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 خطبه اول
الحمدلله رّب العالمین و الّصالة  الّله الرحمن الرحیماعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم

و الّسالم علی سّیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد و 
 علی آله االطیبین االطهرین و ال سّیما بقیة الله فی االرضین.

علیک یا عمة ولی الله، السالم السالم علیک یا بنت ولی الله، السالم علیک یا أخت ولی الله، السالم 
 .علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمة الله و برکاته

 توصیه به تقوا
ا »الّله الرحمن الرحیم اعوذبالله من الشیطان الرجیم بسم َه َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ

َ
یا أ

َه ِإنَّ ال ُقوا اللَّ َمْت ِلَغٍد َواتَّ َه َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن َقدَّ ه و مالزمة أمره و  1«لَّ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ
ُ
ِه أ ِعَباَد اللَّ

ِحیِل  ُه َفَقْد ُنوِدَی ِفیُکْم ِبالرَّ ُزوا عباد اللَّ ْقَوی 2مجانبة نهیه و َتَجهَّ اِد التَّ ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّ  3َو َتَزوَّ
و بعد از گذر ماه مبارک رمضان به  یفگرامی و نمازگزار و خودم را در این روز شرهمه شما برادران و خواهران 

کنم. امیدواریم صیانت از پیام ماه مبارک رمضان، تقوا و پرهیزگاری در همه شئون زندگی سفارش و دعوت می
 خداوند به همه ما توفیق پایدار ماندن بر پیام تقوای ماه مبارک رمضان عنایت و کرامت بفرماید.

                                            
 1. سوره مبارکه حشر، آیه 81.

 2. نهجالبالغه، خطبه 400.
 891ـ سوره بقره، آیه  3



  

 09/00/96                                          های نمازجمعه آیت الله اعرافیخطبه 

2 
 

 کقواعد و اصول مرتبط با آغاز زندگی مشتر
خطبه، سی اصل و قاعده در روابط میان همسران برای صیانت از خانه پاک و سالم اشاره کردیم.  53ما در قریب 

سازی فضای های ما تحکیم و تثبیت شود، قطعًا در سالمگانه در فرهنگ جوانان و خانوادهاگر همین قواعد سی
یرات بزرگی خواهد داشت. این قواعد خانه و سعادت اعضای خانواده و تربیت یک نسل صالح و پاک تأث

داریم و پیرامون ای از تعالیم اسالم در خصوص صیانت از خانواده بود. از این خطبه یک گام به عقب برمیمنظومه
ها ـ نسبت به ویژه برای خانوادهکنیم که بهگیری آن مطالب و اصولی را تقدیم میآغاز ازدواج و در آستانه شکل

خواهند کانون خانواده را تشکیل دهند از اهمیت باالیی ها ـ و برای خود جوانانی که میآن فرزندان و ازدواج
العاده در هیچ شک و ریبی نیست که تشکیل خانواده از منطق فوق یایم و جابرخوردار است. همه ما بارها شنیده

اَلِم ِبَناٌء »دند: منطق اسالم برخوردار است تا آنجا که پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی )ص( فرمو سإ ِ
َما ُبِنيَ ِفي اْلإ

یِج  ِو زإ َعزُّ ِمَن التَّ
َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ َو أ َحبُّ ِإَلی اللَّ

َ
نهادی به بزرگی و عظمت خانواده در اسالم نیست. این نهاد  4«أ

 هایهای مختلف تشکیل شده است، قسمتاجتماعی به این اندازه از اهمیت برخوردار است. جامعه از بخش
گوناگون و نهادهای متعدد اجتماعی در جامعه بزرگ بشری وجود دارد اما طبق این روایت که در چند نقل آمده 

 است هیچ نهادی در پیشگاه خدا به عظمت و ارزش خانواده نیست.

