
عملیات دالورانه عزیزان رزمنده غیور سپاه 
پاسداران یک موقعیت نظامی و ارزش نظامی 
برای ایران داشته است که همه خبرگزاری های 
دنیا مخابره کردند اما آن که در عمق این عملیات 
و این دالوری ها وجود داشت، تحریم شکنی بود.

رسانه  یک  که  نیویورک تایمز  روزنامه 
در  آمریکا  شکست  از  بعد  است،  جهانی 

افغانستان و فرار از این کشور، تحلیلی منتشر 
کرد و در آخر نتیجه گرفته که دیگر آمریکا 
داستان  این  ندارد؛  ایران  با  درگیری  قدرت 
عملیات دریایی غیورمردان سپاه پاسداران را 
نیز مخابره کرده و گفته »بعضی آمریکایی ها 
می گویند آن کشتی که دزدیدم، بردیم«، بعد 
این ها که این موضوع را گفتند، گفتند اسم ما 

را نبرید، نگویید چه کسی این را گفته چون 
افتضاحش دنیاگیر است؛ اگر کشتی شما نبود، 
چطور با ناو آمدید جلو و ناو شما را هم عزیزان 

ایثارگر سپاه ما فراری دادند؟
یک  است،  جمله  یک  ترجمه  این ها 
جمله ای که حضرت موسی)ع( به بنی اسرائیل 

گفت »إَِنّ َمِعَي َربِّي«، خدا با ماست.

روی دیگر عملیات دریایی سپاه »تحریم شکنی« بود

سه خاطره باعث شده که روز 13 آبان روز 
استکبارستیزی باشد؛ اول تبعید امام، دوم به 
خاک و خون کشیدن دانش آموزان در دانشگاه 

تهران  و سوم، تسخیر النه ی جاسوسی 

13 آبان روز استکبار ستیزی است
........................................................

........................................................

جمعـه 14  آبان  1400

شماره 46

در  مثبت  خاصیت  یک  مهرورزی 
زندگانی انسان است و به این معنا است که 
انسان با همه مهربان باشد و برخورد اول انسان 

با هرکسی از موضع محبت صورت گیرد.

.................................ادامه مطلب صفحه 2

شکست آمریکا 40 سال روزبه روز، 
و  افتاد  اتفاق  فصل به فصل  و  ماه به ماه 
آخرینش چند روز قبل در دریای عمان 

و در عملیات دریایی بود. 

تحقیر قدرت پوشالی آمریکا 
........................................................

........................................................

.................................ادامه مطلب صفحه 5.................................ادامه مطلب صفحه 4

مهرورزی نسبت به همسایه
........................................................

........................................................
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و  بالکبریا  المتفرد  الحمدلله  اول:  خطبه 
اشهد انه المتوحد بتدبیر االرض و السماء و اشهد 
افضل  و  الکمال  اکمل  و  للورا  رحمة  محمدًا  ان 
السفرا و خاتم االنبیا و اشهد ان امیرالمومنین علی 
المحجة  هم  المعصومین  اوالده  و  ابیطالب  ابن 

البیضا و منقذ البشر من الضاللة و العمی.
اللهم بّلغ موالنا صاحب الزمان صلوات الله 

علیه عن جمیع المومنین و المومنات فی مشارق 
االرض  و مغاربها  سهلها و جبلها و بّرها و بحرها 
حّیهم و مّیتهم و عّنا و عن والدینا من الصلوات 
و التحیات زنة عرش الله و مداد کلماته و منتهی 

رضاه و عدد ما احصاه کتابه و احاط به علمه.
اللهم انا نجّدد له فی هذا الیوم و فی کل یوم 
عهدًا  و عقدًا و بیعة له فی رقابنا. اللهم کما شّر فتنا 
بهذا التشریف و فّضلتنا بهذه الفضیلة و خصصتنا 
و سیدنا صاحب  النعمة و صل علی موالنا  بهذه 
الزمان و اجعلنا من انصاره و اعوانه و الذابین عنه 
مکرهین  غیر  طائعین  یدیه  بین  المستشهدین  و 
ِفی صف اّلذی نعت أهله فی کتابک کانهم بنیان 
آله  و  رسولک  طاعة  و  طاعتک  علی  مرصوص 

علیهم السالم. اللهم هذه بیعة له فی اعناقنا الی 
یوم القیامه.

