
1 
 

 ها  و جمعهخطبه ها 

 حزب جمهوری اسالمی  54نشریه شماره 

 

 خطبه ها و جمعه ها  :نام کتاب

 سالم و امملممن  لمی اکبر هاشمی رسلنجانیاال نام سخنران: حجت

 حزب جمهوری اسالمی  :نام ناشر

 0631دی ماه  :چاپ اول

  01111 :تعداد چاپ

 دستر مرکزی حزب جمهوری اسالمی :مرکز پخش

 

 

  عامیت بلمه

 مقدمه

 ذروا و اهلل ذکرر امى ساسعوا هامجمع یوم م  ممصموه نودی اذا آمنوا امذی  ایها یا

 امبنع

 و و کسب  خدا ذکر به بشتابید بخوانند جمعه روز نماز برای را شما هرگاه اید آورده ایمان که کسانی ای :)پاورقی

 (.کنید رها را تجارت
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 جملبه از خبود این و .باشدمی جمعه نماز اقامه ایران اسالمی انقالب عظیم دستاوردهای از یکی 

 ما به علیه تعالى اهلل سلمه خمینی امام العظمی اهلل آیه حضرت انقالب کبیر رهبر که است برکاتی

 شبیید ملبت ببه را بخب  وحبدت آئبین و بزرگ عبادت این مناس  هایفرصت در زین و .دادند

 دی سبوم به تاریخ جمعه جماعات ائمه با دیدار در نسخنانشا از قسمتی در و داده توجه پرورمان

 :فرمودند چنین ۹۵۳۱ ماه

 حاضبر جماعبات ایبن به بیشتر چه هر باید ملت و بزرگتر هرچه و بیشتر چه هر ها جمعه نیا دیبا

 را مبردم و کنند بیدار را مردم خودشان های خطبه در هم خطبا و بشمارد بزرگ را جمعه و بشود

 .حصال به کنند دعوت

 علبی سبید اسبتاد محببوب جمیبور رئیس با دیدار در ۹۵۳۱ آذرماه نوزدهم چیارشنبه روز در و

 :فرمودند چنین تیران جمعه نماز برگزاری ستاد اعضای و ای خامنه

 بگوینبد ملت به را مسائل که است این تکلیفشان اینکه به کنند توجه شان همه جماعات ائمه دیبا

 بحمبداهلل کبه «جمعه ائمه» خصوصاً ،اجتماعی مسائل به ،سیاسی ائلمس به را مردم بدهند توجه و

 مبردم ،کننبد توجبه شبتریب دیببا هبم مبردم و است خوب بسیار ها کشور جمعه سرتاسر در امروز

 و کننبد گوش و بروند باید که است مسائلی و مسائل این مسائل، به راجع ندانند یغن را خودشان

  .کنند عمل
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 هرچبه ببرداری بیبره ببه امت امام و تأکید همین ،سازدمی وادار ها خطبه نیر اانتشا به را ما آنچه

 مبا جیبت ببدین .باشدمی شودمی ایراد نماز جمعه های خطبه در که مسائلی از مردم عموم بیشتر

 ای پاره اصالح جز به تصرفی و دخل هیچگونه بدون را ها خطبه این متن که دانستیم خود وظیفه

 ائمبه توسب  کبه را هبائی خطبه بتوانیم آینده در است امید.دهیم قرار عموم اریتدر اخ عبارات از

 .رسانیم چاپ به شودمی رادیکشور ا سراسر جمعه

 دیسب والمسبلمین االسبالم حجه  ۹تیران جمعه امام جان به منافقین که هنگامی است به ذکر الزم

 رئیس عیده بر موقت طوربه جمعه نماز اقامه امت امام سوی از ،نمودند قصد سوء ای خامنه یعل

 .شبد نیباده رفسبنجانی هاشمی اکبر علی والمسلمین االسالم حجه اسالمی شورای مجلس محترم

   :سرمودند نن چ نماز خطبه اومن  در ایشان باره ای  در

 ام، قبدیمی همسبنگر و عزیز برادر بجای من که آورد پی  چنان الیی مشیت و حوادث اینکه از

 نماز اقامه و صحبت این که امیدوارم و .متأسفم کنم، صحبت شما با تیران، خروش رپ جمعه امام

 رزمنبدهء سبر پشبت، ،نمباز جمعبه اقامبهء توفیب  سریعا خداوند و نشود طوالنی من موقت جمعه

 .فرماید عنایت ما همه به را عزیز ای خامنه الشأن، عظیم

                                                           

 امام ،نمودند اعالم تیران جمعه امامت از را خودشان انصراف افاضاته دامت منتظری اهلل آیه مجاهد فقیه آنکه از پس -1 

 .فرمودند منصوب تیران جمعه امامت به 42/۹۱/۹۵۳1تاریخ در را ای خامنه علی سید والمسلمین االسالم حجه امت
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 حجبه توسب  ۹4/۱2/۳۱از تباریخ  که دباشیم هایی خطبه مجموعه دارید دست در که را کتابی

 .است شده ایراد اسالمی شورای مجلس محترم رئیس رفسنجانی هاشمی والمسلمین االسالم

 و راه کبردن روشبن در آثار این نشر ،گذردمی انقالبمان بر که حساسی دوران این در امیدواریم

 .دهد یاریمان اسالمی امت امیدهای انگیزش

 اسالمی جمهوری حزب

 تبمنغات واحد

01/3/31 

 

 00/5/0631:جمعه

 0510 رمضان 0 

 روزه ساز انلان اثرات و رمضان ماه :اول خطبه

 

 امرحنم امرحم  اهلل بلم

 کتر  آمنروا امرذی  ایهرا یا .امرجنم امشنطان م  باهلل الوذ کتابه سی امعظنم قال

 0تتقون معمکم قبمکم م  امذی  لمى کت  کما امصنام لمنکم

                                                           

 ۹1۵ آیه بقره سوره -2 
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 ام، قبدیمی همسبنگر و عزیز برادر بجای من که آورد پی  چنین الیی مشیت و حوادث از اینکه

 نمباز و اقامه صحبت این که امیدوارم و .متأسفم ،کنم صحبت شما با ،تیران پرخروش جمعه امام

 عظبیم رزمنبده سبر تپش ،جمعه نماز اقامه توفی  سریعا خداوند و نشود طوالنی من موقت جمعه

 .فرماید عنایت ما همه به را عزیز ای خامنه الشأن،

 خطببه و ام گرفتبه نظبر در را موضبو  دو ،شود خوانده باید نماز جمعه در که ای خطبه دو برای

 خطببه و .ببود خواهد مختصر و کوتاه که است آن به مربوط مسائل و رمضان ماه با رابطه در اول

 مسبائل به منجر که اختالفاتی و ها درگیری .است کشور بر حاکم یاسیس جریانان به مربوط دوم

مبثثر  نیروهبای و خبود عزیبزان بیتبرین از یمبا جمعب که شد هولناکی عظیم فاجعه نیو ا جاری

  .دادیم دست از را انقالب

 روزه ساز انلان و اثرات رمضان ماه

 هایفرصبت از یکبی المیاسب امبت ببرای اش بالغبه حکمت و مشیت با تعالی و تبارک خداوند

 رمضبان مباه آن و ،است کرده تعبیه خوی  تربیتی های برنامه در را سازنده و دائمی و همیشگی

 ،صبفرها ،هبامحرم سبال، در تمبام مشبابه مقدس روزهای و ماه یک این.باشدمی یکماهه روزه و

 هبایحرکت در اسبالم و تشبیع تاریخ های ذخیره از ،وفات ایام و اعیاد و ،ها موسویه ،ها فاطمیه

 هامناسببت ایبن از انقالبمبان در مبا کبه هبائی بیره که واقفیم امر این بر ما همه و است اجتماعی

 ما انقالب اوج .است نداشته ملتی و امت هیچ که چیزهایی است ایم گرفته رمضان ماه بخصوص
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 سباز تباریخ و ابقهسببی راهپیمبایی.بود رمضان ماه نیدر هم قبل سال سه شد پیروزی به منجر که

 تباریخ رمضان ماه همیشه ما تاریخ در و .بود رمضان ماه هایسازندگی محصول ۳۵ سال فطر عید

 .است بوده سازنده و ساز

 مباه حلبول مناسببت ببه رمضبان مباه اول یا و شعبان ماه آخر جمعه در معموال( ص) اکرم غمبریپ

 و مباه این از چگونه که ،کردمی هدایت را مردم و فرمودمی سخنرانی مردم برای رمضان مبارک

 مغفبرت مباه و رحمبت مباه ،برکبت ماه ،خدا ماه ،را ماه این و .کنند استفاده الیی فرصت این از

 اقبر  دقر :فرمایبدمی خبود معبروف سبخن ابتدای در( ص) پیغمبر اکرم ،است فرموده معرفی

 درهبای کبه دهبدمی توجبه ردممب ببه بیان این با و ،واممغفره وامرحمة بامبر هلل شهرا لمنکم

 الیی مغفرت و گرفته بیشتری سرعت و وسعت زمین طرفبه الیی برکت و شده باز خدا رحمت

 از گناهکباران و است، کرده باز کامال را درهای  منحرفان و گناهکاران و خاطئان پذیرش برای

 رحمبت از طالببان ،دبگیرن را الیی مغفرت و کرده استفاده استثنایی فرصت این از که خواهدمی

 از و بگیرنبد بیشبتری وسعت با را الیی رحمت و نداده دست از را فرصت این که خواهدمی ح 

 و کننبد اتخباذ برکبت مباه ایبن از اجتماعیشان و فردی هایحرکت برای که خواهدمی هم ملت

 اند شنیده بسیار مسجدند و نماز اهل که آنیا که دیفرمایم موارد این در زیادی توضیحات سپس

 بسبته جیبنم درهبای ماه این در :فرمایدمی پیغمبر .کنیممی تکیه آن نکته چند روی اینجا در ما و

 این در بیشت درهای :فرمایدمی باز و ،باز نشود شما بروی دیگر درها که بخواهید خدا از ،است
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 ببروی بیشبت یدرهبا دیگبر کبه کنید عمل آنگونه ماه این در که بخواهید خدا از ،است باز ماه

 از بندنبد، در و گرفتبار زنجیرنبد و غبل در شیاطین ماه این در :فرمایدمی همچنین.نشود بسته شما

 .نشوند مسل  بر شما شیاطین بعد به این از که بخواهید خدا

 سراسر در و ما کشور سراسر در (رمضان مبارک ماه در) امروزه هستند، توجیی قابل نکات اینیا 

 عبادی با انسبان احوال  کیفیت دار روزه انسان و داراست روزه انسان یلیونم صدها اسالم جیان

 احسباس کبه لحظبه هبر ،اسبت مبأنوس خبدا ببا و است ذکر اهل ،است توجه اهل ،دارد تفاوت

ببه  را خودش و کندمی تحمل را رنج این خدا برای که شودیم متوجه کند، گرسنگی و تشنگی

 میمبان را خبود چبون همچنبین و خبود زحمت و رنج ندادن هدر به برای و بیندمی نزدیک خدا

و  اغبرا  ،ناسبزا ،فحب  ،غیبت بیجا کالم گفتن قبیل از ناپسند اعمال آوردن ،از بجاداندمی خدا

 حبال در دائمبا انسبان وجبود داخل در سازندگی حالت این با و ،کندمی اجتناب یو تند خالف

