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آخرین تکاپوی کفر

لیَفاطمةَوَاَبيهاَوَب علِهاَوَبنيهاَو ِ
ِ
َسِّرَالْ ُم ْستَ ْو َد ِعَفيهاََبِ َع َد ِدَماَ
َص ِّلَعَ
دقیقهی  5تا  -5اَلل ُه َّم َ
َ َْ َ َ َ
َ َ
کَ،أعوذَبِاللَّ ِه َِمن َالشَّيطَ ِ
ان َاللَع ِ
َالرِحيمََ ،اَلل ُه َّم َالْ َع ْن َاََّو َ ََ
َالر ْْح ِن َّ
َالرِجي ِمَ،بِ ْس ِم َالل ِه َّ
ني َّ
اَ َحا َط َبِِه َعِلْ ُم َ
َ ْ
ِ
صاب َةَالَّ ىَجاَ َد ِ
ِ
َُم َّم ٍَد ِ
َُمَ َّم ٍد ِ
ٍِ
نيَ،
َِا ُْْ َس ْ ََ
َعلىَذل َ
َ،وآخ َرَتابِ ٍعَلَهُ َ
َ
كَ،اَلل ُه َّمَالْ َع ِنَالْع ََ
َوآ َ َُ َ
ظاِلَظَلَ َمَ َح َّق ُ َ
لىَعلِ ِّىَبْ ِنَا ُْْس ْ ِ
ِ
نيَ
لس َُ
ََجيعاًَ،اَ َّ
َعلىَقَ ْتلِ ِهَ،اَلل ُه َّمَالْ َعْن ُه ْم َ
َوتابَ َع ْ
َوبایَ َع ْ
َوشایَ َع ْ
َو َع َ
تَ
المَ ََعلَىَا ُْْ َس ْني َ
تَ
تَ
َ
ِ
ص ِ
حابَا ُْْس ْ ِ
ِ
نيَوَاخَاْسنيَعباسَوَاختهَزینبَالکربیَ 1
َوَاَ ْ
َو َعلىَاَْوالدَا ُْْ َس ْني َ
َ
عرض سالم و ادب و احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار و تسلیت به
مناسبت ایام سوگواری آقا اباعبداهللالحسین 2و به ویژه ،اربعین .3جلسهی قبل،
خطرات و استراتژی دشمن برای نفوذ را بیان کردیم در بین جامعهاسالمی و حاال
خود ما هم ،به تبع اینکه یک جامعهاسالمی هستیم ،از این قائده مستثنی نیستیم.
امّا در این جلسه ،پیرامون دو مقوله مصدعتان خواهم شد .اوّل پیرامون اینکه ،اساساً
یک جامعهاسالمی وقتی در ،رویارویی و یا حتّی تعاملِ با یک جامعه کافر و مشرک
قرار میگیرد باید چه کند؟ آیا میتوان گفت در کل پاک نیستند و باید کنار گذاشته
شوند؟ میتواند با آنها حرف بزند؟ چه باید بکند؟ در این موضوع شکّی نیست که
آنها دنبال ،ضربهزدن هستند ،چهطور میتوانیم جلوی این ضربات را بگیریم؟

1قسمتی از زیارت عاشورا
 2ایشان فرزند حضرت علیبنابیطالب و حضرت فاطمه(سالماهللعلیها) و نوهی حضرت محمدبنعبداهللپیامبر
اسالم است امام سجاد ،چهارمین امام شیعیان فرزند وی است .او روز عاشورا در نبرد کربال به شهادت رسید و به
همین دلیل شیعیان او را سیدالشهداء مینامند.
3اربعین در لغت به معنای چهلم است و در اصطالح به بیستم صفر  ۱1هجری قمری ،چهلمین روز شهادت حضرت
حسینبنعلی فرزندامام علی و حضرت فاطمه زهرا(س) ،امام سوم شیعیان اطالق میگردد.
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علیالخصوص در بحث فرهنگی کار داریم ،چون اصل ماجرا این است ،اقتصاد را هم
که میبینید فرو میپاشد ،نگاههای فرهنگی است که آسیب میبیند.
همانطور که میدانید تبرّا 1و تولّا 2یا تبرّی و تولّی از فروع دین ماست ،جزء ده ارکان
اصلی فروع دین ماست که باید مدّ نظر قرار دهیم ،و به اندازهی امر به معروف و نهیاز
منکر و همچنین برپا داشتن حجّ مهم است ،و نباید کوچک شمرده شود ،قرآن همیشه
ِ
کفرَبِ
َِیؤِم ُنَبِاهللَ،3الَاِلهَاالَاللِه ،یعنی اوّل،
اَالطاغو ُ
ُ
این دوگانه را کنار ما گذاشته که یَ ُ
برائت بعد ،البته ،در این هم شکی نیست که اصل برائت باید برای ما تعریف بشود ،و
آن چیزی که ما به رسمیت میشناسیم ،ثقلین 4است ،قرآن و عترت و جوالن عقل
بین این دو و غور کردن 5در مورد اینها ،و جز این هر آنچه هست باطل است .نور
اینجاست ،ظلمت آن طرف .این دوگانه نور و ظلمت ،خیر و شر ،کفر و ایمان ،باطل
مَمن َالظُّلُم ِ
اِ َإِ ََل َالنُّوَِر ،6برعکس آن را هم داریم .و این را باید کجای
و حقُُ ،يْ َِر ُج ُه ِّ َ َ
ماجرا قرار دهیم؟ آنچه که از قرآن و سیرهی اهلبیت بر میآید ،نهیِ بسیار جدّی
از پذیرفتن والیت کفّار است .آیات قرآن آنقدر صراحت دارد که نیازی به تفسیر

1یکی ازفروع دین اسالم در مذهب شیعه به معنای بیزاری ودوریجستن از و دشمنیکردن بادشمنان خداو دشمنان
اهل بیت است.
2یکی از فروع دین اسالم در مذهب شیعه به معنی دوستداشتن اهلبیت و محبت آنان را در دل داشتن است.
3سوره بقره 25۱
4پیامبرفرمود :من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها میگذارم یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترت و اهل
بیت خودم .مادام که شما به این دو دست بیند ازید هرگز گمراه نخواهید شد واین دو یادگار من هیچ گاه از هم جدا
نمیشوند مگر بر سر حوض کوثر
 8غور کردن  [ .غ َ  /غُو ک َ دَ ] (مص مرکب) کوشش تمام کردن و به نهایت چیزی رسیدن ،دقت کردن در کاری .به
دقت مورد رسیدگی قرار دادن.
۱سوره بقره 252
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نیست ،صرفا آیه خوانده شود ،مشخص کنندهاست و حتّی دوستی با آنها .در واقع
گاهی اوقات والیت یکی را میپذیرید و گاهی دوستی آن را ،هر دو تا نهی بسیار
جدّی صورت گرفته است .به عنوان مثال:

4

دقیقهی  5تا  -45آنها دوست دارند شما نیز کافر شوید َو ُّدواَلَ ْوَتَ ْك ُف َُرو َن ،همچنان که
خودشان کافر شدند و در نتیجه مثل هم شوید ،پس زنهار که از آنان به هیچ وجه
َّخ ُذو ِ
دوست نگیرید فَ َالَتَت ِ
اءَ ،فعلِ نهی است و نه فعل نفی ،و همان نفی برای
اَمنْ ُه ْمَأ َْولِيَ َ
ما کافیست .نهی میکند که به هیچ وجه حق ندارید سمت اینها بروید ،این است
که باید از دینت دست بکشید و تبدیل به کافر شوید و بیشتر با بخش برائتِ انسانها
کار دارند ،وگرنه با نماز خواندن و روزه گرفتن هیچ مشکلی ندارند ،برعکس از نماز و
روزهای که مهر امامحسین گذاشته باشد ،و به منظور اینکه مهرِ به امام
حسین توجه به این شود که یک یزیدی 2بوده و امروزه باید با یزیدیها جنگید،
و دچار مشکل میشود.
از عزاداری که برائت در آن نباشد ،یعنی شناخت یزیدیانِ زمان ِمثلیَالََیبایِ ُع َِمثله،3
مانند من با یکی مثل او بیعت نمیکند ،مانند امامحسین و یزید ،از دل این چه
چیزی بیرون آمد؟ اینکه من از بچهکشها بدم میآید ،من از حرملهها بدم میآید،
االن از آلسعود هم بدم میآید ،االن از نتانیاهو هم بدم میآید ،در اینجا دیگر

 1نساء88 -
 2دومین خلیفه از دودمان اموی بود.
 3ناسخ التواریخ ،ج ،1ص 38۱
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مشکلدار میشود .این صراحتِ قرآن است ،بعد انتهای آیه را نگاه کنید فَإِن َتَ َوَلَّْواَ
َو َج ُّ
وَ َْم ،1آنها را هرجا یافتید بگیرید و بکشید ،نه تنها دوست
َحْي ُ
دُّتُ ُ
َواقْ تُلُ ُ
فَ ُخ ُذ ُ
وَ ْم َ
ثَ
وَ ْم َ

نگیرید بلکه آنها را بکشید ،پس اگر از قبول دعوت حق ،خدا اعراض کردند ،آنها را
ِ ِ
اَمْنهمَولِيًّاَوَالَنَ ِ
ص َيًا ،4حق ندارید قیادت 2آنها
هرجا یافتید بگیرید و بکشید َوَالَتَتَّخ ُذو ُ ْ َ َ
را بپذیرید ،و حق ندارید والیت و دوستی آنها را بپذیرید به هیچوجه منالوجوه .پس
اگر دنبال حرف حق هستید به عنوان یک مسلمان ،این حرف خداست.
مورد دیگر :حقّ دوستی کردن با آنها را ندارید یاَأَیُّهاَالَّ ِذینَآمنُو َ ِ
اَع ُد ِّويَ َو َع ُد َّوُك ْمَ
اَالَتَتَّخ ُذو َ
َ َ
َ َ
أ َْولِيَ َاءَ ،3حق ندارید دشمن من و دشمن خودتان را ،چرا خدا میفرماید :دشمن من؟
چرا جدا نفرمود دشمن خودتان؟ خداوند میخواهد به ما بفهماند تا زمانی بر حق
يَو َع ُد َّوُك َْم ،5اگر دشمن شما بود امّا
هستیم که دشمن من دشمن شما هم باشد َع ُد ِّو َ
دشمن من نبود و یا اگر دشمن من بود و دوست شما بود ،تحت والیت خدا نیستید،
مشرک هستید و هر چه از والیتاهلل ،از نور الهی فاصله بگیرید ،ناخالصی بیرون
میآید ،و این ناخالصی همان شِرک است ،و قرآن میفرماید :تُ ْل ُقو َن َإِلَْي ِهم َبِالْ َم َو َّدَةِ،5
محبت با مودّت فرق دارد ،محبت دوست داشتن و مودّت دوستیکردن است .گاهی
ج َد َّنَأَقْ ََربَ ُهمَ
اوقات یک نفر را دوست ندارید ،امّا باید دوستی کنید ،مثالً خداوند متعال لَتَ َِ

1سوره نسا 88
2راهنمایی کردن ،رهبری کردن ،پیشوایی
3سوره الممتحنة 4
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َّ ِ
ِ
ارى ،4با کسانی که میگویند ما نصرانی 2هستیم ،مودّت
ص ََ
ینَقَالُواَإِنَّاَنَ َ
ین َ
َآمنُواَالذ َ
َّم َو َّدةًَلِّلَّذ َ
داشتهباشید و با اینان دوستی بکنید وَلو حتّی اگر دوستشان ندارید ،این یک طرح
استراتژیک است ،با مسیحیت ،اشتباه نکنید ،باکسانی که میگویند ما مسیحی
هستیم .در همین راهپیمایی اربعین ،در بین اقلیّتها ،یکی از اقلیّتهایی که بیشتر
از همه حضور دارند مسیحیها هستند .نه مسیحیت ،بنیان مسیحیت سرسازش
ارى ،9نه یهود نه نصرانی ،با شما به رضایت
َّص ََ
ىَع َ
نخواهد داشت لَنَتَ َْر َ
نكَالْيَ ُه ُ
ض َ
َوَالَالن َ
ود َ
نمیرسد .امّا کسانی که میگویند ما مسیحی هستیم ،آن سازمان است و اینان
افرادشان ،میان اینها تفاوت است.
ای کسانی که ایمان آوردید دشمن مرا و دشمن خودتان را دوست خود مگیرید،4،
آیا مراتب دوستی خود را به ایشان تقدیم میکنید ،با اینکه به شریعتی که برای شما
آمده و حق است کفر میورزند؟ و نیز رسول شما را به جرم اینکه به خدا و
پروردگارتان ایمان آورده بیرون میکنند؟ اگر برای رضای من و جهاد در راه من
مهاجرت کردهاید،

1سوره المائدة 82
2مسیحی یا ترسا یا نصرانی به پیرو دین ابراهیمی مسیحیت گویند .آیین مسیح بنا بر زندگی و
آموزههای عیسای پیغمبر است که در کتابهای«انجیل»و نامههای عهد جدید ثبت شدهاست .البته بر خالف باور
مسلمانان بر پیامبری عیسی ،تمام مسیحیان (به جز فرقه های محدودی) او را خداوند جسم پوشیده میدانند که
به زمین آمد.
 3سوره بقره 121
 4ممتحنه1-

چهلوهشتمین روایتعهد

11

دقیقهی  45تا  -45نباید آنها را دوست خود بگیرید ،دوباره تأکید میکند خداوند
متعال پنهانی با ایشان دوستی نکنید .پنهانی هم حق ندارید با اینان دوستی بکنید،
ِ
َوَماَأ َْعلَنتُ َْم ،4من خبر دارم آن مسائلی که اخفا میکنید ،در خفا
چرا؟ َوأَنَاَأ َْعلَ ُمَِبَاَأ ْ
َخ َفْيتُ ْم َ
انجام میدهید و آن چیزایی که اعالم میکنید .کارهایی که آشکار و پنهان انجام
میدهید از آنها باخبر هستم و هرکس از شما چنین کند راه مستقیم را گم کردهاست
ِ ِ1
َّ ِ
َآمنُوا ،4سخن از جامعه
َالسب َ
َس َواءَ َّ
َ
ین َ
ضلَّ َ
يل  ،اگر مومن هستید حق ندارید یَاَأَیُّ َهاَالذ َ
ایمانی است.
در جای دیگر خداوند متعال میفرماید ،اساساً غیر خدا -چه برسد دیگر به کفّار-
َّ ِ
ِ
اَمنَد ِ
ون َاللَّهِ َأ َْولِيَ َاءَ ،2مثل کسانی که به جای
ین َ َّاَّتَ ُذو ُ
غیر خدا قابل اتّکا نیست َمثَلُ َالذ َ
خدا اولیایی برای خودشان گرفتند .میخواهید این را والیت بگیرید و چه کمتر حتّی
وِ ،2چهکار کردهاید؟ َعن َکب َّ
ِ َبَْيتًاَ
دوستی بگیرید ،فرقی نمیکندَ ،ك َمثَ َِلَ َ2عن َكبُ َِ
وَِاَّتَ َذ ْ
ُ
وِ َلَبيت َالْعن َكب ِ
ِ
ِ
وِ َلَ ْوَ َكانُواَیَ ْعلَ ُمو َن ،2کاش میفهمیدید ،کاش میدانستید،
َوإ َّن َأ َْوََ َن َالْبُيُ َْ ُ َ ُ
اصالً به سراغ غیر خداِ ،م ِ
نَدون َاللَه نروید ،در جامعهی ایمانی ،نام اهلل باالی همهی
امور میدرخشد ،الََالَهَ َّ
َاالَاهلل شعار آن است ،این ویژگی جامعه ایمانی است .فقط خدا،

اصالً جز خدا چیزی نمیبیند و هرچه برای خداست و هرچه از خداست ،والیتاهلل إََِّّنَاَ

 1سوره الممتحنة 1
2سوره عنکبوت 41
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َولِيُّ ُك ُمَاللَّ َهُ 1در درجه اول ََوَ ََر ُسولُهَُ 3به زمین میآید و بعد اهلبیتش ،2و دنبال والیت
اهلبیت هستی ،سراغ کسانی میروید که بهتر از شما این احادیث و روایات را میدانند
ِ
رجعواَإلیَرو ِ
اَِاَحادیثِنا ،9پس برای چه دنبال اهلبیت هستی؟ چون آدرس خدا را به
ُ
فَ ُ
شما میدهند ،دستتان را میگیرند به سمت خدا میبرند ،چون مسیر الیاهلل است،
صراط و سبیل هم همین است .به غیر از راه خدا بروید مشرکید ،4.آیهی چهلم در
ارو َنَ َ 5وفَِْر َع ْو َنَ َ 6وََ َاما َن ،7اگر دقت کردهباشید ،در آیه قبلی
مورد این سه نفر است َوقَ َُ
میفرماید وَفِرعو َنَوََاما َنَوَقارونَفقالواَ ِ
ساحٌرَ َکذاب ،8اول قارون را آورد ،گفت تو هم
َ ُ
َ ُ َ
شدی مثل فرعون و هامان .فرعون ،مستکبر ،معنای استکبارِ در این آیه ،تأکید بر
ِ
ْربو ِ
َالََْر ِ
ني ،3در
اَسابِِق ََ
اَِف ْ
َجاءَ َُ ُّ
وسىَبِالْبَيِّنَاَِفَ ْ
َوَماَ َكانُو َ
مَم َ
مستکبر بودنش است َولََق ْد َ
ضَ
استَك ََُ
آن آیه هم که گفت بروید با مسیحیها مودّت کنید ،در آخر آیه میفرماید :چون
اینان مستکبر نیستند .11امکان ندارد خداوند اجازه دهد شما با استکبار همنشینی
1سوره المائده 55
2دراسالم شیعه اهلبیت مرکزاسالم و مفسر قرآن و سنت هستند .شیعیان باور دارند که آنها جانشین پیامبر هستند
و شامل حضرت محمد ،حضرت فاطمه(سالماهللعلیها) ،حضرت علی ،امام حسن و امام حسین( بهطور
کلی معروف به اصحاب کسا"رداپوش") و سایر امامان میشود.
3حر عاملی ،محمدبنالحسن ،وسائلالشیعه ،ج  ،22ص  ،141موسسه آلالبیت ،قم1418 ،هجری ،این روایت در کتاب
کمالالدین و احتجاج طبرسی نیز آمده است.
 4عنکبوت41،38 -
5ازافراد بنیاسرائیل مصر باستان ،معاصر حضرت موسی پیامبر و به قولی پسر عموی وی بود .قارون جاهطلب ،بخیل،
حسود و بسیار ثروتمند بود ،آنچنان که چند تن زورمند زیر بار کلیدهای مخازن و دفاتر حساب اموالش زانو میزدند.
۱از فرمانروایان سلسلههای مصر باستان
2نام وزیر فرعون معاصر موسی در قرآن
8سوره غافر 24
8سوره عنکبوت 38
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داشته باشید ،اگر بخواهید با آنان دوستی کنید خانهات ،خانه عنکبوت شده .هیچ
نیست این خانه ،عجیب بهنظر میرسد ،شگفتانگیز است ،برایتان اگزوتیکExotic/1
است امّا هیچ نیست ،خانه نیست.
مورد دیگری که خیلی وحشتناکتر میشود .خداوند میفرماید :من دیگر چنین
کسانی را هدایت نمیکنم ،و به آنان کاری ندارم .یاَأَیُّهاَالَّ ِذین َآمنُو َ ِ
ودَ
اَال َتَتَّخ ُذواَالَْيَ ُه َ
َ َ
َ َ
والنَّص َ ِ
ض ،2ای کسانی که ایمان آوردید َال َتَت ِ
َّخ ُذوا 3نهی دارید
ض ُه ْم َأ َْولِيَاءَُبَ ْع ٍَ
ارىَأ َْوليَاءََبَ ْع ُ
َ ََ
میشوید ،از اینکه یهود ،مسیحیت و یهودیت ،مسیحیت را که اینان با هم دوست
هستند( ،در اینجا ساختار یهودیّت 3و مسیحیت را میگوید ،نه کسانی که مسیحی
هستند).
دقیقهی  45تا  -25نگاه نکنید اینان پشت پرده با هم خوب هستندَ .منَیَتَ َوََّّلُمَ ِّمن ُك ْمَ
اگر یکی از شما با اینان دوستی کرد ،والیت بپذیرید که دیگر اوضاع خراب است .اگر
9

ِمن ُکمَ،فَإِنَّهُ َِمنْ ُه َْم 9اگر یکی از شما با اینان دوستی کرد ،او هم یکی از آنان است ،و در

ني ،9شما هم مثل آنان ظالمید ،امروزه شما این منطقه
آخر إِ َّنَاللَّهَ ََالَیَ ْه ِديَالْ َق ْوَمَالظَّالِ ِم ََ
را نگاه بکنید ،مسیحیت صهیونیستی (آمریکا ،4غرب) ،یهودیّت صهیونیستی(اسرائیل)،

 1بیگانه ،عجیب و غریب ،مرموز ،خوش رنگ
 2سوره مائده 51
3دین ،فلسفه و روش زندگی قوم یهود میباشد.
4کشوری در آمریکای شمالی ،و به پایتختیِ شهر واشینگتن.دی.سی .است .آمریکا سومین کشور پر جمعیت دنیا و
سومین کشور پهناور جهان است.
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اسالم صهیونیستی(تکفیری1ها) ،کنار هم جمع شدند ،کفر با تمام وجود آمده ،در
مقابل چه چیزی؟ در مقابل آن کسانی که والیتاهلل و رسولش و علیبنابیطالب

2

را قبول دارند .با تمام وجود آمدهاند و ایستادهاند .خداوند میفرماید :اگر ظالم باشی
دیگر هدایتت نمیکنم ،و تو هم مانند آنان هستی و آنها حقّ را قبول نکردند .به
صراحت خداوند 9تأکید میکند نباید کسانی که دینت را مسخره کردند دوست
َّخ ُذواَاَلَّ ِذین َّ ِ
َّ ِ
اَالَتَت ِ
ََ ًُُواَ
َآمنُو َ
َاَّتَ ُذواَدینَ ُك ْم ُ
ین َ
َ
بگیرید ،والیت پیشکش ،و تأکید روی ،یَاَأَیُّ َهاَالذ َ
اَمنَالَّ ِذینَأُوتُواَالْكِت ِ ِ
ِ
اءَ حق ندارید کفّار را ،آن اهل کتابی که
َّارأ َْولِيَ َ
َوالْ ُكف ََ
َ َ
ابَمنَقَ ْبل ُك ْم َ
َولَعبً ِّ َ َ
دین شما را مسخره میکنند ،برای پیغمبران 4کاریکاتور 5میکشند ،فیلم موهن
میسازند ،در شبکههای اجتماعی اهلبیت شما را به تمسخر میگیرند ،قرآن را
مسخره میکنند ،حق ندارید با اینان دوستی کنید َال َتَت ِ
َّخ ُذوا ،در این آیه خدا

َّ ِ
ض ،۱پس میبینید آن کسانی که در دلشان مرض
مَم ََر ٌَ
ین َِِف َقُلُوِبِِ َّ
میفرماید ،فَ َََتىَالذ َ
هست ،یُ َسا َِرعُو َنَفِي ِه َْم ،8دستپاچه هستند ی ُقولُو َن ،8زمانی که به آنها میگویند چرا این
ِ
اَدائََِرَةٌ ،8میترسیم یک دایرهای دور ما
چنین میکنید؟ میگویند :یَ ُقولُو َن َ
ََنْ َشىَأَنَتُصيبَنَ َ
1واژه تکفیر ازکلمه عربی کفر مشتق شدهاست .در اتهام تکفیر ،شخصِ تکفیری ،دیگر مسلمانان را متهم به ناخالص
بودن و از راه اسالم منحرف شدن میکند .در اسالم مجوز متهم کردن دیگر مسلمانان به دست علما و به شرط رعایت
تمام جوانب احتیاطی آن است.
2امام اول تمامی شاخه های مذهب شیعه ،خلیفه چهارم از خلفای راشدین اهل سنت ،و پسرعمو و داماد حضرت
محمد ،پیامبراسالم ،است.
 3مائده52-
4بنیانگذار و پیامبر اسالم و به اعتقاد مسلمانان ،آخرین پیامبر در سلسلهی پیامبران الهی و تحویل دهندهی کتاب
قرآن و تجدید کننده آیین اصلی و تحریف نشدهی یکتاپرستی دین حنیف است.
5کاریکاتور یا کارتون نوعی نقاشی است که سوژهی دلخواه را به صورت مضحک و خندهآوری ترسیم میکند.
۱سوره مائده 52
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درست کنند .آیتاهلل جوادی 1میفرماید :این دایره همین دایره خودتان است ،همین
دایره اقتصادی که دورتان میبندند .میترسیم محاصرهمان کنند .نشانه اینکه بعضی
از مدعیان ایمان ،از سنخ همان کافرانند این است که ،بیماردالن به سوی آنها
میشتابند و میگویند ما بیم آن داریم که بال بر سر ما بیاید .باید برویم سمت ،فَ َع َسىَ

اللَّهَُأَنَیَأِِْتََبِالْ َفْتحَِ ،8شاید خدا دارد ،در دل همین دایره فتح را میرساند ،خبر ندارید،

باید استقامت کنید ،برای خداوند کاری ندارد که :صدّام 2حمله کند به کویت 3بعد
آمریکا بیاید وسط و در نهایت  3 ،2میلیون دارند میروند کربال ،4پذیرایی هم میشوند.
ِِ
ارا ،5برای من حتی یک وقار هم قائل نیستید
َوقَ ًَ
خدا میفرمایدَّ :ماَلَ ُك ْم ََالَتَ َْر ُجو َنَللَّه َ
شما ،اندازه یک موشک مرا قبول ندارید ،اندازه یک سامانه دفاعی مرا قبول ندارید.
دروغ میگویید ،فکر میکنید همین که ایمان آوردید دست از سرتان بر میداریم
خیر ،ما آزمایشتان میکنیم ،چه بسا خدای تعالی از ناحیه خود فتحی آوردهباشد و
امر دیگری که خودش میداند پیش بیاورد ،آن وقت است که این بیماردالن نسبت
به آنچه در دل پنهان میداشتند ،پشیمان میشوند .۱میگوید :حرف دل با زبان یکی
 1فیلسوف متأله فقیه اندیشمند مفسر قرآن ،و مدرس حوزه علمیه قم و از مراجع تقلید شیعه ایرانی است.
2رئیسجمهور کشور عراق بود .وی که یکی از اعضای برجسته حزب بعث عراق محسوب میشد ،نقشی کلیدی در
کودتای سال  18۱8داشت که منجربه حکومت دراز مدت حزب بعث شد.
3کُویت کشوری در منطقه خاورمیانه است .کویت با کشورهای عراق و عربستان سعودی دارای مرزهای خاکی و باایران
از طریق خلیج فارس دارای مرزهای آبی است .پایتخت آن ،شهرکویت میباشد .زبان رسمی این کشور عربی و واحد
پول آن دینار کویت است.
4کَربَال مرکز استان کربال ،از شهرهای جنوبی کشور عراق ،شهرت این شهر با نبرد کربال در دهم محرم۱1هجری قمری
پیوند دارد .حرم امام حسین در شهر کربال از مکانهای مقدس اسالمی و زیارتگاه مسلمانان شیعه است.
5سوره نوح 13
۱سوره مائده 52
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ضَفَ َُ َاد َُ ُمَاللَّ َهُ ،1همانطور مرض در مرض است ،و
نیست ،دل مریض استِِ ،فَقُلُوِبِِ َّ
مَم ََر ٌ
آن وقت است که مؤمنین واقعی به این بیماردالن خواهند گفت :آیا اینها نبودند که
سوگندهای غلیظ یاد میکردند؟

2

َّ ِ
ِ ِ
َج ْه َدَأَْْيَاِنِِ َْم ،8قسم میخوردند بر اینکه همواره
ینَأَقْ َس ُمواَباللَّه َ
دقیقهی  25تا  -25الذ َ
با شما و یار و یاور شما خواهند ماند.
گفت اینها مگر با شما عهد نبسته بودند؟ قول دادند ،اینها مهر و امضاء کردند،
قرآن آنقدر صریح صحبت کرده که اصالً الزم نیست فکر کنید ،خود جمله است ،یعنی
انگار همین االن دارد خدا حرف میزند .پس چرا امروز که عذاب الهی شما را گرفت،
(زمانی که این کارها را بکنید ،عذاب الهی سراغتان میآید) یاریتان نکردند؟ آری آن
وقت بیماردالن میفهمند که تالشهایشان بینتیجه مانده در نتیجه شکست خورده
و زیانکار میشوند ،فَأَصبحواَخ ِ
ین.8
اس َِر ََ
َْ ُ َ
َالدنياََو ِ
َاآلخ َره
خاسرون ،به کسی میگویند که هر دو طرف را از دست میدهدَ ،خ َس َر ُ َ
فکر نکنید این دنیا به آن میرسید ،به این هم نمیرسید.

