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خطبه اول
ّللا
َعال ٌم ػلیکن َّ َسدْ َوخُ َ ِ
ثِغ ِْن َ
ك أج َوؼیي ّالق ََالحُ َّالغ ََال ُم
ّللاِ الشَدْ و ِي الش ِ
ثبس ِ
ئ ال َخالئِ ِ
َدین ْال َذ ْو ُذ ِ َّلِلِ َسةِّ ْال َؼبلَ ِویيَ ِ
ض ِل ال ُّغفَشا ِء ْال ُومَ َشثِیيَ َعیِّ ِذًب ًََّ ِجیٌَِّب أَثِی ْالمَب ِع ِن ال ُوقطَفی
ف ْاْلَ ًْجِیَب ِء َّ ْال ُوشْ َعلِیي ّأف َ
َػلَى أؽ َش ِ
فلَی َ
ّللاُ َػلَ ْی َِ َّآ ِل َِ الطّیِّجیي الطّب ُِشیي َّاللَؼ ُْي ال َذائِ ُن َػلَی أَ ْػذائِ ِِ ْن أَجْ َو ِؼیيَ ِهيَ ْالىَ إِلَی
ُه َذ َوذ َ
لِیَ ِبم یَْْ ِم الذِّیي.
توصیه به تقوا:
خْدم ّ ُوَ ؽوب ًوابصزضاساى هذزاشم سا اص صثابى لاشآى یاشین یاَ فشهاْد «فابرمْا ّللا هاب
اعزطؼزن» ثَ سػبیذ رمْا دػْد هی یٌن .خذاًّاذا ثاَ ُواَ هاب رْفیاك سػبیاذ رماْا ثاَ واْس
یبهل ػٌبیذ فشهب.
خت! ثذثی سا یَ اص چٌذ ُفزَ لجل هذضش ؽشیفزبى داؽزین دسثبسٍ همبم ّ هٌضلذ پیبهجش
ّ اُل ثیذ (ػلیِن الغالم) ثْد .ایي ثذث سا ایي ُفزَ روبم هی یٌن رب اص ُفزَ ُبی ثؼذ ثذث
جذیذی سا ؽشّع یٌین .ػشك ؽذ یَ پیبهجش (فلی ّللا ػلیَ ّ آلَ) خطبة ثَ ػلی (ػلیَ
ك ّ
ّللا آ َد َم ػلیَ الغالم َّ ال َد ّْا ِء َّ ال ال َجٌَخُ َّ ال
الغالم) فشهْدًذ «یب َػلِی! لَ ُْال ًَذْ ُي هب َخلَ َ
اْلسك» یب ػلی! ازش هب ًجْدین خذاًّذ آدم (ػلیَ الغالم) ّ د ّْا سا
الٌّبس َّ ال ال َغ َوب َء َّ ال
َ
ًوی آفشیذ ،ثِؾذ ّ جٌِوی ًوی آفشیذ ،آعوبى ّ صهیي سا ُن ًوی آفشیذ .لزا خذاًّذ آدم ّ
د ّْا ّ عبیش اًجیبء (ػلیِن الغالم) سا ثَ وفیل ّجْد اُل ثیذ (ػلیِن الغالم) آفشیذ .ثؼذ دس
اداهَ فشهْد فشهْدًذ هالئکَ خبدهیي هب ّ خبدهیي پیشّاى هب ُغزٌذ .ایٌکَ ؽوب ؽٌیذیذ
پیبهجش (فلی ّللا ػلیَ ّ آلَ) ّ اُل ثیذ (ػلیِن الغالم) هؼلن هالئکَ ُغزٌذ ثب اعزٌبد ثَ ایي
ادبدیث هذکن ّ هزمي اعذ .هی فشهبیذ هالئکَ هؼشفذ ّ ػجبدد ّ رِلیل ّ رمذیظ ّ رغجیخ
سا اص هب یبد زشفزٌذ .ال الَ اال ّللا ،عجْ ٌح لذّطٌ سا هب ثَ هالئکَ یبد دادین .چْى جبیگبٍ هب
ثغیبس سفیغ ثْد هب خْاعزین رب هالئکَ دچبس رُْن ًْؽٌذ یَ هب ُن اص خذایی عِن داسین،ًَ .