 عببادت ادامبه ببرای را خبود جسمانی قدرت هک است نیا برای بخوابد اگر حتی .است پیشرفت

 تبنفس هبایحرکت روی حتی و لباده سنه نومکم :فرمایدمی مردم به پیغمبر لذا ،دهد افزای 

 خبداببه خباطر  کبه افبرادی تمبام بنابراین ،تلبنح سنه انفاسکم :شودمی دار حساب روزه انسان

  .دارد را خدا ذکر و سبیحت خاصیت هایشاننفس آرام صدای و عمر لحظات ،گیرندمی روزه

 ،چیسبت خبدا ببا اش رابطه و است حالی چه در که کند توجهبه خود  انسان اگر حالتی چنین در

 .شودمی پیدا وجودش در سداد و عفت و صالح تداوم برای اثری چه که است بدییی
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ببه  حضبار کبه از یکبی ،رسبانید پایبان ببه را خطببه ابن اکرم پیغمبر کههنگامی که است روایت

 بیترین ،خدا ماه این در ،مبارک ماه این در :پرسید پیغمبر از بود(  ) ابیطال  بن علی امام روایتی

 جبواب پیبامبر ؟بگیبریم نتیجبه بیشبتر و کبرده راضبی خبدا را بیشبتر که کنیم چه ؟چیست عمل

 هگبا کبه باشبید مواظب  مباه ایبن در کبه است این عمل بیترین .اهلل محارم من الور  :فرمایدمی

 فحب  نگویبد، خبالف و دروغ کنبد، تمبرین را گنباه از پرهیز یک ماه اگر کسی مطمئنا .نکنید

 حرکبات در و کبرده مراعبات را انصباف نکنبد، گرانفروشبی و فروشبی کبم ،نکنبد ظلم ،ندهد

 و اسبالم شبد توصبی  کبه وضبعی چنبین با یک ماه اگر و باشد حقیقت،و  ح  مواظ  سیاسی

 رمضبان مباهاز   لروز قبب ابب هکب میهست صریعن یک ماه بعد از ،کنیم تمرین را ح  راه و اخال 

  .داریم فاصله

 ؟است کلی چه شقی

 غفران ل  حرم م  امشقی ان فرمایدمی است عجیبی حمله پیغمبر کلمات همین خاتمه در

 .امعظنم امشهر هذا سی تعامى اهلل

 اببدی برچسب  ببا گمراه،ناپبذیر اصالح ،بدبخت،شقی .است شده تعری  شقاوت جمله این در

 وجبود ببا یک ماه،شد توصی  که حاالتی چنین با و خصوصیات این با که است کسی گمراهی

 و ببا نیبران اببواب ببودن و مغلب  جنبان ابواب بودن مفتح و با شیاطین بودن مسدود با خدا فرانغ
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 گناهبان  ببرای را خبدا غفبران مباه آخبر در باز و بگذرد او بر چنین این ،خدا برکت و رحمت

 .است همیشگی نکبت و بدبختی و شقاوت نشان نیو ا .نگیرد

 مببارک مباه روز اولبین در من خطبه اولین عنوانبه را جمالت این که کسانی امیدواریم بنابراین

و  دقبت و محاسببه ببا رمضبان مباه در کبه بگیرنبد تصبمیمخواننبد می بعدا یا و شوندمی رمضان

 مبوازین با منطب  رفتارشان و معاشرت و سکنات و حرکات تمام و دنکنن گناه،مراقبت و مواظبت

 و برکبت ...شباءا ان مبا برای سال دیگر ماه بازده کردیم چنین را سازنده ماه این اگر.باشد شرعی

 .داشت خواهد میمنت

 بایبد کبه هست هم سیاسی نکته یک( عرا  و ایران جنگ مورد در) رمضان ماه با رابطه در و اما

 ،صبدام حمایبت ببرای ،صییونیسم و منطقه ارتجا  بلندگوهای که است مدتی :شود وجهت آن به

 و ارباببان و صبدام کبه اسبت ایبن توطئبه .انبد کبرده مطبرح رمضبان ماه به مناسبت را ای توطئه

 بیانبه دنببال .اند و اضمحالل شکست شرف در ،جنگ در که اند کرده احساس های  همپالکی

 مباه تقبدس اظیاراتشبان، و هبا مصباحبه و هاسبخنرانی در آنیبا دگردنمی جنگ توق  برای ای

 ،لبوح ساده مردم کنندمی را ماه این در بس آت  و جنگ توق  شنیادیپ و کرده را بیانه رمضان

 صبدام کبه کنند تصور و بکنند صدام دوستی و صلح مسلمانی بر حمل را جمله این است ممکن

 خبونریزی ،خداسبت مباه که مبارک ماه این در که اینست خواستار و داشته رمضان ماه به اعتقاد

 حیلبه نیبو ا فباش توطئبه ایبن اینجبا در کبه است الزم.بگیرند روزه بتوانند بیتر سربازان و نشود
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 کبه شبده ذلیبل انبدازه چه تا دشمن که شود متوجه هست ای خورده فری  اگر و شود مشخص

   .میزند کارهایی چنین به دست

 بس شآت برای صدام حنمه

 .است حرام کردن جنگ ماه چیار نیدر ا که آمده الحرام اشیر عنوانبه ماه چیار مجید قرآن در

 را ایبران علیبه تجباوز و جنبگ قعبدهذی مباه در صدام و( رج  - محرم -حجهذی – قعدهذی)

 یباآ .کبردیممی دفا  ما و بود متجاوز هم و جنگید ما با حرام ماه چیار این تمام در و کرد شرو 

 هبم عرا  و ایران مردم که نداشت هم ادیبه  و است مسلمان که نداشت توجه صدام آن زمان در

 ببرای کبه شبگردهائی همبهکنبد می احسباس که امروز و ؟بجنگند نباید حرام ماه در و مسلمانند

 ظیارا ،خورده شکست گرفته  یدر پ بعث حزب اضمحالل از جلوگیری و جنگ به دادن پایان

 .شودمی متوسل رمضان مبارک ماه به و دکن می تقدس

 اول از مبا :ثانیا و است حالل رمضان ماه در جنگ یعنی ،نیست حرام ماه رمضان، مبارک ماه اوال

 از ما ،ناراحتیم هم عراقی سرباز شدن کشته از ما .متنفریم جنگ از ما ،خواستیمنمی را جنگ هم

 دانبدمی اسبالم دنیبای و ایم کرده می دفا  ما .یمحتنارا بینندمی هم عرا  مردم که هاییخسارت

 در هبر گیبردمی قبرار و تجباوز فشبار تحبت کبه انسبانی ،نیست شرطی هیچ به مشروط دفا  که

 افبروزی آتب  که است منفور بعث حزب و متجاوز صدام این بنابراین، .دارد دفا  ح  شرایطی

 صبدام اگبر بدانبد دنیبا ،شبده متوسبل رمضبان مباه قدسیت به خوی  نجات برای امروز و کرده
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 را ایبران خباک عراقبی سبربازان ایم کرده اعالم بارها ما .بردارد تجاوزش از دست راستگوست

ببر  صبدام کبه بفیمد اسالمیان ،شود محاکمه متجاوز و بپردازند را ما هایخسارت و کرده ترک

 متجباوز در سبرباز کبه یزمبان تبا امبا کرد، خواهیم ترک را جنگ ما آورده چه اسالم دنیای سر

 صبدام مثبل گرگی ما منطقه در کههنگامی تا و .بکنیم توانیممی چه دفا  از رغی ،هست خاکمان

 هسبت ایبن جبز ای وظیفبه مبا برای آیا ،دهدمی نشان دندان و چنگ اینگونه که کندمی زندگی

 ؟را بپذیریم شیادت و کنیم دفا  و کنیم خرج نیرو عراقی مظلوم ملت نجات برای که

 برای احترامی نه ،ست مسلمان نه صدام که شود خدا روشن خل  برای باید هم حیله ابن بنابراین،

 و مباه حبرام شبیر در کبه اسبت یو کسب ،دارد قبول را حرام ماه حرمت به است قائل رمضان ماه

 همبین ببرای را رمضبان مباه اصبال مبا :ثالثا و .کرده خیانت همه این و کرده آغاز را جنگ حرام

 و رمضران مبرار  مراه در انقالبمان پنروزی .بودیم کرده انتخاب انقالب اول از ئلمسا

 مراه در بایرد هرم جنگمران پنشرست و جنگ پنروزی و بوده رمضان ماه مرهون

 (تکبنر) .شودمی تامن  رمضان

 و عبرا  ملبت ببه و گذاشبته بباالتر هبم قبدمی بلکبه کنممبی فباش را صدام لهیح نآ تنیا نه من

 کبرده اسبتفاده آن قدسیت و ماه این زا ،پیشنیاد صدام برعکس گویم می جیان سراسر مسلمانان

 افبروز جنگ این و فساد جرثومه این تا کنید، گیری بیره مردم دینی روحیات و دینی مراکز از و

 ،اسبت بخب  الیبام مبا سبربازان ببرای رمضبان مباه ببرداریم میان از را منطقه استقالل مانع نیو ا



12 
 

 سرباز با ،خوابیده آفتاب زیر ،سنگر در خدا برای گرسنه و تشنه ،روزه دهان با امروز که سربازی

 ،مباه ایبن شبیید قیرمبان و مببارک ماه این از الیام با ،ما سربازان امیدواریم و دارد تفاوت دیروز

 .برسانند پایان به اسالمی انقالب و مسلمین و اسالم به نفع را جنگ(  ) ابیطال  بن علی امام

 وبرکاته اهلل ورحمة لمنکم املالم و

 

  0631/ 15/  00 :جمعه

 0510 رمضان 0

 نفاق انیو جر کفر جریان ایران، جریان :دوم خطبه

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 کبه ای مسبئله و اختالفات و روز جریانات به شودیم مربوط ،ماست اساسی بحث که دوم خطبه

 بحبث ایبن که امیدواریم.شد انقالب نیروهای از کثیری جمع شیادت و عظیم فاجعه این به منجر

 کبه آنجبا تبا و کنیممبی یابی ریشه را مسئله .باشد راهگشا گرو افشا و سازنده با رشید ملت برای

 :دهیممی توضیح دهدمی اجازه خطبه یک

 دهبیم توضبیح و کرده ریو تفس تعری  را کشور داخل جریانات بخواهیم اسالمی فرهنگ با اگر

 هبر در دیگبر معنبای ببه و اسبالمی کشبور هبر شباید و ما کشور در کلی طوربه :که بگوییم باید
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 هباییبرگ و شبا  هبم اصبلی هبایجریان از هریبک و دارد وجبود اصلی جریان سه ای جامعه

 با ما هالبت .نفا  جریان -4 کفر جریان -4 ایمان جریان -۹ :از عبارتند اصلی جریان سه این .دارند

 ،کنبیم بحبث روز اجتمباعی سیاسبی، فرهنبگ ببا بخبواهیم اگر ،کنیممی بحث اسالمی فرهنگ

   .کنیم مشخص را جریان سه این دیگری تعبیرهای با است ممکن

 ایمان جریان -0

 اسبالم، جریبان یعنبی ،شبودمی شبامل را مبا مبردم اکثریت که است جریانی همان ایمان، جریان

 .احکام  و اعتقادات با فروع  و اصول با واقعی اسالم

 کفر جریان -0

 .است اسالم انکار حدی در و دین انکار الحاد، ،خدا ضد جریان

 نفاق جریان -6

 اسبم ببه دوم جریبان محتبوای ببا و اول جریان به متظاهر یعنی،دیگر جریان دو بین است جریانی

