
... این روزها از  افراطی! تندرو! متحجر! 
و  روزنامه ها  در  که  واژه هایی  بیشترین 
سیاسی  بحث های  و  محافل  و  مجالت 
به چشم و گوش انسان می رسد، همین 
»افراطی ها  می گویند  مثال  واژه هاست. 
را باید منزوی کنیم.«، »افراطی ها علیه 
شعار  ملل  سازمان  در  دولت  مواضع 
صحنه  به  افراطی ها  »بازگشت  دادند.« 

سیاسی کشور« و ... .
اعتدال یعنی چه؟

سوال مهم این است که افراط چیست و 
افراطی کیست؟ اصال اعتدال که این همه 
شعارش داده می شود به چه معناست؟ از 
هر آدم عاقلی که این سوال را بپرسیم،  
این نکته به ذهنش می رسد که »مالک و 
معیار« چیست تا متناسب با آن، اعتدال 

را تعریف کنیم.
 معیار حق و حقیقت، چیزی جز دین، 
همان »اسالم ناب محمدی« نیست. در 
زمان ما هم اسالم، به ناب ترین شکلش در 
امام خمینی و پس از او در نائب بر حقش 
تجلی پیدا کرده است. پس هر کس که 
مواضع و افکارش به مواضع و افکار امام 
خمینی و امام خامنه ای نزدیک تر باشد، 
معتدل تر است. هر کس از این ها فاصله 
داشته باشد یا در حال افراط است و یا 
در حال تفریط. برای شناخت معتدل و 
افراطی باید به سخنان امام مراجعه کنیم. 
باید وصیت نامه امام را دوباره و چندباره 

بخوانیم!
اسالم ناب چیست؟

که  است  اسالمی  همان  ناب،  اسالم 
همان  دارد.  جنگ  سِر  مستکبران  با 

چشمان  از  را  خواب  که  است  اسالمی 
می گیرد.  جهان  صهیونیست  سران 
اسالِم صلح کل نیست. اسالمی نیست 
مشکل  دولتی  و  کشور  هیچ  با  که 
نداشته باشد. اسالم سعودی نیست که 
خادم الحرمینش با سران استکبار شراب 
بنوشد. اسالمی نیست که به خاطر شکم 

از آرمان هایش دست بکشد.

»اعتدال  تا  حقیقی«  »اعتدال  از 
شعاری«

حق  خط  روی  اعتدال،  باشد  یادمان 
و  حق  بین  پس  است.  کردن  حرکت 
باطل حرکت کردن، یعنی طوری که نه 
سیخ بسوزد و نه کباب و این که یکی به 
نعل بزنیم و یکی به میخ، اعتدال نیست 
بلکه »نفاق« است. حال چه نسبتی بین 
»اعتدال  و  موجود  شعاری«  »اعتدال 
حقیقی« وجود دارد، قضاوت با خود شما.

»تیغ اعتدال« بر گردن انقالبی ها
کسانی  از  برخی  امروز  حال،  هر  به 
دل فریب  و  زیبا  شعار  پشت  در  که 
»اعتدال« مخفی شده اند، با برچسب های 
»تندرو« و »افراطی« می خواهند آبروی 
دغدغه مندان انقالب را ببرند و با این تیغ 

بّران، گردن انقالبیون را بزنند. می خواهند 
رسانه های شان  در  را  افراد  این  قدر  آن 
تا  نمایند،  »منزوی«  را  آن ها  و  بکوبند 
دیگر نتوانند سر بلند کنند.  وقتی که 
انقالبی ها منزوی شدند، دیگر هر بالیی 
می شود بر سر این انقالب آورد. می شود 
می شود  کرد.  »معتدل«  را  انقالب  این 
با  دیگر  که  رساند  جایی  به  را  انقالب 
هم  عالم  مستکبران  دیگر  و  آمریکا 
مشکلی نداشته باشد. می توان مردِم این 
انقالب را به جایی رساند که از همراهی 
و دوستی با کشورهای مستضعف جهان 
افتخارشان  و  کنند  حقارت  احساس 
دوستی با کشورهای غارتگر و استعمارگر 

دنیا باشد.

