
 

 

 

 

 

 

 



 خطبه اول

 توشه خود براى و 1؛الْأَلْبَابِ أُولِي يَا وَاتَّقُونِ  التَّقْوَى الزَّادِ خَيْرَ فَإِنَّ  وَتَزَوَّدُوا» :مقال الحکیم فی کتابه الکری

  .«کنید پروا من از خردمندان اى و .است پرهیزگارى توشه بهترین حقیقت در که برگیرید

 

 داو هستن دی جوي که همه سر سفرهامام

راسر نور امامت و س بود ومشحون  الثنا(والتحیهآالف)علیهحضرت علی ابن موسی الرضا  قعده که از انوار درخشانالماه ذی

  سپری شد.، طهارت و والیت

در سراسر میهن عزیز  السالم()علیهامروز در آخرین روز از این ماه عزیز، در سالروز شهادت موالیمان حضرت جواداالئمه 

ی جمعه، به ساحت مقدس این امام عزیز و مظلوم عرض ارادت هاارادتمندان آن حضرت، در نمازی ی، جامعهاسالم

، هم اهالی دنیا و هم شجود و سخاوت و عطایی و سفره ش،قدری که نور والیت و عنایت و برکتکنند؛ امام عالیمی

حضرت رسول  کهچرا ؛این امام عزیز هستند یکریمانهی گیرد و همگان بر سر سفرهمی ساکنان آخرت را در بر

 توالَ يحسنات فل ئاتُهياهللَ عزَّ وجلَّ وَقَدْ رُفعتْ دَرجاتُه وبُدّلت س يلقيَمَنْ أحبَّ أن » :فرمودند (آلهوعلیهاهلللی)ص

 به سیئاتش و باشد داشته درجه ترفیع که حالی در ،کند مالقات را خدا دارد دوست کس هر 2؛وادالجَ يلد بن عَ حمَّمُ

 «.بورزد مهرپس به محمد ابن علی  باشد، شدهتبدیل  حسنات

و  هاکند و کمیمن در پیشگاه خدای متعال به درجات باالیی دست پیدا میمسیر والیت آن بزرگوار، انسان مؤ از

این نظر کیمیااثر شود و بلکه به حسنات تبدیل می گیرد،مورد مغفرت قرار میتنها نه اشو اشکاالت شخصیتی هاکاستی

 است. السالم()علیه جواد حضرت

و والیت آن حضرت  ،ن امام عزیز و مهربان و کریمآنور و مصفای حقیقت تقوای الهی را از باطن پر اهل سلوک،ی همه

ویژه زندان، بهزندگی خود و خانواده و فر ، زمامهادانایان اسرار و راز«. بود تقواپیشه و 3؛تَقِيًّا وَکَانَ»کنند که تمنا می

                                                           
  .1۹۷. بقره: 1

 .524ص ،1الهداة، ج اثبات عاملی، حر . شیخ2

  .13. مریم: 3



برای جوانان خود سعادت  خصوصزنند و از آن بزرگوار، بهرا به لطف و عنایت آن حضرت پیوند می جوانان خویش

جوانان والیتمدار، صفا و سخوت و جود و مجاهدت دائمی را در عمل به  د که ایشان جوانِ امامان ما است.خواهنمی

 کنند.آن بزرگوار دنبال میی سیره

ی پیروان اهل نیم و به رهبر عزیز و همهکتسلیت عرض می (الشریففرجهتعالیاهللل)عجّ به محضر امام عصرایشان را شهادت 

  گوییم.بیت نیز تسلیت می

 خوانیم:ی آن حضرت را مینامهفرازی از زیارت

 فَوْقَ  مَنْ عَلَى حُجَّتِكَ وَ الْمَرْضِيِّ ضِيِّالرَّ لنَّقِيِّا التَّقِيِّ الْبَرِّ الْإِمَامِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ عَلَى صَلِّ اللَّهُمَّ»

 يْتَ صَلَّ مَا کَأَفْضَلِ  مُتَرَادِفَة   مُتَوَاتِرَة   مُتَوَاصِلَة   مُبَارَکَة  زَاکِيَة   نَامِيَة   کَثِيرَة   صَلَاة   رَىالثَّ تَحْتَ  مَنْ وَ  الْأَرَضِينَ

