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 (4)قرآن مدار بر مبارزه  /سیاسی تحلیل آموزش

 بلکه نشد، قرآنی معارف بیان در ایامنهخ سیدعلی کار مانع تنها نه اما زندان

 همین، برای. قرآن با او بیشتر نزدیکی و انس برای کرد مهیا فرصتی اتفاقا

 مجددا جلسات این شاهی،ستم زندان از ایخامنه اهللآیت آزادی با بالفاصله

 از آیاتی و برائت انفال، مائده، یمباکه هایسوره تفسیر و شد سرگرفته از

 پیش، چندی که یافت ادامه سال همان بهمن تا ۵1 سال اوائل از س،یون سوره

 در و شده منتشر اسالمی انقالب انتشارات توسط برائت یسوره تفسیر کتاب

 جلسات در نیز بقره یسوره تفسیر بعدتر،. است گرفته قرار همگان دسترس

 . شد گرفته پی جعفر میرزا یمدرسه یکتابخانه و قبله مسجد

 ملل سازمان عملیبی و یمن

 این جمهوررئیس مکرون امانوئل تالش از فرانسه «دیسکلوز» خبری پایگاه بنیانگذار لیولسی، جفری جمهوری اسالمی:

 جنایات در ریسپا نقش درباره اسنادی افشای خاطربه که داد خبر فرانسوی خبرنگار سه انداختن زندان به برای کشور

 ایاتجن در وی نقش که است بابت این از مکرون شخص خشم .اندگرفته قرار تعقیب حتت یمن در سعودی ائتالف

 از مکرون .ستا شورانده الیزه کاخ علیه شدتبه را عمومی افکار اسناد، این افشای با یمن در سعودی ائتالف جنگی

 طوربه ولی نکند استفاده نیم جنگ در فرانسوی هایسالح از شده متعهد عربستان که کرد ادعا فریبکاری با یکطرف

 را عربستان به اسلحه فروش که کرد اعالم یمن، جنگ در فرانسه نقش افشای عوامل قضائی تعقیب برای تالش با همزمان

 .کرد نخواهد متوقف

 برجا شتهک تن هزار 55 بر افزون ملل سازمان رسمی گزارشات مطابق مسکونی، مناطق به هاسعودی حمالت تشدید با

 آبرسانی هایبکهش نابودی و زیرساختها تخریب براثر این بر عالوه .اندبوده کودکان و زنان آنها اعظم بخش که مانده

 هک است کرده اعالم اًمرتب ملل سازمان بعالوه .اندگرفته قرار عفونی و واگیر بیماریهای انواع معرض در یمن مردم شهری،

 .اندرفتهگ قرار تدریجی مرگ معرض در گرسنگی براثر و هستند یهسوءتغذ دچار یمن در نفر میلیون 22 تا 21 بین

 برای که را کشور چند تقاضای نیست حاضر ملل سازمان کرده اعالم یمن انصاراهلل جنبش شرایطی، چنین در درست

 وضعم این. بدهد مثبت پاسخ اندکرده آمادگی اعالم صنعا مسکونی مناطق به سعودی ائتالف حمالت مجروحین مداوای

 هیچ دهدمی نشان و شده اتخاذ سعودآل غربی حامیان و عربستان دولت فشار تحت قطعاً ملل سازمان عملیبی و منفی

 کنندمی مداوا را مجروحین این خودشان هستند مدعی ملل سازمان مسئولین. نیست حاکم سازمان این اعمال بر ایضابطه

 اکنون یمن لل،م سازمان خود اعتراف به زیرا. است اساسبی ادعای یک این ولی ندارند، داوطلب کشورهای به نیازی و

 داوطلب کشورهای کندمی ایجاب وضعیت همین. است جانبههمه کمبودهای دچار و دارد قرار اضطراری بسیار شرایط در

 .نماید هموار هاهمراهی این برای را راه ملل سازمان و بشتابند کمک به

 تصاداق در مردم مشارکت ارکان

 که است راهبردی ،«مولد» و «مردمی» اقتصاد به نفتی درآمدهای از کشور کالن درآمدهای نمای قطب تغییر حمایت:

 یک به امروز بلند، هدف این تحقق حال،درعین ولی گرفتهشکل لیبرال و غیربومی هایسیاست دلیل به آن مقابل نقطه
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 مهیاسازی عدم که دهدمی نشان نیز اقتصاد رکود درباره قیقتح و کنکاش. است شده مبدل اجتنابغیرقابل ضرورت