 تباریخ در شبهیهم دیشبا جریبان سبه ایبن .نیبضد د حرکت با و دین بنام کفر محتوای با و ایمان

 و بوده مکت  آن به منمو کسانی شده، مطرح تاریخ در مکتبی که وقت ازهر یعنی ،داشته وجود

 وجبود مکتب  آن مخال  باطن در و مومن ظاهرا دروغگوئی متظاهران و آن، با مخال  کسانی

 ابتبدای مبانه از ،است مشیود خیلی جریان این ،پیغمبر خیدر تار قرآن، در ،اسالم در .اند داشته

 تبا و را منافقبان بعبد و را کفار بعد ،کندمی توصی  را مومنان ابتدا بقره، سوره اول آیات قرآن،
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 تکیبه جریبان سبه ایبن روی قبرآن یعنبی،کنیممی مشاهده را حرکت این جا همه ،هم قرآن آخر

 .دارد

 کفر جریان -0 

 :فرمایدمی که است یکاف در اصول(   ) صاد  امام از روایتی ،دارد وسیعی طی  کفر

   :دارد معنا پنج یا مصدا  پنج کفر

 را رسبالت و اسبالم مبثال ایبو  ،آخرت ،عاقبت ،خدا ،شود منکر کلیبه را چیزی انسان اینکه اول

  .کفراست این باشد، نداشته قبول

 اام ،هست خدا بداند اینکه یعنی ،شود مسائل این منکر آگاهانه و اطال  و علم با انسان اینکه دوم

 واجهرد و ،کنبدمی مخالفت زبان با اما دارد آخرت اعتقاد به ضمیرش در یا ،ندارم قبول بگوید

  .6انفلهم استنقنتها و بها

 ام شرکرا منبمرونی .اسبت داشته ارزانی انسان به خداوند که است هایینعمت کفران سوم کفر

 5.اکفر

 زیباد قرآن در ،نکند عمل وظایف  هب ،عمل جریان در انسان اینکه ،است عملی کفر چیارم کفر

 کردن تئبرا اظیار ،است تبری پنجم کفر و شده گفته کافر هم عامل غیر هایانسان به که داریم

                                                           
 41سوره نمل آیه  -3 

 14ه نمل آیه سور-4 
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 بنننا بدا و بکم کفرنا :و گفت دید ضد ح  را بستگان  موضع ابراهیم کههنگامی دنمان .است

 .4وامبغضاء امعداوة نکمنو ب

 جیبد یبا علبم ببا جیبد یعنبی اول کفر دو بریممی بکار ایمان ابلمق در ما که کفری اصطالح اما

 کنبار در همچنبین و دارد وجبود هبم ایمبانی مقابل  در باشد مشخص کفری هرجا .است مطل 

 هبم منباف  نبوعی ببه آن ببا همبراه ،کنیم فرض که کفری هر نو  و .هست جا همه هم نفا  اینیا

 .کندمی تظاهر ،دندار که ایمانی به که کسی ،کنیممی برخورد

 و کفر ایمان جریانات و ما انقالب 

 اصبلی جریبان .ببودیم جریبان سبه ایبن با مواجه انقالب پیروزی از بعد هم خودمان کشور در ما

 چبه و ،شبد موسبوم امبام خب  ببه بعبدا که است راستین اسالم خ  ،است ایمان جریان ،انقالب

 و .اسبت امبام خب  هرحالبه ،باشد شیعه امتام اصل یا امت امام چه منظور زیرا شد گفته خوب

 کبه مارکسیسم دنیای تمام الحاد، اند، مواجه ما با که جیانی کفر،است وسیع کفری جریان دیگر

 از جیبانی ایبن ،منکراسبت را معنبا ایبن به معنویت و آخرت و دین و غی  و تجرد ،کلی طوربه

 اولیه اصول و فکری اصول و عقاید که دیگری هایجریان تمام و ماست مقابل در که است کفر

 هسبتند آسبمانی ادیبان اهل کارگروهی بین در البته .کفارند جیت در همه .ندارند قبول را اسالم

 اسالم به ،دارند خاصی حکم اینیا .شودمی برده نام مذهبی هایاقلیت بنام آنیا از ما کشور در که

                                                           
 4آیه  61سوره -5 
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 داشبته مشبترک اجتمباعی زنبدگی آنیبا ببا یمتوانمی هم ما و مومنند خودشان دین به اما کافرند

 النشرر  و اهلل اال النعبرد بننکما و بنننا سواء کممه امی تعاموا :گویدمی قرآن که باشیم

 .3شنئا به

 کفبار ببا.معاهبد کفبار دیگبر حالبت و محاربند کفار حالت یک دارد وجود هم دیگر حالت دو

 کفار .ناپذیرند آشتی اصال.نداریم دائمی مشاجره و درگیری و جنگ از ریغ ای رابطه ما محارب

 .باشبد داشبته زنبدگی آنیا با توانیدمی انسان ،شرایطی تحت خارج در چه و داخل در چه معاهد

 کبه انبد کبرده توطئبه هبم مبا علیبه و ببوده هبم ببا مقاببل در و بوده از ابتدا محارب کنار جریان

 سبتیز و جنبگ در مبا ببا آن از قبل یحت ،انقالب پیروزی لحظات از و آمریکاست آنیا سردسته،

 جنبگ وارد مبا با شکل این به دیگران البته .جنگیم در آمریکا با ما و داشته ادامه زیست این و بوده

 ،نباشبند محبارب کبه روزی تبا کنیممبی برخبورد آنیا با کافر عنوانبه ما حال هر به اما اند نشده

 روشبن ها توطئه و شده شرو  حرب که یوزآن ر .داشت خواهیم آنیا با را کنونی رواب  همین

 یاهب گبروه .دارد وجبود جریانات همین نیز داخل در .شودمی عوض آنیا با هم ما شرای  ،شود

و  و رنجببران خلب  فبدائی اقلیت ،پیکارها .داریم فراوان محاربند، کافر که خدا ضد مارکسیستی

 را جنبگ کردستان از و گرفته به دست هم اسلحه و محاربند که گرید کوچک هایگروه یلیخ

 سراسبر و یافتبه شبدت تیبران در جنگ این روزها این ،جنگند در ما با ،هم امروز و کردند آغاز

                                                           
 57رسول آل عمران آیه  -6 
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 آن ببه را هبامزاحمت اینگونبه کبه دارنبد وجبود هم کافر گروهی .دارد وجود جنگ این کشور

 ببه هباو آن داریم اآنی با تلویزیون در آزاد بحث نظیر دیگری برخوردهای کنندنمی ایجاد شکل

 .کنندمی بیان را خود مطال  آزادی

 نفاق جریان و ما انقالب 

 امبا .متضبادند هبم ببا خودشبان ماهیبت در اینیبا کبه دارد وجود نفا  اصلی جریان در ایران در 

 تشکیل در همگی اسالمی حکومت برعلیه عمل در محارب کفار جریان و جریان دو این امروزه

 بنبام اسبالم ببه متظاهر و نما مسلمان چپگرای اصطالح به جریان ،اند شده دمتح نفا  جریان یک

 و اسبالم مبدعی همگبی کبه ،ماهیبت ایبن و ببا قبیبل نیاز ا هایگروه یا فرقان، ایو  خل  مجاهد

 خبانواده در و بگیرنبد هبم روزه و بخواننبد زهبم نمبا آنیبا از خیلبی شاید و اسالمند برای مبارزه

 جریبانی در و نیسبتند موافب  ایمبان ببا خب  ولبی شبوندمی شبناخته مسبلمان عنوانبه هم هایشان

 محتبوای یعنی،کفراسبت محتبوای محتوایشان، و ،است لفظی ایمانشان و اسالم که اندقرارگرفته

 یطورکلببه مارکسیسبم و فدائی تیو اقل پیکار محتوای با ،فاصله کمی با ما ازنظر خل  مجاهدین

 ،هبم اجتمباعی هبای برنامبه در و نیسبت مسلمان مسلمانم،اما :ویدگمی خل  مجاهد و است یکی

 .کندمی رفتار چپگرایانه

 اسبالم امبا مسلمانیم، ما گویند می هم آنیا .است لیبرالیسم جریان نفا ، هایجریان از دیگر یکی

 در نبه ،اجتمباعی هبای برنامبه در نبه دارد، فاصبله علمبی وهبم فکبری هم راستین، اسالم از آنیا
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 سیاسبت نبه و ،سیاسبی برخبورد در نبه اخبال ، در نبه ،یاقتصباد هبای برنامبه در نبه هارتمعاش

 هبم اسمشبان امبا دارنبد، اخبتالف کبامال نیسبتند، متحبد اسبالم احکام و اسالم خ  با ،خارجی

 اسالمیت ادعای و بخوانند هم قرآن است ممکن ،خوانندمی نماز میایند، مسجد به ،است مسلمان

 یکبی ،متضبادند کبامال نفبا ، جریبان دو ایبن و .نیسبت اسبالمی محتبوای ،حتبوام اما .دارند هم

 دو ایبن و ،داری سبرمایه یک و ،است مارکسیسم اقتصادش در یکی سانترالیسم، یکی ،لیبرالیسم

 جریبان دو ایبن موقتبا ایبران در امبا جنگنبد، در هم با و هستند هم مقابل در کامال دنیا در جریان

 .کنندمی همکاری هم با و رسیده هم به نفا 

 نفبا  جریبان دو ایبن ،ببودیم کشور جریانات متن در که ما برای ،انقالب از بعد اول ماه چند در

 .راسبت نفبا  -۵ چب  نفبا  -4 کفبر -۹ :بودنبد تعارض در ما با جبیه سه و بود مشخص کامال

  .نیمکمی روشن برایتان شد گفته که کلی مسائل این ای، تاریخچه بیان با اکنون

 

 صدر بنی جریان و انقالب

 چبه مبا و داشبتیم دعبوا چبه ببر سبر اینیا و امثال خل  مجاهدین هایگروه و صدر بنی آقای با ما

 دشبمن و ببود بسبته زبانمبان ما ،نکشیدیم نفس و خوردیم اندی و سال کی نیدر ا جگری خون

 اخبتالف هبم ببا اینیبا :تنبدگفمی کبه ببود ایبن مبا مظلومیبت و ما اندوه و دما در بازو زبان  ما،

 گفتنبدمی و اسبت سبلیقه اخبتالف گفتندمی دیگر جاهای از و مجلس تریبون از دارند، شخصی
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 قبرار چبه از مسبئله و چیسبت سر بر جنگ که فیمیدیم می ما اما .بگذارید کنار را اختالفات که

 جریبان ببا مبا عبواید ،کنیم آشکار را مسائل توانستیم نمی دلیل چه به که میگوییم اکنون .است

 .کردمی پیدا را خودش نیایی شکل کم کم ،اساسی قانون که شد شرو  زمان آن از راست نفا 

 فکبر شما آنکه که شد داده ست را نفا  به بیدارباش اولین.شد تشکیل خبرگان مجلس که وقتی

 زیباد دقت و مملکت بودن اسالمی روی زیاد تکیه ،شودنمی تأمین اساسی قانون این در کنیدمی

 مطبرح فقیبه والیبت مسئله که زمانی بخصوص و کشور، مقررات بودن اسالمی روی ،وسواس با

 ایبن در بنیبانی آنچنبان و سبالحند خلبع آنچنان ایدئولوژی و فکری نظر از که شدند متوجه شد،

