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در نیم قرن اخیر و با شعله ور شدن آتش انقالب اسالمی، فرصتی نیک برای عرضه ی خدمات 
آمده است. بنابراین می توانیم با  و سازماندهی کار جهادی و فعالیت های جهادی پدید 
بررسی سیره ی عالمان، به نوع و شکل خدمات رسانی که تئوری آن در فقه شیعه پخته شده 

است پی ببریم.
آیت اهلل محمدحسین احمدی فقیه، یکی از کسانی است که عالوه بر گذراندن تحصیالت در 
نزد علمای بزرگ یزد و تزرجان، به همراه برادر خود در قم به پیشگاه علمایی همچون عالمه 
آیــت اهلل  شعرانی،  عالمه  خوانساری،  آیــت اهلل  محقق،  آیــت اهلل  مطهری،  شهید  طباطبائی، 
بهاءالدینی، آیت اهلل حائری یزدی، آیت اهلل بهجت و امام خمینی زانوی تلمذ زد. سپس در 
زمان هایی که دروس قم، به خاطر گرمای تابستان تعطیل می شدند، به نجف، شیراز، اهواز، 
تهران، اصفهان، تبریز و مشهد رفته و ساحت علمایی همچون سید ابوالحسن قزوینی یا 
آیت اهلل میالنی را درک کرده است. سینه ی وی صندوقی پر از دانش و اطالعات پیرامون فقه 

و فقهای معاصر است.

اســت؛  سخت  بستنش  مانند  هــم  مسئولیتش 
را حداقل در ظاهر شبیه  را می گویم. روحانی  عمامه 
کافی است برای  می کند به رسول خدا؟ص؟ و همین 

»تحول«، برای توجه به جایگاهی که در آن قرار دارد.
 روز غدیر که دستان پیامبر دور سر علی؟ع؟ چرخید 
و عمامه را بر سر او بست، فقط نشان محبت نبود، 
وظیفه بود، برافراشتن پرچم بود، تعیین خلیفةاهلل 
بود؛ بی دلیل نبود که یک سِر عمامه را بین دو شانه 
علی؟ع؟ رها ساخت، همانگونه که خدای عزوجل؟زع؟ 
را  عمامه  خیبر  و  بدر  ــاه  آوردگ در  »فرشتگان  فرمود 
انجام  برای  آماده  یعنی  بودند«؛  بسته  سر  به  چنین 
که  بــود  خونینی  عمامه  هــم  آن  گــواه  رزم.  و  وظیفه 

نشانه رستگاری علی شد در محراب مسجد کوفه. 
خط رسول خدا؟ص؟ و علی؟امهع؟ این گونه است. کسی 
گمان نکند تکه پارچه ای زینتی به سر بسته شده که 
ردی بر آن بنشید و قرار است به هر قیمتی به 

َ
نباید گ

صاحبش ارزش دهد، نه! رد دستان گل آلود علی؟ع؟ 
بود ،  کرده  وقف  ایتام  برای  که  چاه هایی  حفر  از  بعد 

هنوز بر عمامه ها هویداست. 
از  بپرهیزد  و  ــرده  کـ تخطی  خــط  ایــن  از  کــه  کــس  آن 
منفعت  لباس  را  رزم جامه  و  »ابــوتــراب«  به  انتساب 
خونی  نه  و  شد  خواهد  خاکی  نه  عمامه اش  بداند، 
به  آن  اصالح  که  است  انحرافی  خط  آغــاِز  نقطه  بلکه 
قیمت خــاکــی و خــونــی شـــدن عــمــامــه هــای ســیــاه و 

سفید دیگر تمام خواهد شد. 
ریشه بی حرمتی های امروز دولت فرانسه به عمامه 
کــشــوری مــان  مــقــامــات  دیـــروز  ــادرســت  ن فهم  در  را 
ــن بــیــابــیــم و ریــشــه بــی حــرمــتــی چــنــد جــوانــک  از دیـ
استمرار  روحانیت،  خود.  کوتاهی  در  را  فریب خورده 
اگر فراموش کند  بــررة«1  است؛ و  »أیدی سفرة*کرام 
َکَتَبْت  ــا  ــّمَ ّمِ ُهم 

