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 منبر مکتوب با موضوع

 عید غدیر

 پناهیان استاد

 

 اسالم همه اش سیاست است

جمله ی دیگری فرمودند اسالم سیاستش  خدا حضرت امام را رحمت کند که می فرمودند اسالم همه اش سیاست است و در

اسالم  راسخی به این معنا داشتند و از امام باید یک همچنین کالمی را شنید که یک بیشتر از معنویاتش است. امام اعتقاد

عید غدیر بود که شما می بینید در روایات  شناس کامل و جامع بوده است. یکی از دالیل صحت فرمایش حضرت امام همین

باالتر  اعیاد باالتر است، تصریح می فرمایند از عید فطر و عید قربان عظمت این عید می فرمایند عید غدیر عظمتش از دیگر

کامال سیاسی است، یعنی ما یک جشن سیاسی بزرگ  غدیر را و این عید غدیر یک عید است و عیداهلل اکبر نامیده اند عید

غدیر  امت اسالمی کسی شد مانند علی بن ابی طالب )علیه السالم(، خب خیلی برای عید می گیریم، برای اینکه سرپرست

 .باید ارزش قائل شد

داشتند، هزاران مالئکه با آن ها مصافحه می کردند  معرفت امام صادق )علیه السالم( فرمودند اگر مردم به حقیقت عید غدیر

نمی توانیم شادی ها  شریف است برای آن ها نازل می کردند.ماها خیلی از اوقات می بینیم، نه اینکه و برکاتی که در این روز

از مراسمی که مربوط است به ها نمی توانیم آنقدر نور بگیریم که  را به مثل عزاداری ها به خوبی برگزار کنیم بلکه از شادی

کنیم هر موقع حس گریه  خب این یک نقص ما است، یک نقص فرهنگی است باید برطرف بکنیم. ما فکر می عزاداری ها،

که نور می گیریم، نه شما حس شادی وقتی پیدا می کنید برای  به ما دست داد برای مثال ذکر مصیبت، فقط آن موقع است
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نورانی می کند، جشن  شار از سرور و شادی هستید، نورانی می شوید و عید گرفتن انسان راهم سر یک عید، همان موقع

 .در فرهنگ ما جا بیفتد گرفتن انسان را نورانی می کند، این یک چیزی است که باید

ا غدیر را می کرد، همه خبردار می شدند که م ما قدر عید غدیر را نمی دانیم واال جشن های عید غدیر ما گوش فلک را کر

خواستند  نباید به یک روز محدود بشود. امیرالمومنین علی )علیه السالم( وقتی مردم می جشن گرفتیم. جشن های عید غدیر

تعدادشان زیاد است، همین چند تا شعار بدهند، مثال اهلل اکبری  با ایشان بیعت کنند در غدیر خم، گفتند آقا یا رسول اهلل مردم

بود، رسول خدا فرمودند عیبی  تکان بدهند کافی است حاال قبول کردند همه، البته این ها تعابیر بندهدستی  بگویند از دور

بیعت کنند و به همه وقت برسد؛ حتی خانم ها بیعت کنند، دست در  ندارد مردم جمعیتشان زیاد است، می نشینیم تک تک

اصراری است که همه با علی بن  رف آب گذاشتند. آقا چهبگذارند که امیرالمومنین علی )علیه السالم( دست در ظ ظرف آبی

است عید غدیر. ما توانایی اش را نداریم، توانایی جشن گرفتن برای عید  ابی طالب )علیه السالم( دست بدهند! واقعا عجیب

 .نداریم را نداریم؛ انشاءاهلل معرفتش را داشته باشیم، ولی توانایی مراسم گرفتنش را غدیر

 اطعام روزه دار در شامگاه عید غدیر

هر کسی یک افطار به مومن بدهد در شام گاه عید غدیر، هر یک طعامی که به یک مومن بدهد،  فرمود

بعد امام رضا)علیه السالم( می فرمایند شما ببینید اگر کسی به یک  ،گویی به صد هزار پیامبر طعام داده است

غذا دادن انقدر ثواب ذکر شده باشد،  ایتی نداریم اینطور که برای اطعام مومنین، برایغذا بدهد چه خواهد شد؛ ما رو جمعیتی

 دو نفر را غذا خواهید داد که انشاءاهلل آمادگی پیدا کنید که سال های بعد مطمئن هستم شما حتما فردا شب حداقل یکی