 پایگباه کشبور ایبن در توانبدنمی دیگبر غرببی نفبا  کریبه چیره آن که شودمی گذاشته کشور

 .باشد داشته مشرو 

 :شود توجه باید مطم  دو به

 ،کنبدمی مشبخص را اسبالمی جامعبه زندگی اساس که است عنصری فقیه ولی ،فقیه والیت -۹

 دنیبای نظبر .دارد ادامبه امبروز تبا و شد شرو  او با پیغمبر از بعد اسالم تاریخ جریان که عنصری

 داده معینی افراد به را حکومت نای وندو خدا خداست آن از باالصاله حکومت که اینست اسالم

 ایبن فقیبا کبه اسبت الزم آنیبا نیابت برای خاصی شرائ  هم آنیا از بعد و( طاهرین ائمه نفر۹4)

 :کبه اینسبت ،دارنبد دیگران که نظری.رسدمی فقیه به والیت بنابراین پس ،هستند دارا را شرای 

 مسل  خود بر و انتخاب توانندمی را( فاجر و فاس  حتی) هرکسی مردم و است انتخابی حکومت
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 باید خداست آن از حکومت اصل چون که کندمی مشخص را مطل  این ،فقیه والیت اما .کنید

 الخیب کبه کسبانی تمبام دیبق ایبن ببا کبه پیداسبت ،باشبد موعصبم تلبو الیت شخصیت اریاخت در

 تواننبدمی مهب ملی جبیه خودباخته منفورهای مثل افرادی ،غرب دموکراسی بر اساس کردندمی

  .ندارد امکان چیزی چنین که شدند متوجه بگیرند، کشور قرار این رأس در

 بوجبود از پبی  اسبت هیقضب عملبی مرحلبه ،کنیممی بیان فقاهتی اسالم عنوانبه ما آنچه ثانیا -4

 از خیلبی در مبا ببا هبم هنبوز کبه کسانی و او و امثال صدر بنی آقای با ما عمی  اختالفات آمدن

 ایبن در گفتنبدمی شبد مطبرح اسبالمی حکومبت مسبئله کبههنگامی کبه ببود ایبن ،دهستن جاها

 چبه امبا داشبتند، تکیبه اسبالم لفب  ببر کبه همه ؟شود تایید باید مقررات یاریمع چه با حکومت

   .شودمی شرو  اینجا از و اختالف اسالمی؟

 معیارهبای با گوییم می ما و ،امروزی زنده پویای اجتیاد یک با سالما با کنندمی تعبیر چنین آنیا

 ،منطب  اصول، ،فقه:آن الزمه که شودمی تدریس علمیه های حوزه در امروزه که اسالمی اجتیاد

 حبرف  کسبی و باشبدمی عبدالت و مولبد طیبارت ،کامل طوربه اتیادب،روایت ،درایت تفسیر،

 :گوینبد مبی نیباآ امبا .باشبد دارا را تقلید مرجعیت و اجتیاد شرائ  این تمام که است قبول قابل

 بدهبد فتوا که نداریم قبول ندارد آشنایی دنیا با و خوانده درس قم علمیه حوزه در که را ماکسی

 همبه .بپذیرند را آنیا فکر که باشند مجبور منور اصطالح به طبقه این و مردم نیو ا دانشگاه این و

 صدر بنی آقای .بود یاداجت در صدر اختالفمان بنی آقای با ما دلیل همین به و اینجاست اختالف
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 ایبن صبراحت ببا .هسبتم مبن فق  دنیا در مجتید دا مص ولی دارم قبول را اجتیاد من :گفتمی

 مقبدار اجتیباد :گفبتمی انقبالب شبورای در مکرر .کردنمی مزاح با شوخی گفتمی را مطل 

 چنبین مقاببل در هک بود این ما مشکل و دارم من فق  را هاعلم این و دارد الزم علم بیشتر یا ۹۳۱

 ایبن در کبه بود این قصبه .بود حل بود قابل صدر بنی سخن مسئله اگر بودیم گرفته قرار جریانی

 بگوینبد کبه کشیدند می خجالت و .گوییم می ما که رویه این با اما باشد اسالم گفتندمی جریان

   .نبودند ئلقا یفرق گرید عظام آیات با امام مثال علما اجتیاد بین اال و نباشد امام

 کبه شودمی این تفاوت .است جوهری اختالف یک این و بودند مخال  ما اجتیاد با اصوال آنیا

ببه  آنیا روشنفکرانه اصطالح به معیارهای با کنیم عمل و بنویسیم خواهیممی که را مقرراتی تمام

 ایبن گفتنبدمی ،فتیمرمبی ربا بسراغ اگر مثال .دارد اریبس فر  ما معیارهای با که دیایم در صورتی

 ببا گذشبته سبال پبول نباشبد ربا اگر ،است جیانی مسئله یک تورم زیرا ،نیست شدنی حل مسئله

 از را درصبد بیسبت دهبد ایبنمی دیگری به پول که کسی .دارد تفاوت درصد بیست امسال پول

 اندور مبال حبرف ایبن گفتنبدمی ،رفتیممبی حجباب سبراغ اگر .باشد ربا باید پس ؟بگیرد کجا

 مبی در اداره و کارخانبه در ،کبالس در ،دانشبگاه در پسبر و دختبر کبه امروزه و بود کشاورزی

 خانواده مسائل و شرای  و خانواده سراغ اگر .نیست اصالح قابل حجاب مسئله کنند کار خواهند

  ؟کنیم چه ،داشتیم اختالف هم با مسائل این همه در رفتیممی ازدواج یا طال  قبیل از
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 و هبزار ببه بازگشبت و ارتجا  هم را اسالم احکام و دینی استبداد را فقیه والیت که ودب جریانی

 .دانستمی پی  سال چیارصد

 ببه کشبور کبه انقالب اول ماه ش  از بعد ،داشتیم جریان این با اول روز از ما را هادرگیری این

 بودیم مخال  صدر بنی آقای جمیوری ریاست با زمان همان از بود رسیده نسبی ثبات نو  یک

 ،کنبیم کبار توانیممی معمولی کارهای در همکار یک عنوانبه صدر بنی آقای با کردیممی فکر

 قبانون کبه هبم انبدازه همبین به یعنی .دانستیممی غل  را دادن ایشان به کابینه تصوی  قدرت اما

 شبیید مرحبوم دمسبج در مببارز روحانیبت مجلس به بنده ،بودیم مخال  بود داده اختیار اساسی

 و فقیبه والیبت ببه راجع ،صدر بنی آقای عقاید به راجع آنجا در و کردم صحبت و رفته مطیری

 از کبه گفبتم و کبردم صبحبت او تحصبیل سابقه و خانوادگی زندگی چنین وهم اسالمی احکام

 ببه را هباوازده فقب  کبه کردمی زندگی طوری پاریس در .نیست همکاری قابل اجتماعی لحاظ

 .نوشبت را روحانیبت منیبای ،اسبالم و دین مقاله که است کسی اولین و کردمی جمع خود دور

 بعبدا آنیبا از خیلبی کبه دالیلبی ببه اما .میو گفت رفته توانستیممی که جا هر و آنجا را مطال  این

 دادنبد رای مردم ؟کنیم چه .شد جمیور رئیس و آورد رای صدر بنی آقای دارد تفسیر به احتیاج

  .بکنیم توانستیمنمی کاری ما و فرمودند تنفیذ هم ماما و

 ،ببودیم هبم ببا که دیگر دوستان از خیلی و بیشتی اهلل آیت شیید دوستانمان، ،ما سیاست بنابراین

 هبم ببا کبه انبد داده پیغبام بیمارسبتان از هم ماما و شده جمیور رئیس ایشان که حال که شد این
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از  همیشبه امبام تشبخیص زیبرا هسبتیم فقیه والیت تسلیم ما ،نکنید تضعی  را همدیگر و بسازید

 ببا منافقانبه افکبار نتوانبد تبا کنیم محدود را صدریبن آقای که شد این رقرا .بود بیتر ما صیتشخ

 و رفتبار مواظب  مبا امبا باشبند، جمیبور رئبیس ایشبان کند، تحمیل اسالم بر را کفرش محتوای

  .باشیم عمال ا

 شورا ریاست ،انقالب شورای در بدهیم شرح روز کی دیبا هم آن هک دلیلی به ایشان آن از پس

 آن در مبا کبه ببود یبه نحو پیشنیاد ،شد مطرح قوا کل فرماندهی مسئله و گرفت به دست هم را

 شکسبت کردسبتان در جنبگ ،بشبود عمبل شبده مطبرح کبه آنگونه اگر ،کردیم احساس زمان

 داده اجبازه و نشبود برده ما اسم فعال که کردیم تقاضا ایشان از و رفته امام خدمت به ،خوریممی

 انقبالب شبورای .شد هم قوا کل فرمانده ایشان بنابراین .باشد باز دست  صدر بنی آقای که شود

 حیلبه ببا صبدر بنی خود ،بود قانونگزاری شورای هم ،دولت هم یعنی بود هم دولت آن زمان در

 در هبم را تبلیغبات یخاصب لبهیح اب و فرستاد یونتلویز رادیو به هم را فرپورنغض و تیانسالم ،ای

 اریبدر اخت دربسبت کلی طوربه دارائی و اقتصاد و بازرگانی وزارت مرکزی بانک .گرفت دست

 بنی ،کردند انتخاب اطالعات روزنامه سرپرستی به را دعائی آقای ،امام که وقتی حتی ،بود ایشان

 دعبائی آقبای ببرای (امبام حکم روی) حکمی اطالعات روزنامه داشتن اختیار در منظوربه صدر

 کبار هبم ببا مبا و بودند ما اطراف که هم دوستانی بود، ایشان اختیار در امکانات این همه .نوشت

 شبکل کبامال صبورت ایبن ببه لیبرالیسبم طیب  ،کردند پیدا گرای  ایشان به کم کم کردیممی
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 نفبا  موقتبا ،رود بیرون میدان از اسالم خ  اینکه برای ،داشتیم ما که هم اطالعاتی طب  ،گرفت

 و بود، آنیا دست در قدرت همه و شدیم خاصی گروه ما ها برنامه این با پیوست آنیا به هم چ 

 و اشبدپب هبماز  جمیبوری ایبن نگبذاریم کبه ببود ایبن تالشبمان همبه مبا که است توجه جال 

 .کنیم محدود یبه نحو را قضیه کردیممی تالش فق  نزنیم، هم حرف و نکرده افشاگری

 کبه بیباورد ببه دسبت نحبوی ببه را مجلس که است این چاره :فرمودند امام رفتیم امام خدمت به

 چنین کیلتش راه در تالش .دکنی کنترل را صدر یبن دیتوانیم آنجا در و است مجلس در قدرت

ری جمیوکاری که بعد از ریاست  نیو بیترجا موف  شدیم در آن الحمدهلل که رفت بکار مجلسی

شورای عبالی قضبائی و  ،بنی صدر به وقو  پیوست این بود که مجلس در خ  امام شکل گرفت

یبار داشبتیم و ختدر ا شبدمیشورای عالی نگیبان را هم طبعاً چون به این مجلس و به امام مربوط 

 .به عق  بر می گردیم ند قدمچیک قدرت قانونی کس  کرده بودیم اکنون 

 میبم هبیچ مبا شخص کوبیدن البته ؛دبکوبن را ما که شد این چ   و نفا راست نفا  طی  برنامه

