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    دي9و حماسة ) ص(بزرگداشت ميالد پيامبر /مهديه تهران
 سال است 35انقالب ما  چون/! م؟يا دهينرس ي و آباديهنوز به اوج آزاد چرا با وجود بهترين دين، :پناهيان

سال دفاع مقدس ما را 8 ةجيماه نت8 در ،تر از ما ي با دستان خالها يمنيچرا  /!شود يم» مهار«دارد از داخل 
 چرا جام زهر ميديما فهم!  اماميا /! راه انداختند88 ة بود كه فتنيدولت جنگ دست كسانچون ! ؟گرفتند

  صوت+!شما را محاصره كرده بودندروز  آن ها، ي چون همراهان امروز داعشد،يدينوش
دهد و آن سؤال اين است كه  ها را آزار مي دربارة اصل و اساس دين، يك شبهه يا سؤال مشهور، حدود يك قرن است كه ذهن: پناهيان

 سال چه اتفاقي افتاده كه به 35تر از جوامع غيراسالمي باشد؟ در اين  مانده اگر دين ما بر حقّ است، چرا جامعة اسالمي بايد عقب«
اند، بايد پاسخ   سال در اين جامعه، نقش ايفا كرده35ايم؟ سياستمداراني كه در اين  توانيم برسيم، نرسيده اي كه مي ينهايت آبادي و آزاد

اند جامعه خوب اداره  چه كساني مانع شده. قدرت اسالم بسيار بيشتر از اين است كه امروز مردم ما داراي اين مشكالت باشند  ! دهند
  ؟شود
 

انان ما بيفتد كه اين وِلوله بايد در ميان جو .شود مهار مياز داخل   سال است كه     35انقالب ما   چون  ايم؟    چرا ما به اوج آزادي و آبادي نرسيده       
يـا اينكـه   ! تر بـوديم؟  آيا ما آن زمان از ملت هم اكنونِ عراق و شام و لبنان و غزه و يمن، ضعيف  » توانستيم در جنگ پيروز شويم؟      آيا ما نمي  «

نـد و دوسـت داشـتند        را راه انداخت   88كردند؟ آنها چه كساني بودند؟ آنها همين كساني بودند كه فتنة              كساني بودند كه حرف امام را گوش نمي       
   .ها را در ايران راه بيندازند هاي تكفيري و تروريستي كه در سوريه و عراق راه افتاده است، همين جريان

بعـضاً كـساني بـا شـما كـار         چـون    !فهميديم شما چرا جام زهر نوشـيديد      ما  ! امام. شما فرموديد درآينده راز جام زهر روشن خواهد شد        ! امام
  چنـد سـال  ني جام زهر را به شما دادند، در طول ا       ني كه ا  يچون كسان  .كردند نداختند و هيچ منطقي را قبول نمي       را راه ا   88كردند كه فتنة      مي
 شما را محاصره كـرده باشـند،     ين كسا ني چن يوقت. اند   خود را با آنان نشان داده      يمرام   و هم  ي و همراه  ي داعش يها  ستي خود را از ترور    تيحما
   .دي جام زهر بنوشديت است كه مجبور هسيعيطب

 دي در مهدية تهران برگزار شده بود،        9بزرگداشت حماسة   و  ) ص(حجت االسالم پناهيان در مراسمي كه به مناسبت ميالد محمد مصطفي          
  :دخواني ميفرازهايي از اين سخنراني را در ادامه . سخنراني كرد

 جوامع ةجلوتر از هم است، چرا جامعة اسالمي اگر دين ما بر حقّ: دهد ها را آزار مي سوالي كه يك قرن است ذهن
 ست؟ي نيبشر

    كنـد   اندازد و به انديـشيدن دربـارة ديـن وادارد مـي             انسان را به ياد اصل و اساس دين مي        ) ع(و امام صادق  ) ص(ميالد مبارك پيامبر اكرم .
، بزرگ مفسر دين و مبـين       )ع( و رفيع، و امام صادق     و بنيانگذار اين دين جاودانه    ) ص(شخص نازنين اول عالم خلقت، پيامبر گرامي اسالم       

 . اندازند احكام الهي، ما را به ياد اصل و اساس دين مي

     دهد و آن     ها را آزار مي      يك شبهه يا سؤال مشهور، شايد حدود يك قرن است كه ذهن            ،دربارة اصل و اساس دين
تـر از جوامـع غيراسـالمي         مانـده   عقـب  ايـد اگر دين ما بر حقّ است، چرا جامعة اسالمي ب         «سؤال اين است كه     

