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اینفوگرافیک عاقبت اعتماد به آمریكا
هر ملّتى به آمريكا اعتماد كرد، ضربه خورد؛ 
حّتى آن كسانى كه دوست آمريكا بودند.

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

آنچه نقطه ى مقابل نظام اسالمى است، استكبار است. جهتگيرى خصومتهاى نظام اسالمى، با نظام استكبار است؛ ما با استكبار مخالفيم، ما با استكبار مبارزه ميكنيم. 
استكبار يك واژه ى قرآنى است كه در قرآن درباره ى امثال فرعون و گروههاى بدخواه و معارض حّق و حقيقت بهكار رفته است. استكبار در گذشته هم بوده است، 
تا امروز هم وجود دارد. استخوانبندى استكبار در همه ى دوره ها يكى است؛ البّته شيوهها و خصوصّيات و روشها در هر زمانى تفاوت ميكند. امروز هم نظام استكبارى وجود دارد؛ 
رأس استكبار هم در دنيا، دولت اياالت مّتحدهى آمريكا است. استكبار را بايد بشناسيم، خصوصّيات استكبار را بايد بدانيم، عملكرد و جهتگيرِى استكبار را بايد بدانيم تا بتوانيم 
خردمندانه رفتار خودمان را در مقابل او تنظيم كنيم. ما با برخورد غيرخردمندانه در همهى عرصهها مخالفيم؛ ما معتقديم در همهى عرصهها، در همهى برنامهريزىها، در همهى 
جهتگيرىهاى جمعى و فردى بايد با درايت و حكمت عمل كرد. اگر صحنه را نشناسيم، اگر دوست را نشناسيم، دشمن را نشناسيم، اگر امروز نظام سلطه را نشناسيم، استكبار 

را نشناسيم، چطور ميتوانيم با حكمت و درايت حركت كنيم؟ چطور ميتوانيم درست برنامهريزى كنيم؟ لذا بايد بشناسيم. | متن کامل در

پیشنهاد

برگزیده

  نرمش قهرمانانه: 
 رهبر  انقالب اسالمى 
در جمع هزاران نفر از 

فرماندهان بسيج ضمن 
انتقاد از طرح برخى 
بدفهمى ها و تفاسير 

نادرست نسبت به تعبير 
نرمش قهرمانانه از سوى 
عده اى، به تبيين صحيح 
مفهوم نرمش قهرمانانه 

پرداختند. آيت اهلل العظمى 
خامنه اى ضمن معرفى 

نرمش قهرمانانه به عنوان 
مانورى هنرمندانه براى 
رسيدن به اهداف تأكيد 
كردند نرمش و انعطاف 

نشان دادن در مقابل دشمن 
نبايد به عبور از خطوط قرمز 

تفسير شود.

جهت آشنایی بیشتر با 
معنا و ابعاد این موضوع 

در اندیشه ی رهبر 
انقالب اسالمی مطالعه ی 

کلیدواژه ی "نرمش 
قهرمانانه"  در بخش    

جستار پایگاه   
پیشنهاد می گردد.

  حماسه ى زينب كبرى )سالم اهلل 
عليها( مكّمل حماسه ى عاشورا است؛ 
بلكه به يك معنا حماسه اى كه بى بى 

زينب كبرى )سالم اهلل عليها( به وجود 
آورد، احياكننده و نگه دارنده ى 

حماسه ى عاشورا شد.

  آنچه نقطه ى مقابل نظام اسالمى 
است، استكبار است. جهت گيرى 
خصومتهاى نظام اسالمى، با نظام 

استكبار است؛ ما با استكبار مخالفيم، 
ما با استكبار مبارزه ميكنيم.

  آنجايى كه مردم در صحنه اند و 
پيوند و اتّحاد ميان آحاد مردم هست، 
پيروزى و پيشروى قطعى است. بسيج 

يك چنين نمونه اى است؛ مظهرى 
است از همين حضور مردمى در 

صحنه و پيوند مردم با يكديگر.

  بنده اصرار دارم بر حمايت از 
مسئوالنى كه اجراى كار برعهده شان 
است، از همه ى دولتها بنده حمايت 

ميكنم، از مسئوالن - مسئوالن 
داخلى، مسئوالن خارجى - حمايت 

ميكنم و وظيفه ى ما است.

همه ى وسائل و ابزارها را به خط كردند در مقابل نظام جمهورى 
اسالمى. تحريم هم يكى از همينها است؛ تحريم يكى از اين 
ابزارها است؛ اين ابزار از نظر آنها براى شكست نظام جمهورى اسالمى است. 
اشتباه آنها اين است كه ملّت ايران را نشناختند، اشتباه آنها اين است كه عامل 
ايمان و همبستگى در ميان ملّت ما را نشناختند، اشتباه آنها اين است كه از 
خطاهاى گذشته شان درس نگرفتند، لذا اميدوارند بتوانند با تحريم و فشار و 
امثال اينها، اين ملّت را به زانو دربياورند؛ البّته ]اشتباه ميكنند[. آنچه براى 
نظام جمهورى اسالمى به عنوان يك تجربه ى دائمى در طول اين ۳۵ سال 
وجود دارد، اين است كه تنها عامل برطرف كردن مزاحمت دشمن عبارت 
است از اقتدار ملّت و ايستادگى ملّت؛ اين تنها عاملى است كه ميتواند دشمن 
را عقب بزند. البّته دشمن، دشمن است؛ از همه ى ابزارها استفاده ميكند؛ 
همان طور كه گفتيم از ابزار تحريم هم استفاده ميكند و استفاده كرده است. 

ما بايستى بدانيم آن راهى كه ما را ميتواند به مقصود برساند، چيست.

 هر جايى كه دست نظام استكبار برسد و منافعشان اقتضا كند، ايجاب كند، 
از جنايت اِبا ندارند؛ جنايت با قتل، جنايت با شكنجه... ربودن و اسير كردن 
سياهان، يكى از ماجراهاى گريه آور تاريخ ]است [ كه نظام سلطه ى آمريكا و امثال آن 
دوست ندارند اين داستان احيا بشود، ]كه يك نمونه اش [ همين مسئله ى غالم و كنيز 
گرفتن مردم آفريقا است؛ كشتى ها را از اقيانوس اطلس مى آوردند، در سواحل كشورهاى 
غرب آفريقا مثل گامبيا و امثال اينها نگه ميداشتند، بعد ميرفتند با تفنگ و سالحهايى كه 
دست مردِم آن روز از اين سالحها خالى بود، صدها و هزارها پير و جوان و مرد و زن را 
ميگرفتند، با شرايط بسيار سختى با اين كشتى ها براى بردگى به آمريكا ميبردند. انسان 
آزاد را كه در خانه ى خودش زندگى ميكرد، در شهر خودش زندگى ميكرد، به اسارت 
ميگرفتند؛ االن سياهانى كه در آمريكا هستند، از نسل آنهايند. چند قرن آمريكايى ها اين 
فشار عجيب را آوردند كه ]در اين زمينه[ كتابها نوشته اند كه اين كتاب "ريشه ها" كتاب 
مغتنمى است براى نشان دادن گوشه اى از اين فجايع. انساِن امروز چطور ميتواند اينها را 

فراموش كند؟ با همه ى اين حرفها هنوز هم در آمريكا بين سياه و سفيد تبعيض هست.

ت
روای

تیرت دو

اقتدار و ایستادگی ملت ایران؛ تنها 
راه برطرف کردن مزاحمت دشمن

بردگی سیاهان در آمریکا؛ 
از ماجراهای گریه آور تاریخ

امروز دولت آمریکا در رأس استکبار است

ویژگی های استكبار

1- خودبرتربينى 2- حق ناپذيرى 
۳- مجاز شمردن جنايت نسبت به ملت ها 
4- فريب گرى و رفتار منافقانه ۵- جنگ 

افروزى 6- اختالف افكنى 7- درگير شدن با 
حكومت هاى مستقل 8- درگير شدن با ملت 
خودشان آن وقتى منافع گروه هاى خاص 

اقتضا ميكند

این سخن قرآن است

)احزاب/2۳: در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه ايستاده اند؛ بعضى پيمان خود را به آخر بردند )و 
در راه او شربت شهادت نوشيدند(، و بعضى ديگر در انتظارند؛ و هرگز تغيير و تبديلى در عهد و پيمان خود ندادند.(

اين عهدى كه ميگويد مؤمنين با خدا بسته اند و بعضى از مؤمنين به اين عهد به نيكى وفا كردند و پاى اين عهدشان ثابت قدم ماندند، 
همان است كه چند آيه قبل در همين سوره ى مباركه ميفرمايد كه )احزاب/1۵:  با آنكه قباًل با خدا سخت پيمان بسته بودند كه پشت 

]به دشمن [ نكنند،(
با خداى متعال عهد كرده بودند كه از مقابل دشمن فرار نكنند، به دشمن پشت نكنند. رها كردن مواضع و عقب نشينِى منهزمانه در 

مواجهه ى با دشمن، از جمله ى چيزهايى است كه قرآن تأكيد ميكند كه نبايد انجام بگيرد.

تکمیلی

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/24425/B/13920816_0224425.jpg
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اینفوگرافیک عاقبت اعتماد به آمریكا
هر ملّتى به آمريكا اعتماد كرد، ضربه خورد؛ 
حّتى آن كسانى كه دوست آمريكا بودند.

