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 سنگر باید بشود، درست قصه این خواهی می اگر 

 و کنـی  درسـت  سنگر نخواهی اگر. عزیزم بکنی
 زنجیـر  هـم  بـا  را هـا  این و ندهی تشکیل را خط

 وجـود  اآلن کـه  اي جزیـره  شکل همین به نکنی،
 بـراي  هـا  مشـهدي . اسـت  همـین  وضعیت دارد،

 بـراي  ساري خودشان، براي ها تهرانی خودشان،
 را همـدیگر  اصـالً . خودش براي گرگان و خودش

. نیسـتید  بـاخبر  هـم  محصـوالت  از. شناسند نمی
 بـراي  تهـران . کند می کار خودش براي خراسان
 عمـار  أیـن  خودش براي این. کند می کار خودش

. نـدارد  خبـر  شـمال  نـدارد،  خبـر  تهران زند، می
 در خـودش،  بـراي  دارد هـرکس  کـه  این خالصه

 کـار  کنـد،  می کار خودش بضاعت حد در و جایی
 حـد  در تولیـدات . بکنـد  توانـد  نمـی  هم دیگري
  .دارد که است اي بودجه و بضاعت

 هـم  فرمانـدهی . ندارد وجود هم فرماندهی مرکز
 نظافت، آقاي بگوید که نیست قصه این سر باالي
 بایستی امشب نگهداري، را جبهه باید شما امروز

 یـا . کننـد  اسـتراحت  بقیـه  باشـی،  داشته هجوم
 را قدرتمان و بگذاریم جانبه همه مانور یک که این

 نشـان  را مـان  افـزاري  نـرم  قدرت بدهیم، نشان
 شـعر،  کاریکاتور، قدرت اي، رسانه قدرت. بدهیم

  ... . و موسیقی
  

  

  

  )مشهد(جبهه فرهنگی انقالب اسالمی دفترمطالعات 
www.rahmashhad.blogfa.com 
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  بعد از گذشت سه دهه، جاي تأسف دارد
ا لَییماًیظفَوزاً ع کُم فَأفُوزعاین آرزو و . ي شماها بودیم اي کاش با شما و در زمان حیات طیبه. تَنَا کُنَّا م

 . »یا لَیتَنَا کُنَّا معک«اما پیوسته این دعا را دارند که . اهللا آقا روحدعاي نسلی است که شما را درك نکرد، 
هاي فکري، فرهنگی،  مردي که تاریخ را متحول کرد و بنیاناالطراف  پی بردن به شخصیت جامعي  الزمه

 .ریزي کرد، جهد، تالش و وقت گذاشتن است سیاسی و اجتماعی جدیدي را در پرتوي اسالم ناب پایه
اهللا به رسالت  در ترویج اندیشه و مکتب سیاسی روحآیا تاکنون پیوسته این سؤال براي ماهم هست که 

اهللا در امتداد  کر روحفا خیر؟ و اکنون بیش از هر زمانی به تداوم و شناخت تتاریخی خودمان عمل کردیم ی
من تشکیل این مرکز را در مشهد مقدس، تحت ظلّ عنایات . کنیم مسیر حرکت انقالب احساس نیاز می

گیرم و اگرچه که خاطرتان هست، خدمت مقام معظم رهبري هم  الرضا به فال نیک می موسی ابن آقا علی
را داشتند که مهندسی فرهنگی، شبیخون دغدغه جوري که خودشان این  ي فرهنگی را آن هبحث جبه

زنند و از این طرف  قریب به یک دهه است دارند فریاد میحداقل فرهنگی، تهاجم فرهنگی و چیزي که 
هاي  حداقل از جانب نهادهاي رسمی و مسئول لبیکی گفته نشده و بازهم مثل همیشه این مردم و نهاد

بعد از . هاي مسئول حتی براي پشتیبانی و حمایت آمادگی الزم را ندارند اند و نهاد ردمی هستند که پیشروم
سه دهه تجربیات ضربات متعددي که خوردیم و متأسفانه . ، این بسیار جاي تأسف داردگذشت سه دهه

ي را اجاره کند و بعد با چه ا بیاید شروع کند که خانهها و مشقّات  بامعضلگونه باشد که، نهادي  نباید این
  !را جمع کنیم و بگوییم بیایید و به هر طریقی روز از نو و روزي از نوجماعت مصیبتی 

 
  و با قلبی مطمئن سفر کرد .ساده زیست و ساده بود

اي، چند خطی از این را گوش بدهید تا بعد به  چند لحظه. ما اهللا نوشته آقا روح ي درباره من یک مطلبی
   .مطلب برسیمجان 