 و راضىپاکیزه،  پرهیزکار، است ىپیشوای که على بن دمحم بر بفرست رحمت و درود اخدای؛ أَوْلِيَائِكَ مِنْ أَحَدٍ عَلَى

 و مبارک و پاک و تمام و فراوان ىهایرحمت و درود است. زمین زیر و روى آنچه بر است تو تحج پسندیده، خشنود،

 .«ستادىفر دوستانت و اولیا از یکى بر که ىهایرحمت برترین همچون هم، ردیف و دنبال و صلمت

 

 ترين دهه نزد خداوندمحبوب

ین . ااستحجه هستیم که بشارت بزرگی برای طالبان قرب الهی و سالکان کوی دوست الورود به ماه ذیی در آستانه

ی هافرصتی نور و وسیع و مشحون از مغفرت و لطف و کرم خدای متعال و دربرگیرندهماه، ماهی متفاوت با باطنی پر

ی آن هااول این ماه که شبی ویژه دههزند؛ بهن به ماه مبارک رمضان پهلو میکه در رتبه و شأ باشکوه معنوی است

که است ای متفاوت است. دهه ۷«روزهای معلوم 6؛مَعْلُومَاتٍ أَيَّامٍ»ی آن، هاو روز 5«دهگانه هاىشب 4؛عَشْرٍ لَيَالٍ»
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منان از ظرفیت ممتاز این توصیه شده که مؤ ۸تر است.ایام سال، نزد خدای متعال محبوبی از همه، آنبندگی در 

 مند شوند و یاد خدای متعال داشته باشند. آسمانی و ملکوتی بهرهی قطعه

مین روز جمعه ثیر خاص دارد. مثل ه؛ یعنی تأمطلوبیت ویژه دارد هااما در بعضی مناسبت ،همیشه یاد خدا مطلوب است

معلوم  .«بشتابید خدا ذکر سوى به ۹؛اللَّهِ ذِکْرِ إِلَى فَاسْعَوْا»ن آیه است: عمل به ایجمعه که و حضور شما در نماز

نیز چنین خصوصیاتی حجه الوبیت ویژه دارد. ایام دهه اول ذیجمعه مطلر نمازشود یاد خدا در جمعه و با حضور دمی

و پیشنهاد برای  1۰نقل شده السالم()علیهدعایی که برای هر روز از امام صادق  هدایای جبرئیلی، دارد. تهلیالت علوی،

 ی ممتاز این ماه عزیز است.ها، بیانگر ظرفیته روز اولنُی روزه

 

 الحجه، ماه توحيد و واليتذی

 منان و حضرت زهراهیم خلیل دارد و با ازدواج امیرمؤنوری با والدت پیامبر برگزیده، حضرت ابراشروع پرالحجه ذی

یعنی  ،المللی مسلمانانترین عبادت بینترین، زیباترین و سازندهترین، باشکوهبزرگ سپس با د.شوآغاز می علیهما(اهلل)سالم

 . کندادامه پیدا میحج 

اهلل تحت شاءان .اهلل موفق به حجی شوند که خدای متعال بپسندد و ولی خدا را راضی کندشاءهستند، انف آنان که مشرّ

، با حضور در مواقف و مشاهد و اعالم برائت در عرفات، حجی الشریف(فرجهعالیتاهلل)عجّل عنایات خاص حضرت ولی عصر

منین نیز پسندیده است که حالت حج به خود گیرند و در تذکر و توسل و ای مشکور داشته باشند. سایر مؤمقبول و سعی

مام العارفین همراه شوند و با بلند ای شور حجاج و قصیدهمخصوصاً در روز عرفه با لحظات پر آنان شوند؛تضرع، همراه 

 حضرت حق نجوا کنند و سیر مدارج داشته باشند.

