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برگزیده

ناظر بر بیانات رهبر انقالب 
اسالمی مراسم میثاق 

پاسداری  در دانشگاه امام 
حسین علیه السالم:

   عزت ملی:  رهبر معظم 
انقالب اسالمى طى بياناتى 
در مراسم دانش آموختگى 

دانشجويان افسرى و تربيت 
پاسدارى دانشگاه امام حسين 

عليه السالم، ضمن تبيين اهميت 
حضور پرشور مردم پاى صندوقهاى 
رأى، بار ديگر بر معيار توجه به عزت 

ملى و ايستادگى عزتمندانه در 
برابر جبهه ى معاندان در انتخاب 
فرد اصلح براى رياست جمهورى 

تأكيد كردند.
اصوال توجه به عزت ملى در 
انديشه ى آيت الل العظمى 

خامنه  اى از جايگاه و رتبه ى بااليى 
برخوردار است و ايشان پيش از اين 
نيز توجه به عزت را به عنوان معيار 
اصلى انتخاب رييس جمهور اصلح 

معرفى نموده بودند.
  

برای مطالعه ی بیشتر درباره ی 
این موضوع و آشنایی بیشتر و 

دقیق تر با اهمیت و ابعاد مسئله 
عزت ملی در اندیشه ی رهبر انقالب 

اسالمی، مطالعه ی مدخل  »عزت 
ملی« در بخش جستار پایگاه    
 پیشنهاد 

می گردد.

   تجربه ی انقالب را، یعنی 
عینیت این نظریه را در طول 

این سالها بدانید؛ تاریخ انقالب 
را بدانید.

   این انقالب آزموده است، 
تجربه شده است. این حرفها، 
حرفهائی است که در میدان 

عمل، صدق خود را ثابت کرده 
است.

   آحاد مردم با هم کدورت بیجا 
درست نكنند، به خاطر اینكه این 
به آن عالقه مند است، این به آن 

عالقه مند است.

   در تبلیغات و شعارهای 
انتخاباتی، آنچه که اهمیت دارد، 
این است که مواضع عزت آفرین، 

صحیح، عاقالنه و حكیمانه ی 
انقالب و نظام تثبیت شود.
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دوشنبه |  ٦ خرداد ١٣92 

اين را من به همه بگويم: ممكن است شــما به يكى از نامزدها عالقه مند شويد، 
رفيقتان به يك نامزد ديگر؛ اين موجب نشود كه شما در مقابل هم قرار بگيريد. 
براى انتخابات و براى گزينش عالى ترين مقام اجرائى در كشور - كه بسيار هم حساس است، 
بسيار هم مهم است - سازوكارهاى درســتى وجود دارد؛ سازوكار قانون. هيچ مانعى ندارد كه 
شما به يكى عالقه مند باشــيد، بنده به يكى ديگر عالقه مند باشم؛ شما به او رأى دهيد، من به 
ديگرى رأى دهم؛ باالخره اكثريتى هســت، اقليتى هست، ضابطه اى هست، قانونى هست؛ بر 

طبق آن عمل خواهد شد. 
آحاد مردم با هم كدورت بيجا درست نكنند، به خاطر اينكه اين به آن عالقه مند است، اين به 
آن عالقه مند است؛ خب، باشند. خود داوطلبان محترم هم بايد رعايت كنند. كار را با حماسه، 
با شــور، با غيرتمندى، اما بدون چالش، بدون منافرت پيش ببرند. ظرافت كار اينجا است كه 
ممكن است سكون و سكوت و جمود و خمودگى وجود نداشته باشد، نشاط باشد، تحرك باشد، 
در ميدان و در عرصه گفتگو باشد - گفتگوهاى گرم و داغ - درعين حال نفرت پراكنى نباشد؛ 

اين ميشود. اين يك نكته اى است كه آقايان داوطلبان محترم خوب است كه رعايت كنند.