 های فراروی زندگی مشترکآسیب .8
د تشکیل خانواده توجه کنیم. این است که به اصول و قواعاولین نکته در آغاز زندگی مشترک و تشکیل خانواده

ها در معرض تهدیدات فراوان قرار دارند: هجوم فرهنگ غیر اسالمی و غربی، تغییر در نظام زندگی امروزه خانواده
 های اصیل.ها و ارزشجامعه و دور شدن از بنیان

                                            
 83، ص 80؛ محدث نوری، مستدرك الوسائل، ج  444، ص   800عالمه مجلسی، بحاراألنوار، ج  ـ  4
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یزی ازدواج بر اساس معیارهای نادرست غیر اسالمی و غربیپایه .1  ر
های که اولین تهدید و آسیب این است که ازدواج بر پایه معیارهای درست و گزینش عنوان مقدمه عرض کنمبه

های مادی و سطحی به سمت ازدواج ها، نگاهصحیح استوار نشود. متأسفانه جوانان بیشتر بر اساس زرق و برق
 روند که آسیب بزرگی است.می

 های دیرهنگامازدواج .2
نیست و مواجه با تأخیر زیاد است. مع االسف سال به سال هم بر آسیب دیگر ازدواج آن است که به هنگام 

شود. ما به یک معنا دو سه میلیون تا چهار میلیون جمعیت داریم که از سن ازدواج های دیرهنگام افزوده میازدواج
سال نیز گذشته و به سمت سی سالگی و  41ها گذشته است. این یک فاجعه بزرگ اجتماعی است، یعنی از آن

شود. جامعه ما بیش از هایی بر این ازدواج دیرهنگام مترتب میبلکه بیشتر از سی سال هم رفته است که آثار و زیان
ها در معرض تأخیر است. این آسیب گاهی به ده میلیون جوان )دختر و پسر( در سن ازدواج دارد که ازدواج آن

گردد. ولی های مسئوالن ما برمیریزیبه برنامههای اجتماعی ما و گاه فرهنگ اجتماعی ما، برخی به نظام
درهرحال این تأخیر در ازدواج و باال رفتن سن ازدواج یک فاجعه فرهنگی و بمب مخرب فرهنگی است که 

آورد و همه جامعه در قبال این خسارت ناپذیر روحی، روانی، اجتماعی و فرهنگی به بار میهای جبرانخسارت
ه مسئوالن، چه پدر و مادرها و چه افرادی که اهل خیر و تالش اجتماعی هستند( که کس )چاند. هر آنمسئول

 گیرد.بتواند گامی در حل این مشکل بردارد و برندارد در پیشگاه خدا مورد مواخذه قرار می

 تشریفات و تجمالت زائد در تشکیل خانواده .3
جای ازدواج، دن، تشریفات، تجمالت زائد و بیکند سنگین بودن، پرخرج بوسومین آسیبی که ازدواج را تهدید می

 رود است.چنانی و افزایش مبلغ صداق که گاهی تا ارقام نجومی پیش میهای آنجهیزیه
آورند باید این را بدانند که هم کارشان نسبت به خودشان ناپسند هایی که دارند و ارقام نجومی را در صداق میآن

 ها است.گ جامعه هستند لذا دو اشکال متوجه عملکرد آناست و هم در حال مخدوش کردن فرهن
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هایی که مسئولیت و تمکنی دارند و در چشم جامعه قرار دارند اگر سطح ازدواج و صداق را باال بردند و ارقام آن 
ه ازحد متعارف را به میان آوردند عالوه که ذاتًا یک عمل مذمومی است، بدتر از آن، این است که فرهنگ جامعبیش

دهد این خطا به شکل کنند. وقتی شخصیت و فردی که جایگاه اجتماعی دارد خطایی را انجام میرا خراب می
گیرد و مورد مواخذه است، چون کار خطای او موج اجتماعی دارد و هر خطایی که ایجاد مضاعف گریبان او را می

ه درجه نفوذ و موج آن عمل اشکال و عقوبت آن یک موج اجتماعی کند و دیگران به او نگاه کنند و الهام بگیرند ب
 بیشتر است.