 .بتوانید جمعیت بیشتری را غذا بدهید

آدم حسابی زیاد است که برای امام  غذا نمی خورد، می گوید برویم بگردیمظهر عاشورا معموال کسی در خانه اش 

 عید غدیر هم نباید کسی در خانه اش غذا بخورد، باید بگویند که حتما یک حسین)علیه السالم( غذا دارد می دهد. شام

د هر کسی خبر غدیر را اسالم فرمودن جاهایی است که غذا می دهند، می رویم غذا می گیریم. درست است پیامبر گرامی

غریب  ضرورتی دارد که حاال همه را خبردار کنیم، بگذار امیرالمومنین )علیه السالم( شنید باید به دیگران خبر بدهد ولی چه

نگه داشتند، مگر آن ها مردند! نه نمردند! زندگیشان را  بماند، چه اشکالی دارد! ماهم جزء آن کسانی که امیرالمومنین را غریب

امیرالمومنین علی )علیه  این آقای ما تحملش برای غربت خیلی باال است، من اگر بخواهم تحمل !د! مگر طوری شدکردن

 !باید فقط روضه بخوانیم؛ حاال پیش ماهم غریب باشد چه اشکالی دارد السالم( برای غربت را تعریف بکنم برای شما دیگر
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این کار را بکند، ترجیح دارد آن یک بار حتما  ، یک بار در سال بخواهدیقینا یک مومن اگر بخواهد افطاری بدهد، غذا بدهد

را کند، بیست و  بار این کار را بکند، مثال عاشورا را هم اضافه کند، خواست سه بار این کار غدیر باشد، حاال اگر خواست دو

نذری درست می کند و به در و درست می کند، یک آش  هشتم صفر این کار را بکند. حداقلش این است که آدم یک سوپی

 ها خیلی رسم بود، خرج زیادی هم ندارد، ولی نور و برکت زیادی دارد؛ همسایه می دهد، قدیم ها این

 .یا امیرالمومنین )علیه السالم( من به سفارش امام رضا)علیه السالم( برای جشن گرفتن عید غدیر عمل کردم

االن بهترین غذا چیست؟ نمی دانم، هر غذایی که  ؛بده روز عید غدیر بهترین غذا را به خانواده ات می فرماید که

نمی کنی،  خانواده ات بدهی، بچه هایت باید این را بفهمند، شما به بچه های خودت رحم هست باید روز عید غدیر به

ه بچه خودش رحم طالب )علیه السالم(، آدم ب آشنایش نمی کنی با عید غدیر، دستش را نمی گذاری در دست علی بن ابی

 !نکند به چه کسی رحم می کند

عطر بزنید،  ، به تن فرزندانتان لباس نو بکنید و همچنین می فرماید کهلباس نو بپوشید در عید غدیر می فرماید

» رسیدید به هم  ،به هم تحیّت بگویید دارد، می فرماید که روزه اش چقدر ثواب ؛غسل کنید روز عید غدیر

، ”مبارک باشد“کردی قبول است،  بگویید، خالصه اش هم« الُْمتَمَسَِّکِینَ بِوِالَیَهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِین الََّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْحَمْدُ لِلََّهِ 

 علی بن ابی طالب )علیه السالم( قرار داد، همین فارسی اش را شما بگو. چطور ممنون هستیم، شکر خدا که ما را والیت مدار

تبریک بگوییم. به هم برسیم سالم  می دهیم، روز عید هم ادبش این است که به هم می رسیم به هم می رسیم سالم

 !هم برسیم تبریک نگوییم بی ادبی می شود دیگه ندهیم بی ادبی است؟! بله، خب روز عید هم به

می شود، بر سر و یعنی این روز عید برای شما پر برکت باشد، برکات از آسمان دارد نازل  یعنی چه تبریک می گوییم؟

 .روی شما بیشتر نازل بشود، مبارکتان باشد

اعیاد ما، بزرگترین عید ما سیاسی  عید غدیر، عید با عظمتی است و یک عید سیاسی هم است، خیلی عجیب است، اعظم

 ، آبروی قدرتدر چه حد و اندازه ای به ما معرفی کرده است. آبروی سیاست است است و حاال ببینید سیاست را خداوند متعال

