خطبه های نماز جمعه تهران
مورخ 19مهر 1398
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السالم علیکم و رحمة اهلل
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم
الْحَمْدُ لِلََّهِ الََّذِی جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحاً لِذِكْرِهِ وَ سَ بَباً لِلْمَزِیدِ مِنْ فَ ضْ لِهِ وَ دَلِیلًا عَلَى آلَائِهِ وَ عَظَمَتِهِ (خطبه 157
صلِّی وَ نُ َسلِّمُ عَلِیِّ الْبَشِیرِ النَّذِیرِ ال ِّسرَاجِ الْمُنِیرِ الْعَبْدِ الموید الرَّسُولِ المسدد ابی الْقَا ِسمِ مُحَمَّ ِد
نهج البالغه) نُ َ
ن
ُصلِّیَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَیَّ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَیَّ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِینَ مِنَ الْآنَ الی قِیَامٍ یَوْمِ الدِّی ِ
.
الس َاعَةِ وَ فی كُلِّ سََاعَةٍ وَلِیَّاً وَ
ص َلَواتُكَ عَلَیْهِ وَ عَلى آبائِهِ فی هذِهِ َّ
َس َنِ َ
اَللَّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْح َ
حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَلیالً وَ عَیْناً حَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیها طَویال.
ْسَی عِبَادَ اللَّهِ بتقوی اللَّهِ وَ اخوفکم مِنْ عِقَابِهِ .خودم و شَما خوبان دعو به تقوای الهی و
اوصَیکم وَ نَف ِ
حریم نگهداری برای ذا مقدسش دارم.
در خطبه  45نهج البالغه موال علی بعد از آنکه دنیا را نکوهش می كند و می گوید این دنیا برای هیچ
كس ماندگار نیست می فرماید « :فَارْتَحِلُوا مِنْهَا بِأَحْسَنِ مَا بِحَضْرَتِکُمْ مِنَ الزََّادِ» سعی كنید با توشه از این
دنیا بروید و بهترین تو شه ها رو برگیرید « وَتَزَوََّدُوا فإنََّ خَیْرَ الزََّاد التََّقْوَى – سوره بقره آیه  »97بهترین
تو شه حریم نگه داری برای خدا ست برا خدا ح ساب باز كنید « وَ لَا تَ سْ أَلُوا فِیهَا فَوْقَ الْکَفَافِ – خطبه 45
نهج البالغه» در دنیا بیشتر از كفاف و نیاز از این دنیا نخواهید اشرافیگری مطلوب و مقصودتون نباشه در
حد نیاز «وَ لَا تَطْلُبُوا مِنْهَا أَكْثَرَ مِنَ الْبَلَاغ – خطبه  45نهج البالغه» بیشََتر از آن ه را كه نیاز دارید از این
دنیا طلب نکنید.
در خطبه های اول سبك زندگی قرآنی را با الهام از «یا ایها الذین آمنوا» های قرآن دنبال می كردیم .در
سوره مائده آیه  2ه ست كه «یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا لَا تُحِلَُّوا شَ عَائِرَ اللََّهِ وَلَا ال ََّشهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْیَ وَلَا الْقَلَائِ َد
وَلَا آمَِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ » مومنین حرمت حریم نشانه های خدا رو حفظ كنید این كه در این آیه این نشانه

