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 ها گشايش و ها فرصت سال 1398 سال

 بالعكس و ندارند حقارت و ذلت پذيرش و شدن تسليم جز چاره اي نااميد جوامع كه است شده ثابت اصل يك اين
 مبتني انقالب معظم رهبر هستند. خويش مشكالت براي ميانبر و هزينه كم راه حل  هاي پي در همواره اميدوار جوامع

 نويد ايران ملت دشمنان محدوديت هاي همچنين و داخلي توانمندي هاي و امكانات و ظرفيت ها از كامل شناخت بر
 يا و اطالع كم افراد برخي و آگاهانه ايران ملت دشمنان طرف آن از اما مي  دهند، را جاري سال در جديد گشايش هاي

 يا نااميد آينده به نسبت را ايران مردم تا هستند مشكالت و كاستي ها بزرگنمايي درپي همواره مرض يا غرض روي از
 .نمايند ترس دچار

 خروج با بود مدعي و برد كار به ايران عليه اقتصادي هجمه در داشت توان در آنچه هر 97 سال در آمريكا رژيم
 تورم هاي اوج در حتي اما هم دست به شورش خواهند زد، نان خريدن براي حتي ايران مردم برجام از آمريكا

 براي كه است آن مهم نيست، مشكالت منكر كسي البته شد. تأمين مردم اساسي اقالم قيمت ها، افسارگسيخته
 .ماست آن از آينده مطمئناً و داريم هم فراوان حل هاي راه اما داريم مشكل ما كه شوند تبيين واقعيت ها جامعه

 بي تدبير ها برخي هرچند داد. ما به پربركتي سال نويد و رساند كمال به ما بر را نعماتش جديد سال طليعه در خداوند
 براي فرصتي نيز امر همين اما شد، نغمت به تبديل خدادادي نعمت استان ها از تعدادي در مديريتي غفلت هاي و

 شد. ايرانيان همدلي هاي و مهرباني ها جلوه گري
 

 !برانگيز شبهه سخنان
صدا»  از  » عبارتي كه مي توان از آن به عنوان مهم ترين  بخش از گفتگويي كه در شماره نوروزي «نشريه.شد خواهند شديدتر ها «اعتراض 

سعيد حجاريان به چاپ رسيده است دانست!  
 سال سختي براي نظام خواهد بود و دولت نمي تواند مشكالت را مديريت كند از  98تئوريسين جريان اصالحات با بيان اينكه سال 

 انتخابات مجلس را 98اعتراضات گسترده خبر داده است! موضوعي كه زماني اهميت آن  بيش از پيش مشخص مي شود كه بدانيم در سال 
در پيش رو داريم انتخاباتي كه اصالح طلبان با توجه به  عملكرد دولت و مجلس مورد حمايتشان اميد براي  گرفتن راي مجدد از مردم 

ندارد و به نظر مي رسد به دنبال سناريوهاي خاص براي انتخابات مجلس يازدهم هستند چنانكه همين چهره سياسي  چند ماه پيش و در 
 و اقتصادي فشارهاي )98آينده( سال دارم، گمان من. نيست انتخابات بودن نامشروع و مشروع گفتگويي ديگر  اظهار داشته بود؛ «مشكل،

. مي كنند اميد قطع كشور اداره سيستم تمام از بلكه راي صندوق به نه تنها سياسي بحث از فارغ آن ها و مي شود زياد مردم بر معيشتي
مي شود».  تهي معنا از انتخابات جهت اين از. مي دهند اهميت دولت و مجلس به نه و مي شناسند اصالح طلب و اصول گرا نه يعني،

تأكيد ويژه حجاريان به افزايش فشارها و  اعالم  استفاده تلويحي از آن براي  گرفتن امتياز از نظام، امتيازهايي مانند  موضوع  نظارت 
استصوابي شوراي نگهبان و..  كه  از زبان چهره هاي مختلف تندرو اصالح طلب مانند تاجزاده و ديگران  بيان شده است، مي تواند يك زنگ 

خطر جدي  باشد كه نياز به هوشياري و دقت نظر ويژه اي دارد!  و غفلت از آن مي تواند نتايج خسارت باري را براي كشور و مردم به همراه 
 داشته باشد.