ما چه کنیم؟

آن  افراط«  »ضد  رسانه ای  فضای  این 
قدر قدرت گرفته است که دیگر همگی 
را جمع می کنند که خدای  حواسشان 
نکرده برچسب افراطی به ایشان نچسبد. 
و  اسالم  حرف  جایی  اگر  که  تاجایی 
انقالب هم باشد، از ترس این که مبادا 
»تندرو« خطاب شوند، همرنگ جماعت 

می شوند و حرفی نمی زنند.
برچسب ها  این  که  هستند  کسانی  اما 
را به جان می خرند و آن را »شیرین تر 
از عسل« می دانند. زیرا حاضرند در راه 
انقالب اسالمی آبرو بدهند و ایمان دارند 
که چه بسا اجر این برچسب خوردن ها 
و آبرو دادن ها کمتر از خون دادن شهدا 
نباشد... . باشد که ما هم راه شهدا را در 
پیش بگیریم و در این راه از دادن جان و 

مال و آبرو نهراسیم... .

ویژه نامه رصد و تحلیل گفتامن انقالب اسالمی

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم

شماره 8هفته چهارم مهر  1392

تیِغ تیِز »اعتدال« 
1- سالم بر امت حزب اهلل و درود بر روان پاک 

امام و شهدای انقالب اسالمی.
تا  می کند  آغاز  را  خود  دوم  سال  فتح   -2
دریچه ای باشد برای رصد و تحلیل مسیر پر فراز 
و نشیب انقالب اسالمی تا فتح قله های خود که 

همانا ساختن تمدن نوین اسالمی است.
با  مذاکره  و  رابطه  روزها  این  داغ  موضوع   -3
آمریکاست و این که چه نتایجی برای ما داشت 
و دارد؟ با چه هدفی صورت گرفت؟ آیا ما را به 
هدف مان می رساند؟ طرف مقابل کیست؟ چه 

سوابقی دارد؟ آیا در مذاکره کوتاه بیاییم؟ کوتاه می آید؟ 
منطق طرف مقابل در مذاکره چیست؟ منطق اسالمی 
ما در مقابل این کشور چگونه باید باشد؟ آیا اسالم درباره 
روابط دیپلماتیک نظری دارد؟ آیا در سیره معصومین 
وقایع مشابه امروز دیده می شود؟ بدر و خیبر یا صلح 
حدیبیه؟ آیا کشور را می توان بدون ارتباط با کشورهای 
ابرقدرت اداره کرد؟ استحکام ساخت درونی نظام یعنی 
چه؟ اقتصاد مقاومتی همان ریاضتی است؟ آیا مقاومت در 
برابر مشکالت برای کم کردن سرعت سقوط است یا برای 
حفظ پیشرفت و صعود به قله؟ آیا مشکل استکبار با کشور 
ما فقط انرژی هسته ای ست؟ چرا تحریم می کنند؟ عزت 
یعنی چه؟ آیا اجابت به مذاکره همراه با تهدید و فشار، 
عزت است؟ آیا اصال فشار و مذاکره با هم جور در می آیند؟ 
نرمش قهرمانانه چیست؟ آیا تاکتیک نرمش در ُکشتی با 
هدف برقراری ارتباط دوستی است یا زمین زدن حریف؟ تا 
کی باید با آمریکا دشمنی کنیم؟ آیا آن ها دست از دشمنی 
برمی دارند؟ چرا گزینه نظامی را حتی بعد از لبخند ها و 
آیا  مکالمه ها و مذاکره ها همچنان روی میز می دانند؟ 
آمریکا و اسرائیل دو کشور مجزا با اهداف مختلف اند؟ 
چرا اسرائیل خط قرمز آمریکاست؟ چرا اسرائیل از صفحه 
روزگار باید محو شود؟ »مرگ بر آمریکا« به چه معناست؟ 
آیا ما با مردم آمریکا دشمنیم؟               ادامه در صفحه 4

