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 شهادت سردار دل

 ها تسلیت باد 

نشریه تبیین و روشنگری معاونت سیاسی سازمان بسیج                 1401شماره یک         دی ماه   

به زودی فتنه هایی : حاج قاسم 

پیش روی خواهید داشت که کل 

شهدا آرزوی حضور به جای شما 

 را خواهند داشت 

آن روز من نیستم ولی شما پشت 
 آقا را خالی نکنید 

دیماه 9سالروز حماسه   
روز بصیرت و میثاق امت با 

 والیت گرامی باد
روز های سال به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل 

همند این انسان ها هستند این اراده ها و مجاهدتهاستکه 

یک روزی را از میان روزهای دیگر برمیکشد و آن را 

مشخص میکند ، متمایز میکند، متفاوت میکند و مثل یک 

روز . پرچمی نگه میدارد تا راهنمای دیگران باشد

دهم محرم فی نفسه با روزهای دیگر فرقی ندارد _عاشورا

است که به این روز جان ( علیه السالم)این حسین بن علی 

روز نهم دی امسال هم از همین قبیل . میدهد معنا میدهد

.است  

این مردمند که ناگهان با یک حرکت روز نهم دی را هم 

 متمایز میکنند
(مدظله العالی)رهبر معظم انقالب امام خامنه ایی   
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ماهیت و 

چگونگی جهاد 
 تبیین

در دو وجه ضرورت می یابد؛ یکی بر اساس معنای خاص جهاد یعنی تقابل جهاد تبیین   

با دشمن و دیگری برحسب معنای عام آن، یعنی جهاد برای تبیین حقیقت برای ومبارزه 

است، و ناگفته نماند ( عج)ذات حقیقت که مصداق اتم آن همان انسان کامل و امام عدل 

.که این دو وجه با یکدیگر تعارض و تضاد ندارند؛ بلکه دو روی یک حقیقت هستند  

«جهاد تبیین»چیستی و چرایی   

جهاد تبیین در دو وجه ضرورت می یابد؛ یکی بر اساس معنای خاص جهاد یعنی تقابل و 

مبارزه با دشمن و دیگری برحسب معنای عام آن، یعنی جهاد برای تبیین حقیقت برای 

است، و ناگفته نماند ( عج)ذات حقیقت که مصداق اتم آن همان انسان کامل و امام عدل 

.که این دو وجه با یکدیگر تعارض و تضاد ندارند؛ بلکه دو روی یک حقیقت هستند  

 

«جهاد تبیین»چیستی و چرایی   

جوهره بیانات رهبر انقالب در روز : خبرگزاری فارس ــ یادداشت میهمان؛ امیر فرشباف

اربعین خطاب به دانشجویان، مفهومی بود که رسانه ها و کاربران فضای مجازی از آن 

:ایشان در این بیانات خاطرنشان کردند. نام بردند« جهاد تبیین»به عنوان   

 

در قبال این حرکت گمراه کننده ای که از صد . خیلی از حقایق هست که باید تبیین بشود»

طرف به سمت ملّت ایران سرازیر است و تأثیرگذاری بر افکار عمومی که یکی از 

«  حرکت تبیین»... هدف های بزرگ دشمنان ایران و اسالم و انقالب اسالمی است

این فضای عمومی در کنار . ...خنثی کننده  این توطئه  دشمن و این حرکت دشمن است

مشکالتی که ممکن است به وجود بیاورد، برکات بزرگی هم دارد؛ می توانید افکار 

درست را، افکار صحیح را منتشر کنید، پاسخ به اشکاالت را، پاسخ به ابهام آفرینی ها را 

در این فضا با استفاده  از این امکان منتشر کنید و می توانید در این زمینه به معنای واقعی 

«.کلمه جهاد کنید  
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ماهیت و 

 چگونگی جهاد
 تبیین

:پرسش از چیستی و ماهیت   

به سه پرسش به طور کلی « جهاد تبیین»داشتن تعریفی جامع و مانع از مفهوم برای 

باید پاسخ داد؛ پرسش از چیستی آن، پرسش از چرایی آن و پرسش از چگونگی تحقق 

از راه های درک حقیقت یک شیء، تحلیل مفهوم آن است که مقدمه و مدخلی یکی .آن

بهتر « جهاد تبیین»برای درک چیستی و ماهیت . برای فهم ذات و ماهیت آن شیء است

.  است ابتدا مفهوم آن تحلیل و تدقیق شود تا بتوان درک واضح و متمایزی از آن داشت

مفهومی مرکب است و ترکیب آن هم ترکیب اضافی است که « جهاد تبیین»مفهوم 

است که در آن، مضاف الیه برای « اضافه بیانی یا تبیینی»اضافه آن نیز از سنخ 

به عبارت دیگر، مضاف الیه در این ترکیب، . مضاف، کارکرد تبیینی و توضیحی دارد

همچنین به لحاظ تحلیل . مضاف را توضیح می دهد و نوع آن را مشخص می کند

مفهوم جهاد را می توان به مثابه « جهاد تبیین»منطقی، می توان گفت در ترکیب 

آن « فصل»تلقی کرد که مفهومی عام است و مفهوم تبیین را می توان به مثابه « جنس»

بنابراین، رهبر . دانست که کارکرد تخصیصی دارد و نوع آن جنس را مشخص می کند

معظم انقالب درباره حرکتی در حوزه رسانه سخن می گویند که آن حرکت، حرکتی 

عادی و معمولی در حوزه رسانه نیست؛ بلکه تحول و تغییری جهادی و بنیادی است که 

تمایز مشخصی با حرکت های پیشین دارد، یعنی هم از حیث کمیت و مقدار و هم از 

لحاظ کیفیت و شیوه های انجام، باید با کنش های سابق رسانه ای متفاوت باشد، به طوری 

.که ذات آن هم به نحوی انقالبی سیر اشتدادی و تکاملی داشته باشد  

، این حرکت انقالبی در حوزه انتقال معنا چه صورت و فعلیتی دارد و غایت آن حال

«  تبیین»چیست؟ صورت و فعلیت آن حرکت جهادی که از قضا غایت آن نیز هست، 

است؛ یعنی جریان انقالبی باید تحولی انقالبی در موضوع تبیین را در حوزه رسانه 

تبیین به معنای بیان حقایق است، تبیین همچنین به خودی خود صورت . تجربه کند

. نمی گیرد و مقتضی فاعلیت و ایفای نقش توسط کنشگران و فعاالن انسانی است  
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زندگی نامه سردار پر افتخار ایران همراه با 

