پى در پى دارند هم
 . باشد

  ت و عدالتپيگيري گفتمان پيشرف -22
 لزوم ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم انداز؛ 
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تالش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصـهايي   
 . افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد ،تامين غذا ،سالمت ،از قبيل آموزش

 . طالبه و خواستن و تصميم گيري براي حركت كردن استروح م ،راز همه پيشرفتها 

جمهورى اسـالمى   ،منهاى آن. يك گفتمان اساسى است و همه چيز ماست ،گفتمان عدالت 
 . گير كنيد هيچ حرفى براى گفتن نخواهد داشت؛ اين گفتمان را بايد همه

هـا   ذهـن تقويـت و همگـانى و در    ،شعار اصلى عدالت و آنچه را مربوط به عدالت اسـت   
 . ى فكرى آن كار كنيد تعميق كنيد و روي پشتوانه و فلسفه

اى  اما غير راكد و داراى تحول است؛ جامعـه  ،ى با ثبات جامعه ،آنچه خوب و درست است 
در خودش به وجود بياورد  . كه حوالت صحيح را سريع

 ،ريزيهـا  آن وقـت در برنامـه   ،اگر اين را مشخص كنـيم . الزم است» تعيين الگوى پيشرفت« 
به دنبـال خـود    و گذارد گذاريهاى ما اثر مى و سرمايه ،بنديها زمان ،ها برنامه ،تقدمها ،اولويتها

 . آورد فرهنگ سازى مى

ارتقـاء سـطح معلومـات     ،ارتقاء سطح سـواد  ،ورى افزايش بهره ،وفور صادرات ،وفور توليدات 
 - رشد نرخ عمر متوسـط   ،خدمت دادن به شهروندان ،ارتقاء خدمات شهروندى ،عمومى مردم

 . هاى پيشرفت است و درست است اينها جزو نشانه - اميد به زندگى  ،به قول تعبيرات اخير

 . اساس هر پيشرفتى است ،هويت ملى 

مهمترين عاملى است كه پيشرفت يك ملت را به معنـاى   ،عشق به معنويت و ارتباط با خدا 
 . كند واقعى خودش تضمين مى

ى دانشـهاى مـورد    همـه  ،اين است كه ما از هـر كـه و هـر جـور     ،هستآنچه كه پيشرفت  
ى  براى اينكه دامنـه  ،ى عمل و كاربرد برسانيم نيازمان را فرا بگيريم؛ اين دانش را به مرحله

فناورى جديدى را  و كاربردى و تجربى انجام دهيم ،تحقيقات بنيادى ،علم را توسعه بدهيم
 . به وجود بياوريم

 رك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن؛ايجاد درك مشت 

 ،توليـد فنـاورى   ،توليـد علـم   ،توليد كار. ى وسيع بايد شعار ملت باشد توليد در يك گستره 
توليـد كـاال و توليـد     ،توليـد عـزت و منزلـت    ،توليـد فرصـت   ،توليد معرفت ،توليد ثروت

هم دولت و  ،ى وسيع اين است كه در اين گسترهرمز سعادت ملت ما در  انسانهاى كارآمد؛
 . اين يك جهاد است. بر اين توليد همت بگماريم ،هم ملت

 ؛يك نهضت است؛ يك نهضت فراگير ،پيشرفت همراه با عدالت 

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir



 
 

 

113

 اصول و الزامات و راهبردهاي مقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم: فصل پنجم

ترين گفتمانهاى كنونى كشور ما بايد گفتمان پيشرفت علـم و فنـاورى    اى امروز يكى از پايه 
 . باشد؛ اين برو برگرد ندارد

  . عزت و پيشرفت ملت ايران است ،عامل هويت ،صبر و پايمردي 
نجـات از   ،داشتن مردمِ آگاه و برخوردار از عدالت اجتمـاعى  ،ساختن يك ايران آباد و آزاد 

 ،ماندگىِ علمى و استبداد و قهرى كه آن روز بر اين مملكت حكمفرما بود وابستگى و عقب
 . آرمانهاي انقالب است

قى كلمه به سمت احكام و تعاليم اسالم و ساخت اسالمى بـراى نظـام و   بايد به معناى حقي 
د؛ تـا  ركـن كـ   فقر را برطرف و فساد را ريشـه  ،د تا بتوان عدالت را تأمينرجامعه حركت ك

 . درجبران ك را بتوان دردهاى مزمنى را كه بر اين ملت تحميل شده است

ايجـاد   ،معه در جهت ايجاد عـدالت بنيادها و زيرساختهاى جا ،تحول حقيقى در اركانلزوم  
ارتقاى فكرى و علمى و خالصه بارور شدن شخصيت انسـانى و از حالـت نـازايى     ،آزادى

 . علمى و فرهنگى و اقتصادى بيرون آمدن

 . ديد و راهش را پيدا كنيريزى كن همپاى عدالت پيش برود؛ برنامه رشد اقتصادى ،الزم است 

ثالثـاً   ،خواهـد  ثانيـاً ارتبـاط بـا مـردم مـى      ،خواهـد  ىاوالً قاطعيت م ،عدالت يك اصل است 
 . خواهد خودسازى و تهذيب مى ،زيستى و مردمى بودن الزم دارد و باالتر از همه ساده

 ،اگر يـك ملـت ميخواهـد پيشـرفت كنـد      زيرا ،ى بومى تهيه كنيم الگوى توسعه الزم است 
 . نميشود منتظر ديگران باشد

 . ضد پيشرفت است ،آن اميد وجود نداشته باشد محيط هرج و مرج و محيطى كه در 

بايـد بـه    ليرا انكار كرد و و آن با تحول نبايستى مقابله كرد. در بشريت تحول حتمى است 
 . سوى تحول به شكل درست حركت كرد

بـا هـر    ،انـد  اى كه طرفدار ثبـات اجتمـاعى   اشتباهات موجب شده است كه يك عده برخي 
 ،از طـرف ديگـر  . زنـد  ثبات را به هـم مـى   ،تحولى مخالفت كنند؛ به خيال اينكه اين تحول

شـكنى و زيـر سـؤال     كنند هر تحولى به معناى ساختار شكنى و شالوده كسانى كه خيال مى
ثبـات اجتمـاعى را از بـين     ،اينها هم براى اينكه تحول ايجاد كنند ،ى اصالتهاست بردن همه

 . كنند مىبرند و دچار خطر  مى

بايـد اول   ،بنـابراين . پيداست به فكر پيشرفت نيسـتيم  ،اگر سؤال نكنيم كه پيشرفت چيست 
 . اين سؤال را از خودمان بكنيم و به دنبال پاسخش حركت بكنيم تا آن را پيدا بكنيم

پيشرفت خدماتى و پيشرفتهاى بهداشتى و  ،پيشرفت علمى ،فرا صنعتى شدن ،صنعتى شدن 
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 . باشد و آرمانهاي اساسي و اصولياما اساس اينها بايد حفظ هويت ملى  تبد نيس ،درمانى

 ،كنـد  محبت مى تفاوت و بى اى كه انسانها را نسبت به هم بى آن تحول اجتماعى يا اقتصادى 
 . مذموم است

مبتنـى   ،دارد ى لذاتى كه انسان به طور مطلق دوست مـى  پيشرفتى كه بر فردمحورى و اباحه 
 . ستپيشرفت ني ،باشد

كه امروز  ،باشد -دار  ى سرمايه طبقه -ى خاص  پيشرفت و تحولى كه در خدمت يك طبقه 
 . مورد نظر ما نيست ،طور است در كشورهاى غربى اين

ترجمه گرايـى در دانشـگاه؛ كـه هـر چـه كـه آن        ،تقليدى كردن علم ،وابسته كردن اقتصاد  
ما همان را ترجمه كنـيم و اگـر    ،دان گفته ،مرزهاى غربى و كشورهاى اروپايى ،طرف مرزها

 . زند؛ پيشرفت نيست بگويند مخالف علم حرف مى ،كسى حرف زد

ترجمه خيلى خوب است؛ ياد گرفتن از ديگران خوب است؛ اما ترجمـه كنـيم تـا بتـوانيم      
 . حرف ديگران را بفهميم تا حرف نو به ذهن خود ما برسد. خودمان به وجود آوريم

بـازى بـه جـاى     هويت اسالمى ملى را سلب كـردن و مـدل   ،ردنزبان و ملى را مغشوش ك 
 . پيشرفت نيست ،سازى مدل

گرايى در جامعه ما رواج پيدا كند هـيچ وقـت عـدالت اجتمـاعى تـأمين       اگر روحيه تجمل 
 . وقت روحيه برادرى و الفت و انْس و همدلى پيش نخواهد آمد هيچ و نخواهد شد

ى بـا   در مبـارزه  ،ى بـا فسـاد   در مبـارزه  ،با فقـر  ى همت مضاعف و كار مضاعف در مبارزه 
  ،عدالتى بى

ي زنـدگي خـود و ببينـيم     ما بايد نگاه كنيم به عرصه ،ي چهارم جمهوري اسالمي براي دهه 
كمبودهاي ما كجاست؛ بايد شتابمان و نوع حركتمان را جوري تنظيم بكنيم كه بتـوانيم بـه   

ن سرعت و با همان شتابي كه به طور متعارف صفوف مقدم برسيم؛ واال اگر بخواهيم با هما
 . مانيم باز در اين مراحل عقب مي ،پيش برويم ،روند ملتها پيش مي

  صدور فرهنگ انقالب و الگوسازي براي ساير ملتها -23
ايـن چيـزى اسـت كـه دشـمن از آن      . ى اسـالمى بسـازيم   الزم است كشور را به شكل نمونه 

 . ترسد مى

. احتياج بـه صـادر كـردن نـدارد     ،انقالب كه پيام آزادى و بيدارى استتفكّر انقالب و پيام  
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 . گيرند بينند و درس مى زيرا ملتهاي ديگر موفّقيتهاى اين ملت و عزّت ايران و اسالم را مى

ملت ايران در حال پديد آوردن يك تمدن مبتني بـر فرهنـگ و بيـنش و معرفـت و كمـالِ       
 . فكرى انسانى است

دل انسـانها را در اكنـاف    كـه  ،صـحيح  صدور يك فكر و يك انديشـه ي صدور انقالب يعن 
  . كند به خود جذب مى ،عالم

كردند كه ما براى صدور انقالب لشگركشـى خـواهيم كـرد؛ امـا غافـل از       خيال مى دشمنان 
 ،ى ملتها و جوامع به ميـان آورده  اينكه حرف ملت ايران و آن طرحى كه ملت ما براى اداره

مند و طرفدار ملـت   نشيند و ملتهاى مسلمان به طور طبيعى عالقه سلمان مىدر دل ملتهاى م
  . شوند ما مى

مـا كـه جامعـه اسـالمى هسـتيم بايـد        ،غلط است اگر خيال كنيم در مقابل جامعه جـاهلى  
يعنـى ارزشـها را   . برخورد ما بايد برخورد دلسوزانه باشد. برخورد خصمانه داشته باشيم؛ نه

شـاءاللَّه   بعـد اگـر خودمـان ان    ،معرفـى كنـيم   ،اسالمى اسـت  ارزشهاىبه دنيايى كه محتاج 
دنيايى است كه  ،دنيا زيرا. آنها را به نقطه مقابل منتقل كنيم ،برخوردار از اين ارزشها هستيم

 . امروز به پيام اسالمى نيازمند است

ى جـدى  ا قضـيه  ،قضيه بناى يك نظام و تمدن اسالمى و يك تاريخ جديـد  ،براى اين ملّت 
  . آن را جدى بگيريد. است

  ؛لزوم زنده شدن اعتراز و افتخار و مباهات به اسالم در مسلمانان 
امروز با نفس داشتن و  ،است كه انقالب اسالمى  امروز استكبار جهاني به اين نتيجه رسيده 

  . كنند آنها احساس خطر مى. شود تبليغ مى ،سرِپا بودن نظام جمهورى اسالمى
گترين تالشها و جهادها در سطح جهان كه از نظر خداى متعال در جهت تحكـيم  امروز بزر 

  . اين است كه ايرانِ اسالمى آباد و بركاتش آشكار شود ،اسالم و پيام اسالم است
. تـا بخواهنـد از آن درس بگيرنـد    ،بايد زندگى در اين كشور مايه رشك ملتهاى ديگر شود 

  . كند عاملى است كه دشمن را محكوم مى ،اين
 . تواند آبادتر و آبادتر كند وظيفه عمومى اين ملت اين است كه اين كشور را هر چه مى 

واقعاً دنياى اسالم به رهبرى احتياج دارد؛ آن رهبرى را هم اين ملت بايـد بكنـد زيـرا اگـر      
 . يك ملت بايد بتواند الگو باشد ،بخواهيم امتها و ملتها را هدايت كنيم

ملتها را بيـدار   ،خواهىِ ملت ايران كه اول بار از زبان امام امت برخاستامروز فرياد اسالم  
. وجـود آورده اسـت   كرده و دلها را تكان داده و در منطقـه روح بيـدارى و خودبـاورى بـه    
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 . اند دشمنان از اين مسائل نگران و سراسيمه

زندگي انسان  راه جديدي را به بشريت ارائه كرده است كه ،الگوي نوين مردمساالري ديني 
از آفات نظامهاي بنا شده بر استبداد فردي و حزبي يا برآمده از نفـوذ زرسـاالران و    ،در آن

مبـرا   ،و از غرقه شدن در وادي ماديگري و اباحيگري و دور افتادن از معنويـت  ،چپاولگران
  . و تقابل و تضاد خداپرستي با مردم گرايي را در عمل تخطئه كند ،گردد

ى  مسـئله . المللى مفاهيم جديدى را وارد كنـد  ته است در فرهنگ سياست بينملت ما توانس 
مديريت كشور؛ اينها همه مفاهيم جديدى است كـه ملـت مـا     ،قانون ،محورى سياست دين

  . توانسته است اينها را وارد كند
  . ى ملتهاى اسالمى است ساالرى دينى يك عنوان و شعار مطلوب در ميان همه امروز مردم 
 . ساختن جامعه اي الگو براي جوامع اسالمي و همه جوامع بشري است ،انقالب اسالميهدف  

تحـت تـأثير امـام     ،كننـد  به نام اسالم صدا بلنـد مـى   ،امروز همه كسانى كه در دنياى اسالم 
  . بزرگوار ما هستند

 ،ميبردندتازانه به پيش  كه تركو نگاه مادي  حركت هب ،انقالب با مطرح كردن علمِ معنويت 
 . لطمه وارد آورد و او را كند كرد

نظام سلطه ي جهاني در مواجهه ي با اين حركت عظيم و بنياني اسالمي در كليه ي جهـان   
  . دچار انفعال شده است ،اسالم با پيشرو بودن نظام ايران در اين حركت

  تنها عامل مهار روح سركش و طغيانگر استكبار؛ ،بيداري و اراده ملت ها 
 . سياستها و تدبيرهاست ،عزمها ،مركز فرماندهي جبهه جنگ اراده ها ،امروز ايران 

دستاوردهاي ما براي كشورهاي ديگـر   ،روحيه و فهم اسالمي ،با توسعه ي دامنه ي معرفت 
 . الگو خواهد شد

گاه يك ملـت بـه عمـق     تكيه و ،اند ملتهاى مسلمان عمق استراتژيك نظام جمهورى اسالمى 
نميخواهند ملت ايـران و نظـام جمهـورى اسـالمى از ايـن      لذا دشمنان . اوستاستراتژيك 

 . برخوردار باشد ،شود اى كه از او در كشورهاى مختلف مي حمايت و طرفدارى
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  نقش و وظايف مسئوالن و اقشار مردم  ،تقسيم كار ملي در مقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ نرم: فصل ششم 

  دولت اسالمي - 1
كه دولت نتواند خدمات الزم را انجام دهـد بـراى امريكـا و     هر كس كمك كند به اين 

  . در خدمت امريكا كار كرده است
انقطاع آنها از  ،يكي از آفت هاي دولتها و حكومتها و رژيم هاي حاكم بر جهان اسالم 

 . مردم است

درسـتى   را بـه جـوان  پديده عظيم  بايداقتصادى و سياسى كشور  ،ريزان فرهنگى برنامه 
  . ريزى كنند برآورد و برايش برنامه

در جوانانتـان و در ايـن نسـل نوسـاخته رو بـه بالنـدگى        ،احساس افتخار را در خود 
 . ترويج كنيد

بـا دور ريخـتن    ،با اتّحاد و همدلى ،با اميد به آينده ،اگر ملت و دولت با همكارى هم 
وارد  ،ايـن ملـت تزريـق كنـد     زور در مغـز  خواهد به بعضى از حرفهايى كه دشمن مى

در آينده نه چندان دورى كشور ما بـه   قطعاً ،ميدان شوند و تالششان را منسجمتر كنند
  . اوج اعتالء خواهد رسيد

لزوم وجود وحدت و امنيت ملي جهت رسيدگي دولت بـه مسـائل زنـدگي مـردم و      
 . فرهنگ كشور

در عرصـه   ،ا غير آشفته بازاروظيفه دولت اسالمي اينست كه در آشفته بازار احتمالي ي 
 . دچار گمراهي بشوند ،نگذارد عائله ي او يعني ملت ،فرهنگ و عقيده و اخالق

از  ،آن جايي كه جـاي وارد شـدن اسـت    ،نسبت به مقوله فرهنگ نبايد بي تفاوت بود 
زيرا شـما دولـت دينـي     ،نهراسيد ،تهمت و شانتاژ و اين كه شما دين را دولتي كرديد
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 . هستيد

و ارتقـاء فرهنـگ    ،م اهتمام رئيس جمهور به گشايش اقتصادي و ايجاد غنـا در كشـور  لزو 
  . ديني

 . لزوم توجه دولت اسالمي به نيازهاي معنوي مردم در كنار نيازهاي مادي آنها 

در بودجه برايش پول و  ،فرهنگ را دست كم نگيريد. از بخش فرهنگ رفع مظلوميت كنيد 
 . هت ارزشي به فرهنگ بدهيدفصول قابل توجهي بگذاريد تا ج

 ،بخصوص نسبت به دولت انجـام بگيـرد   ،من هرگونه تضعيفى كه نسبت به مسؤوالن نظام 
 . دانم خيانت مى

مناعـت   ،اسـتقالل  ،يعنى عزت -ى نظام اسالمى در دنياست  از لحاظ آن چيزى كه شاخصه 
امروز نظام ما يك نظـام موفـق و    -رحماء على المؤمنين  ،الكفار اشداء على ،در مقابل كفار
 . پيشرفته است

  شوراي عالي انقالب فرهنگي - 2
  . شوراي عالي انقالب فرهنگي است ،ستاد اصلي مقابله با تهاجم فرهنگي 
 ،شوراي عالي دفاع در مقابل تهاجم فرهنگـي دشـمن اسـت    ،شوراي عالي انقالب فرهنگي 

 . دفاع بمعناي تدبير فرهنگي نه به معناي مصطلح رايجش

  هدايت امور فرهنگي كشور بر عهده شوراي عالي انقالب فرهنگي است  
مجموعـه ي زبـده ي فرهنگـي دسـت انـدر كـاري        ،شوراي عالي انقالب فرهنگي اعضاي 

در دولتنـد و در بخشـهاي گونـاگون مشـغول      ،در مجلس انـد  –هستند كه وارد ميدان اند 
اين شورا از اين جهـت   ،و فرهنگي هم هستند و مسائل را درك مي كنند؛ بنابراين –كارند 

مي شود درآن مطرح كرد و مورد بررسي قـرار   منحصر به فرد است و بسياري از مسائل را
داد و يك خط حركت را براي بخش مورد نظر از فرهنگ انتخاب كرد تا همه ي دستگاهها 

 . از آن تبعيت كنند

  . مركز سياستگذاري فرهنگي كشور ،شوراي عالي انقالب فرهنگي 
رهنگي كشور ستاد عالي فرهنگي و علمي و مركز مهندسي ف ،شوراي عالي انقالب فرهنگي 

  . است
امروز اساس كار ما اينست كه شوراي عالي انقالب فرهنگي و ساير سازمانهاي فرهنگي در  
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 . تقويت كار فرهنگي احساسا وظيفه و مسئوليت كنند و در ميدان كار بيفتند

شوراي عالي انقالب فرهنگي از جمله وظايفش اين است كه بنشيند ببيند كجا دولـت بايـد    
گ حساسيت نشان بدهد؛ كجا بايد بخصوص حساسيت نشان ندهـد و كجـا   در مقابل فرهن
  . بايد تغافل كند

 . ضرورت مديريت فرهنگي در جامعه به مركزيت شوراي عالي انقالب فرهنگي 

زيـر   ،يى كه به عنوان شوراى عالى انقالب فرهنگى ى اهل فن برگزيده نظام از يك مجموعه 
 . دارد انتظارات زيادى ،اند اين نام جمع شده

مانـدگى علمـى و تبعيـت     سوادى و عقب با بى ،شوراى عالى انقالب فرهنگى در جهاد ملى 
 . در حكم ستاد مركزى و اصلى است ،فرهنگى

تدوين شرح وظائف و ترسيم خطـوط كلـى    ،ى تازه عالى در دوره ى شوراى نخستين وظيفه 
 . فرهنگى كشور است

تصميمهاي كالن كشور بمعنـاي نقـش    -1: لزوم تأثيرگذاري شوراي عالي انقالب فرهنگي 
فرهنگ بعنوان شكل دهنـده   -2. فرهنگ بعنوان جهت دهنده ي به تصميمهاي كالن كشور

فرهنگ بعنوان سياستهاي كالن آموزشي و علمـي در   -3. ي به ذهن و رفتار عمومي جامعه
 . دستگاههاي موظف دولت

ورد نيـاز شـوراي عـالي انقـالب     عقبه علمي و فكري و خط مقدم اجرايي دو امر اساسي م 
 . فرهنگي جهت مركزيت فرهنگي كشور

بحث و كار و تصميم گيري و ترسيم نقشه  ،ضرورت تدوين نقشه مهندسي فرهنگي كشور 
 . كالن با راه كارها توسط شوراي عالي انقالب فرهنگي

ه انگيزه و نوآوري مضاعف اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي ب ،نشاط ،ضرورت پويايي 
   . عنوان قرارگاه اصلي مسائل فرهنگي و كارزار فرهنگي كشور

بايد فرهنگ جامعه را اصالح كنيم و عيوب ايـن فرهنـگ را پيـدا كنـيم و بفهمـيم مشـكل        
 ،پرنشـاط  ،پركـار  ،عدالت طلب ،موحد ،آزاد ،كجاست كه ما نتوانستيم يك جامعه ي رشيد

داراي روح ايثـار و مجاهـدت و    ،ل به خداداراي توك ،داراي اعتماد به نفس ،پيشرو ،پراميد
 . تربيت كنيم ،در همه ي ابعاد به طور كامل

 . مسئله فرهنگ عمومي را بايد خيلي جدي بگيريد 

ضرورت تكميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي كشـور و تهيـه پيوسـت فرهنگـي بـراي       
 . هاي مهم طرح
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  روحانيت و مبلغان ديني - 3
يـك كارگـاه ايـدئولوژي و مركـز      ،تصوير مطلـوب و ايـده آل و متوقـع از حـوزه علميـه      

 . ايدئولوگهاست

يكى  ،ى مبانى فكرى خودش از لحاظ ارايه ،با اين عظمت و ابعاد و آثار عملى ،اين انقالب 
 . از ضعيفترين و كم كارترين انقالبها و بلكه تحوالت دنياست

بـه سـمت    ،اند مملكت را به سمت كشـاورزى بكشـاند  تو سياستگذارى روحانى مى ،امروز 
يا به سمت خودكفايى و استقالل  ،خداى نكرده به سمت وابستگى بكشاند ،صنعتى بكشاند

ى بسـيار   مسـأله  ،ايـن . يا به سمت ركود اقتصادى بكشاند ،و شكوفايى اقتصادى سوق دهد
 . مهمى است

  . اولين مسئوليت امروز روحانيت ،پاسداري از اسالم و نظام 
هـم در شـكل درخشـان     آن ،ى بـه اسـالم   صـدمه  ،ى به حوزه تالشى حوزه يا صدمه ،امروز 

 . عالميش است

غافـل مانـدن از مسـايل     ،كُند و ناهوشمندانه فهميدن ،ساده و سطحى فهميدن ،كج فهميدن 
ى  ترين چيزهايى است كـه ممكـن اسـت حـوزه     ى زيانبخش از جمله ،جارى عالم و كشور

تـا يـك عـده آدمِ بـددلِ      ،كنـد  اينهاست كه زمينه را فـراهم مـى  . رو بشود علميه با آن روبه
ى علميه راه بيفتند و حرفهايى  در حوزه ،ى اجانب دارِ احياناً تحريك شده به وسيله سوءنيت

 . را مطرح كنند

 . مؤثر است ،مردم نهاد منبر در بافت اجتماعي و ديني و فكري 

 . ى معنوى مردم به روحانيت است امروز اميد و تكيه 

 . تكليف هميشگي روحانيت است ،مجاهدت براي مردم 

بعد هم امـر   ،مسئوليتهاي خطير عالمان ديني به خاطر طبيعت علم است كه اولش فقه است 
 . است

ارت و نجاسات و عبادات فقط طه ،فقه اسالمى. ما بايد فقه اسالمى را در جامعه پياده كنيم 
ى جوانب زنـدگى انسـان    كه نيست؛ فقه اسالمى مشتمل بر جوانبى است كه منطبق بر همه

 . اللَّه األكبر اين است نظامياً و اقتصادياً؛ فقه ،عبادياً ،سياسياً ،اجتماعياً ،است؛ فردياً

را در دستگاه جمهورى اسالمى دستگاهى است كه مبتنى بر يك عنصر روحـانى اسـت؛ زيـ    
 . و رهبر بايد يك فقيه باشد؛ يعنى يك روحانى ،رهبرى قرار دارد ،رأس اين نظام
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زيـرا در صـورت بـي     ،روحانيت نبايد نسبت به مسائل انقالب و نظـام بـي تفـاوت باشـد     
 . بالشك با مؤاخذه ي نسلهاي آينده روبرو خواهد شد ،غير از مؤاخذه ي الهي ،تفاوتي

ى عظيم انسانى است؛ بايد دايـم توليـد    وليدى و يك كارخانهيك دستگاه ت ،ى علميه حوزه 
كند؛ بايد كتاب توليد كند؛ آدم و عالم توليد كند؛ متدين توليد كند؛ فكر توليد كند و حـرف  

 . يى بزند تازه

سـازندگى   ،سازندگى كتاب ،سازندگى فكر ،ى سازندگى انسان ى علميه بايد كارخانه حوزه 
سـازندگى سياسـتمدار و    ،سـازندگى محقـق   ،ندگى مـدرس سـاز  ،سـازندگى مبلّـغ   ،مطلب

 . سازندگى رهبر باشد

ترين سنگرها و  در خطرناك ،ترين خطوط ى جوان در مقدم حضور يك روحانى و يك طلبه 
بسـيار بـا بركـت و     هاى تعيين كننده و حساس در لحظه ،در دشوارترين مواقف ،كمينگاهها

 . پر فايده و اثر بخش است

متّكى به مردم است و هـيچ وقـت وابسـته بـه قـدرتها       ،م در داخل كشور ماروحانيت اسال 
 . نبوده است

 . تهاجم تبليغاتي دشمن عليه روحانيت و سعي در بي اعتبار كردن روحانيت در ديد مردم 

روشنفكران و  ،انسانهاى با وجدان ،متفكّرين ،دانشمندان ،امروز سطوح حساس دنياي غرب 
 . دتشنه اسالم هستن جوانان

 . اش تبليغ است اولين وظيفه -يعنى روحانيت  -جامعه علمىِ دينى  

بايد آنها را آگاه كرد و ترقّى و رشـد فكـرى   . بر پيش بردنِ مخاطب است ،اساس كار تبليغ 
 . داد و در جهت آگاهى دينى و تقرّب به پروردگار و كماالت نفسانى پيش برد

 . در نظام اسالمى هست ،امروز همه عوامل بقا و حيات 

آلوده است؛ اما سياست دينى به همان اندازه مقدس است كه  ،سياستى كه از دين جدا باشد 
 . عبادت دينى

اخالص و معنويت باشـد و عشـق و عالقـه     ،خردمندي ،انديشه ،منشأ تبليغ امروز بايد فكر 
 . به مخاطبان را نيز داشته باشد