والحمـدهلل رّب العالميـن و الّصالة و الّسـالم على سـّيدنا و نبّينا 
ابى القاسـم المصطفـى محّمـد و على الـه االطيبيـن االطهرين 
المنتجبيـن سـّيما بقّيـةاهلل فـى االرضيـن. الّسـالم عليـك يـا 
اباعبـداهلل و علـى االرواح الّتـى حلّـت بفنائـك عليـك مّنـى 
سـالم اهلل ابـداً مـا بقيـت و بقـى اللّيـل و الّنهـار و ال جعلـه اهلل 
آخر العهـد مـن زيارتـك، الّسـالم علـى الحسـين و علـى علّى 
بن الحسـين و علـى اوالد الحسـين و علـى اصحـاب الحسـين، 

الّذيـن بذلـوا مهجهـم دون الحسـين عليـه الّسـالم.

 اين جلسه، جلسه ى بسـيار مهّمى است؛ بسـيج مظهر عظمت 
ملّت و نيـروى كارآمـد درونِى كشـور ما اسـت. اين جلسـه هم 
جلسه ى فرماندهان اسـت؛ ده ها هزار فرمانده بسيجى در اينجا 
جمع شـديد؛ حجم پـر افتخار بسـيِج مردمـى را از يـك چنين 
اجتماعى ميشـود حـدس زد؛ بـراى دوسـتان نظـام و انقالب و 
كشـور مايه ى خرسـندى هسـتيد، مايـه ى اميـد و اعتماديد، و 
براى بدخواهان و دشـمنان و كينـه ورزان مايه ى بيـم و هراس.

 تقـارن هفتـه ى بسـيج هـم بـا ايـن ايّـام كـه ايّـام حماسـه ى 
بزرگ تاريخ اسـالم اسـت، يـك اتّفاق مطلـوب و مغتنم اسـت. 
منظورمان ]از[ حماسـه ى بزرگى كه عرض كرديم، حماسـه ى 
زينـب كبـرى )سـالم اهلل عليهـا( اسـت كـه مكّمل حماسـه ى 
عاشـورا اسـت؛ بلكـه بـه يـك معنـا حماسـه اى كـه بى بـى 
زينـب كبـرى )سـالم اهلل عليهـا( به وجـود آورد، احياكننـده و 
نگه دارنده ى حماسـه ى عاشـورا شـد. عظمت كار زينب كبرى 
)عليهاالّسالم( را نميشود در مقايسـه ى با بقّيه ى حوادث بزرگ 
تاريخ سـنجيد؛ بايد آن را در مقايسـه ى با خود حادثه ى عاشورا 
سـنجيد؛ و انصافاً اين دو ِعدل يكديگرند. اين انسـان باعظمت، 
ايـن بانوى بزرگ اسـالم بلكـه بشـريّت، توانسـت در مقابل كوه 
سـنگين مصائب، قامت خـود را اسـتوار و برافراشـته نگـه دارد؛ 
حّتى لرزشـى هم در صداى اين بانوى بـزرگ از اين همه حادثه 
پديـد نيامد؛ هـم در مواجهـه ى با دشـمنان، هـم در مواجهه ى 

با مصيبت و حـوادث تلـخ، مثل يـك قلّه ى سـرافراز اسـتوارى 
ايسـتاد؛ درس شـد، الگو شد، پيشـوا شد، پيشـرو شـد. در بازار 
كوفه، در حـال اسـارت، آن خطبـه ى شـگفت آور را ايـراد كرد: 
»يـا اَهلَ الكوَفـِة يا اَهـَل الَختـِل و الَغـدِر اَ تَبكـوَن، ااَل َفـال َرقَأِت 
َّمـا َمَثُلُكـم َكَمَثِل الِتـى نََقَضت َغزلَها  فَرُة اِن الَعبـَرُة َو الَهـَدأَِت الزَّ
ٍة اَنكاثـاً« تا آخـر؛)1( لفظ مثـل پوالْد محكـم، معنا  ِمن بَعِد ُقـوَّ
مثل آِب روان تا اعمـاق جانها مى نشـيند. در آن چنان وضعّيتى 
زينب كبـرى مثل خـود اميرالمؤمنين حرف زد؛ تـكان داد دلها 
را، جانهـا را و تاريخ را؛ اين سـخن مانـد در تاريخ؛ ايـن در مقابل 
مـردم در محمـل اسـارت. بعد هـم، هـم در مقابـل ابن زيـاد در 

كوفـه، هـم چنـد هفتـه بعـد در مقابـل يزيد 
در شـام، با آن چنـان قدرتى سـخن گفت كه، 
هـم دشـمن را تحقير كـرد، هم سـختى هايى 
را كه دشـمن تحميل كـرده بـود، تحقير كرد. 
شـما ميخواهيـد خانـدان پيغمبر را بـه خيال 
باطـل خودتان مغلـوب كنيد، منكـوب كنيد، 
ُة َو لَِرسـولِِه َو لِلُمِؤمنين. ذليل كنيـد؟ هلِلِ الِعـزَّ

)2( مجّسـمه ى عـّزت اسـت زينـب كبـرى، 
همچنان كـه حسـين بن علـى )عليه الّسـالم( 
در كربـال، در روز عاشـورا مجّسـمه ى عـّزت 
بود. نـگاه او بـه حـوادث با نـگاه ديگـران فرق 
دارد؛ ] بـا[ آن همـه مصيبـت، وقتـى دشـمن 
ميخواهد او را شـماتت كند، ميگويد: مـا َراَيُت 
ااِّل َجميـاًل؛)۳( آنچه ديـدم زيبا بود؛ شـهادت 
بـود، داغ بود، اّمـا در راه خـدا بود، بـراى حفظ 
اسـالم بود، ايجاد يـك جريانـى بـود در طول 
تاريـخ تا اّمت اسـالم بفهمنـد كه چـه كار بايد 
بكننـد، چگونـه بايـد حركـت كننـد، چگونه 
بايد بايسـتند. اين كاِر بزرِگ حماسه ى زينبى 
اسـت؛ اين عّزِت ولـّى خدا اسـت. زينب كبرى 

از اوليـاءاهلل اسـت؛ عـّزت او عـّزت اسـالم اسـت؛ اسـالم را عزيز 
كرد، قـرآن را عزيز كرد. مـا البّتـه آن بلندپـروازى را نداريم، آن 
هّمـت را نداريم كـه بخواهيـم بگوييم رفتـار اين بانـوى بزرگ 
الگوى ما اسـت؛ مـا كوچك تـر از ايـن حرفها هسـتيم؛ اّمـا بايد 
به هرحـال حركت ما در جهـت حركت زينبى باشـد؛ بايد هّمت 
ما، عّزت اسـالم و عّزت جامعه ى اسـالمى و عّزت انسـان باشـد؛ 
همان كه خـداى متعال با احـكام دينى و شـرايِع بـر پيغمبران، 

مقـّرر فرموده اسـت.
 آنچـه در بخـش اّول عرايضـم ميخواهـم كوتـاه عـرض بكنـم 
بـراى شـما عزيـزان بسـيجى و جوانـان عزيـز، ايـن اسـت كـه 
يكـى از عوامـل مولّـد ايـن روحّيـه و ايـن صبر 
در زينـب كبـرى )سـالم اهلل عليهـا( و در ديگـر 
اولياءاللّهـى كه اين جـور حركت كردنـد، صدق 
اسـت؛ صادقانه با پيمـان خداى متعـال برخورد 
كـردن، دل را صادقانه بـه راه خدا سـپردن؛ اين 
خيلـى مهـم اسـت. در قـرآن كريـم ايـن صدق 
را، هـم بـراى انبيـاء عظام الهـى الزم ميشـمرد: 
َو اِذ اََخذنـا ِمـَن النَِّبّييـَن ميثاَقُهم َو ِمنـَك َو ِمن 
نـوٍح َو اِبرهيـَم َو موسـى  َو عيسـى  ابـِن َمريَـَم َو 
ِدقيـَن  اََخذنـا ِمنُهـم ميثقـاً َغليظـاً، لَِيَسـَل الصَّ
َعـن ِصدقِِهـم؛)4( اى پيامبـر مـا از تـو پيمـان 
گرفتيـم و از نـوح و ابراهيـم و موسـى و عيسـى 
پيمـان گرفتيـم - از همـه ى پيغمبـران پيمان 
گرفتيـم - و ايـن پيمـان، پيمـان بسـيار محكم 
و غليظـى اسـت - در لِيَسـل، "الم" بـه تعبير ما 
طلبه هـا "الم" عاقبـت اسـت - و نتيجـه ى ايـن 
پيمـان ايـن اسـت كـه ايـن پيغمبـران بـزرگ 
مورد سـؤال قرار ميگيرند از صدقى كـه در قبال 
اين پيمان نشـان دادنـد و به خرج دادنـد؛ يعنى 
پيغمبـر مـا و پيغمبـران بـزرگ الهـى بايـد در 

بسم اهللّ الّرحمن الّرحيم 

متـن کـامل بیـانات

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

گاهى شنيده ميشود 
دشمنان مّلت ايران، 

از جمله از دهان نحِس 
نجِس سِگ هار منطقه 
در رژيم صهيونيستى، 

چانه ميجنبانند كه ايران 
تهديد همه ى جهان است؛ 

نه، اين سخِن دشمن و 
درست نقطه ى مقابل 
ممشاى اسالمى است
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اینفوگرافیک عاقبت اعتماد به آمریكا
هر ملّتى به آمريكا اعتماد كرد، ضربه خورد؛ 
حّتى آن كسانى كه دوست آمريكا بودند.

