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 ارحیم الرحمن اهللا بسم

 هـاي  سـنت  از یکـی :فرمودنـد  مسئول محترم دفتر نهاد رهبـري حجـه االسـالم والمسـلمین دکتـر جـواد خسـروي        
 نظـام  و حکومـت  و هسـتیم  انتخابـات  آستانه در اینکه هم و  مقاومت پیروزي به توجه با است الهی خداوندنصرت

 نظـام  و مردم شامل باید الهی مدد و نصرت این هم آینده در و مانده سرپا الهی نصرت و مدد به اسالمی جمهوري
 بـرون  هـاي  راه از یکی فرمودند؛ دربیاناتشان پیش سالها در هم رهبري معظم مقام و بکند پیدا استمرار که بشود ما

 نصـرت  ایـن  نـدارد  يگریـز  راه هـیچ  انسان که جایی یک یعنی است الهی نصرت ها بست بن و مشکالت از رفت
 نصـرت  در کـه  انسانیسـت  واقعی مومن اینکه ودیگر میرساند دیگر مرحله به مرحله یک از را  انسان که است الهی
 الهی نصرت وجود در نباید لحظه یک بشود او حال شامل الهی نصرت بخواهد کسی اگر نمیکند؛یعنی شک الهی

 .بکند شک

 چیست؟ الهی نصرت مصادیق اام که داشتند بیان ادامه در خسروي دکتر

 آنهـا  و خـودش  بـین  الفتـی  و انـس  یک میدهد نصرت آنها به خداوند که را کسانی یعنی هست انس و الفت یکی
 .ملت و نظام آن بین میکند ایجاد

 دعاست استجابت مصداق؛ دومین

 .نداشتند سالحی ظاهرا که انبیائی است بوده انبیا براي که هست استدالل و معجزه ؛ مصداق سومین

 .هست حکومت اعطاء ؛ مصداق چهارمین

 .است جنگ در غلبه ؛ مصداق پنجمین

 عربسـتان  بحـث  حتـی  یا است ناپذیر نفوذ داردکه وجود آهنینی گنبد  اسرائیل براي گویند می زمانیکه در درست
 اي هزینـه  همـه  آن با میبیندکه را الهی نصرت آن انسان بکنند نفوذ ؛ نمیتوانند دیگر هاي کشور و یمن میگفتند که
 .شدند جنگ مغلوب بودند کرده که

 وقتـی  میبیند را فلسطینیان با اسرائیل بین درگیریهاي فیلم انسان وقتی هست آرامش و سکینه مصادیق از دیگر یکی
 کـرد  کـه  کاري اولین زدند کنار رویش از را خاك که ساعت  7 یا 6 از بعد بیرون کشیدند آوار از را آقایی یک
 .داد نشان را پیروزي المتع یک

 میگفتنـدجهود  کـه  معروف مثل میشدوطبق پخش که آژیر یک میداد نشان میدید انسان که را ها اسرائیلی فیلم اما
 کـه   الهی عنایت و نصرت آن از حاکی و هستند ترسو اینها چقدر میدهد؛ نشان که اصطالحیست این و دیده خون

 .بشود هم ما شامل انشااهللا



 
 فکـر  که کسانی ؛ است همین هم انتخابات با رابطه در: فرمودند پایان در خسروي دکتر والمسلمین سالماال حجت
 بسـا  چـه  و نیسـت  نصـرت  و پیـروزي  واقـع  در ایـن  میرسـند  مقـامی  و پست به دیگران تخریب و تبلیغات با میکنند

 از بعضـی  گـاهی  کـه  علـت  ایـن  بـه  نرسـد  انسـان  بـه  ؛ بشـود  انسان حال شامل الهی نصرت اگر که هایی مسئولیت
 نظام قوام که صورتی در رفت خواهد بین از نظام نگیرند؛ را مسئولیت این اگر که میکنند فکر ما پایه بلند مسئولین

 .است مردمی پشتوانه و متعال خداوند عنایت و نصرت به


