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توسط مقام  "دولت و ملت، همدلي و همزباني"با نام گذاري سال  49سال 

معظم رهبري امام خامنه اي مد ظله العالي در حالي آغاز شد كه از يک سو 

 مذاكرات هسته اي روز هاي  حساسي پيش روي داشت.

 ،پايان اين دوره از مذاكرات با بيانيه ي مشترک به پايان رسيدچند كه  هر

فروردين حاوي نكات كاربردي و پراهميت  22اما سخنان رهبري انقالب در

 له ي هسته اي پيش روي دولتمردان و همچنين مردم  ترسيم نمود.أدر مس

 ،كننده كيد بر اعتماد به تيم مذاكرهبا تأ در بخشي از سخنان مهم ايشان

دبّه در لجوج، بدعهد، بدمعامله، اهل به عنوان كسي كه  ف مقابل راطر

جور كارها و ، اهل از پشت خنجر زدن و اهل اينزدنوچانه آوردن، اهل چک

معرفي نموده كه هوشياري هر چه بيشتر مذاكره  ها است،كاريسياه

 كنندگان ما را طلب مي كند.

حساس و مهم به پايان خواهيم از سوي ديگر ما اين سال را با دو انتخابات 

اميد دشمنان انقالب و نظام به ياس  رساند كه حضور و انتخاب  هر چه بهتر،

 تبديل خواهد كرد.

آنچه مسلم است داشتن بصيرت و آگاهي ملت و دولت است كه با اتكا بر 

ن اسالمي را براي ايرا خداوند بزرگ و عملياتي نمودن فرمايشات رهبر فرزانه،

 مهدي موعود ارواحنا فداه آماده سازند. ،عالم ظهور منجي

سخن نخست  
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 در کالم رهبری 49تبیین شعار سال 

حفظ انسجام اجتماعي و ملي 

 در كشور اسالمي ما

 خاستگاه

حمايت از مسئوالن كشور و 
 كمک به مسئولين دولتي در 

 همه ي دولت ها      

دغدغه اصلي و اساسي همه 
دولتها حل مشكالت مردم و 

 كشور است

همه بايد به دولتي كه سر كار 
است، اتحاد كلمه نشان دهند و 
به آن كمک كنند، حتي كساني 
كه به اين شخص خاص از دولت 

 رأي نداده اند

اسالم از ما انسجام، هم افزايي 
 و كمک به يكديگر را 

 مي خواهد

 مصداق

اهميت 
 مضاعف

امروز كشور با مسائل و چالش 
 هاي مهم روبروست

تعداد كاهش و افزايش آرا به 
محبوبيت ارتباط پيدا مي كند 
اما به مشروعيت و قانونيت 
 ارتباطي ندارد و همه بايد 

 كمک كنند            

 تذكر

 علت
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 در کالم رهبری 49تبیین شعار سال 

بي تفاوت نبودن، نظارت 

كردن و انتقاد كردن و 

تذكر دادن در چارچوب 

منطقي و اهتمام در 

 مسائل اساسي كشور 

تذكر دادن موجب بي اعتمادي 
 عمومي به مسئولين نشود

وجود در تذكر دادن اهانت 
 نداشته باشد

خشم در تذكر دادن روش هاي 
 آلود وجود نداشته باشد

با دولت ها بايستي مهربانانه و با نگاه 
 همراهي و همدلي سخن گفت

 رفتار مناسب با منتقدين -3

پرهيز از اهانت و تحقير  -2
 منتقدين

دغدغه داشتن و دلواپس بودن -2
 جرم نيست

من از همه دولت ها حمايت  -3
مي كنم، تذكر مي دهم، چک 

دهم و و سفيد امضا به كسي نمي
 عملكردها قضاوت و عمل بر حسب

 مي كنم              

وهمسئوالن سه قوظيفه   

 الزامات
 نقد مناسب

 تذكر

تحقير مخالفان از سوي مسئوالن 
 خالف تدبير و حكمت است

 نبايد كسي را متهم كرد
نبايد زحمات و خدمات را ناديده 

 گرفت

 اهميت الزمه
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نهج البالغه  349در خطبه  حضرت علي 

 مي فرمايند:

بندگان خدا! شما را به تقوا و پرهيزگارى سفارش 

كنم، و از اهل نفاق و دو رويى بر حذر مى

اند، دارم، زيرا آنان گمراه و گمراه كنندهمى

ند، به رنگهاى لغزانگانند و ديگران را مىلغزيده

آيند و به هر وسيله و با هر زبان در گوناگون در مى

صدد فريفتن شمايند، و در هر فرصتى شما را 

هدف خود قرار داده، و در هر كمينگاهى در 

اند، دلهايشان بيمار و ظاهرشان از كمين شما نشسته

هاى آن پاك است، پنهانى به سوى مقاصد نشانه

انند حركت بيمارى در دارند، و مخويش گام برمى

سخن  آيند،بدن، آرام آرام به جنبش در مى

پردازى آنها دواست و گفتارشان شفاست، ليكن 

كردارشان دردى است درمان ناپذير، بر رفاه و 

برند، و بر سختى و آسايش ديگران حسد مى

افزايند، و اميدها را به نوميدى گرفتارى مردم مى

راهى براى خود گردانند، آنها در هر بدل مى

اى دارند، و در اى، و به سوى هر دلى وسيلهكشته

 ستايش  مدح و ريزند،هر غم و اندوهى اشكها مى

 در محضر نهج البالغه

دهند و پاداش خود را انتظار را به يكديگر وام مى

ورزند، و دارند، اگر درخواستى كنند اصرار مى

اگر كسى را سرزنش كنند پرده از كار او بر 

حكمران شوند ستم را از حّد دارند و اگر مى

گذرانند، در برابر هر حقّى باطلى، و براى هر مى

اى و براى اى كشندهراستى كجى و براى هر زنده

هر درى كليدى و براى هر شبى چراغى آماده 

طمعى را براى اند، اظهار نوميدى و بىكرده

دهند تا بازار رسيدن به مطامع خود وسيله قرار مى

هند، و متاع خدعه و تزوير خود را رونق د

خويش را به صورت كااليى ارزنده رواج 

گويند و حقّ را به باطل بخشند، سخن مى

پردازند و باطل را به آميزند، به توصيف مىمى

سازند، راه را براى گر مىصورت حقّ جلوه

فريب دادن مردم هموار گردانيده، و طريق رهايى 

پيچ و خم  آنان را از تنگناى نيرنگهايشان پر

اند، آنان ياران و پيروان شيطان و زبانه ساخته

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ » آتش دوزخند:

 91سوره مجادله/ «ذِكْرَ اللَّهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ

 حكيمه شعباني
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در قرن ها  امير مؤمنان علیسياستی كه 

پيش با تكيه بر كالم خدا به بشريت مبذول 

داشتند تا امروز به روشنی  راه را بر ملت 

های  مسلمان  نشان داده است. راهی كه 

با معرفی چهره واقعی منافقان، نشان می 

دهد كه در پيمان بستن با آنها هيچ اطمينان 

و آرامشی نيست، و اين شروعی است بر 

دغه های مقام معظم رهبری در مذاكره دغ

 با طرف مقابل در مذاكرات هسته ای.

