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األستاذ أحمد حطاب مدير قناة املنقذ العاملي / مقدم البرنامج :
بسم اهلل الرحمن الرحيم. 

اللهم صل على محمد وآل محمد االئمة واملهديني وسلم تسليما. 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

أهال وسهال باملشاهدين واملستمعني الكرام في غرف انصار اإلمام 
املهدي ع في برنامج البالتلك. 

استاد احمدحطاب، مدیر شبکه املنقذ العاملی/ مجری برنامه: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم. 

اللهم صل على محمد وآل محمد االئمة واملهديني وسلم تسليماً. 
سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

بینندگان وشنوندگان عزیز در روم انصار امام مهدی ع در برنامه پالتاک 
خوش آمدید،

طبتم وطاب مساءكم وحياكم اهلل اعزائي املشاهدين واملستمعني الكرام 
في هذه األمسية الطيبة 

التي نتشرف بهذه الحلقة باستضافة ضيف عزيز على قلوب الجميع 
الذي طاملا اشرأبت األعناق لرؤياه واألنس بلقائه

 واالستماع لطيب كالمه ونصحه 
الذي شهد له القريب والبعيد 

ولطاملا اتصف نصحه باملوضوعية والحكمة والحيادية والرحمة الكبيرة 
حتى مع من يخالفه 

هو السيد أحمد الحسن وصي ورسول اإلمام املهدي عليه السالم 
واليماني املوعود. 

شب شما بخیر، درود خدا بر شما، بینندگان و شنوندگان عزیز و 
گرامی، به خاطر این مهمانی پاک، 

و در این قسمت مهمان فردی هستیم که برای همه دل ها عزیز است، 



و همه دوست دارند او را ببینند و با دیداِر او مانوس می شوند،
 و(دوست دارند) سخناِن زیبا و نصیحت هایِ او را بشنوند، 

فردی که دور و نزدیک برای ایشان گواهی می دهند، 
ونصیحت های او ُمتَّصف به زیبا بودن و حکمت ومهربانی بزرگ 

می شود، 
حتی با افرادی که مخالف ایشان می باشند، 

ایشان همان سیداحمدالحسن می باشد، وصی و فرستاده امام مهدی ع 
و یمانی موعود.

في حوار مباشر وصريح وعبر برنامج البالتلك 
في غرف أنصار اإلمام املهدي عليه السالم 

في القسم االسالمي. 

گفت وگوی مستقیم وصریح، در ِخالِل برنامه پالتاک، 
در روم انصارامام مهدی ع 

در قسمت اسالمی، 

سيدي يماني آل محمد 
ونحن نتشرف بوجودكم 

ونشكر اهلل على هذه النعمة العظيمة 
ونسأل اهلل أن يجمعنا بكم 

ويلم بكم شيعتكم ومحبيكم 
ويديم علينا هذه النعمة بفضله ومنه علينا 

آقای من یمانی آل محمد، 
ما به خاطر وجوِد شما خوشحال هستیم،

 و از خداوند به خاطر این نعمت بزرگ، تشکر می کنیم، 



و از خداوند می خواهیم که ما را به واسطه شما جمع نماید، 
و شیعه و دوست داراِن شما را دور هم جمع کند ، 

و این نعمت را -با فضل و ِمنتّش- نسبت به ما ادامه دهد،

وما عسى أن أقول إال ما قاله دعبل الخراعي : 
ال أَْضَحَك اهللُّ ِسنَّ الدَّهِر إِْن َضِحَكْت وآُل أحمَد مظلوموَن قْد قهرُوا

ُمّشرَُّدوَن نُفوا َعْن ُعْقِر دارِهُم كأنهْم قْد جنوْا ما ليَس يغتفُر

و فقط می توانم شعر ِدعِبل ُخزاعی را بخوانم:
ال أَْضَحَك اهللُّ ِسنَّ الدَّهِر إِْن َضِحَكْت وآُل أحمَد مظلوموَن قْد قهرُوا

ُمّشرَُّدوَن نُفوا َعْن ُعْقِر دارِهُم كأنهْم قْد جنوْا ما ليَس يغتفُر

سيدنا نرحب بك بيننا
 وأترك لكم املايك سيدي لتتفضل وتجود علينا جزاك اهلل خيرا قبل أن 

نبدأ بفقرات البرنامج. 
لكم املايك سيدنا.

 

آقای ما به خاطردحضورتان بین ما، به شما خوش آمد می گوییم، 
آقای من قبل از شروع به قسمت های برنامه مایک را به شما می دهم، تا 
به ما مهربانی و جود وبخشش کنید، خدابه شما پاداِش خوبی دهد،

 آقای ما مایک برای شما.

 



اإلمام أحمد الحسن (عليه السالم) : 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

والحمد هلل رب العاملني 
وصلى اهلل على محمد وآل محمد . 
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته . 

وحياكم اهلل ومساكم اهلل بالخير. 

سید احمدالحسن ع: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

و الحمد هلل رب العاملني 
و صلى اهلل على محمد و آل محمد . 
سالم عليكم و رحمت اهلل و بركاته، 
درود خدا بر شما، شب شما بخیر، 

أشكر الحضور الكريم بهذا اللقاء على تكلفهم وحضورهم 
وأسال اهلل أن يكون كالمي خفيفا على قلوبهم ومقبوال عندهم. 

از ُحّضار محترم - به خاطِر به سختی انداخنت آن ها و حضور آن ها - 
تشکر می کنم، 

از خداوند می خواهم که سخنان من، بر دل های شما آرام باشد و آن را 
قبول کنید، 

أيضا أعزي أهالي ضحايا االنفجار االجرامي 
الذي حدث في عالوي جميلة في بغداد اليوم 

وأسال اهلل لهم الصبر على ما أصابهم. 
وحياك اهلل أستاذ أحمد حطاب 



وجزاك اهلل خير جزاء املحسنني. 
ليس لدي شيء اآلن وان شاء اهلل نبدأ على بركة اهلل. 

همچنین به خانواده های قربانیاِن اِنفجار مجرمانه تسلیت می گویم، 
انفجاری که امروز در عالوی جمیله بغداد اتفاق افتاد، 

واز خداوند می خواهم که به آن ها، به خاطر مصیبتی که برای آن ها 
اتفاق افتاد، صبر عنایت نماید، 

استاد احمد حطاب درود خدا بر شما،
 (ان شاءاهلل) خدادبه شما بهترین پاداش نیکوکاران را دهد.

االن مطلب (دیگری) ندارم، و ان شاءاهلل باعنایت خدا شروع می کنیم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

األستاذ أحمد حطاب مدير قناة املنقذ العاملي / مقدم البرنامج :

استاد احمدحطاب، مدیر شبکه املنقذ العاملی/ مجری برنامه:

 حياك اهلل سيدنا جزاك اهلل الف خير. نحن أيضا نثقل عليك سيدنا 
ونتعبك ولكن نطلب منك الجود والكرم وانتم اهل الجود والكرم ان شاء 

اهلل سيدنا. البرنامج هو "العراق الى اين ؟" 

آقای ما درود خدا بر شما، خدا به شما هزاران پاداش عطا نماید، آقای 
ما، ما نیز (کاِر) شما را سنگین نمودید، و شما را به سختی انداختیم، 

ولی از شما می خواهیم که نسبت به ما جود و کَرَم داشته باشید، چون 



شما اهل جود و کَرَم هستید، ان شاءاهلل آقای ما، برنامه این است "عراق 
به کجا می رود؟"

برنامج يناقش األوضاع الراهنة في العراق ويسلط الضوء على جميع 
املفاصل املهمة واملشاكل واألحداث التي تمر بها األمة والتي من شأنها 
التأثير في مصير املجتمع بما في ذلك تشخيصها وأسبابها ثم البحث 

عن الحلول املمكنة وفق رؤية موضوعية لألحداث منطلقني من ثوابت 
أرسى قواعدها أهل البيت عليهم السالم في جميع مفاصل الحياة 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
این برنامه در مورد اَوضاع امروز عراق است، توضیحی در مورد همه 
مسائل مهم و مشکالت و اتفاقاتی که در مورد اُمت پیش آمده است، 

اتفاقاتی که در مسیر اجتماع ُموثر است، چیزهایی ماننِد تشخیص آن 
و دلیل آن، وبحث درمورد راه حل هایی که امکان دارد، بر اَساس حوادثی 

که در حاِل اتفاق است، با توجه به مطالبی که اهل بیت ع فرمودند، در 
تمام مسائل زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی،

في هذا البرنامج نستضيف مختصني في مجاالت معلوماتية كثيرة 
ومتنوعة، في السياسة والدين والثقافة وعبر نوافذ كثيرة للتواصل 

االجتماعي. 

مهمانی این برنامه ما در مورِد دانستنی های زیاد و متنوعی است، در 
مورد سیاست و دین و فرهنگ در خالِل روزنه های بسیاری برای ارتباط 

اجتماعی.

في هذه الحلقة ما يشهده العراق من تظاهرات عارمة تعصف بالشارع 
العراقي بمطالب اخذت وتيرة تصاعدية ـ وأي انسان متابع ألبسط 

وسائل اإلعالم بإمكانه مالحظة هذا الشيء ـ بسبب انهيار الحد االدنى 
من الخدمات وتفاقم الفساد في أغلب مفاصل الدولة وانعدام الثقة 



بوعود السياسيني وتالشي أي بارقة امل ممكنة بالتحسن او اقامة 
العدل وتكالب عصابات الذبح أيضا من جهة أخرى، السفيانية الداعشية 

على رقاب الناس في كل محافظات العراق. 

این قسمت در مورد تظاهرات سهمگینی است که عراق شاهد آن است، و 
خیابان های عراق را فرا گرفته است، برای مطالبه حقوق... و هر انسانی 
که ساده ترین وسائل اعالم(جمعی) را دنبال کند، می تواند این مسئله را 
مالحظه کند، (این تظاهرات) به خاطر نبوِد حتی کمترین حدِّ خدمات (در 
عراق) می باشد، و فراگیری فساد(اداری) در جاهای مختلف دولت است، 

و اعتماد نداشنت به وعده هایی که سیاسی ها می دهند، و نابود کردن 
آرزوهای زیبا(ی مردم) و نبود عدل، و همچنین حمله ور شدِن گروه های 

کُشتار (به عراق)، سفیانی های داعش که - در تمام استان های عراق - بر 
مردم مسلط شده است، 

ما يجري في هذا البلد من أحداث وتطورات مفصلية سريعة تهم تاريخه 
ومصير أهله، كل هذا وغيره يعد منعطفا ال بد أن يسلط عليه الضوء. 
وبهذه املناسبة سيدنا نحب ان نوجه لك بعض األسئلة التي تخص 

وضعنا الراهن في العراق. 

مسائلی که دراین شهرها اتفاق می افتد، حوادث سریع که در تاریخ 
(عراق) مردم مهم است، تمام این دالیل و غیر آن ها باعث شده است تا 

در مورد این مسائل سخن بگوییم، آقای ما، دوست داریم در این 
مناسبت بعضی از سواالتی که درمورد وضعیت فعلی عراق است را 

متوجه شما کنیم.

السؤال األول : موقف املسؤولني الفاسدين تجسد بإجراء مظاهرات 
كبيرة عليهم في مدن وسط وجنوب العراق ابتداء. كيف تنظرون الى 

املظاهرات سيدنا، هل تعتقدون أنها جاءت متأخرة من ناحية التوقيت 



والزمن ، خصوصا ما عاناه الشعب العراقي من ويالت الظلم والفقر 
والقتل؟ لكم املايك

سوال اول: درابتدا نوِع برخورِد مسئولین فاسد، باعث ایجاد تظاهراِت 
بزرگی -علیه آن ها- در شهرهای وسط و جنوب عراق شده است، آقای 

ما، نظر شما در  مورد تظاهرات چیست، آیا فکر می کنید که ازجهت 
زمانی کمی دیر اتفاق افتاده است، مخصوصاً اینکه مردم عراق ستم 

وفقر وقتل زیادی را ُمتحّمل شده اند؟ مایک برای شما.

اإلمام أحمد الحسن (عليه السالم) : 

سید احمدالحسن ع:

حياكم اهلل. ان شاء اهلل يكون هناك صوت. الحمد هلل. 

درود خدا بر شما، ان شاءاهلل اینجا صدا هست. الحمدهلل.

حقيقة املظاهرات للمطالبة بالحقوق أينما كانت فهي حالة صحية وأمر 
ايجابي، وأعتقد على العقالء والحكماء التعامل معه على هذا األساس ، 

وبالنسبة للمظاهرات األخيرة في العراق فهي كما يقول العراقيون 
نتيجة لفشل في االدارة ، مستمر منذ عام 2003 والى اليوم، فشل على 

مستوى الحكم املركزي وفشل على مستوى الحكومات املحلية، فشل في 
توفير خدمات، فشل في االعمار، فشل حتى في الحفاظ على أرض 

الوطن، هؤالء سلموا العراق لداعش، حكومة السيد نور املالكي سلمت 
املوصل وحكومة السيد حيدر العبادي كما ال يخفى سلمت الرمادي. 