 . مهمترين ركن و عامل اين انقالب عظيم است ،ليغاتتب 

دهند در تبليغ  همين است كه به ما نشان مى ،كنند يكى از خدمتهايى كه دشمنان ما به ما مى 
 . روى چه نقاطى بايد متمركز شويم

بـه   مبلغـين  موفّقترين و ماندگارترين و عميقترين روشهاى تبليغـى كـارى اسـت كـه شـما      
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 . دهيد مىصورت سنّتى انجام 

جوانـان   -1: منبريها و مبلغين بدانند كه مهمترين مخاطبين به سه دليل بايد جوانـان باشـند   
بيشترين تالش دشمن در انحراف جوانهاست كـه ايـن بـدليل     -2 ،اكثريت كشور ما هستند

 . آسان پذيري و زود پذيري جوانان -3 ،كثرت آنهاست

ي در حوزه هاي علميه در قرن حاضر و قـرن  دو دليل براي عدم فراگيري دانشهاي غير دين 
بـا چشـم بـدبيني نگـاه مـي       ،علما علمي را كه بوسيله دشمنان ترويج مي شـد  -1: گذشته
 . دشمنان حاضر نبودند علم را به حوزه علميه بدهند -2 ،كردند

ديگـر   ،مبادا كسى تصور كند كه با بودن راديو و تلويزيون و ويدئو و اين وسـايل امـروزى   
منبر چه نقشى دارد؟ تـأثيرى كـه گفتـار يـك انسـان در يـك مجلـس در ذهـن مخـاطبين          

 . كلّى با هر نوع تبليغ ديگر متفاوت است به ،گذارد مى

  . مخالف و موافق پيدا مي كند ،وقتي انسان وارد ميدان شد 
بر خالف تبليغ غربـي كـه تحـت تـأثير      ،تبليغ در اسالم متوجه كردن ذهن به حقيقتي است 

 . قرار دادن دلها و مغزها با شيوه هاي علمي و روانشناسي است

 ،تالش براي خدا ،تواند ما را موفّق كند و سخن ما را دلنشين و مؤثّر نمايد آن چيزى كه مى 
 .  استرضاي خدا و اعالي كلمه اهللا ،دين خدا

پيكـار   ،عالج تهاجم فكري و نظري دشمن كه ايمان و اعتقاد راسخ مردم را هـدف گرفتـه   
 . نظري است

بر اين معنـا تصـميم بگيـريم و بـه      -اگر ما به مبارزه با تهاجم دشمن تصميم داشته باشيم  
توان دشمن بسـيار كمتـر از تـوان     -خداى متعال اتّكال و از ظرفيت خودمان استفاده كنيم 

 . ماست

شك آزاديخواهى و مطالبه فرصتى براى انديشيدن و براى بيان انديشه تـوأم بـا رعايـت     بى 
نـه يـك    ،»قلـم و بيـان   ،آزادى تفكـر «يك مطالبه اسالمى است و  ،»ادب استفاده از آزادى«

 . شعار تبليغاتى بلكه از اهداف اصلى انقالب اسالمى است

و توليد نظريه در چارچوب اسـالم راه عـالج    نهادينه شدن آزادي بيان در چارچوب قانون 
 . هتاكي ها و مهار هرج و مرج فرهنگي است ،بيماري ها

ى كـارزار تفكـرات    عرصـه  ،ميدان افكار مردم و مؤمنين ،امروز با تنوع وسايل تبليغ در دنيا 
اگـر وارد  . وجه به زيان ما نيست؛ به سـود ماسـت   هيچ اين كارزار فكرى به. گوناگون است

از مهمات تفكر اسـالمى و انبارهـاى معـارف     -ميدان بشويم و آنچه را كه نياز ماست اين 
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 . قطعاً برد با ماست ،بيرون بكشيم و صرف كنيم -الهى و اسالمى 

 . لزوم كار فكري در مقابل اظهارات فكري مخالفين و دشمنان نظام اسالمي 

 . پيكار نظري با دشمن توسط حوزه هاي علميه در ،تبيين و تدوين فكر ،لزوم توليد 

مبادا ما آن مؤذن بدصدا باشيم كه عشق به اسالم را در دلها فرو بنشانيم و استفهام عظيمـى   
  . با پاسخ منكر و زشتى پاسخ دهيم ،را كه در دنيا براى شناخت اسالم به وجود آمده است

حت نصـي  ،وظايف خطير و حساس علما و روحانيون و حوزه هاي علميه در ارشـاد مـردم   
 . حكومت و تبيين صحيح اسالم در جامعه است

دهـى   ى قم استفاده بشود و سـازماندهى و جهـت   ى علميه بايد از موجودى ارزشمند حوزه 
 . بشود و از دوباره كاريها پرهيز گردد

 . ضرورت تنقيح و تبيين مقررات و احكام و معارف اسالمي توسط حوزه هاي علميه 

 :جانب حوزه هاي علميهضرورت انجام پنج كار اصلي از  
  تربيت و توليد مرجع و مفتي .1
 تربيت مدرس .2

 تحقيق و تأليف در مسائل علمي .3

 مسأله قضاء و تربيت قاضي .4

 تبليغ در سطح وسيع و به شيوه مطلوب و مدرن .5

لزوم توجه و هدايت استعدادها و خالقيتها و ذوقهايي كه در حوزه هاي علميـه هسـت بـه     
 . سوي تبليغ درست

انقالب و اسالم به صورت مدرن و  ،اعتقاد ،تشيع ،وزه هاي علميه از حق خودلزوم دفاع ح 
 . طبق نيازهاي امروز

لزوم راه اندازي مركز و بانـك اطالعـات توسـط حـوزه هـاي علميـه جهـت جمـع آوري          
 . كتابهايي كه در دنيا راجع به انقالب نوشته شده است

ضرورت برنامه ريزي و اجراي طرح نوين و دنبال كردن آن در حـوزه هـاي علميـه بـراي      
 . پاسخگويي به انتظارات

با شـناخت دقيـق از    ،طلّاب و علما و جوانان غيور مسلمان ،هاى علميه الزم است كه حوزه 
ى استكبار جهانى در محـو فرهنـگ و آرمانهـاى اسـالم نـاب       ها و شگردهاى پيچيده توطئه
با تالش مجدانه كمر همت ببندند و با فعاليـت   ،و وحدت صفوف مسلمين) ص( دىمحم

فرهنگ و معـارف اسـالمى بپاخيزنـد و از     ،ى انديشه در جهت رشد و توسعه ،مستمر خود
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

 . جلوگيرى به عمل آورند ،هاى مسلمان هجوم فرهنگ مبتذل غرب در بين توده

ى علميـه و از امكانـات فـراوان     حـوزه بندى قوى  بايد از چارچوبهاى مستحكم و استخوان 
وسـايلى بـراى فـراهم كـردن پاسـخهاى ايـن        ،يى كه در اين مراكـز اسـت   فكرى و معنوى

هـاى جوشـانى از معـارف و     استفهامهاى فراوان و ساختن انسانهايى كه بتوانند مثل چشـمه 
 . ساخت ،احكام بجوشند و نيازها و خألها را پر كنند

 . ي جديدضرورت پاسخ به شبهات دين 

  . ضرورت برنامه ريزي جديد براي دروس حوزه 
ضرورت اصالح نفس و اجتناب از گناه و تدارك كردن اخـالص و قصـد قربـت در همـه      

 . شئون روحانيت

 . ضرورت احساس مسئوليت در بين روحانيون و معممان و مرثيه خوانان 

 ،ى علميـه  داخل حوزه مسؤوالن و اكابر و شخصيتها و رهبران حوزه بايد كارى كنند كه در 
در عاليترين سـطح خـودش    ،درك از مسايل جارى عالم و قدرت تحليل و فهم اين مسايل

 . در كشور وجود داشته باشد

 . بايستى بسيار سطح باال باشد ،فهم سياسى و هدايت سياسى حوزه 

داخـل   ،با معرفت دينىِ وسيع و آگاهى و هوشـمندى سياسـى   ،زيادى روحانىوجود تعداد  
 . امريست مورد توقع از حوزه علميه ،نشگاههادا

در  ،آن وقـت طلبـه   ،طـور شـد   اگر اين. طلبه بايد منشأ اميد و شور و نشاط و تحرك باشد 
 . كند صفوف مقدم مسايل انقالب هم شركت مى

 . ها بايد در صفوف مقدم باشند طلبه ،در برابر حوادث گوناگون انقالب 

م سياسـى و اجتمـاعى و نظـامى شـركت كـرد و در      ى رز با درس خواندن بايد در صـحنه  
 . بخشى به مردم وارد شد ى تبليغ و آگاهى صحنه

تـا آن   ،ى علميـه الزم اسـت   گيـرى حـوزه   هاى تصـميم  حضور نمايندگان طالب در صحنه 
ى عمـل   به استفاده از بازوهاى فعال اين نيروها در صحنه ،گيرى ى تصميم حضور در صحنه

 . منتهى شود

 . روحانيت بايد در علم و عمل يك حركت عظيم ايجاد كند ،از اسالم و تبيين آن براي دفاع 

 ،ى اسالم به صورتى كه بتوانـد ذهنهـا و دلهـاى مـردم را اشـباع و سـيراب كنـد        يعنى ارايه 
ايمان آنها و حضورشان در اين ميـدان را بـه صـورت     ،استفهام آنها را بدرستى پاسخ بدهد

تكليف عظيمي است كه امـروز بـر دوش مـا و روحانيـت      ،خالصانه و مخلصانه حفظ كند
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 . است

  . ضرورت نوگرايي و به روزشدن منبرها از لحاظ محتوا و قالب و روشها و اسلوبها 
. »الرّسول الّـاالبالغ  و ما على«؛ ندبايستى حرف خود را به دلها برسان اعمه جمعه و روحانيون 

 ،نگرفت؛ به جايى رسيد ،گرفت؛ نگرفت ،كسى گرفت ،كه چيزى را در هوا پرتاب كنيم اين
 . نرسيد؛ اين قبول نيست ،رسيد؛ نرسيد

 . لزوم ايجاد جاذبه در منبرهاي نماز جمعه براي جذب جوانان 

را حفـظ   بـه روحانيـت در جوانـان    اين است كه ايمان ،ى روحانيت يكى از وظايف عمده 
 . ل دين بوده استهمواره مالزم با ايمان به اص ،كند؛ چون ايمان به روحانيت

رد انحرافات و تحريفات و اشتباهاتى كه به شكل خوراك ضرورت آماده سازي مطالبي در  
 . شود ميان جوانان ما تقسيم مى ،هاى مختلف در كتابها و جزوه ،فكرى

فقـه مـا از   . ى فـرد  ى نظام باشد؛ نـه فقـه اداره   بر اساس فقه اداره ،استنباط فقهىالزم است  
ى يـك نظـام    ى يـك جامعـه و اداره   اداره ،ى يك كشور بايد ناظر به اداره ،طهارت تا ديات

 . باشد

ضرورت دنبال كردن فكر وحدت دين و سياست هم در تفقه و هم در عمل در حوزه هاي  
 . علميه

گفتار و سلوك خود توسـط   ،كردار ،لزوم حفاظت از آبروي انقالب بوسيله مراقبت از رفتار 
 . روحانيت

 ،چنـان كـه هسـت    آن ،هاى علميه بايد از وضعيت و موجوديـت نظـام   حوزهعلماى دين و  
آن را  ،جـا كـه كمـك الزم اسـت     مطلع باشند؛ نقايص را بشناسند و پيشرفتها را بداننـد؛ آن 

آن را  ،جا كه دشـمن بـه آن توجـه پيـدا كـرده و هـدف گرفتـه اسـت         تشخيص بدهند؛ آن
 . تداوم اين نظام ايفا كنندتا بتوانند نقش صحيح خود را در  ،شناسايى كنند

خوراك فكرىِ الزمى كه آنهـا را بـه    ،بايد براى تمام طبقات مردمحوزه علميه و روحانيت  
به رضاى الهى مطمئن كنـد و آنهـا    ،به ثواب راغب كند ،از گناه بيزار كند ،اسالم مؤمن كند

 . داشته باشد ،ى خدا ببرد را به در خانه

مناطق گوناگون و نيز تأمين مدارس تربيت مربى براى مراكز  ى استقرار روحانيون در مسأله 
 . قرار گيرد حوزه علميه بايد مورد توجه ،آموزش فرهنگى

موضوعات جديد فقهى را بنويسند؛ تحقيق كنند؛ نقد كنند؛ فقه را  ،بزرگان و فضال ،محققان 
 . پيش ببرند و دنيا را از فقه شيعه آگاه كنند
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سياست خارجى و ارتباطات اخالقى خـود را بايسـتى از ديـن     مسائل اقتصادى و نظامى و 
 . دربياوريم

  . حوزه علميه بايد براي صدا و سيما خوراك ديني تهيه كند 
و قـرص و محكـم و اسـتوار    » الريب فيـه «باشيم؛ عقايد ما بايد » الريب فيه«ى ما بايد  همه 

 . باشد و آن را با زبان مناسب بيان كنيم

محتوا را آماده كرد؛ ابزار را هم به تناسب انتخاب كرد و پشـت سـر ايـن    بايد در امر تبليغ  
 . ى صدر جلو رفت يى هم قرار داد و با سعه ى قوى همت و شوق و اراده ،محتوا و ابزار

هنوز مطالب نويى است؛ مطالبى است كـه در نظـام   ) عليه اللَّه رضوان( مطالب شهيد مطهرى 
 . ما الزم است

هنر بيان كردن و تبليغ كردن و تفكيك قشرهاي مـورد   ،سخن گفتنضرورت فراگيري هنر  
توده مـردم در   ،دانشمندان ،اساتيد ،كودكان ،پسران جوان ،دختران جوان ،خطاب از يكديگر

 . امر تبليغ

 . ضرورت استفاده از ابزارهاي مختلف و ابزارهاي هنري در تبليغ 

جا را مركز دنيا بدانيد و آگاه باشيد كه  همان ،ايد هر جا كه قرار گرفته ،در جمهورى اسالمى 
 . ى كارها به شما متوجه است همه

انتخـاب و اسـتفاده از    -2 ،استفاده از ابـزار هنـري   -1: ضرورت اهتمام به سه امر در تبليغ 
 . همت و ايمان و خسته نشدن -3 ،ابزارهاي مناسب با ذوق و سليقه و ابتكار

  . گره هاي ذهني و عملي بشر امروز ضرورت ارتقاي علم دين براي باز كردن 
ضرورت حفاظت روحانيت از آبروي خويش و سعي بر افزودن آن در جهت خنثي سـازي   

 . اهداف دشمن

در  ،در كـردار  ،در گفتـار : روحانيت بايد اَعمال خودش را مورد مراقبت شـديد قـرار دهـد    
 . در مشى خانواده و فرزندان و كسان ،مشى شخصى

  . صف اول حركت عظيم جامعه قرار داشته باشد حوزه علميه بايد در 
 . ضرورت هجرت روحانيون و علما به اكناف بالد اسالمي جهت تبليغ دين 

مخاطب قرار دادن دلها و ارتقاء كيفيت نيروهاي انساني از لحاظ ايمـان   ،كار اصلي روحاني 
  . است

هـره مبـارك و منـور    چشمها و دلها را از چ ،آميز و غلط نگذاريد مفاهيم و كارهاى تحريف 
 . با تحريف مقابله كنيد. منحرف كند ،الصالةوالسالم سيدالشهدا عليه

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir



 
 

 

127
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بايد بداننـد كـه حسـنه و     ،دارند كسانى كه در راه عزّت اين نظام و مسؤوالن آن قدم بر مى 
 . عبادت است ،دهند و اين كار براى خدا انجام مى

د نظر يك طلبه از ابتدا تا پايان باشد و كمك به نظام جمهوري اسالمي و مسئوالنش بايد م 
 . در حوزه علميه تبديل به يك فرهنگ شود

ايجاد مركزي براي آموزش تبليغ و تدوين موضوعات عمومي و مهم از نيازهاي ضروري و  
 . الزم مبلغين است

ائمه جماعات و آبرومنـدان محتـرم از امـر تبليـغ      ،لزوم حمايت و تأييد علماي محترم دين 
 . دين

بايد به زبان اكتفا نكنـد؛ بلكـه عمـل او هـم بايـد ايمـان و        ،مبلّغِ دين و مبينِ معارف دينى 
 . اخالص و صفايش را در بيان اين حقيقت براى مخاطب ثابت كند و نشان دهد

كسى را دچار شبهه كنـد؛   ،نصيحت و حرف زدن ما ،صحبت ،مراقب باشيد كه مبادا منبر ما 
 . را از خدا و نماز و منبر و محراب و امثال آن دور و بيزار كند ذهنى را دچار گره كند و او

لزوم شناخت جبهه خودي و دشمن و توجه به وضع و محاذات سياسـي دنيـا و محـازات     
 . دوست و دشمن

تبليغ به شكل فعلي امر بديعي است كه جامعه روحانيت و حوزه علميه نبايد اين را به هيچ  
 . قيمتي از دست بدهند

ابـزار و وسـايل و    -3 ،هـدف تبليـغ   -2 ،منشأ تبليغ -1: امروزه تبليغ داراي سه ركن است 
 . شيوه هاي تبليغ

جنبـه  كنيد؛ در كنـار  نهاى فردى و شخصى منحصر  منبرها و سخنرانيها را به جنبه در تبليغ 
. سياسى انسان هم ميدان عبوديت الهى باشـد  -بايستى صحنه زندگى اجتماعى هاي فردي 

 . جا هم بايستى طواغيت ازاله و زدوده شوند و افشا گردند آن

بـا لسـان    ،مخاطب قراردادن دلها و ذهنها ،با ذهنها مواجه شدن ،مذاكره ،گفتگواهميت زياد  
 . در امر تبليغ مبين و با روش برادرانه حرف زدن

شناخت نيازها و سئوالهاي در ذهن مخاطب كه احيانـاً بـر زبـان نمـي آورد و      ،امر تبليغدر  
 . شناخت نيازهاي جامعه از اهميت بااليي برخوردار است

تبليغات رسانه اي استكبار و صهيونيست در مورد جمهوري اسالمي ايران روي چند نقطـه   
 ،ره و تار و مبهم نشان دادن آينـده تي -2 ،ايجاد اختالف و دوئيت و تفرقه -1: متمركز است

 . ارزشها و پايه ها و اساس انقالب -3
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يكـى گـزينش مخاطـب و    : مورد توجه قرار داد ،بايد دو چيز را با حداكثر اهتمام ،در تبليغ 
 . يكى گزينش محتواست

بيان مباحثي كه عقايد ديني مردم را مستحكم و راسخ كند بعنوان مهمترين محتـوا در منبـر    
 . يغي ضرورت داردتبل

توسط مبلغ ديني جهـت   ،لزوم شناخت شبهات و سئواالت گوناگون و موج مخرب و مضر 
 . عالج آنها

اجتناب از شتابزدگى و عجلـه   ،حلم ،اخالق اسالمى ،تعقّل ،نان به انديشيدنجواسوق دادن  
 . امري ضروري است اجتناب از تندخويى و اعمال خشونت ،در امور

 . حقايق تاريخ طوالني ايران را بايد براي نسل جوان تشريح كنيد سرگذشت انقالب و 

 . ضرورت متوجه نمودن مردم به مسأله وحدت و اتفاق و اتحاد ملت در امر تبليغ 

مسـائل اختالفـى را    ،جايى كه بايستى دين و اخالق تبليغ شود در آن ،مبادا در منابر عمومى 
كند اختالفـات كوچـك را بـزرگ     ن سعى مىدشمچرا كه  ،مطرح و اختالفها را بزرگ كنيد

 . جلوه دهد

  . مبلغ دين بايد در نقطه مقابل خواست دشمن عمل كند 
هدايت مردم و آشنا كـردن   مؤثّرترين حربه عليه تهاجم فرهنگى و شبيخون نامردانه دشمن 

 . آنها با اخالق اسالمي و موعظه كردن آنها توسط روحانيون مي باشد

 . انهاي فكري عالم و حرفهاي تازه در حوزه هاي علميهضرورت آشنايي با جري 

 . براي طالب علوم ديني دانستن حداقل يك زبان زنده از زبانهاى موجود دنياضرورت  

 . لزوم شناخت نياز زمان و برآورده كردن آن 

  . لزوم مراقبت نسبت به افكار تلقيني بيگانه 
 . اي علميه و انديشمندانتوسط حوزه ه ،ضرورت كار نظري چه توليد و چه هدايت 

را بـه كـاالى قاچـاق و يـا     » نقد و انتقـاد «گريخت و » مناظره«ترسيد و از » آزادى«نبايد از  
گرفتـار آمـد و    ،»جدال و مـراء «به  ،تبديل كرد چنانچه نبايد بجاى مناظره ،امرى تشريفاتى

 . به دام هتاكى و مسئوليت گريزى لغزيد ،بجاى آزادى

و مايز معين كردن در مقابل جريان فتنه كه فضا را غبار آلود مـي   شاخص ،لزوم روشنگري 
  . كند

لزوم تعليم علوم مورد نياز حوزويان توسط دانشگاهها و تعلـيم معرفـت دينـي مـورد نيـاز       
 . دانشگاهها توسط حوزويان
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روحانيت شيعه بايد با مردم مأنوس باشد و از مردم مرتزق و نسبت به آنها مشـفق باشـد و    
 . دردهاي او باشد ،مردم دردهاي

	) مديران و روحانيان ،استادان( دانشگاهيان - 4
ى دانشگاه و دانشجويان و علم و تحقيق جزو مسايل طراز اول براى انقالب و كشور  مسأله 

 . شود ى كشور محسوب مى يى براى آينده پايهدانشگاه حقيقتاً  وبوده 

قرون ظلمات و تاريكى براى اروپاييهاست و قرون درخشش دانش براى مـا   ، قرون وسطى 
 . باشد مسلمانها مى

 . وحدت حوزه و دانشگاه يعني حركت كردن پا به پاي علم و دين در نظام اسالمي 

ممانعت از پيشرفت علمي كشـورهاي برخـوردار    ،حساسيت و خواست استعمار و استكبار 
 . ي باشداز نظام انقالبي م

واقعاً جايگاه خوبى براى تجمع نيروهاى مسلمان است و بايـد بـازوانى    ،انجمنهاى اسالمى 
 . باشد ،كه در دانشگاه حضور دارد ي ييبراى روحان

جـز   ،كه در خـدمت خداسـت و هـيچ وابسـتگى تشـكيالتىِ سياسـى       يعنى آن ،اللهى حزب 
 . ندارد -است ى الهى  كه اراده -وابستگى به انقالب و اساس انقالب 

كشـور و اسـتقالل ملـي و     ،ديـن  ،دانشگاه بايد جايي باشد كه متخرج آن نسبت به انقالب 
 ،آرزوهاي بزرگ ملي حساس باشد و در غير اينصورت هر چه از لحـاظ علمـي واال باشـد   

 . ارزشي نخواهد داشت

جهتگيـري همـان    ،محيط هاي تحصـيلي و در همـه فضـاي كشـور     ،الزم است در دانشگاه 
 . هتگيري شهدا باشدج

توسـالت   ،پرداختن به الگوهاى دينى ،پرداختن به معارف دينى ،در محيط دانشجويىِ جوان 
برگـزارى مراسـم    ،خوانـدن دعـاى عرفـه    ،)السـالم  علـيهم ( توسالت به ائمـه  ،به پروردگار

  . بسيار خوب است ،اعتكاف و خواندن نماز جماعت
و آزادى از اسـارت   ،جهاد علمى ،ارزشهاى اسالمى پايبندى به ،استقالل ،ابتكار ،خودباورى 

 . جهتگيري اصلي دانشگاه در انقالب اسالمي و تبعيت

و تالش براى شكوفا شدن استعداد علمى انقالب حفظ جهتگيرى  ،رسالت اول دانشگاهيان 
 . ى كشور است و فكرى نسل جوانِ بالنده
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 . دانشگاه پايگاه اصلي انقالب بوده و خواهد بود 

هـاى   كارى و اكتفاى به آنچه كه داريم و نداشتن همت و بلندپروازى در همه زمينـه  ظهمحاف 
 . قتلگاه انقالب است ،فكر و فرهنگ

احساس هويت مستقل ملـي در دانشـگاه و عـدم     -1: دو خدمت بزرگ انقالب به دانشگاه 
 . آشتي مردم با دانشگاه -2 ،وابستگي به بيگانه

توليـد   -داراى قدرت توليد  ،داراى اعتماد به نفس ،مستقل ،دانشگاه را خودانديش ،انقالب 
مرتبط با فرهنگ مردمـى و متّصـل بـه     ،مرتبط با قشرهاى مختلف مردم -فكر و توليد علم 

 . هاى موجود ميان مردم قرار داد دلبستگيها و عشقها و جاذبه

ك شـدن بـه     هاى مردم و به با توده دانشجويان حفظ اتصال فكرى  ت چسبيدن و متمسـشد
راه نجات از خطريست كه توسط بيگانگان دانشگاه را تهديد مي  ،هاى اصولى انقالب ريشه
 . كند

و بايد يك فرهنـگ   فقط انتقال علم نيست؛ نوآورى علمى در درجه اوِل اهميت ،توليد علم 
 . بشود

فـرداى تـاريكى    ،فرداى ما ،امروز اگر براى علم سرمايه گذارى و مجاهدت و تالش نكنيم 
 . خواهد بود

هـاى علمـى ديگـران     بايد فراگرفت؛ اما نبايد صرفاً مصرف كننده فـرآورده  را مسائل علمى 
 . بايد علم را به معناى حقيقى كلمه توليد كرد. بود

 . تلفيق جهاد با علم و دانش است ،جهاد دانشگاهي 

توانـد در   مـى  ،ت ارزشـها قـرار بگيـرد   تواند در خدم يى است؛ مى علم و عقل ابزار دو جنبه 
  . خدمت حيوانيت و سبعيت قرار بگيرد

كـه كهنـه و دسـتمالي و منسـوخ      ،كشورهاي غربي وقتي اجازه مي دهند دانش منتقل شود 
 . شده باشد

 . بستر اصلي زندگي انسان و بستر اصلي حركت عمومي هر كشور است ،فرهنگ 

رفتـار اسـالمي و علـم     ،شـور مقـدس   ،انگيزه ،ايمان: شرايط دانشگاه اسالمي عبارتست از 
 . آموزي مؤمنانه

 . آن خأل امروز دنياست ،علم و اخالق ،علم و ايمان ،آميزش علم و معنويت 

 ،علـم و ايمـان   ،پر كردن خأل امروز دنيا با آميزش علم و معنويـت  ،وظيفه دانشگاه اسالمي 
 . جهت گيري علم از اخالق و ايمان استعلم و اخالق و 
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 . رعايت ديني و اخالق ديني باشد ،دانشگاه بايد محل پيشرفت جوانان از لحاظ عمق ديني 

يكى از مهمترين مسائل  ،احياء و رشد بخشيدنِ به هويت اسالمى و دينى و ايرانىِ جوانمان 
 . ماست و كمك فراوانى هم به پيشرفت كشور ميكند

  . سالت دانشگاه يك نقش تعيين كننده استامروز نقش و ر 
  . هر چه در زمينه اسالمي شدن دانشگاهها كار كنيم زياد نيست 
  . دانشگاه مهمترين زير ساخت پيشرفت و توسعه كشور است 
  . دانشگاهها سياسي باشند اما محل اغراض عناصر سياسي نباشند 
  . ردنقش مهمي در مجموعه اساتيد و دانشجويان دا ،ايجاد بصيرت 
لزوم تعليم علوم مورد نياز حوزويان توسط دانشگاهها و تعلـيم معرفـت دينـي مـورد نيـاز       

  . دانشگاهها توسط حوزويان
ى  بايـد احسـاس وظيفـه    ،توانند دانش را در اين كشـور رشـد بدهنـد    كسانى كه مى ،امروز 

 . خواهد بگذارد ما روى پاى خودمان بايستيم مضاعف كنند؛ چون دشمن نمى

  . انشگاه بايد محيط ديني باشدمحيط د 
رؤسا و مسؤوالن دستگاههاى دانشگاهى كشور صددرصـد بـا تعصـب دينـى و انقالبـى و       

كه بايد دين حاكميت پيدا كند و چتـرى بـر زنـدگى محـيط      پايبندى شديد و اصرار بر اين
د عصـبيتى كـه از روى   نى تعصـب نترسـ   از كلمـه  ،دناين هدف را تعقيب كن ،دانشگاه بزند

