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 20/10/1398های نمازجمعه تهران مورخ در خطبه

 خطبه اول

 ،اندداشته پروا که است کسانى با خدا حقیقت رد 1؛مُحْسِنُونَ هُمْ  وَالَّذِینَ اتَّقَوْا الَّذِینَ مَعَ اللَّهَ إِنَّ» :قال الحکیم فی کتابه الکریم

 .«ندهست نیکوکار آنها که[ است] کسانى[ با] و

 

 بارز سردار سلیمانی تقوای الهی، ویژگی  

 کنم.یز و خودم را به رعایت تقوای الهی توصیه میبرادران و خواهران عز

ل اهلل تعالی فرجه الشریف( به مناسبت اهلل االعظم )عج  ب و تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیتبا عرض سالم و اد

ی اطهر )صلوات اهلل علیها( و شهادت این یار فداکار شایسته و سردار رشید سپاه اسالم و روز شهادت حضرت صدیقهسال

 .هدای عزیز همراهش

آکنده از  ،ی مقاومتجمعه، فضای کشور عزیز ما و منطقهی گذشته تا این ی عجیبی بود. از سحرگاه جمعهاین هفته، هفته

داشتنی و قاسم دوستسلیمانی سرافراز، حاج شهید عزیزمان، شهید بخواهیم یک ویژگی خاص ازعطر تقوای الهی بود. اگر 

ی متفاوت و ممتاز وای الهی را ذکر کنیم. همین کلمهتوانیم تقبدون تردید می ،ستا شخصیت اوکه کلید  مطرح کنیم عزیز

یت معنوی و حکایت از ظرف ،کند و این غوغا و قیامتی که برپا شدقاسم عزیز ما رمزگشایی می، از شخصیت حاجو پرمعنا

را چنان رها کرد که  ش معطرو در حقیقت، روح مطهرِ. شهادت اداردی این عبد صالح با خدای متعال ارتباط عمیق و شایسته

 یم.هست شاهد تحولی عظیم و روحانی را همگی ی جهانی، این عطر معنویت را استشمام کردند وی ما و جامعهجامعه

های ممتاز و برجسته و دارای ویژگی صورت مکتبیی ما بهو علوی و فاطمی است که در زمانه ی تربیت الهیاین، معجزه

 شود.امام خمینی شناخته می عالیِ مکتب تربیتیِنام به ،منحصر به فرد

 

 عینی  متقین سردار سلیمانی، مصداق

 ،شناختیمشهید عزیز را تا حدی از نزدیک میامثال ما که این  ی ما واز فردای آن روز، برای جامعه ،خبر رسید این وقتی

است. کسی  در وصف متقین ارائه شده بود که )علیه السالم( امیرالمؤمنین یالبالغهنهج 193چه به ذهن متبادر شد، خطبه آن
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ن که گویا دارم وصیف کگونه تبرای من متقین را آن ؛«إِلَیْهِمْ أَنْظُرُ  کَأَنِّی حَتَّى الْمُتَّقِینَ لِیَ  صِفْ» :کرد خواستدراز حضرت 

را  آیهاین  سن کن. سپسه حُ اهل تقوا باش و خود را متصف ب یعنی ؛«أَحْسِنْ  وَ اللَّهَ  اتَّقِ»فرمود: امام  بینم.آنان را می

 کسانى[ با] و ،اندداشته پروا که است کسانى با خدا حقیقت رد ۲؛مُحْسِنُونَ هُمْ الَّذِینَ وَ اتَّقَوْا الَّذِینَ مَعَ اللَّهَ إِنَّ»: خواندند

 و نصرت الهی با تو خواهد عنایت خاص و لطف حق و تربیت ،مند باشیاگر از تقوا بهره. «ندهست نیکوکار آنها که[ است]

  بود.