سپس بر او توکل کرد، تا آخر هم بر این . آن روز که مهیاي این نهضت بزرگ شد، ابتدا از خود شروع کرد
علل شکست و پیروزي را . اعتقاد و باور قلبی بود که همه چیز از اوست و ما غیر از خدا کسی را نداریم
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ید ها کاري ندارد، با آقایان نباید این احساس را بکنند که الحمدهللا چون وزیر شدند کسی به آن. نیاید
خصوص از تو، دانشجوي عدالتخواه  به. اند طور که حضرت آقا به ما یاد داده همین. داشته باشیدمطالبه 

جلوي وزیر ارشاد را بگیر که ببشخید آقاي صفار هرندي، شما . مبارز، خواسته است که مطالبه داشته باشی
! را شما راه انداخته باشید و حمایت کرده باشید؟ NGOتا  دو آیا شود بفرمائید که می. سال، آمدید چهار

  .میرد ماهی را هر وقت از آب بگیرند می. دیر شروع کردیم، خیلی دیر است، اما باز هم عیبی ندارد
  

  ...انرژي اتمی داشته باش، اما اگر نیروي ایمان نباشد 
ما به «گوش من گفته است که  سید مرتضی آوینی در. اي را آوردیم نباید به این بنازیم که انرژي هسته

اگر آن را نداشته باشیم، . »اما قدرت در ایمان بسیجی است. اي دسترسی پیدا خواهیم کرد انرژي هسته
ماه، اما از درون   ي مریخ بود و یک پایش در کره اش، یک پایش در کره ي قدرت نظامی روسیه با همه

. افتد براي ما هم می خیلی راحتاین اتفاق . ه داردنتوانست در مقابل جنگ نرم خودش را نگ. فرو پاشید
  .بینیم اثراتش را هم داریم می

باید . تشکر کنمي دوستانی که همت کردند و این هسته را تشکیل دادند  بار دیگر از همه لذا جادارد یک
یم توان می. اگر جایی ضعف و نقصی بود، برطرف کنند. ي دوستان بیایند و محفل را گرم کنند بقیه

یکی در خراسان جنوبی، یکی در شمال، یکی در بروجرد، . هاي دیگر گسترش دهیم مان را با شهر ارتباط
کنیم و خط را تشکیل دهیم تا بتوانیم براي روزهاي متصل هم  سپس این نقاط را به. یکی در جنوب

  .بحران آماده باشیم
دفتر شهادت را به روي ما باز کن و ما را از آن  کتاب و. را در ما زنده بدار  ي انقالبی خداوندا بغض و کینه

  . محروم نکن
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ي شما خبردار هستید و حضور دارید، اما این کشتی  ، همه...کنفرانس و یک نمایشگاه در برلین و کن و 
آن هستند، شماها که موظف بودید نیستید؟ داخل ملت  هفتاد و دوجا راه بیافتد و از  از آنخواهد  میکه 

تا چهار افتد، آن موقع  چرا اصالً ما خبر نداشتیم؟ یک چنین شخصی با یک چنین هویتی دارد راه می
  .ي مجلس نفرستادید نماینده

خط براي گرماگرم  دوسال دفاع مقدس  هشتخواند، اما در  می »تفنگت را زمین بگذار«چه طور است که 
خوانند، اما به  ي سبز می هاي رزمندگان اسالم نخواند؟ در حمایت از جبهه ي گرم کردن جبههها، برا جبهه

چه دارد  در این مملکت! جا هستند و دوباره کنسرت و برنامه خوابد دوباره این که آتش می محض این
کمک خواهد  و این تشکیالت می NGOطور است که وقتی این نظام براي حمایت از این  چه! گذرد می

میلیون  دویستتا تابلویی که گذاشته، سریع باید  چهارآید، اما هدیه تهرانی براي  کند جانش باال می
  بگیرد؟وام تومان 

  
  !زنی مرگ بر گرگ؟ اگر گرگ حمله کند، فریاد می

که بخواهیم تظاهرات برگزار کنیم و مرگ  برادر عزیز، این
ها یک سري  این. بر آمریکا سر بدهیم، جاي خودش

است، ولی مگر  هاي نمایشی است، خیلی هم خوب حرکت
زند، بریزم  ام که هر روز که گرگ به من می من دیوانه

ي ذاتی  این گرگ وظیفه! بیرون و بگویم مرگ بر گرگ
اگر آمریکایی و اسرائیلی این . دهد خودش را دارد انجام می

