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    در مشهد مقدس آبان13راهپيمايي در آغاز 
 نكهي ايبرا /أَضَلَّ أَعمالَهم و ذينَ كَفَرُوا فَتَعساً لَهمو الَّ :دارد يقرآندقيق  ةشي ر»كايمرگ بر آمر«  :پناهيان

 اگر/ ها نصب شود   در مدارس و دانشگاههي آنيكند، اايجاد  »كايمرگ بر آمر« در شعار يدي نتواند ترديكس
/ دي نگو»كايمرگ بر آمر« كه خواست  ي نمراني از ملت اكاي آمرجمهور سي ما اثر نداشت، رئيكايمرگ بر آمر

 ما يكاي تنها با شعار مرگ بر آمركاي آمر/ميزن يبه آنها ضربه م ي شعار زبانكي عالمت قدرت ماست كه با نيا
  ست خدا باالتراءيا از سالم بر اول ميكاي ثواب مرگ بر آمر/رود ي ميرو به نابود

ـ  ا ي انقالب اسـالم   هيها بخواهند عل     ملت ني كنند كه ا   كي را تحر  ييها   در جهان ملت   توانند ي نم وقت  چيآنها ه : پناهيان  هيـ و امـروز عل   - راني
 رساند ي قدرت ما را م    نيا. ميا  ده آنها به شعار دادن وادار كر      هي جهان را عل   يها   ملت ة كه هم  مي ما هست  نيا.  شعار بدهند  -  جهان يانقالب اسالم 

  . و آنها در اوج ضعف قرار دارندميزن ي به آنها ضربه م»كايمرگ بر آمر« شعار كيكه با 

 از شـهداي    شهيد 3 ابان، در جمع راهپيمايان مشهدي كه همراه با حضور           13حجت االسالم پناهيان در آغاز راهپيمايي مردم مشهد در روز           
  :دخواني مياين سخنراني را مشروح در ادامه .  كردبود، سخنرانيمدافع حرم 

  دي نگو»كايمرگ بر آمر«خواست كه   ينم راني از ملت اكاي آمرجمهور سي رئ، اثر نداشتي ما»كايمرگ بر آمر« اگر
       يروزيـ ح و پ فـت ة ملت ما خودش را در آسـتان . استدهي كشي را به رخ قدرتمندان جهان    شقدرتو   شده   ليملت ما به قدرت برتر منطقه تبد 

 .كنند ي و مبارزه مجنگند ي در منطقه ميادي زاني آن شعارها فدائي داده كه امروزه برايي ملت ما در منطقه شعارها.نديب يم

   ممالـك   نيدورتـر در   گفتن، امـروز     »لي و مرگ بر اسرائ    كايمرگ بر آمر  «به   بعد از نمازها شروع كرد       ،شي و پنج سال پ    يملت ما از س   اگر 
بعـد از نمـاز خـود       يمن   است و مسلمانان     ي نماز نامقبول  لي و مرگ بر اسرائ    كاي نماز بدون مرگ بر آمر      كه شود ي اعالم م  مني مثل   ياسالم

 .گويند مي »كايمرگ بر آمر«

 از ملـت    ، خودش در سازمان ملـل     ي سخنران ني در آخر  كاي آمر جمهور  سي رئ ، ما اثر نداشت   يكاي مرگ بر آمر   اگر 
 . شما عالمت قدرت شما است  يكاي مرگ بر آمر   نيا. »ديي نگو كاي مرگ بر آمر   گريد« كه   كرد ي درخواست نم  رانيا

ـ  او خواهنـد خند    ام به اقد  ، اقدام هم بكند   و حتي عليه آمريكا    شعار بدهد    كاي آمر هي عل  و  باشد في ضع ياگر كس  . دي
 ضـربه   كـا يآمر بـه  »كايمرگ بر آمر  « شعار   كي كه توانست با     ي به حد  افتي شد و اقتدار     ي قو ي ملت كي اگر   يول

 د؟ياي قدرت دست بكشد و كنار بني ملت از اني اديبزند، چرا با

  هاي خود ما و مسئولين ماست مشكالت ما ناشي از ضعف/ تواند بكند طبق فرمودة قرآن، آمريكا هيچ غلطي نمي
 ضـربه زدن بـه    ة دربار اكي آمر . ضربه بزند  كاي به آمر  تواند ي م ي شعار زبان  كي كه با    دهي رس يي ملت ما امروز به جا     قدرت 