در حقیقت تظاهراتی که برای درخواست حقوق - در هر مکانی برگزار 
می شود- مطلب صحیحی است و مسئله ایجابی است (و باید برگزار 

شود)، و فکر کنم عقالء و حکماء به همین صورت با آن برخورد 



می کنند، اما در مورد تظاهراِت اخیری که در عراق برگزار شده است - 
همان طور که عراقی ها می گویند - (این تظاهرات) نتیجه شکست آن ها 

در اداره (عراق) است، و از سال ۲۰۰۳ تا امروز ادامه دارد، شکست در 
حکومت مرکزی و شکست در حکومت های محلی، شکست در آماده 
سازی خدمات، شکست در آبادانی (عراق)، شکست در محافظت از 

سرزمین وطن، این افراد عراق را به داعش تسلیم نمودند، حکومت آقای 
نوری مالکی، موصل را تسلیم کرده است، و همان گونه که پنهان نیست، 

حکومت آقای حیدر عبادی، رمادی را تسلیم کرده است.

وحتى أيضا نكون منصفني للشعب العراقي، (هذه) املظاهرات ليست 
األولى، قبل سنوات وليس اليوم، شخص العراقيون هذا الفشل وخرجوا 

في (الـ)مظاهرات، وقد شارك بعض املؤمنني بهذه الدعوة في حينها 
بتلك املظاهرات وطالبوا أيضا باإلفراج عن السجناء املظلومني. 

همچنین با مردم عراق ُمنصف باشیم، این تظاهرات، اولین تظاهرات 
نیست، قبل از سالیانی (شروع شده است) و امروز نیست (که شروع 
شده است)، عراقی ها این شکست را تشخیص دادند و برای تظاهرات 

بیرون آمدند، وبعضی از مومنین به این دعوت، در این تظاهرات شرکت 
نمودند، و همچنین درخواست آزاد سازی زندانیاِن ستمدیده را نمودند،

وطبعا في حينها مورست ضغوط وتم اغتيال بعض النشطاء واالعتداء 
على آخرين بالضرب وبالنهاية لم يتحقق شيء غير وعد كاذب بتوفير 

خدمات خالل ثالثة أشهر أو ستة أشهر وتبني كذبه فيما بعد. 

طبعاً در آن زمان فشارهایی اِعمال شد، و بعضی از فعاالن (در 
تظاهرات) را دستگیر نمودند، وبقیه را َضرب وَشتم نمودند، و در نهایت 

چیزی غیر از وعده های دروغ محقق نشد، آماده سازی خدمات در مدت 
۳ ماه یا ۶ ماه و بعد از آن، دروغ آن ها رو شد.



وتبني أن هؤالء الناس أناس فاشلني عاجزين عن ادارة الدولة وتطويرها 
وفوق هذا كله سراق ، هدفهم تحقيق حياة مرفهة لهم ولعوائلهم على 

حساب شعب سحقوه وأذاقوه الذل واملهانة والعوز. 

و مشخص شد که این افراد، افرادی هستند که از اِداره دولت و کامل 
نمودن آن ناتوان هستند و عالوه بر این، دزد هستند، هدف آن ها آماده 

نمودن زندگی ُمرَفَّهی برای خود و خانواده های آنها می باشد، (با از 
بین بردن حقوق مردم و) به حساِب مردمی که آن ها را از بین بردند و به 

آن ها طعمِ خواری و پستی و بدبختی را چشاندند،
واليوم أيضا الشعب العراقي شخص ان بعض االشخاص الذين مارسوا 

ويمارسون الحكم غير كفوئني ـ كحد ادنى اقول غير كفوئني وإال 
مشاكلهم كثيرة جدا ـ الشعب العراقي شخص أن هناك خلل كبير في 
الدستور الذي دعتهم املرجعية للتصويت عليه وعرفوا انهم وقعوا في 
حفرة كبيرة يصعب الخروج منها دون تضحيات كبيرة، وأعتقد أنهم 
مستعدين لدفع الثمن ، وقد دفع فعال الشاب منتظر حياته في موجة 

التظاهرات أو املظاهرات األخيرة. الشعب العراقي شخص أن هناك 
عملية نهب ممنهج وتبديد لثرواته منذ عام 2003. 

و همچنین امروز مردم عراق متوجه این شدند که بعضی از افرادی که 
حکومت می کنند، کفایت آن را ندارند، حداقل می گویم آن ها بی کفایت 

هستند، در حالی که مشکالت آن ها واقعاً زیاد است. مردم عراق متوجه 
این شدند که در قانون مورد تایید مرجعیت مشکالتی وجود دارد، و 

فهمیدند که آن ها وارد ُحفره بزرگی شدند و بیرون آمدن از آن دشوار 
است، مگر اینکه قربانی های بزرگی بدهند، و فکر کنم آن ها می توانند 

بَهای آن را بپردازند، و جوانی (به نام) منتظر زندگی خود را در 
تظاهرات داده است. مردم عراق متوجه این شدند که ثروت های آن ها را 

از سال ۲۰۰۳ چپاول می کنند و آن ها را از بین می برند. 



أخيرا أنا أنصح الشعب العراقي أن يشخص أن من كانوا جزء من هذا 
الحكم وكانوا شهودا على هذا الفشل والنهب املمنهج وتبديد الثروات 

ولم يحركوا ساكنا طيلة الفترة السابقة فهم غير أمناء وال يمكنهم 
االصالح او التغيير. 

در آخر من مردم عراق را نصیحت می کنم: اینکه تشخیص دهند فردی 
که بخشی از این حکومت بوده است و شاهد این شکست و چپاول و از 
بین بردن ثروت ها بوده است، و در ِخالل مدت پیشین آرام نبوده است، 

این افراد امین نیستند و نمی توانند اصالح و تغییر نمایند.

أحبتي كيف ترجون خيرا من الذين كانوا يتقاسمون حتى مناصب 
املدراء العامني ووكالء الوزارات لهدف واحد وهو الحصول على 

االمتيازات التي توفرها هذه املناصب، وهم يعلمون جيدا أن الوزير 
الذي وضعوه ال يفهم شيء بوزارته ومع هذا يتمون األمر بتعيني وكالء 

وزارة غير كفوئني ومدراء عامني كذلك ثم في النهاية تحصل سرقات 
وتبدد االموال وتعقد العقود واملشاريع الفاشلة والتي تولد ميتة، وهذا 

األمر استمروا عليه طوال إثنا عشر سنة مضت، فهل تريدون تجربة إثنا 
عشر سنة أخرى ؟ 

عزیزانم، چگونه از افرادی که حتی جایگاه های مدیران کُل و وکیل های 
وزارت(خانه ها) را تقسیم می کنند، انتظار خوبی دارید، این کارهایشان 
برای هدفی واحد است، به دست آوردن امتیازاتی که این جایگاه ها آن را 
فراهم می کند، آن ها به درستی می دانند که وزیر مشخص شده از سوی 
آن ها در مورد وزارت خود چیزی نمی فهمد، با این حال کار را با تعیین 

وکیل های وزارت که بی کفایت هستند، به پایان می رسانند، همچنین 
مدیران کل را تعیین می کنند، در نهایت نیز دزدی هایی پیش می آید و 

اموال چپاول می شود و قراردادها و تفاهم نامه های بی فایده ای ُمنعقد 
می شود، چیزی که حاصلی نداشت ، این موضوع در مدت ۱۲ سال 

گذشته ادامه داشته است، آیا دوباره می خواهید تجربه این ۱۲ سال را 
تکرار کنید؟



تريدون تجربتها أيضا، تجربة إثنا عشر سنة أخرى أيضا مع نفس 
الوجوه التي تسببت بعنائكم طيلة السنوات السابقة ؟!

أرجو أن يجيب األحبة املتظاهرون على هذا السؤال !

دوباره می خواهید آن را تجربه کنید، تجربه ۱۲ سال دیگر، به عالوه 
همان علت هایی که باعث سختی شما - در خالل سال های قبل - شده 

است؟
امیدوارم دوستان تظاهرکننده به این سوال پاسخ دهند.

(فـ)أما أن تكونوا خرجتم للثورة وإحداث تغيير حقيقي في واقعكم أو 
أنكم سترضون بأن تكونوا فريسة خداع هؤالء ومكرهم مرة اخرى !

(دو حالت وجود دارد) برای انقالب و به وجود آوردن تغییر حقیقی در 
زندگی خود بیرون آمدید، یا راضی هستید که بازیچه فریب ها و 

َمکرهای آن ها باشید.

كما أنني أحذر أن هناك من يحاولون خرق املظاهرات وتخريبها وهذا 
غير خاف. 

من می خواهم شما را آگاه نمایم که افرادی وجود دارند و می خواهند 
تظاهرات را از بین ببرند و آن را خراب کنند و این مطلبی است که 

پوشیده نیست،

لهذا فالصحيح هو طرد أي شخص جاء ليدافع عن فالن او فالن. ألن 
هذه املظاهرات هي مظاهرات ضد الحكومة، مظاهرات تنتقد سرقات 
وفساد املتنفذين في العراق، فما معنى أن يأتي لحضورها مجموعة 

يدافعون عن بعض أفراد الحكومة أو عن حزب معني مثال ، اللهم إال أن 



يكونوا مجموعة مدفوعة الثمن وجاءت لهدف تخريب التظاهرات، أيضا 
بعض الطفيلني واالنتهازيني كما نالحظ الذين بدؤوا بمحاولة تنصيب 

أنفسهم قادة على رؤوس املتظاهرين املسحوقني، يجب أن ال يسمح لهم 
بالعبث في املظاهرات وتوجيهها. 

ليس لدي شيء آخر. لكم املايك 

به همین خاطر صحیح این است که هر فردی که آمده است تا از فالن 
شخص یا فالن شخص طرفداری کند، او را از خود (و تظاهرات) دور 

کنید، چون این تظاهرات، تظاهرات برضد حکومت است، تظاهراتی که 
از دزدی ها و فساد افرادی ذی نفوذ در عراق انتقاد می کند، پس معنای 

اینکه فردی بیاید و در تظاهرات شرکت کند و از بعضی از افراد 
حکومتی یا مثالً حزب مشخصی دفاع کند، مگر اینکه افرادی باشند که 

به آن ها پول داده اند تا برای هدف تخریب تظاهرات بیایند، همچنین 
بعضی از افرادی که از فرصت استفاده می کنند را مشاهده می کنیم که 

این موضوع را شروع نمودند و خود را سردسته تظاهرکنندگان 
سرکوب شده قرار دادند، باید به آن ها اجازه داده نشود تا تظاهرات را 

به بازی بگیرند ومراقب آن ها باشند.
مطلب دیگری ندارم، مایک برای شما.

األستاذ أحمد حطاب مدير قناة املنقذ العاملي / مقدم البرنامج : 

استاد احمدحطاب، مدیر شبکه املنقذ العاملی/ مجری برنامه:

جزاك اهلل خير الجزاء سيدنا. 
إجابة وافية الحمد هلل. 

سؤال آخر إذا سمحت سيدنا في الحكم والحاكمية.

آقای ما خدابه شما بهترین پاداش را عطانماید، 



الحمدهلل پاسخی کامل بود. 
آقای ما، سوال دیگر در مورد حکومت وحاکمیت است؛

 معلوم أن من ثوابت الدعوة اليمانية هي الدعوة لحاكمية اهلل. والدعوة 
لحاكمية اهلل على مستوى التشريع والتنفيذ يمارسه حاكم منصب من 

قبل اهلل تعالى او من ينصبه املنصب من اهلل سبحانه وتعالى أو من يقر 
تنصيبه على األقل. 

معلوم است که یکی از نکات ثابت دعوت یمانی، دعوت به حاکمیت 
خداست. و دعوت به حاکمیت خدا به صورت تشریع واجرای آن، توسط 

حاکمی تعیین شده از سوی خداوند متعال است، یا فردی که شخص 
تعیین شده از سمت خداوند سبحان و متعال، او را تعیین نموده است، 

یا الاقل تعیین شدن او را تقریر وتایید نموده است.

انطالقا من هذا الثابت العقائدي سيدنا هل تعتقدون بصحة املشاركة 
في التظاهرات ورفع املطالب التي يرفعها املشاركون فيها؟

آقای ما، به خاطر این مسئله ثابت عقیدتی، آیا به صحیح بودن شرکت 
در تظاهرات واعالم درخواست هایی که شرکت کنندگان در تظاهرات 

می خواهند، اعتقاد دارید؟
 
 

اإلمام أحمد الحسن (عليه السالم) : 

سید احمدالحسن ع:

حياكم اهلل. 



بالنسبة للمشاركة في املظاهرات، أنا قلت قبل قليل أن املؤمنني شاركوا 
سابقا في املظاهرات وهذا ليس أول، وليست أول مرة وال مانع أن 

يشاركوا في أي مظاهرة اليوم وغدا طاملا أن لهم حقوقا مسلوبة ومن 
حقهم املطالبة بحقوقهم. فهم جزء من الشعب العراقي الذي نهبت أمواله 

وضيعت حقوقه ويعيش حالة مزرية من نقص الخدمات واملظالم التي 
طالت الجميع. 