 

http://www.hadinews.ir/�
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  فتنه زاده
 

پيش از آنكه سيالب ها به معموالن و پلدختر  و... برسد، سيالب 
شايعه ها و دروغ ها و تخريب ها  و تفرقه افكني در فضاي مجازي به 

گوشي هاي ما رسيد!  فيك نيوزها و كليك نظام هاي ضد انقالب، 
سعودي، سلطنت طلب، منافقين كه طبق وظيفه اي كه براي آن 

دستمزد مي گيرند! همانطور كه  بي بي سي و من و تو و.. به صورت 
هدفمند كليت نظام را در ميان اين حوادث هدف گرفتند و تالش 

كردند نظام را به ناكارآمدي و ناتواني متهم كنند؛ از دشمنان  ملت 
ايران انتظاري جز اين هم نمي توان داشت، اما آنچه در اين ميان 

مورد تأسف و نگراني است دست به كار شدن حاميان و حتي برخي 
از چهره هاي طيف هاي سياسي براي سواستفاده هاي جناحي در  

ميانه حادثه يود، مسئله اي كه گويا در حال تبديل شدن به يك رويه 
شده است! زلزله كرمانشاه و ماجراي  مسكن مهر،  ساختمان  

پالسكو و  هشتك هاي استعفا در ميان آتش و دود  و حاال  جاري 
شدن سيالب ها و  تخريب ها و دروغ ها و تهمت به مردان ميدان! اما 

اين سو استفاده هاي جرياني و سياسي از يك مصيبت عمومي و 
همگاني از كجا آغاز شد! چرا در زمان زلزله بم با وجود آنكه  جرياني 

كه دولت و مجلس را به طور يك دست در اختيار داشت  
امدادرساني بسيار بد عمل كرده بود و به جاي رسيدگي به 

سيل زدگان درگير ماجراي استعفاي دست جمعي بودند، شاهد طرح 
چنين مباحثي نبوديم؟ 

 براي آنكه بدانيم چه زماني آنچه اكنون از آن به عنوان الشخوري 
 برويم و زلزله 91سياسي ياد مي كنند آغاز شده است بايد به  سال 

، جريان 88ورزقان را به ياد بياوريم، چند سال پس از انتخابات سال 
فتنه به واسطه اين اتفاق با به خط كردن سلبريتي هاي حامي خود، 

 در حاليكه يكي از بهترين كارنامه هاي مديريت حوادث طبيعي در 
كشور در آن زلزله را شاهد بوديم تالش كرد با ايجاد تفرقه انگيزي، 

سياه نمايي و با توجه به استعداد  منطقه جغرافيايي و قوميتي  
ورزقان، به نوعي  از نظام  كه جلوي دروغ بزرگ تقلب و وتوي راي 
مردم را گرفته بود انتقام بگيرند! و سنگ بناي اين بدعت را بگذارد! 

براي 88تا ما شاهد يكي ديگر از خسارات و آفات باشيم كه فتنه
كشور به وجود آورد! فتنه نابخشودني كه به تعبير رهبر معظم انقالب 

 كشور را تا لبه پرتگاه برد.
 

خطرناك  بدعت
 

 اينديك، مارتين  كه است تعبيري »آتش با بازي«
 تالش  براي خاورميانه امور در آمريكا اسبق نماينده
 جوالن بلندي هاي كردن سنجاق منظور به ترامپ دونالد

 كه اي مسئله است، برده كار به اشغالي هاي سرزمين به
 به آن پرده پشت درباره  »اكولوجيست «اينترنتي پايگاه

 قابل مقادير كشف از پس مي نويسد كوك جاناتان قلم
 سال از كه ـ سوريه جوالن بلندي هاي در نفت توجهي
 تل آويو اكنون ـ دارد قرار اسرائيل رژيم اشغال در 1981

 خود قطعي و رسمي مالكيت آوردن دست به  دنبال به
 كه تالشي است؛ ترامپ دونالد حمايت با  منطقه اين بر
 جمهور رئيس و  انجاميد  باره اين در ترامپ توئيت به

