
خداوند در این ماه، زمینه ی معنویتی 
فراهم کرده است که می توانیم  ما  برای  را 
دست  گران بها  گوهر  یک  به  سادگی  به 
آلوده  جلوی  که  است  تقوا  آن  و  یابیم 
ثمره ی  می گیرد.  را  جسم  و  روح  شدن 
تقوا  رمضان،  مبارک  ماه  ناب  و  شیرین 
و  واجبات  به  نسبت  انسان،  این که  است. 
تقوا  همان  باشد،  حساس  الهی  محرمات 

به  بدانیم  قدر  را  ایام  این  ما  اگر  و  است 
آن،  از  پس  و  می شویم  مجهز  تقوا  سالح 
نه شیطان و نه شیطان صفتان قدرت نفوذ 
و تأثیر در ما ندارند. همه سعی کنید ماه 
مبارک رمضان را به وسیله ای تبدیل کنید 
کنید که مسلح  احساس  آن  پایان  در  که 
هم  موضوع  این  آزمایش  شده اید.  تقوا  به 
پایان  از  بعد  است  کافی  و  نیست  سخت 

و  اعمال  و  رفتار  به  رمضان،  مبارک  ماه 
اخالق خود نگاه کنید و ببینید آیا به گناه 
عنوان  به  تقوا  این  نه؟  یا  می شوید  مبتال 
خدای  و  شده است  مطرح  روزه  فلسفه ی 
أَیَُّها  »یا  می فرماید  کریم  قرآن  در  متعال 
یاُم َکما ُکِتَب  الَّذیَن آَمنوا ُکِتَب َعلَیُكُم الصِّ
َعلَی الَّذیَن ِمن َقبلُِكم لََعلَُّكم تَتَّقوَن«1؛ این 

روزه واجب شده است تا به تقوا برسید.

مسلح شدن به تقوای الهی؛ ثمره ی ماه مبارک رمضان

به  جرأت می توان ادعا کرد که از 15 
خرداد سال 1342 تاکنون، هیچ روزی بر ما 
نگذشته است که ما از طرف دشمن ، استكبار 

و کفر جهانی مورد حمله و هجوم نباشیم 

دالیل دشمنی جریان استکبار با ما
........................................................

........................................................
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می شود ضربه بزند، آن جایی است که 
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خطبه اول: سالم علیکم و رحمة الله

َنسَتعیُنه  و  َنحَمُدُه  العالمیَن  رّب  الحمُدللِه 
و  َعلیه  ُل  َنَتوکِّ و  ِبه  نؤِمُن  َنسَتهِدیه  و  َنسَتغِفُرُه 
ِخَیَرِته فی  و  َنجیِبه  و  َحبیِبه  م علی  ُنَسلِّ و  ُنَصّلی 
نبّینا ابی القاسِم المصطفی محّمد  َخلِقه سّیدنا و 
و َعلی آِله األطَیبیَن األطَهریَن الُمنَتَجِبین الُهداة 

الَمهدّیین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

اْلُقْرآُن ُهًدى  ِفیِه  ْنِزَل 
ُ
أ ِذي  الَّ َرَمَضاَن  »َشْهُر 

اِن«1 
َ
َناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرق اِس َوَبیِّ ِللنَّ

اوصیکم و نفسی عبادالله بتقوى الله
و  بزرگوار  خواهران  و  برادران  شما  همه ى 
خودم را در جوار مضجع امام رضا )علیه السالم( 
از  اجتناب  و  واجبات  انجام  و  تقوا  به  سفارش 

محرمات می کنم.
--------------------------

1. سوره ى بقره؛ آیه 185

فرصـت طالیی برای کسـب ثـواب

می شود،  نگاه  سنت  و  قرآن  به  وقتی 
خواسته است  متعال،  خداوند  که  درمی یابیم 
انسان در این سه ماه، پاک باشد و مبتال به گناه 
و معصیت نشود. اگر انسان نتواند در این سه 
ماه، خود را پاک کند و آمرزش الهی را کسب 
کند، نشان گر ضعف و عقب افتادگی است. یكی 
از بزرگان، بیان زیبایی دارد و آن این  است که 

