
گفتمانی  تحول  تنها  دولت،  در  تحول 
نیست بلکه تحول عملیاتی و اجرایی نیز هست. 
باید جریان ِ معیشت مردم نیز متحول شود؛ اما 
متأسفانه در این بازه ی صدروزه این امر محقق 
نشده است. با این گرانی های روزافزون، روزگار 
مردم با تلخ کامی می گذرد و هنوز حالوت و 
لمس  را  مدیریت جدید  تسهیالت  شیرینی 

نکردند.

نمی شود.  درست  روز  صد  با  کار  البته 
مشکالت انباشته اقتصادی را نمی شود در طول 
سه ماه حل کرد اما امیرالمؤمنین )ع( فرمودند 
»أال و إنکم ال تقدرون علی ذلك ولکن أعینوني 
بورع و اجتهاد و عّفة و سداد« ؛ نمی توانید مثل 
من باشید اما می توانید به طرفش گام بردارید.

مردم  که  بروید  این سو  به  می توانید 
درصدی از شیرینی تحول در زندگی خودشان 

این تحول  اما چرا در عرض  را لمس کنند 
نگرفت؟  صورت  عملیاتی  تحول  گفتمانی، 
عامل  افتاده،  زمین  به  و  سنگین  بدنه ی 
محقق نشدن تحول عملیاتی در دولت است. 
مسئولین -مخصوصاً مسؤولین میانی و مردم- 
باید توجه کنند که مشکالت معیشتی جامعه 
جز با حرکت جهادی و فعالیت شبانه روزی 

حل نخواهد شد.

بدنه ی سنگین دولت، مانع اجرای مدیریت جهادی

یکی از مسائلی که حتی در رابطه ی 
خانوادگی مورد اهمیت است، این است 
یا  تلخ  را  زندگی  اموری  بدانیم چه  که 

شیرین می کند.

زندگی، مشارکت و هم زیستی است
........................................................

........................................................
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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 
صاحب  سیدنا  و  موالنا  علی  صل  و  النعمة  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 
مرصوص علی طاعتک و طاعة رسولک و آله 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 ی اول درباره تقوای عملی 
بود که غالبًا در ارتباطات اجتماعی انسان ظهور 

تقوای  در  ما  موردبحث  مصداق  می یابد.  بروز  و 
عملی، تعامل و رفتار با همسایه است.

وجود مقدس امام چهارم )ع( در دعای بیست 
و ششم صحیفه ی کامله ی سجادیه، مؤلفه های 
رفتار با همسایه را تبیین می کنند. در هفته های 
گذشته تا مؤلفه ی شانزدهم این دعا بحث شد و 

سخن امروز ما درباره ی مؤلفه ی هفدهم است.

امام سجاد )ع( می فرمایند »و الين جانبى 
لهم تواضعا«1؛ خدایا توفیقم ده که در رفتارم 
لینت  باشم.  داشته  جانب  لیَنت  همسایه  با 
است.  متواضعانه  نرمش  معنای  به  جانب 
باکسانی که  انسان  ممکن است در رابطه ی 
تنش هایی  دارند،  وی  با  مستمر  رابطه ی 
نیز رخ دهد. وظیفه ی ما در مواجهه با این 
تنش ها، نرمش متواضعانه و فروتنی در برابر 
همسایه است نه اینکه از موضع قدرت با او 

برخورد کنیم.
با  خود  زندگی  جریان  در  اصوالً  ما   

خانواده، همسایه و... ارتباط مستمر داشته و 
با برخی نیز مانند یك هم سفر، ارتباط گذرا و 
موقت داریم. این رابطه ی مقطعی، گذرا است 
و تمام شدنی؛ اما رابطه با برخی افراد تداوم 

داشته و مستمر است.
با  مستمر  ارتباط  خواهران!  و  برادران 
ارتباط گاه گاه متفاوت است. امام سجاد )ع( 
برای این رابطه ی مداوم و پیوسته، نسخه ای 
روابط  و دستور می دهند در  پیچیده  خاص 
است،  برخورد  بنای  که  جایی  مستمر، 

متواضعانه و با فروتنی رفتار کنید.
...........................................................................