 گذارم و حتي آن را يك شـبهه         رام مي من به اين نگاه، احت    . بينانه است    اين يك نگاه واقع    »)الاقل در ظاهر  (باشد؟
 فرض غلطي داشته باشد، يعني در آن يك اشتباهي نهفته باشد، امـا ايـن سـؤال،                  شود كه پيش     شبهه به سؤالي گفته مي     .كنم  تلقي نمي 

 »اگر دين شما بر حقّ است، چرا مملكت و جامعة شما جلوتر از همة جوامع بشري نيست؟«: گويند يك سؤال منطقي است كه مي
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  مـا  «: بينانه، فقط سخنان آرماني و عقيدتي مطـرح كنـيم و بگـوييم      توانيم و نبايد در مقابل اين سؤال واقع         ما نمي
ه آثاري داشته است؟ مهم اين است كه اين دين ما حقانيت دارد و              كار داريم به اينكه اين دين در جامعة ما چ           چه
اين يك حرف .  دهيم منطقيبايد به اين سؤال پاسخ» !ايم  آن را پذيرفتهر اساس عقالنيت و يك اعتقاد راسخبما 

 .ست، بايد شما را آزاد و آباد كنداگر دين شما بر حق ا: منطقي است كه

 آمنُوا و اتَّقَوا  و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى: ديگو يقرآن م/ غيبت، جامعة بشري را آزاد و آباد كند؟تواند در دوران  آيا اين دين مي
  !لَفَتَحنا علَيهِم برَكات منَ السماء و الْأَرض

    اين دين مـا بـر حـق اسـت          : دو آبروي اين دين، به اين پاسخ وابسته است كه شما بگويي           ) ع(، امام صادق  )ص(آبروي پيامبر گرامي اسالم
اين آبرو در زمان ظهور حضرت بـه اوج خواهـد     . و دليلش اين است كه توانسته ما را آزاد و آباد كند           بهترين راهنما براي زندگي بشر است،       

د را از ايـن ناحيـه بـه اثبـات           توانيم به صورت كامل، حقانيت دين خو        در آن زمان مي    )28/فتح(»هليظْهِرَه علَى الدينِ كُلِّ   «: كه فرمود رسيد  
 !ديديد كه دين ما در نهايت توانست بشريت را آزاد و حيات بشري را آباد كند: و بگوييمبرسانيم 

         نبايد از مقابـل ايـن سـؤال طفـره          ما  . تواند در دوران غيبت، جامعة بشري را آزاد و آباد كند؟ بايد بتواند              اما تا قبل از ظهور، آيا اين دين مي
خواهم حقانيت دين شـما و   من مي«: اگر كسي گفت. جا داد هاي نابه بايد اين سؤال را به فراموشي سپرد، نبايد به اين سؤال، پاسخ        ن برويم،

بايـد  » . در وضعيت عيني جامعـه بـسنجم  و نه در قدرت تحليلي و عقلي، بلكهنه در كتابخانه  را،  آورده است)ص(اسالمي را كه اين پيامبر   

اين عين آية قرآن است كه       .ببين كه اين اسالم، چگونه جامعه را آزاد و آباد كرده است           «: سخ مناسب بدهيم و بگوييم    بتوانيم به او پا   
اگـر  «يعنـي   ) 96/اعـراف (»ض آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم برَكات منَ السماء و الْأَر           و لَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى    «: فرمايد  مي

از شـوند بلكـه بركـات         به آن عمل كنند، نه تنها آباد و آزاد مي         كرده و   تقوا پيشه   و  اين دين مؤمن باشند     مردم به   
 مـا چيـزي     ».يت زندگي پر و پيماني خواهد داشـت       ها و زمين بر سر و روي آنها فرو خواهد ريخت و بشر              آسمان

 .خواهيم بيشتر از اين آيه قرآن نمي

 م؟يا دهي نرسم،ي برسميتوان ي كه ميا ي و آزادي آبادتيكه به نها افتاده ي چه اتفاق سال35 نيدر ا

  چگونه بايد به اين اما  .ايم ا كنون به اين دين عمل نكردهپاسخ اين است كه ما ت »ايم؟ چرا ما تا كنون آباد و آزاد نشده«سؤال اين است كه
 . درست عمل كنند بايد سران جامعه»  ني زِ دم،ماهي از سر گنده گردد«دين عمل كنيم؟ 