می گیرد به نام علی بن ابی طالب  است عید غدیر که در عید غدیر کسی می آید سرپرستی جامعه ی اسالمی را به عهده

خانه کعبه  الدین، حیدر کرار، داماد نازنین پیامبر اکرم )صل اهلل علیه و آله( که مولود )علیه السالم(، امیرالمومنین، یعسوب

است، از اول این شخصیت برای امور مهم و بزرگ نگه  معجزه است، در خانه ی کعبه به دنیا آمده است، از آغاز زندگی او

مومنین را پذیرفتند به  کار بزرگ انجام بده، اصال امیرالمومنین علی )علیه السالم( آمدند و امارت داشته شده و مقدَّر بوده که

امر امامت و امارت، اندازه را برد باال، سطح توقع ما از سیاسیون رفت  امر خدا، این افتخاری شد برای جامعه ی مومنین، برای
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بیاید در عرصه ی سیاست، اصل سیاست برای  شما باید پیرو امیرالمومنین)علیه السالم( باشید، دیگر هر کسی نمی تواند باال،

همه ی مدیران  ی فرماندارها بگویید، به است، این را به همه ی استاندارها بگویید، به همه امیرالمومنین علی )علیه السالم(

 .بگویید، بگذارید تنشان بلرزد، بیشتر به خودشان بیایند جامعه بگویید، به همه ی نمایندگان مجلس بگویید، به همه ی وزرا

است که سرپرستی جامعه ی دینی را کسی  خداوند اندازه های سیاست را مشخص کرد در عید غدیر، اندازه های سیاست این

رهبری  این جهت. البته امیرالمومنین علی )علیه السالم( در کالم شریفی دارند که مثل امیرالمومنین )علیه السالم( یا در

علی )علیه السالم( می فرمایند رهبری جامعه ی  جامعه تان را کمکش کنید، حمایتش کنید، حتی دفاع می کنند امیرالمومنین

خودتان  ته شود و همینطور هدایت بشود مثل فرشته ی الهی، ولی قدرت جامعه یزلفش گرف شما ممکن است معصوم نباشد،

خودتان در پیروی از او، جامعه ی خودتان را اساسا در  را می خواهید، استحکام جامعه ی خودتان را می خواهید باید با اتحاد

ی سیاستمداران  نمی خواهم بگویم همهدهید بعد انشاءاهلل مشکالتش را شروع کنید بر طرف کردن.  امنیت و سالمت قرار

ها مشخص شده است، قله مشخص شده است، توجه به قله است  باید مانند علی بن ای طالب )علیه السالم( باشند ولی اندازه

 .مشکالت را برطرف می کند که در دامنه خیلی از

د، قله هایشان چه کسانی هستند؟! قله های ندارن من برای مغرب زمین، آدم هایی که آنجا هستند دلم می سوزد، آن ها قله

را برای این  هستند!! ولی ما قله ی سیاستمان علی بن ابی طالب )علیه السالم( است و فردا سیاست در غرب چه کسانی

سیاسی هستیم، عجب حضرت امام فرمایش دقیقی  جشن می گیریم، غدیر را برای این جشن می گیریم، عجب ما امت

جامعه ی  است. بزرگترین عید ما یک عید سیاسی است؛ همه ی مردم بیعت کنند با امام همه اش سیاستداشتند که اسالم 

 .مسلمین

 تو کز محنت دیگران بی غمی/ نشاید که نامت نهند آدمی

خونمان! چون می دانید اصال سیاسی شدن یک فضیلت  من نمی دانم خداوند متعال باید چه کار بکنند که ما سیاست بیاید در

دیگران بی  دایره ی تنگه خودخواهی بیرون آمدن؛ سیاسی شدن یعنی آدم شدن، تو کز محنت است، سیاسی شدن یعنی از

خوردن، غصه ی دیگران را خوردن، البته در غرب  غمی نشاید که نامت نهند آدمی، سیاسی شدن یعنی محنت دیگران را

 ایش این است، تو به اندازه ی حق خودت برو مثل یکنیست، سیاسی شدن در غرب معن سیاسی شدن زیاد معنایش این

غدیر است بگذارید من اینطور صحبت کنم  چون ؛ …گرگی از این قربانی گاز بزن و بردار و بخور، به همین دلیل کشورهای