عبادالله؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی الله
همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به 

تقوای الهی سفارش می کنم.
تقوای  درباره ی  اول  خطبه ی  در  ما  کالم 
در  و  بود  دیگران  با  تعامل  و  ارتباطات  در  عملی 
خصوص ارتباط با همسایه و آیین همسایه داری در 
سبک زندگی بحث می کردیم. گفت و گو و تفسیر 
دعای  در  )ع(  سجاد  امام  فرمایش  پیرامون  ما 
بیست وشش صحیفه ی سجادیه بود که در آنجا 
نوزده مورد از مؤلفه های تعامل با همسایه در قالب 

دعا بیان شده است.

به  را  مؤلفه  چهارده  قبل  هفته های  در 
محضر شما عرضه داشتم و امروز به تبیین 
دعا  در  حضرت  می پردازم.  پانزدهم  مؤلفه 
می فرمایند »و أَتولى بالبر عامتهم«1 ؛خدایا به 
من توفیق ده که عموم همسایگان مشمول 
نیکو رفتاری و مهرورزی من شوند. مهرورزی 
اصوالً یک خاصیت مثبت در زندگانی انسان 
با همه  انسان  است و به این معنا است که 
مهربان باشد و برخورد اول انسان با هرکسی 
-چه آشنا و چه غیر آشنا- از موضع محبت و 

مهرورزی صورت گیرد.
به  ارتباطاتشان  در  افرادی  از  عده ای   
به کسی می رسند  شکلی هستند که وقتی 

گویا با یک اجنبی و بیگانه برخورد کرده اند؛ 
هستند،  به  عکس  هم  اشخاص  برخی 
ادبیاتشان در ارتباطات و برخورد با دیگران 
مالقات  انسان  با  وقتی  که  است  نحوی  به 
انسان  با  می کنند، مثل اینکه سال های سال 
مهرورزی  یعنی  داشتند،  دوستی  و  آشنایی 
یک داعیه و یک سجیه ی اخالقی در زندگانی 

آنان است.
عموم  با  می فرمایند  )ع(  سجاد  امام   
بدشان،  چه  و  خوبشان  -چه  همسایگان 
باید  چه مسلمانشان و چه غیرمسلمانشان- 
کرد؛  رعایت  را  مهرورزی  ادبیات  و  فرهنگ 
یعنی بنا بر این است که انسان همه را دوست 

عنوان  یک  همسایگی  عنوان  داشته باشد. 
مستقل ارتباطی برای انسان است مثل  اینکه 
عالقه  اظهار  خودش  پسرعموی  به  کسی 
می کند یا به دایی یا به عمو و قوم  و خویش 
خود اظهار محبت می کند، همسایه از دیدگاه 
به  عنوان  که  دارد  موقعیتی  چنین  یک  او 

همسایه، متعلَق مهرورزی و محبت او است.
................................................................................
1. صحیفه سجادیه؛ حسین انصاریان، ج 1، ص 148.

مهـرورزی نسبـت به همسایـه

است.  عفت ورزی  شانزدهم  مؤلفه ی 
عنهم  بصرى  »واغض  می فرماید  حضرت 
عفة«1؛ خدایا تو به من این توفیق را بده که در 
جریان تعامل با همسایه بینش عفیفانه -یعنی 

عفت چشم نسبت به محارم او- داشته باشم.
اقوام و خویشاِن  انسان مانند  همسایه ی 
خود انسان است؛ یعنی همان طور که انسان 

نسبت به محرم خودش نظر سوء ندارد و با 
یک نظر عفیفانه با محرم خود برخورد می کند، 
این عفت را بایستی در تعامل با همسایگان 
خیلی مورد توجه قرار دهد. معموالً از شنیدن 
کلمه ی عفت، معنای حجاب به نظر می رسد 
و اشخاص فکر می کنند عفت مربوط به زن 
و حجاب او است؛ در صورتی که حجاب یک 

عفـت ورزی نسبـت به همسایـه

ستارالعیوبی خداونـد در دنیا و آخرت

مسئله است و عفاف مسئله ای دیگر.
 حجاب یک تکلیف دینی و شرعی برای 
هر خانمی است و باید بدن و مویِ سر خود را 
از مرد نامحرم بپوشاند اما عفت یک سجیه ی 

