
دشمنان ما با دو ابزار »توطئه و فتنه« و 
»تحریم« به جنگ ما آمده اند که غیر از این 
دو ابزار، چیزی برای آنان باقی نمانده است، در 
درصدد  بسیار حساس، دشمن  موقعیت های 
توطئه است برای این که یک بحران اجتماعی در 
کشور به وجود بیاورد و در این بحران اجتماعی، 

اهداف سوء خودش را انجام دهد.
دو چیز در برابر توطئه دشمن وجود دارد، 

به  نظام« که  اعتماد مردم  و  اول »هوشیاری 
مردم هم به این نظام و هم به مسئوالن نظام 
این اصل توطئه  اعتماد دارند،  معتقد بوده و 
دشمن را از بین می برد و نکته دوم که از اولی 
نیز مهم تر است، حضور مسئوالن در عرصه ها و 

موقعیت های بحران آفرینی توطئه است.
در سوخت رسانی در سطح کشور جریانی 
که اتفاق افتاد، یک آموزه بسیار قابل توجه برای 

مسئوالن و مردم ما در حوادث آینده بود که 
دشمن دست به اجرای یک توطئه زد، با تجاوز 
سایبری به سامانه هوشمند توزیع بنزین، توزیع 
بنزین را دچار مشکل کرد تا شورشی در کشور به 
وجود بیاید، پمپ های بنزین تحت فشار قرار بگیرد 
و به بحران اجتماعی مبدل شود اما خوشبختانه 
هوشیاری مسئوالن در همان لحظه ای که این 

مسئله شروع شد مانع این اتفاق شد.

طراحی توطئـه برای بحـران سـازی اجتمـاعی

به  ظن  حسن  چهاردهم  مؤلفه ی 
نِّ فِي  همسایه است، »َو أَْستَْعِمُل ُحْسَن الظَّ
َكافَّتِِهْم«  سوء ظن امری است که زندگی 

آدم را از امنیت خارج می کند.

حسن ظن داشتن 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.

کالم ما در خطبه اول درباره ی تقوای عملی 

وجود  کردیم  عرض  بود،  همسایه  با  تعامل  در 
مقدس امام سجاد  )ع( در دعای بیست و ششم 
مولفه های  از  مؤلفه  هجده  سجادیه،  صحیفه ی 
همسایه داری را از ذات مقدس احدیت درخواست 
می کنند. ما در هفته های گذشته، یازده مؤلفه از 
از مؤلفه ی  آن را عرض کردیم و سخن امروز ما 

دوازدهم آغاز می شود.

دوازدهم  مؤلفه  )ع(  امام سجاد  حضرت 
قبل  وی  نیاز  رفع  را  همسایه  با  تعامل  از 
و  می کنند  معرفی  کردن  درخواست  از 
می فرمایند »إْعطاء ما يَجب لهم قبل السؤال«1 
اصوالً برخی افراد، حتی افراد خیِّر، متأسفانه 
از  پَس  که  دارند  را  نفسانی  حالت  این 
درخواست نیازمند، نیاز او را برآورده می کنند 

نه پیش از درخواست وی.
که  است  انسان  اخالقی  رذائل  از  این 
راضی به این شود که انسانی در مقابل او ذلت 
به خرج داده و با حالت خضوع، احتیاج خود 
انساِن  رذیله،  این  مقابل  در  کند.  مطرح  را 
دارای فضیلت اخالقی، وقتی نیاِز نیازمند را 
به  کردن  درخواست  اجازه ی  داد،  تشخیص 
او نمی دهد بلکه پیش از اینکه او برای رفع 
نیازش درخواستی کند و تقاضایی را اظهار 

کند، حاجت او را برآورده می کند.
ابراز نیاز کردن ذلتی دارد، اینکه انسان از 
دیگری چیزی بخواهد -چه در ارتباط با رفع 
نیاز و چه در ارتباط با ارتقاء مقام یا توسعه ی 
ثروت- موجب ذلت درخواست کننده می شود.
باال  از  و  نیازمند  نیاز توسط  اعالم  توقع 
و  حاجت  که  نیازمندی  با  کردن  برخورد 
نیازش به حد استیصال2 رسیده، یک رذیلت 
اخالقی است و وجود مقدس امام سجاد )ع( 
در این فراز از دعای بیست و ششم صحیفه ی 
مطلب  یک  به عنوان  را  نکته  این  سجادیه، 