ـ فرما ي مـ  مي قـرآن كـر    . بكنـد  توانـد  ي نمـ  ي غلط چيه - مي قرآن كر  طبق فرمودة - ما ه أَضَـلَّ         «: دي بيلِ اللـَّ ـنْ سـوا عد صـ الَّـذينَ كَفَـرُوا و
مالَهـ  دهي علچه هر   نهاي آ عني كند، ي خدا اثر اعمال آنها را تباه م       كنند، ي مبارزه م  ني و با د   شدند كه كافر    ي كسان )1/محمد(»مأَع  زحمـت  ني
 . ديگو ي دروغ نم-  زبانم الل،نعوذباهللا- مي قرآن كر.ديگو ي راست ممي كرقرآن و .برد ي مني خدا زحمات آنها را از ب،بكشند
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   ايو   ها  تدوديما اگر مح  . ست ما ني خود ما و مسئول    يها   از ضعف  ي و پنج سال ناش    ي س ني مشكالت در طول ا    ني ا ،مي دار يما اگر مشكالت 
 : بـه شـما ضـربه بزننـد        تواننـد  ي آنها نم  ه است كه   فرمود مي ما است و الّا خدا در قرآن كر        ها يعرضگ ي از سر ب   نهاي ا يي داريم، ها  تيمحروم

»مالَهأَضَلَّ أَع بيلِ اللَّهنْ سوا عدص مالَّذينَ كَفَرُوا و«  

مرگ بر «زباني  شعار كي عالمت قدرت ماست كه با ني ا /ايم هاي جهان را به شعار عليه آنها وادار كرده  ما همة ملت
 ميزن ي به آنها ضربه م»كايآمر

     ـ . كنـد  ي ما باز مـ يخدا برارا  گريها راه د   اما ده  ، را مسدود كنند   ي ممكن است راه   آنها .ستندي آنان بر ما مؤثر ن     م،يما بر آنان مؤثر هست  يول
 .مي بر آنان مؤثر هست، خودة كه با كلمميما هستاين 

  و - راني اي انقالب اسالمهيها بخواهند عل  ملتني كنند كه اكي را تحرييها  در جهان ملت   توانند ي نم وقت  چيآنها ه
دادن   آنها به شعار   هي جهان را عل   يها   ملت ة كه هم  مي ما هست  نيا . شعار بدهند  -  جهان ي انقالب اسالم  هيامروز عل 

ـ  ي به آنها ضربه م    »كايمرگ بر آمر  «شعار   كي كه با    رساند ي قدرت ما را م    نيا. ماي  هوادار كرد   و آنهـا در اوج      ميزن
 .ضعف قرار دارند

  »و الَّذينَ كَفَرُوا فَتَعساً لَهم« دارد؛ ي قرآنةشي ركايشعار مرگ بر آمر

  كـا يبـر آمر مـرگ  « ة تـرك كلمـ  ي براييها   به زمزمه  ، رساندن به دشمن   ياريخواسته يا ناخواسته در جهت       هستند كه    يمتأسفانه كسان« 
ـ  آنيدر ا. است) ص( محمدة در سوريا هيآ،  از قدرت ما استي كوبنده و مؤثر كه ناشاري شعار بسني ا حي صر ي قرآن ةشي ر .ندا  هشروع كرد   هي

؛ مرگ كنند ي مقابله منيا د شدند و بكافر كه يكسانيعني  )8/محمد(»مو الَّذينَ كَفَرُوا فَتَعساً لَهم و أَضَلَّ أَعمالَه « :ديفرما يم خداوند متعال 
 ي ظـاهر ي معناي حت»مرگ«در اينجا  .»نابود باشند« يعني و» مرگ بر آنان باد  « : است نيا »فَتَعساً لَهم « ي فارس ي معنا قاًيدق. بر آنان باد  

 . است» ينابود« ي معنا به بلكه مرگدهد، يرا نم

     ،بعد از    ةكلمدر آية فوق » مساً لَهاست ني ا »فَتَع : »و  مالَهاول  يـة  همچنـان كـه در آ      . باشند اثر يبآنان   مرگ بر آنان باد و       يعني »م أَضَلَّ أَع 
 »مأَضَلَّ أَعمالَه...«: ديفرما يمنيز  سوره نيا

