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  منا يشهدابراي  انيپناه االسالم حجتمهم  ادداشتي
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

گاه منا بايد به رمي جمرات پرداخت و كار سوگواري جهاني براي ايـن فاجعـة عظـيم     هاي قتل با پايان يافتن كار تفحص و شمارش قرباني
پرسـتان جهـان يعنـي اسـتكبار      طانطان صفتان و شيبناي كاخ شي ،جاي حجاجي كه نتوانستند به رمي جمرات برسند هانساني را آغاز كرد و ب

هايي در دست داشتند كه به نماد ابليس بزنند و شر شيطان را از سر مسـلمين كوتـاه    باران كرد. تمامي اين حجاج شهيد سنگ جهاني را سنگ
الملـل و اسـتكبار جهـاني و     نزم بـي زمين مانده و اين نهاد ابليس كه همـان صـهيوني  بر هاي كنند؛ حال اين شما مسلمانان جهان و اين سنگ

ديكتاتورهاي مورد حمايت آنهاست. رمي جمرات را بايد در ميداني به وسعت زمين گسترش داد تا امنيتي دائمي براي عبادت در زمين فـراهم  
  مروز رمي جمرات ماست.به بزرگداشت ياد شهيدان قربانگاه منا پرداخت و اين ا ،گونه پيامهرو يا  ،گردد. بايد با كلمه و كالم، تصوير

ها به سوگواري براي شهيدان منـا بپردازنـد. زمـان آن     بايد تمام مسلمانان و بشر دوستان در تمامي كشورهاي جهان به انواع و اقسام شيوه
كننـد. امـروز    هاي وابسته به صهيونيست و استكبار را رسوا  ها وحدت خود را در اين سوگواري جهاني نشان دهند و دولت رسيده است كه ملت

زدند، ولي در برابر اين فاجعه سـاكتند. زمـان رسـوايي     نمايي است كه به فريب دم از حقوق بشر مي زمان رسوا شدن تمام سياستمداران انسان
پردازند. زمان  ف مييشرمانه به سانسور و تحر داران زالوصفتند و در برابر اين واقعة هولناك بي ههايي است كه مزدوران سرماي نهايي تمام رسانه

 .هاي حقير غربي است هاي پوسيدة ديكتاتوري است كه مورد حمايت دموكراسي دروغين دولت پايان يافتن عمر نظام
سعود است كـه اجـازة    اخالق رذيالنة مأموران امنيتي آل ،تفاوت بودن در كنار اين فاجعه تفاوت عبور كرد. بي هاي منا بي نبايد از كنار كشته

گونه كمكـي بـه    ها شاهد پرپر زدن هزاران فرشتة در حال عبادت بودند و هيچ رحمانه ساعت دادند و بي رساني به حاجيان مصدوم را نمي كمك
 آنها نكردند. گويي همگان براي اين فاجعة هولناك توجيه شده بودند.

هاي تمام مسلمانان را نوراني خواهد كـرد و   هاي مطهر، دل ن منا در تمام كشورهاي جهان و تبرك جستن به آن بدنتشييع باشكوه شهيدا
  .تر خواهد ساخت رغم ميل دشمنان اسالم عطر ايمان را در جهان پراكنده علي

در اوج پاكي جان باختند خواهند شـتافت و   مردم ما در ايران اسالمي بهتر از هر زماني به تشييع پيكرهاي اين مؤمنان معصوم و مظلوم كه
 .اين عزاي بزرگ را به شكوه وحدت و همدلي و بيداري در برابر دشمنان بشريت تبديل خواهند كرد

گاه اسماعيل دعوت كرد، و آنان را كه به دنبال تفرقـة بـين مـذاهب     شدگان قربان كشته بايد اهالي اديان ابراهيمي در جهان را به سوگواري
گاه اول حاجيان مقام  ظالم است. به همة اهل عالم بايد گفت امسال قربان يها ها مرگ ابرقدرت با اتحاد اديان مواجه كرد كه اتحاد ملت بودند

 هاي حضرت ابراهيم(ع) قرار داشت. درد ما در اين سوگواري و داغ گاه عظيم دوم در منا در مسير قدم ابراهيم(ع) در كنار خانة كعبه بود و قربان
فراتر از دين اسالم است و بايد تمام پيروان اديان ابراهيمي را به اين سوگواري عظـيم دعـوت كـرد.     ،باعظمت براي بيش از چهار هزار شهيد

 هولوكاست واقعي اينجا اتفاق افتاده است. 
هاي آينده براي فـرج كـاهش    م، هزينهقدر كافي صداي نالة مظلومان منا را به گوش عالميان برساني ر آنكه اگر بهدر خاتمه يك تذكار خطي

خون عبور كنيم. بايد اعالم كنيم قصاص بانيـان ايـن جنايـت     يپيدا خواهد كرد و اال بايد بدانيم كه براي رسيدن به ساحل نجات بايد از دريا
  » الْأَلْبابِ أُولي يا حياةٌ صِالْقصا في لَكُم و«منان جهان است و اال حيات بشر به مخاطره خواهد افتاد كه ؤحداقل مطالبة تمام م
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