منافقان همان كسانی هستند كه به سبب مقاصد 

باطل و اغراض فاسدى كه دارند احوال آنها 

پيوسته در تغيير، و گفتار و رفتار آنها جوراجور 

و دستخوش دگرگونى است و با هر كس با 

 كنند،مىچهره و زبانى جداگانه برخورد 

انسان با زبان چيزى را خوب و پسنديده بداند و خالف آن را در دل داشته و پنهان كرده باشد 

قانون و ضابطه نفاق است. اقدامات زبانى و عملى خود را در جهت مقاصد و اهدافى كه دارند 

فراخى و دهند.اگر در زندگى كسى پوشيده داشته و دور از فهم و اطاّلع ديگران انجام مى

و اگر كسى را در سختى و گرفتارى مشاهده كنند با سخن  ورزند،گشايشى بينند بر او حسد مى

افزايند، اگر كسى اميد چيزى را داشته باشد مقتضاى انگيزى بر رنج و محنت او مىچينى و فتنه

ست كه طبع آنها اين است كه او را نوميد گردانند، زيرا روش منافق دروغگو همواره بر اين ا

 .دور را نزديك و نزديك را دور نشان دهد

كوشش آنان براى اين است كه ديگران را در 

فتنه و بال اندازند و گفتار و رفتار آنها بر حسب 

اغراض و مقاصدى كه دارند مرتباً در حال 

تغيير است،  قصد دارند به هر نيرنگ و فريب 

مؤمنان را دچار هر گونه سختى و ناگوارى 

د، پيگيرى و بررسى اقسام نيرنگها از طرف سازن

منافقان است تا بتوانند از طريق حيله و تزوير، 

در نابودى مؤمنان اقدام و آنها را به هر سختى و 

بدبختى دچار سازند ، بيمارى دلهاى منافقان و 

پاكيزگى ظاهر آنان، دردهاى نفسانى است كه 

نان جان آنها را فرا گرفته ، كه در نهان بر ضدّ آ

برند، و در آشكار حيله و تزوير به كار مى

نسبت به آنان اظهار خوشرويى و دوستى و 

 كنند، و اين رويّه كهمحبّت و خيرخواهى مى

 

 در محضر نهج البالغه
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ستايد هر يك از آنها همكار خود را مى

تا او نيز به ستايش وى اقدام كند و در 

برابر كار خود از او انتظار پاداش دارد. 

اگر از كسى درخواستى داشته باشند براى 

اين كه او درخواست آنها را انجام دهد 

كنند. اگر ورزند و پافشارى مىاصرار مى

كسى را سرزنش كنند عيبهاى او را 

كار و از اين طريق او را شرمنده و آش

سازند و بسا اين كه عيبهاى سرافكنده مى

گويند كه او را در حضور كسى به او مى

دارد وى در جريان آنها قرار دوست نمى

 گيرد، و اينها از آن ناصحان خير انديش 

نيستند كه در هنگام عتاب و بازخواست 

اى يهپرده از گناه انسان بر ندارند و به كنا

لطيف و سر بسته اكتفا كنند ،و اگر يكى از 

آنها حكمرانى و فرمانروايى يابد در 

خوارگى زياده روى  بيدادگرى و شكم

گيرى از شهوترانى و بهره كنند، و درمى

گذارند. خوشيهاى دنيا پا از حدّ فراتر مى

براى اين كه حقّ را باطل جلوه دهند و آن 

بپوشانند شبهاتى را در جامه تزوير خود 

اى اى كشندهاند ، براى هر زندهآماده كرده

براى از ميان بردن هر  اند وفراهم ساخته

اند، و براى هر اى مهيّا كردهحقّى وسيله

 اند.درى از حيله و تزوير كليدى ساخته

كسانى كه در نتيجه فريب و نيرنگ اينها كشته شده يا آزار و آسيب ديده بسيارند، نيرنگها 

 ذيّت و آزار ديگران است.و بد انديشيهاى مختلف آنها در هر صورت مستلزم ا

اى راهى خاصّ او پيدا كنند، و براى نفوذ از ويژگيهاى آنان است كه در هر دلى به گونه

اى جداگانه فراهم سازند، تا خود را دوست همگان حتّى دشمنان قلمداد در وى وسيله

دست يافتن به كنند، و بدين طريق بتوانند فتنه به راه اندازد و شور و شرّ به پا سازند، براى 

كنند و مقاصد و اغراض خود در برابر گريه و اندوه ديگران، به دروغ اظهار غمگينى مى

 ريزند در حالى كه آنان دشمن غمديدگانند.اشك مى

 در محضر نهج البالغه



 

 
8 

س
ت نرگ

ضر
ت ح

ب، پايگاه مقاوم
بسيج طال


/سال سوم/ شماره دهم

 

 

  

 

 

  

توصيف منافقان به اين كه چيزى را كه 

خواهند به دست آورند ضدّ وسيله مى

برند، بليغرا به كار مىتحصيل آن 

ترين تعريف ممكن در باره اهل نفاق و 

تزوير است .هشدار كه طريقه داد و 

ستد آنان اين است كه بازار خود را 

گرم داشته، و كاالى ريا و تزوير 

خويش را رواج می بخشند. منافقان با 

اندازند و گفتار خود شبهه در دلها مى

گر باطل را به صورت حقّ جلوه

دانند براى پيش برد سازند. اينان مىمى

مقاصد و نيرنگهاى خود چگونه گام 

بردارند و راه خويش را هموار سازند، 

اند، تنگناها را پيچ و خم دار كرده

منافقان هنگامى كه بخواهند در امر 

مشكل و دشوارى خود را وارد سازند، 

دارند و وانمود قصد خود را اظهار نمى

چيز ديگرى  كنند كه هدف آنهامى

است، تا كار خود را از نظر ديگران 

پوشيده داشته و امر را بر آنان مشتبه 

سازند كه مبادا بر حيله و تزوير آنها 

مقصود آنان حاصل  آگاه شوند و

 نگردد.