درود خدا بر شما، 
در مورد شرکت در تظاهرات، من مدتی قبل عرض کردم که مومنین قبالً 

در تظاهرات شرکت نمودند، این مطلِب اول، و اولین بار نیست، و 
مانعی ندارد که امروز و فردا در هر تظاهراتی شرکت کنند، تا زمانی که 

حقوقی دارند که از آن ها َسلب شده است. آن ها بَخشی از مردم عراق 
هستند که اموالشان از بین رفته است و حقوقشان ضایع شده است و 

به خاطر کمبوِد خدمات در حالت بدی زندگی می کنند، به عالوه 
ستم هایی که همه افراد را در بر گرفته است.

من حقهم أن يقولوا للظالم أنت ظالم وأننا وصلنا معكم إلى طرق 
مسدودة !

یکی از حقوق آن ها این است که به ستمکار بگویند: تو ستمکار هستی، 
و ما به واسطه تو به بن بست رسیدیم.

ومن حقهم على األقل أن يرفعوا صوتهم بمظاهرات ويقولون فيها للعالم 
أن من يحكمون العراق اليوم ولألسف مجرد مجموعة لصوص 

وعصابات مافيوية يعبثون بالبلد وبمقدرات الناس وبحياتهم وبأرزاقهم 
ويعتقلون من يريدون اعتقاله وفق قانون الغابة "من غلب على شيء 

فعله" !



یکی از حقوق آن ها این است که صدای خود را در تظاهرات بلند کنند و 
در آن به جهانیان بگویند: متاسفانه افرادی که امروزه در عراق زندگی 

می کنند، مجموعه ای از دزد ها وگروه های مافیایی هستند که با شهر و 
مسائل مردم و زندگی آن  ها و روزیشان بازی می کنند، و هر فردی را که 

بخواهند - طبق قانون جنگل - زندانی می کنند. "هر فردی به زور به 
مسئله ای دست پیدا کند، آن را انجام می دهد"

أعتقد أن هذا حق من حقوقهم وليس ألحد أن يسلبهم هذا الحق. 

فکر کنم این یکی از حقوق آن هاست، و کسی نمی تواند آن ها را از این 
حقّ باز دارد.

لكن فقط من يشارك من املؤمنني في هذه املظاهرات املفروض أن يشارك 
كونه عراقي وله حق مسلوب وليس لكونه مؤمن بهذه الدعوة فرجائي 

منهم االلتزام بعدم رفع أي الفتة أو راية تشير اليهم كجهة معينة من 
ابناء الشعب العراقي كما أرجو منهم تجنب أي مطلب فئوي يخص 

الدعوة واملؤمنون بها وإنما فقط االلتزام ببيان فساد نظام الحكم في 
العراق وفشله في تحقيق أدنى مقومات الحياة الكريمة للمواطنني. 

هذا فقط أحبتي. لكم املايك.

ولی فقط مومنینی که در تظاهرات شرکت می کنند، به این صورت 
شرکت کنند که عراقی هستند و حقی از آنان َسلب شده است، نه به 

عنوان فردی که به این دعوت ایمان دارد، امیدوارم که آن ها ُملزم به این 
باشند که هیچ بَنر یا پرچمی که اشاره به آن ها دارد را بلند نکنند، 

مانند قسمت معینی از فرزندان مردم عراق، همان طور که امیدوارم آن ها 
از هر مطلب حزبی که مرتبط به دعوت و مومنین به آن است، دوری 

کنند، وفقط به این ُملزم باشند که فساد نظام حکومت در عراق را بیان 
کنند و شکست آن ها در ُمحقق نمودن کم ترین حّد چارچوب های زندگی 

آبرومندانه برای هم وطنان (را بیان کنند).



عزیزانم: فقط به این نکته توجه کنید. مایک برای شما.
 

األستاذ أحمد حطاب مدير قناة املنقذ العاملي / مقدم البرنامج :

استاد احمدحطاب، مدیر شبکه املنقذ العاملی/ مجری برنامه: 

 أشكرك سيدنا جزاك اهلل خير الجزاء.

آقای ما از شما تشکر می کنیم، خدا به شما پاداش خوبی دهد.

 أيضا في اآلونة األخيرة سمعنا بعض األصوات التي ألف العراقيون 
نشازها والتي يؤشر العراقيون عليها وضوح الفساد، مثال وجهت 

بعض االتهامات للدعوة اليمانية أنها هي السبب في التحريض على 
املظاهرات وهذا واضح بالتحليل أو اللقاء الذي أجرته قناة العراقية مع 

السيد عمار الحكيم والذي أكد فيه على قضية أن بعض الجهات غير 
املنخرطة بالعملية السياسية والتي أعلنت التعبئة العامة بالجنوب ـ 

وهذا واضح ألن الجهة الوحيدة التي لم تنخرط في الدعوات السياسية 
وفي الحكومة هم أنصار االمام املهدي ـ وقال ان هذا جاء إلرباك األمن 
في املحافظات الجنوبية .. هذا كان مضمون كالمه تقريبا وقد أكد هذا 
الكالم تصريح جالل الدين الصغير باعتباره تابعا لنفس املنهج واملبدأ 

حيث أنه اتهم الدعوة اليمانية مباشرة وقال أن الدعوة اليمانية هي 
التي تقود هذه املظاهرات.

همچنین چند وقت پیش بعضی از صداهایی به گوش رسیده است که 
عراقی ها به ناهنجاری آن عادت کردند، و به واسطه آن عراقی ها به این 

اشاره می کنند که فساد روشن است، مثالً بعضی از تهمت ها را به 
دعوت یمانی متوجه نمودند، (و می گویند:) دعوت یمانی علت تشویق 

(مردم) به تظاهرات است، و این با توجه به تحلیل روشن است، یا 



دیداری که شبکه "عراقیه" با آقای عمار حکیم داشته است، و او در آن 
به مطلبی تاکید نموده است که بعضی از گروه هایی که در مسائل 

سیاسی وارد نیستند، بسیج عمومی در جنوب عراق اعالم نمودند، این 
مطلب روشن است، چون تنها گروهی که در مسائل سیاسی و حکومت 

وارد نشدند، انصار امام مهدی ع هستند. و (عمار حکیم)  گفته است: 
این افراد آمدند تا امنیت را در استان های جنوبی (عراق) از بین ببرند، 

تقریباً این مضمون سخن ایشان بود، و این سخن را تصریح نمودن 
جالل الدین صغیر، تایید می کند، به این خاطر که او همان روش و 

َمنهج را دنبال می کند، و ایشان مستقیماً دعوت یمانی را ُمتهم نموده 
است، و گفته است: دعوت یمانی است که این تظاهرات را رهبری 

می کند، 

أنتم سيدنا كيف تنظرون إلى هذه االتهامات وبماذا تردون عليها؟ 

آقای ما، نظر شما در مورد این تهمت ها چیست و چه پاسخی 
می دهید؟

 

اإلمام أحمد الحسن (عليه السالم) : 

سید احمد الحسن ع:

حياكم اهلل. 

درود خدا بر شما،



املظاهرات ليست ورقة داعشية، وأعتقد أن ضربتهم االستباقية كما 
يسمونها دائما فشلت هذه املرة فشال ذريعا وانقلبت عليهم، كما أالحظ 

في الظاهر أنها انقلبت عليهم، 

تظاهرات نقشه داعش نیست، و فکر کنم حمله پیش دستانه آن ها - همان 
گونه که همیشه آن را به این نام می نامند - این بار شکست بَدی 

خورده اند و (نقشه آن ها) به خودشان بازگشته است، همان گونه که در 
ظاهر مشاهده می کنیم که به خودشان بازگشته است،

وأصبحت مواقفهم التي سجلوها ضد هذه املظاهرات نقطة سوداء في 
تاريخهم وسيعجزون عن محوها وهم فعال يحاولون تبرير أقوالهم 

واتهاماتهم للمتظاهرين بعد أن فشلت في خلق مواجهة بني األجهزة 
األمنية واملتظاهرين، 

وموضع گیری ضدِّ تظاهرات آن ها، نقطه سیاهی در تاریخ آن ها ثبت 
نموده است، و از َمحو نمودن آن ناتوان هستند، و آنان در این زمان 

می خواهند سخنان و تهمت های به  تظاهرکنندگان را توجیه کنند (و از 
گردن خود ساقط کنند) بعد از اینکه در به وجود آوردن برخورد بین 

نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان شکست خوردند،

يحاولون اآلن تبريرها وكما يبدو من خالل تصريحات بعضهم فإنهم 
كانوا يراهنون على هذه الورقة التي لعبوها جيدا منذ سقوط النظام 

والى اليوم، وقد، ولألسف (فـ)قد سفكوا الكثير من دماء العراقيني وكان 
آخر دم سفكوه هو دم الشاب منتظر الذي قتلوه في قضاء املدينة. 

االن می خواهند آن را توجیه کنند، همان گونه که از خالل تصریحات 
بعضی از آنان مشخص است، آنان از زمان سقوط نظام(صدام) تا 

امروز روی این برگه شرط بندی می کردند و آن را به بازی گرفتند، 
متاسفانه خون خیلی از عراقی ها را (بر زمین) ریختند، وآخرین خونی 



که ریختند، خون جوانی (به نام) منتظر بود، فردی که او را در منطقه 
"ُمَدیِنه" کشتند،

ويجب أن يحاسبوا على هذه األمور، على صوالتهم وجوالتهم 
وخوضهم في دماء العراقيني أو العبث الذي مارسوه يجب أن يحاسبوا 

عليه. 

و به خاطر این کارها باید حساب پس دهند، به خاطر چیره شدن و 
جوالن و فرو رفنت آن ها در خون های عراقی ها، یا بازی ای که آن را 

انجام دادند، باید (آن ها) به خاطر آن حساب پَس دهند.

أما سرايا القائم التي تحدث عنها السيد عمار الحكيم فإذا كان يجهل 
واقعها وما هو هدفها فعليه أن يتابع ما نقول ولقد أوضحت أكثر من 
مرة أن هدف سرايا القائم هو الدفاع عن املقدسات واألرض والعرض 
وليس لنا أي هدف لزعزعة جنوب العراق كما يدعي، والعراقيون هم 

أبناؤنا وأهلنا وعشائرنا وهو ليس بأحرص منا عليهم وهذا أكيد. 

اما سرایاالقائم (گُردان های قائم) که سیدعمارحکیم در مورد آن سخن 
گفته است، اگر در مورد واقعیت آن و هدف آن آگاهی ندارد، باید 

سخنانی که می گوییم را دنبال کند، و چند بار روشن نمودم که هدف 
سرایاالقائم دفاع از مقدسات و سرزمین و آبرو است، و هدفی برای 

ناآرام نمودن جنوب عراق نداریم - همان گونه که او بیان کرد - ، 
عراقی ها فرزندان ما و خانواده ما وعشائر ما هستند، و ایشان نسبت 
به آن ها (عراقی ها) بیشتر از ما به فکر آن ها نیست، و این مطلب قابل 

تاکیدی است.

أما إذا كان اعتراضه على كوننا غير منخرطني بالعملية السياسية في 
العراق فالحمد هلل هذا شرف للمؤمنني يحسونه تماما اليوم ويحمدون 



اهلل أنهم لم يكونوا طرفا في نهب وتبذير أموال العراق وحتى أنهم لم 
يكونوا شهودا على ذلك. 

اما اینکه اعتراض می کند(و می گوید:) ما در مسائل سیاسی عراق وارد 
نشدیم، الحمدهلل این شرفی برای مومنین است، و امروزه آن را احساس 

می کنند، و خدا را ستایش می کنند، به خاطر اینکه عده ای از افرادی 
نیستند که اموال عراق را چپاول و اِسراف می کنند،

الحمد هلل أننا لسنا طرفا في هذه العملية السياسية ولم نستول على 
األراضي والعقارات التي استوليتم عليها في بغداد وغيرها يا سيد 
عمار. وننتظر من د. حيدر العبادي أن يحاسب كل من استغل النفوذ 

ليترفه على حساب الفقراء ـ إذا كان فعال جاد فيما قال ويريد االصالح 
ـ . 

الحمدهلل ما گوشه ای از افرادی نیستیم که در مسائل سیاسی دخالت 
می کنند، و حتی شاهد آن هم نبودند، و بر زمین ها و آبادی هایی که در 

بغداد و غیر آن دست بُردید، دست نبردند، از سیدعمار، و از دکتر 
حیدرالعبادی انتظار داریم که افرادی که از نفوذ خود استفاده نمودند 
تا بر فقراء پیشی بگیرند و ُمرَفّه شوند را، مورد حساب قرار دهد، البته 

اگر در سخنی که گفته است، جدی است و می خواهد اصالح کند.