اخالقی است، چه در زن و چه در مرد.
در بین انسان ها برخی دارای چشم بد و 
نظر بد هستند و به دنبال چشم چرانی هستند. 
هیچ خصلتی بدتر از چشم چرانی برای مرد و 
زن نیست. اینکه کسی نوامیس مردم را با نگاه 
کردن، ملعبه ی شهوت خود قرار دهد بسیار 

زشت است.
روایتی از وجود مقدس پیامبر اکرم )ص( 
ناموس  به  نسبت  چشم چرانی  زمینه ی  در 
همسایه وارد شده است که »و من اطلع في 
بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أَو شعر امرأَة أَو 
شي ء من جسدها كان حقًا على اللَّ أَن يدخله 
عورات  يبتغون  كانوا  الذين  المنافقين  مع  النار 
حتى  الدنيا  من  يخرج  ال  و  الدنيا  في  الناس 
يفضحه الل و يبدي للناس عورته في اآلخرة«2؛ 

آدِم چشم چرانی  فرمودند  اکرم )ص(  پیامبر 
می کند  همسایه اش سرکشی  خانه  ی  به  که 
قرار  خود  چشم چرانی  هدف  را  او  محارم  و 
می دهد و عورت مردم را که دیوارهای خانه 
پوشانده است، او را کاماًل از بین ببرد، این از هر 
خائنی خائن تر و از هر دزدی بدتر است. پیامبر 
اکرم )ص( فرمودند خدا این آدم را روز قیامت 

مفتضح می کند و آبرویش را می برد.
صحرای  در  عذابی  خواهران!  و  برادران 
آن  نیست.  بی آبرویی  عذاب  از  بدتر  محشر 

لحظه ای که ما را در صحنه ی محشر به عنوان 
یک گناه کارِ جهنمی می آورند و به  عنوان یک 
آدم بسیار بد مقابل چشم مردم نگه می دارند، 
انسان آنجا آرزو می کند ای کاش همین  االن 
آتشی از دوزخ بلند شود و او را خاکستر کند تا 

مردم او را با این افتضاح نبینند.
..............................................................................

1. صحیفه سجادیه؛ حسین انصاریان، ج 1، ص 148
2. ثواب األعمال و عقاب األعمال؛ شیخ صدوق، 

ج 1، ص 282

خدا  درگاه  به  ابوحمزه  شریف  دعای  در 
ذنبي  على  اليوم  اطلع  »فلو  می دارید  عرضه 
غيرك ما فعلته و لو خفت تعجيل العقوبة الجتنبته 
ال ألَنك أَهون الناظرين ]إِلي[ و أَخف المطلعين 
]علي[ بل ألنك يا رب خير الساترين و أحكم 
الحاكمين ]و أَحلم األَحلمين[ و أكرم األَكرمين 
ستار العيوب غفار الذنوب عالم الغيوب تستر 
الذنب بكرمك و تؤخر العقوبة بحلمك«1؛ خدایا 
من خیلی گناه کردم، همه ی گناهانی که انجام 
دادم، آن کوچک ترینش را، اگر می دانستم غیر 
انجام نمی دادم چون  تو دارد من را می بیند 
آبرویم می رفت، درست است که من در برابر 
بینش تو گناه کردم، اما این گناهم به معنای 
این نیست که تو را کم و ناچیز پنداشته ام بلکه 
را ستارالعیوب دیدم که هرچه من  تو  چون 
بدی کنم نمی گذارد آبرویم برود لذا بی باک 
گناه کردم و الابالی گرانه معصیت انجام دادم، 
گناه  ناظر من هست  تو  غیر  اگر می دانستم 

نمی کردم.

