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 دقیقه  46خواندن این مطلب در 

ی امروز این روزنامه منتشر شده که در پنج صفحه از شماره [لینک ]ی فرهیختگاناکبر رائفی پور به گزارش انتقادی روزنامهمتن کامل جوابیه علی

 :خوانیدرا در ادامه می

های اینجانب در روزنامه فرهیختگان، بابی را باز کرده است که تاکنون برای اینجانب ه فعالیتسابقه دربارانتشار یک پرونده انتقادی مفصل و بی

کرد، از های مکتوب و رسمی است. لذا هرچند این پرونده هدف تخریب اینجانب را دنبال میبسته بوده و آن، تخاطب با خوانندگان رسانه

« انصافیبی»نتهی آنچه نوشته شده، بیشتر اتهام و تحریف و تقطیع و در یک کالم نوعی کنم. مفرهیختگان بابت ایجاد این فرصت قدردانی می

 .است که شاید انتقام بیشتر برازنده آن است تا انتقاد و این نوشته، نقدی است روشنگرانه بر آن پرونده تخریبی

 غربت آتش به اختیاران

هزار  ۲و در کوران فتنه آغاز شد. تاکنون بالغ بر ۱۳۸۸معارف انقالب اسالمی از سال  های اجتماعی اینجانب در قالب سخنرانی و تبلیغفعالیت -۱

های مختلف موسسه مصاف ایرانیان و همچنین کسب نظرات متخصصین های انجام شده در کارگروهام که با تکیه بر پژوهشسخنرانی انجام داده

اند. عمده های اینجانب کردههای رسمی و صدا و سیما کمکی به فعالیتام و نه رسانهدهالمال دریافت کرامر بوده است. نه یک ریال بودجه از بیت

های اصلی کشور حضور یافته و نتایج تحقیقاتی های دانشجویی بوده و تحقیقا در همه دانشگاهها و به دعوت تشکلهای من در دانشگاهسخنرانی

ام. ترجیحم نیز این بوده که مباحث تخصصی را ابتدائا در میان متخصصین امر مطرح کنم شتهموسسه مصاف را با دانشجویان و اساتید در میان گذا

ام، در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بوده تر شود. اگر فی المثل درباره خودکفایی کشاورزی سخن گفتهتا در تخاطب با اهل فن، مباحث پخته

ام. البته در موارد بسیاری نیز ام، دانشگاه علم و صنعت تهران را انتخاب کردهمصاف صحبت کردههای مهندسی موسسه است یا اگر درباره فعالیت

ام به زبان ساده و گویا پاسخ مسائل مردم را بدهم. و البته که که جبهه انقالب مورد حمله قرار گرفته و برای مردم شبهاتی ایجاد شده سعی کرده

 .وه و محتوا، کم نظیر و هم اثرگذاری آن، فراتر از انتظار بوده استالحمدهلل هم استقبال مردم از این شی

ای  تاکنون بیش از هفتصد مورد مستبصر از ادیان و فرق گوناگون در نتیجه این فعالیت ها به مذهب حقه تشیع گرویده اند که بخشی از آن رسانه

که به پیوست ارسال شده است(و برخی  ۲۰:۳۰وبگردی  وبسایت خبر ویرتص) –خبر استبصار یازده نفر در یک روز در موسسه مصاف  انتشار–شده 

ایم که افراد زیادی غیر نیز محضر بزرگانی همچون حضرت آیه اهلل حسینی قزوینی معرفی گردیده اند و البته هزاران هزار پیام دریافت کرده

اند.)تصویر مستبصر استرالیایی خانوم کریستینا قالب اسالمی شدهها به مکتب اهل بیت )ع( گرویده و دلبسته انحضوری از طریق همین سخنرانی

ای که های پژوهشی نبوده است. هرجا نیازی در نظام احساس شده، ما از ظرفیت گستردهجیمز کار شود( البته موسسه مصاف صرفا درگیر فعالیت

برای  .ایمگشائی از مسائل کشور استفاده کردهه هستند، برای گرههای موسسدر میان عالقمندانمان وجود دارد و حاضر به فعالیت در حوزه دغدغه

ها داشتیم که جمعی از متخصصین فنی که با موسسه مصاف مرتبط هستند، شرکتی دانش بنیان تاسیس ای درباره تهدید ریزپرندهنمونه، دغدغه

توسط نهادهای معتبر کشور تایید و خریداری شده است. یا وقتی  ها شدند کهبرای مقابله با ریزپرنده« پاداسکای»کرده، موفق به ساخت سامانه 

دیدیم اسلحه بومی دست نیروهای مسلح ایرانی نیست، به فکر طراحی سالح افتادیم و با هدایت واحد مهندسی موسسه مصاف ، موفق به ساخت 

 .افتخار صنعت ایران( منعکس شد«)فخر الصناعه االیرانیه»های خارجی تحت عنوان اسلحه ذوالفقار شدیم که در رسانه

هایی متعدد و معتبر از وابستگی در تامین شیر از نژادهای غیربومی گاو خبر می دادند، واحد امنیت غذایی موسسه مصاف این یا اینکه وقتی گزارش

داری موفق به احیای گاو نژاد سرابی دغدغه را با یک مجموعه دامداری انقالبی در کشور که با موسسه مرتبط است، مطرح کرد و بحمداهلل آن دام

به روزنامه فرهیختگان ارسال شده و خوانندگان محترم « معرفی موسسه مصاف ایرانیان»های موسسه در مطلبی تحت عنوان شد. مشروح فعالیت

ایم و در هرجا بوده« آتش به اختیار»های ما را مطالعه فرمایند. مخلص کالم اینکه ما یک نیروی توانند در همین شماره بخشی از گزارش فعالیتمی

های مغفول و استفاده نشده انبوهی که در کشور وجود دارد، آن خالء را کنیم با بهره بردن از ظرفیتبینیم، سعی میای خالئی میو هر حوزه

هم ای حمالت غیرمنصفانه شود. آنای و مغرضانه صورت گرفته و مبنها، چینشی سلیقهبرطرف کنیم. انصاف نیست از میان انبوه این فعالیت

ها کامال با حقیر و موسسه مصاف بیگانه است. و البته این از ها و اخبار فعالیتخطاب به مخاطبی که به سبب دوری از محیط انتشار سخنرانی
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المال توب کشور که از بودجه بیتهای تصویری و مکغربت نیروهای آتش به اختیار انقالب است که نه سخنانشان و نه عملکردشان جایی در رسانه

 .طلبدکنند، ندارد؛ که پرداختن به این قصه پرغصه، مجالی دیگر میارتزاق می

مسائل متعددی مطرح شده است که پاسخ گفتن به هر یک از آنها نیازمند بحثی مطول است.از سویی « مصاف با عقالنیت انقالبی»در پرونده  -۲

تگان بسیاری از مردم بصورت خود جوش اقدام به پاسخ به شبهات وارده نمودند، لکن بر روش و منطق به کار دیگر پس از انتشار مطلب فرهیخ

توان به آن پرداخت تا عیار آنچه تحت عنوان نقد رفته در نگارش مطالب فرهیختگان و رویکردی که اتخاذ شده، اشکاالت جدی وارد است که می

نب در اولین فرصت به تمام شبهات و انتقادات مطرح شده در پرونده فرهیختگان در سخنرانی هایم پاسخ مطرح شده، سنجیده شود ، البته اینجا

 .تفصیلی خواهم داد

سازد، خود را در جبهه می« خیر و شر»ها یک دوگانه پور در همه عرصهدر یکی از محورهای اصلی پرونده فرهیختگان، ادعا شده است رائفی -الف

 .کندآفریند و هرکس در مقابلش قرار گیرد را در جبهه شر تعریف میجبهه شر می بیند، و یکخیر می

برخاسته از دین مبین اسالم هستند و اساسا فلسفه انقالب اسالمی مبارزه با شر و باطل است. اگر در این « حق و باطل»و « خیر و شر»اوال مفاهیم 

ام؛ بلکه هر دهم. ثانیا اینجانب هرگز خود را محور خیر قرار ندادهن انقالب اسالمی ارجاع میباره تردیدی دارید، شما را به ثقلین و ادبیات امامی

ام، ام، ریشه در مبانی انقالب اسالمی دارد و هرآنچه به عنوان شر و باطل با آن مقابله کردهآنچه خیر و حق دیده و در مقام دفاع از آن برآمده

آیا براندازه « دیگرشرپنداری»و « خودخیرپنداری»انگاری، استکبار و طاغوت داشته است. ثالثا، برچسب مطلق بالتردید ریشه در مبانی نظام سلطه و

قشر »کنم که در افواه حقیر است که به اعتراف دوست و دشمن، در میان مردمی حضور مستمر دارم و آنان را جذب گفتمان انقالب اسالمی می

حذف آنها از معادالت وجود دارد؛ یا شما برازنده این نگاه صفر و صدی و سیاه و سفید هستید که در یک  شود و گرایش بهخوانده می« خاکستری

ی جبهه»اید؟ رهبر انقالب فرمودند اکبر رائفی پور و موسسه مصاف برای ذکر نیافتهای حتی یک نقطه سفید در کارنامه علیهزار کلمه ۱4پرونده 

ی فالن مسئله موجب طرد نشود. بعضی هستند ی کنید؛ حذف نکنید؛ صِرف اختالف سلیقه و اختالف نظر دربارهانقالب را گسترش بدهید، یارگیر

ی خاص با شما موافق که به اسالم و انقالب و نظام اسالمی و به خیلی از خصوصیّاتی که شما به آن اهمّیّت می دهید معتقدند، در فالن مسئله

پور با جذب به وجدان خویش مراجعه کنید که رائفی«. گری خارج بدانیدی انقالبیشما او را طرد کنید، از دایرهنیستند؛ این نباید موجب بشود که 

پور و طرد و خارج کردن او از دایره انقالب هستید؟ رهبر های مختلف در حال گسترش جبهه انقالب است، یا شما که به دنبال حذف رائفیطیف

ه مبانی انقالب را قبول ندارد و ایجاد تردید در این مبانی میکند و دشمن را تزئین میکند و راه غلط را در مقابل پای با کسی ک»انقالب فرمودند ما 

ام یا شما به کرات به افرادی ، با مماشات رفتار نکنیم. به آرشیو خود مراجعه کنید و ببینید که آیا من با این قبیل افراد مماشات کرده«ما میگذارد

 ختصات، تریبون داده اید؟با این م

پندارد می« شر مطلق»و طب مدرن را « خیر مطلق»پور طب اسالمی را اید که رائفیاینجانب، برای نمونه مدعی شده« خیر و شر سازی»در ادعای 

اراک است که در بخشی از  در شهر ۱۳۹۸کند. اشاره فرهیختگان به سخنرانی اینجانب پیرامون طب سنتی در تاریخ ششم آبانماه و به آن حمله می

ها و کارهای غیرعلمی و غیرعقالیی به نام طب سنتی، ام و ضمن انتقاد به برخی ولنگاریهای واحد سالمت موسسه مصاف را ارائه کردهآن، یافته

 .امانتقاداتی جدی نیز همراه با ارائه راهکار به ساختار بهداشت و درمان کشور وارد دانسته

دارها نخواهد سرمایه-ای جز افزایش بیمار و متولد شدن پزشکاست: چرخه باطلی که سود پزشک را در درمان قرار دهد، نتیجهسخن ما این بوده 

عدالتی از سوی دیگر شده است؛ داشت؛ عدم تحقق سامانه پرونده الکترونیکی سالمت )سپاس( توسط وزارت بهداشت باعث فساد از یک سو و بی

اولویت پیشگیری برخالف رویکرد عقالنی و اسالمی به مقوله سالمت است؛ تعارض منافع بسیار جدی در ساختار درمانی درمان محور بودن بجای 

گیری در حوزه درمان در اختیار ذینفعان این حرفه قرار دارد و در این میان بیماران که سوی دیگر ماجرا کشور وجود دارد و صفر تا صد تصمیم

بوده که باز موجب انتفاع پزشکان و خسران مردم و  Obamacare ؛ طرح بیمه سالمت یک طرح ناکارآمد و تقلید ازهستند، نقش موثری ندارند