أما االتهام بأننا نقود هذه التظاهرات أو حتى بعضها فغير صحيح 
تماما وهو مجرد افتراء وكالم باطل وعار عن الصحة وال أعتقد أن هناك 

أحد يمكن أن يخدع بهذا الكالم اآلن خصوصا بعد أن تبني أن كل 
العراقيني تظاهروا للتعبير عن رفض هذه الجماعات الفاسدة. 

اما تهمِت اینکه ما این تظاهرات را رهبری می کنیم یا حتی بعضی از 
آن را، این مسئله اصالً صحیح نیست، و فقط یک اِفتراء و سخن باطل و 
اشتباه است، و فکر نکنم - مخصوصاً االن - امکان داشته باشد و فردی 



با این سخن فریب بخورد، بعد از اینکه روشن شد که همه عراقی ها 
برای رهایی از این گروه های فاسد تظاهرات کردند.

بل أنا من هنا أطلب من املؤمنني أن ال يخرجوا بتظاهرة إذا كانوا هم 
أغلبية فيها بحيث يمكن أن تحسب هذه املظاهرة على الدعوة. 

و من از این جا، ازمومنین می خواهم که در تظاهراتی که بیشترین 
مقدار آن هستند، شرکت نکنند، به گونه ای که این تظاهرات علیه دعوت 

استفاده شود.

كما أنصح املجلس أن يغيروا طريقتهم في التعامل مع اآلخرين ويتخذوا 
طرق أفضل لتقييم اآلخرين وال داعي ألن يكنوا لنا العداء فواهلل يضرهم 

كثيرا. 

همان گونه که مجلس را نصیحت می کنم که در برخورد با دیگران، روش 
خود را تغییر دهند، و راهکاری بهتر برای ارزیابی دیگران اتخاذ کنند، 

و دست آویزی ندارند که دشمنی با ما را پنهان کنند (و دشمنی ما را در 
دل داشته باشند) به خدا قسم، این دشمنی زیان زیادی به آنان می زند.

وعموما كثير من الناس تعلم من املسيء ومن املصلح، والحمد هلل، وتعلم 
أننا لم نأت بمن يسميه البغداديون اليوم "واو" أو شيء من هذا القبيل 

وأردنا تسليطه على بغداد بل أنتم من فعل هذا ! وهذا الشخص حتى 
أخته خرجت في الفضائيات تقول أنه سرقها وأنت يا سيد عمار اتيت به 

وأردت تسليطه على رؤوس البغداديني. 

عموماً بیشتر مردم می دانند که بدخواه واِصالح گر کیست، الحمدهلل، و 
می دانند که ما امروز به سوی افرادی از بغدادی ها که "واو" نامیده 
می شوند، نرفتیم، یا مسائلی از این قبیل، واینکه بخواهیم او را بر 



بغداد مسلط کنیم، بلکه شما بودید که این کار را انجام دادید، وحتی 
خواهر این فرد در شبکه های ماهواره ای آمد و گفت: از او دزدی کرده 
است، و تو ای سید عمار او را آوردی و خواستی او را بر مردم بغداد 

مسلط کنی.

على كل حال رحم اهلل أبا فراس عندما قال : 
منكم علية أم منهم؟ وكان لكم شيخ املغنني إبراهيم أم لهم

لكم املايك أحبتي 

در هر حال: خدا ابافراس را رحمت کند، زمانی که این گونه سرود:
منكم علية أم منهم؟ وكان لكم شيخ املغنني إبراهيم أم لهم

عزیزانم مایک برای شما.
 

األستاذ أحمد حطاب مدير قناة املنقذ العاملي / مقدم البرنامج : 

استاد احمدحطاب، مدیر شبکه املنقذالعاملی/ مجری برنامه: 

جزاك اهلل خير سيدنا. وفقك اهلل وأعانك بحق محمد وآل محمد (ص). 

آقای ما، خدا به شما پاداش خوبی دهد، خدا به شما توفیق دهد و به 
حق محمد و آل محمد ص کمکتان کند. 

هناك شيء متعلق بهذا املوضوع وهو مفارقة غريبة بالحقيقة، 
االعتقاالت التي طالت أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) في محافظة 

الديوانية أثناء أدائهم لصالة الجمعة، وأيضا أنصار اإلمام املهدي 
(عليه السالم) في الناصرية. وقد كانت هذه الحالة مواكبة للتظاهرات أو 

بعدها حدثت التظاهرات التي تجري اآلن والتي أصبحت وبال على 
الحكومة وبالذات الفاسدين فيها. 



مسئله ای در رابطه با این موضوع وجود دارد، (یا) در حقیقت با این 
موضوع بی ارتباط است، دستگیری هایی که در استان دیوانیه نسبت 

به انصار امام مهدی ع اثناء اداء نماز جمعه انجام شد، همچنین 
انصار امام مهدی ع در ناصریه، و این موضوع هم زمان با تظاهرات یا 

بعد از تظاهراتی بود که االن اتفاق افتاده است، چیزی که َوبال 
حکومت شده است، مخصوصاً فاسدین آن ها.

فهل ترى سيدنا أن هناك عالقة بني األمرين، أي بني حالة االعتداء على 
األنصار وهم آمنون مساملون وبني الذي يحصل اآلن من مظاهرات ؟

آقای ما، آیا بین این دو مسئله ارتباطی وجود دارد، بین دستگیری 
انصار که ایمان دارند و دنبال مساملت هستند وبین اتفاقاتی که االن در 

تظاهرات افتاده است؟
 
 

اإلمام أحمد الحسن (عليه السالم) : 

سید احمد الحسن ع:

حياكم اهلل. 
نعم، هم قاموا باعتقال عدد من املؤمنني في شهر رمضان األخير، وحتى 

لم تكن هناك حرمة لشهر رمضان وأودعوهم السجن دون أي تهمة 
حقيقية وإنما فقط يتصرفون ولألسف كعصابات، وال فرق بني تصرفاتهم 
وبني تصرفات سلفهم من البعثيني. فهم يعيدون تاريخ البعثيني وظلمهم 

في نفس الوقت الذي ينتقدون فيه ظلم البعثيني. 

درود خدابرشما، 



بله آن ها تعدادی از مومنین را در ماه رمضاِن قبل دستگیر نمودند، 
حتی برای ماه رمضان احترامی قائل نیستند، و آن ها را بدون اتهام 
حقیقی ای وارد زندان نمودند، متاسفانه آن ها مثل گروه های پر قدرت 

عمل می کنند، و فرقی بین کار آن ها و کار گذشتگان بَعثی آن ها وجود 
ندارد، آن ها تاریخ بَعثی ها و ستمشان را تکرار می کنند، در حالی که آن 

ها از ستم بَعثی ها اِنتقاد می کنند.

اآلن د.حيدر العبادي يقول أنه يريد االصالح. طيب أخرج هؤالء املساكني 
الذين اعتقلوا في الناصرية والديوانية ! حقق في أمرهم وانظر هل 

لديهم أي جريمة ! أم أنها مجرد اعتقاالت تعسفية ؟! وإذا كانوا أبرياء 
أليس املفروض تعاقب السلطة التي ظلمتهم بهذه املحافظات ؟! ننتظر 

وسنرى إن كان هناك تصرف للدكتور حيدر العبادي لتحقيق العدل ورفع 
الحيف والظلم عن املظلومني. 

دکتر حیدر عبادی االن می گوید که می خواهد اِصالح کند، خوب، این 
فقیرانی که در ناصریه و دیوانیه زندانی نمودید، آزاد کنید، در مورد 
موضوع آن ها تحقیق کنید، ببینید آیا آن ها ُمرتکب ُجرمی شدند؟ یا 

فقط دستگیری های متخلفانه و دلخواه بوده است؟ و اگر آن ها بیگناه 
هستند، آیا نباید حکومتی که در آن استان به آن ها ستم نموده است را 

مورد عقاب قرار داد؟ منتظر می مانیم و می بینیم که آیا دکتر حیدر 
عبادی برای محقق نمودن عدل و برطرف کردن ظلم و ستم از 

ستم دیدگان کاری انجام می دهد.

أما سؤالك عن العالقة فيمكن أن يراها من يرون اهلل قبل كل شيء ومع كل 
شيء وبعد كل شيء كما كان اإلمام زين العابدين علي بن الحسني 

(صلوات اهلل عليه). وأعتقد أن قتلهم الشاب منتظر في قضاء املدينة 
وهي املنطقة التي عاش فيها آبائي وانطالق شرارة البداية لهذه 

املظاهرات التي عمت العراق من تلك املنطقة رسالة واضحة للعالقة .. 
ولكن كما قلت ملن يرون اهلل وليس ملن أعمتهم الدنيا والشهوات ومن إذا 



اخرج يده لم يكد يراها .. فهؤالء هذا الكالم غير موجه لهم .. وهم ال 
يفهمون لغة اهلل. 

اما سوالی که در مورد ارتباط آن پرسیدی، افرادی که خدا را قبل از 
هرچیز و همراه هر چیز و بعداز هر چیز می بینند، این مسئله را 

می بینند، همان گونه که امام زین العابدین - علی بن حسین ع - 
این گونه بود. و فکر کنم که کشنت آن جوان - منتظر - توسط آن ها در 

منطقه ای که پدران من در آن زندگی می کردند، و آغاز نخستین جرقه های 
این تظاهراتی که عراق را فرا گرفت - از آن منطقه - نامه ای روشن برای 

این ارتباط است، ولی همان طور که گفتم، برای افرادی که خدا را 
می بینند، نه افرادی که دنیا وشهوات آنان را کور نموده است، و نه 
فردی که وقتی دستش را بیرون می آورد، نمی تواند آن را ببیند، این 

سخنان متوجه این افراد نیست، آن ها زبان خدا را نمی فهمند.

لكم املايك 

مایک برای شما. 
 

األستاذ أحمد حطاب مدير قناة املنقذ العاملي / مقدم البرنامج : 

استاد احمدحطاب، مدیر شبکه املنقذالعاملی/ مجری برنامه:

جزاك اهلل كل خير. 
سيدنا منذ سنني عديدة سمعنا منكم نصائح وتحذيرات للشعب العراقي 

من االنتهاء إلى هذه النتائج الكارثية التي عمت البالد والعباد اليوم 
وقد حذرت حتى الحكام حينها، وأذكر أن هذا الكالم كان منذ عام 2003. 

وسبحان اهلل هذه كلها إخبارات غيبية املفروض أن تتعظ الناس بها 
وتستفيد منها ملعرفة الحق. 



خدا به شما تمام خوبی را دهد،
 آقای ما، از چند سال پیش از شما - برای مردم عراق - نصیحت ها و 

تحذیراتی (هشدارهایی) برای پایان دادن به این نتیجه های سخت که 
امروز شهرها و مردم را در برگرفته است، شنیده ایم، و حتی حاکمان را 

در آن زمان (از این موارد) با خبر نمودید، فکر کنم این سخن از سال 
۲۰۰۳ آغاز شد، سبحان اهلل همه این ها خبرهای غیبی بود و باید مردم 

از آن موعظه می گرفتند و برای شناخت حق از آن استفاده می کردند.

السؤال هو كالتالي: كيف أمكنك التنبؤ بذلك وعلى أي أساس كنت 
تستند في إطالق تحذيراتك خصوصا أن التحذيرات واإلخبارات بها 

جانب سياسي وجانب غيبي ملكوتي؟

سوال این است: چگونه برای شما امکان داشت که در مورد این مسائل 
پیش گویی کنید، و خبرهای شما بر چه دلیلی تکیه می کرد، مخصوصاً 

اینکه این تحذیرات (هشدارها) و خبرها هم جنبه سیاسی دارد و هم 
جنبه غیبی و ملکوتی؟

 

اإلمام أحمد الحسن (عليه السالم) : 

سید احمدالحسن ع:

حياك اهلل أستاذ أحمد وحياكم اهلل جميعا .. جميع الحضور. 

استاد احمد درود خدا بر شما و درود خدا بر همه شما حاضران.

أعتقد أن ادعائي الوصية يفسر هذا األمر وكثير من املؤمنني يمكن أن 
يريهم اهلل رؤى بما يحدث مستقبال وتحدث فعال. 



فکر کنم ادعای من به وصیت این مسئله را تفسیر می کند، و برای 
بسیاری از مومنین امکان دارد، که خداوند آن ها را از اتفاقاتی که در 

آینده و االن می افتد، با خبر سازد،

وبالتالي من باب أولى ومن املؤكد أن اهلل يعلم خليفته في أرضه ببعض 
الغيب وعلى األقل على قدر الحاجة والضرورة التي تتطلبها رسالته 

وأدائها على الوجه املطلوب منه. يعني هذا أمر مفسر. 

از َمنظر دیگر که قابل تاکید است: خداوند خلیفه خود را به بعضی از 
غیب با خبر می سازد، حداقل به اندازه نیاز و ضرورت که دعوت او و 

ادای آن به صورت مطلوب آن را می طلبد، این مسئله ای است که توضیح 
داده شد.

هذا ما لدي. لكم املايك

این مطلب من است. مایک برای شما.
 