 ایبن ببینبیم ،کبه نیسبت ایبن ازتر شبیرین چیزی ما برای همیشه تا شاید و امروز العظیم واهلل ،نبود

 اسبالمی گبر نظباره دور از و هبا مدرسبه از بتبوانیم ما و ایستاده خوی  پای روی اسالمی کشور

 مکبرر دیگبر جاهبای در و امبام حضبور در سبیک اینکبه ببا .ریمببب لذت و بوده کشور این شدن

 روحبانیون از اگبر و کبرد کبار شبودنمی کشبور این در روحانیت بدون میدانم من که گفتمی

 شبخص لذا .نداشت عقیده حرف این به البته .نفرند چند همین بکنند، کار من با بخواهند کسانی
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 آقبای سیاسبت و گیبردمی قرار غری  منافقانه ستینرا اسالم خ  که دیدیم می ما .نبود مطرح ما

 انجبام خبوب یهبر کبار دهد کبه ادامه و کرده شرو  اینگونه را خود کار که شد نیصدر ا بنی

 اینیبا :بگویبد گرفبت ببدانجام کاری هر و کند قلمداد کار آن مسئول را اطرافیان  و خود ،شود

 نیادهبای از یکبی داشبت وجبود لکتمم در کمبودی هر که دیدید می عمل در و گذارند نمی

 بودنبد شبده اشتباه دچار عمال جامعه در متاسفانه هم ای عده و .کردمی قلمداد مسئول را انقالب

 مبا و کنبد کبار خواهبدمی واقعبا صبدر یبنب کردنبدیم فکر و بودند خورده گول هم ای عده و

 از و نشبود تضبعی  کسبی بودنبد فرمبوده هبم مامبا و ببود بسبته زبانمبان که هم ما ،گذاریمنمی

 .بودیم کرده انتخاب را مجلس هایراه همان هم ما ،بشویم وارد بایستمی قانونی هایراه

 ،تبلیغبات رئبیس ،مجریبه قبوه رئبیس ،مقننبه قبوه رئیس صدر بنی آقای که اینجاست عجی  و 

 لقب  دادن اوج و گفبتمی انحصبارطل  مبا ببه باز و بود کشور اقتصاد رئیس و قوا کل فرمانده

 دفبا  حب  حتی ما و داشت اریدر اخت برو همه این تنیائی به او که بود هنگامی ما به انحصارطل 

 و بخورد شکست امام خ  نگذاریم که بودیم مانده میدان در وظیفه یک عنوانبه اما نداشتیم هم

و  خبوب خیلبی را حبرف ایبن مبن ،اسبت مظلبوم شبیید بیشتی آقای که فرمودند امام هم اخیرا

  .است مطل  همین به اشاره یعنی ،دانم می گرانهتیو هدا المانهع

 مطبرح که بیشتی آقای شخص .بود مظلوم موقع آن در امام خ  جریان اصال اینکه بیشتر توضیح

 زیبرا ،ببود مظلبوم مبا جریبان ،ببودیم مظلبوم مبا همبه ،بود مظلوم اسالمی جمیوری حزب ،نبود
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 مصبلحت ،بودنبد بسبته هبم را زبانمبان .بکنیم عمل یاسالم انقالب واقعی بخواست خواستیممی

 همبین بکنیم توانستیممی که کاری تنیا ؛زد حرف شد نمی آن روز در واقعا ،بود همین هم زمان

 بکار راستین اسالم جای به را راست نفا  افکار نتواند که کنیم محدود را صدر بنی آقای بود که

 .بزنند کنار را ایمان خ ب این که بود این تالششان هم آنیا .ببرد

 ببود اینگونه واقعا و بودند شده هم مادر از دلسوزتر دایه .بودند دایه هانیو ا درما انقالب برای ما

 قط  ،صدر بنی) آقایان این .بود چنین هم انقالب از قبل و سوختمی دلمان انقالب برای ما که

 ببه ایبران از بنبده ۳2 و ۳۵ سبال در .دداشبتن دعبوا هبم ببا اروپا در (دیگر چند نفر و یزدی ،زاده

 دعبوای اینکبه ببرای مانبدم آنجبا در ماه چند ،رفتم اروپا به و گرفته سفر جواز حیله با و زحمت

 و آمریکبا به .کند کمک انقالب به بتواند کشور از خارج مبارزه جریان که بدهم خاتمه را اینجا

 در و کبرده قیبر دیگبران از حبیببی آقای هک مدیترانه یایکنار در به سپس و رفته پاریس و اروپا

 آقبای و آمبده لبنبان ببه آن از بعبد و کبرده جمع هم دور به را آنیا و رفتم کردمی زندگی آنجا

 دیرسب انجبام ببه کبارم کبه زمانی و کنم نزدیک آنیا به کمی توانستم بود لبنان در که را چمران

 و ایشبان بازداشت با که دانستممی من و ندا گرفته را غیوران آقای ایران، در که کردم پیدا اطال 

 همانجبا در کبه گفتنبد رفقبا .دارد وجبود خطبر من برای ایران در دیگر مسائل از بعضی لو رفتن

 بیشبتر بشبوم که هم دیشی ای باشم که هم ایران زندان در من که بود این تشخیصم من ولی .بمانم
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 روز چنبد کبه بازگشتم ایران به .باشم وپاار در مبارز عنصر یک اینکه تا خورممی انقالب درده ب

 .بود چنین این انقالب با ما برخورد و شدم بازداشت بازگشت از پس

 و دهیممبی استعفا گفتندمی آمد، می پی  برایشان که اشکالی کوچکترین با اینیا ،انقالبز ا بعد

 چبون ،ببود منطقبی مبا حبرف و شدمی مطرح ای مسئله اگر .بود ما هایمصیبت از هم مسئله این

 ببه هباگروگان هیقضب در صدر بنی آقای نیبا هم .دهیممی استعفا به گفتندمی رسیدنمی زورشان

 حب  :فرمودنبد امبام اما .روممی ملل سازمان به که بود کرده اعالم قبال او .رفتیم امام خدمت ،قم

 !بروی ملل سازمان به نداری

 فرودگاه همان در ما .داد استعفا خارجه وزارت از انایش فرودگاه در ،برگشتیم که حضور امام از

 دائمبا .ببود چنبین ایبن اینیبا ببا مبا وضبع ،دادیبم جلسبه تشبکیل جدید خارجه وزیر تعیین برای

 حفب  را آنیا هیو روح انقالبی نیروهای و داریم نگه و کنیم جمع را اینیا و کنیم وصله بایستمی

و  هباکاری خالف در ضمن ،نپاشد از هم اوضا  اینکه ایبر کنیم توجیه را اینیا کارهای و کنیم

 ببرای ،درمبا همچبون و کبردیممی خبدا یببرا ولبی .بگیریم به عیده هم را اینیا های یکارشکن

 مردم شما تا و هلت کشور ای  در اسالم تا و باشنم ات و ما .کردیممی دلسوزی انقالب

  (تکبنر) .است وسادار انقالب ای  به هم ما هایاستخوان ،هلتند ملممان

 رئبیس کارنامبه ایبن کبه دیدید و بود کرده درست هم کارنامه نامه ب چیزی یک صدر بنی آقای

 خبواهممی :گفبتمی که بود این قصدش ظاهرا .بود کشور این برای بزرگی مصیبت چه جمیور
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 هبم راظباه اسبت چنبین حتمباگفتند می و شده خشنود هم مردم و ،بگویم مردم به را مسائل همه

 شبده مطرح او نفع به جلسه این در آنچه داشتیم هم با ساعته چیار جلسه یک اگر مثال ،بود چنین

 کبردمی وانمبود چنین و نوشتنمی نبود نفع  به که آنچه و نوشتمی در کارنامه فردای  بود،

 هبم ما ،وییمبگ مردم به را بقیه خواستیماگر می و ما گذاشته، میان در مردم با را هاحرف همه که

 جمرنال صربرا ساصربر .کنیم انیرا ب حقای  موقع به تا کردیممی صبر بنابراین ،شدیماو می مثل

   .7قریبا ریهن و بعندا یرونه همانّ

 مبا کبه دهیبد اجبازه گفتیممبی و رفته امام خدمت به ،شدمی پردرد دلمان خیلی که هم گاهی و

قرار  هدف را خود ،او خود نه :فرمودمی امام ،ییمبگو مردم به را حقای  قدری و باشد باز زبانمان

 گباهی چنبد مبا هبر ،ببود امبام ببا حب  کبه داریم ایمان ما و باشید نداشته کاری شما است، داده

 .بود امام با ح  اما شدیممی عصبانی

 بازرگان میندس آقای داشتند، تشری  هم رجائی آقای ،داشتیم امام خدمت در ای جلسه روزی

 شباید) کبرد حملبه آنیبا به مورد سی الاقل امام جلسه آن در و بودند هم گرید آقایان از خیلی و

 آن یاهب حرف دیگر شد رقرا و گفت را عیوبشان همه هرحال به (باشم گفته اغرا  کمی را رقم

 کبه بیبرون امبا ،گفتیمنمبی شباید هم ما ،گویدنمی بود معلوم صدر که بنی .نبریم بیرون را جلسه

 ببیندور جلبوی بشباش خنبدان قیافبه یبک اینکبه از غیبر ردنبدا راهی دیگر که دش متوجه آمد،

                                                           
 از سوره المعارج 7و  6و  5آیات  -7 
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 .است کرده محکوم را ما و کرده تأیید را او امام که کند وانمود مردم به چنین و بگیرد تلویزیون

 ریو غ نفا  شکل یک نو  هم گذشتمی پرده پشت در که هاییواقعیت مسخ و برخورد اینگونه

 هایشران شرقنقه بره انگشرت برا کرهدرحامی امرام، مجمس نآ در آن روز .بود ح 

 ترو اگرر کره کر  بنررون مغزت از را سکر ای  که صدر سرمودند بنی به زدندمی

 .کنممری اداره یخوببره را جنرگ ایر  خرودم م  ،خوابدمی جنگ ای  نباشی

 ( تکبنر)

 لمرا رای منمنرون یرازدهکنری می النرتو خ :که سرمودند او به امام ،همان روز

 نرداده رای ترو به مردم و ننلت تو به متعمق هم رای ای  از هزار پانصد ؟توست

 به آن روز ،کشندمی و سوت زنندمی کف امروز برایت که هاییهمان حتی، اند

 بنری چرون و است تقمندشان مرجع به نظرشان و ملممانند مردم ،ندادند رای تو

 ایر  بخرواهی اگرر :ودنردسرم امرام کرد، حنائی بی قدری امام حضور در صدر

 سرال کیر خانره همرن  در و کنند حبلت جا همن  دهممی دستور یباش گونه

 مرردم بررای آنجا و بروی اروپا به دهممی اجازه که نک  خنال ،دارممی نگهت

 ترو :سرمودنرد مراما ؟ام کررده چره مر  گررم :صدرگفت بنی آنگاه .بزنی حرف

 خودشران را ترا دادم اسرمهه م  :گفت .ای کرده ملمح را مناسق هایگروهک
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 کره بره در  ؟هلرتی هرم آنهرا جان ملئول مگر تو :سرمودند امام .کنند حفظ