 مطالبه یک امر این لذا است؛ داده کاهش بسیار را تولید حوزه به مردم ورود انگیزه بخش، این در عمومی مشارکت

 رونق برای فراوانی هاینسخه کشور، اقتصاد پویایی گرایغرب مدعیان که است حالی در این. آیدمی شمار به عمومی

 مواجه اقبال با هاآن از کدامهیچ اسالمی، انقالب ماهیت با هاشیوه این ماهوی مغایرت دلیل به ولی اندپیچیده اسالمی ایران

 شرکت و همیاری لزوم مسئله به و نداشته تطابق کشورمان هایواقعیت با «مقاومتی اقتصاد» هایسیاست اندازهبه نشد،

 کردن فراهم نخست،. است برخوردار وجه دو از مردم مشارکت بنابراین،. است نکرده جهتو اقتصاد امر در مردم دادن

 گذاریسرمایه برای مردم خود اهتمام دوم، و کشاورزی و صنعت در مشارکت جهت جامعه ترغیب برای الزم بسترهای

 و تولیدکنندگان مردم، عموم مشارکت از اعم مقاومتی اقتصاد مدلاست. وطنی محصوالت از متعصبانه حمایت و تولید در

 حال در دنیا پیشرفته کشورهای همه در تفاوتی اندک با امروز که است الگویی تولید، بخش در حاکمیتی هایدستگاه

 اولویت باید داند،می انقالبی – اسالمی هایارزش اعتالی خدمت در را ثروت تولید که اسالمی جمهوری و اجراست

 .کند مبدل یأس به را دشمنان امید آخرین و بندد بکار آن مفاد کردن عملیاتی برای بیشتری

 آمریکا نشینیعقب نظامی عامل اقتدار

 است مدتی که است موشکی هایسامانه ارتقاء و گیری بهره با کشور مسلح نیروهای اقتدار و توانمندی سیاست روز:

 مقامات تهدیدات و هارجزخوانی چند هر. است ایهسته هایپیشرفت همچون بازدارنده، مؤلفه این برچیدن پی در دشمن

 تن و بیاید کوتاه هاییبلوف چنین مقابل ایران تا است آن برای تنها ایران، اسالمی جمهوری علیه آمریکا نظامی و سیاسی

 برایان یا و امپئوپ بولتون، جان همچون سفید کاخ مقامات سوی از که تهدیداتی کردن فروکش اما بدهد، آنها خواسته به

 جمهوری مسلح نیروهای عرصه در باید را دلیل این .دارد اساسی و اصلی دلیل یک شد،می مطرح ایران علیه هوک

 نیروهای هک کشورهایی همیشه،. کرد وجوجست قوا کل فرمانده ایخامنه اهللآیت حضرت فرماندهی با ایران اسالمی

 مسلح نیروهای هاویژگی این به حال برخوردارند، باالیی رندگیبازدا ظرفیت از باشند داشته توانمند و مقتدر مسلح

 ایران اسالمی هوریجم سپاه و ارتش برای باید نیز را اسالمی انقالب آرمان و مردم میهن، کف بر جان انقالبی، مکتبی،

 به گرفت صورت قوا لک فرمانده سوی از که تغییراتی با سپاه بدنه در که آرایشی مسلح، نیروهای اقتدار کنار در. افزود

 به اطالعاتی حوزه در چه و نظامی حوزه در چه سپاه اصلی بدنه در که تغییرات این رساند،می را روشنی پیام دشمن

 بوده برخوردار رشید و دالور فرماندهان از که ارتش و سپاه بدنه در کامل آمادگی وجود با که دهدمی را پیام این دشمنان

 در غییراتت. است گرفته خود به دشمنان تهدیدات مقابل در تریتهاجمی وضعیت که دهدمی پیام تغییرات این است،

 دادن شانن دندان و چنگ حال در شدت به دشمن که چرا گرفت صورت هنگام به و موقع به مسلح، نیروهای فرماندهی

 و روانی جنگ چارچوب در و اشتد ادامه شدت به که آمریکا تهدیدات تا شد باعث فرماندهی، در تغییرات همین و بود

 . کند فروکش بود، برخوردار زیادی گستردگی از نیز ایرسانه

 به شد، انجام ایرسانه و روانی جنگ همین قالب در عراق از آمریکا سفارت و کنسولگری کارکنان کردن خارج حتی

