
 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 .الاطهرین المنتجبین سیّما بقیّةالله فی الارضینربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محّمد و آله الّطاهرین و علی آله الاطیبین  الحمدلله

 

ی هه یک پدیده-بسهی  آموزی بور و نشها  رار هه ی بسهیار میید و رر ی امروز حقیقتاً جلسههآمدید؛ جلسههخیلی خوش  

ز رر هشور حضور ی بخشههای مورر نیارر همه ظرفیّتی رارر هه میتواند -نظیر انقلاب اسهلامی و از ابتاارا  امام بررووار اسه هم

هنندوا  و سخنرانا  امروز رر واقع پوشش رارند به اغلب بخشهای مورر های مشال را باز هند. جمع صحب فعّالی راشته باشد؛ میتواند وره

سههتا   شههالالله رر مورر این نظرا  رونیاز هشههور؛ پیشههنهارهایی هررند؛ پیشههنهارهای میید و بسههیاری از اینها قابل اجرا. البتّه ما ا 

پیشههنهارهای روسههتا  بایسههتی جمعی را ب ماریم هه بررسههی هنند جوانبش را  ملاحظه هنند و این پیشههنهارها را به عمل نرریک هنند. 

 .ی این براررا  و خواهر محترمی هه صحب  هررند و بیاناتی ]ارائه[ هررندصمیمانه تشاّر میانم از همه

 

آورر  اماانا  و به  بسی  یعنی ِورری عمیقی اس . ی بسیار مهمّی اس   مسهلههی بسی   مسهلطور هه عرض شهد مسههلههما   

ی آنچه را انقلاب اسلامی اور همهخط هرر ِ ظرفیّتها برای رسهید  به مقصهور رر یک امری هه مورر توّجه اسهه ؛ این معنای بسههی  اس . 

آمد. سازما  مقاوم  بسی  هه وجور میلَن ی مهمّی رر هارهایش به  قطعاً نداشه   را مررمی و عمومی بسهی  ولی راشه   راریم امروز  ما

ی بسی  عمومی مررمی اس . این یافتهی هارآمدی اسه   یک نماری از بسهی  عمومی مررمی اس ؛ بخش سازما بحمدالله امروز مجموعه

ی بخشها پراهنده اس . مخاطب مهم رر همه وظایف مهمّی را برعهده ورفته اس ؛ این وظایف بررگ و حسّا  و -سهازما  بسی -سهازما  

سههاو و پیر و مرر و ز  و همه  مخاطب این این حرهه  و این اقهدام فقط جوانهها نیسههتنهد  فقط مررا  نیسههتند؛ جوا  و نوجوا  و میا 

رند نیروی انسانی رهی و تمرهر حسّها  سهازما  مقاوم  بسیجند. رر هر نظامی  رر هر هشوری  آ  عنصری هه حرن نهایی را میسهازما 

ولو -هش و فعّاو خورشا  هه تنبلی را هنار وذاشتند و رنباو هار را ورفتند ی مارّی عالم با نیروی انسانی زحم اسه . هشهورهای پیشرفته

ما  رسیدند رر هی اوجی های نیروی انسانی به یک نقطهخاطر پی یری نیروی انسهانی و تواناییبه -رر طلب رنیا  ولو رر راه رنیا و برای پوو

ای  رنباو رنیاطلبی باشند و تلاش هنند  به آ  ای  جامعهاور مجموعهی الهی می وید هه ی الهی اس . وعدهی مارّی؛ این هما  وعدهمسهله

هم ( ۲؛)مِن عَطآلِ رَبِّک ؤُلآلِٰ  ه وَ ؤُلآلِٰ  : هُلًّا نُمِدُّ همیرسههند؛ اور رنباو ارزشهههای معنوی و تعالی حقیقی باشههند و تلاش هنند  به آ  میرسههند

قدر منتها آ  هسانی هه همّتشا  فقط بهطلبا  را خدای متعاو همک میاند؛ طلبا  و تعالیرنیاطلبا  را خدای متعاو همک میاند  هم ارزش