سالطین جور عزت ایران را 
در مقابل دشمنان به باد داده بودند

اين انقالب، تاريخ كشور را تغيير داد. سالطين جور و طغيانگران تاريخ، قرنهاى متمادى 
حركت گمراهانه اى را بر اين ملت تحميل كرده بودند و در اين چند ده ســال قبل از 
انقالب، عالوه ى بر اســتبداد و خودرأيى و انحصارطلبى در همه چيز، عزت اين مملكت را هم در 
مقابل دشمنان به باد داده بودند. اين انقالب آمد، اين كشور را، اين ملت را از افتادن در اين تندباد 
ويرانگر و نابودكننده نجات داد؛ ما در صراط مســتقيم قرار گرفتيم. البته صراط مستقيم، ما را به 
هدف خواهد رساند؛ اما ِكى؟ در چه مدت؟ با چه تالش و مجاهدتى؟ اين بستگى دارد به اين كه من 
و شما چقدر تالش كنيم، چقدر جدى بگيريم، چقدر درست حركت كنيم؛ اين به همت ما بسته 

است؛ ولى انقالب اين راه را پيش پاى اين ملت تاريخِى بزرگ و ستم كشيده گذاشت. 

ت
روای

تیرت دو
تکمیلی

مردم باهم  کدورت ایجاد نکنند
باید های فرد اصلح برای ریاست جمهوری

1.اهل تالش براى انقالب، كشور و ساختن آينده
2.اهل تالش براى عزت ملى

3.اهل تالش براى باز كردن گره مشكالت
4.اهل تالش بــراى ايســتادگى قدرتمندانه و عزتمندانــه در مقابل 

جبهه ى معاندان
5.اهل تالش براى الگو كردن جمهورى اسالمى در چشم مستضعفان 

عالم

وظایف مردم در عرصه انتخابات
1.توجه به اظهارات داوطلبان و انتخاب بهترين فرد براى انقالب و كشور  
2.پرهيز از كدورت بيجا به خاطر عالقه مندى به كانديداهاى گوناگون

3.بى اعتنايى به زبانها، قلمها و حنجره هــاى بى تقواِى تكراركننده ى 
حرفهاى دشمن

وظایف داوطلبان ریاست جمهوری در عرصه انتخابات
1. پيشبرد كار با حماســه، شور، غيرتمندى، نشــاط و تحرك بدون 

نفرت پراكنى
2. پرهيز از ريخت وپاش و خرج و تبليغاِت زياد از اندازه ى الزم

3. پرهيز از سوء اســتفاده از بيت المال يا پول مشتبه به حراِم بعضى ها 
براى تبليغات

4. تالش براى تثبيت مواضع عزت آفرين، صحيح، عاقالنه و حكيمانه ى 
انقالب و نظام  در شعارهاى انتخاباتى

5. پرهيز از چراغ سبز نشان دادن به دشمنان در شعارها

فرمانده کل قوا 
در دانشگاه امام حسین)ع(:

حضور مردم در انتخابات مصونیت و 
آبروی بین المللی به کشور می بخشد

روز18
مانده تا

کتابچه انتخاباتی
گزيده اى از توصيه هاى حضرت آيت الل خامنه اى
 درباره انتخابات رياست جمهورى
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 اوالً تبريك عرض ميكنم به شما جوانان عزيز، ورود در عرصه ى 
پرافتخار پاسدارى را؛ چه دانشجويان عزيز فارغ التحصيلى كه 
امروز درجه گرفتند، و چه سردوشى بگيرانى كه وارد مرحله ى 
آموزش شدند. ديدار امروز ما هم در اين ميدان پرافتخار با شما 
جوانان عزيز پاسدار، مثل هميشه ديدار شيرين و مطلوبى بود. 
ابتكاراتى در شيوه ى مديريت اين ميدان و اداره ى برنامه هاى اين 
ميدان مشاهده شد، كه بسيار خوب و قابل تحسين و تقدير است.

 اين دانشــگاه يك تفاوت عمده اى دارد با همه ى دانشگاههاى 
ديگر. علم و آموختن و رشد فكرى و عقلى و پرورش شخصيت، در 
همه ى دانشگاههاى ما و در همه ى مراكز آموزشى ما يك هدف 
عمده است؛ ليكن در اين دانشگاه، مسئله ى پاسدارى از انقالب 
هم مطرح است. خب، همه ى ملت ايران به يك معنا خودشان را 
موظف ميدانند به پاسدارى از انقالب  - چه مسئولين رسمى، چه 
آحاد مردم با درجات مختلف - ليكن خصوصيت سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى اين است كه اين يك مأموريِت تعريف شده براى 

آن است.