فعالیت های ارزشمند و در دوران جنگ ، 
 سخنرانی ها و خاطرات در برخی از عملیات ها

نشریه الکترونیکی ثامن          1401شماره یک                              دی ماه   

شمسی کمتر سیاستمدار ونظامی غربی بود که نام  قاسم سلیمانی را شنیده ۸0تا اواخر دهه 

باشد اما باآغاز جنگ درسوریه طوالنی شدن آن  درسوریه و خصوصاً منازعات عراق 

حاال غربی ها با کابوسی متفاوت از خیال .ساله راعالم گیر کرد۵۸نام این فرمانده 

پردازیهای  هالیوودی مواجه بودند که مورد نفرتشان بود وهم چاره ای جز تحسینش 

نداشتن جان مگوایر افسرسابق سازمان سیا می گوید او قویترین مأمورمخفی در خاورمیانه 

.هست وهیچ کس اورا نمی شناسد  

اما ما حاج قاسم رومیشناسیم  اوهمرزم خاکی و  بی ادعای حاج  همت ،مهدی باکری و 

علی هاشمی  ایست سردارانش که در اذهان مردم ایران خلق وخویشان تنه به تنه فرشته 

گان می زند ودرمرز استطورگی قرار دارندسردارانی که درحافظه تاریخی ملت مسلمان  

ایران نامشان باجهاد اکبربیشتراز جهاد اصغرپیوند خورده هست حاج قاسم برای ایرانیان 

ازهمان زمره ویادگارهمون جانهای تابناک بشمار میرودوبه همین دلیل به شخصیتی ملی 

طی سال های گذشته تبدیل شده است غربی ها خصوصاً یانکی ها درست همین چهره حاج 

قاسم رو نمیشناسندوازهمین رو فرزندکبیربرایشان مرموز ورعب انگیزاست برای کابایی 

های آمریکایی مصداق فرمانده نظامی یا ژنرال رومله است یا ژنرال آیزنهاوراین دو به 

لحاظ این دو به لحاظ تفاوت های زیادی باهم ندارند بجزآنکه  جبهه هایشان متفاوت است 

اما قاسم سلیمانی بانبوغ نظامی حیرت انگیزش زمانیکه دست به سوی آسمان بلند می کند 

وبه نماز می استدازتمامی  ژنرالهای شناخته شده تاریخ نظامی گری مدرن متمایز می شود 

درمنطقه کابایی ها ازهیچ تعریفی ندارد انگار که از دنیای دیگر آمده هست او وحشت 

محض ویک کابوس است بایدبتمن وسوپرمن واسپایدرمن به جنگش برود آنها هم که 

اوهامی بیش نیستن واینجاست که آینده تاریخ به گونه ای متفاوت ازتمامی محاسبات ورق 

البته .می خورد آینده ای که بندگی ونماز اصلی ترین استراتژی نظامی اش خواهد بود

هستند بسیاری که این جمالت راشعاری وتبلیغاتی خواهند دانست اما چ باک بگذارهرچ 

می خواهند بگویندوببافند تااینجای کار این سردارنماز خوان مابوده است که پوزه ی شیطان 

.را باهمه ناوگان های شکوه  آهنینش به خاک مالیده است   
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زندگی نامه سردار پر افتخار ایران همراه با 

فعالیت های ارزشمند و در دوران جنگ ، 

 سخنرانی ها و خاطرات در برخی از عملیات ها

الُِحوَن ولََقْد  ْكِر أَنَّ اْْلَْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَي الصَّ ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ .َكَتْبَنا ِفي الزَّ  

.چند خطی از صاحب اثر   

.عرضی نیست جز ذکر نکاتی درابتدای امر برحسب ضرورت  

سال سابقه جبهه دانست بنا داریم 30عالرغم اینکه حاج قاسم سلیمانی راباید رزمنده ای با

خاطرات سال های دفاع مقدس تنها خاطراتی که از زبان خوایشان بیان شده است و سند آنها 

.دردست گردآورنده هست می پردازیم   

.روایت  حاج قاسم به   

در 133۷در سال . کرمان هستم(عج)من قاسم سلیمانی فرمانده سپاه هفتم صاحب الزمان 

دیپلم هستم .روستای قنات ملک از توابع کرمان به دنیا آمده ام   

و دارای همسر و دو فرزند یکی پسریکی دختر  قبل از انقالب در سازمان آب کرمان 

به عضویت سپاه 13۵۹استخدام شدم  بعداز پیروزی انقالب اسالمی و در اول خرداد سال 

پاسداران انقالب اسالمی در آمدم وبا شروع جنگ و حمله عراق به فرودگاههای کشورمدتی 

یاسه ماه پس از شروع جنگ درقالب اولین 2ازهواپیمهای مستقر درکرمان محافظت میکردم

نفر بودند عازم جبهه های سوسنگردشدیم وبعنوان 300نیروهای اعزامی ازکرمان که حدود 

 فرمانده دسته مشغول به کارشدم

در روزهای اول ورود به جبهه دشمن قادر به انجام هرکاری می دانستم اما در اولین حمله 

ای که انجام دادیم موفق شدیم نیروهای دشمن را کنار جاده سوسنگرد تا حمیدیه به عقب 

برانیم و تلفات نیز به آنان وارد کنیم و این امر سبب شد تصور غلطی که از دشمن من در 

ذهن داشتم از بین برود یادم می آید که  پس از این حمله شب ها وارد مواضع  عراقی ها 

می شدیم دوستی داشتم به نام حمید چریک که بعداً به شهادت رسید او حتی برخی مواقع 

.خود را با موتور سیکلت به خاکریز های عراقی می رساند   

اون موقع هیچ کس انتظار نداشت جنگ در همان سال به پایان برسد اگر چه کسی هم میگفت 

سال  ۸سال طول بکشد باور نمی کردیم ولی در طول جنگ  انتظار  ۶جنگ  ممکن است 

  .برای ادامه جنگ داشتیم را 

معصومه سادات حسینی صابر : به قلم   

۵ 



(سالم هللا علیها ) حضرت زهرا   

نشریه الکترونیکی ثامن          1401شماره یک                               دی ماه   

مدافع والیت و واالترین انسان در دفاع از آستان مقدس (سالم هللا علیها)حضرت زهرا 

در دفاع از والیت از همان روز های آغازین (س)حرکت انقالبی زهرابتول .والیت هستند

درحالیکه جریان سقیفه با هدف انکار غدیر و سرباز زدن . رحلت پدر مکرمشان شروع شد

شکل گرفته بود و خواص هم به جای اینکه به وظیفه و ( ع)از پذیرش والیتعهدی امام علی 

در حمایت از ولی (  س)رسالت خویش عمل کنند امام را تنها رها کردند، حضرت فاطمه 

.زمانه تا پای جان مقاومت کردند ودر این مسیر به شهادت رسیدند  

در (س)سوگواری واشک ،جهاد تبیین از مهمترین مصادیق مبارزات سیاسی حضرت زهرا 

برابر هجمه های طاغوت و خلفا جور و غاصب آن روزگار است که در این میان اوج 

.سیاست و والیتمداری ایشان را در وصیت نامه حضرت می توان مشاهده کرد  

اسوه و الگوی کامل والیتمداری در دفاع از حریم والیت ( سالم هللا علیها)حضرت زهرا 

بیانگر سلوک سیاسی توأم با (ع)سیاسی زهرا مرضیه در دفاع از امام علی اقدامات . هستند

