
اینجا آقایان دارند طرح به نفع دشمن طراحی می کنند؛ خب، اینها 
و دم دارد که بعضی تا   ذ شاخ نفوذ است؛ اینها چیست؟]مگر[ نفو

گفته می شود نفوذ، برآشفته می شوند که آقا، گفتید نفوذ، گفتید 
 نفوذ؟ بله، باید مراقب بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

در مجلس شورای اسالمی مگر ندیدیم که یک مناینده ای آمد نظام را متهم کرد به دروغگویی! گفت ما 

ده سال است، دوازده سال است داریم به دنیا دروغ می گوییم، در تریبون مجلس شورای اسالمی! در 

این منرب عمومی! خب، او حرف دشمن را دارد میزند؛ دشمن به ما میگفت شام دروغ می گویید! حاال 

 (0/29/4931/یکی از خود ما پیدا می شود می گوید نظام دارد دروغ مگوید! این نفوذی نیست؟! )

واژه ای آشنا که این روز ها بسیار در سخنان مقام معظم رهربی  “نفوذ ”  

بعضی «ای را نگران ساخته، چنان که فرمودند:   آید و عده  به گوش می

چه شده است که آنقدر رهرب جامعه از نفوذ می گوید و »برآشفته شدند! 

هر بار از زاویه ای به این موضوع می پردازد؟ مگر کجای کشور چه 

 اتفاقاتی افتاده است که اینچنین پدر امت را نگران ساخته است؟!

دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان برای شناخت نفوذی نیاز به جست و 

در همین  /جو و رصف وقتی زیاد ندارد. نفوذی، همین نزدیکی هاست.

کالس های اطرافامن به تدریس مشغول است و درس آموزان را علم 

و ....... می آموزد! نفوذی، از سوی تشکلی دعوت می شود و در این 

دانشگاه، برای دانشجویان از انتخابات و مجلس می گوید. از انتخاب 

منایندگانی چون خودش، برای مجلس دهم و مجلس های آینده. نفوذی 

خیلی دور نیست. بین ماست. بین ماهایی که غباِر غفلت بر چشاممنان 

نشسته است. بین ماهایی که اگر صدایامن هم به اعرتاض بلند شود، بی 

سواد و بی شناسنامه لقب می گیریم. بین ماهایی که اگر بر خالفشان حرفی 

آنقدر برایامن از لبخند های بزنیم، تندرو و افراطی شده ایم و از مسیر اعتدالشان خارج گشته ایم. 

آقای ظریف و گام زدن هایش کنار کَری، گفته اند و بدان افتخار کرده اند، که یادمان رفته 

نفوذی که محل  این هامن نفوذ است.»رحامء بینهم و اشداء علی الکّفار«است اسالم یعنی 

رسوخش در میان تفکرات و محاسبات من و توست. آنقدر از مذاکرات با دشمن و بازی های برد برد 

گفتند و ظریف را قهرمان ساختند، که یادمان رفته است کنار همین مرزها، بچه های این خاک، در 

سوریه و عراق، جان بر کف در حال مبارزه اند و یادمان رفته است که قهرمانان این مرز و بوم چه 

هایی گشته است که اگر بر آن ها   کسانی بودند و هستند. چه بگوییم؟! سیاست، جوالنگاه نفوذی

  انتقادی رود، اقدامی جز حذف در انتظار منتقدانش نیست. مگر ابراهیم حامتی کیا غریبه است؟!

 

 

 

 

 

 

 

 

مگر فیلمش را ندیده ایم؟! اما چون بر طبل قهرمان سازی شان منی کوبد، حذفش می کنند و می                                  

نفوذی        کالسی،  هم  دانشگاهی،  همشهری،هم  خواهند خودش و ساخته اش دیده نشود! عزیِز هموطن، 

میان ماست و ما خواب زده شده ایم. جلوی دهان مان، ماسک بیهوشی گذاشته اند تا هرچه می خواهند     

چون از  »تهاجم فرهنگی«بکنند و بگویند و ما برایشان فریاد سکوت رسدهیم. روزی رهربی می گفت 

بیرون این دیار بر ما تهاجم می منودند. اما دیگر چه نیازی است به تالش از بُرون، 

وقتی درون همین سیاسی ها، مهاجمین فرهنگی تربیت شده اند. رهرب دلسوخته می 

گوید، دشمن به دنبال تغییر دستگاه محاسبات مسئولین است؛ گامن بردیم خدای 

 ناکرده توهم کرده و خواب و خیال می گوید!