9

آیا خدا بنیاسرائیل 4را زمانی که پیمان شکستند ،به حالت قبلیشان برد؟ اوضاع
بدتر شد ،این سنّت الهی است .خدا میگوید مرا مسخره که نکردید ،میآیید با من

 1سوره بقره 11
2سوره مائده53
3سوره حج 11
4به فرزندان و نوادگان یعقوب گفته میشود .این قوم ریشه و پایه قومی هستند که بعدها یهود نامیده شد.
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1۱

عهد میبندید ،هزینه فسخ قرارداد میگذارم برایتان ،هر قراردادی یک فسخی دارد.
 32سال سرمایهگذاری کردم وقت گذاشتم ،شدید آن قومی که میخواستید بعد عهد
میشکنید.
1
ِ
َّ ِ
ِ
اءَ ،کافران را دوست خودتان نگیرید ،والیتشان
ینَأ َْولِيَ َ
ین َ
َآمنُواَ، ،الَتَتَّخ ُذواَالْ َكاف َِر َ
َیَاَأَیُّ َهاَالذ َ
را قبول نکنید ،حرفشنوی از آنها نداشته باشیدِ ،منَد ِ
ونَالْ ُم ْؤِمنِني ،مؤمنین را گذاشتید
ُ
یدو َنَأ َْ ِ ِ
اَمبِينًا ،میخواهید بهانه
َسلْطَانً ُّ
کنار رفتید کافران را گرفتید؟ أَتَُِر ُ
َنََت َعلُواَللَّه َ
َعلَْي ُك ْم ُ

دست منِ خدا بدهید.
َوَلَئِ ِنَاتَّبعتَأََواءَمَب ع َدَالَّ ِذيَجاء َك َِمنَالْعِْل ِمَماَلَ َ ِ ِ ِ
ِلَوَالَنَ ِ
صي ،2حرفهای
َْ َ ْ َ َُ َ ْ
َ
نَوِ ٍّ َ
َ
كَم َنَاللَّهَم َ
ََ َ
آنان هوی و هوس است ،میجنگند فقط برای یک منافعی که خدا در آن تعریف
نشده ،بگویید فقط زمین ،آن هم زمینی که برای آنهاست .و اگر گُنجیدید در
منافعشان ،با حداکثر بهرهوری برای خودشان ،شما را پذیرا هستند .اگر از هوی و
هوسهای آنها پیروی کنید ،بعد از آن علمی که روزیتان شد ،ماَلَ َ ِ ِ ِ
ِلَ
نَوِ ٍَّ
َ
كَم َنَاللَّهَم َ
وَالَنَ ِ
ص ٍَي ،والیتاهلل و نصرتاهلل را کالً کنار میگذارید.
َ
ِ ِ
اَمْنهمَولِيًّاَوَالَنَ ِ
ص َيًا ،رفتید سراغ والیت و نصرت آنها ،طرف دیگر
آیه قبلی َوَالَتَتَّخ ُذو ُ ْ َ َ
دقیقاً والیت و نصرت من(عمداً دارد شبیه هم استفاده میکند ،تا آن کسانی که دارند
قرآن و قرائت میکند یک لحظه ،دنبال این شباهت بگردد).
در ریاضی میگوییم وقتی طرفین دوم دو تا معادله ،با هم برابر باشند طرف اول هم
برابرند ،و اینکه داستان برخورد شما با اینها را ،من خبر دارم از دلتان ،به هیچ وجه
 1نساء 144 -
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َع ُد ِّوَکم 4دشمن مَن هستند واگر دشمن
ویَو َ
نباید اینها را دوست ببینید ،و اینان َع ُد َ
من هم دشمن شما نبود ،ببینید کجای کار اشکال دارد .االن ،آمریکا دشمن طالبان

2

است،
دقیقهی  25تا  -95دشمن ماهم ،ظاهراً دشمن طالبان است ،امّا باهم تفاوت دارد.
آمریکا با روسیه 3مشکل دارد ،با ماهم مشکل دارد ،امّا دلیلش متفاوت است .اما دلیل
اینکه ما با آمریکا ،مشکل داریم ،چون َع ُد َّوَاللََِّه است .آن پوتین 4اگر ادب رعایت نکند،
با قرآن نیاید ،احترام نگذارد به قرآن ما و مثل آنها مسخره کند ،به شوخی بگیرد،
هیچ فرقی با آن یکی ندارد .آمریکا از انگلیسیها بدتر ،انگلیسی از آمریکا بدتر،
شوروی 5از هر دوی آنها بدتر ،از قضا شعار ما اول انقالب نه شرقی نه غربی بود ،اول

1سوره ممتحنه 1
2طالبان به معنای طلبه ها (جمع :طالب) ،نام گروهی از شبه نظامیان روحانی مخالف دولت افغانستان است که دارای
عقاید دگم مذهبی و وابسته به مکاتب حنفی و وهابی در دین اسالم است .رهبر کنونی طالبان پس از مرگ مال عمر ،مال
اختر منصور است.
 3روسیه با نام رسمی فدراسیون روسیه ،پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا قراردارد .این کشور در
آسیای شمالی و اروپای خاوری واقع است و با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجمدشمالی؛ و نیز با دریای خزر ،دریای
سیاه ،و دریای بالتیک مرز آبی دارد.
4رئیس جمهور روسیه است .او دومین و چهارمین رئیس جمهور روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است.
5اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی یا بهطور خالصه شوروی ،کشوری بود متشکل از روسیه و چندین جمهوری متحد،
که از زمان تأسیس در سال  1822تا زمان انحالل در سال 1881بخش بزرگی از شرق اروپا و شمال آسیا را در
برمیگرفت و پهناورترین کشور جهان شناخته میشد.
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نه شرقی بود ،بعد نه غربی ،منتها کمونیسم1از هم پاشیدهشد ،ایدئولوژی شوروی
کمونیسم بود و ازهم پاشیده شد.
امّا لیبرال 2کاپیتالیسم 3آمریکا کماکان وجود دارد .با کسی که با خدا دشمن باشد،
این دشمنی ذاتی ماست .یک زمانی با عراق میجنگیدیم و دلیل آن دشمنی برطرف
شد و حاال با آنها دوست هستیم .زمانی با آفریقای جنوبی 4دشمن بودهایم ،انقالب
کردهایم آفریقای جنوبی را به رسمیت نمی شناختیم ،به بیگانگان بگویید ما فقط از
مسلمانها دفاع نمیکنیم ،از سیاهپوستهایی هم که در آفریقایجنوبی کشته می-
شدند به خاطر نظام آپارتایدی 5دفاع میکردیم .وقتی ماندِال ۱در آنجا پیروز شد و
سیستم آپارتایدی که سیاه پوستها را میکشت ،کنار رفت با آفریقای جنوبی دوست
شدیم برعکس ،در کشورهای آفریقایی یکی از دوستترین کشور با ما آفریقای جنوبی
است .روزی ما با آمریکا میتوانیم دوست شویم ،که آمریکا عدواهلل نباشد ،یعنی دست
1یک ایدئولوژی است که میکوشد بر اساس مالکیّت مشترک روش ها و ابزارهای تولید و در غیاب مالکیت خصوصی
یک سازمان اجتماعی ضد دولتگرایی فاقد طبقههای اجتماعی را ترسیم کند.
2لیبرالیسم در معنای لغوی به معنی آزادی خواهی میباشد و به آرایه وسیعی از ایدهها و تئوریهای مرتبط دولت اطالق
میشود که آزادی شخصی را مهمترین هدف سیاسی میداند.
3کپیتالیسم یا سرمایهداری ،سرمایهمحوری یک نظام اقتصادی است که در آن پایههای یک سیستم اقتصادی بر روی
مالکیت خصوصی ابزارهای تولیدِ اقتصادی است و در دست مالکان خصوصی است و از این برای ایجاد بهرهمندی
اقتصادی در بازارهایی رقابتی استفاده میشود؛ که به این قانون ،آزادی مالکیت شخصی نیز گفته میشود؛ که معنای
آن ،تولید و توزیع کاالهاست.
4جمهوری آفریقای جنوبی کشوری در جنوب آفریقا و در سواحل دو اقیانوس اطلس و هند است.
5واژهای به زبان آفریکانس است یکی از اشکال تبعیض نژادی را بیان میکند و در اصل عبارت است از سیاست تبعیضی
که نژادپرستان کشور جمهوری آفریقای جنوبی علیه اکثریت سیاهپوست بومی و هندیان آن کشور اعمال میکنند.
۱نخستین رئیسجمهور آفریقای جنوبی است که در انتخابات دموکراتیک عمومی برگزیدهشد .او در سال  1883برنده
جایزه صلح نوبل شد.
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از حمایت اسرائیل بر دارد .آمریکا فراتر از منافع ملّیاش با اسرائیل است ،زمانی است
که کشوری برای منافعاش میگوید عربها را در منطقه راضی نگه داریم ،یهودیها
را هم راضی نگه داریم ،آن فرق دارد با مسئلهی استراتژی و عقیدهی برخواسته از
درون آمریکا که مسیحی ایونجلیستی ،1اسرائیل را میخواهد.
زمانی که صهیونیستها آمریکا را رها کنند ،آمریکا هم میشود مانند بقیه کشورها،
چون منافع آمریکا ایجاب میکند زیاد با اسرائیل ایستادگی نکند .این ماجرا ،داد
بعضی از افراد در مملکت خودشان را نیز درآورده است ،میگویند تا کی پای اسرائیل
بایستیم؟ اتّحادیه اروپا ،2کاالهایی که در کرانهی باختری ،اسرائیل تولید میکند را
تحریم کرده است ،فروشگاهی در آلمان 3این کاالها را جمع آوری کردند .به اسرائیل
هم فشار میآورند که شما باید کشور فلسطین را به رسمیت بشناسید و هنوز هم
اروپا نتوانسته است کاری بکند ،به خاطر قدرت البی صهیونیستی در اروپا.
همیشه یک داستان درست میکنند ،یک انفجاری یک ماجرایی ،یک درگیری ،یک
بحران اقتصادی ،یک طوری بهم ریخته میشوند ،رسانه هم دست اینهاست دوباره

1مسیحیت انجیلی ،شاخهای از پروتستانتیسم با گستردگی جهانی است که رستگاری را بر پایه جوهر انجیل ،توسط
ایمان به تاوان عیسی مسیح میپندارد.
2اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از  28کشور اروپایی تشکیل شدهاست اتحادیه اروپا در سال
 1888واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که تاکنون در  18کشور جایگزین پولهای ملی شدهاست.
3کشوری در قاره اروپا با پایتخت برلین است .آلمان از شمال با دریای شمال ،دانمارک و دریای بالتیک ،از شرق با
لهستان و جمهوری چک ،از جنوب با اتریش و سوئیس و از غرب با فرانسه ،لوکزامبورگ ،بلژیک و هلند مرز دارد.
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همان قبلی میشود .داستان آمریکا این نیست ،جمهوری خواه 1میرود ،دموکرات

2

میآید و همهاش خدمت به اسرائیل است .قرآن میگوید بعد این ماجرا ،اگر مؤمن
هستی ،این بالها باید سرت بیاید ،خدا شوخی ندارد ،راهش را خدا میگوید .1،لَتُْبلَ ُو َّنَ
ِ
ِ
َوأَن ُف ِس ُك َْم 9شما آزموده خواهیدشد ،شما را آزمایش خواهندکرد ،با مال و
ِف َأ َْم َوال ُك ْم َ
جان ،یعنی یک زمانی باید جهاد کنی و زمانی در تنگنای مالی قرار میگیریدَ ،لتُْبلَ ُو ََّنَ
الم اولش یعنی تأکید ،تائِ اش هم تأکید ،آن نونِ هم تأکید .خداوند سه بار تأکید
میفرماید .ولَتسمع ََّن 1و یقیناً خواهید شنیدِ ،من َالَّ ِذین َأُوتُواَْالْكِتاب َِمنَقَبلِ ُكم ِ َّ ِ
ینَ
َ َ َُْ
َ َ
َوم َن َال َذ َ
ْ ْ َ
َ َ
أَ ْش َرُكواَْأَذًىَ َكثِ ًيا 1اینها شما را اذیّت بسیار خواهند کرد .میگوید یهودیت و مسیحیت
شما را خیلی اذیّت خواهند کرد.
دقیقهی  95تا  -95فعل مضارع هم استفاده میکند که استمرار دارد .یقیناً شما را
صِربُوَاْ 1باید صبور باشید و استقامت کنید ،نه که فحش بخوریدا
اذیّت خواهند کردَ .وإِنَتَ ْ
در آیات باز میکند اینکه فحشَ رو میخورید امّا خودتان را محکم کنید ،با حرف
بالیی سرتان نمی آید ,امّا جانی و مالی هم سراغتان میآید و خداوند میفرماید این
آزمایش است .وقتی ریختند سر مردم عراق ،وقتی فرش قرمز انداختند ،آن سالی که

1یکی از دو حزب بزرگ این کشور است که به همراه حزب دموکرات ایاالت متحده آمریکا حکومت را در این کشور در
دست دارد .این حزب در سال  1854توسط فعاالن ضدبردهداری در آمریکا تاسیس شد.
2توسط توماس جفرسون و جیمز مدیسون تاسیس شد .این حزب مخالف حزب فدرالیست آمریکا بود و در طی دوران
 First Party Systemکنترل پستهایی را در مجلس و ریاست جمهوری آمریکا را در بین سالهای  1811تا 1824
در بیشتر ایالتهای آمریکا به دست گرفت.
3سوره آل عمران 18۱
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آمریکا وارد عراق شد ،پخش زنده المنار ،1در شیراز 2نشان میداد ،میدانی که در
بغداد 3مجسمه صدام را کشیدند ،انداختند و یک نفر(این عملیات روانی آمریکائیها
بود) ،دیدم شیرینی دستش گرفت و به آمریکاییها تعارف میکرد.
حاال اوضاعشان چهطور است؟ و تا االن باالی یک میلیون کشته دادهاست ،در عراق،
روزی هست که بمبگذاری نشود؟ خدا میگوید ،من با آمریکا صدا میزنم ،این کار
ني امّا دیگر قرار نیست که با آمریکا باشید ،این یک واقعیّت
من است ،ألل ُه َّمَاشغَ ِلَالظالِ ِم ََ
الهیست ،سنّت الهیست کوتاه هم نخواهدآمد .آنان زیاد اذیت میکنند ،باید صبر
کنید و َوتَتَّ ُقوَاْ 1باید در کنار صبر ،تقوا هم داشته باشید .صبری که پر از گالیه و ناله و
جِز جِز کردن باشد ،خدا میگوید قبول ندارم ،باید تقوا داشته باشید.
فَإِ َّنَذَلِ َ ِ
َع ُِْمَال ُُموَِر 1میخواهید به عزم امور برسید؟ اینان شما را اذیتتان میکنند،
كَم ْن َ
اما باعث میشود شما رشد پیدا کنید .اگر صدام حمله نمیکرد ،در حال حاضر فناوری
موشکی هم نبود ،یکی از دالیل وجود شیطان اینکه باعث میشود که در واقع
باگهای وجودیمان لو برود.
به عنوان مثال :تیم ملّی که با یک کشور ضعیف بازی کند ،گلهای زیادی میزند و
به تیمش افتخار میکند و زمانیکه با تیم قوی تری بازی کند و گل بخورد ،آن زمان
 1شبکه ماهوارهای المنار شبکه اطالعرسانی و رسانهای حزباهلل لبنان است.
 2یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس است آیتاهللخامنهای رهبر ایران لقب سومین حرم اهل بیت در
ایران را به این شهر نسبت داد.
 3بزرگ ترین شهر عراق و دومین شهر بزرگ جنوب غربی آسیا ،مرکز استان بغداد و پایتخت این کشور است که در
مرکز جغرافیایی آن در کنار رود دجله است.
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دشمن قوی شما را آب بندیتان میکند ،آبدیده میشوید ،جاهایی که هرز رفته باشد
لو میرود و در نتیجه قویتر میشوید .یکی از روشهایی که میخواهید ببینید لولهای
ترکیدگی دارد یا نه ،همه شیرها را میبندید ،کنتور را نگاه میکنید میبینید می-
چرخد ،میفهمید یک جایی ترکیدگی دارد و ممکن است خانه ویران شود ،تحریم
کردند ،لولهها را بستند ،گشتید ببینید نشتی کجا بوده؟ حاال که قرار است تحریمها
برداشته شود دیگر این شبکه آبرسانی عالی عمل میکند.
اصَِْربَ
خدا دو سه جای دیگر هم عزم امور را میآورد ،و بِالاستثناء قبل آن صبر دارد َو ْ
علَىَماَأَصابكَإِ َّنَذلِك َِمن ِ
َالُموِرَ1،وَِلَ،ولَمنَصربَو َغ َفرَ،إِ َّنَذَلِ َ ِ
مَال ُُمور دوباره
َع ُْ ْ
كَلَم ْن َ
َ َ َََ َ َ ْ َ
َع ُْم َْ ُ
َ َ َ ْ َ ََ َ َ
صبر .یا مکن با فیلبانان مشورت /یا بنا کن خانهای فیل توش برد ،یعنی آمدن توی
سیستم خدا قدرتمند میشوید ،برای قدرتمند شدن باید نقاط ضعف برطرف بشود .و
خدا نقاط ضعف را هم نشان میدهد ،بعضی مواقع خود خداوند و بعضی مواقع
واسطهی آن دشمن است ،اگر متوجه شدیم خدا ،نعوَذُ َباهلل مرض ندارد بیاید اذیّت
بکند .اگر منفذ را بستید ،دشمن نمیتواند واسطه امتحان الهی باشد .سامِری 2که
آنها را گوساله پرست کرد ،فتنه را چه کسی انجام داد؟ سامِری ،بعد خداوند
ك 9ما فتنه کردیم.
میفرماید إِنَّاَفَتَنَّاَقَ ْوَم ََ

 1لقمان 12-
 2سامِری یکی از افراد قوم بنیاسرائیل بود که گوساله سامری را ساخت و بنیاسرائیل را در نبود موسی ،به پرستش
آن دعوت نمود.
 3سوره طه 85
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دقیقهی  95تا  -45یعنی سامِری میشود سببی که خدا قوم موسی 1را .واقعاً این
قوم میخواهند با گوساله همه چیز را کنار بگذارند؟ اوضاعشان خراب است .همان
ِ 2
َ،ماعنِتُّم و دوست
اَعنت َْ
ُّم َ
َم َ
بهتر ،که نباشند .اینان شما را اذیّت فراوان خواهند کردَ .ودُّواْ َ
دارند به هر طریقی اذیتتان کنند و همیشه در سختی و عذاب باشید ،خیلی سادهاید
ِ
ضاءُ َِم ْنََأَفْ َو ِاَ ِه َْمَ،4
اگر فکر کنید اینان دوست شما هستند ،قرآن میگوید :قَ ْدَبَ َدَِالْبَ ْغ َ
أَفْ َو َاهِ خوب سخنانشان را گوش کنید ،از دهانشان میآید بیرون ،تهدید میکند ،خدا
اءُ آن
ضَ
دیگر چقدر از این واضحتر بگوید؟ قَ َْد به راستی بَ َدِ نمایان شده است ،الْبََْغ َ
بغضش که درون است از دهانش بیرون میریزد .و بعد برجام 3اِشتون کارتر 4وزیر

دفاع آمریکا ،آمدهاند به کشورهای عربی میگوید یک نیروی زمینی مشترک برای
اََّتْ ِفيَ
َ،وَم َُ
حمله به ایران درست کنید .پس نمیتوان با آنان دوستی کردَ .وَم ُ
اََّتْ ُ
فاَص َ
ورَُ ْم َأَ ْك ََرب 4این چیزهایی که از دهانشان میزند بیرون ،در دلشان پنهان بوده و
ُ
ص ُد ُ
خیلی بزرگتر است ،یک چیزهایی را پنهان کردند ،آن زمان کم خردان هم میفهمند.
ِ 4به
َاآلیَا َِ
فلذا آنهایی که پنهان میکنند در دلهایشان و سینههایشان قَ ْد َبَيَّنَّاَلَ ُك ُم ْ
ِ 4
راستی که ما این آیات را برای شما مشخص میکنیم .اگر فهمیدید إِ ْنَ ُکنْتُ ْم َتَ َْعقلُون
5
اگر عقل داشته باشید .نمیگوید تَعلَمون میفرماید :تَ ْع ِقلُون خبر دارید اما عقل ندارید.
 1از پیامبران اولوالعزم که قوم بنی اسرائیل را از مصر بیرون برد.
 2سوره آل عمران 118
 3برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ،توافقی بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران است که در تاریخ  14ژوئیه
 2115میان ایران و کشورهای گروه ( 5+1آمریکا ،روسیه ،چین ،فرانسه ،انگلیس و آلمان) در شهر وین صورت گرفت.
 4یک سیاستمدار اهل ایاالت متحده آمریکا است .او توسط ریاست جمهوری آمریکا برای تصدی وزارت دفاع معرفی
شده است.
 5آل عمران 118-
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بله ،اینان به دنبال (تمام سخنان من از آیات قرآن است) ،4.الََیََُالُو َنَیُ َقاتِلُونَ ُك َْم پیوسته
اینان با شما خواهند جنگید ،ثانیهای بیخیال نمیشوند.
َوَیُ َقاتِلُونَ ُك َْم یعنی چی؟ دنبال شما هستند که پیداتان کنند و شما را به قتل برسانند،
 ى ،تاکِی؟ ح َّ ى َی رُّدوُكم َع ِ
نَدینِ ُك َْم اینکه عقیدهتان را کنار بگذارید از ایدئولوژیتان
َح َََّ
َ َ َُ ْ َ
بگذرید ،دیگر کاری با شماها ندارند حاال کسی میشوید مانند قارون ،و گفتََ :وَفِْرعَ ْو َنَ
2
ِ
ََ َاما َن  4تو هم یکی از آنانی ،حاال
ََ َاما َن َ َو َقَ ُارو َن و در آیه دیگر َو َقَ ُارو َن َو َف ْر َع ْو َن َو َ
َو َ
ِ ِ
َموسى 9باش ،از قوم چه کسی باشید؟ چه اهمیتی دارد؟
میخواهی كا َن َم ْن َقَ ْوم ُ
میخواهید ،لباس پیغمبر هم تنتان باشد ،هیچ اهمیتی ندارد وَلو یک معمّم هم باشد،
ریش داشته باشد ،مُتِشَرّع باشد به ظاهر ،انگشتر عقیقی ،تسیبح ،نماز و هر چیز دیگر
اینها مهم نیست ،از عقیدهات بگذری ،کار تمام است کافر میشوید .اگر بتوانند،
پیوسته با شما قتال میکنند ،به این امید که اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند
و هرکس از شما از دین خود برگردد 4امّا اگه بعضیها خواستند برگردند ،و در حال
کفر بمیرند ،1این گونه افراد اعمال نیکشان هم بی اجر میشود 1و در گذشته هر کار
ِ ِ1
1
ِ
ِ
اَو َاآلخ َرَة
نیکی که انجام داده باشید از بین میرودَ ،حبطَت  ،تمام شد رفت فیَالدُّنْيَ َ
فکر نکنید فقط در همین دنیا است همین این دنیا و هم آخرت.

 1بقره212-
2سوره غافر 24
 3سوره قصص 2۱
 4سوره بقره 212
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ََمَفيهاَ
كَأ
دقیقهی  45تا  -45در همین دنیا پدرت را در میآورمَ .وَأُولئِ َ
َصحابَالنا ِر ُ
ُ

خالِدون 1آخر آیه را کمی دقّت کنید فيهاَخالِدون ،1میدانید یعنی چه؟ جزای ابدی

است ،چرا؟ چون حق بر تو آشکار شد .یک کسی که آن طرفیست را نگفته است فيهاَ
خالِدون چون تو از این طرف رفتی آن طرف ،حق و حجّت برایت تمام شده تو َُمَفيهاَ
خالِدون هستی.
خدا به داد زبیر 1برسد ،فکر نکنید به این سادگی است .اینها کسانی هستند که ،نور
را دیدند و بعد رفتند سمت کفرُُ .ي ِرجوِنُ ِ
الظلماِ 2این مفسرین حرف
َِ
مَم َن َالنورَالیَ
میزنند ،صحبت میکنند نظر میدهند میگویند ،این دیگر ِمنَالنور است یعنی در
نور بودند ،بعد رفتند در ظلمات.
متن قرآن را یک نفر نوشته ،با عقالنیّت نوشته ،همه چیز آن جور است .ما اصالً دقت
نمیکنیم مثالً َّ
بيٌ میگوییم خدا یک چیزی گفتهاست دیگر،
إن َاهللََمثالَبَصيٌَعليمَ َ،خ َ
نه اینها خیلی حساب شدهاست .چرا اینطور تمام میکنی؟ اینها همه حساب
شدهاست .تو را خیلی خوب به یک مسائل خیلی جالبی راهنمایی میکند.
كَاليَهودَُ
چه وقت از ما راضی میشوند؟ لَنَ،لَن در زبان عربی نفی اِلیالبد .لَنَتَرضىَ َعن َ
َّصارىَح ى َتَتَّبِ َع َِملَّتَ ُهم 9عمراً بیخیال تو نمیشود تا روزی که تبعیّت بکنی از
َوَال َالن
َ
 1زبیر بن عوام بن خویلد ملقب به ابو عبداهلل قرشی اسدی ،از آن گروهی بود که به دلیل مشورت نکردن ابوبکر با حضرت
علی ،با تاخیر و تعلل و پس از چند روز از گذشت سقیفه با ابوبکر بیعت کرد.
 2سوره بقره 252
 3سوره بقره 121
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دینش ،بشوی عربستان سعودی ،بگوید بمیر ،بگویی چشم ،حمله کن مسلمان بکش،
چشم .آن موقع با تو کاری ندارد.
از عربستان راضی است ،تا حاال دیدید گیر بدهد به عربستان؟ اصالً .کلّ حقوق بشر
را بر مبنای معیارهای حقوق بشری خودشان زیر پا گذاشتهاست .حتی میروند
عربستان با آنها با شمشیر میرقصند و کارهای دیگر ،بله این جور است ،بعد تو
قاچاقچی اعدام میکنی میگویند ،حقوق بشر ،طرف را با  11تن ،تریاک گرفتند،
میخواهی چهکارش بکنیم؟ در عربستان سعودی هم چند نفر ،ایرانی را از سیستان
و بلوچستان 1اعدام میکنند ،بحثشان هم این است که میگویند اینها قاچاق
کردهاند ،بعد یکی از شاهزادههای خودشان ،از او چند تُن در لبنان 2مواد مخدّر
گرفتند ،به لبنان اعتراض کردهاند که باید او را آزاد کنید .یعنی قدرت را میبینید؟
میتوانیم برایشان تعیین کنیم .چون فرعون با من است ،من اآلن قارون هستم .خدا
میگوید بدبخت ،در آخر قارون کجا رفت؟ در زمین ،تو هم میروی در زمین ،متوجه
نیستی .از تو راضی نمیشود ،یعنی میدانید انتهای این دومینو 3چیست؟ اولین کوتاه
آمدن ،تا آخر این دومینو حدّ یقف ندارد که شما بگویید اینجا میایستد ،آخرین
 1استان سیستان و بلوچستان در شرق جنوب شرقی ایران واقع است .این استان با حدود  181٬22۱کیلومتر مربع
وسعت کمابیش اندازهی کشور سوریه بزرگی دارد و بیش از  11درصد وسعت ایران را دربرمیگیرد .سیستان شامل
زابل و شهرهای اطرافش است و بلوچستان دربرگیرنده بقیه شهرها از زاهدان تا چابهار میباشد.
 2کشوری در غرب آسیاست .لبنان در شمال با سوریه و در جنوب با اسراییل مرز مشترک دارد .موقعیت جغرافیایی
لبنان در نقطه طالقی مدیترانه و جهان عرب منجر به شکلگیری تاریخی غنی و تنوع دینی ،نژادی و فرهنگی شده
است.
 3دومینو نوعی بازی است که به وسیلهی قطعههای مستطیلی کوچکی انجام میشود .یک دست دومینو معموالً از 28
عدد دومینوی مستطیلی تشکیل شده که هرکدام شامل دو مربع کنار هم هستند .روی هر مربع  5 ،4 ،3 ،2 ،1 ،1یا
 ۱نقطه وجود دارد.
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دومینوی او این است که از همین عقیده برمیگردی ،آن موقع با تو کاری ندارد .اصالً،
با ترکیه 1کاری دارد؟ اآلن حمایتش هم میکند ،روسیه تهدیدش کرده ،ناتو 2دارد
یک چیزهایی میگوید .قرآن میفرماید حق ندارید به اینها اعتماد کنید ،به هیچ
وجه.
َیاَأَیُّهاَالَّ ِذین َآمنُواَْالََتَت ِ
نَدونِ ُك َْم 3حق ندارید اینها را محرم اسرار بگیرید،
َّخ ُذواَْبِطَانَةً ِّ
َم ُ
َ َ
َ َ
بنشینید یواشکی با آنها حرف بزنید ،سفره دلتان را باز بکنید ،حق ندارید.
برخی هستند در مملکت ما ،وقتی احساس میکنند که نظام ممکن است مثالً به
خاطر مسائلی آنها را بازخواست کند ،یک مصاحبههایی انجام میدهند ،یک سری
اسرار نظام را ،یک کمی لو میدهند عمداً ،که به نظام بفهمانند ،به من دست بزنید
همه را میگویم به آن طرفیها ،بعد نظام هم برای امنیّت عمومی و امنیّت این مردم،
مجبور است کنار بیاید ،بعد مردم هم به این درجه از فهم باید برسند و بفهمند که
این پدر سوخته که دارد این حرف را االن میزند ،این مرض دارد ،این با امنیّتِ ملّی
من و شما بازی میکند .تکههایی را میگویند ،که هم آن طرفیها میفهمند هم این
طرفیها میفهمند که آقا ،با ما کاری نداشته باشید.