جریان سقیفه با هدف (ص)پس از رحلت پیامبر اعظم .بصیرت ،ایمان و تقوا حضرت است 

.از رهبری امت اسالمی ،شکل گرفت(علیه السالم)کنار زدن امام علی   

از همان ابتدای انحراف جامعه باتمام نیرو در دفاع از امام زمان خویش (س)حضرت زهرا 

وارد میدان شدند ودر شرایطی که جز تعداد انگشت شماری ازیاران در اطراف امام باقی 

.نمانده بودند رسالت خویش را به نحو اتم و اکمل به ثمر رساندند  

در دفاع از والیت ( سالم هللا علیها)مشی سیاسی حضرت زهرا   
سوگواری و اشک-1   

گریه های علنی حضرت مصداق بارز یک رفتار سیاسی در مقابل غاصبان والیت می 

در منزل ،قبرستان بقیع به کرات مرثیه سرایی ،سوگواری می (س)زهرا حضرت .باشد

. کردندو می گریستند  

۶ 



(سالم هللا علیها ) حضرت زهرا   

پایمال شده بود واسالم در معرض ( علیه السالم)از این باب که حق امیر المومنین علی 

.خطر تحریف بود  

سالح حضرت در مبارزه اشک بود تا جایی که سران سقیفه احساس خطر کردند وسیاست 

سکوت نمایند وبه (س)اعتراض را پیش گرفتند و از امام درخواست کردند تا حضرت زهرا 

.گریه هایشان پایان دهند  

لیکن حضرت در پرتو نهضت اشک پیام مکتب خویش را در دفاع از امام و والیت در 

.تاریخ اسالم به یادگار گذاشتند  

جهاد تبیین -2  

غاصبان والیت در جهت براندازی نظام اسالمی و جدا کردن والیت از خالفت با تمام قوا 

ماالمال از خدعه ونیرنگ وارد میدان شده بودند تنها شخصیتی که درآن فتنه مقابل تمام 

.هستند ( س)جریان های مستکبرین ایستادگی نمودن حضرت زهرا   

و نمایاندن چهره پلید سران سقیفه واهداف شوم (ع)ایشان با تبیین حقیقت ،حقانیت امام علی 

 این جماعت 

مسلمانان را آگاهی بخشیدند و از خطرات پیشارو امت اسالمی را بیم و انذار دادند،   

در دفاع ازوالیت متأثر از احساس و عاطفه ،سطحی و گذرا نبود (س)نهضت صدیقه کبری 

بلکه تا هنگامی که درقید حیات بودند در روشنگری و برمال کردن اهداف شوم خلفا تا زمان 

.شهادتشان ایستادگی و مقاومت کردند  

در پایان این نکته حائز اهمیت است که تمام منتظران باید با الگوی گیری از والیتمداری 

.به دفاع از والیت و تبیین حقیقت بپردازند( س)حضرت زهرا   

۷ 
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 ظهور قدرتهای آسیایی و گسترش ناتو به شرق

جهت مقابله با ( ورشو)در برابر پیمان آتالنتیک جنوبی ( ناتو)پیمان آتالنتیک شمالی

کشور  10پیشروی بلوک شرق با عضویت آمریکا و کشورهای اروپای غربی ابتدا توسط 

در واشنگتن تاسیس شد و مقر آن شهر بروکسل پایتخت بلژیک تعیین شد و  1۹4۹در سال 

,  که پیمان ورشو با فروپاشی شوروی متالشی شد و جنگ سرد به پایان رسید 1۹۹1تا سال 

زیرا ناتو در برابر ورشو و تهدیدات بلوک . دچار بحران هویت برای ادامه حیات خود شد

در سندی . شرق شکل گرفته بود و با ما نابودی آن، ماهیت وجودی خود را زیر سوال دید

از استراتژی جدید آمریکا منتشر کرد، عنوان  1۹۹2که روزنامه نیویورک تایمز در مارس 

شده بود که واشنگتن با هدف جلوگیری از ظهور رقیبی برای رهبری آمریکا در جهان، باید 

از قدرت گرفتن مجدد رقیب پیشین در سرزمین های متعلق به شوروی سابق و ظهور قدرت 

ما باید از ظهور هر قدرت مخالف که »:های نوظهور از بین متحدان آمریکا جلوگیری کند

کنیمبتواند بر منطقه ای که منابع موجود در آن برای یک قدرت جهانی کافی باشد جلوگیری   

آسیای شرقی و سرزمین های متعلق به شوروی و آسیای جنوب غربی از , اروپای غربی

جمله این مناطق هستند در این راستا حفظ پیمان ناتو به عنوان اصلی ترین ابزار دفاعی و 

امنیتی غربی که وسیله ای برای نفوذ و دخالت آمریکا در مسائل امنیتی اروپایی است امری 

بنیادین قلمداد میشود در حالی که آمریکا برای حفظ تمامیت ارضی اروپا تالش می کند، می 

بایست از ایجاد یک سیستم امنیتی منحصراً اروپایی که کار ناتو و مشخصات ساختار 

با توجه به برآورد ها و آینده . فرماندهی این پیمان را با مشکل مواجه کند، جلوگیری نماید

پژوهی های اندیشکده ها و موسسات علمی و برآورد ظهور قدرت های آسیایی و انتقال 

که شامل ظهور قدرت ها و نهادهای چندجانبه در آینده  21قدرت از غرب به شرق در قرن 

نه چندان دور حول و حوش پیمان همکاری شانگهای که میتوان از چین روسیه هند و ایران 

به عنوان بازیگران اصلی نام برد، دراین راستا ناتو با اتخاذ سیاست گسترش ناتو به شرق 

گرفتن در صدد عضویت کشورهای استقالل یافته از شوروی سابق نمود تا مانع قدرت 

. در آینده و افزایش همپیمانان و یاران خود شودروسیه   

۸ 



 سیاسی

وسیه بعد از قدرت گیری در سیاست خارجی خود کشورهای خارج نزدیک را خط قرمز 

خود تعیین کرد عضویت کشورهای استقالل یافته از شوروی سابق را که مرز مشترک با 

روسیه دارند مغایر با منافع و امنیت ملی خود دانست که در صورت این اقدام به هر 

.طریق ممکن سیاست های جلوگیری از پیوستن به ناتو را معما کند  

در هر حال غرب در تقال برای حفظ قدرت و موقعیت خود و شرق در حال برنامه 

ریزی برای کسب قدرت و هژمونی دنیا می باشد در نتیجه این انتقال قدرت از غرب به 

شرق قطعاً بدون تنش و مسالمت آمیز نخواهد بود چنانکه آمریکا منطقه هارتلند و توجه 

خود را از غرب آسیا به منطقه جنوب چین معطوف نموده است و در راستای گسترش 

ناتو به شرق از غرب و منطقه قفقاز و حتی کشورهای آسیای مرکزی و رسیدن به 

مرزهای چین روسیه و ایران و تشکیل ناتوی عربی و ناتوی شرق آسیا در جهت تکمیل 

پازل قدرت خود و جلوگیری از ظهور و بروز قدرت های آسیایی و انتقال قدرت از 

با این تفسیر تقابل روسیه و اوکراین به نیابت از غرب . غرب به شرق قدم بر می دارد

که در اصل تقابل قدرتهای آینده و فعلی را شامل میشود ناگزیر می نماید و بر این اساس 

تعبیر امام خامنه ای در دیدار پوتین نشان از درایت و و آینده نگری واقع بینانه رهبر 

.حکیم انقالب دارد  

در این بین نگاه دقیق و عالمانه جهت پیش بینی مسائل آینده و برنامه ریزی برای تحقق 

اهداف نظام جمهوری اسالمی ایران و ترسیم جایگاه آینده ایران در مناسبات سیاسی، نفوذ 

تفکر اسالم ناب محمدی و انجام اقدامات الزم در زمان ها و شرایط مختلف ضروری می 

.نماید  

۹ 
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عضویت ایران در بریکس مساوی است با شروع یک حرکت اقتصادی عالی در سطح 