َّ
ل  

ٌ
ــَوْیــل

َ
»ف نفرین   مشمول  بسا  چه 

وگرنه  شــود،  َیْکِسُبون «2   ا  ّمَ ّمِ ُهم 
َّ
ل  

ٌ
ــل َوْی َو  ْیِدیِهْم 

َ
أ

و  یارانش  از  را  پلید  دست های  که  خداست  سنت 
عمامه هاشان پس می زند3 .
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شـما توجه داشـته باشـید که خدمت به مردم جزء عبادت های درجه اول 
اسـت. ایـن دقایـق عمـر برگشـت نـدارد. از ایـن فرصت ها بـرای خدمت به 

مـردم اسـتفاده کنیـد.      ]حضرت آیـت اهلل شـبیری زنجانی�[
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می شناسد.)۴۴( را  پرهیزگاران  خداوند  و  نمی گیرند؛  اجازه  تو  از  جانهایشان،  و  اموال  با  خدا(  راه  )در  جهاد  ترك  برای  گاه  هیچ  دارند،  ایمان  جزا  روز  و  خدا  به  که  آنها 
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سری که هرگز باال نیامد
عبدالحسین مهدوی

دست نوشته Edit

کار  پــی  کسی  هــر  اداری  روز  یــک  ســـرد  صبح 
شیرجه ی  روز  شنبه  ــی رود.  ــ م ــود  خ کسب  و 
دوباره در دنیای کار و خرج است. اما در همین 
آن چــه همیشه رخ  لــحــظــات، صــحــنــه ای جــز 

می نمود در حال شکل گرفتن بود . 
از البه الی خانه ها و کوچه ها، قطره های آدم ها به 
سمت آنان که در خیابان دکتر شریعتی بودند 
مبهوت  و  آرام  و  پیوستن  می شدند.  سرازیر 
جاری شدن، مقدمه ی سیلی از کسانی بود که 
از  بهت  داشتند.  خیابان  بــاالی  ســوی  به  سر 
این بود که آب، واقعا داشت سر باال می رفت تا 
این همه جمعیت، تازه به مبدأ تشییع در اول 

خیابان برسند.
این بود شروعی غیر قابل توصیف برای یکی 
شیراز.  تاریخ  پیکرهای  تشییع   بزرگ ترین  از 
تشییع شهید محمد مؤیدی. طلبه ای جهادگر، 
بــرای مردمان  از دل و جان  که  تبار همانان  از 

خدمت می کنند.
صدایش  ــادرش  مــ کــه  طـــور  آن  محمد، 

می زد، یک دم سر خود را باال نگرفت. نه جلوی 
او و نه در پیشگاه خدا. و این جا بود که داستان 

محمد شروع شد.
او هرگز سر باال نیاورد. نگاه بر خاک دوخته و با 
از همان  را به رویش وامی داشت.  آن  زحمت، 
بود.  عادی  اتفاق  یک  برایش  زحمت،  کودکی، 
کــه حاصلش،  آخــریــن دقــایــق عمر  تــا  زحمتی 

گرسنه را سیر و ندار را بهره مند می کرد.
ــر کتاب ها  ــیـــاورد. چــشــم ب او هــرگــز ســر بـــاال نـ
دوخته و خط به خط را در ذهــن جــای مــی داد. 
این هم زحمت داشت اما علم، آن گنجی بود 
که نه بــدون رنج به چنگ می آمد و نه محمد، 
می توانست بدون آن به زندگی شرافت مندانه 
و مردانه ادامــه دهــد. همین دانــش او بود که 
مهر خدمت به مردم را همچون امری واجب، بر 
قلب و دست خود زده و همین دانایی او بود 
را در فتنه ها ســاده می کرد.  که تشخیص حق 
قــرار  ــت  درسـ جبهه ی  در  را  او  کــه  تشخیصی 

می داد؛ تا لحظه ی شهادت.

بــار دیدگانش  نــیــاورد. و ایــن  بــاال  او هرگز سر 
عقرب موذی داعش را زیر نظر داشت تا پیش 
آن را زیر پای  از آسیب زدن به حیات ایرانیان، 

خود لگدمال کند و بندبندش را خورد نماید.
او هرگز سر باال نیاورد. چرا که شرم داشت به 
چشمان کودکی یا پیرزنی چشم بدوزد که هنوز 
دوستان  و  او  هرچند  دارد.  بسیار  مشکالت 
جهادی اش، گره های بسیار از برایش گشوده 

باشند.
او هرگز سر باال نیاورد. بینایی  و بصیرت و تمام 
بوستان  آن  برابر  در  لحظه،  آن  در  وجـــودش، 
بــه خــاک میهن اســالمــی معطوف و  جهنمی، 

متوجه بود که ناگهان...
حاال تشییع او، تا پای همان بوستان، اقیانوسی 
بود که یک موج شعارش، آتش آن جهنم را به 
خنکای فراموشی  می راند. و این، برکت زحمت 
دست ها و قدرت چشمان محمد بود. محمد 
مؤیدی که هرگز سر باال نیاورد ولی سربلند شد.