خیلی مورد انتظار نیست که انساِن غیرمعصوم 
با این جامعه ی گسترده و تمایالت نفسانی، گناه 
نكند اما انتظار است که توبه را به تاخیر نیندازد 

و با گناه، زندگی نكند و با گناه مأنوس نشود. 
پیامبر مكّرم اسالم )صلی اهلل علیه و آله( در 
باب آمرزش گناهان در شب قدر بیان زیبایی 
َو  إیمانًا  الَقدِر  َلیَلَة  »َمن قاَم  و می فرمایند  دارند 
َم ِمن َذنِبِه«1؛ کسی که شب  احِتسابًا ، ُغِفرَلُه ما َتَقدَّ
قدر را با اعتقاد به منزلت شب قدر و با امید به 
آمرزش خدای متعال احیا داشته باشد، همه ی 
مورد  و  می رود  بین  از  او  گذشته ی  گناهان 

رحمت خدای متعال قرار می گیرد. 
خداوند متعال خواسته است انسان در این 
سه ماه )به ویژه در ماه مبارک رمضان(، با دستی 
پر از اعمال نیک و ثواب، وارد قیامت شود. ببینید 
که خدای متعال در این سه ماه چه وعده هایی 

داده است تا انسان به ثواب برسد. شخصی از امام 
صادق )علیه السالم( سوال می کند که چگونه 
یک شب )شب قدر( از هزار ماه بهتر است؟ امام 
می فرمایند اجر عمِل نیک در شب قدر، برابر با 
اجر همان عمل در هزار ماه است که شب قدر 
نباشد. هزار ماه، حدود هشتاد سال است و با یک 

شب قدر برابری می کند.
ماه  این  در  را  قدر  شب  متعال،  خداوند 
قدر،  شب  معنای  باب  در  داده است.  قرار 
مطالب مختلفی گفته شده است. پیامبر خواب 
دیدند که بر بستر ایشان میمون ها رفت و آمد 
می کنند و خیلی ناراحت شدند؛ جبرئیل نازل 
و  کرد  نازل  پیامبر  بر  را  قدر  سوره ی  و  شد 
فرمود خداوند خطاب می کند که امت تو شب 
قدر دارد و سرنوشتشان در اختیار خودشان 
است و قدرِت این را دارند که سرنوشت خود 

را رقم بزنند. البته این وقتی محقق می شود 
که اسالم حكومت داشته باشد و اال اگر چنین 
نباشد، شب قدر هم تاثیری در این زمینه ندارد.

می کنم  استفاده  فرصت  همین  از  من 
این  در  مشارکت  فرصت  می کنم  عرض  و 
بسته هایی که برای محرومین آماده می شود 
فرصت  این  از  ماه،  این  در  و  بدانید  قدر  را 
بهت زده  را  دنیا  مسأله،  این  نشوید.  غافل 
محروم  انسان  می شود  باعث  و  کرده است 
یا  کسی  و  نیست  تنها  که  احساس  کند 
را  او  محرومیت  و  او  که  هستند  کسانی 
و  کنید  استفاده  فرصت  این  از  می بینند. 

بدانید گاهی مشارکت در یک بسته، انسان 
را آزاد و سعادت مند می کند. در این ماه، هر 
چه انسان بیشتر به عمل نیک بپردازد، اجر 

و مزد بیشتری برای خود ذخیره کرده است.
-------------------------------

1. فضائل األشهر الثالثه؛ صفحه 136

معنویتی  زمینه ی  ماه،  این  در  خداوند 
را برای ما فراهم کرده است که می توانیم به 
سادگی به یک گوهر گران بها دست یابیم و 
آن تقوا است که جلوی آلوده شدن روح و 
جسم را می گیرد. ثمره ی شیرین و ناب ماه 
انسان،  این که  است.  تقوا  رمضان،  مبارک 
نسبت به واجبات و محرمات الهی حساس 
باشد، همان تقوا است و اگر ما این ایام را 
قدر بدانیم به سالح تقوا مجهز می شویم و 
نه شیطان صفتان  نه شیطان و  از آن،  پس 
قدرت نفوذ و تأثیر در ما ندارند. همه سعی 
وسیله ای  به  را  رمضان  مبارک  ماه  کنید 
احساس  آن  پایان  در  که  کنید  تبدیل 
آزمایش  شده اید.  تقوا  به  مسلح  که  کنید 
این موضوع هم سخت نیست و کافی است 
بعد از پایان ماه مبارک رمضان، به رفتار و 
ببینید  و  کنید  نگاه  خود  اخالق  و  اعمال 