ای رایج موردی که در هیچ کشور پیشرفتههای بیبرداریها و عکسهای غلط نظیر آزمایشالمال شده است؛ تبذیر فراوان منابع مالی در رویهبیت

های متعدد قضائی که حاصل این ساختارها و روندهای ناصواب نی برای درآمدزایی از این محل متواتر است و پروندهاالسف اخبار تبانیست و مع

ها، هم با متخصصین طب اسالمی و هم با متخصصین و مدیران بهداشت و درمان کشور از جمله باالترین مقامات است. ما برای رسیدن به این یافته

ایم. و البته که برای تمام موارد مذکور، راهکارهای به دست آمده در موسسه مصاف جهت ایجاد مطالبه داشته بهداشت و درمان کشور جلسه

برداری متولیان، به آنان ارائه شده است. واقعا عجیب است که نویسندگان فرهیختگان، برداشتی اینچنین همگانی طرح علنی شده، و جهت بهره

اند و هرگونه نقد ما بر ساختار درمانی کشور را نیز الزاما از حب پزشکی سنتی یا اسالمی و طب خود ارائه کردهگزینشی از سخنان این حقیر به مخا

 .بغض طب مدرن فهم کرده اند



اید مباحثی که قرار داده، و مدعی شده« خیر و شر»را در دوقطبی « کودک همسری»یا در موردی دیگر، مواضع اینجانب پیرامون بحث انحرافی 

شناسانه یا روانشناسانه توجه نشده است. این سخنم های حقوقی و جامعهام اوال چرا در هیئت عزاداری مطرح شده و ثانیا به پیچیدگیرح کردهمط

بسیار اید. برای اینجانب استهزاء کرده« ای و سیاسی بازی قصد اجرای اسناد سازمان ملل را دارندهایی پنهان با رسانهدست»ام را نیز که گفته

دست به تکفیر حقیر زده ، انتظار دارد هیئات عزاداری ما، سکوالر « عقالنیت انقالبی»ای چون فرهیختگان که از موضع آور است که روزنامهتعجب

سه بهایی باشند و در آنها به مباحث روز پرداخته نشود. نکته عجیب دیگر همراهی تمام قد فرهیختگان با جریان لیبرال و ضدانقالب )نظیر موس

اوال به  .اندبه ستیز با شرع مقدس رفته« شناسیجامعه»و « حقوق»و « روانشناسی»توانا به مدیریت مریم معمارصادقی( است که تحت پوشش 

ن همسری را از دل آن بیرون کشیده و بدافرموده رهبر حکیم انقالب ما هیئت سکوالر نداریم. ثانیا، موضوع سخنرانی اینجانب که بحث کودک

به عنوان یکی از تجلیات تمدن معارض با قیام  -۲۰۳۰بوده که طی آن به نقد ابعاد مختلف سند « ساز قیام عاشوراهای تمدنظرفیت»اید، تاخته

 پراکنی جریان لیبرال، نه درام که محدودسازی سن ازدواج یکی از آنهاست. چرا روزنامه فرهیختگان توجه ندارد که شبههپرداخته -(حسین)ع

محافل تخصصی نظیر فعاالن حقوق کودک و کارشناسان موضوع و محیط دانشگاهی، که به صورت گسترده و سازماندهی شده برای افکار عمومی 

شود؟ چرا به دنبال این هستید شبهاتی را که ضدانقالب در افکار عمومی مطرح می کند تا نهادهای حاکمیتی ما را تحت تاثیر این فضا طرح می

 نشینی نماید، ما در محافل محدود و خصوصی پاسخ دهیم؟عقب وادار به

تواند ازدواج کند. سال رسیده، به اختیار خود و با اذن پدر می ۹مسئله سن ازدواج در دختران از مسلمات فقهی شیعه است و دختری که به سن 

تا اینکه در این سال پیرو لیبرالیزاسیون رضاخانی، سن ازدواج در میان فرهنگ ایرانی جاری بود  ۱۳۱۳این قاعده فقهی تا تصویب قانون مدنی در 

سال افزایش یافت. پس از پیروزی انقالب با توجه به لزوم شرعی سازی قوانین این سن  ۱۸به  ۱۳۵۳سال تعیین شد و سپس در سال  ۱۵دختران 

در دوره اصالحات  ۱۳۸۱هبان رسید. تا اینکه در سال سال قمری که شرع مقدس مقرر کرده بود تغییر کرد و به تایید شورای نگ ۹به همان 

سال افزایش یافت. لکن با توجه به اینکه این امر خالف شرع مقدس بود و شورای نگهبان ایراد گرفت، قانون ۱۳لیبرالی، سن ازدواج دختران به 

 از قبل پسر و شمسی تمام سال ۱۳ یدن به سنرس از قبل دختر نکاح عقد» بشرح زیر نگارش شد تا ایراد شرعی شورای نگهبان مرتفع شود:

 .«منوط است به اذن ولیّ، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح شمسی تمام سال ۱۵ به رسیدن

های غربزده و پادوهای های تحمیلی غرب بر مقررات شرعی کامالً مشهود است. رسانهدر این بین نقش رسانه ها برای تحمیل مقررات و ارزش

سال عبارت ۱۸اند از ابزارهای مختلفی استفاده کنند از جمله اینکه به افراد زیر ها تالش کردهلیبرالیسم در ایران برای موجه جلوه دادن این ارزش

و قانون  ۱۳۹۲کودک را اطالق کنند تا همراهی اجتماعی بدست آورند. درحالی که طبق مقررات ایران )از جمله قانون مجازات اسالمی 

 .اطالق میشود« نوجوان»یرالتصویب حمایت از کودکان و نوجوانان(، کودک فردی است که به سن نه سال قمری نرسیده و به باالتر از آن اخ

گذاری برای ام که قانوناید؟ اینجانب در همان سخنرانی عرض کردهفارغ از این مباحث، چرا مطالب حقیر را دقیق به خواننده منعکس نکرده

شود دختران از حقوق ابتدایی خود سازد. در ثانی، موجب میکند، بلکه آن را پنهان مین سن ازدواج نه تنها این پدیده را متوقف نمیمحدود کرد

های غربی بر سن ازدواج را ترجیح اما روزنامه فرهیختگان باید به این پرسش پاسخ دهد که وقتی محدودیت .ضمن عقد غیررسمی محروم شوند

مطالعه کرده و  (Pregnant teens) «نوجوانان باردار»به سرنوشت این مقررات در غرب توجهی دارد؟ چقدر درباره پدیده  دهد، آیامی

مورد  ۳۹6هزار و  ۵۰و فقط در کشور انگلیس  ۲۰۰۵اید که صرفا در سال اید؟ آیا به مخاطبان خود گفتهمخاطبانتان را در جریان آن قرار داده

سال ثبت شده است؟ چرا به جای ترویج سنت حسنه ازدواج و تسهیل آن و صیانت از حقوق زنان، همگام با جبهه  ۱4تا  ۱۰حاملگی نوجوانان 

هایی که درباره وضعیت برخی مدارس راهنمایی و دبیرستان به کنید که فرجام آن پیش چشم ماست؟ آیا از گزارشغرب، در مسیری حرکت می

ها و شورای پور در میانه دعوای لیبرالخبرید؟ شما چرا از این ناراحت هستید که رائفیرعی وجود دارد، بیدلیل رفع نشدن نیاز جنسی از محل ش

 های حکمرانی غربی شود؟ها و شیوهالمال مسلمین هزینه بسط ارزشنگهبان، طرف شرع مقدس را گرفته است؟ چرا باید بیت

ختگان شده، تقریبا به همین شیوه ناصواب و به دور از تقواست. البته اینجانب قطعا از موارد دیگر نیز که دستاویز تخریب اینجانب توسط فرهی

ترین کشور دنیاست، نقد شما وارد است المثل درباره اینکه ایران جوانکنم. فیپذیرم و شجاعانه آن را اصالح میاشتباه مصون نیستم. اشتباه را می

دارد. البته بماند که طرح بحث جوان  (64تا  ۱۵ری است که بیشترین جمعیت را در سن کار )کشو ۲۰و عبارت دقیق این است که ایران جزو 

اید، اعالم کرده ۱۰۸ام! و شما هم که رتبه ایران را در مقاله تخریبی خود بودن جمعیت ایران را در چارچوب جهش و رونق تولید بیان کرده

کند، بلکه میانگین سنی را مالک گرفته و برای دستیابی به این عیت جوان را محاسبه نمیاست که تعداد جم« اطالعاتنامه جهان»استنادتان به 

 !شوندکند که نیروی کار برای جهش تولید محسوب نمیمیانگین، نوزادان را نیز لحاظ می



برداری مغرضانه از کنی و بهرهافعلی ای حال، خوب بود روزنامه فرهیختگان اگر بنای نقد واقعی داشت، با شجاعت و انصاف، به جای شبهه

کرد و در قسمتی دیگر، به نقد و بررسی های اینجانب در موضوعاتی که بدانها پرداخته ام را منتشر میهای تقطیع شده، متن کامل سخنرانیکلیپ

کتوب؛ و البته که این ضعف، ناشی از پرداخت. شاید یک نقد وارد بر ما این باشد که ارائه محتوایمان بیشتر در قالب سخنرانی است نه مآنها می

 .های دولتی و بازی ندادن به جناح های سیاسی رسانه دار استبضاعت اندک ما و ارتزاق نکردن از بودجه

منتشر شده و « پورها در تحلیل جهانی رائفیویروس تناقض»یکی از مطالب مفصلی که به تخریب اینجانب اختصاص یافته است، تحت عنوان  -ب

ها و کرده و آن را به دیگر سخنرانی« گوییتناقض»دارد بیان نظریات مختلف توسط اینجانب درباره شیوع ویروس جهانی کرونا را حمل بر سعی 

 .هایم تعمیم دهدتحلیل

رور و نظرات اگر تجربه آکادمیک داشته باشید، اعتراف خواهید کرد که در روش علمی هنگام بررسی یک موضوع، باید ادبیات آن موضوع را م

جلسه سخنرانی متوالی بنده در بستر فضای مجازی، صرفا چهار جلسه نخست را که طی آنها به  ۵اشکال شما اینجاست که از  .مختلف را بیان کرد

ه، اقدامی توانم قضاوت کنم که این رفتار، خطای غیرعمد شماست یا خدای ناکرداید و نمیام، در متن خود آوردهبیان نظرات مختلف پرداخته

جلسه  4توزانه. کافی بود جلسه پنجم سخنرانی با موضوع کرونا را که در شب نیمه شعبان انجام شد و در واقع حکم جمع بندی عمدی و کینه

 اینجانب روشن شود. در واقع اینجانب طی چهار« گوییتناقض»کردید تا صحت ادعایتان درباره گذشته را داشت، برای مخاطب خود منتشر می

 .امبندی نمودهجلسه نظرات مختلفی را که پیرامون شیوع این ویروس وجود دارد بیان کرده و در جلسه پنجم، موضوع را جمع

بحث من این بوده است: این ویروس یا دست ساز بشر است یا به صورت طبیعی بوجود آمده و از این دو حال خارج نیست. اما حتی اگر طبیعی 

از کسانی که از بمب اتم علیه بشریت استفاده  .هایی خاص قرار گیردورد سواستفاده دشمنان برای آلوده کردن محیطتواند مبوده باشد، می

ها توانست در سطح جهانی آن را ای آمریکاییفارغ از اینکه این ویروس دست ساز است یا خیر، عملیات روانی و رسانه .آیداند، هر کاری بر میکرده

ساز بودن کرونا، مویداتی وجود دارد. قه متوجه ایران، و در داخل متوجه مبدا انقالب اسالمی یعنی قم کند. برای فرضیه دستمتوجه چین، در منط

در دروه پساکرونا، شاهد حکمرانی پیچیده نظام سلطه مبتنی بر فضای مجازی و مناسبات جدید خواهیم بود، و به دلیل اتفاقات عجیب صورت 

واحد در جهان پررنگ خواهد شد که این مسئله عین خواسته گلوبالیست ها  رهبری وجود لزوم ،(…زدی کشورها از یکدیگر ودگرفته )مانند ماسک

یا همان جهانگرایان و صاحبان شرکت های چند ملیتی است. از طرفی دیگر فرصت خوبی برای ایجاد ادراک در مردم برای تضعیف اقتصاد آزاد 