              سال، چه اتفاقي افتاده كه مـا بـه      35در اين   . ما اين سؤال را دربارة انقالب اسالمي و نظام مقدس جمهوري اسالمي هم داريم 
 سـال در ايـن جامعـه،    35ايم؟ سياستمداراني كه در ايـن   توانيم برسيم، نرسيده اي كه مي  نهايت آبادي و آزادي   

 كـه امـروز مـردم مـا داراي ايـن            اسـت  قدرت اسالم بسيار بيشتر از ايـن         ! دهند اند، بايد پاسخ    نقش ايفا كرده  
  جامعه خوب اداره شود؟اند چه كساني مانع شده. ت باشندمشكال

  هم ندارديگري و پاسخ دگريراه دتقوايي شده،   سياستمداران بيميانيقيناً در 

           ايـن  ! المي، وضعش همين اسـت كـه مـا داريـم          مبادا مردم فكر كنند كه جامعة اسالمي، همراه با دولتمردان اس
اين . اين مطالبة ماست  . اگر ما دقيق به اسالم عمل كرده بوديم، امروز خيلي جلوتر بوديم           . توهين به اسالم است   
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پس چرا ما بـه اوج      .  اگر سخنان او اجرا شود، جامعه آزاد و آباد خواهد شد           است كه ) ص(اعتقاد ما به رسول خدا    
تـوجهي   قوايي مسئوالن بـي ت تقوايي شده است و مردم به بي    م؟ يقيناً در ميان سياستمداران بي     اي  آباداني نرسيده 

اگر مسئوالن يك جامعه باتقوا و      .  راه ديگري و پاسخ ديگري هم ندارد       .اند   يا از سر نجابت اغماض كرده      اند  كرده
 .محقق خواهد شد» ض الْأَرلَفَتَحنا علَيهِم برَكات منَ السماء و«مؤمنانه رفتار كنند 

    يـا از سـرِ      ،اغمـاض و  ما يـا از سـرِ نجابـت         . المللي عجيب است    در جامعة ما از نظر ناظران بين      و حتي مشكالت اقتصادي     اين مشكالت 
 . كنيم ماندگي را محاكمه نمي توجهي، مقصران اين عقب بي

 كند؟ يم را اجرا نني دني ايچه كس / كم ندارديزي ما از نظر برنامه چنيد

        اكنون بايد در اوج آزادي و آبادي باشـيم، بلكـه             تنها ما هم    نه كند؟  اما چه كسي اين دين را اجرا نمي       . دين ما از نظر برنامه چيزي كم ندارد
 كه در اين ما كم و بيش در مظلوميت مردماني. آباداني خود، آباد و آزاد كنيمبايد كشورهاي همسايه را نيز در پرتو قدرت و اقتدار و عزت و  

  .شوند، مقصر هستيم منطقه سربريده مي

 مانده است نخبگان جامعه آن ايمان .ها و زمين فرو بريزد مردم ما بيش از اين ايماني كه دارند، الزم نيست داشته باشند تا بركات از آسمان 
 . و تقوايي كه بايد داشته باشند را داشته باشند

 !هاستني از اشي بيليخشود،  داده مي در شب تولد شخص اول عالم خلقت اش مژده كه  خمينيانتظار ما از انقالب

  چهـارده كنگـره از    )]ص(در شب ميالد رسول خـدا [اينكه «: فرمايد ميايشان . سخني دارند) ص(دربارة ميالد پيامبر اكرم) ره(حضرت امام
شود، يا چهارده قرن بعد اين كار  ن چهاردهم اين كار مى در قر يعنى آيد كه  خراب شد، به نظر شما نمى)قصر كسري(هاى قصر ظلم كنگره
ه رفـت از    قـرن از بـين مـى    به نظر شايد بيايد اين، محتمل هست كه اين بناى ظلم شاهنشاهى بعـد از چهـارده   شود؟ مى رود و بحمداللـَّ
حـضرت   .سـالمي حـاكم خواهـد شـد    در ايـران ا ) ص(يعني بعد از چهارده قرن دين پيامبر اسـالم اين ) 435و19/432 /صحيفه امام (»بين
گفتند و ايشان سـخنان عارفانـة خـود را معمـوالً بـا        كه البته ايشان سخن به گزافه نمياين مطلب را بيان فرمود» شايد«با تعبير  ) ره(امام

 . بردند كار مي  تعابير بههمين

    ص( شخص اول عالم خلقـت، يعنـي پيـامبر اكـرم           قدر در تاريخ بشريت مهم است كه وقتي         انقالب اسالمي آن  ) ره(به تعبير حضرت امام (
 .شود او مژدة ظهور خميني داده ميآيد، شب تولد  دنيا مي به