1.صحیفه سجادیه؛ حسین انصاریان، ص148.

نرمـش متواضعانـه با همسایـه

 برادرم و خواهرم! آدم با همسر خودش 
همسر  باید  شوهر  و  زن  ندارد.  جنگ ودعوا 

با  همچنین  کنند.  زندگی  هم  با  و  باشند 
جنگ  سر  و  کرد  دعوا  نمی شود  همسایه 
زندگی  هم  جوار  در  باید  شما  زیرا  داشت؛ 
باید  همسایه  برابر  در  انسان  نرمش  کنید. 
فوق العاده باشد؛ به نحوی که هیچ تنشی شما 

را از هم جدا نکند وزندگی تان را تلخ نکند.
رابطه ی  در  حتی  که  مسائلی  از  یکی 
خانوادگی مورد اهمیت است، این است که 
شیرین  یا  تلخ  را  زندگی  اموری  چه  بدانیم 

از  مدام  بخواهد  شخصی  اینکه  می کند. 
مردساالری  از  مثاًل  باال،  از  و  قدرت  موضع 
تلخ  را  زندگی  کند،  برخورد  زن ساالری  و 

می کند.
برادر و خواهر جوان! شما که زندگی را 
زندگی  که  بدانید  باید  کرده اید  شروع  تازه 
بلکه  نیست؛  دعوا  عرصه ی  و  جنگ  میدان 
هنگام  است.  هم زیستی  و  مشارکت  زندگی 
از موضع  نباید  یا تنش،  بروز یك خصومت 

زندگی، مشارکت و هم زیستی است

رقـت قلـب نسبـت به همسایـه

باال برخورد کنیم؛ بلکه باید دست پایین را 
بگیریم و بدانیم با این تواضع آسیبی نخواهیم 
دید و ضعیف و ناتوان نخواهیم شد. اینکه فکر 
زنم  گرفتم،  را  دست پایین  من  اگر  کنیم 
یا شوهرم چنین  باز می شود  به من  رویش 
است  شیطان  وسوسه ی  می شود،  چنان  و 
شیطان  کند.  تلخ  را  زندگی   می خواهد  که 
می گوید اگر سخت نگیری، زن بر تو مسلط 
دینی  آموزه ی  و  الهی  تلقین  این  می شود. 
نیست بلکه آموزه ی دینی این است که دست 
پایین را بگیر، هیچ طور نمی شود و هیچ کس 

هم بر تو مسلط نمی شود. 
مسلط  همه  بر  داری  اخالق  تو  وقتی 
به  همه  داری،  امتیاز  همه  بر  و  هستی 
تو  مطیع  و  تابع  و  می دهند  گوش  حرفت 
هستند اما اگر اخالق نداشتی، کسی مطیع 

تو نمی شود. اگر یك  َچشم هم بگویند، این 
چشم از هزار سیلی زدن بدتر است، چشمی 
نمی شود،  عملی  و  ندارد  اجرایی  قدرت  که 
زندگی  درد  به  آنکه  است.  در چشم  خاری 
است.  کردن  وصل  دل  به  را  دل  می خورد 

عشق وقتی در دل جای گرفت، خانم و آقا 
ازآنچه دیگری بدش می آید پرهیز می کنند و 
آنچه دیگری می پسندد را انجام می دهند؛ لذا 
نرمش متواضعانه بهترین روشی است که در 

ارتباطات مستمر جواب می دهد.