در مناجات شعبانیه به درگاه خدا عرضه 
می دارند »إلهي قد سترت علي ذنوبًا في الدنيا و 
أنا أحوج إلى سترها علي منك في األخرى«2؛ 
خدایا تو گناهان من را در دنیا پوشانده ای که 
آبرویم نرود، من به این آبرومندی در قیامت 
بیشتر محتاجم. خدایا، تو در همین عرصه ی 
زندگی من کاری کرده ای که مردمی که با من 
زندگی می کنند با من بد نشوند و به من نگاه 
بد نکنند و به من بدبین نباشند و آبرویم پیش 

این ها محفوظ باشد.
»إذ لم تظهرها ألحد من عبادك الصالحين 
فال تفضحني يوم القيامة على رءوس األَشهاد«3؛ 
خدایا، گناه مرا از بندگان صالحت را پوشاندی 
در  و  نشوند  بدبین  من  به  نسبت  آنها  تا 
مقابلشان بی آبرو نشوم. در دنیا حفظم کردی 
اما در آخرت به این ستر  عیب و گناه پوشی تو 
بیشتر محتاجم چون اگر گناه من را در آخرت 
در  کنی،  امفتضح  آخرت  در  مرا  و  نپوشانی 

مقابل همگان بی آبرو می شوم.

گاهی آبروی فرد اگر جلوی آدم های بد 
برود، برای او بدتر است. یعنی آن انسان بدکار 
ما  با  همیشه  که  تو  ای بابا،  می گوید  وی  به 
مبارزه می کردی، تو که همیشه با ما برخورد 
می کردی، همیشه نهی از منکر می کردی، تو 
خودت همچنین آدم کثیفی بودی؟! تو خودت 
همچنین آدم بدی بودی و در عین حال ما را 
امر به  معروف و نهی از منکر هم می کردی؟! 
در این صورت بی آبرویی اش برای ما بدتر است 
از اینکه یک بنده ی صالح خدا بداند من بنده ی 

بدی هستم.
می گوید  )ص(  پیامبر  خواهرم!  و  برادرم 
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خطبه دوم: عباداهلل؛ اوصیکم و اوصی نفسی بتقوی اهلل
 همه ی شما برادران و خواهران و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم.

13 آبـان روز استکبارستیـزی است

سه خاطره باعث شده که روز 13 آبان 
برای ما روز استکبارستیزی باشد؛ اول تبعید 
امام راحل به ترکیه1، دوم به خاک و خون 
تهران2   دانشگاه  در  دانش آموزان  کشیدن 
توسط  جاسوسی  النه ی  تسخیر  سوم،  و 

دانشجویان پیرو خط امام )ره(.3
در موضوع استکبار، ما سه آیه در قرآن 
داریم که هرکدام از این آیات با یکی از این 
به  نسبت  اما  است  تطبیق  قابل  جریان ها 
ستم شاهی  نظام  که  جنایتی  و  امام  تبعید 
مزدور آمریکا نسبت به نقطه مرجعیت این 

سوره   87 آیه  داد،  انجام  مردم  و  مذهب 
خداوند  است؛  تطبیق  قابل  بقره  مبارکه 
َرُسوٌل  جاَءُكْم  »أَفَُكلَّما  می فرماید  متعال 
بْتُْم  َكذَّ فََفريقًا  اْستَْكبَْرتُْم  أَنُْفُسُكُم  تَْهوى   بِما ال 
کسانی  مستکبرین  شما  تَْقتُُلون«؛  فَريقًا  َو 
ما  جانب  از  پیام آوری  وقت  هر  که  هستید 
دوست  که  گفت  شما  به  را  چیزی  و  آمد 
تکذیب  اول  می کنید،  کار  دو  نداشتید، 
می کنید و بعد تا مرز کشتن و از بین بردن 

آنان قیام و حرکت می کنید. 
امام خمینی )ره( در حقیقت یک پیام آور 
از جانب پیامبر اکرم )ص( و معصومین )ع( 
بود که پس از قرن ها در برابر استکبار جهانی 
از استقالل و آزادی و قدرت  ایستاد و  آمد؛ 
مستکبرین  و  زد  حرف  ملت  یک  دیانت 
این مردم  این که  از  نیامد، آمریکا  خوششان 

آزادی  و  استقالل  و  بخواهند مستقل شوند 
پیدا کنند خوشش نیامد و نسبت به امامی 
آورد،  پیام  و  کرد  ابالغ  را  مطالب  این  که 
امام را به  انجام داد و  بزرگ ترین جنایت را 
از  شریفه  آیه ی  این  کردند؛  تبعید  ترکیه 