 .تّه این]طور[ اس های زندوی مارّی اس   به همین میرسند؛ معنای زندوی حقیقی را نمییهمند  طعم معنویّ  را نمیچشند؛ البفراورره

 

انقلاب اسههلامی یک پیشههنهار جدید  یک حرن نو برای زندوی انسههانها بور. رنیای اسههیر قدرتمندی و بازی قدر  قدرتمندا  هه   

سم  مهالک اخلاقی و مهالک ووناوو  فاری  احتیاج به یک سخن نو راش ؛ این خاطر حیظ قدر  خورشها  مررم را سههوی میدارند بهبه

انقلاب اسلامی تولید هرر  ایجار هرر و آ  را عرضه هرر. این سخن نو عبار  از این اس  هه بشریّ  میتواند به پیشرفتهای ماّری  سخن نو را 

و   همراه با هسب رضای  پرورروار و همراه با حیظ ارزشهای الهیپیشهرفتهای علمی  پیشهرفتهای باب و مناسبِ ارزش انسانی رس  بیابد  
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 رر ریدار بسیجیا  مقام معظم رهبری بیانا 
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 برای بهشهه  یک نشهههه همین رر و بدهد نجا  اندآورره وجور به معنویّ  از رور سههیاسههتمدارا  و عالم طلبا قدر   ی ههرنیا را از جهنّم

 .ورب اسلامی انقلاب پیام این. متعاو خدای با ارتباط بهش  وظییه  احسا  بهش  آرامش  بهش  اطمینا   بهش  بیاورر؛ وجور به بشریّ 

 

 باشد عدالتی نباید بی بتّه یک بایدها و نبایدهایی وجور راشه . اور ننین رنیایی بخواهد به وجور بیاید  رر مقام تحقّق این پیام ال  

 باشد؛باید فسار عملی و فسار فاری ن باید غری شد  رر شهوا  نباشد   باید تیاو  طبقاتی و شاافهای طبقاتی نباشد  باید استبدار نباشد

 باید احسا  وظییه باشد  باید اخلاص باشد ایل یک ننین اجتماعی اس . بایدهایی هم وجور رارر: ی تشهاینها نبایدهایی اسه  هه لازمه

 .اینها هم بایدها اس  باید جلب رضای خدای متعاو هدن باشد؛ باید هار باشد  باید مجاهد  باشد  باید تلاش باشد 

 

بور؛ « جمهوری اسلامی»ی ها و هدفها را رر خور جمع هند هلمهی بایدها و نبایدها و ارزشها و آرزوقالبی هه توانسه  این مجموعه  

ی مررم  ی به قوّ  مررم  قدر  مررم  ارارهیعنی تایه« جمهوری»«. جمهوری اسلامی  نه یک هلمه هم  نه یک هلمه زیار»امام فرمورند لذا 

رر راه خدا  یعنی برای خدا  « اسلامی»و  پیشهرف  اس ؛ترین عامل ایما  مررم  ابتاارا  مررم؛ یعنی نیروی انسهانی  هما  نیری هه مهم

این معنای جمهوری اسلامی اس ؛ این حرن نویی بور رر رنیا. هسانی هه رم از متوجّه به رضای الهی  رر نهارنوب ارزشهای الهی و اسلامی. 

اّما فری اس  بین آ  اسلامی هه رر نهارنوب یک اسهلام میررند  رر رنیا بورند و هسهتند؛ زیار هم بورند  به شالهای ووناوونی هم بورند؛ 

نظام سهیاسی رر یک هشور تحقّق پیدا میاند  با آ  اسلامی هه رر مقاله و نوشته و سخنرانی و ویت وهای ووناوو  رر راخل نظام جاهلی و 

با هم خیلی تیاو  رارر. جمهوری  طاغوتی اس ؛ اینها نظام طاغوتی پخش میشهور و ویته میشهور و تارار میشور اّما زندوی واقعی زندوی

رر  -یعنی هشور ایرا -ی جغرافیایی ی جغرافیایی و یک محدورهاسهلامی اسهلام را  اسلام مورر آرزوی مسلمین را  رر راخل یک مجموعه