ها چیست تمام شواهد و قرائن می گوید كه مراد نشانه های حج است مناسك حج است حرمت ماه های
حرام رو نگه دارید « وَلَا ال ََّشهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْیَ » قربانیهای را كه با خودتون به حج می برید چه قربانی
های بی ن شان كه َ«هدْیَ» ا ست چه قربانی های با ن شان كه «قَلَائِدَ» ا ست این ها را حفظ كنید تا منا
اینها ن شان قربانی حج را دارد« وَلَا آمَِّینَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ » اونهایی را كه در خانه ی خدا ه ستند امنیت شون
رو حفظ كنید.
هر مکتبی برای خودش نشانه هایی دارد تکریم این نشانه ها در حقیقت تکریم اون مکتب است جنبه ی
سلبی را این آیه فرمود جنبه ی ایجابی در سوره حج آیه  32آمده « ذلِكَ وَ مَنْ یُعَظَِّمْ شَعائِرَ اللََّهِ فَإِنََّها مِنْ
تَقْوَى الْقُلُوبِ » ك سی كه ن شانه های خدا را بزرگ بدارد این ن شان آن ا ست كه دل دلداده خدا ست تقوا،
تقوای دل هست و تقوای دل برخواسته از عمق جان هست تحقیقا راهپیمایی اربعین كه این روزها جهان
اسالم را معطر كرده نه تنها كشورمان را جهان اسالم عطر حسین ابن علی را پیدا كرده از مصادیق شعائر
الهی ا ست شعائر جمع شعیره ا ست یعنی ن شان ،اونها كه تو این راهپیمایی میروند در سویدای دل شون
بنگری عشََق به خدای حسََین رو میبینید كه از ره گذر این راهپیمایی دنبال می كنند نگویند كم نظیر،
بی نظیر ،نگویند بی نظیر در جهان اسََالم ،بی نظیر در جهان اسََت بیش از  20میلیون نفر یك مسََیر
بیش از  80كیلومتری را پیاده طی كنند با مدیریت كامالً مردمی و با یك شعار «لبیك یا ح سین» این از
مصََادیق بارز تعظیم شََعائر اسََت كه بیخود نیسََت كه بزرگان ما این را از اعظم قربا می دانند .این
راهپیمایی با شکوه عالوه بر عنوان تعظیم شعائر ،الهی چهار عنوان الهی دیگر را دارد:
یك ،این راهپیمایی بیعت با حسین است اسم ابی عبداهلل را كه این راهپیمایان می برند با اشك اسم می
برند االن هم كه نام ابی عبداهلل رو عزیزان می شنوند اشك میریزند این اشك پیام دارد پیامش این است
كه حسین جان اونقدر دوستت دارم قلم نمیتواند تفسیر كند بیان نمیتواند تفسیر كند فیلم و هنر نمیتواند
تفسیر كند فقط این قطره های زالل اشك است «گر عشق تو در قلب بشر خانه بگیرد ،گنجی است كه
جا در دل ویرانه بگیرد»این گنج ،این كیمیا ،این عشََق به ابی عبداهلل ،این اشََك ،خودش بیعت اسََت،
بیعت با ح سین هم بیعت با ر سول اهلل ه ست در منابع شیعی و اهل سنت ه ست در صحیح بخاری در
سنن ابن ماجد در سنن ؟؟؟؟؟ «ح سین منی و انا من ح سین» در ست ا ست معناش این ا ست كه مکتبم
مدیون ح سین ا ست اما خود این جمله ادبیا ع شق ا ست عرب وقتی بخواهد كمال ارادتش را ابراز كند
میگوید فالن منی و انا منه ما یکی هستیم پس بیعت با حسین بیعت با رسول اهلل هست بیعت با رسول
اهلل هم بیعت با خدا ست « إِنََّ الََّذِینَ یُبَایِعُونَكَ إِنََّمَا یُبَایِعُونَ اللََّه » سوره فتح آیه  10و بیعت با خدا سبب
ر ضایت او ست « لَقَدْ رَ ِضیَ اللََّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَكَ تَحْتَ ال ََّشجَرَةِ – سوره فتح آیه  »18خوش
بحالتون راهپیمایان اربعین با یك راهپیمایی این همه بیعت را تحصیل كردید.