فرانسه،  راضی بشوند، چون آقا خیلی حساس بودند نسبت به مظلوم، مثال کشوری مثل امیرالمومنین علی )علیه السالم( از ما

به تروریست های خون آشام، خون می خورند،  کشوری مثل انگلستان، کشوری بی آبرو مثل آمریکا می آید کمک می کند
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پول می  کشور خودش دارد دفاع می کند در می آورد به دندان می کشد، ببین به این ها جگر سرباز مظلوم بی گناه را که از

مردم آمریکا همینطوری دارند زندگی می کنند، این  مردم انگلستان و مردم فرانسه ودهند، به این ها اسلحه می دهند، بعد 

یا راضی هستند،  گذاریم زندگی گوسفندوار، یا آن مردم اسیر هستند که انشاءاهلل نجاتشان بدهیم زندگی را ما اسمش را می

است که به مردم تحمیل شده است و  است، آن زندگی آن هایی که راضی هستند سیاسی نیستند، آن زندگی، زندگی بدی

آمریکایی می  هستند، جرات نمی کنند، خفقان دموکراسی از خفقان دیکتاتوری بدتر است. به آن باور کنید اکثر آنها ناراضی

ان ایران نمی توانم ایمیل بزنم، پدرم را در می آورند. خفق گویم ایمیل بدهیم با هم تماس داشته باشیم، می گوید نه نه من به

کنند، جرات نمی کند، می  هم حاکم است، تلفن های فرانسوی ها را هم آمریکایی ها شنود و کنترل می آمریکا در فرانسه

 !گیرند، می زنند

اکثر آن ها ناراضی هستند ولی جرات ندارند  !در حج صحبت می کردیم، می گفت من را می برند گوانتانامو، من نمی توانم

عید سیاسی باید  راه حلی بدانند تمام آن ها قیام خواهند کرد، مطمئن باشید. ما در عید غدیر، .دانند صدا بکنند، راه حلی نمی

 .سیاسی حرف بزنیم

 سیاسی نبودن یعنی خودخواه و خود پرست بودن

زشت است برای یک انسان. کسی را حقش را  سیاسی نبودن یعنی خودخواه و خود پرست بودن به فکر شکم خود بودن و این

 حق من را دادی، حق بقیه چی؟! گرسنه ها چه کار می کنند! به شهری حقش را بهش بدهید نباید ساکت بشود، بگوید خب

این یعنی آدم سیاسی. سیاسی نباشی  !!چی؟ دادی بگوید خب روستایی ها چی؟! به این روستا حق را دادی بگوید آن روستا

تو  ” خارج از آدمیت می دانیم چه کار داریم به بقیه! و این عین رذالت است. در ادبیات فارسی این را ما حاال مامی گویی 

سیاست یعنی همین؛ سیاست نه یعنی اینکه یک گوشت  ،“کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی

خودشان می گویند  مان بکنیم و ببریم، غربی ها به مردممثل گرگ ها برویم به اندازه شکم خود قربانی آنجا افتاده، بعد

برای مظلومین عالم گریه کنید، فریاد بزنید، مظلومین عالم دارند  سیاست یعنی این، لذا به مردم خودشان یاد ندادند که شما

حدود هفتاد نفر در  منچه! روزانه شوند با اسلحه های شما که دارید عوارض می دهید، تروریست ها می گویند حاال کشته می

ها که تمام عالم می دانند مورد حمایت آمریکای جنایت کار و رذل است و  عراق دارند کشته می شوند با کارهای تروریست

نفرین نکند در دام خودخواهی اسیر  مردان پست و بی شرف آمریکا است، همه ی عالم می دانند؛ اگر کسی آن ها را دولت

 کشند؛ این یعنی سیاسی نیست. این آخرین سخنان امیرالمومنین )علیه السالم( که آن ها آدم میشده است! بگوید به منچه 

السالم( را بخاطر اینکه این حرف ها را می زد؛  است که امیر مومنان شد که این حرف ها را بزند، کشتند امیرالمومنین )علیه
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برای « خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً  کُونَا لِلَظَّالِمِ»گفت و جان داد السالم( وصیَّت کرد و این جمالت را  به حسن و حسینش )علیهما

 .باشید، این عصاره ی حیات سیاسی امیرالمومنین علی )علیه السالم( است ظالم دشمن باشید و کمک مظلوم

