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 وسـال  شـعبانیه  اعیـاد  تبریـک  ضـمن مسئول محترم دفتر نهاد رهبري حجه االسالم والمسلمین دکتر جواد خسروي 

 :فرمودند جدید

 انسـان  که معنا این به گردد می متفاوت انسان هاي داشتنی دوست قبل سال به نسبت گذرد می انسان بر که سال هر
 نگـاه  در چیزهاحـداقل  مهمترین از یکی کند حفظ را چیزهایی وچه برسد چیزهایی به اینکه ايبر کند ریزي برنامه
 القلـوب  مقلـب  یـا (  خوانیم می سال تحویل دعاي در است انسان دل و قلب دارد؛ اهمیت که مسئول مسلمان یک

 )الحال احسن الی حالنا حول..... واالبصار

 کـه  است این اش کندالزمه تبدیل حاالت بهترین به را حالش بخواهد پروردگار و باشد خوب حالش انسان اینکه 
 مراقـب  بایـد  خیلـی   گذرهست محل دنیا این که توحیدي نگاه در مخصوصاً باشد داشته سالمی و سلیم قلب انسان
 هسـتیم  هـم  انتخابات به نزدیک که سیاسی مسائل خصوصاً کشور مسائل در کند می نگاه انسان باشد دلش و قلب
 نهـاد  محتـرم  مسئول اول؛ نکته این ندارند سلیمی قلب افراد که است این از ؛حاکی است حاکم ها اخالقی بی اگر
 :داشتند بیان

 اهللا آیـت  همچـون   الهـی  اولیـاي  از بسـیاري  محضـر  اما هست مکلّائی شخص قم در است؛ اشک قلب رقّت نشانه 
 گفتـه  مشـهد  شـود  مشـرّف  میخواسـته  کـه  آقایان زا یکی به ایشان است کرده رادرك بهجت اهللا آیت و کشمیري

 آن ورود؛ از قبـل  زیارت؛ به شدن مشرّف هنگام بودند فرموده بفرمایند؛ اي توصیه دیده ایشان افرادرا همه بوداین
 کسی اگر است قلب نشاط نشانه چشم اشک و باشد داشته را باشد می هایش نشانه از یکی اشک؛ که  رقّت حالت
 اسـت  قلـبش  بـودن  زنده و نشاط از حاکی این دارد حضرت لقاء به رغبت پروردگار خوف از و دارد چشم اشک
 داریـم  را) ع(عصـر  امام والدت جشن بار دو ما امسال که) ع( عصر امام برکت به کند توجه ما به پروردگار انشاهللا

 ظهـور  سـازي  زمینه  اسالمی حکومت فلسفه نخواهیم یا بخواهیم وبایدگفت گرفت نیک فال به را آن توان می که
 انجـام  اسـالمی  جمهـوري  نظـام  نـابودي  بـراي  اسـالم  دشـمنان  کـه  کارهـایی  سال 42 این در.  است) ع( عصر امام

) ع(عصـر  امام ظهور ساز زمینه نظام این کرده اراده پروردگار که آنجایی از بوداما شده نابود بود کشوري دادندهر
 نکته با را اول نکته بدهم ارتباط من و است سلیم باشد؛قلب داشته باید که چیزي اولین اسالمی جامعه مسئول باشد
 رهبري معظم مقام امسال شعار واقع در کردند مطرح را اقتصاد بحث دوباره امسال پیام در رهبري معظم مقام دوم؛
 هـااز  زدایـی  عمـان  و هـا  تولید؛پشـتیبانی  لـذابحث  اسـت  جامعه اصلی نیاز اقتصادکه شدن شکوفا براي گذاري ریل

 . باشد سالمی قلب قلبشان که آید برمی کسانی



 حـزب  بحـث  کـه  فرمودنـد  بیـان  اینگونـه  هستیم انتخابات آستانه در اینکه به باتوجه را نکته آخرین خسروي دکتر
 بـه  کردنـد  شروع نداده رخ اتفاقی هیچ هنوز االن همین و برد می عقب را کشور اي سلیقه گریهاي تالفی و گرایی

 زور بـه  که است این تقوا با شخص سلک در کردن خدمت براي دارند انگیزه چقدر ها بعضی  ؛ اشخاص یبتخر
 خـدمت  بیایـد  خواهد می طرف که این براي دارد وجود چقدرعطش االن بگیراما را مسئولیت واین بیا بگویند باید

 آن و ایـن  بـا  بسـتن  بـا  و بزنـد  آتش و بآ به که دارد نشاط و انگیزه اینقدر یعنی است فکاهیات از یکی این بکند
 بشود واقع حضرت دعاي مورد انسان؛ که است این آرزوها بهترین از یکی! بکند؟؟؟ خدمت بیاید خواهد می واقعاً
 . شویم واقع) ع(عصر امام دعاي مورد که کنیم رفتار اي گونه به ما بکند؛پس دعا ما براي حضرت وآن