جهادگر شهید

   12 فروردین 1364)بیضا، استان فارس(   |    dove  24 آبان 1401
بر اثر جراحتهای ایجاد شده با انفجار کوکتل مولوتوف اغتشاشگران 

شهید مدافع امنیت حجت االسالم محمد مؤیدی

کار می کند تا هم  »میدان احسان« معراج جهادگر است. وقتی که در زمین کشاورزی اش 
ج زندگی را دربیاورد و هم قدرتی داشته باشد که نیازمندان را دست خالی رد نکند، در  خر
حقیقت دارد میدان و گستره احسان و بخشندگی را مشخص می کند به ویژه که در نهایت 

نیز آن را وقف امور خیریه کرده و از همسرش می  خواهد که در همان زمین دفن شود. 
روی نقشه شیراز می شود میدان احسان را پیدا کرد ولی نمی توان به همان جا محدودش 
کرد؛ چرا که شهید محمد مؤیدی خودش را به آن نقطه ای که سکوی پروازش بود محدود 
به  کمک  برای  رفت  خوزستان  و  لرستان  تا  داد؛  گسترش  را  احسانش  میدان  نکرد، 
سیل زدگان، تا سیستان و بلوچستان رفت برای خدمت به نیازمندان تا هزاران کیلومتر آن 
طرف تر سوریه رفت برای دفاع از حرم و آخر نیز شربت شهادت نوشید در ازای آن شربت و 

آب گوارایی که دست زائران اربعینی اباعبداهلل؟ع؟ می داد. 
محاسن خونی اش گواه دلباختگی اوست به این مقصد. مقصدی که بال جزء جدانشدنی 
آن بوده و هست؛ حسین و محمدامین 9 و 12 ساله  نیز شاهدی دیگر بر این ادعا هستند 
که شنیده اند پدر را با جراحات عمیقی که بر سر و صورت داشت به بیمارستان برده اند و در 

آنجا به شهادت رسیده است. 



جایگاه  کــنــیــم:  شـــروع  ــا  ج ایـــن  از  را  بــحــث 
خدمت به مردم، در فقه شیعه.

سیره ی  احادیث،  قــرآن،  را،  ما  فقه  پایه های 
عقل  و  بــیــت؟مهع؟  ــل  اهــ و  رســـــــول اهلل؟ص؟ 
تشکیل می دهند. ما اگر به قرآن نگاه کنیم، 
از  انــفــاق،  از  صــدقــه،  از  خمس،  از  زکـــات،  از 
به  مــی تــوانــیــم  ارث،  حتی  و  غنایم  تقسیم 
این برسیم که اصال این ها همه یک شکلی 
با  ــرض،  ق بــا  پــول دارهــا  هستند.  خدمت  از 
همه ی  کنند.  خدمت  باید  انفاق،  یا  صدقه 
امــام عصر یا  آحــاد مــردم باید با خمسی که 
آن را مدیریت می نمایند، به هم  وکالیشان 
خدمت کنند. فردی که جان خود را از دست 
می دهد، ارث اش طوری تقسیم می شود که 