ترجمه محمدى مقدم و -ابن ميثم بحرانىمنبع: 

 -ميثم( نوايى، ترجمه شرح نهج البالغه)ابن 

 ق.9191مشهد، چاپ: اول، 

آنان ياران و پيروان شيطانند، وشرارتهايشان 

هاى سوزان آتش موجب اذيّت و مانند شعله

 آزار ديگران است. 

توان به روشنی فهميد كه مل میبا اندك تأ

منافق از صفات نمايان آمريكای ستمگر است 

گری با آن مشاطه كه خود را به آن آراسته و

و هم چنين می توان به خوبی دانست د می كن

كه چرا از دغدغه های مقام معظم رهبری اين 

است كه طرف مقابل بد عهدی و پيمان شكنی 

 دارد .

 

 در محضر نهج البالغه
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تضي مطهري )ره( يكي از استاد شهيدمر

پيشروترين متفكران ترين وبارزترين،موفق

اسالمي در عصر جديد است كه در 

گستردگي فكر، درک زمان، شناخت 

مسائل فكري، توجه به واقعيات و آشنايي 

با مباني ديني سرآمد هم عصران خويش 

بود. او توانست عمر پر بركت خود را در 

راه شناخت عميق اسالم و شناساندن اين 

بخش از زواياي مختلف به مكتب حيات

تگان علوم و معارف اسالمي و مبارزه شيف

ها و انحرافات صرف سرسختانه با كجروي

نمايد. بدون شک استاد مطهري )ره( 

اي در تاريخ معاصر ايران جايگاه ويژه

دارد، از آن جهت كه با اشراف خاصي كه 

بر شريعت اسالمي و اصول حاكم بر آن 

اي داشت، توانست ايمان ديني را به گونه

كه از هر جهت پاسخگوي ارائه كند 

معضالت بشر عصر كنوني باشد. گرچه 

جامعيت شخصيت استاد مطهري )ره( 

فراتر از آن است كه بتوان او را به راحتي 

شناخت و شناساندن او نيز آسان نخواهد 

اما در اين مقاله، مختصري ابعاد بود، 

  كنيم. شخصيت اين بزرگوار را بيان مي

 

 

 ید مطهریشهشخصیت واالی معرفی 

 شهيد مطهريموز توفيق ر

انضباط، صالبت و استقامت در برابر  نظم و

ناماليمات، ژرف نگري و عمق انديشه، 

جامعيت تفكّر، شناخت زمان و آينده 

شناسي، داشتن بصيرت در شناخت جريان 

هاي فكري و سياسي، انصاف و جوانمردي 

در مواجهه با جريان هاي انحرافي و... كه 

اين توفيق هاي بي نظير، حاصل شخصيت 

روحي و فكري، تربيت الهي و محيط 

خانوادگي و معنوي حوزه و استفاده از 

محضر استادان بزرگ و مواجهه با چالش 

هاي موجود در محيط سياسي و فرهنگي 

آن زمان است كه با اراده و پشتكار و هوش 

ذكاوت بي نظير شهيد مطهري و توفيق  و

خاصّ امامان معصوم عليهم الهي و عنايات 

 السالم حاصل شده است.

 سعيده رحمانيان
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خدمت به اقشار گوناگون مردم و حضور در 

 صحنه هاي سياسي

استاد شهيد مطهري به دليل شخصيت 

اصيل و برخورد منطقي با مسائل و ايمان 

به تكليف و عالقه به خدمت, در مرحلة 

شناخت موضوعات كار خويش )سؤاالت 

بدون پاسخ جامعه( توفيق بزرگي به دست 

تاد بزرگ، حتّي آورد؛ به گونه اي كه اين اس

از نياز نوجوانان كشور غافل نبود و به رغم 

آن همه مشغلة علمي، از داستان نويسي و 

تأليف كتابي داستاني براي نوجوانان و كم 

؛ 3311 ؛سوادان جامعه غافل نبود )واثقي

 (.535ص 
 

 :مبارزه با كجروي هاي اعتقادي و فكري در مطهريشهيد 

شوم رهبران مكتب ـ اسالم آميخته با مفاهيم ماترياليستي و ماركسيستي كه با سياست هاي  3

گري يعني ماركس و لنين و به منظور خالي كردن مفاهيم اسالم و جايگزين كردن  ديما

 .مفاهيم مادي به جاي آن ـ و البته با حفظ پوشش مذهبي ـ در ايران ترويج مي گردد

هيم ليبراليستي و سكوالريستي كه توسط مكاتب فكري و فلسفي ـ اسالم آميخته با مفا 2

وابسته به غرب وبا ميدان داري و فعاليت هاي مرموز و خطرناک جريان هاي روشنفكري غرب 

گرا در ايران تبليغ مي شود و در نهايت اسالمي را به جوانان و دانشجويان ناآگاه و بي اطالع از 

 د كه حافظ منافع قدرت هاي استعماري مي باشد.معرفت هاي اصيل ديني ارائه مي ده

استاد به دليل نفوذ بسياري كه در جامعه 

در تحكيم وحدت  ،روحانيت داشت

روحانيان بسيار مفيد بود. همچنين در 

جمعيت هاي مؤتلفه، تغذية فكري اين 

جمعيت ها در حقيقت از ناحية استاد بود و 

جه تدوين كتاب انسان و سرنوشت، نتي

 (.355صن،جلسات اين هيأتها است. )هما

اعتماد امام به وي تا آن حد بود كه چه 

چه بعد از آن، عمدة روابط  قبل از انقالب و

امام با روحانيت از طريق استاد انجام مي 

براي مثال، امام مسؤوليت مهمّ تشكيل  .شد

شوراي انقالب را زماني كه هنوز رژيم 

 رد.پيشين پابرجا بود، به وي محول ك
 

 ید مطهریشخصیت واالی شهمعرفی 
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اين اسالم كه امروز به اسالم غربي و 

آمريكايي معروف گرديده است شباهتي تام 

دارد « اسالم عباسي » و « اسالم اموي » به 

كه شكل و ظاهري از دين و مذهب داشتند 

حتواي قوانين اسالم هيچ خبري و و از م

كه « جهاد » اثري نداشتند و از تحقق اصل 

در متن قرآن در موارد گوناگون به صورت 

تكليف واجب آمده است و مسلمانان را عليه 

ظلم و جور و فساد و استكبار در هر عصر و 

زمان به مبارزه فرمان مي دهد ـ جلوگيري 

فع به عمل مي آوردند و همه چيز را به ن

نظام هاي حكومتي باطل و ضداسالمي تمام 

 !مي كردند و مي كنند

 