عنوان دوم قرآنی گامهای به خ شم آورنده د شمن ا ست سوره توبه آیه  ...«120ذَٰلِكَ بِأَنََّهُمْ لَا یُ صِ یبُهُمْ
ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِی سَبِیلِ اللََّهِ وَلَا یَطَئُونَ مَوْطِئًا یَغِیظُ الْکُفََّارَ وَلَا یَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍَّ نَیْلًا إِلََّا كُتِبَ لَهُمْ
بِهِ عَمَلٌ صَ الِحٌ إِنََّ اللََّهَ لَا یُ ضِ یعُ أَجْرَ الْمُحْ سِ نِینَ » این گامهایی كه عا شقانه بردا شته می شود گاه هم تاول
می زند این گام ها از اون گامهایی ا ست كه د شمنان را به خ شم میاورد .ببینید چه توطئه هایی در خود
عراق در بیرون عراق این راهپیمایی با شََکوه برگزار نشََوند ولی قطعاً ناكامند این عاشََقهایی كه من
میبینم اگر از آ سمان تیر و سنگ هم ببارد میروند راهپیمایی ،اینا همونایی ه ستند كه متوكل د ست اونها
را قطع می كرد بازم می گفتند زیار حسین عشقه.
جلوه ی سََوم قرآنی این راهپیمایی جلوه تولی و تبری ،تولی یعنی دوسََت داشََتن اولیا خدا ،تبری یعنی
دشمن داشتن دشمنان خدا « مُحَمََّدٌ رَ سُولُ اللََّهِ وَالََّذِینَ مَعَهُ أَ ِشدََّاءُ عَلَى الْکُفََّارِ » اشداء یعنی تبری «رحماء
بینهم» یعنی تولی سََوره فتح آیه  ،29سََوره مائده آیه  « 54یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدََّ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ
فَسَوْفَ یَأْتِی اللََّهُ بِقَوْمٍ یُحِبَُّهُمْ وَیُحِبَُّونَهُ أَذِلََّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ أَعِزََّةٍ عَلَى الْکَافِرِینَ » مهربانند به همدیگر یعنی
تولی ،نفوذ ناپذیرند در مقابل د شمنان این یعنی تبری .این راهپیمایی م صداق این تولی و تبری عا شقانه
است.
چهارمین عنوان قرآنی این راهپیمایی اعت صام به بحبل اهلل ا ست « وَاعتَ صِ موا بِحَبلِ اللََّهِ جَمیعًا وَال تَفَرََّقوا
– سوره آل عمران آیه  »103حبل اهلل كدام ا ست در تف سیر مجمع البیان م صادیق رو ذكر كرده یکیش
امیر المومنین علی(ع) ا ست و ح سین فاطمه تداوم وجودی علی ا ست لذا نباید گفت این راهپیمایی تنها
راهپیمایی شیعی ،نه راهپیمایی بین المللی جهان ا سالم ا ست محبت الح سین اخت صا صی به شیعه ندارد
محبت الح سین یك هنجار بین المللی است كتاب «فضائل الخمسه من الصحاص السته» دو تا باب باز
كرده الف ضائل الم شتركه بین الح سن و الح سین باب دیگر الف ضائل المخت صه بالح سین صدها روایت در
ف ضیلت این دو برادر و در ف ضیلت امام ح سین(ع) روایت كرده بگذار باالترش رو بگم راهپیمایی اربعین
محل تجمع الهیون عالم ا ست اون كشیش مسیحی گفت درسته پیامبر ما دوتاست اما حسین برای همه
ماسََت .محل جمع الهیون عالم مسََیحی میاد كلیمی میاد زرتشََتی میاد باریکال تعبیر قشََنگ و شََعار
ق شنگی در كلما

شنیده شد «حب الح سین یجمعنا» به به محور وحد ما محبت ساالر شهیدان ابی

عبداهلل الحسین(ع) سبك زندگی مومنان تعظیم شعائر حساب ویژه برای خودش دارد « یَا أَیَُّهَا الََّذِینَ آمَنُوا
لَا تُحِلَُّوا شَ عَائِرَ اللََّهِ  – ...سوره مائده آیه  »2و در آیه  22سوره حج هم «  ...وَ مَن یُعَظَِّمْ شَ عَائِرَ اللََّهِ فَإِنََّهَا
مِن تَقْوَى الْقُلُوب »
خب ك شور ح سینی ا ست در هر كوی و برزن كاروانهای عا شورایی و دلهای عا شقن كه خود شون رو به
مرزها میر سانند بیش از سه میلیون نفر چهار برابر سال گذ شته ا سم نوی سی كردن میروند در راه قبل از