جنایت مستکبرین خبر داده است.
خون  و  خاک  به  مسئله  دوم  حادثه 
کشیدن نوجوانان دانش آموز در دانشگاه تهران 
مبارکه  سوره   4 آیه  در  را  این  خداوند  بود. 
قصص به فرعون نسبت می دهد و می فرماید 
»إِنَّ فِْرَعْوَن َعال فِى اأْلَْرِض َو َجَعَل أَْهَلها ِشيَعًا 
ُِّح أَبْناَءُهْم َو يَْستَْحيى   يَْستَْضِعُف طائَِفًة ِمْنُهْم يَُذب
نِساَءُهْم«؛ کاری که فرعون با بنی اسرائیل کرد؛ 
فرعون این ها را ناتوان دید، پسرهای این ها را 
آبان سال 57،  روز 13  در  که  کاری  کشت، 
کماندوهای نظام ستم شاهی مزدور آمریکایی 

این  ابناء  به  نسبت  تهران  دانشگاه  در چمن 
مردم اجرا کردند و دانش آموزان را به خاک 

و خون کشیدند.
مقام  در  که  بود  فرعونی  کار  همان  این 
نسل کشی بنی اسرائیل، پسرهای آنان را ذبح کرد؛ 
این ها ]نظام ستم شاهی[ هم دیدند اگر بخواهند 
با این نسل انقالبی روبرو شوند، این دانش آموزی 
که در سن نوجوانی با مشت گره کرده در دل 
قدرت یک جریان مزدور آمریکایی فریاد می زند 
»مرگ بر آمریکا«، ادامه این نسل با استکبار 
آمریکایی در این مملکت نمی سازد لذا نسل 
ُِّح أَبْناَءُهْم« کرد یعنی  نوجوان این مردم را »يَُذب

کاری که فرعون کرد، نظام ستم شاهی با نسل 
نوجوان این مردم در سال 57 انجام داد.

جاسوسی  النه  تسخیر  که  سوم  جریان 
به  وسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام 
آیه ی  در  خداوند  هم  را  این  گرفت،  صورت 
است،  کرده  اعالم  قصص  مبارکه  سوره   6
نُِرَى  َو  اأْلَْرِض  فِى  لَُهْم  َن  نَُمكِّ »َو  می فرماید 
كانُوا  ما  ِمْنُهْم  ُجنُوَدُهما  َو  هاماَن  َو  فِْرَعْوَن 
مستضعفین  این  به  ما  می گوید  يَْحَذُروَن«، 
هستند،  مستکبر  چنگال  در  که  کسانی  و 
پیدا  قدرت  می دهیم،  مکنت  زمین  روی 
می کنند و در مقابل استکبار می ایستند و به 

هامان  و  فرعون  نمادش  این مستکبرین که 
نشان  را  چیزی  هست،  فرعون  لشکریان  و 
می دهیم که آنان از روز اول از آن می ترسیدند.
......................................................................

در شب  عجوالنه  اقدامی  در  رژیم  »مأموران   .1
سیزدهم آبان 1343، به محل اقامت امام در قم هجوم 
بردند و امام را به تهران منتقل و همان روز به ترکیه 
تبعید کردند.« )انقالب اسالمی ایران، علل، مسائل و 

نظام سیاسی؛ عباسعلی عمید زنجانی، ص 170(.
2. »در 13 آبان 1357 همبستگی دانش آموزان و 
دانشجویان در دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده 
شد و به همین رو در 15 آبان تمامی دانشگاه ها و مدارس 
اسالمی  انقالب  بر  تحلیلی  )درآمدی  تعطیل گردید.« 

ایران؛ محمدرحیم عیوضی، ص 101(.
3. در تاریخ 13 آبان 1358.