اخالقی بیان می کنند.
محتاج  همسایه ی  با  رابطه  در  انسان 
اگر  و  خودش  از  می تواند  اگر  خویش، 
برای  را  وسایلی  دیگری  جای  از  نمی تواند 
رفع نیاز او فراهم کند. طوری باشد که قبل 

کند،  تقاضایی  او  از  همسایه اش  اینکه  از 
واقعاً  اگر  کند.  برطرف  را  وی  گرفتاری  او 
به عنوان  انسان ها،  در  نفسانی  ملکه ی  این 
)ع(،  اهل البیت  به  وابسته  والیِی  جامعه ِی 
هم زیستی  و  زندگانی  شاهد  آید،  به وجود 
و  رفاه  تأمین کننده ی  و  مسالمت آمیز 

آسایش در جامعه خواهیم بود.
......................................................................

1. صحیفه سجادیه؛ حسین انصاریان، ص 148.
2. درماندگی و به ستوه آمدن

رفع مشکل همسایه پیش از اظهار نیاز

مؤلفه ی چهاردهم حسن ظن به همسایه 
كافتهم«1  في  ن  الظَّ حْسن  أَْستعمل  »و  است، 
از  را  آدم  زندگی  که  است  امری  سوء ظن 
امنیت خارج کرده و موجب می شود زندگی با 
دغدغه آمیخته شود. اولین اثر سوءِ بدبینی به 
همسایگان، متوجه خود انسان است. چنین 
دلواپس  همیشه  خویش  زندگی  در  فردی 
است و دغدغه دارد که از آن ها چه ضرری 

خواهد رسید و چگونه آن ضرر را دفع کند.
دنیا  این  در  آدم  خواهران،  و  برادران 
کلیه ی  کند.  زندگی  دلواپسی  با  نمی تواند 
از  را  است  دلواپسی شما  عامل  که  مسائلی 
زندگی  اگر  کنید.  دفع  خودتان  زندگانی 
حالوت  هیچ  شد،  دلواپسی  با  آمیخته ی 
نخواهد  وجود  زندگی  این  در  شیرینی ای  و 
و  سوءظن  که  جایی  مخصوصاً  داشت، 
باشد،  مرتبط  انسان  نزدیکان  به  دلواپسی 

زن به شوهرش بدبین باشد، شوهر به زنش 
بدبین باشد، همسایه به همسایه بدبین باشد، 
اگر چند تا از این بدبینی ها در زندگی آدم 
امن  نا  را  زندگی  بدهد  هم  دست به دست 

می کند.
چنین  در  شیرینی  و  حالوت  لذت، 
زندگانی  ای از بین می رود لذا نباید به همسایه 
سوءظن داشت بلکه باید با حسن ظن زندگی 
کنید، البته این به معنای این نیست که در 
ارتباطات خود احتیاط نکنید، گاهی حسن 
ظن ها از روی سادگی است. برخی ساده اند 
می بینند  خوش بین اند.  سادگی  روی  از  و 
طرف مقابل درصدد ضربه زدن به او است اما 
می گوید چیزی نیست و با تکیه به ُحسن ظن 

از کنار آن می گذرد، این اشتباه است.
 شما در مسائل زندگی احتیاط را از دست 
یا رفیقی خوش بین  اگر به همسایه  ندهید، 

هستید، هنگام معامله با او باید اهل حساب 
و کتاب باشید و درباره اش تحقیق کنید. مثال 
امضا کنید و  را  بناست پشت چک وی  اگر 
او  برای  وثیقه  عنوان  به  را  خویش  خانه   یا 
بگذارید و یا ضامنش بشوید، به حسن ظن 

اکتفا نکنید.
خویش  حواس  امور  اینگونه  در  باید 
ازدواج.  امر  در  مخصوصاً  کنیم،  جمع  را 
ظن  حسن  به  ازدواج  پیوند  در  نمی توان 
بگوید  کسی  که  نباشد  اینگونه  کرد.  اکتفا 
که فالن آقا، پسِر خوش قد و قامتی است و 

حسن ظن داشتن نسبت به همسایـه

اگر  که  است  این  سیزدهم،  مؤلفه ی 
همسایه ی  بداخالقی دارید، راه عالج بدُخلقی 
وی، بداخالقی متقابل از جانب شما نیست؛ 
بلکه باید در مقابل بدرفتاری او، شما رفتار 