که مغتنم و شیرین  شودپا میما بر آکنده از نسل جوان، در کشور عزیز مخصوصاً در روز عرفه،بحمداهلل جلسات فراوانی، 

 تر از هر سال برگزار خواهد شد.پرشوراهلل امسال شاءو سازنده است. ان

                                                           
  .31۷ص ،1ج األعمال، . سید ابن طاووس، إقبال۸

  .۹. جمعه: ۹

  الحجه.الحجه، ر.ک: مفاتیح الجنان، اعمال ماه ذیی نخست ذیی اعمال دهه. برای آگاهی بیشتر درباره1۰



شود و با شهادت حضرت مسلم، جان هزاران عاشق مشتاق با کاروان حسینی، از مکه عازم کربال می 11ویه،از روز تر

 کنند.عاشورایی خود را تنظیم میی برنامه مؤمنان

 

 ی ممتاز برای سلوک سياسي و ايماني دو دهه

ی سلوک سیاسی و ایمانی، دو برااست و  االکبر()عيداهللو غدیر خم  دو عید بزرگ قربانی این ماه دربرگیرنده

اول در زمزم عشق و ی منان در دههوالیت. مؤی اول است و دههی عشق و معرفت که دههی دهه ممتاز دارد:ی دهه

 ، حضرت حجت بن الحسن المهدیعازم بیعت با علی زمان و مهدی دورانی دوم در دههکنند تا عرفان شستشو می

 ر خم، کمال بهره را داشته باشند.شوند و از فیض غدی السالم()علیه

 

 الحجهمندی از ماه ذیراه بهره

مندی از مبارک باشد. راه بهره السالم()علیه منینداران امیرالمؤشما برادران و خواهران و دوستی این ماه بر همه

ست؛ لذا در متن حجه و راه همراهی ولی خدا، یک کلمه است و آن تقوای الهی االانگیز ماه ذیی شگفتهاظرفیت

 :ید، تنها و تنها تقوا استفرماید از این سفر آنچه باید توشه بردارکند و میمیتوصیه حج، خدای متعال به تقوا ی برنامه

لذا  «.است پرهیزگارى توشه بهترین حقیقت در که برگیرید توشه خود براى و 12التَّقْوَى؛ الزَّادِ خَيْرَ فَإِنَّ وَتَزَوَّدُوا»

 کنم.برادران و خواهران عزیز را به رعایت تقوای الهی دعوت میی همهخودم و 

                                                           
 صبح و کنندمی بیتوته آنجا در را شب و نمایندمی حرکت منا سمت به مکه از شده، محرم و کنندمی تمتع حج نیت حجاج که است ترویه روز الحجه،ذی هشتم .11

 .گردندمی رهسپار عرفات جانب به عرفه

 .1۹۷ . بقره:12



 خطبه دوم

 سفارش تقوا به را خودم و شما خدا، بندگان ای عِقَابِه؛ مِن اُحَذِّرکُم وَ  اهلل بِتقَوی وَنَفسي اُوصيکُم اهللِ  عِبادَ»

 .«ترسانممى عقابش از و کنممی

 

 رساندسه اقدامي که ما را به خدا مي

فْضُ کَثْرَةُ االِسْتِغْفارِ وَ خَ  ثاَلثٌ يَبْلُغَنَّ بِالْعَبْدِ رِضْوانَ اهلل» :فرمودندنورانی  یروایتدر  السالم()علیه امام جواد

استغفار فراوان، نرمخویی همراه با  :رساندمی خدا خشنودی و رضوان به را بنده چیز سه 13؛دَقَةِالْجانِبِ وَ کَثْرَةُ الصَّ

توانند خود را به رضایت الهی برسانند. خدای متعال بندگان خدا با این سه اقدام می «.بسیار یصدقه ا مردم وفروتنی ب

 انجام این سه وظیفه را عنایت بفرماید. توفیق مای به همه

 

 تحقق عدالت  جهتمبارزه با فساد، گامي بلند 

عفاف و حجاب و کاهش ی لهمسئی گذشته دربارهشناسی جامعه و نظام انقالبی است. نوبت موضوع سخن ما، آسیب

ای که در این ارزش الهی داریم، سخنانی خدمت عزیزان تقدیم کردم. این نوبت چند جمله در مورد فساد قابل مالحظه

ویژه فساد اقتصادی، گامی بلند در تحقق عدالت علوی، یعنی آرمان بزرگ کنم که مبارزه با فساد، بهاقتصادی عرض می

 ب اسالمی است. انقال
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 اقتصادی علت اهميت مبارزه با فساد

ی همه اقتصاد است که بری لهاوالً به دلیل اهمیت و جایگاه مسئشود، اینکه چرا این موضوع محضر عزیزان مطرح می

مل دوام که قرآن کریم فرمود، مال شما ستون فقرات شما و عاچنان ؛دگذارمی تأثیری سیاسی و امنیتی و تربیتی هاحوزه

 14شما است.