رسََیدن به مرز مواكب حسََینی پذیرایی ش َون میکنند وارد خاک عراق می شََوند با مواكب حسََینی با
كرامت تحویلشون می گیرند رسم برادری و انسانیت همینه اما من یك كاروان دیگر این روز ها خبر دارم
كه از شام به طرف كربال می روند با همه كاروانهای دیگر متفاو ا ست اع ضای این كاروان همه شون
داغ دیده اند یا پدر از دسََت داده اند یا برادر از دسََت داده اند یا فرزند از دسََت داده اند این كاروانیان
اربعین را همه احترام می كنند اما این كاروانی كه از شَام به كربال می روند در مسَیر راه سَرهای بریده
پیش چشم اونها بوده حق گریه هم نداشتند تا گریه می كردند تازیانه بوده كه بر سرشون فرود می آمده
این كاروان یك كاروان دیگری اسََت این كاروان كاروانی اسََت كه اكثریتشََون در این كاروان كتك
خورده اند سیلی خورده اند ناجوانمردا به ب ه ها هم رحم نکردند به ب ه سه ساله هم رحم نکردند همه را
زد ند این چنین كاروانی این چنین كاروانی اسَََت «گیرم كه رقیه نبود دخت پیمبر امام یك دختر قربت
زده سََیلی زدنی نیسََت ر ویرانه بهانه اسََت كه میخواسََت رقیه یك بوسََه از آن چهره یتیمانه بگیرد»
صحَابِ الحسین علیه ال َّسلَامُ .
ال َّسلَامُ علی الحسین وَ علی علی ابْنِ الحسین وَ علی أَوْلَادُ الحسین وَ علی أَ ْ
صحَابُ الحسین الذین
صدْقٍ عندک مَعَ الحسین وَ أَ ْ
اللَّهُمَّ الرزقنا شفاعه الحسین یوم الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لَنَا قَدَمَ ِ
بَذَلُوا مهجم دُونَ الح سین علیه ال سَّ لَامُ مجددا حمد و ثنای الهی را دارم الحمداهلل رَبِّ العالمین وال صاله وَ
السَّلَامُ علی سیدنا وَ نبینا ابی الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ اوصیکم وَ نفسی عباداهلل بتقوی اللَّهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم
انا اعطیناک الکوثر (  ) 1فَصَلِّ لربك وَ انْحَرْ (  ) 2انَّ شانئك هُوَ االبتر ( ) 3
خطبه دوم
اعوذباهلل مِنْ الشیطان الرجیم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرحیم
الحمدهلل نَحْمَدُهُ وَ نستعینه وَ نومن بِهِ وَ نتوكل علیه وَ نَشْهَدُ انَّ لَا اله الَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شریك لَهُ وَ انَّ مُحَمَّ ٍد
عَبْدِهِ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بالهدی وَ دین الْحَقِّ لیظهره علی الدین كله وَ لَوْ كره المشركون
اللَّهُمَّ صَ لِّ وَ سَ لِّمْ علی عبدک وَ ر سولك سید المر سلین وَ علی أَمَامَ المتقین وَ قَائِدِ الْحُرِّ المحجلین امیر
المومنین علی ابْنِ ابیطالب وَ علی فاطمه الزهرا سیده النِّ سَ اءِ العالمین وَ علی االمامین الْحَ سَ نِ وَ الح سین
ن
سیدی شَ بَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اجمعین وَ علی أَئِمَّةِ الم سلمین علی ابْنِ الح سین سید ال ساجدین وَ مُحَمَّدِ ابْ ِ
علی بَاقِرِ عُلُومِ النبیین وَ جَعْفَرُ ابْنُ مُحَمَّدِ ال َّصادِقِ االمین وَ علی مو سی ابْنُ جَعْفَرٍ الکاظم حلیف ال سجده
الطویله وَ علی علی ابْنِ موسی الرِّ ضَا المرتضی وَ علی مُحَمَّدِ ابْنِ علی الْجَوَادِ التقی وَ علی علی ابْنَ مُحَمَّ ٍد
َسََنِ بْنِ علی الذكی العسََکری وَ علی الْحُجَّةِ الْقَائِمِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لَهُ فَتْحاً یسََیرا وَ
الهادی النقی وَ علی الْح َ
انْصُرْهُ نَصْراً عزیزا