، تمام اعمال آرایندسن میکنند و فکر و جان و دل خود را به زیور حُرا برای نگاه خداوند آراسته می کسانی که شخصیت خود

شخص قانع نشد و از امام بیشتر شود. البته آن از آن به حسن تعبیر می کهشود با این ویژگی آراسته می لقشانو خُ و رفتار

تی در برابر این توصیف قرار وق 3،ب اد زمان خود بودکننده که از عُوع به توصیف کردند. آقای درخواستخواست و حضرت شر

البته همین مقدار که  .آفرین تسلیم کرد و خطبه ناتمام ماندی خطبه جان به جانکم تحملش تمام شد و در میانهگرفت کم

است. انسان وقتی این خطبه را  «امهم  »ی البالغه است که مشهور به خطبههای نهجرر و زیباترین خطبهیکی از غُ ،دارائه ش

قاسم سلیمانی خصیتی مانند حاجبا ش ،ها باشدد که آراسته به این فضیلتگردخواند و در محیط عینیت دنبال کسی میمی

 .شودرو میروبه

از  ،شود و مخصوصاً با شهادتدر رفتار و شخصیت او متبادر می شمارد(ویژگی را برمی 110هر فراز این خطبه )که حدود 

 کند.ین است که شهید را معرفی میاشهادت  هایویژگییکی از  شد. برداشته ویژه پرده اسرار این شخصیتِ

و شدند، این فضای راین حقیقت روبهدم عزیز ما با فطرت نورانی خود با بیان رهبر عزیز و حکیم ما معرفی شد و مر وقتی به

 گرفت. بر ی مقاومت را درفتاد و این حال خوش معنوی، منطقهی ما اتفاق امعنوی در جامعه

 

  بیان متقین از زبان مبارک امیر  هایویژگی

 الْفَضَائِلِ؛ أَهْلُ هُمْ فِیهَا فَالْمُتَّقُونَ » :ها هستندبدان آنان به برکت تقوا صاحب فضیلت ،خواهی متقین را بشناسیاگر می

 آنان پوشش و راست، سخنانشان ند،هست برتر هاىفضیلت داراى دنیا در پرهیزکاران ا؛ امالِاقْتِصَادُ  مَلْبَسُهُمُ  وَ  الصَّوَابُ مَنْطِقُهُمُ

داده  ی گذشته در مورد آن توضیحشروع کردند که در خطبه« منطق»ی جالب است که حضرت با کلمه«. روى استمیانه

در تمام  برنده است؛ثر و پیشمند و مفید و مؤقاعده ،من دارد. سخن مؤمنچه جایگاهی در زندگی مؤ« سدید»شد که قول 

 شود.با تواضع شناخته می اشزندگی اهل افراط و تفریط نیست و سبک زندگی

و گویا هیچ خودی  واضع آراسته بوددیدند که این مرد به فروتنی و تشناختند، میقاسم را از نزدیک میکسانی که حاج

 دید و کسی به این نام اصالً مطرح نیست.نمی
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 بود. )علیه السالم(علی  امام شیعیان از و عابد بود که شخصی امهَمَّ. نام آن شخص،  3



 

 . مشتاق دیدار حضرت حق۱

لَى لَواْلَ الْأَجَلُ الَّذِی کَتَبَ اهللُ عَلَیْهِمُ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِی أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَیْنٍ شَوْقاً إِ» :فرمودند حضرت در جمالت دیگر

 هابدن در چشم، زدن هم بر اندازه به حتى آنان روح فرموده، رمقد آنان بر خدا که مرگى نبود اگر؛ الثَّوَابِ وَخَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ

در ارتباط عمیق و معنوی با خدای متعال و صفا و طهارت  «.مجهن عذاب ترس و بهشت دیدار شوق از گرفت،نمى قرار

کند و قرار میشود و آنها را بیبرداری میشان از جمال و جالل حق پردهرسند که برایای می، به نقطهشانروحانی و قلبی