 پذیری خانوادگیگریز از مسئولیت .4
روند و این های خانواده نمیکه جامعه جوان زیر بار مسئولیتآسیب چهارم گریز از مسئولیت خانوادگی است. این

های رشد ضایعه طالق )چه طالقشود. مع االسف ما شاهد روبه کشد که به بحث طالق منجر میجایی میامر به
 های عاطفی و اختالفات خانوادگی( در جامعه هستیم.انجامد و چه انواع طالقشرعی که به جدایی همسران می

این کانون و نهادی که بدیل و به عظمت و فروغ آن در اسالم نهادی وجود ندارد و بسیار مورد لطف و عنایت 
 شود در معرض این چند آسیب جدی است.های سالم مترتب میهخان همه آثار و برکات برخداست و آن

کند. روح میپاشاند و یا کانون گرم خانواده را سرد و بیها را از هم میها مواردی است که یا خانوادهاین آسیب
 های خوب والقاعده در آن خانواده بچهای که گرم و صمیمی نباشد آن خانه جای آرامش نیست و علیخانواده

 یابند.صالح پرورش نمی
شود همه ما در برابر این زلزله اجتماعی و تهدیدهای مهم که متوجه زیرساخت مهم جامعه است مسئولیم. مگر می

تفاوت باشیم. اگر آمار و ارقام هایی که در اختالفات خانوادگی و در طالق وجود دارد بیهمه پروندهما در قبال آن
دارد و ما در قبال آن مسئولیم. کنیم و موردتوجه قرار گیرد حتمًا انسان را به تفکر وامی های خانواده را مروردادگاه

 نخبگان جامعه و مسئوالن جامعه در قبال آن وظایف سنگینی دارند.
ای که پایبند اسالم عزیز است با آن رویکرد مهم اسالم به خانواده از زشتی ها در جامعهاین موج تهدیدات و آسیب

خواهیم سیاه نمایی کنیم. هنوز خانواده در جامعه ما در مقایسه با بعضی از برخوردار است. البته اینجا نمی بیشتری
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اند از استحکام بیشتری برخوردار است و این از برکات نورانی اسالم و شدهجوامعی که در رویکردهای مادی غرق
 م بسیار جدی است. فرهنگ واالی شما مردم است. اما همین اندازه از مخاطرات ه

گرایی مادی و گریز از سو فرهنگ فردگرایی افراطی، لذتریشه همه این مخاطرات هم این است که از یک
های گوناگون به جامعه ما تسری کرده پذیری که زیرساخت تمدن مادی امروز غرب است و در قالبمسئولیت
شور، تغییر سبک زندگی از الگوی اسالمی، سنگینی های کالن کتوجهی به خانواده در مسئوالن، طراحیاست، بی

بار اقتصادی و مشکالت اشتغال مجموعه عواملی است که آن تهدیدات را به وجود آورده است. اما بخشی از آن به 
گردد. همه ما باید در های ما برمیوپرورش، نخبگان و خانوادهفرهنگ خود ما، به جامعه، حوزه، دانشگاه، آموزش

ها تأخیر افتاده است میلیون جوان که در سن ازدواج هستند و در قبال چند میلیون جوان که ازدواج آنقبال ده 
در قبال آن  از ما ، هر کدامیندازیمها را به گردن دیگری باحساس مسئولیت کنیم. نباید مسئولیت این آسیب

 مسئولیت داریم.
ان به ازدواج را یک نگاه منطقی و اسالمی بار بیاوریم. همان هایمان را اصالح کنیم. نگاه جوانباید فرهنگ خانواده

سی اصلی که در روابط بین همسران اشاره شد، همان اصول اگر نورافشان بر خانه و جامعه ما شود حتمًا این 
 های ناروای زندگی تغییر خواهد کرد.الگوهای ناصحیح و سبک

هایی دارد؟ دیدیم در ای جوانان در آغاز تشکیل خانواده چه آموزهبا این مقدمه ببینیم اسالم برای آغاز زندگی و بر 
آیات و روایات منظومه سنگین و معارف بلند در تصحیح روابط بین همسران بیان شده بود. حداقل سی قاعده مهم 

له در های فقهی و اخالقی در همین مرحله یعنی در آستانه تشکیل خانواده نسخه و برنامه دارد که انشالدر قالب
 های بعد به آن خواهیم پرداختخطبه