پيشـگاه پروردگار َعرضه كننـد ميـزاِن صداقتى را كـه در مقام 
اِعمال ايـن ميثاق الهـى بـه كار بردند؛ ايـن مال پيغمبـران؛ در 
مورد مـردم معمولى و مؤمنين ]هـم ميفرمايد[: ِمـَن الُمؤِمنيَن 
ِرجاٌل َصَدقوا ما عَهـُدوا اهللَ َعلَيِه َفِمنُهم مَّن َقضـى  نَحَبُه َو ِمنُهم 
ِدقيـنَ بِِصدقِِهم و  لُـوا تَبدياًل، لَِيجـِزَى اهللُ الصَّ َمن يَنَتِظـر َو ما بَدَّ
َب الُمنافِقيَن اِن شـاء.)۵( در مورد پيغمبران بزرگ، نقطه ى  يَُعذِّ
مقابل صـادق را كافر قـرار داد: و اََعدَّ لِلكِفريَن عذابـاً اَليما.)6( در 
مورد اين مؤمنين، نقطه ى مقابل صادقيـن را منافقين قرار داد، 
كـه در اينها نكته هايى هسـت. از من و شـما هم سـؤال ميكنند 
درباره ى وعـده و عهـدى كه با خـدا كرديم؛ مـا با خـدا معاهده 
داريم. حـاال در اين آيه ى شـريفه - ِمَن الُمؤِمنيَن ِرجـاٌل َصَدقوا 
مـا عَهـدوا اهلل َعلَيـِه - اين عهـدى كه ميگويـد مؤمنيـن با خدا 
بسـته اند و بعضـى از مؤمنيـن به ايـن عهـد به نيكى وفـا كردند 
و پـاى ايـن عهدشـان ثابت قـدم ماندند، همان اسـت كـه چند 
آيه قبـل در همين سـوره ى مباركه ميفرمايـد كه »و لََقـد كانوا 
عَهـُدوا اهللَ ِمـن َقبـُل ال يَُولّـوَن االَدبـار«؛)7( همـه ى مـا به اين 
نكات بايد توّجه كنيـم. با خداى متعـال عهد كـرده بودند كه از 
مقابل دشـمن فرار نكنند، به دشـمن پشـت نكننـد. رها كردن 
مواضـع و عقب نشـينِى منهزمانـه در مواجهـه ى بـا دشـمن، از 
جملـه ى چيزهايى اسـت كـه قـرآن تأكيـد ميكنـد كـه نبايد 
انجام بگيـرد؛ در جنگ نظامـى و در جنگ سياسـى و در جنگ 
اقتصادى، در هر جايى كه صحنه ى زورآزمايى اسـت، در مقابل 
دشمن بايد ايسـتاد؛ بايد عزم شـما بر عزم دشـمن پيروز بشود، 
بايد اراده ى شـما بر اراده ى دشمن غالب بشـود؛ و ميشود و اين 
ممكن اسـت. در عرصه ى هرگونه جهاد و كارزارى، پشت كردن 
به دشـمن و هزيمت كردن، از نظر اسـالم و قرآن ممنوع اسـت.

 ما تعبيـر "نرمـش قهرمانانه" را بـه كار برديم؛ يك عـّده اى آن 
را به معنى دسـت برداشـتن از آرمانها و هدفهاى نظام اسـالمى 
معنا كردند؛ بعضى از دشـمنان هـم همين را مستمسـكى قرار 
دادند بـراى اينكـه نظـام اسـالمى را بـه عقب نشـينى از اصول 
خـودش مّتهـم كنند؛ اينهـا خالف بـود، اينهـا بدفهمى اسـت. 
نرمـش قهرمانانـه بـه معنـاى مانـور هنرمندانـه بـراى دسـت 
يافتن بـه مقصـود اسـت؛ به معنـاى اين اسـت كـه سـالك راه 
خـدا - در هـر نـوع سـلوكى - بـه سـمت آرمانهـاى گوناگون و 
متنـّوع اسـالمى كـه حركـت ميكنـد، بـه هـر شـكلى و بـه هر 
نحـوى هسـت، بايـد از شـيوه هاى متنـّوع اسـتفاده كنـد براى 
ِِّهـم يَوَمِئٍذ ُدبُـَرُه ااِّل ُمَتَحرِّفـاً لِِقتاٍل  رسـيدن به مقصود. ِو َمن يَُول
اَو ُمَتَحيِّـزاً اِلى  فَِئٍة َفَقد بـآَء بَِغَضٍب ِمـَن اهلل؛)8( هرگونه حركتى 
- چـه حركت به جلـو، چه حركـت به عقـب - مثل ميـدان رزم 
نظامى، بايـد به دنبـال رسـيدن به اهـداِف ازپيش تعيين شـده 
باشـد. اهدافى وجود دارد؛ نظام اسـالمى در هـر مرحله اى يكى 
از ايـن اهـداف را دنبال ميكنـد، براى پيشـرفت، براى رسـيدن 
بـه نقطـه ى تعالـى و اوج، بـراى ايجـاد تمـّدن عظيم اسـالمى؛ 
بايـد سـعى كنـد بـه ايـن هـدف در ايـن مرحلـه برسـد. البّته 
مرحله گذارى اسـت، قطعه قطعـه اسـت. راهنمايـان و هاديان 
و متفّكـران و مسـئوالن مربوط، ايـن قطعات را معّيـن ميكنند، 
هدفگـذارى ميكننـد، حركت جمعـى آغاز ميشـود. همـه بايد 
تـالش كننـد كـه هـر حركتـى در هـر مرحلـه اى بـه اهـداف 
خودش برسـد. اين آن نظـاِم صحيـِح حركِت منطقى ]اسـت [. 
اين را همه ى فّعاالن عرصه ى سياسـت و مديريّت كالن كشـور 
بايـد همـواره به ياد داشـته باشـند؛ آحـاد مـردم، شـما عزيزاِن 

بسـيجى - فّعاالن عرصه ى بسـيج - هم بايـد اين را همـواره به 
ياد داشـته باشـيد.

 خـب، اينكـه مـا ميگوييـم ميخواهيـم حركـت كنيـم، پيـش 
برويـم، آيا بـه معنـاى جنگ طلبـى نظـام اسـالمى اسـت؟ آيا 
به معنـاى اين اسـت كـه نظـام اسـالمى قصـد دارد بـا همه ى 
ملّتهـا، بـا همـه ى كشـورهاى عالـم چالش داشـته باشـد؟ كه 
گاهى شـنيده ميشـود دشـمنان ملّت ايـران، از جملـه از دهان 
نحـِس نجِس سـِگ هـار منطقـه در رژيـم صهيونيسـتى، چانه 
ميجنباننـد كـه ايـران تهديـد همـه ى جهـان اسـت؛ نـه، اين 
سخِن دشـمن و درسـت نقطه ى مقابل ممشاى اسـالمى است. 
تهديِد همه ى جهان، آن نيروهاى شـّر و شـّرآفرينى هستند كه 
جز شـرارت از خودشـان نشـان نداده اند؛ از جملـه همين رژيم 
جعلى اسـرائيل و بعضى از پشـتيبانان او. نظام اسـالمى درسى 
كـه از قـرآن گرفته اسـت، درسـى كـه از پيامبـر اسـالم گرفته 
اسـت، درسـى كه از اميرالمؤمنين گرفته اسـت، درس ديگرى 
؛)۹( عدالت، احسان، نيكى  اسـت: اِنَّ اهللَ يَأُمُر بِالَعدِل َو االِحسـنِ
كـردن. اميرالمؤمنيـن فرمود بـه همه نيكـى كنيد، چـون »اِّما 
اٌَخ لَـَك فـى ديِنـك اَو َشـبيٌه لََك فـى َخلِقـك«،)1۰( يـا برادر 
اسالمى تو اسـت، يا به هر حال انسـان اسـت؛ منطق اسالم اين 
اسـت. ما ميخواهيم به همـه ى انسـانها خدمت كنيـم، محّبت 
كنيم؛ مـا ميخواهيم با همه ى انسـانها، بـا همه ى ملّتهـا، روابط 
دوسـتانه و محّبت آميز داشـته باشـيم؛ ما حّتى با ملّـت آمريكا 
هم - با اينكـه دولت آمريـكا دولِت مسـتكبر و دشـمن، بدخواه 
و كينـه ورز نسـبت بـه ملّـت ايـران و نظـام جمهورى اسـالمى 
اسـت - هيچ دشـمنى نداريم؛ آنها هم مثـل بقّيـه ى ملّتهايند. 
آنچـه نقطـه ى مقابـل نظـام اسـالمى اسـت، اسـتكبار اسـت. 
جهت گيرى خصومتهاى نظام اسـالمى، با نظام اسـتكبار است؛ 
ما با اسـتكبار مخالفيم، ما با اسـتكبار مبارزه ميكنيم. اسـتكبار 
يـك واژه ى قرآنى اسـت كـه در قرآن دربـاره ى امثـال فرعون و 
گروه هاى بدخـواه و معـارض حـّق و حقيقت به كار رفته اسـت. 
اسـتكبار در گذشـته هم بوده اسـت، تـا امـروز هم وجـود دارد. 
اسـتخوان بندى اسـتكبار در همـه ى دوره هـا يكى اسـت؛ البّته 
شـيوه ها و خصوصّيـات و روشـها در هر زمانـى تفـاوت ميكند. 

امروز هـم نظـام اسـتكبارى وجـود دارد؛ رأس اسـتكبار هم در 
دنيـا، دولـت ايـاالت مّتحـده ى آمريـكا اسـت. اسـتكبار را بايد 
بشناسـيم، خصوصّيـات اسـتكبار را بايـد بدانيـم، عملكـرد و 
جهت گيـرِى اسـتكبار را بايـد بدانيـم تـا بتوانيـم خردمندانـه 
رفتـار خودمـان را در مقابـل او تنظيـم كنيـم. مـا بـا برخـورد 
غيرخردمندانـه در همـه ى عرصه هـا مخالفيـم؛ مـا معتقديـم 
در همـه ى عرصه هـا، در همـه ى برنامه ريزى هـا، در همـه ى 
جهت گيرى هاى جمعى و فـردى بايد با درايـت و حكمت عمل 
كرد. اگر صحنه را نشناسـيم، اگر دوسـت را نشناسـيم، دشمن 
را نشناسـيم، اگـر امـروز نظام سـلطه را نشناسـيم، اسـتكبار را 
نشناسـيم، چطور ميتوانيم با حكمـت و درايـت حركت كنيم؟ 
چطور ميتوانيم درسـت برنامه ريزى كنيم؟ لذا بايد بشناسـيم.