ر رژیم ویژه فساد اقتصادی بود که دقالب اسالمی، مبارزه با فساد، بهی اصلی طبق طبع انهامانیکی از آردوم اینکه 

 . مردم بودتشکیل یک نظام پاک و طاهر مورد نظر  ستمشاهی نهادینه شده بود. لذا

 

 ی دائمي رهبریمبارزه با فساد، مطالبه

قدر بوده و از انقالب، تحقق عدالت علوی و مبارزه با فساد، صدر مطالبات امام و رهبری عالیی پس هادر تمام سال

قدر بوده و از نظر ی قیادت، به دست رهبر عزیز و حکیم و عالیهاسالی هست. پرچمداری مبارزه با فساد، در همه

ی ی رهبری در سه دهههاب و نوشتهمستمر با فساد شدنی است. در مجموع مطالی ایشان، تحقق عدالت با مبارزه

شاید بیش  است.قدر بوده عالی کید امام مسلمین و در کانون اهتمام رهبریِمواره این موضوع مورد مطالبه و تأگذشته، ه

ر سال ای دمادهن موجود است. بیانیه و فرمان هشتمبارزه با فساد اقتصادی در کلمات ایشای لهبارز مسئ 4000از 

کنید، انگار برای همین امروز صادر ای برای نظام اسالمی است که وقتی آن را مطالعه می، سند علوی جاودانه1380

 شده است. 

دی، موریت راهبروم انقالب اسالمی است، چهارمین مأدی گام دوم که سند مبنای پیشرفت ما در افق چهلهی در بیانیه

 کید فرمودند.بر این مطلب به صورت دقیق و هوشمندانه تأا آنج عدالت و مبارزه با فساد است.

و تذکرات،  هاو هدایت هاکید جدی رهبر انقالب بوده و کاش این یادآوریالت و مبارزه با فساد اقتصادی، تأتحقق عد

ی سیره ن عزیز ما در تمام ادوار، بهوالکاش مسئ شد.ای جدی گرفته میمادهشد. کاش آن فرمان هشتجدی گرفته می

بعد از پیروزی انقالب،  یی گذشتههاکردند. البته در تمام سالرهبر عزیز در زندگی شخصی و خانوادگی اقتدا می
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ی گوناگون برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد هااقداماتی جدی و گسترده، توسط فرزندان انقالب اسالمی در بخش

اماتی قابل تحقق عدالت، اقد جهتاقدامات نظام اسالمی  راه است.ی ای برای ادامهشکور و سرمایهانجام گرفته که م

 یم.هست خدا را شاکر مباهات و افتخار است که بابت آن

 

 ای همگانيمبارزه با فساد، خواسته

ین منشهدا و مؤی ویژه خانواده، بهعمومی مردم عزیز مای مبارزه با فساد اقتصادی، مطالبهی لهامروز عالوه بر این، مسئ

ی بادآورده و های تلخی از ثروتهابا صحنه ،کنیمشده را نگاه میوانان انقالبی نیز است. وقتی مسیر طیو نخبگان و ج

جدی و عمومی در این موضوع ای شویم. مردم عزیز ما مطالبهاندازی به انفال و رشوه و اشرافیگری مواجه میدست

 مطلوب دنبال شود. وضعیتدن به له به صورت جدی تا رسیدارند. توقع دارند مسئ

اصلی دشمنان برای ی گزینه زیرا ؛کندفعلی، توجه به فساد اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا میی ویژه وضعیتالبته در 

سازی وضعیت اقتصادی و کمک به مفسدان اقتصادی و ، آشفتههاعالوه بر تحریم نگ با انقالب، نبرد اقتصادی است.ج

از سوی دیگر، راهبرد اقتصاد مقاومتی، مورد نظر ، در دستور کار دشمنان است. ه نظام اسالمیبفساد سیستمی اتهام 

  بخش همین مسئله است.، الهامفرزندان انقالب اسالمی است و سال رونق تولیدی همه

رده و روشمند گستی مطلوب برسد، راهی جز مبارزهی اقتصاد و تولید به نقطهی لهاگر بخواهیم گفتمان مقاومت در مسئ

 ی کشور باشد.هابا فساد اقتصادی نداریم و این باید در دستور کار تمام مجموعه

 