مؤلفه ی هجدهم »و ارق على  اهل البآلء 
را  قدرت  این  من  به  خدایا!  رحمًة«1؛  منهم 
بده که وقتی حادثه ای برای همسایه  ام پیش 
می آید، من رّقت قلب داشته و دل نازک باشم. 
انسان باید در مقابل وابستگان و کسانی که 
نه  و  باشد  دل نازک  هستند  مرتبط   وی  با 
سنگدل. اگر برای وابستگان مصیبتی پیش 

آمد، بی تفاوت نباشد بلکه رقیق القلب باشد.
زندگی  در  آدم  خواهران!  و  برادران 
زیرا  بگذرد  بی تفاوت  اشك  کنار  از  نباید 
نشانه ی  اشك،  کنار  از  گذشتن  این  که 
سنگدلی است. سنگدلی و قساوت، سریره ی 
کنار  از  است.  انسان  برای  زشتی  فوق العاده 
اشِك  اگر  مخصوصاً  نکن؛  عبور  ساده  اشك 
خانم و فرزندت است و و از همه باالتر اگر 
یك  است.  مادر  و  پدر  اشِك  خدای نکرده، 
را خاکستر کرده و  قطره اشك پدر زندگی 

هستی ات را به آتش می کشد. 
یك  نیز  اجتماعی  زندگی  در  سنگدلی 
داغدار  همسایه ات  اگر  است.  سریره  ُخبث 
شده، کنارش بنشین و گریه کن و دل نازک 
باش. دلت باید برای بالیی که بر همسایه ات 

رخ داده  حادثه  باید  بخورد.  تکان  شده  وارد 
برای او را برای خود و عزیزانت فرض کنی 

که در آن شرایط چه حالی داشتی. 
افراد  بین  را  از عواملی که محبت  یکی 
است؛  غم خواری  مسئله ی  می کند،  تشدید 
اگر  است.  اخالقی  سجیه ی  یك  غم خواری 
فرد  با  همین که  باشد،  غم خوار  شخصی 
کافی  هم زبان شود  و  ناله  هم  مصیبت دیده 
است. چنین افرادی محبوب جامعه  هستند 

و همه دوستشان دارند.
»َذلَِك  می فرماید  قرآن  شریفه  آیه ی   
پیغمبر  پیروان  ...«2؛  التَّْوَراِة  فِي  َمثَُلُهْم 
معرفی  عالمت  این  با  تورات  در  )ص(  خدا 
بعثت  از  پیش  قرن ها  از  یعنی  می گردند؛ 
خصوصیات  )ع(  موسی  قوم  )ص(،  پیغمبر 
امت اسالم را با این دو عالمت می شناختند. 
اُء َعَلى الُْكَفّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهْم«؛ این ُرَحَماُء  »أَِشَدّ
بَْينَُهْم«  »ُرَحَماُء  مظهر  عمده ی  چه؟  یعنی 
غم خواری نسبت به هم و دل نازکی نسبت به 
یکدیگر است. آن هایی که این صفت  را دارند، 
دل نازکی شان بین خودشان و سنگدلی شان 
در برابر کفار است. امیرالمؤمنین )ع( کسی 

است که با یك ضربه، عمر بن عبدود را به 
هالکت می رساند و درعین حال کسی است 
مشك  حال  در  را  شهید  همسر  وقتی  که 
می بیند،  بازار  کنار  در  کشیدن  دوش  به 
به  قلب  رّقت  باکمال  و  کرده  دل سوزی 
معنای  این  می کند.3  رسیدگی  یتیم هایش 
و  است  بَْينَُهْم«  ُرَحَماُء  الُْكَفّاِر  َعَلى  اُء  »أَِشَدّ
در ارتباط با همسایه باید این خصوصیت را 
اُء َعَلى الُْكَفّاِر ُرَحَماُء بَْينَُهْم«. داشت که »أَِشَدّ

این خصوصیت  اولیائت  عزت  به  خدایا! 
امت پیغمبر )ص( را فرهنگ مستمر و دائمی 
در جریان ارتباطات اجتماعی جامعه انقالبی 

ما قرار ده.
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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.