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هب آفشیذزبًی ُغزین یَ خذاًّذ هب سا آفشیذٍ اعذ .زفزین «الدْل ّ اللْح اال ثبّلِل الؼلی
الؼظین» رب هالئکَ ثذاًٌذ آًچَ هب داسین اص خذاًّذ اعذ .پیبهجش (فلی ّللا ػلیَ ّ آلَ) ّ اُل
ثیذ (ػلیِن الغالم) الگْی اًجیبء ُغزٌذُ .ش پیبهجشی یَ آهذ ًغجذ ثَ پیبهجش خبرن عفبسػ
یشد .پیبهجش خبرن ثَ ػٌْاى ثشجغزَ رشیي هْجْد دس ًظبم ُغزی اص ُوَ هالئکَ ّ اًجیبء ّ
اًغبى ُبی یبهل ّ اّلیبی خذا ثشرش ّ ثبالرش اعذ .یزبة اّ ،خْد اّ ،اُل ثیذ اّ ،اهذ اّ
ثی ًظیش ُغزٌذ ،ازش ثَ ادکبم الِی ػول یٌٌذ .ثؼذ فشهْد ّلزی هي سا ثَ هؼشاج ثشدًذ ،ثب
ججشئیل ثَ خیلی جبُب سفزین ،ثب اًجیبء ّ فشؽزگبى هاللبد یشدین ،ثِؾذ ّ جٌِن سا دیذین.
الجزَ پیبهجش (فلی ّللا ػلیَ ّ آلَ) ثخؼ هِوی سا ًفشهْدًذ چْى اعشاس ثضسزی ثیي خذا
سعْل اّ اعذ .اعشاس ّالیذ اعذ یَ هخقْؿ پیبهجش (فلی ّللا ػلیَ ّ آلَ) ّ اُل ثیذ
(ػلیِن الغالم) اعذ .هب ظشفیذ اعشاس ّالیذ سا ًذاسین .عَ ًفش اص ػشفبی ثضسگ صهبى
اهبم دغیي (ػلیَ الغالم) آهذ ّ زفذ آلب! هب خْاُؾی داسین یَ یکی اص فضبئل خْدربى سا
ثشای هي ثگْ .ایي عَ ًفش ػبلن هؼوْلی ًجْدًذّ .جْد همذط اهبم دغیي (ػلیَ الغالم)
فشهْد ثگزس .افشاس یشدًذ یَ یکی اص فضبئل خْدربى سا ثشای هب ثگْئیذ .چْى هشدم
فضبئل اُل ثیذ (ػلیِن الغالم) سا ًوی داًٌذ .پیبهجش (فلی ّللا ػلیَ ّ آلَ) فشهْد یب ػلی!
ازش هشدم ظشفیذ داؽزٌذ دس هْسد ؽوب چیضی هی زفزن یَ هشدم ثَ ػٌْاى رجشک خبک رَ
یفؼ ؽوب سا ثَ چؾوبًؾبى ثکؾٌذ ،اهب چَ یٌن یَ هشدم ظشفیذ ًذاسًذّ .لزی ایي عَ ًفش
افشاس یشدًذ اهبم دغیي (ػلیَ الغالم) فشهْد دّ ًفشربى یٌبس ثشّیذ ّ فمط یکی ثوبًذ رب
هثالً ثؼذاً ًْثذ ؽوب ثشعذ .اهبم چیضی فشهْدًذ یَ آى ؽخـ هثل یک رکَ چْة خؾک
لذسد رکلن ًذاؽذ ّ ثَ یکجبسٍ هُْبی عش ّ فْسرؼ عفیذ ؽذ ،پیش ؽذ .یبدػ سفذ اهبم
چَ فشهْد .سفمبیؼ ثَ اّ زفزٌذ اهبم چَ فشهْد؟ چَ هی رْاًغذ ثگْیذ .اهبم دغیي (ػلیَ
الغالم) فشهْد خذا ثَ اّ سدن یشد یبدػ سفذ یَ هي ثَ اّ چَ زفزن ّ ّاال ًبثْد هی ؽذ.