بْ  َك َواْنَحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْْلَ ْعَطیَناَك اْلَکْوَثَر َفَصلِّ ِلَربِّ
َ
ا أ ِحیِم ِإنَّ ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  5َتُر ِبْسِم اللَّ

  

                                            
 . سوره کوثر5



  

 09/00/96                                          های نمازجمعه آیت الله اعرافیخطبه 

6 
 

 خطبه دوم

الّله الرحمن الرحیم. الحمدلله رّب العالمین و الّصالة و الّسالم اعوذ بالّله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم
علی سّیدنا و نبّینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محّمد َو َعلی موالنا علی بن 

الزهراء و علی الحسن و الحسین سّیدی شباب اهل الجنة و علی االئمة  ابیطالب و علی الصدیقة الطاهرة فاطمة
المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن 

 صلواتک علیهم اجمعینعلی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الخلف القائم المنتظر 

 توصیه به تقوا

َه َحقَّ ُتَقاِتِه َواَل »ن الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اعوذبالله م ُقوا اللَّ ِذیَن آَمُنوا اتَّ یَها الَّ
َ
یا أ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن 
َ
ه 6«َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأ وِصیکْم و َنفِسی ِبَتْقَوی اللَّ

ُ
ِه أ  عباد اللَّ

ها و مرزهای الهی سفارش و دعوت ی و حفظ حرمتبار دیگر همه شما نمازگزاران گرامی و خودم را به تقوای اله
ِه َما »البالغه فرمودند: نهج 890کنم. امیر المومنین در ادامه سخنان گهربارشان در خطبه می ا ِعَباَد اللَّ َعوإ َفارإ

ِطُلُکمإ  َسُر ُمبإ بندگان خدا تقوای الهی را پیشه کنید و آنچه با آن به او ج عزت  7«ِبِرَعاَیِتِه َیُفوُز َفاِئُزُکمإ  َو ِبِإَضاَعِتِه َیخإ
رسید و آنچه ها به فوج الهی میرساند و با آنهای خدا شما را به اوج سعادت میرسید را رعایت کنید. فرمانمی

ائه و ضایع کنید زیان خواهید دید. این نسخه ـ آنچه با رعایت آن به فوز خواهید رسید و با اض یعاگر آن را ضا
َماِلُکمإ »کردنش زیان خواهید کرد ـ را بشنوید و در زندگی به کار برید.  عإ

َ
های خود به با عمل 8«َو َباِدُروا آَجاَلُکمإ ِبأ

تُ »سمت مرگ بروید و با عمل نیک در این مسابقه پیش روید.  مإ ُتمإ َو َمِدیُنوَن ِبَما َقدَّ َلفإ سإ
َ
َتَهُنوَن ِبَما أ ُکمإ ُمرإ  9«مإ َفِإنَّ

                                            
 804عمران، سوره آل .6 

 414سید رضی، نهج البالغه، صبحی صالح، ص ـ  7
 ـ همان 8
 ـ همان 9
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اعمال شما در نگاه دنیایی گذشته است اما پیشاپیش به سمت آخرت رفته است. شما میانه جسم اعمال هستید که 
که گذشته است و ملکوت اعمال که در پیش روی شماست. شما در گرو اعمال خود هستید. بدانیم وقتی

ریبان ما را  گرفته است و تمام نخواهد عملی را انجام دهیم این عمل مثل قالده چسبیده به ماست و گ خواهیمیم
دهیم به ما توفیق تقوای کند. خدایا به اولیای الهی سوگندت میماند و پیشاپیش پروی ما حرکت میشد بلکه می

 الهی در همه مراحل زندگی عنایت بفرما.
ر، جماعات، در های قدها، شبدر آغاز باید از حضور پرفروغ و چشمگیر ملت، حضور در مساجد و نماز جمعه

پیمایی پرشکوه قدس و در نماز عید سعید فطر صمیمانه تقدیر کنیم. حضور نسل جوان ما و جامعه بیدار ما در راه
این همه مراسم دینی و شعائر الهی و اجتماعی مایه شکر در پیشگاه خداست و سپاس از همه عزیزانی که این 