 1کشوری اوراسیایی است که بخش بزرگ کشور یعنی آناتولی یا آسیای کوچک در جنوب باختر آسیا و خاورمیانه واقع
است و بخش کوچکی نیز به نام تراکیه در منطقه بالکان قرار دارد.
 2سازمان پیمان آتالنتیک شمالی یا ناتو با هدف دفاع جمعی در واشینگتن دی.سی .پایهگذاری شد و هماکنون 28
عضو دارد.
 3سوره آل عمران 118
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ُّم 3دوست
اَعنِت َْ
َم َ
آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید همیشه ،باز دوباره َو ُّدواْ َ
دارند به سطوح بیاورند شما را ،پدرتان را دربیاورند.
دقیقهی  45تا  -55این خواست آنهاست.
مورد بعدی :خدا میگوید میخواهید آخرش را هم به شما بگویم چیست؟ اگر
ِ
َفيهاََاَبَدا
دین َ
تو مؤمن باشی ،گفتم اگر از خودشان شدی ،میخواهی مشرک باشی ،خال َ
که هیچ ،امّا اگر میخواهی در جبهه من باشید ،آخرِ پیمانهایی که با اینها میبندید
این استَ 4،كيفَوإِنَیظْهرواَعلَي ُكمَالََی رقُبواَْفِي ُكمَإِالًّ ِ
ِ ِِ
َوتَأْ ََبَقُلُوبُ ُه ْمَ
َوالََذ َّمةًَیُْر ُ
ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َْ ُ
ضونَ ُكمَبأَفْ َواَ َه ْم َ
ْ َ
وأَ ْكثَرَمَفَ ِ
اس ُقو َن چگونه غیر این باشد و حال آنکه اگر ایشان بر شما دست یابند یعنی
َ ُُ ْ

یَظْ َه ُروا یعنی اینها غلبه پیدا کنند ،یعنی کفه ترازو به نفع آنها سنگینی کند ،اینها
ِ ِ
َوالََ
سوار کار بشوند ،فقط فرصت پیدا بکنند ،نتیجهاش چه میشود ،الََیَ ْرقُبُواْ ََفي ُك ْمَإالًّ َ
ِذ َّم َةً یعنی هیچ پیمان و عهدی را رعایت نخواهد کرد .میگوید بر ذمّه یعنی گردن
گرفتم ،عهد کردم ،پیمان بستم .میگوید و بعد میزند زیر تمام عهدها و پیمانها
پوستتان را میکنند .قرآن بعد میگوید :به زبانهای خود شما را خوشنود ساخته
بِأَفْ َو ِاَ ِه َْم ولی دلهایشان قُلُوبُ ُه َْم اِبا دارد ،با تو یک کم شوخی میکند و یک کم
میخندد ،و بیشترشان فاسقاند أَ ْكثَرَمَفَ ِ
اس ُقو َن
ُُ ْ
دو آیه بعد از آن :الََی رقُبو َن َِِفَمؤِم ٍنَإِالًّ ِ
ََ ُمَالْ ُم ْعتَ ُدو َن 2درباره هیچ مؤمنی،
َوأ ُْولَئِ َ
ُْ
كُ
َْ ُ
َوالََذ َّمةً َ
َ
گفتیم اگر تو بخواهی مؤمن بمانی ،رعایت هیچ خویشاوندی و هیچ عهدی را نخواهند
 1توبه 8-
 2سوره توبه 11
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کرد .و ایشان آری ،هم ایشانند تجاوزگران .4میگوید فکر نکنید او بر سر عهدش
میماند .پس مراقب باش ،اگر غلبه پیدا بکند داستان یَظْ َه ُروا است .اگر غلبه پیدا کند
به تو خواهد زد ،وَلو اگر  511صفحه کاغذ امضا کرده باشد .تو با اینها میخواهی
پیمان ببندی؟ اگر هم بستی ،اما ثانیهای نباید ،از نقاط قوّتی که در دست داری کوتاه
بیایی ،این حرف قرآن است .پوستت کنده است.
مورد بعدی :آرزوی آنها هم این است که از عقیدهتان برگردید .بسیاری از آنها
دوست میدارند و آرزو میکنند ای کاش میتوانستن شما را بعد از آن که ایمان
آوردید ،به کفر برگردانند 1.ایران  32سال پیش مال ما بود ،ژاندارم ما در منطقه بودند،
چه شد ،کاسه کوزه ما چطور به هم ریخت .این آرزو را از حسد در دل میپرورانند
اَمنَعِ ِ
ِ ِ
ندَأَن ُف ِس ِهم 5و بعد از آن که حقّ برای خود آنان نیز روشن گشته،
َح َس ًد ِّ ْ
إْيَان ُك ْمَ ُكفَّاراً َ
پس فعالً آنان را عفو کنید و نادیده بگیرید تا خدا امر خود را بفرستد که او بر هر چیز
اب میگوید اینها اهل کتاب ،آرزویشان
َم ْن َأ ََْ ِل َالْكِتَ َِ
قادر است 5 .اینها ازَ ،2ودَّ َ َكثِيٌ ِّ
فقط این است ،اینها دوباره برگردند .ببین چهکارشان کنم.
مورد دیگر :سست کردن ایمان شما یکی دیگر از برنامهها است .میگوید یک
کاری میکنند آن ایمانتان را ،وقتی به آن حمله میکنند ،این ایمان راسخ است ،مثل
یک بنیان مرصوص 3است ،یک بنای مستحکم است ،امّا چهکار میکنند؟ سوراخ

 1سوره بقره 118
 2بقره 118-
 3استوار ،محکم  ،متصل  ،منضم و پیوسته میباشد ..

چهلوهشتمین روایتعهد

31

سوراخ میزنند زیرش ،آب ول میکنند ،آرام آرام ضعیف االیمان شوی ،یک خانههایی
هست نمیشود با بلدوزر خرابش کرد ،صاحبش جلو بلدوزر دراز میکشد .اینها را
چهکار میکنند؟ اینها را شیر آبی آن گوشه باز میگذارند 11،سال چکّه چکّه میکند،
یک شب بلند میشوید میبینید خانه نیست ،بیسروصدا.
ني 4این آیه خیلی آیه عجیبی استَ .ودوا ،عبارتی استفاده کرده قرآن
َفَ َال َتُ ِط ِع َالْ ُم َك ِّذبِ ََ
خیلی جالب است َو ُّدوا َلَ ْو َتُ ْد َِ ُن َفَيُ ْد َِنُونَ 2میگوید حال که چنین است ،از تکذیب
کنندگان اطاعت مکن .آنها دوست دارند ماست مالی کنند ،شما هم ماست مالی
کنید ،روغن مالی کنند ،شما هم روغن مالی کنید ،عین ترجمه این است ،نرمش
نشان دهید تا آنها هم نرمش نشان دهند،
دقیقهی  55تا  -55نرمشی توأم با انحراف از مسیر حق.
من این چند خطّ را که میخواهم برایتان بخوانم از تفسیر نمونه 3عیناً گرفتم برایتان
گذاشتم.
چشم پوشیدن از برخی اصول ،نرمش و انعطاف به معنی صرفنظر کردن از قسمتی
از فرمانهای خدا به خاطر آنان است .یعنی خدا فرموده که ،مثالً تو باید از ضعیف
دفاع بکنی ،حاال یک دقیقه دفاع نکن ،این است.

 1سوره قلم 8
 2سوره قلم 8
 3تفسیر نمونه از تفاسیر شیعی قرآن به زبان فارسی ،تالیف آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی و گروه نویسندگان در قرن 14
هجری است .این تفسیر در  22جلد در ایران منتشر شده و به زبانهای انگلیسی ،عربی و اردو نیز ترجمه شدهاست.
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ذیل همین آیات 4است ،تفسیر نمونه .مفسّران نقل کردهاند که این آیات زمانی نازل
شد که رؤسای مکّه ،2پیامبر را به پیروی از آیین نیاکان و شرک و بتپرستی
خود دعوت کردند .خداوند او را از اطاعت آنها نهی کرد .خدا فرمود اصالً نباید نرمش
نشان بدهی .خدایا میکشند ،تکه پاره میکنند ،شعب ابیطالب 3است ،حضرت سمیه

4

را زیر شکنجه کشتند ،چه بالها سرمان میآورند ،نخیر ،باید بایستی ،بقیّهاش با من،
بقیّهاش با خدا بود یا نبود؟ بایستید بقیّهاش با من ،شما چهکار دارید؟ چشم.
بعضی دیگر نقل کردند که ولیدبنمغیره 5که از سران بزرگ شرک بود ،اموال عظیمی
به پیغمبر داد .گفت یک خورده چشمپوشی کن ،من هم اقتصادتان را درست میکنم،
گفت:
و سوگند یاد کرد که اگر از آئینش بازگردد به او خواهد داد .از لحن آیات و از آنچه
در تواریخ آمده است به خوبی استفاده میشود که وقتی مشرکان کوردل ،سرعت
پیشرفت آئین اسالم را مشاهده کردند ،به فکر افتادند که از طریق دادن امتیازاتی،
تطمیع ،به پیامبر صلّیاهلل ،امتیازاتی از او بگیرند و او را به نوعی به سازش بکشانند،

 1قلم 8-
 2نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان .مکه از شهرهای تاریخی عربستان
سعودی است و به سبب قرار داشتن کعبه ،قبلهگاه مسلمانان در آن مقدسترین شهر اسالم بهشمار میرود.
 3درّهای میان دو کوه ابوقبیس و خندمه در مکّه است .همان مکانی که رسول خدا  و ابیطالب و همراهانشان
حدود سه سال توسط مشرکان محاصره و مورد تحریم اقتصادی قرار گرفتند.
 4دختر خباط ،مادر عمّار یاسر صحابه مشهور پیامبر اکرم ،از اولین گروندگان به اسالم و اولین شهیده (زن شهید)
اسالم است.
 5ولیدبنمغیره مخزومی قرشی ،از بزرگان و اشراف و سران قریش در مکه ،در زمان جاهلیت و از حکام عرب که معاصر
با پیغمبر اسالم و از دشمنان و مخالفان سرسخت آن حضرت بود.
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همانگونه که روش همه طرفداران باطل در طول تاریخ است .لذا گاه اموال عظیم و
گاه زنان زیبا و گاه پست و مقام برجسته پیشنهاد میکردند و در حقیقت روح پیامبر
را با مقیاس وجود خود اندازهگیری میکردند.
خودشان حقیر بودند ،فکر میکردند نعوذباهلل پیامبر هم در قدّ و قواره خودشان است.
میگوید میآیند به تو پیشنهاد میدهند ،حق نداری بپذیری ،اگر به معنی گذشت از
فرمان خدا باشد .یک موقعی هست نه ،گذشت از فرمان الهی هم نیست یعنی من
حزباهللُ را تنها نخواهم گذاشت ،مظلوم را تنها نخواهمگذاشت ،یک بحث دیگر است،
اینجا به این معنی است که کوچکترین فرمان الهی را کنار بگذارید.
مورد آخرِ این بحثی که از قرآن اشاره دارم :میگوید اینها به دنبال کاهش
بازدارندگی نظامی شما هستند.
َّ ِ
َسلِ َحتِ ُك َْم 4اگر غافل شدید از اسلحهتانَ :و َأ َْمتِ َعتِ ُک ْم َفَيَميَلُو َنَ
ینَ َك َف ُرواَلَ ْوَتَغْ ُفلُو َن َ
َع ْن َأ ْ
َ َو َّد َالذ َ
علَي ُکم َميلَةً َو ِ
اح َدًَة 1کفّار آرزو دارند که شما ،لحظهای از سالحها و متاعهای خودتان
َ ْ ْ َْ
غافل بشوید و یکباره بر شما هجوم خواهند آورد ،ميلَةًَو ِ
اح َدَةً  1یک حملهای به شما
َْ
بکنند ،ثانیهای اگر موشکت را گذاشتی کنار ،شمشیرت را گذاشتی زمین ،خواهدزد،
منِ خدا به تو میگویم ،حال میخواهی گوش بکن ،میخواهی گوش نکن.
این آیه ،آیهی خیلی جالبی است ،2من ترجمه آیه را میخوانم ،این بخشی از آیه
بود ،من کلّش را برایتان میخوانم .یک نکته خیلی ظریفی در آن وجود دارد ،در
تفسیرها هم نوشته شده ،و هنگامی که در میان آنها باشی و در میدان جنگ برای

 1سوره نسا 112
 2نساء112 -
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آنها نماز را برپا کنی ،باید دستهای از آنها با تو به نماز برخیزند .تو نماز ،و
سالحهایشان ،اَسلِ َحتِ ُهم 4را با خود برگیرند.
پشت سرت میخواهند نماز بخوانند ،باید با اسلحه نماز بخوانند .یعنی حتّی برای
عبادت خدا هم ،غفلت از دشمن جایز نیست ،ببینید خدا به کجا اشاره میکند ،حتّی
برای منِ خدا آمدی عبادت بکنی ،درست است که من کمکت میکنم ،امّا تو تمام
کاری که باید بکنی را انجام بده ،بارها در سخنرانی گفتهایم ،کمک خدا به شرطی
است که تو تمام کاری که میتوانستی را انجام داده باشی حتی اگر آن اتفاق  11هزار
امتیاز بخواهد ،تو یک امتیاز بیشتر نمیتوانستی کسب کنی 8888 ،تایش با خدا،
انجام هم دادهاست .بارها گفتهام امروز هم مثالهایی خواهم زد.
دقیقهی  55تا  -65و هنگامی که سجده کردند و نماز 1را به پایان رساندند ،باید به
پشت سر خود بروند 1یعنی سریع بروند به میدان جنگ و آن دسته دیگر را که نماز
نخواندند.1
پس این نیست که همه با هم نماز بخوانند ،نصف کردند ،گفتند نصف شما بجنگید،
نصف دیگرمان بیاییم نماز بخوانیم با اسلحه ،تازه با آن ،عدّهای هستند ،عبادتی را
خدا قبول ندارد که تو از اسلحهات غافل باشی.

ِ
َوَ
و آن دسته دیگر که نماز نخواندند بیایند و با تو نماز بخوانند .آنها باید ح َْذ َرَُ ْم َ
َسلِ َحتَ ُه َْم 4اینها عالوه بر اسلحه ،باید حذر هم داشته باشند.
أْ
در اَوَلیها میگوید حذر الزم نیست ،حذر یعنی وسائل دفاعی ،سپر و زره وامثالهم.

اینها باید حذر داشته باشند ،سوال برای این است که چرا این اتفاق میافتد؟ که اگر
اینها فرصت پیدا کنند کار را تمام میکنند .میگویند چون در حالت دوّم ،دشمن
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طرح شمار را فهمیده ،که نصفتان نماز میخوانند نصف دیگر میجنگند ،حواستان را
باید بیشتر جمع کنید .در حالت اوّل میگوید یک عدّهای میجنگند ،میگوید آن
نصفه دیگر کجا هستند؟ نمیداند ،بعد که میفهمد آنها داشتند نماز میخواندند،
اینها جایشان را عوض کردند ،پس اینها نصف دیگرشان نماز میخوانند ،قبلش گفت
َسلِ َحتَ ُه َْم 4این دفعه میگوید هم اسلحه هم بازدارندگی .اگر خواستید اسلحهتان را از
أْ
کمرتان بردارید ،برای گروه دوم میگوید ،اسلحتان را از کمرتان بردارید ،بگذارید کنار
سجّاده ،که راحتتر خم و راست بشوید ،باز هم شمشیر دم دستتان باشد ،ایرادی هم
ندارد ،منتها حذر باید همراهتان باشد .شمشیر را خواستی بگذار زمین ،کنارت باشد،
دم دست ،در سجّاده ،جلوی چشمت هم هست ،امّا سپر و زره و اینها را حق نداری
زمین بگذاری .مانعی ندارد که سالحهای خود را بر زمین بگذارید ولی وسائل دفاعی
مانند زره و خودِ خود را با خود بردارید .خداوند عذاب خوارکنندهای برای کافران
فراهم ساخته است .دیگر از این بیشتر؟ بعضیها ظاهر قرآن را هم نفهمیدهاند.
قرآن در مورد دشمن ،مشرک ،کافر ،اهل کتاب ،خیلی واضح و صریح صحبت کرده-
است .چه زمانی که پیامبربه قدرت رسیدهبود و حکومت تشکیل داده بوده ،چه
زمانی که تشکیل ندادهبود .یک خورده با هم تفاوت دارند امّا اصل ماجرا یکیست،
اینها دشمن هستند.
یک بحثی هم خیلی در فضای مجازی باب شد و آن ماجرای مذاکره امام حسین
با عمر سعد 1است ،که حاال رفتند و با او که دشمن هم بوده دست دادند و ندادند و
 1از تابعین حضرت محمدپیامبر اسالم است که در کوفه میزیست از طرف ابن زیاد مأموریت یافت که امام حسین
و همراهانش را به شهادت برساند .مذاکرات عمر پسر سعد با امام حسین به نتیجه نرسید و وی حاضر به بیعت با
یزید نشد .لشکر عمر سعد در  11محرم  ۱1هجری به امام حسین و خانوادهاش حمله کرد و بیش از هفتاد تن از
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خندیدند ،روبوسی بوده؟ نبوده؟ چه چیزی هست؟ این را اوال عرض کنم که ،اساس
این ماجرا سیاسی است ،یعنی زیاد دنبال مسائل دینی آن نباشید ،امّا با این وجود،
چون بحث اهلبیت است ،من حساسم ،این را پاسخ میدهم.
این داستانهای دست دادن ظریف 1با اوباما 2پیش آمد که البته مستحضر هستید،
بنده دو سال پیش این را کامالً پیشبینی کرده بودم و این دست دادن را بین خود
آقای روحانی 3و اوباما میدانستم ،که خود آقای ظریف هم در کمیسیون امنیّت ملّی
مجلس گفت برنامه را آنها ریخته بودند برای دست دادن با خود آقای روحانی ،یعنی
ایشان میگفت من در بازی آنها قرار گرفتم ،آنها قرار دادند ،بعید هم نیست ،امّا
من مطمئن بودم این اتفاق میافتد .پیشگو هستم؟
دقیقهی  65تا  -65نخیر ،علم غیب دارم؟ نخیر.
شکستن قبحها ،به دو طریق صورت میگیرد ،اتفاقی یا با طنز ،میدانم دشمن من
چه طور عمل میکند .وقتی میخواهد پیامبرِ مرا بزند ،با شوخی میزند ،با کاریکاتور
میزند .میخواهد قبحشکنی کند ،غیر از این است؟ میدانم در این برنامههای شب
یارانش را به شهادت رساند .وی تا زمان قیام مختار خانهنشین شد و سرانجام درسال  ۱۱هجری در کوفه به دست
مختار ثقفی کشته شد.
 1دیپلمات ایرانی و وزیر امور خارجه کنونی جمهوریاسالمیایران ،عضو شورای عالی جمعیت هالل احمر جمهوری
اسالمی ایران و استاد میهمان دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.
 2عضو حزب دمکرات ایاالت متحده آمریکا ،سناتور جوان ایالت ایلینوی ،رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا از ژانویه
 2118تا کنون به مدت دو دوره 4ساله و بهعنوان چهل و چهارمین رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا و برنده جایزه
صلح نوبل است.
 3روحانی و سیاستمدار ایرانی ،رئیسجمهور فعلی جمهوری اسالمی ایران ،استاد پژوهشی مرکز تحقیقات استراتژیک
و همچنین نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری از سال  ،1328و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
از سال  1321است.
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شعرهای طنز چه چیزهایی در مملکت ما میگذرد .باور نمیکنید چه شعرهایی
خواندهمیشود .در تئاتر طنز امام حسین را مسخره میکنند.
در متن دو سال پیش من که خبرگزاری فارس هم آن را پوشش داد :یک پژوهشگری
دو سال پیش این را پیشبینی کرده بود ،اگر ببینید خیلی جالب است .کلمه «به
صورت کامال اتفاقی» را آوردهام و مطلبم را هم به صورت طنز نوشتم.
اگر منظور شما از دست دادنی که در تاریخ آمده این است ،که اصال اینطور نیست،
اگر فکر میکنید در حدیثی آمده ،باز هم اینطور نیست.
اگر منظور از دست دادن این است که ادب اهل بیت ایجاب نمی کند در فضایی قرار
بگیری و سالم و احوالپرسی نکنی ،که باز هم من این را قبول ندارم ،چرا؟ به خاطر
اینکه فرق میکند آن فرد چه کسی باشد .ممکن است زهیر باشد ،و حضرت میداند
ذات او پاک است ،شبهه سیاسی دارد ،شبهه سیاسی او را برطرف میکند .ممکن
است حر باشد ،حضرت میگوید« :وقتی من آمدم ،متوجه شدم اسم او در لیست شهدا
است».
حُرّ با ادب بود .حتی با او ،حضرت چهکار کرد؟ تَشَر زد .مادرت به عزایت بنشیند،
درست است؟ یک عده هستند که ذاتا جانور هستند ،و باید مراقب آنها باشی ،چرا؟
چون سیره اهلبیت برای من و شما سندی است که باید طبق آن عمل کنیم .به
عنوان مثال ،امام حسین که انتظار سیره نبوی و علوی از ایشان میرود و سیره
ایشان برای ما حجت است ،در جایی مروان را به دیوار چسبانده و میگوید« :مادر به
خطا ،فرزند مادر به خطا» .پس سیره نبوی و علوی کجا است؟ نه ،از قضا سیره نبوی
و علوی با دشمنِ پدر سوخته همین است« .تو زنازاده مرا که فرزند فاطمهام ،به بیعت
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فرا میخوانی؟ با چه کسی؟»
مگر ماجرای مروان را نگفتم ،وقتی دو روزه بود او را برای نامگذاری نزد پیامبر
آوردند ،پرسیدند :پدرش چه کسی است؟ گفتند :حَکَم .اینها خانوادگی مشکل
داشتند و پیامبر میدانست اگر برای اینها نامگذاری کند ،فردا مشکل بهوجود
خواهد آمد .او کلّی کشتار و خونریزی انجام خواهد داد و انحرافات و بدعتها بهوجود
میآورد ،بعدا بگویند پیامبر نام او را انتخاب کرد .گفت« :یا رسولاهلل نامگذاری کن،
پیامبراین بچه را تا نگاه کرد ،انداخت بغل بابای خودش ،گفت« :الوزغَابنَالوزغ
قورباغه بچه قورباغه» هم خودت وزغی ،هم بچهات ،این یعنی چه؟ چطور مطلب را
بیان میکند؟ میگوید همان پیامبری که وقتی بچه را برای اذان و اقامه گفتن در
آغوش میگرفت و بچه ادرار میکرد ،او را نگه میداشت و میگفت بگذارید بماند ،این
پیامبری که کسی ندید ایستاده با بچههای کوچک حرف بزند ،مینشست تا همقد
آنها شود ،این پیامبری که یک نماز را آن قدر تند خواند ،که تمام صحابه بعد از نماز
شمشیرهایشان را برداشتند و گمان کردند وحی آمده و قرار است به آنها حمله شود،
گفتند« :یا رسول اهلل چه اتفاقی افتادهاست؟» پیامبر فرمود« :مگر صدای گریهی
کودک را نشنیدید؟»
بعضی از این نادانها میگویند ،حواس حضرت علی موقعی که انگشتر را بخشید
از نماز پرت شد .پاسخ این است که عبادت ،انسان را از عبادت دیگری باز نمیدارد.
هر دو عبادت است .از قضا این افراد واسط بین خدا و ما هستند ،چه آن کسی که
زکات داد ،چه پیامبری که صدای کودک را در نماز میشنود ،یا وقتی در حالت سجده
است و کودکی روی
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دقیقهی  65تا  -75شانههایش بازی میکند ،سجدهاش را آنقدر طوالنی میکند تا
کودک با میل خودش پایین برود .حضرت امیر در مورد مروانبنحکم فرمود:
«این به اندازهای به حکومت میرسد که سگی زبان به پوزهاش بمالد».
به این مثال دقت کنید ،حضرت میتوانست بفرماید ،اندکی حکومت میکند ،اما از
حیوان مثال میزند .یا عرض کردیم حضرت به اشعثبنقیس 1چطور ،فرمود« :ساکت
شو ولگرد بچه ولگرد منافق ابنُ کافَر» اینها همان اهلبیتی هستند که میگویند،
آبروی مومن از خانه کعبه واجبتر است.
عمرسعد برای جنگ آمده ،حضرت حجت را برای او تمام میکند و میگوید« :وای
بر تو» جالب اینجا است که بعد از ماجرای دست دادن که به میان کشیده شد ،من
کتاب ارشاد را خواندم و از قضا متوجه شدم که ،بله ماجرای دو تا دست دادن هست،
که در اینجا ذکر خواهم کرد.
کتاب ارشادِ شیخ مفید 2جلد  2صفحه  87ترجمه رسولی محالتی 3و چون
حسین ،فرود شدن لشگرها را با عمربنسعد ،لعنهاهلل به نینوا 4دید و یاری دادن
ایشان را برای جنگیدن با خود دید ،کس به نزد عمربنسعد فرستاد که میخواهم تو
را دیدار کنم و با تو مالقات کنم .پس شبانه یکدیگر را دیدار کردند و در پنهانی،
زمانی دراز ،گفتگو کردند .سپس عمربنسعد به جای خویش بازگشت و نامه به
 1از تیره حارثبنمعاویه و بزرگ قبیله کنده در حضرموت بود .وی ملقب به اشعث است که به معنای ژولیده مو
میباشد.
 2محمدبنمحمدبننعمان ،معروف به شیخ مفید فقیه و متکلّم مشهور شیعی است.
 3سید هاشم رسولی محالتی ،ر وحانی شیعه ایرانی است .او هم اکنون مسئول وجوهات و مسائل شرعی دفتر رهبر
ایران است .او نخستین رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه بوده است.
 4پایتخت باستانی دولت آشور بود و بر کرانهی رود دجله در کشور عراق کنونی قرار داشت.
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عبیداهللبنزیاد 1نوشت .و امّا بعد ،همانا خداوند آتش را خاموش ساخت و پریشانی را
برطرف نمود .کار این امّت را اصالح کرد و حسین با من پیمان بست که از همانجا
که آمده به همآنجا بازگردد .گفت اباعبداهلل فرموده که ،مردمِ شما برای آمدن
من نامه نوشتند ،حال اگر نمیخواهند ،برمیگردم .میدانید که ،عبیداهلل ،حُر را
فرستاد و گفت« :نه بگذار بیاید و نه برگردد .او را در بیابانی ببر که هیچ روستایی هم
نزدیکش نباشد تا کسی نتواند کمکش کند».
در اینجا عمرسعد در نامهاش یک پدر سوختگی میکند ،میگوید« :حسین با
من پیمان بست که از همانجا که آمده به همانجا بازگردد ،یا به یکی از سرحَدات
رود و مانند یک تن از مسلمانان باشد و کاری به کار کسی نداشته باشد .در هرچه به
سود مسلمانان است شریک آنان و در زیان آنان نیز ،همانند ایشان باشد یا به نزد
یزید برود ،عین عبارت ،و دست در دست او بگذارد».
عزیزانی که این مطلب را میخوانند ،باید دقت بفرمایند که دست دادن در زبان عربی
و فرهنگ آنها یعنی بیعت کردن.
«و هرچه خود دانند انجام دهند و در این پیمان خوشنودی تو و اصالح کار امّت
است».

 1عبیداهللبنزیادبنابیه فرزند زیاد بن ابیه و کنیزی به نام مرجان یا مرجانه است که به همین دلیل او را ابن مرجانه
به معنی پسر مرجانه نیز میگویند .عبیداللّه حضرت مسلم بن عقیل را به شهادت رساند و پس از آن فرمان کشتن امام
حسین علیهالسالم و یاران او و اسارت اهل بیت او را به عمربنسعد که فرمانده سپاه کوفه در کربال بود داد او از کسانی
است که در زیارت عاشورا مورد لعن قرار گرفته است.
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عمر سعد میخواست به ری 1برسد ،ترجیحاً بدون جنگ با امام حسین ،امّا اگر
پای جنگ به میان بیاید ،جنگ را ترجیح میدهد که فقط به گندمهای ری برسد .در
اینجا ،مؤلف اضافه میکند«چنانچه میدانیم و از سخنان حضرت سیدالشهدا
که در خالل روایات و شرح حال آن بزرگوار پیش از این گذشت ،روشن است آن
جناب هرگز حاضر نبود به نزد یزید برود و دست بیعت در دست او بگذارد .محدِّث
قمی ،از عقبةبنسمعان حدیث کند که گفت ،من از مدینه تا مکّه از مکّه تا عراق تا
آنگاه که حسین شهید شد همهجا با او بودم و تمام سخنان او را در تمام این راه
شنیدم ،هیچگاه چنین سخنی نفرمودند ،که من حاضرم دست خود را در دست یزید
بگذارم .بنابراین عمربنسعد این جمله آخر را از پیش خود احتماالً در نامه اضافه
کرده ،برای اینکه شاید بتواند بهوسیله این کار ،همین جا ماجرا را فیصله دهد و از
زد و خورد و کشتن آن حضرت بدین وسیله جلوگیری کند ،چون همچنان که پیش
از این نیز گذشت جنگ با آن جناب را خوش نداشت و میخواست به هر وسیلهای
ممکن است نگذارد کار به جنگ و خونریزی بکشد».
این مطلب توسط بسیاری از محدّثین و تواریخ و مقاتل رد شدهاست ،از جمله مُقَرَّم

2

و ابیمخنَف 3که خیلی قدیمی هستند ،یعنی خود ارشاد از ابیمخنَف گرفته ،امّا

 1یکی از کهنترین شهرهای ایران و جهان و از شهرهای استان تهران است .تاریخ پیدایش ری به زمان اقوام آریایی
میرسد و ری از تمام شهرهای ماد بزرگتر بود.
 2کتاب مَقتَلُ الحُسَین  معروف به مقتل مُقَرَّم نوشته عبدالرزاق موسوی مقرم از عالمان شیعه است که به زندگی امام
حسین و بررسی قیام و شهادت آن حضرت و حوادث پس از آن و نتایج واقعه عاشورا پرداخته است.
 3أبو مِخنف لوطبنیحییبنسعیدبنمخنفبنسُلیم الغامدی األزدی مورخ شیعهی اهل کوفه که بهدلیل نگارش کتابی
بهنام «مقتلالحسین» مشهور است.