چْى ًوی رْاًغذ رذول یٌذ .ایي ؽٌبخذ ؽٌبعٌبهَ ای هب اص اُل ثیذ (ػلیِن الغالم) یَ
ؽٌبخذ ًؾذ .پیبهجش (فلی ّللا ػلیَ ّ آلَ) فشهْد هي ّ ججشئیل ثَ جبیی سعیذین یَ دیذم
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ججشئیل هزْلف ؽذ .زفزن ججشئیل دشیذ یي ،زفذ ًوی رْاًن ،هبهْسیذ هي رب ایٌجب ثْد،
یک ثٌذ اًگؾذ جلْرش ًوی رْاًن ثیبین ،دك ًذاسم اهب رْ هی رْاًی ثشّی .هی فشهبیذ «فَ َض َر
ْس َص ِّخخً» هي سا ثب عشػذ ثشدًذ آًجبیی یَ خذا هی خْاعذً .ذا ثَ زْؽؾن سعیذ
ثِی فی ال ٌُّ ِ
«یب ُه َذ َو ُذ! فَمُ ْل ُ
ذ لَجَیک» لجیک زفزن «أ ًْ َ
ذ ػَجذی َّ ،أًَب َسثُّک» رْ ثٌذٍ هٌی ّ هي پشّسدزبس
ی فَزَ َْیل» فمط هي سا ػجبدد یي ،فمط ثش هي رْیل یي« .فَإًَِک
رْ ُغزن «فَإیبی فَبػجُذ َّ ػَل َ
ًْسی فی ػجبدی» رْ ًْس هي دس ثیي ثٌذزبًن ُغزی .هي ثب خذا دشف صدم رب ایٌکَ ثَ هي
فشهْد هي ثِؾذ سا ثشای رْ ّ پیشّاى رْ خلك یشدم .الجزَ دسجبد ثِؾذ هخزلف اعذ،
ُضاساى دسجَ اعذ .دس سّایذ اعذ یَ ثِؾذ ثَ اًذاصٍ آیبد لشآى دسجَ داسد .آخشیي
دسجَ جٌذ اللمبء یب جٌذ الزاد هبل پیبهجش (فلی ّللا ػلیَ ّ آلَ) ّ اُل ثیذ (ػلیِن
الغالم) ،هبل اًجیبء اّلْالؼضم ّ دّعزبى خبلـ پیبهجش (فلی ّللا ػلیَ ّ آلَ) اعذ ،هبل
ثچَ ُب ّ دیْاًَ ُب اعذ چْى دس سّایذ اعذ یَ «ایثش اُل الجٌخ الجِل» ثیؾزش ثِؾزی ُب
افشاد دیْاًَ ّ ضؼیف الؼمل ُغزٌذ .هؼلْم اعذ یغبًی یَ ثَ خبوش اػوبل فبلذَ ثِؾذ
هی سًّذ هزبعفبًَ خیلی صیبد ًیغزٌذ .ثِؾزی ُب ُن ثَ فشاخْس اخالؿ ّ هؼشفذ ّ ُوذ
خْدػ دس دسجَ هخقْؿ ثَ خْدػ لشاس هی زیشد .دس سّایذ اعذ یَ ُش یغی دس
یک دسجَ لشاس زشفذ دك ًذاسد ثَ دسجَ ثبالرش ثشّد .ثبالیی ُب هی رْاًٌذ پبییي ثیبیٌذ اهب
پبییٌی ُب ًوی رْاًٌذ ثبال ثشًّذ .فشهْد ثِؾذ سا ثشای دّعزبى ؽوب ّ جٌِن سا ثشای
دؽوٌبى ؽوب آفشیذم .ثَ ظبُش پیبهجش (فلی ّللا ػلیَ ّ آلَ) اص اّالد دضشد آدم (ػلیَ
الغالم) اعذ اهب ًْس ایؾبى ثبالرش اص ایي دشف ُب اعذّ .جْد هجبسک پیبهجش (فلی ّللا
ػلیَ ّ آلَ) هی فشهبیذ خذاًّذ ثَ هي فشهْد هي ثِؾذ سا ثشای اّفیبء رْ ّ پیشّاى رْ
آفشیذم .هی فشهبیذ ػشك یشدم خذایب! اّفیبی هي چَ یغبًی ُغزٌذ .فشهْد ثَ عبق
ػشػ ًگبٍ یيً ،گبٍ یشدم دیذم یَ اعبهی دّاصدٍ ًْس ثب سًگ عجض ثش عبق ػشػ ًْؽزَ
ؽذٍ اعذ یَ «أَ َّلُُِن ػَلی ُ
ی أ ُ َهزی» اّل آى ُب ػلی ثي اثیطبلت
ت َّ آ ِخشُُ ُن َهِ ِذ ُ
ثي أَثی وبلِ ٍ
(ػلیِوب الغالم) ّ آخشیي آى ُب ّجْد همذط دضشد هِذی هْػْد (اسّادٌب فذاء) اعذ.