اهاری مّل  تحّقق قالب یک نظام سهیاسهی تحقّق بخشید. این به همک و هدای  پرورروار و بیداری و هُشیاری امام بررووار و مجاهد  و فد

 .پیدا هرر  پایه وذاشته شد  طرح اوّلیّه ریخته شد

 

البتّه تا رسهید  به آ  مقصهور اسهاسی و اصلی فرسن ها فاصله بور و هس ؛ اشاالی ندارر؛ این فرسن ها فاصله را بایستی ما طی   

ی اهدان وق  همهنه حاوم  اسلامی را تشایل رارند  آ جور بور؛ روزی هه نبیّ مارّم اسلام رر مدیهنیم. رر اصلِ پیدایش اسلام هم همین

جور بور؛ اینها بتدری  بایسههتی تحقّق پیدا هند و تحقّق اسههلامی رر آ  زما  و رر آ  اَوا  محقّق نبور  تا آخر عمر مبارپ پیغمبر هم همین

اشد یا نداشته باشد. بسی  یعنی آ  نیری هه این نقیصه پیدا میارر؛ بست ی رارر هه آ  نیروی انسانی لازم و بااراره و باعرم حضور راشته ب

ی هسانی هه رر بخشهای مختلف را تأمین میاند؛ بسی  یعنی ایناه آحار نیروی انسانی  خور را موظّف بدانند برای تحقّق اهدان عالیه؛ همه

شوری  تلاشهای ووناوو   تلاش رهای ووناوو  مشغوو تلاشند: بخشهای نظامی  غیرنظامی  ارتش  سپاه  نیروی انتظامی  بخشهای مختلف ه

اند. رر میدانهای مختلف  وقتی احسا  ]وظییه[ هنند و همین حره  را  همین هدن را  همین شیوه را ممشای خورشا  قرار بدهند  بسیجی

   ی بسی   عنوا  بسیهلمه البتّه عرض هرریم بحث سازما  بسی   بحث ری ری اس ؛ این یک نمار اس   یک بخش مشخّص فعّاو اس   امّا

 .ی آحار مررمی رارر هه فعّالندتایه بر روی همه

 

ی بسیار مهم و اثروذار و لازمی و امّا سهازما  مقاوم  بسهی  هه یای از ارها  سههپاه پاسدارا  انقلاب اسلامی اس ؛ یک مجموعه  

اراره  یک خواس   یک ایما   یک روح ابتاار هستید. صدها ای از یک فار  یک اسه . هرهدام از شهما هه رر اینجا حضور رارید  مجموعه

 ؛ یعنیبرابر یا شهاید هرار برابرِ این جمعیّتی هه اینجا تشریف رارید  آحار مررم هستند  غالباً ]هم[ جوا ؛ آنها هم همین خصوصیّا  را رارند

ی این ک قدر  حرهتند. آنچه مهم اسه   این اس  هه همهاند  یک قدر  تولیدند  یهرهدام یک فارند  یک عرمند  یک ایمانند  یک اراره

افرایی هنند. سههازما  مقاوم  بسههی  رر سپاه  این وظییه را به عهده رارر؛ ها به همک یادی ر بیایند و همی این عرمها و ارارهنیروها  همه

 .ی اینها اس ای اس  هه بر عهدهوِ تحرّپ؛ این وظییههای فعّاسازی و قرار رار ِ این توانها و نیروها و عرمها رر شباهی هماهنگوظییه



 

ی های ووناوو   رر همهی سههازندوی  رر زمینههنر  رر زمینه یی هشههاورزی  رر زمینهی صههنع   رر زمینهملاحظه هررید؛ ما رر زمینه 

ز راریم؛ نیاز به حره   نیاز به فار  نیاز به تصمیم  ها  هم حرن راریم هه بخشهی از حرفها را این روستا  رر اینجا بیا  هررند  هم نیازمینه

زم انیاز به عرم راسخ  تا بتوانیم به آ  مقاصد حقیقی و والای جمهوری اسلامی  خورما  را برسانیم  هشورما  را برسانیم؛ اینها همه حره  ل