تقوا  این  نه؟  یا  به گناه مبتال می شوید  آیا 
شده است  مطرح  روزه  فلسفه ی  عنوان  به 
می فرماید  کریم  قرآن  در  متعال  خدای  و 
یاُم  الصِّ َعلَیُكُم  ُکِتَب  آَمنوا  الَّذیَن  أَیَُّها  »یا 
لََعلَُّكم  َقبلُِكم  ِمن  الَّذیَن  َعلَی  ُکِتَب  َکما 
به  تا  شده است  واجب  روزه  این  تَتَّقوَن«1؛ 

تقوا برسید.
که  آمده است  هم  نبوی  روایت  یک  در 
مردی خدمت پیامبر می آید و می گوید »یک 
عمل پر اجر و پر ُمزد را به من معرفی کن.« 
و پیامبر می فرماید »روزه بگیر؛ چرا که مثل 
ثواب آن هم مشخص  ندارد و وزن  مانند  و 
نیست.«. روزه تولید تقوا می کند و تقوا است 
که موجب قبولی عمل نیک انسان می شود. 
روزه را قدر بدانید و بزرگ تر از آن چه در فكر 

و نظر شما است، آن را گرامی دارید.
ما  عمر  و  نهادی  منت  ما  بر  تو  خدایا! 

ماه  وارد  بار دیگر  و یک  را طوالنی کردی 
مبارک رمضان شدیم؛ قدر و منزلت این ماه 
را به ما معرفی کن و به ما توفیق روزه ای 
که تو می پسندی عنایت کن و دعای ما را 
مستجاب گردان و گناهان ما را محو گردان 
و گرفتاری های ما را رفع کن و هر خیر و 
بنده ات  بهترین  برای  که  و هدیه ای  برکت 
در شب قدر در نظر گرفته ای برای ما مقّدر 

گردان و ما را از اجر این ماه محروم نكن.
از ما راضی کن  را  امام  خدایا! شهدا و 
به  خدایا!  گردان.  ذلیل  را  ما  دشمنان  و 
فرما  عنایت  بیشتر  مقاومت  قدرت  ما  ملت 
و عمری همراه با طوالنی و عزت و پیروزی 
انقالب  معظم  رهبر  به  دشمنان  بر  غلبه  و 

عنایت فرما.
------------------------------

1. سوره ی بقره؛ آیه 183

مسلح شدن به تقـوای الهی؛ ثمـره ی مـاه مبـارک رمضـان
رجب،  ماه های  آینه ی  در  انسان  وقتی 
نگاه  سنت  و  قرآن  به  رمضان،  و  شعبان 
می کند، این سه ماه را در بین ماه های سال، 
استثناء می بیند و احساس می شود خداوند 
متعال، همه ی عوامل هدایت را در این سه 
ماه به انسان هدیه داده است. موالید این سه 
ماه را ببینید؛ امیرالمومنین1، امام حسین2، 
امام زین العابدین3، حضرت ولی عصر4)علیهم 
هدیه  انسان  به  ماه ها  در همین  را  السالم( 

متعال،  خدای  ماه ها،  همین  در  و  داده شد 
پیامبر گرامی اسالم )صلی اهلل علیه و آله( را 
مبعوث کرد5 و قرآن کریم را به انسان هدیه 
و  رستگاری  و  هدایت  عوامل  همه ی  داد6. 
پیدا کردِن صراط مستقیم در این سه ماه به 

انسان اهدا شد. 
------------------------------

1. سیزدهم ماه رجب
2. سوم ماه شعبان

3. پنجم ماه شعبان
4. پانزدهم ماه شعبان

5. بیست و هفتم ماه رجب
6. مراد، نزول دفعی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان 

است.