 پيامدهای فساد اقتصادی

ی ها، هم علتدولتیاستفاده از مناصب ویژه در بخش سوءاستفاده از اموال عمومی یا سوءناهنجاری اقتصادی، به

 . نظارتیعلت هم و  ،ساختاری و قانونی و مدیریتیعلت هم  دارد، هم علت تربیتی و اخالقی،اعتقادی و ایمانی 



ل اقتصاد ی گوناگون است که شامل اختالهای فساد اقتصادی در بخشهادهد، پیامدسفانه جامعه را رنج میآنچه متأ

. استگریزی ستیزی و قانونبه به اعتماد عمومی و رواج قانونضر اجتماعی،ی کاهش سرمایه کشور و مسائل اجتماعی،

 است.  ی فساد اقتصادیهاپیامددیگر و افزایش فقر از  هارکود کارگاه ناامیدی تولیدکننده، کاهش کیفیت کاال،

عیت آسیب به مشرو ، از بین رفتن برکت،هاانواع اختالفات و درگیری انگیز در زندگی مردم دارد.نان حرام اثری شگفت

 است. ی آندهندهتکانعواقب از  و... به مسئوالنمردم کاهش اعتماد  نظام،

ویرانگر ی گاه بیماری و زلزله خبیثه، گاه دام مهلک،ی عنوان شجره ، از فساد اقتصادی گاه بادر تعابیر خودرهبر عزیز 

 کنند.مییاد 

انه ای عاقالنه، هوشمندانه، مستمر، مجاهدقرار گیرد و مبارزه له به صورت کامالً جدی مورد توجه همهپس باید این مسئ

 مقتدرانه در دستور کار قوا و مردم عزیز قرار گیرد. و

 

 در تحليل وضعيت موجود يك تبصره

می را باید افتخار نظام اسالبین باشیم. اوالً اقدامات گسترده و پرشده باید واقعدر تحلیل وضعیت کشور و مسیر طی

 به رغم تبلیغات دشمن وجود ندارد.اسالمی عزیز ما ثانیاً متوجه باشیم فساد سیستمی در جمهوری  ببینیم و شاکر باشیم.

ی مردم و ، فساد در بین همهالسالم()علیه منینضمن اینکه به عنایت امیرالمؤ .نظام اسالمی، فسادستیز استی اتفاقاً قواره

من هستند و دست و مؤ، پاکن و فعاالن و مردم مابیشتر مدیران و مسئوالن و فعاالن اقتصادی فراگیر نیست و مسئوال

ناتی هم ممکن است جریا یتمیزی برند و دلزده هستند. به تعبیر رهبر عزیز، در هر رودخانهرنج می هااز وجود فساد

 آلوده باشد. 

، شکاف ادراکی بین ها، این فساد، جدی و خطرناک است. بر اساس پژوهشهاو غفلت هاو خطا هاخیرالبته به علت تأ

و عملیات  ،مسئوالنرسانی وجه است و این ناشی از ضعف اطالعقابل ت ،کنندحساس میآنچه هست و آنچه مردم ا

 اسالمی است.ی نمایی اثبات فساد فراگیر در جامعهدشمن برای سیاه

 



 راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی

سفانه در برخی و متأانی وجود دارد و خطرناک شده سرط این بیماری و غده که کنیماین نکته عرض میی با مالحظه

  :باید فقط ؛اما به لطف حق قابل معالجه است ؛موارد ریشه دوانده

 

 عموميهکارهای ار. 1

باوری در بین نظر باشد؛ فضای معادباوری و مرگبیشتر مورد  ،در گزینش مدیران، اخالق اشت؛نگاه پیشگیرانه جدی د

مردم و تنظیم سبک زندگی عموم ی ارتباط دائم با بدنه ،زیستیویت شود؛ سادهی آنان تقهامنصبان و خانوادهصاحب

رهبر ی چنان که مطالبهآن ،ی نظارتیهاساختار مردم باید در دستور کار مسئوالن باشد؛ از هر نوع تجمل دوری کنند؛

ی هاداراییسی بررکار جلوگیری شود؛ سازو هاخواران در سازمان؛ از نفوذ ویژهتعبیه شود هادستگاهی عزیز است، در همه

نینی نظیر مبارزه با قاچاق کاال، مبارزه با پولشویی، قوا خوبی اجرا شود؛بحمداهلل بشارت آن داده شده، به ن کهمسئوال