مولی علی ع فرمود  « :لَا یَقِلَُّ عَمَلٌ مَعَ التََّقْوَى وَ كَیْفَ یَقِلَُّ مَا یُتَقَبََّل » كلمه ق صار  95عملی كه مقبول
درگاه خدا هست كه نمیشه گفت كمه بنابراین اوصیکم عباداهلل بِهِ تَقُولُ اله وَ اخفوكم بِعِبَادِهِ
 22مهر سََالگرد شََهاد پنجمین شََهید محراب امام جمعه وقت كرمانشََاه آیت اهلل عطاءاهلل اشََرفی
اصََفهانی اسََت بزرگی كه مجاهد قبل از انقالب بود و زندانهای طاغو رو دید و رزمنده بعد از انقالب،
پیرمرد با ح ضورش در جبهه مایه ی تقویت رزمندگان ا سالم بود و به د ست منافقین كور دل به آرزوی
دیرینه ی خود رسید رِضْوَانُ اللَّهِ تعالی علیه وَ أَرْسَلَهُ فی بُحْبُوحَةِ جِنَانِهِ .
گرامی می داریم سالگرد تا سیس عقیدتی سیا سی ارتش جمهوری ا سالمی ایران در سال  1358كه به
حق نهاد مباركی بوده هسََت و خواهد بود بركا زیادی این نهاد خدوم داشََت عزیزمون رییس محترم
عقیدتی سیا سی ارتش جناب حجت اال سالم و الم سلمین آقای محمد ح سنی جایگاه واالی این نهاد را
قبل از خطبه ها برای شما خوبان بیان كردند .
این هفته مقام معظم رهبری ابالغ سیا ست های كلی نظام رو دا شتند فرمای شا ب سیار ارز شمندی با
نخبگان دا شتند تحلیل این كلما فرصت زیادی میخواهد چون نگرانم حق سخن رو ادا نکنم می گذرم
فقط به سه موضوع مورد نیاز روز می پردازم .یکیش در عرصه داخلی است یکیش مربوط به عراق است
یکیش هم مربوط به تركیه.
تحلیلی كه در رابطه با مسائل داخلی دارم .پنجم اسفند امسال یازدهمین مجلس شورای اسالمی و اولین
انتخابا میان دوره ای دوره ی پنجم مجلس خبرگان رهبری ان شََاهلل برگزار میشََود مسََئله مسََئله
مهمی ا ست طبیعی ا ست كه حال و هوای انتخاباتی و شور و ن شاط انتخاباتی آغاز شده با شد من چهارتا
مطلب به اختصار عرض كنم.
مطلب اول اینکه ،انتخابا در حقیقت ج شن سیا سی ا ست ج شنی كه چهل سال قبل طاغوتی ها اجازه
نمی دادند قبل از اونها هم اجازه نمی دادند خودشََون را همه كاره می دانسََتند این كه میگم حرف من
نیسََت حرف خودشََونه .میگن سََاواک اونایی كه قرار بود نماینده مجلس باشََند تهیه می كرد میداد به
نخست وزیر نخست وزیر هم میداد به شاه ،شاه هركدوم را نمیخواست رو اسمش خط می كشید باقی كه
خط ك شیده نبود نماینده بودند .مردم میومدند نمی آمدند كم میامدند زیاد میامدند ا صال بهایی برای مردم
قائل نبودند .به بركت پیروزی انقالب این جشََن اتفاق افتاده و تو این چهل سََال نزدیك چهل بار شََما
خوبان آمدید و سرنوشت خودتون رو رقم زدید جشن سیاسی است قدر بدانید.