اهداء همه ی هادیان در این سه ماه بزرگ
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خطبه دوم: الحمدلله رب العالمین و الصالة 
و السالم علی سیّدنا و نبینا اِبی القاسم  المصطفی 
الصدیقة  و  امیرالمؤمنین  علی  صلِّ  و  محمد 
الرحمه  سبطی  و  العالمین  نساء  سیدة   الطاهره 
الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن 
علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن 
موسی الصدیق  الشهید و محمد بن  علی و علی بن 
محمد والحسن بن علی و الحجة القائم بالحق. 

حشرنا  و  مخرجهم  ل  َسهِّ و  فرَجهم  ل  عجِّ اللهم 
معهم و رزقنا شفاعتهم و صّل علی ائّمة المسلمین 

و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین.
عبادالله اوصیکم و نفسی بتقوى الله

در آغاز خطبه دوم هم خودم و همه ى شما 
عزیزان را توصیه به تقوا می کنم .

سعی بر این است که خطبه ها کوتاه باشد تا 
همه ى شیوه نامه ها در رابطه با ویروس منحوس 

برادران به دقت  کرونا رعایت شود و خواهران و 
و  نخورند  فریب  و  کنند  مالحظه  احتیاط  و 
است؛  انسان  جاِن  مسأله،  نکنند.  سهل انگارى 
جاِن خودتان و جاِن  عزیزانتان. مسأله، گرفتارى  
تأثیرگذار  ما  زندگی  ابعاد  همه ى  در  که  هست 
به رهبر  تأثیر گذاشته است. همه ى شما  است و 
این  مراقب  کنید که چگونه  نگاه  انقالب  معظم 

مسأله است و توصیه می کند.

است  این  دارم  که  کوتاهی  صحبت 
 15 از  که  کرد  ادعا  می توان  جرأت  به   که 
روزی  هیچ  تاکنون،   1342 سال  خرداد 
دشمن ،  از طرف  ما  که  نگذشته است  ما  بر 
استكبار و کفر جهانی مورد حمله و هجوم 
بزند،  ما  به  اگر می تواند ضربه ای  و  نباشیم 
و  برنداشته  دست  خصومت  از  یک  لحظه 
درنگ نكرده است و پرونده اش نسبت به ما 
خصومت  این همه  دلیل  است.  سیاه  سیاِه 

چیست؟!

 دلیل آن چند چیز است:
اولین دلیل این است که شما دینی را 
آن  اصِل  اساسی ترین  که  کرده اید  انتخاب 
توحید است؛ یعنی می گوید که غیر از خدا، 
و آن  ندارد  بر شما  هیچ کس حق حكومت 
شما  و  دهد  دستور  شما  به  باید  که  کسی 
اطاعت  او  از  زندگی  ابعاد  همه ی  در  باید 
کنید خدا است. عبارت »ال اله  اال اهلل« یكی 

از گناهان شما نسبت به کفر جهانی است.
دومین  و  آنان-  نظر  -از  گناه  دومین 
عدالت  بر  تكیه  شما  که  است  این  دلیل 
می کنید و می گویید باید عدالت در جامعه 
حاکم باشد و باید مردم قیام به قسط کنند 
و  نباشد  طبقاتی  اختالف  و  تبعیض  باید  و 
ندانند  که  باشند  سیر  آن قدر  قلیلی  نباید 
باشند  گرسنه  آن قدر  کثیری  و  کنند  چه  
که ندانند چه  کنند. شما مخالف با عدالت، 

تبعیض و اختالف طبقاتی هستید.
این  استكبار  نظر  از  شما  جرم  سومین 
است که شما از محرومان و پابرهنگان دفاع 
بسته های  گاهی  که  شب ها  این  می کنید. 
به محرومان در شبكه های  معیشتِی کمک 
می داند  خدا  داده می شود،  نشان  تلویزیونی 
زجری  چه  استكبار  جریان  و  آمریكا  که 