 برادرم! خواهرم! این کشور نفوذی دارد!

 بگذار چند جمله ای را به یادت آورم:

شام برای اینکه بتوانید پیرشفت کنید، راهی جز راه غرب ندارید و راه غرب یعنی 

 /پذیرش خرد غربی!

قرآن دارای یک فرهنگ قبیله ای است و دکرت رسوش و مجتهد شبسرتی درست می 

 4گویند که قرآن امروز قابل انتقاد است.

 0رقص را نباید همواره ناپسند دانست.

می          آسان  کشنت هم  شدن آسان شد،  کشته  آفرین است؛اگر  فرهنِگ شهادت خشونت 

 2شود.

والیت، منحرص در شخص نبی اکرم است و با رفنت او والیت نیز خامته می یابد؛ او خامته نبوت 

 1و خاتم والیت بود، والیت پیامرب بعد از او به کسی منتقل نشده است.

 6اگر دین هم دربرابر آزادی قرار بگیرد، این دین است که باید محدود شود نه آزادی.

همجنس بازی در کشور ما باید آزاد باشد. از جهت حقوقی نباید ممنوع باشد، هرچند از نظر 

 7اخالقی زشت است.

 8نظریه غیرت دینی، ویران کننده اندیشه و فرهنگ و متدن است.

 

بنده از چندی پیش گفتم مراقب نفوذی ها باشید؛ بعضی ها بیخود 
برآشفته شدند، برآشفتگی ندارد! آمریکایی ها برای بعد از دوران 
مذاکرات هسته ای، یک نقشه برای داخل ایران داشتند، یک نقشه برای 

 منطقه داشتند، هنوز هم دارند، دارند تالش هم می کنند.                

  نفوذی

 میان ماست!

 گفت : مطلب آخرین نرشیه انجمن اسالمی را خوندی؟

 گفتم: نه

گفت: توی نرشیه و بیانیه اخیرشون آمدند درباره اعضای قدیمی تشکل 

 های دیگه صحبت کردن!

 گفتم: عجب! حاال چی نوشنت!

گفت: چیز خاصی که نذاشنت! یا نداشنت که بگن. البته اسامی که گفنت هر 

 کدوم از فعالرتین دانشجویان دانشگاه در دوره خودشون بودن.

 گفتم: خب حتام ! اعضای قدیمی خودشون را منی شناسن! 

 گفت: آخه آنها هم اعضای فعال داشتند در این سالها در دوره قبل .

عضو شورای مرکزی انجمن اسالمی سابق در دوره  س.الفگفتم: آره ، مثال 

اصالحات بود، هر سال توی سالروز تولد مارکس در دفرت انجمن شیرینی 

 پخش می کرد.

 گفت: جدی می گی؟

را می شناسی؟ ایشون دبیر انجمن سابق بود ، بعضی ع.د گفتم: آره. تازه 

 اوقات در خوابگاه با .... منقش به پرچم آمریکا تردد می کرد.

 گفت: نه بابا.

توی ماه رمضان جلو  /8گفتم: تازه بچه های انجمن سابق یه بار توی سال 

بانک ملی اعتصاب غذا کردند! توی ماه رمضان ! تازه بعضی هاشون توی 

 اعتصاب غذا آدامس می جویدن.

 گفت: خب . نگو دیگه.

گفتم: تازه یه بارم به تحریک حزب منحله و خائن مشارکت دانشگاه را به 

هم ریخنت، و کالس ها را تعطیل کردن، حتی جلسه امتحان میان ترم برخی 

 از دانشکده ها را هم لغو کردن.

 گفت: ............