در سرچشمة  رامرگ بر آمريكا شعار خواهند  برخي مي /رود ي مي ما رو به نابوديكاي تنها با شعار مرگ بر آمركايآمر
 بخشكانند- اسالميايران يعني - آن 

      بكنـد،   توانـد  ي نم ي غلط چي ه - آنچنان كه حضرت امام فرمود    -  اقعاً و كايآمركه   مييگو ي جهان م  ة آزاد يها   ملت ةما به ملت خودمان و هم 
 مرگ ةد كوبني شعارها، در مقام عملة ما جامعرانيمدو ما  اگر .رود ي مي ما رو به اضمحالل و نابود   يكاي تنها با شعار مرگ بر آمر      كايآمر

 .  نخواهد ماندي در جهان باقيزي از دشمنان ما چ، را اجرا كنندكايبر آمر

 خلـل  - دان ه كرددايكه در منطقه قدرت پ - انيگو  كاي محكم مرگ بر آمر    اري در صف بس   خواهند ي م  و كنند ي م ييها ييسرا  اوهي امروز   ها يبعض 
 شعار به شـدت     ني ا  و ي شعار به شدت عقالن    نيبدانند كه ا  .  بخشكانند  را -  است ي اسالم رانيكه ا - كاي مرگ بر آمر   ة و سرچشم  كنند جاديا
 . سرچشمه خشك نخواهد شدنيدر ا وقت چيه ،يمانيا
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   داد منطقه با قدرت ادامه خواهنديها  ملت،ردي كناره بگكاي از شعار مرگ بر آمررانياگر ملت احتي 
 ادامـه خواهنـد داد  آن را  منطقه بـا قـدرت   يها  ملت،ردي كناره بگ كاير آمر  از شعار مرگ ب    ي نعوذباهللا زمان  رانياگر ملت ا  حتي   نكهي ا ضمن .

 گنـاه  ي فرزندان ب  ي را بر سر و رو     ييكاي آمر يها  بمب دارد كه ملت يمن  ها است     ماه. دارد ي برنم كاي دست از مرگ بر آمر     گاه  چي ه منيملت  
 يسـرها  راًيـ  اخ ويژه  ها و به     كه جنايت  ستها  سال. د داشت  برنخواه كاي دست از مرگ بر آمر     وقت  چيملت عراق ه  . كند يخودش احساس م  

  .نديب ي مكاي را از چشم آمرنهاي اة و همكند يتحمل مبينيد و  مي مظلومان خودش را ةديبر

 كند ي را در افغانستان دارد مشاهده م      كاي آمر يها  انتيخكه  ها است      برنخواهد داشت، سال   كاي دست از مرگ بر آمر     گاه  چي افغانستان ه  ملت .
 ةو هم نيملت فلسط. كند ي را دارد تحمل م    ها  ستيزخم ترور كه  ها است      برنخواهد داشت، سال   كاي دست از مرگ بر آمر     گاه  چيملت شام ه  

  .طور ني همنيز  منطقهيها ملت

   سرچشمه  نياوز  امر ،بود ي جاسوس ة الن ةقص،  كاي شورگرفتن مرگ بر آمر    ة سرچشم  و اگر  ،بود ي اسالم راني ا كاي مرگ بر آمر   ةسرچشماگر 
ـ تنهـا  .  نمانده استي باقكاي ما از شعار مرگ بر آمر  بازگشت ي برا يو راه است   شده   لي تبد ي بازگشت رقابلي خروشان غ  انوسيبه اق   راه كي
 .  استي و استكبار جهانكاي هست و آن مرگ آمركاير دادن به شعار مرگ بر آماني پايبرا

   ستي ن سابقيكاي آن آمرگري دكاي آمرنديگو يمبرخي 
 نـد ا  ه دسـت برداشـت    يصـفت   از آن گـرگ   و  ند  ا  ه آدم شد  كاي انجام شده و سران آمر     يا ي اخالق يها ي سخنران  كه البد  كنند ي فكر م  ها يبعض. 