کنند؛ چه، در نگاه این طیف، با گراهایی نظیر ترامپ و احزاب دست راستی این پروژه را دنبال میده است که ملیجهانی و گلوبالیسم بوجود آم

شود. رعایت نکردن اصول بهداشتی توسط ترامپ تر می، اقتصادها دولتی(GVC)های ارزش جهانیهای چند ملیتی و زنجیرهتضعیف شدن شرکت

که چه بسا خود آنها از طریق واکسیناسیون خیالشان را راحت کرده باشند. و اال کیست که نداند هیچ چیزی به  کنداین نکته را به ذهن متبادر می

 اندازه حفظ جان برای این جماعت مهم نیست. اما در مقابل، این سوال مطرح است که در صورت دست ساز بودن این ویروس، چگونه این میزان از

های گوناگون سراغ داریم که کار از هان قابل توجیه است؟ در پاسخ اوال باید گفت موارد متعددی از پدیدهمرگ و میر در کشورهای پیشرفته ج

دست طراحان خارج شده است؛ مانند ایجاد داعش در عراق و شام و نتیجه نهایی که منجر به رسیدن ایران به مرزهای جوالن شده که قطعا هدف 

های ای و کهنساالن، در بلند مدت بهترین خدمت را به دولتهای زمینهدف قرار دادن افرادی با بیماریطراحان نبوده است. دوما، کرونا با ه

کند. در همین راستا مطالعه کتاب دکترین شوک خانم نائومی کالین های درمانی و بازنشستگی میماتریالیست و ماکیاولیست برای رهایی از هزینه

د میلتون فریدمن و اقتصاد مکتب شیکاگو به مخاطبان پیشنهاد دادم. در پایان نیز برای تحلیل جهان پسا کرونا یا دیدن مستند آن را در نقد عملکر

عرض کردم که سبک زندگی بشر از حکمرانی بالمنازع مجازی متاثر شده و فرهنگ تعامالت اجتماعی تغییر خواهد کرد. همچنین افزایش یاد خدا 

دهد، اما با کمرنگ شدن اجتماعات، ممکن است سکوالریسم و فردی شدن دین دینداری پساکرونا را افزایش میو توجه به نعمت سالمت و امنیت، 

های بیولوژیک، تاکید بر حقوق بین المللی اندیشی کرد. در سیاست نیز تشدید پایش مرزها، نگرانی از جنگتقویت شود که باید برای آن چاره

تر بر مردم سلطه پیدا ست و نهایتا در اثر این تغییرات در چارچوب تمدنی، یا نظام سلطه بسیار فریبکارانهسالمت از جمله تاثیرات این دوران ا

 میکند و یا با اراده الهی و استفاده درست ما از شرایط پیش آمده، ضرورت رهبری واحد، مردم را به سوی مهدویت سوق خواهد داد. تحریم ها

کاهش داد، اما خودکفایی و افزایش ذخایر استراتژیک، امنیت غذائی و درمانی در کنار جهش تولید حتما باید  آسیب اقتصادیِ ایران پساکرونا را

قض جدی گرفته شود. واقعا نمیدانم طرح زاوایای پیدا و پنهان و در نظر گرفتن ابعاد مختلف یک پدیده ضمن توجه به ماهیت و خباثت دشمن، تنا

 !است یا عین عقالنیت

فریب از اینجانب ترسیم باز و عوامپور، یک تصویر شعبدهه فرهیختگان تالش زیادی به خرج داده است که برای مخاطب ناآشنا با رائفیروزنام -ج

بازی هستند و همین امر باعث جذب مخاطبان نوجوان و جوان شده های اینجانب مصداق تردستی و شعبداید که سخنرانینماید. شما مدعی شده

 .است



« مصاف با عقالنیت انقالبی»خواهیم خوشبینانه به این روش و منش فرهیختگان بنگریم، باید بگوئیم نویسندگان یا سفارش دهندگان پرونده اگر ب

 .دانندهای مکتوب نمیهیچ شناختی از ماهیت سخنرانی و فضای حاکم بر آن ندارند و تفاوت آن را با رسانه

تان در مجامع عمومی باشد که مخاطبانتان طیف متنوعی از نژاد، سن، وم سخن بگوئید؛ به ویژه اگر سخنرانیدر سخنرانی، اوال شما باید به لسان ق

هند. سخن گفتن برای یک جمع نامتجانس، اقتضائات خاص خود را دارد. ثانیا، شما وقتی برای د تشکیل را …سطح سواد، جنسیت، مذهب و 

است، نه اظهار فضل لذا باید مبتنی بر نیازها و ذائقه جامعه مخاطب سخن بگوئید. ثالثا یک  روید، هدفتان اثرگذاریسخنرانی به جمعی می

خسته نشود. رابعا، مطلب را  مخاطب تا ببرد بهره( …سخنران باید از شیوه های اثرگذاری مانند استفاده از تصویر و یا جذابیت های کالمی )مزاح و 

ذهنش درگیر آن است شروع کنید و به جایی که مقصودتان است برسانید. کافی است شیوه تبلیغی  ای که مخاطب پذیرش دارد وباید از نقطه

پرستان، حتی تا مرز تشبه به آنها نیز المثل حضرت ابراهیم)ع( برای تاثیر گذاری بر خورشید پرستان و ستارهانبیاء)س( را مرور کنید تا ببینید فی

زیستند، العیاذ باهلل ایشان را متهم به نفاق، عوامفریبی، دروغگویی، می (البد اگر در عصر ابراهیم نبی)عسازان فرهیختگان رود. پروندهپیش می

صراحتا حضرت ابراهیم)ع( را برای ما الگو معرفی نکرده است؟ خامسا، سخنران باید ضمن اینکه از فنون  کریم قرآن مگر. کردندمی …تناقض و 

توانید نشان دهید که علی اکبر رائفی پور در دفاع قاطع قب باشد که به دام تساهل و تسامح نیفتد. هیچ موردی نمیبرد، باید مراگفته بهره میپیش

زایی و گسترش دایره مخاطبان، مع االسف از خطوط قرمز دینی و انقالبی به تساهل و تسامح افتاده باشد. حال آنکه عدول از اصول برای جذابیت

ها آن را تصرف شده و که خیلی-ها دانشگاه در حضور با  خی افراد با تابلوی مبلّغ شده است. اینجانب ده سال تمام است کهامروز تبدیل به شیوه بر

کنم و در جلساتی پروشور که مهمترین حضور پیدا می -دانند و جرئت حضور در میان دانشجویان و اساتید را ندارندها میملک طلق لیبرال

آنکه دوقطبی ایجاد کنم، از مبانی انقالب بی -ها هستندو از قضا مردم همین -نامیدشان میی است که شما خاکستریمشخصه آن حضور اقشار

 .ام و فضای غالب همه این جلسات، با منطق و محتوای ارائه شده، با گفتمان ما همراه بوده استاسالمی دفاع کرده

های اند تا از گزند تیر و ترکشها را درگیر خود کرده و بسیاری در الک سکوت فرورفتهها مردم و حتی حزب اللهیدر بزنگاه هایی که شبهه

احتمالی در امان باشند، به میدان معرکه رفتن ، روشنگی نمودن و هل من مبارز طلبیدن و در عین حال مقبول ماندن بسیار سخت است. بیرون 

گیرید که چرا هنگام شیرجه زدن از دایو، زانوی ما خم شده است! یک بار یکی از مسئولین در اید و به قول رهبر معظم انقالب ایراد میگود ایستاده

یک جلسه دانشگاهی غیر گزینشی در چینش مخاطبان و سازماندهی نشده حضور پیدا کرد و برای کنترل جمعیت، کارش به سوت بلبلی زدن 

اما همان قطعه کلیپ در سطحی  -ما در طی این ده سال از این سوت ها نزدیم! هرچند-شد کشید. البته این سوت در همان محیط باید زده می

ای را تخریب کنند. با شیوه ای که در پیش گرفته وسیع مورد سوءاستفاده کسانی قرار گرفت که خواستند به سبک فرهخیتگان آقای محسنی اژه

 . تواند رفتار غیرمنصفانه شما با اینجانب را درک کندط یک خطیب میاید قاطعانه عرض می کنم هیچ مُبلغی نمره قبولی نخواهد گرفت و فق

پور خواهد به مخاطبان خود القا کند که رائفیفرهیختگان می .ضمن اینکه اساسا این ادعا که مخاطب من صرفا نوجوانان هستند،کذب محض است

در حالیکه مخاطبان اینجانب از همه اقشار و سنین هستند.  .افتدل میزند که صرفا در میان نوجوانان خام و ناپخته مقبوای میپایهسخنان بی

های های حاکمیتی کشور اعم از حوزهها بوده است و عالوه بر این، تقریبا در همه ارگانچنانکه پیشتر اشاره شد، عمده حضور من در دانشگاه

بازی به اتهام تردستی و شعبده آیا. امکرده سخنرانی و یافته حضور طه،مربو مدیران رسمی دعوت به …ها، نهادهای انقالبی وعلمیه، وزارتخانه

 !اینجانب، توهین به اعضای فرهیخته این نهادها نیست؟ شما به راستی چه تصویری از مردم ایران در ذهن دارید؟

، پس از ۹۹اردیبهشت  ۱۵ودتان در شماره بن مایه پرونده تخریبی شما علیه اینجانب را تقطیع تشکیل داده است؛ تا جائیکه طبق گزارش خ -د

های اینجانب برای شما و یا دیگر عرایضم در آن موضوع به تحریف سخنانم اعتراض انتشار این پرونده، انبوهی از مخاطبان با ارسال اصل سخنرانی

های دیگری را و در هرکدام از آنها اران سخنرانیپور را دیده بود و هوادنویسنده یک سخنرانی از رائفی» اند، اما توجیه شما این بوده که کرده

 .«کردهای متفاوت بیان میپور موضوع واحدی را به شکلرائفی

خواهید فردی را نقد کنید، به جای انتخاب یک جمله یا پاراگراف از یک سخنرانی و دستاویز مشکل از بنده نیست. مشکل از شماست که وقتی می

د، باید تمام وجوه سخنان آن فرد را شنیده و سپس درباره بحث او اظهار نظر بفرمایید. این روش غلط که آن را به قرار دادن آن برای تخریب فر

تواند در حوزه تضارب عقاید در جریان نامید، در صورت تبدیل شدن به یک رویه معمول، یکی از خطرناکترین اتفاقاتی است که میاشتباه نقد می

گرفته است و استناد  صورت بیانات  یدن مطلبی از بافت و کانتکست اصلی آن و حذف حاالت سخنران و شرایطی که آنانقالب رخ دهد. بیرون کش

منتشر کرد  «Don’t Quote Me on This» تایمز مطلبی با عنوانبه آن برای قضاوت، راه مشروعی نیست. چند سال پیش روزنامه نیویورک

تواند فاجعه های منقطع از متن، میاینجانب است. نویسنده به زیبایی نشان داده بود که چگونه نقل قول که وصف حال روزنامه فرهیختگان در نقد

 .بیافریند و در عنوان مقاله خود خواسته بود که کسی از وی نقل قول نکند



افکنانی که به ام، بسیار آشناست. شبههکرده های خود را پاسخ به شبهات مردم تعریفالبته این شیوه ناصواب شما برای اینجانب که یکی از کارویژه

گیرند و با استناد به آن، به کل روم، روششان دقیقا مشابه شما است که یک جمله از حضرت امام یا حضرت آقا را دست میمصاف با آنها می

 .کنندپارادایم فکری ایشان و انقالب اسالمی حمله می

شبکه افق، « بازگشت»اید به استناد سخنان کارشناس محترم برنامه خواسته« اسی خواستند؟شناهل بیت نشانه»در بخشی تحت عنوان  -ه

افق مورخ  شبکه« بازگشت» ای است که در برنامههای ظهور مسالهاشتباه بودن تکیه بر نشانه»های حقیر در حوزه مهدویت را تخطئه کنید: فعالیت

حجه االسالم دکتر ابوالقاسمی در واکنش به پرونده «. گیردتر محمدجواد ابوالقاسمی قرار میمورد تصریح میهمان برنامه، دک ۱۳۹۸اسفند  ۲۵

 :تخریبی شما، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مطلبی نوشته است که بی کم و کاست جهت اطالع خوانندگان عزیز منعکس می شود

 -۱اسفند، الزم است چند نکته را مطرح کنم.  ۲۵ن بنده در برنامه بازگشت مورخ بعد از انتشار یادداشت روزنامه فرهیختگان و استناد به سخنا»

 برخالف ادعای ناصحیح نویسنده یادداشت روزنامه فرهیختگان، مجری برنامه از قبل در جریان مطالبی که بنده مطرح کردم قرار داشت و مطلبی

وزنامه فرهیختگان مطالب بنده در برنامه بازگشت را دست آویزی برای در خصوص این که ر-۲گفته نشد که بخواهد موجب تعجب مجری شود. 