 کشید. ماند و به عالم معنا پر میباقی نمی ای، روحشان در کالبدشانی لحظهبه اندازه ،شده نبودنمعی   اجل اگر

 د؛کرشماری میات حق بود و برای دیدار خدا لحظهمالق قرارِقاسم بود که بیاین تعبیر امیرالمؤمنین )علیه السالم(، حاج مثالِ

 .اً برای دیدار با شهادت منتظر بودمخصوص

 

 شمارند. فقط خدا را بزرگ می۲

با  ،لخدای متعا «.ندهست مقدارکوچک دیگران و بزرگ جانشان در خدا؛ أَعْیُنِهِمْ فِی دُونَهُ مَا فَصَغُرَ  أَنْفُسِهِمْ فِی الْخَالِقُ  عَظُمَ»

در برابر چشمان آنان  ،ستا شناسند و هرچه غیر خدارا به عظمتش می اودر جان و قلبشان تجلی کرده و  عظمت خود

 کوچک است.

 

 صبر بر زندگی کوتاه دنیا. ۳

 «.آورند دست به را قیامت هجاودان آسایش تا کردند صبر دنیا کوتاه روزگار در؛ لَةًیأَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِ رَةً یقَصِ اماً یَّصَبَرُوا أَ»

هستند  لکبر و کبیر و اصغر مشغودر جهاد ادائم شمارند و فرصت کوتاه زندگی دنیا را برای جهاد و اقدام و حرکت مغتنم می

 مید به مالقات با حضرت حق دارند.خرند و ارا بر خود می و خطرها

 

 با خداوند سودمند . تجارت۴

 یقاسم هیچ آرامش. حاجرسندمی همیشگی یِ آسایش و راحتبه  چه داد و ستد سودمندی؟!«. پرسود ؛ تجارتیمُرْبِحَة  تِجَارَة  »

خسته  معنای واقعیی مجاهدت بود و خود را در انجام این وظایف، بهبا جهاد و حضور در صحنه نداشت و نام او مساوی

 کرد.می

 



 دوری از دنیا. ۵

 اما آنان ،کندرا اراده می دنیا متقین «.نکردند دنیا عزمآنان  اام ،بفریبد را آنها خواستمى دنیا ؛وهَایُرِیدُ فَلَمْ الدُّنْیَا أَرَادَتْهُمُ»

 خواهند. اساساً دنیا را نمی

جمهوری داوطلب شوید تا کند برای ریاستشرایط شما اقتضا می :قاسم گفتمکرد: به حاجای نقل میدوست عزیزی در جلسه

ها جبهه ها است درم و سالها هستمن نامزد شهادت و گلوله ایشان در جواب گفت: ها جمع شود.درگیریها و بازیاحاین جن

 کنم.اما او را پیدا نمی ؛گردممی دنبال قاتل خود

 

 حرگاهانس . رازونیاز با خداوند در۶

هستند و با قرآن به الوت آیات قرآنی ایستاده در پیشگاه حق، مشغول ت طراوتی است؛های باهای متقین، شبشب

قاسم اگر چیزی آورند! حاججا میبه هاها و سجدهریزند و چه نمازها و رکوعها میدهند. چه اشکهایشان طراوت میشب

 و انس با قرآن کریم است. گاهاناز سحر ،ددار

 

 . پرتالش در روز۷

شرف به وظایف و قدر بردبار و بزرگ و آگاه و مُد. چآین؛ وقتی وسط میدان میمتقین دیدنی است ؛ روزِ «...النَّهَارَ أَمَّا وَ»

 نیکی هستند! چه همت بلندی دارند! قدر اهلو چ ،شرایط

 

 کوچک شمردن اعمال خود. ۸

شوند و کار بزرگشان راضی نمی ،به کارهایی که دارندمتقین  «.شمارندنمى بسیار را خود زیاد اعمال؛ رَیالْکَثِ سْتَکْثِرُونَیَوَ الَ »