اید سیاست چطور باید خدا با جشن، با عزاداری، با چه ب .بزرگترین جشن ما، بزرگترین عید ما عید سیاسی است

را به شهادت  کند! عاشورا، یک واقعه ی سیاسی است، آقا برای حکومت رفتند، حکومت جور حضرت را در خون ما وارد

رسیدند. عاشورا سیاسی، چطور شما را سیاسی کنند، عید بزرگ  رساندند، نخواستند آقا بیعت کنند با حکومت جور و به شهادت

سیاست پاک می شود،  سیاسی کنند! وقتی همه سیاسی بودند، همه خیلی سیاسی باشند،دیگر چطور ما را  ما )غدیر( سیاسی،

 .جنبد پاک تر می شود، همه حساس هستند، همه سر و گوششان می

ها درست شده، از غیر سیاسی بودن آدم ها  قدرتمندان عالم از غیر سیاسی بودن مردم همیشه سوء استفاده کردند، فرعون

من  صهیونیسم بر عالم حکومت می کنند؛ چون می گوید من کاری ندارم، تو یک ویال به پنج میلیون نفرسوء استفاده کردند. 

علمم را در اختیارت قرار می دهم، حاال تو از  بده، یک ماشین به من بده، یک خرج تفریح به من بده، من دانشمند هم باشم

زندگی  دارم یعنی من سیاسی نیستم! یعنی من می خواهم یکمن چه کار دارم! من چه کار  این علم چطور استفاده می کنی

 .حیوانی داشته باشم

ها داستان هایی پخش می کنند، حرف هایی می  شاید بعضی از شما دسترسی به این ماهواره ها داشته باشید، در این ماهواره

 می خواهی باش! حاضر است هایی پخش می کنند، که شما سیاسی نباشید، هرچه زنند، اخباری پخش می کنند، سریال

برای تو پخش می کند، از کنار حرم امام  برنامه ی مذهبی هم برای تو پخش کند! برنامه ی امام حسین)علیه السالم( هم

 برنامه پخش کند، فقط تو سیاسی نباش! برو دنبال شهوت، سیاسی نباش، برو دنبال حسین )علیه السالم( هم ممکن است

تمام شبکه های تلویزیونی غربی را  نباش، برو دنبال هر چیزی، فقط سیاسی نباش؛ من خالصه یغذا درست کردن، سیاسی 

خالصه اش را به شما گفتم، می گوید تو فقط سیاسی نباش، اصال می خواهی  که دارند هجمه می کنند به جامعه ی ما،

نظر سیاسی، برو نماز بخوان، اگر  باش ازماهم نباشی، نباش، فقط سیاسی نباش، درک سیاسی نداشته باش، حساس ن طرفدار

گرگی که می رود به اندازه شکم خودش از مرداری می کند و می خورد،  خواستی سیاسی باشی، درست سیاسی نباش، مثل

انتخابات می شود، این است  این سیاسی باش، می گوید حساس ترین موضوع سیاسی در غرب که عامل تغییر به اندازه ی

می شود حساس ترین موضوع، خب این یعنی چه؟! یعنی یک مرداری آنجا  مالیات را کم یا زیاد می کند، اینکه کدام دولت 

حاال بقیه چی؟! سرنوشت بقیه  گرگ هستیم می رویم تکه خودمان را بر می داریم! نه سیاسی، یعنی اینکه خب است ما هم

یا امیرالمومنین، تو امیر مومنان هستی، ما در مجلس تو نسبت به مومنان  چی؟! این هایی که روزانه کشته می شوند در عراق

شما شب ها در اخبار می بینید سی  غیرتی نمی کنیم، رنج های آن ها را ذکر می کنیم، این هایی که کشته می شوند و بی
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 ری، چیزی ندارند! بچه ای،کشته و صد و خورده ای مجروح، این ها پدری، ماد نفر کشته و هفتاد نفر مجروح، هفتاد نفر

نداشتند! این ها خونشان هدر بود؟!! چرا یک  خواهری، این ها عاطفه ندارند! این ها آرزو نداشتند! این ها عالقه به زندگی

بیشتر از  این آمریکایی ها چقدر شوم بودند! کشته های بعد از حضور آمریکا در عراق شده !کسی به داد ملت عراق نمی رسد