11

عبدالرحمانبنجندب از عُقبةبنسمعان
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1

دقیقهی  75تا  -75روایت کرد« ،همراه حسین بودم ،با او از مدینه 2تا مکّه و از
مکّه تا عراق بودم و از او جدا نشدم تا کشته شد و تمام کلماتش را شنیدم .در گفتارش
نه در مدینه نه در مکّه و نه در راه و نه در عراق و نه در لشگر تا روز شهادتش ،نشنیدم
که بگوید دست در دست یزید میگذارد ،یا به مرزی از مرزها میرود ،امّا گفت که
رهایم کنید تا از این زمین پهناور بروم».
گفت خودم میدانم کجا بروم ،این را گفت امّا نه اینکه یزید در به در دنبال بیعت
باشد .در روز عاشورا عمرسعد چند بار تکرار میکند ،که بیعت کن کار تمام است،
نخیر ،پاسخ حضرت چیست؟ َي ِ
هاِ َِمنا َالذلَّة جالب است ،طبری 3هم این را نقل
َْ
میکند و طبری هم اذعان میکند میگوید ،این اصالً امکان ندارد ،اصالً با همه چیز
در تضاد است.
حاال آیا امام حسین با عمر سعد مذاکره داشت؟ دست دادن که هیچی ،پس اصالً
نیست ،فقط اگر ماجرای دست دادن است ،که آن هم عمر سعد این طور نوشته ،که
امام حسین گفته «:با من کار نداشته باشید ،من میرم بیعت میکنم» ،با یزید!
 1عُقبهبنسمعان از همراهان سیدالشهداء در واقعه کربال میباشد .وی غالم رباب ،همسر امام حسین محسوب
میشد ،اما در حقیقت در خدمت سیدالشهداء بود و کارهای ایشان از قبیل جهاز اسبها و شتران و آماده ساختن
آنها برای آن حضرت را انجام میداد .بعد از شهادت سیدالشهداء ،سپاه عراق او را گرفتند و بعد به گمان اینکه
برده رباب است آزاد ساختند.
 2نام شهری است در کشور پادشاهی عربستان سعودی واقع در شبه جزیره عربستان .این شهر در شمال ریاض و در
میانه نجد قرار گرفته و آبوهوایی خشک و بیابانی با تابستانهای داغ و زمستانهای سرد دارد .این شهر پیش از هجرت
پیامبر اسالم به آن ،یثرب نام داشت ،که با ورود پیامبر ،آنرا مدینة النبی (یعنی :شهر پیامبر) نامیدند.
 3محمدابنجریرطبری ،مورخ ،مفسر قرآن ،فیلسوف ایرانی و مؤلف کتاب تاریخ طبری مشهور به پدر تاریخ است.
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آیا مذاکره کرد؟
حضرت با یک لشگری ،به سمت کربال میرود و عمر سعد هم با یک لشگر عظیمی
میآید ،در برابر این سپاه محدود و معدود امام حسین ایستاد .اول فرستاده عمر
سعد نزد امام آمد ،سالم کرد و نامه ابنسعد را به امام تقدیم نمود و عرض کرد موالی
من چرا به دیار ما آمدهای؟ کوفی 1بود ،گفت چرا؟ مؤدبانه هم گفت ،گفت سیّدی،
ِ
صرُکم 2اهل شهر شما
ب َّ
برای چه به اینجا آمدی؟ امام در پاسخ فرمودَ « :کتَ َ
َإِل ُ
َأَلَم َ

برای من نامه نوشتند ،أن َأقدم 8که زود بیا ،فأما َإذَکرَوين 8اگر کراهت دارند حاال،
پشیمان شدند ،فأناَانصرفَعنهم 8من هم منصرف میشوم برمیگردم».
خوارزمی 3نقل میکند که امام به فرستاده عمرسعد فرمود :یاََذاَبلغَصاحبک 4برو به

لکنَ
رئیست ،به یارت بگو ،عنی ،2از طرف من برو اینجوری بگو إنیَِلَاردََذاَالبلدَوَ َ
کتبَإلیَ من خود به این دیار نیامدم ،بلکه مردم این دیار مرا دعوت کردند تا به
نزدشان بیایم و با من بیعت کنند و مرا از دشمنانم بازدارند و یاریم نمایند .پس اگر
خوشنودند از راهی که آمدم بازمیگردم.
وقتی فرستاده عمرسعد برگشت جریان را با خبر ساخت ،ابن سعد گفت« :امیدوارم

 1کوفه یکی از شهرهای کشور عراق است .این شهر در  121کیلومتری جنوب بغداد و در استان نجف واقع شدهاست.
این شهر مدتی پایتخت حضرت علیبنابیطالب  بود و به همین دلیل به همراه سامرا ،کربال ،کاظمیه و نجف جایگاه
ویژهای در نزد شیعیان دارد .مسجد کوفه که در قرن  2میالدی ساخته شده است از بناهای مهم این شهر و زیارتگاه
شیعیان است.
 2تاریخ طبرى ،ج  ،4ص 311؛ ارشاد مفید ،ص  435و بحاراالنوار ،ج  ،44ص 383
3

ابوجعفرمحمدبنموسایخوارزمی ریاضیدان ،ستارهشناس ،فیلسوف ،جغرافیدان ومورخ شهیر ایرانی در

دوره عباسیان است.
 4مقتل الحسین خوارزمى ،ج  ،1ص 241
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که خداوند مرا از جنگ با حسین برهاند »،آنگاه این خواسته امام را به اطالع
ابنزیاد رساند .ولی او در پاسخ نوشت از حسینبنعلی بخواه تا او و تمام یارانش
با یزید بیعت کنند .اگر چنین کرد ،ما نظر خود را خواهیم نوشت .چون نامه ابنزیاد
به دست ابنسعد رسید گفت تصور من اینست که عبیداهللبنزیاد خواهان عافیت و
صلح نیست .گفت این دنبال جنگ میگردد.
عمرسعد نامه ابنزیاد را برای امام حسین میفرستد .امام حسین پاسخ میدهد:
الَاُجيبَبنَزیاد 1من جواب ابنزیاد را نخواهم داد .لذلِکَاَبَدا 3عمراً جواب نمیدهم فَ َهلَ
َوَاالَاملوِ  3آخرش مرگ است .فَ َمرحباَبه 3خوشآمد میگویم ،آخرش کشتهشدن

است؟ بسمَاهلل ،از چه میترسانید؟

عصر تاسوعا ،2امام حسین قاصدی نزد عمرسعد میفرستد ،میگوید که شب یک
جلسهای داشته باشیم ،بین دو سپاه .چرا حضرت نمیگوید در سپاه تو؟ چون دشمن
است و جالب است که طرفین با  21نفر نظامی بروند .چرا؟ چون دشمن است ،باید
چهکار کنی؟ مراقب باشی ،اَسلحهات را هم زمین نگذاری 21 .نفر زیاد بودند ،حرفها
را میشنیدند ،پیشنهاد دادند که  18نفر برگردند از هر طرف 2 ،نفر بمانند 2 .نفر

 1اخبار الطوال ،ص 253
 2تاسوعا ،روز نهم ماه محرم است .این روز در نزد شیعیان از اهمیت باالیی برخوردار است .شیعیان این روز را منتسب
به حضرت عباسبنعلی میدانند ،و این روز را بسان روز عاشورا گرامی داشته و در آن به سوگواری میپردازند.
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عباس 1و علیاکبر 2علیهماسالم ماندند در سپاه امام حسین ،یلها را نگه داشت.
آن طرف هم پسر عمرسعد ،حفص 3و غالمش ماندند.
ابتدا امام سخن آغاز کرد .یا وَیلُک یابن سعد 4وای بر تو ابن سعد ،شروعش با وای
بر توست ،اماَتتقَاهلل خجالت نمیکشی ،از خدا تقوا پیشه نمیکنی؟ چهکار میکنی؟
ِِ
عادک 9معادت به سمت اوست ،خدا را یادت رفته؟ بدبخت میخواهی
َم َ
الذی َالَيهم َ
مت 9با منی میجنگی که
نَعلِ ََ
بمیری یک روزی ،چهکار میکنی؟ اَتُقاتِلُنیَوَاَ
ناَابنَم َ
َ
میدانی
دقیقهی  75تا  -85فرزند چه کسی هستم؟
خیلی عجیب است این عبارت .میگوید تو میدانی من بچّه چه کسی هستم .شنیدی
حرفهایی که پیامبر در مورد من زده ،کَر شدی؟ وای بر تو ،میخواهی بروی
جهنّم؟ ذَر ِ
َمعی 9نهیب میزند ،ول کن این قوم را ،بیا پیش من .کجا
ْ ُ
َوَ ُک ْن َ
ََؤالءَالْ َق ْوَم َ
حضرت میگوید آقا بیا ،با هم ببندیم ،کجا این ماجراست؟ میگوید رهایشان کن بیا
پیش من ،بیا با هم کشته بشویم ،بیا با هم به ابدیّت خوبیها و نیکیها برسیم.

 1پسر حضرت علیبنابیطالب و برادر کوچک تر حضرت حسینبنعلی است .شهرت و محبوبیت ایشان نزد
مسلمانان به ویژه شیعیان بیشتر به خاطر جنگاوری دالورانه و همچنین وفاداریش نسبت به حضرت حسینبنعلی
در نبرد کربال میباشد ،ایشان در واقعه کربال در حال آوردن آب از رود فرات جهت رفع تشنگی اهل بیت که توسط
سپاه عمربنسعد محاصره شده بودند ،به شهادت رسیدند.
 2فرزند ارشد امام حسین که ایشان در حالی که فقط  25سال سن داشت اولین نفر از بنیهاشم بود که به میدان
نبرد در واقعه کربال رفت و به شهادت رسید.
 3حَفْصبنسلیمانبنمغیره اسدی ،معروف به حفیص و غاضری ،مُقری و مشهورترین راوی قرائت عاصمبنابیالنجود
 4فتوحابناعثم ،ج  ،5ص  1۱۱-1۱4و بحاراالنوار ،ج  ،44ص 388-388
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ِ
کَإِ ََلَاللهَِتَعاَل 3این موجب نزدیکی تو .ابنسعد گفت اگر از این گروه جدا
بَلَ َ
فَإنَّهَُأَقْ َر ُ

ک 8من خانهات را دوباره
شوم میترسم خانهام را ویران کنند .امام فرمودَ :أَنَاَأَبْنيهاَلَ َ
میسازم.
ابنسعد گفت من بیمناکم که اموالم را مصادره گردانند.
امام فرمود :أَنَاَأ ِ
ک َخياً َِمْن ِ
هاَم ْن َمالِیَبِا ِْْجاز 4من از مالم در حجاز ،2بهتر از
ُخل ُ
ْ
َعلَيْ َ َ ْ
ف َ
اینها به تو میدهم َخ ْياً َِمنْها 1چقدر میخواهند بگیرند ،مال و خانه تو را ،بیشتر به تو
میدهم .ابن سعد گفت :من از جان خانوادهام بیمناکم .قرآن میگفت :با چه چیزی
آزمایش میشوی؟ قرآن قصّه تعریف نمیکند ،واقعیّت ماجرا این است .بیمناکم،
میترسم ابنزیاد بر آنان خشم گیرد و همه را از دمِ شمشیر بگذراند .همینطور بهانه
آورد ،امام حسین هم میگفت :من تضمین میکنم .امام حسین هنگامی که
مشاهده کرد ابنسعد از تصمیم خود باز نمیگردد .سکوت کرد و پاسخی نداد و از
وی روی برگرداند .تمام شد ،خدا به داد عمرسعد برسد ،که نمیرسد .و در حالی که
ک ِ
َعاجال 1تو را
کَاللهَُ َعلىَفِر ِاش َ
کَ،ذَ ََبَ َ
از جا برمیخواست ،عمر سعد را نفرین کرد ،مالَ َ
چه میشود؟ خدا تو را در رختخوابت میکشد .امام معصوم نفرینش کرد ،با هم دست
1
ک 1روز حشر ،خدا تو را
َح ْش ِر ََ
دادند؟ َو َالَ َغ َف َر َلَ َ
ک خدا نبخشد تو را إنشاءاهلل یَ ْوَم َ
نبخشد عمرسعد .این جمالت وحشتناک است .فَ َواللهِ َإِنِّیَالَْر ُجوا 1که من واهلل( ،امام

 1فتوح ابن اعثم ،ج  ،5ص  1۱۱-1۱4و بحاراالنوار ،ج  ،44ص 388-388
 2حِجاز نام تاریخی ناحیه غرب شبه جزیره عربستان است .این ناحیه ،زادگاه اسالم و محل قرار گرفتن کعبه است و
شهرهای مهم مذهبی مکه و مدینه در این ناحیه قرار دارند.
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4۱

حسین قسم میخورد) ،به خدا سوگند ،امیدوارم از ته دل ،أَالَتَأْ ُک َل َِم ْنَبُِّرَالْعِر ِاقََإِالَ
یَسيَاً 1که از گندم عراق هم جز اندکی نخواهی خورد .یعنی زودتر ،که او هم گستاخانه
گفتَ :وَفِیَالشَّع ِيَکِفایََةٌ 1همین جوئش برای ما کافی است .امام حسین اتمام حجّت
کرد برای اینها ،با کافر و مشرک بشینی حرف بزنی؟ اینها مشرکند .کسی که امام
زمانش را قبول ندارد مشرک است .چنین کسی ایمان ندارد .حتّی جالب است که
رفته بهش نهیب زده ،لشگر سپاه کفر ،تلویحاً فرمایش امام را پذیرفته ،فقط از جان و
مال میترسد .خدا فرمود :آزمایش میشوید با جان و مال .من و شما هم آزمایش
میشویم .فکر نکنید فقط عمرسعد بوده .من و شما هم ممکن است که مورد نفرین
واقع بشویم .که البته خدا آن روز را نیاورد .حسین زمان نفرینت کند ،امام زمان

1

نفرین کند ،بعضیها فکر میکنند این ناسزاها فقط برای بقیه است.
تاریخ طبری جلد  4صفحه  ،311ارشاد مفید صفحه  ،435بحاراالنوار 2جلد 44
صفحه  ،383مقتلالحسین خوارزمی جلد  1صفحه  ،241اخبارالطُوال 3صفحه ،253
]فتوحابناعثم ،فتوحابناعثم جلد  5صفحه  1۱1تا  1۱۱بحار جلد  4جلد  44صفحه
388تا  388اینها را بخوانید همهاش همین را میگوید.

 1دوازدهمین و آخرین امام و همان مهدی موعود است.
 2بزرگترین منبع حدیث در تشیع به زبان عربی به تألیف عالمه مجلسی است.
 3اَخبارُالطّوال کتابی نوشته ابوحنیفه دینوری ،شامل رویدادهای اجتماعی ،نظامی و سیاسی ایران ،به ویژه در ابتدای سده
 2و سده 3ق است.
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در جای دیگر امام حسینبه قیسابناشعث پاسخ میدهد ،اشعثبنقیس
اسم یکی از پسرهایش را ،اسم پدر نحسش گذاشتهبود ،چرا میگویم نحس؟ چون
امیرالمؤمنین به او میگفت منافق ابنکافر .اینها گویا ژنتیکی،
دقیقهی  85تا  -85داستان دارند ،گفتیم هم پسراش محمدبناشعث و همین
2
1
و ََ امام
یَماَتَ ُق ُ
قیسبناشعث  ،دخترش جَعده یا جُعده .قیسبناشعث گفت َماَنَ ْد ِر َ

حسین آنجا صحبت میکند ،برایشان دو استدالل میآورد ،آیا مرا میشناسید؟
آنهایی که نمیشناسند بسماهلل از جابربنعبداهلل انصاری 3بپرسند .اسم صحابههایی
که با پیامبر محشور بودند را یکی یکی آوردند .اینها که بین شما هستند بروید
بپرسید .من حسینم ،کلّی صحبت کرد از توحید خدا گفت ...
و َ ما نمیفهمیم چه میگویی؟ ،خب این
یَماَتَ ُق َُ
ناگهان این قیسبناشعث گفتَ :ماَنَ ْد ِر َ
ِ
یَع ِّمک بیا و با حکم
یَحک ِم َبَن َ
از نادانیتان بود که این کار را کردیدَ .و َلَک ِن َانْ ُِْ َ َ
َعلَ ُ
پسرعمویت بساز ،منظورش چه کسی است؟ یزید ،چون میگوید بنیامیه 4و

 1ابو محمد معدی کرب بن قیس بن معدی کرب از تیره حارث بن معاویه و بزرگ قبیله کنده در حضرموت بود.
 2جُعده(یا جَعده) بنت اَشعَثبنقِیس کِندی همسر امام حسن مجتبی است که با توطئه و وسوسه معاویه ،امام
مجتبی را مسموم کرد و به شهادت رساند .وی از امام صاحب هیچ فرزندی نشد .در چگونگی و چرایی وقوع
ازدواج امام با او روایتهای مختلفی وجود دارد.
 3از صحابه پیامبر اسالم که حدود  15سال قبل از هجرت پیامبر در مدینه از قبیله خزرج بهدنیا آمد.
 4بَنیاُمیه یکی از تیرههای بزرگ قبیله قریش که شماری از ایشان نزدیک یک سده بر سرزمینهای اسالمی حکومت
کردند .سلسله بنی امیه با آغاز خالفت معاویه در 41ق آغاز شد و در 132ق با شکست مروان بن محمد به پایان رسید.
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بنیهاشم 1هر دو از قریشاند ،2پسرعمو هستند .هرچند که بارها عرض کردیم در آن
يس َلَسيخَ َکصریح اینان الصاق
سخنرانی شجره ملعونه که بنیامیه از قریش نیستند .لَ َ
شده بودند ،فَإِنَّهمَ َِلَیروکَإَِّالَم ُِ
بَفقا ََلهَاْسني جواب قیسبناشعث را اینطور داد،
اَُت ُّ
َ
ُْ ْ ُ
حضرت میفرمایدَ :الَوَاللَّهِ ََالَأُع ِطيکمَبِ ِ
يدیَإِ ْعطَاء َّ
يل 9وَ هلل دست ذاللت را در دست
َالذلِ َِ
ْ ْ
َ
َ
شما نخواهم گذاشت .از قضا خیلی صریح ماجرایی وجود دارد که اصالً دستی در
يد 4مثل بردهها هم فرار نمیکنم ،میایستم
دستتان نخواهم گذاشتَ ،و ََالَأَفُِّرَفَِر َارَالْ َعبِ َِ
و میجنگم .بیاید جلو .از این صریحتر؟ ََالَأُع ِطيکمَبِ ِ
يدیَإِ ْعطَاء َّ
يل 4دست ذلیالنه در
َالذلِ َِ
ْ ْ
َ
َالَ
دستتان نخواهم گذاشت .بِيَ ِد ُکم دست من ،در دست شماها قرار نخواهد گرفتَ .و ََ
هاِ ِمناَالذلَّة
يد 4آخرش چیست؟ مرا مُخَیّر میکنید بین شمشیر و ذلّت ََْي َِ
أَفُِّرَفَِر َارَالْ َعبِ َِ
بیاید بکُشید مرا .پس به پرودگار خود و پروردگار شما پناه میبرم از هر سرکشی که
به روز جزا ایمان نیاورد .سپس آن حضرت شتر خویش را خوابانده و به عقبةبنسمعان
دستور داد آن را عِقال کند پس آن لشکر بیشرم به سوی آن جناب حمله کردند،
این هم آخر ماجراست .ابن شعبه حرانی 4میگوید من را بین ذلّت و شمشیر بگذارید.

 1از طوایف مستعربه ،یعنی اعرابی که اصالتاً عرب نیستند ،میباشند .و از اوالدهاشم پسر عبدمناف میباشند.
 2قُرَیش نام طایفهای بود که در پیش از اسالم بر بخشی از حجاز فرمان میراندند و از توانمندان عرب بودند .حضرت
محمدپیامبر اسالم از این طایفه بود .همچنین دودمانهای خلیفهگری امویان و عباسیان از همین طایفه بودند.
 3اإلرشاد 88 / 2 :
 4حسنبنعلیبنحسینبنشُعبَه حَرّانی ،محدّثامامی و مؤلف کتاب مشهور تُحَفُالعقول است .قطیفی در
کتاب الوافیه خود ،از حرّانی با عنوان «شیخِ عالم فاضلِ عاملِ فقیه» نامبرده است .بر اساس نوشته حسینبنعلیبنصادق
بحرانی در رسالهای که درباره اخالق و سلوک تألیف کرده ،ابنشعبه از قدمای اصحاب امامیه محسوب شده است.
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هاِ ِمناَالذلَّة این ماجراست 1 .هنگام خداحافظی هَم با محمد حَنَفیه ،2محمد برگشت
ََْي َِ
به او گفت که بیا ،برادر تو را نصیحتی کنم ،ببینید یکی عبّاس است ،یکی محمد
حَنَفی ،ببینید امام زمان را میخواهد نصیحت کند .از یزید دوری کن و اگر میتوانی
به مکّه برو ،به جانب یمن 3برو ،به ریگستانها و کوهها پناه ببر ،این یزیدی که من
میبینم میخواهد تو را بکُشد.
امام در جواب فرمود« :ای برادر ،سوگند به خدا که اگر در دنیا هیچ منزل و
پناهی هم نداشته باشم ،با یزیدبنمعاویه بیعت نخواهم کرد .من از روی خودخواهی
و خوشگذرانی یا برای فساد و ستمگری قیام نکردم ،من فقط برای اصالح در امّت
جدّم از وطن خارج شدم».
روزی که امام حسین به کربال رسید ،عبیداهللبنزیاد وقتی نامهای به این مضمون
نوشت« :خبر ورود تو به کربال رسید ،من از جانب یزیدبنمعاویه مأمورم سر بر بالین
ننهم تا تو را بکشم و یا به حکم من و حکم یزیدبنمعاویه بازآیی .والسّالم»،
این نامه ابنزیاد است ،حضرت فرمود« :این نامه را جوابی نیست ،زیرا بر عبیداهلل
عذاب الهی الزم و ثابت است».

 1تحفالعقول 244-
 2محمدبنحنفیه پسر حضرت علیبنابیطالب  از کنیزی به نام خوله از قبیله بنی حنیفه است که در جنگ یرموک
اسیر شد و به مدینه آمد.
 3کشوری در جنوب غربی آسیا و در جنوب شبه جزیره عربستان واقع در خاورمیانه ،و پایتخت آن شهر صنعا است.
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اخیراً اوضاع سیاسی مملکتمان طوری شده که دنبال این هستند تا در تاریخ صدر
اسالم ،یک سری مسائلی را پیدا بکنند ،و آن ماجرای صحبت امیرالمؤمنین با
زبیر ،که حضرت در آنجا به او باز نهیب میزند .بد است اینطور ما اهلبیت را بد
بفهمیم و حداقل میخواهی کاری بکنی دیگر با اهلبیت چهکار داری؟ اینها خوب
نیست ،پیامبر فرمودَ:اِنِّیَبعِ ِ ِِ
َمکا ِرُمَاالَخالق .4اهل بیت چه فرقی با پیامبر
ُ ُ
ثتَالُُّت ُم َ
دارند؟ اما اخالق برای چه کسی؟ اگر اینطور باشد ،میشود ماجرای حضرت
عیسی 2گفت :اگر به شما سیلی زدند ،روی دیگر صورتتان را بگیرید .شد
مسیحیت ،که البته حضرت عیسی هم ما اعتقاد داریم چنین چیزی را نفرموده،
اگه فرموده فقط خطاب به حواریّون 3فرموده که در این راه قرار است سختی بکشید،
نه به همه امّت .به حواریّون به مبلّغان دینش گفته حتی اگر شما را زدند بگویید باز
هم بیایید مرا بزنید ،این هست این درست است؟ این منطقی است؟
دقیقهی  85تا  -35بخش دوم صحبتهای من که خیلی هم مهمّ است ،این است
که غربیها به آنفوالنزای نیویورکی رسیدند تا ایرانیها را از ایرانی بودن و
شیعهها را از شیعه بودن بیزار کنند.

 1مکارم االخالق ص 8
 2شخصیت مرکزی در آیین مسیحیت و جزء پیامبران الهی در آیین اسالم است در آیین اسالم ،حضرت عیسی یکی
از پیامبران مهم خدا در نظر گرفته میشود که انجیل را به همراه خود آورده و برای اثبات نبوتش معجزاتی را به نمایش
میگذاشت.
 3عنوان دوازده تن از یاران و شاگردان ویژه حضرت عیسی مسیح است.
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این فیلمهایی که ساختند مثل  311یک و دو ،اینها که تا دیروز از هخامنشیان

1

تعریف میکردند ،حاال شروع کردهاند به فحش دادن به آنها ،شبکههای وهابی که
شروع کردند به حمله کردن به تشیّع ،اگر تو میخواهی سنّیها را وهابی کنی ،برو،
از خوبیهای وهابیت بحثهای ایجابی کن ،چرا به شیعه حمله میکنی؟ سنّی که
شیعه نیست که به شیعه حمله میکنی .این همه حمله بخشی از استراتژی
امریکاییها بوده ،آنفوالنزای نیویورکی یعنی ما دقیقاً برویم بگوییم بخندیم با کسی
که به امامهای ما فحش میدهد ،هیچ معنی دیگری ندارد .شما شک دارید مثالً آن
 VOA2دفترش کجاست؟ این شیخ حسن اللهیاری 3که در بین شیعیان مطرح شده
دفترش کجاست؟ ساندیگوی 4امریکا .حتماً باید آمریکا خنجر دست بگیرد مثالً اوباما
بیاید جلوی تلویزیون ،یک بچّهای را سر ببرد؟ ابنزیاد سر حضرت علی اصغر

5

نبریده است ،امّا دستور را او داده ،فرقی هم بین شمر ۱و ابن زیاد و حرمله و عمرسعد

1

نام کسی است که دودمان هخامنشی خود را به نام او میخواندند .واژه هخامنش معنای دارنده اندیشه راست را

میرساند .هخامنش میباید نیای بزرگ هخامنشیان و سرپرست طایفه پاسارگادیان بوده باشد.
 2صدای آمریکا قدیمیترین رادیو و تلویزیون دولتی ایاالت متحده آمریکا است که برای شنوندگان خارج از آمریکا
پخش میشود و مخاطبان آن مردم آمریکا نیستند .درون آمریکا و برای شنوندگان داخلی ،رادیوی عمومی ملی)(NPR
استفاده میشود .پیشینه صدای آمریکا به  1842بر میگردد.
 3شیخ حسن اهللیاری روحانی شیعهی افغانی است که در شبکهای ماهوارهای صحبت میکند و در روز تقریبا  4ساعت
پخش زنده دارد.
 4سن دیگو ،یک شهر ساحلی در جنوب کالیفرنیا واقع در گوشه جنوب غربی ایاالت متحده آمریکا است.
 5فرزند کوچک امام حسین که در روز عاشورا به شهادت رسید .یکی از چند نفری است که در بین شیعیان به
بابالحوایج معروف میباشند.
 ۱شمربنفرط ضبابی کالبی معروف به شمربن ذیالجوشن فردی از طایفه بنیکالب بوده از آن جهت پدر او را
ذیالجوشن (صاحب دو زره و جوشن) میگفتند که در جنگها از دو زره روی هم استفاده میکرد .او نخست از یاران
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قائل نیستید .لَ َع َنَاللَّ ُهم ََجيعَاً همه آنها را خدا لعنت کند .این طراحی شده که تو بیزار
شوی ،از آنطرف هم غربزده بشوی ،مثل همان بنیاسرائیل که گفتیم مصر1زده
شدند ،یک غربزدگی مفرط و حتّی در بین قشر مذهبی ما ،مثالً وقتی مذهبیهای ما
میشنوند یک اروپایی شیعه شد ،بیشتر خوشحال میشوند تا مثالً بگویید یک ژاپنی

2

شیعه شد .یعنی غربزدگی حتّی در بین مذهبیهای ما هم هست ،این یک سرطان
است و باید این را پیدا کرد و زدود .وقتی ایرانی نباشی ،شیعه نباشی ،پس چه هستی؟
چیزی نیستی ،این جوان اگر هویت نداشته باشد ،آیندهاش چه میشود؟ مبهم
میماند .آقایان باید جواب بدهند ،مسئولین باید جواب بدهند ،شوخی نداریم .یک
جوانی که امنیّت شغلی ندارد ،یک ازدواج پر ریسک دارد ،آن هم در سن باال ...االن
بیست و یکی دو درصد آمار طالق در کل کشور است .در تهران که یک سوّم است،
میگوید نکند من یکی از آنها باشم .از طرف دیگر این را بگذارید کنار فشار جنسی،
که پسر از  1۱ ،15سالگی به بلوغ رسیده ،دختر هم کمتر ،حاال تا سن باال ،این چه
کار کرده؟ یا سرخوردگی جنسی داشته یا نغوذباهلل ارضای جنسی گناهآلود داشته ،تمام
این فشارها به یک جایی میرسد که میبینید خسته میشود ،میبینی دختر ،اصالً
سن ازدواجش گذشته ،هویّت خودش را در دانشجو بودن تعریف میکند ،نه من هنوز

امیرالمومنین در جنگ صفین بودهاست .ولی با گذشت زمان در لشکر خوارج قرار گرفت و در واقعه عاشورا در لشکر
عبیداهلل بن زیاد قرار گرفت.
 1مِصر کشوری در شمال خاوری قاره آفریقا است و شبه جزیره سینا هم که در قاره آسیا قرار گرفته بخشی از قلمرو
این کشور است .مصر در جنوب دریای مدیترانه و غرب دریای سرخ قرار داشته و از غرب با لیبی ،از جنوب با سودان و
از سوی شبه جزیره سینا با اسرائیل و نوار غزه در فلسطین مرز زمینی دارد.
 2کشوری در اقیانوس آرام واقع در آسیای شمال شرقی است که یکی از قدرتهای اصلی اقتصادیِ جهان میباشد و
سومین اقتصاد بزرگ جهان را از نظر تولید ناخالص داخلی دارد.
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دانشجو هستم ،هنوز هستم ،پسر هم همینطور است اصالً نیازی ندارد به آن مدرک،
او شوهر میخواهد ،پسر هم زن میخواهد ،واقعیّت این است.
جامعه جوانان ما را به یک مرحله انفجار میرسانند ،بعد انتظار دارید به سمت هویت
غربی نرود؟ بعد این دوست دارد چهکار کند؟ فرار کند و به جایی برود که هیچ کس
او را نشناسد .بعداً میگویند ،چرا فرار مغزها صورت میگیرد؟ چه کاری کردی با او؟
وام گذاشتید  25میلیون تومان برای آهن؟ بعد وام ازدواج  3میلیون تومان؟ یک وام
خرید جهیزیه بگذارید .بگویید این وام به شرطی در اختیارت قرار میگیرد که فقط
کاالهای ایرانی بخری.
دقیقهی  35تا  -35در این صورت هم از تولید داخلی حمایت میکنی هم از ازدواج
جوانان .تو شرایط مملکت را برای زندگی مجردی فراهم کردی ،اصالً زندگی مجردی
به صرفه است ،زندگی متأهلی را سخت کردی ،همه خواب هستند و منتظر هستند
یک نفر دیگر کاری بکند .از مسئولینمان گرفته ،تا دولت ،مجلس ،همه ،حوزه،
دانشگاه ،همه ایستادهاند تا یکی کاری بکند ،اینطور نمیشود .به خدا در گناه اینها
شریک هستید .چرا خدا آن قوم سبأ 1را نابود کرد؟ برای اینکه آن کسانی که گناه
نمیکردند ،راضی شده بودند به این گناه .تو نمیتوانی آتش و پنبه را کنار همدیگر
نگه داری بعد بگویی گناه نکن.