 بین المللی و اتمام رویای برجام نافرجام

قصد داریم در این شماره نشریه به یک موضوع بسیار مهم بپردازیم که آن هم مسئله 

اقتصادی است که در این سالها با فراز و نشیبها و مشکالت بسیاری روبه رو بوده است 

از مسئله تحریم تا برجام و موفق نشدن در این زمینه و توجه نکردن به مسئله اقتصاد 

مقاومتی و توجه این نکته مهم با وجود تاکیدات بسیار مقام معظم رهبری و حتی نام 

گذاری اسم سالها با عنوان مسائل اقتصادی اما همچنان با مشکالت بسیاری در این 

موضوعات در این صفحه به آن شاره کرد یکسری زمینه کشور درگیر است اما باید به 

و اینکه باید بدانیم که جهان امروز در دوران گذار قرار دارد و ساختارهای منبعث از 

در . نظام دوقطبی و تک قطبی توان الزم را برای اداره وضعیت جدید جهان ندارد

یکه تازی ... سالهای اخیر و با ظهور قدرتهای جدید اقتصادی مانند روسیه، چین، هند و

این قدرتهای . ایالت متحده در عرصه بین الملل با چالشی جدی روبه روشده است

منطقهای با بهره گیری از رشد اقتصادی و ظرفیتهای سیاسی مختلف، خواهان افزایش 

سهم خود در تصمیم گیری های بین المللی هستند کشورهای برزیل، روسیه، چین، هند 

و افریقای جنوبی با تشکیل گروه کشورهای بریکس، بلوک قدرت جدیدی را تشکیل داده 

اند که از قدرت قابل توجه و روبه رشدی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و نظامی 

برخوردارند و میتوانند نقش تعیین کنندهای درمناسبات بین المللی ایفا کنند ایران با 

عضویت در این گروه میتواند قسمتی از مشکالت اقتصادی کشور را حل کند د رادامه 

الزم میدانیم که این مسئله ی مهم را نیز اشاره کنیم که طبق مبنا و اصول ثابت 

جمهوری اسالمی مبنی بر عدم وابتسگی به قدرتهای بزرگ، نفی سلطه پذیری و سلطه 

جویی، عدالت طلبی، عدم وابستگی، حمایت از حق تعیین سرنوشت ملتها و همچنین 

مخالفت و تالش گسترده جمهوری اسالمی در نقد و به چالش کشیدن نظم تک قطبی 

همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست . امریکا محور مشاهده می شود

.خارجی جمهوری اسالمی ایران وجود دارد  

 اقتصادی  10
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به درستی دریافته است که دو بال اصلی سیطره غرب به رهبري ایاالت متحده بریکس 

آمریکا بر اقتصاد و سیاست جهان، دو مؤسسه مالی صندوق بین المللی پول و بانک 

جهانی هستند؛ لذا، اصالح نهادهاي جاري بین المللی به دغدغه اصلی قدرتهاي درحال 

ظهور یا همان گروه بریکس تبدیل شده است؛ البته، بریکس معتقد است که اصالح این 

نهادها باید به گونهاي باشد که بتوانند منابع سیستماتیک در حال افزایش بریکس را به 

صورتی مطلوب تر از گذشته تأمین کنند و خواسته ها و دیدگاه هاي این گروه را 

از جمله تالشهاي بریکس در این حوزه میتوان به . براینظم آینده جهانی انعکاس دهند

تأکید بر نقش هر چه بیشتر سازمان ملل در تأمین صلح جهانی، اصالح ساختار شوراي 

و نیز تالش براي ایجاد تغییر در نهادهاي مالی بین المللی نظیر صندوق  20و گروه  

 بین المللی پول و بانک جهانی و اخیرا تالش براي تأسیس بانک توسعه اشاره کرد

درصد جمعیت دنیا راتشکیل داده و یک چهارم تولید  40بریکس در مجموع حدود

 ناخالص و حدودیک سوم خ

گروه بریکس را میتوان یک باشگاه اقتصادی . اک دنیا را به خود اختصاص داده است

کشورهایی که بریکس را تشکیل داد هاند فقط کشورهای در حال . جهانی دانست

توسعه محسوب نمی شوند بلکه  قطبهای اصلی ساختار چند قطبی جهان کنونی 

همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد در ادمه این موضوع به .محسوب می شوند

بررسی ابعاد کامل تر این گروه و عضویت ایران در آن خواهیم پرداخت امید است که 

تا اینجای مطالب توانسته باشیم معرفی درست و دقیقی از این موضوع را به نحو 

مطلوب خدمت شما خوانندگان عزیز داشته باشیم امید که همچنان در شماره های بعدی 

نشریه همراه ما باشید به امید پیشرفت کشورمان با سیست های رو به رشد اقتصادی 

 دولت عزیز وانقالبی  گره 

....ادامه دارد.مسئله ی اقتصاد تمام مردم این سرزمین گشایی   

فاطمه مقصودی افوسی : به قلم   

 اقتصادی 11
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 قبل و بعد
راه شناختن آدم ها به ویژه سیاستمدران بررسی یک 

امان از . رسیدن است" قدرت"رفتارشان قبل و بعد از به 

قدرت، برخی پیش از به قدرت رسیدن خود را مطلوب، 

محبوب و آرمانی معرفی می کنند، چیزی شبیه به 

آن " قدرت"شعارهای انتخاباتی، اما پس از دست یافتن به 

امان از قدرت، رضا پهلوی . میخواهندَکه می کنند 

شاهزاده دور از قدرت آن روزی که در این مملکت به 

واسطه پدر، صاحب قدرت بود، به شکار می رفت، 

حیوانات نادر را شکار میکرد و با افتخار عکس یادگاری 

. هم میگرفت، محمدرضا هم اینگونه بود، سنت شاهانه بود  
عموی رضا پهلوی هم مدام در سفر بود، به آفریقا می رفت، خانه ای در تهران داشت که به 

حاال سلطنت طلبان، نگران محیط زیست، حیات . موزه اجساد حیوانات تبدیل کرده بود

یادشان رفته تفریحات شاه و شاهزاده را که شکار یوز ! وحش و توله یوزهای ایران شده اند

بزرگ شود، شاهزاده با سقوط جمهوری اسالمی به قدرت " پیروز"منتظرند ! ایرانی بود

البد بعدا شروینی از راه می رسد و برای آن یوز آهنگی می ! برسد و باز به شکار بروند

...برای شاه و دلخوشی هاش! خواند  

هندوانه . اینها یکبار در قدرت بوده اند، پرونده شان باز است، سابقه شان موجود است

 سربسته نیستند 
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 محبوب بود؟
برایتان نقل میکنم را خودتان مستقل جستجو کنید به اینکه .