األستاذ أحمد حطاب مدير قناة املنقذ العاملي / مقدم البرنامج : 

استاد احمدحطاب، مدیر شبکه املنقذالعاملی/ مجری برنامه: 

حياك اهلل سيدنا. جزاك اهلل خيرا. 

آقای ما درود خدا بر شما، خدا به شما پاداش خیر دهد، 



هناك موضوع آخر أيضا يخص السياسة، بعض السياسيني ـ عباس 
البياتي تحديدا ـ سمعناه يصرح أن املظاهرات انتهت حتى قبل أن 

تنطلق عصر الجمعة املاضية وأن وقتها انتهى ـ بحسب قوله هو ـ في 
الساعة الواحدة من ظهر الجمعة (ألن هذا هو موعد انتهاء خطبة 

الجمعة في كربالء املقدسة ملمثل املرجعية السيد احمد الصافي)، وقال 
أنه قد أوعز فيها لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن يكون اكثر 

جرأة وشجاعة ويضرب املفسدين بيد من حديد، فهو ربط قضية 
السياسة بالدين أو تدخل رجال الدين بالسياسة وأن زمام االمور بيدهم.

همچنین موضوع دیگری در مورد سیاست وجود دارد، بعضی از 
سیاسی ها، مشخصاً عباس بیاتی، از او شنیدیم که تصریح کرد 

(وگفت:) تظاهرات، قبل از آغاز عصر جمعه قبل به پایان می رسد و وقت 
آن به اتمام رسیده است. ساعت ۱ روز جمعه، چون این ساعت، زمان 

به پایان رسیدن خطبه جمعه در کربال مقدس توسط نماینده مرجعیت - 
سیداحمدصافی - است، و گفت: به حیدر عبادی، نخست وزیر عراقی 

اشاره کرده است که جرات و شجاعت باید بیشتر از این باشد و 
مفسدین را با دستی آهنین در هم بکوبند، ایشان قضیه سیاست را به 

دین مرتبط نمود یا دخالت نمودن مردان دینی در سیاست، و اینکه زمام 
کارها به دست آن هاست.

فكيف تقيم سيدنا تدخل املؤسسة الدينية في النجف األشرف باألحداث 
الجارية في العراق؟

نظر آقای ما در مورد دخالت نمودن مؤسسه دینی نجف اشرف در 
اتفاقات جاری عراق چیست؟

 

اإلمام أحمد الحسن (عليه السالم) :
 

سید احمدالحسن ع:



حياكم اهلل. 

درود خدا بر شما، 

حقيقة هو لم يبدأ املظاهرات حتى ينهيها، ال هو وال مجلس النواب وال 
اآلخرين. 

در حقیقت ایشان باعث شروع شدن تظاهرات نشده است تا آن را به 
پایان برساند، نه او و نه مجلس نمایندگان و نه دیگران.

الشعب بدأ املظاهرات وإذا قرر الشعب انهاء املظاهرات فهذا أمر يخص 
الشعب. مسألة أنه يقرر انتهاء املظاهرات .. هذا بعيد عن الواقع ! 

مردم تظاهرات را آغاز نمودند، و زمانی که مردم بخواهند تظاهرات را 
به پایان می رسانند، این مسئله ای است که ُمرتبط به آن هاست، مسئله 
اینکه اوست که تظاهرات را به پایان می رساند،.. این از واقعیت به دور 

است!

أما املرجعية الدينية في النجف فهي عراب الدستور والعملية السياسية 
في العراق، تتدخل دائما منذ عام 2003 وإلى اليوم و(هي) تتدخل على 
الدوام. والعراق أيضا بتراجع مستمر على كل املستويات منذ عام 2003 

وإلى اليوم. هذا هو تقييمي. وإن كنت أعتقد أن االمر ال يحتاج أن 
يقيمه أحد، وهو واقع بارز أمام الجميع ولكن بعض الناس ال يريدون 

رؤيته بهذه الصورة رغم وضوحها. 

اما مرجعیت دینی در نجف، آن ها قانون اساسی متغیر و مسائل 
سیاسی در عراق هستند، دائماً از سال ۲۰۰۳ تا امروز - همیشه - 

(درکارها) دخالت می کنند، همچنین عراق از سال ۲۰۰۳ تا به امروز، در 



تمام مسائل در حاِل سقوط است، این تحلیل من است. و فکر کنم این 
مسئله نیاز به تحلیل ندارد، و واقعیتی روشن جلوی(چشم) همه است 

ولی - با این که روشن است - بعضی ها نمی خواهند آن را ببینند.

وطبعا هم مطالبون بتفسير اقتران تدخلهم وقيادتهم للعملية السياسية 
طيلة الفترة املاضية بهذا التراجع الذي حصل للواقع املعيشي 

واإلنساني وحتى األخالقي في العراق. 

و طبعاً آن ها باید دلیل هم زمانی دخالت آن ها و رهبری آن ها در مسائل 
سیاسی - در این زمان گذشته - و این سقوطی که در روزمره(مردم) و 

(زندگی) انسانی و حتی اخالقی آن ها در عراق پیش آمده است را بیان 
کنند.

أما التدخل األخير للمرجعية ومناشدتهم للدكتور حيدر العبادي أن 
يضرب الفاسدين أو السراق بيد من حديد فقد فهمه بعض الناس، مثال، 

فهمه بعض الناس على أنه محاولة إنقاذ للحكومة أو ركوب ملوجة 
غضب الشارع العراقي التي بدت واضحة في األيام السابقة. 

اما دخالت اخیر مرجعیت و توصیه آن ها به دکتر حیدرعبادی و اینکه 
فاسدین یا دزدها را با دستی آهنین در هم بکوبند، این مسئله را 

بعضی از مردم متوجه شدند، مثالً مردم آن را این گونه متوجه شدند که 
این کار، راه حلی برای نجات حکومت یا سوار شدن بر موج خشم 

خیابان های عراق است که در روزهای سابق روشن است.

وعلى كل حال اآلن العراق انتهى إلى وضع مزر ال يمكن السكوت عليه، 
وإذا كانت املرجعية تؤيد التظاهرات فهذه خطوة جيدة وصحيحة 

ولتتفضل املرجعية بوضع ورقة حلول تعلنها للناس وتسلمها للعبادي 
حتى يكون األمر واضح للناس، أما فقط القول .. قول الضرب بيد من 



حديد فيمكن مثال أن يستغله الدكتور حيدر العبادي أو الطبقة املحيطة 
به لتصفية خصومهم السياسيني ال أكثر وال أقل، يعني أنا ال أتهمه 

ولكن أقول يمكن أن يستغل .. أن يفعل هذا. 

در هر حال، وضعیت عراق خوارکننده است و نمی توان در برابر آن 
سکوت نمود، اگر مرجعیت تظاهرات را تایید می کنند، این قدمی زیبا و 
صحیح است، باید مرجعیت لطف کند و راه کارهای خود را در برگه (یا 

نامه)ای بنویسد و برای مردم آشکار کند و آن را به عبادی بدهند، تا 
اینکه مسئله برای مردم روشن شود، اما فقط سخن... سخن کوبیدن با 

دستی آهنین، مثالً امکان دارد دکتر حیدر عبادی یا افرادی که دور و بَر 
او هستند، از آن استفاده کنند و دشمناِن سیاسی خود را از بین ببرند، 

نه بیشتر و نه کمتر، من به ایشان تهمت نمی زنم ولی می گویم: امکان 
دارد از آن استفاده کنند، و این کار را انجام دهند.

هذا ما لدي أحبتي. لكم املايك.

عزیزانم، این مطلب من بود، مایک برای شما.

األستاذ أحمد حطاب مدير قناة املنقذ العاملي / مقدم البرنامج : 

استاد احمدحطاب، مدیر شبکه املنقذالعاملی/ مجری برنامه:

جزاك اهلل خير الجزاء سيدنا. 

آقای ما، خداوند به شما پاداش خیر دهد،



هناك أيضا موضوع يخص نفس السياق السياسي وهو إصدار 
العبادي للورقة اإلصالحية التي تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس 

الجمهورية وأيضا نواب رئيس الوزراء وتخفيض عدد الحمايات وبعض 
التخصيصات واإلمتيازات التي أدت إلى إنهاك املال العام وإفراغ 

خزينة الدولة. وهذه الورقة فعل بعضها بعد أن صادق البرملان عليها 
باأليام الفائتة. 

همچنین موضوع دیگری در مورد همان مسئله سیاسی وجود دارد، 
اینکه عبادی برگه اصالحیه ای را اعالن نموده است و در آن جایگاه های 

نمایندگان رئیس جمهور ُملغی شده است، همچنین رئیس وزراء، و کم 
کردن مقدار هزینه ها و بعضی از بودجه ها و امتیازها، مواردی که 

باعث از بین رفنت امواِل عمومی و تمام شدن خزانه دولت می شود؛ 
بعضی از موارد این برگه (یا نوشتار) را - بعد از اینکه پارملان، آن را 

تایید کرد - در روزهای اخیر، عمل نمود.

فهل ترى سيدنا أن مثل هذه اإلصالحات كافية للقضاء على الفساد 
املستشري، فالفساد نخر في جميع مفاصل الدولة والحكومة بل بلغ إلى 

ذروته وهل يرجع هذا مال الشعب املنهوب وتوفير الخدمات للناس ؟

آقای ما، نظر شما این است که این اصالحات برای از بین بردن فساِد 
همه گیر کافی است، فساد در تمامِ بخش های دولت و حکومت وارد شده 

است، بلکه به اوج خود رسیده است، آیا اموال چپاول شده مردم باز 
می گردد و (دوباره) خدمات برای مردم آماده می شود؟

اإلمام أحمد الحسن (عليه السالم) : 

سید احمدالحسن ع:



حياكم اهلل. 

درود خدا بر شما،

ال أعتقد أبدا أن إلغاء كم منصب يقدم أو يؤخر ! 
لن يوفر إلغاء كم راتب شهري مبلغ له قيمة حقيقية يؤثر في خزينة 

الدولة. 

فکر نکنم الغاء نمودِن مقداری از جایگاه(ها) چیزی را جلو یا َعقب ببرد 
(و چیزی را عوض کند) !

الغاء نمودن مقداری از حقوق ماهیانه مبلغی نیست که در خزانه دولت 
تاثیری داشته باشد.

أما الحمايات فخفضها ال يعني إلغاء األموال التي تصرف لهم، 
فبالنتيجة هم موظفون ستستمر الدولة بصرف رواتبهم وغاية ما في 

األمر سيتم نقلهم للخدمة في مكان آخر.

اما امتیازها، پایین آوردن آن به معنای الغاء و از بین بردن اموالی که 
صرف آن ها شده است، نمی باشد، در نتیجه آن ها کارمند هستند، و 

انتهای کار این است که آن ها را برای کار، به مکان دیگری انتقال 
می دهند.

 وبعض الناس تقول أن إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء والجمهورية، 
نواب رئيس الجمهورية، يقولون تستهدف السيد نوري املالكي إلنهاء 

حياته السياسية ـ الناس هكذا يقولون ـ ! 

بعضی ها می گویند: الغاء جایگاه های نمایندگان وزراء و جمهوری - 
نمایندگان رئیس جمهور - هدفش آقای نوری مالکی است، برای به پایان 

رساندن زندگی سیاسی او، مردم این گونه می گویند!



وفي كل األحوال فإن مشاكل العراق االقتصادية والعسكرية لن تحل إذا 
تم تكسير عظام السيد نوري املالكي بمطرقة اليد الحديدية التي قدمتها 

املرجعية للدكتور العبادي .. هذا ما أعتقده، أتصور هكذا األمر. 

در هر حال، مشکالت اقتصادی و لشکری عراق هرگز حل نمی شود، اگر 
استخوان های آقای نوری مالکی با چکش دست آهنینی که مرجعیت به 
دکتر عبادی تقدیم کرده است، در هم شکسته شود..، این نکته ای ست که 

نظر من است، این مسئله را این گونه تصور می کنم.

أيضا بالنسبة لي أعتقد أن هذا األمر ال يقدم وال يؤخر، النتيجة .. 
سيبقى الحال على ما هو عليه وستبقى األزمات مستمرة. 

همچنین به نظر من این مسئله چیزی را عوض نمی کند، نتیجه این 
است که.. این وضعیت هم چنان باقی می ماند ومشکالت ادامه دارد.

ثم أين كان السيد العبادي واآلخرين قبل هذا ؟ هل كانوا ال يعلمون 
بالفساد وبحال البلد أم أن خروج الناس صحاهم من نومهم العميق 

وأجبرهم على االعتراف بأن هناك فساد ومنظومة حكم فاسدة وليتهم 
أيضا يعترفون أنهم جزء من هذا الفساد ..(أما) هم حتى ال يعترفون .. 

(بل) كل واحد منهم يلقي اللوم على اآلخرين ! 