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خذاًّذ خْدػ جبًؾیٌبى پیبهجش (فلی ّللا ػلیَ ّ آلَ) سا هؼشفی یشدٍ اعذ .اًجیبی ززؽزَ
ایي ُب سا هی ؽٌبخزٌذ .ایي ُب ثشای ززؽزگبى ؽٌبخزَ ؽذٍ ثْدًذ .همبم ّ هٌضلذ اُل ثیذ
(ػلیِن الغالم) خیلی ثبالرش اص ایي دشف ُب اعذ .خْد اُل ثیذ (ػلیِن الغالم) فشهْدًذ
«ً ّضلًْب ػي الشّثْثیخ فمْلْا فیٌب هب ؽئزن» هب سا اص خذایی پبییي ثیبّسیذ ،هب ثٌذزبى خذا
ُغزین ،ثؼذ ُش چَ دس هْسد هب ثگْییذ جب داسد .خذاًّذ ثَ اُل ثیذ (ػلیِن الغالم) لذسد
اهبرَ ّ ادیبء دادٍ اعذ .هی رْاًٌذ دس ػبلن رقشف یٌٌذ .دػب هی یشدًذ ثبساى هی آهذ .هب
ثبیذ ثب اُل ثیذ (ػلیِن الغالم) ثیؾزش آؽٌب ؽْین .ثَ ایي یزبة ُبی دم دعزی ّ ؽٌبخذ
ؽٌبعٌبهَ ای ایزفب ًکٌین .هشدْم ػالهَ وجبوجبیی ایي فمیَ فیلغْف ػبسف ثَ روبم هؼٌب هی
زْیذ ازش هشدم هزهذ ًوی یشدًذ هي اص دس فذي دضشد فبووَ هؼقْهَ (عالم ّللا
ػلیِب) ثَ ادزشام ایؾبى سّی چِبس دعذ ّ پب هثل زْعفٌذ ساٍ هی سفزن اهب هشدم هی خٌذًذ.
ایي یک اػزمبد ػْاهبًَ ًیغذ ،اص سّی هؼشفذ ّ اػزمبد لْی ّ اعزذالل لْی ّ یالهی
اعذ .ایؾبى دس ثشاثش یک اهبهضادٍ الصم الزؼظین ایٌطْس ػشك اسادد هی یٌذ ،دبال یَ
اُل ثیذ (ػلیِن الغالم) جبی خْد داسًذ .دبال یک ػذٍ افشاد دشاهضادٍ ساٍ افزبدًذ دس
فضبی هجبصی ػلیَ اُل ثیذ (ػلیِن الغالم) للن فشعبیی هی یٌٌذ ّ هوکي اعذ یک ػذٍ
آدم عبدٍ ّ ثی اوالع رذذ ربثیش لشاس زیشًذ .ثذوذّللا آًمذس هکزت ؽیؼَ ّ اُل ثیذ (ػلیِن
الغالم) لْی اعذ یَ ُیچ داًؾوٌذی ًوی رْاًذ ػلیَ آى دلیل البهَ یٌذ .خذایب ثی ًِبیذ اص
رْ عپبعگضاسین یَ هب سا هغلوبى ّ پیشّ هکزت اُل ثیذ (ػلیِن الغالم) لشاس دادی .صهیٌَ
ثبیذ ین ین هغبػذ ؽْد رب هب ثیؾزش ثب پیبهجش (فلی ّللا ػلیَ ّ آلَ) ّ اُل ثیذ (ػلیِن
الغالم) آؽٌب ؽْین.
خذایب ثَ ُوَ هاب رْفیاك ؽاٌبخذ ُشچاَ ثیؾازش اص پیابهجش (فالی ّللا ػلیاَ ّ آلاَ) ّ اُال ثیاذ
(ػلیِن الغالم) سا ػٌبیذ فشهب .ثَ هب رْفیك ؽٌبخذ ُش چَ ثیؾزش اص لشآى ػٌبیذ فشهب.