مین دهان خواست زکرد، میتعریف می در حضورش از اوقاسم عزیز ما بود. اگر کسی  حاجدانند. این حالِکم و اندک می را

 :گفتمی ،ندآوردمیکرد. به مردمی که برای او هدیه ترسید و وحشت میببرد. از آن تعریف می فرو باز کند و او را در خود

گفت من خودم بهتر ی من اقرار کنید. میبیایید و پیش جنازه من خوب هستم؟نید که اقرار ک وندید در پیشگاه خداآیا حاضر

 بیند.را میخدایی که م دانم چه کسی هستم ومی

 

 هامقاوم در برابر انواع سختی. ۹



 سپاسگزار هاخوشى در و بردبار هااگوارین در و آرام، هاسختى در؛ خَاءِ شَکُور الرَّ یالْمَکَارِهِ صَبُور  وَ فِ یقُور  وَ فِالَزِلِ وَالزَّ یف»

گیرشان های دنیا، زمینسختیها و های این دنیا و انواع دشواریاند، زلزلههای باتقوا که به حقیقت تقوا رسیدهانسان «.ندسته

ان را تکان های دنیایی آناند و جاذبهاط مستقیم والیت ایستادهدر صر لیو ،آیدمی 13۸۸ای مانند سال فتنه د.کننمی

دادن ها و ازدستست. در برابر انواع و اقسام سختیشان داستانی نییصدام، برا از آن داعش هم با آن اوصاف و قبل دهد.نمی

 های الهی مشغول است.ان فقط به شکر نعمتزبانش د. در شرایط عادی نیزنانتها دارند و صبر بیهست یاران، صبور

 

 آرامش دیگران مایه. ۱۰

خود انسان متقی  «.ندهست آسایش در مردم ولى زحمت، در دستش از او نفس؛ عَبَ نَفْسَهُ الِخِرَتِهِ وَ أَرَاحَ النَ اسَ مِنْ نَفْسِهِأَتْ»

 .رسدمی ممرد د و از سوی او امنیت و راحتی بهی او در راحتی هستناما مردم از ناحیه ،اندازدرا به زحمت و رنج و اذیت می

 قاسم دارد.نشین با عنوان حاجلدر زمانه ما پیدا کرده و اسمی د ، گویا یک مصداق عینیآن این صفات و سایر

تربیت  به این راه نورانی ودهیم توفیق رفتن ی طاهره قسم میحق صدیقه حق مقربان درگاهت و به پروردگارا! تو را به

 ها را به ما کرامت بفرما!قاسمجحاهای مندی از ویژگیبهرهو  حاضرشدن در مکتب امام راحل و امام 

 «.کنمو خودم را به تقوا سفارش می ای بندگان خدا، شما؛  اُوصیکُم وَنَفسی بِتقَوی اهللاهللِ ادَ بعِ»

 

 



 خطبه دوم

 اهمیت عبادت خالصانه

 فْضَلَ أ إِلَیْهِ  جَلَّ  وَ عَزَّ  اهلَلُ بَطَهْأ عِبَادَتِهِ خَالِصَ  اهلَلِ إِلَى صْعَدَأ مَنْ» :طاهره )سالم اهلل علیها( فرمودند یحضرت صدیقه

 نازل او بر را مصالحش بهترین جلیل، و عزیز خداوند بفرستد، باال به را خود خالص و پاک عبادت که کسى 4؛مَصْلَحَتِهِ

ترین عبادت صمند باشد، باید خالاش بهرهی زندگیگوشهترین عنایات الهی در گوشهاگر انسان بخواهد از عالی «.گرداندمى

 را به محضر حضرت حق تقدیم کند. و بندگی خود

 

 بزرگ تجلیل از مقام اندیشمندی

ی چهل سال رحلت فرمودند. او همه اهلل سیدهاشم رسولی محالتیقدر، حضرت آیتسف، مطل ع شدیم عالم عالیبا کمال تأ

