شماره دوم

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
پروژه ی نفوذ ( نفوذ فردی)
(تطبیق کالم علی علیه السالم با سخنان مقام معظم رهبری «مدظله»)

منحرفان ،مالک کارهایشان را شیطان قرار دادند من به شما عرض کنم شیطان که قرآن ،در منطق
دین آن را مظهر شرّ و فساد دانسته است .در منطق انقالب هم موجود دارد .این شیطان « استکبار »
است که دشمن انقالب است .از همه شیطان ها رذلتر و خبیثتر ،دولت ایالت متحده آمریکاست.
1331/1/3

وشیطان هم آنها را عناصر ضعیف را در دام خود قرار داد با عواملی مالی..بَرده خود می کند

امروز این کار در دنیا رایج است .دست در کیسه ی فتوت خودشان  -فتوت شیطانی  -می کنند،
کسانی را که دهانهایشان برای مال دنیا باز است ،شناسایی نموده و با پول می خرند و اسیر خودشان
می کنند.

33/9/2

به وسیله ی این افراد حقیر و ضعیف ،دنبال منافع خودشانند.

99/11/11

پس (شیطان )

درسینه ها ی آنان تخم کرد و جوجه گذاشت و به تدریج در خرد های آنان نفوذ کرد و با
چشمهایشان نگریست و با زبانشان سخن گفت.گاهی نفوذ اینجوری است .نفوذ شخصی است..فرض
کنید شما یک دم و دستگاهی دارید ،یک مسئولی هستید؛ یک نفر را با چهره ی آرایش شده ،بزک
شده ،با ماسک در مجموعه ی شما بفرستند؛ شما خیال کنید دوست است در حالی که او دوست
نیست ،تا او بتواند کار خودش را انجام بدهد( 91/9/1 .پس) مراقب باشیم در تصمیم گیری ما ،در
فکر و سخن ما اراده ی شیطانی وارد نشود

92/11/21

اقدامی که در آن بوی تفرقه و اختالف هست .از

سوی دشمن است .چه زننده ی آن حرف و دهنده ی آن پیشنهاد ،خودش بداند و چه نداند .تا
دیدید چنین چیزی مطرح شد فوراًٌ هوشیارانه آن را دفع کنید .نگذارید اختالف ایجاد بشود اختالف
از شیطان است.

11/3/11

پس آنها را گرفتار خطاها و لغزش ها کرد و نادرستی را در نظرشان آراست

،کار های آنان مانند کار کسی است که شیطان در قدرتش شریک شده و زبان او را به باطل گویا
کرده است .خیلی باید مواظب بود .چون انسان همیشه در معرض امتحان است ،این را بدانید؛ و
میدانید ،در معارف اسالمی واضح است .یعنی انسان وقتی بلعم باعورا هم بشود -کسی که دعای او از
درگاه خدا ردخور ندارد و هرچه دعا کند مستجاب میشود -و به اینجا هم برسد ،باز
جای لغزش وجود دارد ،ممکن است بلغزد.

91/9/1

اگر کسی اعلم و افقه هم باشد ،اما نتواند بفهمد

و ببیند که نظام اسالمی ،امروز در ایران اسالمی ،چطور بر مبنای حق قیام کرده و چطور نظام جاهلىِ
مبنی بر گناه و فسق و فجور و ظلم را از بین بُرده  -طوری که امروز هم همه نظامهای مبنی بر فسق
و فجور ،از شیطان بزرگ امریکا تا اعوان و انصارش ،و همه فاسدهای دنیا با این نظام می جنگند  -و
حتی با آنها هم صدا شود و برای آنها خوراک درست کند و از اینکه آنها تحریکش کنند خوشحال
شود ،خاک بر سرِ آن عالم اعلم و افقه! خاک بر سرِ آن عالِمی که قلباًٌ خوش حال شود 33/1/22.اینها
مثل شیطانند .در دعای صحیفه سجادیه می فرماید :شیطان وقتی که من را دچار می کند ،بعد نگاه
می کند آن طرف – به تعبیر بنده – به من می خندند ،به من پشت می کند ،اعتنایی نمی کند .اینها
اینجورند.
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