«ثِ ْغا ِان َ
ک ّ اً َذااشَ ،
ک ُااْ
اى ؽاابًِئَ َ
قاا ِّل لشثِّاا َ
ک الکااْثَش ،فَ َ
ّللاِ الااشَدْ َو ِي الاا َش ِد ِین ،اًّااب اػطَیٌااب َ
االثزَش».
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خطبه دوم:
ثغن ّللا الشدوي الشدین الذوذّلِل سة الؼبلویي ثبسئ الخالئك اجوؼیي ّ القالح ّ الغالم ػلای
اؽشف االًجیبء الوشعلیي ّ افضل الغفشاء الومشثیي عیذًب ّ ًجیٌب اثی المبعان هذواذ ّ القاالح
ػلای اهیشالواْهٌیي ّ فبوواخ الضُاشا عایذح ًغابء الؼابلویي ّ الذغاي ّ الذغایي
ّ الغالم ػلی
ٍ
عیذی ؽجبة اُل الجٌخ ّ ػلی ثي الذغیي ّ هذواذ ثاي ػلای ّ جؼفاش ثاي هذواذ ّ هْعای ثاي
جؼغش ّ ػلی ثي هْعی ّ هذوذ ثي ػلی ّ ػلی ثي هذوذ ّ الذغي ثاي ػلای ّ الخلاف المابئن
ک ػلی ػجب ِدک ّ أُهٌبئِک فی ثالدک.
الذجخُ ،د َج ِج َ
توصیه به تقوا:
خْدم ّ ُوَ ؽوب ًوبصزضاساى هذزشم سا اص ثب ایي دذیث ؽشیف لذعی ثَ سػبیذ رمْا
ک ْال ُخضُْ َع َّ ِه ْي
ک ْال ُخ ُؾْ َع َّ ِه ْي ثَ َذًِ َ
دػْد هی یٌن .فشهْد «یَب ُهْ َعى َُتْ لِی ِه ْي لَ ْلجِ َ
ک ال ُّذ ُهْ َع ّ ا ْد ُػٌِی فِی ظُلَ ِن اللَی ِْل فبًّک رَ ِج ْذًِی لَ ِشیجب ً ُه ِجیجب ً» هْعی! هي اص رْ للت
َػ ْیٌِ َ
خبؽغ هی خْاُن ،دل ًشم ّ ؽکغزَ هی خْاُنّ .لزی ایٌطْس ؽذ آًْلذ ایي خضْع ّالؼی
ثَ دعذ هی آیذ .اًغبى ُبی الِی خضْػی داسًذ یَ دس سفزبس آى ُب یبهالً هؾِْد اعذ.
هْعی! زبُی ثٌؾیي ثب هي دشف ثضى ّ زشیَ یي آى ُن دس دل ؽت .ثِزشیي صهبى ثشای
ایي یبس ثلث آخش ؽت ّ عذش اعذ .هب خیلی اسرجبووبى ثب خذا ضؼیف ؽذٍ اعذ ،زٌبُبى
صیبد ؽذٍ اعذ .چشا ثبیذ هشرت ایي ُوَ صلضلَ ثیبیذ؟ فکش ًوی یٌین هب خْدهبى ُن یوی
همقشین؟! چشا اسرجبووبى ثب خذا ین ؽذٍ اعذ؟! چشا اؽکی ًوی سیضین؟! ثؼضی زٌبُبى
دس جبهؼَ ػبدی ؽذٍ اعذ .ثَ یجب داسین هی سّین؟ ثگْیین خذایب ثَ هب ّ جْاًبى هب سدن
یيً .بٌُجبسی ُب داسد رجذیل ثَ ٌُجبس هی ؽْد .ین ین ثؼضی ُب هی آیٌذ ًوبص سا صیش
عْال هی ثشًذ .چشا ثبساى ًوی آیذ؟ ثَ جبی ثبساى خبک ثش عش هب داسد سیخزَ هی ؽْد.
افالً فکش یشدین؟ خذایب خْدد یوک یي .خذایب رٌِب یؾْسی یَ ثَ اُل ثیذ رْ ػؾك هی
ّسصد ایي یؾْس اعذ .خذایب ثَ لطف ّ یشهذ هؾکالروبى ثشوشف ثفشهب.