بهترین مدیـر برای جامعـه اسالمـی

مسعود  میالد  سالروز  با  امروز  تقارن 
حسن  امام  )ع(،  هشتم  امام  دل  میوه ی 
عسکری )ع( را به محضر مقدس شما برادران 

و خواهران تبریك و تهنیت عرض می کنم.
رسالت امام حسن عسکری )ع( در بین 
در  که  حاضر  امام  آخرین  -به عنوان  ائمه 
ارتباط با مردم است- ایجاد »زیست تمدنی 
)ع(  اهل بیت  معارف  اساس  بر  اسالمی« 
کوتاه  دوران  در  ایشان  مقدس  وجود  بود. 
و  علی رغم همه ی مشکالت  امامت خویش، 
دشمنان،  توسط  پیش آمده  محدودیت های 

توانستند زیست تمدنی اسالمی را بر اساس 
معارف اهل بیت )ع( در جامعه ی شیعه تثبیت 
کنند؛ به طوری که شیعه در عصر غیبت بتواند 

به این مسیر تمدنی ادامه دهد.
امام  مقدس  وجود  که  فرازهایی  از  یکی 
عسکری )ع( در مسئله ی ایجاد زیست تمدنی 
الناس  »أعرف  که  است  این  داشته اند  بیان 
بحقوق إخوانه وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند اهلل 
شأنا و من تواضع فى الدنيا إلخوانه فهو عند اهلل 
من الصدیقين«1؛ ای مردم! آیا شما می خواهید 
بهتریِن خودتان را ازنظر خدا تشخیص دهید و 
بدانید در بین شما چه کسی دارایی اش باالتر 
و عظیم تر است؟ این فرد کسی است که دو 
امام  فرمایش  این  داشته باشد،  خصوصیت 
عسکری )ع(، معیار سنجش شخصیت مدیریتی 

یك مسئول برای جامعه ی ما است.

تشخیص  را  مدیر  بهترین  بخواهیم  اگر   
دهیم، باید در او دو خصوصیت و ویژگی را بیابیم:
را  مردم  حقوق  این که  اول  خصوصیت 
بشناسد؛ یعنی این شخص بداند اقشار مختلف 
جامعه مانند فقرا و قشر آسیب پذیر، کارگران 
و کارآفرینان، نخبگان و... چه حقوقی دارند. 
شناساترین فرد به این حقوق، از مقرب ترین 

افراد نزد حق تعالی است.
دومین خصوصیت این است که در مقام 
تأمین این حقوق و وفای به حق مردم، از همه 
شدیدتر و سخت تر باشد. تنها حق شناسی فایده 
ندارد بلکه باید حق را بشناسد و آن را ادا کند. 

باالترین  و  مدیر  باالترین  کسی  چنین 
شیعه است.

...........................................................................
1. بحاراالنوار؛ عالمه مجلسي، ج 72، ص 117.

رجوع حکومت به سمت مردم، گفتمان دولت سیزدهم

به  بوده که مردم  این  بر  اآلن رسم  به  تا 
به  امروز حکومت  دنبال حکومت بدوند؛ ولی 
دنبال مردم می دود. در واقع گفتمان تغییر کرده 
است. این تحول نه تنها در قوه مجریه بلکه در 
قوه مقننه و قوه قضاییه نیز حاصل شده است. 
اآلن بنا بر این است که حکومت به دنبال مردم 
بدود؛ یعنی شخص دوم حکومت بیاید در چادِر 
سرِد کوچ نشیِن پاییزی که از نظر دسترسی به 
مرکز، از همه دورافتاده تر است و با او هم کالم 
شده و نیازش را بشنود. اهمیت این امر بیش از 

جنبه عملی آن از حیث گفتمانی است.
امر در کشور ما تبدیل   این  خوشبختانه 
به یك گفتمان شده است که موجب می شود 
دویده  مردم  دنبال  به  نیز  آتی  مسئولین 
در  باید  مسئولین  بشنوند.  را  حرفشان  و 

تصمیم گیری  و برنامه ریزی طوری عمل کنند 
که حق افراِد دور از مرکز کشور، مانند آن برادر 

کوچ نشین و امثال او، ادا شود.
عملکرد  در  را  گفتمانی  تحول  این  ما 
نیز  مقننه  قوه  رئیس  و  قضاییه  قوه  رئیس 
در  و  دویدن  مردم  دنبال  می کنیم.  مشاهده 

ارتباط مردمی قرار گرفتن، گفتمانی  جریان 
فعالیت، عملیات  است که محصول صد روز 
فرهنگی و اخالقی و روش مدیریتی این دولت 
است. دولت سیزدهم توانست این موضوع را 
به صورت یك گفتمان و یك اصل در جامعه 

تثبیت کند.