 آنچـه مـن در مـورد اسـتكبار عـرض ميكنـم، چنـد نمونـه يا 
چند شـاخص از رفتارهاى نظـام اسـتكبارِى امروِز دنيا اسـت و 
در بسـيارى از موارد، بـا آنچه كه در قـرون گذشـته و دورانهاى 
گذشـته اسـتكبار داشـته، شـريك اسـت. يكـى از ويژگى هاى 
نظام استكبارى، خودبرتربينى اسـت. مجموعه هاى استكبارى 
- آن كسـانى كـه يـا در رأس يك كشـور يـا در رأس يـك نظام 
بين المللـى ]يـا[ مجموعـه اى از كشـورها كارهـا را بـه دسـت 
گرفته انـد - وقتـى مجموعـه ى خودشـان را از بقّيه ى انسـانها، 
از بقّيـه ى مجموعه ها برتـر دانسـتند، وقتى خودشـان را محور 
دانسـتند، همه چيز را فرع بر خودشان دانسـتند، يك معادله ى 
غلط و خطرناكـى در تعامـالت جهانـى به وجود مى آيـد. وقتى 
خـود را برتـر دانسـت، خـود را محـور دانسـت، خـود را اصـل 
دانسـت، نتيجه اين ميشـود كـه براى خـود حـّق مداخله ى در 
امور بقّيه ى انسـانها و بقّيـه ى ملّتها را قائل اسـت. آنچـه به نظر 
او ارزش محسـوب ميشود، بايسـت همه در دنيا تسـليم بشوند 
و قبول بكنند، گـردن بنهنـد. اگر چيـزى كـه او ارزش ميداند، 
ديگران قبول نداشـتند، اين به خودش حق ميدهـد در كار آنها 
دخالت كنـد، به آنهـا تحميـل كند، بـه آنهـا زور بگويد، فشـار 
بيـاورد. ايـن خودبرتربينى موجب ميشـود كـه اّدعـاى توليت 
امـور ملّتها را داشـته باشـند، اّدعـاى مديريّت جهانى را داشـته 
باشـند، خودشـان را رئيس مجموعـه ى عالم بدانند. ميشـنويد 
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اینفوگرافیک عاقبت اعتماد به آمریكا
هر ملّتى به آمريكا اعتماد كرد، ضربه خورد؛ 
حّتى آن كسانى كه دوست آمريكا بودند.

در حرفهـاى مسـئوالن و دولتمـردان آمريكايى ]كـه [ از دولت 
آمريكا جورى حـرف ميزنند، مثل اينكـه صاحب اختيار همه ى 
كشـورها اسـت؛ ]ميگويند[ ما نميتوانيم بگذاريم اين كار انجام 
بگيـرد، مـا نميتوانيـم بگذاريـم ايـن شـخص باشـد يا نباشـد! 
درباره ى منطقـه ى ما جورى حـرف ميزنند كه كأنّـه مالك اين 
منطقه انـد؛ دربـاره ى رژيم صهيونيسـتى جورى حـرف ميزنند 
كه گويـا ملّتهـاى اين منطقـه ناگزيرند كـه اين رژيـم تحميلى 
و جعلـى را بپذيرنـد؛ با ملّتهاى مسـتقل، بـا دولتهاى مسـتقل 
جـورى برخـورد ميكننـد كه گويـى آنهـا حـّق حيـات ندارند. 
اين خودبرتربينى، خود را داراى جايگاه ويـژه اى در مجموعه ى 
اوالد آدم، مجموعـه ى ملّتها، مجموعه ى انسـانها دانسـتن، اين 

اُّس اسـاس و بزرگ ترين مشـكل اسـتكبار اسـت.
 نتيجـه اين ميشـود كـه خصوصّيـت و شـاخص ديگـرى براى 
اسـتكبار بـه دسـت مى آيـد و آن حق ناپذيرى اسـت؛ نـه حرف 
حق را ميپذيرند، نه حـّق ملّتها را ميپذيرنـد؛ حق ناپذيِر مطلق. 
در مباحثات جهانى بسـيار اتّفـاق مى افتد يك حـرف حّقى زده 
ميشـود، آمريكا به دليلى نميپذيرد؛ با انواع شـيوه ها حرف حق 
را رد ميكننـد، زير بار حـق نميروند. حاال يك نمونه اش مسـائل 
امـروز ما اسـت كـه مربـوط بـه فّعالّيتهـاى هسـته اى و صنايع 
هسـته اى اسـت؛ حرف حّقـى وجـود دارد؛ اگر چنانچه انسـانى 
اهل حـق باشـد، اهل اسـتدالل باشـد، اهـل منطق باشـد، بايد 
وقتى در مقابل اسـتدالل قرار گرفت، تسليم بشـود، اّما استكبار 
تسـليم نميشـود؛ حرف حق را ميشـنود، زيـر بار حـق نميرود؛ 
اين يكـى از خصوصّيات او اسـت. همچنـان كه حقـوق ملّتها را 
هم قبـول نميكند؛ اينكـه ملّتها حـق دارند انتخـاب كنند، حق 
دارند آن حركتى را كه خودشـان ميخواهند، آن اقتصادى را كه 
خودشـان ميخواهند، آن سياسـتى را كه خودشـان ميخواهند 
اتّخـاذ كننـد، ايـن را بـراى ملّتهـا قائـل نيسـتند، معتقـد بـه 

تحميل بـر ملّتها هسـتند.
 يكـى از شـاخصهاى ديگـر اسـتعمار و اسـتكبار ايـن اسـت 

كـه جنايـت را نسـبت بـه ملّتهـا و نسـبت به آحـاد بشـر مجاز 
ميشـمرند و اهّمّيـت نميدهنـد. ايـن يكـى از باليـاى بـزرگ 
اسـتكبار در دوران جديـد اسـت؛ دوران جديـد يعنـى دوران 
پيشـرفت علـم، پديـد آمـدن سـالحهاى خطرنـاك، كـه ايـن 
سـالحها هـم ]از وقتـى بـه[ دسـت مسـتكبرين رسـيد، بالى 
جان ملّتهـاى عالم شـد؛ براى جـان انسـانها - هر انسـانى كه با 
آنها همراه نباشـد، تسـليم آنها نباشـد، تابـع آنها نباشـد - هيچ 
ارزشـى قائل نيسـتند؛ مثالها، الى ماشـاءاهلل ]وجـود دارد[. يك 
مثـال، برخـورد مسـتكبرين بـا بوميـان آمريـكا اسـت؛ همين 
كشـورى كـه امـروز منابـع مالـى آن، امكانـات آن، موقعّيـت 

جغرافيايـى آن، همه چيـز آن در اختيـار 
غيربوميـان آن منطقـه اسـت. خـب اينجـا 
مـردم بومـى اى وجـود داشـتند؛ برخـورد بـا 
آنها به قدرى خشـن، به قدرى مشـمئزكننده 
اسـت كه يكى از نقاط تاريك تاريـخ آمريكاى 
جديـد اسـت؛ خودشـان دربـاره ى آن، چيزها 
نوشـته اند؛ كشـتارهايى كه كردند، فشارهايى 
كـه آوردنـد. عين هميـن قضّيـه به وسـيله ى 
افتـاد.  اتّفـاق  اسـتراليا  در  انگليسـى ها 
انگليسـى ها در اسـتراليا مـردم بومـى را مثل 
حيوانات، مثـل كانگورو به عنوان تفريح شـكار 
ميكردند؛ آنها براى جان انسـانها هيچ ارزشـى 
قائـل نبودنـد. اين يـك نمونـه اسـت؛ ] البّته [ 
صدهـا مثـال دارد كـه در كتابهاى خودشـان، 
در تواريـخ خودشـان اينهـا آمـده اسـت. يك 
نمونه ى ]ديگر[ بمباران سـال 1۹4۵ ميالدى 
- يعنـى سـال 1۳24 شمسـى - اسـت كـه 
دو شـهر ژاپـن را آمريكايى هـا بـا بمـب اتمى 
نابـود كردند؛ صدهـا هزار آدم كشـته شـدند، 
چنديـن برابر اينهـا در طـول زمان تا امـروز بر 

اثر اشـعه ى اتمى اى كه وجـود داشـته، معيـوب و ناقص الخلقه 
و دچـار بيماريهـاى گوناگون شـدند كه تـا امروز مشـكالت آن 
باقى اسـت؛ هيچ اسـتدالل درسـتى هم براى اين كار نداشتند، 
كه من حاال بعد اشـاره خواهم كـرد؛ راحت بمب اتـم انداختند. 
در دنيـا تا حاال دوبار بمب اتم اسـتعمال شـده اسـت، هـر دوبار 
هـم به وسـيله ى آمريكايى هـا كـه امـروز خودشـان را متولّـى 
مسـئله ى اتمى در دنيـا ميدانند! دلشـان هم ميخواهـد كه اين 
قضّيه فرامـوش بشـود ]اّمـا[ فراموش شـدنى نيسـت. اين همه 
جان انسـانها از بين رفت، برايشان ارزشى نداشـت. جان انسانها 
بى ارزش ميشـود؛ جنايت براى دسـتگاه هاى اسـتكبارى آسان 
ميشـود. در ويتنـام، آدم كشـى كردنـد؛ در عراق دسـتگاه هاى 
امنّيتى و شـركتهاى مـزدور امنّيتـى آنها مثـل بلك واتـر - كه 
من آن سـال اشـاره كردم -)11( جنايـت كردند؛ در پاكسـتان 
با هواپيماهاى بدون سرنشـين هنوز دارند جنايـت ميكنند؛ در 
افغانسـتان بمبـاران ميكننـد و جنايـت ميكنند؛ هـر جايى كه 
دستشان برسـد و منافعشـان اقتضا كند، ايجاب كند، از جنايت 
اِبا ندارند؛ جنايـت با قتل، جنايت با شـكنجه؛ زنـدان گوانتانامو 
كه مـال آمريكايى هـا اسـت، هنـوز زندانـى دارد. االن ده يازده 
سـال اسـت در اين زندان يك عـّده اى را كـه به اتّهـام از جاهاى 
مختلف دنيا گرفتنـد و بردند آنجا، بدون محاكمه ]و[ با شـرايط 
بسيار سـخت و همراه با شـكنجه نگه داشـتند! در عراق، زندان 
ابوُغريـب يكـى از زندانهـاى آمريكايى هـا بـود، سـگ بـه جان 