امنیت این سلسله مراسمات را در کشور و در قم عزیز صیانت  کسانی کهاند. از همهمشعل را روشن نگاه داشته
کردند باید تقدیر و تشکر کنیم. یاد شهیدان سرافرازمان، شهدای اسالم، دفاع مقدس، انقالب اسالمی، مدافعان 

تیر ـ شهید بهشتی و یاران او ـ و شهدای ویژه یاد شهیدان هفتحرم، شهدای ترورهای کور ناجوانمردانه و به
کنیم ها تقدیم میداریم و حضور همه آنراب و شهید صدوقی و شهدای این جمع و این شهر را گرامی میمح

 صلواتی بر محمد و ال محمد.

 هامناسبت
 کنم:وار عرض میاختصار و فهرستهایی را بهمناسبت

 . گرامیداشت هفته قضائیه1
داریم و از خدمات قضاییه انقالب اسالمی است را گرامی میزمان با شهادت معمار قوه فته قوه قضائیه را که همه

هایی از قوه برادر بزرگوارمان حضرت حاج آقای صادقی گزارش کنیم. قائدتاً ها تشکر میهای آناین قوه و تالش
 رود:ها درخور تقدیر و تشکر است. انتظار میقضائیه دادند که همه این

 و قوانین اسالم سرلوحه اقدامات آنان باشد، الف. از قوه قضائیه که تقّید به شرع
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 ای عمل کند،ب. قوه قضائیه بر اساس عدالت و دور از هرگونه شائبه
 طور رویکرد پیشگیری از جرائم و تسهیل روند قضائی اقدام کند.محوری و همینج.  قوه قضائیه بر اساس دانش

دارد و رهبری معظم از این قوه بزرگوار انتظار دارند. این موارد اقل توقعاتی است که در قانون اساسی ما وجود  
گاه محرومان، نقطه التجاء مظلومان، محور عدالت، پیشگیری و تعالی رود که قوه قضائیه تکیهدرمجموع انتظار می

کنیم امیدواریم با این رویکردهایی که نظام اجتماعی باشد. عالوه بر اینکه از عملکردهای قوه قضائیه تشکر می
 مدنظر قوه قضائیه هم هست کارها سامان بیشتری پیدا کند.

 همه نهادها و مردم نیز باید جایگاه و حریم این قوه دینی و انقالبی را حفظ کنند.

 . نکوداشت روز شهرداری و دهیاری2
ز ها و شوراهای اسالمی که بخشی اها، دهیاریهاست. باید از شهرداریها و دهیاریروز نکوداشت شهرداری

دهی امور زندگی مردم را به عهده دارند تشکر کرد. همچنین باید بر مسئولیت سنگین این نهادها تأکید کرد. سامان
تر تر، انقالبیتر، متعهدانهها در دور جدید با رویکرد عالمانهها و دهیاریما امیدواریم شوراهای اسالمی، شهرداری

یی و رویکرد فرهنگی شکل بگیرد. انتظار مردم از این نهادها که زداو با نگاه به عدالت اجتماعی و محرومیت
ها، باشد که این دستگاههای مالی آحاد مردم است، این میهاست و متکی بر عوارض و پشتیبانیبرآمده از آرای آن

د شهرداری دانم از اقدامات ارزشمنجا الزم میقوی، سالم و با رویکرد بلند فرهنگی و اجتماعی تنظیم شود. همین
قم تقدیر و تشکر کنم. امیدواریم شاهد تعالی و درخشش روزافزون این نهاد در سراسر کشور و در قم شریف 

 باشیم.