 1دولت سبا یا سَبَأ از حکومتهای باستانی منطقه یمن بودهاست .دولت و مملکت سبأ از مهمترین و معروفترین
دولتها و ممالک تاریخ گذشته شبهجزیره عربستان بودهاست .یکی از اقوامی که در انواع نعمات الهی غوطهور بودند
ولی به جای سپاس راه کفران و اعراض عمل از خدا در پیش گرفتند ،قوم سبأ بودند.
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این جوان در خیابان ،این سر و وضعها را میبیند ،یک نفر از اروپا آمده بود ،میگفت
من اینجا بیشتر تحریک میشوم ،میگفت لباسهای اینها خیلی محرّک است .بعد
اینطرف این بچّه ،فقط تقوا پیشه کن ،اسالم میگوید جلوی شرایط انجام گناه را
بگیر .تسریع میکند ،وقتی اسالم میخواهد جلوی یک ماجرایی را بگیرد ،قوانینی
میگذارد که او جلویش را بگیرد از طرفی هم ،ضدّ آن را تسریع میکند .مثال خوبی
است و بارها گفتهام ،که اسالم قانون غسل مسح میت را وضع میکند ،بهخاطر اینکه
مرده را تکه پاره نکنند ،اگر تا مرده گرم است به او دست بزنی ،غسل بر تو واجب
میشود ،از طرفی میخواهد این اتفاق نیافتد ،یعنی بازدارنده.
در جای دیگر قانون مشوق میگذارد ،نماز میّت .هیچ چیز نمیخواهد برو بایست
اهللاکرب با کفش و هیچی ،مهر یا چیز دیگری هم نمیخواهد ،چون میخواهد در آن
شرکت کنی.
چهکار کردی که او برود ازدواج کند؟ بعد این ،دختر خانم ما که االن لیسانس گرفته،
فوقلیسانس گرفته ،سنّش گذشته ،دیوانه شده ،رفتارهای آنرمال دارد ،بعد یک جایی
سر کار برود ،استقالل مالی پیدا کند ،بعد میگوید تا کی خانه پدر مادر باشم و حرف
بشنوم ،بروم یک خانه جدا بگیرم .بعد این دختر که رفت سر کار ،یعنی یک آقائی
نرفت سر کار .ببین یعنی اگر با برنامهریزی هم بخواهند جامعه را به هم بریزند
اینطوری نمیشود .بعد میگویید که چرا این جوان ،دلباختهی فرهنگ غربی شده
است؟ خب دلش را بردهای ،مردم هم ایستادند ،شما یک تکانی بخورید .شمایی که
سه ،چهار تا خانه خالی دارید ،بیا دست آن جوانی را که در مسجد یا هر جایی
میبینی ،بگیر و بگو چرا ازدواج نمیکنی؟ آقا جان بسماهلل  3سال خانه تو ،با من...
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بیایید وام بدهید ،خانه بسازند ،نفری  51میلیون تومان ،وقتی خانه میخرند یعنی
پول ،دیوار میشود ،نترس به آنها زمین بده ،بگو هرکس ازدواج کند پنج سال رایگان
در این خانهها بنشیند.
قزّافی 1این کار را کرد ،اگر یک بچّه به دنیا آورد یک واحد بزرگتر ۱1 ،متری بشود
 21متر ،بشود  22متر فهمیدید چطور شد؟ این طرح برای اینکه او بچّهدار بشود ،نه
اینکه  1تومان میدهم آن هم آیا برسد ،یا نه .بیایید اینها را انجام بدهید .چپ و
راستشان هم همین است .مردم اینها را مطالبه کنید .یک خانه میخواهد ساخته
بشود 111 ،تا شغل درگیرند ،پول را بده و بگو این زمین ،برو خانه را آنجا بساز.
میخواهی تورم نشود ،برو بگو آهن را از فآلنجا باید بخری ،اصالً پول به او نده ،آهن
بده ،گچ بده ،آن چیزهایی که باید سر هم کند ،فقط به او پولی برای کارگر و معمار
و ...بده ،به او بٌن بدهید ،بُن آهن ،بُن سیمان ...در  81متر میخواهی آپارتمان بسازی،
زمینش هم مال من است ،انقدر سیمان میبرد ،برو سیمانت را بخر ،درست شد؟
چرخه را درست کردی ،یا فقط باید شرکتهای خودروساز ،که مردم هم تحریم کرده
بودند میخواستند نخرند ،اینها باید انبارهایشان خالی بشود؟ برو مگر نمیخواهی
رأی بیاوری دورهی بعد؟ بیا اینها را اجرا کن.
دقیقهی  35تا  -455نکتهای را بگویم که باورتان نمیشود ،برخی از کشورهایی که
میفهمند ،اقتصادشان را میخواهند درست کنند ،آنهایی که میخواهند ارزش پول

1

معمر محمدابومنیار معروف به سرهنگ مُعَمَّر محمد قَذّافی ،سیاستمدارِ انقالبی و رییس شورای فرماندهی

انقالب لیبی که در فوریه  2118میالدی به عنوان رئیس دورهای اتحادیه آفریقا انتخاب شد.
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ملّیشان را پایین نگهدارند ،دقّت کنید ،بعضی مواقع برای امر تولید ،اسکناس بدون
پشتوانه چاپ میکنند ،یعنی کاغذ چاپ میکند و با آن تولید را راه میاندازد ،این از
یک طرف ،از طرف دیگر خودش میخواهد ارزش پولش را پایین نگه دارد که
صادراتش تقویت بشود .با هوا تولید درست میکنند ،چرا؟
زمانی که این تولید درونزا است ،برای یک خانه ساختن باید از خارج ،چه چیزی
بیاوری؟ گچ نداری؟ سیمان نداری؟ آهن نداری؟ کارگر نداری؟ زمین نداری؟ ژاپن به
آن کوچکی ،صدو خوردهای میلیون جمعیّت را جا دادهاست .سالی  211هزار تا ازدواج
داریم ،شما  811هزار تا خانه بساز بگو هرکس ازدواج کرد دو سال ،رایگان بنشیند،
اگر پول الزم داری؟ بگو برو بنشین ماهیانه  211،311هزار تومن پول بده .من
نمیدانم مملکت را به کجا میبرند ،به جای کار کردن به همدیگر ایراد میگیرند بعد
انتظار دارند ما چیزی به آنها نگوییم.
مردم انقالب کردند که جلوی کل دنیا بایستند ،جلو ظلم بایستند ،فحشش را هم به
اسرائیل و آمریکا میدهند ،خیالت راحت باشد ،امّا تو دیگر نباید اینجا اذیّت کنی.
حضرت علی میگفت بیایید با معاویه بجنگیم ،بیایید با اصحاب جَمل 1بجنگیم،
با نهروان 2بجنگیم ،امّا این طرف که دیگر پدر مردم را در نیاوردهبود .کیسههای آرد
را میکشید میآورد در خانهها میگذاشت .ادّعا میکند حضرت بعد  5سال ،با  3تا
جنگ داخلی ،در حوزه حکومتی من دیگر گرسنه وجود ندارد .برهنه وجود ندارد،
 1جنگ جمل بین عایشه همسر پیامبر و تابعانش طلحه و زبیر وحضرت علی رخ داد .در این جنگ عایشه بر روی
شتری بهنام عسکر سوار بود از این رو این جنگ جمل (شتر نر) نامیده شد.
 2جنگ نهروان در  8صفر  38قمری بین سپاهیان حضرت علیبنابیطالب و خوارج روی داد.

57

آخرین تکاپوی کفر

کسی نیست سقف باالی سرش نباشد .نه عصا اژدها کرده ،نه روی آب راه رفت ،خب
عقالنیّت علیبنابیطالب را بررسی کنید ،بروید انجام دهید.
این میشود که ،من به شما بگویم یکی از اصلیترین دالیل گرایش به فرقههای
نوظهور بحث جنسی است ،چه ربطی دارد؟ من میگویم .برای اینکه به او فشار
میآورد ،از طرف دیگر هم وجدان دارد میخواهد گناه نکند ،دو دسته میشوند،
عدّهای بیخیال وجدان ،بیدین میشوند ،چون میخواهد برود ،نمیتواند هم مسلمان
باشد هم زنا کند ،هم مسلمان باشد هم عرق بخورد ،یا کلّاً کافر میشوند ،آتئیست

1

میشوند ،بیدین میشوند ،یا به سراغ فرقه یا مذهبی که اجازهی این کار را به آنها
میدهد ،میروند .فهمیدی چه شد؟ این دستهی دوّمیها میدانی یعنی چه؟ یعنی
این جوان هنوز وجدان دارد .چند بار همین ماجرا را تعریف کردم؟ در مترو نشستم،
دارم کتاب نمادشناسی میخوانم ،صفحه صلیبش باز است ،انگلیسی است ،کنار من
نشسته ،میپرسد ،آقا شما مسیحی هستید؟ کتاب انگلیسی دید ،یک صلیب ،فکر کرد
من مسیحیاَم ،ببینید کجاست .گفتم عزیزم بگو ببینم چه میخواهی؟ گفت
میخواهم مسیحی بشوم ،گفتم چرا؟ گفت آخر میگویند همه چیز اُپن هست .نه
مسیح میشناخت ،نه حواریون میشناخت نه یحیی 2تعمید دهنده را میشناخت ،نه
چیزی از فَریسیها میدانست ،نه شورای سنهدرینو 3میدانست چه خبر است ،نه از
 1خداناباوری یا بی خدایی یا خدا انکاری ،در معنای عام ،رد باور به وجود خدا است در معنایی محدودتر ،بیخدایی
این موضع است که هیچ خدایی وجود ندارد .در جامعترین معنا ،بیخدایی بهسادگی ،عدم باور بهوجود هرگونه خداست.
 2یحییبنزکریّا یا یوحنا معمدان فرزند زکریا ،واعظ و تارک دنیای یهودی نخستین قرن میالدی بود
که مسیحیان ،مسلمانان ،صابئین مندایی معتقد به پیغمبری او هستند.
 3دادگاه و شورای عالی یهودیان در زمان گذشته بود که از بیست و سه داور از شهرهای فلسطین ،تشکیل میشد.
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مصلوب شدن مسیح درست حسابی اطالع داشت ،میگفت آنها اجازه میدهند این
کار را ،گفتم اینها میگویند عیسی خودش هم ازدواج نکرده ،شما هم نباید زن
بگیری .من را نمیشناخت ،شماره هم از من گرفت.
کدامتان اندازه من در مورد فِرَق ضالّه سخنرانی کردید؟ فرقهای مانده که ما سخنرانی
نکنیم؟ اما راهش این است ،تو فقط بگو نه ،بد است ،اشتباه است ...باالخره چه چیزی
خوب است؟
مب ِّشراً ِ
ِ
ِ
َوانَْهََ َع ِنَالْ ُمْن َك َِر 4یک معروفی به او نشان بده ،وقتی
َونَذیرَاً یک بشارتی َوأ ُْم ْرَبالْ َم ْع ُروف َ
َُ َ
فساد جامعه را گرفت ،باید امر ازدواج را تسهیل کنید .چه کار داریم میکنیم؟ این
اصل ماجراست ،فهمیدی چه شد؟
دقیقهی  455تا  -455اینطور میشود که این جوان میگوید ،نگاه کن ایدئولوژی
آنها هم اقتصاد را درست کرده و هم او را آدم فرض کرده ،اینها اصالً قبول ندارند
که من آدم هستم .یک سری نیازهایی دارم .اینطوری دلش به آن سمت میرود.
یعنی نفوذ ،موشک نیست ،نفوذ فرستنده ،گیرنده دارد ،موشک نیست پرت کنی ،هر
قدر آنها موشک پرت کنند روی شما اثر ندارد.
در مباحث فرهنگی ،زمانی اثر دارد که گیرندهی اینجا روشن باشد .این را دیگر از
هرکجا بفرستی میگیرد .بحث واقعاً همین است .چهکار باید کرد؟ من در مملکت
کارهای نیستم ،اما اگر روزی بشوم اولین کاری که میکنم همین است .و میدانم که
جلوی بسیاری از مشکالت را خواهد گرفت .ازدواج ،نه در  41 ،31سالگی ،در همان
 1سوره لقمان 12
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سن پایین .بروید ببینید حضرت لوط 1چهکار کرد وقتی جامعه دچار فساد جنسی
ني 2بیایید ازدواج کنید ،یعنی
شده بود؟ به عنوان پدر امّت گفتُ ََ :ؤالءَبَنَ ِاِتَإِنَ ُكنتُ ْمَفَاعِلِ ََ
راهش این است .پیامبر آمد در جامعهی عربستانِ 3آن زمان ،که  8مدل فقط زنا
داشتند ،و به رسمیت میشناختند ،اصالً یک چیزهایی که هنوز اروپاییها نمیدانند،
آنها اجرا میکردند .پیامبرآمد چهطور جامعه را درست کرد؟ اولین کاری که
کرد این بود که زنهایی که پرچم زده بودند باالی سر خانههایشان را جمع کرد و
گفت با من بیعت بکنید که دیگر اینکار را نمیکنید ،این کار خیلی کار شنیعی

4

است .جالب است در تاریخ نقل شده که هند 5زن ابوسفیان ۱گفت مگر کَسی هم این
کار را میکند؟ پیامبرچهکار کرد؟ ازدواج را تسهیل کرد .به ازدواج سازمان داد.
تا قبل از آن برخی از عربها بودند که تا  311زن میگرفتند ،اسالم گفت ،نخیر
حداکثر چهار زن .بعد شروط گذاشت ،شرط عدالت ،ازدواج موقت ،یعنی اصال جریان
جنسی را سامان داد.
یقیناً جامعهی ما به خرابی جامعه پیامبرهنگام ظهور نیست ،یقیناً نیست .بله
 1نام یکی از پیامبران الهی که همعصر حضرت ابراهیم علیهالسالم بود .قوم ایشان به رابطه با همجنس خود مشهور
بودند که خداوند فقط پیامبر و دو دخترش را از عذاب الهی مصون نگه داشت و بقیه را در خاک فرو برد.
 2سوره حجر 21
 3بزرگترین کشور در باختر آسیاست .این کشور که بخش عمده شبه جزیره عربستان را در بر گرفتهاست ،از شمال با
عراق ،اردن و کویت ،از سوی خاور با امارات متحده عربی ،قطر و خلیج فارس ،از جنوب خاوری با عمان ،از سوی جنوب
با یمن و از سوی باختر با دریای سرخ هممرز است.
4خطا ،شنیع ،فاجر ،قبیح ،ماقت
 5کشوری در جنوب آسیا است که پایتخت آن دهلی نو است .هند از شمال غربی با پاکستان؛ از شمال با چین ،بوتان،
نپال و تبت؛ و از شمال شرقی با برمه و بنگالدش همسایهاست.
 ۱از بازرگانان معروف و بزرگان قریش و وی پدر معاویه و جد عدهای از خلفای معروف به بوسفیانی بود.
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۱1

سیرهی پیغمبری میخواهد .پیامبرما هم نه عصا اژدها کرد ،نه روی آب راه رفت،
با عقالنیت کار کرد .اساساً ما میتوانیم از پیغمبرمان ،اآلن هم دفاع کنیم ،بهخاطر
اینکه معجزه پیغمبر ما عقالنیت است .بزرگترین معجزه پیغمبر ما قرآن اوست .اگر
هر یهودی در خانهشان یک عصای موسی میبود ،روی کرهی زمین نمیگذاشتند یک
غیر یهودی باقی بماند .در خانه تک تک ما قرآن است ،ناتوانیم ،چون مأنوس نیستیم،
نه خودمان میخوانیم نه مسئولینمان .سخنرانی هست من انجام بدهم و در آن به
قرآن اشاره نکنم؟  81 ،21درصد وقت مطالعه بنده را خود همین قرآن میگیرد و
سیره اهل بیت .اصالً قرآن بخوانید ،تفکّرتان را نورانی میکند ،تحلیل یاد میدهد،
چیزهایی را میبینید که دیگران نمیبینند ،به خدا قسم پیروزی ،با ثقلین است ،از ما
گفتن ،بارها گفتم میخواهید در مقابل نفوذ کار کنید ،علیالخصوص بحث بنده نفوذ
فرهنگی است ،حتّی در اقتصادی ،فرهنگ اقتصادی ،به من هم ربطی ندارد که
متولیهای دیگری دارد .بروید ایمان مردم را تقویت بکنید .ایمان مسئولین ،از مردم
مهمتر است ،باور به اهلل را در دلها به وجود بیاورید ،باوری که از اول میگویم که
قدرت خدای تو از موشکها بیشتر است .خدایی که مومنان را تنها نخواهدگذاشت،
خدای بدر ،1خدای خندق ،2خدای طبس ،3خدای  8سال جنگ ،این خدا را بیاورید
برای مردم تشریح بکنید .فکر نکنید مردم ،غریضی اینها را میدانند.

 1نخستین نبرد بزرگ دوران محمد میان مسلمانان و اهل مکه بود که در هفدهم رمضان سال دوم پس از هجرت
درشهر بدر روی داد.
 2سومین رویارویی مسلمانان و بتپرستان مکه و از نبردهای مهم تاریخ اسالم است.
 3مرکز شهرستان طبس ،شهری کویری است در غرب استان خراسان جنوبی ایران
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پیامبررفت مباهله 1کرد ،میدانید یعنی چه؟ این اهل کتاب خیلی حرف
بیاساسی میزنند ،پیامبرگفت :بسماهلل بیا ،آنها را نابود کرد .به لحاظ ایدئولوژیک
طرف مقابل را شکاند.
مباهلهی پیامبر بسان آن آوردگاه موسی  2است ،که گفت همه ایدئولوژیستهای
دقیقهی  455تا  -445فرعون بیایند ،بایستید آنجا ،من هم یک نفر ،بسماهلل شروع
کن ببین چهکار میکنم .این ایدئولوژی ناب شیعی را بیاورید .ذکر و یاد و حول و قوه
الهی و کمک به مردم در بزنگاهها نباید از یاد مردم برود .پیامبردر خندق گیر
کردهبود ،وسط تحریم بود ،دور تا دورش به فاصلهی صد متری ،دشمن ایستاده بود،
 11هزار نفر آدم آوردهبودند ،پیامبرگیر کردهبود ،در خانه خودش داشت دفاع
میکرد ،داشت کلنگ میزد ،خندق میکند ،خودش هم آمدهبود وسط بین مردم
داشت کلنگ میزد ،این کلنگ خورد به سنگ جرقه زد ،حضرت فرمود این فتح ایران
است ،دومی را زد گفت این فتح روم ،سومی را زد این فتح مصر است .برخی از صحابه
خندیدند ،گفتند چه میگویی؟ ما اآلن اینجا گیر افتادهایم ،شما میگویی ایران! روم!3
 1رویداد مباهله از وقایع صدر اسالم است هنگامی که پیامبر و اهل بیتش در یکسو و مسیحیان نجران در دیگر سو
آمادهی مباهله یا نفرین طرف دروغگو شدند .مسیحیان نجران که به مدینه آمده بودند تا در مورد حقانیت دعوت پیامبر
تحقیق کنند با او به محاجه پرداخته ،عاقبت بحثشان به جایی کشید که محمد بهوسیلهی وحی ماموریت یافت تا با
آنها مباهله کند .در این واقعه هر یک از طرفین با افراد خود به محل مباهله رفتند .مسیحیان وقتی دیدند که حضرت
محمد با عزیزترین کسانش یعنی حضرت علی ،حضرت فاطمه(سالماهللعلیها) ،امام حسن و امام حسین
میخواهد آنها را به چالش بکشد مطمئن شدند که حضرت محمداگر به خودش مطمئن نبود جان خانوادهاش را
به خطر نمیانداخت پس از مباهله انصراف دادند.
 2از پیامبران اولوالعزم که قوم بنیاسرائیل را از مصر بیرون برد.
 3روم اشاره به سرزمینهایی در اروپا و آسیای صغیر دارد که مدتی در دست امپراتوری روم و امپراتوری روم شرقی
بود.
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میدانی آن موقع این یعنیچه؟ مثالً بگویی روسیه ،آمریکا ،یعنی تمدّنهای بزرگ
آن زمان ،که اصال به عربستان توجه نمیکردند.
ایران میخواست با مصر بجنگد عربستان را دور میزد و با کشتی نیروهایش را
میبرد .هیچ گاه ،نه ایران ،نه روم ،نه مصر میل پیدا نکردند به حجاز وارد شوند ،هیچ
وقت .یمن را کار داشتند ،لب دریا و شمال را کار داشتند ،منطقه موته ،هیچ کسی
کاری نداشت ...میخندیدند ،آیا  31سال بعد از آن روز این حرف عملی شد یا نه؟
تازه آنطور که مدّ نظر پیامبربود ،نشد.اگر آنطور که پیامبرمیخواست و
اهلبیت میخواستند ،میشد ،کلّ کره زمین اآلن یکجا ،داستان دیگری داشت.
ببینید مردم پیاده بروند بهتر است یا با تراکتور؟ با تراکتور به صرفهتر است .اما تراکتور
ماشین مناسبت جادّه نیست .قرار بود با یک مازِراتی گاز بدهیم ،در جاده ،قرار بود با
یک ماشین آنچنانی گاز بدهیم در جادّه .ببین ادیان دیگر چه بودند که تراکتور ما
از آنها جلو زد ،فهمیدی چه شد؟ تراکتور.
کاری که بعد از پیامبرعدّهای انجام دادند ،فتوحاتی انجام دادند .اگر میگذاشتند
آنطور که علیابنابیطالب میخواست ،آنطوری که رفت یمن را مسلمان کرد،
بدون ریختن یک قطره خون ،با آنها صحبت کرد ،گفتند مگر ما دیوانهایم که اسالم
را قبول نکنیم؟ خیلی خوب است .این تراکتورمان برای ایرانیها جلوه کرد ،گفتند
عجب! اینها را نگاه کن ،سیاهپوست کنار سفیدپوست میجنگند ،بعد ساختار
حکومتی ما چیست؟ سیستم طبقاتی دارد .نگاه کن ببین چهجوری برای خدا
میجنگند ،با  31هزار نفر 151 ،هزار نفر را شکست دادند .لشکر ایران  151هزار نفر
گزارش داده ،لشکر اعراب  31هزار نفر ،تازه تراکتور بود ،اگر آن ماشین اصلی میبود
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چه میشد! بیایید اینها را برایشان بگویید .جنگ بدر را بگویید که  2نفر سواره بودند،
 8نفر شمشیر داشتند ،بقیه چوب 313 .نفر رفتند تا بجنگند .آن طرف هزار نفر تا
دندان مسلّح ،تا سپاه پیامبررا دیدند خندیدند ،گفتند تمام است ،کار محمّد
را همینجا یک سره میکنیم.
نکته اساسی که نباید فراموش کرد ،که دست خالی آمدن ،یا با چوب آمدن ،کدام
بهتر است؟ با چوب آمدن ،تمام کاریست که میتوان انجام داد .تمام کارشان را کرده
َولَكِ َّنَاللهَ ََرَمى.1
تَإِ ْذ ََرَميْ َ
اَرَمْي َ
بودند ،بقیّهاش با کیست؟ با خدای شنها َوَم َ
تَ
تمام کار ما این بوده که ژ 3دست بگیریم ،روی زمین بیاییم مثالً النه جاسوسی 2را
بگیریم و اینطرف ایست بازرسی بگذاریم ،انقالب کردیم .بعد آنها آمدند یک النه
جاسوسی در آمریکا ساختند که ببینند چهطور میتوانند به داخلش بروند ،تمام
مانورها را انجام دادند و ما اصالً خبر نداریم ،در طبس پایگاه زدند ،شب قرار است اول
عملیات آزاد سازی گروگانها انجام شود ،نه اینکه برگردند خانهشان اشتباه نکنید،
یک گروه دیگر هم قرار است به جماران برود و امام را بدزدند و بگویند انقالبتان تمام
شد .خب حاال شما میخواهید گروگانها را اذیت کنید ،میبینید گروگانها هم
نیستند ،بعد یک دفعه فیلمهایش پخش بشود ،بالتشبیه همانطور که صدام را
گرفتند ،امام را نشان دهند که روی یک صندلی نشستهاست و احیانا عمامهاش را هم
برداشتند ...تو تمام کاری که میخواستی انجام بدهی را ،انجام دادی .دوباره بقیه کار
 1سوره انفال 12
2

سفارت سابق ایالت متحده آمریکا در تهران ،النه جاسوسی نامیست که بعد از انقالب  1352و اشغال سفارت

آمریکا در تهران بر روی این سفارت قرار داده شد .امروزه تمام بنا و تاسیسات سفارت سابق آمریکا در دست نیروهای
بسیج و سپاه پاسداران قرار دارد.
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بر عهده کیست؟ خدای شنها.
دقیقهی  445تا  -445به مردم بگویید ،این اسمش چیست؟ هرچه تو میخواهی
اسمش را بگذاری .خدای  8سال جنگ را برای مردم بگویید .خدایی که ،مردم همراه
و پیگیر بودند ،امام مردم هم پیگیر بود ،ما جنگ جنگ تا پیروزی ،جنگ جنگ تا
رفع فتنه از کل عالم ،محکم ایستاده بودند ،بعد خدا میگوید ،نترسید .نه اینکه تا
یک دایرهای دورتان را گرفت بترسید ،شاید خدا یک فتحی برای شما قرار داده است.
امروز آن طرفیها میگویند ،امریکاییها به صدام فشار میآوردند که اگر ایران پنج،
شش ماه دوام آورد ،خودت بصره 1را بده به اینها .چهکار کردند؟ جام زهر را به امام
خوراندند ،آه نمیتوانیم و نداریم و اِی خدا ،نامهها را بخوانید ،سوخت بنزین
هواپیماهایمان را هم نداریم ،این را آن اهل سیاست نوشت ،آن اقتصادی نوشت؛
سوخت بنزینمان را نداریم ،آن نظامی نوشت که ما سالح لیزری میخواهیم برای
ادامه جنگ ،سالح لیزری اآلن هم نداریم ،آن موقع میخواسته ،بعد .یکی دیگر نوشت،
آقا مردم دیگر خواهان جنگ نیستند ما هم قطعنامه را قبول کردیم ،قرآن چه گفت؟
گفت اینها بفهمند صفحهشان سنگینتر است چهکار میکنند؟
دو روز بعد حملهای کردند 8 ،سال خوزستان 2را چهطور گرفته بودیم؟ در مدت 2
روز نصف آن را دوباره پس گرفتند ،در مدت  2روز ،نصف اسیرهایی که جمهوری
اسالمی ایران داده مربوط به آن  2روز است ،میدانستید؟ سربازهایمان فرار میکردند،
وقتی آنها را گرفتند ،چون خرمال شدند ،وقتی اینها را گرفتند و بردند امام گفت:
 1دومین شهر بزرگ عراق ،این شهر بندر اصلی کشور عراق است .بصره مرکز استان بصره است .بصره در تاریخ اولیه
اسالم نقش مهمی داشتهاست.
 2پنجمین استان پرجمعیت ایران است که در جنوب غربی ایران در کرانه خلیج فارس و اروندرود قرار دارد.
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مگر مردم مردهاند ،...حاال جبههی کفر ،صدام از جنوب جبهه جنگ حمله کرده،
منافقها ،ایرانیها از شمال جبهه نبرد از کرمانشاه ،کِرِند غرب حمله کردند .خب
خدایا امامش همراه و پیگیر است ،مأمومین هم ایستادهاند ،مردم ریختند و عملیات
مرصاد1را پس زدند ،برگشتیم سر جای خودمان.
امام به سید احمد 2گفت :اگر میدانستم مردم اینچنین مقاومت میکنند ،قطعنامه
را قبول نمیکردم .اینها تاریخ این مملکت است .تو صدق نیت داشتی یا نداشتی؟
داشتی ،خدایا تمام شرق و غرب عالم آمدند ،آمریکا و شوروی به هم فحش میدهند،
امّا سر نابودی ایران با هم رفیقند ،دیگر ظلم از این بیشتر؟ از چینیها و ژاپنیها
گرفته به صدّام کمک میکنند تا آن طرف آمریکای جنوبی هم کمک میکند .عزیز
من ،ما رفتیم لباس بخریم ،لباس غوّاص نمیدادند ،نمیفروخت به ما ،ژاپن به ما
لباس غوّاص نفروخت .تازه این مسئول خرید ما ،رفتهبود گفتهبود که آقا ما لباس
میخواهیم برای جایی که نی سوراخش نکند ،این زرنگی کرده بود ،ژاپنیها سریع به
صدّام خبر دادند گفتند که اینها میخواهند یک جایی عملیات کنند که نی هست.
حواس صدام رفت هورالهویزه و هورالعظیم .3هیچی نداشتیم ،سیم خاردار هم
نداشتیم ،یک جایی گولههایت تمام شد ،سنگ میزدی ...اگر ،میکشتی خودت را،
1

عملیات مرصاد یا عملیات فروغ جاویدان نام نبردی است که توسط سازمان مجاهدین خلق طرحریزی شد و

میان ارتش جمهوری اسالمی ایران و سازمان مجاهدین خلق در اواخر جنگ ایران و عراق ،در سال  13۱2درگرفت.
پس از چند روز درگیری درنهایت نیروهای ارتش ایران بر سازمان مجاهدین خلق پیروز شد .تعداد زیادی از نیروهای
مهاجم در این نبرد کشته شدند.
 2دومین فرزند آیتاهلل خمینی ،بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران است.
 3هورالعظیم معرب ابرهور یا ابرخوز به معنای هور بزرگ ،هورالهویزه (معرب هور هویزه) یا تاالب بزرگ هویزه بزرگترین
تاالب استان خوزستان و یکی از بزرگترین تاالبهای ایران است.