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هسئله شرعی:
دس ًوبص جوؼَ ّ جوبػذ یبسُبی ًوبص سا یوی لجل اص پیؼ ًوبص ثَ جب آّسین .ازش هشرت
ایي یبس سا اًجبم دٌُذ ًوبصؽبى ثبول اعذ.
اص جٌبة دبج آلبی سفؼزی یَ اص فشهبیؾبرؾبى اعزفبدٍ ؽذ رمذیش ّ رؾکش هی یٌین ،إى
ؽبءّللا یَ هْفك ّ هْیذ ثبؽٌذ.
هنبسبت هب:
میالد مبارک امام حسن عسگری (علیه السالم) را به محضر مبارک ولی عصر (ارواحنا
فداء) و شما نمازگزاران تبریک عرض می کنم .همچنین میالد حضرت عبدالعظیم حسننی
(علیننه السننالم) و مننیالد حضننرت عیسننی مسننی (علیننه السننالم) ،ایننن ایننامبر اولننوالعزم را
محضر شریف شما تبرینک عنرض منی کننم .یکنی از روحنانیون بنزرر برهسنته ا ال نی
عالم مرحوم آیت هللا حائری شیرازی به رحمت ایزدی ایوسنتند .هنم در فهنه و اصنوه ،هنم
د ر مسائه روز ،به چند تا از زبان هنای زنندد دنینا مسنلد بنود .در تیرانندازی هنم ن نر اوه
شدد بود .در هر کاری ایشان استاد بنود .م لنو و بنا تهنوا و بنا صن ا بنود .هللان شناء هللا در
یامننت مننا را هننم شن اعت کنننند .همچنننین شننیید عزیزمننان علننی ننو

ل ننظ کننه مهننام معظننم

رهبری به ایشان عال ه اصی داشتند .یک آدم ود سا ته و عنارف عملنی کنه م لصنانه
در راد دا هنگید و نهو عضو شد و با سرافرازی به دیار بنا ی شنتافت .هللان شناء هللا کنه
ایشننان هننم در یامننت مننا را هننم ش ن اعت کنننند و مننا هننم بتننوانیم راد ایشننان را ادامننه دهننیم.
همچنین شیادت آیت هللا غ اری از آن روحانیون سادد زیست هاهد دلسنوز و شنهاا اسنت
که در سیاد چاه های رژیم ایلوی در سناه  54بنه شنیادت رسنیدند .داونند درهاتشنان را
عننالی کننند .مننا ه تننه گ شننته ت ن کر دوسننتانه ای هننم بننه ادارد منننابط دبیعننی دادیننم ،کننه بننه
کشنناورزان س ن تگیری نکنننند ،مننا گرفتننار شکسننالی هسننتیم .نمایننندد محتننرم و فرماننندار
دیروز هلسه ای تشکیه دادند و مدیر که منابط دبیعی را در همین راستا واستند .منن از
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این عزیزان تشکر می کنم که ایگیر بودند .از مدیر که منابط دبیعی کاری سا ته نیسنت،
ینک مهنداری مننی تواننند کوتنناد بیاینند امننا کنار اساسنی ایننن اسنت کننه ایگینری شننود تنا بلکننه
مهداری از این زمین ها به کشاورزان برگردد .بندد هم هرچنه بتنوانم کمنک منی کننم .بلنه،
یلی از زمین ها شیبشان زیاد است که نباید ش م زدد شود .مدلب دیگر اینکنه حماسنه 9
دی را در اننی

داریننم .مننردم عزیننز مننا بننا حضننور گسننتردد در یابننان هننا هلننوی فتنننه را

گرفتند و فتنه  88را نثی کردند ،فتنه ای که دشنمنان منا امیند بسنته بودنند کنه بنا اینن فتننه
بتوانند نظام کشور ما را تغییر دهند .هللان شاء هللا ما هم باید بنا هندیت و گسنتردگی سنالروز
 9دی را برگزار کنیم .مدلب دیگر اظیارات رئیس همیور کشور فرانسه است کنه منا را