نزدیک و شاگردان امام و از ارکان بیت ایشان و از  عنوان امین امام و رهبری مشغول خدمت بودند و از دوستان گذشته را به

وانی خدمات فرا سال گذشته منشأ چهلهبری بودند. در م ریاران و دوستان صمیمی و نزدیک و از ارکان دفتر مقام معظ 

ی تاریخ اسالم، ویژه در عرصهبه ؛فسیری و اخالقی و ... بودندی تها اثر مفید و قابل استفادهبودند و اهل فکر و قلم و ده

  ند.سبک بودند. خدای متعال ایشان را رحمت کنظر و صاحبصاحب

یس ستاد و شورای نماز جمعه، در کار تأاری نسبت به ستاد نماز جمعه بود. از آغاز تشکیل سگزدر بین حسنات ایشان، خدمت

هم عضو شورا بودند و  1379از سال  را بر عهده داشتند.گذاری ها ریاست شورای سیاستنهاد، حضور فعال داشتند و سال

نام و در مسیر والیت بودند و هرگز امام و ی خوشجمعه ان است. از جمله ائمهنماز جمعه در سراسر کشور، مدیون ایش

 حشور کند.ایشان را با اجدادش م ی رهبری بودند. خدای متعالگذاشتند. در بنیاد مسکن، نمایندهمقتدای خود را تنها ن

 

 تسلیت به بازماندگان حوادث دردناک اخیر

گوییم و با تسلیت می ،ی سردار عزیزمان جان باختندجنازهی تشییعی کسانی که در حاشیهاز جایگاه نماز جمعه، به خانواده

وند شفا ز از خداو برای مجروحان نی را تقاضا داریمحشر با این شهید  ،از خداوند آنان کنیم و برایایشان همدردی می

 .خواهیممی

به  من در این پرواز بودند.ه اینکه جمعی از جوانان نخبه و مؤویژبه ؛ی تلخی رخ داددر قضیه سقوط هواپیما هم حادثه

 گوییم.های ایشان، از ایرانی و غیرایرانی تسلیت میدهخانوا
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 م.گوییهمچنین به بازماندگان سانحه سقوط اتوبوس به دره نیز تسلیت می

 صبر و اجر عنایت کند. آنان هایایشان را رحمت کند و به خانواده یخدای متعال همه

 

 همراه سردار سلیمانییادی از شهدای 

کنم تا دل و جانمان شهدای نورانی همراه را نیز ذکر می هایقاسم و ابومهدی، اسمر پرتوی نام شهیدان عزیزمان حاجد

 نیا.نیا، شهید طارمی، شهید زمانیفری، شهید مظروشن شود: شهید پورجعفری

 ا به سعادتشان!کنیم. خوشهای عزیزشان صبر و اجر تمنا میبرای خانواده فرستیم وبه ارواح مطهرشان درود می

 کنم.ویژه همسر رشید و فداکار ایشان و فرزندانشان عرض ارادت میبه ،در شهید سلیمانیقی عالیبه خانواده

ها با دست گرفت و سال رهبر عزیز، پرچم سپاه قدس را به در میدان که با عنایت و اعتماد را گریحضور سردار رشید دی

حضور این برادر امیدواریم با  گیریم.مند است، به فال نیک میبود و از همان روش و دیدگاه بهرهشهید سلیمانی همراه 

 کنیم.ن آرزوی توفیق میتری باشیم. برای ایشاابقه و عزیز، شاهد فتوحات گستردهسخوش

 

 در منطقهمقاومت ی جبهه بر تأثیر سردار سلیمانی

! این ؟ا شدپی ما چه کرد و چه قیامتی برقاسم با جامعهسر گذاشتیم. حاجی عجیبی را پشتهمچنان که عرض کردم، هفته