شایسته داشته باشید.
می فرمایند  )ع(  سجاد  امام  ما،  موالی 
ُمِسيئهم  باْلحسان  أَجزي  اللهمَّ  اْجعلني  »و 
ظالمهم«1خدایا  عن  بالتَّجاوز  أُعرض  و 

برخورد مناسب با همسایه ی بد اخالق

بدی های  بتوانم  که  ده  قرار  کسانی  از  مرا 
همسایه های بدرفتار را با نیکی پاسخ دهم و 
اگر ظالم و ستمگری در همسایگی من قرار 
گرفت، بتوانم در مقابل ظلم او گذشت کرده 

و از ظلم و ستم او]درحق خودم[ درگذرم.
و  ظلم  مقابل  در  گذشت  حالت  این   
فضای  بدرفتاری،  مقابل  در  خوش رفتاری 
زندگی اجتماعی ما را یک فضای کامال امن 
قرار می دهد. اگر قرار شد بین دو همسایه، 
گریبان گیری  و  برخورد  مقابل  در  برخورد 
باشد،  داشته  وجود  گریبان گیری  مقابل  در 
دو  هر  از  زندگی  آرامش  و  امنیت  آن وقت 
همسایه گرفته می شود و آنها دیگر نمی توانند 

با امنیت زندگی کنند.
از  غیر  )ع(  سجاد  امام  مقدس  وجود   
این فرمایشی که در صحیفه سجادیه دارند، 
همسایه  حق  مورد  در  الحقوق  رساله  در 
ال  حيث  من  عليه  تستمع  »ال  می فرمایند 
يعلم«2، در کنار همسایه استراق سمع نکنید، 
او  که  ندهید  گوش  را  او  حرف های  جوری 
می فرمایند  بعد  می دانید،  شما  که  نفهمد 

حلمك  تدخر  وال  زلته  تغفر  و  عثرته  »تقيل 
تكون  أن  تخرج  وال  عليك  جهل  إذا  عنه 
اگر  یعنی  درگذرید،  او  لغزش  از  له«3  سلما 
به صورت غیر عمد از او خطایی سر زد که 
موجب گشت برای شما مشکلی یا مصیبتی 
ایجاد شود، از لغزش او گذشته و از خطای او 
صرف نظر کنید و بپذیرید که خطا کرده است 
و آن لغزش را به حساب عمد نگذارید، »وتغفر 
درصدد  و  ببخشید  را  او  لغزش  این  زلته« 

مکافات و برخورد مقابل نباشید.
جوری  شما  عنه«،  حلمك  تدخر  »وال   
به  را  شما  او  که  کنید  برخورد  همسایه  با 
عنوان فردی بردبار و صبور بشناسد و نگوید 

»إذا  است.  بی گذشت  آدمی  من  همسایه ی 
وقتی که حرکت جاهالنه ای  جهل عليك« 
نسبت به شما انجام می دهد از شما بردباری 
این  له«  أن تكون سلما  » وال تخرج  ببیند. 
دست  از  را  بودن  همراه  و  آرامش  حالت 
ندهید، اگر شما با همسایه تان ارتباط دارید، 
در مقابل این جهالتی که انجام داد، ارتباط 
به  را  رفت وآمد  و  نزنید  هم  به  را  خودتان 

سبک قدیم ادامه دهید.
.........................................................................
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2. رسالة الحقوق؛ شیخ محمد حسن آل یاسین، 
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3. همان.
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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.

دشمن به دنبال بحران آفرینی در کشور است

دشمنان ما قباًل در الف های بی محتوای 
روی  نظامی  »گزینه  می گفتند  خودشان 
را  است همین شعار  مدتی  اما  است«،  میز 
هم نمی دهند چون می دانند قدرت نظامی 
ندارند و می دانند با صالبت یک ملت غیور و 
یک امت دالوِر از جان گذشته مقابل هستند.