. و شما ناوها  مشاهده ن رِی این نیرو تحّقق پیدا میاندجانبه. این تحرّپ با سهازماندهی نیروی مقاوم  بسی  و همهرارر  تحرّپ لازم رارر

میانید هه یک حره  عظیم سهازندوی و تولید و پیشهرف  رر بخشههای مختلف  همراه با ایما   همراه با بصیر   همراه با اخلاص از سوی 

ی قاوم  بسههی  این اسهه  و این وظییهنند میلیو  جمعیّ  رر هشههور به راه افتاره اسهه ؛ این خیلی نیر مهم و بابرهتی اسهه ی نیروی م

 .سن ینی اس  هه بایستی انجام ب یرر

ها وجور رارر. اِعماو رشمنی از سوی رشمنا  خدا رشمنی شدنی نیس ؛رشهمنی رشهمنا ِ حق و رشهمنا  خدا تمامعریرا  منی   

اور رر طرن مقابل ضعف مشاهده هنند  ببینند  بسهت ی به این رارر هه ملاحظه هنند هه نقدر توانایی اِعماو رشهمنی و خصهوم  را رارند؛

ای. آ  هسههانی هه از رهر عنوا  رشمن ناراح  وونه ملاحظهمیتوانند این رشهمنی را اِعماو هنند  این رشهمنی را اعماو میانند بدو  هی 

ور ننانچه رشمن مجاو پیدا باند  رر آنها غافلِ از این مسهله هستند؛ غافلند از ایناه ا«ی قدر می ویید رشمن رشمننرا این»میشهوند هه 

 وارر آورر  ضربه هی  تأمّلی نخواهد هرر. نباید این مجاو را به رشمن رار؛ نباید رر مقابل رشمن عملی  سخنی  حالتی رر ما مشاهده بشور

ین یک اصل ُعقلایی هه او را تشهویق هند به ضهربه زر  و رشهمنی هرر  و اِعماو خصوم . این یک اصل اس ؛ یک اصل همیش ی اس ؛ ا

 .اس 

 

ی القَومِ نا عَلَای هه رر اوّوِ این جلسه خواندند ]مییرماید[: رَبَّنَا اغیِر لَنا رُنوبَنا وَ اِسرافَنا فی اَمرِنا وَ ثَبِّ  اَقدامَنا وَ انصُراین آیا ِ هریمه  

اوم  هه رر هنار پیامبرا  ایستارند و از خدای متعاو هسهانی هه ایسهتارند  رزمندوا   سهلحشورا   قهرمانا ِ میدا  مقآ ( 9)فرین ٰ  الک

جور نیس  این 4الأخِرَة ثَوابِ حُسنَ وَ الدُّنیا ثَوابَ اللهُ هُمُٰ  همک خواسهتند و حره  هررند  خدای متعاو ایستاروی اینها را پاراش رار؛ فَها 

ه  فقط ثواب آخر  نیسهه   ثواب رنیا هم هسهه . ثواب رنیا هه اور رر راه خدا مجاهد  هنید  فقط خدای متعاو بهشهه  به شههما بدهدی ن

ثواب رنیا این اس  هه  سربلندی یک هشور اس ؛ سربلندی یک ملّ  اس   پیشرف  اس  اقتدار اسه    ثواب رنیا عرّ  اسه  نیسه   

طور رائم با وز شد تا امروز همیشه بهما از اّولی هه انقلاب پیر-ی رشمن مواجه بوره ساو هر روز با توطهه 9۳جمهوری اسهلامی رر طوو این 

حاو امروز صدها برابر  ررعین -ایمهای ووناوو ِ رشمنانما   یعنی استابار جهانی و صهیونیسم و ارتجاع و ]مانند اینها[ مواجه بورهرشمنی

.   توانایی پیدا هرریم  اقتدار پیدا هرریمایم  پیشرف  پیدا هرریمشهاید بشهور وی  هرارها برابر رر ابعار مختلف  از اوّو انقلاب جلوتر رفته