پیش مقوله صنعت و معدن. لزوم پویش بیش3  از
موضوع سوم مقوله صنعت و معدن است. مقوله صنعت و معدن در اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد. برنامه سال 

گیری دولت جدید در راستای خروج از رکود و پرداختن به اشتغال باید طوری تنظیم شود که در شکلتولید و 
ازپیش این مقوله مورد انتظار مسائل اصلی کشور، عنایت کافی و الزم به صنعت را شاهد باشیم و لزوم پویش بیش

 رود.مردم می
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 تر در مبارزه با مواد مخدر لزوم اقدام جدی .0
گاه هستید. وقتیموضوع چهارم  که در روز مبارزه با مواد مخدر است. فرصت توضیح بیشتر نیست و همه هم آ

شود و در کشور بین یک و نیم تا سه و جهان بین دویست تا سیصد میلیون نفر مبتالی به مواد مخدر آمار داده می
ها و مواد مخدر صنعتی گردانانشود که مبتالی به مواد مخدر که بخشی از آن روسه و نیم میلیون نفر گفته می

آور هستند. حتی درشهری مثل قم، چند هزار نفر مبتال به این آفت و آسیب اجتماعی داریم. این امر، بسیار زیان
 مسئله کوچکی نیست.

شورای هماهنگی و مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور و در سطح استان اقداماتی کرده است که جای تقدیر و 
 رود که همه آحاد مردم و مسئولین برای حل این معضل اجتماعی اهتمام بورزند.طبعًا انتظار می تشکر دارد.

ها را در اولویت اند. ایشان پنج مورد از آنگیری کردهرهبری برای اصالح و ترمیم یازده آسیب اجتماعی هدف
های این آفت گرفته شود چرا که آسیبها مبارزه با مواد مخدر است. باید جلوی امسال قرار دادند که یکی از آن

رسد که خطر تر حتی به مدارس میاجتماعی و فرهنگی این آفت باالست. بخصوص وقتی این آفت تا سنین پایین
باالیی دارد. رواج آن در قشر بانوان خطر بیشتری دارد و بخشی از بنیه اقتصادی و فرهنگی کشور را در خود هضم 

 کند.می
گاهی بخشی در این زمینه برای اینکه فرزندان ما دچار این ی، درمان و فعالیتباید برای پیشگیر های فرهنگی و آ

درصد از این  43سوز نشوند همت گماشت. در برنامه ششم هم پیش بینی شده است که آسیب و بالی خانمان
ا شاهد رشد آن خواهد زیرا در حال حاضر مگذاری همت بلندی میآسیب کاهش پیدا کند. نیل به این هدف

 هستیم.
گاهی بخشی، فرهنگ  برانداز، سازی برای دوری از این مواد خانمانامیدواریم مجموعه مردم و مسئولین در آ

 های پیش بینی شده محقق شود.پیشگیری، معالجه و درمان این بیماری تالش بیشتری انجام دهند تا رقم
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 لزوم اهتمام به فرامین مقام معظم رهبری  .3
ظم رهبری در ماه مبارک رمضان چند مالقات بسیار مهم داشتند. در این جلسات، مسائل بسیار مهم مقام مع

های مهم فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را مطرح کردند که بخشی از آن اقتصاد مقاومتی و بخشی دیگر دغدغه
 فرهنگی است. 

د دولت این است که این سلسله نصایح، گیری جدیویژه در شکلمردان بهانتظار جامعه ما از مسئوالن و دولت
های دیگر  مانند قوه قضائیه، مجلس شورای عالی انقالب فرهنگی و فرامین و دستورات را جدی بگیرند. بخش

 ها مسئول هستیم.های فرهنگی نظام همه در قبال این راهنماییدستگاه
شورای عالی انقالب فرهنگی آن را لغو و کان لم بود که  4050العمل قاطع در قبال سند ازجمله این فرامین، عکس

 ها کوتاهی به عمل نیاید.رود که همه این فرامین و دستورات مدنظر باشد و نسبت به آنیکن کرد.  انتظار می

 هفته افشای حقوق بشر آمریکایی  .6
گاهی می محور نقض حقوق داند که هفته افشای حقوق بشر آمریکایی است امروز هر انسان بیدار و هر وجدان آ

 کار است. بشر و تعدی به حقوق بشر در عاَلم، امریکای جنایت
 های شما را برشماریم قابل وصف نیست:اگر بخواهیم فهرست جنایت