نکته دوم هركس كه دلداده این انقالب ا ست باید تالش برای ح ضور با شکوه مردم پای صندوق های
رای دا شته با شد اینجا جای اهداف جناحی و اهداف حزبی اینجا جای این حرفها نی ست اینجا جای عز
و آبروی نظام هست
نکته سََوم آن اسََت كه برای برپایی انتخابا با شََکوه باید همه قانون مدار باشََیم مجریان قانون مدار
باشند مردم قانون مدار باشند كاندیداها قانون مدار باشند قانون شکنی تحقیر قانون در شان هیچ كس و
ل
در شان مسئوالن نیست .ما نه اولین كشوری هستیم كه انتخابا برگزار می كنیم نه آخرین كشور «قُ ْ
ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرَُّ ُسلِ – ...سوره احقاف آیه  »9همه جای دنیا انتخابا هست تو دنیا اینطورییه هر كه
از راه رسید گفت كه من كاندیدا هستم اسمش رو می نویسند؟ میگویند بسیار خب اینها یك ضابطه ای
دارند یك شََرایطی دارند .هركی كه از راه رسََید مردم سََاالری این نیسََت كه بی حسََاب كتاب اسََم
بنوی سند .این واقعیته مردم به این قانون ا سا سی رای دادن این قانون ا سا سی هم گفته شورای نگهبان
ناظر انتخاباته اصََل  99شََورای نگهبان نظار بر انتخابا خبرگان رهبری ،ریاسََت جمهوری ،مجلس
شورای ا سالمی ،مراجعه به آرای عمومی و همه پر سی را به عهده دارد .اصل  98هم میگه تفسیر قانون
اساسی به عهده شورای نگهبان است شورای نگهبان هم گفته این نظار است صوابی است بنابراین این
سخن كه بگیم مردم خوب می فهمند خود شون انتخاب می كنند مردم رو بگذارید رای بدن ما هم قبول
داریم تمکین هم باید كرد رای مردم را ،ولی این به معنای این است كه نظار نباشه؟ این به معنای این
ا ست كه هركی از راه ر سید بگوییم بفرما ا سمتو می نوی سیم؟ قانون میگه شورای نگهبان و این نظار
استصوابی هم چیز جدیدی نیست میگن شورای نگهبان نبوده شورای نگهبان نبود اما امام برای ریاست
جمهوری یك هیاتی رو تعیین كرد و اون هیا نظار اسََتصََوابی را اعمال كرد خودشََو بگم مسََعود
رجوی خبیث را رد كردند باریکال پدرشون هم بیامرزه كه رد كردند .پس این كه میگن نظار استصوابی
چیز جدیدیه نه بابا در اون زمان نظار ا ست صوابی را امام به اون هیا داد االن داده به شورای نگهبان
این مطلب دیگر .مطلب بعدی كه نوشََتم این اسََت كه از رفتارهای ناپسََند در آسََتانه ی انتخابا دو
قطبی كردن جامعه ا ست دو قطبی كردنی كه باهاش رای بیاورند من به و ضوح دارم می بینم و می شنوم
برخی از اقداما برخی از ابالغا بوی دو قطبی كردن جامعه میده همه می فهمند ما هم می فهمیم
وقت وقتش هم اف شا می كنیم اما نکنید این كار را اگر واقعا م صلحت ك شور را می خواهید نه م صلحت
باندتون نه م صلحت جناحتون این كار را نکنید .دو قطبی كردن جامعه به م صلحت اتحاد جامعه ا سالمی
نیست این در رابطه با انتخابا .
دومین مساله مساله عراق هست خب یکی دو هفته پیش شنیدید كه اغتشاشاتی در عراق صور گرفت
متا سفانه بیش از صد نفر در این اغت شا شا ك شته شدند و بیش از شش هزار نفر مجروح شدند چند بار

