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  گمنام مطرح شد:  يشهدا يهفتگ تيدر هئ

/جوانها رهبرشان را در يدر انقالب اسالم يديجد ةرهبر انقالب به جوانان غرب؛ آغاز مرحل امي: پانيپناه
  عرصه تنها نگذارند نيا

 يشهدا ئتيدر ه» اسالم يليتحل خيتار ةدرسنام« يهفتگ يسخنران ةجلس نيو سوم يدر س ان،يپناه رضايعل نياالسالم و المسلم حجت
  رهبر انقالب اشاره كردند: اميپ تياسالم به اهم خيدر تار نيد غيتبل يها وهيو ش گاهيجا يضمن بررس شود، يجمعه برگزار م يگمنام كه شبها

  رقم خورد   يدر انقالب اسالم يديجد ةرهبر انقالب به جوانان غرب، مرحل اميپ با
 15 اميقرار هستند: ق نيانقالب ما در آن مراحل، ورق خورده است از ا يها كه فصل يمراحل انقالب اسالم نياز مهمتر يبرخ 

ما  ميمستق يريكه آغاز درگ يجاسوس ةالن ريبهمن، تسخ 22انقالب در  يروزيقم، پ يد 19گسترده از  يها خرداد، شروع تظاهرات
از انقالب ما رقم خورده  يديجد ةها، مرحل زمان نيدر هر كدام از ا ؛يمقام معظم رهبر تيوال ازبا استكبار بود، دفاع مقدس و آغ

و  ييجوانان اروپا يبرا يمقام معظم رهبر روزيما رخ داده است. د يدر انقالب اسالم دياز مراحل جد يكيروزها،  نياست. اما در ا
  ساده انگاشته شود. ديو نبا شود يم حسوبم يمهم ارينوشتند كه موضوع بس يا نامه يشمال يكايآمر

  منتقل كرد؟ اميپ نيدر كنار ا توان يرا م ي/چه مطالبديبا مردم جهان ارتباط برقرار كن نترنتيا قيطر از
 بـا مـردم جهـان ارتبـاط      نترنتيا قيودم كه از طربنده قبالً بارها به جوانان و دوستان خودم عرض كرده ب

 ةرهبـر انقـالب، سـوژ    اميپ نيامروز ا يول - ديو مطالب ناب خودتان را به آنها منتقل كن ها اميو پ ديبرقرار كن
ـ از مطالب و اطالعـات را در كنـار ا   ياريبس ديتوان ياست كه شما جوانان م يمناسب اريو محور بس يخبر  ني
ـ آنها بـازگو كن  يبرا ديتوان  يكه م ياز مطالب يكيمثالً  ديمنتقل كن - ها يو غرب-  ها ييبه اروپا ام،يپ ـ  د،ي  يمعرف

بـا جوانـان و    شـان يكه از ارتبـاط ا  يريها و تصاو عكس نكهيا ايبه آنهاست.  يمقام معظم رهبر تيشخص
جالب و  اريبس يكارها ها نهيزم ني. در اديمنتقل كن ها ييوجود دارد را به اروپا شانيجوانان با ا يارتباط عاطف

  انجام داد. توان يم يرگذاريتأث
ما اهل كوفه «كه:  ديشعار را در عمل اثبات كن نيشما جوانان آغاز شده/ا يبرا تياز فعال يديجد فصل

  »تنها بماند يعل م،يستين
 خوب گشوده  طور نيباب، ا نيحال ا شما جوانان آغاز شده است كه تا به يبرا تياز فعال يدياالن فصل جد

ـ شما قرار دارد. و بـا ا  اريدر اخت - يگر و روشن-  يرسان هر نوع اطالع ينشده بود. جهان غرب برا ـ پ ني  ام،ي
ـ عرصه تنهـا بگذار  نيرهبر خودتان را در ا ديآمده است و شما نبا ديشما پد يبرا يمناسب اريفرصت بس . دي

در واقع رهبر انقالب، به » تنها بماند يعل م،يستيكوفه ن ما اهل«كه:  ديشعار را در عمل اثبات كن نيا ديشما با
ـ را تنهـا بگذار  شانيا دياند، و شما نبا وارد شده يخط مقدم ارتباط با جوانان غرب ـ . بادي ـ گيپ دي ـ كن يري . دي

 يبه شـما بسـتگ   نيشود و ا يقطب ةمثل ستار ديدر آسمان باشد، بلكه با هابش كيمثل  اميپ نيا دينگذار
  دارد.



2 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطالع 

  گورباچف است يامام(ره) به آقا ةاز جنس نام يانقالب اسالم ةتجرب نيدوم اميپ نيا
 گورباچف است. البته آن زمان  يامام(ره) به آقا ةاز جنس نام يانقالب اسالم ةتجرب نيدر واقع دوم د،يكن يريگيآقا را پ اميپ نياگر ا

 ةهم يو برا شد يم يريگيحضرت امام(ره) به گورباچف پ ةاگر همان زمان نام يوجود نداشت، ول يارتباط يها شبكه قدر نيا ديشا
امام(ره) به  ةآن زمان نام نكهياز ا ميبخور ديبا يكه االن ما چه حسرت ديني. ببميجلوتر بود يلياالن ما خ شد، يم نييمردم جهان تب

و  يارتباط يها كه آن موقع شبكه رفتيپذ توان يم يگرفته نشد! البته تا حدود ليما خوب تحو يها گورباچف توسط رسانه
  است. يريگياالن هم آن نامه قابل پ نيهم ي. ولمينداشت ياديامكانات ز هموجود نداشت و ما  ياديز يا و رسانه يا ماهواره

 دفعه نيا ياز انقالب است ول گريفراز د كيهم  يمقام معظم رهبر ةنام نياز انقالب بود. ا يفراز كيامام(ره) در زمان خودش  ةنام 
 اميپ نيكارها در ارتباط با ا يليشما خ يعني. ستياست و اصالً محدود ن حد ينامه وجود دارد، واقعاً ب نيا يريگيپ يكه برا يتيموقع

 .ديده جامان ديتوان يم

  