 !؟مهارب به کی؟ به دهیمی را هاملممان اسمهه !باشد خطر در جانشان

 مبردم ببرای را آن تمبام تبا بمانبد ذهنمان در کند خدا و بود جلسه آن در ادیز موارد قبیل این از

 مردم هب نحوی به آنیا و نگفتیم را مطال  این از کلمه یک حتی ما آمدیم که بیرون هالبت .بگوییم

 بلبه ،اسبت داده قبرار سبئوال مبورد را ما و کار دانستهخطا را ما روز آن در امام که کردند میتفی

 .بود اینگونه او تبلیغات شیوه

 شبورای مبن کبه گفبت سمار امام حضور در آن روز .دانیدمی همه مجلس با را او برخورد شیوه

 .ندارم قبول را نگیبان

 آقبای دولبت اینکبه از قببل و از مبا قبل صدر بنی آقای .بود ما میم مشکالت از هم جنگ شیوه

آن  از قبل و بود شده قوا کل فرمانده که بود ماه هفت حدود جنگ از قبل و شود تشکیل رجائی

 جنگ که بعد .داشت اختیار ما همه اندازه به ،نبود کنار وقتهیچ و بود انقالب شورای وعض هم

 ،نداشببت کببه باشببد داشببته آمببادگی قبببل از جنببگ جریانببات بببرای بایسببتمی او و شببد شببرو 

 دیگرانبی ایبو  کودتباچی چند افسبر اعدام و هستم ارت  در هایینابسامانی وارث من :گفتمی

 مبن و ببود هیچ ارت :گفتیم همیشه ،بود داده قرار بیانه،داشتند را درگذشته کشتار پرونده که

 متخصبص بیتبرین کبهکبرد می اظیار ،باشد داشته مسائل از اطالعی اینکه او بدون ساختم آن را

 صبدر بنبی :گفبتمی آنجبا فرمانده ،بودم رفته جنگ شیرهای از یکی به من نوروز خرآ و است
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 هبا عراقبی تبوانیمیم بیشتری سرعت با ما باشد اینجا توپ این اگر ،دهد نمی من به را توپ فالن

 را تبوپی چنبین بفرمائید که گفتم ایشان به و رفتم امام خدمت به و برگشته من .کنیم سرکوب را

 را تبوپ ایبن و بودنبد فرمبوده امبام ،بود رفته امام خدمت به صدر بنی که هنگامی.بدهند اینیا به

 بیشبتر تبا سبه دو مبا تبوپ ایبن از اوال :کبهگویبد می( قوا کل فرمانده) صدر بنی ؟دهینمی چرا

 بیسبت یکبی هبمر دال و دارد قیمبت هبزار دالر ده هرکبدام تبوپ این های گلوله ثانیا و نداریم

 مصبلحت و دارد قیمبت تومان هزار دویست ها توپ این هرگلوله بود گفته امام به و است تومان

 چنبین صبدر یبنب کبه فرمودنبد امام رفتم، امام خدمت به من که وقتی .بفرستم آنجا به که نیست

  .کنممی تییه گزارش یک من بسیارخوب گفتم .گویدمی

 ایبن از قبضبه هبا ده ما :که گفتم و برده امام خدمت را جواب و کرده سئوال ارت  لجستیکی از

 برخالف هم اینیا های گلوله ،شده گرفته کاره ب نیست الزم که هائی بیابان در که داریم را توپ

 ببه .داریبم زیباد بسبیار انبارهبا در هبا گلولبه این از و است دالر هشتصد حدود صدر بنی ادعای

 معتقبدم من که دانست نمی( صدر بنی) قوا کل فرمانده اگر نیست کمبودی هیچ که گفتم ایشان

 امبام یعنبی قبوا عبالى فرمانبده ببه چبرا ،دانبدمی اگر ؟است فرماندهی چگونه ،دانست نمی واقعا

 و رفتیممبی دزفبول ببه تیبران از اما داشتیم زیاد مسائل اینگونه نمونه و ؟دهدمی گزارش اینگونه

 .بود نحو این درگیری ،دانستیممی بود دزفول در که او از بیتر را جنگ های جبیه وضع
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 ایبن کبه روزی از اطرافیانشبان و اذناب همه و خل  مجاهدین :دانید می همه را نفا  چ  جریان

 و کبرده غبارت را ها پادگان اول کردند، خالفکاری به شرو  شدمی نزدیک پیروزی به انقالب

 اسبت ممکبن ،ایبم نگرفتبه پس را آنیا هم هنوز ما که بردند ها زیرزمین به را کشور های اسلحه

 انحبالل مسبئله بعبد .پوسبدب هبا زمبین زیبر هم ها اسلحه این ،کردیم نابود را خودشان که روزی

 جنگ با بعد و کردند مبارزه سپاه با بعد ،داده را ژاندارمری انحالل شعار ،کشیدند پی  را ارت 

 جنگ و کرده افروزی آت  کردستان و گنبد در خود آنیا که باشیم داشته بیاد) کردند مخالفت

 و کارهبا دیگبر و فرسبتادند مبی جبیه به اسلحه دزدی برای را افرادشان هم گاهی اما( داشتند اپب

 پیونبد هبم ببا صبدر بنبی آقبای با آنیا گروه چگونه و است چگونه که بینید می همه را وضعشان

 ببا کشبور ایبن در شعارهایشبان در الاقبل گبروه این که باشد بنا اگر که صورتی در ؟اند خورده

 قطب  دو در یکبدیگر ببا کبه انبد ساخته کسی با اما بسازند، ما با باید باشند، داشته سازش کسی

 انفجرار مرا و کننبدمی همکاری هم با که مدیدی و( راست نفا  و چ  نفا ) قراردارند متضاد

 و چر  نفراق همکاری ملتقنم مهصول را اسالمی جمهوری حزب مرکزی دستر

 (تکبنر).داننم می جهانی امهاد و راست و چ  وکفر راست

 ربب خداوند ،آمدند میدان به موقع به امام خوشبختانه و داشتند زیادی های نقشه ها این حال هر به

 حرکبت در لحظبه به لحظه که است این رهبر معنای چون) واقعی رهبر این و یزعز امام این عمر

 برگروهبک ببود الزم کبه ضبرباتی مناس  لحظه و موقع به درست که بیفزاید( باشد مثثر جامعه
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 شرو  را ها ضربه امام که هنگامی و زد، سرهم پشت ،شود زده کفر و نفا  و راست و چ  های

 از را اساسبی قطعبات هاسبخنرانی و بیانبات ببا و نداد آنیا به هم کشیدن نفس میلت دیگر ،کرد

  .هستند چه اینیا که داد نشان و گرفت اینیا

 بنبی ملبت ایبن واقعبا کبه بودند کرده وانمود مردم به که بود این اینیا خبیثانه شگردهای از یکی

 ببا هبم را نظبامی دوسبتان از گاهی رفت می ها شیرستان به که هنگامی لذا و خواهدمی را صدر

 در حتبی و هسبتند مبن طرفبدار مبردم کبه بگوید و بکشد رخشان به را مردم که برد می خودش

 مجلبس و امبام بوسبیله صبدر بنبی عبزل یعنی جریانات این و .داشت حالتی چنین هم امام مقابل

 از کدخبدا یبک کبردن جبدا امبروز و ببود پیروزی ترین عالی اسالم برای و فتح بیترین ما برای

 آسبانی مسئله واقعا .گذاشتند کنار امام و مجلس را جمیور رئیس که نیست آسانی این به شغل 

 چنبین هبم ببا را ارتشبیان همچنبین و ملبت و داشت نیز بیره بلکه نداشت خسارت تنیا نه اما نبود

   .کرد منسجم

 و بودنبد هشد دچار بدی، روانی حالت یک به ارت  فرماندهان .بکنند باید چه که فیمیدند مردم

 غیبر خواسبتند نمی و بودند مسلمان که صورتی در .بودند همکاری به ناچار قوا کل فرماندهی با

 فکبر براحتبی تواننبد مبی اکنبون امبا بودنبد، تضاد یک گرفتار آنیا ،بشود عمل اسالم خواسته از

 انبد یافته زهاجا ،صدر بنی رفتن با آنیا که بینید می و کنند عمل و بگیرند تصمیم براحتی و کرده

 از ،شبد راحبت سبرطانی غبده یک از کشور ییگو ،کنند کار و کرده ریزی برنامه خودشان که
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 و پاشبید هبم از راسبت و چب  نفبا  انسبجام .شبد راحبت راست و چ  نفا  ارتباط نقطه یک

 :شد آشکار هایشان چیره در کند می بیان نفا  برای قرآن که هائی خاصیت همان .شدند متفر 

 (14سوره الحشر آیه ) .شتی قموبهم و جمنعا تهلبهم

 مبی جمبع کبه هبم دور ببه .دارد فاصبله هبم از خیلبی هایشان دل اما همند با اینیا کنیدمی خیال

 هبم ببا چقبدر کبرد مبی خیبال انسبان که زدندمی  وک کشیدند می سوت هم با آنچنان ،شدند

 و شبدند متفبر  آنیبا همبه شبد باعبث اهلل حبزب حملبه یبک امبا هسبتند، یافتبه سازمان و متحد

 هبر از کبه کباری .کننبد نبابود را عده یک و کرده بمبگذاری که است این به اکنون پیروزیشان

 مدرسه های بچه برای ساختن بم  امروز .ندارد بخصوصی جریان به احتیاج و دآی می بر فاسقی

 چگونبه را ای نهخام برادرم که دیدید ،داریم مردم با ما که وضعی با بخصوص و است آسان هم

 دهبیم نمبی اجبازه خودمانه ب باز ولی گرفتند، دستمان از اینگونه را بیشتی برادرم و کردند ترور

 تبرور را مبا .شبویم مبی حاضر نماز جمعه ازقبیل اجتماعات تمام در و بگیریم فاصله مردم از که

 ،ایبم نکبرده درست گارد خودمان برای که ما ،ندارد کاری که زدن هم به را ما اجتما  و کردن

 جبز چیبزی مبا ببرای هبم حبوادث ایبن خوشبختانه اما .دارد وجود حوادثی وقو  امکان بنابراین

 را همبین هبم مبا و اسبت همبین هبم اسبالم راه و نیسبت ذلبت جبز چیبزی آنیبا ببرای و تقویت

 .خواستاریم

 وبرکاته اهلل ورحمة لمنکم واملالم
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 01/5/0631جمعه 

 0510رمضان  8

 آزمایش انلان :خطبه اول

 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 دو هبر و هبم ببه مبرتب  ولبی مجبزا موضبو  و دشو می بیان نماز جمعه خطبه دو در که مطالبی

 نفبا  مسبئله دوم و ،انسبان آزمای  موضو  ،موضو  اولین .است روز مسائل میمات از موضو 

 گفتبه گذشبته بحبث در کبه آنچه بدنبال و باشد داری ادامه بحث است ممکن نفا  مسئله .است

 عمیب  باتوجبه اگبر کبه انسبان، از خداونبدی آزمبای  مبورد در کوتاهی بحث و .شود بیان شد

 .بود خواهد هدایتگر و سازنده شود عنایت

 انلان آزمایش

 ،شبودمی اسبتفاده قبرآن از کبه اسبت سبنتی اسبت الیبی سبنن از تباریخ تمام در انسان آزمای 

 ببه که سئوالی اولین .میاید پی  هرنو  از ابزاری با و است مومیع و همیشگی و نیست تغییرپذیر