 از مذاکــره  تا فتـــِح قـله ها / 1 | تیِغ تیِز »اعتدال« / 1 | ُگفَتم!   گفـت! / 2  | بترسید! مقابله ى با آمريكا مگر شوخى است؟
|  4  / يا صلح؟!  قرآن؛ جهاد  راهبرد   |  3  / يا خیر؟  آرى  آمريــــكا؛  بـا  رابـــطه   واقـــــــعا   |  2  / مى آورند!  در  را     پدرتان 

از مذاکــره  تا 
فتـــِح قـله ها
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رابطه  با آمریکا  اگر بخواهیم  آقا ما  گفت: 
ببینیم؟  باید  را  کسی  چه  باشیم،  داشته 

امام  امامه!  حرف  خالف  این که  گفتم: 
آمریکا  با  و  ایستاده ایم  آخر  تا  »ما  گفت: 
این که  مگر  کرد،  نخواهیم  ایجاد  روابط 
نشده اند  آدم  آمریکایی ها  بشود.«  آدم 
نظامی  »گزینه  می گن:  همه ش  هیچ،  که 
علیه ایران روی میز است!« و طرح ایران 
هم  بررسی  حتی  تحریم ها  لغو  برای  رو 

نمی کنند!

رابطه  چین  و  روسیه  با  ما  آقا!  گفت: 
واّل! اونا!  داریم. آمریکا هم مثل 

 گفتم: یادم نمی آد امام گفته باشه روسیه 
شما  به عالوه،  بزرگ اند!  شیطان  چین  یا 
انسان  هستید،  تنش زدایی  طرفدار  که 
عالم  همه  با  همزمان  طور  به  که  عاقل 

 ! نمی جنگد

شعار  حذف  موافق  هم  امام  اصال  گفت: 

مرگ بر آمریکا بود! تازه قرآن هم خطاب 
دشنام  بت هاشون  به  نوشته:  مومنان  به 
بد  خدا  به  متقابال  هم  اونا  زیرا  ندهید، 

می گویند!

حرفی  همچین  کی  امام  اول-  گفتم: 
به  »آن چه  نوشته:  امام  صحیفه  تو  زد؟ 
مورد  می شود  یا  شده  داده  نسبت  من 
یا  من  صدای  آن که  مگر  نیست،  تصدیق 
خط و امضای من باشد.« خواب و خاطره  

نمی شود! مدرک  که  دونفره 

رو  درگوشی شون  حرف  این  اگر  دوم- 
چه  امام  سخنان  سایر  با  کنیم،  قبول 
کنیم؟ شأن امام بالتر از این تهمت است. 
که  می خواهیم  خدا  »از  می گفت:  ما  امام 
این قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها 
از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان 
را  شوروی  و  آمریکا  بر  مرگ  ناقوس  نیز 
بر  »مرگ  »شعار  درآوریم…«   صدا  به 
به  تأسی  نیست،  اسالم  خالف  آمریکا« 

خداست.« رسول 

هستند،  تفسیر  صاحب  که  ایشون  سوم- 
فرق  دشنام  با  لعن  که  می دونند  بهتر 
را  عده ای  قرآن  همان  در  خدا  می کند! 

