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. خدايا،  ج كن و به نور فهم گرامی ام بــدار )خدايا، مرا از تاريكی های وهم خــار
درهاى رحمتت را به روى ما بگشا و خزانه هاى علومت را برايمان باز كن؛ به 

مهربانی  ات، اى مهربان تريِن مهربانان!(

عباس قمی، مفاتیح الجنان، دعای مطالعه.  .۱



تقدیم به:

تقديم به ارواح قدسِی ائمۀ معصومین؟مهس؟، 
ــژه مــــوال و مـــقـــتـــدای زمــــــان، حــضــرت  ــ ــه وي ــ ب
بـــقـــیـــةاهلل  االعـــظـــم؟جع؟؛ شـــهـــدای انــقــاب 
اســامــی و دفـــاع مــقــدس؛ مــدافــعــان مظلوم 
آستان ملكوتِی امام  ــران  زائ حرم اهل بیت و 

علی بن موسی الرضا؟امهس؟!
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 1400 بـــهـــمـــن   19 در  ــری  ــ ــ ــب ــ ــ ره مـــعـــظـــم  ــام  ــ ــقـ ــ مـ
نـــیـــروی  کــــارکــــنــــان  و  فــــرمــــانــــدهــــان  دیـــــــــدار  در 
هــــوایــــی و پـــدافـــنـــد هــــوایــــی ارتـــــــش فـــرمـــودنـــد:

اســام  و معاند  اســامــی  رســانــه هــای معاند جمهوری  يــک سیاست قطعِی  »امـــروز 
اين است كه واقعّیتها را تحريف كنند، و مشغولند؛ دائم دارند كار تحويل میدهند 
در تحريف واقعّیتها و دروغ پـــردازی؛ خبرهای مربوط به جمهوری اسامی را با انــواع و 
آن كار كرده اند  اقسام دروغها -دروغهای حرفه ای، دروغهايی كه نشسته اند و روی 



و حساب كرده اند- َمشوب میكنند و آمیخته میكنند و چهره ی زشت و فاسد رژيم 
طاغوت را بزک میكنند و آرايش میدهند، و هــزاران جنايت و خیانتی را كه آنها كردند 
پوشیده نگه  میدارند... هر چه میتوانند چهره ی انقاب را، چهره ی امام را، فّعالّیتهای 
اين چهل سال را مخدوش میكنند؛ تا آنجايی كه از عهده شان بر می آيد سعی میكنند 
 نشانه ای در اين 

ً
اين را مخدوش كنند. از پیشرفتها، از نقاط مثبت، نقاط قّوت، مطلقا

مجموعه ی امپراتوری رسانه ای غرب شما مشاهده نمیكنید؛ كتمان حقايق. متقابًا 
البّته وجــود دارد؛ هیچ كشوری و هیچ نظامی  اگــر يک نقطه ضعفی وجــود دارد -كــه 
بدون نقطه ضعف نیست- يک نقطه ضعف كوچک را صد برابر بزرگ میكنند و نشان 
میدهند؛ اين يک كار عجیبی است كه امروز انجام میگیرد. به همین جهت است که 
»جهاد تبیین« یک فریضه است. »جهاد تبیین« یک فریضه ی قطعی و یک فریضه ی 
فوری است و هر کسی که میتواند]باید اقدام کند[؛ ... همه موّظفند در این زمینه وارد 
این میدان بشوند و هر کسی که یک مرکزی و منبری برای حرف زدن با افکار عمومی 
جامعه دارد، در این زمینه موّظف است. در کشور هــزاران حماسه به وجود می آید؛ 
در طول این سالها، در طول این چهار دهه در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام گرفته، 
چقدر کارهای حماسه آمیز انجام گرفته! خب اینها بایستی بیان بشود؛ اینها را دشمن 
در  اجتماعی،  عرصه های  در  بشود[.  ]پخش  نمیدهد  اجــازه  دشمن  میکند،  کتمان 
عرصه های  در  آموزشی،  عرصه های  در  عمرانی،  عرصه های  در  اقتصادی،  عرصه های 
بهداشت و درمان، در صنعت، در صنعت! آن روز يک جمعی از فّعاالن صنعتی اينجا 
بودند،  گــزارش میدادند -تعداد معدودی از آنها گــزارش دادنــد- همراه گــزارش آنها 
بود؛  حیرت آور  حسینّیه؛  اين  در  اينجا  میشد  داده  نشان  هم  فّعالّیتها  اين  تصويِر 
 حیرت آور است؛ هیچ خبری از اينها در مجموعه ی رسانه ای كشور نیست؛ اين 

ً
واقعا

خیلی چیز عجیبی اســت. ايــن همه كــار دارد انجام میگیرد، ايــن همه كارهای مهم، 
كارهای مفید، همه ی اينها حماسه است. در عرصه های عمرانی، در عرصه های دينی و 

فرهنگی، در عرصه های دفاعی و امنّیتی، در عرصه های دفاعی و امنّیتی.«1

1.  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49572 