ز، شجاعت را با تدبیر درهم آمیخته هبری عزیدر مورد این شهید که به تعبیر ر ویژهبه ،ی مقاومتچهل سال جهاد در منطقه

و  «جهاد»و  «حماس» .سیس کردهم در موارد مورد نیاز، حلقات را تأی مقاومت را تقویت کرد و بود، هم حلقات جبهه

و  «حیدریون» ،«فاطمیون» ،«الوطنیه قوات» ،«الشعبی حشد»های فراوان بردند و از پشتیبانی او بهره« اهلل انصار»

 ی طالیی از مقاومت بههم متصل کرد و زنجیرهها را بهبا هوش باال، حلقه حلقاتی بود که او تأسیس کرد. از «زینبیبون»

را با هوشیاری در  ی تدابیر و فرامین امام عزیزِ خودو همه ساختمتصل  ی آنها را به مرکز فرماندهی کلوجود آورد و همه

عقیم ماند و داعش در منطقه از بین رفت و فرهنگ مقاومت در  ،منطقه های استکبار درئهدر نتیجه توط جرا کرد.منطقه ا

آفرین آفرین و صلحامنیت ،برخوردار شد و سردار شدهامنیت تضیمناز  طقه گسترش پیدا کرد و ایران عزیز تا حد زیادیمن

دارد. این کارِ بزرگ این امنیتی که محصول سازش باشد، دوام ن وگرنه ؛صلح، حاصل مقاومت فعال است شد و این امنیت و

 عزیزمان بود.

 

  سردار سلیمانیی ویژهکار



ی منطقه در گونهور با نگاهی تمدنمن و شجاع و فکیعنی تربیت عناصر مؤ ،و مکتب امامامام  «الفتوح فتح»استمرار همان 

ی او بود. خدای ویژهکار ،تربیت جوانان رشید و شایسته فرهنگ تربیتی اسالم ناب در منطقه وی وسیع مقاومت و توسعه

 قاسم توانست تحسین امام مسلمین را برانگیزد و آقا فرمودند من گزارشیم. در این مرحله، حاجهست شاکربابت این ا متعال ر

 کردم. خدای متعال اجر خدمات او را با شهادتش داد.قاسم را تحسین میکارهای حاج

 

 انقالب اسالمی ی عطفی درقاسم و همراهانش، نقطهشهادت حاج

شهادت این شهید  ها منتظرش بود.وجود آورد که او سال ای را بهلحظه ش،حماقت بزرگ دشمن با دستگاه محاسباتی غلط

ور یکپارچه و بصیرت امت ما و حض با ،ی نورانیهو ابومهدی و همراهان عزیزشان، به گواهی امام مسلمین در آن بیانی

ی عطفی در تاریخ ی گذشته، نقطهی مقاومت شد. هفتهتاریخ انقالب اسالمی و منطقهدر  ی عطفیموقع مردم، نقطهبه

 ه تصمیمات بزرگ گرفت.توان از این نقطه، مسیر گذشته را دید و برای آیندانقالب اسالمی است و می

ها ری و حضور میلیونو با حمایت رهب ی گذشتهترین عملیات او عملیاتی بود که در هفتهقاسم و بزرگی حاجظرفیت ویژه

 ( انجام داد.الشریف ل اهلل تعالی فرجهانسان مشتاق و آماده، تحت والیت امام عصر )عج 

 

 سردار سلیمانی، یادآور همه شهدای انقالب

چمران، هوش قاسم، عرفان حاج هان رشید ما به میدان آمدند و در سیمایهی فرماندهمهمردم دیدند گویا اینجا بود که 

الدین، کوه همت، صالبت بابایی، صفای زینشجاعت خرازی، محبت بروجردی، درایت کاظمی، قاطعیت صیاد، شباقری، 

ی این شهدای و در همه دیدندرا  روشن و مظلومیت شهید بهشتیدم، ایثار شهریاری، معنویت احمدیمقنگری طهرانیآینده