 کبه خداوند ؟دارد معنا چه انسان آزمای  ،خداوند برای که است این کند می خطور انسان ذهن
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 بحبث خبالل در ؟اسبت آزمبای  ببه نیبازی چبه ،دانبدمی مطلب  و حضوری علم با را چیز همه

 .دش خواهد داده هم سئوال این جواب مختصرا

 و اسبالم دیبدگاه از انسبان و شبود جسبتجو باید اسالم خاص بینی جیان در آزمای  اساسی پایه

 راه ایبن در و خداسبت بسبوی نیایبت ببی و مخاطره پر راه یک رهرو که است موجودی ،قرآن

 کبه نگبرد نمبی اینگونبه انسبان ببه اسبالم .هاست هدایت و عوائ  و مشکالت گونه همه گرفتار

 موجبودی بلکبه بپبذیرد، بایبد میاید پی  زندگی در برای  هرچه و ،است نیشد تمام موجودی

 او از حبال عبین در و .باشبدمی خبودش دسبت ببه سرنوشت  و است مرید و گیرتصمیم ،خال 

 از مکتببی هبیچ در کنبد، تعقیب  ،انبد گرفتبه نظبر در ببرای  کبه را هدفی آن که شده خواسته

 .اسبت نشبده تکیبه ،دارد حسباب و تکیبه انسبان ببر اسبالم کبه اینگونبه جیبان، موجود مکاتی 

 ببرای  زیبادی کارهای و زده ملق بسیار انسان برای ،است مطرح غرب و شر  در که اومانیسمی

 .است دنیوی و مادی و پست و کوتاه و محدود اهداف با همه اما داده انجام

 با ،الیی رحمت جوار در زندگی و خدا رضایت جل  و "اهلل لقاء" قرآن و اسالم در انسان برای 

 احلر  .اسبت شبده گرفتبه نظبر در( نیسبت مشخص ما برای فعال که) ناپذیر توصی  سعادتی

  (.1سوره عنکبوت آیه ) الیفتنون هم و آمنا یقوموا ان یترکوا ان امناس
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 دعبوی ببراین و کننبد شبان رها آوردیم ایمان ما گفتند اینکه بصرف پنداشتندکه چنین مردم آیا

 نکنند؟ حانشانامت هیچ

 تبا کبرده مببتال نیکبی و ببدی ببه را شبما و(، 34سووره انبیواآ آیوه ) ستنه امخنر و ربامشّ ونبموکم 

 .یمبیازمائ

 خیبر و مصائ  ،الیی های نعمت ،نیست خاصی وسائل به منحصر ،هم خداوندی آزمای  وسیله

 زنبدگی در کبه منفبی مسبائل و امکانبات همبه ،انبد آزمای  وسیله ،همه روزگار حوادث شر و

 سبالم کبوران ایبن از انسبان که است این هم آزمای  این از هدف و ،اند آزمای  وسیله ماست

 کبه اسبت ایبن آزمبای  اهبداف از یکی جاعه در و آمده در پوترراه و تر پاک و ،تر صاد  ،تر

 طر  ائمه و شده مشخص ها راه .شود شناخته و شده جدا طی  از خبیث بشود، مشخص صفوف

   .شوند شناخته هم

 .شبد خواهبد مفصبلی کتباب،کنیم بحبث هبا مسبئله ایبن جوانب  تمبام درباره بخواهیم اگر البته

 .است بحث این از خاصی شعبه شود می اشاره که قسمتی هر بنابراین

 شویم؟ می آزمایش ما چرا 
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 اتیطبقب شباید مبا ملبت ببین در و ما جامعه در که شودمی مطرح این برای بحث قسمت این اما و

 داشته جاری مسائل و الیی های وکمک اسالم از هائی برداشت و توقعات است ممکن که باشند

 .دارد ها روشنگری و توضیحات این به نیاز هدایت برای که باشند

 ،اسبت حب  دیبن اسبالم اگر که بفیمند خواهند می وسواس با مردم از خیلی و شده سئوال بسیار

 متحمبل بایبد چرا ،امام حقانیت وجود با و ،است اسالمی انقالب ما انقالب اگر و ح  ما راه اگر

 ؟دارد برنمبی مبا بین از را عقبات همه ،قدرت  و واعجاز کرم با خداوند چرا و ؟بشویم خسارت

 کند؟ نمی صاف الیی قدرت با را ما راه چرا و

 را خبوی  راه بایبد ،اسبت انسانیت عالی مقام خواستار اگر که خواهدمی انسان از قرآن و اسالم

 سننرا جاهدوا وامذی  :که داده وعده خداوند اینجا در افتاد، براه و کرد باز اگر .کند باز خود

 را آنیبا محققبا کردنبد کوش مال خوی  جید و  وآنانکه در راه ما به جان   8سبمنا منهدینهم

 .کنیممی هدایت خوی  ه راهب

 .داد خواهد نشان را ها راه خداوند موقعی چنین در آری

 هبا مصبیبت ایبن اگبر کبه کنندمی فکر ساده دید با ها خیلی و شده دیده تاریخ در هائی مصیبت

 هبای خسبارت و هبا شبیادت و هبا شبدن غافلگیر و ها زلزله این خداوند چرا و است بیتر نباشد

                                                           
 69سوره عنکبوت آیه  -8 
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 حب  جمعیت این از را صدمات همه این ،خداوند چرا ؟است داده قرار را ارواح و اموال بر وارده

 کند؟ نمی دفع خوی  کرم با باطل، دنیای این در ح  راه و

 جوامبع ،باشبد سبعادتمند الیبی قیریبه اراده ببا کبه ،بسبازد ای جامعبه ،خواست می خداوند اگر

 قباطع هبدایت و نبدارد وجبود تکلی  جوامع آن در اکثریت قول بنابر و بوده ها فرشته و مالئکه

 .نیست هم انسانیت مقام و است

 قبدرت و نیایبت ببی راه ببا ،خبال  ،گیبرتصمیم عقل، با ،فکر با .است دیگری معجون انسان اما

 اگر .بگیرد قرار وجود عالم سرسبد گل اینکه افتخار کس  و ،خدا بسوی رفتن و مالئکه بر تقدم

 از کبه باشد اینگونه باید ،باشیم داشته موقعیت این با موجودی و خصوصیات این با انسانی بناست

 را الیبی رضایتبخ  ندای که هنگامی که برسد جایی به ،کرده شرو  را آرام هایتحرک ،ماده

 خیلبی آن درک مبا ببرای امبروز کبه احساسبی .کنبد احساس را لذات نو  ترین عالی شنود می

 پبی  هبایی موفقیبت و درودها و عقبات .گیردمی قرار آزمای  بوته در انسان این .نیست ممکن

 تقویبت خبوی  راه و مسبیر در را انسبان و .باشبد سازنده تحلیلگر دید این با باید تماما که میاید

 و اببراهیم ،شبد آزمبای  نوح ،شد آزمای  ،ما پدربزرگ ،آدم حضرت ،بوده چنین تاریخ .کند

 الشبان عظبیم پیغمبر و وعیسی موسی ،شدند آزمای  یوس  و یعقوب ،شدند آزمای  اسماعیل
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 مواهب  نبو  بیتبرین ببا و صبدمات نبو  ببدترین ببا مبرانپیا این همه .شدند آزمای  همگی ما،

 .نمود تر محکم و پایدارتر را آنیا ها آزمای  این و شدند آزمای 

 قبوم هبم .گیرنبدمی قبرار اجتمباعی و فبردی آزمایشات بوته در هم کافران و مومنان رویه این با

 پیغمببر و موسبی و عیسی اصحاب و لوط و نوح اصحاب ،موسی قوم هم ،شدند آزمای  فرعون

 قبرار آزمبای  بوتبه در دائمبا ،اسبالم صبدر هبای مسبلمان اند، شده آزمای  همگی آخرالزمان

 نمبی آیبا) .(125سوره توبوه آیوه ) مرتن  او مره لام ک  سی یفتنون انهم والیرون ا .داشتند

 (؟شوندمی امتحان البته بار دو یا یکبار هرسالی در آنیا که بینند

 اسبت ممکبن سباعت هبر و روز هر و ،است دائمی انسان زندگی در که هم فردی های آزمای 

 تبر طوالنی راه و تر عظیم شخصیت و بزرگتر هدف که هم هرقدر و بیاید پی  آزمای  ما برای

 .است تر سنگین ها آزمای  ،باشد

  امهی آزمایشات و ما جامعه 

 خبوب بسیار آزمای  از اند، داده رارق مطالعه زیر را جامعه ،دید این از که کسانی بنظر ما جامعه 

 و اسبت بوده سفید رو خدا پیشگاه در امروز، تا ما انقالبی ملت :رسدمی نظره ب .است آمده دره ب

 شکسبت و نکبرده منحرف راه  از را او ،ها پیروزی .است داده انجام موفقیت با را ها آزمای 

 روزی ،مبردم .است کرده هم تر قاومم بسا چه .است نساخته دور هدف از را او هم موضعی های
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 رگببار دائمبا گوشمان کنار و بودیم متحصن ،پاریس از امام آمدن برای دانشگاه همین در ما که

 در گونبه همبین آورند، می دانشگاه مسجد مقابل را مجروح افراد دسته دسته و ،بود بلند مسلسل

 و کبرد سبقوط ،پیلبوی انوادهخب پلید حکومت و بازگشت وطن به امام روزیکه :بودندکه صحنه

 و گرفتنبد را نوسود حساس و مرزی شیر ،ما سلحشوران که روزی افتاد، مردم دسته ب چیز همه

 (بیفزایبد توفیقاتشبان بر خداوند که) کردند خوشحال را دنیا انقالبیون و امام قل  و اسالمی ملت

 یعنبی .رسبید شبیر نینخبو سبقوط خبر که بود روزی همانند ،ح  راه در مقاومت در ،ملت حال

 و گیبریم مبی پبس را شبیر و کبرده مقاومبت :گفتنبد ،رفت مردم دست از شیر خونین که وقتی

 ادامه باید را دیگر های گام و بود جلو به گامی تنیا این :گفتند و گرفتند را نوسود که هم روزی

  .کنند جذب را خدا رحمت دارندکه لیاقت ،ها انسان اینگونه .دهیم

 ،کببههنگامی و داریببم فبراوان انقببالب دوران همبه و جنببگ دوران در هببا خباطره گونببهاین از مبا

 آن روز و کند می خنثی شن طوفان با طبس در را آمریکا نظامی حمله بیکران  لط  با خداوند

 نحبو یبک به حالت دو هر در ملت این و گیردمی را ما کشور از بخشی عرا  مجیز لشگر ده که

 و کنبدمی راضی را خدا که است آزمایشی ،است عظیمی آزمای  این و ،است حاضر صحنه در

 .رود می پی  و ایستاده محکم راه  در و کرده انتخاب را راه  ملت این که دهدمی نشان

 پاکنزه از پمند جدائی 



42 
 

 نشبی  و فبراز در و کنبدمی مشبخص را صبفوف کبه است این ها آزمای  این های خاصیت از

 افراد همه ،مردم اکثر ،انقالب اوایل در :مثال عنوانبه .شوندمی شناخته فرادا میاید، پی  که هائی

 از سبال دو .کردنبدمی نگباه چشبم یبک ببه را آنیبا از عظیمبی بخب  الاقل یا ،روحانی و معمم