ـ اسالم اهل جهل كه قوانين و  3

اسالمي همچون صبر ارزش هاي 

زهد توكل توسل شفاعت انتظار دعا 

و ساير تعاليم و ارزش ها را نه آنگونه 

كه هست و مبتني بر حقيقت اسالم 

مي باشد كه براساس ذهن عليل و 

ناتوان و جهل برخاسته و ريشه 

گرفته از آن توجيه و تفسير مي 

كنند و براي خود ايمان و ديانتي 

ر دنياي خاص را بنيان مي نهند و د

بيگانه از اسالم آخرت و بهشت و 

زندگاني جاودان را از پيش براي 

 !خويش آماده و مهيا مي نمايند

 

ـ اسالم اهل جمود كه از مشخصه هاي آن تصلب و تنگ نظري قشري گرايي و تحجر  9

تعصب ورزي هاي كور و فاقد آگاهي عناد و دشمني با آزادانديشي مخالفت با نوآوري در 

تهاجم به شخصيت هاي متفكر و آزاده و علوم اسالمي بداخالقي و هتاكي و پرده دري و 

 .جامع نگر و آزادانديش و دشمني با دوستان ! و دوستي با دشمنان ! مي باشد

 

 ید مطهریشخصیت واالی شهمعرفی 

مطهری فرزندی عزیز برای من و پشتوانه ای محكم برای حوزه های دیین و علمی و 
 خدمتگزاری سودمند برای ملت و كشور وبد. خدایش رمحت كند و در جوار خدمتگزاران

 .                                                 امام مخیین ره بزرگ اسالم جایگزین فرماید                                                                                                                                             
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 متفكر شهيد آيت اهلل مرتضي مطهري

در تمام موارد پنجگانه اي  رحمه ا...عليه

كه ذكر شد با انحرافات و كجروي ها به 

مبارزه پرداخت و آثار گسترده او به 

وح اين تقابل و مبارزه وقفه ناپذير و وض

دقيق و همه جانبه با جريان هاي فكري 

و اعتقادي باطل و ناسالم را آشكار مي 

راه روشن » كند و براي نسل جوان 

 .را مي نماياند« دين 

 

خرافه و موهوم كه  اـ اسالم آميخته ب 5

توسط بازيگران پشت پرده و با اهداف 

سياسي در بين مردم جامعه منتشر 

شود. اين بازيگران كه با مستندات مي

قطعي و ثابت شده به استعمارگران 

غربي به ويژه آمريكا و انگليس متصل 

طرح سيا » مي باشند)مراجعه شود به 

روزنامه جمهوري « براي مقابله با تشيع 

(  3310دي  25 1294مي شماره اسال

در محافل مذهبي و مراسمي كه براي 

 ( برگزار  ليهم السالمائمه دين )ع

شود رخنه مي نمايند و مفاهيم مي

ديني را آميخته به خرافه و موهوم مي 

كنند و توسط مداحان و مرثيه سرايان 

ناآگاه و كم سواد و غيرمسئول و آلوده 

البته در به مطامع نفساني و مادي ـ كه 

نقطه مقابل مداحان و مرثيه سرايان 

آگاه و باسواد و پاک و مسئول قرار 

دارند و دست آنان را مي بندند و مانع 

حضور و فعاليت سالمشان مي شوند در 

 !سطح جامعه ترويج مي نمايند

 

در مورد  ره حضرت امام خميني

 استاد پس از شهادتش فرمود:

من اگر چه فرزند عزيزي كه پاره 

تنم بود از دست دادم، لكن 

مفتخرم كه چنين فرزندان 

فداكاري در اسالم وجود داشت و 

 .دارد

:  3304)نمايندگي ولي فقيه در سپاه، 

           (.29ص
 

 ید مطهریشخصیت واالی شهمعرفی 



 

 
03 

س
رگ

ت ن
ضر

 ح
ت

وم
مقا

اه 
يگ

 پا
ب،

طال
ج 

سي
ب


هم

 د
ره

ما
/ش

وم
 س

ال
/س

 

 

  

 ابابيلي ديگر

پنجم ارديبهشت، سالروز شكست نظامي 

آمريكا در صحراي طبس است. در اين حمله 

ترين نظامي، شيطان بزرگ با مفتضحانه

وضعي شكست خورد. شكست شيطان بزرگ 

به  داران ابرهه در اين عمليات، حمله فيل

كند. ها زنده ميدر ذهنرا خانه كعبه 

همچون نيروهاي متجاوز لشگريان ابرهه، 

آمريكايي، از فراواني قدرت و شوكت، تصور 

كردند كسي بتواند مانع حمله آنها به نمي

خانه كعبه شود، ولي آن هنگام كه به سوي 

كعبه هجوم آغاز كردند، به فرمان خداوند 

متعالي پرندگاني در آسمان ظاهر شدند و 

هايي كه در منقار داشتند، بر سر سنگ

ن فرود آوردند و بدين وسيله، سوارافيل

كافران يكي پس از ديگري به هالكت 

نيز  54رسيدند. در پنجم ارديبهشت 

هاي ريز شن، دسيسه بزرگ آمريكا را دانه

  فرو شكست.
 

 تصميم شوم

 شيطان بزرگ در پنجم ارديبهشت سال

با تعدادي هواپيماي نظامي و بالگرد،  54

حمله خويش را به ايران آغاز كرد. اين 

هواپيماها و بالگردها كه حامل موتور 

هاي نظامي و نارنجک و ها و جيپسيكلت

توپ و مسلسل بودند، در صحراي طبس 

فرود آمدند تا از آن مكان، عمليات 

ها را آغاز كنند. آنها گروگانآزادسازي 

هاي شيميايي، قصد داشتند ابتدا با سالح

پاسداران جاسوس خانه را از پاي درآورند 

و زمينه ورود بالگردها را به آنجا آماده 

ها را آزاد كماندوها به طور ضربتي گروگان

كنند و به داخل بالگرد منتقل ساخته، 

بعد راهي پايگاهي شوند كه هواپيماهاي 

در آن مستقر بودند.  2مل و نقل سي ـ ح

كماندوهاي آمريكا براي اجراي بهتر اين 

ها قبل به منطقه آريزونا عمليات، از مدت

اعزام شده و در شرايط سخت آنجا كه 

هاي شبيه به شرايط طبس بود، تمرين

الزم را انجام داده بودند تا به محض ورود 

به طبس، آمادگي الزم را براي اجراي 

 اشته باشند.طرح د
 

 امریکا به ایران در طبس حمله  شکست 

 حجت االسالم و المسلمين قهرماني
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 پيروزي ايمان