 روینکه در کشتی آزادي  این. کند کار را نکند کسی باور نمی
غده . دهد آورد و ملیت سوئدي را به کشتن می فرود می

. سرطانی، معیوب و درنده خو است، اصالً ذاتش این است
طور نیست که اگر ما با او کار نداشته باشیم، او هم با ما  این

غده "ي قشنگی گفته است که  امام جمله. کار نداشته باشد
حتی اگر پا یا دستت را از . زیر عمل جراحی بروي باید بپذیري که براي درمان این غده. "سرطانی است

  .کند اگر این کار را نکنی، کل پیکره را مختل می. دست بدهی
  

  مطالبه داشته باشید ؛یک گام باالتر
سال تمام شود، این است که  سهکه این  خصوص قبل از این اهللا، به هاي بزرگ حزب یکی از مسئولیت

باید گراست،  برکات دو دوره دولت عدالت کنید، که این از  خوب رصد میطور که  همان. مطالبه داشته باشد
اي پیش  اي که معارضه گونه اما مطالبه به. از این اتفاق بیافتد، باید مطالبه داشته باشیدباالتر یک گام 

ــیش ــ از ب ــراهچ و رازه  دص
NGO انجمن! دادند تشکیل 

 ،... و رقاصان خانه عکاسان،
 از تـر  قـوي  و نژاد احمدي که

 توانـد  نمـی  هـم  نژاد احمدي
 داده هـا  ایـن  به که امکاناتی

 که جا هر. بگیرد پس را شده
 هـزار  صداي بگذاري، دست

 .آید می در نفر

 سنگر بکنید، جبهه بسازید 

٢ 
 

از مالمت . دانست اه را میآفات ر ي اخیر بررسی کرده بود و هاي یک سده خاصه در نهضت
چیز را براي   اي نداشت و در طول مسیر نهضت هیچ شد و ترس در دلش خانه کنندگان خسته نمی مالمت

ساده بود، ساده زیست، و ساده با قلبی مطمئن، روحی شاد و ضمیري امیدوار به فضل . خواست خود نمی
  .پروردگار سفر کرد

هاي نزدیکان و  ي توصیه رغم همه علی. ي روز شد کرد و مسئله قلوب زیادي را در داخل و خارج تسخیر
سلکان خود که وقتش نیست و ما مأمور به این کار بزرگ نیستیم، بر این باور بود که ما موظّف به  هم

ي زیبا  یاد ماندنی با همان لهجه ي به و بیان این کلمه. اداي تکلیف هستیم و حصول نتیجه فرع آن است
بخواهیم، ثانیاً تغییر را از درون و از خود شروع کنیم، ثالثاً وحدت کلمه  شرط آن که اوالً  شَد، به که می

  .داشته باشیم و رابعاً پشتیبان والیت فقیه باشیم تا آسیبی به این ملت و مملکت نرسد
  

  اند گهوارهسربازان من در 
شود  در عصري که همه چیز داللت بر نتوانستن و نمی

داشت، با تزِ خون بر شمشیر پیروز است، جنگ نرم خود 
شاهی و حامیان آمریکایی شروع کرد  را علیه سیستم ستم

اش گرفتند، که براي این  و آن هنگامی که به سخره
که سربازانش در : حرکت قواي الزم را نداري، گفت

اند و در کمتر از دو دهه سربازانش در صحنه نبرد  گهواره
ي  در طول یک دهه. یادماندنی کردند کارهایی بس به

طالیی حکومتش، قدرت اسالم و حکومت و دولت 
ي ظالمان و ستمگران کشاند و  اسالمی را به رخ همه

  .»اَالسالم یعلو و الیعلی علیه«ثابت نمود که 
چشم و دل مظلومان و سیلی ي امیدي که او در  بارقه

ي آنان را به فکر رهایی از چنگال و اسارت مستکبران  هاي جهان کاشت، همه ها و پا برهنه خورده
  .انداخت

هاي ابرقدرت شرق را گمانه زد و آن را به رهبر امپراتور شرق متذکر شد و واقع  صداي شکستن استخوان
ي فلسطین را نه  مسئله. ت تمام فروپاشی غرب را نوید دادو نیز با قاطعی. کرد بینی می شد آن چیز که پیش
ي اصلی جهان اسالم و عمق استراتژي  اي، بلکه به عنوان مسئله ي عربی و منطقه به عنوان یک مسئله