نی ایمااعتقاری و بیتحلیل میانند. فرض بیرمایید ن اه میانند  رر یک بخشی  بی( ۵)ومعوجها ه ررسه  تحلیل بشور مسائل هشوری بعضی

هوری اسلامی رر هشور ضعیف شده؛ اعتنائی را رر بعضهی مشهاهده میانند  این را رلیل می یرند بر ایناه انقلاب رر هشههور و نظام جمو بی

طرن رشمن  تهاجم خورش را تقوی  هرره و تشدید هرره؛ جور نیسه ؛ از اوّو انقلاب هم رشمنانی بورند  مخالیینی بورند. امروز از همهاین

جوانانی هه ساو   9۳از  بعد ایناه. اس  زیبایی و شیوا و مبارپ حره  نه هشور  رر ما منحاو شما ملاحظه هنید  حره  جوانا  موررعین

جور رر صهحنه حاضهر باشند  رر میدا  حاضر باشند و این نه امام را زیار  هررند  نه رورا  رفاع مقدّ  را ریدند  نه انقلاب را ررپ هررند 

د توانستی -ما جوانهایعنی همین ش-رر منطقه  جمهوری اسلامی  ؛ این واقعًا یای از معجرا  انقلاب اسهه .بتوانند رر منطقه اثروذاری هنند

هایی هه هشیده بورند برای این ]بور[ هه این آمریاای مسهتابر را به زانو رربیاورید و شهاسه  بدهید. تمام تلاشهایی هه میاررند و نقشه

یدا وم  را هه وسترش پی اینها رر واقع همین بور هه این تیّار انقلابی را  تیّار مقامنطقه را از تیاّر انقلابی و اسهلامی رور هنند؛ هدن همه

 !هرره رر منطقه  این تیاّر را از بین ببرند و رفن هنند  ]ولی[ بعاس شد

ایناه بتوانند رر این منطقه ای هه رشمنا  به وجور آورره بورند برایی سرطانیماجرایی هه رر سهوریه و عرای به وجور آمد  غّده 

غدّه را توانستید رفع هنید  توانستید منهدم هنید؛ جوانها توانستند؛ همین جوانهای مؤمن. ای را علیه جریا  مقاوم  ایجار هنند  این حارثه



ی وافر وارر این میدا  مجاهد  شهدند و رشمن را به زانو ررآوررند  اینها از هما  احسا  بسی  و رر واقع آ  هسهانی هه با شهوی و علاقه

 .مند بورند  برخوررار بورندنیروی بسی  بهره

 

ی خدما   رر سازندوی ی فنّاوری  صنع  و هشاورزی  رر مسهلهی علم  رر مسهلهجور اس . ما رر مسهلهی بخشهها همینهمهرر   

ی همین شما براررا  و خواهرا  بسیجی وسیلههشهور  رر مسائل معنوی و فرهن ی  رر مسائل هنری  میدا  هار بسیار وسیعی راریم هه به

اند؛ ها انسهها  هم رر هشور هستند هه جرو سازما  بسی  نیستند اّما بالقّوه بسیجی  باید انجام ب یرر. میلیو عنوا  پیشهروا  این میدابه

ای ]اس [ هه العارهتوانایی حضهور رر این میدانها رر آنها هم وجور رارر  اورنه جرو سهازما  بسهی  هم محسوب نیستند. این ظرفیّ  فوی

 .ی عظیم را راره اس ا سپاس راریم  خدا را شاهریم هه این ظرفیّ  را  این سرمایهامروز رر هشور وجور رارر. خدا ر

 

خصوصیّاتی هه رر بسی  لازم اس  و معتبر اس  و وجور راشته اس  بحمدالله  این خصوصّیا  را ن ه رارید. بسهی  را حیظ هنید.   