 منطقه و دنیا در که شرایطی به توجه اب حال هر به .بود خواهیم خود مأموریت محل به کارکنان این بازگشت شاهد زودی

 محکم و قاطع بازدارندگی توانسته نیز تاکنون و تواندمی که ایگزینه دارد، وجود آسیا غرب و فارسخلیج مهم و حساس

 انقالب معظم رهبر که همانگونه. است چنین که است ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای آمادگی کند، ثابت را خود
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 برد فالن با موشکی چرا که شما دفاعی سالح درباره کنیم مذاکره گویندمی» اند؛فرموده و کرده اشاره و کیدتا اسالمی

 هیچ که است معلوم خب! بدهید جواب و بزنید را ما پایگاه نتوانید زدیم، را شما اگر که کنید کم را برد این سازید،می

 تا شودمی باعث دشمن، آگاهانه و دقیق شناخت« .کندنمی معامله خود قوت نقاط درباره شعوری با و غیرتمند ایرانی

 شودمی دیده اگر. داد ارائه دشمنان رفتارهای از دقیق هایبینی پیش و تحلیل با همراه هوشمندانه و مدبرانه منطقی، مواضع

 یا ندارند دشمن از ایآگاهانه و دقیق شناخت یا زنند،می دادن امتیاز و مذاکره از سخن خود هایتحلیل ارائه در برخی

 انقالب رهبر فرموده به و است این آنها وظیفه و مسئولیت که این یا کنند،می دشمنان که هستند تهدیداتی از زده وحشت

 « .نیست مذاکره دنبال هم ما عقالی در کسهیچ البته»

 !است باالتر عقل از که تخیلی

 امتیاز ترینباال»: گفت هنر و فرهنگ اصحاب از جمعی با دیدار در هشنب شامگاه روحانی حسن االسالم حجت رسالت:

 سرمایه و جیبع قدرت این با هنرمندان. است باالتر عقل و اندیشه فکر از تخیل قدرت این و است خالقیت هنرمندان

 بر تخیل رتریب به حکم و زدند را دلشان حرف جمهور،رئیس جناب «.کنندمی عرضه جامعه به را خود هنری آثار تخیل،

 که سازی وشتسرن های تصمیم از شود می را این. است یکی زمینه این در ایشان فعل و قول هم انصافا و دادند عقل

 .داد تشخیص گرفتند مردم و کشور برای

 نداد نتیجه تخیل نکهآ از بعد اما ،بود ها وعده این دادن مؤید تخیالت اما است، اشتباه دادن روزه صد وعده گفتمی عقل

 مذاکره به گفت تخیل اما باش، بدبین دشمن، با مذاکره به گفتمی عقل .ندارد عقل بدهد روزه1۰۰ وعده که کسی گفتند

 دشمنی به را دشمن گفت عقل .شد آنچه شد برجام، هایگالبی چیدن برای انتظار سال چند از بعد البته و باشید بینخوش

 .دیدیم سوزی فرصت الس چند از بعد را لبخند دیپلماسی نتیجه و بزنید لبخند گفت خیلت اما عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ بگیرید،

 بندیم می خداکد با گفت تخیل ولی است، ناپذیر شکست و عزیز که اوست مطلق؛ قادر اوست ببندید، خدا با گفت عقل 

 .کرد پاره را تاوردشاندس ترینبزرگ راهشان نیمه رفیق و بستند کدخدا با خودشان زعم به .اوست دست قدرت

 بالمره گفت تخیل اما دارد،برنمی دست تحریم و دشمنی از دشمن هم طوالنی هایفاصله در و تدریج به گفت عقل

 سپیده هنوز راکهچ بفروشند، آن و این به بشکه بشکه را شاننفت تا اندکوچه یک اندرخم حاال. شودمی برداشته هاتحریم

 پردازی خیال ینا هم غیرهنرمندان برای کردیم گمان که بوده جاهمین ما کار اشکال شاید .تاس نزده تحریم، بدون صبح

 گوش نیستند رهمذاک دنبال که کشور عقالی حرف به پرداز خیال آقایان است بهتر هم حاال. شودمی تلقی مثبت هانقطه