ي سرطان اسرائیل را به عنوان چالش  جمهوري اسالمی رقم زد و مبارزه با صهیونیسم و از بین بردن غده
  .دانست رب میاصلی جهان اسالم با غ

  

ــس ــت ب ــر، اس ــا دیگ ــول م  گ
 تظـاهرات  برویـد . خـوریم  نمی

  ! نه! حجاب براي
 رفتــیم مــی کــه مــوقعی آن

ــاهرات ــن و تظ ــا، ای ــه ه ــا ب  م
 چماق با و تظاهرات با: گفتند می

 اي ریشـه  بایـد . دهد نمی جواب
 کـار  اي ریشه شما ولی! کرد کار

 زدید را حجاب ي ریشه و کردید
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  !، البته بدون سرباز پیادهقدرتمند ي خمینی به مثابه یک توپخانه
رو بود که یکی از بهترین جمالت را شاید  در این مسیر نیز با مشکالت فراوان خارجی و داخلی روبه

ي قدرتمند،  خمینی به مثابه یک توپخانه  :مصطفی طالس، وزیر دفاع وقت سوریه، برایش گفته است که
را االسف سرباز پیاده  نمود اما مع ها را غافلگیر می ریخت و آن آتش خدا را روي مرکز فرماندهی دشمن می

براساس دروس محکمی که طی گفتارش و راهبري امت . هاي خطوط دشمن نداشت براي تسخیر سنگر
توان  هاي عمیق انجام داد، تا سالیان سال می هاي تاریک و پرتگاه زده و از گذرگاه در عبور از دریاي طوفان

اند،  ها نوشته گوناگونی براي سرکوب انقالب هاي نرم افزاري فرمول جدید مبارزه را، در عصري که برنامه
ها گریخت و به قول خودش چنان سیلی محکمی به گوش آمریکا نواخت که  کار بست و از دام آن به

ي  اکنون به عنوان دستاورد، جداي از تحوالتی که در پایان هزاره. درپیمانانش را کور ک برقش چشم هم
ي  ي طالیی مستندي به جاي مانده که متأسفانه ذائقه حیفهجلد ص بیست و یکدوم ایجاد کرد، از او 

ها و  ها و مراکز آموزشی و دانشگاه و به دلیل عدم انجام رسالت رسانه. اي به خواندنش ندارد موجود عالقه
ي کسانی که از آزادي و فراغ بال خود را مدیون اویند کمتر توجه به ارائه تفکراتش و  افراد ذیربط و همه

جلدي، گوهري ازدستورالعمل زندگی و  بیست و یکحال ماییم وارث یک مانیفست . آن را دارند صیانت از
اللهی که مهیاست یا براي درك او و پذیرش این تفکر، که به نظر ما تنها و یگانه  مبارزه با مدل روح

  .راهکار ایستادگی و مقاومت است، و یا اعراض از آن و پذیرش خذعبالت و راهکارهاي دیگر
اهللا در  کر روحفهاي موجود در نظام و خارج از آن، ریشه در نوع نگرش ت بر این باوریم که اساس درگیر

بدین منظور هر قدم اندکی که در جهت شناخت مبانی . یک جبهه و مابقی در طرف مقابلش قرار دارد
حرکت نزدیک اعتقادي این منجی بزرگ قرن بتوان برداشت، مارا یک گام به ثبات و نیز استمرار 

در این میان خداوند منان را شاکریم که خلف صالحش، رهبر عزیز، با تکیه بر همان اصول  .نماید می
اهللا ترغیب  مرد پاسداري نموده و پیوسته ما را بر استمرار راه روح تاکنون به بهترین وجه از هدف آن بزرگ

  .کرده است
  

  جبهه یعنی یک سري عناصر و ملزومات
ي فرهنگی انقالب اسالمی، لفظ جبهه  گوییم جبهه بریم و می کار می اسمی که به. ي کوتاه اما چند نکته

  . خودش دارددنبال  بهیک سري عناصر را 
1ن، ـ جبهه از یک لَجي نبرد ي جلوي منطقه مخفّف لبهمن که یک خط ، تشکیل شده که در این لَجم

چیدمانی از دو یا چند نیروي متخاصم در . اند آرایی کرده کنند و صف یاست، دو یا چند نیرو با هم مقابله م
  . میدان

حتی روي هوا هم که . ها، وجود دارد القتال، به قول آن که گفتیم میدان، یک زمین نبرد و عرض ـ همین2
  .کنیم الق میطهست بازهم فضاي نبرد را براي او زمین ا
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در . دهد معلوم است که جواب نمی! خواهیم بیاییم بیرون و دوباره با تظاهرات و چماق من و تو می
این اي،  ، همه را هل دادهاي اي، تشویق و ترغیب کرده و آن قیافه پخش کردهمدل ات او را با آن  رسانه