انقالب و نظام، بعد از 42 سال با جان 

قابل  وجه  به  هیچ   و  آمیخته شده  ما  مردم 
نظام  اخیر،  هفته های  در  نیست،   تفکیک 
کرد  اعالم  را  گزافی  یک الف  صهیونیستی 
که »قصد حمله به مراکز هسته ای ایران را 
ادعای  هم چنین  پیش  وقت  چند  داریم«، 
تعیین  نیز  را  آن  تاریخ  حتی  و  بود  کرده 
کرده بود ولی به همان نقل تاریخ باقی ماند 
و جرئت اقدام نداشت، اآلن هم که این حرف 
را زد همه مسخره کردند و گفتند آن وقت 
که زمان تعیین کردی، غلطی انجام ندادی؛ 
صهیونیستی  نظام  اگر  است  معلوم  این 

بزند،  حرکتی  چنین  به  دست  بخواهد 
نابودی خودش که چند سال دیگر است را 

تسریع کرده است.
مقتدری  نظام  که  نیست  این طور 
ایران  اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  مثل 
نامشروِع  زنازاده  که  کند  نگاه  بایستد 
آمریکا، اسرائیل حمله کند و ایران هم هیچ 
وجب  به  وجب  ندهد،  نشان  عکس العملی 
اسرائیل زیر موشک ها قرار می گیرد و دیگر 
مفهومی در دنیا به اسم کشور اسرائیل باقی 

نخواهد ماند.

دشمنان ما با دو ابزار »توطئه و فتنه« و 
»تحریم« به جنگ ما آمده اند که غیر از این 
دو ابزار، چیزی برای آنان باقی نمانده است، 

در موقعیت های بسیار حساس، دشمن درصدد 
توطئه است برای این که یک بحران اجتماعی 
بحران  این  در  و  بیاورد  وجود  به  کشور  در 

طراحی توطئه برای بحران سازی اجتماعی

خیلی زیبا حرف می زند لذا دختر نازنیش را 
به عقد او در بیاورد و بعدا معلوم شود انسان 

نامناسبی است.
خانواده  یک  با  کردن  وصلت  از  پیش 
یک  تشکیل  در  کنید.  بررسی  و  تحقیق 
زندگی، یک زن هرچقدر قوی باشد سرنوشت 
عنوان  به  که  است  مردی  آن  دست  به  او 
شوهر به او تکیه کرده است، َکفیل او آن مرد 

است. نمی شود گفت فرزند من ُعرضه دارد 
را جمع می کند، خیر  زندگی اش  و خودش 
این گونه نیست، اگر خدای نکرده درگیری ای 
بین زن و شوهر پیش بیاید، آن وقت روشن 
چه  و  است  زیاد  چقدر  مرد  قدرِت  می شود 
می گیرد؛  صورت  خانم  این  به  ظلم هایی 
نیرومند و  را خیلی  درعین حال که خودش 
قوی و مسلط بر شوهر می بیند. لذا در اصل 

بلکه  باشد  نباید  معیار  ظن  حسن  ازدواج 
تحقیق و بررسی معیار شما باشد.

خدایا! به عزت اولیائت توفیق فهم معارف 
دین به همه ی ما کرامت فرما.

از  زندگی  سبک  آموزه های  پروردگارا! 
منابع دینی را برای ما تکمیل گردان و نقطه ی 
کمال زندگی دینی و اسالمی ما، نقطه ی فرج 

و ظهور موالیمان بقیه اهلل تعجیل فرما.
خدایا! ارواح مطهره ی شهدا و روح مطهر 
امام بزرگوار را از همه ی برکات زندگانی ما 
مقام  برکت  پر  سایه ی  و  گردان  بهره مند 

معظم رهبری را بر سر ما مستدام دار.
در  را  آسمانی ات  رحمت  نزوالت  خدایا! 
این سرزمین والیی، با رحمت و برکت، بدون 

ضرر و زیان نازل گردان.
..........................................................................
1. صحیفه سجادیه؛ حسین انصاریان، ص 148.