عالوه بر این، آقای عبادی ودیگران، قبل از این مسائل کجا بودند؟ آیا از 
فساد و وضعیت شهر(ها) آگاهی نداشتند، یا اینکه بیرون آمدن مردم، 

آن ها را از خواب عمیقشان بلند کرد، و آن ها را مجبور به اعتراف کرد که 
فسادی وجود دارد، و مجموعه حکومت فاسد وجود دارد، همچنین ای 

کاش، اعتراف می کردند که آن ها خودشان بخشی از فساد هستند..، 



ولی آن ها اعتراف نمی کنند..، و هر کدام از آن ها، دیگری را سرزنش 
می کنند،

حتى د.حيدر العبادي يلقي اللوم كله على من سبقوه وكأنه لم يكن جزء 
أساسي من منظومة حكمهم وداعم ومؤيد لهم ! 

يتكلم عنهم اليوم وكأنه كان في صفوف املعارضة لهم !
 عجيب واهلل .. هؤالء يتلونون مع املحيط وليس لديهم أي ثوابت. 

حتی دکتر حیدر عبادی تمام گذشتگان خود را سرزنش می کند، مثل 
اینکه ایشان بخش اصلی حکومت و ستون و تاییدکننده آن ها نبوده 

است!
 امروز در مورد آن ها سخن می گوید، و اِنگار ایشان در جبهه مخالف 

آن ها بوده است!
 به خدا قسم عجیب است،.. آن ها با توجه به محیطشان رنگ عوض 

می کنند و هیچ (ریشه) ثابتی ندارند.

ثم أريد أن أوجه سؤال لألحبة املتظاهرين وهو: هل يقبل املنطق السليم 
أن املجموعة أو الحزب الذي حكم العراق طيلة الفترة السابقة ويتهمه 

اآلخرون بأنه دمر العراق ونهب ثرواته هو نفسه الذي يتكفل االصالح ؟! 
ننتظر الجواب وإن كان الجواب واضح ..! 

می خواهم از دوستان تظاهرکننده سوالی بپرسم: آیا منطق سلیم قبول 
می کند که مجموعه یا حزبی که در مدت زمان گذشته در عراق حکومت 

کرده است و بقیه او را متهم به این کنند که عراق را از بین برده اند و 
ثروت های آن را چپاول نمودند، این مجموعه اصالح را بر دوش بگیرد؟

منتظرپاسخ هستیم، هر چند پاسخ روشن است، 

لكم املايك أحبتي.



دوستان من مایک برای شما.

األستاذ أحمد حطاب مدير قناة املنقذ العاملي / مقدم البرنامج : 

استاد احمدحطاب، مدیر شبکه املنقذالعاملی/ مجری برنامه: 

جزاك اهلل خيرا سيدنا. 

آقای ما خدا به شما پاداش خیر دهد،

سمعنا مؤخرا تصريحات للمالكي يهدد فيها املتظاهرين بشالالت من 
الدماء إن استمروا باعتصاماتهم ! 

كيف تقيمون مثل هذه التهديدات سيدنا ؟

در این اواخر از مالکی شنیدیم که تظاهرکنندگان را به راه انداخنت 
جویبارهایی از خون تهدید نموده است.

آقای ما، تحلیل شما در مورد این تهدید ها چیست؟

اإلمام أحمد الحسن (عليه السالم) :

سید احمدالحسن ع:

 حياكم اهلل. 

درود خدا بر شما،



إذا كان يقصد تهديد املتظاهرين بالقتل، هذه التصريحات، إذا كان 
يقصد تهديد املتظاهرين فهو يرتكب خطأ آخر ! وعموما هو ليس رئيس 

الوزراء. 
اآلن رئيس الوزراء هو د.حيدر العبادي وكما يبدو فهو إلى اآلن شخص 

ال يميل إلى لغة العنف والقتل وسفك الدماء. 

اگر منظور او تهدید تظاهرکنندگان به قتل است، اگر از این موضع گیری 
قصد تهدید تظاهرکنندگان را دارد، او مرتکب خطای دیگری شده است، 

به هر حال ایشان نخست وزیر نیست.
االن نخست وزیر دکتر حیدر عبادی است، همان طور که تا االن روشن 

است ایشان فردی است که به زبان زور و قتل و خون ریزی متمایل 
نشده است.

وأيضا أنصح الحكومة ان يتركوا لغة التهديد املبطن. فاملتظاهرين ال 
يريدون االصطدام بالقوات االمنية ولن يسمح أغلبية املتظاهرين ألحد 
أن يخرب مظاهراتهم باالصطدام بالقوات االمنية، واالصطدام بالقوات 
األمنية أيضا يصب بمصلحة الحكومة ويصب أيضا بمصلحة داعش 

وليس بمصلحة املتظاهرين، وبالتالي فليست أولوية .. اللهم إال إذا 
كانوا هم يتقصدون أن يأتون ويصطدمون باملتظاهرين .. فهذا أمر 

آخر ! 

همچنین حکومت را نصیحت می کنم که از زبان تهدید غیرمستقیم (و 
پنهان) دست بر دارند، تظاهرکنندگان قصد مواجه شدن با نیروهای 

امنیتی را ندارند، و بیشتر تظاهرکنندگان به فردی اجازه نمی دهند که 
تظاهرات آن ها با مواجهه با نیروهای امنیتی از بین رود، همچنین 
مواجهه با نیروهای امنیتی به مصلحت حکومت است، همچنین به 

مصلحت داعش است، ولی به مصلحت تظاهرکنندگان نیست، در 
نتیجه این کار در اولویت نیست، مگر اینکه هدف آن ها آمدن و صدمه 

زدن به تظاهرکنندگان باشد، ولی این مسئله دیگری است.



لكم املايك أحبتي.

عزیزان، مایک برای شما.

األستاذ أحمد حطاب مدير قناة املنقذ العاملي / مقدم البرنامج : 

استاد احمدحطاب، مدیر شبکه املنقذالعاملی/ مجری برنامه: 

جزاكم اهلل كل خير. 

خدا به شما تمام پاداش خوبی را دهد، 

وفق رؤيتك سيدنا لبلد مثل العراق الذي ما بارحه األنبياء واألولياء 
ورساالت السماء، إلى أين يسير العراق وما هو املصير الذي ينتظره ؟ 

آقای ما نظر شما در مورد سرزمینی مثل عراق چیست، سرزمینی که 
پیامبران و اولیاء و رسالت های آسمانی در آن بوده است؟ عراق به 

کجامی رود وچه نتیجه ای درانتظار اوست؟ 

وهل ينتظره وأهله مصير أسوء من هذا الحال الذي هم فيه اآلن ؟ 

آیا عراق واهالی آن منتظر وضعیتی بدتر از این حالتی که دارد، می 
باشند؟

أرجو منك سيدنا أن تسلط الضوء على هذه القضية إذا كانت لديك سعة 
من الوقت.

آقای ما، امیدواریم که اگروقت دارید، این قضیه را روشن کنید.



 

اإلمام أحمد الحسن (عليه السالم) : 

سید احمدالحسن ع:

حياك اهلل أستاذ أحمد وحيا اهلل الحضور جميعا، وإن شاء اهلل وقتي لكم 
اآلن. 

استاد احمد، درود خدا بر شما، و درود خدا بر همه ُحّضار، ان شاءاهلل 
االن وقت من برای شماست.

"تفاءلوا بالخير تجدوه"، أنا أتمنى للعراق وألهله الخير، بالنتيجة 
العراق هو بلدي والناس فيه هم أهلي. 

"فال نیک بزنید تا خوبی به شما برسد " من برای عراق و مردم آن 
خوبی می خواهم، در نتیجه عراق سرزمین من است و مردم آن، مردم من 

هستند.

ولكن الواقع اليوم ولألسف يقول إن العراق متجه إلى حال أسوء ولكن 
العاقبة إن شاء اهلل ستكون الخير كله للعراق وألهل العراق. 

ولی متاسفانه واقعیت امروز می گوید: عراق به وضعیتی بدتر می رود، 
ولی ان شاءاهلل در نهایت تمام خوبی برای عراق و مردم عراق است.



فكلما عظمت النتائج املرتقبة عظمت اآلالم، كلما عظمت األمور التي 
تترقبها وتنتظرها عظمت اآلالم التي تمر بها، وبالتالي فنتوقع أن تعظم 

اآلالم التي نمر بها لنصل إلى تلك النتائج الكبرى. 

هر وقت نتیجه هایی که انتظارآن را داریم، بزرگ تر باشد، دردهای آن نیز 
بزرگ است، و هر وقت مسائلی که انتظار آن را داریم، بزرگ باشد، 

دردهایی که به آن می رسد، بزرگ است، در نتیجه منتظر این هستیم که 
دردهایی که به ما برسد، بزرگ باشد تا به نتیجه های بزرگ تری برسیم.

لكم املايك

مایک برای شما.

األستاذ أحمد حطاب مدير قناة املنقذ العاملي / مقدم البرنامج : 

استاد احمدحطاب، مدیر شبکه املنقذالعاملی/ مجری برنامه: 

جزاك اهلل خيرا سيدنا. 

آقای ما خداوند به شما پاداش دهد، 

هذه هي إرهاصات الظهور، نسأل اهلل سبحانه أن يمكن لكم وأن يفرج 
عن هذه األمة وبخالصها بكم إن شاء اهلل. 

این اتفاقات آغازین زمان ظهور است، از خداوند سبحان می خواهیم که 
برای شما تمکین حاصل کند و برای این اُمت گشایش حاصل کند و 

ان شاءاهلل اُمت را به واسطه شما (از مشکالت) َخالصی بخشد.



رغم أن هذا اللقاء مخصص ملا يجري في العراق من مظاهرات وأحداث 
ولكن القضية الخطيرة اآلن التي ال يمكن إغفالها هي قضية السفيانيني 

أو ما يسمى بـ "داعش"، خصوصا أنهم ال تفصلهم عن مدننا سوى 
كيلومترات قليلة. 

به رَغم اینکه این دیدار، مخصوص اتفاقات عراق مثل تظاهرات و امور 
مشابه آن است، ، ولی مسئله ای که االن نمی توان از آن چشم پوشی 

کرد، مسئله سفیانی هاست، - یا افرادی که "داعش" نامیده می شوند - 
خصوصاً اینکه آن ها از شهرهای ما فقط چند کیلومتر فاصله دارند.

بما أن املوضوع يخص التظاهرات هل برأيك سيستفيد الدواعش من 
الحراك الجاري حاليا بطريقة أو بأخرى ؟

با توجه به اینکه موضوع بحث، تظاهرات است، آیا به نظر شما 
داعشی ها از این حرکت جاری در این زمان - از راه یا چیز دیگری - 

استفاده می کنند؟

اإلمام أحمد الحسن (عليه السالم) : 

سید احمدالحسن ع:

حياكم اهلل. 

درود خدا بر شما، 

بالنسبة للدواعش، أكيد هم يريدون وسيحاولون االستفادة من 
املظاهرات بصورة أو بأخرى. 



درمورد داعشی ها، قطعاً آن ها می خواهند از تظاهرات به هر شکل و 
روش ممکن استفاده کنند

ولكن هذا ال يعني أن التظاهرات أمر خاطئ أو أنها يجب أن تتوقف دون 
الوصول إلى نتائج حقيقية وملموسة. 

و این به این معنا نیست که تظاهرات مسئله اشتباهی است یا اینکه 
باید متوقف شود، بدون اینکه به نتائج حقیقی و ملموسی برسد.

ونحن ندعم كل من يقاتل داعش ويقف بوجههم في هذه الفترة. ونحن 
أيضا شكلنا سرايا القائم كما تعلمون وهم يتدربون باستمرار ولكن إلى 

اآلن منعتهم الحكومة من مقاتلة داعش وهم مستعدين في أي وقت 
لحماية املقدسات واألرض والعرض ولخوض املواجهة مع داعش. 

ما در این زمان، از افرادی که با داعش می جنگند و مقابل آن ها 
می ایستند، حمایت می کنیم. همچنین همانگونه که می دانید، ما 

سرایاالقائم را تشکیل دادیم و آن ها مستمراً تمرین بدنی می کنند. ولی 
تا االن حکومت آن ها را از جنگ با داعش منع نموده است. ولی با این 

حال، آن ها در هر زمانی آماده اند تا از مقدسات و سرزمین و آبرو دفاع 
کنند و برای مواجهه با داعش آماده اند.

أيضا أريد ان أشير أنه يجب أن يلتفت من يتظاهرون إلى أن هناك أكثر 
من جهة دينية وسياسية منتفعة من الفساد وبالتالي تعمل على تمييع 
التظاهرات وتفريغها من األهداف الحقيقية التي تهم الجميع وبالتالي 

يجب أن نكون حذرين وواعني بقدر املسؤولية على عاتقنا. 



همچنین می خواهم به این نکته اشاره کنم که الزم است تظاهرکنندگان 
متوجه باشند: گروه های زیادی - چه دینی و چه سیاسی - از فساد 

استفاده می کنند، و در نتیجه می خواهند تظاهرات را پراکنده کرده و از 
بین ببرند، و آن را از هدف های حقیقی که برای همه مهم است، خالی 

کنند، و در نتیجه باید به اندازه مسئولیتی که بر گردن داریم، به گوش 
باشیم و دقت کنیم.