ـ ا  ه در كدام مـاه رمـضان روزه گرفتـ         كاي سران آمر  :كنم ي من از آنها سؤال م     !ستي سابق ن  يكاي آن آمر  گريد كايآمر نديگو يم ؟ در كـدام    دن
 كننـد؟  ي نمـ  تي جنا گريند و د  ا  ه آدم شد   حاال ند كه ا  ه استغفار كرد  ي معنو ة مجلس وعظ و خطاب    كدامند؟ در   ا  ه توبه كرد  لي كم يمجلس دعا 

در حـالي كـه امـروز        »! بود نيب   واقع دي پرداخت با  االتي به خ  دينبا« :گفتند ي بودند كه م   يكساننند،  ز  ها را مي    برخي از كساني كه اين حرف     
 يهـا  هيسادارنـد بـه همـ   امروز  دارند، راني كه به ملت ايغض جهان اسالم فرو رفته و بر اساس بي تا دسته در پهلوكاي آمرة ستمگران ةدشن

   آيا اينها واقعيت نيست؟!كنند ي ظلم مرانيا

 است كه   يطر ترس  دارند، به خا   راني است كه از ملت ا     ي به خاطر بغض   ،منطقهاين   در    و  همه كشتار در اطراف ما     ني ا دانند ي م اني جهان ةهم 
 . الذلها منهاتيه! ؟مي كه عالمت اقتدار ما است برداراي  ما دست از شعار كوبندهيطي شرانيوقت در چن آن.  دارندرانياز اقتدار ملت ا

 ني ما ايكاي سند مرگ بر آمر/ميدست بردارمان است،  ي باالتر از قدرت موشك كهاي شعار كوبندهمحال است از 
 اند  شدهدي شهكاي آمرياديتند كه به دست ا مدافع حرم هسيشهدا

   خودمـان  ةافزاران  نرمة قدرت توفندنيمحال است كه ما از ا. مي خودمان دست بردارين قدرت باالتر از قدرت موشكيمحال است كه ما از ا 
 . ميدست بردار

  مسلماً امروز شما كه در آغاز       ي ول ، همراه است  يب انقال ةحي و قر  قهي آبان در سراسر كشور با چه ذوق و سل         زدهيتظاهرات س دانيد كه     شما مي 
 د،يـ كن ي برگزار م  دي را دار  زانهي استكبارست يها   تظاهرات نيتر يادماندني  و به  نيباتري از ز  يكي ديبر يبه سر م  در مشهد مقدس     ييماي راهپ نيا

 .ندا هديشهادت رس استكبار به يادي است كه در مقابله با اي گرانقدراري بسي وجود مقدس شهداية ساريچون ز

 ـ  مـا ا   يزي مـا و استكبارسـت     يكـا ي شهدا هستند، سند مـرگ بـر آمر        ني ما ا  يكاي مرگ بر آمر   سند  هـستند كـه بـه دسـت         ي مظلومـان  ني
ـ گو ي مـ  كـا ي سـابق آمر   ة خارج ريوزخود  . ندا  هدي آنها به شهادت رس     يادي شوم و ا   يها ييكايآمر مـا داعـش را در منطقـه درسـت          «  كـه  دي
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ـ  با د،ي بده روي ن ديگفتم شما با  و   يالم اس ي كشورها ة من رفتم در هم    :ديگو ي م او) 13930618001170 خبر/ فارس(»ميكرد از داعـش    دي
 هـم   يجمهور  استي ر يدايكاندخواهد    مياكنون    كه هم - كاي آمر ثي خب ة خارج ري را وز  نيا. مي داعش را در عراق درست كرد       و دي كن تيحما
  . است در كتاب خودش ثبت كرده- بشود

 ـ  ن  و دانـستند  يمـ عمل زشت آنهـا را       مردم منطقه    ة هم ،نگفته بودند اين را     هم اگرگرچه   ميكن ي خودشان اتكاء م   ةسند گفت  به   ما  بـه   يازي
 دي بزرگوار سدي در پناه شه،يمي كردي بزرگوار شهدي ما در پناه شهم،ييگو ي مكاي شهدا امروز مرگ بر آمرنيما در پناه ا. اعتراف آنها هم نبود

 .مييگو ي مكاي امروز مرگ بر آمر،ي بزرگوار محمدرضا خاوردي پناه شهدر و يني حسديحم

 اءي ما از سالم بر اوليكايثواب مرگ بر آمر /مرگ بر آمريكا، برائتي است كه واليتمداري بدون اين برائت قبول نيست
  خدا باالتر است

   ـ باالتر است، ا   خدا   اءي ما از سالم و درود فرستادن بر اول        يكاي مرگ بر آمر   نياثواب   چي اسـت كـه هـ      ي مـا برائتـ    يكـا ي مـرگ بـر آمر     ني
 . افتد ي و در نزد خداوند متعال مقبول نمستي برائت قبول نني بدون ايا يمدار تيوال