پور قرار داده است بیان این نکته ضروری است که وجود اختالف نظر علمی بین دو نفر طبیعی است اما در این مسئله تخریب آقای رائفی

فعالیت های چند ساله ایشان و دوستان  -۳ح کرده اند. بالخصوص ایشان بارها در سخنرانی های مختلف امکان بداء در عالئم ظهور را مطر

همراهشان در راستای تشویق و جذب جوانان به مسأله مهدویت کم نظیر بوده است و بسیاری از مراکز دولتی و برخی موسسات مرتبط با این 

خنان آقای رائفی پور را شنیده و در جلسات به عنوان شخصی که بسیاری از س -4مباحث با بودجه های کالن اثرگذاری آنها را نداشته اند. 

نی از خصوصی با او سخن گفته ام، درک او از هندسه کلی مهدویت را برداشتی صحیح و مبتنی بر ثقلین و مطابق فکر انقالبی می دانم. اما هر انسا

سابقه وی، تعمد یا عدم تعمد و میزان تاثیر منفی  جمله خود را جایز الخطا می دانم و اعتقاد دارم در برخورد با اشتباهات هر کس باید سه عامل

اساس  -۵خطای وی را سنجید. چیزی که در برخوردهای فعلی با اشتباهات جدید یا قدیم بسیاری از فعاالن عرصه فرهنگ و دین دیده نمی شود. 

بوده است که در این جهت هیچ اختالف  سخنانم که در برنامه بازگشت شبکه افق مطرح شد وظیفه محوری منتظر بجای گزارشگری نشانه ها

 .«فکری با آقای رائفی پور و گردانندگان برنامه بازگشت نداریم

 از نهی ضرورت البته و(…شایان ذکر است موضع حقیر در باره نشانه های ظهور )به عنوان عاملی برای امید بخشی و شناخت مدعیان دروغین و 

سخنرانی های اینجانب هستند کامال مشخص است و اسناد و فیلم های مناظره بنده همراه نماینده  برای مخاطبانی که پی گیر تطبیق و توقیت

با موافقان آن مستند موجود ” ظهور بسیار نزدیک است“محترم مرکز تخصصی مهدویت و حجه االسالم مهدی طائب به عنوان مخالفان مستند 

 .است

توان گفت که در آن سخنرانی اید که با مشاهده فیلم سخنرانی اینجانب، نمیمدعی شده« واقعیت پیش بینی داعش»در بخشی تحت عنوان  -و

های اینجانب است. چطور ممکن است که آلودتان به فعالیتدهنده عمق سوگیری و نگاه بغضظهور داعش پیش بینی شده است. این رفتار، نشان

آورد تا درجمع اساتید و دانشجویان درباره این از اینجانب دعوت بعمل می ۱۳۹۲دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران در پنجم آذرماه 

گیرد. البته بینی را به سخره میبینی توضیح دهم، اما روزنامه دانشگاه آزاد که قاعدتا فضایی ژورنالیستی و غیرآکادمیک دارد، این پیشپیش

های انبوه مردمی، دولت سوریه که در خاک خود با داعش درگیر ست و غیر از واکنشبینی به دانشگاه آزاد محدود نبوده اها به این پیشواکنش

بینی سخنرانی کنم و در پایان همایش ضمن تقدیر ، درباره این پیش«المقاومه الثقافه»از اینجانب دعوت کردند تا در همایش  ۲۰۱۷بوده، در سال 

 .نده پژوهی در دمشق کمک کنماز بنده درخواست نمودند به ایشان در تاسیس یک مرکز آی

دهد. فارغ از گوید و بدون تخصص کافی نظر میپور در طیف وسیعی از موضوعات سخن میدر بخشی از پرونده فرهیختگان آمده است که رائفی -ز

 !سخن گفتن ندارم اینکه چگونه نویسنده مطلب انتقادی فرهیختگان مجوز دارد در شاخه های مختلف بنده را نقد نماید ولی بنده اجازه

مه الئم اینجانب هر جایی که کشور عزیز و انقالب نیاز به کمک داشته باشد و کاری از دست بنده بر بیاید، با تمام توان حاضر خواهم بود و از لو

رگترین هراسی به دل راه نخواهم داد. این همان فرهنگی است که ما را در هشت سال دفاع مقدس پیروز کرد، همان فرهنگی که بز

از آن بیرون آمدند. واقعا  -و روزنامه آب اداره سابق کارمندان –های نظامی دنیا همچون سرداران شهید سلیمانی و حسن باقری استراتژیست

 .عجیب است که صدای این همه متخصص پس از شنیدن عرایض بنده در نیامده ولی اینچنین فرهیختگان را به تکاپو انداخته است

است. در دانشگاه امام صادق)ع( با پیگیری اینجانب درسی با عنوان « دشمن شناسی»ت که بارها عرض کرده ام تخصص بنده شایان ذکر اس

شناسی ارائه و تدریس آن به خود حقیر محول شد، دانشجویان کارشناسی و ارشد انتخاب واحد کردند، تدریس صورت گرفت و از ایشان دشمن



شناسی بوده است. چنانکه یک متخصص توسعه وقتی ام، از همین زاویه دشمند تحلیل و بررسی موضوعی شدهآزمون گرفته شد. اگر حقیر وار

دهد به معنی تخصصش در همه این امور نیست، بلکه از زاویه نظر می …درباره کشاورزی، محیط زیست، صنعت، حمل و نقل، آموزش و پرورش و

ای فعال ام و اگر دشمن را در حوزهای نشدهمحابا وارد عرصهبی هرگز کند،می اقتضا عقالنیت چنانکه ل،اینحا با  کند.توسعه به این مباحث ورود می

 .دیدم، از نظرات خبرگان آن عرصه تمام و کمال بهره جسته ام

تان بهره شان در روزنامهشاید بخش هایی از یادداشت چندی پیش آقای دکتر سید یاسر جبرائیلی در این زمینه برای شما که از قلم و تخصص ای

چند سال پیش که معاون پژوهش و آموزش خبرگزاری فارس بودم، ناگهان دیدم در صفحه نخست فارس یک گفت و گوی »برید راهگشا باشد: می

آقا به فارس دعوت تفصیلی با آقای رائفی پور منتشر شده است. با مدیرعامل یا سردبیر)شاید هم هردو( تماس گرفتم و اعتراض کردم که چرا این 

شباهت به آنچه بسیاری از امثال این حقیر و حتی بسیاری از بزرگان جبهه شده است؟ آن زمان، تصویری که از علی اکبر در ذهن داشتم، بی

. دیدم …ایجلسه در را او بار اولین برای و گذشت سالی دو یکی…گویدانقالب امروز از او دارند، نبود: فردی که صرفا حول فراماسونری سخن می

هایش، منطقش، دیدگاهش، در همان چهارچوبی بود که ما خود را متعهد به آن او در آن جلسه برایم بسیار عجیب بود. همه حرف سخنان

. ای نیست با او جلسه نداشته باشممان شکل گرفت و امروز، یکی از دوستان صمیمی من است که تقریبا هفتهدانیم. از همان جلسه روابطمی

الت رده بگویم. آن تصور اولیه من از علی اکبر رائفی پور، که تصور امروز بسیاری دیگر از عزیزان و بزرگان نیز هست، بیش از آنکه محصول حمپبی

قل ها بوده و هست. چه، اگر کسی فقط در سیبل ضربات دشمن باشد، الاهای خودیدشمنانِ گفتمان انقالب اسالمی به او باشد، محصول حسادت

 رائفی اکبر …هاستدر جبهه خودی معارض ندارد، اما فضای کنونی علیه او در جبهه انقالب، صرفا محصول فضاسازی دشمن نیست، نتیجه حسادت

 هایی راکاود و پرسشنظیری که در حل مسئله دارد، فضای جامعه را میبخواهم در یک جمله خالصه کنم این است که او، با مهارت کم اگر را پور

دهد و از پرسیدن و شاگردی کردن نزد بیند، با مبانی اسالمی و انقالبی محل تحقیق و بررسی قرار میکه برای خودش و مردم مطرح می

کند. یابد، به بیان شیوایی که از عهده امثال حقیر خارج است، مخاطبانش را اقناع میمتخصصان آن مسئله هم هیچ ابایی ندارد. وقتی پاسخ را می

شوم و قادر نیستم با زبان کنم که با اقشار عادی و غیردانشگاهی مردم مواجه میپور و کارهایش را زمانی با تمام وجود درک مییت اکبر رائفیاهم

شنیدم کند. آکادمیک، از عهده سواالت و شبهاتشان برآیم. او هنر این را دارد که با متخصصان مرتبط است و پیامشان را به زبان مردم ترجمه می

 نیستم  اند، اما متولیان برنامه مالحظه دارند، از او اسم ببرند! من مدعییافتههای او راههای برنامه از الک جیغ تا خدا، با سخنرانیبسیاری از سوژه

به او گوشزد شود، حتما  بینم. خود او هم چنین ادعایی ندارد و اگر خطاییمی اشکال از پر را خود چنانکه ندارد، اشکالی هیچ پور رائفی اکبر

ای با او داشته باشند و کنند، تقاضا دارم جلسهپور را ندیده و درباره او قضاوت میکند. اما از همه بزرگانی که علی اکبر رائفیشجاعانه اصالح می

 .«هایش را بشنوندحرف

درباره جوامع مخفی و  ۹۰تا  ۸۹د. اوال بنده صرفا از سال ایدر بخش دیگری از این پرونده مطول، مرا متهم به افراط در نمادگرایی کرده -ح

ام. و از آن سال تاکنون، دیگر با این ام و طبعا به دلیل اهمیت نمادگرایی در تفکر آنها، به نمادشناسی شان نیز پرداختهفراماسونری نیز سخن گفته

اید که گویی بام تا شام کار من کنید؛ چنان به مخاطب القا کردهتهم میام که شما اینجانب را به افراط در نمادگرایی مموضوع سخنرانی نداشته

 !دقت در نمادها و سخنرانی درباره آنهاست

 .انتشار گسترده آن سخنرانی ها بدلیل جذابیت در موضوع و ارائه دلیل بر تکثر آن نیست

گردد و اینجانب به عنوان یک پژوهشگر ملزم به راد به بنده باز نمیاما اینکه در اندیشه انحرافی صهیونیزم جهانی عنصر نماد بسیار مهم است، ای

بودید. ایشان در دیدار با شرکت کنندگان درهفدهمین اجالس نماز گفتن حقایق هستم. ای کاش قدری با فرمایشات مقام معظم رهبری آشنا می

انیون محترم در شهرستانها، در تهران توصیه کردیم که مساجد باید آباد ى جماعت و روحى جمعه، ائمهما بارها، مکرر به آقایان ائمه»می فرمایند: 

 تهران مثل شهرهائى در بخصوص –ى نماز را در شهر اسالمى باشد؛ صداى اذان باید از مساجد بلند شود. باید همه نشانه هاى توجه به نماز و اقامه

هاى اسالمى باید واضح و نشانه .شونداحساس کنند؛ هم مردم خودمان، هم کسانى که وارد این شهرها می باید ببینند، – کشور بزرگ شهرهاى و

ى دنیا که خواستند یک ساختمانى بسازند، ها هر نقطههاى ما باید نشانه هاى اسالمى آشکار باشد. صهیونیستآشکار باشد؛ کما اینکه در مهندسى