جوا  مؤمن ما باید  فهم ترفندهای رشمن اس . با رشمن اس ؛ یهای مقابلهراه شناسی اس ؛رشمن بصیر  اس ؛یای از این خصهوصیّا  

ی مسائل شخصی زندوی  تیاو  هند؛ رر زمینههای رشهمن این اسه  هه او را نسهب  به ارزشهای عملی اسلامی بیبداند هه یای از شهیوه

 .مسائل خانواروی  مسائل ووناوو 

 

بینید طور میایناه ما نمیتوانیم  نمیشور رر مقابل اینها ایستار؛ هه همین کردن جوانهای ما است؛های دشمن ناامید یکی از شیوه  

نیرها را رر فضهای جامعه بپراهنند هه نمیشور رر مقابل اینها ایستار؛ نرا نمیشور  اند هه همین ای بلندووی رشهمن شهدهمتأسّهیانه عدّه

ی موارر بر رشمن پیروز شدهی نطور شما می ویید نمیشور  مّل  همهخواهی رشهمنا  ایستاره اس  و رر اسهلامی رر مقابل زیاره جمهوری

ر  هه آمریاا پشتیبانش بوی ریرپایی بور رر این هشور  قلع هند و رور بیندازر؛ ررحالیی خبیثهایرا  توانسه  نظام پارشهاهی را هه شجره

د  توانس  مبالاتی رر آ  موج میرناعتقاری و بییر و الحار و بیاروپا پشتیبانش بور  همین مرتجعین منطقه پشتیبانش بورند. رر رنیایی هه ه

ی ابعارش وجور بیاورر؛ توانس  این حاوم  را حیظ هند؛ توانس  این نظام جمهوری اسلامی را با همه یک حاومتی را بر اسها  ارزشها به

توانس  عوامل و عناصر قدر  و اقتدار را برای این نظام به روز توسعه بدهد؛ رر این هشهور ن هبانی هند و ن هداری هند و حیظ هند و روزبه

یای از عناصر اقتدار توانایی نیور رر افاار و  های نظامی اس  یای از عناصر اقتدار توانایی یای از عناصهر اقتدار علم اسه  وجور بیاورر. 

عد اس ؛ ب نطور شما می ویید نمیتواند  بعد از این هم همین وجور بیاورر برای خورش  اینها را توانس  به های ملّتهای ری ر اس ؛اندیشهه

ی شما جوانها  وسههیلهی اهدان والایی هه ترسههیم هرره اسهه  برسههد؛ بهاز این هم به توفیق الهی انقلاب اسههلامی خواهد توانسهه  به همه

ه ایم هه میتوانیم. توانستن فقط بانیم؛ ما تجربه هررهی نسل مؤمنی هه امروز رر هشور بحمدالله پراهنده اس  و وجور رارر. ما میتووسیلهبه

ند هه ی یأ  میخوانها آیهایم هه میتوانیم. بعضیصِرن یک اعتقار نیس   فقط اعتقار به غیب نیس   ]بلاه[ به نشم خورما  مشاهده هرره

پی هه رر این رری پیلاحظه هررید این نند توطههی قدرتها را بانیم و رورربایسههتی ]رارند[ رر مقابل قدرتها؛ نه  شههما م]بهایهد[ ملاحظه

از  وجور آورره بورند  همه با اقتدار جمهوری اسلامی نابور شد  از بین رف ؛ یایمنطقه  آمریاا و صههیونیسهم و ارتجاع عرب و ری را  به 

ا همّ  مررا  مؤمن  با هّم  هسانی هه نیروی ی وروه تاییری غیر انسهانی راعش بور هه خب بحمدالله با همّ  جوانا   بآنها همین مسههله

مقاوم  را قبوو راشهتند  نابور شد  از بین رف ؛ خب این هار هونای نیس   هار خیلی برروی اس ی رر خور بعضی از این هشورهای مجاور 

شهدند  وارر میدا  شدند  موّفق شدند  ننین حرهتی را انجام رار  امّا خب وارار ننین عملی را  اینما هم واهی باور نمیشهد هه میتوا  این

 !عملههاً جور بههه سههطّ مّلتههها و بههه ووش مّلتههها میرسهههد؛ پهیهام جهمهههوری اسههلههامههی  پههیههام انههقلههاب  اینبهاور ههررنهد. 