سیصد نفر سر بریده می شوند جلوی چشم خانواده  دوران صدام! چه کار دارند می کنند! این هایی که سیصد نفر کشته های

لندن اگر  سادگی ها حاضر نمی شوید گوسفند جلوی خانواده ات سر به بری، در خیابان های شان، شما تا به حال به این

تو جریحه دار کردی احساسات عمومی را، بعد با  ممنوع است،بخواهی یک گوسفند سر ببری دستگیرت می کنند، می گویند 

درست می  تفنگ هایی که شما می دهید آن جا دارند سیصد نفر سیصد نفر گور دسته جمعی کاردهایی که شما می دهید، با

ا چرا شرف آمریکا شما چقدر بی رحم هستید، شم کنند، شما چقدر آدم های رذلی هستید سیاست مداران لندن، سیاستمداران

بودن، تو  این کارها را می کنید! نوکر چه کسی هستید! این یعنی سیاسی بودن، یعنی آدم و انسانیت ندارید! برای چه کسی

 .کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی

به کسانی که  مومنین یعنی قدرت را جشن غدیر، جشن بزرگ مومنین است، بزرگترین عید مومنین است و بزرگترین عید

پیامبر اکرم )صل اهلل علیه و آله(  .جشن سیاسی، یعنی جشن تطهیر قدرت .علی وار زندگی می کنند بسپارید

غدیر.  وظیفه اش است که به دیگران بگوید، ما باید همه ی عالم را خبر کنیم از فرمودند هر کسی صدای ما را در غدیر شنید

ای ایرانی ها با عدالت علی است، با ظلم  ی طالب درست شده است. فرم دی انایرانی ها دی ان ای شان با علی بن اب

بلند  را با مهر علی بن ابی طالب بزرگ کردند، زمین خورده است گفتند بگو یاعلی ستیزی علی بن ابی طالب است، این بچه

 .شو، انگار این بچه های ما همه در غدیر به دنیا آمدند

ایرانی ها چه چیزیمان است که انقدر غوغا هستیم، انقدر  اید خبر کنیم همه ی عالم را، بفهمند ماغدیر را باید جشن بگیریم، ب

روز شنا کردیم و نظم  انقدر امام زمانی هستیم، بدانند چرا ما شلوغ کردیم در عالم خالف جریان عادی عاشورایی هستیم،

یر هستیم، غذای عاشورای امام حسین)علیه السالم( جشن غد نکبت بار فرعونی عالم را به هم زدیم، ما تربیت شده ی

امیرالمومنین )علیه السالم( است و  ما دادند، شربت غدیر به ما خراندند، ما دی ِان ِای مان تحت تاثیر شیرینی روز غدیر به

 نمی نشینیم و )علیه السالم( است تا جهان را از شر ظالمان پاک نکنیم آرام چون دی ان ای ما تحت تاثیر امیرالمومنین

زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد، همه ی  مطمئن باشید حتما این کار را خواهیم کرد، قطعا این کار را خواهیم کرد، دیر و

های  دست فرزندان ما به قتل خواهند رسید، این قطعی است؛ ما هیچ یک از خون خوار ظالمان عالم بدانند به دست ما و به

می رسد. ظلم نکنند، برای صلح در عالم کسی  د، مگر اینکه زورمان نرسد و کم کم دارد زورمانعالم را عفو نخواهیم کر

هستیم، او از کنار  جنایت کاران را نابود خواهیم کرد، ما فرزندان امیرالمومنین )علیه السالم( جنایت نکند واال جنایت بکند ما
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پای دختر یهودی کندن مردی در این غصه بمیرد حقش  ازهیچ مظلومی نمی توانست بی تفاوت رد بشود، فرمود خلخال 

روح بلند حضرت امام باد  رضوان خدا بر« ذکُر علی َّ عبادَهٌ»السالم( است و ما برای او جشن می گیریم،  است، این علی )علیه

رت را از قدرت را به دست جنایت کاران ندهید، سیاست یعنی قد که فرمود اسالم همه اش سیاست است و سیاست یعنی

 .بگیرید، سیاست یعنی مظلومان عالم را دفاع کنید جنایت کاران عالم

 .خدایا ما را علوی زنده بدار و علوی بمیران

 و صلی اهلل محمد و اله االطهار

 