هاى اسالمى و ها نشانهشان اینجورى است. ما مسلمانسعى کردند یکجورى رویش تثبیت کنند. کار سیاسىرا « ى داوودآن عالمت نحس ستاره»

 .«ى کارهایمان، از جمله در باب مهندسى بایستى مراعات کنیممهندسى اسالمى را باید در همه

هایم های بنده را به کل فعالیتو اندی از سخنرانیموضوع یک سال  و بافته هم به را ریسمان و نویسندگان فرهیختگان سعی کرده اند آسمان

کنند القا نمایند بنده هنوز بر همان منهج در تعمیم دهند؛ و البته از آنجا که بی ربط بودن این ادعا برای مخاطبان واضح و مبرهن است، تالش می

 !حال پژوهش هستم



های شخصی یک نباید در خالء دید و این پروژه تخریبی را صرفا به انگیزهتوان و پرونده فرهیختگان علیه علی اکبر رائفی پور را نمی -6

خواهم قضاوت کنم که فرهیختگان دقیقا چه نسبتی با فضای پیش و پس از انتشار پرونده تخریبی مدیرمسئول، سردبیر یا خبرنگار نسبت داد. نمی

 .سپارمبه آنها می دارد، منتهی این فضا را برای مخاطبان شما تبیین کرده و قضاوت را

سازی نه به قصد انتقاد، بلکه با نیاتی دیگر صورت کند که این پروندهنقل مطالبی در حاشیه مطلب فرهیختگان، این ظن و گمان را تقویت می

های یبی، در یکی از گروههای انقالبی به دلیل انتشار پرونده تخرمدیر مسئول روزنامه فرهیختگان پس از مواجه شدن با انتقادات چهره .گرفته است

چرا موسسه مصاف را که یک مجموعه کارآمد و تماما »ای انقالب حضور دارند، در پاسخ به انتقاداتی با این مضمون که های رسانهمجازی که چهره

مجموعه »نویسد: در پاسخ می ، مدیر مسئول فرهیختگان«ایدکند، تخریب کردهالمال ندارد و اینگونه فعالیت میمردمی است و هیچ سهمی از بیت

های خوبی از پول نفت دارد، ولی نوع نگاه ما به مصاف هم اینطور نیست که روی پای خود ایستاده است. نه اخوی این مجموعه هم ردیف بودجه

 .«پرداخت و تمرکز روی این بحث نبود

گوی ی خود برای افکار عمومی، در فردای قیامت نیز پاسخدر این که سخن ایشان کذب محض است، شکی نیست و ایشان باید ضمن اثبات ادعا

ام وامدار هیچ دسته و گروه و جریانی نباشم و برای ام به این دلیل بوده که خواستهالمال کمکی دریافت نکردهها باشد. اما من اگر از بیتاین تهمت

روای مدیرمسئول فرهیختگان، مویدی است بر اینکه تخریب رائفی پور با رضای خدا، پای کار انقالب اسالمی باشم. اما همین اتهام بی اساس و نا

که علت آن -اند و نیات دیگری تر دارد یا حداقل به این معناست گردانندگان این روزنامه، فریب افراد دیگری را خوردهای پیچیدهپوشش نقد، عقبه

 .محرک این پروژه بوده است -در این روزها برای بنده و بسیاری از مردم تا حدودی مشخص شده

کند که نباید کار ای نزدیک به دولت فعلی از پروژه فرهیختگان چند روز پیش از انتشار پرونده تخریبی، این فرضیه را تقویت میاطالع فعاالن رسانه

های انقالبی های مختلف به چهرههانهکه بارها به ب« تلخند سیاسی»فرهیختگان را در خالء تحلیل کرد. آقای سجاد عابدی مدیر کانال تلگرامی 

ماه یعنی پنج روز پیش از انتشار پرونده فرهیختگان، در فروردین ۲۸تاخته و ید طوالیی در توهین و تمسخر و نشر اکاذیب علیه اینجانب دارد، 

کنه. من های انقالبی را تخریب میدی چهرهخوانند. میگن عابالهی میپور را انقالبی یا حزبمتاسفم برای کسانی که رائفی»نویسد: توئیتی می

 به بگم فقط …صبور باشید کنه،می روشن رو چیزها خیلی زمان ولی …پور انقالبی نیستخورم که رائفیذارم و قسم میدستم رو روی قرآن می

 .«شویممی نزدیک پوررائفی پایان

شده در کشور ضریب داده های یک طیف شناختهده با حرارت زیاد توسط رسانهتر اینکه پس از انتشار پرونده فرهیختگان، مطالب این پرونجالب

افساردریدگی کار دست »نویسد: آقای مصطفی فقیهی مدیر سایت انتخاب می«. پور کلید خوردحذف رائفی»نویسد: شد. سایت جماران می

روزنامه هفت صبح عکس یک خود را به این «. لگرایی علیه رائفی پوراصو»زند روزنامه شرق تیتر می«. سالگی؟ ۳6پور داد/ پایان استاد در رائفی

ماندگی علوم انسانی پور نماد عقبرائفی»گوید آقای صادق زیباکالم می«. های جوانشکست پروژه تئوریسن»نویسد پروژه اختصاص می دهد و می

و موارد متعدد دیگر که فهرست کردن آنها « بد اصولگرایان انقالبی شد؟شبه پسر پور چگونه یکرائفی»نویسد روزنامه اعتماد می«. در ایران هست

پور آزرده ساخته که اینگونه گنجد. به راستی این شادکامی یک جریان فکری خاص، بابت چیست؟ چه چیزی آنها را از رائفیدر این مجال نمی

ها در مصاف با تفکر غیرانقالبی و البته پور در طی همه این سالرائفی کنند؟ جز این است کهبابت حمالت ناجوانمردانه شما به حقیر پایکوبی می

 غیرعقالنی این جماعت بوده است؟

ب برای حقیر پاسخ این پرسش بسیار مهم است که چرا خبرگزاری تسنیم که بارها و بارها از اینجانب در موضوعات مختلف مصاحبه گرفته و روی و

ام، به ناگاه در یک تی اینجانب به دعوت مدیران تسنیم در جمع کارکنان این خبرگزاری سخنرانی کردهسایت این خبرگزاری موجود است، و ح

کند؟ آیا غیر از این است که فرهیختگان و تسنیم عقبه مدیریتی یکسانی دارند؟ آیا شود و کلیه پرونده را منتشر میشب با فرهیختگان همراه می

پور نه شکی است اکبر رائفیدر مخالف بودنم با علی»طلب قابل تامل نیست که در همان روزها نوشت: ی اصالحااین توئیت فرید مدرسی فعال رسانه

پور به یک نفر باز گویم که حمله تسنیم و فرهیختگان به رائفیپسندم اما منصفانه میو نه تردیدی؛ منش، روش و محتوا و ادبیات ادعاهایش را نمی

 .«!پور را تحت امر کند، دستور حمله دادهانه نفوذ دارد و چون نتوانسته رائفیگردد که در هر دو رسمی

 .توان ذکر کرد و از ارتباط آنها با حمالت فرهیختگان سوال کردهای دیگری نیز میبرای تحلیل این پروژه تخریب البته نشانه

شود تا از پیش اینجانب در قالب یک کلیپ تقطیع و تدوین می سال ۱۰های به فاصله اندکی پس از انتشار مطلب فرهیختگان، بخشی از صحبت

شهر توزیع شده و بالفاصله شهر سمنان استنباط شود. این کلیپ به صورت گسترده در میان مردم مهدیدل آن توهین بنده به مردم مهدی



شود؛ که خوشبختانه با منوعیت تجمعات ! تدارک دیده میپور در مقابل فرمانداری شهر در شرایط اوج کرونا و مای برای تجمع علیه رائفیبرنامه

 .روشنگری سریع حقیر و انتشار اصل سخنانم و کمک برخی مسئولین محلی ، غائله جمع شد

ای با یک عنصر بازنشسته وزارت یا یک روز قبل از انتشار پرونده فرهیختگان، سایت انصاف نیوز با عقبه امنیتی نزدیک به دولت، در مصاحبه

نماید و دقیقا فردای آن روز، در بخشی از مطلب اطالعات، در علت و چرایی بازداشت جاسوسان موشکی با پوشش محیط زیست، تشکیک جدی می

گیرد. چند روز بعد از انتشار مطلب حمله صورت می -جاسوس فراری داده شده-های کاوه مدنی فرهیختگان به اینجانب بابت انتشار ایمیل

مطالب فرهیختگان  -با گرایش سیاسی مشخص برای خوانندگان عزیز-ای با آقای صادق زیباکالم مصاحبه طی نیوزانصاف  جددافرهیختگان، م

 های زمانی، آیا حکایت از یک هماهنگی کامل ندارد؟کند. این چینش و توالیهای کاوه مدنی توسط اینجانب را تکرار میدرباره انتشار ایمیل

های مردمی، در توئیتی از حمایت از جاسوسان محیط زیست اعالم مطلب فرهیختگان به نام او منتشر شده، پس از واکنش جالب اینکه فردی که

گوید خود وی علیه این جاسوسان مطلب نوشته است. چگونه ممکن است خبرنگاری درباره پرونده جاسوسان محیط زیستی برائت کرده و می

های افشاکننده این پروژه جاسوسی که ضربه سنگینی به شبکه جاسوسان زد و آنان را به از انتشار ایمیل مطلب نوشته باشد و در مطلبی دیگر،

توان گفت گردانندگان فرهیختگان، در واقع فریفتگانی هستند ترین برداشت ممکن میبینانهواکنش واداشت، برآشفته شود؟ با این شواهد در خوش

 .انداسی شدهسی-های خاص امنیتیکه بازیچه لجنه

الب نیز البته باید در نظر داشت بازه زمانی محدودِ پیش و پس از پرونده فرهیختگان با چاشنی بی سابقه و متکثر حمله افراد و رسانه های ضد انق

شبکه من و توی بهایی از به اینجانب همراه می شود که در طول این ده سال بی سابقه بوده است از العربیه و ایران اینتر نشنال سعودی بگیرید تا 

 … منتها الیه ری استارتی و سلطنت طلب ها تا هوادارن فرقه ضاله یمانی و آتئیست ها و مجاهدین خلق و شیعه انگلیسی

با ای به اینجانب گفتند که مقصر این ماجرا آقای والیتی است که یا پس از رفتار غیراخالقی فرهیختگان، بسیاری از سیاسیون و فعاالن رسانه

خواهم رفتار فرهیختگان را پاسخ دهم، باید آقای هدایت خود او این کار انجام شده یا اینکه چنین اقدامی ناشی از سوء مدیریت اوست و من اگر می

ی که بابت والیتی را مخاطب قرار دهم. اما اینجانب به هیچ وجه حجت شرعی درباره قصور و تقصیر دکتر والیتی در این باره نداشتم و طی مالقات

توانستم به سبب لطفی اینجانب می .دلجویی از بنده توسط ایشان ترتیب داده شد،از این اقدام فرهیختگان بسیار ناراحت بودند و اعالم برائت کردند

هایی بگویم که حرف ای کنم و درباره فرهیختگان و مدیریت پشت صحنه آن با مردمکه خیل عظیمی از مردم به حقیر دارند، اقدام به مقابله رسانه

 .اند، اما به خاطر پرهیز از تفرقه در جبهه انقالب سکوت کرده امواقعیت دارند و نشنیده

شاءاهلل با تمام توان به این مصاف ادامه ایم؛ اما مصاف ما با جبهه باطل و مقابل انقالب اسالمی بوده است و انها، در مصاف بودهما در همه این سال

ای مربوطه!این است که به جای خنجر زدن به نیروهای های مجتمع رسانهصیه من به گردانندگان روزنامه فرهیختگان و پدرخواندهخواهیم داد. تو

افکنی نکنید. به دشمن های موجود در جبهه انقالب نباشید. تفرقهها و ظرفیتفعال خودی، حواستان به دشمن پیش رو باشد. دنبال حذف فرصت

ها لیبرال« آشتی ملی»ادن نیروهای انقالبی گرا ندهید. به روایت دشمن از خودی ها اعتماد نکنید. به جای اینکه به حامیان طرح برای هدف قرار د

خواهم گزارش مربوط به بخشی از پور را از دم تیغ بگذراند، به دنبال آشتی در جبهه خودی باشید. از مخاطبان عزیز میتریبون دهید تا رائفی