.که رسیدید برای دیگران ارسال کنیدنتیجه   
محمدرضا پهلوی سفری مهم و طوالنی به  1۹۶۷سال 

.  سفری که به جنجال ختم شد. آلمان غربی داشت

دانشجویان ایرانی و آلمانی در اعتراض به حضور 

دیکتاتور منطقه خاورمیانه با در دست داشتن پالکاردهایی 

خبر منتشر شد که شاه . علیه ساواک تجمعی برگزار کردند

ماجیک »همراه همسرش برای شنیدن قطعه موسیقی 

.  برلین میرود« دویچه اوپر»موتزارت به سالن « فلوت

تجمع دانشجویان به آنجا کشیده شد و در درگیری با پلیس 

"  بنو اونه زورگ"ساله آلمانی به نام  2۶یک دانشجوی 

. کشته شد  

این تصویر که در باال مشاهده کردید نماد از آن واقعه و 

پلی در شهر هانوفر . دانشجوی آلمانی کشته شده است

.آلمان  

جوان دهه هشتادی ما از روی این پل گزارش سی ایران اینترنشال برای بی منوتو بی آیا 

تهیه می کنند و می گویند که شاه ایران آنقدر محبوب بود که در سفرهای به اروپا همیشه 

رسانه ها نمی گویند این !غیرایرانیمورد اعتراض بود، آن هم مورد اعتراض دانشجویان 

چون در این صورت تصویرسازی جعلی که از محبوبیت و آزادی دوران پهلوی انجام داده 

.صدا و سیما و آموزش و پرورش ما هم که تعطیل است.  اند خدشه دار میشود  

را از سلطنت طلبان باور کند؟ سلطنت طلبانی که " آزادی"بعد آیا جوان ما حق ندارد شعار 

شاه در هر سفر خارجی با دو . ساواک مخوف ترین سازمان امنیتی خاورمیانه را داشتند

!اعتراضات علیه ساواک و یا سواالت خبرنگاران خارجی علیه ساواک: دردسر روبرو بود  
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 بریتانیای کوچک
تصویر از سفیر انگلستان سند خوبی همین 

بریتانیا کبیر که در . برای آیندگان است

مشروطه ایران بدون اطالع دولت ایران، 

و  1۹0۷کشور ما را در قالب دو قرارداد 

!  بین خود و روس ها تقسیم کرد 1۹1۵بعد 

بریتانیای کبیری که با قرارداد ویلیام دارسی 

برد و وقتی می برای دهه ها نفت ایران را 

در مسجد سلیمان ایرانیان از چاه نفت پرسیدند 

این یک ماده سیاه بدبو است : به ما گفتند

بریتانیای کبیری که ! بدردتان نمیخورد  

ایرانیمیلیون ها  12۹۸تا  12۹۷درقحطی   

!  کشتن داد ولی آذوقه و گندم سربازان خود را از غذای کودکان ایرانی برمیداشترا به 

را برما تحمیل کرد و با حضور  1۹1۹بریتانیای کبیری که با اشاره لُردکرزن قرار 

بریتانیای کبیری که ! آیرونساید و سرهنگ اسمایس در مملکت ما حکومت تغییر دادند

کودتا کرد، بانی اصلی . مرزهای ایران را بعد از جنگ جهانی با همسایگان ترسیم کرد

به اختالف بر سر جزایر دامن زد به صدام کمک کرد، تحریم کرد، . جدایی بحرین بود

....جاسوسی کرد و  

به چنان فضاحتی افتاده است که باید با رنگ " بریتانیای کوچک" سفیر و وزیرمختارحاال 

.ایرانیان با رنگ پاک نمیشودکند  خوِن این جنایت ها را از روی دیوار پاک   

قضاوت کنندآیندگان   
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 معرفی کتاب 

عرض احترام و ادب داریم خدمت همراهان 

عزیز و گرامی نشریه در این شماره قصد 

داریم به معرفی کتاب بسیار جالب و جذاب 

از رهبر معظم انقالب حضرت امام خامنه 

ای بپردازیم امید است که با تهیه و مطالعه 

این کتاب در آشنایی هر چه بیشتر نسل جوان 

و امیدهای آینده و تمدن ساز انقالب اسالمی 

با تاریخ انقالب اسالمی و رنجها و خون دل 

عزیزمانهایی که برای رهایی سرزمین   

.یران از یوغ استبداد و استعمار و استکبار و حاکمیت اسالم نثار شده بیشتر آشنا شوید  

آذرشبکتاب خون دلی که لعل شد اثر محمدعلی معرفی   

خاطرات حضرت آیت هللا العظمی علی خامنه "اثری است که در آن " خون دلی که لعل شد"

توسط خود ایشان ابتدا به زبان عربی به " ای از زندانهای و تبعید دوران مبارزات انقالب

محمدحسین "گردآوری و به وسیله ی " محمدعلی آذرشب"چاپ رسیده و سپس به قلم دکتر 

.به فارسی بازگردانی شده است" باتمان غلیچ  

، از دیگر خاطراتی که در کتابهمین نقل خاطرات از قلم شخص ایشان،باعث  شده تا این 

حضرت آیت . "زمینه ی مبارزات قبل از انقالب به رشته ی تحریر درآمده اند، متمایز شود

، در این اثر از روزهای کودکی و اشتغال به تحصیل تا آغاز "هللا العظمی خامنه ای مد ظله

فعالیت های خود به عنوان یک مبارز علیه رژیم طاغوت و سپس درگیری ها و دستگیری 

.ها، همه چیز را با جزییات دلچسبی شرح داده اند  
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 فرهنگی 
 معرفی کتاب 

حضرت آیت هللا العظمی خامنه "به قلم " خون دلی که لعل شد"از دیگر ویژگی های کتاب 

، نگارشی به دور از اطناب است؛ ایشان از آوردن مطالب غیرمفید خودداری "ای مد ظله

کرده اند و خواننده هرآنچه می خواند، مطالبی است که به نحوی نکته ای را آشکار می 

اثر، با دقت و ظرافتی مثال این توصیفات در . سازد و باقی سرگذشت نامه را پیش می برد

زدنی به رشته ی تحریر درآمده اند و تصویر جامعی از فضایی که رهبر معظم انقالب و 

با . دیگر هم رزمان پاکبازشان در آن به مبارزه مشغول بودند را به مخاطب نشان می دهد

، عمدتا به دوران تبعید و اسارت های رهبر "خون دلی که لعل شد"وجود این که کتاب 

فرزانه ی انقالب پرداخته، اما جزییات دلپذیر و روشنگری از افکار و سیره ی آن حضرت 

.در امور زندگانی را نیز به همراه دارد  

فاطمه مقصودی افوسی: به قلم   
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هشت سال دفاع مقدس ما صرفاً یک امتداد زمانی و فقط یک برهه            ی زمانی نیست؛ 

گنجینه            ی عظیمی است که تا مدتهای طوالنی ملت ما میتواند از آن استفاده کند، آن را 

13۸۸/0۶/24مقام معظم رهبری. استخراج کند و مصرف کند و سرمایه            گذاری کند  

کشور کهنسال با قدمت ایران تاریخ پرحادثه ای را پشت سرگذاشته و قطعا هم از تغییرات و 