زندانـى مى انداختنـد و او را شـكنجه ميكردنـد.
 غارت منابع حياتى ملّتها برايشـان آسـان اسـت. ربودن و اسير 
كردن سـياهان، يكـى از ماجراهاى گريـه آور تاريخ ]اسـت [ كه 
نظام سـلطه ى آمريـكا و امثـال آن دوسـت ندارند اين داسـتان 
احيا بشـود، ]كه يـك نمونه اش [ همين مسـئله ى غـالم و كنيز 
گرفتـن مـردم آفريقـا اسـت؛ كشـتى ها را از اقيانـوس اطلـس 
مى آوردند، در سـواحل كشـورهاى غـرب آفريقا مثـل گامبيا و 
امثال اينها نگه ميداشـتند، بعد ميرفتند با تفنگ و سـالحهايى 
كـه دسـت مـردِم آن روز از ايـن سـالحها خالـى بـود، صدها و 
هزارهـا پيـر و جـوان و مـرد و زن را ميگرفتنـد، 
با شـرايط بسـيار سـختى با اين كشـتى ها براى 
بردگى به آمريكا ميبردنـد. انسـان آزاد را كه در 
خانه ى خودش زندگى ميكرد، در شـهر خودش 
زندگـى ميكـرد، بـه اسـارت ميگرفتنـد؛ االن 
سياهانى كه در آمريكا هسـتند، از نسل آنهايند. 
چنـد قـرن آمريكايى هـا ايـن فشـار عجيـب را 
آوردنـد كـه ]در ايـن زمينـه[ كتابها نوشـته اند 
كه اين كتـاب "ريشـه ها")12( كتاب مغتنمى 
اسـت براى نشـان دادن گوشـه اى از اين فجايع. 
انسـاِن امـروز چطـور ميتوانـد اينهـا را فراموش 
كند؟ بـا همه ى اين حرفهـا هنوز هـم در آمريكا 

بين سـياه و سـفيد تبعيض هسـت.
 يكـى از خصوصّيـات اسـتكبار كـه بـاز يكـى 
]ديگـر[ از شـاخصها اسـت، فريبگـرى و رفتـار 
منافقانـه اسـت؛ ايـن را توّجـه كنيـد. هميـن 
جناياتـى كـه گفتـه شـد، همـه ى اينهـا را در 
تبليغات خودشـان سـعى ميكنند توجيه كنند 
و جنايـت را در لبـاس خدمـت نشـان بدهنـد! 
اين نظـام اسـتكبار كه قصد سـلطه ى بـر ملّتها 

متـن کـامل بیـانات
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مّلت ايران با همه ى 
مّلتهاى دنيا »اِّما اٌَخ لََك 
فى ديِنك اَو َشبيٌه لََك 

فى َخلِقك« است، احترام 
ميگذارد؛ اّما برخورد مّلت 
ايران با متعّرض، برخورد 
پشيمان كننده اى است؛ 

آنچنان سيلى اى به متعّرض 
خواهد زد كه هرگز 

فراموش نكند
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اینفوگرافیک عاقبت اعتماد به آمریكا
هر ملّتى به آمريكا اعتماد كرد، ضربه خورد؛ 
حّتى آن كسانى كه دوست آمريكا بودند.

را دارد، از ايـن شـيوه به طـور متعـارف و معمـول در همـه ى 
زندگى اش اسـتفاده ميكند؛ شـيوه ى توجيه جنايت و پوشاندن 
لباس خدمت به جنايـت. ]در[ هميـن حمله ى بـه ژاپن، يعنى 
دو بمبـى كـه در هيروشـيما و ناكازاكـى منفجـر شـد، ]وقتى [ 
آمريكايى هـا عذرخواهى ميكنند، بـه اين صـورت ميگويند كه 
اگرچه بـا ايـن دو بمبى كه مـا به ايـن دو شـهر پرتـاب كرديم، 
ده ها هزار در وهله ى اّول، ]يا[ شـايد صدها هزار كشـته شـدند، 
]اّما ايـن كار[ هزينه ى تمام كـردن جنگ جهانـى دّوم بود؛ اگر 
مـا آمريكايى ها ايـن بمبهـا را نمى انداختيـم، جنـگ ادامه پيدا 
ميكرد؛ حاال اگر دويسـت هزار ]انسـان [ كشته شـدند، آن وقت 
دوميليون كشـته ميشـدند؛ بنابراين ما خدمت كرديـم كه اين 
بمبهـا را انداختيـم! ببينيد ايـن حرفى اسـت كـه آمريكايى ها 
در تبليغات رسـمى ]ميگوينـد[. االن شـايد از آن روز 6۵ سـال 
ميگـذرد؛ دائمـاً همين حـرف را تكـرار كرده انـد و گفته اند. اين 
يكى از آن حرفهاى فريبگرانـه و منافقانـه و از دروغهاى عجيب 
و غريبى اسـت كـه جز از دسـتگاه هاى اسـتكبارى بـر نمى آيد. 
ايـن بمبهـا در تابسـتان 1۹4۵ ميـالدى بـر روى اين دو شـهر 
افتـاد و منفجـر شـد و ايـن جنايـت اتّفـاق افتـاد؛ در حالى كه 
چهـار مـاه قبـل از آن - يعنـى در اّول بهـار 1۹4۵ - هيتلـر كه 
ركن اصلـى جنگ بود خودكشـى كـرده بـود؛ دو روز قبـل از او 
هم موسـولينى - رئيـس جمهـور ايتاليا - كـه او هم ركـن دّوم 
جنگ بود دسـتگير شـده بود و جنگ عمـاًل خاتمه پيـدا كرده 
بـود؛ ژاپن هـم كه پـاى سـّوم جنـگ بـود، از دو ماه قبـل اعالم 
كرده بـود كه آماده ى تسـليم اسـت؛ جنگـى وجود نداشـت اّما 
اين بمبها منفجر شـد. چرا؟ چون اين بمبها سـاخته شـده بود، 
بايد يـك جايى آزمايش ميشـد؛ سـالحى سـاخته بودنـد، بايد 
آن را آزمايـش ميكردند. كجـا آزمايش كننـد؟ بهترين فرصت، 
اين بود كه بـه بهانه ى جنگ ايـن بمبها را ببرند روى سـر مردم 
بى گنـاه هيروشـيما و ناكازاكى بيندازنـد تا معلوم بشـود كه آيا 

درسـت عمل ميكند يـا نـه! چهـره ى فريبگرانه.
 اّدعا ميكنند طرفدار بشـرند؛ هواپيماى مسـافرى ايران را روى 
آسـمان ميزننـد، قريـب سـيصد نفـر مسـافر بى خبـر را از بين 
ميبرند، نابـود ميكنند، عذرخواهـى هم نميكنند، به آن كسـى 
كه ايـن جنايـت را انجـام داده، مـدال هـم ميدهنـد! در همين 
هفته هـاى اخير شـنيديد كـه آمريكايى هـا - از رئيـس جمهور 
گرفته تـا ديگـران - دربـاره ى اسـتعمال سـالح شـيميايى در 
سـوريّه جنجـال بپا كردنـد، دولـت سـوريّه را مّتهـم كردند كه 
شـيميايى بـه كار بـرده. مـن كارى ندارم كـه قضـاوت كنم چه 
كسـى بـه كار بـرده؛ البّتـه قرائـن نشـان ميـداد كـه گروه هاى 
تروريسـتى اين را بـه كار بردنـد، اّما به هـر حال آنهـا گفتند كه 
دولت ايـن را بـه كار بـرده؛ جنجـال و هاى وهـوى ]كردند[ كه 
اسـتعمال سـالح شـيميايى خّط قرمز ما اسـت! ايـن را ده بار يا 
بيشتر مسـئولين آمريكايى گفتند؛ درسـت، ]اّما[ همين دولت 
آمريكا و رژيـم اياالت مّتحـده، در حمـالت جنايت كارانه اى كه 
صّدام به ايران ميكرد و سـالح شـيميايى به كار ميبـرد، نه فقط 
كوچك ترين مخالفتـى بـا آن نكردند، بلكـه پانصد تُـن ماّده ى 
شـيميايى مـرگ آور و خطرناك قابـل تبديل به گاز خـردل را - 
كه هنوز بسـيارى از جوانهاى عزيِز آن روِز ما مبتـال ]به عوارض 
آن [ هسـتند و سـالها اسـت دارنـد بيمـارى ميكشـند - صّدام 
از آمريـكا وارد كـرد؛ كمـك كردنـد؛ البّتـه از جاهـاى ديگر هم 
خريـده بـود، اّمـا پانصد تُـن مـاّده ى شـيميايى مـرگ آور قابل 