 جا مشاهده کردند.مداری را یکتعزیز، وفا و والی

 

 ، عامل تقویت وحدتسردار سلیمانیشهادت 

وسط میدان حاضر شدند و  قدس و حریم و حرم، در این عملیاتی شهدای دفاع میات شهادت دوباره تفسیر شد و همهآ

و دستگاه محاسباتی مردم و مسئوالن  رونق معنوی خاصی به جامعه داده شد و از هویت انقالبی جامعه رونمایی شد

و ائتالف قلبی و جمال والیت و شکوه این نظام الهی را مشاهده کردند  قاسم و شهدای حاجا اشارهروزرسانی شد و مردم ببه

 در جامعه نمایان شد. مانند روزهای اول انقالب اسالمی ،نظیروحدت گفتمانی بی

 شود.شکوهی ایجاد میی باشود و صحنهپا میطوفان بر ،شودهم آمیخته میوقتی خون و اشک به

 



 نظیری کمابدرقه

پا کردید که آکنده از عاطفه و کوهی را انجام دادید و قیامتی برشان عزیز، عملیات بسیار بزرگ و باشما برادران و خواهر

قاسم و زیر همراه حاج ،در برابر قیامت ملت ماند و ها ناتواننظیر. حقیقتاً واژهی بیه و قدرشناسی بود؛ تشییع و بدرقهحماس

رگ مقاومت و بیعت ! رفراندوم بز؟پا شدز کاظمین تا کرمان، چه قیامتی برافتند. اجده میکنند و به سمیرکوع  ،پرچم والیت

این حضور جمعیت توانند نمی هران که خیلی خوب به صحنه آمدید.. مخصوصاً درود بر شما مردم عزیز تبود ی راهبرای ادامه

 بود.طور انگیز را بشمارند. در سایر شهرها هم همینشگفت

 

 استکبار جهانی در معرض افول

که آقا فرمودند او را بشناسید و گم نکنید، آمریکا و رژیم صهیونیستی و دستگاه  یعنی دشمن اصلی جهانیاستکبار 

تحده که مرکز دولت ایاالت م ی تروریسم دولتی، یعنینظیری شده است. سرکردهتکباری، دچار آبروریزی بزرگ و بیاس

 ناجوانمردانه و از سر استیصال اعتنایی به حاکمیت عراق، حرکتبی با با اقدامی غیرقانونی و ،ها استستاصلی تربیت تروری

به شهادت  ،ت و آزادگان عالم شناخته شده بودی مقاومت را که برای جهان اسالم و منطقهانجام داد و سردار صلح و امنی

آمریکا در سراسر . از این به بعد، منافع استرژیم صهیونیستی بیشتر از دستگاه استکبار و نفرت  ،محصول آن کهرساند 

ی هر پایگاه، نقطه ت نیست؛ی قو  برای آنان، نقطهپایگاه زیاد  گیرد و از این به بعددر معرض حمالت گسترده قرار می جهان

  ضعفشان است و این جنایتکار بزرگ قرن، در معرض افول تاریخی قرار دارد.

شود به غول وحشی در حال می و در این فکرند که چگونهشدت در رعب و وحشت هستند ابستگانش بهدوستان آمریکا و و

همه » :ی اخیر ترامپ که گفتافزایش پیدا کرده است. این جمله شدتد کرد. اختالفات درونی آمریکا بهجان کندن اعتما

استیصال و  ترس عمیق و حکایت از هایشانزبان بدنشان و حرف تحلیل مضحکه شده است و ، اسباب...« چیز خوب است

 چیز از دستدیر بجنبند، همه اگر عقالی آنان هستیم. شدت متأسف. ما برای مردم آمریکا بهدارد و سرگشتگی درماندگی

 دانیم.شریک جرم میخاطر سکوت در این جنایت،  البته ما آنان را بهرود. می

 از امروزخودشان را دیدید.  تبرئه شان برایتالش مسخره تر است.خراب ستی از همیشهال رژیم صهیونیدر این بین، ح

ضعف بزرگ دستگاه استکبار است و انگشت اتهام، اتفاقاً متوجه رژیم پلید و نحس  ر رژیم صهیونیستی در منطقه، نقطهحضو

 صهیونیستی است.