 : نوشت خود شخي صفحه در آمريكا
 حاكميت آمريكا كه آن رسيده وقت سال، 52 از پس«

 رسميت كامال به را جوالن بلندي هاي بر اسرائيل
 اهميت منطقه ثبات و اسرائيل امنيت براي اين. بشناسد

  شدت به ايران اسالمي جمهوري .»دارد استراتژيك
 در صحبت هرگونه  و كرد محكوم را مسئله اين طرح
 از بسياري كه موضعي!  دانست مرود را زمينه اين

 حضور مسئله به آن  كردند تالش انقالب ضد رسانه هاي
 رژيم و ايران  تقابل و فلسطين مسئله سوريه، در ايران

   كه است اين  واقعيت اما بزنند، پيوند  قدس اشغالگر
 مسئله از فراتر  تصميمي چنين مقابل در ايستادگي
 يك مقابل در ايستادگي مقاومت، محور و فلسطين

 در مي تواند كه بدعتي  !است الملل بين روابط در بدعت
 تهديد را جهان حتي و را منطقه كشورهاي همه آينده،

 از  را جوالن بلندي هاي  بتواند آمريكا امروز اگر!  كند
  براي راه بدهد قدس اشغالگر سران به و جدا سوريه
 كشورمان  گانه سه جزاير درباره نظراتي چنين اعمال

 و منطقه هر يا ديگران به  آن  الحاق و  فارس خليج در
 به و شد خواهد باز جهان سراسر در ديگر جغرافياي

 ايدئولوژيك، تقريبًا مباحث از فراتر كه است دليل همين
 اروپايي متحدان از استثنا بدون جهان كشورهاي تمامي
 غرب در آمريكا منطقه اي متحدان حتي و متحده اياالت
 قابل غير را موضوع اين نيز سعودي عربستان مانند آسيا
  !دانستند بدعت يك و قبول
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 انقالب معظم مروري بر بيانات رهبر 
 

 سه گام براي حركت به سمت پيشرفت
شما جوانها تصور نكنيد كه راهي كه پيش روي ما است، يك اتوبان آسفالتهي بيمانع است؛ نه. راه پيشرفت به روي 

 ما باز است اما راه پرپيچوخمي است... اين [كار] شرايطي دارد:
براي اينكه بتوانيم اين راه را درست طي بكنيم، اين است كه وجود و حضور دشمن را حس كنيم. آن روشنفكرنماي  ،گام اول

راحت طلب و رياكار و منافق كه اساساً دشمني آمريكا را انكار مي كند و... نسخه ي تسليم در مقابل آمريكا را براي مّلت و دولت 
مي نويسد... اگر عامل دشمن نباشد، حداقل مرد ميدانِ مهم پيشرفت كشور نيست. 

اعتماد  به نفْس و عزم بر ايستادگي است. آدم هاي بي روحيه، مردد، ترسو، فرصت طلب، خودكم بين، در اين ميدان هيچ  گام دوم،
هنري نمي توانند نشان بدهند، اگر مانع براي ديگران درست نكنند. خودشان كه هيچ  كاري نمي توانند بكنند، گاهي مانع هم در 

مقابل ديگران به وجود مي آورند؛ مأيوسند، ديگران را هم مأيوس مي كنند؛ تنبلند، ديگران را هم وادار به تنبلي مي كنند. 
شناخت حوزه و عرصه ي تهاجم است... بايد تهديد دشمن را درست فهم كنيم، اندازه  ي آن را بشناسيم و معلوم بشود  گام سوم،

عرصه ي تهاجم كجا است... بنده دو سه  مورد از عرصه هاي نبرد دشمن را مي گويم. اول، اسالم و ايمان اسالمي است... اينها 
مي ترسند يك قدرت اسالمي بزرگي در اين منطقه سر بلند كند و جلوي مطامع آنها را بكلّي در اين منطقه بگيرد... يك نقطه ي 
ديگر از عرصه هاي درگيري، فهم درست واقعيت هاي ايران و جهان است. اينكه شما فهم درستي از واقعيت هاي كشورتان داشته 

 باشيد، به ضرر آنها است؛ با اين مخالفند... با چه ابزاري؟ با ابزار بسيار خطرناك رسانه.