 .موسسه مصاف را در صفحات دیگر روزنامه در همین شماره مطالعه فرمایند فعالیتهای

 نامه مؤسسه مصاف ایرانیانمعرّفی

هایش از آن زمان تا کنون ادامه و گسترش یافته است. این مؤسسه تمرکز خود را بر تأسیس شده و فعالیت ۱۳۹۰مؤسسه مصاف ایرانیان در سال 

ها و های اصیل مهدویت و انقالب اسالمی قرار داده و در تالش است تا ضمن تبیین انحرافاتی که از سوی گروهشناسایی و انتشار حداکثری آموزه

ها و خألهای موجود را بر طرف سازد. اقدامات موثر و کارآمدی این مؤسسه موجب شده های مخرّب در این حوزه ایجاد می شود، نیازمندیجریان

های مختلف شناسی شناخته شود و بتواند اعتماد مخاطبانی از طیفهای مهدویت و دشمنیکی از مهمترین پایگاهکه در میان عموم مردم به عنوان 

سیاسی، فرهنگی و اجتماعی )به خصوص جوانان( را به خود جلب نماید. وجود همین جایگاه اجتماعی موجب شده که این مرکز از طریق 

های مختلف، رداخته و ضمن رعایت استقالل و عدم وابستگی )مالی و غیرمالی( به نهاد یا سازمانهای فوق پهای مردمی به فعالیت در حوزهکمک

 .های دولتی یا حاکمتی نکندای را متوجّه ارگانکوچکترین هزینه



اسالمی و خصوصا جمهوری پذیرد و تقویت جایگاه انقالب های مؤسسه مصاف ایرانیان با رویکرد مهدویت انقالبی صورت میبا توجّه به آنکه فعالیت

 اسالمی به عنوان سنگر اولیه و اصلی انقالب، از اهداف اصلی و خدشه ناپذیر مصاف است. عالوه بر اینکه در حوزه تخصصی مهدویت این مؤسسه

ز انجام اقدامات االسالم والمسلمین رحیمیان( بوده و بر همین اساس، پیش ابه ریاست حجت«)های مهدویستاد عالی ساماندهی فعالیت»عضو 

های الزم از سوی آن ستاد، به اجرای مربوط به حوزه مهدویت، موارد را به سمع و نظر مسئولین ستاد مذکور رسانده و پس از دریافت تأییدیه

ی تردید آتش باختیار هایی که انقالب و نظام نیاز به کمک داشته باشد نیز بپردازد، در دیگر عرصههای خود در حوزه مهدویت میها و فعالیتطرح

 .و البته با تدبیر ورود می کند

 .در نگاه این موسسه تقویت انقالب و نظام عین تقویت مهدویت است و کار برای شیعه خانه امام زمان عج کار مهدوی محسوب می شود

فکر به صورت تخصّصی به انقالبی و خوشکرده، ها، جوانان تحصیلمؤسسه مصاف ایرانیان متشکل از واحدهای مختلفی است که در هر یک از آن

پردازند. واحدهای مؤسسه مصاف ایرانیان پژوهش و بررسی مسائل مربوط به یک حوزه از علوم و تولید محتوای کارآمد و به روز در آن حوزه می

 :شامل موارد ذیل است

 (مهدیاران)واحد مهدویت 

وی و نشر و گسترش آن از طُرُق مختلف در میان عموم مردم است که در همین راستا وظیفه اصلی این واحد، تولید محتوا در حوزه معارف مهد

 :های واحد مذکور اشاره نمودتوان به موارد ذیل به عنوان مهمترین فعالیتها، میاقدامات مختلفی را انجام داده که از میان آن

ح مقدّماتی، متوسّطه )تکمیلی( و پیشرفته )تربیت مربّی( برگزار شده و ها در سه سطاین دوره های آموزشی در حوزه مهدویت:برگزاری دوره .۱

های فوق تا گردد. دورهها و اخذ آزمون و مصاحبه از سوی اساتید حوزه مهدویت، تبدیل به مبلّغ حوزه مهدویت میشخص پس از گذراندن این دوره

د حضرت مهدی موعود )عج( و مرکز تخصصی مهدویت به ارائه مطالب تخصّصی استان کشور برگزار گردیده و اساتید مورد تأیید بنیا ۱۵کنون در 

ها تا کنون بیش های آموزشی معارف مهدویت همین بس که در این دورهاند. در ثمرات و نتایج حاصله از برگزاری دورهدر حوزه مهدویت پرداخته

از سوی بنیاد « مسیر یاری»در جلسات فوق، به صورت کتابی با عنوان اند و مطالب طرح شده مربّی مهدوی مورد آموزش قرار گرفته ۸۲۰۰از 

 .فرهنگی حضرت مهدی موعود )عج( ویژه دانش آموختگان موسسه مصاف چاپ و منتشر گردیده است

جغرافیایی  های طرح شده دوره توسط بهترین و خبره ترین اساتید مهدویت در کشور بوده و از طرفی وسعتبه ضرس قاطع می توان گفت سرفصل

 .و تعداد مخاطبان ویژگی منحصر بفردی به این دوره ها داده که آن را در تاریخ کشور بی سابقه نموده است

های ارائه شده در این دوره ها عبارتست از: افق مهدوی در گام دوم، امام مهدی در قرآن، غرب و مهدویت، تاریخ سیاسی عصر غیبت، نقش سرفصل

های انحرافی، امام مهدی در صحیفه سجادیه، امام مهدی در نهج البالغه، والیت فقیه، ادعیه و انه و مهدویت، فرق و جریانایرانیان در ظهور، رس

 زیارات مهدوی، مبانی شناخت امام، سبک زندگی منتظرانه، انقالب اسالمی و مهدویت، حکومت مهدوی، ضرورت وجود امام، عالئم و شرایط ظهور،

های محبت امام و اوصاف یاران، های حفظ دین، شبهه شناسی، ادله عقلی اثبات امامت، جلوهظار، آخرالزمان و راهکاروظایف منتظران، انت

شناسی و شیوه انتقال معارف مهدوی، مرجعیت سیاسی در تاریخ عصر غیبت، حضرت مهدی وارث پیامبران، جریان شناسی فرهنگ انتظار، مخاطب

هدویت، فلسفه غیبت و فوائد امام غائب، رجعت، مدعیان دروغین، جایگاه امام در نظام هستی، منجی در ادیان، تاریخ عصر غیبت، آسیب شناسی م

 های حکومت مهدویاز بعثت تا ظهور، اندیشه مهدویت، ضرورت طرح مباحث مهدویت، انحرافات مهدوی، شاخصه

 :اندهای موسسه مصاف تدریس کردهاساتیدی که در دوره

سید آقایی )رئیس مرکز آینده روشن و برگزار کننده همایش جهانی ساالنه دکترین مهدویت(، علیرضا پناهیان، متوسل)مسئول  حجج اسالم:پور

های علمیه(، کفیل)معاون بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(، باقی، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(، نصوری)مسئول مراکز تخصصی حوزه

دهقانی، غیبی، عبداللهی، جواد محمودی، یگانگی، حاجی آقا زاده، اعوانی، فوادیان، محمودی، همتی، مالیی، کاظمی، اباذری، حائری پور، رجبی، 

نی، عرفان، قربانی، ، موسوی، باالدستیان، جعفری، میرزابیگی، نائب زاده، حسین پور، نیلی پور، اسدی خانوکی، نائینی، فالح، عبدالکریم حسی

 یعتی، شاکریحاجی آبادی، ساالری، شر



 :و آقایان

 شفیعی سروستانی، رائفی پور، حامدی، سید محمد حسینی، پورمسعود

 دبیر خانه دائمی و انجام امور مربوط به برخی تجمعات گسترده مهدوی از جمله؛ .۲

ر با هدف به حاشیه راندن الف( برگزاری اجتماع بزرگ مردمی بیعت با امام زمان)عج( ]عید بیعت[ در مراکز استان ها و شصت شهر بزرگ کشو

برخی مراسمات بدعت آمیز در نهم ربیع که به لطف خدا با استقبال کم نظیر مردمی مواجه شده است، مراسم مربوط به شهر تهران در سالهای 

 برگزار می شود (گذشته در میدان امام حسین)ع

تا کنون، مصاف متولی برگزاری مراسم احیای  ۹۲مهدوی از سال های های موسسه مصاف و تصویب ستاد عالی ساماندهی فعالیتب( با پیگیری

نقطه از داخل و خارج کشور شده است : خیل عظیم مشتاقان حضرت ولی عصر عج در شب نیمه شعبان با شعار استغفار  ۵۰۰شب نیمه شعبان در 

مساجد به شب زنده داری مشغول می شوند، شایان ذکر  )از گناهان مانع ظهور(، اضطرار )از نبودن حضرت(، دعا )جهت تعجیل در فرج( عموما در

 است این برنامه با استقبال شیعیان دیگر کشورها نیز مواجه شده است

که تجمعات نیمه شعبان به دلیل شیوع کرونا برگزار نشد، ضمن برگزاری مراسم احیای نیمه شعبان به صورت مجازی، با هدایت  ۱۳۹۹ج( سال 

ای ایجاد سابقههای مردمی و حتی با وجود سنگ اندازی برخی نهادهای مسئول، طوفان توییتری بیجستن از ظرفیت موسسه مصاف و صرفا بهره

شهر بزرگ جهان ترند اول شد و  ۲6۵در کل جهان و همچنین در  (ThePromisedSaviour#)شد که طی آن هشتگ منجی موعود 

میلیون بازدید داشت. به جرات می توان  ۲6۰تگ منتشر شدند، بیش از یک میلیارد و هایی که با مضامین مربوط به مهدویت با این هشتوئیت

عرض کرد در طول تاریخ تشیع هیچگاه تا آن زمان مفاهیم مهدوی شیعه اینگونه وسیع و جهانی طرح نشده بود و همچنین هیچ عملیات توییتری 

 داشته استنیز در فضای توییتر فارسی قدرت نزدیک شدن به این رکورد را ن

ا همکاری مسجد مقدس جمکران در مسیر راهپیمایی عظیم اربعین حسینی )ع( و تالش در جهت ارائه ب« مع امامٍ منصور»اندازی موکب راه .۳

 .های موجود در آن با هدف نشر معارف مهدویرویکرد مهدوی و انقالبی به این اجتماع بزرگ جهانی و استفاده از ظرفیت

های مختلف از ستمر و متناوب معارف مهدوی در فضای مجازی )از طریق سایت، کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام( و در قالبنشر و گسترش م .4

مرجع نشر معارف مهدوی در فضای مجازی  بزرگترین اکنون هم که …نوشت وجمله کلیپ، پادکست صوتی، نمایشنامه صوتی، دلنوشته، عکس

ب علمی مطرح شده در کالسها اعم از جزوات، صوت، فیلم، پاورپوینت توسط اساتید مبرز کشوری بصورت محسوب می شود، از آنجا که مطال

توان های اجتماعی در اختیار عموم عالقه مندان قرار میگیرد، واحد مهدویت مصاف موسوم به مهدیاران را میرایگان از طریق سایت و شبکه

 .دانشگاه مجازی مهدویت نامید

 های مختلف از جمله؛و انجام امور مربوط به پویش اندازیراه .۵

بضاعت و دیگر نیاز مندان: که امروز های کمالف( پویش مهر مهدوی با هدف ترویج فرهنگ مهدویت در کنار کمک به ایتام، مستمندان و خانواده

های صورت گرفته تنها کافی است م فعالیتیکی از بازوان جهاد خدمت رسانی و رزمایش همدلی است برای درک بهتر میزان گستردگی و حج

 .های اجتماعی جستجو فرماییدمهرمهدوی را در شبکه#مهدوی یا _مهر#های هشتک

که با استقبال نسبت خوب در اقصی نقاط جهان مواجه  (shia blood donation) ب( کمپین جهانی اهدای خون در عاشورا و اربعین حسینی

ن عقالنیت شیعی به جهانیان داشته است و از آنجا که در عمل به نفی تطبیر می انجامد شدیداً مورد اعتراض طیف شد و تاثیر بسزایی در شناساند