پروردگارا! نقطه ی کمال زندگی و زیست 
اهل البیت  معارف  برحسب  اسالمی  تمدنی 
)ع(، نقطه ی فرج و ظهور موالیمان بقیه اهلل 

تعجیل فرما.

روح  و  شهدا  مطهره ی  ارواح  پروردگارا! 
مطهر امام بزرگوار ما را از همه برکات اعمال 
بهره مند  ما  دعاهای  و  عبودیت  و  رفتار  و 
گردان وسایه پربرکت مقام معظم رهبری بر 

سر ما مستدام دار.
خدایا! این بالی خشك سالی را از زمین 
بن  علی  سرزمین  پربرکت  و  پرفضیلت 
برما  را  رحمتت  و  برانداز  )ع(  موسی الرضا 

نازل فرما.
......................................................................
1. صحیفه سجادیه؛ حسین انصاریان، ص148. 

َعَلى  اُء  أَِشَدّ َمَعُه  َوالَِّذیَن  اهلَلّ  َرُسوُل  ٌد  »ُمَحَمّ  .2
یَْبتَُغوَن  ًدا  ُسَجّ ُرَكًّعا  تََراُهْم  بَْينَُهْم  ُرَحَماُء  الُْكَفّاِر 
أَثَِر  ِمْن  ُوُجوِهِهْم  فِي  ِسيَماُهْم  َوِرْضَوانًا  اهلَلّ  ِمَن  فَْضًل 
مباركه ی  التَّْوَراِة...« سوره  فِي  َمثَُلُهْم  َذلَك  ُجوِد   الُسّ

فتح؛ آیه  29.
امیرالمؤمنین)ع(؛  فضائل  في  الیقین  کشف   .3

عالمه حلي، ص 115.

گفتمانی  تحول  تنها  دولت،  در  تحول 
نیز  اجرایی  و  عملیاتی  تحول  بلکه  نیست 
هست. باید جریان ِ معیشت مردم نیز متحول 
صدروزه  بازه ی  این  در  متأسفانه  اما  شود؛ 
این امر محقق نشده است. با این گرانی های 
روزافزون، روزگار مردم با تلخ کامی می گذرد 
و هنوز حالوت و شیرینی تسهیالت مدیریت 

جدید را لمس نکردند.
نمی شود.  درست  روز  صد  با  کار  البته 
در  نمی شود  را  اقتصادی  انباشته  مشکالت 
طول سه ماه حل کرد اما امیرالمؤمنین )ع( 
ذلك  على  تقدرون  ال  إنكم  و  »أال  فرمودند 
ولكن أعينوني بورع و اجتهاد و عّفة و سداد«1؛ 

به  می توانید  اما  باشید  من  مثل  نمی توانید 
طرفش گام بردارید.

مردم  که  بروید  این سو  به  می توانید 
زندگی  در  تحول  شیرینی  از  درصدی 
عرض  در  چرا  اما  کنند  لمس  را  خودشان 
این تحول گفتمانی، تحول عملیاتی صورت 
افتاده،  زمین  به  و  سنگین  بدنه ی  نگرفت؟ 
عامل محقق نشدن تحول عملیاتی در دولت 
است. مسئولین -مخصوصاً مسئولین میانی و 
مردم- باید توجه کنند که مشکالت معیشتی 
فعالیت  و  جهادی  حرکت  با  جز  جامعه 

شبانه روزی حل نخواهد شد.
خداوند در آیه 38 سوره توبه می فرماید 

»یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمنُوا َما لَُكْم إَِذا قِيَل لَُكُم انِْفُروا 
أََرِضيتُْم  اْلَْرِض  إِلَى  اثَّاقَْلتُْم  اهلَلّ  َسبِيِل  فِي 
الَْحيَاِة  َمتَاُع  فََما  اْلِخَرِة  ِمَن  نْيَا  الُدّ بِالَْحيَاِة 
نْيَا فِي اْلِخَرِة إاَِلّ قَلِيٌل«؛ ای مؤمنین! چرا  الُدّ
راه  و  به شما می گویند حرکت کنید  وقتی 
و  زمین می چسبانید  به  را  بیفتید، خودتان 