بس . طوري اآلن بیاید و بگوید مرگ بر فالن و درود بر فالن چه حاال! اي و فرهنگ کردهنهادینه  قصه را
  .است هگذشت دهه از این مدل است دیگر، حداقل سه

  
  سنگر بکنید، جبهه بسازید

اگر نخواهی سنگر درست کنی و خط را . باید سنگر بکنی عزیزم ،شودبدرست این قصه خواهی  میاگر 
اي که اآلن وجود دارد، وضعیت همین  زنجیر نکنی، به همین شکل جزیره ها را با هم اینتشکیل ندهی و 

. ها براي خودشان، ساري براي خودش و گرگان براي خودش ها براي خودشان، تهرانی مشهدي. است
تهران . کند خراسان براي خودش کار می. از محصوالت هم باخبر نیستید. دشناسن نمی همدیگر رااصالً 

خالصه . زند، تهران خبر ندارد، شمال خبر ندارد عمار می این براي خودش أین. کند براي خودش کار می
تواند  کند، کار دیگري هم نمی براي خودش، در جایی و در حد بضاعت خودش کار میدارد که هرکس  این

  .اي است که دارد لیدات در حد بضاعت و بودجهتو. بکند
امروز  ،نظافتفرماندهی هم باالي سر این قصه نیست که بگوید آقاي . مرکز فرماندهی هم وجود ندارد

که یک مانور  یا این. ، امشب بایستی هجوم داشته باشی، بقیه استراحت کنندينگهدارجبهه را  شما باید
رت اي، قد قدرت رسانه. مان را نشان بدهیم افزاري نشان بدهیم، قدرت نرمجانبه بگذاریم و قدرتمان را  همه

  ....کاریکاتور، شعر، موسیقی و 
  

  امروز جاي ما اینجا نیست
رهبر به . گوین هرزه اشغال کرده بودم، در قلب اروپا بوده است، وسط بوسنیدو دهه پیش خطی که من 

. شرایط ازدواج فراهم بود، ازدواج کن، خط را تثبیت کنجا، اگر  ها گفته بود که پسرم وقتی رفتی آن آن
ها  هاي آفریقا انجام دادید و آفریقا را به اسم تو و شیرازي سال قبل در آفریقا و زنگباري ششصدکاري که 

سال، صلح دایتون تحمیل شد و  ازدواج نکردي، بعد از کمتر از یک. جا بمان برو ازدواج کن و آن. دانند می
الدن و جماعت عرب آنجا ماندند چرا که ازدواج کرده  ریختند، اما بنبیرون مان را  ک لگد همهآمدند با ی

ها  اما ایرانی. از همین راه خط را تثبت کردند. ها جنبه بوسنیایی دارند بودند و زادولد کرده بودند، اآلن این
  .در بازي مار و پله برگشتند به اول کار، نقطه سر خط

جمع  هم دوراي، امروز جاي ما اینجا نیست، که خیلی شاد باشیم، که  از دست دادههاي زیادي را  خط
  . ایم شده

بله، اگر نرفتی باید صبر کنی تا یک لنج تهیه بکنند و یک سري آدم دیوانه را سوار کنند و بیاندازند پشت 
طور براي یک  که چهبراي من سؤال است  .ناوگان اردوغان تا بروند آنجا و یک پرچم تکان بدهند
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جرأت و توان این را . جا چیدمان صورت گرفته است در همه! هم بریزي را به شانتوانی ساختار باشی، نمی
یک . باید تاکتیک دیگري را استفاده کرد... . نداري که بخواهی پاکسازي کنی؛ در ارشاد، در شهرداري و 

 سال هستم، به موازات این جریانی 8سال نه،  4تواند این باشد که آقاي احمدي نژاد بگوید  تاکتیک می
  .افتد، یک جریان سالم موازي را ایجاد کنم که در شهرداري، در استانداري و در ارشاد دارد اتفاق می

  
  درست تشخیص داده ایم

دوستان، عزیزان، روحانیونی که در محفل نشستید، 
ي فرهنگی انقالب،  هاي خوب جبهه بچه ي همه
هاي راه و سایر دوستان  هاي آرمان، بچه بچه