تبديل بـه گاز خردل را صـّدام از آمريـكا تهّيه كرد و بـه كار برد؛ 
بعد هم كـه ميخواسـتند عليـه او در شـوراى امنّيـت قطعنامه 
صادر كننـد، آمريكا مانع شـد. رفتـار منافقانه يعنى ايـن؛ اينجا 
سـالح شـيميايى ميشـود خّط قرمز، آنجا سـالح شـيميايى - 
چـون در مقابل نظام مسـتقّل اسـالمى اسـت، چـون در مقابل 
ملّتى اسـت كـه حاضر نيسـت زيـر بـاِر آمريـكا برود - ميشـود 
يك امـر مجاز كـه بايـد بـه آن كمك هـم كـرد! اين بخشـى از 
خصوصّيات و شاخصها اسـت؛ البّته شـاخصهاى استكبار بيش 
از اينها اسـت: جنگ افـروزى ميكنند، اختالف افكنـى ميكنند، 
بـا حكومتهـاى مسـتقل درمى افتنـد، با ملّـت خودشـان حّتى 
آن وقتى كـه منافع گروه هـاى خاص اقتضا ميكنـد درمى افتند، 
در جنگ صـّدام با ايـران همه گونـه كمكى كه برايشـان ممكن 
بود كردند؛ مثال شـيميايى را گفتـم، اّطالعات ]هـم [ ميدادند؛ 
رئيس اسـتخبارات آن روز صـّدام، بعدها مصاحبه كـرد و گفت 
هفته اى سـه مرتبـه من ميرفتـم به سـفارت آمريـكا در بغداد و 
آنها يك پاكِت دربسـته اى بـه من ميدادند كه همـه ى اّطالعات 
ماهـواره اى مربوط بـه نقل وانتقـاالت نيروهاى مسـلّح ايران در 
آن بـود و مـا ميدانسـتيم كجا هسـتند. يـك چنيـن كمكهايى 

ميكردنـد.
 نظام اسـالمى با اسـتكبار با اين خصوصّيات طرف اسـت؛ نظام 
اسـالمى با ملّتها طرف نيسـت، با مردم طرف نيسـت، با انسانها 
طرف نيسـت، نظـام اسـالمى با اسـتكبار طـرف اسـت. از زمان 
ابراهيم خليل و نـوح پيغمبر و پيغمبران بزرگ و پيغمبر اسـالم 
تا امـروز هم همين بـوده: جبهه ى حـق در مقابل اسـتكبار قرار 
داشـته اسـت. چرا؟ مقابله ى امروز نظام اسـالمى با اسـتكبار از 
چه رو اسـت؟ چـون اسـتكبار بـا ايـن خصوصّياتى كـه گفتيم، 
قادر نيست نظام اسـالمى اى مثل نظام جمهورى اسالمى ايران 
را تحّمل كند. چون نظام جمهورى اسـالمى اساسـاً در اعتراض 
به اسـتكبار پديد آمده اسـت؛ انقـالب در اعتراض به اسـتكبار و 
عوامل اسـتكبار در ايـران به وجود آمد و بر اين اسـاس تشـكيل 
شـد، رشـد پيدا كرد، قوى شـد، منطـق اسـتكبار را بـه چالش 
كشـيد. ]اسـتكبار[ نميتواند تحّمل كند، مگر وقتى كه مأيوس 
بشـود. ملّت ايـران، جوانان ايـران، فّعـاالن ايران، كسـانى كه به 

هر دليلـى ولو بـه دليلى غيراسـالمى به ميهنشـان و خاكشـان 
عقيده دارند، بايـد كارى كنند كه اين يأس در دشـمن به وجود 
بيايـد؛ دشـمن را بايد مأيـوس كـرد. براى دسـتگاه اسـتكبار و 
امروز بـراى دولت اياالت مّتحده ى آمريكا بسـيار دشـوار اسـت 
كه ببيند در اين منطقه ى حّسـاس عالم، در غرب آسـيا - ]كه [ 
يكى از حّسـاس ترين مناطق دنيا اسـت؛ هم از لحاظ سياسـى، 
هـم از لحاظ اقتصـادى، حـوادث اينجا بـر همه ى عالـم اثرگذار 
اسـت - يك كشـورى، يك نظامى، يك ملّتى سـربرآورده است 
كه خود را مّتصـل و مربـوط و تبِع بـه آن قدرت ابرقـدرت - كه 
خـودش را اَبَـد قـدرت ميدانـد - نميدانـد، مسـتقل حركـت 
ميكنـد؛ عليـه او اين همـه مخالفـت انجـام ميگيـرد، ]اّمـا[ از 
همه ى اين مشـكالت و سـختى ها نظام اسـالمى عبـور ميكند 
و به اعتراف خـود آنها نفـوذ آمريـكا را در اين منطقـه به چالش 
ميكشـد و نفـوذ خـودش را گسـترش ميدهـد و به عنـوان يك 
نمونـه و الگويى بـراى ملّتهـاى منطقـه درمى آيـد؛ تحّمل اين 
بـراى آنها خيلى سـخت اسـت. آنهـا ميخواهند بگوينـد حيات 
ملّتها وابسـته ى به اين اسـت كه بـه آمريكا مّتكى باشـند؛ حاال 
يك ملّتـى پيدا شـده ]كـه [ نه فقـط به آمريـكا مّتكى نيسـت، 
بلكه اين همـه دشـمنى آمريـكا نتوانسـته در او اثر بگـذارد؛ هر 
كار آمريكايى هـا توانسـتند از روز اول كرده انـد، ]اّمـا[ اثر نكرده 
اسـت؛ روزبه روز رشـد پيدا كرده و روزبه روز قوى تر شده اسـت. 
دشـمنى هايى كـه از اّول انقـالب، دولـت ايـاالت مّتحـده ى 
آمريكا و رؤسـاى جمهوِر مختلف - كسـى نگويد ايـن كار زمان 
فالن رئيس جمهور شـد، زمـان رئيـس جمهور كنونى نشـده؛ 
نه، همه شـان يك جورنـد - با نظـام اسـالمى انجـام داده اند، در 
زمان رؤسـاى جمهوِر مختلف اسـت، اّما همه يك جنس است، 
همـه يك جـور اسـت. اّول قومّيتهاى داخـل كشـور را تحريك 
كردنـد، بعـد كودتـا تـدارك ديدنـد، بعـد عـراق را وادار كردند 
به حملـه، بعـد به دشـمن مـا - كـه رژيـم صـّدام بـود - كمك 
كردند در جنـگ با مـا، بعد تحريـم را َعلَـم كردند، بعـد همه ى 
وسـائل جمعـِى دنيـا را تحريـك كردند و بـه خط كردنـد براى 
مقابلـه ى بـا نظـام اسـالمى؛ در زمان رؤسـاى جمهـور مختلف 
ايـن كار انجـام گرفته؛ االن هـم دارد انجـام ميگيـرد. در همين 
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اینفوگرافیک عاقبت اعتماد به آمریكا
هر ملّتى به آمريكا اعتماد كرد، ضربه خورد؛ 
حّتى آن كسانى كه دوست آمريكا بودند.

زماِن رئيس جمهـور كنونى آمريـكا، در فتنه ى 88 يكـى از اين 
شـبكه هاى اجتماعى - كه ميتوانسـت عامل فتنـه و فتنه گران 
قـرار بگيـرد - احتيـاج بـه تعميـر داشـت؛ دولـت آمريـكا از او 
خواسـت تعميراتـش را عقـب بينـدازد؛ اميـدوار بودنـد كـه 
بتوانند با اين كارهاى رسـانه اى و شـبكه ى فِيسـبوك و توييتر 
و امثـال اينهـا، نظام جمهـورى اسـالمى را براندازنـد؛ خيالهاى 
احمقانه ى خـام! لذا نگذاشـتند تعميراتـش را در آن برهه انجام 
بدهـد، گفتنـد تأخير بينـداز، فعـاًل بِِرس بـه ايـن كار واجب تر. 
همـه ى وسـائل و ابزارهـا را بـه خـط كردنـد در مقابـل نظـام 
جمهـورى اسـالمى. تحريم هـم يكـى از همينها اسـت؛ تحريم 
يكـى از ايـن ابزارها اسـت؛ اين ابـزار از نظـر آنها براى شكسـت 
نظام جمهورى اسـالمى اسـت. اشـتباه آنها اين اسـت كه ملّت 
ايـران را نشـناختند، اشـتباه آنها اين اسـت كـه عامـل ايمان و 
همبسـتگى در ميـان ملّت مـا را نشـناختند، اشـتباه آنهـا اين 
است كه از خطاهاى گذشته شـان درس نگرفتند، لذا اميدوارند 
بتواننـد بـا تحريـم و فشـار و امثـال اينهـا، اين ملّـت را بـه زانو 
دربياورند؛ البّته ]اشـتباه ميكننـد[. آنچه براى نظـام جمهورى 
اسـالمى به عنـوان يك تجربـه ى دائمـى در طول اين ۳۵ سـال 
وجود دارد، اين اسـت كـه تنها عامـل برطرف كـردن مزاحمت 
دشـمن عبارت اسـت از اقتدار ملّت و ايسـتادگى ملّت؛ اين تنها 
عاملى اسـت كه ميتوانـد دشـمن را عقب بزنـد. البّته دشـمن، 
دشـمن اسـت؛ از همـه ى ابزارهـا اسـتفاده ميكنـد؛ همان طور 
كه گفتيـم از ابزار تحريـم هم اسـتفاده ميكند و اسـتفاده كرده 
اسـت. ما بايسـتى بدانيم آن راهى كه مـا را ميتواند بـه مقصود 

برسـاند، چيست.
 مـن يـك جمله دربـاره ى بسـيج عـرض بكنـم؛ بعد يـك نكته 
هـم مختصـراً دربـاره ى مسـائل جـارى سياسـت خارجى مان 
بگويـم. بسـيج - همان طـور كه گفتيـم - مايـه ى عّزت كشـور 
و نظام اسـت. چـرا؟ چون معناى بسـيج حضـور متن مـردم در 
عرصه هـاى فّعالّيتهاى اساسـى بـراى ملّت و كشـور اسـت. هر 