می کشد.
چهارمین دلیل این است که از مظلومان 
دفاع می کنید. جریان استكبار می خواهد در 
اما  یمن، سوریه و جای جای عالم ظلم کند 
شما می آیید و در مقابل او قرار می گیرید و 
به مظلومان کمک می کنید. دو آمار عجیب 
سازمان های  از  رسمی  آمار  یكی  داده شده؛ 
بین المللی و یكی هم آمار از خود انصاراهلل یمن؛ 
انصاراهلل می گوید در یمن به دلیل محاصره و 
جنگ، در هر پنج ثانیه یک نوزاد یا کودک 

دالیل دشمنـی جریـان استکبـار با مـا

از دنیا می رود؛ این ملت را محاصره کرده اند 
و نمی گذارند هیچ چیز به آن ها برسد. استكبار 
می گوید ما این کار را می کنیم تا شما از آن ها 
دفاع نكنید و شما می گویید ما می خواهیم از 

آن ها دفاع کنیم.
جرم دیگرتان دفاع از خواست و اراده ی 
ملت است. همه چیِز یک کشور، ملت و مردم 
را  خود  سرنوشت  باید  خودشان  و  هستند 
تعیین کنند. معنی ندارد که سلطنت و شاه 
در عربستان سعودی تكلیف مردم را مشخص 
کند؛ آن چه تكلیف را مشخص می کند، رأی 
و خواست خود مردم است، آنها می گویند ما 
نباید  باید تكلیف را مشخص کنیم و مردم 

تكلیف خود را مشخص کنند. 
ششمین دلیل آن است که شما با اشرافیت، 
مخالف  شهوت رانی  و  تن پروری  عّیاشی، 
خوش سابقه  مسئول  یک  اگر  شما  هستید. 

اشرافی گری  باتالق  در  هم  نمازشب خوان  و 
یا تن پروری افتاده باشد از او بیزار هستید و 
قبول  را  تن پروری  و  شهوت رانی  و  اشرافیت 
استكبار  دنیای  با شماست.  نمی کنید و حق 
این را برای شما، جرم نوشته است؛ در حالی 
که همه ی حیات و زندگی  ما برای مخالفت با 

همین چیزها است. 
است  این  شما  گناهان  از  دیگر  یكی 
که  آن چه  برابر  در  و  کردید  ایستادگی  که 
آن چه  برای  نمی شوید.  تسلیم  او می خواهد 
که شما دارید، نمی توان قدر و قیمتی تعیین 
اسالمی،  جمهوری  برای  می شود  مگر  کرد. 
کشوری  در  شما  کرد؟!  تعیین  وزن  و  قدر 
هستید که بهترین متفكران اسالمی، مراجع، 
قانون  شما  برای  اندیشمندان  و  مجتهدین 
بر  زندگی  مگر  می کنند؛  تعیین  اسالمی 
اساس قانون اسالمی نعمت کوچكی است؟! 

انتخاب  بخواهید  که  را  کس  هر  خودتان 
می کنید و کار را به او می سپارید. زندگی در 
نظام جمهوری اسالمی، یک نعمت بی بدیل 
این  که  برسیم  جایی  آن  به  ما  اگر  و  است 
به تمام معنا  اسالمی  جامعه ی  یک  جامعه، 
مادر  رحم  به  شما  است.  بهشت  یک  شود، 
نگاه کنید که با ورود ذره ای ناچیز که حتی 
با چشم غیرمسلح دیده نمی شود، بعد از چند 
ماه، یک نوزاد ناز تحویل می دهد؛ چون هر 
در  است،  الزم  نوزاد  این  پرورش  برای  چه 
رحم مادر موجود است و هر چه برای او مضر 
است، در رحم مادر نیست. ما نیز با  سرعت 
به سمت جامعه ی اسالمی می رویم و به آن 
می رسیم و در واقع در جمهوری اسالمی به 
بهشتی می رسیم که آن چه برای انسان خوب 
بد  انسان  برای  است در آن هست و آن چه 

است در آن نیست.