مراجعه كردم به آمار این حرف سخنگوی وزار ك شور عراقه .خیلی خبر تلخی بود برای ما ك شوری كه
دیر زمانی نیسََت از شََر دیکتاتور خالص شََده و این بالها سََرش بیاد .سََه تا نکته در این جا هسََت،
خواسته ای كه معترضین داشتند به تعبیر خود مسئولین عراقی به تعبیر نخست وزیر عراق خواسته حقی
بود ا صالح ارائه خدما اداری ،اعتراض به بیکاری ،قطعی مکرر برق ،آب غیر بهدا شتی ،م سئولین قول
دادند این مشَََکال رو حل كنند كوتاه مد ،دراز مد  .پس این نکته ،نکته ی اول كه اصَََل این
اعتراضا ریشه ی به جایی داشته .نکته دوم این است كه بی تردید دشمنان مردم عراق  ،سوار این موج
شَََدند چرا االن وقت دیگر نه؟ چهار هدف از این كار دنبال می كردند یکی تحت الشَََعاع قرار دادن
راهپیمایی اربعین مردم بترسََند راهپیمایی نیایند واهمه بگیرتشََون كه به فضََل خدا ناكام ماندند از همه
جای دنیا دارن میرن كربال از ایران ما هم به تعبیر م سئوالن چهار برابر گذ شته مردم در سامانه سماح
ا سم نو شتند بیش از  3میلیون نفر ،یك میلیون و نیم رفتن یك میلیون و نیم دیگر در راه رفتن ه ستند
.این نکته اول این هدف اصلیشون هدف دوم تفرقه بین دو ملت ایران و عراق است .مقام معظیم رهبری
فرمودند« :ایران و عراق دو ملتی هسََتند كه تنها و دل ها و جانهایشََان به وسََیله ایمان به خدا محبت
اهل بیت و ح سین ابن علی مت صل به یکدیگرند و روز به روز هم این ات صال زیاد خواهد شد د شمنان
سعی بر تفرقه دارند اما نتوان ستند و توطئه آنها اثری نخواهد دا شت» اینها در پی چنین تفرقه ای ه ستند
سََومین هدف دشََمن نگرانه از پیوند خوردن ملت عراق با محور مقاومت و چهارمین مطلب هم انتقام از
بعضی از مسئولین عراقی است كه قاطعانه در مقابل رژیم اشغالگر صهیونیست ایستادند در مقابل خواسته
های نامشروع آمریکا ایستادند اینها خواستن انتقام از اونها بگیرند پس با این اهداف این اغتشاشا شکل
گرفت .نکته سوم این اغت شا شا

سه ضلع ا سا سی دا شت ضلع ا سا سی اول آمریکا ،انگلیس رژیم

صهیونی ستی ،رژیم صهیونی ستی معتر ضین را انقالبیون عراق خواند این معركه گردانی های شیطان اول
،دو رژیم های مرتجع عرب به خصوص عربستان  79درصد پیام های توییتری اغتشاش از عربستان بوده
متا سفانه این كشور بنای بر آدم شدن نداره و می خواهد در همه جای دنیا بلوا و آشوب بر پا كنه و كشور
خود شون هم كه مثل مرغ نجا ست خوار لذت شون آدم ك شی و ك شتن مردم مظلوم یمنه و سومین ضلع
پس مانده های حزب بعث و برخی از خبرگزاریها العربیه كه مال عربسَََتانه و باید بگیم العبریه كه كار
عبری ها و صهیونی ست ها را می كنند  CNN ،BBCو خبرگزاری های دیگر و ف ضای مجازی آلوده،
این آتش را افروخت این در رابطه با عراق.
اما در رابطه با لشکر كشی تركیه به شمال سوریه با عملیا به نام چشمه صلح مطالب روشن روشن این
است كه این كار تركیه تجاوز به یك كشور مستقل است موضع نظام در این رابطه موضع ناصحانه است.
مو ضع نا صحانه نظام توقف فوری حمال و خروج نظامیان از خاک سوریه ا ست .یك ن صیحت هم به

دولت تركیه دارم ن صیحتم اینه كه عرب ستان به عنوان نوكر آمریکا حرف آمریکا را شنید تو باتالق افتاده
یك هفته ای میخواسََت كار یمن را تمام كنه اما بعد هم نان رزمندگان یمنی هسََتند كه حرف اول را
می زنند .تركیه مواظب باشَََه در این دام امریکا نیفته بالفاصَََله پس از آن كه امریکا نیروهایش را از
شمال سوریه می بره بالفا صله تركیه میاد جای آمریکایی ها رو پر می كنه مراقب با شید باتالق جدید
برای خودتون درست نکنید.
اللَّهُمَّ انْصُرْ اسالم وَ المسلمین واخذل الکفار وَ المنافقین
اسالم و مسلمین نصر عنایت فرما دشمنان اسالم خوار و ذلیل بگردان كشور اسالمی ما را در پناهت از
خطرا مصون بدار .مشکال این كشور رو برطرف بفرما امام عزیز شهدا در جوار رحمت خاصه ا قرار
بده مقام معظم رهبری در پناهت موفق و موید بدار

قلب مقدس امام زمان از همه ما شاد و خشنود

در فرجش تعجیل بفرما!
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