بننه ا اللگننری در مندهننه مننتیم مننی کن ند ،نمننی گوینند عربسننتان ا اللگننر اسننت ،نمننی گوینند
آمریکا منشاء همه فتنه ها و ا اللگری ها است ،می گوید ایران ا اللگر است .بعد هنم بنا
و احت می گوید باید در مورد صنایط موشکی بنا اینران من اکرد کننیم .منردم منا منی گوینند
تو غلد کردی که تنو اینن ایشننیاد را منی دهنی ،مگنر منردم اهنازد منی دهنند کنه تنو چننین
غلدننی بکنننی .یلننی از مسننئولین مننا ب صننوو فرماننندهان نظننامی مننا مننی گویننند ایننن نند
رمننز مننا اسننت .ایننن هننا بننرای منننافهین کثی ننی کننه  17هننزار ن ننر از عزیننزان مننا را تننرور
کردند علیه نظام همیوری اسالمی هلسه تشکیه می دهند ،حمایت منی کننند .انتظناری کنه
ما از مسئولین نظام و دولت محترم ب صوو دستگاد دیالماسی داریم این است که به اینن
ها امید نبندنند ،اینن هنا را تحوینه نگیرنند ،اینن هنا حن اعتمناد ندارنند ،اینن هنا دشنمنان منا
هسننتند .مدلننب دیگننر اینکننه مننردم یمننن بننه ننادر فشننار غیر ابننه تحمننه ناچارننند کننه یننک
کارهایی بکنند ،صنایط موشکی را فعاه کردند ،در بحث اسنلحه سنازی دارنند ودشنان را
مهیننز مننی کنننند .بننا موشننکی کننه ایننن هننا بننه کنناا سننلدنتی در رینناض زدننند گویننا بننه لننب
آمریکننا زدننند .ایننن هننا تهییننزات آنچنننانی نداشننتند امننا کننار بننه هننایی رسننیدد کننه مننی توانننند
ریاض و امنارات را هندف نرار دهنند ،اینن بنرای آن هنا یلنی وحشنتناک اسنت .اینن حن
یمنی ها است .مدلنب دیگنر اینکنه تصنمیم رئنیس همینور آمریکنا مبننی بنر انتهناه سن ارت
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آمریکا به دس برای اایت تی اسرائیه آنچنان این تصمیم ناشیانه و و یحانه بود کنه دینروز
در سازمان مله یلی از دوستان آن ها به این درح رای ندادند 128 .کشور علیه آمریکا
رای دادند 9 .کشور گمنام فهیر و کوچک به آمریکا رای دادند 35 .کشور هنم رای ممتننط
دادند .این یعنی شکست آمریکا ،این یعنی ضعف آمریکا.
پشّسدزبسا ًظبم اعالهی هب سا سّص ثَ سّص رمْیذ ثفشهب ،خذایب دؽوٌبى هاب دس ُاش یجاب یاَ
ُغزٌذ ثَ خبک رلذ ثٌؾبى ،زشفزبسی ُبیوبى ثشوشف فشهب ،ثیوبساًوبى ؽفبی ػبجل ػٌبیاذ
فشهبّ ،عیلَ اؽزغبل ّ اصدّاج جْاًبى ػضیضهبى سا فشاُن فشهب ،ثابساى سدواذ ثاش هاب ًابصل
ثفشهااب ،دس هیاابى فاافْف هااشدم ّ هغاائْلیي هااب فاافب ّ فااویویذ ّ هذجااذ ّ اخااْد ثشلااشاس
فشهب ،همابم هؼظان سُجاشی هشاجاغ ػظابم رملیاذ دس پٌبُاذ هذبفظاذ فشهاب ،ػبلجزوابى خازن ثاَ
خیش فشهب.
«ثِ ْغا ِاان َ
ااش ،إِ َال الَااا ِزیيَ آ َهٌُاااْا َّ َػ ِولُاااْا
ااش ،إِ َى ْ ِ
اْل ًْ َغااابىَ لَفِااا ُخ ْغا ٍ
ّللاِ الاااشَدْ َو ِي الااا َش ِد ِینْ َّ ،ال َؼقْ ا ِ
فْْ ا ثِ ْبل َذ ِّ
فْْ ا ثِبل َ
قج ِْش»
ك َّرَ َْا َ
د َّرَ َْا َ
القَبلِ َذب ِ
«والسالم علیکن و رحوة هللا و برکبته»
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