سسات کوچک و بزرگی که این وضعیت را ؤم
 ،و دقیقاً به این قصه توجه داریدتشخیص دادید 

راهی نداریم، در  جز این ما به. درست تشخیص دادید
طور پول خرج   کلینتون این اي که هیالري جبهه

اند و دارند هزینه  شلول را از رو بستهکند، شی می
  .کنند می

دست  کند، اما اصالً به آن بنده خدا کاریکاتور کار می
دست  نویسد اما به آن یکی طنز می. رسد کسی نمی
اصالً ! خیلی ول است این جبهه. رسد کسی نمی

اگر به داد این ! گذاشت  شود جبهه اسمش را نمی
برود باال رود و اگر تلفات  جبهه نرسیم، تلفات باال می

  .و توجه نکنیم، اتفاقی که در اُحد افتاد براي ما هم خواهد افتاد
ترس من آن است که در «: اش، این را گفته است و در گوشم هست که بینی ي قدرت پیش با همه امام

. »صد سال دیگر نتوانیم قامت راست بکنیم ما، این انقالب زمین بخورد و تا یک توجهی ما و بیاثر اهمال 
ترس من و خوف من آن است که شاه راه بیرون کردیم، اما مجدداً فرهنگ شاهنشاهی احیاء شود و تا «

  .است بازي نداشته با ماها را در گوش ما گفته و  این. »ي دیگر هم نتوانیم اسالم را احیاء کنیم هزاره یک
  

  !دني حجاب را زد د و ریشهناي کارکرد ریشه
! بروید تظاهرات براي حجاب. خوریم ي حجاب آمد، بس است دیگر، ما گول نمی این اتفاقی که برسر قصه

باید  .دهد با تظاهرات و با چماق جواب نمی: گفتند ها، به ما می رفتیم تظاهرات و این آن موقعی که می! نه
اي کار کردند، حاال  دو دهه ریشه. زدید را حجاب ي و ریشه کردیدکار اي  ریشهشما  لیو! کردکار اي  ریشه

 هــاي اســتخوان شکســتن صــداي
 را آن و زد گمانـه  را شرق ابرقدرت

 و شد متذکر شرق امپراتور رهبر به
 بینـی  پـیش  کـه  چیـز  آن شد واقع

 تمـام  قاطعیـت  بـا  نیـز  و. کرد می
ــد را غـــرب فروپاشـــی . داد نویـ

 عنـوان  بـه  نه را فلسطین ي مسئله
 اي، منطقـه  و عربـی  ي مسـئله  یک
 جهان اصلی ي مسئله عنوان به بلکه

 جمهـوري  استراتژي عمق و اسالم
 .زد رقم اسالمی
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ها یک سري  از این یگانهر کدام . اند آرایی کرده طراف صف ها در دو در این میان هم یک سري از یگان
که چریک و  زرهی است، پیاده است، مکانیزه است، هوا برد است، دریایی است یا این. شاخصه دارند

. ي هستدیگرهاي  ها و زیرمجموعه ها عناصر، مجموعه باز در این یگان. نیروي مخصوص است
آتش است، تک تیرانداز است، اطالعات عملیات است، تخریب  بان است، پشتیبان است، دیده لجستیک

  .اند که وظیفه و رسالت خودشان را در این خط انجام بدهند ها هرکدام موظف این. ... است، امداد است و 
  

  !خواهم اینجا را بسازم و برنامه، جایی را تخریب کنی و بگویی میبدون نقشه شود  نمی
اتفاق افتاده است و ما درمیانش هستیم و تا همین اآلن کلی تلفات دادیم،  اگر اعتقاد داریم که جنگ نرم

 پالنکنند که بیایید و این  میتأکید م بر این ئکه حضرت آقا دا این. باید برایش چاره اندیشی کنیم
جوري این زمین را بگیرید و بخواهید  شود همین مهندسی فرهنگی را بریزید، به این علت است که نمی

خواهد، به طرح احتیاج دارد، آرشیتکتورها باید جمع شوند و پالن مهندسی اینجا  را بسازید، پالن می اینجا
را ... تیرآهن، سیمان، آجر و . خواهیم یک برج بسازیم شود تخریب کنی بعد بگویی می نمی. را بریزند

هر جایی شود  می ها کجاست؟ باالخره جاي ستون. برسر ریختباید بریزي بعد فکر کنی که چه خاکی 
  .خواهد پالن می ستون بزنی؟ جاي چاه کجاست؟ جاي فالن کجاست؟