در پي شكست آمريكا در صحراي طبس، بار 

ديگر نظريه پيروزي فن آوري بر ايمان رد 

شده، بر حيثيت و اعتبار جهاني انقالب 

وز اسالمي افزوده گرديد. به دنبال تجا

نافرجام كماندوهاي آمريكا در طبس، حضرت 

ترين انقالب ضد امام خميني؛ رهبر بزرگ

اشتباه »آمريكايي با صدور پيامي فرمود: 

كند با دست كارتر در آن است كه گمان مي

تواند ملت زدن به اين مانورهاي احمقانه، مي

ايران را كه براي آزادي و استقالل خويش و 

يچ فداكاري روي گردان براي اسالم عزيز از ه

نيست، از راه خودش كه راه خدا و انسانيت 

با  هيچ نفهميدهاست، منصرف كند. كارتر 

چه ملتي رو به روست و با چه مكتبي بازي 

كند. ملت ما، ملت خون و مكتب جهاد مي

است. حمله به ايران، حمله به تمام بالد 

 «.مسلمين است
 

 تجهيزات الزم

، گروه 3414ارم نوامبر ها در چهآمريكايي

ويژه به نام دلتا فورس براي حمله به ايران 

ها تشكيل دادند و نام و آزادسازي گروگان

نهادند. بيشتر  «پنجه عقاب»عمليات را 

مسئوالن دولت وقت آمريكا در اين كار 

شركت داشتند و هر كس اطالعاتي در 

مورد ايران داشت در اختيار گروه دلتا قرار 

داد. دوازده فروند هواپيما در صحرايي مي

در سيصد مايلي جنوب شرقي تهران به 

زمين نشستند. در اين صحرا، هشت بالگرد 

در نظر گرفته  براي بردن افراد به تهران

شده بود. در محل پياده شدن گروه دلتا، 

شش كاميون، اين گروه را به سفارت 

بردند. قرار بود پس از آمريكا در تهران مي

پايان عمليات، بالگردها، افراد گروه دلتا و 

هاي آزاد شده را به منظريه برسانند گروگان

از ايران  2و از آنجا با هواپيماهاي سي ـ 

  .خارج كنند
 

 انقالب الهي

انقالبي ايران، حقانيت واقعه طبس، ضمن فراهم آوردن اتحاد و يكپارچگي بيشتر نيروهاي 

انقالب اسالمي را در جامعه بين المللي به اثبات رسانيد. در جريان اين حادثه، چهره دشمن 

تر، و الهي بودن انقالب نيز براي جهانيان روشن شد. در واقعي انقالب بيش از هر زماني نمايان

واشنگتن را برداشت  با توفان شن، پرده ديگري از چهره زشت حاكمان حقيقت، خداوند متعال

 المللي آنان را به نمايش گذاشت.و تجاوز آشكار و مغاير با قوانين و موازين بين
 

 امریکا به ایران در طبس حمله  شکست 
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 بازتاب شكست

واقعه شكست آمريكا در طبس، آن قدر 

بود كه حتي ساز مهم و سرنوشت

هاي سياسي را در مشهورترين چهره

آمريكا وادار به اعتراف به شكست كرد. 

براي مثال، برژينسكي، مشاور امنيت ملي 

كارتر، احساس نااميدي ملي را در آمريكا، 

از پيامدهاي مهم شكست اين كشور در 

ماجراي »گويد: داند و ميطبس مي

مفتضح ايران، يكي از سه عامل مهم 

ارتر بود و اين ماجرا، احساس شكست ك

ويليام «. نااميدي ملي را برانگيخت

سوليوان، سفير سابق آمريكا در تهران نيز 

از اين واقعه، با عنوان دوران تحقير ملي 

روش »نويسد: كند و ميآمريكا ياد مي

قيد حكومت كارتر و اقدامات سست و بي

گيري اعضاي نامعقول او، به گروگان

نجاميد و دوران تحقير سفارت آمريكا ا

ملي كه در تاريخ آمريكا نظير آن ديده 

يكي از خبرنگاران «. نشده است، آغاز شد

روزنامه آمريكايي نيويورک تايمز 

داغ شكستي كه آمريكاييان »نويسد: مي

ا مدتها آنها را رها در ايران خوردند، ت

 «....نخواهد كرد

 علت شكست

با آغاز عمليات نيروهاي آمريكايي در 

طبس، آنها هنوز نيمي از راه را نرفته 

اي از ابر مواجه بودند كه با توده

شدند كه به هيچ وجه انتظار آن را 

نداشتند و هوا شناسان نظامي نيز 

بيني نكرده تر وجود آن را پيشپيش

بودند. در اين ميان با وسايل پرواز و 

ردها از كار هوانوردي يكي از بالگ

افتاد. سپس بالگرد ديگري با يكي از 

برخورد كرد و  2هواپيماهاي سي ـ 

ناگهان دو هواپيما و نيز بالگرد در 

ها و ها ناپديد شدند. گلولهميان شعله

مهمات موجود در هواپيماهاي 

، به طرف ديگر 2مشتعل شده سي ـ 

بالگردها پرتاب شد. وقتي از وزير 

ره چگونگي دفاع وقت آمريكا دربا

شكست مفتضحانه عمليات نجات 

خميني  آيت اللّه»پرسيدند، گفت: 

در بالكن منزل خويش ايستاده بود و 

با هر حركت دست او، يک هواپيما 

 «.افتادبه زمين مي

 

 امریکا به ایران در طبس حمله  شکست 
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 ابرقدرت واقعي

