
دشمن شناسی

مـلت مـسـلمـان ایـران
بـایـد دشـمـنـى ابـرقـدرت هـا

را جـدى بـیـنـگـارد و 
اصـل را بـر دشـمـنى آن ها بگذارد

که بـزرگ ترین ساده اندیشى این است
کا تصور کنیم جهان خواران خصوصا آمری
از مـا و اسـالم عـزیـز دسـت 

لحـظـه اى ! بـرداشـتـه انـد
نـبـایـد از کـیـدِ دشـمـنـان 

غـافـل بـمـانـیم

ن همه توجه داشته باشید که شیاطین در بی
اى  طبقات منتشر شده اند که براى ارباب ه

این ها مى . خود راهى بـاز کـنـند
خواهند همان بساط را رواج بدهند، شما 
توجه داشته باشید که آن ها را در بـین

... اخودتان راه ندهید، دفع کنید آنان ر
این این ها دست نشاندگان آمریکا هستند و

ها هستند که مى خواهند باز ما را به آن 
.اختناق و به آن وابستگى برگردانند

هر کس مسیرش مسیر  
اسالم نباشد، دشمن ما 

است

امروز عده اى با ژست تقدس مابى چنان
د که تیشه به ریشه دین و انقالب مى زنن

گویى وظیفه اى غـیـر از ایـن 
!نـدارنـد

خـطـر تـحجّرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه هاى 
ـر طـالب عـزیـز لحـظـه اى از فـک.علمیه کم نیست 

ایـن مـارهـاى خـوش   خـط و خـال کـوتـاهـى 
نـکـنـنـد ایـن هـا مـروج اسـالم آمـریـکـایـى

!انـد و دشـمـن رسـول اللّه 

ا در نهاد و سرشت آمریکا ، کینه و دشمنى ب
موج مى زند، باید ( ص )اسالم ناب محمدى 

براى شکستن امواج طوفان ها و فتنه ها و 
ن صبر جلوگیرى از سیلِ آفت ها به سالح پوالدی

و ایمان مسلح شویم

دشمن چون منافع خود را در ایران اسالمى 
از دست رفته دیده ، با تمام امـکـان بـه

مـیـدان آمـده اسـت و جـز به امحاء آن 
راضى نمى شود

دشمن براى رسیدن به هدف ، 
مـراحـلى را در نـظـر گـرفـته 

نى تضعیف و تخریب باورهاى دی: است 
ى مردم ، تضعیف ارکان نظام اسـالمـ

گوناگونهـاىروشازاسـتـفـادهبادشمن
سؤمومردمبیناختالفایجادبهتبلیغاتى

،مردماقـشـاربـیـندراخـتـالف،والن
کتاریونظامتوانایىازجوانانکردنناامید
خوداهدافبهرسیدن،برایآیندهدادنجلوه
.میبردبهره

تداوم و ایستادگى در بـرابـر 
بـیگانگان ، جز از طریق شناخت

واقعى و دقیق آنان میسّر نخواهد 
بود

(ره)خمینیربرگفته از صحیفه امام موسسه آموزش عالی حوزوی خواهران میبد