خانواده ی داغدار او آسیب اقتصادی نبیند.
اگــر به ســـراغ احــادیــث و سیره ی اهل بیت؟مهع؟
ــا دریــایــی از خــدمــات روبـــرو  رجـــوع کــنــیــم، ب
بحث  جزئی  خیلی  نمی خواهم  مــی شــویــم. 
کنم. ولی همین را ببینیم که چرا امام حسن 
مجتبی؟ع؟، به کریم اهل بیت؟مهع؟ معروف 
است؟ سفره های ایشان که فقرای رنج دیده 
پارچه هایی  می کرد،  سیر  را  معاویه  ظلم  از 
آنان را می پوشاند، کمک هایی که در راه  که 
این ها  مــی داد.  یاری  را  مسافران  و  ماندگان 
به  امـــروز  کــه  هستند  فعالیت هایی  همه 
کــمــک هــای مــؤمــنــانــه یــا خــدمــات جــهــادی 
معروف شده اند. ببینید، اصال لقب معروف 
آن  بــا  ــردم  کــه اکثریت م آن نامی  امـــام،  یــک 
امام نهم، محمد بن علی؟ع؟ را می شناسند 
چیست؟ جواد. جواد یعنی بسیار بخشنده. 
امروزه برخی جهادگران و خیرین، برای قشر 
همین  می کنند.  ایــجــاد  شغل  آسیب پذیر 
را  بــرده هــا  می کردند.  سجاد؟ع؟  امــام  را  کــار 
می خریدند و بعد آزاد می کردند. ولی آن ها را 
برایشان  نمی کردند.  رها  خودشان  حال  به 
ملزومات  و  خــانــه  زن،  ــد،  ــ درآم شــغــل،  کـــار، 
 ، زندگی فراهم می کردند. ایشان با همین کار
کمر بنی امیه را که از اقتصاد برده داری تغذیه 
می کرد و فربه شده بود، شکست. چون این 
کار می شدند،  بازار  وارد  آزاد شده،  برده های 
نــیــازهــای مـــردم را فــراهــم مــی کــردنــد و دیگر 
از ایــن دست  ــرده نیاز نــداشــت.  ب بــه  کسی 

قصه ها بسیاراند.
اگر به عقل خودمان رجوع کنیم هم به سرعت 
جامعه ی  که  رسید  خواهیم  نتیجه  ایــن  به 

اسالمی باید مشکالت اش حل بشوند.
ــد کــه با  ــ خـــب، بــرخــی ایـــن طـــور اعــتــقــاد دارن
تشکیل حکومت اسالمی و دولت اسالمی، 
مسائل  به  باید  که  هستند  مسئوالن  این 
و  کنند  حــل  را  مشکالت  و  کنند  رسیدگی 

وظیفه ی روحانیت و سایرین نیست.
گرفته اند  قــرار  جایگاهی  در  مسئوالن  بله. 
کــه بــایــد بــه طــریــق اولـــی خــدمــت کنند. اما 
اشغال  را  پست ها  فقط  بــرخــی  متأسفانه 
کرده اند و کار نمی کنند. ضرر و ضربه ی بزرگی 
ورزیدگی ها  عدم  و  کم کاری ها  این  خاطر  به 
باید حــل بشوند و حل  ایــن هــا  ــم.  خــورده ای
موقع  آن  تــا  باید  امــا  ــاءاهلل.  ــ ان ش می شوند 
از شدت ضربه  ی کم کاری  نشست؟ ما باید 
بکاهیم و حتی آن را خنثی کرده و اثر درست 

بگذاریم.
آن روستاهایی که  آن جاها، در  نگاه کنید در 
غی که غیر از روضه و 

ّ
یک طلبه، یک روحانی مبل

نماز و احکام، اندکی، فقط اندکی به مشکالت 
اقــتــصــادی شــان رســیــدگــی مــی کــنــد، یــک ذره 
آن منطقه عاشق  کــار جهادی می کند، مــردم 
اسالم و روحانیت می شوند. خیلی خوشحال 
می شوند و حتی اثر این جو روانی که دشمن با 

فضای مجازی القا کرده نیز از بین می رود.
ــد و  ــن ــت ــاد داش ــق ــت امــــام خــمــیــنــی؟ق؟ هـــم اع
صحنه  از  نباید  مـــردم  کــه  مــی کــردنــد  تأکید 
خودشان  مــردم  که  کارهایی  بشوند.  ج  خــار
می توانند بکنند، دولت اصال دخالت نکند. 
بلکه کمکشان کند. حاال روحانیت باید این 
مدیریت  جهادی،  کــار  در  و  راهبری  را  مــردم 
دولــت  می بیند  وقتی  باید  روحانیت  کند. 
خودش  چه،  یا  نمی تواند  یا  نمی کند  کمک 
پشت کار را بگیرد و از مردم حمایت کند. از 

حرکت مردم حمایت کند.
فعال  باید  نیز  خود  مردم  که  اعتقاد  این  آیا 
بوده  خمینی؟ق؟  امــام  اعتقاد  صرفا  باشند، 
و  معتقد  مسئله  ایــن  به  هم  علما  سایر  یا 