در حادثه فوق اين  ملي چندتأ با

كه  مطلب به دست مي آيد

، ابرقدرت واقعي آمريكا نيست

و هلل " تعالي است:بلكه خداوند 

)سوره "االرض  جنود السموات و

 لشكريان و (1مباركه فتح/

زميني از آن  سربازان آسماني و

خداوندگار عالميان است كه 

حضرتش مي  مطيع امر تسليم و

لحظه اي از دستورات  باشند و

، نافرماني ندارند د والهي تمرّ

وي كه قرار بود آرام چنانچه ج

آرام باشد همانطوري كه 

آمريكاييها هم پيش بيني كرده 

با اراده آفريدگار بودند اما 

برق آسا  "كن، فيكوني"هستي 

 يزد شنهاي كوير رخ نمود و

 )اين سربازان نامريي خداوند(

خباثت نوشته آمريكاييها  طومار

ه توطئ مكر و را درهم پيچيد و

ماه برنامه ريزي شده آنها  0ي 

 هم شكست. را در
 

 درس عبرت 

 :گيريم  واقعه ي فوق نكات درس آموزي فرا مي از

قدرت بال منازع از آن خداوند متعال است وال غير، -3

اين قدرت  پس براي فايق آمدن بر دشمن بايد بر

علي اهلل ل من يتوكّ و" كه: توكل نمود تكيه كرد و

 "فهو حسبه

شود كه اگر آنها  دشمني آمريكا ثابت مي مكر و -2

بتوانند ضربه اي به اين مملكت وارد كنند لحظه اي 

كنند، پس اعتماد به اين دشمن كينه توز  درنگ نمي

لين عزيز به اين مهم ئوجا دارد كه مس بي معناست و

در  براي غلبه بردشمن خصوصاً ايمان داشته و

كا به اتّ خداوند داشته و اتكال بر ته اي،مذاكرات هس

ديگري  بار ظرفيتهاي باالي نيروهاي خودي داشته تا

 .نقشه دشمن خنثي گردد
 

 است وماهيت اين انقالب اسالمي  چون روح و-3

مد مورد ياري آوجود ه براي نصرت دين الهي ب

 در واقع بزرگترين حافظ و خداوند متعال است و

كه اين خود  ،پاسدار اين انقالب خداوند متعال است

زماني كه  تا بهترين سند حقانيت اين انقالب است و

در ميادين ياري  ما روحيه انقالبي داشته باشيم و

اهلل وا )ان تنصر الهي دين خدا باشيم وعدهكننده ي 

 شود انشاءهلل. شامل حالمان مي و ،ينصركم(محقق

 

 امریکا به ایران در طبس حمله  شکست 
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بين نبودم. نه از باب يک توهّم ي با آمريكا خوشوقت نسبت به مذاكرهمن البتّه هيچ"

بلكه از باب تجربه؛ تجربه كرديم. نه از باب يک حاال اگر يک روزي ــ ما كه در آن روز 

ها و و يادداشت شاءاهلل در جريان حوادث و جزئيّاتقاعدتاً نخواهيم بود ــ شماها ان

ي ما از كجا حاصل شده؛ هاي اين روزها قرار بگيريد، خواهيد ديد كه اين تجربهنوشته

 .تجربه كرديم

شدّت ه حال جدّاً دغدغه دارم؛ اين دغدغه ناشي از آن است كه طرف مقابل بكن درعينل

عهد و حركت در خالف جهت صحيح است؛ طرف مقابل اهل فريب و دروغ و نقض

 49/3/22مقام معظم رهبري                ".جوري استاين
 

خيانت  از يمواردقاله، در اين مختصر م

آمريكا نسبت به ملت ايران را به صورت 

 فهرست وار بيان مي كنيم:

 3332مرداد   21كودتاي  -3

هاي ايالتي و تصويب اليحه انجمن -2

مهر  30واليتي در دولت اسداللَّه علم 

3393  

تصويب قانون كاپيتوالسيون در مجلس -3

  3393مرداد  3سنا 

تصويب اليحه ننگين كاپيتوالسيون  -9

  3393مهر  23توسط مجلس شوراي ملي 

سفر مخفيانه ژنرال هايزر مستشار  -5

دي  39رتبه نظامي آمريكا به تهران عالي

3351  

 

 

 خیانت های امریکا به ایران

قرار دادن ناسيوناليسم و ليبراليسم در  -0

مقابل اسالم و انقالب و حمايت از ليبرالها 

پيروزي و ملي گراها بالفاصله پس از 

 انقالب؛

تجاوز نظامي به خاک ايران در -1

 واقعة طبس در 3354ارديبهشت 

طراحي و سازماندهي كودتاي نوژه در -1

 3354تيرماه 

تحريک عراق به جنگ با ايران در -4

 3354شهريور 

حمايت سياسي، حقوقي و تبليغاتي از -32

 3302بني صدر در خرداد 

 يا« خط مشي مهار»به كار گيري -33

Containment Policy عليه ايران. 

 سميرا رحمانيان
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در  حمايت از تحركات تجزيه طلبانه -32

كردستان، تركمن صحرا، آذربايجان، 

 .خوزستان و سيستان و بلوچستان

سكوت در برابر موج عظيم اعمال  -33

اي ـروه هـين و گـتي منافقـروريسـت

ماركسيستي عليه جمهوري اسالمي ايران 

 .به بعد 3302خرداد  32از 

ارائه كمک هاي وسيع مالي،  -39

 تسليحاتي، اطالعاتي و مستشاري به عراق

در جريان جنگ تحميلي و مجهز ساختن 

 .عراق به سالح هاي شيميايي و ميكربي

مخالفت آشكار با پيروزي ايران در  -35

 .جنگ تحميلي

 

حمايت مستقيم از نفتكش هاي عراق  -30

و ساير كشورهاي عرب منطقه از طريق 

ايجاد اسكورت نظامي براي آنها از سال 

 3301الي  3309

ورود به جنگ با ايران به نفع عراق با  -31

حمله به سكوهاي نفتي ايران در سال 

3300 

حمله به چند فروند از ناوگان نيروي  -31

دريايي ايران در خليج فارس در سال 

و منهدم ساختن نيمي از توان  3300

دريايي ايران در اوج جنگ تحميلي در 

 3300سال 

 

گنجاندن موضوع، عليه ايران در -22

اجالس سران هفت كشور صنعتي موسوم 

اعمال فشار همه جانبه بر ايران  .G1 به

 541براي پذيرفتن قطعنامة 

تشديد تحريم هاي اقتصادي عليه -23

 .بوشايران در دورة زمامداري جورج 

ممانعت از اجراي قرارداد احداث -29

 .نيروگاه اتمي بوشهر ميان ايران و آلمان

ممانعت از دستيابي ايران به غرامت -25

 .هاي ناشي از جنگ تحميلي

معرفي ايران به عنوان مجري انفجار -20

 .بوئنوس آيرس در آرژانتين

 

ممانعت از دستيابي ايران به پيروزي -34

هاي بزرگ در جنگ تحميلي از طريق 

حمايت مستقيم از عراق و تصويب 

 3300در سال  541قطعنامة 

دخالت مستقيم در جنگ و حمايت -22

از عراق براي باز پس گيري جزيره فاو در 

 3301فروردين 

سرنگون كردن هواپيماي مسافربري -23

توسط ناو  ايران بر فراز خليج فارس

كه منجر به  3301وينسنز در تيرماه 

 .نفر گرديد 322شهادت 

 