 . خيلى هم خوب است ،لت نباشدجها

 . لزوم كنار گذاشتن خط و خط بازيها در محيط دانشگاه 

  . جوانان دانشجو را در خط صحيح فكري و عملي هدايت كنيد 
ضرورت تقويت جهاد دانشگاهي بمنظور هدايت جوانان دانشجو در خط صحيح فكـري و   

 . عملي

بـه   ،او پناه بيـاورد  در مشكالتش به دانشجو هروحاني در محيط دانشگاه بايد قطبي باشد ك 
 . الاقل بتواند تسال بجويد ،تواند عالج كند و اگر هم نمى ،از او عالج بجويد ،او اميد ببندد

ى دانشـجويان   ى تالششان بايد اين باشد كه متعلق بـه همـه   عمده ،در دانشگاههاروحانيون 
 . نيست شانمورد پسند ،باشند؛ حتّى آن دانشجويى كه از لحاظ خط و ربط

. ى دينى باشـد  دانشجو جزو قشرهاى برگزيده ،ى خودمان ما بايد كارى بكنيم كه در جامعه 
دانشجويان را هم از لحاظ آگاهى و معرفت و  ،يعنى هدف ما بايد اين باشد كه در دانشگاه

 . ى دينى تبديل كنيم ى برگزيده به عناصر زبده ،هم از لحاظ استحكام ايمان
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با عقـل و معرفـت و منطـق و متانـت و      روحاني در مسجد و دانشگاه بنشيند والزم است  
صاحب نفوذ معنوى تا در نتيجه حرف را بشنود و جواب بدهد؛  ،ى صدر بلندنظرى و سعه

 . شوديا جمع كثيرى از آنان و بخصوص جوانان  ،مالك قلوب دانشگاهيان و

ت محـيط دانشـگاه و مسـائل    شـناخ  -1: شرايط خاص و الزم روحاني فعـال در دانشـگاه   
شناخت تأثير رابطه روحاني با محيط دانشگاه و  -3 ،عالقه و اعتقاد به دانشجو -2 ،دانشجو
  . دانشجو

و به رسالت و درس  باشدبر اساس محبت و عالقه  ،با دانشجو روحانيى  رابطهالزم است  
نونـت روحـاني بـا    تا كمترين نشـانه يـي از بي   اعتقاد داشته باشد ،دانشجو و محيط تحصيل

 . دانشجو وجود نداشته باشد

توانستيد اين دانشجو را متدين و مؤمن و دلسوز و مخلص بار بياوريـد  روحانيون اگر شما  
 . قضاوت خوبى خواهد داشت ،او مثمرثمر خواهد شد و نسبت به روحانيت

 . ضرورت پاسداري از اسالم در دانشگاه در حد اعالء 

كـه خـودش را    يعنـى آن  ،مديريت ،دانشگاه ،اللهى كشور بايد كوشش بكنيد كه جناح حزب 
يـى هـم    هيچ وظيفـه  ،سوزاند براى انقالب و اين ملت دل مى ،داند متعلق به اين انقالب مى

احسـاس كنـد كـه در     ،جز خدمت به اين كشور و اين انقالب قايـل نيسـت   ،براى خودش
 . جا خودى است اين

  . ه به روحيه انقالبي دانشجويانضرورت توج 
هاى اصلى انقالب باشند و نسـبت   بايستى جزو پيشبرندگان انقالب و جزو پايهدانشجويان  

 . هرگز احساس سردى نكنند ،به مسائل انقالبى

  . ضرورت ايجاد نشاط در دانشجويان 
ورد توجـه  ى انقالبى و بيزارى از وابسـتگى ملـى را مـ    دين و روحيه ،ما بايستى در دانشگاه 

 . قرار بدهيم

. يـى نشـود   وتاز سياستبازان حرفه ميدانى براى تاخت ،بايد مراقبت كرد كه محيط دانشجويى 
  . بايستى دانشجويى و پاك بماند ،محيط دانشجويى

 . ضرورت رسيدگي به ظواهر ديني در دانشگاهها 

نزديكتـر و   دانشگاه بايـد بـه معـارف انقـالب     ،هر چه سالهاي عمر انقالب بيشتر مي شود 
 . آميخته تر و نسبت به آنها متأثرتر شود

بـا ابـزار دانـش و     مسئوليت عظيم نسل جوانِ روشنفكرِ تحصيل كرده اين است كـه امروز  
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 افتادگيهاى تحميلىِ دوران طوالنى سلطه استبداد در اين كشور عقب ،معرفت و تالش علمى
 . را جبران كند

ه جهـت عـزت بخشـيدن بـه اسـالم و اسـتقالل       امروز وظيفه نسل جوانِ روشنفكر است ك 
 . بخشيدن به ايران اسالمي تالش كنند

 . همت و توجه به خصوصي در متدين كردن جوانان داشته باشيد ،بايد در آموزش عالي 

وظيفه رئيس دانشگاه است كه در همان كالس  ،جايي كه استادي به خدا و دين اهانت كند 
 . دانشجويان كم كند پاسخش را بدهد و يا شرش را از سرِ

 ،ى جهـان ميبـرد   ى ممكن را از دانش پيشـرفته  محيط علمى بايد در عين آنكه باالترين بهره 
 . متكى به خود و مبتكر و خالق و كاوشگر باشد

 . ضرورت حفظ و تقويت اعتماد به نفس در جامعه دانشگاهي كشور 

ه و دانشـجو و اسـاتيد   طلبـ  ،جوانان دانشورتوسط  جهاد فكرى و علمى و روشنگرىلزوم  
 . دانشگاهى و روحانى متعهد

  . از اعالم اسالمي كردن دانشگاه خجالت نكشيد 
خودسـازى فكـرى و اخالقـى و انقالبـىِ      بوسليهترميم خاكريزهاى فرهنگى و فكرى  لزوم 

  . درونىِ دانشجويان
 . ضرورت قدرت علمي همراه با جرأت علمي جهت رسيدن به نوآوري علمي 

كه در درجه اول هم اين فريضـه بـر دوش شـما     - فعلي فرايض حتمى براى نسليكى از  
 . عبارت از تقويت بنيه علمى كشور است -دانشگاهيهاست 

ها داريم جز بـا   ى زمينه ى دانش در همه مسلم بدانيد كه راهى كه به سمت مرزهاى پيشرفته 
 . ايمان طى نخواهد شد ى كار براى ى توكلِ به خدا و روحيه روحيه ،ى استقالل روحيه

ى انقالبى يعنى اسـير حـدود تحميلـى نشـدن؛ قـانع بـه گيرنـدگى         روحيهضرورت داشتن  
بـا اصـرار و    ،بـا نشـاط   ،و با انگيـزه  ،چكانى نشدن؛ با اميد دنبال هدف حركت كردن قطره

 . دست آوردن پيگيرى آن را به

 . لزوم كار فرهنگي و هدايت و پرورش دادن فرهنگ در دانشگاهها 

 . لزوم مبارزه با توطئه اختالل و بي رغبت كردن دانشجو به علم و فراگيري در دانشگاهها 

ى جوان از محيط دينى و تربيت دينى و اخـالق دينـى    بايد كارى كنيم كه عوامل دوركننده 
 . كم اثر بشود

 . احساس افتخار و اعتماد به نفس را بايد در دانشجو زنده كرد 
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  . ي و اعتماد به نفس ملي داشته باشنداستادان ما شجاعت علم 
  . تربيت ديني دانشجويان يكي از هدفهاي اساتيد باشد 
 ،دانشگاه را از لحاظ تدريس به يك ميدان پرتحرك تبديل كنيد؛ با تعامل دانشجو بـا اسـتاد   

دسترسى استاد به مراكز علمى و اطالعات علمى و نشـريات   ،ى استاد مطالعه ،تحرك استاد
 . علمى دانشجو را رشد بدهيد و تربيت كنيد

كنيـد و فكـر دينـى     بايد پى در پى در محـيط دانشـگاه فكـر دينـىِ نـو و مسـتدل عرضـه        
 . دانشجويان را ارتقاء بدهيد

 . لزوم آشنايي اساتيد با مسائل و معارف اسالمي 

ضرورت اهتمام به مسئله ارتقاء فكر ديني در دانشگاهها و جلوگيري از ايجاد خـأل فكـري    
 . براي دانشجو و روشنفكر دانشگاهي

دانشگاهها توسـط دسـتگاههاي    لزوم ترويج خودباوري و اعتماد به نفس و اميد به آينده در 
 . مديريتي و اساتيد

 -2 ،جريـان علـم و تحقيـق    -1: ضرورت جوشش و اوج دو جريان كشور در دانشـگاهها 
 . جريان آرمان گرايي ها و آرمان خواهي ها و هدفگذاري هاي سياسي و اجتماعي

كـار علمـى   قضاياى سياسى كوچك و حقير نبادا دانشگاه تحت تأثير قرار بگيـرد؛ نبـادا   در  
مراكز تحقيقاتى ما دچـار آسـيب    ،كالسهاى ما ،هاى ما            دانشگاه متزلزل شود؛ نبادا آزمايشگاه

 . بشوند؛ حواستان باشد

محيط حركـت بـه جلـو قـرار      ،محيط اميد ،محيط نشاط ،محيط را براى دانشجوالزم است  
 . دهيد

 . لزوم ايجاد كرسي هاي آزاد انديشي در دانشگاهها 

رفتـار و فكـر    ،ورت توجه به معنويت در محيط دانشگاه جهـت در امـان مانـدن عمـل    ضر 
 . دانشجو

  . لزوم توجه و اهتمام به كار فرهنگي و فرهنگ سازي در دانشگاه 
  يابى شور و عشق و عالقه و ميل به تحقيق و كنجكاوى و عمقضرورت تزريق فرهنگ . 

مثل  -اى كه اعتبار دارد  ى مأثوره ر در ادعيههمچنين تدب ،انس با قرآن و تدبر در قرآنلزوم  
 . در تعميق معرفت دينى -ى سجاديه و بسيارى از دعاها  صحيفه

براى نظام اسالمى يك نعمت است  مجموعه اعضاي بسيجي هيئت علمي دانشگاههاوجود  
اين را قدر بدانيد؛ اين را سامان بدهيد؛ اهدافش را مشخص كنيد؛ دقيـق كنيـد؛ بـه معنـاى     
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 . اللَّه باشيد سبيل ى عظيمِ جهاد فى فرماندهان اين عرصه ،قعى كلمهوا

اساتيد بسيجى ميتوانند در دل دانشجويان و در فضـاى ذهـن آنهـا يـك حضـور معنـوى و        
 . بخش داشته باشند هدايتگر و آرامش

كه نه فقط متأثر از عوامل سـلبى و معـارض و    بطوريى فكرى جوان  بنيهضرورت تقويت  
بلكه بتواند بر روى محيط خود اثر هم بگذارد؛ محيط خـودش را بـا مبـانى و     ،دمعاند نشو

 . نيروى پيشرو باشد ،در اين راه پيشقدم باشد ،معارف اسالمى آشنا كند

متناسب بـا   ،متناسب با فكر دانشجو ،بايد كالس معارف بگذاريد؛ معارف متقن با زبان روز 
 . ادبيات دانشجو بايستى ارائه بدهيد

لسـان موعظـه و    -1: دو امر الزم در موعظه حسنه دانشجويان و ايجاد لينت قلـب در آنهـا   
 . رفتار و عمل خوب و صداقت در بيان -2 ،نصيحت برادرانه و گاهي پدرانه و مشوقانه

. كنـد كـه هميشـه شـاگرد بمـانيم      ها ياد بگيريم؛ اما ننگمان مى ها و اروپايى علم را از غربى 
 . استعداد خود را پرورش دهيم و از درون بجوشيم كنيم تا شاگردى مى

دانشگاه مي تواند وسيله يي فعال بـراي حركـت و اميـد مـردم و پشـتيباني از حكومـت و        
هـم مـي توانـد وسـيله يـي بـراي اغتشـاش و ايجـاد آشـوب و نااميـدي و            ،دولت باشـد 

 . سرخوردگي باشد

  . مواظب باشيد فضاي دانشگاه را آشفته نكنند 
همـه بايـد مراقـب     ،خواهد براي دانشگاه و علم و تحقيق مزاحمت ايجـاد كنـد  دشمن مي  

 ،نبايد با تحريك دشمن. نبايد براى دشمن بهانه ايجاد كرد تا بتواند سوء استفاده كند. باشند
 . متحرّك شد

 . ضرورت مبارزه با توطئه اختالل در كار دانشگاهها 

 . ز عنصر دانشجو و استاد استفاده كندمراقب باشيد دشمن نتواند از محيط دانشگاه و ا 

  . اكنون دانشگاه به تالش براي پيشرفت علمي و معنوي بيش از هميشه نيازمند است 

  دانشجويان و تشكلهاي دانشجويي - 5
انـدك توقـف و تعللـى بـه      ،دانشـجويان هيچ چيز نبايد موجب شود كه در حركت علمـى   

 . خواهد را مى تعلل دشمن اين. وجود آيد

پذير نيسـت؛ اينهـا بـا هـم يكـى       وجه تفكيك ارزشهاى انقالبى از ارزشهاى اسالمى به هيچ 
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

و يا بگويد من انقالبى  ،تواند بگويد من مسلمانم؛ اما انقالب را قبول ندارم كسى نمى. است
 . هستم؛ اما اسالم را قبول ندارم

در معـرض نفـوذ    لـذا . شـود  آگاه و هوشيار است و معارف دنيا برايش مطرح مـى  دانشجو 
تفاوتى در مقابل ارزشهاى دينى و انقالبى  مباالتى در مقابل دين و بى آسيبهاى فرهنگى و بى

 . است

مهمترين مشكل دانشجويان عبارتست از شكل بي هويتي و عـدم درك رسـالت واقعـي در     
 . تاريخ و آينده ،خود دانشجو ،قبال جامعه

 هيجـان  و شـور  كـه  دورانى يعنى اكبر جهاد دوران ،انقالب اكنون در دوران خطرناك خود 
 نشـان  بسـيارى  بـه  را خود ،زندگى راحت چهره ،نشسته فرو زيادى حدود تا انقالب اوليه
 همـه  بـا  را ميـدان . قـرار دارد  ،اسـت  كرده مزه دهانهايى در زندگى شيرين و چرب و داده
 طهـارت  ،انقالبى پارسايى ،انقالبى فعاليت ،انقالبى حضور. كنيد پر خود مجاهدت و ايمان

 اعتنـايى  بى ،حقيقى يكپارچگى و وحدت ،انقالبى هوشيارى و آگاهى ،انقالبى معصوميت و
 بـه  شـما  توسـل  و تضـرع  و توكـل  ،نهايت در و آن امثال و خطى و گروهى هاى انگيزه به

 عظـيم  سـدى  و كنـد  كم را) جهاد اكبر( دوران اين خطر توانست خواهد متعال قادر خداى
 . بياورد پديد نيز دشمنان تهاجم مقابل در

تجربـه   -1: عبارتسـت از ) جهـاد اكبـر  ( دو راه نجات بخش ما از دوران خطرناك انقـالب  
كثـرت و تـراكم    -2 ،)ع( درس آموز و هشداردهنده دوران جهاد اكبر در زمـان امـام علـي   

 . دلهاي مومن و آگاه در كشور

شرط صالحيت هر مجموعه اسالمي در دانشگاه  ،ايمان عميق و صادقانه به اسالم و انقالب 
 . و غير آن است

 ،سست كردن ايمان ديني نسل جوان ،هدف اصلي همه تبليغات و نظريه پردازيهاي استكبار 
سست كردن پيوند فكري و عاطفي آنان با كانونهاي اصلي نظام و سست كردن انگيزه هاي 

 . و پرورشي آنهاستآموزشي 

 . ترين يادگارهاى امام راحل بزرگوار ما است بسيج دانشجويى يكى از ارزنده 

 ،هشـيارى در شـناخت دشـمن    ،تالش مخلصانه ،تفكر بسيجى تركيبى است از ايمان عميق 
و ايـن  ... ناپذير  و ايستادگى و مقاومت شجاعانه و خستگى ،گذشت و ايثار در برابر دوست

بسـيجى بـودن را افتخـار خـود      ،االيى كه امام بزرگوار ما بـه خـاطر آن  است آن حقيقت و
 . دانست مى
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بيش از هميشه به بسيج دانشجويى و بسيج دانشجويان در صـراط مسـتقيمِ    ،امروز دانشگاه 
بيش از هميشه به خودسازى و هوشمندى  ،و تشكل بسيج دانشجويى ،انقالب نيازمند است

 . و پايدارى

من با آن موافقم؛ اما بـا تظـاهر و   . دانيم را كار بسيار خوبى مى» عيار سنجى«انتقاد به معناى  
 . هيچ موقع موافق نيستم ،تصارح به بدگويىِ اشخاص

 . كنم اغماض نمى ،من اگر از كسى كوتاهى ببينم و بفهمم تقصير داشته 

رِ ى كشـو  در صدد آنند كه نسـل جـوان و نوخاسـته    ،ى جهانى طراحان تبليغاتى نظام سلطه 
 . ى خود جداكنند بيگانه و از ريشه ،انقالب را با آرمانهاى انقالب

عـزم و   ،علم ،ايمان: ها هرچه بر ما رفته از فقدان يكى از اين سه چيز بوده است در گذشته 
 . يى كه بر اين دو متكى است اراده

و بـا هـم   هاى آزاد بگذارند  تريبون ؛دانشگاه و حوزه در  نهضت آزادفكرىلزوم راه اندازي  
ى جريانـات سياسـى و    وسيله ى به بحث كنند؛ منتها نه متعصبانه و لجوجانه و تحريك شده

ورز خوردن و ورزيده شدن و با هدف آمـاده شـدن    ،بلكه براى پخته شدن احزاب سياسى
  . عاقبت اما بسيار خوش ،ى اين راه طوالنى و دشوار براى ادامه

اى از سـلطه امريكـا    شده است كه عقده فروخـورده  پايگاهى براى توجه همه كسانى ،ايران 
 . دارند

باطنش ارتجاع و  ،اگر شكلش هم نو باشد ،به بيزارى از آرمانها تبديل شود ،اگر آرمانگرايى 
 . پرستى است كهنگى و پوسيدگى و كهنه

 ،جـا بـه بعـد    ويژگيهاى حركـت دانشـجويى از قبـل از انقـالب تـا اوان انقـالب و از ايـن        
  :كنم ست كه ذكر مىخصوصياتى ا

  . آرمانگرايى در مقابل مصلحت گرايى است؛ عشق به آرمانها و مجذوب آرمانها شدن 
  . صدق و صفا و خلوص 
  . آزادى و رهايى از وابستگيهاى گوناگونِ حزبى و سياسى و نژادى و امثال اينها 
  . مبتنى بر اشخاص نبودن 
 ،تبعـيض  ،زورگـويى  ،مثـل ظلـم   -در مقابل مظاهرى كه ازنظر فطرت انسانى زشت است  

  . كند حساسيت منفى دارد و آن را دفع مى -دورويى و نفاق  ،تقلّب ،عدالتى بى
 ،كند؛ بلكه ضمن ايـن كـه احساسـات هسـت     فقط احساسات حكومت نمى ،بر اين حركت 

  . ن و تدقيق هم در آن وجود داردمنطق و تفكّر و بينش و تحصيل و ميل به فهميد

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir



 
 

 

138

مجامع اسالمى دانشجويى داراى اين هر سه خصوصيت ممتاز است كه بايد مغتـنم شـمرده    
 . ى فعال اسالمى بودن ى يك مجموعه از پيكره -3 ،دانشجو بودن -2 ،جوان بودن -1: شود

. تسخير پايگاههـاى فرهنگـى در كشـور اسـت     ،فوريترين هدف دشمنان جمهورى اسالمى 
تـرين عامـل ايسـتادگى     باورهاى اسالمى و انقالبى را كه اصلى ،آنان درصددند بدين وسيله

از ذهنهـا و دلهـا بزداينـد و باورهـاى      ،ى اسـتكبارى اسـت   ملت ايران در برابر نظام سـلطه 
 . رابر غرب را به جاى آن بنشانندپذيرى و فرو دستى در ب سلطه

معرفــت و ايمــان  ،و دشــمنان ى بــدخواهان مهمتــرين پاســخ كوبنــدهدر تهــاجم فرهنگــي  
 . بينانه و قدرت تحليل سياسى است روشن

اين واقعيت بايد سمت و سوى  ،را هدف قرار داده تغيير باورهاى اسالمى و انقالبىدشمن  
 . و ديگر تشكلهاى اسالمى دانشجوئى را ترسيم كندى اسالمى دانشجويان  فعاليتهاى جامعه

اگر كسى بـر   ،دفاع از نظام اسالمى است ،وظيفه عمده دانشجو و غيردانشجو در درجه اول 
الزم نيست كه كسى سند بياورد كه اين مثالً وابسته فـالن دسـتگاه و    ،خالف اين عمل كرد

 . آنهاستجيره و مواجب  سيستم جاسوسى دنياست؛ در واقع نوكر بى

زمـان  . جامعـه دينـى و اخالقـى اسـت؛ البتـه در آن فسـاد هـم هسـت         ،امروز جامعـه مـا   
آن زمان هم  ،كنيد آن زمان فساد و بدى نبود؟ چرا شما خيال مى. اميرالمؤمنين هم فساد بود

 . بودند

ريزيهايى كـه دشـمن بـراى     تهاجم فرهنگى يك مسأله بسيط نيست؛ بلكه طرّاحيها و برنامه 
هركدام به نحوى بـا   ،كند اخالق و فضيلت در قشرهاى مختلف مى ،ار دادن اعتقادهدف قر

شـود يـك    وسايل و ابزارهاى فرهنگى است و طبعاً مقابله با آنها نيـز متنـوع اسـت و نمـى    
 . نسخه واحد براى همه جا نوشت

ى تشكلهايى كه با شاخص مبانى فكرى و عملى اسالم و نظام جمهورى اسـالمى   مجموعه 
 . براى ما مورد قبول و مطلوب هستند ،كنند كت مىحر

كـه بايـد دانشـجوها را بـه سياسـت       البته اين ،من طرفدار حركت سياسى دانشجويان هستم 
 . ندارد» بايد«را هم من قبول ندارم؛ اصالً » بايد«اين  ،بكشانيم

و  انجمن هاي اسالمي بايد تشكلشان را مستحكم و پيونـد قلبـي و ايمـاني شـان را حفـظ      
  . تقويت كنند

بسيج يعنى انسان باهمتى كه غيرت دينى و دانايىِ فكرى و نيازشناسى و ابتكار و جوشـش   
 . شود ذهنى و خالقيت دارد و وارد ميدان مى
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ظـاهر مهـم نيسـت؛     ،اين خطاست كه كسى خيال يا توهم كند كه بايد باطن را درست كرد 
 ،ظـاهر اسـالمى   ،ظاهر دينى. كشاند ى مىهاى گوناگون انسان را به وادى ،همين ظاهر ،نخير

الم  عليهم( همين مجالس توسل به ائمه ،همين مجالس دعا ،پايبندى به تعبد دينى الزم ) السـ
 . ى اينها را با دانايى همراه كنيد است؛ منتها همه

 . ايمان همراه با عمل صالح مهمترين پشتوانه براى پيشرفت در اين ميدان است 

وجـه تأييـد    بازى؛ اين را من بـه هـيچ   زدگى و سياست سياست -1: اريمما دو كار سياسى د 
سياستگرى؛ يعنى  -2. نميكنم؛ نه در دانشگاه و نه در بيرون دانشگاه؛ بخصوص در دانشگاه

حقيقتاً فهم و قدرت تحليل سياسى پيدا كردن؛ كه يكى از وظـايف تشـكلهاى دانشـجويى    
 . اين است

ى با مسـئوالن   اينكه ما گفتيم گاهى اوقات معارضه. دارد مطالبه كردن با دشمنى كردن فرق 
كشور نشود اين به معناى انتقاد نكردن نيسـت؛ بـه معنـاى مطالبـه نكـردن نيسـت؛ دربـاره        

 . رهبرى هم همينجور است

اعتـراض بـه سياسـتهاى     لذا. دشمنى كردن؛ نه معتقد نبودن ،يعنى پنجه در افكندن ،ضديت 
ضـديت بـا    ،ه نيست؛ اعتراض بـه نظـرات خـاص رهبـرى    ضديت با واليت فقي ،44اصل 

 . رهبرى نيست

 . ور امروز است نياز جوان دانش ،بصيرت و صبر 

يعنــى بــه نــام فكرپــردازى و . مــا اصــولى داريــم كــه بايــد از ايــن اصــول تخطــى نشــود 
شاخصهاى راه صحيح و صراط مستقيم  ،اصول. از اصول انحراف پيدا نشود ،پردازى انديشه
 . است

بايـد دانشـجوها   . موتور حركت يك جامعـه اسـت   ،بخصوص دانشجو ،ر قشر جوانحضو 
  . ى كشور حساب كنند هميشه به اين توجه داشته باشند و روى او براى آينده

راهكارهـا را پيـدا    ،در اتاقهاى فكرتـان بنشـينيد   ،تان            فكرى ،تان            شماها بايد در مجامع اصلى 
. دفاع از نظام اسالمى و جمهـورى اسـالمى اسـت    ،هدف: شخص استكنيد؛ ليكن هدف م

  . بايد با اين جريان شيطانىِ خطرناك مقابله شود
 :ى جنگ نرم            ط اصلى فعاليت درست در جبههايشر 
  . بلكه از روى بصيرت ،نه از روى توهم. نگاه خوشبينانه و اميدوارانه است 
  . تصميم بگيريد ،با فكر. انسان را پيش نميبرد ،مراقب باشيد تندروى؛ قضاياعدم افراط در   
ضرورت جهت فكري و سياسي و انقالبي دانشگاه براي جان و روح و جهت بخشيدن بـه   
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 . علم

ضرورت حفظ يكپارچگي در محيط دانشگاه و جلوگيري از ديوار و مرز بـه وجـود آوردن    
 . اسمها و عناوين

  . محيط دانشگاه را انقالبي و اسالمي كنيد 
تحليل سياسـى داشـته    ،درك سياسى داشته باشد ،دانشجو بايد احساس سياسى داشته باشد 

 . باشد

لـزوم حفـظ   . ضرورت تقويت آگاهي سياسي جهت فريـب نخـوردن از تبليغـات دشـمنان     
بـزرگ و صـحنه   شـهداي   ،پيشروان انقـالب  ،)ره( وحدت كلمه و زنده نگه داشتن ياد امام

 . حوزه و محيط هاي كار و زندگي ،هاي پر شور انقالب و جنگ تحميلي در دانشگاه

 . ضرورت مراقبت و حفاظت از اخالق الهي و اسالمي توسط جوانان 

جهت آبادي ايران  ،ضرورت سازندگي كشور با مشاركت آحاد مردم و سازندگي نفس خود 
 . علمي و معنوي ،شغلي ،اجتماعي ،و پيشرفت همه جانبه سياسي

 . طالب و دانش آموزان ،ضرورت شناخت دشمن و بيداري دانشجويان 

 . رعايت انضباط اخالقي و رفتاري و درك فهم و تحليل مسائل سياسي در دانشگاهها 

  . دانش آموزان و دانشجويان روح اعتماد به نفس را حفظ و تقويت كنند 
تـا قـدرت    ،وشگر باشد نه فرمايشـي هدف بحثهاي سياسي دانشجويي بايد جستجوگر و كا 

 . تحليل سياسي باال برود

 . دانشجويان با جمود و تحجر مقابله فرهنگي كنند 

 . مناجات و نماز با حال و با توجه ،لزوم اهتمام جوانان در ايجاد رابطه جدي با خدا 

  . صف مقدم مبارزه با تهاجم فرهنگي هستند ،تشكلهاي اسالمي دانشگاهها 
بـه كـار خـود نظـم      ،و ديگر تشكلهاى اسالمى دانشـگاه نجمنهاي اسالمي ضروريست كه ا 

 ،دنجهت بخشـ  ،آن را با هدفهاى روشن كه از بينات و محكمات انقالب گرفته شده ،دنده
اش بـراى خـود و    ورزانـه  بصيرت الزم و ديد نافذ را براى شناخت دشمن و روشهاى كينـه 

گرها را بخصـوص در محـيط دانشـجويى     فتنهگريها و  فتنه ،دنعموم دانشجويان فراهم ساز
خدا  و سازمانى را به حداقل برساند سازمانى و برون اختالفات درون ،دنشناسايى و خنثى كن