تحوالت در طول زمان مستثنی نیوده است و روزگار پر فراز و نشیبی را گذرانده و از 

حافظه ی تاریخی مردم ایران هرگز رویداد هایی مانند حمله مغول،حمله افاغنه و اشغال 

و مهمترین رویداد سالهای گذشته که دفاع .پایتخت توسط نیروهای متفقین پاک نخواهد شد

همه جانبه مردم مظلوم ایران در هشت سال دفاع مقدس در برابر ارتش بعث عراق و تمام 

کشور های بزرگ جهان به عنوان متحدانش یکی از پر افتخار ترین دفاع در قرنهای گذشته 

تهاجم کشور عراق به مردمی که تازه انقالبشان به پیروزی رسیده بود آن هم با .بوده است

هدف ساقط کردن حکومت تازه تاسیس جمهوری اسالمی ایران،تجزیه استان خوزستان و 

جداکردن خرمشهر و آبادان از کشور که نه تنها به جایی نرسید بلکه مقاومت جانانه و 

مظلومانه این ملت در برابر متجاوز،سرمشق سایر ملت ها همچون افغانستان،لبنان و 

اکنون تبیین این الگو موفق تشریح چشمه حیاتی است که جهانیان .گردید...فلسطین و 

استقالل طلب و مظلومان جهان تشنه آنند و نیز مرور تاریخ پر افتخار عصر حاضر بوده و 

موجب تقویت بنیانهای فکری و فرهنگی جامعه خواهند شد و سبب بازگشت به خویش برای 

در این شماره از نشریه قصد . آن دسته از هموطنان است که راه گم کرده و متحیر مانده اند

داریم یک نمونه از کارنامه ی مقبول این مردم را هشت سال جنگ و مقاومت به گونه ای 

متفاوت به تصویر بکشیم که امید است مورد تایید و استفاده همه ی مخاطبان و خوانندگان 

.این متن قرار گیرد  

نشریه الکترونیکی ثامن              1401شماره یک                               دی ماه   

 دفاع مقدس 
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 دفاع مقدس 

 محدوده عملیات  

1پل نادری    

2سوسنگرد    

3نصر    

4توکل    

۵(  ع)امام علی  

۶فرمانده کل قوا    

۷(  ع)ثامن االئمه   

۸طریق القدس    

۹فتح المبین    

10بیت المقدس    

این عملیات همزمان با اعالم عدم کفایت سیاسی ابوالحسن بنی صدر اولین : توضیحات

که به فرمانده کل قوا،خمینی روح . رئیس جمهور ایران از فرماندهی کل قوا  اجرایی شد

نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به مدت چهار ماه بدون سر و صدا و . خدا نام گرفت

در  3جلب  توجه  دشمن  و در نزدیکی  نیروهای  عراق، شبانه  به آماده سازی این عملیات 

متر احداث شد تا نیروهای خودی بتوانند در آن به 1۷۵0طی ماه پرداختند و کانالی به طول 

این عملیات، کلیدی برای باز شدن طلسم . متری خط دشمن پیش روند 2۵0راحتی تا 

در این  حمله  با سه کیلومتر . محاصره آبادان و آزمایشی برای عملیات  بزرگ  ثامن االئمه بود

در راه به دست . پیشروی، مواضع  محکم  و مهم  دشمن  در این  جناح  به  تصرف  درآمد 

این عملیات  توسط  . تن از رزمندگان سپاهی به شهادت رسیدند 120آوردن این پیروزی، 

سردار رحیم  صفوی  و شهید حسن  باقری  طراحی  و اجرا شد که  فرماندهی  سه محور اصلی  

بر عهده  داشتند « رضا رضایی»و « پهلوان نژاد»، «منصور موحدی»آن  را شهیدان  

.روحشان شاد یادشان گرامی باد فاطمه مقصودی افوسی : به قلم    
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 فضای مجازی

نشریه الکترونیکی ثامن          1401شماره یک                               دی ماه   

رای داشتن یک حکمرانی قوی و تراز اول باید زمین و سرزمینی سایبری تعریف کنیم، 

مرز مجازی مشخص کنیم؛ همانطوری که شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی این مرد خداترس 

و خدا جو و والیتمدار، طی سال های متمادی توانست  مرزهای جغرافیایی کشور عزیزمان 

ایران را گسترده و گسترده کند و این  از برکت زحمات این شهید واالمقام و مدیریت میدانی 

و عمل میدانی که داشتند مرزهای امنیتی جغرافیایی ما خیلی بزرگ تر و وسیع تر از مرز 

جغرافیایی  کشور ماست؛ در خصوص راه اندازی سرزمین مجازی و مرز مجازی و 

همینطور باال بردن امنیت ملّی ما در عرصه ی سایبری، حقیقتاً ما نیازمند حاج قاسم های 

دیگری هستیم تا بتوانیم سرزمین سایبری و مرز سایبری  کشور را ایجاد بکنیم و 

همانطوری که در مرزهای جغرافیایی توانستیم این مرزهای امنیتی و عملیاتی کشور را 

گسترده کنیم، در ایجاد این سرزمین نیازمند این هستیم که بتوانیم مرزهای این سرزمین 

.سایبری را همان مرزی قرار دهیم که مرز مقاومت و مرز امنیتی ما محسوب می شود  

همه ما قبول داریم که جمهوری اسالمي در حال یک مبارزه سخت و یک مبارزه همه جانبه 

و هوشمند جنگ ترکیبی در سطوح مختلف هستیم  که مهم ترین ابزار آن ها در این مبارزه 

ما با هیچ . در حال حاضر کسی نیست که این مطلب را انکار بکند. نابرابر، رسانه می باشد

کشوری سر جنگ نداریم و اساساً تابه حال شروع کننده هیچ جنگی نبوده ایم و به ویژه در 

خصوص جنگی همه جانبه و هیبریدی رسانه ای هویتی که آمریکا علیه ما، سال هاست که 

.شروع کرده است  

اگر بخواهم دقیق تر بگویم، دقیقاً پس از پیروزی انقالب اسالمی، این ها جنگ را با ما شروع 

مبارزه آمریکا و قدرت های سلطه گر به خصوص این رژیم جعلی و کثیف اسرائیل . کردند

. از نوع جنگ هویتی است  

حکمرانی و ارکان فضای سایبری در ایران و 
 جهان
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درحکمرانی و ارکان فضای سایبری   

و جهانایران   

به این معنا که ایران می خواهد با حفظ مؤلفه های هویتی خود در نظام بین الملل، حضوری 

فعال و تأثیر گذار داشته باشد؛ که کشورهای سلطه گر به خصوص آمریکا نمی تواند و 

در جامعه بین الملل حضور ( اسالمی ایرانی)برنمی تابد که ایران با چنین مؤلفه های هویتی 

داشته باشد و پرچم دار دینداری و ارزش های اسالمی را افراشته کند، آن هم در زمانی که 