 !رأس كاردر  باشند نه ي معموليها  آدمدي خوب، باي معموليها آدم /تقصير مسئوالن استقبل از هركسي، ها  كاستي

     اي هست، تقصير     هر جا كاستي  . هاست  توانايي ما هم بسيار بيشتر از اين حرف       . هاست  خيلي بيشتر از اين حرف    ) ره(انتظار ما از انقالب امام
 .باشد، تقصير مسئوالن جامعه استما ماست، و قبل از اينكه تقصير مردم 

 هاي معمولي  آدم.  خوب، پذيريم هاي معمولي وانيم آنها را به اندازة آدمت ما نمي. هاست انتظار ما از مسئوالن جامعه، خيلي بيشتر از اين حرف
 .كساني كه در رأس امور هستند، بايد از نظر ايمان و تقوا در رأس باشند. هاي معمولي باشند نه اينكه در رأس كار باشند خوب، بايد آدم
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  سالة مسئوالن اين مملكت است35ل استكباري نتيجة كوتاهي دوزورگويي 

 ل استكباري بتوانند با صداي . ايم كم است مان امروز در منطقه در اوج اقتدار هستيم، ولي اين جايي كه ايستاده ما با همة مشكالتنبايد دو
 سـالة مـسئوالن   35كنند، نتيجة كوتـاهي   زنند يا زورگويي مي اگر امروز دول استكباري با صداي بلند با ما حرف مي      . بلند با ما حرف بزنند    

 . اند چنان كه بايد، رفتار نكرده اين مملكت است؛ آنها آن

      عباسي  گوش نكردن، نرخ شاه   حساب  انگار حرف   . ها ضعف وجود دارد     جناحي نيست، بلكه از همة جناح     - ياين مسأله هم يك مسألة سياس
اينها  چرا ! كنند؟ طوري رفتار مي عموالً اينا مچرا سياستمداران شم«: گويند المللي مي و اين را الزم نيست ما بگوييم؛ ناظران بين! شده است

 .طور است ها اين فراجناحي است و در همة دولتهم  بحث ما اين» دهند؟ خوب حرف حساب گوش نمي

   گذارند اينهـا حـرف گـوش    نمياند كه  شان مؤثر بوده ها در اطراف قدر نفوذي آن: وبي بدانيم، بايد بگوييمهاي خ ما اگر مسئوالن خود را آدم 
 .بدهند

 ! هستندها ستيوني اول و آخر صهدي امنهايا! / شود مي» مهار«از داخل  سال است دارد 35انقالب ما 

    براي اينكـه   . شود؛ فشار از خارج كشور و مهار از داخل كشور           شود و بر انقالب ما فشار آورده مي          سال است كه دارد مهار مي      35انقالب ما
 .  كاهش دهند قدرت انقالب ما رافقط كمي سرعت و

 دگان انقالب را به شما نشان دهممن برخي از اين مهاركنن: 

 معرفي كردندآنها  اما ،»آن فرد را به عنوان قائم مقام رهبري معرفي نكنيد«: فرمود) ره(كساني كه حضرت امام . 

 دنوشاندن) ره( اما جام زهر را به امام،»جنگ را ادامه بدهيد«: فرمود) ره(كساني كه حضرت امام . 

 پديد آوردند88ترين قوانين، اوضاعي مثل فتنة  كساني كه با رعايت نكردن ساده  . 

 اما دانم  نميلوحي است يا از سرِ وابستگي، سادهدست آمده است؛ از سرِ  شان از كجا به مأموريت. هاي مهاركنندة انقالب هستند اينها جريان ،
ها   اينها اميد اول و آخر صهيونيست     .  نگذارند كه ما با اسالم به آنجايي كه بايد، برسيم          شان اين است كه انقالب ما را مهار كنند و          مأموريت
 . هستند

 !ها، شما را محاصره كرده بودند فهميديم چرا شما جام زهر را نوشيديد، چون همراهان امروز داعشيما ! اماماي 

  خواهد سؤال كننـد كـه        االن جوانان انقالبي نمي   : فرمود بعد   - دم فرمود من اين جام زهر را نوشي       كه-  در ماجراي قطعنامه   )ره(حضرت امام
 .طور شد ولي در آينده روشن خواهد شد كه اين پدر پير شما چه كشيده است چرا اين