برائت جسته. از عده ای  لعن کرده و 

از شما می کنم.  گفتم: یک سوال هم من 
را  اظهارنظری  ایشون  شخصی  سایت 
در  است.  تعجب  باعث  که  کرده  منتشر 
امروزه  »ما  بودند  فرموده  ایشون  سال60 
نیاز نداریم کشورمان را به صورت انقالبی 
اداره کنیم«. در صورتی که رهبری تاکید 
یک  برخالف  انقالبی  »حرکت  می کنند: 
این طور  و  می کنند  ترویج  را  آن  که  عده 
آشفتگی؛  یعنی  انقالب  که  می کنند  القاء 
و  نبودن  هیچی  به  هیچی  سردرگمی؛ 
نیست،  نشدن،  بند  سنگ  روی  سنگ 
قوی ترین  و  برترین  انقالبی،  انضباط  بلکه 
از  که  ایشون  از  نظر  این  انضباط هاست .« 
نیست.  قبول  قابل  بودند،  امام  معتمدان 

کردند... حمله  طرف  همه  از  احزاب،  جنگ  در 
ثقیف  و  مکه  غیر  و  مکه  مشرک  قبائل  همه ی 
نیروی  نفر  آمدند متحد شدند؛ ده هزار  غیره  و 
که  هم  یهودی هایی  کردند؛  فراهم  رزمنده 
پیغمبر  امان یافته ی  و  بودند  پیغمبر  همسایه ی 
آنها همکاری  با  اینها هم  بودند، خیانت کردند؛ 
کردند. اگر بخواهیم این را با امروز مقایسه کنیم، 
یعنی آمریکا با آنها مخالفت کرد، انگلیس مخالفت 

کرد، رژیم صهیونیستی مخالفت کرد، فالن رژیم 
مرتجِع نفتخوار مخالفت کرد. پولهاشان را خرج 
جنگ  یک  کردند،  جمع  را  نیروهاشان  کردند، 
دلها  که  احزابی  جنگ  کردند؛  درست  احزاب 
مي فرماید:  سوره  همین  اوائل  ترساند.  خیلی  را 
مقام  ل  یثرب  اهل  یا  منهم  طائفة  قالت  اذ  »و 
هم  الن  میترساندند.  را  مردم  فارجعوا«؛  لکم 
را  همین جور است. الن هم یک عده ای مردم 

بترسید!
مقابله ى با آمريكا مگر شوخى است؟

پدرتان را در مى آورند!
درس قرآن از زبان رهبر معظم انقالب:

ُگفَتم!
گفـت!

. شما ميخواهيد اسلحه را مقابل ملت ايران بگيريد، بگوييد: يا مذاكره كن يا 
شليك ميكنم. براى اينكه ملت ايران را بترسانيد، بدانيد ملت ايران در مقابل 

اين چيزها مرعوب نخواهد شد...
                               امام خامنه ای حفظه اهلل

1391/11/19                                                                              
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واقـــــــعا 
رابـــطه بـا 
آمريــــكا؛
آرى يا خیر؟

جمله ای  خیر؟  یا  آری  امریکا  با  رابطه 
اول  تیتر  به  روزها  این  که  است 
شده  تبدیل  داخلی  خبرگزاری های 

است.
دو  بین  بی اعتمادی  دیوار  و  عداوت 
به  که  و هست  بوده  بلند  آن قدر  کشور 
رخنه  که  می رفت  این  گمان  سختی 
تماس  وسیله ی  به  محکم  سد  این  در 
مالقات  و  اوباما  و  روحانی  دکتر  تلفنی 
شود.  ایجاد  کشور  دو  خارجه  وزرای 
در  آمریکا  آیا  که  اینجاست  سوال  حال 
و  از سیاهی  پر  پاک کردن گذشته   پی 
کودتای  از  خود  ساله   60 بر  بالغ  ظلم 
و  است  کنون  تا   1332 مرداد   28
حرکت  جهت  در  بلند  گامی  می خواهد 
هدف  یا  بردارد  اسالمی  ایران  سوی  به 

دیگری در چنته دارد؟
وجودمان  در  خمین  پیر  سخن  هنوز 
طنین انداز است که فرمود: چه در جنگ 
اندیشی  بزرگترین ساده  و چه در صلح 
جهان خواران  کنیم  تصور  که  است  این 
عزیز  اسالم  از  و  ما  از  امریکا  خصوصا 
از  نباید  لحظه ای  است.  برداشته  دست 