آمریکا و غرب دین را کنار زده است به دنبال حکمرانی خود به عنوان حکمرانی دهکده 

جهانی در عصر حاضر، لذا با تمام توان و با همه تجهیزات و ادوات و نیروهای انسانی که 

.دارد جلوی ما ایستاده و با ما مبارزه می کند  

پس راه اندازی شبکه ملّی اطالعات که همان سرزمین سایبری است در ایران یا هر 

کشوری که بخواهد حکمرانی فضای سایبری خود را پایه گذاری کند و امنیت ملی خود را 

در این فضا حفظ نماید ضروری است؛ ایجاد مرز سایبری و مشخص کردن جغرافیای ابری 

.کشور امری جدی، ضروری و الزم است که هر چه سریع تر باید انجام بشود  

:مورد رسانه های ارتباطی و تکنولوژی های نوین فرمودنددر (رحمه هللا علیه) مام خمینی ا  

ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا . ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم

ما با  تلویزیون مخالف نیستیم، ما با آن چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه . مخالفیم

صحیفه امام، . ]داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با آن مخالف هستیم

[1۵، ص ۶ ج  

امام در بین ما نیستند، اما تفکرات شان پیش روی ماست و اگر در قید حیات بودند حضرت  

: احتماال در مورد اینستاگرام نظرشان این چنین بود  

ما با اینستاگرام مخالف نیستیم، با فحشا و ابتذال مخالفیم، با بستر پخش شایعات و دروغ های 

بی اساس مخالفیم، ما با مرکز پخش شبهات مهندسی شده مخالفیم، با مدیریت صهیونیستی و 

ما ! کینه توزانه ی حاکم بر اینستاگرام که حقوق و منافع ما را به رسمیت نمی شناسد مخالفیم

با اینستاگرام مخالف نیستیم، با نابود شدن جوانان مان و از دست رفتن نیرو و اراده ی آنان 

!در این پیامرسان مخالفیم  

.، دین با تکنولوژی مخالف نیست ، با استعمار مخالف استآری  

رحمن زنگنه : به قلم   ادامه مقاله در شماره های بعدی نشریه 
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 جنگ نرم  

نشریه الکترونیکی ثامن                1401دی ماه    شماره یک                            

جنگ نرم و راهبردهای عملیاتی از 
 دیدگاه قرآن 

جنگ نرم ویژگی ها و ابعاد پیچیده و متعددی دارد که در سطوح مختلف شکل می گیرد، 

.  آرام و بی صدا، غافلگیر کننده و پیشرفته و هنرمندانه و پرشتاب  مطرح می شود  

و البته روش های اعمال جنگ نرم هم ظریف و پوششی دا رد که بایدآن را شناخت مثل 

فریب مردم با شایعه پراکنی و کارشکنی در برنامه ها و شبهه افکنی و نفوذ و در برخی 

موارد هم با اغتشاشات صنفی کار خود را پیش می برد با ابزارهایی از قبیل رسانه، 

اینترنت و فضای مجازی و اشخاص حقیقی مثل سلبریتی ها نمود و  بروز و ظهور می یابد 

تا بتواند باورها و اعتقادات مردم و افکار و اندیشه هایشان را تغییر دهد، تغییر در رفتار و 

. ساختار و کارکردها،  هدف های از آن جمله است  

چون جنگ نرم پیام دهای متعددی دارد که منجر به سست کردن مقاومت ملی و وحدت و 

انسجام و صفوف مردمی می شود، لذا برای تقویت گرایشات و شناخت مردم و خارج شدن 

بدون هزینه یا کم هز ینه از ابعاد جنگ نرم برآنیم جنگ نرم را در دو طیف راهکارهای 

عملیاتی دشمنان و در مقابل آت پاسخ رهبران اسالمی و مسلمانان را شناخته و ارائه 

: طریقشان را در میدا ن عمل بررسی  نمائیم  

جنگ نرم چیست؟    

جنگ نرم به هرگونه اقدام روانی و تبلیغاتی گفته می شود که هدف آن جامعه یا گروه است 

.  عدم درگیری و استفاده از سالح نظامی می باشد) نظامی(و عمده تفاوت آن با جنگ سخت

به تعبیر دیگر جنگ نرم : اعتقادی استفاده می شود-در جنگ نرم از سالح های تبلیغاتی 

به منظور . استفاده دقیق و طراحی شده از تبلیغات و ابزارهای مربوط به آن است

تاثیرگذاری بر عقاید، فرهنگ، سیاست، احساسات، تمایالت، رفتار و مختصات فکری 

.(امنیت ملی می شود مقاصد دشمن با توسل به شیوه هایی که  موجب پیشرفت   
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 جنگ نرم  

جنگ نرم و راهبردهای عملیاتی از 
 دیدگاه قرآن 

اینترنت . به نقل از مقاله جنگ نرم تابناک)1  

در این بخش از مقاله به راهکارهای عملیاتی دشمنان اسالم و راهکارهای عملیاتی اسالم از 

. دیدگاه قرآن می پردازیم  

: راهکارهای عملیاتی مخالفین اسالم علیه اسالم و رهبران الهی و مسلمین) الف   

ایجاد جنگ روانی و تبلیغاتی علیه پیامبران مخصوصا پیامبرگرامی  اسالم و محتوای -1

:  پیام های آنان  

سوره طه و آیه   ۷1و  ۶2و  ۶1تهمت ساحربودن به پیامبر که درآیات *  

سوره زخرف،  30سوره نمل، آیه  13سوره یونس، آیه  ۷۶و  2سوره قلم، آیات  ۵1

سوره  4سوره فرقان و آیه   ۸سوره شعرا،آیه  1۸۵و  1۵3سوره اعراف، آیه  10۹آیه

. ص  
هم دشمنان نظام و انقالب و مردم ما در سخنان رهبران و مسئولین نظام با تشکیک امروز 

. و منقطع نمودن حقایق را طور دیگری به مردم ار ائه می  دهند که مصادیق متعددی داریم  

 23سوره مائده ، 110سوره صافات ، 13تهمت سحر به پیام های پیامبران که در آیات *

سوره یونس به تشر  ۷۶سوره انعام و   ۷سوره زخرف ، 2۹سوره شعرا ، 34سوره نباء ،

. یح آمده است  

سوره ی  10سوره ی توبه ، ۶۵مسخره کردن پیامبران و محتوای پیام آنان که درآیه ی *

سوره  ۵1سوره نساء و  14سوره  انبیاء ، 41سوره یس ، 30سوره انعام ، 10حجر ،

. اعراف آمده است  

مقام معظم رهبری هم نیش می زدند و سخنانشان را به سخریه و و (ره )خمینی به امام 

. استهزاء می گرفتند و افکارشان را مربوط به گذشته ی  صدر اسالم می دانستند  

حسن میرزایی: به قلم   
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صهیونیسم _نفوذ#ناگفته هایی از   

سوره مائده 13آیه طبق   

فُوَن اْلَكلَِم َعْن َمَواِضِعِه ۙ َوَنُسوا حَ فِبَما  اُهْم َوَجَعْلَنا قُلُوَبُهْم َقاِسَیًة ۖ ُیَحرِّ ا ظًّ َنْقِضِهْم ِمیَثاَقُهْم لََعنَّ ا ِممَّ