 .معتقد به قمه زنی قرار گرفته است

های مهدوی و های مرسوم بر روی خودروهایشان به عنوان فرصتی برای معرفی مهدویت و شعارج( کمپین خودروی مهدوی: مردم از نوشته

نین معرفی عملی فرهنگ صحیحی رانندگی بهره می برند این کمپین نیز با استقبال بسیار خوب مردم حتی در کشورهای خارجی مواجه همچ

 .شده است

 پاسخ به شبهات و سؤاالت موجود در موضوعات مختلف مهدویت و همچنین برگزاری صدها همایش و سمینار در این حوزه .6



 و برنامه تلویزیونی در حال پخش از رسانه ملیارائه محتوای رایگان به د .۷

 :واحد فنّی و مهندسی

فکر و جوان دانشگاهی هستند، به طراحی و ساخت ابزار و وسایل مورد نیاز کشور با التحصیالن نخبه، خوشاعضای این واحد که متشکّل از فارغ

زد.فارغ از اینکه تولیدات این واحد موجب رفع نیازهای داخلی می شود پردااستفاده از آخرین نتایج حاصله از تحقیقات و با کمترین هزینه می

 .مهمترین هدف از این کار دمیدن روحیه خودباوری به جوانان و عملی کردن شعار خواستن توانستن است

توان به موارد ذیل به عنوان ها میهای مختلف گردیده که از میان آناقدامات این واحد منجر به تولید محصوالت به روز و کارآمدی در حوزه

 :مهمترین تولیدات واحد فنّی و مهندسی مؤسسه مصاف ایرانیان یاد کرد

 سه محوره و چهار محوره و پروتوتایپ پنج محوره (CNC) ایساخت دستگاه کنترل عددی رایانه .۱

« فخر الصناعة االیران»های عربی عبارت شته و از سوی رسانهتولید اسلحه مدرن ذوالفقار؛ اوّلین سالح هجومی ایران که قابلیت تغییر کالیبر دا .۲

 .برای آن بکار رفته است

که نظیر آن در منطقه غرب آسیا وجود ندارد و با افتخار تامین بخش  (ها )پاداسکایساخت سامانه بومی شناسایی و ایجاد اختالل در ریزپرنده .۳

 .شهادت سردار سلیمانی و نماز جمعه با حضور رهبر انقالب را انجام دادخرداد حرم مطهر، مراسم  ۱4از امنیت هوایی مراسم 

 های منحصر به فرد با همکاری واحد سالمتتولید دستگاه تنفس مصنوعی )ونتیالتور( مکانیکی با قابلیت .4

 بُعدیساخت دستگاه پویشگر و چاپگر )اسکنر و پرینتر( سه .۵

 .هاستهای ارسالی از سوی جوانان و بررسی و ارزیابی امکان یا عدم امکان اجرایی نمودن آنریافت ایدهاز دیگر وظایف این واحد، مشاوره فنی و د

های به روز و کارآمد و تولید ترین دغدغه واحد فنّی و مهندسی مؤسسه مصاف ایرانیان، بکارگیری علوم و فناوریهمانطور که گفته شد اصلی

نه در جهت ایجاد خودکفایی و جلوگیری از خروج ثروت از میهن عزیزمان و از آن مهمتر ایجاد روحیه خود وسایل مورد نیاز جامعه با کمترین هزی

 .های مردمی و کار جهادی به اهداف عالیه دست یافتهای بیت المال با استفاده اط ظرفبتباوری است که می توان بدون بهره بردن از بودجه

 :(ها )افقواحد ادیان، فرق و قومیت

.ش و با هدف معرّفی، بررسی و نقد ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی، بررسی و نقد ه ۱۳۹۷های مکرّر مخاطبان از سال ن واحد بنابر درخواستای

چنین ارائه اطالعات های نوپدید، پاسخگویی به شبهات مطرح شده علیه مکتب تشیّع، بررسی مسئله منجی و آخرالزمان در ادیان دیگر و همفرقه

های واحد افق های قانونی و مشروع ایشان و مقابله با تجزیه طلبی تأسیس گردیده است. اهمّ فعالیتیرامون تنوّع قومیتی کشور و مطالبه دغدغهپ

 :توان در موارد ذیل خالصه نمودمؤسسه مصاف را می

 رشی و معارفهای تخصصی نقد فرق ضاله و شبهه شناسی ویژه روحانیون و معلمان پروبرگزاری دوره .۱

 ایجاد بسترهای الزم در فضای مجازی و تولید و ارائه محتوا به صورت مستمر در زمینه ادیان، مذاهب و فرق به مخاطبان .۲

هزار سؤال و شبهه مطرح شده از سوی مخاطبان به وسیله کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام توسط متخصصین این  ۱6پاسخگویی به بیش از  .۳

 واحد

های های طرح شده در محیط اینترنت و شبکهد تخصصی و مقابله جدی با فرق ضاله در فضای مجازی و پاسخ دهی فعال در مقابل شبههنق .4

 ( های مجازی و پاسخ به شبهاتهای ماهواری ضد دینی، حضور سازماندهی شده در گروهماهواره ای )تماس با شبکه

 :واحد کشاورزی و امنیّت غذایی



ه اهمیّت مسائل مربوط به حوزه امنیّت غذایی، کشاورزی، حکمرانی آب، منابع طبیعی و محیط زیست، واحدی تحت عنوان واحد با توجّه ب

 :کشاورزی و امنیّت غذایی در مؤسسه مصاف ایرانیان ایجاد شده است. مهمترین اقدامات این واحد عبارتست از

 امنیّت غذایی با استفاده از بستر فضای مجازی پژوهش، تولید و انتشار محتوا در حوزه کشاورزی و .۱

 برگزاری جلسات تخصّصی در حوزه کشاورزی و امنیّت غذایی با مسئولین کشور و ارائه راهکار به ایشان .۲

تنه آب، ها و مراکز علمی در خصوص موضوعات مرتبط با حوزه فوق، از جمله همایش برگزار شده با عناوین: فبرگزاری سمینار در دانشگاه .۳

 های لزوم خود کفایی در صنعت کشاورزی وآبی، برگزاری نشستکم

 خیزداریپژوهش و فعالیت در حوزه آب .4

 سال ۲4احیای گاو سرابی در نمایندگی موسسه در استان مرکزی پس از  .۵

 های تزئینی کشور در اراکارئه مشاوره تخصصی جهت افتتاح بزرگترین مرکز پرورش ماهی .6

 ه مشاوره رایگان به کشاورزان و باغدارانارائ .۷

در کشور هشدار از دو سال قبل  ۹۸ای است که نسبت به بارندگی و سیل پژوهش در حوزه تغییرات و نوسانات اقلیمی)مصاف تنها مجموعه .۸

 (هشدار داده بود

 :(واحد خانواده )قنداب

مندی از نظرات و تجربیات مشاوران ایرانی و بهره -بر سبک زندگی اسالمی شود با در نظر گرفتن اصول و قواعد حاکمدر این واحد تالش می

توان در موارد ذیل های این واحد را میها ارائه شود. مهمترین اقدامات و فعالیتخانواده، راهکارهایی در جهت حل مشکالت و بهبود زندگی خانواده

 :خالصه نمود

 یش جمعیت با ایجاد مطالبه در میان مردم و ارائه راهکار به مسئولین کشورگفتمان سازی در جهت تسهیل ازدواج و افزا .۱

های مربوط به ازدواج، تربیت فرزند )از جمله تربیت جنسی کودکان( و ثبات خانواده در چارچوب سبک تولید و انتشار محتوا در خصوص مهارت .۲

 ( بایگانی موضوعی آن در سایت واحد خانواده از مبرز ترین اساتید کشور هزار کلیپ و ۲زندگی اسالمی، پیش و پس از ازدواج)تولید بیش از 

 های جوانها و زوجهای پیش از ازدواج و پس از ازدواج به اشخاص، خانوادهارائه مشاوره .۳

ها ازجمله برگزاری ادههای تخصص با هدف ارائه راهکار در جهت حل مشکالت و بهبود زندگی خانوفعالیت در حوزه برگزاری جلسات و همایش .4

های تخصصی تربیت جنسی کودک با محوریت نقد سند توسعه پایدار در حوزه خانواده و برگزاری جلسات تخصصی مهارت آموزی ازدواج ویژه دور

 مجردها با استفاده از اساتید برجسته این عرصه

 :(واحد رسانه )آرما

های قابل توجّه چشمگیر دشمنان اسالم و ایران در این حوزه، مؤسسه مصاف را بر آن فعالیتنقش و اهمیّت رسانه در اثرگذاری بر افکار عمومی و 

 :شود)آرمان ناتمام( را جهت فعالیت در این حوزه تأسیس نمایند. اهمّ اقدامات این واحد شامل موارد ذیل می« آرما»داشت که واحدی تحت عنوان 

 پژوهش و رصد مستمر و مداوم فضای مجازی .۱

 های اجتماعی و همکاری پژوهشی مستمر با تنها کلینیک ترک اعتیاد اینترنتی در تهرانتعریف رژیم مصرف کاربران برای حضور در شبکه .۲



های ای با هدف افزایش اطالعات عموم افراد از طریق وب سایت و کانالفعالیت در جهت تولید و انتشار محتوای تخصصی در حوزه سواد رسانه .۳

 های اجتماعید در شبکهاین واح

ای )از ای با همکاری مرکز سواد فضای مجازی مجموعه سراج با استفاده از اساتید حوزه سواد رسانهبرگزاری اوّلین دوره کشوری سواد رسانه .4

 (پور و اصغریجمله آقایان لسانی، حسینی، صالحی، رمضانعلی، پورمسعود، حسین

شناسی ای جهت انتشار وسیع، مداوم و سریع معارف دینی، انقالب اسالمی و مهدویت )مبارزه با ظلم، دشمنهای رسانهطراحی و ایجاد جریان .۵

 تمامی سطوح فضایی مجازی در( …و

 :(شناسی )نجواواحد دشمن

ل صحیح، جامع و کامل وظیفه اصلی اعضای این واحد مطالعه، تحقیق و بررسی در خصوص وقایع و اتفاقات سیاسی روز ایران و جهان و ارائه تحلی

 در این زمینه به مخاطبان است

های تخصصی در این زمینه کرده است که نتایج های گذشته پیرامون نفوذ، نجوا اقدام به پژوهشپس از تاکیدات مکرر رهبر معظم انقالب در سال

 .بسیار کار بردی آن در اختیار مسئولین مربوطه قرار گرفته است

قیقی دشمنان، نقش و جایگاه آنها در وقوع توان به تولید و انتشار محتواهایی تخصصی در خصوص تبیین ماهیّت حد میاز دیگر وظایف این واح

 .های نفوذی و وابسته به دشمنان اسالم و ایران اشاره نمودچنین معرّفی مهرهاتفاقات سیاسی و هم

های مختلف در اندیشه کده ها، دانشگاه دیشی با محوریت نقد آرا و اندیشههای آزاد انهای تخصصی کرسینجوا همچنین اقدام به برگزاری نشست

از پیشگامان مهم این عرصه بوده است )راه اندازی وب سایت ویژه مطالبه ” مطالبه شفافیت“های علمیه می نماید و در مواردی همچون ها و حوزه

 ( م و کاندیداها مواجه شدشفافیت از نمایندگان مجلس یازدهم که با استقبال بسیار خوب مرد

 :واحد سالمت

 وظیفه دهند،می تشکیل …های مختلف رشته پزشکی، زیست شناسی والتحصیالن دانشگاهی شاخهاین واحد که اعضای آن را دانشجویان و فارغ

هایی پزشکی )از جمله بحران های واگیردار، مسائل به روز مربوط به رشتهپژوهش در حوزه سالمت عمومی، سیاست گزاری بخش درمان، بیماری

فرهنگ »توان در چون ویروس کرونا( و بررسی مسائل مربوط به طب اسالمی را بر عهده دارد. در حال حاضر مهمترین اقدامات این واحد را می

 .نام برد« سازی و اصالح تغذیه و سبک زندگی در حوزه سالمت

ور پررنگ دوشادوش کادر درمانی کشور برای غلبه بر بیماری کرونا از آخرین اقدامات این تولید ونتیالتور با همکاری واحد مهندسی و همچنین حض