بمانیم. غافل  کید دشمنان 
رسانه ای  جنگ  پی  در  امریکا  شاید  یا 
قلب  و  ذهن  در  نکته  این  القای  و 

نظام  استواری  بر  دل  که  است  کسانی 
دولت  که  بسته اند  خود  آرمان های  بر 
خم  قامت  تحریم ها  بار  زیر  ایران 
و  حکومت  بین  انفکاک  تفکر  و  کرده 
ایران  سردمداران  و  یافته  تحقق  ملت 
میز  پای  بزرگ  شیطان  با  شدند  راضی 
شده  باعث  فکر  این  بنشینند.  مذاکره 
بداند  نبرد  این  پیروز  را  خود  اوباما  که 
حمله  به  تهدید  را  ایران  گستاخانه  و 

بکند. نظامی 
غیور  مردم  آفرینی های  حماسه  گویی 
ما را در این 34 سال فراموش کرده اند 
از  پر  خاطره  از  بهمن   22 و  دی   9 و 
اثر  و  است  شده  پاک  آن ها  سیاهی 
سیلی هایی را که مردم ایران در 8 سال 
جنگ تحمیلی بر آنها و هم پیمانان شان 

زده اند، از یاد برده اند. 
نکته قابل تامل این است که تعدادی از 
تحریم ها  امریکا  اطالعاتی  سازمان های 
حالی  در  می دانند  بی اثر  ایران  بر  را 
را  مشکالت  تمام  ایران  در  بعضی  که 
می کنند  قلمداد  تحریم ها  از  برخاسته 
اکثر  که  می ورزند  غفلت  نکته  این  از  و 
ناشی  ما  اقتصادی  و  داخلی  مشکالت 
مشکالت  و  تدبیرها  سوء  برخی  از 
ماست  اقتصادی  نظام  در  ساختاری 

و  مردم  همت  با  مشکالت  این  که 
و  ایران  توانمندی  به  باور  و  مسئولن 
که  کنیم  فرض  است.  حل  قابل  ایرانی 
اصال مشکالت ما ناشی از تحریم است، 
اقتصادی  اوضاع  به  توجه  با  غرب  آیا 
و  دارد  را  ما  مشکالت  حل  توان  خود 
از  که  امتیازهایی  مقابل  در  همچنین 
میدهد،انتظار  ما  به  تحریم ها  لغو  بابت 

دریافت چه امتیازاتی از ما را دارد...؟
پیچ  این  خوبی ست  تجربه  چه  و 
دم  که  کسانی  برای  تاریخی  حساس 
که شرط حل مشکالت  می زنند  این  از 
که  سومی  نسل  و  امریکاست  با  ارتباط 
به عینه خوی معاویه ای و دست چدنی 
امریکا را ندیده اند،  ابریشمی  زیر پارچه 
به  متهم  را  ما  ولیی  حکومت  دیگر  تا 
خود  بر  را  پیشرفت  راه  که  نکنند  این 

است. بسته 
آینده ایم  روزهای  انتظار  به  اکنون  و 
آیا  داد.  خواهد  روی  چه  ببینیم  تا 
سیاستمداران ما از بوته ی این آزمایش 
سربلند بیرون خواهند آمد و آیا پژواک 
ترضی  لن  »و  فرمود:  که  را  وحی  کالم 
تتبع  حتی  النصاری  ل  و  الیهود  عنک 
قرار  کارشان  سرلوحه  را  ملتهم« 

انشااهلل... خواهند داد؟ 

میترسانند: آقا بترسید. مقابله ی با آمریکا 
مگر شوخی است؟ پدرتان را در می آورند! 
تحریمشان،  این  نظامی شان،  جنگ  آن 
سیاسی شان.  و  تبلیغی  فعالیتهای  این 
»لئن  میفرماید:  باز  سوره  این  آخر  در 
قلوبهم  فی  الّذین  و  المنافقون  ینته  لم 
مرض و المرجفون فی المدینة لنغریّنک 
یک  در  همین هایند.  مرجفون  بهم«. 