لُِع َعلَٰى َخاِئَنٍة ِمْنُهْم إاِلَّ َقلِیاًل ِمْنُهْم ۖ َفاْعُف َعْنُهْم َواْصَفْح ۚ إِ  ُروا ِبِه ۚ َواَل َتَزاُل َتطَّ َ ُیِحبُّ  نَّ ُذكِّ هللاَّ

 اْلُمْحِسِنینَ 

آنها را از رحمت خویش دور ساختیم و آنها را دچار . پیمان شکنی نمودند( یهود)چون 

کلمات را از موارد تحریف می کنند و بخشی از آنچه بدان ( به گونه ای که)سنگدلی کردیم، 

اندرز داده شده اند فراموش کردند و پیوسته از ترفند جدید و خیانت آنان با خبر می شوی 

بنابراین از ایشان در گذر و روی ( . که خیانت کار نیستند)،مگر از شمار اندکی از آنها 

.برگردان که خدا نیکوکاران را دوست دارد  

.صهیونیسم از دستورهای الهی سه ویژگی را در این گروه پدید آورده استسرکشی   

تحریف گری ،دروغ پردازی و تغییر نشانه های الهی(1  

بی توجهی به اندرزها و چشم بستن به آنها ( 2  

فعالیت های خیانت آمیز در راه تخریب حق و رسیدن به اهداف شیطانی ( 3  

گویی خیانت و توطئه جزء ذاتی این . متعال ویژگی سوم را مورد اشاره قرار می دهدخدای 

بررسی حوادث . اندیشه است؛ به گونه ای که گویا حیات این جریان به خیانت و ترفند است

برنامه ریزی های . گذشته و حال این جریان گواه صدق و شاهد گویای افشاگری قرآن است

پنهان فرقه صهیونیسم در تاریخ چه بر ضد مسیحیت پیش از اسالم و چه بر ضد اسالم و 

 مسیحیت پس از ظهور اسالم بررسی اینها هم طوالنی و البته ضروری است
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اما آنچه به ما نزدیک تر است و بیداری و هشدار مهمی می دهد ، ترفند شگفت انگیز 

این جریان مخوف در تغییر سرنوشت ملل و مسائل بین الملل در ایجاد بازی 

مارکسیست و حاکمیت کمونیسم در بخش بزرگی از جهان و ایجاد بلوک شرق است که 

جهان را در مدت زمانی به دو بلوک در حال جنگ ، ستیز و غیرقابل جمع قرار داده 

گروهی در بلوک عرب و عده ای در شرق و سالیانی متمادی این گونه در بازی . اند

تا صهیونیسم بتواند در سایه این خیانت به اهداف شوم خود . خیانت آمیزی گرفتار آمدند

.که خواب و خیال جهانی شدن و حاکمیت جهانی است نزدیک و نزدیک تر شود  

فتنه ها و خیانت ها هنگام جمع شدن : البته طبق فرموده حضرت علی علیه السالم 

. ،شناخته می شوند  

ماجرا دخالت صهیونیسم در پیدایش این جریان یعنی بلوک شرق ، هنگامی آشکار شد 

.که بساط آن جمع شد و به زباله دان تاریخ پیوست   

ظهور کمونیسم و بلوک شرق و قدرت یافتن آن به مدت هفتاد سال و سپس افول آن و 

تطبیق این اتفاقات  با مسائل حال حاضر در  جهان و منطقه برای روشن تر شدن 

.عملکرد سلطه گری صهیونیسم در گوشه گوشه جهان ، قابل بررسی است  

 

....ادامه دارد   
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عاشق شهادت باش،هرکجا باشی تو را در تو 

.آغوش خواهد گرفت  

امنیت_مدافع_شهید#  

رضوی_حرم_شهید#  

هیبریدی_جنگ#  

عجمیان_شهید#  

وسعت مکتب سلیمانی از قلب تپنده ی شیعیان 

تا جغرافیای مجاهدان گرفته افغانستان 

مسلمان مدیترانه در حال جذب دل های 

.مشتاق و آزاده است  
سلیمانی_مکتب#  

.اسالمی شاید در فضای مجازی سقوط کند،اما در واقعیت استوار استانقالب   

اسالمی_انقالب#  

ظهور#  

ایم_ایستاده_آخر_تا#  

هر شهید گمنام پرچمدار عزت،سربلندی  و استقالل این مرز وبوم است که تمام وجودش در 

پهنه ی مرزهای کشور با خاک میهن عجین شد و نامش را هم با روح واالی خود به بلندای 

را معرفی خودش آسمان برد تا در ملکوت اعلی با نام رزمنده ای نستوه از ایران اسالمی 

.کند  

گمنام_شهید#  
ام_ایرانی_من#  
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صوتی هادیان سیاسی فعال طرح تحلیل 

 ثامن

هر هفته با تحلیل صوتی اساتید برجسته 

.در خدمت شما بزرگواران هستیم  

اطالع رسانی جلسات در کانال انجام 

.میگردد  

برای اطالع از جلسات کافی است کد زیر 

را با دوربین گوشی همراه خود اسکن 

.کنید  
https://rubika.ir/tahlil_samen 

ارتباطی شما بزرگواران با ایمیل 

 نشریه ثامن

نظرات و پیشنهادات خود را از 

طریق ایمیل نشریه و یا به آی دی 

روبیکای نشریه ثامن ارسال 

.بفرمایید  
samenjournal@gmail.com 

https://rubika.ir/ased_mojahed 

: سخن آخر  

 کانال نشریه ثامن

دانلود آخرین تحلیل های 

هادیان سیاسی فعال کشور 

و محتواهای اختصاصی 

نشریه را در کانال ثامن 

.نیوز دنبال کنید  
https://rubika.ir/samennews 

کانال مرجع معاونت سیاسی 

 سازمان بسیج

بروز ترین تحلیل ها و آخرین 

اخبار سیاسی ایران و منطقه را 

.از این کانال دنبال کنید  

کافی است کد زیر را با دوربین 

.گوشی همراه خود اسکن کنید  
https://rubika.ir/meyar_pb 

نشریه تبیین و روشنگری 

 ثامن 

 شماره اول

1401دی ماه   

به همت جهادگران تبیین در 

طرح ثامن و با مساعدت 

جناب سرهنگ دکتر سید 

 جالل حسینی

آسد مجاهد: گرد آورنده   

سرکار : تنظیم صفحه بندی 

 خانم موالیی 

سرکار خانم : ویراستاری 

 پاکی

تحلیل گران این شماره 

آقای رحمن : نشریه 

 زنگنه،

آقای حسن میرزایی، آقای 

دکتر حیدر زارع، سرکار 

 خانم مقصودی 

آقای یوسف سلحشور، 

سرکار خانم آزاده 

عبداللهی، سرکار خانم 

فائزه خالقی، سرکار خانم 

معصومه سادات حسینی 

 صابر

.از شما تحلیل گران و اساتید دعوت میکنیم تا مارا در پربار تر شدن نشریه یاری دهید  

در صورت تمایل به همکاری با نشریه ثامن به آی دی زیر در پیام رسان روبیکا اعالم 

.بفرمایید  
https://rubika.ir/ased_mojahed 
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