تحقیر قدرت آمریکا در جریان تسخیر النه جاسوسی

آمریکا از چه چیزی می ترسید؟ آمریکایی 
که حساب می کرد بزرگ ترین قدرت نظامی 
دنیاست، ناوگانش در اقیانوس های دنیا شناور 
است، بر تمام کشورهای دنیا مسلط است، خود 
را قدرت یکتای مسلط بر کره زمین می دید 
و رقیبش شوروی در حال ضعف بود، حذر و 

ترسش این بود نکند روزی این قدرت تحقیر 
بشود و این قدرت شکست بخورد؛ دقیقاً کاری 

که دانشجویان ما انجام دادند همین بود.
به تعبیر امام بزرگوار که فرمودند »آمریکا 
النه  »تسخیر  فرمودند  خورد«1و  سیلی 
جاسوسی انقالب دوم بود«2 یعنی اولین ضربه 
را به قدرت پوشالی آمریکا زدند، از آن روز تا 
امروز 40 سال می گذرد، آمریکا هر کارکرده با 

شکست مواجه شده است.
و  هامان  فرعون،  که  چیزی  همان  از 
مستکبرین می ترسیدند و به آن دچار شدند، 
این ها نیز دچار تحقیر شدند، دنیا فهمید این ها 
روزش  روز  ندارند،  قدرتی  و  پوشالی هستند 
موسی  حضرت  وقتی  بایستند؛  نمی توانند 

بنی اسرائیل را کنار نیل آورد تا آنان را از مصر 
خارج کند، بنی اسرائیل پشت سرشان را نگاه 
می آید،  دارد  فرعون  لشکر  دیدند  و  کردند 
مستأصل شدند و به دست وپا افتادند، گفتند 
را  ما  بیایند  می آیند،  دارند  این ها  »موسی 
می گیرند و همه ما قتل عام می شویم، چند قدم 
بیشتر نمانده به ما برسند«، موسی یک کلمه 
گفت »إَِنّ َمِعَي َربِّي«3 خدا با من است؛ دریا 
شکافته شد، موسی و بنی اسرائیل نجات پیدا 
کردند، فرعونیان در موج دریا هالک شدند و 

در لجن زار رودخانه نیل دفن شدند.
................................................................................
1. صحیفه امام؛ سید روح اهلل خمینی، ج 13، ص  81.
2. صحیفه امام؛ سید روح اهلل خمینی، ج 10، ص 493 .

3. سوره ی مبارکه ی شعرا؛ آیه 62 .

اگر تو در دنیا به خصلِت بِد چشم چرانی مبتال 
این  تو  آخرت سرنوشت  در  که  بِدان  شدی، 
خواهد بود که نزد بدها بی آبرو خواهی شد که 

بدتر از آبروریزی نزد خوب ها است.
برادران جوان و خواهران جوان! شما که در 
بحران و بوران غرایض و گرایش های نفسانی 
قرار دارید، حواستان در چشم چرانی باشد که از 
این امر صفتی بدتر برای فرد نیست. متأسفانه 
است،  روانی  بالی  یک  چشم چرانی  بالی 

متأسفانه ممکن است برخی آدم های خوب، 
آدم هایی که اهل توسل و تهجد و عبادت اند 
به این بالی روانی مبتال شوند. تا اطرافشان 
صدای یک زنی بلند شد بی اختیار برگردد نگاه 
کند، به یک زنی برخورد کرد، بی اختیار چشم 
در چشم او بدوزد، این حالت یک بال و بیماری 

روانی است که افراد مبتال می شوند.
عذاب  این  از  اولیائت  عزت  به  خدایا! 
است  آخرت  عذاب  بدترین  که  دردناکی 

بی آبرویی و افتضاح، همه ی ما را محفوظ فرما.
جامع  زندگانی  موفقیت  نقطه ی  خدایا! 
دینی، نقطه ی فرج و ظهور موالیمان بقیه اهلل 

تعجیل گردان.
امام  مطهر  روح  و  شهدا  مطهره ی  ارواح 
بزرگوار ما را از برکات اعمال و خیرات و تقوای 

ما بهره مند گردان.
بر  رهبری  معظم  مقام  پربرکت  سایه ی 

سرما مستدام دار.
و  کفر  جبهه های  در  ما  ناپاک  دشمنان 
نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه کن گردان.
باران  می کنیم  تشکر  تو  از  پروردگارا! 

رحمتت را برما نازل کردی.
خدایا! با نزوالت آسمانی ات خأل و نقطه ی 

خشک سالی ما درگذشته را جبران فرما.
.........................................................................

1.کلیات مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، ص 188.

2.کلیات مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی، ص 157.
3. همان.