 . دنرا در همه حال حاضر و ناظر اعمال و نيات خود بدان

تان را فداى اغراض و توهمات و خياالتى  مواظب باشيد صفاى دانشجويى و صفاى جوانى 
يـك منفعـت و مصـلحتى بـراى خودشـان تعريـف        ،نفر آدم دور هم جمع شدندكه چهار 
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 . نكنيد ،كردند

  . شما را به خودش متوجه نكند ،مواظب باشيد چرب و شيرين دنيا 
بايـد مسـؤوليت    ،دانشـگاهى و روحـانى   ،و اساتيد متعهد ،طلبه و دانشجو ،جوانان دانشور 

پيش بر دوش خـود احسـاس كننـد و    سنگين روشنگرى و جهاد فكرى و علمى را بيش از 
يى الهى كه پاداش آن بهشت دنيوى و اخروى  در ميدان علم و دين و آرمانگرايى به مسابقه

  . بپردازند ،است
 . لزوم مقابله با آفتهاي جنبش دانشجويي 

ت  ،خود دانشجويان بايد مواظب باشند كه انسانهاى بد نيت  عهاى بد نيـتشـكيالتهاى   ،تجم
 . نزديك نشوند ،هاى بد نيت و بد سابقه و بد نام مجموعه ،بد نيت

 . الزم است دانشجو از مسأله و شعار عدالت اجتماعي در كشور حمايت كند 

هر حرفـى را  . تعمق و تدقيق است ،خصوصيت دانشجو زيرا ،انديشى سطحىلزوم پرهيز از  
 . رويش فكر و دقّت كنيد ،شنويد كه مى

 ،آزادى معنـوى  ،مسـاوات  ،بايد دنبال آرمانها باشد؛ يعنى دنبـال عـدالت   دانشجويي جنبش 
 . باشد دنبال سرآمد شدن ملى در جهان و عزّت اجتماعى ،آزادى اجتماعى

. هيهاى خودشـان را افـزايش دهنـد   جوانها و بخصوص دانشجويان و طالّب آگاالزم است  
 . ناشى از كمبود آگاهى است بسيارى از كجرويها

بايد از تاريخ كشورش اطّالع داشته باشد؛ بخصـوص   -ويژه نسل جوان ما  به -نسل امروز  
 . از زمان مشروطيت به اين طرف را بداند

كــنم كــه تــالش سياســى و فكــرى مؤمنانــه و  توصــيه مــىبــه مجموعــه تحكــيم وحــدت  
ى اسـالمى دانشـجويى هـر چـه بيشـتر       با ديگر مجموعه ،ى خود را حفظ كنيد رهيزگارانهپ

كننـد بـه چشـم سـوءظن بنگريـد و       شكنى را ترويج مى به كسانى كه مقاومت ،نزديك شود
 . همواره خدا را در ياد داشته باشيد و از او كمك بخواهيد

ارتقـاء فكـرى    ،در صدر فعاليتهاى دانشجوئى قـرار گيـرد   ،آنچه ميبايد پس از تحصيل علم 
 . ى فرهنگ و سياست است دانشجويان در زمينه

ى  ايـن توصـيه  . داشتند هاى اسالمى را بارها از نفوذ دشمنان برحذر مى امام بزرگوار انجمن 
 . حكيمانه امروز نيز همچنان باقى است

چنـان از طـرف    مطالبه مهم از ذهنها دور شود؛ يعنى بايسـتى عـدالت آن  نبايد بگذاريد اين  
چه بنـده و چـه هـر كـس      -قشرها و بخصوص جوانان مطالبه شود كه هر مسؤولى  ،مردم
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ولو برخالف مـيلش هـم    ،ناچار باشد به مقوله عدالت -ديگرى كه در جايى مسؤول است 
 . بپردازد ،باشد

چـه بـا    ،هـا  ارزه با فساد همت گماشت؛ چه بـا پديـده  مب در جهت اصالح جامعه برايبايد  
 . ها زيربناها و ريشه

كار سطحىِ فرهنگى مفيـد نيسـت؛ گـاهى هـم     لزوم كار فرهنگيِ عميق در دانشگاهها زيرا  
 . مضرّ است

ايـن احسـاس را در خـودش    . را مطرح و مطالبـه نمايـد   آنجوان ما فكر كند و الزم است  
نقش و مسؤوليت دارد و بايد تعهدى در اين زمينه در خـود   تقويت كند كه در آينده كشور
 . احساس و براى آن تالش كند

 . بايد به تفكر اسالمى و تفكر بسيجى عمق داد 

چه تشكلهاى  ،چه بسيج ،چه انجمنها -بايد فكرى بكنيد تا اين جريانهاى سالم دانشجويى  
در  -وبى در دانشـگاه هسـت   گوناگون ديگرى كه بحمداللَّه امروز تشكلهاى دانشجويى خـ 

قـدرت  . به سمت يافتن قدرت تحليـل سياسـى كشـانده شـوند     ،كنار حركت فكرى علمى
 . انسان فريب تحليلِ فريبگرِ بيگانه را ميخورد ،تحليل كه نبود

هـايى   كارى نكنند كه رقابتهاى آنها يـا معارضـه   ،هاى دانشجويى در داخل دانشگاه مجموعه 
ايـن  . هـاى مـؤمن بينجامـد    به تضعيف قواى ايـن مجموعـه   ،يگيردكه به نام رقابت انجام م

جـور   همـه يـك   ،جور فكـر كننـد   من نميگويم همه يك. ها همديگر را حفظ كنند مجموعه
نـه الزم؛ لـيكن از معارضـه و تضـعيف يكـديگر جـداً        ،سليقه داشته باشند؛ نه ممكن است

 . خوددارى كنند

هـم محـيط    ،هـم بايـد درس را بخوانيـد    سنگين است؛ مجموعه هاي دانشجوييمسئوليت  
هم روى محيط سياسـى اثـر بگذاريـد و هـم خودتـان را از لحـاظ        ،تان را بشناسيد سياسى

فكرى و روحى آماده كنيد براى فردايى كه بالشك وزن ايـن نظـام متكـى بـه معنويـت در      
 . ده برابر امروز خواهد شد ،المللى معادالت جهانى بين

 :بسيج دانشجويي نيازهاى اصلى و اساسى 
  ،بينى فكر و تحليل و روشن .1
  ،جهاد علمى .2
  ،اخالق و معنويت .3
  ،و اتاق فكر ورز ى انديشه يك مجموعه .4
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 . گزينش افراد باصالحيت در بخشهاى مختلف اين تشكيالت بزرگ .5

. هيچ وقت در خوب بودن و خوب شدن حد نشناسيد؛ مرتب در حال بـاالتر رفـتن باشـيد    
 . اه نكنيدسعيتان اين باشد كه گن

. ديندارى و معنويت يكديگر كمـك كنيـد   همديگر را در در محيطهاى گوناگون سعى كنيد 
 . او را برادرانه و مشفقانه باز بداريد ،گذارد اگر رفيقى در جايى پايى كج مى

ى خلقيـات و   همـه  ،ى كارهـا را  همـه  ،انسـان بـا تمـرين   . از لحاظ اخالق خودسازى كنيد 
 . به خودش بدهد؛ بخصوص در فصل جوانىتواند  ها را مى خوى

  . تقويت اميد در جوانان است ،يكي از وظايف نخبگان 
درسهاى اخالقى را در بين خودتان رائـج   ،استجوانان ى  اخالق و معنويت نيازهاى عمده 

البته مواظـب باشـيد در دام عنكبوتهـاى    . گرها استفاده كنيد از اساتيد اخالق و موعظه. كنيد
كننـد كـه امـام     ادعـا مـى   ،كاندار گرفتار نشويد؛ دكاندارهايى كه به اسم معنويتدنيادار و د

  . حواستان باشد كه اسير آنها نشويد. هيچ واقعيتى هم ندارد... ! ديديم و 
ترين نشـريات باشـد كـه هـر      ترين و غنى نشريات بسيج دانشجويى جزو پرمايهالزم است  

از آن اسـتفاده   ،از محيط دانشگاه آن را نگاه كرددانشجويى يا هر استادى يا هر كسى بيرون 
  . كند؛ اين جزو نيازهاى شماست

 . لزوم اتحاد سازماني و تشكيالتي دانشجويان بسيجي 

مراقب باشد تحرك خود را از دست ندهد و از تنبلى بپرهيزد؛ ايـن چيـز   بسيج دانشجويي  
 . چيز مهمى است ،آسايى نكردن تن. مهمى است

اصـل اول   ،ايـن . دشمن نبايد بتواند از هيچ حركت و اظهار و موضعگيرى شما استفاده كند 
 . و يك خط قرمز است

ى مسـائل   داعيـه داشـتن؛ هـم در زمينـه     ،مطالبه كـردن  ،خواستن ،توصيه من به دانشجويان 
ى مسائل خاص دانشـگاهى؛   هم در زمينه ،ى مسائل علمى هم در زمينه ،سياسى و اجتماعى

 . ه با عقالنيتهمرا

رويهاى گوناگون در هر  دانشجو بايد از افراط و تفريط پرهيز كند؛ من با افراطكارى و زياده 
با روش منطقى و صحيح مسائل را دنبال كنيد و بدانيـد كـه    ،با اعتدال. موافق نيستم ،جهتى

 . خواست و پيگيرى شما اثر دارد

آرمانهاى بزرگ احتيـاج  . قق پيدا نميكندآرمانهاى بزرگ تح ،مدت در هيچ شرائطى در كوتاه 
كار را بايستى به صورت پيگير دنبال كرد و از آن مأيوس نشد تـا بـه   . به استمرار عمل دارد
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 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

 . نتيجه برسد

ى  پيشـرفت انديشـه   ،پيشـرفت علـم   ،مان انتظار داريـم  آن چيزى كه ما از محيط دانشجوئى 
دسـت   ،بينـى دينـى   فت دينى و روشنعمق معر ،ى دينى و ايمان دينى عمق انديشه ،سياسى

ى  هـم در زمينـه   ،ى سياسـت  هم در زمينـه  ،ى علم يافتن به قلمروهاى جديد؛ هم در زمينه
 . معرفت دينى در محيط دانشجوئى است

دههــا  ،بســيج دانشــجوئى ،جنــبش عــدالتخواهى ،ى اســالمى جامعــه ،انجمنهــاى اســالمى 
 ،در دبيرسـتانها مشـغول فعاليتنـد    ،گاههاكه با نامهاى گوناگون در دانش -ى جوان  مجموعه

بسيج را بد معنـا   ،بدخواهان اين ملت. اين ميشود بسيج يك ملت. اينها را بايد تقويت كنيم
 . ميكنند؛ بسيج يعنى اين

 . دنبال آنها برود و دانشجو و محيط دانشگاه بايد نگاه كالن به هدفهاى انقالب داشته باشد 

كـار بايـد در ايـن باشـد كـه       با يك آدم سياسى ،دل اكيزهفرق جوان و دانشجوي صادق و پ 
از دل بزنيد؛ و اگر چنانچه معلوم شد كه اشـتباه   ،حرفتان را صريح بزنيد؛ آنچه را كه ميزنيد

 . هاى دانشجوئى است به نظر من يكى از بهترين شاخصه ،سريع پس بگيريد؛ اين ،است

مشـخص   -2. ى فهميدن؛ يعنى تفكرتالش برا -1: مهمترين مسئوليتهاي جنبش دانشجويي 
  . كردن اصول

همـراه بـا    ،ى دانشـجوئى  الزم است جلسات فكـرى وسـيعى تشـكيل شـود كـه مجموعـه       
  . ى مسائل گوناگون فكر كنند بنشينند درباره ،ى حوزوى مجموعه

اما مراقب باشيد اين شعارها اخـتالف   ،ها اعتقاد دارم من به شعارهاى جوانى و شعار جوان 
ى از سـوى دشـمن بـازى     خواست دشمن را تأمين نكند؛ در ميدان تنظيم شده ،ندايجاد نك

 ،ها هم مراقب باشند جوان ،ها هم مراقب باشند مطبوعاتى ،سياسيون هم مراقب باشند. نكنيد
  . خود مسئولين هم مراقب باشند

 جمعى اعتقاد دارم و اين را يـك نيـاز دانشـجو ميـدانم؛ كسـب مهارتهـاى       من به كار دسته 
 . الزم است اجتماعى ،گوناگون؛ مهارتهاى سياسى

 . ها و گردابهاى گوناگون است؛ محاط به انواع خطرهاست دانشجو محاط به انواع خدعه 

كمك بـه   ،ضديت با استكبار. هاى دانشجوئى مواظب باشند هدفهايشان را گم نكنند تشكل 
شركت در مبـارزه و  حضور و  ،كمك به پيشرفت علم ،كمك به اتحاد ملى ،پيشرفت كشور

ها؛ اينهـا هـدف اصـلى     ها و بر دشمنى پيكار همگانىِ ملت ايران براى غالب آمدن بر توطئه
 . است؛ اين را بايد فراموش نكنند

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir

rahyaft
Text Box



 
 

 

145

 ، نقش و وظايف مسئوالن و اقشار مردممقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ نرمتقسيم كار ملي در: ششمفصل 

 . به وجود بياوريد در دانشگاههاكرسى آزاد فكرى معرفتى را  وكرسى آزادفكرى سياسى  

كـه   چـه آن. پيشـرفت كشـور نميكنـد   ها هيچ كمكى به  ى ذهنى با لفاظى ايجاد فضاى آشفته 
آزادانـه   ،آزادى واقعىِ فكرهاست؛ يعنى آزادانه فكـر كـردن   ،كمك ميكند به پيشرفت كشور

  ؛به تشويق و تحريض اين و آن هم نگاه نكردن ،از هو و جنجال نترسيدن ،مطرح كردن
ت باشند كار خود را انجام دهند؛ اما با هم دوس ي دانشجوييهر كدام از تشكّلهاالزم است  

خوب  ،البته چالش علمى و فكرى براى پيش رفتن و رشد پيدا كردن. و به هم اهانت نكنند
 . نظمى در مقابل دشمن مضرّ است اما دست زدن به بى. است

  آموزش و پرورش و معلمان - 6
 ،مسأله فرهنگ و تعليم و تربيت است و نقـش طـراز اول در جامعـه    ،مسأله اول در نظام ما 

 . نقش معلم و مربي است

عزيزتـرين و   ،آموزان نونهـالى كـه در اختيـار دسـتگاه فرهنگـى كشـور قـرار دارنـد         دانش 
 . ى اين ملتند ى آينده سرشارترين سرمايه و ذخيره

 . دانشجو كار خود را انجام ندهند دشمن اميد بسته كه معلم و روحاني و 

مـتقن و كامـل و از روي    ،دانشجو و روحاني كار خود را درسـت  ،كارگر ،اگر جامعه معلم 
  . متقن ترين و مستحكم ترين نظام خواهد شد ،اين كشور و نظام ،علم و دانايي انجام دهند

توانند درست  مىتوسعه فرهنگى و سياسى اين است كه انسانها در جامعه احساس كنند كه  
 . درست بفهمند و درست فرا بگيرند ،بينديشند

 . ى كشور است آموزش و پرورش سنگ بناى آينده 

 . ميداندار معلم است كه انسان را تربيت و توليد مي كند ،در مجموعه آموزش و پرورش 

  . معلمان از اصلي ترين اهداف تهاجم دشمن هستند 
 . معلمانند ،يكي از آماجهاي مهم دشمن ،در بخش پيشرفت علمي و وحدت اجتماعي 

 . نقش معلم منحصر به فرد است 

 . قدر تعليم و تربيت و معلمى و سنگر فرهنگى را بدانيد 

به مدرسـه سـازي و بـه تعلـيم و      ،مردم بايد از لحاظ مادي و معنوي به آموزش و پرورش 
 . تربيت كمك كنند تا بتوان صحنه نبرد و كارزار فرهنگي را پيش برد

  . تربيت نيروي انساني كارآمد است ،نقش معلم 
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 ،هـم در قلمـرو اعتقـاد    -هاى ما از لحاظ دينى  همت بايد بر اين باشد كه بچه ،در مدارس 
 ،انسانهاى مسلمان بار بيايند؛ اين -هم در قلمرو تعبد عملى  ،هم در قلمرو تربيت و اخالق

 . عالج و اساس كار ماست

انتقال علم و معرفت و ايمان به نسـل   ،لم و جور و بي عدالتيوظيفه معلمين در مبارزه با ظ 
 . نو مي باشد

دانشجويان و دانش آموزان بايد محيط دانشگاه و دبيرسـتان را محيطـي انقالبـي و اسـالمي      
 . بسازند

  . معلم ايراني مسلمان تالش كند تا همه استعداد اين ملت تجسم و تبلور پيدا كند 
جوانـان و نوجوانـان را بسـازند و ايـن تعلـيم و تربيـت را بـا         ،يممعلمين بايد با كار و تعل 

 . وجدان كاري انجام دهند

معلمان بايد كاري كنند تا نوجوانان و جوانان با ايماني بار بيايند كه بتوانند در مقابل مطامع  
 . دشمن و در مقابل نفوذ استكبار مثل كوه بايستند

 . ار هم باشنددر آموزش و پرورش بايد تزكيه و تعلم كن 

فكري و ارزشي آن حقيقتاً بايد فكـر و كـار    ،راجع به آموزش و پرورش و فضاي فرهنگي 
 . شود

بايد نسبت به مقوله آموزش و پرورش هم كار كرد و از نفوذ برخي از افكار و رفتارهـا در   
 . آن به طور جد جلوگيري نمود

گر را در مقابل انقـالب و نظـام   آگاه باشيد كه دشمن در تالش است تا دو قشر معلم و كار 
 . قرار دهد

 . يك اتاق فكر احتياج دارد ،آموزش و پرورش براى حل مسائل اساسىِ اين بخش عظيم 

 . ايجاد مراكز تربيت معلم است ،يكي از كارهاي مهم 

 . يك مسئله مهم است كه بايد در آموزش و پرورش ايجاد شود ،مسأله پرورش 

 . بايد براى آموزش و پرورش طراحى كنند ترين فكرها بهترين و برجسته 

 ،روز با هدفهاى كالن و بسيار مهمى كه بـراى او وجـود دارد   آموزش و پرورش بايد روزبه 
 . خود را بيشتر تطبيق دهد

اين نكته بايد در مقابل چشم معلمان ما هميشه حضور داشته باشد كه نقش معلم براى يك  
ى با بسيارى از نقشهاى مهم و حساس در تركيـب   قابل مقايسه و نقش حياتى است ،جامعه

 . اجتماعى نيست
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 ، نقش و وظايف مسئوالن و اقشار مردممقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ نرمتقسيم كار ملي در: ششمفصل 

 . به علم و كالس درس و مطالعه و تحقيق و پژوهش لزوم اهتمام دانش آموزان 

هم در بخش وحدت  ،معلمينند؛ هم در بخش پيشرفت علمى ،دشمن هاى مهم يكى از آماج 
  . اجتماعى

  ادب و هنر ،فعاالن عرصه فرهنگ - 7
زبان فارسـى آن رشـدى را كـه    . بايد اعتراف كنيم كه در كار زبان فارسى تقصير شده است 

 . پيدا نكرد ،كرد يى را كه در دنيا بايد پيدا مى كرد و آن سعه بايستى مى

. كنـد  طبيعى است كه با خود فرهنگى را حمـل مـى   ،ى نفوذ آن زياد باشد هر زبانى كه سعه 
 . طبيعىِ خودش كرده استزبان فارسى آن كار را با نفوذ 

بـرده اسـت؛ ايـن فرهنـگ امـروز در اختيـار        يى را با خودش مى فرهنگ غنى ،زبان فارسى 
از شـبه   ،ى شـرق عـالم   ماست؛ عمدتاً هم فرهنگ اسالمى است؛ يعنى اسالم در اين منطقه

 . با زبان فارسى رفته است ،قاره گرفته تا چين و تا هر جاى ديگر كه رفته

يقت رابط ميراث فرهنگى يك كشور از نسلى به نسل ديگـر اسـت؛ كـه اگـر     ادبيات در حق 
امـا بـراى دنيـاى     ،توانيم پزشك و مهندس و صـنعتگر و عـالم داشـته باشـيم     ما مى ،نباشد

 . ديگرى؛ نه براى دنياى اين جامعه و اين مرز و بوم

ا حفـظ  ادبيات مثل آن ژنهاى انتقال خصوصيات است كـه اصـالً وراثـت و نسـل را اينهـ       
 . كنند مى

و فرزنـدى را بـه پـدر نسـلى      ،ى خـودش  ادبيات است كه اتصال يك ملت را به گذشـته   
 . كند ايجاد و حفظ و ثبت مى ،خودش

اش در جهت ارزشهاى الهى و اسالمى است؛ از جمله همين شـاهنامه   ادبيات سلف ما همه 
 . فردوسي

  . بل حرفها و مالمتها ايستاداين است كه بايد در مقا ،يكي از لوازم مجاهدت خواصي 
ميـل بـه سـازش و     ،راحـت طلبـي   ،آنچه كه خواص را تهديد مي كند خطر خسـته شـدن   

  . چسبيدن به منافع نقد است
خواهد كه به نيازها و مطالبات عمومى و به مصالح كشور  يك كشور از نخبگان خودش مى 

  . بينديشند و خود را از ملت طلبكار ندانند
  . اى معنوى كشورنده سرمايه ،نخبگان 
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 . غريبه آن كسى است كه بلندگوى افكار و اهداف دشمنان اين ملت است 

كه هنرمند خودى داشـته باشـد و    ،تواند خودش را در قالب هنر بياورد انقالب آن وقتى مى 
 . خودش هنرمند را پرورش بدهد

  . هنري است كه در فضاي انقالب و از زمين انقالب برويد ،هنر زمان 
بيشترين و رونده ترين وسـيله   ،فرهنگ متجاوزانه استعمار در سطح جهان براي تسخير دنيا 

  . هنر است ،مورد استفاده و مركب سيرش
اى مثـل انقـالب    زبان رسايى براى همه موضوعات و بخصـوص موضـوعات پيچيـده    ،هنر 

را روشـن   تواند حوادث عظيم را تبيين و تشريح كند و ذهنهـا  زبانِ هنر است كه مى. است
  . نمايد

دليـل   ،كنـد  اگـر بگـوييم نمـى   . كنـد  سياست در دنياى امروز از هنر استفاده ناشايسـته مـى   
 . اطّالعى است بى

 -دين مبـين اسـالم    ،و بيش از همه -هنر دينى آن است كه بتواند معارفى را كه همه اديان  
شر اين حقايق نثار شـده  اند و جانهاى پاكى در راه ن به نشر آن در بين انسانها همت گماشته

 . جاودانه كند و در ذهنها ماندگار سازد ،نشر دهد ،است

اين اسـت كـه ايـن هنـر در خـدمت       ،شدت مورد توجه است آن چيزى كه در هنر دينى به 
 . شهوت و خشونت و ابتذال و استحاله هويت انسان و جامعه قرار نگيرد

  . زيباشناختى در زمينه هنر است مبتنى بر نگاه ،توقّع انقالب از هنر و هنرمند 
حقيقتـاً   ،ى خاص دفاع كشور و ملت ماسـت  ادبيات و هنر مقاومت و آنچه مربوط به دوره 

  ترين و مهمترين كارهاست از برجسته
و خشونت هسـتند   ،بي هوشي ،پوچي ،مجموعه هاي سينمايي دنيا در خدمت اشاعه فحشا 

  . و اين از ابزار قدرت جهاني است
  . مصنوعي خواهد شد ،بايد ادراك خود را در هنرش بگنجاند والّا هنرهنرمند  
  هنر است ،بهترين وسيله انتقال پيام 
ى عظيمى از مردم به صورت حـق   ترين حرفها را در ذهن يك مجموعه امروز در دنيا باطل 

 . نداما با هنر و به كمك ابزار هنر اين كار را ميكن ،جلوه ميدهند كه بدون هنر امكان نداشت

هاى ذهنـى         بايستى گره ،گشائى كرد؛ بايستى حقيقت را باز كرد       در عالم فرهنگ بايستى گره 
انـد         يعنى همان كار انبياء؛ فصاحت و بالغتى هم كه گفته ،و اين تبيين الزم دارد. را باز كرد

  . بالغتش به اين معناست ،در بيان الزم است
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 ، نقش و وظايف مسئوالن و اقشار مردممقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ نرمتقسيم كار ملي در: ششمفصل 

  . قدس يكي از برترين كارهاي هنري استكار هنري در زمينه دفاع م 
خـواهى              مظهر آرمان ،مظهر معنويت و ديندارى است ،يعنى دفاع مقدس مظهر حماسه است 

 ،مظهر ايسـتادگى و پايـدارى و مقاومـت اسـت     ،مظهر ايثار و از خودگذشتگى است ،است
  . تمظهر تدبير و حكمت اس

آن آثـار هنـرى اسـت كـه      ،هـاى مختلـف              د از انقالب در زمينهترين آثار هنرى بع            پرمشترى 
 ،خـاطره  ،ى كتـاب             چـه در زمينـه   ،ى فيلم و سينما            مربوط به دفاع مقدس بود؛ چه در زمينه

  . داستان
مداحان در حفظ ايمان و معرفت شيعه و پيروي از اهل بيت در بقاي تشيع بسيار مهـم   نقش 

 . زشمند استو ار

اين قالب و ايـن هنـر را كـه از     ،خواهيم محتواى اين تكنيك يعنى ما مى» سينماى اسالمى« 
  . حذف كنيم ،هرچه را كه با اسالم منافات دارد و. ايم اسالمى كنيم ديگران گرفته

  . عزت خود را حفظ كند ،استقالل خود ،هويت خود ،بايد هنر 
از مسيرها  ،را تمام كند و نگذارد كه به اسم زبان جايى الزم است كه مشكالت زبان فارسى 

ى زبان فارسى شـود و ايـن زبـان را آلـوده كنـد؛       گندابهايى وارد درياچه ،و جريانهاى غلط
 . واقعاً پااليش صحيحى وجود داشته باشد

 . يك امر بسيار مهم است ،سازى براى زبان و پيش بردن و ترقى دادن زبان واژه 

فقـط يـك    ،بايـد اثبـات كننـد كـه ادبيـات      ،باشر امور ادبيات هسـتند آن دستگاههايى كه م 
  . يى در زندگى نيست؛ بلكه يك چيز ضرورى است سرگرمى و يك امر تشريفاتى و زايده

 . لزوم توجه به ادبيات انقالب 

  . مردم به خصوص زبدگان بايد درست نقطه مقابل دشمن عمل كننند 
  . متهاي دشمنان نترسندمسلمين باالخص علما و روشنفكران از ته 
  . بكوشيد قدرت تحليل پيدا كنيد؛ تشخيص دهيد و به معرفت دست يابيد 
روشنفكران مسلمان در مقابل جريان روشنفكري بيمار بايد با فرهنگ و ابزارهاي فرهنگـي   

  . مقابله كنند
نخبگان فرهنگي كشور بايد نسل جوان و مسـتعد را شناسـايي و دلهـا را بـه نـور معـارف        

مي روشن كنند و اميد را در دلها بتابانند و ذهنها را از تحجر و بي بند و بـاري فكـري   اسال
  . برحذر دارند

 ،اى كـه هسـت   انسانى بايد اين صالحيت را در خودش به وجود آورد كه در هـر نقطـه  هر  
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 . ديگران بتوانند به او اقتدا كنند

اي خـوب و تابنـاك را   اسـتعداده  ،انجمن قلم بايد ضمن حفـظ و نگهـداري ايـن انجمـن     
  . جستجو و آنها را گزينش كند و وارد مجموعه نمايد

  ضرورت بنيه سالم و قوي فرهنگي توسط انجمن قلم؛ 
پيام آزادى بخش اسالم را هرچه رسـاتر و   ،انديشمندان مسلمان و فكري و نخبگان سياسى 

روشـن اسـالم را در   تعاليم و  بدرستى تبيين كنندم را هويت اسالو  شيواتر به مردم برسانند
رفـع   ،مبـارزه بـا فسـاد    ،حقـوق زن  ،آزادى و مردم ساالرى ،حقوق بشر: موضوعاتى چون

  . تبعيض فقر علمى براى جوانان بازگو كنند
مسئوالن بايد به نخبگان كه سرمايه ها و گنجينه هـاي كشـورند رسـيدگي كننـد و آنهـا را       

  . پشتيباني و حمايت كنند
  . تمركز بيشتر از سوي مسئوالن داريم در زمينه نخبگان نياز به 
نخبگان بايد نشاط علمي و سياسي و تالش فرهنگي را سرلوحه دعوت خود قرار دهنـد و   