گناه دیگر شما این است که معتقد هستید 
معصوم  امام  یا  آله(  و  علیه  )صلی اهلل  پیامبر 
)علیه السالم( یا آن کسی که بیش از همه به 
امام معصوم نزدیک  است باید رهبر شما باشد. 
شما می گویید اگر امام معصوم )علیه السالم( 
حاضر بود، هیچ کس غیر از او حق ندارد بر ما 
رهبری کند و اگر امام معصوم، حاضر نبود، آن 
کسی که به تشخیص خود ملت یا خبرگان 
ملت، نزدیک ترین فرد به معصوم است، باید 
رهبری ما را بر عهده گیرد، چون او است که 

می تواند این کشتی را به خوبی هدایت کند و 
پیش ببرد. امام خمینی که انسانی نورانی و 
بی نظیر و بی بدیل بودند، توسط این وجدان های 
که  گفتند  و  پذیرفته شدند  رهبری  به  پاک 
ایشان باید امام باشد. رهبر معظم انقالب نیز 
کسی است که سابقه ی مبارزاتی حدود پنجاه 
یا شصت ساله دارد و از آب  و آتش گذشته 
و یک زندگِی طالیی دارد و انسانی هوشمند 
است که دنیا را بهت زده کرده است. ایشان یک 
انسان دلسوز و فدایی ملت و اسالم است. یكی 

از نزدیكان ایشان برای من نقل کردند که آن 
مسیر  در  بردند،  تشریف  قم  ایشان  وقتی که 
حرکت جمعیت با خودروی ایشان، یک نفر از 
خود بی  خود شده بود و پای او زیر ماشین رفت 
و شكست؛ ایشان فرمودند خودرو را متوقف 
کنید؛ بعد که قضیه جمع شد ایشان فرمودند 
من برای این مردم، جان خود و همه چیز خود 
را فدا می کنم. رهبر اسالمی یعنی این. چنین 

رهبری را با چه کسی می شود مقایسه کرد؟!
عامل خصومت  که  است  این چیزهایی 
در  شما  ندارد  امكان  است.  ما  با  استكبار 
این مسیر بمانید و او نیز با همین وضعیِت 
کنونی خود باشد و بتوانیم امیدوار باشیم که 

او با ما سِر جنگ نداشته باشد.

اصل والیت فقیه؛ از دالیل اصلی دشمنی استکبار
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دشمن  گاهی  دهه،  چند  این  طول  در 
اما نه آن ضربه ای  موفق شده ضربه ای بزند؛ 
که خودش می خواست. او می خواست ضربه ای 
بزند که ما فلج شویم و ساقط شویم و از بین 

برویم.
دشمن  می شود  موجب  که  عواملی  آن 
موفق به ضربه  زدن شود چیست؟ چه باعث 
می شود دشمن، دکتر فخری زاده  را به شهادت 
برساند یا سردار سلیمانی  را به شهادت برساند 

یا  در نطنز اقدام به خرابكاری کند؟
اتفاق، عدم شناخت  این  عوامل  از  یكی 
دشمن است. دشمن نشناس کسی است که 
به دشمن امید دارد و به حرف و امضای او 
ببینید رهبری چه قدر روی  اعتماد می کند. 
اعتمادی  دشمن  به  که  می کنند  تكیه  این 
نیست، این بیان، ناشی از آن است که ایشان 

دشمن را می شناسد؛ اما آن کسی که دشمن 
را نمی شناسد، فكر می کند اگر یک امتیاز به 
دشمن بدهد، او هم یک امتیاز خواهد داد اما 

این طور نیست.
غفلت از دشمن، دلیل دیگری برای این 
نفوذی دشمن، محصول  اتفاق است. عوامل 
بی  گاه  گاه  و  و  هستند  دشمن  از  غفلت 
می شنوید که از این غفلت ها استفاده می کنند 