سال  کیلومتر از فاو تا پیرانشهر مورد تعرض قرار گرفت، تا یک 1300ـ  1400که  اول جبهه و جنگ
بود که هرکسی از کوي و برزن خودش درس و مشق و حوزه و کار و زندگی را رها کرد، به این مشکل 

هاي فالن، فاو، شلمچه، طالئیه، چزابه، کردستان، تنگه  دهالویه، تپه. سر از یک جایی درآورد یک طریقی
هاي نفوذي دشمن یک خط  که هرکسی رفت و بر حسب ضرورت در محور خالصه این... . باویسی و 

  .کوچک تشکیل داد و وضعیت را تثبیت کرد و سعی کرد که جلوي نفوذ دشمن را بگیرد
  

  ...هست  تا شیطنت ها
صدر و خیانت او و یارانش  سالی که شیطنت بنی در طول یک

اصالً سپاه . ي مهلکی به دشمن بزنیم بود، ما نتوانستیم ضربه
هاي  یکی از خیانت. شدند و قواي نظامی با هم متحد نمی

هایش وجود دارد که رسماً  نامه. بزرگ این ملعون، همین بود
یک دست  حتی یک فشنگ وحق ندارید دستور داده بود که 

هاي  ها صحبت این. هاي مردمی کمک کنید لباس به نیرو
ماه قبل به من گفته  ششصدر است، حداقل از  خود بنی 

بودند که قرار است این اتفاق بیافتد و تو حق نداري بیش از 
گیر است به سمت  هزار نیرویی که در کردستان زمین دویست

ــام ــا ام ــه ب ــدرت ي هم  ق
 گفتـه  را این اش، بینی پیش
: که هست گوشم در و است

 در کـه  است آن من ترس«
 ما، توجهی بی و ما اهمال اثر

 و بخـورد  زمـین  انقالب این
 نتوانیم دیگر سال صد یک تا

 .»بکنیم راست قامت
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اي که در غرب کشور برگزار شده بود و  آقاي شمخانی به تو گفته شده بود که در جلسه. جنوب بکشانی
دهد  نشان می... چیدمان عراق در مقابل قصر شیرین و : هاي سپاه گفتند بود، بچهدر آن محمد بروجردي 

اما . رسد مشام میکه بوي هجمه و تجاوز به  خواهند هجمه کنند و بیایند داخل و این ها می که این
  .کرد صدر مسخره می بنی
  

   فقط به خاطر همین لرزاندن دل جهان اسالم محکوم هستند
کلیدش  88الحمد اهللا از برکات جنگ نرم است که از سال 

که تا قبل  چرا. دانیم خورده شد، ما این را توفیق و برکت می
ها یک  گفتند این رفتیم صحبت کنیم، می از این هر جا می

کرم و  این اهللا. پا کنند خواهند آتش به اند که می سري دیوانه
خواهند  و میروند  میسعید قاسمی این طرف و آن طرف 

  .هیزم بریزند
ها  این دخترمهزار دفعه گفتیم که عزیزم نخوابی، پسرم و 

. آسفالت کردند اهللا را دهه تفکر روح کنند، دو دارند کار می
دو مرتبه از . سال احمدي نژاد آمد چهاردلت خوش نباشد که 

  .گیرند می ما
اي که  دانم، بیش از تلفات و ضایعه فلذا این را برکت می

 سی، چهلخاطر این  خیانت بزرگی که شد، نه به: اي اتفاق افتاد که آقا سیدعلی گفتند ضایعه. اتفاق افتاد
سه  اینشهید شدند که در جاي خودش هر قطره خون ناحقی که ریخته شد این میدان ي که در نفر

ها نخست وزیر امام بود و دیگري  ها کفیل شهداي امام بود، یکی از آن عنصر احمق که یکی از آن
که کت و شلوار ریاست  ، هر سه نفرشان در اثر اینباید جواب بدهند ي نیروهاي جنگ بود فرمانده

دانستند  خاطر اسالم ناب و اسالم فالن می هوري را براي خودشان دوخته بودند و این جنگیدن را نه بهجم
  .خاطر کسب کرسی ریاست جمهوري مملکت بود که فقط به

و   قدر که دل آن فلسطینی و افغانی و بنگالدشی و محرومین افتاد و همیندر جهان اسالم این اتفاقی که  
ي حرکت ضداستکباري و ضدامپریالیستی دارد  مستضعفین جهان را لرزاند که چه اتفاقی براي قلب تپنده

دار  براي همین یک مقوله که آبروي نظام را خدشهبایستی . افتد، براي این بایستی محاکمه شوند می
ي قوي وجود ندارد، نه در سیستم قضائی ما، نه در سیستم  اما این پنجه. کنندچوب در آستینشان  کردند،