وحدت و همدلي پيروان مذاهب اسالمي بپرهيزند از اينكه اختالفـات فرقـه ايـي را شـعار     
  . اصلي خود قرار دهند

ى  انسانها است و نخبگان ملتها وظيفه برترين منبع رستگارى ،اسالم با ارزشهاى واالى خود 
  . حتمىِ بازخوانى و ترويج اين ارزشها را بر دوش دارند

وظيفه نخبگان علمي و فرهنگي و سياسي است تا حركتي را راهبري كنند كه قلم بطالن بر  
  . عقب ماندگي ها و مشكالت و ذلتهاي دنياي اسالم بكشد

  . حفظ نظام اسالمي است ،وظيفه نخبگان 
  . تفهيم قدرت مسلمانان به آنها است ،يفه رهبران فرهنگيوظ 
علما نخبگان روشنفكران بايد با حفظ اتحاد و همبستگي و ايجاد اميد در جوانـان در برابـر    

  . تهديد سلطه گران بايستند
نخبگان امت اسالمي بيش از هميشه هوشيار باشـند كـه دشـمن در حـال افـروختن آتـش        

  . اختالف ميان مسلمين است
يـك   ،ى تـازه  ى نو و خلق شدن يك فـراورده  پيدايش يك انديشه ،در جان يك انسان نخبه 

  . بگذاريد اين رويش انجام بگيرد. رويش است؛ يك رويش طبيعى است
  . نخبه پروري يكي از وظايف مهم نخبگان است 
 . نقش نخبگان و خواص اين است كه بصيرت را خود و ديگران بوجود بياورد 
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جهتگيـريش   ،ى ابزارهاى ديگر كه حامـل يـك فكـر هسـتند     هنر بايد مثل همهكار بردن  به 
  . خيلى دقيق و روشن و درست بوده باشد و دچار اشتباه در جهتگيرى نباشد

غرض اين است كه آن خط اصيل اسالمى و ناب و قرآنى كه همان خـط انقـالب اصـيل و     
  . حفظ شود ،خط امام ماست

  . ندنكمعه براي شعر توجه شاعران بايد به طلب مردم در جا 
 . هنرمند نبايد هنرش در اختيار بيگانگان باشد 

  ضرورت جلوگيري از ورود غريبه ها به ميدان هنر؛ 
بايد از ادبيات و از هنر قديميها استفاده كنيم؛ و آن عبارت است از  ،ما با توجه به يك اصل 

 . اصالت دادن به اين نسل انقالبىِ خودى ادبيات و هنر

  . استفاده از هنرمندان قديمي در عرصه هنرلزوم  
 . تها و هنرمندان خوب را به كار گرف بايد هنرپيشه 

هنر انقالب را بين كساني محصور كنيد كه مفاهيم انقالبي جز ايمانشان باشد و آن را قبـول   
  . دارند

  . تا آنجا كه مي توانيم بايد آثار جنگ را كشف و حفظ كنيم 
  . دادن گوهر نماز بهره بگيريد از هنر سينما براي نشان 
 . ميدان بايد براي فعاليت صحيح و سالم جوانان باز شود 

براي مقابله با تهاجم فرهنگي در حوزه هنر و فيلم بايد به عفت و نجابت و سالمت و حيـا   
  . متمسك شويم

پيش بردن ادبيات در هر عصري بر عهده كساني اسـت كـه    -1: دو نكته مهم درباره ادبيات 
اسـتفاده   -2. وكارشان با ادبيات است و در بحثهاي گوناگون نسبت به آن آگاهي دارند سر

  . جامعه و جهان ،صحيح ادبيات در سطح كشور
اولـين چيـزى را كـه در كـودك ايجـاد       ،گويى و در اين كار هنـرى  سعى كنيد در اين قصه 

  . ايمان باشد ،كنيد مى
  . موسيقي تنها يكي از راههاي مبارزه با تهاجم فرهنگي است 
هـاى موسـيقى    يكى اين كه ببينيم اساسـاً مشخّصـه  : در مورد موسيقى دو حرف وجود دارد 

مرزهـايى را مشـخّص كنـيم تـا      ،حالل و حرام چيست و ديگر اين كه بيـاييم در مصـداق  
  . البته اين دومى كارآسانى نيست. جوانان بدانند كه اين يكى حرام و اين يكى حالل است

اين است كه اينها  ،و كسانى كه با كار هنرى سر و كار دارند هميشه توصيه من به هنرمندان 
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 . را به بازيهاى خطّى و سياسى نكشانيد

  . انديشى كرد شود ساده به هنر و سياست بايد قدرى عميقتر نگاه كنيم؛ نمى 
فضيلتها و معارف واالي ديني و اللهي را مورد توجه قرار دهـد   ،هنرمند بايد اخالق انساني 

  . قيقت هنر ملتزم و متعهد باشدو به اين ح
  . در استفاده از هنر هنوز مهارت الزم را نداريم 
بيشـترين بهـره گيـري صـورت      ،متفكر و مولد در مجموعه پيگير امر نماز ،نيروهاي خالق 

  . گيرد
فيلم و تبليغات حداكثر استفاده بـرده   ،ادبيات ،هنر: از تواناييهاي نرم افزاري در زمينه ها ي 

و همـه ظرفيـت هـاي     ،ارهاي برخاسته از توانايي علمي و هنري انتخاب گـردد راهك. شود
  . فراوان موجود به كار گرفته شود

بايد كاري كنيم تا نسل جوان ونسلهاي بعد قضيه دفاع مقدس را درك كنند و اين ظرفيـت   
  . و ذخيره عظيم را بشناسد و به خودباوري كامل برسد

  شور و جامعه باشد؛مضمون سينما بايد در جهت اصالح ك 
شوق  ،امروز كليد پيشرفت ايران در دستان افراد هنر و سينماست و بايد تالش كنند تا اميد 

  . و اعتماد به نفس را به جوانها تزريق كنند
 ،نگـاه نـو   لزوم توجه به نيازهاي روز جامعه در زمينه تهـاجم سياسـي و فرهنگـي از قبيـل     

  . درستفهميدن راه  و اطمينانِ به آيندهدل لبالب از  ،ى سرشار از اميد روحيه
  . اى براى هنرنمائى است ى شايسته بيت عرصه ى محبت اهل حقاً عرصه 
  . پيامهاي انقالب در قالب هنر و شعر بيان كنيد 
نياز امروز ما شعر اخالقي است كه پيامد آن دستيابي به خصوصيات اخالقـي اسـالمي مـي     

  . باشد
  . هيم انقالب باشدشعر انقالب بايد در خدمت مفا 
استقالل به معناي حقيقي كلمه و بازيـابي حقيقـي هويـت     ،اخالق ،ما بايد به سمت عدالت 

 . اسالمي ايراني خودمان پيش برويم

 . تبليغ و تبيين است ،مهمترين وظيفه هنرمندان و اقشار فرهنگي جامعه اسالمي  

  . ضرورت انعكاس بين المللي آثار هنري دفاع مقدس 
  . قالل حركت علمي و حركت هنريلزوم است 
مداحان بايد يك قسمت از منبر و مجلسشان را به معارف و اخالقيات و قسـمت ديگـر را    
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  . به مداحي و مرثيه تخصيص دهند

  جوانان - 8
كشـاند و   تفـاوتى مـى   يى را به بـى  كند؛ عده گذاريهاى زيادى مى سرمايه جواناندشمن روى  

 . بزرگترين آفت جوان است ،يأس. كند يى را دلسرد و مأيوس مى عده

 . گونه است كند؛ همچنان كه اميد اين متأسفانه يأس به روح جوان زودتر راه پيدا مى 

 جوانان اين ملت را فاسد كننـد امروز يكى از هدفهاى اساسى دشمنان اين است كه اخالق  
 . كنند گذارى مى براى اين كار تالش و سرمايه و

وقتى به طور كامل و سالم در قشـر جـوان بـاقى     ،روح مبارزه و ايستادگى در مقابل دشمن 
  . تان بگنجد بازگشت به خدا و جهاد اكبر در وجود و زندگى ،ماند كه تقوا مى

  . ويات دور شونددشمن مي خواهد مردم و جوانان از معن 
 . كند نيروى كار را از ملت ايران بگيرد دشمن سعى مى 

در ميـدان   جوانـان منحرف كردن و ضعيف كردن پنجه قدرتمنـد   ،دشمن براى فاسد كردن 
 . برنامه فساد اخالقى و اعتياد است كه اين ريزد؛ برنامه مى ،سازندگى و عمل و احياناً دفاع

د و ابتكار است كه با هـدايت صـحيح آنهـا كارهـاي     امي ،انرژي: سه خصوصيت مهم جوان 
  . زيادي مي توان انجام داد

كند و هـر حركـت    يعنى يك انسان بداند كه چه كار مى ،تقوا. يعنى مراقب خود بودن ،تقوا 
  . خودش را با اراده و فكر و تصميم انتخاب كند

  . گره گشاي دوره هاي سخت و محنت هاي بزرگ است ،نسل جوان 
 . ثانياً با ايمان حركت كند ؛ندنكنم اوالً بايد احساس مسؤوليت كمي ن سفارش به جوانا 

ى كشـور   شـده  ى مبارزه با دشمنان شـناخته  تازه نفس آماده جوان و نسل دشمنان بدانند كه 
  . است

حضور جوانان در تمامي صحنه هاي ديني و سياسي كـه نشـان دهنـده دينـداري و عالقـه       
  . منافقين را به لرزه مي اندازد ،ستمندي جوانان به انقالب ا

توانـد   مظهر تحرّك و سرشار از استعداد و داراى ذخيره ارزشـمندى اسـت كـه مـى     ،جوان 
 . ها بيافريند معجزه

جوانـان را بازيچـه    ،عوامل دشمن در تالشند براي رسيدن به اهداف سياسي و شـوم خـود   
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  . قرار دهند
آينده بسـيار درخشـانى در    كه اگر چنين شود هدبايد انقالبيون مثبت پرورش د ها دانشگاه 

  . انتظار اين كشور است
  . مسأله جوانان در هر جامعه اي يك مسأله بسيار مهم است 
بر روى شيوه و راهى كه در آن ذهـن و اراده و ايمـان شـما     ،دنبال تقليد نباشيدالزم است  

گاه شما عنصرى خواهيـد   آن. فكر كنيد ،گردد شود و اخالق شما پاك و آراسته مى قوى مى
سقف مدنيت اين كشور و تمدن حقيقى اين ملت بر روى آن قـرار   ،بود كه مثل يك ستون

  . گيرد مى
بـه يـك نسـل     ،فـداكارِ برجسـته دنيـا شـد    خواهند نسلى كـه الگـوى جوانـان     مى دشمنان 

  . خاصيت تبديل شود بى
كوشـند تـا    اى خود مى در تبليغات رسانه ،ريزيهاى ميلياردى هاى غربى با برنامه امروز رسانه 

به شما جوانان ايرانى تفهيم كنند كه يك ظرف خالى هستيد و مظـروف نداريـد؛ مظـروف    
ديـروز   ،پر كنيم؛ شما امروز اين مايـه را نداريـد  شما را ما بايد بدهيم؛ ما بايد اين ظرف را 

خواهنـد   شـوند؛ مـى   تاريخ شما را هم منكر مـى ! طبعاً فردا هم نخواهيد داشت ،هم نداشتيد
  سازى و الگوسازى كنند؛ خواهند فرهنگ آنها مى؛ گذشته شما را هم زير پا لگد كنند

خـور باشـد تـا     ه توسـرى يك نسـل تحقيرشـد   ،خواهند جوان ايرانى و نسل نوى ايرانى مى 
انجـام   ،خواهنـد  بتوانند روى او سوار شوند و به او ديكته كنند و آن كارى را كـه آنهـا مـى   

  . كه او احساس كند چيزى نيست براى اين ،كنند مفاخر يك ملت را انكار مى. دهد
خواهـد   هويت است؛ بايد هويت و هدف خودش را بشناسد؛ دشمن مـى  ،نياز عمده جوان 

ها را تيره كند؛ بـه او بگويـد    وان ايرانى را از او بگيرد؛ اهداف را از بين ببرد؛ افقهويت ج
  . تو يك موجود حقير و محدود هستى؛ پيش من بيا تا تو را زير بال بگيرم

پشتكرده  -» نسل سوم انقالب« -آيد  كنند نسلى كه روى كار مى طور وانمود مى كسانى اين 
. كـنم  زشهاى دينى است؛ بنده صددرصد حـرف آنهـا را رد مـى   به انقالب و رويگردان از ار

  . اند پذير و شكننده نيست؛ اين را بد فهميده معتقدم نسل كنونىِ امروز اين قدر هم آسيب
  . با همه وجود و همت خود دفاع كنند ،جوانان بايد از سرمايه هويت ملى و جمعى كشور 
ملّت انقالبى ايران و نظام جمهورى اسالمى ى ظلم و استكبار در تهاجم به  خط مقدم جبهه 

همت زورگويان و قلدران آمريكايى بـر   امروز ى تبليغ و بوقهاى فريب و نيرنگ است عمله
غارت منابع نظرى و معنوى و تهيدست كردن ملّت ايـران از ايـن پشـتوانه اقتـدار خـويش      
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جوانان نخستين آماج اين  ى ملّت ايران است و اين منابع همان ايمان و اميد و انگيزه. است
  . غارت فرهنگى هستند

  . گيرى استياد و جوانى بهترين زمان و موقعيت براى صيرورت واقعى انسانى 
كه جوانـان را    شود ى مراكز معينى دنبال مى به وسيله ،ى دنيا امروز سياست مشتركى در همه 

طـور عمـده    مراكز بـه اين . تا خرخره در شهوات و غرايز جنسى و فساد اخالقى غرق كنند
  . المللى است طلبان بين شامل مراكز اقتصادى صهيونيستى و قدرت

مجاهدت فقط جنگيدن و به ميدان . كنم جوانان عزيز را به يك مجاهدت حقيقى دعوت مى 
همكاريهاى سياسى و تحقيق نيـز بـراى    ،اخالق ،كوشش در ميدان علم. جنگ رفتن نيست

. ى صحيح در جامعه نيز جهـاد اسـت   فرهنگ و انديشه ايجاد. شود مردم جهاد محسوب مى
ت  ،ايـران  ،دشمنان و كسانى هستند كه با اسـالم  ،مستكبران ،طرف اين جهاد ت  ،هويـ مليـ، 

ت  . اسالميت و صفتهاى اسالمى عناد و دشمنى دارند ت  ،اسـالم  ،با كسانى كه بـا هويـ مليـ، 
فرهنـگ و ارزشـهاى شـما     ،هاسـنّت  ،نـاموس  ،عزّت ،شرف ،استقالل ،تماميت ارضى ،كشور

ى مـا حـاكم    اين فرهنگى است كه بايد بـر جامعـه  . بايد برخورد شديد كرد كنند مبارزه مى
  . باشد

داند كه اگر نسل جوانِ گسترده با ايمانِ ما با همين ايمان  ترسد و مى دشمن از جوانان ما مى 
تواند اين ملـت را بـه زانـو     هيچ بمبى و هيچ موشكى نمى ،هيچ سالحى ،در صحنه بايستد

  . درآورد
مثـل   ،براى ارتقاى علمـى و عملـى و اخالقـى خودتـان برداريـد      جوانان هر گامى كه شما 

جهـاد بزرگـى    ،ايـن جنـگ و ايـن رزم   . كنيـد  است كه به سمت دشمن شليك مى اى گلوله
  . است

دشـمن عكـس ايـن را    . كند نسل جوان احساس افتخار كند كه در ايران اسالمى زندگى مى 
  . خواهد كارى كند كه نسل جوان و غير جوان ما احساس سرشكستگى كنند خواهد؛ مى مى

يعنـى   ،جوان خوب براى يك كشور. تعداد استچشمه جوشان نيرو و اس ،جوان و نوجوان 
سـاز را از راههـاى    ايـن نسـل جـوان و پرشـور و آينـده     لذا دشمنمي خواهد . آينده خوب

  مختلف براى ساختن ايران آباد و آزاد و مؤمن و پاكيزه آينده ناتوان كنند؛
ايـن  جوانـان  . خطاها و لغزشها وجود دارد؛ مخصوص جوانان هم نيست. جوانان ما خوبند 

 ،توانند با اسـتغفار و بازگشـت بـه آغـوش خداونـد و رحمـت الهـى        امتياز را دارند كه مى
  . هرگونه آلودگى را از دامان خود پاك كنند
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در  ،من همه جوانان را دوست دارم؛ اما جوانانى كه ارزشهاى دينى بـراى آنهـا مهـم اسـت     
  . چشم من خيلى عزيزند

كنند كه مـن بـا ايـن     نظمى ايجاد مى بى ،ه ارزشهاى دينىاى با تظاهر كردن به پايبندى ب عده 
  . كار موافق نيستم

كنند چهـره جـوانى و نشـاط و     امروز همه عوامل شبكه اختاپوسى استكبار جهانى سعى مى 
  . توانند روحيه جوانى را از ملت ما بگيرند؛ اما نمى

زه و احساسِ زودگذر خاطر يك انگي مواظب باشند به ،آدمهايى كه غرض و سوءنيتى ندارند 
بدانند . حرفى نزنند كه در جهت خواستهاى امريكا و عليه اين ملت و اين كشور تمام شود

شود و از چه راههايى دست و پاى خود را باز و عليه ايـن ملـت    دشمن چگونه تقويت مى
 . كند اقدام مى

وصـيات نظـام و   يـى بـا ايـن خص    گرايىِ جوان ايرانىِ ما عبارت است از ترسيم آينـده  آرمان 
آلوده؛ كشـور   زده و خواب غفلت نه مردم آن دانشمند و بيدار باشند كهكشورى كه پيشرفته 

برخوردار از قـدرت   وى اشراف  طبقه وعدم حاكميت برخوردار از عدالت؛ مبراى از فساد؛
. ى از معارف دين و اسالم عزيـز باشـد   ى اينها الهام گرفته و استحكام سياسى باشد؛ و همه

 . اسالم اين ظرفيت را دارد كه اينها را به ما تعليم دهد

برنـده را از جوانهـاى مـا     كننده و پيش ى سعى دشمنان ما اين است كه اين عناصرِ زنده همه 
اعتماد به نفسش را بگيرند؛ كما اينكـه در دوره طـاغوت موفـق     ،يرندبگيرند؛ ايمانش را بگ

  . شده بودند
 ى ابتكـارش  روحيه ،را بگيرند و ايمانش اعتماد به نفس ،خواهند از جوانِ امروز مىدشمنان  

شوق او به پيشرفت و كار را بگيرند و او را با گرفتاريهاى گوناگون  ،خالقيتش را بگيرندو 
گردى و  يكى را به هرزه ،يكى را به كارهاى لغو ،يكى را به شهوات. ندسرگرم و مشغول كن

  . ى اين و آن را گرفتن يكى را به يقه ،بيهوده اين ور و آن ور رفتن
ميخواهند به ملت ايران و به جوان ايرانى بباورانند كه شما نميتوانيد بدون ارتباط و دشمنان  

اين خطر بزرگى اسـت كـه امـام بـه آن توجـه      . گر به جائى برسيد اتصال با قدرتهاى سلطه
  . اند داده

  . دنى با جنگ نرم            ى مقابله            افسران جوانِ جبهه نخبگان فكري 
بايد اين نعمت . نعمت است؛ در پيرى آدم بيشتر ميفهمد چقدر نعمت بزرگى است ،جوانى 

 ،دوم. كـردن از نعمـت  غفلـت ن  ،شـناختن نعمـت   ،اول: شكر سـه جـزء دارد  . را شكر كرد
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سوم اينكه اين نعمت را بايد در جهت درست به كـار   ،دانستن اينكه اين نعمت از خداست
  . برد و مصرف كرد

سيل آسا و تباه كننـده بـه    ،سرازيري فساد همه گير ،بزرگترين آفت و عيب جوامع اسالمي 
 . سمت جوانان است

اما مدي كـه از داخـل    ،مد گرايش دارم بنده با مد خيلي موافقم؛ جزو آدمهايي هستم كه به 
 . جوشيده باشد نه چيزي كه از بيرون بيايد

سـالح ديـن و    ،انجمن هاي اسالمي سنگرهاي فرهنگي و فكري هستند كـه سـالح در آن   
  . تدبير و علم و فكر و فرهنگ است

 . انجمن هاي اسالمي بايد نقش نجات دهنده را براي جوانان ايفا كنند 

پايـه اصـليش    ،سونگر و جامع به مسائل جوانان نگاه كنـد  اند به شكل همهتو ستادى كه مى 
 . است» شوراى عالى جوانان«همين 

ها سـنگين   ها زياد نشود؛ جهيزيه ام اين است كه ازدواج را آسان بگيرند؛ مهريه خودم توصيه 
يـن  بايـد روى ا . آميز نباشـد  خيلى ريخت و پاش نشود و اسراف ،نشود؛ در مراسم مهمانيها

 . كار شود

 . توجه به اشتغال جوانان و جهتگيرىِ فكرى و روحى و فرهنگى آنانلزوم  

 . ما و مسئوالن در قبال ايمان جوانان مسئوليت داريم 

ريزى براى هدايت درست و  من انتظار دارم كه مسأله جوانان و پرداختن به جوانان و برنامه 
به يك مسأله ملى و حقيقـى تبـديل شـود و     ،باز كردن راه تعالى و تكامل در مقابل جوانان

 . همه بايد احساس مسؤوليت كنند

لزوم حراست از ذهن و فكر و روحيه جوان كه در حال تباه شدن تدريجي توسـط دشـمن    
 . است

عدم تبيـين و   -2 ،تبليغات گوناگون دشمن -1: لزوم توجه به دو عامل موثر در ذهن جوان 
 . و انقالب دفاع صحيح از حقايق و اصول اسالم

بـا   ،بايـد بـا معنـا    ،شـود  زنىِ بسيج وقتى شعر خوانـده مـى   خوانى و سينه در مجلس روضه 
 . جهتدار و همراه با درس باشد ،مضمون

 . لزوم تقويت قدرت تحليل سياسي و عمق بخشيدن به معرفت ديني در جوانان 

تا اعماق جانتان نفوذ و رسوخ بدهيـد   ،ى وجود شما جوانان وظيفه داريد انقالب را با همه 
و مفهوم انقالب و مبانى فكرى آن را از بن دندان درك كنيد و براى هنگامى كه ايـن ملـت   

رهيافِت راهبر

www.amniatenarm.ir



 
 

 

158

 هاي راهبردي در موضوع تهاجم فرهنگي و جنگ نرمانديشه

آن را در خـود ذخيـره    ،كنـد  مبارزه مـى دفاع و سازندگي  بدان احتياج دارد و در دو صحنه
  . كنيد

خودتـان را مصـونيت    ،خواهد به جوانها تلقين و تزريـق كنـد   يأسى كه دشمن مى در مقابل 
 . بدهيد

  . در مقابل فساد انگيزي دشمنان از سالح تقوا و دعا استفاده كنيد 
انگيـز   جوانان بايد در مقابل اغواگريها و شر آفرينيهاى دشـمن؛ در مقابـل تبليغـات هـوس     

  . مقاومت كنند ،دشمن كه گمراه كننده است
اقامـه مجـالس دعـا و     ،حضـور در مسـاجد   ،كنم نماز جماعـت را  من به جوانان توصيه مى 

 . يدتضرّع و فهميدن مفاهيم دعاها را جدى بگير

كـه در   يكى ايـن : يدخواهيد كشور ايران آباد شود دو چيز را بايد با هم در نظر بگير اگر مى 
در سازندگىِ نَفْس خود كوشـش  كه  دوم اين. ديهمه بايد با هم شركت كن ،سازندگى كشور

  . . ديكن
استغفار و اجتناب از گناه و توجه بـه معنويـات را سـرلوحه     ،تقوا ،نسل جوان بايد طهارت 

  . كارها قرار دهند تا در مقابله با توطئه هاي دشمنان با هوشياري بايستندو مجاهدت كنند
بين بقيه آحـاد ملـت وجـود     در بين جوانان ما و در ،اگر تالش مؤمنانه و مخلصانه و باصفا 

بلكـه بارهـا و    ،نه يك بـار  ،قطعاً و يقيناً ،استكبار در مبارزه خود با ملت ايران ،داشته باشد
  . ترديدى نيست ،در اين. بارها به زانو در خواهد آمد و شكست خواهد خورد

بـه   هـايى كـه آنـان را    جوانان بايد در مقابل شهوات و هوسهايشان و در مقابل همه انگيـزه  
  . مقاومت كنند ،خواند چنين رذايلى فرا مى

در بزرگـانى كـه از لحـاظ ديـد و جهتگيـرى و اهـداف بـه        ي خود را الگو بايستي جوانان 
  . نندانتخاب ك ،خورند هدفهاى ما مى

امروز دولت و ملت بخصوص مسؤوالن امور آموزش و پـرورش و ديگـر مسـائل جوانـان      
  . ى انسانى و انقالبى خود بدانند وظيفه را بزرگترين نسل جوانبايد حفاظت از 

  . تهذيب و ورزش است ،تحصيل: انتظار از جوان 
عمده ترين وظايف جوانان و دانشجويان استحكام رابطه با خـدا و معنويـت و مناجـات و     

  . نماز است
بايـد خـود    ،انجمنهاى اسالمى و ديگر تشكلهاى اسالمى دانشگاههاو دانشجويان و  جوانان 

 . قرار دهند مقابله با تهاجم دشمنف مقدم را در صفو
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 ،مسـائل اخالقـى   ،مسـائل سياسـى   ،مسائل فرهنگـى  ،در زمينه مسائل دينىبايستي جوانان 
د و پايبنـدى بـه       ،اميدبخشى ،نگرى آينده د و تقيـ نشاط دادن به محيط پيرامون خـود و تعبـ

 . م داردالز ،البته همت و اراده و تصميم كه دننشريعت اسالمى مجاهدت ك

 ،پرشور باشـد  ،بانشاط باشد ،خواهيم كه در عين پاكى و پارسايى و ديندارى ما از جوان مى 
تقوا را بـراى خـودش    ،تنبلى و بيكارگى بپرهيزدز ا ،كار كند ،خلّاق باشد ،اهل ابتكار باشد
  . باشد واقعاً دنبال تقوا و شعار قرار دهد

  . لزوم نوآوري و خالقيت توسط جوانان 
در فعاليتهـاى   و كنم كه در فعاليتهاى اجتمـاعى حضـور داشـته باشـند     وانان توصيه مىجبه  

  . آنها را مرجح بدارند ،هاى دينى آن واضحتر است اجتماعى هم آن چيزهايى كه جنبه
كنم فرصت جوانى را براى خود سـازى فكـرى و روحـى و جسـمى      مى توصيهبه جوانان  

ى  خـود را الگـو و اسـوه    و نيزمعرفت و پارسايى مجهز خود را به علم و و  مغتنم بشماريد
  . جوانان كشورهاى ديگر سازيد

ايجاد زمينه هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و  ،»جوانان«لزوم اهتمام به موضوع  
و تالش براي رفع دغدغه هايي از قبيل ازدواج و آينده ي شغلي و علمي  ،مسئوليت پذيري

  . آنان
همـه دسـتگاههايى كـه در     و صـدا و سـيما   ،سازمانهاى ورزشـى  ،بسيج ،روحانيت ،دولت 

بايد درخصـوص مسـأله جوانـان در     ،توانند نقشى ايفا كنند هاى مربوط به جوانان مى زمينه
  اين كشور احساس مسؤوليت كنند

ريزى بـراى هـدايت درسـت و بـاز كـردن راه       مسأله جوانان و پرداختن به جوانان و برنامه 
به يك مسأله ملى و حقيقى تبديل شود و همـه بايـد   بايد  ،تعالى و تكامل در مقابل جوانان

  . احساس مسؤوليت كنند
  . لزوم شركت كردن جوانها در نماز جمعه 
ت   اينبدون  ،سازى از جوان گويى و اسطوره تملّق  كه واقعيت جوان و دغدغه جوان و كيفيـ

  . يك اشكال است ،درستى مورد توجه باشد ريزى براى جوان به حركت جوان و برنامه
در تعاون و همكارى سه قوه  برنامه ريزي براي نسل جوان توسط مسئولين و تاكيد بر لزوم 

  . اين زمينه
به جوانان مناعت طبع و عفّت اخالقى و اطمينان به نفس و اعتماد به خود و  بايدمسؤوالن  