تا ضربه  را بزنند.
ترس از دشمن یا کوچک شمردن دشمن 

هم یكی دیگر از دالیل این اتفاق است.
و  دیگر  علت  نیز  تفرقه  و  اختالف   
زمینه ی دیگر در این رخداد است. در تاریخ 
پیروزی  به  مشروطیت  که جنبش  دیده ایم 
رسید اما اختالف بین علما و بزرگان، ایجاد 
مشكل کرد و آقای مصدق به آمریكا اعتماد 

کرد و دولتش را ساقط کردند.
دشمن  روی ضعف اقتصادی ما هم تمرکز 
کرده و این یكی دیگر از زمینه ها و دالیلی 
ضربه  گاهی  بتواند  می شود  باعث  که  است 
موضوع  روی  رهبری  که  آن  حكمت  بزند. 

اقتصاد بسیار تأکید دارند نیز همین است.

دالیـل ضربـه خـوردن از دشمـن

این مطلب آخر که عرض می کنم، مطلب 
جان سوزی است. از جمله مواقعی که دشمن 
است  جایی  آن  بزند،  ضربه  می شود  موفق 
و  فرمایش  و  حرف  به  کسانی  یا  کسی  که 
بی اعتنایی  کنند.  بی اعتنایی  رهبری  دستور 
به رهبری، ضربه پذیری ایجاد می کند. سخن 
یک شخصیت مثل امام یا رهبر معظم انقالب 
با آن آگاهی، با آن ایمان، با آن مهربانی، با آن 

تجربه و با آن علم را عده ای نادیده می گیرند 
که  ان شاءاهلل  می کنند!  بی توجهی  آن  به  و 
دهند،  انجام  و  بدانند  اگر  ولی  نمی فهمند 

خیلی خطرناک است. 
یكی  زده است،  ضربه ای  دشمن  جا  هر 
بدانید  اما  داشته است.  وجود  موارد  این  از 
ناچیز  آن قدر  برابر شما  در  موفقیت دشمن 
آن  از  یكی  نیست.  قابل ذکر  است که حتی 
دولت  به  آمریكایی  کهنه کار  اندیشمندان 
و  موشک  که  بدانید  شما  می گوید  آمریكا 
ایران  در  شیعه  بلندپروازِ  پرنده ی  به  ما  تیر 
نمی رسد و ما نمی توانیم شیعه را شكار کنیم 
بال  دو  با  که  چرا  بیاوریم،  در  پا  از  را  او  و 
می پرد و تا وقتی که با این دو بال می پرد، 
نمی شود او را شكار کرد و آن دو بال، یكی 
انتظار نسبت  از  بال عدالت خواهی است که 
به حضرت مهدی گرفته شده است و بال دوم، 
این  شیعه  به  که  است  حسینی  عاشورای 
از  و  نمی هراسد  مرگ  از  که  داده  را  قدرت 

مرگ  و  می کند  استقبال  خدا  راه  در  مرگ 
در راه خدا را افتخار می داند. هر روز این دو 
بال در ایران اسالمی قوی تر می شود. تا زمانی 
که با این دو بال حرکت کنیم، دشمن موفق 
نمی شود و همیشه -کمافی السابق- ما موفق 

هستیم که ضربه ی کاری به دشمن بزنیم.
خدایا! زندگی ما را علوی کن؛ مرگ ما 
را حسینی مقّدر کن؛ حشر ما را فاطمی قرار 
والیت همراه  با  آخرت  و  دنیا  در  را  ما  ده؛ 
بدار. خدایا! تو بزرگ ترین نعمت خودت که 
به  را  است  اسالمی  مقدس جمهوری  نظام 
برکت غدیر به ما دادی، شكر این نعمت را با 
دفاع همه ی آحاد مردم از این نعمت محقق 
و  نمیران  شهدا  مدیون  را  ما  خدایا!  فرما. 
شهدای ما را که ذخیره ی بزرگ ما هستند 
شفعای ما قرار بده. خدایا! دشمن ما روسیاه 
محوش  است  ناتوان  و  کن  ذلیلش  است 
را  کافی  استقامت  ما  ملت  به  خدایا!  کن. 

کمافی السابق عنایت فرما.

بی اعتنایی به دستورات رهبری؛ عامل ضربه پذیری 
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