نیز مجلس محترم  ی کسب و کار، با جدیت توسط مسئوالن محترم دنبال شود؛بهبود فضا ارتقای سالمت اداری،

 د.شبااجرای این قوانین پیگر نظارت کند و 

 

 های هوشمند. استفاده از سامانه۲

 انجام شبحمداهلل مقدمات ی هوشمند است.هادن فساد اقتصادی، استقرار سامانهکرکن برای ریشه هایکی از بهترین راه

 هامجموعهی ی طالیی گرفته شود، باید هوشمندسازی در همههابخواهیم جلوی امضا شده و نیاز به تکمیل است. اگر

 قانون است.و نیز جدی رهبر عزیز ما ی شود و این خواسته و مطالبه جدی گرفته

 

 گری دولت در اقتصاد. کاهش تصدی3

ی معیوب نظیر وضعیت هااز طرف دیگر باید مداخالت بیش از حد دولت در مسائل اقتصادی کاهش یابد و ساختار

 جدی گرفته شود. ،44ریزی و اصالح اصل و بودجه هابانک



 اطع با مفسدان اقتصادی. بخورد ق4

وی دیگر سکه است که برخورد قاطع، صریح، بدون تبعیض، ن هم دارای اهمیت بسیار زیاد است، رایبعدی که ی نکته

 ی امنیتی و قضایی با مفسدان اقتصادی است.هانهادی عادالنه و بازدارنده مؤثر،

شود و تیغ عدالت برخورد می پوشیچشمسطحی، بدون مردم عزیز ما باید به این اطمینان برسند که با مفسدان در هر 

 علوی آنها را ادب خواهد کرد.

 

 و قوه قضاييه دولت رساني از اقدامات. اطالع۵

هنگام و شفاف و هماهنگ، چه در بخش پیشگیری و چه در بخش درمان، باید در رسانی مناسب از اقدامات بهاطالع

 ر شوند و افکار عمومی باید اقناع شود.خبمردم ما حق دارند با کار باشد. دستور

 

 . استقبال از افشاکنندگان فساد اقتصادی۶

زدگی در این نگری و شتاباز سطحیدر عین حال و شود فساد هستند، استقبال گر مبارزه با از افکار عمومی که مطالبه

 امر مهم پرهیز شود.

 

 تأثيرگذار است، اگر... مقابله با فساد

قوای کشور قرار گیرد و ی ویژه فساد اقتصادی باید به صورت جدی و فراگیر، در دستور کار همهبه مبارزه با فساد،

 منصفانه و بدون وقفه و با صالبت، این مسیر را ادامه دهند.  عالمانه، خالصانه، مجاهدانه،

ی، اقدامات بانک مرکزی و در دستگاه اجرای شود.ی این موضوع در دستگاه قضایی دیده میهاعزیزان بدانند که طلیعه

گر و یاری ،و امام مسلمینگیریم. مردم را به فال نیک می هاکه اینشود رسانی میدر این زمینه اطالع هابرخی دستگاه

 ند. این مسیر را با همت ادامه دهید. سته دعاگوی شما



ی بهتری هاشاهد روز ،مردم عزیزی هن و مطالببا همت مسئوال اهللشاءان .نظام ما ظرفیت اصالح این مفاسد را دارد

 خواهیم بود.

 

 است ی شکست آمريکادهندهی ايران، نشانتحريم وزير خارجه

برای وزارت خارجه و  ،محترم و عزیز مای ن آمریکایی در تحریم وزیر خارجهآور مسئوالگانه و خندهرفتار سبک و بچه

گفتمان نه  آمریکا است.ی قوط و افول بیش از حد دستگاه حاکمهسی دهنده. در عین حال نشانوزیر باعث افتخار است

دل آنان را  هاظاهراً این رفتار به جایی نرسید. هاه و دیپلماسی التماسی آمریکاییگذاشتاثر خود را  ،جنگ و نه مذاکره

 کند!خوش می

ش سربلند قرار دهد و دشمنان ملت مقاومت را با پرچمداری ملت عزیز ایران بیش از پیی امیدواریم خدای متعال جبهه

عنایات حضرت ولی ی رهبر عزیز را در سایه سازد.مند مام و شهدا را از رحمت خود بهرها کند.را بیش از پیش رسوا 

 حفظ نماید. الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجّل عصر

 