چهلوهشتمین روایتعهد
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این منافقان هر کدام یک بمب متحرک و بسیار معتقد بر عقاید خودشان بودند ،به
محض اینکه دستگیرشان میکردند ،اولین کاری که میکردند ،این بود که
دستهایشان را میگرفتند ،چون سیانور 1میخوردند .بعدها یاد گرفته بودند کپسول
زیر زبانشان میگذاشتند ،تا آنها را میگرفتند ،میترکاندند .ببین چقدر اعتقاد
داشتند .اگر اکثریت منافقها را ،میآوردیم با یک عملیات عجیب غریب که نمیشود
انجام هم داد ،همه را میگرفتیم اعدام میکردیم ،آبرو حیثیت هم برای ما
نمیگذاشتند ،میگفتند آی اعدامهای آنچنانی ،همین اآلن هم میگویند ،درست
است؟ بهترین راهکار میدانید چه بود؟ اینکه منافقان به ما حمله کنند ،همهشان
یک جا جمع بشوند ،ما بزنیم همه را نابود کنیم .اهلل اینکار را با من و شما کرد،
مرصاد .گفت همهشان را برایتان جمع میکنم ،اینها فکر کردند که برای شما مکر
ین.2
میکنند َواللَّهَُ َخيَُاملاكِر ََ
یک تحلیل غلطی انداختم به جانشان ،همهشان جمع شدند ،خدا بیامرزد صیاد
شیرازی 3را که در سالروز همان عملیات هم ایشان را زدند .ارتش و سپاه هر دو آمدند
وسط نابود کردند و رفتند .اگر خودمان را میکشتیم اینطور نمیشد ،یادتان نرود
عزیزان.
دقیقهی  445تا  -425بعضیها خداهایشان  5هزار تومانی است 51 ،هزار تومانی
1أسید سیانیدریک ،سمى مهلک که در ساخت مواد حشره کش ،استخراج طال و ...کاربرد دارد.
 2سوره آل عمران 54
 3علی صیاد شیرازی ،فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران و عضو شورای عالی دفاع بودهاست.
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است 51 ،میلیونی است ،برای بعضیها خداها با هم فرق دارند.
خدایت چه شکلی هست؟ خدای آزادسازی عراق برای ما ایرانیها ،میکشتیم
خودمان را میرفتیم عراق را میگرفتیم ،میشدیم مثل آمریکاییها در عراق ،بمب
میگذاشتند پدرمان را درمیآوردند ،رها میکردیم میآمدیم دوباره همینجا بودند،
باید یک حاکم از سمت خودمان میگذاشتیم .آمریکاییها گذاشتند نتوانستند ،پُل
بِرمِر 1را گذاشتند حاکم نظامی ،نشد .خدا گفت بایستید نگاه کنید عراق را برایتان
چهکار کنم.
اربعین میرویم آنجا تا پیاده راه برویم ،پیاده بخواهیم چهکار کنیم؟ چقدر گریه
کردند آخ کربال ما میآییم ،امروز ما در اربعین از نجف 2تا کربال راه میرویم پذیرایی
هم میشویم ،توسط همان عراقیها .این خدا را برای مردم یادآوری کنید ،ایمان مردم
را تقویت کنید.
خدای امام ،خدای خیلی قوی بود .نامه جام زهر معروف است .صد و بیست سی
نماینده مجلس نامه نوشتند به رهبری که وقتی آمریکا آمد عراق و افغانستان 3را
گرفت ،که آقا شما هم جام زهر را بنوشید .گفت نه هیچ کار نمیتوانند بکنند ،ما باید
بایستیم ،ایستادیم ،چه شد؟ به ما حمله کردند؟ افغانستان را هم رها کردند رفتند،
 1لوئیس پل برمر سوم ،دیپلماتی آمریکایی است .او بیش از هر چیز به دلیل ریاست بر حکومت ائتالف موقت عراق پس
ازحملهی ایاالت متحده به این کشور در سال  2113مشهور است .جرج بوش ،برمر را در روز نهم مه  2113به عنوان
نمایندهی ریاست جمهوری در عراق منصوب کرد.
 2نام شهری است در کشور عراق .شهر نجف آرامگاه حضرت علیبنابیطالب نخستین امام شیعیان میباشد .این شهر
مرکز استان نجف است و از مقدسترین شهرهای شیعیان و مرکز قدرت سیاسی شیعیان در عراق بهشمار میرود.
 3کشوری محصور در خشکی در آسیای میانه است .این کشور حدفاصل آسیای میانه ،جنوب غربی آسیا و خاورمیانه
میباشد و پایتخت آن کابل است.
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عراق را هم رها کردند و رفتند ،ما هم زندگیمان را میکنیم ،برعکس یک سَرَکی هم
در افغانستان میکشیم ،در عراق هم سرکی میکشیم .کجای کارید؟ باور کنید قدرت
خدا بیشتر است ،این درست است.
قرآن میفرماید وقتی که در والیت اهلل کمی تردید کردید ،دیگر شیطان میآید
سراغت ،آخرش هم جهنّم است ُکتِب ِ
َم ْنَتَ َوالََّهُ 4این قانون است ،هرکسی والیت
َ َ
َعلَيْهَأَنَّهُ َ
ِ
ِ
ِلَع ِ
َالسع َِي 7او را میبرد وسط جهنم .إِنَّهُ ،آن شیطان،
ذاب َّ
َوَیَ ْهدیهَإِ َ
او را پذیرفت فَأَنَّهَُیُضلُّهُ َ
َّ ِ
ىَرِِّبِ ْمَیَتَ َوَّكلُو َن 2هیچ سلطهای ،نه شیطان نه خودش نه
َسلْطَا ٌن َ
ین َ
سَلَهُ ُ
َو َعلَ َ
َآمنُواْ َ
َعلَىَالذ َ
لَْي َ

نوچههایش ،شیاطین جنّی و انسی ،هیچ سلطهای بر متوکّالن به اهلل و مؤمنان ندارد.
إَِّّنَاَسلْطَانُه َعلَىَالَّ ِذین َی تولَّونَه َوالَّ ِذین ِِ
َم ْش ِرُكو َن 9این فقط سلطهاش بر چه کسانی
ُ ُ َ
َ ََ َ ْ ُ َ َ ُ
ََمَبه ُ
هست؟ آنهایی که والیتش را بپذیرند و مشرک باشند .یعنی خدایشان ،خدای 5
هزارتومانی 51 ،هزارتومانی باشد ،خدایتان ارزشش چقدر است؟ آدم هست 51
هزارتومان به او نشان بدهی 111 ،هزارتومان 51 ،میلیون 511 ،دیگر تمام است.
هرکسی یک قیمتی دارد ،یک عدد مازراتی بدهم؟  2تا چطور؟  3تا 4 ،تا ،کارخانهاش
برای شما!؟ ادواردو آنیلی 4صاحب کارخانهاش بود ،کوتاه نیامد .شیعه شد اسمش را
گذاشت مهدی .پدرش به او گفت شیعه شدی اعالم نکن ،گفت خورشید را بگذار کف
دست راستم ،ماه را بگذار کف دست چپم .او به چه کسی رسیده؟ به والیت اهلل.

 1سوره حج 4
 2سوره نحل 88
 3سوره نحل 111
 4یکی از دو فرزند جیانی آنیلی سرمایه دار و میلیاردر ایتالیایی و مالک سابق مجموعه فیات و مارال کاراچولو بود که
در سال  2111به شهادت رسید.
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صاحب کارخانه مازراتی ،المبورگینی و فِراری .صاحب یوونتوس ،1صاحب چندین
شرکت طراحی لباس ...یکی با صدای اگزوز مازراتی دل میدهد ،یکی صاحب چند تا
مازراتی و غیره ،تصور نمیتوانید بکنید ،زمانی که ادواردو به شهادت رسید ،درآمد
ساالنه خانوادهاش  ۱1میلیارد دالر در سال بود 3 .برابر درآمد نفتی
جمهوریاسالمیایران در سال .شهید ادواردو آمد ایران ،امام پیشانی او را بوسید.
عکسش هست ،پشت سر رهبری نماز میخواند ،در گوشهای ایستاده.

2
ِّنيَبِاللَّهَِ
آن کسانی که یقین به وعده و نصرت الهی ندارند؛ قرآن چه میگوید؟  ،الظَّان َ
ظَ َّن َّ ِ
َالس ْوَِء خدا آنجا دایره را برای چه استفاده کرد؟ گویا این نحوه
َعلَْي ِه ْم َدائَِرةُ َّ
َالس ْوء َ
استفاده از کلمات عمدی است ،همان کلمهی دایره را اینجا استفاده میکند .یک

سری الفاظ را مشترک استفاده میکند که ما خطّ را بتوانیم پیدا کنیم ،در تفسیر
قرآن به قرآن .نگاه کنید ،مثالً رهبری گفت که پاسخ ایران پاسخ سخت و خشن
خواهد بود .این یک کد است ،این خط است ،چند روز بعد شما میبینید که یک ناوِ
عربستانی ،توسط یک موشک از ساحل یمن غرق میشود ،در خبرگزاریها مینویسند
پاسخ سخت و خشن یمنیها به متجاوزان سعودی.
دقیقهی  425تا  -425این کلمه چیست؟ خطّ است ،خاص است ،این هم از
همآنجاست .این دایره را دوباره اینجا میآورد .میگوید اینها منافق هستند ،مردان
و زنان منافق و مشرک ،به خدا ظن دارند ،بَد گمانند ،میگویند خدا معلوم نیست
انجام بدهد یا ندهد ،اما خدای علی این نبود ،خدای علی آن خدایی است که
 1نام باشگاه فوتبال حرفهای است که در شهر تورین ،در کشور ایتالیا قرار دارد.
 2فتح۱-
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با تکیه به او رفت در رخت خواب پیغمبرخوابید ،پتو را هم روی سرش کشید.
خدایت خدای چه کسی هست؟
اینان به خدا ظن بد میبرند ،خدا اینها را عذاب نموده است ،گردونهی عذاب بر
سرشان میگرداند .میگوید از گردونه تحریم اینها میترسی؟ میخواهی بروی در
تحریم ابدی خالدینَفيهاَابدا .اینجا سختتر است یا آنجا؟ چهکار میکنی؟

ِ
ضب َاهللُ َ ِ
َو َسآءََِ
مَو َاَ َع َّد َ ََّلُ َ
َّم َ
مَو َلَ َعنَ ُه َ
َعلَيه َ
و خدا بر آنان خشم و لعنت کردَ ،غ َ
مَج ََهن َ
صيا 4آماده کردهام جهنم را ،دیگ را میجوشانم بیا.
َم ً

2
َّ
نص ُرواَ
َآمنواَإِنَتَ ُ
ذین َ
َ َمنَكا َنَللهَكا َنَاللهَلَه  ،هر کسی با خدا بود ،خدا با اوست .یاَأَیُّ َهاَال َ

َقدام ُكم 9خدا را کمک میکنی؟ کمکت میکنم .قدمهایت را ثابت
اللَّهََیَ ُ
مَویُثَبِّتَأ َ
نصرُك َ
میکنم .تو پا بگذار همانجا ،همان کار میشود بهترین کار ،مثال ماجرای مرصاد ،از

این بهتر میشد؟
خدا وکیلی یعنی اگر مینشستیم هزار سال برنامهریزی میکردیم ،چنین نتیجهای
حاصل نمیشد .میبینید که جان کِری 4به یکی از مذاکرهکنندههای ما گفته بود شما
اگر  111سال میجنگیدید صدام را پس میزدید یک حاکم نظامی میخواستید
بگذارید در عراق ،بهتر از کسی که اآلن دارید در مورد عراق نمیداشتید ،چهکار
کردید؟!
 1سوره فتح ۱
 2بحار األنوار ،عالمه مجلسی ،ج  ،28ص  182؛ روضة المتقین ،محمد تقی مجلسی ،ج185 13؛ الوافی ،فیض کاشانی،
ج  ،8ص 284
 3سوره محمد 2
 4سیاستمدار آمریکاییست که ۱8مین وزیر امورخارجه و کنونی ایاالت متحدهی آمریکاست .او از  1885تا 2113
سناتور دموکرات ایالت ماساچوست در مجلس سنای آمریکا بود.
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َع ُِ ٌَیُ .4من قوی هستم ،رفتید سراغ چه کسی؟ ببینید
نص ُرهَُإِ َّنَاللَّهََلَ َق ِو ٌّ
يَ
َمنَیَ ُ
َ َولَيَ ُ
نص َر َّنَاللَّهُ َ
یَُ،عُیُ یعنی شکست ناپذیر،
ویَ،عُ َ
َخبي ،چه چیزی میگوید؟ قَ َ
کيم َ
اینجا نمیگوید َح ٌ
وِناَنَ ِ ِ
در کجا آمده است؟2وَأُخ ُِ
نني.9
َوَبَ ِّش ِرَالْ ُم ْؤِم ََ
َ ْ
ريَُتبُّ َ ْ
َوَفَ ْت ٌحَقَر ٌ
یب َ
صٌرَم َنَاللَّه َ

میگوید نصر از سمت خداست من یاری کنندهام ،ناصر من هستم ،رفتهاست سراغ
چه کسی؟ بشارت میدهم به مؤمنین.
ني َاللََّهِ 4هرکسی بین خود و اهلل را
َو َبَ ْ َ
امیر مؤمنان میفرمایندَ :م ْن َأ ْ
َصلَ َح َ
َماَبَْينَهُ َ
ِ2
َم ْنَ
نيَالن َ
َوَبَ ْ َ
درست کرد ،أ ْ
َّاس خدا بین او و مردم را درست میکندَ ،و َ
َصلَ َحَاللَّهُ َ
َماَبَيْنَهُ َ

ِ ِِ2
ِ ِِ
ظََ
َواعِ ٌ
َصلَ َحَاللَّهَُلَهَُأ َْم َر ُ
َصلَ َحَأ َْم َرَآخ َرت َه اگر به فکر آخرتت بودی أ ْ
أْ
اهَو َ
َم ْنَ َكا َنَلَهَُم ْنَنَ َْفسه َ
َدنْيَ َ
َكا َن ِ ِ ِ
ظ.2
َحافِ ٌَ
َ
َعلَيْهَم َنَاللَّه َ
میگوید اگر خودت یک واعظی داشتی برای خودت ،میگفتی این کار را نباید بکنم،

کَسی هم نیست ،این اشتباه است ،این ظلم را نباید بکنم ،این امضا را نباید بکنم .خدا
میشود حافظت ،هیچکس نمیتواند تکانت بدهد.
امام را وقتی داشتند تبعید میکردند ،پیرمردی بود که تبعیدش کردند ،کشورها
قبولش نمیکردند ،درست است؟ وقتی برگشت چه شد؟ از امام پرسیدند :چرا در 15
خرداد پیروز نشدی ،اما  22بهمن پیروز شدید؟
ایشان میگوید :من  15خرداد ،گفتم مردم پشتم هستند 22 ،بهمن گفتم خدا هست.

 1سوره حج 41
 2حج 41-
 3سوره صف 13
 4نهج البالغه حکمت 8۱
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 15سال باید تنبیه میشدم .آنجا گفتم این مردم هستند ،ریختند در خیابان ،امّا
 52گفتم فقط اهلل.

ِ
َّ
مَسبُلَنا 1کسانی که جهاد میکنند ،فکر کردید ما میگذاریم
ذین َ
َجاَدواَفيناَلَنَهدیَن َُّه ُ
َوال َ

تنها بمانند؟ کمکشان میکنیم ،راه را یادشان میدهیم ،به آنها الهام میکنیم،
تصمیم درست را در دلشان میاندازیم.
ما بعضی مواقع در جمهوری اسالمی تصمیمات غلط گرفتیم ،بعد از  11سال دیدیم،
چقدر خوب شد ،به خدا ،میتوانم 111ها مثال برایتان بزنم ،میگویید عجب چقدر
خوب شد ،از اول همچین فکری میکردیم اینطوری نمیشد.
این مطلب را در یکی از سخنرانیها گفتم؛ رفته بودم جنوب چابهار ،2آنجا یک
دریای کوچک دارد ،یک دریای بزرگ دارد ،ایرانیها دریا را خشک میکنند تا بتوانند
جلوی کشتیها را بگیرند که برای خالی کردن بار ،وارد خلیج فارس 3نشوند ،و همان
جا بارشان را خالی کنند تا هزینهها کم شود .آن را هم به خطّ راهآهن بیرجند 4متصل
میکنند ،واقعاً یک شاهکار است ،یعنی درآمد بسیاری برای کشور خواهد داشت.
فرانسویها گفتند ما این را برایتان نمیسازیم .ایرانیها ،باید یک موج شکن بسازند،
داخل دریا ،جلو بروند تا عمق زیاد باشد ،که کشتی بتواند پهلو بگیرد ،از طرفی موج
شکن یه زوایای
 1سوره عنکبوت ۱8
 2یکی از شهرهای جنوب خاوری استان سیستان و بلوچستان ایران و تنها بندر اقیانوسی این کشور میباشد که در
کرانهی دریای عمان و اقیانوس هند قرار دارد .لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتیهای اقیانوسپیما را دارد و از مناطق
آزاد بازرگانی ایران است.
 3آبراهی است که در امتداد دریای عمان و در میان ایران و شبهجزیره عربستان قرار دارد.
 4مرکز استان خراسان جنوبی و مرکز شهرستان بیرجند در شرق ایران است.
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دقیقهی  425تا  -495خاصی باید ساخته شود و خیلی سخت است .اینها یک مربع
فعالً درست کردند ،گفتند جلوی آن را بعداً میبندیم .بعد این را پُر میکنیم ،رویش
را سیمان میکنیم ،یک موجشکن هم میزنیم که موج نزند ،موجشکن را که درست
کردند ،خورد به سونامی اندونزی ،1آنجا سونامی آمد ،موجهایش تا خلیج فارس آمد.
میدانید که دریای عمان 2شمال اقیانوس هند 3است ،موجهای خیلی بزرگی دارد،
موج آمد کل این موجشکن را جمع کرد ریخت کنار ساحل .گریه میکردند… بعدها
که محاسبات انجام دادند ،متوجه شدند پولی که باید برای پر کردن آن قسمت هزینه
میکردند خیلی بیشتر از زدن آن موجشکن بود ،خدا برایشان این کار را انجام داد.
گفت پرکردنش با من ،ضمناً زاویه موجشکنتان درست نیست ،موج خرابش میکند،
این را تصحیح کنید.

 1اَندونِزی یا بهطور رسمی جمهوری اندونزی کشوری است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد .اندونزی
یک مجمعالجزایر متشکل از  12٬518جزیره و  33استان است.
 2در جغرافیای امروز به پهنهای آبی گفته میشود که خلیج فارس را از طریق شرق تنگه هرمز به دریای عرب یا دریای
مکران وصل میکند .سواحل شرقی ایران در شمال این دریا و سواحل شمال عمان و بخش کوچکی از امارات در جنوب
آن جای دارند .بهطور رسمی در سازمانهای بینالمللی و زبانهای دیگر آن را خلیج عمان مینامند .اما در جغرافیای
اسالمی دریای عمان نام دارد که در قدیم شامل منطقه فعلی دریای عرب نیز میشده است و گاهی به آن دریای مکران
و دریای اخضر نیز میگفتهاند.
 3اقیانوس هند سوّمین اقیانوس بزرگ جهان است و  ٪21از سطح کره زمین را پوشانده است.
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میگوید تو توکل کن ،باقیاش با من است .باور کنید مشکل برخی این است که خدا
را قبول ندارند ،خدای آنها خدای کوچکی است ،خدای مغلوله 1است ،خدای یهود
است ،خدای دست بسته است ،خدایی که نمیتواند یک سری کارها را انجام بدهد.
راهکار :مراقب باشید از دوقطبی شدن جامعه بپرهیزید .قرآن میگوید این
َال ِ
َخ َرةَ .2دو دسته میشوید
ید ْ
اَوِمْن ُك َّ
مَمنَیُِر ُ
دوقطبی میرود به سمتی که َّمنَیُِر ُ
ید َالدُّنْيَ َ
یک عدّه از شما فقط دنیا میخواهند یک عدّه از شما دنیا و آخرت را میخواهند،
دوّمیها خوب هستند.
یک عدّهای ،میگوید این دوقطبی ،فضای ارتباط گرفتن کفّار و مشرکین خارجی را
فراهم میکند .خداوند وعده خود را به شما دربارهی پیروزی بر دشمن در اُحُد 3تحقّق
بخشید .گفت من گفتم پیروز میشوید امّا شرطی دارد .در آن هنگام که در آغاز
جنگ دشمنان را به فرمان او به قتل میرساندید و این پیروزی ادامه داشت تا اینکه
ِ
یدَالدنيا1هایتان تنگه را ول کردند ،و ورق برگشت .دیدید چه شد؟
مَمنَیُر ُ
من ُک َ
َالدنياهایتان .اینهایی که دنیا
پس مراقب چه کسانی از خودتان باشید؟ َمن َیُرید ُ
میخواهند ،اینها خیلی خطرناک هستند ،اینها را باید کنترل کنید شوخی هم

 1مغلولة [ .م َ ل َ ] (ع ص ) تاینیث مغلول .بسته .و قالت الیهود یداهلل مغلولة  ...و یهود گفت دست خدا بسته است
(...قرآن .)5/۱4
 2سوره آل عمران 152
 3غزوه احد نبردیاست که در نزدیکی کوه احد در جنوب غربی عربستان ،میان سپاه مسلمان مدینه به رهبری
محمد پیامبر اسالم و سپاه مکه به رهبری ابوسفیان درگرفت.
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ََم َر ًجا .1اشاره
ََي َعلَلَهُ َ
ندارد ،خدا میفرماید .خدا حرف اول و آخر را میزند َوَمنَیَت َِّقَاللَّهَ َ
به تنگنا دارد ،میگوید تقوای الهی پیشه کن ،من را قبول داشته باش.
مَخرج ،یعنی محل خروج ،میگوید یک محل خروج برایت درست میکنم یعنی تا
قبلش محل خروج نداریم!
2
ِ
ب 4هرگز نتوانی فکر کنی.
ََیتَ ِس َُ
َحْي ُ
ث ََال َْ
َوَیَ ُرزقَُهُ از یک جا آن را میرسانم م ْن َ

خداوکیلی چه کسی میتوانست فکر کند ،در اندونزی زلزله بشود ،سونامی آن بیاید
موجشکن اینجا را خراب کند بریزد آنجا؟ به عقل هیچ جنبندهای نمیرسید.
ِ
ب 4میدانید چرا؟ میخواهد حسابهایت را به هم
ََیتَ ِس َُ
َحْي ُ
ث ََال َْ
ویژگیش این است م ْن َ
بریزد ،که بفهمید کسی نیستید.
ِ
َحسبَُهُ  4اما توکّل کن به خدا همان برایت کافی است .إِ َّنَاللَّهََبالِ ُغَ
َ َوَمنَیَتَ َوَّك َ
لَعلَىَاللَّهَفَ ُه َو َ
4
دَج َع َل َاللَّهَُلِ ُكلَِّ
أَم ِرَهِ خدا تمام میکند امر خود را ،کار را به آخر میرساند نترس .قَ َ
ٍ
درا َ 4البته هر چیزی یک اندازهای دارد ،یک زمانی میبرد ،یک خورده صبور
َشيء َقَ ً
باش .حرف اول جلسهمان ،صبر بکن که این از عزم امور است.
پیروزیهای واضح مردم ایران ،پیشرفتهای چشمگیر مردم ایران در  32سال تحریم
را بگویید ،با تمام کاستیهایی که داشتیم ،اگر نمیداشتیم و ایراداتی که خودمان

 1سوره طالق 2
 2سوره طالق 3
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داشتیم ،خدا نفرمودهبود که بر سر همدیگر بزنید ،خدا نفرمودهبود از بیتالمال دزدی
کنید ،درست است؟ خدا اینها را فرمان نداد.
با تمام اینها در منطقه ،ایران را نگاه کنید و پیشرفتهای چشمگیری که در هستهای
داشتیم و موشکی و فضایی و نانو و پزشکی و شیب تند علمی...
ایران را مقایسه کنید با سرسپردهها ،با مصر با آن پاکستانی که بعضیها میگویند
سوّمین دارندهی تسلیحات اتمی است ،اما نمیتواند مرزهایش را نگه دارد ،گشنگی
بینشان بیداد میکند .مصر چه چیزی دارد؟  32سال پیش ما انقالب کردیم آنها
هم تقریباً معاهده کمپ دیوید 1را امضا کردند .االن آنها کجا هستند ما کجا هستیم؟
این همان کلیپی هست که یک نفر زنگ میزند به شبکه الجزیره از دبیر اسبق
سازمان ملل میپرسد تو مصری هستی؟ ایران  32سال تحریم بوده بدبخت بوده
بیچاره بوده ،امروز رفته فضا ،بگو مصر چهکار کرده؟ وقتی جواب میدهد مجری ضدّ
شیعه و ضدّ ایرانی قانع نمیشود میگوید اراجیف نگو یک چیز بگو به درد مردم
بخورد،
إلیَالوراء؟ به پشت
دقیقهی  495تا  -495ایران رفت جلو ،ما کجا پیشرفت کردیم؟
َ
سر؟ چرا دروغ میگویی؟

 1نام پیمانی است که به وسیله انور سادات رئیس جمهور وقت مصر و مناخیم بگین ،نخست وزیر وقت اسرائیل در
تاریخ  12سپتامبر  1828به امضا رسید .پیمان کمپ دیوید اولین پیمان صلح میان طرفین جنگ اعراب و اسرائیل بود
که به صلح میان مصر و اسرائیل انجامید.
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اینها را به مردم نشان بدهید .صدام با آمریکا بود ،چه کردند با او .مگر اینکه جزئی
از خودشان باشی ،کره یا ژاپن هم که باشی تو را بازی میدهند ،باالخره سربازش
اجازه دارد به ناموست تجاوز کند ،حق اعتراض هم نداری ،البته آنها اصالً دین ندارد.
داستانش با کشورهای اسالمی قابل قیاس نیست.
االن ترکیه را انداختهاند جلوی ماجرای روسیه ،اینها پشت ترکیه نخواهند ایستاد،
میگویند در نهایت روسیه با ترکیه درگیر میشوند .اهمیتی ندارد که کلی مسلمان
هم اینجا کشته شد .ترکیه ،روسیه را بزند به نفع ماست ،روسیه ،ترکیه را بزند باز
هم به نفع ماست .هر جایی در منطقه خاورمیانه 1جنگ بشود به نفع ماست.
برای مردم سرنوشت سازش را روشن کنید ،که اگر سازش به معنی ی ِ
دَنون یعنی
ُ
از امر خدا گذشتن باشد ،آنها پوستتان را میکند.
دست بگذارید بر مقاومت ،باید از شما بترسند ،این استراتژی قرآن است ،همه
اینهایی را که میگویم قرآنی برایتان میآورم.
در تمام عرصهها باید توانمند بشوید .استراتژی چیست؟ خط چیست؟ راهبرد
ظهرَوا.
چیست؟ از تو بترسند مثل سگ ،به همین صراحت که گفتم ،احساس کنند َیَ ُ
تو را که رد کردند ،پوستت کَنده است.

 1خاورمیانه منطقهای است که سرزمینهای میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را شامل میشود .خاورمیانه بخشی
از آفریقا-اوراسیا یا به طور خاص آسیا شمرده میشود و در برخی موارد جزیی از آفریقای شمالی را در برمیگیرد.