 .واحد محسوب می شود

 واحد اقتصاد، کسب و کار و کار آفرینی

ر و ارتقا نظران و مسئولین با هدف انتقال دانش، ارائه راهکاهای تخصّصی پیرامون مسائل اقتصادی روز دنیا و کشور با صاحببرگزاری نشست ۱٫

های سال گذشته با موضوع: بررسی سیاست ارزی دولت، چگونگی کنترل نقدینگی، چرایی لزوم سواد اقتصادی جامعه، برای نمونه میتوان به نشست

 قانون تمرکز، انتخابات مجلس و نجات اقتصاد کشور، تصویب وزارت بازرگانی در سال رونق تولید، راه یا بیراهه. اشاره نمود

 هاشناسی آنش پیرامون مسائل اقتصادی کشور و آسیبپژوه .۲

 تولید و انتشار محتوا با هدف افزایش سواد اقتصادی برای عموم مردم .۳

 مشاوره رایگان و ارائه راهکارهایی در جهت کارآفرینی و بهبود کسب و کار .4



 :(سازی)مدرسه بازی سازی مهدیارافزار و بازیواحد نرم

افزارهای کاربردی در حوزه نشر معارف مشی مؤسسه مصاف و اقدامات سایر واحدها، به تولید و انتشار نرمگرفتن اهداف و خطاین واحد با در نظر 

های پردازد. عالوه بر این، با توجّه به نقش و جایگاه تولید بازی در نشر عقاید میان کودکان و نوجوانان و نیز فعالیتمهدویت و انقالب اسالمی می

هایی با محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان پرداخته است. از میان دشمنان ایران اسالمی در این حوزه، واحد فوق به تولید بازی گیرچشم

 :ها اشاره نمودتوان به موارد ذیل به عنوان مهمترین آنمحصوالت این واحد می

عج(، احادیث، کتب، مقاالت، اشعار، ادعیه مهدوی، وصایای مهدوی )ضرت حجّت افزار جامع مهدویت و ارائه موضوعاتی از قبیل زندگینامه حنرم .۱

 (هزار مورد نصب فعال ۱۰۰ با) …شهدا

افزار تلگرام، با انتخاب بخشی دهد که از طریق ربات ایجاد شده در نرمافزار ختم قرآن برای فرج که این امکان را در اختیار مخاطبان قرار مینرم .۲

ختم قرآن توسط کاربران به  ۲6۵۱ه ختم گروهی این کتاب آسمانی نائل گردند گفتنی است تا زمان نوشتن این متن بیش از از قرآن کریم ب

 .عج( تقدیم شده است)پیشگاه مقدس امام زمان 

تخصصی این حوزه قرار  افزار قرآن کریم و عهدین که امکان بررسی و متون کتب دینی مذکور را در بستر اندروید در اختیار پژوهشگراننرم .۳

 .دهدمی

های اعتراضی بازی کلش آف کَنِل یکی بازی پنج زبانه ضد صهیونیستی است که به منظور استفاده در سیستم عامل اندروید و با الهام از فعالیت .4

هان است، گفتنی است با وجود طنزپرداز ضد صهیونیست فرانسوی( ساخته شده و نمایش دهنده تقابل جریان حق و باطل در سراسر ج)دیودونه 

 بایکوت باورنکردی این بازی، عالوه بر ایران در آلمان و فرانسه نیز استقبال خوبی مواجه شد

آموزد دهد و طی آن، بازیکن میآل یک نوجوان ایرانی مسلمان را در اختیار مخاطب قرار می( روایتی از زندگی ایده۳( و )۲(، )۱بازی مهدیار ) .۵

این بازی به صورت کامالً رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفته و  .جام امور روزانه و کمک به دیگران، در امور مذهبی نیز فعالیت نمایدکه ضمن ان

اکنون در این بازی که تازه منتشر شده است هم (۳)هزار بار دانلود شده و نسخه  ۸۰۰( آن حدود ۲آن حدود یک میلیون بار و نسخه ) (۱نسخه )

 .ال استفاده می باشدح

های ویندوز و اندروید بازی نجات سردار احمد)متوسلیان( که به صورت اول شخص و ترکیبی از سبک تیراندازی و معمایی و برای سیستم عامل .6

ژیم غاصب صهیونیستی در های اشغالی بوده و در طول آن، روحیه جهاد و مبارزه با رداستان بازی در فضای سوریه، لبنان و سرزمین .شودارائه می

 .شودبازیکن برانگیخته می

 .های معاند از جمله بی بی سی مواجه شدخبر انتشار این بازی با واکنش رسانه

تیرانداز بوده و بازیگر در طول آن باید تالش کند تا مردم مظلوم عراق، سوریه و فلسطین را از شر بازی آخرین مصاف: این بازی در ژانر تک .۷

 .شان آزاد کنددشمنان

دهد و قابلیت شبیه سازی بسیار می تیراندازی را در بستری کامالً واقعی آموزشتیرانداز: بازی مذکور به مخاطب قوانین و قواعد تکبازی تک .۸

افته ولی نسخه طبیعی برای آموزش تک تیراندازی ویژه نظامیان در آن در نظر گرفته شده است، نسخه تجاری این بازی هنوز مجوز انتشار نی

 .های نظامی برای تسهیل آموزش تک تیراندازی قرار گرفته استنظامی آن در دسترس نهاد

فروشی پرداخته شده و به منظور استفاده در سیستم عامل در بازی معدنچی کوچک که به اهمیّت بحث اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام .۹

 .راحی شده استاندروید برای کودکان و نوجوانان تولید و ط

 :واحد موسیقی و شعر

تأسیس گردیده و در تالش است که به ارائه محتوای فاخر جهت تقویت هویت ملی و « نجات حوزه موسیقی از شرایط موجود»این واحد با راهبرد 

قطعه  ۳۰ل این واحد تا کنون یک ساله تشکی عمر در. بپردازد موسیقی قالب در …مذهبی، انتظار و مهدویت، تقویت کانون خانواده و عشق پاک



توان به موسیقی تیتراژ پایانی برنامه بازگشت شبکه افق، و آخرین جمعه موسیقی تولید و منتشر شده است. از جمله کارهای مشهور این واحد می

 .سال منتشر شده از رسانه ملی اشاره کرد

 :واحد تدوین، گرافیک و تصویرسازی

 Cartoons Clan المللی کاریکاتور ضد صهیونیستی با عنوانبرگزاری جشنواره سالیانه بین ۱٫

 ( های مبلغین انقالبی کشور و نشر رایگان آنها )زیر نویس برای مخاطبان خارجیتدوین سخنرانی .۲

 های فاخر در حوزه اهداف موسسهگرافیساخت کلیپ، پادکست و موشن .۳

 هومی در حوزه گرافیک و کاریکاتورهای مختلف موضوعی و مفتولید تدوین و انتشار طرح .4

گرافی فاخر شده است که تماماً کلیپ، پادکست و موشن 6۰۰جلسه و  ۵۰۰ر بیش از های این واحد منجر به تدوین و انتشار صوت و تصویفعالیت

 .های مجازی و یا رسانه ملی )بدون ذکر نام موسسه( انتشار یافته استبصورت رایگان در شبکه

 :واحد پوشاک

ایرانی، به  -ها و ضوابط اسالمیشود تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان ایرانی پارچه و لباس و با در نظر گرفتن شاخص ر این واحد تالش مید

 .طراحی و تولید پوشاک مناسب، جوان پسند و ارزان )بویژه برای بانوان( پرداخته شود

شده از تنها کارخانه تولید پارچه چادر مشکی در ایران )شهرکرد( و دوخت در کارگاه توسط تولید و توزیع چادر کامال ایرانی با پارچه خریداری  .۱

با کیفیّت مناسب و نازلترین قیمت ممکن « سدن»زنان بی سرپرست و یا بد سرپرست )همکاری با واحد مهر مهدوی( منجر به تولید چادر با برند 

 .ال پستی قابل تهیه استهای کشور و یا از طریق ارسکه هم اینک در فروشگاه

 های جوان پسند و در عین حال کامال پوشیدهشرت با طراحی ایرانی، اسالمی و مانتویطراحی و تولید تی .۲

 :واحد معماری و شهرسازی

اسالمی  -ماری ایرانیمندی از نظرات اساتید حوزوی در زمینه فقه مسکن و شهرسازی، به تولید و انتشار محتوا پیرامون معاعضای این واحد با بهره

توان در موارد ذیل خالصه پردازند. اهمّ اقدامات این واحد از مؤسسه مصاف ایرانیان را میو بروز ترین اطّالعات موجود در حوزه ساخت و ساز می

 :نمود

 معماری و شهرسازی ویژه دانشجویان و اساتید معماری و شهرسازی برگزاری چندین دوره .۱

 هایی مبتنی بر معماری ایرانی اسالمیبا اساتید حوزه معماری و شهرسازی و طراحی و ساهت سازه همکاری پژوهشی .۲

 اسالمی و انتشار آن برای استفاده عموم از طریق فضای مجازی -تولید محتوا در زمینه معماری ایرانی .۳

 د با مبانی معماری اسالمیارائه مشاوره به سازندگان و صاحبان منازل برای تطبیق هر چه بیشتر سازه خو .4

 (تصویر خانه نیشابور)

 (معصوم علیهم السالم اشاره نمود ۱4های معماری دینی ) برای نمونه میتوان به طرح آب نمای طراحی و ساخت سازه .۵

 :المللواحد بین



های انقالب نشر معارف ثقلین و آرمانهای موجود در فضای مجازی( به اعضای این واحد در تالش هستند تا از طرق مختلف )به خصوص ظرفیت

 :توان به موارد ذیل اشاره نمودهای این واحد میاسالمی در میان مردم سایر کشورهای دنیا بپردازند. از مهمترین فعالیت

به منظور نشر معارف  های انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی و اردو در جهت ایجاد بسترهای الزماندازی تارنما و صفحات مجازی به زبانراه .۱

 (islampfr.com)مذکور

شناسی، های مختلف )از جمله دشمنترجمه سخنرانی ها، ساخت مستند، کلیپ و موزیک با موضوعات دینی و اجتماعی و در زمینه .۲

 (…شناسی وصهیونیزم

 (مستمر با واحد افقهای خارجی )همکاری پاسخگویی به سؤاالت و شبهات مطروحه پیرامون عقاید تشیّع به زبان .۳

 طرق از آنها انتشار و …تولید محتوا در خصوص موضوعاتی همچون نقد حقوق بشر امریکایی، اشتراکات اسالم و مسیحیّت، طب اسالمی و .4

 نوشته، یادداشت و مقاله عکس جمله از مختلف

 نهای مذهبی مناسبتی و موضوعی در خارج از ایرافعالیت در حوزه برگزاری برنامه .۵

های های مختلف و انتشار آن در کشورهای غیرمسلمان و همچنین ویژه توریستنشر معارف دینی و اسالمی از طریق تهیه بروشور به زبان .6

 خارجی حاضر در ایران

 المللیهای بینفعالیت در حوزه برگزاری پویش .۷

ی مناسب برای ایشان در جهت توزیع و نشر معارف دینی در میان مسلمانان و ارائه مشاوره به فّعالین مذهبی ایرانی و غیر ایرانی و تهیه محتوا .۸

 غیرمسلمانان خارج از ایران

اقدام در حوزه جنگ روانی علیه صهیونیزم جهانی در فضای  (..بخش )یمن، فلسطین و های آزادیهای رسانه ای و کمک به جنبشفعالیت .۹

 …مجازی و

، «های خارجی در زمینه تولید و انتشار محتوااستفاده و بکارگیری دیگر زبان»، «های فعّال در خارج از ایرانایگاهایجاد پ»انجام اقداماتی از قبیل 

و « انگلیسی برگزاری جلسات آنالین پرسش و پاسخ به زبان»، «های آنالین اساتید مؤسسه برای مردم سایر کشورهازمان سخنرانیترجمه هم»

در دستور کار این حوزه قرار « نظران دیگر کشورهاشناسی با حضور پژوهشگران، اساتید و صاحبشناسی و دشمنهای اسالمبرگزاری همایش»

 .دارد

 انتهای پیام

 