این  مؤمن  حال  شرح  شرائطی،  چنین 
ما  رسوله«؛  و  اهلل  وعدنا  ما  »هذا  است: 
ما  به  رسولش  و  خدا  نمي کنیم؛  تعجب 
گفته بودند که اگر پابند به توحید باشید، 
باشید،  رسول  و  خدا  به  ایمان  به  پابند 
دشمن دارید؛ دشمن ها سراغتان می آیند. 
بودند، حال هم راست درآمد؛  بله، گفته 

دیدیم بله، آمدند.

»و صدق اهلل و رسوله و ما زادهم اّل ایمانا 
ایمانشان بیشتر شد. منافق،  و تسلیما«؛ 
که   - مرض  قلوبهم  فی  ضعیف الیمان، 
را  دشمن  وقتی   - گوناگونی اند  طوائف 
بنا  میلرزد؛  بید  مثل  تنشان  می بینند، 
مي کنند به مؤمنین باهلّل و زحمتکشان در 
راه خدا، عتاب و خطاب و اذیت کردن و 
فشار آوردن: آقا چرا این جوری مي کنید؟ 

را  سیاستتان  چرا  نمی آئید؟  کوتاه  چرا 
که  کاری  همان  نمي کنید؟  این جوری 
اما  مي دهند.  انجام  مي خواهد،  دشمن 
مي گویند:  صادق  مؤمنیِن  طرف،  آن  از 
باید دشمنی  ما تعجبی نمي کنیم؛ خب، 

کنند؛ »هذا ما وعدنا اهلل و رسوله«

- بیانات در دیدار علما و روحانیون خراسان شمالی)1391/07/19(

پيام حضرت امام به مناسبت پذيرش قطعنامه
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ادامه از صفحه 1   
آیا باید مقاومت کنیم؟ آیا باید روی پای 
خودمان بایستیم؟ یا می شود برای حل 
اتکا  ظالم  دشمن  به  اندکی  مشکالت 

کرد؟ مقاومت تا ِکی؟
این که  یعنی چه؟ صرف  »مذاکره،   -4
حرف  بنشینید  امریکا  با  بروید  شما 
حل  مشکالت  کنید،  مذاکره  و  بزنید 
می شود؟ این طوری که نیست. مذاکره 
در عرف سیاسی، یعنی معامله. مذاکره 
با امریکا، یعنی معامله با امریکا. معامله، 
بگیر،  چیزی  یعنی  ستد؛  و  داد  یعنی 
به  اسالمی،  انقالب  از  تو  بده.  چیزی 
امریکا چه می خواهی بدهی، تا چیزی 
شما  که  چیزی  آن  بگیری؟  او  از 
در  تا  بدهید،  امریکا  به  می خواهید 
مقابل از او چیزی بگیرید، چیست؟ ما 
از  او  بدهیم؟  امریکا  به  می توانیم  چه 
او  که  می دانید  آیا  می خواهد؟  چه  ما 
اّل  منهم  نقموا  ما  »و  می خواهد؟  چه 
واهلل  الحمید*«.  العزیز  باهلل  یؤمنوا  ان 
به  ایران،  ملت  هیچ چیز  از  امریکا  که 
به  بودن  پایبند  و  بودن  مسلمان  قدر 

نیست.  ناراحت  محّمدی،  ناب  اسالم 
پایبندی تان  این  از  شما  می خواهد  او 
این  شما  می خواهد  او  بردارید.  دست 
نداشته  را  سرافراز  و  برافراشته  گردِن 
خامنه ای،  امام  حاضرید؟«  باشید؛ 

1369/02/12
را  استخوان های مان  بند  بند  »اگر   -5
جدا سازند، اگر سرمان را بالی دار برند، 
آتش مان  شعله های  در  زنده  زنده  اگر 
بسوزانند، اگر زن و فرزند و هستی مان را 
در جلوی دیدگان مان به اسارت و غارت 
را  شرک  و  کفر  امان نامه  هرگز  برند، 
امضا نمی کنیم.« امام خمینی، گوشه ای 

از پیام قطع نامه )پیام استقامت( 
6- »و لترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم 
النار و ما لکم من دون اهلل من اولیاء ثم 
ل تنصرون« هود/113 و به کسانی که 
ظلم کردند تمایل نشان ندهید که آتش 
شما را می گیرد در حالی که غیر از خدا 
شما را مول و سرپرستی نیست و آن گاه 

یاری نخواهید شد.
7- والعاقبه للمتقین...