ليس لدي شيء آخر بهذا الخصوص. لكم املايك.

مطلب دیگری در این مورد ندارم، مایک برای شما.
 
 

األستاذ أحمد حطاب مدير قناة املنقذ العاملي / مقدم البرنامج : 

استاد احمدحطاب، مدیر شبکه املنقذالعاملی/ مجری برنامه:

جزاكم اهلل كل خير سيدنا. 

آقای ما خداوند به شما تمام خوبی را به عنوان پاداش دهد،

اآلن ذهب من الوقت تقريبا 45 د. وإن شاء اهلل ال نكون قد أثقلنا عليك 
سيدنا. بقي فقط سؤالني ونختم البرنامج إن شاء اهلل. 

االن حدود ۴۵ دقیقه از وقت گذشته است، و ان شاء اهلل آقای ما کار شما 
را سنگین نکرده باشیم، فقط ۲ سوال باقی مانده است وان شاء اهلل 

برنامه را به اتمام می رسانیم.



سيدنا سؤال يخص قضية مهمة، هناك شخصيات معروفة في الساحة 
العراقية، وسبق لها أن اشتركت بالعملية السياسية، وفازت بمقعد في 
البرملان مثالً، كالسيد جعفر الصدر ابن السيد محمد باقر الصدر رحمة 

اهلل على روحه، ولكن لألسف الشديد لم يشاركوا في التظاهرات األخيرة، 
والسيد جعفر حتى ال يبدي رأيه، ال أعرف ما هو السبب وما هي الغاية.. 

!

آقای ما، سوال در مورد مسئله مهمی است، شخصیت های معروفی در 
سرزمین عراق وجود دارند، و قبالً در مسائل سیاسی شرکت کرده 

بودند، ومثالً در پارملان کرسی داشتند، مانند سیدجعفر صدر فرزند 
سیدمحمدباقر صدر - رحمت خداوند بر روح او - ولی متاسفانه در 

تظاهرات اخیر شرکت نکردند، و حتی سیدجعفر نظر خودش (در مورد 
تظاهرات) را بیان نکرد، نمی دانم دلیل و هدف او (از این کار) چیست؟

وهو لم يعلن حتى تأييده لهذه املطالب املشروعة وهموم الناس والوطن 
املسلوب، 

هل من كلمة سيدنا توجهها ملثل هؤالء؟ وما هو تقييمك ملثل هذه 
املواقف؟ وما هي األسباب التي تعتقد انها دعتهم أن ينؤون بأنفسهم 

عن العملية السياسية؟

و ایشان حتی تاییدش نسبت به این درخواست مشروع و دردهای مردم 
و وطن از بین رفته را آشکار ننمود.

آقای ما، آیا سخنی دارید که به مثل این افراد بفرمایید؟ و تحلیل شما 
نسبت به این موضع گیری ها چیست؟ و دالیل اینکه آن ها از مسائل 

سیاسی کنار گرفتند چیست؟
 

اإلمام أحمد الحسن (عليه السالم) : 



سید احمدالحسن ع:

حياكم اهلل.

درود خدا بر شما،

 التظاهرات األخيرة خطوة باالتجاه الصحيح، ولهذا الكل مدعو للتعامل 
معها بإيجابية وبالنسبة ملن لديهم اعتراضات على الواقع املتردي في 

العراق املفروض هم أول من يشارك ويدعم هذه التظاهرات. 

تظاهرات اخیر قدمی برای رفنت به سوی درستی است، به همین خاطر 
همه برای تعامل ایجابی در آن دعوت می شوند و افرادی که نسبت به 
واقع فرو افتاده درعراق اعتراضی دارند، باید اولین فردی باشند که در 

آن شرکت می کنند و از این تظاهرات حمایت می کنند.

وبالنسبة للسيد جعفر الصدر، أعتقد كثير من العراقيني يحبونه على 
األقل إكراماً لوالده الذي واجه البعثيني وضّحى بحياته ألجل خالص 

العراق منهم، وأيضاً كونه انسحب من الزمرة الفاسدة التي تحكم العراق 
وكان انسحابه تعرية مبكرة لهم وهذا يحسب له.

در مورد سیدجعفرصدر، فکر کنم حداقل بسیاری از عراقی ها او را 
دوست دارند، به خاطر احترام به پدرش که با بعثی ها مبارزه کرد و برای 

آزادی عراق از آن ها جان خود را از دست داد، همچنین اینکه ایشان از 
گروه فاسدی که در عراق حکومت می کنند، کناره گیری کرده است، و 

کناره گیری ایشان، اولین برخورد با آن ها است ، و این نکته ای است که 
به نفع او حساب می شود.



واملفروض به أن يشارك في األحداث الحالية ويحاول أن يقدم نفسه 
لإلصالح، ربما يختاره الناس ليقود التغيير في العراق والخالص من 
الذين دمروا العراق وسحقوا أهله، وأعتقد بالنسبة لكثير من العراقيني 

هو حل مقبول لإلنقاذ ويمكن أن يجمعوا عليه. 

و باید در اتفاقات فعلی شرکت کند و خودش را به عنوان اصالح گر جلو 
بیندازد، چه بسا مردم او را انتخاب کنند، تا رهبِر ایجاِد تغییر در عراق 

شود، و آن ها را از دست افرادی که عراق را از بین بردند و مردم آن را 
پایمال کردند، خالصی دهد، فکر کنم بیشتر عراقی ها ایشان را راه حلی 

قابل قبول برای نجات بدانند، و امکان دارد بر ایشان اجتماع کنند.

أما سؤالك اآلخر، أنه ما هي األسباب .. ملاذا نأى بنفسه أو اآلخرين 
الذين معه.. إذا كان هناك .. نأوا بنفسهم عن العملية السياسية .. 

ال ..هذا السؤال يوجه لهم، يعني له وملن نأوا بأنفسهم عن العملية 
السياسية وليس لي. 

اما سوال دیگر شما، اینکه دالیل چیست؟ چرا ایشان و افرادی که با او 
هستند، کناره گیری کردند؟ وقتی اینگونه باشد... از مسائل سیاسی 

کناره گیری کردند... نه... این سوال را باید از خود آن ها پرسید ، یعنی 
وی و افرادی که از مسائل سیاسی کناره گیری کردند، الزم نیست من به 

آن پاسخ دهم ، 

جزاكم اهلل خير. لكم املايك. 

خداوند به شما پاداش خوبی دهد. مایک برای شما.
 
 

 األستاذ أحمد حطاب مدير قناة املنقذ العاملي / مقدم البرنامج : 



استاد احمدحطاب، مدیر شبکه املنقذالعاملی/ مجری برنامه: 

سيدنا السؤال األخير : كلمة أخيرة توجهها ملن يستمع إليك في العراق 
خصوصا في هذا املقطع التاريخي واملفصلي وان كان هنالك أفق الهي 
لم تلتفت إليه الناس إلى اآلن تستطيع بيانه لهم بوصفك وصي ورسول 

اإلمام املهدي ومبشر بقرب الظهور وقيام دولة العدل اإللهي. نسأل اهلل 
سبحانه وتعالى أن يمن عليكم ويمكن لكم بالخير والعافية. جزاكم اهلل 

خيرا سيدنا.

آقای ما سوال آخر، سخن آخر شما برای افرادی که به شما گوش 
می دهند، خصوصاً در این َمقطع تاریخی و حساس چیست ، اگر هدفی 

الهی وجود دارد و مردم به آن دقت نکردند، می توانید آن را برای مردم 
بیان کنید - به این خاطر که شما وصی و فرستاده امام مهدی ع هستید 

و به نزدیکی ظهور و بر پا شدن دولت عدل الهی بشارت می دهید - از 
خداوند سبحان و متعال می خواهیم که به شما منت گذارد و به خوبی 
و عافیت برای شما تمکین حاصل کند، آقای ما خدا به شما جزای خیر 

بدهد.

اإلمام أحمد الحسن (عليه السالم) : 

سید احمدالحسن ع:

حياكم اهلل جميعا. 
أنا نصحت وسأنصح لهم كما كان علي (صلوات اهلل عليه) ينصح 

لآلخرين. 

درود بر همه شما، من آن ها را نصحیت کردم و نصیحت می کنم، 
همان طور که علی (صلوات اهلل عليه) دیگران را نصیحت می کرد.



بالنسبة للمشكلة االقتصادية وأزمة الخدمات في العراق هي أعراض 
جانبية ملشاكل حقيقية متراكمة وهم من تسبب بها. بعضها معروف 

ومشخص وال أريد أن اخوض فيه اآلن. 

در مورد مسائل اقتصادی و بحران خدمات در عراق، این موارد مسائل 
جانبی به نسبِت مشکالت حقیقی بسیار است، آن ها بودند که علت این 
مشکالت هستند. بعضی از این مشکالت معلوم و مشخص است و من 

نمی خواهم االن در آن وارد شوم،

ولكن لعل أهم هذه املشاكل الغافلني عنها كما يبدو هي املشكلة 
األخالقية والتي تفاقمت بعد أن حكم اإلسالميون ـ كما يسمونهم ـ في 

العراق. فالذي اعتقد العراقيون به على أنه قدوة صالحة في يوم من 
األيام ووجدوه يطلب الرفاه على حساب شقائهم وهذا أدى إلى أمرين : 

ولی شاید مهم ترین مشکالتی که از آن غافل شدند - همان طور که روشن 
است - مشکل اخالقی است، مسئله ای که بعد از حکومت اسالمیون 

بزرگ شد، همان طور که خود را - در عراق - اسالمیون می نامند، 
مسئله ای که روزی از روزها، عراقی ها در مورد آن فکر می کردند که 

الگوی شایسته ای است (منظور اسالمیون است)، و آن ها را این گونه 
یافتند که دنبال رفاه آن ها هستند، به این خاطر که آن ها (مردم عراق) در 

بدبختی بودند، و این مسئله باعث شد، ۲ مسئله پیش بیاید:

األول هو كثرة من يسرق املال العام دون أي احساس بأنه يقوم بأمر غير 
أخالقي. ألنه ال يوجد لديه مانع يردعه. فإذا كان الدين واألخالق هي 

الرادع فهو قد رأى مدعي الدين واألخالق يترفهون باألموال العامة 



واملمتلكات العامة سواء بالسرقة أم بطرق ملتوية على أنها حقوق وما 
شابه. 

اول: زیاد بودن افرادی که اموال عمومی را می دزدند، بدون اینکه 
احساس کنند که کار غیراخالقی انجام می دهند، چون مانعی نیست که 

او را از این کار باز دارد، اگر دین و اخالق مانع است، این فرد (دزد) 
می بیند که مدعی دین و اخالق، با اموال عمومی و امالک عمومی 

خوش گذرانی می کند، چه با اختالص و چه با راه های پیچیده تر ، بنابر 
اینکه این اموال حقوق اوست یا مسائلی شبیه این.

يعني أختصر لك األمر بأن سرقة الوزير ورجل الدين لم تتوقف عند 
الوزير ورجل الدين بل شجعت وكيل الوزير واملدير العام ومدير الدائرة، 

مدير املشروع واملحاسب وهلم جر .. حتى نهبوا الجمل بما حمل 
وخربوا البلد.

برای شما خالصه می کنم: دزدی وزیر و مرد دینی فقط به وزیر و مرد 
دینی خالصه نمی شود، بلکه معاون و زیردست وزیر و مدیر کل و مدیر 

منطقه نسبت به (این  کار) تشویق می شوند (و آن را انجام می دهند) 
مدیر پروژه و حسابدار و افراد بعدی شتر را با بارش دزدیدند و شهر 

خراب شد.

األمر الثاني هو فقدان الثقة، املجتمع العراقي اليوم فقد الثقة بالحاكم، 
أي كان، بسبب اإلسالميني طبعا واألحزاب املتسلطة التي تحكم العراق 

والتي أوصلت البلد إلى هذا الحال املزري.

امر دوم: عدم اعتماد داشنت؛ امروز، جامعه عراق به حاکم اعتماد ندارند، 
هر فردی می خواهد باشد، طبعاً به دلیل اسالمییون و حزب هایی که بر 

عراق مسلط است و در آن حکومت می کند، و باعث شدند که سرزمین 
(عراق) به این حالت بد برسد.



ولتحل مشكلة العراق تحتاج قبل كل شيء أن ترفع هذين األمرين 
ورفعهما ليس هني. البناء ليس كالهدم، هم هدموا لكن أن تبني فاألمر 

ليس بهني، (فـ)إصالح النفوس وإعادة الثقة بالحاكم تحتاج قدوة زاهد 
بالدنيا. 

برای اینکه مشکل عراق حل شود ، قبل از هر چیزی باید این ۲ مسئله 
بر طرف شود و حل این دو مسئله راحت نیست، ساخنت مثل خراب 

کردن نیست، آن ها خراب کردند ولی باید ساخته شود، و این کار راحت 
نیست، اصالح افراد و برگرداندن اعتماد به حاکم، نیاز به الگویی دارد 

که به دنیا بی توجه باشد،

وباختصار ما أريد قوله ملن يحكم العراق اليوم هو أن يعطي للناس 
قدوة صالحة كما فعل علي (صلوات اهلل عليه) عندما وصل له الحكم. 