 خیانت های امریکا به ایران
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تحريک امارات متحده عربي براي مطرح ساختن ادعاهاي ارضي عليه جزاير سه گانة -21

 3312ايراني در خليج فارس در سال 

 3312)كنگره( در سالعليه ايران در مجلسين نمايندگان و سنا«قانون داماتو»طراحي-21

 3313مخالفت شديد با قرارداد تكميل نيروگاه اتمي بوشهر توسط روسيه در سال -24

 3313و لغو قرارداد كونگو با ايران در اسفند « طرح بنجامين گيلمن»تصويب -32

 3315اعمال تحريم عليه شركت هاي خارجي سرمايه گذاري در منابع انرژي در تير -33

 

صدور فرمان هاي اجرايي به وسيلة -30

كلينتون عليه ايران با هدف افزايش دامنة 

 3319تحريم ها در ارديبهشت 

في جنجال آفريني هاي وسيع براي معرّ-31

ايران به عنوان طراح و سازندة انفجار ظهران در 

 3319عربستان در آبان 

اعمال تحريم عليه شركت هاي خارجي -31

 3315سرمايه گذاري در منابع انرژي در تير 

فشار مستمر بر اتحادية اروپا و ژاپن براي -34

 3315قطع روابط اقتصادي با ايران از سال 

بزرگترين مانع روند معرفي ايران به عنوان -92

صلح خاورميانه پس از كنفرانس هاي مادريد و 

 3315ويژه در سال ه اسلو ب

 و آذربايجان تركيه باتخريب روابط ايران -93
 تيوسا ؛يروان اتيعمل و نرم جنگ گزارش به)

 (كشوري مل اسناد

 

 
 

تصويب قانون مجازات -32

صادركنندگان فن آوري هاي 

موشكي و هسته اي به ايران در 

 3311كنگرة آمريكا در خرداد 

خارج ساختن ايران و -33

شركتهاي ايراني از كنسرسيوم 

هاي كشف، استخراج و توليد نفت 

 .و گاز درياي مازندران

باني قطعنامه عليه وضعيت -39

حقوق بشر در ايران در مجمع 

و كميسيون حقوق بشر  عمومي

تا  3301سازمان ملل از سال 

 .كنون

ممانعت از اعطاي وام توسط -35

بانک جهاني و كشورهاي ثروتمند 

 .به ايران

 

 خیانت های امریکا به ایران



 

 
21 

س
ت نرگ

ضر
ت ح

ب، پايگاه مقاوم
بسيج طال


/سال سوم/ شماره دهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف عربستان از حمله به یمن

كشور يمن به علت نقاط قوت مادي و معنوي به عنوان يكي از مهمترين كشورهاي 

عربي مطرح مي باشد و به خاطر ظرفيت هاي موجود مورد تجاوز و زورگويي قرار 

حاصل خيزترين كشور كه اين ظرفيت ها هم شامل ظرفيت مادي همچون گرفته است 

باب المندب قادر است درياي تسلط بر و با توجه به  محسوب مي شوددر شبه جزيره 

 جمعيت ترين كشور شبه جزيره پردر عين حال  و .سرخ را به كنترل خود در آورد

 .دارا استپر جمعيت ترين ارتش منطقه را كه به تبع آن باشد مي

همچون معنوي  شامل ظرفيت چنينهم

 دارا بودن اكثريت شيعه و با توجه به آن

كه  الحوثي()گروه  شيعه زيديهكه 

 جمعيت غالب اين كشور را تشكيل 

توجه خاصي به قيام بر عليه  ،دهندمي

يابي به مقام  ظالمين دارند و دست

شهادت را ارزشي بس بزرگ مي دانند، 

به همين منظور شمشيري را به همراه 

 5ميليوني يمن  22از جمعيت  ودارند 

ميليون نفر از آنها از سادات حسيني و 

حسني مي باشنداحترام خاصي به امام 

راحل ، امام خامنه اي و سيد حسن 

 نصراهلل قائل هستند .

 

حمله عربستان به يمن را با توجه به آنكه 

 يي تلقي كرد مي توانامريكايک پروژه ي 

 داد: از چند منظر مورد توجه قرار

از سوي سعودي و اسراييل آمريكا -3

متهم است كه سياست منطقه اي خود را 

 بيشتر.  «عوض شده است»تغيير داده و 

اسراييل ماه هاست از  بعد و عربستان

مي خواهند تضمين بدهد كه توافق  امريكا

هسته اي به يک توافق ژئوپلتيكي و به 

رسمت شناختن قدرت منطقه اي ايران 

شد. با نزديک شدن مذاكرات بدل نخواهد 

توافق احتمالي، مي توان به يک  هسته اي

در اين باره  حدس زد كه فشار بر اوباما

 بيشتر هم شده باشد. در واقع دولت اوباما

همزمان با مذاكرات هسته اي فينال با ايران، بايد به نوعي متحدان منطقه اي اش را  

در جده  مدتي قبلاشاره كرد كه  جان كري توان به سفردر اين زمينه مي  كندمتقاعد 

گفت هيچ معامله بزرگي با ايران وجود ندارد و هر چه هست تالشي است براي مهار 

 است.توان هسته اي ايران 

 

 فاطمه توحيدي
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براي ايران؛ كه همانطور كه جان برنن  -3

پيش به فاكس نيوز گفت  مدتيمدير سيا 

دريابد كه از لحاظ ژئوپلتيكي ايران بايد 

امريكا آن را كامال به مثابه يک دشمن 

 عربستانتحليل مي كند و پيامي هم براي 

مي توان آن را نوعي تضمين  كه و اسراييل

ژئوپلتيكي خواند مشخصا اين است كه 

توافق هسته اي احتمالي با ايران هماوردي 

منطقه اي ايران و امريكا را نه فقط كاهش 

 .د بلكه آن را تشديد خواهد كرد نمي ده

 

صدور مجوز حمله يمن از سوي امريكا و همراهي آشكار امريكا بالفاصله پس از آغاز 

، هيچ ترديدي در اين باره باقي نمي گذارد كه اين حمله از اين جنبه كامال مرتبط مذاكرات