 شــما جوانان عزيز در عين نشاط و شــكوفائِى جوانى، داريد 
خودتان را آماده ميكنيد براى اينكه در طول زندگِى خدمتِى خود 
و بالشك در همه ى دوران حياتتان، از انقالب اسالمى پاسدارى 
كنيد؛ همچنان كه طبقه ى قبل از شــما، اسالف شما در سپاه 
پاسداران، در نوبت خود، در ميدانهاى بسيار دشوار، اين كار را 
كردند. يكى از مناظر خوِب امروز همين بود كه نسل گذشته ى 
سپاه پاسداران كه دوران دفاع مقدس را ديده است، دورانهاى 
اول انقالب را ديده، با تن خود، با دل خود، با جان خود در عرصه ى 
خطر حاضر شده، با جوان امروزى كه دارد وارد عرصه ى پاسدارى 
ميشود، روبه روى هم قرار گرفتند، پرچم را مبادله كردند؛ اين يك 
منظره ى نمادين و بسيار پرمعنا است. در ديدار نمادين امروز، 
ارواح طيبه ى شهيدانى كه در عملياتهاى گوناگون در طول هشت 
سال دفاع مقدس، و پيش از آن، و بعد از آن تا امروز، به درجه ى 
رفيع شهادت رسيدند، در مقابل شما قرار داشتند. جانبازهائى كه 
سالمت خود، جوانى خود، نيروى بدنى خود را در راه خدا دادند 

و دچار امتحان بسيار دشوار و البته بسيار خوش عاقبِت جانبازى 
شدند، در مقابل شما قرار داشتند. مردانى كه آن روز مثل شما 
دوره ى عنفوان جوانى را ميگذراندند، امروز با محاسنهاى سپيد، با 
ده ها سال از عمر خدمتى گذشته، در مقابل شما قرار گرفتند. اين 
يك منظره ى بسيار مهم و درس آموزى است براى شما جوانان 

عزيز كه ميخواهيد از انقالبتان پاسدارى كنيد.

 اين انقالب، تاريخ كشور را تغيير داد. سالطين جور و طغيانگران 
تاريخ، قرنهاى متمــادى حركت گمراهانــه اى را بر اين ملت 
تحميل كرده بودند و در اين چند ده سال قبل از انقالب، عالوه ى 
بر اســتبداد و خودرأيى و انحصارطلبى در همه چيز، عزت اين 

مملكت را هم در مقابل دشــمنان به باد داده 
بودند. اين انقالب آمد، اين كشور را، اين ملت 
را از افتادن در اين تندباد ويرانگر و نابودكننده 
نجات داد؛ ما در صراط مستقيم قرار گرفتيم. 
البته صراط مســتقيم، ما را به هدف خواهد 
رســاند؛ اما ِكى؟ در چه مدت؟ با چه تالش و 
مجاهدتى؟ اين بســتگى دارد به اين كه من و 
شما چقدر تالش كنيم، چقدر جدى بگيريم، 
چقدر درســت حركت كنيم؛ اين به همت ما 
بسته اســت؛ ولى انقالب اين راه را پيش پاى 
اين ملت تاريخِى بزرگ و ستم كشيده گذاشت. 
شما ميخواهيد از اين انقالب حفاظت كنيد، 

پاسدارى كنيد.

 اول اينكه بايد اين انقالب را درست بشناسيد. 
يكى از كارهاى مهم شما جوانان عزيز اين است كه مبانى نظرى 
انقالب را عميقاً بشناسيد. ما كسانى را ديديم كه با احساسات 
وارد اين ميدان شــدند، بدون تكيه گاه نظرِى مستحكم؛ با يك 
تندباد سرنگون شدند، راهشان عوض شد. آن كسانى ميتوانند 
در اين حركت و در اين مسير محكم بايستند كه شناخت عميقى 
از مبانى نظرى انقالب داشته باشند. فرمود: »المؤمن كالجبل 
الّراسخ ال تحّركه العواصف«؛ هيچ تندباد و طوفانى نميتواند راه 

اينها را عوض كند، كه چند خصوصيت داشته باشند؛ از جمله ى 
اين خصوصيات و مهمترين آنها، اعتقاد درست و آشنائى درست 
با مبانى نظرى اين انقالب اســت. اين يكى از كارهائى است كه 

الزم است شما بدانيد.

