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پیزوس ةىدن هز طزف که مصممثز ةىده و سخجیها را ثحمه کند

ثالش دصمن ةزای نىمید کزدن مزدو اس اهداف

عنت

در هز كیاو مزدمی ،جنگ واكعی ةین ارادهها اسح

مىیدات قزآنی

إّن امّذیَن كامُىا َرةُُّنا ه
َّللا ث ُهم اسجَلاُمىا ث َجََنهشُل َعنَیِهُم امل َالئَِكه
أهَّل ث َخافُىا َو َّل ث َحَشنُىا َو أة ُِ
ِشوا ِةامَجهنِه امهجی ُكنجُم ث ُىَعدوَن
فَنِذمَِك فَادُع َو اسجَِلم َكام ا ُِمزَت َو َّل ث َجهِتع أهىاَءُهم

چامط

ثالش دصمن ةزای ثضعیف ارادهها

تزفند

راه مقاةنه

اعجامد ةه وعدهامهی

مىیدات قزآنی

تزفند

ثجهیش و گسیه مشدوران امنیجی ةه میان مزدو

ثالش دصمن ةزای ایجاد ناامنی و هزجومزج و ةهسجىه آوردن مزدو

نهزاسیدن اس مشدوران
راه مقاةنه

مىید قزآنی

سور
فزیث

َونُِزيُد أَن ََنُهن َعََل امهِذيَن اْسجُْضِعُفىا ِفی اْْلَْرِض َونَْجَعنَُهْم أَِِئهًة َونَْجَعنَُهُم امَْىاِرثَِني

َّللا مََلِىٌّي َعِشيٌش
ُصُه ِإهن ه َ
ُصهن ه ُ
َّللا َمن يَن ُ ُ
َومََين ُ َ

ِشوَن َصاِةُزوَن يَْغِنُتىا ْ
يَا أَيَُّها امهنِتُّي َحِّزِض امُْمْؤِمِنَني َعََل امِْلجَاِل ِإن يَُكن ِّمنُكْم ِع ْ ُ
ِمئَجَ ْ ِني َوِإن يَُكن ِّمنُكم ِّمئٌَة يَْغِنُتىا ْ أَمًْفا ِّمَن امهِذيَن َكَفُزوا ْ ِةأَنهُهْم كَْىٌو هَّل يَْفَلُهىَن

اثکال ةه خداوند
اعجامد ةه جىانان پزانگیشه

عنت

اثحاد و یکپارچگی منح ،مهمثزین سالح در ملاةه اةزكدرثها
و حکاو مشدور اسح!

طزح نلاط افرتاق
تزفندها

طزح صعارهای انحزافی
طزح چهزههای ةدساةله و نامطمنئ ةعنىان جانضین رئیس جمهىر خائن

ثالش دصمن ةزای اس ةین ةزدن یکپارچگی و اثحاد منح

تجربیات انقالب کبیر اسالمی
برای ملتهای دیگر

راه مقاةنه
تىصیه قزآنی

اثحاد ةز محىر دین
اثحاد ةز محىر نجات کضىر اس رش مشدوران فاسد

َواْعجَِصُمىا ِةَحْتِه امنهـِه َجِميًعا َوََّل ث ََفهزكُىا

مىارد

دمیه

مشورانه ةىدن مانىرهای سیاسی امزیکا و غزب

قتح

راه مقاةنه

رضورت ةزجسجه صدن نلط عنامی دین و أَّلسهز رشیف

سمینه مساعد

دو سدن آنها اس مزدو ةه عنح ناامیدی اس نگهداصنت رژیم فاسد
ثالش دصمن ةزای مسنط کزدن واةسجگان خىد ةز منح

تزفندها

چهزهساسی

جاةجایی مهزهها

ثىهین ةه صعىر منجها
ثحمه نکزدن این ثىهین
راضی نضدن مزدو
جش ةه اسجلزار یک نظاو مزدمی ،مسجله و مىمن ةه اسالو

آغاس صدن كیاو مزدو اس مساجد و َناس جمعه
رس دادن صعار "َّللا اکرب" ثىسط مزدو

ساةقه ارتط

افجخار رشکح در دو جنگ عنیه ارسائیه

تزفند دصمن

اسجفاده اس ارثط ةزای رسکىب مزدو

كزار داصنت ارثط مُص در آسمىن ةشرگ و ثاریخی

نگاه ةدةینانه و عدو اعجامد ةه هزگىنه ثىصیه و اكداو امزیکا

تذکز

آنکه ةاید اس ارثط ةرتسد صهیىنیسجهایند ،نه مزدو!

پیطةینی

پیىسنت ارثضی که اس مزدو اسح ،ةه مزدو

عنت

حامیح  30سامه امزیکا اس حکاو مشدور ةز عنیه منح مُص

من ةناو منت و دومت انقالةی ایزان ةه صام منت مرص و منت تىنس درود
میفزستم و پیزوسی كامه صام را اس خداوند عشیش مسأمت میكنم .من ةه
صام و قیامتان افتخار میكنم .صك نیست كه قیاو منتها ،ةسته ةه اقتضائات
جغزافیائی و تاریخی و سیاسی و فزهنگی،در هز كضىری دارای مختصات
منحرصةهفزداست و منیتىان چیشی را كه در انقالب كتیز اسالمی در 30
سال پیط در ایزان واقع صد ،عیناً در مرص یا تىنس یا هز كضىر دیگز
اسالمی انتظار داصت ،میكن مضرتكاتی هم وجىد دارد كه در آنها ،تجزةیات
هز منتی میتىاند ةزای منتهای دیگز ةه كار آید.
***
ةزادران و خىاهزان عشیش! اینها تجزةیات ما است ،من ةه عنىان ةزادر
مسنامن صام و اس رس تعهد دینی ،آن را ةا صام درمیان گذاصتم .ةىقهای
تتنیغاتی دصمن مانند همیضه فزیاد خىاهند كزد كه ایزان میخىاهد
دخامت كند ،میخىاهد مرص را صیعه كند ،میخىاهد والیت فقیه را ةه مرص
صادر كند و میخىاهد و میخىاهد ...این دروغها را سی سال است میگىیند
تا منتهای ما را اس یكدیگز جدا و اس كمك یكدیگز محزوو كنند ومشدوران
ف اْمَقْىِل ُغُزوًرا
آنها هم آن را تكزار میكنندُ» .يىِحی َةْعُضُهْم ِإََل َةْعٍض ُسْخُز َ
َوَمْى َصاَء َرُّةَك َما َفَعُنىُه َفَذْرُهْم َوَما َيْف َ ُرتوَن«) .(7ةا این تزفندها ،هزگش
وظائفی را كه اسالو ةز دوش ما گذاصته است رها نخىاهیم كزد.
و هللا من وراء امقصد.