 

 سه نكته مهم درباره شرايط جامعه
 

 مراقب استفاده دشمن از ابزار رسانه باشيد
اين است كه فعالً دشمن از ابزار رسانه استفاده مي كند براي اثرگذاري بر افكار عمومي. توجه كنيد! ابزار رسانه، ابزار مهم  نكته ي اول؛

و اگر دست دشمن باشد، ابزار خطرناكي است. ابزار رسانه را تشبيه مي كنند به سالح هاي شيميايي در جنگ نظامي... اين را كساني كه 
مسئوليت اين بخش از كشور را -بخش ارتباطات را- دارند... درست توجه كنند...كه آنها ابزاري نشوند براي اينكه دشمن راحت بتواند 

سالح شيميايي خودش را عليه اين مردم به كار ببرد. وظيفه ي خودشان را بدانند و با جديت عمل كنند. 
 

 بايستي به دشمن پيام قدرت بدهيم، نه پيام ضعف
بايستي به دشمن پيام قدرت بدهيم، نه پيام ضعف؛ در حرف ما، در رفتار ما، در منش زندگي ما، دشمن بايد احساس ... نكته ي دوم

كند با يك مجموعه ي مقتدر مواجه و روبه رو است؛ اگر در ما احساس ضعف بكند، جري مي شود و شدت عملش را افزايش خواهد داد؛ 
مراقب باشيد. 

 

 نسل جديد تصميم گرفته است كه ايران را به اوج افتخار برساند
من به طور قاطع با اطّالعي كه از وضعيت كشور دارم قاطعاً مي گويم: اين مّلت و اين نسل جديد و جوان تصميم گرفته  نكته ي سوم؛

است كه ديگر تحقير نشود، تصميم گرفته است دنباله رو قدرت هاي بيگانه و دشمن نشود، تصميم گرفته است كه ايران عزيز را به اوج 
 افتخار و عّزت برساند و اين توانايي را دارد.

 

12/07/1397 
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سرنوشت ساز  دوراهي هاي | اطالع نگاشت
 نوع «درباره عمومي عميق فهم و گفتمان يك ايجاد ضرورت بر تأكيد با ،23/12/1397خبرگان مورخ  مجلس اعضاي ديدار در خامنه اي امام

 نمودند انقالب در ابتداي اين گفتار اشاره رهبر معظم . پرداختند زمينه اين در دوگانه 10 تبيين به »حوادث و چالشها با مواجهه چگونگي و
صاحب نظر» باشند و «درك و «كه عنوان ها و سرفصل هايي كه مطرح مي كنند، براي مردم مهم است و عامه ي مردم در اين زمينه ها بايد 

فهمِ عمومي در ميانِ مردم» دست پيدا كنيم. ازاين رو، توصيه كردند كه خبرگان، اين «فهمِ عميق» داشته باشند، تا در نهايت به يك 
فهمِ عمومي» دربيايند. اين تاكيد و حساسيت، بر اهميت آن مي افزايد و »مضامين را براي مردم، «تبيين» كنند تا به صورت «گفتمان» و 

. از نشان مي دهد كه بايد درباره ي اين منطق، گفتمان سازيِ اجتماعي انجام شود و ذهن و انديشه ي مردم براين اساس، تجهيز و تقويت شود
اين رو ضروري است تا بحث و بررسي در خصوص اين ده دوگانه در نشستهاي بصيرتي طرح شهيد كمالي صورت پذيرد: 

 

 مواجهه ي ،»ترس آلود/ دليرانه «مواجهه ي ،»مايوسانه/ اميدوارانه «مواجهه ي ،»واكنشي/ ابتكاري «مواجهه ي ،»منفعل/ فعال «مواجهه ي
 مواجهه ي ،»محض فرصت نگرايانه ي يا تهديد نگرانه/ همزمان فرصت نگرانه ي و تهديد نگرانه «مواجهه ي ،»سهل انديشانه/ مدبرانه«
/ تجربه گرا «مواجهه ي ،»نامشروع/ مشروع «مواجهه ي ،»عقل مدارانه/ احساس مدارانه «مواجهه ي ،»واقعيت نشناسانه/ واقعيت شناسانه«

 .»دشمن ستيزانه/ خودي ستيزانه «مواجهه ي و ،»تجربه  گريز
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