 بعد تجربه ى انقالب را، يعنى عينيت اين نظريه را در طول اين 
ســالها بدانيد؛ تاريخ انقالب را بدانيد. اين انقالب مثل خيلى از 
حرفهاى ديگرى كه در دنيا معمول است، ِصرف ادعا نيست؛ يك 
دامنه ى وسيعى از تجربه و عمل در مقابل آن است. اين انقالب 
آزموده است، تجربه شده است. اين حرفها، حرفهائى است كه در 
ميدان عمل، صدق خود را ثابت كرده است. اگر امام عزيز ما به ما 
ياد ميداد كه به خدا توكل كنيم، اعتماد كنيم، حسن ظن داشته 
باشيم، تالش كنيم، و ميگفت اگر اين كار را بكنيد، پيروز خواهيد 
شد، اين اتفاق افتاد؛ همچنان كه در صدر اسالم اتفاق افتاد؛ كه 
اميرالمؤمنين )عليه الّصالة و الّسالم( در نهج البالغه فرمود: »فلّما 
رأى الّل صدقنا انزل بعدّونا الكبت و انزل علينا الّنصر«.)1( اين 
ملت صدق خود را نشان داد، راستگوئى خود را نشان داد؛ وارد 
ميدان شد و در ميدان عمل، اين فكر و اين انديشه و اين مبانى 

نظرى تجربه شد. اين را بايد شما در تاريخ انقالب ببينيد.

 چرا راديوهاى بيگانه تالش ميكنند نقطه ضعفهاى كوچك ما را 
در چشم خودمان - چه برسد در چشم ديگران - ده برابر بزرگ 
كنند؟ براى اين است كه همين تجربه را از ياد ما ببرند؛ براى اينكه 
فراموش كنيم كه مبانى نظرى ما تجربه شده است؛ در ميدان 
عمل، خودش را ثابت كرده است. شما با آگاهى از تاريخ انقالب 
ميتوانيد اين را به دست بياوريد. اينكه من توصيه ميكنم بخوانيد 
اين خاطرات مربوط به جنگ را، مربوط به دوران دفاع را، همين 
عمليات بيت المقدس و آزاد كردن خرمشهر را، 
ببينيد كى بودند، چه بودند، چه كار كردند، چه 
جور كردند، براى اين اســت؛ اين الزم است. آن 
وقت خداى متعال »انزل بعدّونا الكبت«، »انزل 

علينا الّنصر«؛ پيروزى را نازل كرد.

 بعد هم تربيت خود به عنوان انسان صالح. همه 
بايد خودشــان را تربيت كنند. من بايد خودم 
را تربيت كنم، شما هم بايد تربيت كنيد. البته 
كار شما آسانتر از كار كسى مثل من است. شما 
جوانيد، آماده ايد، نورانى هستيد، دلهايتان پاك 
است؛ براحتى ميتوانيد خودتان را در الگوى مورد 
تحسين اسالم و قرآن شكل دهيد. اين، يكى از 
وظائف خود شما است؛ البته بر دوش مربيان و 
مديران و مســئوالن اين دانشگاه و مجموعه ى 
ســپاه و مديران هر مجموعه اى هم كه جوانان عزيز ما در آنجا 
هستند، قرار دارد؛ اينها الزم اســت. اگر اين كارها شد - كه به 
يقين و به توفيق الهى و باذن الّل اين كارها خواهد شد - آن وقت 
آينده همانى است كه هميشــه تكرار كرديم و گفتيم: آينده ى 

اطمينان بخش و قطعى.

 اين انقالب از روز اول تا امروز هر قدمى برداشته است، قدمى بوده 

بسم اللّ الّرحمن الّرحيم 

متـن کـامل بیـانات

همه ى ملت ايران به يك 
معنا خودشان را موظف 
ميدانند به پاسدارى از 

انقالب ليكن خصوصيت سپاه 
پاسداران انقالب اسالمى اين 
است كه اين يك مأموريِت 
تعريف شده براى آن است.
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است كه نويد قدم بعدى را به ما ميداده؛ اين خيلى مهم است. 
هرگز دچار بن بست نشديم، هرگز در داالن يأس و نااميدى قرار 
نگرفتيم؛ هميشه فرج در مقابل ما بود. گاهى خودمان كوتاهى 
كرديم، سستى كرديم، نتاختيم به پيش - اين اتفاق افتاده - اما 
راه هرگز بسته و بن بست نبوده است؛ هر گام ما بشارت ده گام 

بعدى بوده؛ امروز هم همين جور است.