جز  نداشتند  مؤمنان  بر  ایرادی  هیچ  آنها  ترجمه:   *
اینکه به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند.

از سخنرانی  آزاد  برداشتی  ذیل،  متن  اشاره: 
پناهیان در هیات میثاق  حجت االسالم احمد 
امام  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  شهدای  با 

صادق علیه السالم است.

نظر  از  را  آمریکا  با  مذاکره  موضوع  باید 
را  ما  تکلیف  امام)ره(  کرد.  تحلیل  دینی 
زمان  یزید  آمریکا  گفت  و  کرد  مشخص 
شیعه  فقهای  تمام  است.  حربی  کافر  و 
بالتفاق می گویند که معامله با کافر حربی 
فقط در اختیار ولی امر مسلمین است. اما 
امروز عده ای هستند که می خواهند تاریخ 
را به نفع خود مصادره کنند و می گویند 
پیغمبر از اول حرکتش به سمت مدینه، 

راهبرد صلح داشت!
و  بهانه می کنند  را  عده ای صلح حدیبیه 
می دهند!  تطبیق  امروز  شرایط  با  را  آن 
در حالی که قرآن در آیه 25 سوره فتح 
علت صلح حدیبیه را چیز دیگری می داند 
و  مردان  مّکه [  ]در  »...اگر  می گوید:  و 
بود[  ]ممکن  که  نبودند  ایمانی  با  زنان 
ندانسته  بشناسید،  را  آنان  بی  آن که 
شما  بر  تاوان شان  و  کنید  پایمال شان 
می دادیم [  مّکه  به  حمله  ]فرمان  بماند 
تا خدا هر که را بخواهد در جوار رحمت 
خویش درآورد. اگر ]کافر و مؤمن [ از هم 
متمایز می شدند، قطعاً کافران را به عذاب 
دردناکی معّذب می داشتیم.« رهبر معظم 
که  فرمودند  خارج شان  درس  در  انقالب 
بعد  وگرنه  استثناست  یک  حدیبیه  صلح 
از قوی شدن مسلمین صلح با کفر نداریم.

انفال  سوره   61 آیه  به  دیگر  عده ای 
به  »اگر  می فرماید:  که  می کنند  استناد 
صلح گراییدند، تو ]نیز[ بدان گرای و بر 
او شنوای داناست.« و  نما که  خدا توّکل 
قدم  یک  خود  امریکا  که  حال  می گویند 
جلو آمده )بر فرض اگر بپذیریم که جلو 

آمده باشد( پس ما هم باید صلح کنیم و 
المومنین)ع(  امیر  که  است  درحالی  این 
از  »بعد  می فرماید:  آیه  این  تفسیر  در 
زیاد  مسلمان ها  و  شد  قوی  اسالم  آن که 
إِلَی  تَْدُعوا  َو  تَِهُنوا  َفال  آیه  شدند خداوند 
لَْن  َو  َمَعُکْم  اهلَلُهّ  َو  الَأْْعلَْوَن  أَنُْتُم  َو  لِْم  الَسّ
یَِتَرُکْم أَْعمالَُکْم )محمد 35( را نازل کرد 
به  را  اجازه صلح  آیه ای که  آیه،  این  با  و 
مسلمین داده بود، منسوخ شد و آن آیه 