 )                                من تا چند روز قبل معتقد به همان شيوه دفاع و مواضع اعالم شده در جنگ بودم و مصلحت نظـام و كـشور و انقـالب را در اجـراى آن
؛ صـحيفة   ...كنم، و به اميد خداوند در آينده روشـن خواهـد شـد             م؛ ولى به واسطه حوادث و عواملى كه از ذكر آن فعلًا خوددارى مى             ديد مى
هر چند . در اين روزها ممكن است بسيارى از افراد به خاطر احساسات و عواطف خود صحبت از چراها و بايدها و نبايدها كنند                    21/92/امام

تحمل كنيد كه خدا با صابران      . 95، ص ؛ همان ..  خود يك ارزش بسيار زيباست، اما اكنون وقت پرداختن به آن نيست            اين مسئله به خودى   
 )96؛ ص.. ها نگه داريد تان را در سينه بغض و كينه انقالبى. است
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  كـساني   چون   !م كه شما چرا جام زهر را نوشيديد       ما متوجه شدي  ! اماماي  : عرض كنم ) ره(خواهم به امام    بنده مي
هـاي داعـشي و همراهـي و     تروريست در طول اين چند سال حمايت خود را از ،كه اين جام زهر را به شما دادند       

 شما را محاصره كرده باشند، طبيعي است كـه مجبـور    چنين كسانيوقتي. اند  مرامي خود را با آنان نشان داده       هم
 .هستيد جام زهر بنوشيد

      را  !او دارد مـردم   «: گفتنـد   كـرد، دربـارة بـشار اسـد مـي           ها مقابله مـي     ند كه وقتي بشار اسد، با تروريست      داد) ره(كساني جام زهر را به امام 
هاي تكفيـري داعـشي       دادند كه وقتي مواضع تروريست    ) ره( به امام   را كساني جام زهر   !»مردم «:گفتند  ها مي   يعني به تروريست  » دكُش  مي

را ) ره(چنين كساني حضرت امـام    » !زنيد  چرا مردم را مي   «: گويند   مي - همين چند ماه گذشته   در  - كنند و   شود، اينها مخالفت مي     بمباران مي 
 .محاصره كرده بودند

در هشت ماه نتيجة هشت سال دفاع مقدس ما را با دستان خالي ها  چرا يمني !؟تر بود يا غزه و يمن ايران ضعيف
 !گرفتند؟

      اهللا   تر بود يـا جمـع كوچـك حـزب           تر بود يا غزة االن؟ ايران ضعيف         ضعيف -  زمان جنگ  در- ايران: ها بپرسيد   االن از اين جوانها و نوجوان
مـردم  وضـع امـروز   تر بود يـا   ايران ضعيف ل؟ي اسرائاي بود تر يصدام قوت او نيست؟ كند كه دولت در دس لبنان كه در كشوري زندگي مي    

هـاي ايـران      تر از دست    اليهايي خ   ها با دست    يتر بود يا يمن؟ چطور االن يمن        ايران ضعيف شام و مردم مظلوم عراق؟      
در هشت ماه نتيجة هـشت سـال        ! نشانند؟  ، دارند دولت تجاوزگر عربستان سعودي را سرِ جاي خود مي          آن زمان 

  چرا ما نتوانستيم؟! اند دفاع مقدس ما را گرفته

 ! راه انداختند88  دست كساني بود كه فتنة جنگدولت! در دولت پشت جبهه چه خبر بود؟ ،در دوران جنگ

        ما االن فهميديم كـه دولـت در آن زمـان دسـت             !  امام ! در دولتي كه پشت جبهه بود، چه خبر بود؟         !در دوران جنگ در ايران چه خبر بود؟
 ،هفتـه قبـل از پـذيرش قطعنامـ    ه يديد كه تـا يكـي دو       كش   ما االن فهميديم كه شما چه مي       ! را راه انداختند   88 فتنة   - بعداً- كساني بود كه  

بايـد  (   كـرد؟   خيانـت مـي   ) ص(مگر كسي آن زمان به رسول اهللا      . است) ص(امروز كوتاهي كردن در جنگ، خيانت به رسول اهللا        : فرموديد
امروز ترديد به هر شكلى خيانت به اسالم است، غفلت از مسائل . همه براى جنگى تمام عيار عليه امريكا و اذنابش به سوى جبهه رو كنيم      

 ) 21/69/؛ صحيفة امام است-  صلى اللَّه عليه و آله و سلم-  رسول اللَّهجنگ، خيانت به