 و من به شما بگويم عزيزان من! اين گامى كه ملت ايران در چند 
روز ديگر در پيش دارد - يعنى گام انتخابات - يكى از همان گامها 
است كه ان شاءالّل بشارت ده گامهاى بعدى است. ما نميدانيم چه 
كسى رئيس جمهور خواهد شد، نميدانيم خداى متعال دلها را 
به كجا متوجه خواهد كرد؛ اما ميدانيم كه حضور مردم در پاى 
صندوقهاى رأى - كه اعالم حضــور قدرتمندانه ى اين ملت در 
عرصه ى حركت و تاخت به سوى آرمانها است - بالشك به دنبال 
خود، موفقيتهاى ديگرى را دارد؛ به كشور مصونيت ميبخشد، 
عزت ميبخشد، آبروى بين المللى ميبخشــد، دوستان شما را 

خوشحال ميكند، دشمنان شما را ناكام و بدحال ميكند.

 دو ســه هفته ى ديگر تا انتخابات راه داريم؛ از مدتها پيش - و 
حاال شدت پيدا كرده است - ســعى ميكنند مردم را نسبت به 
اين انتخابات دلسرد كنند. چرا؟ براى همين است كه اگر مردم 
دلگرم باشند، اگر مردم وارد اين ميدان شوند، اگر حركت پر شور 
خودشان را مثل هميشه نشان دهند - كه ان شاءالّل نشان هم 

خواهند داد - براى آنها گران تمام خواهد شد.

 درباره ى انتخابات ما اظهارنظر ميكنند؛ چه كسانى؟ آن كسانى 
كه زندان گوانتاناموشان مايه ى بى آبروئى شان است؛ هواپيماى 
بدون سرنشينشــان بر باالى روســتاهاى محروم پاكستان و 

افغانســتان، لكه ى ننگ در دامانشــان است؛ 
آن كســانى كه جنگ افــروزى در منطقه ى 
حساس ما و اشغال دو تا كشور مسلمان، جزو 
بى آبروگى هايشان اســت؛ آن كسانى كه دفاع 
و حمايت بى قيد و شرطشان از رژيم جنايتكار 
صهيونيستى، مايه ى خجلت و شرمندگى شان 
اســت - اگر بفهمنــد - اينها بــه جمهورى 
اسالمِى آبرومند و سرافراز انتقاد ميكنند! اين 
اظهارنظرها جواب ندارد؛ اصاًل در خور اعتناى 
ملت ايران و مسئوالن سرافراز اين ملت نيست. 
اما براى همه ى آحاد ملت ايران و براى همه ى ما 
عبرت انگيز است كه ببينيد اين انتخابات چقدر 
براى آنها حساس است. مخصوص اين انتخابات 
هم نيست؛ سى و چند سال است كه هر وقت 

ما يك انتخاباتى داريم، همين بســاط هست؛ هميشه جنجال 
ميكنند، هميشه سعى ميكنند، هميشه هم تودهنى ميخورند. 
از كى؟ از اين ملت بزرگ. به توفيق الهى، اين دفعه هم تودهنى 

خواهند خورد.

 خب، ما بايد خودمان كارهاى خودمان را منظم و مرتب كنيم. 
مردم نگاه كنند به اظهارات داوطلبان محترمى كه در اين ميدان 