چهلوهشتمین روایتعهد

28

َوَاَعِدواَ ََّلمَماَاستطَعت ِ
مَمن َقُوه4؟ بروید به قوّت برسید .یک بخشش نظام است ،تأکید
ُ َ َ ُ
ِ
ِ ِ
َو َع ُد َّوُك َْم  2که دشمن منِ خدا و
که چه بشود؟ به این قوّتها برسد .تُ ْرَبُو َن َبِه َ
َع ْد َّو َالله َ
دشمن شما ،از آنها بترسد .باز هم دشمن خدا و دشمن من و شما باید مشترک
باشد حواست جمع باشد ،یک وقت از تو ،عراق بترسد مثل داعش ،2این دشمن تو
هست امّا دشمن خدا نیست.
ُر َْحاءُ َبَْينَ ُه ْم َأ َِشدَّاءُ َعَلَى؟ َالْ ُكفَّا َِر ،9فریاد بزنید سر اینها ،نخندید با اینها ،اینها
سوءاستفاده میکنند.
کار به جایی رسید که سیدحسن نصراهلل 4آمد سخنرانی گفت به خدا ایران ما را رها
نکرده ،ببینید چه چیزی شنیدهبودند .چرا مردم دنیا از صهیونیستها میترسند؟
مردم دنیا نه ،حکومتها چرا میترسند؟ برای اینکه به قدرت اقتصادی رسیده ،برای
اینکه قدرت رسانهای دارد ،تو هم باید بروی خودت را درست بکنی ،دست بگذار.

 1سوره انفال ۱1
 2یک سازمان شورشی است که بخشهای بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را در تصرف خود دارد .این گروه به
رهبری ابوبکر البغدادی از مجاهدین سلفی جداشده از شبکه القاعده تأسیس شده و با دولتهای عراق و سوریه و دیگر
گروههای شورشی مخالف دولت سوریه وارد جنگ شدهاست.
 3سوره فتح 28
 4روحانی شیعه و دبیر کل حزباهلل لبنان است .او پس از ترور شدن سید عباس موسوی به دست نیروهای نظامی
اسرائیلی در سال  1882میالدی به مقام دبیرکلی حزباهلل لبنان رسید.
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بله دیروز بابالمندب 1دست تو نبود ،امروز چه شده؟ همفکران تو بر بابالمندب
سوار هستند ،تو پیشرفت داشتی ،نفت و گاز دست توست .ایران در مجموع نفت و
گاز ،بزرگترین دارندهی انرژی در کل دنیاست .دیگر خدا باید برای ما چهکار کند؟
دوستان منطقهای و جهانیتان را افزایش بدهید .بحث جمعیّتی مهم است .اسالم در
اروپا رشد میکند .بسمَاهلل ،بگذار اینان شیعه شَوند ،یا اگر سنّی میشوند سنیای
باشند که مقاومت را قبول دارند .بعد آن موقع آقای اوالند 2باید بیاید ایران ،بیاید برود
پیش مراجع تقلید شما ،بگوید تو را خدا میشود یک اشارهای ،یک اِذنی بدهید که
اینها به من رأی بدهند؟ من قول میدهم حجاب را دوباره اینجوری کنم ،نه اینکه
بترسد از نتانیاهو.3
چند تا برنامه داشتی برای کشورهای خارجی ،برای تبلیغ اسالم؟ این خیلی مهمّ
است ،در بحث اقتصادی ،اقتصادی را وضع کن که فشار آوردند به مشکل نخوری،
اسمش میشود مقاومتی! خب دیدی وقتی در تنگنا قرارت دادند ،این مشکالت
مشخص شد ،حاال برو مرتفع کن .خدا هرکاری میخواست بکند که تو بروی آن
مشکالت را پیدا کنی ،ایرادت را برطرف کنی ،نمیفهمیدی ،به واسطه دشمن یک

 1بابالمندب تنگه آبی در قسمت جنوبی دریای سرخ به اقیانوس هند .تنگهی بابالمندب آبراهی است بسیار استراتژیک
استراتژیک که راه کشتیهای کاالی ی و تجارتی و همچنین مسافرتی «در دوران قدیم» از خلیج عدن و اقیانوس هند
به درون دریای سرخ هدایت میدهد وسپس از گذر از کانال سوئز به سوی دریای مدیترانه ادامه میدهد.
 2فرانسوا اوالند ،سیاستمدار و رییس جمهور فعلی فرانسه است.
 3نخستوزیر کنونی اسرائیل از  18ژوئن  188۱تا  ۱ژوئیه  1888و از  1آوریل  2118تاکنون و رهبر کنونی حزب
لیکود است .وی تنها نخستوزیر تاریخ اسرائیل است که پس از تأسیس این کشور ،در آن به دنیا آمده است.
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کاری کرد که حاال فهمیدی .خب برو درست کن .سوریه ،چه وضعی دارد؟ ارزِش
پولش تکان نخورد.
ببین چقدر سیستم اقتصادیات ایراد داشته است ،برو اینها را درست کن .برو آن
فرهنگ یوتیلیتاریانیستی 1که مردمت را میگیرد ،اصالت سود آرام آرام زیاد میشود،
آن را بکش .این را باید در نطفه خفه کرد .اگر این فرهنگ قدرت بگیرد ،مردم این
مملکت در مقابل آمریکا فرش قرمز خواهند انداخت ،گوسفند سر خواهند برید .نه
آمریکا حتّی اسرائیل ،به معنی دشمن میگویم .درمقابل کسی که میخواهد سرشان
را ببرد .فرهنگی که همه چیز بشود پول ،سود ،اینطور است.
این خطرناک است ،که طرف بخواهد مردم را بچاپد ولو با بلیط زائرهای اربعین امام
حسین این را باید در نطفه خفه کنیم.
دقیقهی  495تا  -445مبارزهی بسیار جدّی میخواهد با چه چیز؟ با مفاسد
اقتصادی ،تَبَرُج ،با ماشین یک میلیاردی بیاید گاز بدهد ،مردم آه بکشند ،و تفاخر
مالی ،باید اینها را له کرد.
َعلىَقَ ْوِم ِه َفیَزینَتَِهِ 2با
داستان قارون را بخوانید .اگر متوجه میشوید .میگویدَ :خ َر َج َ
زینتش آمد بین مردمَّ َ ،
یدو َن َا َْْياةَ ُّ
َالدنْيا 2دوباره این عبارت را گوش کنید،
ذینَیُر ُ
قا َ َال َ

 1نظریهای در فلسفه اخالق است که بر محوریت سودمندی استوار است .مهمترین متفکران این مکتب جرمی بنتام و
جان استوارت میل میباشند.
 2سوره قصص 28
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2
ِ
ِ
َقارون 2ای
از همان سرخطهاست ،یُر ُ
یدو َن َا َْْياةَ چه چیز؟ دنیا .یاَلَيْ َ
ت َلَناَمثْ َل َماَأُوت َی ُ

ِ
وَح ٍّ
َعظيم 2عجب حالی میکند.4،
ظ َ
کاش ما هم از اینها میداشتیم ،إنَّهَُلَ ُذ َ

امروز مردم نمیگویند؟ این را گوش کنید ،حاال ببینید بت سامری را میخواهد
بگوید ،دیگر کار به جایی رسید که قوم یکتاپرست بتپرست شد .اینجا چه میگوید:
َّاَْحِّلْنَاَأَوزار ِ
قَالُواَماَأَخلَ ْفنَ ِ ِ ِ ِ
اَم ْنَ ِزینَةَِالْ َق ْوَِم 2آنجا گفتِ :زینَةَِالْ َق ْوَِم اینجا هم
َ ْ َ
اَم ْوع َد َكَِبَلْكنَاَ َولَكن ُ ْ َ ً
میگوید.
میدانی ماده اولیه ساخت گوساله سامری چه بود؟ زینت قوم ،همان حُبی که از،
داستان قارون در دلشان نشست .همانها را وقتی از مصر میآمدند رفتند طالهای
یدو َنَا َْْياةَ ُّ
َالدنْيا
مصریان را بلند کردند .همینها شد گوساله .دنیا طلب شده بودند .یُِر ُ

2

دیگر با اینها نمیتوانی کاری کنی.
امام خمینی و رهبری که سَهل است ،حضرت موسی نتوانست کاری کند .این خطر
بزرگی است که جامعه را میگیرد .کنار آن وانَفسای جنسی این مالی را هم ببینید.
یعنی جدّی باید ،بحث صورت بگیرد.
من سؤالی که دارم اینکه منزل مسئولین ما کجاست؟ کجای شهر زندگی میکنند؟
به چپ و راستتان میگویم کجا زندگی میکنید؟ چه ماشینهایی سوار میشوید؟
یک چیزی را بهانهای کردند ،باید اَمن باشد ،خب امن باشد بروید پاستور ،بروید همین

 1قصص 28-
 2سوره طه 82
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پادگان قلعه مرغی که االن پارک شده؟ آنجا را بردارید ،یک جای اَمنی هست  ...بله
امنیّت مسئولین باید حفظ شود ،من هم خودم قائلم ،همیشه ناراحتم چرا مطهری

1

شهید شد؟ چرا مفتّح 2شهید شد؟ چرا صیّاد شهید شد؟ من هم ناراحتم ،بروید آنجا
را درست کنید ،چرا باالشهر؟ چرا رفتید آنجا؟ بیا برو پاستور ،خیابان انقالب به
پایین ،بیا برو آنجا.
تو چهطور میخواهی به مردم بگویی مقاومت کن وقتی خودت آن باال مینشینی؟
وقتی خودت ماشین آنچنانی ،چند صد میلیونی سواری ،تو چهطور میخواهی حرف
بزنی؟
فردانیوز سایت در این مملکت نوشته ۱ :وزیر در کابینه یازدهم داراییهایشان باالی
 1 111میلیارد است .حالله؟ نوش جانش به من ارتباطی ندارد ،حسودی نمیکنم و
در ادامه ،این افراد از سالهای گذشته دارای مناسب مختلفی در کشور بودند.
میگوید بیکار هم نبوده تجارت کند ،همهاش شاغل بوده ،همهاش در دولت بوده،
همهاش در نظام شغل داشته است! آیا میشود به این وزیر گفت آقا ،زندگی فالن
کارمند را ببین؛ این  811 ،211هزار تومان حقوق میگیرد ،ماهی  311 ،211هزار
تومان کرایه رفت و آمد میدهد تا برود محل کار ،این نمیتواند ازدواج کند ،این
نمیتوانسته اصالً پول ذخیره کند .چهکار باید کرد؟ چون درکت نمیکند.

 1روحانی شیعه ،استاد فلسفة اسالمی و کالم اسالمی و تفسیر قرآن ،عضو هیئت موتلفه اسالمی و از نظریهپردازان
نظام جمهوری اسالمی ایران بود.
 2محمد مفتح معروف به شهید مفتح ،روحانی شیعه ایرانی بود.

13

آخرین تکاپوی کفر

حاتمیکیا 1تا پایین بود فیلمهای پایینیها را میساخت ،رفت باال فیلمهای باالییها
را ساخت .شما برای کسانی کار میکنید که آنها را میبینید .سواره از پیاده خبر
ندارد ،تو شیعه علی هستی ،علی روی خاک مینشست ،علی میگفت:
میتوانم آرد آنچنانی بخورم و عسل بهمانی.
علیبنابیطالب میرفت چاه حفر میکرد ،چاه آن موقع مثل نیروگاه اتمی االن
بوده .در آن منطقه هنوز چاههایی که علیبنابیطالب کنده است آب میدهد.
میدانی چقدر قیمتش بود؟ چاه که به آب میرسید ،پا میگذاشت میآمد باال ،در راه
وقفش میکرد .علی نان جو میخورد ،شما چه چیزتان به علیبنابیطالب
رفتهاست؟
صحبتهای رهبری  23مرداد 21
دقیقهی  445تا  -445بیست و سه چهار سال پیش .اشراف مگر چه بودند؟ چون
فقط آنها ریششان را تراشیده بودند ،ما ریشمان را گذاشتهایم همین کافیست؟ نه،
ماهم مُترِف میشویم .واهلل در جامعه اسالمی هم ممکن است مُترِف 2به وجود بیاید،
ِ
اَم ْ َتفِ َيهاَفَ َف َس ُقواَفِ َيها .9ما بخواهیم یک جامعهای
از آیه شریفه َوإِذَاَأ ََرْدنَاَأَ ْنَنُ ْهل َ
كَقَ ْریَةًَأ ََم ْرنَ ُ
را خراب کنیم با خاک یکسان کنیم به مترف4هایش میگوییم فساد کنید ،تا بتوانیم
 1کارگردان ،فیلمنامهنویس ،تدوینگر و بازیگر سینمای ایران است .وی دانشآموختهی رشته فیلمنامهنویسی از دانشکده
سینما و تئاتر دانشگاه هنر است.
2مترف .نعمت که بیراه گرداند کسی را.
 3سوره اسرا 1۱
4
نعمتی که کسی را بیراه گرداند.
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خرابش بکنیم .بترسیم ،اندازه نگه دارید ،دولت مخارجش زیاد و سنگین است ،تاریخ
 22تیر  1321رفتم از یک کسی مطلب آوردم تا دیگر اعتراضی نباشد .عدّهای
سازندگی را با مادیگرایی اشتباه گرفتهاند .سازندگی چیزیست ،مادیگرایی چیز
دیگریست .سازندگی یعنی کشور آباد شود و طبقات محروم به نوایی برسند،
سازندگی همان کاری بود که علیبنابیطالب میکرد ،آن بزرگوار با دست خودش
نخلستانها آباد میکرد ،این سازندگیست .دنیاطلبی و مادیطلبی کاریست که
عبیداهللبنزیاد و یزید میکردند .این دوتا را نباید با هم اشتباه کرد ،امروز یک عدّه به
نام سازندگی ،خودشان را غرقِ در پول و دنیا و مادیپرستی کردهاند ،آیا این
سازندگیست؟
خطبههای نماز جمعه  14بهمن  ،1381در ضعفهای ما خطرهاییست که در سر
راه ما هست و در این مدت وجود داشتهاست و باید بعدها جلوی اینها را بگیریم.
اولین ضعف ما ،دقت کنید ،اولین ضعف ما چیست؟ اوّلین ضعف ما گرایش به
دنیاطلبی بود .همان فرهنگ یوتیلیتاریانیستی که جامعه را میگیرد که گریبان بعضی
از ما را هم گرفت.
بعضی از ما مسئولین دچار دنیا طلبی شدیم ،دچار مادیگرایی شدیم ،برای ما ثروت،
تجمل ،آرایش ،تشریفات ،اشرافیگری ،یواش یواش از قبح افتاد .وقتی ما اینجوری
شدیم این سرریز میشود به مردم .میل به اشرافیگری ،میل به تجمل ،میل به جمع
ثروت و استفاده از ثروت به شکل نامشروع و نامطلوب به طور طبیعی در خیلی از
انسانها هست ،وقتی ما خودمان را رها کردیم ،ول کردیم ،دچار شدیم ،این سرریز
میشود به مردم ،در مردم هم این مسئله پیدا میشود.
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ِ ِ
َموسی 1از قضا هم از بزرگان قوم بود ،میآمد ،مانور
وقتی قارون که کا َن َمن َقَ ْوم ُ
تجمالت میداد در خیابان ،بعدش باید منتظر گوساله سامری باشید ،که چنان هارون
را بچسبانند کنار دیوار.
َاستَ ْ ِ
ن 2گفت :ای برادر کجا بودی این مرد ،شمشیر کشیدند،
ادواَْیَ ْقتُلُونَِ َ
َوَك ُ
َإِ َّنَالْ َق ْوَم ْ
ض َع ُفوين َ
میخواستند مرا بکشند .میگویند گوساله میخواهیم بپرستیم.
تحریمها به شما نشان داد ایراداتتان کجاست ،بسمَاهلل بروید جمعش کنید.
مردم ژاپن بعد جنگ جهانی دوم ،هیچ چیز نداشتند ،با خاک یکسان شدند .در
شرایطی بودند که کفش نداشتند ۱ .ماه تمام ،پابرهنه راه رفتند تا مملکت خودشان
کفش بسازد .نمیتوانست بگوید حاال بگذار دمپایی آمریکایی پایم کنم ،تا بهتر کار
کنم؟ گفت نه ،کفشهایشان چه جور بود؟ یک تکه تخته دوتا نخ ،همان دمپاییهای
ال انگشتی ،اینطور شد  ...تا روزی که بتوانند تبدیل بشوند به یک ابرقدرت اقتصادی
و تولیدی ،که کاسیو و سیکو و سیتیزن و اورینتهشان ،پدر ساعتسازی سوئیس 3را
در بیاورد .تویوتا و امثالهمشان جنرال موتورز را ورشکست بکند.
از درون مردم جوشید ،تازه ما میگوییم آنها را هم داشته باشیم ،حیثیّت هم داشته
باشیم .میدانید که ژاپن ارتش ندارد ،این شرط آمریکا بر آنهاست ،یعنی به آنها
 1سوره قصص 2۱
 2سوره اعراف 151
 3یکی از کشورهای بیطرف در سیستم نظامیگری که اکثر گفتگوهای میان کشورهای مختلف در این کشور صورت
میگیرد.
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گفته اسلحهات پایین باشد ،شمشیر نباید دم دستت باشد .نه ،ما هم اسلحهیمان را
میخواهیم هم این قدرت اقتصادی را ،شدنی است؟
بله ،بایستید روی پای خودتان .کدام کار را خواستید انجام بدهید نتوانستید؟ چپ و
راستتان آمد وسط ،یک مشت واحد شدید نتوانستید انجام بدهید؟ کدام یکی بود؟
برویم به این بازدارندگی برسیم.
هوشیاری جدّی نهادهای امنیتی ،علیالخصوص در حوزههای فرهنگی؛
دستگاههای اطالعاتی باید مسائل فرهنگی آموزشی را چک کنند ،یعنی چه؟ آن
بحثها و خیانتهایی که دانشجو میفرستند آنطرف .اینها باید شناسایی بشوند،
این یک آدم جاسوس است .این آدم ،عامل دشمن است ،این باید دستگیر بشود.
قوهقضائیه باید برای اینها قانون بگذارد.
دقت کردید چند وقت پیش ،در دیداری که رهبری با فرماندهان سپاه داشت تأکید
کرد بر اطالعات سپاه؟
دقیقهی  445تا  -455خیلی نکته ظریفی درون آن بود .تأکید کرد به پا باشید.
اینها شبکه میخواهند راه بیندازند .هم وزارت اطالعات هم کجا؟ اطالعات سپاه ،هم
اطالعات نیرو انتظامی ،اینها باید همه ،یکجوری کار امنیتی کنیم که اصالً
همپوشانی بدهد ،این خیلی خوب است.
نظامسازی بکنیم و نقاط ضعفی را که در درون داریم ،نقاط ضعف درونزای
خودمان را برطرف بکنیم.
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یکسری چیزها هست که از درون میجوشد ،فرهنگ غلطمان در مصرف کردن ،این
هم دست دشمن است؟ فرهنگ غلطمان در اسراف ،دست دشمن است؟ خودمان باید
خودمان را درست کنیم ،این مردم را باید قانونمدار کرد ،این مردم قانونگریز هستند،
شروع کار هم از همانجایی که به آن معروفند.
اسپانیاییها 1را میخواهی قانونمدار کنی؟ باید بروید سراغ گاوبازیشان ،ایرانیها را
هم از کجا؟ رانندگی ،این را بیاید سراغش .همین ایرانی اینجا از دیوار میرود باال،
میرود اروپا ،میرود دوبی ،2کامال درست رانندگی میکند ،بله قانون است ،باید دست
بگذارید از همینجا.
کسی که میخواد قانونشکنی کند به صُلّابه بکشید .از قضا نه بحث حجاب است که
بگویید نمیدانم قانون چیست؟ درست رانندگی کن ،قانون این است.
وقتی این سه راه طالقانی را به سمت میدان سپاه میآیم ،یک خط ویژه به اینطرف
دارد ،بعد این ماشینهایی که مردم را احمق فرض میکنند میروند در این خط ویژه،
یعنی بقیه نمیفهمند ما زرنگ هستیم ،بعد از جلو اتوبوس میآیند ،آنجا گره
میخورد ،تو باید نیم ساعت آنجا باشی ،بعد به مردم بگویی با ماشین شخصی به
خیابان نیایید ،خودروی عمومی بهتر است ،میگوید کجایش بهتر است؟ آنجا یک

 1اسپانیا با نام رسمی پادشاهی اسپانیا کشوری مستقل و از اعضای اتحادیه اروپا است .این کشور در شبهجزیره ایبری
در جنوب غربی اروپا قرار دارد.
 2یکی از شهرها و شیخنشینهای هفتگانه امارات متحده عربی است .این شهر در جنوب کشور ایران و در حاشیهی
خلیج فارس و در شبه جزیره عربستان واقع شدهاست.
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پلیس نمیتوانی بگذاری؟ بگذار و برای مملکت پول دربیاور ،آنها را جریمه کن،
جریمه را  211هزار تومان بگذار برای هر کداممان ،پول ریخته ،بلد نیستید جمع
کنید؟ این هم ما باید بهتان بگوییم؟
امید به پیروزی؛ شرط اصلیِ پیروزی در مقابل جبهه کفر و نفاقَ َُ .و َاَلَّ ِذيَ
ِ
أَرسل َرسولَه َبِا َّْلد ِ
ِ
َولَ ْوَ َك ِرهَ َالْ ُم ْش ِرُكو َن 1آخر کار با ماست،
ىَودی ِن َا َْْ ِّق َليُظْ ِه َرهُ َ
َعلَىَالدِّی ِنَ ُكلِّه َ
ْ َ َ َ ُ ُ َُ َ
البته ما باید تسریعش کنیم .این وعدهی ظهور ،یعنی آخر کار مال ماست ،باید
تسریعش کنیم .تسریع و تأکید بر اهداف اصلی انقالب ،این نباید از یاد مردم برود .ما
اصالً برای چه چیز انقالب کردیم؟ یادمان برود .باید تأکید شود .باید مثل سرود ملّی
در وجودش جا بیفتد.
تبیین قدرت نرم ایران ،خوب دقّت کنید ،اینها خیلی مهم است .فرهنگ غنی و
ریشهدارمان ،احیای میراث گرانبهای علمی فرهنگی اسالمی ،دوره طالیی اسالمی که
از کشورهای غربی میآمدند که مهر استاندارد بگیرند بروند.
میگویند با دین نمیشود به پیشرفت رسید ،دورهی طالیی تمدن اسالمی پاسخ نغز
این است ،این را بُلدش کنید.
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یکی از سخنرانهای مملکتمان چون پیرامون این مقطع از تاریخ زیاد سخنرانی
میکرد ،اسمش رفت در لیست ترور موساد .1آنها گفتند این بخش را زیاد بگوید
خطرناک است.
عقالنیت باورها ،ویژگیهای ممتاز تعالیم اسالمی شیعی رو بروید بگویید.
بسماهلل این کارداران فرهنگیتان چهکار میکنند؟
االن داعش 2اروپا را گرفته ،بهترین وقت تعریف اسالم ایرانی است ،اسالم مدل ایرانی
را بگویید ،اسالم شیعی را بروید بگویید .ببینید داعشیها ما را هم میکشند ،تو که
خون را میدهی.
حضرت زینب(سالماهللعلیها) 3خون را دادند ،امام حسین به شهادت رسید ،دیدید
چهکار کرد؟ دیدید چه استفادهای کرد؟ یاد بگیرید .آرمانهای بلند ایران را داد بزنید،
هم برای مردم خودمان ،هم برای مردم دنیا.
گمشدههای واقعی بشریت ،عدالت جهانی ،امنیت جهانی ،صلح جهانی ،کمالخواهی،
تأمین سعادت واقعی بشریّت ،اینها را بگویید.
 1نام سازمان اطالعاتی خارجی اسرائیل است .که جمعآوری اطالعات و خنثیسازی فعالیتهای علیه اسرائیل از اقدامات
اقدامات این سازمان مخفیاست .این سازمان در فعالیتهای خود جنبه مخفیانه کار کردن را رعایت مینماید.
 2یک سازمان شورشی است که بخشهای بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را در تصرف خود دارد .این گروه به
رهبری ابوبکر البغدادی از مجاهدین سلفی جداشده از شبکه القاعده تأسیس شده و با دولتهای عراق و سوریه و دیگر
گروههای شورشی مخالف دولت سوریه وارد جنگ شدهاست.
 3حضرت زینب کبری(سالماهللعلیها) سومین فرزند حضرت علیبنابیطالب و خواهر حضرت حسینبنعلی که
ایشان در واقعه کربال حاضر بود و پس از آن نیز هنگام اسارت ،در دفاع از حقانیت برادر خود نقشی ویژه داشت.
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یکی از همین مستبصرین که دکترا دارد ،شیعه شده آقای یاسین علی ،فکر کنم اسم
فرانسویشان هم یاسینعلی پلیسیه است ،یک دوستیای با همدیگر داریم .گفت:
بیایید به این اروپاییان بگویید ،اینها امروز پدرشان درآمده ،خودکشی رفته باال ،بعد
این معضالت اجتماعی دارند نمیدانند چرا؟ بیایید به آنها بگویید چرا انقدر کِیف
میکنند؟
آن را هم من بهتان میگویم چیست؟ به اروپاییها بگویید ایراداتی که مسیحیت
داشت ،هیچ ربطی به خدا ندارد ،آن برای خودش است ،ما هم آن ایرادات را وارد
میدانیم ،کجا ایراد دارید؟ در اسالم میگوید عکسش را عمل کن.
دقیقهی  455تا  -455مگر من کتاب دجال آنتیکرایست نیچه را برایتان نقد نکردم؟
جلسه نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت ،آنجا چی گفتم؟ دیدید هر ایرادی نیچه
میگرفت به مسیحیت ،عکسش قشنگ در اسالم بود یعنی اسالم آن را قبول نداشت،
اسالم هم به آن ایراد داشت.
به آنها بگویید این است .آنها فکر میکنند مسیحیت دین بودهاست .مسیحیت
دین نبود ،مسیحیت تحریف شدهبود ،خودشان هم قبول نداشتند ما هم قبول نداریم.
ما هم به آن مسیحیت ایراد داریم.
اینها با توجه به گرایش مردم جهان به سمت معنویت دارند فرقههای ضالّه را
گسترش میدهند.
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برو اسالم ناب را تعریف کن .شیعه بهترین راه جلب و جذب دیگران به سوی اسالم
است .امام حسین را مطرح کنید .برای چه جمع میشوید اینجا؟ امام حسین
جلوی یک یزید ایستاد .یزید که بود؟ یزید همان کسی است که این داعشیها قبولش
دارند .به او میگویند امیرالمؤمنین.
چرا ایستاد؟ برای اینکه امام حسین میگفت پیامبر ما نگفته اسالم اینجور
است ،تو اسالم دیگری معرفی میکنی ،اسالم پیامبر ،اسالمی که من میگویم است،
پس اسالم یک چیز دیگریست؟ این تکفیریها نیستند .آیا بهتر از این میشود؟
خدا مانور برایت فراهم کرده  31 ،21میلیون آدم جمع کردند ،بلدی کار کنی؟
تقویت باورها و ارزشها؛ جوانی که امامت را نمیداند انتظار دارید والیت فقیه را
قبول کند؟ باید بر او تبیین شود .درست تبیین شود ،شبهه دارد .صبح تا شب دارند،
این شبهات را بیان میکنند .اینها که صبح تا شب ،روزی  ۱ساعت دست شما در
مدرسهها هستند .نه کتابهای  21سال پیش ،کتابهایی که هرسال به آخرین
شبهات جواب دادهمیشود.
اینهایی که در اروپا شیعه میشوند چه کسانی هستند؟ اینها در خیابان چه کسی
را میبینند؟ چرا آنها میتوانند بایستند؟ به آن باور رسیدند ،این را باید برسانی ،این
راهکار مقابله با نفوذ است.
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اآلن این اربعین ،هرکسی میگوید میخواهیم برویم ،هنرمندان ما کجا هستند؟ کجا؟
نه اربعینها نخواستیم بروند ،کجا هستند که برای این شور هموطنانشان بخوانند،
بگویند ،بنویسند ،طراحی کنند ،کجا هستند؟ برای یک جام جهانی کم ماندهبود
پشتک وارو بزنند ،کجا هستند؟ وقتی نخبههای یک جامعه ،با مردم ،با بدنه مردمی
همراه نباشند ،اینطور میشود.
نکته دیگر :خیلی مهم است ،استفاده از ابزار خود دشمن.
ِبثل .4میگوید اگر یک نفر
یَعلَي ُکمَفَاعتَ ُدواَعليهَ َِ
آیهی قرآن دارد ،میدانستید؟ فَ َم َ
نَاعتد َ

به شما تعدّی کرد ،عین همان بروید پدرش را درآورید .البته آخرش میگوید :والتَقواَ
اهلل .1البته به شرطی که جوری نباشد که احکام الهی زیر پا گذاشته شود.
مَمنَقُ َّوَةٍ 2یعنی چه؟ یعنی به همه چیز برسید.
امّاَ ،وأَعِ ُّدواَْ ََّلُ َّ
اَاستَطَ ْعتُ ِّ
مَم ْ
عالمه شرف الدین 3میفرمود الَینتشرَاْقَاالَمنَحيثَینتشرَالباطل حق منتشر نمیشود
اال از همانطوری که باطل منتشر میشود.
باطل چهجوری منتشر شده؟ با تلویزیون ،با ماهواره ،با شبکههای اجتماعی .برو
استفاده کن ،هی بگو بد است ،نمیشود ،دور مملکت را که سیم خاردار بست .تو هم