مسموم بسیاري از جاها که خودشان هم در  خاطر این به. ما  ي ي مقننه اجرایی ما و نه در سیستم قوه
  .هستند

  

 از هم ما خود که این رغم علی
 نواقص داراي ها دانستی نظر

 و ایـدئولوژیک  هـاي  ضعف و
 همین با باید هستیم، اعتقادي

 را خـط  هم بضاعت و قدرت
 هـم  کنیم، تثبیت و داریم نگه

 بــرویم دوبـاره  گــام بـه  گـام 
 ایـم  داده دست از که جاهایی

 .بگیریم را
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  !براي روز مبادا NGOبیش از هزار 
توانستم این جماعت را جمع  میدر مشهد چه موقع . موج ایجاد شد اما از این بابت بسیار خوشحالم که این

همه مشغول هستند  هللالحمداما . که خودشان این دغدغه را داشته باشند که باید کاري کرد! کنم؟
. اي تشکیل بدهی NGOشود، باید سازمانی، نهادي و  طوري نمی عزیزم این. روند باسرعت هم پیش می

نژاد و  ، که احمدي...انجمن عکاسان، خانه رقاصان و ! تشکیل دادند NGO هزار و چهارصدبیش از 
  . ها داده شده را پس بگیرد تواند امکاناتی که به این تر از احمدي نژاد هم نمی قوي

نگاه به وزارت ارشاد وزیر ارشاد جدید خودش که . آید هر جا که دست بگذاري، صداي هزار نفر در می
نفر  پنجروابط عمومی که باید . نفر در روابط عمومی هستند صد و پنجاهفقط . رود کند، سرش گیج می می

وزیر ارشاد از پشت ساختمان با یک آسانسور باال . اند چیده شده جا آننفر آدم در  صد و پنجاهدر آن باشد، 
بافند و دنبال فالن هستند، سرش گیج  ها بیافتد، که دارند کاموا می به ایننگاهش رود، چراکه اگر  می
  .رود می

الري در وزارت کشور اجرا کرد یا  همان طرحی که موسوي. عزیز من بیایید حداقل طرحی را اجرا کنید
 چهارها چه کردند؟ گفتند ما  ها عمل کنیم، مگر آن مدل آن. آقاي مهاجرانی که وزارت ارشاد را گرفت

. تشکیل بدهیم NGO، بیش از هزار براي روزهاي مبادااین است که،  ها یکی از راه. سال بیشتر نیستیم
بعد با . به یکی جا دادند و به یکی پول دادندتوانستند  روزهایی تا چه روزهایی است؟ پارسالروزهاي مبادا 

آیند از شجریان تا عکاسان و  همه هم می. کشند میها  ، همه را به کف خیاباندر مقابل نظامیک سوت، 
  ... .ان و فیلم سازان و هنر پیشگان ورقاص

شود  در جنگ نرم بایستی نرم مقابله کرد، نمی. سال دست شما بودچهار . طوري عمل کنید شما هم همان
و بخواهند د نبیایاین آخر قصه است که اگر بخواهند به کف خیابان . با چوب و چماق کف خیابان آمد

نه این . دهد ها اجازه نمی آنبه یجاد کنند و خون بریزند، نظام مخلّ سیستم و نظام باشند، دلهره و هراس ا
  .پذیرد نمی راچیزي چنین جاي دنیا  نظام، که هیچ

  
  !هم بریزي را به شانتوانی ساختار اللهی هم باشی، نمی حزب گانیخدا

دانند که  ها خودشان می در ادامه این. و نهاد مردمی تشکیل دادNGO براي مقابله با جنگ نرم، باید 
امروزه این اتفاق به شکل اساسی افتاده است و باید . کار کنند، باالخره خاکی بر سرشان خواهند ریخت چه

اللهی است، اما مطالبی  که در آموزش و پرورش، رئیس آموزش و پرورش حزب یعنی چه؟ یعنی این. بیافتد
شود، از آن یک عنصر انقالبی و بچه مسلمان  ها بزرگ می سال دارد با آن ده، دوازدهمن در ي  که بچه

  . آید متعهد بیرون نمی
دلیل  اینها، به  در این سیستم. هاي ما این از آموزش و پرورش، ایضاً در در صدا و سیماي ما و در رسانه

اللهی هم  گان حزبحتی اگر خدای! تدهد، سخت اس نمی که کار کردند و عناصر گذاشتند دیگر جواب