 

ثبا  رر این راه  استقام  رر این . عریرا  منی ثبا  لازم اس  مجاهد  لازم اس   -جرو شرطهای لازم اس -بصهیر  لازم اسه    

سعی هنید محیط خورتا  را  پیرامو  خورتا  را  عناصر مرتبط با خورتا  را و   ترین عوامل پیشهرف  اسه .ترین و مهمز واجبراه  یای ا



یروز ًا پپیش از همه  ررو  و رو خورتا  را وفارار و باثبا  ن ه رارید نسب  به این آرمانها و نسب  به این راه و نسب  به این اهدان والا؛ قطع

شالالله به توفیق الهی همین نیرهایی را هه امروز ما می وییم   قطعاً پیروزی با شما خواهد بور. و من میبینم آ  روزی را هه ا خواهید شهد

ی اقتصاری هارهای زیاری لازم باید بشور و خواهد شد  شما جوانا  عریر خواهید وی  این هارها انجام ورف   این هارها شد. امروز رر زمینه

هارهای فراوانی اس  هه باید انجام بدهیم؛ رر  -هه ضهعیهای ما اسه -ی تولید و اشهتغاو و این نیرها ا انجام بدهیم؛ رر زمینهاسه  هه م

ریری و اقدام و شروع و پیشرف  و وذراند  مراحلی ی فرهن ی هارهای زیاری اس  هه باید انجام بدهیم؛ این هارها امروز رر حدّ برنامهزمینه

شالالله آ  روز خیلی رور شالالله به بهترین وجهی انجام خواهد ورف . روزی هه ا ی این هارها ا اسه   امّا یک روزی هم همه از این هارها

نخواهد بور  نیروهای جوا  و مؤمن خواهند توانسه  معضهلا  اقتصاری را رر هشور حل هنند  پیشرفتهای علمی را مضاعف هنند  از لحا  

ی زوایای این هشور ی انقلاب و میاهیم قرآنی و معارن اسهلامی را رر سرتاسر هشور و رر همهفرهن ی و برجسهتهفرهن ی تسهلّط محتوای 

ی شهالالله  تحقّق پیدا خواهد هرر به هوری نشم رشمنا . البتّه رشمنا  هر روزی توطههشهالالله ب سهترانند؛ این هارها خواهد شهد ا ا 

هارِ ما  قبل از آناه رشههمن بهدیدی را مطرح خواهند هرر؛ بایسههتی نیروهای مبتار و مؤمن و آمارهی جدیدی و ترفند ججدیدی  یک حیله

بخواهد ترفندی را اجرا باند و شه رر جدیدی را وارر میدا  باند  آماره باشند؛ هم پاسخ بدهند  هم پیش یری هنند از آنچه رشمن ممان 

 .اس  انجام بدهد

 

شالالله پرورروار شهالالله خداوند به شهماها نشا  بدهد. و ا های بررگ را ا محیو  بدارر و پیروزی شهالالله شهماها راخداوند ا   

مررم هما  هشورها یا -ی شهدای عریر ما را  نه شهدائی هه رر میدانهای جنگ رر سوریه یا رر عرای به شهار  رسیدند متعاو ارواح طیّبه

و نه هسانی هه رر راخل هشور تلاش هررند و به شهار  رسیدند  با اولیای  -این میدا  شهدند هشهورهای ری ر؛ جوانهایی هه مؤمنانه وارر

هه -شالالله مقام امام بررووار ما را روز بر عرّ  و موفّقیّ  و اعتلال و سرافرازی و سربلندی ملّ  ایرا  بییرار. و ا خورش محشور هند و روزبه

 به را خورما  هه بدهد توفیق شههالاللها  هم را ما ببرر  بالاتر روزروزبه اُخروی مقاما ِ علّیینِٰ  اعلیرر  -این راه را ایشهها  به روی ما باز هرر

 .هنیم نرریک شهدا سعارتمند هاروا  این

 

 الله و برهاتهوالسّلام علیام و رحمة

 

 لشار محمّدعلی جعیریسررار سر -ی بسی  برورار شدمناسب  فرا رسید  هیتههه به-ر ابتدای این ریدار ر-0
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