 لي را ذلكاي و آمرميري را جشن بگ»كايمرگ آمر « ندهي آبان سال آ   زدهي س  كه ميدواريام  و اشد ب ي ما كاي مرگ بر آمر   نيشاءاهللا امسال آخر    ان 
  . به التماس افتادن آغاز شده استني انكهي كما ام،ينيافتاده بب  به التماسي امت اسالمي مقابل پا،و زبون

 كه در دل ي با رعب)ع(امام زمان : آمده استاتيچون در روا.  كردمي فاطمه را فراهم خواهي گفتن مقدمات ظهور مهدكاي با مرگ بر آمر   ما 
ـ  كـه از  يرعبـ  ،يقيناً بخشي از اين رعب   )1/331/نيالد  الْباقرَ ع يقُولُ الْقَائم منَّا منْصور بِالرُّعبِ؛ كمال       ( شود تد ياري مي  اف يدشمنان م   اراني
در دل   خودمـان يزي رعب را بـا استكبارسـت    ني نابود خواهد كرد و ما ا      را رعب است كه دشمنان      ني ا ،افتد ي در دل دشمنان م    )ع(امام زمان 
 .اندازيم مي دشمن

 شعار مرگ بر ،ي مدافع حرم شهدا از خونم انتقاي امروز ما براةستيقدم شا/ )ع(تيب  اهليها به مدافعان حرم نيآفر
  ستكايآمر
 در اوج غربـت     يزيدار استكبارسـت     سرسلسله خيكه در تار  ) س(ي كبر نبي به مدافعان حرم ز    ني آفر ،)ع(تيب   اهل يها   به مدافعان حرم   نيآفر 

 خم به ابـرو  يا  و ذرهكنند ي ميزياند، استكبارست  به پا خواسته)ع(تيب  در دفاع از حرم اهلنيد مختلف مسلم  از بال  بانهي كه غر  ييشهدا. بود
  .آورند ينم

 عـراق و شـام      ي گذشت، ما از خون شهدا     مي افغانستان نخواه  ي ما از خون شهدا    م،يگذر ي نم مانيما از خون شهدا   كه   تو شاهد باش     ايخدا 
قـدم  .  گرفـت مي انتقام خون شـهدا را خـواه  اني گذشت و در مقابل تمام جهانمي نخواهني و بحرمني يدا گذشت، ما از خون شه    مينخواه

 . استكاي شعار مرگ بر آمرني شهدا همني گرفتن از خون ام انتقاي امروز ما براةستيشا

   ها نصب شود  اين آيه در مدارس و دانشگاه، كندجادي اكاي در شعار مرگ بر آمريدي نتواند ترديكس نكهي ايبرا
 مايها  در دانشگاه وها  است در مدرسهالزم ، كندجادي اكاي در شعار مرگ بر آمريدي نتواند تردي كسنكهي ايبرا ، 

ـ  شما قرائت كردم بـه در و د        ي مباركه كه برا   ية آ نيا و الَّـذينَ كَفَـرُوا فَتَعـساً لَهـم و أَضَـلَّ            « :شـود  نـصب    واري
مالَهكلمه ني حساب نبرد بر اكاي آمرز اي كسنكهي اياست براالزم و  )8/محمد(»مأَع »مالَهشودديتأك» مأَضَلَّ أَع  .
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عمـر  !  ندارنـد  ي اثر  چيه ،شوند يمانع م  نيسر د بر   كه   ي كافران  است كه آن    د متعال بارها در قرآن فرموده     خداون
  .تفكر ترس از آمريكا به سر آمده است

 ايخدا. دي خود ادامه بده   ة كوبند يادهايبه فر شما  و   كالم نكنم    ة شهر مقدس مشهد اطال    زيم و عز   محتر ةدر محضر امام جمع   .  دعا كنم  چند 
 ي شهدا نيبه حق ا  !  به خودشان برگردان   نيمكر دشمنان د  !  را برسان  ي مرگ استكبار جهان   ،كاي مقدس مرگ بر آمر    يادهاي فر نيبه حق ا  
 مـا مكرشـان بـه       ة استكبار در منطقه و در جامعـ       يادي مظلوم ا  ي شهدا ني به حق ا   ! قرار بده  كاي روز مرگ بر آمر    نيمؤثرتررا   امروز   ،مظلوم

 . برگردانخودشان

 