د؛ در آنها اراده پوالدين و انضباط اجتماعى و وجدان كـارى بـه   نصداقت و شجاعت بياموز
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  . دنريزى كن د؛ بعد هم برايشان برنامهنوجود آور
 ،حقوق بشر مـتّهم كنـد  كسى كه نظام اسالمى را به استبداد و ضديت با آزادى و ضديت با  

بخصوص جوانـان   -اين را بايد همه . يا فريب دشمن را خورده است ،يا خود دشمن است
  . توجه داشته باشند -

 نسبت بـه  مسؤوليت آگاهانه تعهد و عبارت است از احساس ،آنچه براى جوانان مهم است 
تـاريخ و بشـريت    ،ملـت  ،بلكه مربوط به مجموعـه  ،شود اهدافى كه به خود او محدود نمى

  . است
الِ هـر     ،بهترين راه ،براى فلج كردن ملتها  فلج كردن جوانان است؛ چون جوانان نيـروى فعـ

 ،ى سـكس  براى فلج كردن جوانان بهترين راه آلوده و زمينگير كردن آنها به وسيله. كشورند
  . مستى و مواد مخدر است ،فحشا

آزارد و رنـج   را مـى  دشمنان ،هاى سطح باالدستيابى نسل جوانِ كارآمد اين كشور به فنĤوري 
ملتها دستشان به سمت آنهـا   ،ملتها پايين بمانند ،خواهند ملتها وابسته بمانند آنها مى. دهد مى

سر ملتهـا   ،خواهند ملتها هميشه ضعيف و ذليل باشند تا آنها بتوانند هر كارى مى ،دراز باشد
  . ود را از لحاظ علمى و ايمانى قوى كنندكارِ مقابل آنها اين است كه ملتها خ. درآورند

چـه   ،چه پسـرش  -نسل جوانى را كه با اراده و عزم راسخ و با طهارت و عصمت  دشمنان 
آنها . پسندند نمى ،كند در خطّ مستقيم معنويت و دين و دنياى اسالمى تالش مى -دخترش 

جوانـان   ،است دشمندر مقابل خو. پسندند خواهند؛ اين را مى گرد مى يك نسل جوان هرزه
  . ما بايد مقاومت كنند

تـان را حفـظ    ايمان و پاكـدامنى  ،نقطه مقابل خواست استعمارى و استكبارىالزم است در  
  . تان را قدر بدانيد درستان را خوب بخوانيد و جوانى ،كنيد

ه جريـان فرهنگـى    ... آموزش و پرورش و  ،مسئوالن علمي ،جوانان عزيز  اى كـه  مـا متوجـ 
باشند؛ يعنى تزريق الاباليگرى و ابـاحيگرى و كشـاندن بـه     ،د راه بيندازندنخواه مى ندشمنا

  . اعتنايى به اخالق منضبط دينى و اسالمى هرزگى و بى
عينـاً همـان كـارى كـه در زمـان      . زنى است پراكنى و تهمت شايعه دشمنانيكى از كارهاى  

  . يك جنگ روانىيك تهمت و  ،كردند؛ هر روز يك شايعه اميرالمؤمنين مى
زنى در داخل كشور و جنگ روانى عليـه نظـام را تقويـت و تشـديد      هر كس فضاى تهمت 

چـه نـوكر    ،مزدور امريكاست و براى امريكا كار كرده است؛ چه از امريكا پول بگيـرد  ،كند
  . مزد و مواجب امريكا باشد بى
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  . ضرورت تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقالب اسالمي 
ضرورت فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تـالش در جهـت رفـع دغدغـه هـاي       

  . مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان ،ازدواج ،شغلي
  . ضرورت توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان 
  . نسل جوان را بايد وادار و اميدوار به حركت كرد 
  . را با هم داشته باشيد ديني و اخالقي ،الزم است معرفت علمي 
  . تعليم و تزكيه با يكديگر است؛ اين دو را از هم جدا نكنيد 
البتـه  . در جريان مسائل سياسى كشور قرار بگيرند و بتوانند تحليل كننـد الزم است جوانها  

بازى و آلت دست اين حزب و آن حزب شدن را بنـده بـراى جـوان     سياست ،كارى سياسى
 ؛پسندم نمى

ثمـربخش اسـت؛ و تشـويق     واحساس كند كه اين مطالبه سودمند و  مطالبه كندجوان بايد  
  . بشود بر اين مطالبه

مأموريت اين نسل رساندن كشور به جايگاهي است كه جامعه اسالمي به معناي واقعـي در   
. يك مجموعه مردمي كه بر اساس تعـاليم اسـالم زنـدگي مـي كننـد     . آن تشكيل شده باشد
  . مردم آباد خواهد شدوقتي اين شد دنياي 

 وبصـيرت   ،از لحـاظ ايمـان و تقـوا بسـازيد     ،خود را بسازيد؛ از لحـاظ علمـى  الزم است  
  . هاى خودتان را نسبت به امروز و ديروز و فردا افزايش بدهيد آگاهى

ى  در وجدان خود احساس كند كه نسبت بـه آينـده   ،در دل خود ،جوان بايد در درون خود 
 . مسئوليت دارد ،ى اين تاريخ آينده ،ن ملتى اي آينده ،اين كشور

  . ى جنگ تحميلى هشت ساله را بدانند كه چه بود هاى ما قصه من مشتاقم كه جوان 
بسيارى از كتابهـائى را كـه در بـاب مسـائل دفـاع مقـدس        ،من با اينكه وقت زيادى ندارم 

ببينيـد؛ شـرح    ،نيـد بدا ،اين كتابها را بخوانيـد . نگاه ميكنم؛ براى خود من مفيد است ،هست
  . هاى برجسته را بشناسيد حال اين جوان

فـراهم كـردن    ،ضرورت تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهـاي انقـالب اسـالمي    
مسـكن و   ،ازدواج ،محيط رشد فكري و علمي و تالش در جهت رفع دغدغه هـاي شـغلي  

  . تواناييهاي آنان توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و ،آسيبهاي اجتماعي آنان
 بـه  و آنـان  بـه  بزرگ خدمتي ،هست ذكر و نماز در كه بهجتي و صفا با ،جوانان كردن آشنا 

  . شود پرداخته و ساخته آنان ي جوانانه عزم و توانا دست با بايد كه است ئي آينده
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هـر بـارى   . با قرآن مجالست كنيد ،به جوانان عزيزمان توصيه ميكنم كه با قرآن انس بگيريد 
 هاى جهالت شما برداشته ميشود؛  يك پرده از پرده ،كه شما با قرآن نشست و برخاست كنيد

جوان دانشجوى ما مواظب تئوريهاى وارداتى غربى كه هيچ هـدفى جـز حفـظ آن روابـط      
خواهنـد   زيرا كسانى كه مى ،باشند ،رهايى از قبيل كشور ما را نداردآميز غرب با كشو تحكّم

يكـى از   ،بـردارى نماينـد   بر روى زنـدگى و منـابع انسـانى ملتهـا كـار كننـد و از آن بهـره       
 . سازى براى ملتهاست كارهايشان تئورى

  بسيجيان - 9
ى بـه شـهوات و   اعتنا بى ،صادق ،سالم ،مخلص ،ساختن جوانان مؤمن ،)ره( الفتوح امام فتح 

 . دلهايشان متوجه به سمت خدا بود

تا چشم دشـمنان كـور    ،شوند اللهى كشور ما بسيج محسوب مى كل نيروهاى مؤمن و حزب 
  !دبشو

جـا   همين بسـيج مردمـى اسـت كـه در همـه      ،عظيمترين و ماندگارترين يادگار آن بزرگوار 
  . بسيجى را نشان دهد تواند پيشرو باشد و روحيه حضور دارد؛ در همه فعاليتها مى

به  -بسيج يك حركت منطقى و عميق و اسالمى و منطبق بر نيازهاى امروز دنياى اسالم و  
 . جامعه اسالمى است -  طريق اولى

دار و عميق است و كسانى كه در كـارِ ايـن حقيقـت     بسيج يك امر منطقى و فكرى و ريشه 
 . همه آحاد ملتند ،شركت دارند ،بزرگ

ت و شــجاعت و غيـرت و اســتقالل و آزادگـى و اســير     ،فرهنـگ بسـيجى    فرهنــگ معنويـ
 . خواستهاى حقير نشدن است

آور و مخصـوص ايـن انقـالب     هاى بسيار شگفت يكى از بركات انقالب و از پديده ،بسيج 
 . است

كارترين  به فداكارترين و آماده ،پاكترين انسانها ،اى كه در آن عبارت است از مجموعه ،بسيج 
در راه اهداف عالى اين ملت و براى به كمال رساندن و به خوشبختى نائـل   ،كشورجوانان 

 . اند جمع شده ،كردنِ اين كشور

 . ميان افراد ملت است ،مظهر يك وحدت مقدس ،بسيج در حقيقت 

بـراى سـربلند    ،مظهر عشق و ايمان و آگاهى و مجاهدت و آمـادگى كامـل   ،بسيج در واقع 
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 . كردن كشور و ملت است

 . يك خصوصيت عمده است ،خالص و معنويت بسيجى و ارتباط با خدا در بسيجىا 

 . به معناي پيشرو بودن در همه ي عرصه هاي زندگي ،بسيجي يك فرهنگ است 

 . از آيات الهي است ،بسيج مثل خود انقالب 

 . هاى زندگى است ى عرصه ى در همه گسترده ،بسيج  

جوانان اين كشور بـراى رسـيدن بـه آرمانهـاى     كه بهترين  ،بسيج در واقع آن پوششى است 
 . ميتوانند در زير اين پوشش گرد هم بيايند و جمع بشوند ،بلند اين ملت بزرگ

گير در سطح كشـور اسـت؛ و ايـن ارتـش      ادعاى همه رنگ بى بسيج در واقع يك ارتش بى 
 . ى نظامى هاست؛ نه فقط در عرصه ى عرصه ى در همه براى مبارزه

جهـاد يعنـى حضـور    . اى از جهاد است قتال يك گوشه. نه قتال ،جهاد استى  بسيج عرصه 
 . با هدف و با ايمان؛ اين ميشود جهاد ،با تالش ،در ميدان با مجاهدت

نـه مخـتص يـك     ،ى عمومى است؛ نه مختص يـك قشـر اسـت    ى بسيج يك عرصه عرصه 
  . زمانى دونِ زمان ديگرى است

  .روحيه و معرفت بسيجي بايد فراگير شود 
رابطه و پيوند مسئوالن كشور و آحاد مردم و ايجاد رابطه تنگاتنگ و صـميمانه بـين آنهـا و     

حضور بسيج در سطح ايران و در همه ي زواياي كشـور ضـربه ايسـت بـه دهـان همـه ي       
 . قدرتهاي استكباري

مجموعه هاي مردمي بسيج بايد فكرشان اين باشد كه كيفيت خود را باال ببرند تـا بـر روي    
فضاي عمومي جامعه اثر بگذارند و جوانها و مجموعـه هـاي بيشـتري را بـه آن مركزيـت      

 . اصولي و آرماني نزديك كنند

 . نوآوري علمي و كار فرهنگي در بسيج بسيار چيز مباركي است ،رويكرد علمي 

 . رعايت موازين و معيارها در بين جوانان بسيجي ،انگيزه ،بصيرت ،مالحظه ايمان ضرورت 

نميشود هر كسى را بمجرد يـك خطـائى يـا اشـتباهى گفـت       ،مواظب باشيد ،مراقب باشيد 
منافق؛ نميشود هر كسى را بمجرد اينكه يك كلمه حرفى برخالف آنچه كه من و شما فكـر  

 . در تشخيصها خيلى بايد مراقبت كنيد. اليت فقيه استبگوئيم آقا اين ضد و ،زد ،ميكنيم

ايمان كامل و اميد كامل به آينده و دقت در تشخيص هـا   ،ضرورت حفظ انگيزه ها با قوت 
 . و در مصداقهاي مختلف

  . نبايد بسيج را يك نهاد نظامي به حساب آورد 
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  زنان مسلمان -10
ي و هنري و سياسي داراي تشخص فرهنگي و اجتماع ،زنان در ايران در عرصه هاي علمي 

و  ،به خالف غرب كه هتك حرمـت انسـاني زن را در روابـط زن و مـرد     ،و منزلت هستند
تبديل آن به وسيله اي براي التذاذ يا دستگاهي براي مصرف مصنوعات پـر زرق و بـرق را   

 . دنبال مي كند

فراهم آمده ي تمـدن  ارزش و قدر زن اسالمي و مسلمان را بدانيد؛ زني كه از بازيچه هاي  
 . غربي و روشهاي توطئه آميز آن روگردان و بي اعتنا است

بينـيم كـه آن    ى بشريت قرار دارد و كسى از او باالتر نيست و مى در قله) س( زهرا ى فاطمه 
اين فرصت و قدرت را يافت كه خـودش را بـه ايـن     ،عنوان يك بانوى مسلمان بزرگوار به
 . اوج برساند

رسيدن به كمـال بشـري    ،زيرا هدف آفرينش بشريت ،در اسالم فرقي ميان زن و مرد نيست 
 . و بهره بردن از بيشترين فضايل است كه در آن فرقي بين آن دو نيست

علمـي و  تواند در ميدان سياسـت و فعاليتهـاى    زن در كشور ما مى ،امروزبه بركت انقالب  
 ،و انقالب و حضور در ميـدانهاى گونـاگون   سياسى و اجتماعى و جهادى و كمك به مردم

 . شخصيت خودش را با حفظ متانت و وقار و حجاب اسالمى نشان بدهد

وقتى  زيرابنيان خانواده متزلزل شده بود؛  ،به خاطر ورود فرهنگهاى اروپايى ،قبل از انقالب 
خودش چيزى در جاى  جا هيچ در آن ،زير سؤال و متزلزل است -يعنى زن  -اصل خانواده 

 . قرار ندارد

طلبـى   ى زوج در اين است كه غرايز جنسـى و غريـزه   -و بيشتر از همه اسالم  -هنر اديان  
 . در خدمت تشكيل خانواده قرار داده -ى جنسى است  كه غير از غريزه -انسان را 

 . آورد صالح مردان را هم مى ،به دنبال خود ،صالح زنان در جامعه 

  . ست كه زن را وسيله اي براي تكيف و التذاذ مرد قرار دهندخواست اصلي غربي ها اين ا 
زن به سبك اروپايى را در جامعه رواج بدهنـد؛ كـه عبـارت اسـت از      غربي ها مي خواهند 

سبك مد و مصرف و آرايش در انظار عمـوم و ملعبـه قـرار دادن مسـائل جنسـى بـين دو       
  . ندى زنان رواج بده خواهند اين چيزها را به وسيله جنس؛ مى

 ،نارسـاييهاى روانـى   ،ظلمهـا  ،تعـديها  ،و بـه تبـع اينهـا    ،رويها و كجرويها و بدفهميهازياده 
ى اختالط و امتزاج و ارتباطات دو  مشكالت مربوط به خانواده و مشكالت مربوط به نحوه
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 . ى بشريت است هنوز جزو مسائل حل نشده ،جنس

ى معنوى عالى خود برسد و دچار آن  كند تا بتواند به آن رتبه حفظ حجاب به زن كمك مى 
 . نشود ،اند يى كه سر راهش قرار داده لغزشگاههاى بسيار لغزنده

ى ملى ماست؛ هـيچ اشـكالى هـم نـدارد؛ هـيچ       چادر بهترين نوع حجاب است؛ يك نشانه 
 . منافاتى با هيچ نوع تحركى هم در زن ندارد

 . ستادند بانوان بودندبهترين كساني كه در مقابل تهاجم تبليغاتي استكبار اي 

ايـن  وقتـى  . زنان ما را در جامعه از آگاهى و رشد سياسى برخوردار كـرد  ،انقالب و جنگ 
اينها غنيمتهايى . تواند به آسانى به او زور بگويد و حقّش را پايمال كند كسى نمى ،گونه شد

 . بود كه در انقالب براى زنان پيش آمد

كـامالً بـاز    ،ش علمى و اقتصـادى و سياسـى بـراى زنـان    ميدان فعاليت و تال ،از نظر اسالم 
از تالش  ،اگر كسى با استناد به بينش اسالمى بخواهد زن را از كار علمى محروم كند. است

بـه خـالف حكـم خـدا      ،نصيب سازد يا از تالش سياسى و اجتماعى بى ،اقتصادى باز دارد
 . عمل كرده است

پيشكار شـما   ،كند؛ زن اسالم اين را توصيه نمى. ظلم به زن است ،تحميلِ كار سنگين بر زن 
 ،ايـن . كنيد كارهاى سنگين را بايد بـه او محـول كـرد    و خدمتگزار شما نيست كه خيال مى

 . مسأله مهمى است

 ،ظرِ اسـالم به استناد ن ،»زن را از فعاليت اقتصادى و اجتماعى ممنوع كنيم«كه ما بگوييم  اين 
 . اسالم چنين حرفى نگفته است. غلط است

 اجتمـاعى و سياسـى   ،اقتصـادى  ،در ميدان فعاليت علمىدرباره ي فعاليتهاي زن نظر اسالم  
نبايد بر زن تحميل و اجبار كرد؛ چنـان كـه بـه سـد كـردن راه او هـم نبايـد        اين است كه 

  . فعاليتها ترجيح داردخيلى خوب است و بر ساير  ،لبته فعاليت علمىا. پرداخت
در ميـان   ،پاكترين و با ايمانترين دختران و زنان جـوان مـا   ،ترين انقالبى ،ترين امروز متدين 

 . قشرهاى تحصيلكرده هستند

 . در اسالم به مرد اجازه داده نشده است كه به زن زور بگويد و امرى را بر او تحميل كند 

دو چشـم در چهـره    ،د را مانند دو لنگه يك دردو جنس زن و مر ،اسالم در داخل خانواده  
دو سنگرنشين در جبهه نبرد زندگى و دو كاسبِ شريك در يـك بـاب مغـازه قـرار      ،انسان

 . داده است

بـه احتمـال زيـاد ايـن      ،بـود  نمىو در جنگ اگر حضور زنان در نهضت انقالبى ملت ايران  
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يا مشكالت بزرگـى در   ،شد نمى شد؛ يا اصالً پيروز به اين شكل پيروز نمىو جنگ انقالب 
 . گشا بود حضور زنان مشكل ،بنابراين. آمد سر راه آن پديد مى

 تالش فرهنگى و حقوقى در راه رسيدن زن به نقطه مطلـوب دو ديدگاه درباره ي هدف از  
كه در تالشـهايى كـه در    ،بينانه است هدف كوته. 2هدف اسالمى . 1: مي تواند ترسيم شود
 . كنيم ما رد پاى هدف دوم را بيشتر مشاهده مى ،شود كشورهاى غربى مى

جنس زن يا جنس مرد مطرح نيسـت؛ تكامـل    ،براى اسالم. اسالم طرفدار تكامل بشر است 
 . انسانى مطرح است

كسانى كـه  . يك نگرش مبنى بر عدم برابرى و عدم تعادل است ،نگرش غربى نسبت به زن 
 ،هاى اروپايى آشـنا هسـتند   با رمان و داستان و نمايشنامه ،با شعر اروپايى ،با ادبيات اروپايى

و بعـد از آن تـا اواسـط قـرن       از دوران قرون وسطى ،دانند كه در چشم فرهنگ اروپايى مى
 . گويند خالف مى ،هر چه بر خالف اين ادعا كنند! د درجه دوم بوده استزن موجو ،فعلى

كـرد و بـه خانـه     وقتى زن با همه موجودى و امالك خود ازدواج مـى  ،در فرهنگ اروپايى  
بلكه تمام اموال و امـالك   ،گرفت نه فقط جسم او در اختيار شوهر قرار مى ،رفت شوهر مى

ايـن  ! شـد  متعلّق به شوهر مـى  ،اش به او رسيده بود نوادهو داراييهاى او هم كه از پدر و خا
 . توانند آن را انكار كنند حقيقتى است كه غربيها نمى

رواج فساد از  ،انسانهاى خردمند و باانگيزه در كشورهاى غربى ،امروز دلسوزان و مصلحان 
تواننـد   مـى متوحش و ناراحتند و البتـه ن  و بي بند و باري در غرب به وسيله ي آزادي زنان

 . هم جلوِ آن را بگيرند

بزرگترين ضربه را بـه زنـدگى او    ،خواهند به زن خدمت كنند به عنوان اين كه مىدر غرب  
قيـد و   با اشاعه فساد و فحشـا و بـا آزادى بـى    ،بندوبارى خاطر اين كه با بى به. وارد آوردند

 . بنيان خانواده متالشى شد ،شرط معاشرت زن و مرد

شدت گرفته و آنها را بـه   ز بزرگترين بالهايى كه گريبان كشورهاى غربى را بهامروز يكى ا 
 . مسأله خانواده است ،وضعيت نامطلوب شديدى دچار كرده

احتياج به ايـن نبـود    ،اگر دفاع از حقوق زن حقيقى بود ،اگر آزادى غربى برنامه موفّقى بود 
. به راه بيندازند و جنجال كننـد زنان حقوق اى بيايند نهضت  كه بعد از صد سال دوباره عده

آن نسخه غلط بود؛ نسخه فعليشان هم غلط است و جـز بـه بـدبختى و مشكلتراشـى      ،پس
 . به چيزى نخواهد انجاميد -بخصوص براى زن  -براى زن و مرد 

هدف اسالم در دفاع از حقوق زنان اين است كه زن تحت ستم نباشد و مرد خود را حاكم  
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زن هم حقـوقى دارد و   ،مرد حقوقى دارد. حدود و حقوقى هست ،ر خانوادهد. بر زن نداند
آنچه به نام اسالم است و غلط . شدت عادالنه و متوازن ترتيب داده شده است اين حقوق به

 . كنيم گوييم و از آنها دفاع نمى آنها را نمى ،است

خواهنـد؛ لـذا    مـى  هاى مردساالرىِ غربيها همين اسـت كـه زن را بـراى مـرد     يكى از نشانه 
ايـن   ،ايـن مردسـاالرى اسـت   ! تا مرد التذاذ ببرد ،كند و كشف حجاب گويند زن آرايش مى

 . آزادى زن نيست؛ اين در حقيقت آزادى مرد است

حتّى در چشـم   ،اى براى تعالى و تكريم شخصيت زن در چشم ديگران وسيله ،عفّت در زن 
 . مايه احترام و شخصيت اوست ،نعفّت ز. بندوبار است خود مردان شهوتران و بى

 ،است كه مردان با تكيه به زورمنـدى خودشـان  اين  ،يكى از مشكالت زنان در دنياى غرب 
 . كنند به عفّت زن تعدى و تجاوز مى

. پيشرفت در آن ميدان چند برابر خواهد شـد  ،در هر ميدانى كه بانوان مسؤوالنه وارد شوند 
ختلف اين است كه وقتى زن خانواده وارد ميـدان  خصوصيت حضور خانمها در ميدانهاى م

 . يعنى همسر و فرزندان او هم واردند ،شود مى

مشـغله اصـلى زنـدگى     ،اگر مقوله زيباسازى و رسيدن به سر و وضع و لباس و امثال اينهـا  
كه در  بدون اين ،رسيدن به سر و وضع و لباس ،نفسه انحراف و انحطاط است؛ اما فى ،شود

 . عيبى ندارد ،و تبرّج باشدآن خودنمايى 

 ،يـك نـوع فتنـه اسـت     ،ايـن . انگيـزى  براى جذب و فتنـه  ،خودنمايى زنان در مقابل مردان 
ايـن   -افتنـد   يا اين پسر جـوان بـه گنـاه مـى     ،اشكالش فقط اين نيست كه اين دختر جوان

و  رسـد  هـا مـى   اش به خـانواده  دنباله -اوليش است؛ شايد بتوانم بگويم كوچكترينش است 
 . باعث تزلزل خانواده ها مي شود

امر مطلوبى در شرع اسالم است؛ منتها  ،لباس خوب و گرايش به زيبايى ،سر و وضع مرتّب 
. اى براى فتنه و فسـاد و تبـرّج شـود    آن است كه اين وسيله ،آن چيزى كه بد و مضرّ است

  . رسد ضررهايش تا خانواده و نسل بعد هم مى زيرا
زنان جزو پيشـگامان حركـت معنـوى انسـان بـه سـوى پيشـرفتها         ،وىدر زمينه مسائل معن 

  . هستند
موجب شـده   ،بندوبارى و به ابتذال كشاندن زنان آن مناطق فرهنگ غربى در مورد زن و بى 

در داخـل   ،سست و متزلزل گردد و خيانت زن و مـرد بـه يكـديگر    ،است كه بنيان خانواده
ه نيست؟ اين خيانت به جنس زن نيست؟ با ايـن  اين گنا. خانواده چندان مهم شمرده نشود
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 ! از همه دنيا هم طلبكارند؛ در حالى كه بايد بدهكار باشند ،فرهنگ

ظرافتهـا و   ،زنـانگى خـود را   ،حجـاب خـود را   ،زن مسلمان زنى است كه هم دين خود را 
ويت كند؛ هم در ميدان معن كند؛ هم از حق خود دفاع مى رقّتها و لطافتهاى خود را حفظ مى

دهد  اى را نشان مى كند و شخصيتهاى برجسته و علم و تحقيق و تقرّب به خدا پيشروى مى
 . شود الگويى براى زنان اين مى. و هم در ميدان سياسى حضور دارد

  . نشان دهنده گرايش زنان به حجاب است ،دشمنان دين از سويحجاب اسالمى  تهاجم به 
ى نقشـهائى كـه زن ميتوانـد ايفـاء      به نظر من از همه. نقش زن به عنوان عضوى از خانواده 

كس ديگرى نميتوانـد آن   ،آن كارى است كه غير از زن ،اين. اين اهميتش بيشتر است ،كند
بقاى نوع بشر و رشد و بالندگى استعدادهاى درونى انسـان بـه ايـن وابسـته     . را انجام دهد

حى جامعه به اين وابسته است؛ سكن و آرامش و طمأنينه در مقابل است؛ حفظ سالمت رو
 . ها به اين وابسته است؛ اين را نبايد فراموش كنيم ها و تالطم تابى ها و بى بيقرارى

نيروهـاى آنهـا    مي كند به ايـن كـه  كمك  محدوديتي كه در نظام اسالمي براي زن مي باشد 
اش ميشود رشـد   كار بيفتد؛ كه آن وقت نتيجه المقدور در جهت درستى به هرز نرود و حتى

  . كه امروز شاهدش هستيم ،ى زنان فكرى و علمى و عملى در جامعه
به معناى جلـوگيرى از اخـتالط و    بلكه. به معناى منزوى كردن زن نيست ،ى حجاب مسأله 

ضـرر   به ضرر جامعه و به ،اين اختالطزيرا  ،قيدوشرط زن و مرد در جامعه است آميزش بى
 . است -بخصوص به ضرر زن  -زن و مرد 

 . به هيچ وجه مزاحم و مانع فعاليتهاى سياسى و اجتماعى و علمى نيست ،حجاب 

 . شود امروز دنياى غرب است كه تدريجاً به سمت حجاب اسالمى متمايل مى 

چه كشـورهاى اسـالمى كـه در آنهـا خبـرى از       -زنان و مسلمانان در كشورهاى گوناگون  
در تعليمات غربى غرق شده بودند و چه حتّى كشورهاى اروپـايى حجـاب    حجاب نبود و

 ،اين. نداو به آن رو آورده نند ك به سبك حجابِ شما زنان ايران را در بين خود آزمايش مى
 . پيشرفت شماست

برهنگى و حركت به سـمت اخـتالط هرچـه    . ارزشى است منطبق با طبيعت انسان ،حجاب 
يك حركت خالف طبيعى  ،بيشتر دو جنس با يكديگر و افشاء شدن اينها در مقابل يكديگر

 . و خالف خواست انسانى است

 ،هند؛ بـراى فـروش يـك متـاع    مي داى براى فروش كاالهايشان قرار  زن را وسيله در غرب 
آخر اهانتى از اين باالتر براى يـك زن ممكـن اسـت؟    ! لخت يك زن را نشان ميدهندپيكر 
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 . آنها بايد جواب بدهند

دوبـاره   ،نسل انقالبى و زنان مـؤمن  ،كه در افراد سطحى و غافل ديده شده است مبادا چنان 
روى به مصرف و تجملهاى پوچ و گرايشهاى غير انقالبى بياورند يا رسم جاهلى اخـتالط  