 آید؛اواًل: شما مبنای فساد، فقر و تبعیض جهانی هستید که از دل آن ترور بیرون می 
 ه اسرائیل نماد آن است؛های تروریستی تحت لوای شما هستند کثانیًا: دولت 
جایی که رفتید و رقص شمشیر کردید و میلیاردها کنید. همانهای فکری تروریستی را شما هدایت میثالثًا: جریان 

چنین جریانات تروریستی جا موّلد اندیشه تکفیر و ترور است که زیر سایه شما هستند. همدالر غارت کردید همان
های اجازه محو جریان ید،که خودتان مبنای ترور هستلوای شماست. عالوه بر اینذلک زیر تحت و داعش و امثال

هزار نفر همانند شهید بهشتی را در کشور ما به شهادت  81دهید. پیش چشم شما منافقین تروریستی را نمی
ایی در دفاع اند. شما در حوادث مختلف ترور کردید. بمباران شیمیها زیر سایه شما بودهرساندند. همیشه این

های فجیع را ندیدید. از جانیان مقدس جلوی چشم شما انجام شد اما شما کور شدید، سکوت کردید و آن جنایت
 حمایت کردید. هواپیمای مسافربری ساقط کردید.
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هنوز جانبازان عزیز شیمیایی ما در حال رنج بردن هستند. اشغال کشورهای مختلف همانند افغانستان و عراق 
 های شماست.ها فهرستی از جنایتا منشأ ترور شده است. اینتوسط شم

کنیم. فریاد این ایستیم و مقاومت میما در هفته افشای حقوق بشر آمریکایی با صدای رسا در برابر این مظالم می 
هایتان، همان شعار همیشگی روز قدس ملت در قبال نقض حقوق بشر توسط شما در همه تعهدات و همه برنامه

 ت که مرگ بر امریکا.اس
الله، الحشد الشعبی و قوای بسیج اما به فضل الهی این روزها دولت و ملت عراق و سوریه، نیروی مقاومت حزب 

ها و پشتیبانان سعودی و آمریکایی شما را در هم شکست؛ های مهم شما تروریستو مستشاری سپاه قدس پایگاه
ها نیز آزادی نهایی است و انشالله بقیه مناطق تحت اشغال تروریست به فضل الهی موصل آزاد شد، حلب در آستانه

 آزاد خواهد شد. 
ملت ما در پای انقالب و در مسیر انقالب و مقاومت ایستادگی خواهند کرد و آرزوی مستکبران را به ناامیدی مبدل 

 خواهد کرد.
 

اللهم  الله و... یاارحم الرحمین. نسئلک اللهم و ندعوک باسمک العظیم االعظم االعز االجّل االکرم یا

المعصیة و صدق النّیة و عرفان الحرمة اللهم انصر االسالم و اهله و اخذل الکفر و الکفار  ارزقنا توفیق الطاعة و بعد
 اغفر المؤمنین و المومنات والمسلمین واللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر المسلمین اللهم  و المنافقین.

جبهه انقالب و مقاومت را در مسیر  های ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما،دل خدایا المسلمات،
وار و نهایی قرار بده، ارواح تابناک شهدا و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما، های زنجیرهپیروزی

گناهان ما را ببخش و بیامرز،  مریضان و جانبازان را شفای عاجل عنایت بفرما، توبه و انابه ما را بپذیر و
خدمتگزاران به اسالم، مقام معظم رهبری، مراجع عظام و خدمت گذاران به کشور و اسالم را مؤید و منصور بدار، 

اش تعجیل خدایا سالم ما را به محضر موال و آقایمان حضرت ولیعصر ارواحنا فداه ابالغ بفرما و در فرج نورانی
 بفرما.
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ِه الرَّ  َحٌد بْسِم اللَّ
َ
َمُد َلْم یِلْد َوَلْم یوَلْد َوَلْم یُکْن َلُه ُکُفًوا أ ُه الصَّ َحٌد اللَّ

َ
ُه أ ِحیِم ُقْل ُهَو اللَّ  10ْحَمِن الرَّ
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