 .ایممذاکره اهل ما بگویند هنوز اینکه نه دهند

 سرگیجه اروپای

 آن، نشانه ترینمهم و است افزایش به رو اروپا سرگشتگی رسدمی نظر به ایران، اولتیماتوم از پس روز1۰ نو: صبح

 رویکردی با که کرده انتقاد برجام زدنبرهم در آمریکا جانبهیک اقدام از که درحالی او. است آلمان خارجه وزیر سخنان

 سخن گونهاین که آلمانی. است نامیده کشورمان ایهسته توان مهار برای کاروساز بهترین را توافقنامه این هراسانه،ایران

 میلیارد 5 جاریسال در همچنین آورد،می دست به نظامی تسلیحات فروش محل از یورو میلیارد 7 حدود ساالنه گوید،می

 این ماس هایکو گفتار در. است پیشگام همواره اسرائیل، اشغالگر رژیم حمایت در و کرده اضافه اشنظامی برنامه به یورو
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 سالیک در هاآلمانی که بوده سیاستی همان شاید این و دهدنمی جواب ایران درمورد زور زبان که است نهفته واقعیت

 بهترین .اندداده قرار خود کار دستور در ماهان هواپیمایی پروازهای ممنوعیت و ایران هایدیپلمات بر فشارآوردن با اخیر

 مخدر مواد با مبارزه و مهاجران درباره باید که است اقداماتی و هشدارها همان اروپا، سرگردانی این برابر در واکنش

 مسائل این بر بتواند ایران تا کندمی برطرف را تحریم مشکل یا پردازدمی را آن مستقیم هایهزینه اروپا یا گیرد؛ صورت

 اجرای در اسالمی جمهوری جدیت تداوم معنای به این البته .باشد مانانمه این پذیرای خود، شهرهای در باید یا آید فائق

 .کرده اعالم را آن قبل هفته دو در که است خویش سیاست

 !مانده؟ باقی دیگر سال چند

 به و کرده نصب اشغالی اراضی در را موشکضد پیشرفته سامانه یک میالدی 2۰11 سال در صهیونیستی رژیم کیهان: 

 به آمیخته افتخار با و کردمی یاد« Iron Dome -آهنین گنبد» عنوان با سامانه این از قدس اشغالگر یمرژ. گرفت کار

 در را شده شلیک هایموشک تمامی و دهدنمی اسرائیل به ورود اجازه موشکی هیچ به آهنین گنبد که کردمی اعالم غرور

 برچیدن به صمیمت صهیونیستی رژیم که کرد فاش معاریو یستیصهیون روزنامه دیروز !کندمی نابود و کرده رهگیری آسمان

 هایموشک قابلم در که است داده نشان آهنین گنبد نویسدمی تصمیم این علت درباره معاریو. است گرفته سامانه این

 از درصد ۰۳ فقط آهنین گنبد قبل هفته که دهدمی توضیح و ندارد چندانی کارایی مقاومت جبهه سوی از شده شلیک

 این از یگرد درصد 7۰ و کرد رهگیری بودند، کرده شلیک اشغالی فلسطین سوی به مقاومت نیروهای که را موشکی 7۰۰

 . کردند اصابت خود اهداف به هاموشک

 پیروان کنند،یم ادعا آنچه برخالف که امروزی هایصهیونیست همان) قریضهبنی یهود. برگردیم قبل سال 1۴۰۰ به حاال

 با مقابله فکر به داشت، پی در را مسلمانان ظاهری شکست که احد جنگ از بعد( السالمعلیه موسی حضرت نه و فرعونند

 آنان به اسالم سپاه یدسترس از مانع دارند که مستحکمی هایقلعه و دژها که بودند باور این بر و افتادند( ص)خدا پیامبر

 با) برخورد ستیننخ در را کتاب اهل کافران که است کسی او :وانیدبخ حشر مبارکه سوره در خدا قول از ولی شد خواهد

 دِژهای که کردندمی گمان نیز خودشان و شوند، خارج آنان کردیدنمی گمان! راند بیرون هایشانخانه از( مسلمانان

 هایشاندل در و مدآ سراغشان به کردندنمی گمان که آنجا از خداوند امّا شود؛می مانع الهی عذاب از را آنها محکمشان

 عبرت پس کردند،می ویران مؤمنان دست با و خویش دست با را خود هایخانه که ایگونهبه افکند، وحشت و ترس

 است؟ مانده باقی سال 25 آن از دیگر سال چند راستی،!... االبصار اولی ای بگیرید

  