دولتى و هـر كشـورى وقتى مـردم را داشـته باشـد، هـر جايى 
كه متـن مـردم حضـور پيـدا كننـد و مـردم حركت بكننـد به 
يـك سـمتى، پيـروزى قطعى اسـت؛ ]ايـن[ يـك چيز مسـلّم 
اسـت. آنجايى كشـورها ضربه ميخورند، شكسـت ميخورند كه 
مردمشـان در صحنه نباشـند يـا وحدت عمل نداشـته باشـند. 
آنجايـى كـه مـردم در صحنه انـد و پيونـد و اتّحـاد ميـان آحاد 
مـردم هسـت، پيـروزى و پيشـروى قطعـى اسـت. بسـيج يك 
چنين نمونه اى اسـت؛ مظهرى اسـت از همين حضـور مردمى 
در صحنـه و پيونـد مـردم بـا يكديگـر؛ به اين چشـم به بسـيج 

بايـد نـگاه كرد.
 بسـيج در بـاب صـدق - كـه در اّول عرايضـم 
عرض كـردم - امتحان صداقـت را داده اسـت؛ 
در جنگ تحميلـى، در دفاع مقـّدس كه روزگار 
سـخت كشـور بـود، بسـيج امتحـان داد؛ بعـد 
از دوران دفـاع مقـّدس و قضايـاى بعـد هـم تـا 
امروز بسـيج همه جـا امتحان صداقـت خودش 
را داده اسـت. سـازمان بسـيج و مجموعـه ى 
بسيج نشـان داده اسـت كه صداقت دارد. البّته 
بسـيج به نظـر مـا محـدود در همين تعـدادى 
كـه در سـازمان بسـيجند نميشـود؛ خيلى هـا 
هسـتند ]كه [ دلهايشـان با شـما اسـت، شـما 
را تحسـين ميكنند، به شـما احترام ميگذارند، 
قدر شـما را ميدانند، در داخل سـازمان بسـيج 
هم نيسـتند؛ آنهـا هم بسـيجى اند. آن كسـانى 
كه ارزشـهاى شـما را قبول دارند، به آن ارزشها 
احترام ميگذارنـد، به زحمات شـما، به خدمات 
شـما، به مجاهدت شـما احترام ميگذارند، آنها 
هـم از نظـر مـا بسـيجى اند. حضـور در صحنه 
يكـى از مهم تريـن كارهـا اسـت؛ توانايى هـاى 
بسـيج، توانايى هاى كارگشـا و گره گشـا اسـت. 

امروز خوشـبختانه در درون مجموعه ى بسـيج، شخصّيت هاى 
برجسـته ى علمـى، شـخصّيت هاى هنـرى، شـخصّيت هاى 
اجتماعى، شخصّيت هاى سياسـى، فّعاالن اجتماعى، متنّفذين 
در ميان مـردم كم نيسـتند؛ بسـيج، تا امـروز يـك مجموعه ى 
انسـانى رو بـه رشـد و رو به تعالـى بـوده اسـت؛ بعـد از اين هم 

بايـد همين باشـد.
 آنچـه بنـده توصيـه ميكنـم ايـن اسـت كـه توانايى هـاى 
مجموعه ى بسـيج را بايد باال بـرد؛ الزاماتى وجـود دارد: الزامات 
اخالقـى، الزامـات رفتـارى، الزامـات عملـى. الزامـات اخالقى، 
يعنـى مـا در درون خودمـان اخالقّيـات نيكـوى اسـالمى را 
پـرورش بدهيـم؛ از جملـه ى ايـن اخالقّيـات صبـر اسـت، از 
جمله ى اين اخالقّيات گذشت اسـت، از جمله ى اين اخالقّيات 
حلـم و ظرفّيت داشـتن و جنبه داشـتن اسـت، از جملـه ى اين 
اخالقّيات تواضع اسـت؛ ايـن خصوصّيـات را در درون خودمان 
تقويـت كنيـم. الزامـات رفتـارى هـم ايـن اسـت كـه هميـن 
خلقّيات نيكـو را در عمل با مـردم، در عمل با محيـط، در تعامل 
با جامعـه و انسـانها بـه كار ببريم. امـام صـادق )عليـه الّصالة و 
الّسـالم( بـه اصحابـش ميفرمـود: جـورى عمـل كنيـد در بين 
مردم كـه هـر كـس شـما را ميبينـد، بگويـد اينهـا يـاران امام 
صادقند،)1۳( رحمت خدا بر امام صادق، مايه ى تحسـين براى 
ما بشـويد. رفتـار يكايـك عزيزان بسـيجى، شـما جوانها، شـما 
عناصر پاك، شـما دلهاى پاكيزه و روشـن، رفتار يكايك شـما با 
آحاد مـردم - كه خيلى هايشـان همان طور كه گفتـم به معناى 
واقعـى كلمه بسـيجى اند - بايـد جورى باشـد كه بگوينـد اينها 
پرورش يافتگان نظام اسـالمى اند؛ مايه ى جلـب محّبت، مايه ى 
جلب احترام براى نظام اسـالمى و براى جمهورى اسـالمى. اين 
الزامـات عملى، الزامـات جهـادى، الزامات اجتماعـى، كارهايى 
اسـت كه بايسـتى انجام بگيـرد؛ يعنـى تقويت خصـال نيك در 
خـود، برخـورد مهربـان و خـدوم و تحسـين برانگيز بـا محيط، 
عمل جـّدى در همـه ى جبهه ها - هـم در جبهه ى علـم، هم در 
جبهه ى فّعالّيتها و خدمات مردمى، هـم در جبهه ى كار، هم در 
جبهه ى سياسـت، هـم در جبهه ى توليـد - در 
هـر جـا كـه حضـور داريـد، كار جـّدى و بدون 
احسـاس خسـتگى و بـا پرهيـز از تنبلـى؛ كار 
كنيم. ايـن مجموعـه ى عظيم - كـه ده ها هزار 
فرمانـده ى آنهـا امـروز در اينجا جمع هسـتند 
- ميتواند كشـور را بـه معناى واقعـى كلمه، در 
همه ى جهـات مثبـت حركـت بدهـد، مايه ى 
اسـتقرار و ثبات باشـد، مايه ى ابّهت نظام باشد 
كه بحمداهلل هسـت، امروز بسـيج مايه ى ابّهت 

نظـام اسـت، مايه ى افتخـار نظام اسـت.
 يـك نكتـه هـم دربـاره ى مسـائل اخيـر و اين 
بگومگوهايى كه در صحنه ى سياسـت خارجى 
و مسـائل هسـته اى و گفتگو و مذاكـره و از اين 
حرفها هسـت، عـرض بكنيـم. اّوالً بنـده اصرار 
دارم بـر حمايـت از مسـئوالنى كه اجـراى كار 
برعهده شـان اسـت، از همـه ى دولتهـا بنـده 
حمايـت ميكنـم، از مسـئوالن - مسـئوالن 
داخلى، مسـئوالن خارجـى - حمايت ميكنم و 
وظيفه ى ما اسـت. من خودم مسـئول اجرايى 
بـوده ام، وسـط ميـدان بـوده ام، سـنگينى كار 

متـن کـامل بیـانات

عالقه مندان می توانند با ارسال يك پيامك بدون منت به شامره 20110 در سامانه پیامکی   عضو شوند.

رفتار يكايك عزيزان 
بسيجى، شما جوانها، شما 
عناصر پاك، شما دلهاى 
پاكيزه و روشن، رفتار 

يكايك شما با آحاد مردم 
بايد جورى باشد كه بگويند 
اينها پرورش يافتگان نظام 
اسالمى اند؛ مايه ى جلب 

محّبت، مايه ى جلب احترام 
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اینفوگرافیک عاقبت اعتماد به آمریكا
هر ملّتى به آمريكا اعتماد كرد، ضربه خورد؛ 
حّتى آن كسانى كه دوست آمريكا بودند.

و سـختى كار را بـا همـه ى وجـود احسـاس كـرده ام؛ ميدانم 
كه كار اداره ى كشـور كار سـختى اسـت. لـذا اينهـا به كمك 
احتياج دارند، من هم كمكشـان ميكنم، حمايتشـان ميكنم؛ 
ايـن يـك طـرف قضّيـه اسـت كـه قطعـى اسـت. از آن طرف 
اصـرار دارم بـر تثبيت حقـوق ملّت ايـران، از جمله مسـئله ى 
حقوق هسـته اى؛ اصرار داريـم بر اينكـه از حقوق ملّـت ايران 
يك قـدم عقب نشـينى نبايد بشـود. مـا البّتـه در جزئّيات اين 
مذاكرات مداخله نميكنيـم؛ يك خطوط قرمـزى وجود دارد، 
يك حـدودى وجـود دارد، اين حـدود بايد رعايت بشـود؛ اين 
را گفتيـم بـه مسـئولين و موّظفنـد كه ايـن حـدود را رعايت 
كننـد؛ از هارت وهـورت دشـمنان و مخالفـان هـم واهمـه اى 