سنگینی تان را به زمین می اندازید؟!
کشور  اجرایی  و  کارگزاری  بدنه ی  امروز 
ما مخاطب این آیه است. امروز که بنا است 
کابینه و مسئوالن کالن با قدرت حرکت کنند، 
چرا بدنه ی میانی نشسته باشد؟ چرا آقای وزیر 
و می خواهیم  داریم  برنامه  و  ما طرح  بگوید 

عمل کنیم، اما آقای کارمند عمل نمی کند؟ 

بدنه ی سنگیـن دولـت، مانع اجـرای مدیریـت جهـادی

)ع(،  عسکری  امام  معیار  اساس  بر  اگر 
مجموعه ی عملکرد صدروزه ی دولت را ارزیابی 

که  تحولی  بزرگ ترین  بگوییم  باید  کنیم، 
شاهدش هستیم، تحول گفتمانی است.
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دلیل این مسئله این است که بدنه میانی 
به زمین چسبیده و تکان نمی خورد!

آدم هایی که امروز در مقام تحول از جا 
برنخیزند و حرکت نکنند، کسانی  هستند که 
به تعبیر این آیه به زمین چسبیده اند؛ این ها 
کسانی هستند که دنیا را بر آخرتشان ترجیح 
می دهند. مسئول و کارمندی که اگر ساعت 
2 وقت اداره تمام می شود، او ساعت 1 از اداره 
اما ساعت  اداره باشد  باید  رفته یا ساعت 7 
9 می آید، جهادی نیست. دولت با این بدنه 

نمی تواند به صورت جهادی کار کند.
مسئوالن  به  خطاب  ما  مطلب  آخرین 
دولت  اقتصادی  گروه  مخصوصاً  برنامه ریز، 
مردم،  و  اقتصاددانان  از  اعم  همگان،  است. 
متفق  هستند که اقتصاد ما، اقتصادی بیمار 

است که برای درمان شدن، نیاز به جراحی 
و  نحیف  بدن  هیچ گاه  جراح  یك  اما  دارد 
ضعیف ازکارافتاده را جراحی نمی کند؛ بلکه 
ابتدا باید بدن را قوی کرد تا تاب جراحی را 
پیدا کند. ابتدا التهاب مردم را آرام کنید و 
معیشت مردم را از این شرایط نجات بدهید 
تا مردم نسبت به زندگی  خود آرامش پیدا 
کنند. زیرساخت ها را باز تعریف و تکمیل و 
رفت،  بین  از  اقتصادی  التهاب  که  هنگامی 
آن وقت دست به جراحی بزنید زیرا بدن سالم 

تاب جراحی را دارد.
و  تدبیر  قدرت  اولیائت  عزت  به  خدایا! 
فرصت فعالیت و نشاط و اخالص در درگاه 

خودت به مسئولین دلسوز ما عنایت فرما.
با  مملکت  این  در  هرکس  پروردگارا! 

از  را  او  می کشد  زحمت  جهادی  و  اخالص 
سربازان سپاه بقیة اهلل محسوب فرما و نقطه ی 
آرامش و عزت و عظمت ما، نقطه ی فرج و 

ظهور موالیمان بقیه اهلل تعجیل فرما.
روح  و  شهدا  مطهره ی  ارواح  خداوندا! 
مطهر امام بزرگوار ما را، از پایمردی مردم در 
پای ستون این نظام خشنود و راضی گردان 
و سایه ی پربرکت مقام معظم رهبری بر سر 

ما مستدام دار.
خدایا! دشمنان ناپاک ما را در جبهه های 
کفر و نفاق و استکبار ذلیل و نابود و ریشه کن 

گردان.
.........................................................................

1. نهج البلغة؛ محمد دشتي، نامه 45.
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