 . پروا را دوباره زنده كنند بى

 ،سرگرم شدن بـه زر و زيـور   ،امروز. زنها مواظب باشند اين راه مبارك انقالب را گم نكنند 
د و لبـاس    ر كردن سر و سينه و دست از زيورآالت و بت قرار دادن زيور و آرايـش و مـپ، 

 . براى زن انقالبىِ مسلمانِ ايرانى ننگ است

ى  مثل ازدواج فاطمـه  ،و زن جوانى كه در محيط اسالمى استازدواج براى دختر مسلمان   
ى تشـريفات و   اما بيگانه از همـه  ،باشد؛ ازدواجى با پيوند عشقى معنوى و الهى) س( زهرا

 . محتواى ظاهرى زر و زيورهاى پوچ و بى

 . پيام خانمهاي ايران به دنيا اين است كه علم به معناي بي بند و باري نيست 

 . غربي را از ذهن زنان بزداييدباور و فرهنگ  

و گـاهى بـا دخالتهـاى     ،محبتيها با بى ،طلبى و پرتوقعيها با افزون ،با دلخوريها ،ها مبادا با گله 
هـم  . اين است ،آن چيزى كه مهم است. سست بشود كانون خانواده ،ديگران و از اين قبيل

 . ى زوجيت را حفظ كنند دختر و هم پسر سعى كنند كه اين علقه

 . ضرورت تشكيل و حفظ كانون خانواده با اطمينان و محبت متقابل 

طلبى و افراط در كار آرايـش و نمـايش در    گرايى و تازه گرايش به سمت مدگرايى و تجمل 
در مقابـل  . يكى از بزرگترين عوامل انحراف جامعه و انحـراف زنـان ماسـت    ،مقابل مردان

 . خانمها بايستى مقاومت كنند ،اينها

 . ها دانشمند بشوند ى رشته ى ما در همه دار اين هستم كه زنان در جامعهمن طرف 

 . ى حجاب مسألهمانند . ى ما احياء بشود بايد مسائل ارزشى اسالم در جامعه 

 . ضرورت توجه به مسأله خانواده و سعي در بر طرف كردن گره هاي آن 

ائل بسيار اساسـى و حيـاتى   مس ،ى خانه و خانواده مسأله ،ى همسرى مسأله ،ى مادرى مسأله 
 . مبنا باشد» خانواده«بايستى  ،ى طرحهايى كه ما داريم در همه. است

كتابخوان كـردن آنهـا و آمـوختن روشـهاي      ،ضرورت اهتمام و توجه به باسواد كردن زنان 
 . صحيحِ كار داخل خانه و برخورد با همسر و فرزندان براي زنان

كننـده بـود؛ در    يك نقش تعيـين  ،كننده بود؛ در جنگ يك نقش تعيين ،نقش زنان در انقالب 
كننده خواهد بود؛ به شـرطى كـه مـا ايـن جهـات       شاءاللَّه تعيين دوران آينده هم نقششان ان
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 . ى اين آينده است كننده كننده و تضمين اينهاست كه تأمين. ارزشى را در زن رعايت كنيم

كنم؛ لـيكن   كمِ ناگزيرش مخالفتى نمىگرايى در حد معتدلِ  من با تظاهر به تجمل و تجمل  
 . چيز بسيار مزخرفى است ،اگر بنا شد كه روند افراطى پيدا كند

 . ضرورت امساك و دوري از تجمل گرايي 

لزوم مبارزه با خواست غربي ها كه صدور فساد و بي بند و بـاري بـه كشـورهاي اسـالمي      
 . است

زيرا نسبت به حقوق و شخصـيت بـانوان در بعضـي از بخـش      ،ضرورت حلّ معضل زنان 
 . كوتاهي يا تعرض مي شود ،هاي زندگي

مبـادا پـدر و   . كنم كه اجازه دهنـد دخترهايشـان درس بخواننـد    ها توصيه مى من به خانواده 
الت عاليـه  خيال كنند كه بايد جلوِ دختر را بگيرند تا تحصـي  ،از روى تعصِب دينى ،مادرى
 . نه؛ دين چنين چيزى نگفته است! نكند

بگذاريـد دختـران جـوان مـا درس     . بگذاريد دختر شما هم بـه تحصـيالت عاليـه بپـردازد     
به شـأن خودشـان واقـف شـوند و قـدر خـود را        ،آگاهى پيدا كنند ،علم بياموزند ،بخوانند
پايـه و اسـاس و    بـى چقـدر   ،تا بفهمند كه تبليغات استكبار جهانى در خصوص زن ،بدانند

  . شود اينها را فهميد مى ،در سايه سواد. پوچ است
حتّـى در روسـتاها    ،دختـران . همه راههاى فعاليت بايد براى زنان باز باشد ،در ميدان علمى 

 . هم درس بخوانند

اند و درون محيط خانوادگى خودشـان   در حمايت از بانوانى كه خانواده تشكيل داده ،قانون 
 . ف بسيار سنگينى داردوظاي ،هستند

 . حمايت اخالقى و قانونى از زن است؛ تا مرد در محيط خانواده نتواند زورگويى كند لزوم  

مـان كمبـودى    امروز اگر ما در جامعه لذا ،ظلم به زن در محيط خانواده استمانع از  ،اسالم 
با كمال قوت و شدت انجـام   ،بايد مرتفع شود و حمايت قانونى از زن ،در اين زمينه داريم

 . گيرد

توصيه من به خواهران و دختران عزيزم اين اسـت كـه معلومـات و آگاهيهايتـان را بيشـتر       
ى روز و اهتمـام بـه كارهـاى    ورود به مسائل مورد ابتال ،درس ،تحقيق ،دقّت ،مطالعه. كنيد
خـود را   ،جزو وظايف حتمى و مسلّمى است كه امروز زنان كشور بايد مثـل مـردان   ،دينى

 . موظّف به انجام آنها بدانند

 . اجتناب از افراط و تفريط در موضوع زن 
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جزو بزرگترين نقشهاست و به نظر من از  ،تواند در داخل خانواده ايفا كند نقشى كه زن مى 
تربيت فرزنـدان و   ،ى كارهاى زن مهمتر از همه. همين كار است ،كارهاى زن مهمتر ى همه

  . تقويت روحى شوهران براى ورود در ميدانهاى بزرگ است
هاى مناسب براى زنان  راهم كردن زمينهفرفع ستم از زنان و ،حقوق زن ،ى زن درباره مسأله 

 . الزم است كار فرهنگى بزرگى انجام گيرد ،كشورمان

بر اسـاس   ،بايد هر گونه حركتى ،گيرد ر هر حركتى كه به قصد احقاق حقّ زنان انجام مىد 
شناسايى طبيعـت و فطـرت زن و طبيعـت و     ،مبتنى بر حقايق هستى ،يك بينش خردمندانه

تواند مشـترك بـين اينهـا     مرد و آنچه مى و مسؤوليتها و مشاغل اختصاصى زن ،فطرت مرد
 . نفعال و تقليد نباشدباشد انجام گيرد و از روى ا

در معـارف   ،بشرى در مورد زن و مرد بيشترين حقايق و بيشترين واقعيتهاى فطرت و طينت 
يك حركت حقيقى و اساسى  ،اگر ما امروز بخواهيم براى زنان كشورمانلذا . اسالمى است

ته بايد به احكام اسـالمى نظـر داشـ    ،تا زنان بتوانند به وضع مطلوب خودشان برسند ،بكنيم
 . باشيم و از آن الهام بگيريم

يـك حركـت    ،منطـق  يك حركت بـى  ،يك حركت دستپاچه ،نهضت دفاع از زنان در غرب 
بدون تكيه به سنّتهاى الهى و بدون تكيه به فطرت و طينت زن و مرد بود  ،مبتنى بر جهالت

ه ضـرر  و بيشتر ب ،هم به ضرر مردان ،كه در نهايت به ضرر همه تمام شد؛ هم به ضرر زنان
اين فرهنگى نيست كه در كشور اسالمى كسى به آن نگاه كنـد  . اين قابل تقليد نيست. زنان

 . و بخواهد از آن چيزى ياد بگيرد؛ اين را بايد طرد كرد

حركت در جهت احقاق حقوق زنان در جوامـع اسـالمى و در جامعـه مـا بـر مبنـاى       لزوم  
هدف اين است كـه  . قابل مرد نيستآرايى زن در م صف ،هدف. اسالمى و با هدف اسالمى

زنان و دختران بتوانند همان سير و همان حركتى را انجام دهند كه وقتى مردان آن حركـت  
 . به صورت يك انسان بزرگ در خواهند آمد؛ زنان انسان بزرگ شوند ،را انجام دهند

 ،وحركـت ا . از هيچيك از مردان شجاع و بزرگ كمتر نيسـت  ،الهدى عظمت زنى مثل بنت 
 . گونه زنهايى را بايد تربيت كرد و پرورش داد حركتى زنانه بود؛ اين

احساس آرامش و احساس امنيت و احساس امكان بروز استعداد و مـورد   ،مسأله اصلى زن 
ستم قـرار نگـرفتن در جامعـه و در خـانواده و در خانـه شـوهر و در خانـه پـدر و امثـال          

 . ها تالش كنند بايد در اين زمينه ،كنند ش مىكسانى كه در خصوص مسأله زن تال. اينهاست

 . بايستى يك فكر رايج در ميان خود زنان باشد ،فكر رشد زنان از لحاظ معنوى و اخالقى 
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بايد كسانى كه اهل ايـن  . بعضى از قوانين در برخورد با زن و با مرد احتياج به اصالح دارد 
 . ن را درست كنندبررسى كنند و آن قواني ،مطالعه كنند ،كارها هستند

 . نظر اسالم در مورد حقوق زن و حقوق مرد بايد تبيين شود 

نظـر  . اجتناب شود هنگام دفاع از زندر  -ديه و امثال آن  –از بحثهاى انحرافى الزم است  
 . اسالم در مورد زن و مرد واضح و روشن است

 ه بخصوص در داخل خانواد ،و قانونى از زن عقالني ،دفاع اخالقى ضرورت 

بايد ركـن   ،گيرد هر حركتى كه براى دفاع از زنان انجام مىلذا  ،لزوم اهتمام به عفاف در زن 
 . اصلى آن رعايت عفاف زن باشد

 . لزوم اهتمام به مسأله تعليم و تربيت بانوان 

با كسانى كه تعدى بـه زن را   ،هم از لحاظ قانونى و هم از لحاظ اخالقى ،جامعهالزم است  
برخورد سخت بكند؛ قانون هم بايد در اين زمينه مجازاتهاى سختى  ،دانند حقّ خودشان مى

 . بينى كند را پيش

بايـد بـا برخـورد بسـيار سـختى       ،اى نسبت بـه زن  هر گونه ستم و هرگونه تعدى جسمانى 
  . برسد ،تا در اين زمينه جامعه اسالمى ما به آن سطحى كه اسالم خواسته است ،مواجه شود

بـا همـان معـارفى كـه اسـالم       ،اگر كشور بتواند جامعه زنان را با تكيه بر تعليمات اسالمى 
من ترديدى ندارم كه پيشرفت و ترقّى و تعالى كشور مضـاعف و   ،آشنا كند ،خواسته است

  . چند برابر خواهد شد
 . را حتماً در نظر داشته باشيد» تقوا«معيار  ،الزم است جهت انتخاب الگو 

  . الگوي كامل زن مسلمان است ،)س( مه زهراحضرت فاط 
پيشـرفت فرهنگـى و بـروز    . 1: لزوم تالش و كار در زمينه ي پيشـرفت زن در سـه ناحيـه    

اعالم و تبيين نظر اسالم در زمينه مسائل زنان از . 3. اصالح روابط خانوادگى. 2. استعدادها
  . از جهات اجتماعى و غيره ،جهات حقوقى

و اسـتيفاي   ،ضرورت تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هـاي اجتمـاعي   
 . و توجه ويژه به نقش سازنده ي آنان ،حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه ي عرصه ها

زن مسلمان با تأمل در مفاهيم اسالمى و ارزشگذاريهاى اسـالمى و بـا دقّـت در     الزم است 
هويت خـود   ،بينى شده است مى براى پيشرفت زنان و مردان پيشخطوطى كه در نظام اسال

هـاى عوامـل    هـا و وسوسـه   را بازيابى كند و قامت رسـاى اسـتدالل را در مقابـل سفسـطه    
 . گذارى و زراندوزى به نمايش درآورد صهيونيسم و سرمايه
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ي ضرورت تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هـاي اجتمـاعي و اسـتيفا    
 . حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه بويژه به نقش سازنده آنان

كـار   ،آنچنـان كـه بايـد    -از جملـه تبليغـات فمينيسـتى     -ما در تقابل با تبليغات معـارض   
 . ايم كار پرحجمى و با كيفيتهاى باال نكرده ،اى كار قوى ،درستى

الزم نظـران   هـاى علميـه و صـاحب    حـوزه  ،ها اهدانشگ ،ها پژوهشگاه ،هاى تحقيقاتى دستگاه 
 . كنندقوي كار تبليغات معارض و فمينيستي  كه در زمينهاست 

بايد مورد توجـه قـرار    -بخصوص در داخل خانواده  -اخالق اسالمى در روابط زن و مرد  
 . بگيرد

ه از احكـام و مبـاني اسـالمي كوتـا     ،الزم است تحت تأثير مجامع و كنوانسـيونهاي جهـاني   
 . نياييم

ضرورت تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هـاي اجتمـاعي و اسـتيفاي     
 . حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان

لبـاس رسـمى زن    ،اگر واقعاً بناى تحرك و كار اجتماعى و كار سياسى و كار فكرى باشـد  
 . چادر بهترين نوع حجاب است -طور كه عرض كردم  همان -و تواند چادر باشد  مى

را رعايـت  مانند حجـاب  مسائل ارزشى  ،بايد بدقت و با نهايت كنجكاوى و بدون اغماض 
 . كرد

 . لزوم تبيين و ترويج حجاب 

 . برخورد منطقي با آن است ،بهترين راه تأمين حجاب 

  رسانه ملي -11
يـى نبايـد خيـال كـرد؛      عنوان يك چيز كوچك يا حاشيه تاريخ را به. تاريخ چيز مهمى است 

ى بشـريت اسـت؛    ى اطالعات مـا از گذشـته   درس و گنجينه ،تاريخ. تاريخ واقعاً مهم است
 . سرگذشت ماست

هـيچ  . راديو و تلويزيون براى ساختن انسانِ باب اسالم و انقالب است؛ غير از ايـن نيسـت   
 . اتر و باالتر از اين هدف وجود ندارد؛ اهداف ديگر در دل اين هدف استهدفى فر

صدا و سيما بايد دانشگاهي همگاني باشد كه در آن دين و اخـالق و ارزشـهاي اسـالمي و     
بـا   ،راه و روش زندگي و تازه هاي جهان علم و سياست و انديشه هـاي نـوين و راهگشـا   
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خته شود و همه از ذهنهـاي سـاده تـا مغزهـاي     آمو ،زبان هاي رسا و باب فهم همه قشرها
بتوانند به تناسب آمادگي خود از آن بهره ببرنـد و از فـيض آن    ،متفكر و انسانهاي برجسته

 . سيراب شوند

بلكه مدرسه اي عمومي براي  ،صدا و سيما نه وسيله اي صرفاً براي سرگرمي يا خبر رساني 
كه از آن پخش مي شود چه مثبت و چـه  همه قشرها در سراسر كشور است و برنامه هايي 

آثاري عميق در روحيه و فكر و رفتار و فرهنگ و بينش مخاطبان خود بر جـاي مـي    ،منفي
 . گذارد

: نيازهاي فرهنگي نسل جوان و نوجوان كه اميد فرداي كشور ما است عمـدتاً عبارتسـت از   
شـناخت تـاريخ    ،م و قـرآن آشنايي با مباني معرفتي اسال ،استحكام بنيانهاي اعتقادي و ديني

شـناخت درسـت امـام     ،كشور و افتخارات ملت خود بويژه در دورانهاي نزديك به امـروز 
احسـاس   ،و انديشه هاي سياسي تابناك و پايه هاي حركت عظـيم انقالبـي او  ) ره( خميني

عزت و سربلندي به خاطر درسي كه ايرانيان در دوران پيروزي انقالب و دفـاع مقـدس بـه    
 . دند و فرا گرفتن خصلتهايي كه مي تواند نسل كنوني را به اعتالء و عظمت برساندجهان دا

 ،حتّـى تلويزيـون   -يـى   هـيچ رسـانه   ،راديو يك دستگاه ويژه است؛ يعنى واقعـاً در كشـور   
وجود ندارد كه اين برد و اين گسترش و ايـن نفـوذ را حتّـى در     -كتاب و سينما  ،روزنامه

بـرم؛ از هـيچ    من خيلى از اوقات همراه خودم راديو مـى . ه باشدهاى مردم داشت صندوقخانه
 . طور استفاده كرد شود اين چيز ديگر نمى

حـرام اسـت؛ چـه     ،بـرد  ى شهوانى مـى  كند و داخل خلسه يى كه انسان را غافل مى موسيقى 
چـه موسـيقى    ،چه موسـيقى هنـدى باشـد    ،چه موسيقى فرنگى باشد ،موسيقى ايرانى باشد

 . عربى باشد؛ فرقى ندارد

 . موسيقى بدى است ،يى كه انسان را از خدا غافل كند موسيقى 

بليغاتي دشمن اينست كه مي خواهند اعتمـاد مـردم را بـه    مراقب باشيد كه رؤوس مطالب ت 
دولت از بين ببرند و دولت را يك موجـود نـاتوان و ناشـي و نـاموفق در هـدفگيري و در      
حركت معرفي كنند و نيز مي خواهند شور انقالبي و روح دينـي و دلبسـتگي مـردم را بـه     

 . نظام كم كنند و بين مردم و نظام جدايي بيندازند

ترقـي   ،پيشـرفت مـردم   ،دولت و سازمان صدا و سيما عبارتست از بهـروزي مـردم  اهداف  
ايجاد شور انقالبي در مردم و واكسـينه شـدن    ،تدين مردم ،تعالي فكر و انديشه مردم ،مردم

مردم در مقابل تبليغات سوء دشمناني كه اين طور از همه طرف سر اين انقالب ريخته انـد  
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 . و هر كسي مشتي مي زند

 . كي از اهداف اصلي و اولي تهاجم رسانه اي هستيمما ي 

 . مورد اعتماد مردم و برخوردار از مزيتهاي رقابتي باشد ،رسانه ملي امين نظام 

رسانه مي تواند در نهضت توليد علم و فكر و نظريه و انديشه در زمينه هاي مختلف نقـش   
 . ايفا كند

 . خيلي وسيع استابعاد تأثير گذاري و فرهنگ سازي هنرهاي نمايشي  

درد  ها نبايد همـواره بـراى جـوان الگـوى يـك جـوان اشـرافىِ بـى         صدا و سيما و روزنامه 
 . داده عياش را مطرح كنند راحت به تن

عنـوان   به ،بودن از هر بدآموزى انتخابِ زبان و موضوعِ متناسب و تهى ،هنر ،پيامالزم است  
صـدا و سـيما   ريزان و مجريان  ن و برنامهمورد توجه مديران و كاركنا ،چهار اصل هميشگى

 . باشد

شـرط اصـلى آن    ،با وجود تنـوع موضـوعات   ،ي صدا و سيماها ى برنامه در همه الزم است 
 . است كه به نحوى در خدمت هدفهاى اسالم و انقالب قرار گيرند

نـه  «نظام جمهورى اسـالمى و اصـل    ،بايد استقالل فكرى و عملى ملت ايران ،صدا و سيما 
تـرويج و   ،ى فرهنگ و انديشه و هنر خودى و اصـيل و غنـى   را با ارايه» قى و نه غربىشر

حالـت تهـاجمى داشـته     ،ى تحميلى و بيگانه تحكيم كند و در برابر فرهنگ و هنر و انديشه
 . باشد

غبـار غربـت و انـزوا را از     ،ها و بليغتـرين زبانهـا   بايد با انتخاب بهترين شيوهصدا و سيما   
اهيم عميق اسالم و حقايق درخشانِ قرآن بسترد و ارمغانى را كه ملتهاى مسلمان ى مف چهره

 . برند؛ در دسترس آنان قرار دهد از نظام جمهورى اسالمى انتظار مى ،در سراسر جهان

 . ريزى شده صورت برنامه به در صدا و سيما تقويت و تجهيز فنّى و مادى دستگاههالزوم  

كـه ضـمن برخـوردارى از    در صـدا و سـيما    هاى جوانان و نوجوانان به برنامه لزوم اهتمام 
 . بخش همراه باشد هاى جذاب و سالم و شادى با شيوه ،استحكام بنيادين

يى كه متضمن بـدآموزى   هر گونه ارايهالزم است از  ،ى تصوير و صدا در ارايهصدا و سيما  
ى فسـاد و افسـاد    وسيله ،ابزار مهم و همگانىاجتناب شود تا اين  ،در انديشه و رفتار باشد

 . نگردد

 ضرورت مراقبت و نظارت بر توليد برنامه ها در صدا و سيما؛ 

آنچه كه در اين دانشگاه . بدانيد صدا و سيما را دانشگاهى براى تدريس اصول اسالم انقالبى 
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اسالم انقالبـى و  مفاهيم و درسهاى اسالم ناب و  ،ها پايه ،عبارت از پيامها ،شود تدريس مى
 . اسالم واقعى است

بـه شـكل    ،عـاليترين و زيبـاترين مفـاهيم انقـالب     ،دانشگاهى باشد كه در آن صدا و سيما 
كه فكر  بدون اين ،كه فقط چيزى را بگويند هنرمندانه ارايه بشود و جاذبه داشته باشد؛ نه اين

 . جاذبه و تأثير آن باشند

. مطلقـاً پخـش نكنيـد    ،محتواى بـدون پيـام   اثرِ بى بى فيلم خنثاىالزم است در صدا و سيما  
مطلقاً  ،كند ى زمانى را پر مى محتوايى كه فقط يك وقت و يك فاصله ى بى فايده ى بى برنامه

 . پخش نكنيد

 . سينه سپر كند ،صدا و سيما بايد در مقابل تبليغات دشمن نسبت به انقالب 

. بعداً بدهيـد  ،ايد ما اگر قبالً پادزهرش را ندادهش ،كنند يى تكيه مى ها روى نقطه هرجا رسانه 
ى  آن سـخن درسـت و آن نكتـه    ،طور همه جانبه يعنى بايد به ،شما بايستى ابتكار هم بكنيد

بيرون بياورنـد و نقـاط    ،گويد آنچه را كه دشمن مى ،بجا را ببينند و مطالعه كنند و در مقابل
 . زيباى نظام را به چشم مردم بكشانند

 . قاط زيباي نظام در صدا و سيما نشان داده شودبايد ن 

راديو و تلويزيون ما بايد گرايشهاى اصولى نظام را با تمام قوت و قدرت و هنـرش از آب   
 . در بياورد و ارايه كند

يكى از وظايفى كه واقعـاً بايـد   . صدا و سيما كوشش كند كه مردم متدين بشوند الزم است 
 . سازى است ينمتد ،آقايان به آن توجه كنند

 ،رشد دادن انسـان  ،ارزش دادن به انسان ،تكريم شأن انسان ،هاى استكبارى ضديت با سلطه 
طرفدارى سياسى از دولتى كـه امـروز بـر     ،ى خودش به كار گرفتن انسان را در كار شايسته

 ،محسوس باشد؛ از خبرتـان گرفتـه   صدا و سيماهاى  بايد اين در تمام برنامه ،سر كار است
 . هاى اقتصادى و سياسى برنامهتا 

از بـين   ،يى كه در دوران جنگ تحميلى بر صدا و سيما حاكم بـود  نگذاريد آن روح جهادى 
 . چيز بسيار مثبتى است ،آن روحيه. برود

توسط جهاد منتشـر شـد كـه انصـافاً     » روايت فتح«سريالى تحت عنوان  ،در سالهاى گذشته 
اين نوع كارهـا را بايـد ادامـه بدهيـد و اصـالً در       ،نگهداريداينها را  ،چيز خيلى خوبى بود

بايـد اينهـا را    ،به عنوان وظيفه و به عنوان بخشى از سياست ،صدا و سيما ،سياستها بياوريد
 . حفظ كنند
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هم سرشار از ارزشهايى كه اسـالم   ،باحجاب نشان بدهيم ،زن راالزم است در صدا و سيما  
شـعرِ   ،سـريال  ،در فـيلم . ته است؛ يعنى نجابـت و عفـت زن  و انقالب براى او در نظر گرف

بايسـتى   ،هـا  و در ساير برنامه» سالم صبح بخير«ى  در برنامه ،ى خانواده در برنامه ،موسيقى
بايد ناظر به اين چيزهـا   ،سياستگذارى. ى برنامه اينها ارايه بشود؛ هم در اجرا و هم در تهيه

 . باشد

سالحى در دست اسالم هستيد و اسـالم  ري صدا و سيما مديران و مسئوالن بخش خبشما  
ى  شما بايد در همه. از شما منتفع است؛ يعنى شما سرباز همين جناح عظيم اسالمى هستيد

جاذبـه   ،بخصـوص درداخـل مرزهـاى خودمـان     ،شعاع گسترش اين خبر و اين موج صـدا 
 . داشته باشيد

يـى ارايـه گـردد و     گونـه  شود و بهطورى تنظيم ب بخش خبر در صدا و سيمامتن  الزم است 
غلطخـوانى   ،بـرد  از چيزهايى كـه جاذبـه را از بـين مـى    . باشد خوانده بشود كه جاذبه داشته

يكى هـم تنظـيم مـتنِ     ،يكى غلطخوانىِ متن صحيح است: دو گونه است ،غلطخوانى. است
 . غلط است

يك پيرزن . بفهمند بايستى در نهايت زيبايى و گستردگى باشد؛ يعنى همه صدا و سيما خبر 
بفهمد شما به او  ،وقتى راديو يا تلويزيون خود را باز كرد ،سوادى هم كه در خانه نشسته بى

ايـن كـار را    ،يـى بنشـينند   اصالً عده. كار هنرى است و تمرين الزم دارد ،اين. گوييد چه مى
  .آن را مميزى كنند ،شود يى باشند كه وقتى خبرى تنظيم مى عده. تمرين بكنند

بايد با آن زبانى تنظيم شود كه فراغ و خأل ذهنى مـردم  تحليل و تفسير خبري صدا و سيما  
 . يك خط فكرى از شما دريافت كند ،يعنى تا كسى پيچ راديو را باز كرد. ما را پر كند

تـا   ،اين است كه همـت كنيـد   ،كنند ى كسانى كه در كار سياسى فعاليت مى همه الزم است 
خيلى از كارها بـه خـودى خـود     ،اگر اين كار شد. رت تحليل بار بياوريدمردم را داراى قد

 . ستحل شده ا

ى  در همـه چيـز دنبـال بشـود؛ در برنامـه     » هـدف «الزم است در برنامه هاي صدا و سـيما   
در كارهاى ادبـى  و  هاى فيلم و سريال ى برنامه در ارائه ،ها در ميزگردها و مصاحبه ،كودكان

سازندگي مردم به شكلي كه اسالم و انقالب مـي   ،هدف اصلي. غيرهو هنرى و فرهنگى و 
 . خواهند

مضمونها پوچ است و اصالً مناسب بـا آن  زيرا  ،لزوم رفع نقص فيلمنامه ها در صدا و سيما 
ى مـا نيسـت و آن    شكوه و اوج انقالب و واقعيتهاى بسيار عميق و ظريف و زيباى جامعـه 
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 !شود در آنها ديده نمى ،ار ماستپيچيدگى و عمق معارفى كه در اختي
برجسـته كـردن    ،يكى از كارهايى كه امروز تلويزيون متعهد اسـت  ،ى ادب و هنر در مقوله 

 . هاى اسالمىِ معاصرِ كارآمد است چهره

 ،با آن عشق و اخـالص بـه جمهـورى اسـالمى     ،زبان در اين حد يك شاعر ترك ،»شهريار« 
بكنيد؛ البته بـه شـكل صـحيح و     در صدا و سيمارا  دادنى است؛ اين كار كردنى و نشان زنده

شود انجام بدهيـد؛ مـثالً كـار روى شـعراى      مى ،از اين قبيل كارهاى خوب. اش هوشمندانه
 . هاى كودكان و امثال اينها در زمينه ،ادباى متوفى ،ادباى حاضر ،معاصر