نداشـته باشـند و ترسـى بـه خودشـان راه ندهند.
 همـه ايـن را بايـد بداننـد كـه ايـن تحريمهايـى كـه عليـه 
ملّت ايـران بـه كار بـرده شـده، عمدتـاً ناشـى از كينـه ورزى 
اسـتكبارى آمريـكا اسـت؛ كينـه ى آمريكايـى مثـل كينه ى 
شـترى ]اسـت [. بنـا دارنـد بـر اينكـه بـر ملّـت ايـران فشـار 
بياورنـد به اميـد اينكـه شـايد بتواننـد ملّت ايـران را تسـليم 
كنند؛ اشـتباه ميكنند؛ ملّت ايران با فشـار، تسـليم هيچ كس 
نخواهـد شـد. شـما ايـن ملّـت را نشـناخته ايد؛ ايـن ]ملّـت [ 
ملّتـى اسـت كـه بـه حـول و قـّوى الهـى ميتوانـد فشـارها را 
تحّمـل كنـد و تهديـد شـما و فشـار شـما را بـراى خـودش 
تبديـل كنـد بـه فرصـت؛ ايـن كار را بـه توفيـق الهـى ملّـت 

ايـران خواهـد كـرد.
و  اقتصـادى  تصميم گيرى هـاى  زمينـه ى  در  مـا   
برنامه ريزى هـاى اقتصـادى نقـاط ضعفـى داشـته ايم؛ ايـن 
نقاط ضعف موجب شـده اسـت كـه دشـمن احسـاس كند با 
تحريـم و امثـال آن ميتوانـد رخنـه ايجـاد كند؛ ايـن فرصتى 
اسـت براى مـا تـا ايـن نقـاط ضعفمـان را بشناسـيم، آنهـا را 
برطـرف كنيـم و ان شـاءاهلل برطـرف خواهيـم كـرد. و تحريم 
هـم كارسـاز نيسـت بـراى آمريـكا؛ ايـن را هـم بداننـد و من 
گمان ميكنم خودشـان هم ميدانند. دليل اينكـه ما ميگوييم 
آنهـا خودشـان ميدانند كه تحريم كارسـاز نيسـت اين اسـت 
كه تهديـد نظامـى را هم چاشـنى ميكننـد. خب اگـر تحريم 
ميتوانسـت مقصـود شـما را بـرآورده كنـد، ديگر چـرا تهديد 
نظامـى ميكنيـد؟ ايـن نشـان ميدهـد كـه تحريـم مقصـود 
آنهـا را بـرآورده نميكنـد، كارسـاز نيسـت؛ مجبورنـد تهديد 
نظامـى هـم بكنند كـه البّتـه ايـن تهديدهـاى نظامى شـان، 
عمـل بسـيار مشـمئز كننـده و نفرت انگيزى اسـت؛ پى درپى 
رئيـس جمهورشـان، آن يكى شـان، آن يكى شـان ]تهديـد 
نظامـى ميكننـد[. به جـاى تهديـد نظامـِى ايـن و آن، برويـد 
اقتصـاد ويران شـده ى خودتـان را ترميـم كنيد؛ برويـد كارى 
كنيـد كـه دولتتـان پانـزده روز، شـانزده روز تعطيـل نشـود؛ 
برويـد قرضهايتـان را ادا كنيـد؛ بـراى سروسـامان دادِن كار 

اقتصادى تـان فكـرى بكنيـد.
 بداننـد - همان طـور كـه گفتيـم - ملّـت ايـران بـا همـه ى 
ملّتهـاى دنيـا »اِّمـا اٌَخ لَـَك فـى ديِنـك اَو َشـبيٌه لَـَك فـى 
َخلِقـك«)14( اسـت، احتـرام ميگـذارد؛ اّمـا برخـورد ملّـت 
ايران بـا متعّرض، برخـورد پشـيمان كننده اى اسـت؛ آنچنان 
سـيلى اى به متعـّرض خواهد زد كـه هرگز فرامـوش نكند. در 
مقابل رژيـم صهيونيسـتى، در مقابل شـبكه ى سـرمايه دارى 
صهيونيسـتى خودشـان را موّظـف ميداننـد كـه گاهـى يك 

حرفـى بپراننـد، يـك چيـزى بگوينـد كـه ايـن هـم مايـه ى 
وهـن و ذلّـت آنهـا اسـت. رژيـم صهيونيسـتى در واقـع يـك 
رژيمـى اسـت كـه پايه هـاى آن بشـّدت سسـت اسـت، رژيم 
صهيونيسـتى محكوم به زوال اسـت؛ رژيم صهيونيسـتى يك 
رژيـم تحميلـى اسـت، بـا حركـِت زور به وجـود آمده اسـت، 
هيـچ پديـده اى و موجـودى كـه بـا زور به وجـود آمده باشـد 
قابـل دوام نيسـت و اين هـم قابل دوام نيسـت. دفاع كسـانى 
كـه بـه نحـوى وام دار شـبكه ى سـرمايه دارى صهيونيسـتى 
هسـتند از اين رژيم مفلوِك صهيونيسـتى، مايـه ى بى آبرويى 
آنها اسـت. بعضى از اروپايى ها هم متأّسـفانه تملّـق ميگويند؛ 
ميرونـد در مقابـل ايـن موجوداتـى كـه نام انسـان بـراى آنها 
حيف اسـت - اين سـردمداران رژيم صهيونيسـتى واقعاً مثل 
وحوش ميماننـد، اينها را نميشـود انسـان ناميد - تملّقشـان 
را ميگويند، خودشـان را كوچـك ميكنند، ملّتشـان را تحقير 
ميكننـد. در اروپا ملّت فرانسـه يـك روزى اعتبار سياسـى به 
دسـت آورد به خاطـِر اينكـه رئيـس جمهـور آن روز فرانسـه، 
به دليـل اينكـه انگليـس وابسـته ى بـه آمريـكا اسـت، اجازه 
نداد كـه انگليس وارد بازار مشـترك اروپا بشـود؛ ايـن مايه ى 
اعتبار فرانسـه شـد. آن روز در دنيـا اعتبار دولت فرانسـه زياد 
شـد به خاطـِر اينكـه در مقابـل آمريـكا ايسـتاد و اجـازه نداد 
انگليس - كه مّتصل به آمريـكا بود - وارد بازار مشـترك اروپا 
بشـود؛ اعتبار يـك ملّـت اين جـور به وجـود مى آيـد. ]اينكه[ 
حـاال دولتمـردان همـان كشـور نـه فقـط در مقابـل آمريكا، 
]بلكـه [ بروند در مقابل صهيونيسـت هاى نحـِس نجس اظهار 
كوچكى و تواضـع بكنند، مايه ى سرشكسـتگى ملّت فرانسـه 

اسـت كـه البّته خودشـان بايـد عـالج كنند.
 يـك جمله بـه شـما جوانهـاى عزيـز عـرض ميكنـم. جوانها! 
نيـد، بـدون هيچ گونـه ترديـدى آينـده ى روشـن و  بدا
اميدبخـش ايـن كشـور و ايـن نظـام متعلّـق به شـما اسـت؛ 
شـما خواهيد توانسـت كشـورتان و ملّتتـان را بـه اوج افتخار 
برسـانيد؛ شـما بـه توفيـق الهـى خواهيـد توانسـت الگـو و 
نمونـه ى كامـِل تمـّدِن نويـِن اسـالمى را در ايـن آب و خاك 
تشـكيل بدهيـد؛ بـراى اينكـه بتوانيـد ايـن وظائف بـزرگ را 

انجـام بدهيـد، بايسـتى ديـن را، تقـوا را، عّفـت را، پاكيزگـِى 
روحـى را در ميـان خودتـان هرچـه بيشـتر ترويـج كنيـد و 
تقويـت كنيـد. جـواِن امـروز احتيـاج دارد به ديـن، بـه تقوا، 
بـه علـم، بـه نشـاِط كار، بـه امانـت، بـه عّفـت، بـه ]انجـام [ 
خدمات اجتماعـى و بـه ورزش؛ اينهـا خصوصّياتى اسـت كه 
جـواِن امروز بـه آن احتيـاج دارد و شـما عزيزان بسـيجِى من 

ان شـاءاهلل توفيـق انجـام ايـن كار را داشـته باشـيد.
 پـروردگارا! بـه محّمـد و آل محّمد بركاتـت را بر ايـن جمع و 
بر همه ى بسـيجيان كشـور نازل كن. پـروردگارا! ملّـت ايران 
را روزبـه روز بـر قلّه هاى سـرافرازى مسـلّط بفرما. پـروردگارا! 
بـه محّمـد و آل محّمـد روح مطّهر امـام را از مـا و از اين جمع 
راضى كـن؛ ارواح مطّهر شـهدا را از مـا راضى و خشـنود فرما. 
پروردگارا! به محّمـد و آل محّمـد قلب مقـّدس ولىّ عصر را از 
ما راضـى و خشـنود بفرما؛ در فـرج آن بزرگوار تعجيـل بفرما؛ 
ما را از يارانـش، از مجاهدان همراهش و از شـهيداِن در مقابل 

او قـرار بده.
  والّسالم عليكم و رحمةاهلل و بركاته  

--------------------------------------------
-----

۱( لهوف، ص ۱۴۶؛ االحتجاج، ج ۲، ص ۳۰۳
۲( سوره ی منافقون، بخشی از آیه ی ۸

۳( لهوف، ص ۱۶۰
۴( سوره ی احزاب، آیه ی ۷ و بخشی از آیه ی ۸

۵( سوره ی احزاب، آیه ی ۲۳ و بخشی از آیه ی ۲۴
۶( سوره ی احزاب، بخشی از آیه ی ۸

۷( سوره ی احزاب، بخشی از آیه ی ۱۵
۸( سوره ی انفال، بخشی از آیه ی ۱۶
۹( سوره ی نحل، بخشی از آیه ی ۹۰.
۱۰( برگرفته از نامه ی ۵۳ نهج البالغه 

۰۳/۰۴/۱۳۹۰ )۱۱
۱۲( نوشته ی آلكس هیلی، نویسنده ی معاصر آمریكایی 

۱۳( از جمله، الكافی، ۲، ۲۳۳
۱۴( برگرفته از نامه ی ۵۳ نهج البالغه 
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