گفتم : تازه چیزهای دیگری هم هست اما آخرین شاهکارشون دعوت از 

رصاحتا منکر عصمت پیامرب  8بود که در تاالر  87مجتهدشبسرتی در سال 

 شد.

 گفت: حاال بچه های فعلی انجمن با قدیمی هاشون چطوری هسنت؟

گفتم: خودشون که ظاهرا حرست نوستالژی قدیمی هاشون را دارن ولی 

 اگه ارتباطی ندارن و قبولشون ندارن، می تونن بیان، اعالم برائت کنند.

ولی به نظرت کسایی که اینها طرفدارشون هسنت حارض نیستند در مقابل 

 حامیت انگلیس اعالم موضع و برائت بکنن ، اینها حارض میشن... ؟

یا وقتی بزرگرتهاشون توی جلسات محرمانه و یواشکی اعرتاف می کنن که 
تقلبی در کار نبود و بیخود مملکت را به هم ریخنت اما حارض  88درفتنه 

نیستند در مال عام این اعرتافات را داشته باشند، دیگه از اینها منی توان 
 انتظاری بیش از این داشت.

 اندر حکایات تشکل به ظاهر مستقل ......

 دکرت شیرزاد ، نفوذی در میان ما

 به قلم : م .ه

(/0/29/4931) (/0/29/4931) 



 به کانال جامعه اسالمی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان بپیوندید: 

 

         https://telegram.me/jadiut 

 

 سردییر: جواد هاشمی                                                             نشریه سیاسی فرهنگی اجتماعی دانشجویی صبح دانشگاه                                                                              

آری عزیز، این ها سخن نفوذی هایی است که در همین دیار بوده اند و هستند. هامن هایی که مسیر 

 نفوذ در کشور را بازمنوده اند و اکنون یاران و انصارشان کنار گوش من و شامیند.

نفوذی، چراِغ گردان باالی رسش نیست. نفوذی کسی است که گفتارش، 

رفتارش، عملکردش، تصمیامتش، مالقات هایش، پوشش اش، آنچنان است 

که دشمن می خواهد و چیزی که دشمن می خواهد، غیر از نابودی 

 ایران و اسالم نیست.

مصداق نفوذ و نفوذی کم نیست. انتخابات گذشت، اما یادمان نرفته 

است که از یاران امام، چگونه دهان دشمن شدند و دشمن چگونه به 

 حامیت مستقیم آنان پرداخت.

باید قبول کرد که مقابله با نفوذی هزینه دارد. چنان که از دیرباز، 

مبارزان با نفوذ، جان و آبروی خود را سپر کردند، امروز هم مبارزین و 

مقابلین، بیش از هر کس تیر تندروی و افراطی گری بر پیشانی شان می 

ی   خورد. تأسف بر حال آنانکه به بهانه رحامنیت اسالم، خود را خوبه

 جریان ها می سازند و شدت اسالم از نظرشان مغفول مانده است.                                                  و  همه مردم

آینده ساز فردا! نگذار نفوذی ها رشد کنند. نگذار کشور و قوای سیاست، علم و فرهنگ، جوالنگاه   
نفوذی ها باشد. نگذار درد و دغدغه مان را از آرمان خواهی برای اسالم و ایران، به 
آب و نان تقلیل دهند و با بهانه خدمت، عزت و اقتدارمان را معامله کنند. نگذار 
از اسالم و مسلامنی، فقط مناز و روزه اش برایامن مباند. نگذار از ایثار و شهادت، 
تنها چند خیابان و کوچه را به نام شهیدان کنند. نگذار حذف آوینی های دیروز، 

 میان ماست... نفوذیامروز نیز تکرار گردد... نگذار... 
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نفوذی کسی است که گفتارش، 

رفتارش، عملکردش، تصمیامتش، 

مالقاتش، پوشش او، آنچنان است 

که دشمن می خواهد و چیزی که 

دشمن می خواهد، غیر از نابودی 

 ایران و اسالم نیست.

 به قلم : س. ح .ف

 ادامه دارد.....

 تأسف بر حال آنان که برای تداوم منافع دنیایی شان، چنان گذشته، بر سیاق متجیدگری خود استوار اند.
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