دیگر قاعده نیست.«
در  باید  را  موضع گیری ها  این  ریشه  اما 
امیرالمؤمنین  کرد.  پیدا  افراد  ایمان 
دارد: صبر،  پایه  »ایمان چهار  می فرماید: 
ده ها  قرآن  در  جهاد.«  و  عدل  یقین، 
در  و  است  کافران  با  جهاد  پیرامون  آیه 
حقیقت جهاد از پایه های ایمان به حساب 
می آید و اگر ملتی در جهاد سستی کند، 
در  خداوند  شده،  سست  ایمانش  یعنی 
»إِنََّما  می فرماید:  حجرات  سوره   15 آیه 
ثَُمّ  َوَرُسولِِه  بِاهلَلِهّ  آَمُنوا  الَِّذیَن  الُْمْؤِمُنوَن 
فِي  َوأَنُفِسِهْم  بَِأْمَوالِِهْم  َوَجاَهُدوا  یَْرتَابُوا  لَْم 
مؤمن  اِدُقوَن:  الَصّ ُهُم  أُْولَِئَک  اهلَلِهّ  َسِبیِل 
رسولش  و  خدا  به  که  است  کسی  فقط 
ایمان می آورد و بعد از آن شک نمی کند و 
در راه خدا با نفس و مالش جهاد می کند 
در  آیه  چندین  راستگویان اند.«  آن ها  و  
کرد  پیدا  می توان  مضمون  این  با  قرآن 
انفال   ،74 انفال   ،72 انفال   ،218 )بقره 
75، توبه 19، توبه 20، توبه 44، توبه 84 
و...( این آیات اثبات می کنند که مرگ بر 
با  با کافر حربی  آمریکا و مبارزه و جهاد 

ایمان ما آغشته است.
آمریکا  به  لب خند  مجاهد،  مؤمنان  برای 
)که کافر حربی است( جایگاهی ندارد. ما 
صلح  نه  خیبریم  و  بدر  شرایط  در  امروز 
حدیبیه، رسول خدا)ص( در هیچ جنگی 
نداشت.  نیرو  دشمن،  سپاه  نصف  حتی 
برابر  در  مسلمان  نفر   300 احزاب  در 
آن ها  گرفت،  قرار  مشرک  نفر   18000
مدینه را محاصره کرده بودند و آذوقه رو 
بود و پیغمبر به شکمش سنگ  اتمام  به 
می بست. امروز در حالی که قدرت اسالم 
بی نظیر  گذشته  سال   1400 طول  در 
است و دشمنان به قدرت رهبر ما اعتراف 
امروز روز  می کنند، عده ای می گویند که 
ضعف  خاطر  به  این  است!  حدیبیه  صلح 

ایمان است.

راهبرد قرآن؛ 
جهاد يا صلح؟!

ویژه نامه رصد و تحلیل گفتامن انقالب اسالمی؛ فتح

ماهنامه فرهنگی-سیاسی حیات | بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم

مدیرمسئول: سید مرتضی احمدزاده /جانشین مدیرمسئول: سید محمدحسین هاشمی گلپایگانی /

رسدبیر: حسین وحیدی/ تحریریه: محمد محسن فیضی پور، حامد کیانی مجاهد، محمدصابر 

اسدی و محمد رضا کوهکن / با تشکر از: محمد سلیامنی درچه و سید احمد حسینی 

WWW.BASIJISU.IR    پایگاه اطالع رسانی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السالم

WWW.HAYATMAG.IR                                           پایگاه اطالع رسانی نرشیات حیات

HAYATMAG.ISU@GMAIL.COM                                            رایانامه نرشیات حیات  رئیس ســــازمان میراث فرهنگی: مقامات آمریکایی اعالم کردند
خوشحالیم از این که جام شیردال را به ملت  ایران هدیه کرده ایم!

اين  بر  ما  سياست  اهلل  شاء  ان 
است که حتی اگر قرار شود روزی 
نان خالی نوش جان  مردم،  همه 

کنند، ولی با آمريکا بجنگند.
1359/2/9                                      
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