وارد شدند، ما هم نگاه ميكنيم؛ تشخيص بدهيم، ترجيح بدهيم، 
ببينيم آن كسى كه ميتواند براى انقالب، براى كشور، براى آينده، 
براى عزت ملى، براى باز كردن گره مشكالت، براى ايستادگى 
قدرتمندانه و عزتمندانه در مقابل جبهه ى معاندان، و براى الگو 
كردن جمهورى اسالمى در چشــم مستضعفان عالم، بيشتر و 
بهتر تالش كند، كيست؟ ممكن اســت تشخيص يك آقائى با 
تشخيص يك آقاى ديگر مخالف باشد؛ هيچ اشكالى ندارد. اين را 
من به همه بگويم: ممكن است شما به يكى از نامزدها عالقه مند 
شويد، رفيقتان به يك نامزد ديگر؛ اين موجب نشود كه شما در 
مقابل هم قرار بگيريد. براى انتخابات و براى گزينش عالى ترين 
مقام اجرائى در كشور - كه بسيار هم حساس است، بسيار هم 
مهم است - سازوكارهاى درستى وجود دارد؛ 
سازوكار قانون. هيچ مانعى ندارد كه شما به يكى 
عالقه مند باشيد، بنده به يكى ديگر عالقه مند 
باشم؛ شما به او رأى دهيد، من به ديگرى رأى 
دهم؛ باالخره اكثريتى هســت، اقليتى هست، 
ضابطه اى هست، قانونى هست؛ بر طبق آن عمل 
خواهد شد. آحاد مردم با هم كدورت بيجا درست 
نكنند، به خاطر اينكه اين به آن عالقه مند است، 
اين به آن عالقه مند اســت؛ خب، باشند. خود 
داوطلبان محترم هم بايد رعايت كنند. كار را با 
حماسه، با شور، با غيرتمندى، اما بدون چالش، 
بدون منافرت پيش ببرنــد. ظرافت كار اينجا 
است كه ممكن است سكون و سكوت و جمود 
و خمودگى وجود نداشــته باشد، نشاط باشد، 
تحرك باشــد، در ميدان و در عرصه گفتگو باشد - گفتگوهاى 
گرم و داغ - درعين حال نفرت پراكنى نباشــد؛ اين ميشود. اين 
يك نكته اى اســت كه آقايان داوطلبان محترم خوب است كه 

رعايت كنند.

 نكته ى ديگر اين است كه رفتار داوطلبان در ريخت وپاش و خرج 
و تبليغاِت زياد از اندازه ى الزم ميتواند ماها و آحاد مردم را نسبت 

به آنچه كه بعداً پيش خواهد آمد، آگاه و هشيار و بيدار كند. آن 
كسى كه يا از بيت المال هزينه ميكند، يا از پول مشتبه به حراِم 
بعضى ها استفاده ميكند، نميتواند اطمينان مردم را جلب كند؛ 

به اين چيزها خيلى بايد توجه كرد.

 در تبليغات انتخاباتى، در شعارهاى انتخاباتى، آنچه كه اهميت 
دارد، اين اســت كه مواضع عزت آفرين و صحيــح و عاقالنه و 
حكيمانه ى انقالب و نظام تثبيت شود. مبادا در شعارهايمان، ما 
به زيد و عمرو در خارج از اين مرزها يا آدمهائى در داخل مرزها، 
چراغ سبز نشان دهيم. خب، دشمن كار خودش را دارد ميكند؛ 
عليه كسى، عليه كسانى، و بيشتر از همه عليه خود انقالب و نظام 
و انتخابات لجن پراكنى ميكند. البته حنجره هاى بى تقوائى هم 
در داخل وجود دارد. در داخل، متأسفانه زبانهاى بى تقوا، قلمهاى 
بى تقوا و حنجره هاى بى تقوائى هســتند كــه همان حرفهاى 
دشــمن را كه به قصد نوميد كردن و افسرده كردن مردم گفته 
ميشود، تكرار ميكنند؛ آحاد مردم به اينها نبايد اعتنائى كنند. 
فرداى اين ملت، فرداى روشنى است. فرداى اين انقالب، فرداى 
عزتمدارانه اى است. فرداى اين كشور و اين ملت، فردائى است كه 

ان شاءالّل به توفيق الهى براى همه الگو خواهد شد.

 از خدا ميخواهيم كه شــما جوانان عزيزى كــه در اين ميدان 
هستيد، و همه ى جوانان پاسدار ما، و همه ى جوانان بسيجى ما، 
و همه ى جوانانى كه در نيروهاى مسلح ما حضور و فعاليت دارند، 
و همه ى جوانانى كه در محيطهاى آموزشى مشغول تحصيل 
هستند، ان شاءالّل و به توفيق الهى، پيشگامان و موتورهاى حركت 
به اين سمت نورانى باشند. اميدواريم ارواح طيبه ى شهدا و روح 
مطهر امام بزرگوار از همه ى شما و ما راضى باشد و همه مشمول 

دعاى ولىّ عصر )ارواحنا فداه( باشيم.
والّسالم علیكم و رحمةالّل و برکاته 

 
1( نهج البالغه، خطبه ى 5۶
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آن كسى كه يا از 
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