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  : سخنان علم الھدیۀدر حاشي
 ]١[زاده ھستيم  جمعه ھم امامۀاز آنجا که خامنه ای امام است ما ائم

  بی خود نيست که وضع ما چنين است

 مسلمانان می توانست باشد تبديل به مراسمی بی ۀ جھانی ساالنۀه کنگرھنگامی که مکه به دست آل سعود افتاد، حج ک

دست کسانی افتد که از مسجد گاھی ه به ھمانگونه است که ھنگامی که نماز جمعه و امامت ب. اثر و بی فايده گشت

ست از آن رخت بر و اکثراً پايگاه تبليغاتی درست می کنند، نماز جمعه تبديل می شود به محلی که قدا] ٢[بازداشتگاه 

 متر يکی ۵٠به ھمان گونه است ھنگامی که گورستان ھا محل نوحه خوانی و پاتق نوحه خوانانی گشته که ھر . می بندد

نه برای دست گرفته و مردم بر صندلی ھا نشسته چنان غوغائی به پا می کنند که نه برای عزاداران و ه از آنھا بلندگو ب

حال به خواست حضرت . مردگان آرامش می ماند، ديگر مصداق آرامگاه را از دست داده تبديل به غوغاسرا گشته است

قرآن در مورد ۀ ، ھمان امامتی که به گفته شوددي گويا قرار است مفھوم امامت ھم به ابتذال کشعلم الھدیامامزاده 

زاده ھا چگونه الگو و حال می بينيم اين امام. ان باشندشقی برای مسلمانمؤمنان و پيشوايان دينی قرار بود الگو و سرم

  .سرمشقی برای مردم شده اند که مردم فوج فوج از اين کشورھا فرار می کنند

 می کند، مساجد تبديل به پايگاه تبليغاتی می شوند، گورستان ھا را تبديل به غوغاسرا کرده ءآل سعود نقش خود را ايفا

بی خود نيست که وضع مردم کشورھای اسالمی چنين است که می .  را از الگو و سرمشقی بری کرده انداند و امامت

  .بينيم

 آن شھر ۀزاد ھر شھر در نقش امامۀ جمعۀی که مقام معظم رھبری امام است، ائمئاز آن جا:  مشھد گفتۀامام جمع] ١[

  است
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