! هاي تهران است خيابانها در  انداختن تروريست كسي بود كه دنبال راه جنگ كي لجستةكنند يبانيپشتوزير 
 !جام زهر ننوشد؟) ره( امامديخواه يم

    دستگير شـد و بـه       88كه در اين فتنة      ودهاي صنعتي و مالي اين مملكت در دست كسي ب          در زمان جنگ، بودجه 
نيـاز  ) چريكي كه به خيابان بريزد و شلوغ كند و جنگ كند          (ما به ميليشيا  «: گفت   مي 88او قبل از فتنة     . زندان افتاد 

كـسي كـه    !  از جنگ پشتيبان لجستيك كند؟     - در زمان دفاع مقدس   - شما از چنين كسي انتظار داريد كه      » !داريم
چنين كسي كه دنبال ميليشيا است تا مملكـت را بـه            ! هاي تهران است    ها در خيابان    وريستدنبال راه انداختن تر   

خواهيـد    مـي ! ، انتظار داريد كه جنگ مهار نـشود؟       باشدكنندة لجستيك جنگ      خاك و خون بكشد، وقتي پشتيباني     
 !؟»روند مردم به جنگ نمي«نگويند كه خواهيد به دروغ به امام  مي! جام زهر ننوشد؟) ره(امام
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  هستندي مأمور مهار انقالب اسالميدر كشور ما گروه/ !جام زهر نوشيد) ره( متوجه شديم چرا امام88در فتنة 

   88مـا در فتنـة      ! امـام «: گـوييم   ما مـي  حاال   .جوانان انقالبي بعدها خواهند فهميد كه چرا من جام زهر را نوشيدم           : فرموددر آن زمان    امام 
آن كساني كـه قـرار بـود از شـما اطاعـت كننـد؛ االن ماهيـت                  . مان پاسخ گرفت    هاي  ديد؟ سؤال ير نوش متوجه شديم كه شما چرا جام زه      

 »اند خودشان را نشان داده

 !تا امام را مهار كنندراه انداختند » مجمع عقال «جلسات،  امورند كه امروز در رأسيسياستمداران يبرخ

         عضي از سياستمداراني كه امروز در رأس امـور هـستند،           ب. در كشور ما گروهي مأمور مهار انقالب اسالمي هستند
 آن  .فرمان داد آن كميته را منحل كنيـد       ) ره(امام. تا امام را مهار كنند    »  عقال مجمع«جلساتي تشكيل دادند به نام      

 !دانستند مي) ره(تر از امام عاقلزمان خود را 

 !داريم» مهاركننده «مان ر ميانچون د/!ايم؟ هنوز به اوج قدرت نرسيده) ص(چرا ما با دين پيامبر

     اينهـا  .  داريـم  مـان   در ميـان  مهاركننده  ايم؟ چون ما       چرا به نهايت قدرت نرسيده     ايم؟  به سرعت به اوج نرسيده    ) ص(چرا ما با دين پيامبر
 را شـنيد،    سـخنان آنهـا   وقتـي   ) ره(سلسلة كساني هستند كه حضرت امام     . گروهي از نخبگان جامعه هستند كه خون به دل امام كردند          

 .آرزوي مرگ كرد

  ِآيا ما آن زمـان از ملـت       »توانستيم در جنگ پيروز شويم؟      آيا ما نمي  «لوله بايد در ميان جوانان ما بيفتد كه         اين و 
يـا كـساني بودنـد كـه حـرف امـام را گـوش               ! تر بوديم؟   هم اكنونِ عراق و شام و لبنان و غزه و يمن، ضعيف           

 را راه انداختند و دوست داشتند همـين         88نها همين كساني بودند كه فتنة       كردند؟ آنها چه كساني بودند؟ آ       نمي
امـا  . ها را در ايـران راه بيندازنـد         هاي تكفيري و تروريستي كه در سوريه و عراق راه افتاده است، همين              جريان

 . دي آمدند و بساط آنها را به هم ريختند9مردم در مناسبت 

 را راه انداختند و هيچ منطقي را قبـول          88كردند كه فتنة      نوشيديد؟ چون بعضاً كساني با شما كار مي       ما فهميديم شما چرا جام زهر       ! امام 
 .كردند نمي

 نـشيني وادار      كه تاكنون اين ملت را به عقب       كساني. ، گروه مهار و فشار داخلي عليه انقالب را نابود بفرما          )ره(به حق حضرت امام   ! خدايا
 .سند، تا به آزادي و آبادي نهايي نرسند، رسوا و نابود بگرداناند تا به اوج پيروزي نر كرده

 