برادران و خواهران! روز جمعه است، شما 
در حال فریضه الهی و عبادت هستید، برحسب 
باور و ایمانتان خدا را عبادت می کنید، بدانید در 
َ َمَعنَا«1صادق  این انقالب و نظام همواره »إِنَّ اللَّ
است، خدا با ما است؛ او چطور معجزه نشان 
بدهد و چطور قدرت نمایی بکند که بفهمیم 
بنای خدا با امداد غیبی است؟! شکست آمریکا 
40 سال روزبه روز، ماه به ماه و فصل به فصل اتفاق 

افتاد و آخرینش چند روز قبل در دریای عمان 
و در عملیات دریایی بود که دالوران غیور سپاه 

پاسداران انجام دادند.
گفته شده  تکه پاره  اخبار  در  قضایا  حاال 
جرئتی  برحسب  بود،  این  قضیه  مجموع  اما 
که این دولت و دولتمردان ما دارند، بنا را بر 
می گفتیم  یک وقتی  گذاشتند؛  تحریم شکنی 
تحریم ها را لغو کنند، رهبر معظم انقالب گفتند 

»این ابزار دشمن است و لغو نمی کند، خودتان 
تحریم شکنی کنید« و در خط تحریم شکنی، 

تحقیر قدرت پوشالی آمریکا در عملیات دریایی سپاه
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و  بیایند  اگر  کردند  فکر  آمریکایی ها 
بگیرند  را  کار  این  جلوی  نظامی  قدرت  با 
را  دریایی«  »دزدی  شگرد  و  است  مناسب 
امواج  روی  از  را  ما  نفت  که  کردند  انتخاب 
به  خلیج فارس  در  آن هم  بدزدند-که  دریا 
و  ارتش  و غیور  ناوگان شناور  خاطر حضور 
سپاه ما جرئت نکردند- در دریای عمان که 
نزدیک اقیانوس هند و متصل به اقیانوس های 
سراسری است، آنجا کشتی نفت ما را بدزدند 
اما عزیزان غیور و رزمنده ی سپاه پاسداران 

قصه را رصد کردند.
آمدند نفت کش ما را دزدیدند، نفتش را به 
نفت کش دیگر منتقل کردند و آن نفت کش 
نامعلومی سوق دادند؛ ولی  را به طرف نقطه 
غیورمردان ما خودشان را با بالگردهایی، مثل 
عرشه  روی  هلی برن  با یک  و  رساندند  برق 
کشتی دشمن، کشتی را به تصرف خودشان 

درآوردند و به طرف آب های ایران آوردند.
یک عده از آمریکایی ها گفتند »آن کشتی 
را ما بردیم و این ها کشتی دیگری را گرفتند«، 
اگر این بود که کشتی دیگر را گرفتند، چرا 
شما آمدید دوباره راه این کشتی را سد کردید؟ 
سپاه  غیور  رزمنده  عزیزان  دالورانه  عملیات 
پاسداران یک موقعیت نظامی و ارزش نظامی 
برای ایران داشته است که همه خبرگزاری های 
دنیا مخابره کردند اما آن که در عمق این عملیات 
و این دالوری ها وجود داشت، تحریم شکنی بود.

رسانه  یک  که  نیویورک تایمز  روزنامه 
در  آمریکا  شکست  از  بعد  است،  جهانی 
افغانستان و فرار از این کشور، تحلیلی منتشر 
کرد و در آخر نتیجه گرفته که دیگر آمریکا 

قدرت درگیری با ایران را ندارد؛ این داستان 
عملیات دریایی غیورمردان سپاه پاسداران را 
نیز مخابره کرده و گفته »بعضی آمریکایی ها 
می گویند آن کشتی که دزدیدم، بردیم«، بعد 
این ها که این موضوع را گفتند، گفتند اسم 
گفته  را  این  نگویید چه کسی  نبرید،  را  ما 
کشتی  اگر  است؛  دنیاگیر  افتضاحش  چون 
شما نبود، چرا با ناوگروه خود آمدید که آن ها 

را هم عزیزان ایثارگر سپاه ما فراری دادند؟
یک  است،  جمله  یک  ترجمه  این ها 
جمله ای که حضرت موسی)ع( به بنی اسرائیل 
فرمود »إَِنّ َمِعَي َربِّي«، خدای من با من است، 
نُِرَى  »َو  کدام خدا؟ همان خدایی که گفت 
كانُوا  ما  ِمْنُهْم  ُجنُوَدُهما  َو  هاماَن  َو  فِْرَعْوَن 