 پيام است.  چندذاكرات هسته اي و در واقع حاوي با م

 
پاول رابرتز، معاون خزانه داري -2

دولت ريگان كه معروف به آمريكا در 

پدر اقتصاد ريگاني است، در خصوص 

تجاوز عربستان به يمن معتقد است 

كه يكي از داليل اين اتفاق، گسترش 

خيزش مردمي يمن عليه حاكم فاسد 

و سرنگوني آن است. بعد از پيشروي و 

موفقيت آميز بودن جنبش مردمي در 

يمن، مردم يمن توانستند دولت 

را سرنگون كنند.  نشانده فاسددست

بعد از اين اتفاق واشنگتن و عربستان 

هاي ديكتاتور سعودي و ديگر حكومت

 .اندنفتي اقدام به بمباران يمن كرده

 ف عربستان از حمله به یمنهد
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اتفاق و همراهي نومحافظه كاران، به

اسرائيل، سالها است كه در تالش هستند 

تا ايران را وارد يک جنگ كنند. سالهاست 

كنند و برنامه كه براي اين منظور تالش مي

كنند. نومحافظه كاران و اسراييل ريزي مي

دنبال اي بههستهبا استفاده از مقوله انرژي 

آنند كه همواره از ايران يک تهديد براي 

جامعه بين الملل بسازند تا با استفاده از 

اين  .اين حربه بر ايران فشار وارد كنند

مسئله از ديرباز در دستور كار قرار داشته 

طوري كه نومحافظه كاران درصدد است به

هستند تا بر محور همين بهانه جنگ عليه 

 .غاز كنندايران را آ

 

كنند. يكي از اين آمريكا و عربستان سعودي از اين اقدام چندين هدف را دنبال مي

ست كه سبب سرنگوني حكومت هدفها گرفتن انتقام از نيروهاي مردمي ا

 اند.نشانده واشنگتن و مورد حمايت عربستان شدهدست

هدف اصلي اين نزاع را كه با همكاري  -3

واشنگتن و عربستان در حال وقوع است، 

تحريک ايران به مداخله در اين جنگ 

نو محافظه كاران در "گويد: داند و ميمي

اي ايران رژيم اوباما مخالف توافق هسته

دنبال آن است. اگر هستند كه اوباما به

ايران را درگير نومحافظه كاران بتوانند 

جنگ و نزاع يمن و عربستان كنند، بدين 

تجاوز "توانند با حربه و بهانه وسيله مي

اي بين ايران و مانع از توافق هسته "ايران

 .شوند 3+5

 ف عربستان از حمله به یمنهد
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 الهام رنجبر

 شهید  طلبه  علی    محمدی 

در روستاي بنارويه چشم به دنيا گشود و تحصيالت  2/1/1432شهيد علي محمدي در تاريخ 

ابتدايي را در همان روستا، و ادامه تحصيالت خود را در مدارس جهرم گذراند. فعاليت ضد رژيم 

فاسد پهلوي را از دوران راهنمايي آغاز نمود و به کمک دوستانش، جلسات آشنايي با قرآن را 

تشکيل دادند. به مطالعه کتابهاي مذهبي عالقه وافري داشته و تشنه معرفت بود،  همين  در مساجد

امر باعث شد که به اتفاق عده اي از برادران عازم قم شود. در آنجا با آيت اهلل مشکيني 

صحبت کرده، و سپس عزم خود را جزم کرده و با ديگر برادران جهت فراگيري علوم اسالمي راهي 

قيام و مرکز علم و معرفت شدند. شهيد علي محمدي سال اول طلبگي خود را در شهر خون و 

مدرسه شهيد حقاني گذراند. چنان عالقه اي به قم پيدا کرده بود که هرگاه براي ديدار با خانواده و 

دوستان به جهرم مي آمد اصرار داشت که بچه هاي کوچک را همراه خود به قم ببرد و آنها را با 

و شهد ه آشنا نمايد و از قم بود که تصميم گرفت عازم جبهه هاي حق عليه باطل شود حوزه علمي

 .شيرين شهادت نوشيد

 روحش شاد و يادش گرامي باد.

 

 عاشقان پرواز
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 وصيت نامه شهيد بزرگوار

سپاس  .با اختيار آفريده را و سپس ما ما را آفريد شکه به حسب حکم کامليت بسمه تعالى سپاس خدائى را

بين  برايش پيامبرى از ،ان االنسان لفى خسر :رود طرف زيان ميه نسان بيشتر باديد  خدائى را که چون

 انامامانى برايش ،ديد بعد از پيامبر اکرم شايد به انحراف کشيده شوند چون ؛ ]و[همين انسانها آفريد

هر  از ،که عليه اسالم  ت[]اس سال بيش از هزار خود فکر کردم ، ]و با[نشستم ... ]روزي[فرستاد

به  ...حال نائب امام روح اهلل و... ،برندمي احکام اسالم عزيز را از بين  و ،ندنکمي طرف تبليغ 

تا احکام اسالم را به  ه است،دادسر ر ينصرنى صداى هل من نانو  هامام زمان )عج( آمد از نمايندگى

 ... ودا را نشنيده حساب کردنشود اين  اين هنگام مي آيا در.دوباره زنده کند اسالم را مردم ياد بدهد و

 ...م جواب زحمات پيامبر اکرم ناگر چنين ک! هرگز! هرگز ؟!!يک زندگى آرام و مرفه دنبال کرد

 ،همه مهمتر جواب خداوند رحيم چه بگويم از و ؟!...چه بگويمعليه السالم ]کشيدند[ حضرت على 

بر  ماين هنگام بود که تصميم ؟!... درمى آيد چه بگويموصف ن]به[ جواب اين همه لطف هايش که 

عزيز جهرم و بنارويه  ]مردم[همه  من از .کنم ]مبارزه[ ،اين شد که به جبهه روم تا به دستور امام عزيز

هم  ي حق اهلل..ببخشند]مرا[ به بزرگوارى خودشان  ،هرچه بدى کرده ام به آنها ...خواهش دارم که 

 را بپردازيد[.]که آن بدهکار هستم 

جز در حوزه هاى ه ب ]داشته باشد[،اگر آدم مى خواهد يک زندگى انسانى عالى  ! ...اى ملت عزيز

بايد خط امام  ، ]پس[شما ياران امام هستيد]اين که[ مگر نه  ... ،قم در جاهاى ديگر نيست]علميه[ 

 .و زياد درس بخوانيد ]نفس کرده[  زياد تهذيبد... را بشناسي

خدا نگذاريد لحظه اى اسالم ه را بو ت امام را که پاسدار اسالم است پاسدارى کنيد و !الهىاى ملت 

 .تنها باشد ]عزيز[

 

 عاشقان پرواز