پایبند بوده اند؟
جهادی  کار  به  همگی  علما  بگویم،  صراحتا 
شهید  بـــودنـــد.  معتقد  خــدمــت رســانــی  و 
ــود، در  ــی؟هر؟ کــه از اســاتــیــد بــنــده بـ ــدوق ص
از  بعد  کـــرد.  بــزرگــی  فعالیت های  اصــفــهــان 
انقالب در سراسر کشور کارهایی را شروع کرد 
که حتی بعد از شهادتش هم ادامه داشت. 
بیمارستان ها، مراکز خیریه، مدارس، جاده، 

دادن هــا  جهیزیه  فقرا،  از  مالی  حمایت های 
و جوان ها را از فشار تنهایی حاکم در دوران 
شاه رهاندن ها، این ها یک گوشه از اقدامات 

شهید صدوقی؟هر؟ بود.
آیـــت اهلل مرتضی حــائــری یـــزدی؟هر؟ هــم که 
پزشکی،  زمینه های  در  بودند،  بنده  استاد 
ــات  ــدم ــای قــرض الــحــســنــه، خ ــدوق هـ ــنـ صـ
می کردند.  فعالیت   چیزها  سایر  و  عمومی 
یــادم مــی آیــد کــه بعد از اتــمــام کــالس درس 
ایشان، مردم دورشان را می گرفتند و ایشان 
حل  را  مشکالتشان  مــی شــد،  کــه  جــایــی  تــا 

می کرد. ملجأ مردم بود ایشان.
از  شبکه ای  یک  کنی؟هر؟  مهدوی  آیــت اهلل 
مساجد را در تهران پدید آورده بود که پول، 
از یــک شبکه ی  کــاال و خــدمــات تهیه شــده 
محله ها  آن  مـــردم  بین  ــت  دق بــا  را  خیرین 

توزیع می کردند.
در  ابــطــحــی؟هر؟  محمدباقر  ســیــد  آیــــت اهلل 
اقلید، بسیار اثرگذار بودند. از این جهت که 
تونل،  مثل  زیرساختی  فعالیت های  از  غیر 
ــی، بــه مسائل  ــان پــل و جـــاده و بــرق و آب رس
طریق  از  اشــتــغــال  مثل  معیشت  اســاســی 
نیز  تولیدی  کارگاه های  و  کــشــاورزی  تقویت 
در  دقیق  کتابی  و  حساب  بــا  و  مــی پــرداخــت 
در  بزرگی  نقش  خیریه،  خدمات  و  کاال  توزیع 
کاهش فاصله ی طبقاتی در آن منطقه داشت. 
دامنه ی فعالیت های ایشان حتی به قم هم 
ایشان،  کارهای  واضح ترین  از  یکی  و  رسید 

پیگیری ساخت بلوار پیامبر اعظم؟ص؟ بود.
ــه فعالیت  کـ ــد  بـــودنـ ــگـــری هـــم  کـــســـان دیـ
آیـــت اهلل حاج  و  آیـــت اهلل نجفی  مــی کــردنــد. 
کرمانشاه؛  و  هــمــدان  در  هــمــدانــی  آخــونــد 
ــت اهلل طـــاهـــری و خـــادمـــی در اصــفــهــان؛  ــ آیـ
آیت اهلل میالنی در مشهد؛ و شاگردان آن ها.

بنده با آیت اهلل علوی گرگانی؟هر؟ و آیت اهلل 
مؤمن؟هر؟ هم بحث بــودم. چقدر خیره در 
علوی  مرحوم  دفتر  نظر  زیــر  که  هست  قم 
گرگانی؟هر؟ فعالیت می کرد و هنوز از برکت 
ایشان، فعال اند. آیت اهلل مؤمن؟هر؟، خیلی 
خوب می توانست مسئوالن را به خط کند و 

یک مشکلی از شهر را حل کند.

نبـاید نشسـت!
گفتگوی »خط جهاد« با آیت اهلل محمدحسین احمدی فقیه

گفت و گو Microphone-alt

متـن کامـل گفت وگو را در پایگاه اطالع رسـانی 
جهـادگران حوزوی بخوانید.
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از همان اول، بنا نداشتیم که فقط گوینده باشیم؛ می خواهیم دعوتتان کنیم به نوشتن در این نشریه. شما هم می توانید یک ستون، 
یا تمام محتوای نشریه را به عهده بگیرید و حرفهایتان را از این تریبون به گوش طلبه ها برسانید. 

در شناسه khatejahad_admin@ ایتا منتظر مطالب و نظرات شما هستیم.  