وهذا يمكن تحقيقه باتخاذ خطوات اصالحية واضحة للناس تبدأ فيها 
بنفسك. 

خالصه، مطلبی که امروز به فردی که می خواهد در عراق حکومت کند و 
به ایشان بگویم این است: 

به مردم الگویی شایسته نشان دهند، همان طور که علی ع - وقتی که 
حکومت به ایشان رسید - آن کار را انجام داد، واین کار با انجام قدم 
های اصالحی روشن نسبت به مردم قابل تحقق است، وباید فرد از 

خودش شروع کند.

أوال اسكن في بيت بسيط ومتواضع أنت وعائلتك، وإذا كنت تقول أنك 
مضطر للتواجد في أحد القصور فابن بيت بسيط ومتواضع لسكنك 



وعائلتك في حديقة القصر وأعتقد هذا لن يمنعك من استقبال الوفود 
والضيوف في القصور والقاعات الفارهة.

اوال: خودت وخانواده ات در خانه ای ساده و متواضع زندگی کنید، ولی 
اگر با این حال می گویی که مجبوری در یکی از قصرها زندگی کنی، در 

باغ قصر، خانه ای ساده و متواضعانه برای ساکنان (خانه ات) و 
خانواده ات، بنا کن، و فکر کنم این کار شما را از استقبال هئیت 

نمایندگان ومهمانان، در قصرها واتاق های ُمرفه باز دارد؛

 ثم قم بتصوير بيتك البسيط املتواضع أنت وعائلتك ليشاهده الناس 
ويرون أنك تعيش حياة بسيطة ومتواضعة. أيضا اكشف ما تملك أنت 

وعائلتك للناس.

بعد از خانه ساده متواضعانه خود و خانواده ات، تصویربرداری کن تا 
مردم ببینند، و بدانند که شما در زندگی ساده و متواضعانه زندگی 
می کنی؛ همچنین از امالکی که شما و خانواده ات داری، برای مردم 

رونمایی کن.

ثانيا أرسلوا بعض أبنائكم لجبهات القتال مع داعش، على األقل حرض 
علنا القيادات السياسية، الوزراء، وكالء الوزارات، املحافظني، (الـ)مدراء 

العامني، مدراء الشرطة، مدراء االستخبارات، النواب وحتى املراجع 
ورجال الدين على أن يرسلوا أبنائهم لقتال داعش. 

ثانیا: فرزندانتان را برای جنگ با داعش بفرستید، حداقل آشکارا، 
فرماندهان سیاسی، وزراء، مسؤلین وزارات، استان داران، مدیران کل، 
مدیران پلیس ها، مدیران اطالعات، نمایندگان را تشویق کنید، حتی 
مراجع و مردان دینی فرزندانشان را برای جنگ با داعش بفرستند،



يعني املفروض أنتم وأبناءكم أولى بالدفاع عن أرض العراق. 
ال أعتقد من األخالق في شيء أن يقوم هؤالء بحفظ أبناءهم في حني 

يرسل الفقراء أبناءهم للجبهات .. 
أنتم وأبناءكم املستفيد األكبر من ثروات العراق وأنتم من تسبب بسقوط 
هذه املدن بسبب فشلكم في ادارة الدولة وبالتالي فالقتال على أبناءكم 

أوجب !

حق این است که شما و فرزندانتان نسبت به دفاع از عراق اولویت 
دارید،

 فکر نکنم مسئله اخالقی باشد که آن ها فرزندانشان را حفظ کنند، در 
حالی که فقراء، فرزندانشان را برای (حضور در) جبهه ها می فرستند،

 شما و فرزندانتان از ثروت های عراق استفاده زیادی می کنید، و شما - 
به خاطر شکست در اداره دولت - علت سقوط این شهرها شدید، درنتیجه 

جنگیدن بر فرزندان شما واجب تر است.

األمر الثالث، تابع الوزراء واملحافظني ومدراء الشرطة واالستخبارات 
وحاسبهم على تصرفاتهم وأوقف ما يفعله بعضهم من استغالل للسلطة 

ليؤذي اآلخرين الذين يختلفون معه وأصلح في الحال األخطاء 
والتصرفات التي تصرفها هؤالء.

مسئله سوم: نسبت به (کارهای) وزراء و استان داران و مدیران پلیس ها 
و اطالعات پی گیری کنید، و آن ها را نسبت به مسائلشان مورد حساب 

قرار دهید، و کارهایی که بعضی از آن ها انجام دادند - برای مسلط 
شدن - متوقف کنید، تا بقیه افرادی که با او اختالف دارند، مورد اذیت 

قرار دهد، ودر همان حال، خطاها و کارهایی که آن ها انجام دادند را 
اصالح کنید.



رابعا، القضاء، النظام القضائي في العراق يحتاج تعديل وعلى األقل 
يجب مراجعة وتعديل نظام املحاكمات وعدد القضاة أو اصحاب القرار 

في املحاكمة، وكيف يتخذ الحكم حتى يمكن تقليص الظلم الذي يحصل 
في املحاكم. 

چهارم: قضاوت، نظام قضایی درعراق نیاز به بازنگری دارد، حداقل 
نظام محاکمات و تعداد قاضی ها یا تصمیم گیرندگان در محاکمه را 

بازنگری کنید، چگونه حکم اتخاذ شود تا بتوان میزان ظلمی را که در 
محاکم صورت می گیرد، کاهش داد.

ومسألة استغالل القضاء من قبل املتنفذين مسألة مطروحة بقوة اليوم، 
املفروض أن تكون هناك رقابة على القاضي في كل قضية. فالقضاء ال 

يمارسه منفردا إال نبي أو وصي أو شقي ملعون. 

و مسئله سوء استفاده از قضاوت، از سوی افرادی صاحب نفوذ، 
مسئله ای است که امروزه به شدت مطرح است، باید در هر مسئله ای 

قاضی را مورد نظارت قرار دهید، قضاوت را به تنهایی و فردی انجام 
نمی دهد مگر پیامبر یا وصی یا بدبخت ملعون.

األمر الخامس، أقروا قانون العفو العام ونفذوا .. ونفذوه ! 
وأخرجوا الناس من السجون املكتظة باملظلومني.

مسئله پنجم: قانون عفو عمومی را بیان کنید وآن را اجرا کنید، آن را 
اجرا کنید، مردم را از زندان هایی که با ستمدیده ها پُر شده است، بیرون 

آورید،

 وإذا كنتم ال تعرفون أهمية هذا األمر فأدعوكم لإلطالع على بعض 
الفيديويات التي سجلها بعض السجناء الشيعة من الصدريني مثال، 



ونشروها في وسائل التواصل االجتماعي لترون آالف العراقيني الشيعة 
وهي تسبكم وتشتمكم وتلعن الساعة "السودة" التي عرفوكم بها..

اگر اهمیت این مسئله را نمی دانید، برای نمونه شما را به آگاهی از 
ویدیوهایی که بعضی از زندانی های شیعه صدری ضبط نمودند، 

دعوت می کنم، که آن را در ابزارهای ارتباط اجتماعی منتشر کرده اند تا 
هزاران عراقی شیعه، آن را ببینند، (در این فیلم ها) به شما توهین 

می کنند و فحش می دهند، و ساعت “سیاهی” که شما را در آن 
شناختند، لعنت می کنند،

 "روح للسجن شوف معاناة املظلومني اسألهم افتهم منهم ..
 إذا تقولون السجناء السنة ارهابيني زور الشيعة وشوف حالهم .. 

شوف اشسويتو بيهم من اجيتو لليوم ..
 شوف شلون حققو وياهم وشنو ادوات التعذيب الي استعملوها 

وياهم" 

به زندان بروید و سختی ستمدیده ها را ببینید، و از ایشان بپرسید و 
از ایشان بشنوید و بفهمید..،

 اگر می گویید که زندانیان اهل سنت تروریست هستند، شیعه ها را 
ببینید و احوالشان را مشاهده کنید..،

 ببینید با ایشان چه کردید از روزی که آمدید تا امروز..،
 ببینید با آن ها چه کرده اند، و وسایل شکنجه ای که استفاده می کنند را 

ببینید..،

اتقوا دعوة املظلوم الذي ال يجد عليكم ناصرا إال اهلل. 

ای کاش از صدای ستمدیده می ترسیدند، فردی که در برابر شما 
شخصی غیر از خدا را ندارد.



على كل حال نسأل اهلل لكم جميعا حسن الخاتمة. 

در هر حال، برای همه شما عاقبت به خیر شدن را می خواهیم.

أنا انتهيت وليس لدي شيء آخر أقوله لهم فقط أوجه كلمتي لك أستاذ 
أحمد حطاب، قبل أن أخرج أوجه كلمتي لك ولكادر قناة املنقذ املحترمني، 

أنتم قناة دينية عقائدية متخصصة ولكن بالحقيقة ال توجد اآلن أموال 
تكفي لفتح قناة سياسية لعرض مظالم الناس ومعاناتهم ولهذا أظهروا 

معاناة الناس .. 

(سخنان) من به پایان رسید، وسخن دیگری ندارم که بگویم، فقط - استاد 
احمدحطاب- روی سخنم با شماست ، قبل از اینکه بیرون بروم سخنم 

را به شما و کادر محترم شبکه ماهواره ای "ُمنقذ" به پایان برسانم، 
(شبکه) شما شبکه تخصصی دینی عقایدی است، ولی االن اموالی 

وجود ندارد تا شبکه ماهواره ای سیاسی باز کنیم، تا ستم ها وظلم های 
مردم را (برای مردم) عرضه کنیم، به همین خاطر ستمدیدن مردم را 

آشکار کنید،

أطلب منكم على األقل تخصيص ساعة بث لفيديويات مظالم الناس 
ومعاناتهم .. 

أظهروا الفقر والعوز والذل الذي يتعرض له كثير من العراقيني الذين 
سحقتهم الزمرة الحاكمة، أظهروا أيضا مظلومية املعتقلني، يعني ليس 

فقط معتقلينا وإنما كل املعتقلني الذين تعرضوا لـ( .. ) واضحة من 
الحكومة العراقية، أخرجوا مطالبهم ومظلوميتهم في قناتكم. 

حداقل از شما می خواهم که ساعتی را به پخش ویدیوهایی که در 
مورد ستم دیدن مردم است، تخصیص دهید..،



 فقر و بدبختی وخواری که به بسیاری از عراقی ها رسیده است را 
آشکار کنید، عراقی هایی که گروه حاکم آن ها را از بین برده است، 

همچنین ستم دیدن زندانیان را آشکار کنید، نه فقط زندانیان ما، بلکه 
همه زندانیانی که به آن ها ستم های.. روشنی از سوی حکومت عراق 

شده است، درخواست ها و ستم دیدن های آن ها را در شبکه 
ماهواره ای تان پخش کنید،

أرجو منكم متابعة صفحات التواصل االجتماعي، فهذا أمر مهم، فهي 
تنشر كثير من التسجيالت الفيديوية التي تعرض مظالم الناس 

وبالتالي أنتم أيضا تعاونوا مع هذه الصفحات وانشروا فيديوياتهم 
في فضائياتكم، فضائيتكم عفوا .. ،

امیدوارم که صفحه های ارتباط اجتماعی را پی گیری کنید، این مسئله 
مهمی است، در آن جا بسیاری از ویدیوهای ضبط شده، که ستم دیدن 

مردم را بیان می کنند پخش می شود، شما نیز با این صفحه ها همکاری 
کنید و ویدیوهای آن ها را در شبکه(تان) پخش کنید..،

 أيضا اطلبوا من السجناء املظلومني بمختلف انتماءاتهم أن يسجلوا 
فيديويات ويرسلوها لكم إن أمكنهم ذلك طبعا. 

همچنین از زندانیان ستمدیده - هر عقیده ای که دارند- بخواهید که 
ویدیوهای ضبط کنند وطبعاً اگر برایشان امکان دارد، آن را برای شما 

بفرستند،

أيضا تابعوا املظاهرات كل يوم جمعة وصوروها واعرضوها، على األقل 
بعضها. 



همچنین تظاهرات هر جمعه را پی گیری کنید و از آن تصویربرداری 
کنید و آن را پخش کنید، حداقل مقداری از آن ها.

هذا ما لدي. 
أيها األحبة الحضور الكريم ليس لدي شيء آخر أقوله اليوم وسأبقى 

أستمع لكم لدقائق ثم سأخرج إن شاء اهلل. 
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

لكم املايك أحبتي. 

این ها مطالبی بود که داشتم،
 حاضران عزیز، مطلب دیگری ندارم که امروز بگویم، برای دقائقی 

می مانم و ان شاءاهلل بعد از آن (از روم) خارج می شوم.
والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته،

 مایک برای شما عزیزانم.
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