يَْحَذُروَن«،.
این خدا، هم به نماد استکباری بشر یعنی 
فرعون، هامان و لشکریانشان چیزی را نشان 

داد که از آن می ترسیدند و هم به آمریکا.
دنیا  در  می ترسید  این  از  آمریکا  روزی 
است  برود، 40 سال  آبرویش  و  تحقیر شود 
آمریکا در دنیا دارد تحقیر می شود و شکست 
می خورد، امروز آمریکا از »فروپاشی« می ترسد، 
از این می ترسد مثل همان که دیگر مسئله ای 
به نام شوروی روی  زمین وجود ندارد، دیگر 
مسئله ای به نام آمریکا و ایاالت متحده نیز روی 

زمین مطرح نباشد.
سوره ی   6 آیه ی  در  خدا  وعده ی  این 
مبارکه ی قصص است. عزیزان من! در مسئله 
باورمندی نسبت به خدا محکم بایستید. خدا 
هست و یک حجت قدرتمند هم روی زمین 
آقای  است.  ما  و صاحب  آقا  دارد که همان 

پس ِپرده نشینی که به ما اعالم کرد فکر نکنید 
ما شمارا فراموش می کنیم و خیال نکنید ما 
شمارا از یاد می بریم1؛ این آقای قدرتمنِد ما، 
حجت خدا روی زمین است و همه چیز را با 

سرانگشت غیبی اش هدایت می کند.
خدایا! به عزت اولیائت، این صاحب و آقا 
و  برسان  زودتر  را هر چه  ما  پناه  و  عزیز  و 
چشمان رمق دیده ی ما را به جمالش روشن 

فرما و فرجش را تعجیل فرما.
خدایا! ارواح مطهره ی شهدا و روح مطهر 
امام بزرگوار ما را، از پایمردی مردم ما در پای 
گردان  راضی  و  خشنود  نظام  خیمه  ستون 
مقام  قوا،  کل  فرمانده ی  پربرکت  سایه ی  و 

معظم رهبری مستدام دار.
در  ما  ناپاک  دشمنان  پروردگارا! 
جبهه های کفر و نفاق و استکبار را ذلیل و 

نابود و ریشه کن گردان.
خدایا! این بالی خانمان سوز را از قاطبه ی 
دوستان اهل البیت دفع فرما و به عزیزانی که 

مبتال شدند شفای عاجل عنایت فرما.
...........................................................................

1.»...أنا غير مهملين لمراعاتكم، وال ناسين لذكركم، 
ولوال ذلك لنزل بكم الألواء أو اصطلمكم األعداء فاتقوا 
الل جل جالله وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت 
عليكم يهلك فيها من حم أجله ويحمى عنها من أدرك 
أمله، وهي أمارة ألزوف حركتنا ومباثتكم بأمرنا ونهينا، 
والل متم نوره ولو كره المشركون ...« )بحار األنوار؛ عالمه 

مجلسي، ج 53، ص 175(

روی دیگر عملیات دریایی سپاه »تحریم شکنی« بود

مسئله فروش نفت ما مقداری توسعه پیدا کرد 
که ما بتوانیم با شگردهایی که داریم، نفتمان 
را آزادانه در دنیا بفروشیم و درعین حال از این 
ثروت، زندگی مردم را از این فشار اقتصادی و 

معیشتی دربیاوریم.
فروش  روی  گذاشتند  دست  این ها 

نفت، آمریکا دید اگر این فروش توسعه پیدا 
ایران در  باوجود مشتری هایی که نفت  کند، 
تحریم  و  ندارد  اثری  تحریم  این  دارد،  دنیا 
بی خاصیت می شود، آخرین قدرت این ها این 
بود که نمی گذاشتند پول ها به وسیله بانک به 
ایران منتقل شود، طراحی دولت به جایی رسید 

که دیگر در انتقال پول به بانک های بین المللی 
احتیاج نداریم و شروع کردند به فروش نفت، با 
این فروش نفت دیگر تحریم شکسته می شود و 

برای ما اثری ندارد.
...........................................................................

1. سوره ی مبارکه ی توبه؛ آیه 40.
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