را  کتابها  از بعضی  یا چندین صفحه  چند 
تازه بفهمی می خواهد چه  تا  باید بخوانی 
روی  از  کتاب  این  بگوید، ولی همه حرف 
جلد قابل فهم است. حرفی که مضمون 
روایات بوده و سیره مستمره  از  بسیاری 

اهل بیت؟مهع؟ آن را تأیید می کند. 
ایــن  ــگــارش  ن از  را  نــگــارنــده هـــدف خـــود 
کتاب سهیم شدن در ثواب اقدامات خیر 
نورانی  روایــت  و  دانسته  کتاب  مخاطبان 
 علی الخیر کفاعله« را مستند این 

ّ
»الّدال

انگیزه خود می داند. 
ــان کـــثـــرت روایــــــات و تــوصــیــه هــای  ایـــشـ
به  خــدمــت  زمــیــنــه  در  را  ــت؟مهع؟  ــی ــل ب اه
عبادات  سایر  از  بیش  بسیار  مؤمنین 
را  امــر  همین  و  بــرشــمــرده  مستحبات  و 
مستمسک تألیف این کتاب 80 صفحه ای 

قرار داده است. 

کتــاب اســعوا فــی قضــاء 
حوائــج المؤمنیــن 

اثر محمدرضی رضوی

کتابخانه جهادی lamp-desk
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برآورده  کارتان،  پایان  و[  قبولی  ]ُمهر 
به  احسان  و  برادرانتان  حاجات  شدن 
توانید  می  که  جایی  تا  است  ایشان 
پذیرفته  شما  از  عملی  هیچ  وگرنه 
نیست. برای برادرانتان دلسوز باشید 

و به ایشان مهر بورزید تا به ما برسید.

]منبع: بحار األنوار  ,  جلد۷۲  ,  صفحه۳۷۹[

ویــزای وصال
روایت شیرینی از امام کاظم؟ع؟

کالم معصوم SCROLL-OLD

داستان سرانگشتان تو!
خطاب به برادر مجاهد، خطاب به محمد تقی وکیل پور

دست نوشته Edit

PEN-NIB مسلم عارف
که  آیـــا هــمــان ســرانــگــشــتــانــت نیست  ایـــن 
گره های سیاه و غم بار جرم را به نرمی از قلب 
زندانیان باز می کرد، بند جبرهای اجتماعی و 
آنان  و  می گشود  پاهایشان  از  را  معضالتش 
زندگی  آسمان  به  سپیدبال،  کبوتری  چون  را 
و آزادگی پرواز می داد؟ پس چگونه توانستند 
این سرانگشتان را با شعار زندگی و آزادی)!( 

و ضرب دردناک نارنجک مجروح سازند؟
این آیا تو نبودی که چون پدری دلسوز دست 
و  می کشیدی  فرهنگی  فقرای  سر  بر  محبت 
آنان را با دم مسیحایی ایمان زنده می ساختی 

و با آب امید، غسل تعمید می دادی؟
و  چرک  از  روحشان  که  کسانی  چگونه  پس 
پلیدی ها تیره و کدر شده و مرامشان، 

نیست،  وطـــن فـــروشـــی  و  خـــودفـــروشـــی  جـــز 
مــحــروم  تـــو  خــدمــت   دســــت  از  را  مـــردمـــان 

ساختند؟
ــتـــراض بـــه مــشــکــالت اســـت که  ایـــن چـــه اعـ
آن  از  می کشاند.  خون  و  خاک  به  را  خادمان 
چــه کــه یــک جنبش هـــدف قـــرار مــی دهــد و 
برد.  پی  آن  ماهیت  به  می توان  می سوزاند، 
می کنند  مصدوم  را  تویی  فواحش،  جنبش 
توان  و  عمر  زیرا  می کشند؛  را  تویی  چونان  و 
و  فساد  و  فقر  ریشه کنی  بــه  را  خــود  تهام  و 
از قلب و ذهن و زندگی مستضعفان  فحشا 
قابل  شیاطین،  برای  این  کرده اید.  معطوف 

تحمل نیست. 
از  آزادی  کــه  تــوســت  سرانگشتان  ایــن  آری 
زنجیرهای ظلم به خویش و ستم به خویشان 

بــرای  را  پــراکــنــدن خــاشــاک در شهر و دیــار  و 
پس  زیــن  راه،  ایــن  و  می کرد  فراهم  جــوانــان 
تو  سرانگشتان  زیــرا  داشــت.  خواهد  ادامــه 
زین پس با دستان توانمند ملت مسلمان، 

یاری خواهد شد.