اجتماعی، اهداف سوء خودش را انجام دهد.
دو چیز در برابر توطئه دشمن وجود دارد، 
اول »هوشیاری و اعتماد مردم به  نظام« که 
مردم هم به این نظام و هم به مسئوالن نظام 
معتقد بوده و اعتماد دارند، این اصل توطئه 
دشمن را از بین می برد و نکته دوم که از اولی 
نیز مهم تر است، حضور مسئوالن در عرصه ها و 

موقعیت های بحران آفرینی توطئه است.
در سوخت رسانی در سطح کشور جریانی 
آموزه  یک  افتاد،  اتفاق  پریروز  و  دیروز  که 
ما  مردم  و  مسئوالن  برای  قابل توجه  بسیار 
به  دست  دشمن  که  بود  آینده  حوادث  در 
به  سایبری  تجاوز  با  زد،  توطئه  یک  اجرای 
بنزین  بنزین، توزیع  سامانه هوشمند توزیع 
کشور  در  شورشی  تا  کرد  مشکل  دچار  را 
کند،  پیدا  ادامه  قضیه  این  بیاید،  وجود  به 
به  و  بگیرد  قرار  بنزین تحت فشار  پمپ های 
بحران اجتماعی مبدل شود اما خوشبختانه 
که  لحظه ای  همان  در  مسئوالن  هوشیاری 
این مسئله شروع شد و مردم مقداری دچار 

مشکل شدند، مانع این اتفاق شد.

با شرکت نکردن رئیس جمهور در نشست 
وزرای خارجه کشورهای همسایه و سرکشی 
از وزارت نفت و پمپ بنزین های سطح شهر به 
 منظور نظارت بر حل مشکل مردم، مشکلی که 
فکر می کردند حداقل یک هفته طول می کشد 
تا برطرف شود و بحرانی همچون بحران سال 

1398 ایجاد می کند مدیریت شد.
هوشیاری مسئوالن، پای کار بودن آنان، 
اعتماد مردم و توجه مردم به بحران آفرینی 
دشمن، دشمن را بیچاره کرده، نقشه اش را 

خاک کرده است.

در  مردم  شما  بیداری  و  هوشیاری  این 
به  نظام  که  اعتمادی  و  انتخاب  دادن،  رأی 
و  است  مطلب  واقعیت  و  قضیه  اصل  دارید، 
این حذاقت مسئوالن و آگاهی شان نسبت به 
مسئله و پای کار بودن، طرف دیگر قضیه است.

در اتفاقات اخیر دو مسئله انجام گرفت، 
دوم،  و  بحران جلوگیری شد  از  این که  یک 
که  شد  صادر  دولت  طرف  از  اعالمیه  یک 
این دولت پای نیاز مردم، پای مسائل داخلی 
کشور و پای احتیاج مردم، جدی تر و محکم تر 

از مسائل خارجی و بین المللی ایستاده است.

با تحـریـم هـا دو راه مواجهـه 

این  و  پارسال  و  امسال  مال  تحریم که 
دولت و آن دولت نیست، از روزی که جوانان 
غیور انقالبی ما به تعبیر امام بزرگوار »انقالب 
جاسوس خانه  و  آوردند  وجود  به  دوم«1 
آمریکا را تصرف کردند، تحریم در این کشور 

ادامه دارد.
رهبری در یکی از فرمایشاتشان فرمودند 
»این تحریم دو راه دارد، این که بگوییم ضربه 

نزد و خسارت نداشت، نخیر این ها را داشت 
لغو تحریم  دارد؛ یک  راه  راه  اما دو  قبول  و 
دست  این  و  شود  لغو  تحریم ها  که  است 
باید  دشمن  نیست،  ما  دست  است،  دشمن 
دشمن  هم  دشمن  و  کند  لغو  را  تحریمش 
وقتی  دشمنی اش  عالِم  در  دشمن  است، 
یک راهی را پیش گرفته و به این نتیجه رسید 
که این راه اثرگذار است، بدتر می کند و دست 
دشمن  یک  به  نمی شود  پس  برنمی دارد«، 
خون خوار سنگدِل آرزومند در جهان خواری 
که راه خودش را در این مسیر دیده، اتکا کرد 
که بیا این تحریم را لغو کن. تا اآلن هرچه 
رفتند به طرف دشمن برای لغو تحریم ها بدتر 

شده و هیچ نتیجه ای نداشته است.
راه دوم، فرمودند »خنثی سازی تحریم« 
است، در حرکت اقتصادی خودمان برنامه ای 
اثر  ما  جامعه  در  تحریم  که  بگیریم  پیش 

یک  ببریم؛  بین  از  را  تحریم  آثار  و  نکند 
تحریم  را  لبنان  آمریکا  کوچک،  نمونه 
و  بنزین  کشتی های  این که  به مجرد  کرد، 
سوخت به  طرف لبنان رفت، قبل از رسیدن 
را  خود  تحریم  فرانسه  ایرانی،  کشتی های 
لغو کرد، رهبری فرمودند »این خنثی سازی 