 1سوره بقره 184
 2سوره انفال ۱1
 3سیّد عبدالحسین شرفالدّین عاملی فقیه ،اصولی ،ادیب ،محدّث و مجتهد شیعی در سال  1281در شهر کاظمین به
دنیا آمد.
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برو استفاده کن .بسمَاهلل آن را کنار بگذار ،یک نمونهی خوبش را تو بساز .یک شبکه
اجتماعی داخلی درست کنید ،بقیه را فیلتر کن .درست کردی؟
رهبری 23 ،21 ،21/8/18 ،سال پیش؛ امروز دشمن جبهه وسیعی را با استفاده از
ابزارهای مؤثر خطرناک و کارآمد و نیز با بهره گرفتن از علم و تکنولوژی تشکیل داده
است تا جمهوری اسالمی را هدف یک یورش همه جانبهی فرهنگی قرار دهد،1321 .
مقابله با این تهاجم بسیار خطرناک و ویرانگر ،مستلزم هوشیاری و استفاده از ابزار و
روشهای مشابه خود دشمن یا شیوههای جایگزین است.
شبکههای ماهواره اینها نباید پاسخ داشته باشد؟1۱1تا شبکه فارسی آنها نباید
یک پاسخی ،یک شبکه عِبری داشته باشد؟
ایجاد اتاقهای فکر ،رهبری اسم گذاشتهاند شاید مجمعهای اندیشهورز ،چون اتاق
فکر این حِس را بهوجود میآورد که مثالً یک نفر ،در یک جای دربسته دارد فکر
میکند .نه ،مردم بیایند آنها کار کنند .سال  5 551 ،2118اتاق فکر در دنیا بوده،
که میگویند  4 511تا  5 111از آنها برای آمریکا بوده فقط،
دقیقهی  455تا  -465بعد انتظار دارید ابر قدرت نباشد؟ میگوید من با ایران باید
برخورد کنم ،از چه کسی بپرسیم؟ هر چیزی که رئیسجمهورمان گفت ،عشق است.
نه ،میگوید بروید فکر کنید .ایران شناسها کار کنند.
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جلسه اول یادتان هست سخنرانی قبلیم؟ از حرفایشان برای شما میخواندم؟ جرج
شولتس 1چه گفتهبود؟ توماس فیریدمن 2چه گفته بود؟ رابرت سَتالف 3چه گفتهبود؟
مک کِین 4چه گفتهبود؟ شورا ،همین است دیگر .او چگونه کار میکند .ما که هیچ،
دولت به دولت عوض میشود .پژوهشگاههایمان کالً بیرون میرود .نگاه در مملکت ما
به پژوهشگاه این است که فعالً یکی را بفرست پارکینگ ،فعالً میخواهی یک جایی
بگذاری او را که مثالً ،کاری به کارت نداشته باشد ،جایی هم ندارد برود میخواهد
طرف برای خودش جایگاه دارد بفرست او را به پژوهشگاه ،خیلی جالب است نه؟
رئیسجمهورهایش هم بازنشست میشوند ،سریع تکریمشان میکنند میگویند تو
تجربه بسیاری کسب کردی به اسم دولت ما ،این پژوهشگاه برای تو باشد.
کارتر پژوهشگاه آفریقا را دارد که ،بارها گفتم ،اندازه مساحتش بزرگتر از کل مجموعه
ورزشگاه آزادی است ،خب با گوگل ارث رفتیم نگاه کردیم .روزی  ۱1جلسهی بسیار

 1جرج پی .شولتس ،یک اقتصاددان ،دولتمرد و بازرگان اهل آمریکا است .او در سمتهایی همچون وزیر کار ،وزیر
خزانهداری ،وزیر امور خارجه و رئیس اداره مدیریت و بودجه آمریکا فعالیت کرده است.
 2ژورنالیست ،ستوننویس و نویسنده آمریکایی است .فریدمن متخصص مباحث سیاست خارجی ،خاورمیانه و مسائل
زیست محیطی است و تاکنون سه بار برنده جایزه پولیتزر شدهاست .وی هماکنون هفتهای دو بار برای نیویورک تایمز
قلم میزند.
 3کارشناس سیاست عربی و اسالمی و سیاست آمریکا در خاورمیانه
 4سیاستمدار آمریکایی و سناتور کنونی ایالت آریزونا است .وی نامزد انتخابات ریاستجمهوری  2118ایاالت متحده
آمریکا از حزب جمهوریخواه بود .او در آن انتخابات که روز چهارم نوامبر  2118برگزار شد با اختالف زیادی از سناتور
باراک اوباما نامزد حزب دموکرات شکست خورد.
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مهم در آن انجام میشود ،جلسه که چه کنند؟ نیجریه1را بوکوحرام 2را چهجور بهوجود
بیاوریم؟ چهطوری سودان 3را تجزیه کنیم؟
بعد اینجا در مملکت ما هر رئیسجمهوری میرود باید مراقب باشید که میخواهد
برای مملکت چه مشکلی ایجاد کند؟ بعد چهکار میکنند؟ فارغالتحصیل
دانشگاهیشان نمیرود دستفروشی کند ،فارغالتحصیل دانشگاهیش میرود پیش
همان رئیسجمهور ،میگوید تئوری یاد گرفتی؟ بیا تجربی هم به تو یاد بدهم ،اصل
ماجرا اینجاست ،بیا فوت کوزهگری یاد بگیر ،بعد شما میبینید مثالً در همین
مذاکرات ،یک دختر خانومی هم بود ،برای چه؟ تا یاد بگیرد 11 ،سال دیگر او الزم
است ،یک جا باید برود مذاکره کند.
بعد اینجا شما مثالً میبینید ،چه اصراری عزیزان ما دارند برای خدمت ،بعد خدمت
در کجا؟ یک جایی برود بنشیند نظارت داشته باشد ،نه آن خوب است عیبی ندارد،
برعکس تجربهات بیشتر است...

 1جمهوری فدرال نیجریه کشوری است در غرب آفریقا .پایتخت آن آبوجا و بزرگترین شهر آن الگوس است .جمعیت
این کشور  121میلیون نفر و زبان رسمی آن انگلیسی است .نیجریه پرجمعیت ترین کشور قاره آفریقا است.
گروه تروریستی بوکوحرام که در سال  2112میالدی توسط محمدیوسف که سلفی بوده و حتی کروی بودن زمین را
نیز زیر سئوال برده است ،در نیجریه پایه گذاری شد .پنج کشور درگیر جنگ با گروه تروریستی بوکوحرام (نیجریه،
2
چاد ،کامرون ،نیجر ،و بنین) میباشد.
 3جمهوری سودان کشوری است در شمال خاوری آفریقا و پایتخت آن خارطوم است .سودان  31میلیون و  884هزار
نفر جمعیت دارد و واحد پول آن پوند سودان است .بیش از  82درصد از مردم این کشور مسلماناند.
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بودجهی بنیاد رَند در سال  151 ،2111میلیون دالر بوده 111 ،پی در پی PDF
میدهد بیرون برای ایران .ما آنهایی را که میگذارد در اینترنت میبینیم .ببینید
آنهایی را که نمیگذارد در اینترنت چه چیزی هستند .مثل کوه یخ که نوکش زده
بیرون ،شما این را میبینید اما ،بدنه اصلی زیر آب است.
اینجا در مملکت ما ،میگویند دولت فقط عوض بشود ،اتاق فکرها هم عوض
میشوند ،چون میگویند همفکر ما نیستی ،بودجه نداری خداحافظ .یا باید همفکر ما
بشوی یا نه.
یک الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی باید معرفی کنیم .الگوی پیشرفتتان
چیست؟ آمریکایی است؟ چینی؟ روسیه؟ ژاپن؟ اینها با فرهنگ و دین مردم ما
سازگار نیست ،باید به آن برسید .یکی از بزرگترین ضعفهای علمی ما و در نتیجه
عملی ماست.
طرح جامع تعلیم و تربیت ،این بچههای مردم ،روزی  ۱ساعت دست شما هستند،
چهکار کردید؟ پدر مادرها نگرانند ،امروز! نگرانی بچهات در مدرسه از دست نرود،
ببینید کار به کجا رسیدهاست .کتابها را هم آمریکا برایت مینویسد؟ خودت
مینویسی .معلمها را آمریکا برایت استخدام کرده است؟ تو استخدام میکنی .واقعاً
شاهکار است .اینها هم کار دشمن است؟
به آموزش پرورش جدّیتر نگاه کنید .کاری بکنید ،حقوق معلمها را باال ببرید ،که
نفرات باالی کنکور میل پیدا کنند که معلم بشوند .بهترین نیروها ،نخبهترین نیروها
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را در بخش آموزش انسانی باید قرار بدهید ،آموزش بدهید ،آموزش را جدّی بگیرید،
نخبههایمان را آموزش بدهید.
یک نفر یکهو شد وزنهبردار نفر اول دنیا ،یک نفر سریع باید کنارش باشد که به او
بگوید ،نگاه کن از فردا به تو زنگ میزنند ،در خیابان از تو امضاء میخواهند ،مصاحبه
باید بکنی ،اصالً این رسانه را میشناسی؟ این به لحاظ سیاسی این طرفی هست ،این
همان رسانهای هست که فالنی را بدبخت کرد ،میشناسی یا نه؟ چه کسی این مسائل
را به اینها میگوید؟ هیچکس .میشود همان سریال پژمان...
دقیقهی  465تا  -465بعد تو باید یک سِیر آموزشی درست کنی ،مدیران خوب را
از نوجوانی شناسایی کنی ،به اینها آموزش بدهی ،بعد از بین اینها مدیرهای ارشد
را بچینی .یک آدم توانمند پیدا بکنی بگذاری ،خیالت راحت باشد از یک استان.
قاسم سلیمانی 1یکی از آنهاست ،گذاشتهاند ،خیالشان از  5تا کشور راحت است،
ببینید پس ناتوانی از ماست .یک نفر خیالشان را از  5تا کشور راحت کرد .یه عدّهای
میگفتند که برای ریاستجمهوری بیاید ،میگفتم او رئیس جمهور  5تا کشور هست،
بیاید رئیس جمهور ایران بشود؟ چه میگویید؟ مردم هم افتخار میکنند .یکی از این
بچهها میگفت که غرور ملّی مردم را یک بار دیگر احیا کنید ،غرور ملّی مردم را نابود
کردند با فوتبالشان .یکی از این بچهها میگفت ما رفتیم خانه یکی از اقوام ماهواره
 1فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالباسالمی است او در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق فرمانده لشکر
 41ثاراهلل کرمان بود وی در  4بهمن  1388درجه سرلشکری دریافت کرد .آیت اهللسیدعلیخامنهای رهبر ایران در
تقدیر از عملکرد قاسم سلیمانی از او به عنوان شهید زنده نام برده است.
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داشت ،چند سال پیش ،میگفت من اولین بار قاسم سلیمانی را آنجا شناختم،
میگفت داشت فحش میداد به قاسم سلیمانی ماهواره ،میگفت آی این آدم دارد
اینجا این کار را میکند میگوید هر چه میگفت من در دلم غرور ملّی میجوشید،
گفتم چقدر این آدم خوب است.
اآلن مثالً روسها دین دارند که خلبانشان کشته شده اینطور ریختند در خیابان و
این مسائل؟ غرور ملّیشان است .گفتم در آنفوالنزای نیویورکی هم دینت را میزنند
هم غرور ملّیت را.
بعد یک سری آدم نادان در این مملکت راه افتادند ،یک عده میگویند کوروش

1

خداست سجده کن ،یک عده هم میگویند شیطان بوده ،هر دو هم اشتباه میکنند.
من حاضرم مناظره کنم ،سر هر دوی آنها .یعنی طرف بگوید خداست مناظره میکنم
نیست .بگوید شیطان است من مناظره کنم دلیل بیاورم از قرآن ،از تورات ،2از تاریخ.
اگر الزاماً تاریخ را سند قرار دهید که چیزی از شما نمیماند .حضرت یوسف 3آن
طور ،حضرت سلیمان 4و آن هم از حضرت داوود 5زنا زاده و زناکار را عرقخور

 1یکی از پادشاهان ایران در دورهی هخامنشیان که حکومت ایران را بسیار گسترش داد و مردم در سایهی عدالت او
به راحتی زندگی میکردند.
 2نام کتاب حضرت موسی
3حضرت یوسف فرزند یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیماز پیامبران بزرگالهی و اولین پیامبر بنیاسرائیل بود.
 4از پیامبران و پادشاهان بنیاسرائیل در کتاب مقدس و قرآن است .او فرزند داوود است.
 5نام پدر حضرت سلیمان و کسی که اولین حکومت ولی معصوم را تشکیل داد .در نگاه قرآن کریم خداوند به ایشان
قدرت نرم کردن فلز آهن و استفاده از آن را به عنوان معجزه عنایت فرموده است.
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را زنای محسنه را ،اینها را هم باید قبول کنی .کوروش حداقل کاندیدای ذوالقرنین
بودن است.
کدام آدم عاقلی تاریخ گذشته خودش را به تباهی میکشد؟ بعد آن هم دقیقاً همزمان
با زمانیکه ،آمریکاییها دوست دارند تاریخت را نابود کنند ،یعنی بعد از اینکه
آنفوالنزای نیویورکی را ترک کردند ،تا قبلش با کوروش کار نداشتند خیلی جالب
است .اینها یک جماعتی هستند ،از سر نادانی و نفهمیشان ،همیشه در زمین دشمن
بازی میکنند .بعد مثل من و تو هم قیافهشان شبیه مسلمانهاست ،این درد است.
بصیرت که نباشد همین میشود.
هدفمندی فعالیتهای فرهنگی :ما اآلن دقیقاً نمیدانیم در عرصه فرهنگ چه
خبر است؟ سینما ،موسیقی ،هنر ،پوشش زنان ،بیحجابی ،آزادی مطبوعات چه
سیاستی باید داشته باشیم؟ اآلن چهکار کنیم ،روسری برمیدارند چهکار کنیم؟
بگیریم؟ ببندیم؟ چهکار باید کرد؟ نمیدانیم .سازمان تبلیغات اسالمی و ارشاد دائم
همدیگر را زیر نظر دارند.
دیوان عدالت اداری حکم داده دیگر وزارت ارشاد در فیلترینگ سایتها دست
نداشتهباشد ،نظر ندهد خواهشاً .اینجا که باید اصل فرهنگ باشد! همه چیز درهم
شده .آن طرف جبهه واحد فرهنگی نیست .این هم دشمن ،باید به آن برسیم.
طراحی مدل اقتصادی خودمان را هم که باید داشته باشیم .در این هیچ شکّ و
شبههای وجود ندارد.
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و نکته خیلی کلیدی ،بومی کردن امنیّت شبکه است .جلسه قبلی پیرامون خطرات
عجیب صحبت شد.
ما یکی از ناامنترین کشورهای دنیا هستیم .فاجعه است اطالعاتی که دارند از این
مملکت میبرند .باید بومی بشود ،باید.
امروز خیلی از کارها در فرودگاهها ،رادارها ،ماهوارهها ،شبکههای رادیویی تلویزیونی،
ارتباطات تلفنی ،آرشیوها ،بایگانیها ،عابر بانکها همه اینها با این شبکه انجام
میشود .بعد از یکی از اپراتورهای ما ،ویروسی داشته که الزم نبوده شما اصالً نرمافزار
خاصی را روی گوشی نصب کنید ،لوکیشن میداده آن طرف ،خوب اینها را رصد
میکند.
انقدر تأکید شد ،رهبری هم تأکید کردند بر روی پدافند غیر عامل ،همین است.
و آخرین بحث بنده این است که :این آسیبهایی را که به واسطه دشمن وارد
میشود را بر طرف کنیم ،اینکه دیگر حرفی ندارد .بیایید /NGOانجیاو تأسیس
بکنید کار فرهنگی را مردمی کنید.
هیأتها مردمیست کار خود را پیش میبرد .بیایید فرهنگی ،یک سری کارها هست
من هم میدانم حکومتها نمیتوانند بزنند ،درست است ،مصلحت ایجاب میکند
حکومتها چیزی نگویند ،مردم که میتوانند بگویند .بگذارید مردم این حرف را بزنند،
سمنها را راه بیندازید،
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دقیقهی  465تا آخر -نکته بعدی NGOهایی که بهدرد بخورد .در راستای اهداف
ما باشد .دقیقاً اآلن برعکس شدهاست ،یعنی باید نگران NGOهایی باشیم .فرقهها
عموماً از درون همین NGOها بیرون میآید.
و ما تا به دانش روز مصلح نشویم داستانمان همین است که هست ،درست بشو هم
نیست.
خدا را فراموش نکنید و این نکتهای که ما باید تمام کاری که میتوانیم را انجام
بدهیم ،بقیّهاش با خدا.
انشاءاهلل نائبالزیاره همه شما خواهم بود،
صلواتی عنایت بفرمائید.

الَّلهُمَّ صلِّ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّد و عجِّل فَرَجَهُم
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« دعای فرج »
ِ
کش َ ِ
َوَبَر َِح ْ
َاْلََف َاءَُ ََوَانْ َ َ
إِ ََّل َ
یَعظُ َمَالْبَالءُ َ
فَالْغطَ َاءُ
خدایا بزرگ شد بال و گرفتارى و آشکار شد راز پنهانى
تَ ْالَرضَوَمنِع ِ
َالرجاءَوَضاقَ ِ
ت َّ
َوَانْ َقطَ َع َّ َ ُ َ َ
ْ َُ َُ
َالس َم َاءُ
و پرده از روى کار برافتاد و زمین (بر ما) تنگ شد و آسمان خوددارى کرد
ِ
ِ
تَالْمستَ َعا ُن ِ
َالر َخ ِاءَ
َو َّ
کیَو َ
َوَأَنْ َ ُ ْ
َعلَيکَالْ ُم َع َّو ُ ََفیَالشِّدَّة َ
َوَإلَيکَالْ ُم ْشتَ َ
َ
و تو یاری دهنده ای ،و بدرگاه تو آوریم پروردگارا شِکوه را  ،و بر تو اعتماد کنیم در
سختى و آسانى
َُم َّم ٍدَأُولِ ْ َّ ِ
یَُمَ َّم ٍدَو ِ
َع َّرفْ تَ نَاََبِ َذلِکَ
ینَفَ َر ْ
َآ َ َُ
َو َ
َعلَينَاَطَ َ
ت َ
ضَ
اَللَّ ُه َّم َ
اعتَ ُه ْم َ
یَال َْم ِرَالذ َ
َص ِّلَعَلَ ُ َ

َمْن ُِلَتَ ُه َْمَ

خدایا درود فرست بر محمد و آل او آن بزرگانى که واجب کردى بر ما
فرمانبرداریشان را و بدینوسیله منزلت و مقامشان را به ما شناساندى
ِ
فَ َفِّرج ِ
بَ
ََ َوَأَقْ َر َُ
َعنَّاََبَ ِّق ِه ْمَفَ َر َ
ْ َ
ص ِرَأ َْو ُ
جاَعاجالَقَ ِریباَکلَ ْم ِحَالْبَ َ
به حق ایشان به ما گشایشى ده فورى و نزدیک مانند چشم بر هم زدن یا نزدیکتر
یَیاَُمَ َّم َُدَ
َیاَعلِیَیاَ َعلِ ُ
ُ
یاَُمَ َّم ُد َ
ای محمد اى على ،اى على اى محمد
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يانَوَانْصرانِیَفَإِنَّکماَنَ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
اص َر ِانَ
َ
اکفيانیَفَإن َ
َّکماَکاف َ ُ َ
یاریم دهید که شمائید یاور من و کفایتم کنید که شمائید کفایت کننده من
ِ
َالُم ِ
انَ
یاَم ْوالنَ َ
ب َّ َ
َ
اَیاَصاح َ
اى موالى من اى صاحبالزمان
ثَ
ثَالْغَ ْو َ
ثَالْغَ ْو َ
اَلْغَ ْو َ
به فریادم برس ،به فریادم برس ،به فریادم برس
أ َْد ِرکنِیَأ َْد ِرکنِیَأ َْد ِرکنِی
مرادریاب ،مرا دریاب ،مرادریاب
اع َة
اعةَ َّ
اعةَ َّ
َّ
َالس َ
َالس َ
الس َ
همین ساعت ،همین ساعت  ،همین ساعت
الْ َع َج َلَالْعَ َج َلَالْعَ َج ََل َ
االن ،االن ،االن
َُم َّم ٍد ِِ ِ
اْح ِ
یاَأَرحم َّ ِ ِ
ینَ
َالر َ
َوَآلهَالطَّاَ ِر َ
نيََبَ ِّق َُ َ
ََْ
اى خدا اى مهربانترین مهربانان به حق محمد و آل پاکیزهاش
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«خالصه سخنرانی آخرین تکاپوی کفر»
همانطور که مستحضر هستید تبرّا و تولّا از فروع دین ماست ،خوب برائت از چه؟
یعنی ابتدا یک اصل باید برای ما تعریف شود و آن چیزی که ما به رسمیت
میشناسیم ،ثقلین است .قرآن و عترت .آنچه از قرآن و سیره اهلبیت برمیآید ،نهیِ
بسیار جدّی از پذیرفتن والیت کفّار است .به هیچ وجه حق ندارید سمت کفّار بروید،
زیرا باید از دینتان دست بکشید ،اگر شما به عنوان یک مسلمان دنبال حرف خدا
میگردی ،این حرف خداست:
_ حقّ دوستیکردن با آنها را ندارید.
_ حق ندارید با دشمن من و دشمن خودتان ،پنهانی دوستی نکنید.
_ کسانی که دینتان را مسخره میکنند نباید دوست بگیرید.
_ کسانی که در دلشان مرض است .نشانه اینکه بعضی از مدعیان ایمان ،از سنخ
همان کافرانند این است که بیماردالن به سوی آنها میشتابند و میگویند ما بیم
آن داریم که بال بر سر ما بیاید و اگر مؤمنی و این بالها بهسرت بیاید ،شما آزموده
خواهید شد ،با مال و جان ،یعنی یکجا میرسد باید جان بدهی ،یعنی جهاد ،در
جایی به تنگنای مالی و اقتصادی میخوریم ،باید پول بدهی.
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_ یهودیتومسیحیت شما را خیلی اذیّت خواهندکرد .فعل مضارع هم استفاده میکند،
یعنی استمرار دارد .امّا باید صبور باشید و استقامت کنید ،در کنار صبر ،تقوا هم
داشته باشید .اینها با اذیّتی که میکنند ،سبب رشد شما میشوند.
_ حق ندارید به آنها اعتماد کنید.
_ حق ندارید آنها را محرم اسرار بگیرید ،آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت
باشید همیشه ،دوست دارند شما را به سطوح بیاورند.
_ اگر ایشان بر شما دست یابند هیچ عهد و پیمانی را رعایت نخواهند کرد .به زبانهای
خود شما را خوشنود ساخته ولی دلهایشان اِبا دارد و بیشترشان فاسقند و ایشان
آری ،هم ایشان تجاوزگرانند.
_ بسیاری از آنها دوست میدارند و آرزو میکنند ای کاش میتوانستند شما را بعد
از آن که ایمان آوردید ،به کفر برگردانند این آرزو را از درِ حسد در دل میپرورانند.
_ سست کردن ایمان شما یکی دیگر از برنامههاست .یعنی به شما نرمش نشان دهند
و شما هم به آنها نرمش نشان دهید .نرمشی توأم با انحراف از مسیر حق .خدا فرمود
اصالً نباید به آنها نرمش نشان بدهید.
_ آنها به دنبال کاهش بازدارندگی نظامی شُما هستند .خداوند میفرماید :کفّار آرزو
دارند که شما ،لحظهای از سالحها و متاعهای خود غافل شوید و یکباره بر شما
هجوم خواهندآورد.
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بحث دیگر ،ماجرای مذاکره امام حسین با ،عمرسعد است .این ماجرا سیاسی است.
اینکه در تاریخ آمده که با هم دست دادند ،این اصالً نیامدهاست .امام حسینی که
انتظار سیره علوی و نبوی از ایشان میرود و امام هستند و بایدم همینطور باشند.
اصالً سیرهی ایشان برای ما حجّت است ،یک جایی هست مَروان را میچسباند بیخ
دیوار و به او میگوید مادر به خطا ،فرزند مادر به خطا ،تو زنازاده مرا که فرزند
فاطمهام ،به بیعت فرامیخوانی؟ .عمرسعد ،آمده برای جنگ ،حضرت میرود حجّت
تمام کند ،از قضا اولین جمله ایشان این است :وای بر تو ،و چون حسین ،فرود شدن
لشگرها را با عمربنسعد لعنهاهلل به نینوا دید و یاری دادن ایشان را برای جنگیدن با
خود دید ،کس به نزد عمربنسعد فرستاد که میخواهم تو را دیدار کنم و با تو مالقات
کنم .پس شبانه یکدیگر را دیدار کردند و در پنهانی ،زمانی دراز ،گفتگو کردند .سپس
عمربنسعد به جای خویش بازگشت و نامه به عبیداهللبنزیاد نوشت .و امّا بعد ،همانا
خداوند آتش را خاموش ساخت و پریشانی را برطرف نمود .کار این امّت را اصالح کرد
و حسین با من پیمان بست که از همانجا که آمده به همانجا بازگردد .عمرسعد در
نامهاش نوشت :حسین با من پیمان بست که از همانجا که آمده به همانجا یا به
یکی از سرحَدات رود و مانند یک تن از مسلمانان باشد و کاری به کار کسی نداشته
باشد .در هرچه به سود مسلمانان است شریک آنان و در زیان آنان نیز همانند ایشان
باشد یا به نزد یزید برود ،عین عبارت ،و دست در دست او بگذارد .دست دادن در
زبان عربی و فرهنگ آنها یعنی بیعت کردن .در روز عاشورا عمرسعد چند بار تکرار
میکند ،بیعت کن کار تمام است ،پاسخ حضرت چیست؟ َي ِ
هاِ َِمناَالذلَّة
َْ
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آنفوالنزای نیویورکی :سالهاست غربیها در صدد این هستند که کاری کنند ایرانیها
از ایرانی بودن و شیعه بودن خود بیزار شوند ،اینها که تا دیروز از هخامنشیان تعریف
میکردند ،حاال شروع کردند به فحش دادن به آنها ،اینکه از صبح تا شب شبکههای
وهابی شروع کردن به تشیّع حمله کردند ،این همه حمله بخشی از استراتژی
امریکاییها بوده ،این طراحی شده که تو بیزار شوی ،از آن طرف هم غربزده شوی،
اینکه تو هویّت نداشته باشی ،وقتی ایرانی نباشی ،شیعه نباشی ،هیچی نیستی،
میگردی ،گُمی یک جا پیدا کنی و این جوان که هویّت نداشته باشد ،آیندهاش مبهم
باشد ،نه امنیّت شغلی دارد ،یک ازدواج پرریسک دارد ،تمام این فشارها جامعه جوان
ما را به مرحله انفجار میرساند و کاری میکند که جوان ما فرار کند برود جایی که
هیچکس او را نشناسد ،به او میگوید بیا این طرف .این جوان ،میگوید نگاه کن،
ایدئولوژی آنها ،هم اقتصاد را برایشان درست کرده ،هم او را آدم فرض کرده است.
دلش میرود آن ور و این یعنی نفوذ .در مقابل نفوذ چه باید کرد؟
_ باید ازدواج را تسهیل کرد.
_ ایمان مردم و مسئولین را تقویت کنید.
_ مراقب باشید و از دوقطبیشدن جامعه بپرهیزید .این دوقطبی ،فضای ارتباط گرفتن
کفّار و مشرکین خارجی رو فراهم میکنه.
_ تبیین بردهای واضح مردم ایران و پیشرفتهای چشمگیر مردم در این  32سال
تحریم.
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_ برای مردم سرنوشت سازشی را که به معنی گذشتن از امر خدا باشد را روشن کنید.
_ در تمام عرصهها باید توانمند باشی.
_ بحث جمعیّتی مهم است .اسالم اروپا را دارد میگیرد.
_ اقتصاد مقاومتی.
_ مبارزهی بسیار جدّی با مفاسد اقتصادی وتَبَرُج.
_هوشیاری جدّی نهادهای امنیّتی ،علیالخصوص در حوزههای فرهنگی .نقاط ضعفی
را که در درون داریم ،نظامهای کرده و برطرف کنیم.
_ امید به پیروزی ،شرط اصلی ،پیروزی در مقابل جبهه کفر و نفاق است.
_ تسریع و تأکید بر اهداف اصلی انقالب.
_ تبیین قدرت نرم ایران ،فرهنگ غنی و ریشه دارمان ،احیای میراث گرانبهای علمی
فرهنگی اسالمی.
_ عقالنیّت باورها ،ویژگیهای ممتاز تعالیم اسالمی شیعی را بگوئید.
_آرمانهای بلند ایرانو برید داد بزنید ،هم برای مردم خودمان ،هم برای مردم دنیا.
_ گمشدههای واقعی بشریّت ،عدالت جهانی ،امنیّت جهانی ،صلح جهانی،کمالخواهی،
تأمین سعادت واقعی بشریّت ،اینها را بگوئید.
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_ با توجه به گرایش مردم جهان به سمت معنویّت اسالم ناب را تعریف کنید .شیعه
بهترین راه جلب و جذب دیگران به سوی اسالم است..
_ استفاده از ابزار خود دشمن.
_ به آموزش و پرورش جدّیتر نگاه کنید.
_ هدفمندی فعالیتهای فرهنگی.
_ آسیبهایی را که به واسطه دشمن میشود ،بر طرف کنیم ،بیایید  / OGNانجییو
تأسیس بکنید و کار فرهنگی را مردمی کنید .باید به دانش روز مصلح شویم .تمام
کاری که میتوانیم انجام دهیم ،بقیّهاش با خدا.
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