دفى باشد كه مـا  ى آن ه دهنده كننده و تشكيل بخش تاريخى ما بايد جزيى از اجزاى تركيب 
 ،مردمـان  -از كل صدا و سيما در نظر داريم؛ يعنى تأثيرگذارى بر روى مخاطبـان خودمـان   

 . آل و كشاندن آنها به سمت انسان مطلوب و ايده -حتّى غير ايرانيمان  ،ايرانيمان ،زنمان

در . بايد براى عبرت گرفتن و استفاده كردن باشـد  ،گوييم مى صدا و سيماتاريخى كه ما در  
كمالى كه جمهـورى اسـالمى   . ى مخاطبان شما در جهت كمال سازى و استفاده جهت انسان

  . و انقالب اسالمى و اسالم معين كرده باشند
 . كنند دايم امواج فاسد پخش مى ،راديو و تلويزيون اگر مواظب زبان خودشان نباشند 

شود ايـن را   ؛ واقعاً نمىاست» صحيح مهجور«بهتر از » غلط مشهور«شود كه  گفته مىاينكه  
ما اين را قبول داريم؛ بايـد حـذفش كـرد؛ والّـا      ،مالك قرار داد و گفت چون معروف شده

 . زبان بكلى ضايع خواهد شد

 . راديو يكى از اركان سازندگى جمهورى اسالمى است 

 . همه ي برنامه هاي صدا و سيما بايد در جهت ارزشها و هدفهاي اسالم و انقالب باشد 

جهتگيريها و هدفها بايد بر طبق معيارهـاى اسـالمى و    ،سياستها م است در صدا و سيماالز 
 . معيارهاى انقالب باشد؛ اين را رعايت كنيد

حـرف   ،خارج نشـود؛ مـثالً كسـى تلفـن كنـد      صدا و سيمامواظب باشيد حرف سست از  
 ! ربط را پخش كنيد ربطى را بزند و شما هم همان حرف بى بى

بنـدى و بـه    جا هم دانشگاه است؛ فكرها را به جمع معلميد و ايندا و سيما كاركنان صشما  
اش هم خـالف واقـع و حـرف سسـت گفتـه نشـود؛        درك صحيح هدايت كنيد؛ در حاشيه
 . اعتراضهاى بيخودى به دولت نشود

افكار اصولى و سياستهاى نظام بايـد رعايـت    ،ي صدا و سيماها ى برنامه در همهالزم است  
 . بشود
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 . زم است هنگام تهيه ي گزارش در صدا و سيما تأدب مناسب را رعايت كردال 

كـار بـردن    در بـه  ،در حرف زدن زن و مـرد بـا هـم   الزم است در برنامه هاي صدا و سيما  
 . دحالت متانت را حفظ كني ،در ايجاد حالت خيلى خودمانى حتّى نسبت به مردان ،جمالت

قـبالً تمـرين و دقـت كننـد و      ،خواهند بخوانند مىشعرها را كه الزم است در صدا و سيما  
ى آهنگين مناسب خود آن شـعر بخواننـد؛ ايـن     ها و آن شيوه صحيح بخوانند؛ حتّى با تكيه

 . خوب است

تنزل اسـت؛ مـا    ،توقف. هايتان توقف نكند د رشد برنامهنمواظب باشمسئوالن صدا و سيما  
 . آن تنزل است ،هرجا توقف بكنيد. توقف نداريم

ى مـا   ما نبايد قانع باشيم كـه االن برنامـه  . روز برنامه را بهتر كنيد بايد روزبهدر صدا و سيما  
 . خوب است؛ باشد؛ اما بايد خوبتر بشود

گناه و حرام است؛ انسان بايد هر روز كار خـودش   ،توقف. بايد پيش رفت؛ نبايد در جا زد 
 . را با كيفيت بهتر و كميت بيشترى انجام دهد

جايگـاه ادب و هنـر   . هاى مهمى است برنامه ،در صدا و سيما »ادب و هنر«هاى گروه  برنامه 
 . حفظ و تثبيت بشود ،ى آن كسانى كه مدعى ادب و هنر و بانى اين كارند وسيله بايد به

ى فنـىِ ادبـى    مايـه . 1: لزوم اهتمام به دو امر در برنامه هاي گروه ادب و هنر صدا و سـيما  
هاى ارزشى را در ادبيـات رعايـت    جنبه. 2. يعنى ادب شما بايد ادب فاخرى باشد ،ها برنامه
 . جاها را حتماً حذف كنيد آن ،كند جاهايى كه با ارزشهاى نظام برخورد مى آن ،بكنيد

 . گروه ادب و هنر صدا و سيما بايد ارزشهاي الهي و اسالمي را در كارشان رعايت كنند 

هـم در گـزينش    ،سـازيهايتان  هـم در برنامـه   ،ر نقـدهايتان هم دالزم است در صدا و سيما  
 . دهاى ارزشىِ اسالمى را رعايت كني آن جنبه ،متنهايتان

 . راديو بايد عاليترين و بهترين سطح معارف اسالمي را ارائه بدهد 

سياستي نوين و متناسب با پيشرفتهاي همه جانبـه   ،الزم است دستگاه تبليغاتي صدا و سيما 
پيش گيرد و فضاي فرهنگي جامعـه را از يكسـو همگـام بـا سـير شـتابنده ي       ي كشور در 

سازندگي و رشد و توسعه ي عمومي و از سوي ديگر همخوان با اصـول انقـالب و مبـاني    
اساسي اسالم تجهيز كند و نيز به اقتضاي مقابله با تهـاجم تبليغـاتي و فرهنگـي اسـتكبار و     

جبهه ي تبيين و تعميق و تكريم اصـول شـورانگيز    ميدان پيكار رسانه ها را هم در ،اياديش
انقالب اسالمي و هم در جبهه ي توزيع تالش فداكارانه ي مسـئوالن كشـور و قـواي سـه     

با روشهاي نوين و پيشرفته  ،گانه بخصوص قوه ي مجريه ي سختكوش و خستگي نشناس
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 . با جهادي بزرگ و هوشيارانه بيارايد ،و خردمندانه

از همكـاري نهادهـاي فرهنگـي كشـور ماننـد       ،هاي هنري در صدا و سيمادر توليد برنامه  
وزارت ارشاد و سازمان تبليغات و حوزه ي هنري و غيـر آنهـا بيشـترين بهـره ي شايسـته      

 . گرفته شود

 . زبان صدا و سيما بايد فارسي درست و براستي زبان معيار باشد 

وردار گردد و فاخرترين هنرهـاي  برنامه هاي هنري صدا و سيما از جذابيت و شيريني برخ 
نمايشي با مضامين پر بار اجتماعي و اخالقي و سياسـي در ايـن رسـانه ي همگـاني ارائـه      

 . شود

ايـن   ،جهت كلي مقابله با تهاجم تبليغاتي و فرهنگي و خبري اسـتكبار باشـد   ،صدا و سيما 
و  ،و سياسـي برنامـه هـاي علمـي و اجتمـاعي      ،كه در گزارشـها  ،اصل مهم نه تنها در خبر

 ،بخصوص در برنامه هاي هنري و سرگرم كننده مانند نمايش و داستانهاي يكه يا دنباله دار
 . بايد رعايت شود

از راه نمايش هـا و برنامـه هـاي سـرگرم كننـده بـيش از گفتگـوي         ،فرهنگ مهاجم بيگانه 
شـيارانه و  هو ،و از اين اثرگـذاري ناخواسـته   ،رويارويي بر ذهن و عمل مردم اثر مي گذارد

 . خردمندانه جلوگيري شود

فرهنگـي دشـمنان اسـالم و ايـران را      -با توجه به اينكه امروز بخش اصلي توطئه سياسـي  
تشكيل مي دهد بايد براي خبر در  ،دروغسازي رسانه هاي بيگانه و تحريف واقعيات كشور

رعايت  صدا و سيما اهتمام جدي بشود و راستي و درستي و سرعت عمل و شيوايي در آن
 . و از هرگونه حالت انفعالي در خبر رساني جداً پرهيز شود ،شود

اين است كه مجموعه و فهرستي از  ،راه پيروزي در جنگ بزرگ و تهاجم رسانه اي دشمن 
بـه   ،پيامهاي درست و از نكات و حقايق واقعي را كه مبتني بر آرمانها و آرزوهـاي ماسـت  

 . ذهن مردم منتقل كنيم

يامهاي مظلوم و فراموش شده اي كه بار ديگر بايستي بـه آن اهتمـام ورزيـد و    يك پيام از پ 
 . عظمت و شكوه و اهميت انقالب اسالمي ماست ،آن را به ذهنهاي مردم منتقل كرد

 . پيام ايثار و انفاق و رياضت و زهد است ،يكي از پيامهايي كه امروز بايد روي آن كار كرد 

ارزش را به سود تبديل كنند و يكي از پيامهايي كه به نظر امروز دشمنان تالش مي كنند كه  
 . اين است كه ارزش را در ذهنهاي مردم بايد زنده كرد ،من بايستي روي آن تكيه كرد

يكي از چيزهايي كه انسان از رسانه توقـع دارد ايـن اسـت كـه از حـوادث گذشـته بـراي         
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كند و مردم را نسـبت بـه آنهـا    توضيح تهديدهاي آينده و حوادث در شرف تكوين استفاده 
 . حساس نمايد

مسأله حفظ هويت ديني و ملي و انقالبي يكي از ارزشهايي است كه حتماً بايستي به مـردم   
 . منتقل شود

 . مشخص كردن دشمن اصلي و متمركز شدن روي دشمنان اصلي ،لزوم دشمن ستيزي 

توسعه ي تفـاهم   ،هاي موهومنفي دشمن سازي ،يكي از پيامهايي كه بايد به مردم منتقل شود 
 . اجتماعي و ايجاد امنيت رواني در جامعه است

دشمنان مي خواهند وحدت ملي و اتكا به نفس جوانان را از بين ببرند و افقِ مقابل چشـم   
نسل جوان ما را تيره و مبهم و وهم آلود جلوه بدهند و مديرانِ ارشد سياسـيِ كشـور را از   

اگون منصرف كنند و آنها را بترسانند كه از مهمترين ابزارهاي اقدام شجاعانه در مسائل گون
 . ترساندن است ،استكبار

نشـان   ،ايجـاد اميـد   ،برنامه ريزي در صدا و سيما بايد با جهتگيري به سمت وحـدت ملـي   
شجاعت دادن به مجموعـه ي مبتكـر و    ،دادن افقهاي روشني كه در پيش روي ملت ماست

دن به اداره كنندگان و مسئوالن و تصميم گيران كشـور در  شجاعت دا ،محقق و فنان كشور
 . ترغيب مردم به حضور در صحنه باشد ،زمينه هاي مختلف

اگر از ابزار هنر در كارهاي علمي و القائات فكري و علمي كه از صدا و سيما پخـش مـي    
 . ماندگاري و جاذبه ي آن كارها مضاعف خواهد شد ،استفاده شود ،شود

د ناظر باشد به خنثي كردن كار دشـمن در داخـل و ضـربه زدن بـه دشـمن در      رسانه ما باي 
 . فضاي عمومي

 ،فرهنـگ  ،مأموريت محوري براي رسـانه ي ملـي عبارتسـت از مـديريت و هـدايت فكـر       
آسيب زدايـي از فكـر و    ،جهتدهي به فكر و فرهنگ عمومي ،اخالقِ رفتاري جامعه ،روحيه

 . تشويق به پيشرفت و زدودن احساس عقب ماندگي ،فرهنگ و اخالق جامعه

 . ملي باشد بارزترين نمود رسانه ،اميد و آگاهي ،اخالق ،دين 

صدا وسيما عمده ترين مركز هدايت فكري ملت است كـه بايـد معـارف درسـت الهـي و       
 . انساني و سياسي و درسهاي گوناگون زندگي از اين مركز به سمت مردم سرازير شود

هـاى اجتمـاعى بايـد مطـرح      هاى سياسى و نخبه نخبه ،در بخشهاى تبليغات و صدا و سيما 
 . بشوند

ارزشها و گرايش به اصول اسالمي  ،د فرهنگ ملت را از گرايش به ايماندشمنان مي خواهن 
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و استقالل هويت ملي برگردانند كه جهتگيري اساسي صدا و سـيما بايـد درسـت نقطـه ي     
 . مقابل اين جهت گيري يي باشد كه آنها دارند

  ساير رسانه ها -12
دارهاي مهم و عمدتاً صهيونيستهاسـت   ي دستگاههاي مهم و اثرگذار دنيا دست سرمايه همه 

خبر توليد مي كنند و به همه دنيا مي فرستند و تلويزيونها  ،كه خبرگزاريها را اداره مي كنند
 . اداره مي كنند ،را همان طور كه خودشان مي خواهند

بي گمان تمـام آنچـه كـه از ايـن      ،ا اداره كنداگر يك دستگاه استعماري در دنيا رسانه اي ر 
 . در خدمت آن هدف استعماري است ،شود رسانه صادر مي

صهيونيستها امروز تقريباً بيشترين رسانه ها و عمده تـرين خبرگزاريهـاي دنيـا در دستشـان      
اينها اهداف مـورد   ،هاي تلويزيوني بزرگي را در آمريكا و اروپا اداره مي كنند است و شبكه

دقيقـاً   ،ظر خودشان را طراحي و طبقه بندي مي كنند و برنامه هايي كه زير نظـر آنهاسـت  ن
  . طبق آن اهداف شكل مي گيرد

ثروت و امكانات پولى  ،اول: روى سه پايه استوار است ،امروز نفوذ و اقتدار سياسى در دنيا 
ى  خبـرى و سـلطه   قطعاً تواناييهاى ،تواناييهاى علمى و تكنولوژيكى؛ سوميش ،و مالى؛ دوم
 . خبرى است

همواره عرصه ي رويـارويي هوشـمندانه ي قلمهـاي     ،صفحات مطبوعات مسئوليت شناس 
متعهد و درد آشنا با تهاجمات ضد فرهنگي استكبار و عناصر مسخ شده و بي هويت بـوده  

 . است

بي تفاوتي و مسامحه در برابر تهاجم فرهنگي دشـمن كـه گـاه بـا قلـم عناصـر مطـرود و         
 . زيانهاي جبران ناپذيري در بر خواهد داشت ،ي داخلي صورت مي گيرد باختهخود

اعتماد عمومي است كه از طريق اعتنا بـه ارزشـها و اعتقـادات     ،سرمايه ي اصلي هر رسانه 
 . اكثريت جامعه و حفظ كرامت و شرافت نظام و صداقت در بيان به دست مي آيد

ارائه مطالـب قـوى و    ،تحليل خوب ،تحليل سالم ،رسانى سالم اى كه هدفش اطّالع روزنامه 
روزنامه خـوبى   ،همراه با روشهاى هنرى باشد ،هاى عمومى يا اكثر مردم پرداختن به دغدغه

 . خواهد بود

يكــى از سياســتهاى  و در ايــن راه هــا و تبليــغ و تبيــين اســت دنيــاى رســانه ،امــروز دنيــا 
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 . قبضه كنند هاى تبليغى دنيا را كه رسانه استاين  صهيونيستها

 . نمايى است مظلوم ،مهمترين كار صهيونيستها در دنياى تبليغات 

هـاى خبـرى و    اى و درواقع بر مدارِ جنگ جبهـه  امروز دنيا بر مدارِ جنگ تبليغاتى و رسانه 
 . گردد ى پيام مى دستگاههاى توليدكننده

انسـانها را القـاء   رفتار و در حقيقت هويـت فرهنگـى    ،فرهنگ ،ها در دنيا فكر امروز رسانه 
 . كننده هستند كنند و تعيين مى

ثروتمنـدان   ،سازى و مديريتشان بـر اسـاس منـافع كمپانيهـاى اقتصـادى      ها برنامه اگر رسانه 
 . يقيناً بشر زيان خواهد كرد ،خواه و انحصارطلب باشد قدرتمندان تماميت ،المللى بين

سانى است كه آنها براى دنيا فضيلت در انحصار ك ،اى دنيا امروز امپراطورى خبرى و رسانه 
 . خواهند معنويت و صلح را نمى ،ايمان ،دين ،اخالقى

هـا   يقيناً رسانه ،اخالق و فضيلت حاكم باشد ،دين ،اى سازى رسانه اگر در مديريت و برنامه 
 . بهتر خواهد شد ،وضع بهترى خواهند داشت و وضع بشريت از آنچه كه امروز هست

 . و عالج آنها ى غير ماست ليغهايى كه از ناحيهضد تبلزوم توجه به  

مؤسسه كيهان يك مجموعه ي كامل فرهنگي اسـت كـه مـي بايـد از ظرفيتهـاي وسـيع آن        
برنامه ريزي جهت توسعه و رشد همه جانبه ي آن موسسـه در ابعـاد   . بخوبي استفاده شود

 . ر گيردبايد مورد نظر جدي قرا ،با توجه به مخاطبين متنوعي كه دارد ،مختلف

نقـش فرهنگـي آنـان در معرفـي و دفـاع از       ،مهمترين وظيفه ي مطبوعات در نظام اسالمي 
 . ارزشها و آرمانهاي مورد قبول امت انقالبي و باال بردن سطح آگاهي و معرفت آنان است

بايـد در صـدر برنامـه هـاي      ،معارضه ي شايسته با تهاجم فرهنگي غرب در ابعاد مختلـف  
چرا كه استكبار غرب بـراي گسـترش سـيطره ي سياسـي و      ،رسانه هاي عمومي قرار گيرد
 . عمدتاً از محورها و شيوه هاي فرهنگي بهره مي گيرد ،الحادي خود بر ملتهاي انقالبي

فرهنگـي در جهـت بسـط و معرفـي فرهنـگ سرشـار        ضروري است دستگاهها و نهادهاي 
بـا موسسـه ي كيهـان همكـاري      ،اسالمي و ارتقاي سطح افكار عمومي جامعـه ي انقالبـي  

در انجـام   ،تا آن مؤسسه بتواند با تربيت نيروي انسـاني مسـلمان و توانـا و كارآمـد     ،نمايند
 . رسالت خود موفق باشد

 . بلند نظري و عمق و شجاعت كامل بنويسندمطالب خود را با روشن بيني و  ،نويسندگان 

 . نه تنگ نظري باشد و نه رها كردن مطلق ،در مورد مطبوعات 

جبهه ي خودشان را اشـتباه نكننـد؛ و چنانچـه     ،كساني كه در مجموعه ي فرهنگي كشورند 
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يـا   ،لزومي ندارد آن فكر غلـط  ،يا جريان فكري غلطي در جامعه حضورپيدا كرد ،فكر غلط
بلكه كافي است در مقابلش صف آرايـي فكـري و منطقـي     ،ط را قلع و قمع كنندجريان غل

 . كنند

شايد حائز مشروعيت نباشند و جا  ،از لحاظ موازين ما ،بعضى از مطبوعاتى كه االن رايجند 
دارد كه دستگاههاى قانونى واقعاً به يك شكل صحيح و منطقى و قانونى بـا آنهـا برخـورد    

 . اينها خالص نمايند كنند و مردم را از دست

اطالع رساني صادقانه و شـفاف وطـرح و تبـادل     ،نقدو نظارت: سه وظيفه عمده مطبوعات 
  . افكار در جامعه است

عفاف و انصاف نسبت به ديگران جـزو   ،صداقت ،بايد تقوا ،گيرد كسى كه قلم به دست مى 
 . اش بشود طبيعت ثانوى

ساماندهي و تقويت نظام ملي  ،ايجاد -1: اي سياستهاي كلي شبكه هاي اطالع رساني رايانه 
اطالع رساني رايانه اي و اعمـال و تـدابير و نظارتهـاي الزم بـه منظـور صـيانت ازامنيـت        

هـاي   ها و پيامدهاي منفي شـبكه  اجتماعي و جلوگيري از جنبه ،اقتصادي ،فرهنگي ،سياسي
  . اطالع رساني

تامين سطوح و انواع مختلف خدمات ي كمي و كيفي شبكه اي اطالع رساني ملي و  توسعه 
و امكانات اين شبكه براي كليه ي متقاضيان به تناسب نيـاز آنـان و بـا رعايـت اولويتهـا و      

  . مصالح ملي
  . ايجاد دسترسي به شبكه هاي اطالع رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و موسسات مجاز 
شهاي دولتي و غير دولتي در حضور فعال و اثر گذار در شبكه هاي جهاني و حمايت از بخ 

زمينه توليد و عرضه ي اطالعات و خدمات ضروري و مفيد با تاكيد بر تـرويج فرهنـگ و   
  . انديشه ي اسالمي

هاي اطالع رسـاني بـويژه    ي شبكه ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعه 
   .ي الكترونيكي ي كارآمد با جرائم سازمان يافته در جهت مقابله

و آينده نگري در خصوص آثـار  ) بويژه حفاظت از اطالعات( ي فن آوري اطالعات توسعه 
تحوالت فن آوري اطالعات در سطح ملي و جهـاني و گسـترش مطالعـات و تحقيقـات و     

  . تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه
يـه هـاي اطـالع    اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاقها و مقررات بين المللي و ايجـاد اتحاد  

رساني با ساير كشورها بويژه كشورهاي اسالمي به منظور ايجـاد تـوازن در عرصـه اطـالع     
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 ، نقش و وظايف مسئوالن و اقشار مردممقابله با تهاجم فرهنگي و جنگ نرمتقسيم كار ملي در: ششمفصل 

  . ي جهاني المللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطه رساني بين
يك طرّاحى بنيادين صـورت   ،الزم است براى استراتژى تبليغى عليه صهيونيستهاى غاصب 

 . گيرد

 . ات سعي نكنند فضاي جامعه را تيره و تار نشان دهندمطبوع 

مفاهيم ملتها را ميان يكديگر تبـادل كننـد    ،توانند به صورت اخالقى و استداللى ها مى رسانه 
توانند سطح آگاهى و معرفـت مـردم را    مىو و دادوستد معنوى و اخالقى و فرهنگى كنند؛ 

 . ارتقاء دهند

دا و سيما به سمت سالم سازي فضـاي عمـومي و   لزوم جهت دهي رسانه ها بخصوص ص 
رشد آگاهيها و فضائل اخالقي و اطالع رسـاني صـحيح و تحقـق سياسـتهاي كلـي برنامـه       

 . توسعه

 . هاى اطالعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام استفاده بهينه از فناورىلزوم  

سـطح حفاظـت از اطالعـات     ارتقـاء  ،افـزارى اطالعـاتى   ايجاد سـامانه يكپارچـه نـرم   لزوم  
هاى اطالعاتى و ارتبـاطى   هاى مرتبط با حفظ امنيت سامانه توسعه علوم و فناورى ،اى رايانه

تقويت فنى براى مقابله با تخلفات در فضـاهاى   ،به منظور صيانت از فضاى تبادل اطالعات
  . اى و صيانت از حريم فردى و عمومى رايانه
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اهمیت

علت مواجهه

نتیجه

نتیجه

منشاء

شکست دشمن درمواجهه سخت با نظام 

عمیق تر و پیچیده تر شدن ریشه های نظام اسالمی 

مخالفت ایران باخواسته های استکباری دارای خطری برابر با جنگ نظامی 

مخالفت ایران با نظام سلطه و ظلم 

مخالفت ایران با شبکه های عظیم اقتصادی مفسد فی االرض

ضعیف شدن احتمال تکرار برخورد سخت 

پیچیده تر شدن روش های دشمن 

نتخابات 30 سال پس از انقالب 
ه به رییس جمهور منتخب 

مید به نقطه ضعف و مایه تردید 

ها به افزایش سطح علمی 

قش تغییرهای درونی 

ن برای پرهیز از ضربه خوردن 

شمن از برخی افراد 

از مواضع برخی افراد 

گاه در فضایی سیاسی حقیر و کوچک 

ز رهبری برای تبیین این موارد 

ل اتاق فکر 

درتخریب مسجد ضرار کنونی 

ود در مقابله با نفاق جدید 

الت توسط خود دانشجویان 

ی و انزوا بر اثر نگاه نومیدانه 

 گیری با فکر 

قدرت تحلیل 

ی های آزاد اندیشی 

ک و تندی جوان 
نفوذ 

حضور 0/085 مردم در ا
رای باال و بی سابق

تبدیل نقطه قوت و مایه ا

اعتراف خارجی 

در نظر داشتن ن

لزوم دیدن نقش دشم

نام آوردن د

حمایت دشمن 

تحت تاثیر قرار نگرفتن دانش

ضرورت نداشتن پرسش ا

تشکی

پیدا کردن نقش خود 

پیدا کردن نقش خ

پیدا کردن تعریف عد

بی عملی، بی تحرک

تصمیم

ایجاد 

تحقق کرس

طبیعت تحر
در نظر داشتن اوضاع 

سیاست ها

نقاط قوت دشمن

مصادیق

هدف

مصداق

مانع

شاهد

مایه های امید

مصادیق

نتیجه

مصداق

گروه هدف

مخاطب اصلی

الزامات

هدف مخالفان

الزمه

معنا

الزامات

الزامات

وظیفه

وظیفه

الزمه 

الزمه 

راه حل

زمینه افراط

نقطه مقابل

مصادیق

راهکار

دلیل

راهکار

دلیل 

مصادیق

شاهد

هدف 

امنیت انتخابات دهم 

معنی

هدف دشمن

خطوط اصلی

راه مقابله

نقش دانشجویان

نقش اساتید

پیشرفت و رسیدن ما به اقتدار همه جانبهنقطه پایان

فرماندهی جبهه جنگ نرم 

افسران جوان جبهه جنگ نرم 

اتحاد مردم در مقابل مخالفان انقالب و استقالل کشور 

تدبیر 

ایجاد بصیرت 

انصراف ذهن مردم از دشمنی دشمن 

خدشه در نشانه های امید و القای یاس به جامعه 

بدبین کردن مردم نسبت به هم و ایجاد اختالف در جامعه

تخریب پایه های نظامی 

تبدیل فرصت های ما به تهدید 

تبدیل نقاط قوت ما به نقاط ضعف 

انهدام سنگرهای معنوی 

ایجاد تردید در دل ها و ذهن های مردم 

جنگ به وسیله ابزارهای فرهنگی 

دروغ

شایعه پراکنی 

در اختیار داشتن امکانات ارتباطی پیشرفته امروز 

در اختیار داشتن مراکز سیاسی و امنیتی دنیا 

در اختیار داشتن بودجه های کالن 

وجود تجربه های فراوان 

تالش زیاد 

ایمان ها 

معرفت ها 

عزمت ها 

سوء استفاده از تفرقه و نفوذ در بین مردم 

بهانه جویی وسعی در ایجاد اختالف در قضایای بعد از انتخابات

وجود وحدت در بین ملت 

خدشه در انتخابات دهم 

استحکام زیر ساخت های کشور 

پیشرفت های چشمگیر علمی 

سی سال تجربه نظام 

نسل جوان حاضر در میدان 

وجود سند چشم انداز 1404

القای بی توجهی به سند چشم انداز 

بی اهمیت جلوه دادن پیشرفت های علمی 

گسترش تلقی بدبینانه نسبت به نظام 

از پویایی افتادن جامعه 

انزوای افراد نخبه، جوان و پر نشاط 

معرفی تقصیرهای درونی به عنوان تنها عامل موثر 

تشویق عوامل بلوا توسط دشمن 

نخبگان وخواص

نخبگان و خواص 

مشاهده اهداف و حضور واضح دشمن 

مشاهده ابعاد دشمنی دشمن و خطوط اصلی آن 

تقدیم کشور به آمریکا و استکبار 

کنار گذاشتن اختالفات جزئی و غیر اصولی و پرهیز از شایعه پراکنی علیه مسئوالن
پرهیز از شایعه پراکنی علیه مسئوالن

نه مثل سرباز فقط گوش می کند، نه مثل فرمانده طراحی کالن می کند
افسر، هم به دستور عمل می کند، هم صحنه را درست می کند 

فکر 

پیدا کردن راهکارها و نقش خود توسط خود دانشجویان

عمل در چهارچوب 

حضور در صحنه 

نگاه خوش بینانه و امیدوارانه 

پرهیز ازافراط 

دیدن مسائل کالن 

شناسایی درست دشمن 

کشف اهداف دشمن 

سرکشی به قرارگاه های دشمن 

توجیه جوانان 

میدان دادن به دانشجویان برای اظهار نظر 

علمی 

اقتصادی 
سیاسی و امنیتی 

اخالقی 

جنگ نرم
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