 

 آغاز انتقام سخت

ی مقاومت ست؛ مخصوصاً اگر سیدالشهدای عرصهسوز ان و فتنهشکز شد و خون شهید، رسواکننده و شبانتقام سخت آغا

عملیات انتقام، انجام شده است. مجلس عراق گام خوبی برداشت و بخش اندکی از به میدان رفته باشد. خواهید دید که 



ام پنجم را ی نهایی گی را برداشت و دولت ایران بیانیه، گام خوب بعددر تروریست دانستن عوامل پنتاگون مجلس ایران

به صورت سیاه و داغ یک سیلی بسیار محکم و قانونی  ؛ولی سیلی آن بود که هوافضای سپاه نواخت ؛موقع اعالم کردبه

 داند چه به روز او آمده است.دشمن زدند که هنوز گیج است و نمی

و  «اهلل حزب»و  «الشعبی دحش»اشید تا ببینید. ب سهمی تعیین کرده است؛ ی مقاومت، هرکس برای خودالبته در منطقه

 گویند ما سهم خودمان را داریم.و ... می «اهلل انصار»

زودتر وجود نحسش  ش را از منطقه گم کند ون است که آمریکای تبهکار، گورای ،رهبر عزیز فرمودند آنچه باید اتفاق بیفتد

 شست. خواهنداگر دیر بجنبد، فرزندان مقاومت این نجاست را از منطقه  را بیرون ببرد و

 :کنممی عرض عراق کشور در عزیزانمان ویژهبه ،مقاومت امت به جمالتی خطبه پایان در

 و بسمی و الشهدا رفاقه و سلیمانی قاسم الحاج المقاومه سیدالشهداء استشهادب باجمعها المقاومه امه العزا آیات باسم اعزی

 هذا. الحکیمه مرجعیه و المجاهد شعبه و العزیز للعراق خاصه ابارک ایران فی الجماعات و الجمعه ائمه و االیرانی شعب بسم

 عظیمه باوسمه فینمشر  کانوا ان بعد المهندس ابومهدی الشهید االنتصار قائد باستشهاد ایاه تعالی اهلل دهمقل   الذی امالوس

 اود الجلل المصاب بهذا االمه اعزی اذ انا و التکفیری االرهابو  االلحادی حتاللاال و الصدامی االستبداد ضد جهادهم فی

 عیان شاهد لیکون عراقیه اخری و ایرانیه ءدما من المبارک الدم هذا جاء قدف العظمی شهاده لهذه العظیم المفهوم اوکد ان

 یصنع لم التی االسالمیه امه وحده علی هاثما تاکیدا و دهمتعاو فهتمتکاو المقاومه  و ثباتها علی درب الجهاد االمه سمود علی

 و الرائع االربعین بمشاهد تذکر میلیونیه بحشود البلدین کال فی شهداءها تشیع الجعش رابطه الراس شامخه وقفت بل عزمها

 ارجس ازاله حتی همئخطا یعل السیر و رهمبثأ بالمطالبه معهم العهد تجدد و المقاومه ءبقا کل فی التکریم حتفاالتا تقیم

 و ربالثأ یطالبون المقاومه محب جمیع ان قائال القائد السید اکده ما هذا و اهلل شاء ان قریب عن المنطقه من االکبر الشیطان

 اهلل بعون المبارک النصار هذا مجاهدی حلیف سیکون الحاسم النصر ان و بدوافع المدافعه سیستمر المقاومه و الجهاد نهج ان

 .مالحکی العزیز اهلل عند من اال  انصر ما و المنتقم العزیز