تحریم کار ماست«2. 
حکمی  رئیس جمهور  مهرماه،   25 در 
اقتصادی  گروه  و  اول  معاون  برای  را 
عرصه  وارد  این ها  که  کرد  صادر  دولت 
حرکت های اقتصادی در خنثی سازی تحریم 
خصوص،  این  در  دارند  طرح هایی  شوند، 
باید  طرح ها  این  داد  حکم  رئیس جمهور 
اجرا شود که اقدام شد و امیدواریم به  زودی 

طرح ها پیاده شده و اثر بگذارد.
داشته ها  تکیه بر  تحریم  خنثی سازی 
نقطه  به  دستیابی  تا  داخلی  توانایی های  و 



67

تا  که  است  جامعه  در  تحریم  شدن  بی اثر 
انجام شده و دولت  اندازه ای مقدمات آن هم 
در  نیز  سیاسی  و  دیپلماسی  ارتباطات  در 

جهت لغو تحریم ها اقدام کرده است.
ما  غربی  طرف  که  است  روزی  امروز 
چه آمریکا و اروپا به مذاکره هسته ای با ما 
محتاج و نیازمند هستند، راهی جز مذاکره 
مذاکره  با  باید  و  کنند  مذاکره  باید  ندارند، 
مشکل دلهره جهانی خودشان را حل کنند. 
و  اروپا  از  -اعم  غربی  طرف  یعنی  دشمن 

آمریکا- چاره ای جز مذاکره با ما ندارند.
یک  نیز  مسئله  این  برای  خوشبختانه 
سال   10 از  بیش  که  آگاه  و  خبیر  فرد 
ابتدا  از   5+1 مذاکرات  جریان  در  است 
حضورداشته، برجام را تحلیل و زیرورو کرده 
و بر همه چیز مسلط است، انتخاب شده که 
پای  و  نمی گیرد  آرام  تحریم ها،  لغو  به  جز 

ما  از  می خواهد  دشمن  نمی آید؛  مذاکره 
باید به  اینجا جایی است که  امتیاز بگیرد؟ 
ما امتیاز بدهد که حصول آن نیز معلول دو 

عامل است.
عامل اول عنایت خدا است؛ مردمی آمدند 
در پای ستون این نظام ایستادند و پروردگار 
این مردم را مشمول عنایت و لطف ربوبی خود 
و  اعتماد  و  مردم  خود  دوم،  عامل  و  قرارداد 
غیرت و دالوری مردم، بصیرت و هوشمندی 
شما مردم و شما عزیزان انقالبی است که عامل 

این عزت و اقتدار برای نظام است.
خدایا! به عزت اولیائت این عزت اسالمی 
ظهور  و  فرج  اسالم،  جهانی  عزت  به  را 

موالیمان بقیۀاهلل متصل فرما.
روح  و  ارواح مطهره ی شهدا  پروردگارا! 
مطهر امام بزرگوار ما را، از پایمردی مردم ما 
در پای ستون خیمه ی این نظام، خشنود و 

راضی گردان و سایه ی پربرکت مقام معظم 
رهبری بر سرما مستدام دار.

ناپاک ما در جبهه های  خدایا! دشمنان 
و  نابود  و  ذلیل  را  استکبار  و  نفاق  و  کفر 

ریشه کن گردان.
کم  و  بی درمان  درد  این  پروردگارا! 
درمان، این ویروس منحوس را از جامعه ی 
)علیهم السالم(  اهل البیت  دوستدار  والیی 
شده اند  مبتال  که  عزیزانی  به  و  فرما  دفع 

شفای عاجل عنایت فرما.
......................................................................

1. اینکه شنیدید امام این حرکت را انقالب دوم 
نامیدند، بی معنا نیست. )مقام معظم رهبری؛ 12 آذر 

.)1395
2. رفع تحریم به دست دشمن است اما خنثی سازی 
آن به دست خودمان است بنابراین باید بیش از آنکه به 
کنیم.  تمرکز  آن  بر خنثی کردن  باشیم  تحریم  رفع  فکر 

)مقام معظم رهبری؛ 26 دی 1399(
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