 وکبدام حب  روحبانی کدام که فیمد می جامعه و شده مشخص صفوف امروز و گذشته انقالب

 ریاسبت مثبل ،ای حادثبه و اسبت گفتبه مبی دروغ کسبی چبه و راسبت کسبی چبه ،است ناح 

 کافبه ،ولگردهبا ،دارهبا سبرمایه ،شودمی مشخص صفوف ،میاید پی  صدر بنی آقای جمیوری

 الخبیث لیمیزاهلل .دهند می نشان را خود همه اسالم دشمنان ،ها طل  فرصت ،ها ساواکی ،ها چی

 .اسبت آزمایشبات همبین خاصبیت از ایبن .سبازد جدا پاکیزه از را پلید خدا آنکه تا) .الطی  من

 تشبکیل و شبد مشبخص صفوفشان کم کم ،مسلمان و فداکار و جانباز و مولد و زحمتک  طبقه

 را مسبائلمان و فیمیبده را تکلیفمبان مبا اکنبون .برگرفبت در را خلب  از وسبیعی طی  اهلل حزب

  .دهیممی تشخیص هم از را دشمنان و دوست و کرده درک

 قببل سبال دو .گفتنبدمی دروغ کبه شبد معلبوم امبروز که دادند می شعار ها یخیل قبل سال یک

 ایبن اگبر .گفتنبدمی دروغ هبم آنیا که شد معلوم حاال و بودند بیشتر ،دادند می شعار که کسانی

 فرصبت از ایثارگر مناف ، از مجاهد ،کردمی حرکت یکنواخت جامعه این اگر ،نبود ها آزمای 

 این و شدمی تر عمی  ها توطئه ،رفت می فرو تباهی در جامعه .شد نمی جدا ناح  از ح  و طل 
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 هرم بمونرا و .اسبت یخداونبد آزمبای  همبه ها نعمت یا ها مصیبت ،بد یا خوب هایحرکت

 هبا ببدی و هبا بخبوبی را آنیبا و  .(167اعورا  آیوه ) یرجعرون معمهرم واملرنئات بامهلنات

 .گردند باز که باشد بیازمودیم

 ببه احتیباج و دهبدمی تشبکیل را بحبث ایبن روح و شد اشاره که مدها و جزر این دفوای از یکی

 و داشبتیم را انتظبارش کمتبر مبا افتادکه اتفا  ای مسئله :که است این دارد بیشتری توجه و دقت

 اجتمباعی هبایحرکت ایبن ببه ظریب  و زیببا چقبدر قبرآن کبه شبدیم متوجه آن، وقو  از بعد

 کبه راسبت نفا  و چ  نفا  و شد اشاره آنیا به قبال که بودند تعددیم هایگروه .است پرداخته

 اتحباد اینکه علیرغم ،شدند متف  اجتماعی حرکت جریان این در ها گروه این .بودند ما مقابل در

 جنباح همکباری و باطبل اجزاء اتفا  که فرمایدمی قرآن ،باشد افزا قدرت باید جناح در اتفا  و

 همکاری هم با باطل، گروه دو کههنگامی یعنی آفرین، قدرت نه ،تاس آفرین ضع  باطل های

 اتحباد ایبن درون از ،بیافریننبد اضبافی نیبروی و کنند تقویت را یکدیگر اینکه جای به ،کنندمی

 و چب  نفا  جبیه با لیبرالیسم نفا  جبیه .کندمی تسریع را شکست و کرده بروز ضع  نامقدس

 را جبیبه دو و دشبمن دو خداونبد .اسبت حرکبت ایبن مواهب  از ،ندبرافتاد هم با که سانترالیزم

 منمنرزاهلل ،فرمایبدمی کبه قبرآن آیبه ایبن طب  .برداشت اسالمی حرکت مقابل از هم با یکباره
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 خوببان صب  که شد باعث اجتماعی هایحرکت این .(36سوره انفال آیوه ) امطن  م  امخبنث

  .شد جدا بدان ص  از

 ببا بعضبی را پلیدان و  (.36سوره انفال آیوه )بعض  لمی بعضه امخبنث یجع  و ،خبیث ص  اما

 موجبودات از بعضبی اجتمباعی هبای کبوران در کبه کبرده اراده خداوند .درآمیزد دیگر بعضی

 جمبع و کننبد وجمبع متبراکم را اینیا و کرده ترکی  دیگر بعضی با را خبیث جریانات و خبیث

 :فرمایبدمی خداونبد امبا برسبند، اسبتحکام ببه بایبد جمبع از اینیا ؟چرا .بکشاند سقوط به را اینیا

 همبه آنگباه( را خبثا) ورآ گرد هم با و) .(36سوره انفال آیوه ) جهنم سی سنجعمه جمنعا سنرکمه

 .(افکند دوز  آت  در را

 ببا را اینیبا ،اسبت ساخته اجتماعی هایحرکت در را ها خبیث سقوط فرمول نحو این به خداوند

 را یکبدیگر عیبوب ،ببیننبد را هم محاسن اینکه جای به ،شدند جمع کههنگامی و کرده جمع هم

 فبدائی ،خلب  مجاهبدین پیکار، جناح :مانند گراها چ  ؛کنید توجه جال  نکته این به .گیرندمی

 ببا مببارزه محرومبان، حقبو  ،کبارگر حقو  ،دادند می شعار عمری که ها تی  این وتمام خل 

 از طرفبداری شبعار اینکبه بخباطر و ،هبا ابرقبدرت ببا مببارزه ،امپریالیسم با مبارزه ،دارها سرمایه

 لیبرالبی جنباح ببا کههنگامی .بودند کرده جذب جیت این به را ای عده ،دادند می را مجروحین

 صبفت زالبو و کارها مقاطعه و ها دالل و شده تصفیه مخصوص های ساواکی و دارها سرمایه که
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 خودشان صفوف در و داده دست از را شعارهایشان بر  و زر  ،دندش متحد ،شدمی شامل را ها

 دفبا  محبرومین حقبو  از تا پیوسته آنیا به خلوص نیایت با که کسی یعنی .کردند تردید ایجاد

 ببا مقصودش و مطلوب و رهبر و قبله بیندکه می و کرده برخورد وضعی چنین با که اکنون کند،

 .شودمی تردید دچار خود رکتح در اند، ساخته هم با لیبرالیست

 ببا و داده آزادی شبعار ،حرکبات  همبه در و عمر تمام در که جناحی آن طرفداران ،مقابل نقطه

 کبه آزادی واهبی امید به را بارها و بند بی تمام و بود کرده جمع را ای عده آزادیخواهی ادعای

 چب  گبروه یبک ببا کبه نبدبینمی کبه وقتبی ،ببود کرده امیدوار خودش به داد خواهد آینده در

 دچبار ،انبد گرفتبه مشبترک راه و کبرده پیونبد ،انبد تشنه اینیا بخون شعارهایشان در که افراطی

 .شوندمی تردید

 ایبن خبدایا :گویند می و نیستند اینیا از گروهی هیچ طرفدار و گرند نظاره دور از که هم مردمی

 .کبردمی دموکراسبی از صبحبت و زده خبواهی آزادی از دم کبه کسبی گفتند می چه ها گروه

 دیکتباتوری کبه او امثبال و پیکار) ؟کند همکاری تواند می چگونه رنجبر و پیکار گروه با امروز

 دروغ دو هبر پبس !انبد لیبرالیسبم ضبد و داری سبرمایه حذف خواستار و خواهند می را کارگر

 .دارند ادعا فق  و گفته
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 ،شبده جمع و ترکی  یکدیگر با که هنگامی ،شندبا داشته وجود شعار، بیست با ،جبیه بیست اگر

 درون از جبیبه بیسبت هبر و شبده متزلبزل شبعار بیست هر دهند تشکیل را جبیه یک بخواهند و

 دافببع و نامتجببانس مجموعببه ایببن و .شببودمی تردیببد ایجبباد صفوفشببان در و پوسببد مببی خببوی 

 کبه مکتببی میاجم سیل یک مقابل در برخیزند، مبارزه به میدان یک در بخواهند وقتی ،یکدیگر

 و ایمبان و عقیبده و فکبر از خبالی زوایبای داخل و فرج و خلل در سیل های شاخه ،بگیرند قرار

 .کندمی متالشی درون از را اینیا و شده وارد ،تردید های روزنه

 امطنر  مر  امخبنرث اهلل منمنرز دهدمی معنا جال  چقدر که ،آیه این به کنید توجه حال

انفوال آیوه ) بعض لمى بعضه امخبنث یجع  و کند می مشخص را صفوف خداوند (36انفال آیه )

 رئبیس دفتبر ،اسبالمی انقبالب روزنامبه ،همباهنگی دفتر شوند می جمع هم با همه ها خبیث( 36

 طرفداران ،ها طل  سلطنت کجروان، تمام و مجاهد فدائی، ،ملی جبیه ،رنجبر ،پیکار ،جمیوری

 ،داشبتند رونقبی خبوی  ببرای کبوچکی محبدوده در یبک هبر کبه هبا تی  این همه و بختیار،

 مجموعبه کار، پایان هم این .جهنم سی سنجعمه جمنعا سنرکمه دهند می تشکیل ای مجموعه

 .(تکبیر) است اعجاز واقعا .رود می جینم به

 پشبت و کوتاه اما .دارد مطل  شناسی جامعه تحلیل در کتاب یک اندازه به قرآن، سطر یک این

 روز کبه اسبت شبیطانی نیروهبای اجتمبا  همبان ،آیبه تمام مصدا  و کرده بیان را مطل  سرهم
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 شبده جمبع هبم دوره بب ،صبدر بنبی آقبای سیاسی کفایت عدم جریان بعد از ،خرداد ۵۱ دوشنبه

 هبای بچبه اینکه محض به اما کشندمی خون و خاک به را ایران و تیران کردندمی خیال و بودند

 دیبدیم آمدنبد، میبدان به موتورسوار چند سپس و شده پیدا شیر جنوب ایه کوچه از اهلل حزب

 گبم اصبال ،مبردم متقاببل حرکبت شبرو  از بعبد سباعت دو تبا ،خبیث متراکم مجموعه این که

 آزمایشی حرکات که است گویائی تحلیل چه و روشن تاریخ چه این .نداشتند وجود هنّأک.شدند

 .کندمی ارهمو را راه چنین این است الیی سنت که

 منهممروا :فرمایبدمی ،یاببد مبی خبوبی مضبمون رابطبه ایبن در کبه قبرآن آیات از دیگر یکی

 تبا)( 24سووره نحول آیوه ) لمرم بغنرر یمونهم وامذی  اوذا م  و امقنمه یوم کاممه اوذارهم

 جیبل از کبه کسبانی گنباه ببار ببا را خبود گنباه سبنگین بار قیامت روز انکار درنتیجه آنان آنکه

سووره انعوا  ) اخرری وزر وازرة التزر قیامبت در که دانیم می( نیند دوشه ب کردند هشانگمرا

 همبین مطلب  الیبی کیفبر داسبتان در اصبوال .نگیبرد دوش بر را دیگری بار نفسی چهی (164آیوه 

 کبه هسبتند ای عبده اسبت خبوی  عمبل مسبئول هبرکس اینکه با :فرمایدمی خداوند اما .است

 دیگبران اضبالل باعبث کبه هسبتند کسبانی آنیبا و دارنبد بعیبده هم را دیگران اعمال مسئولیت

  .هستند دیگران کننده گمراه و شوندمی
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 خبثبا جبیبه کبه وقتبی یعنبی .کندمی پیدا صد  مطل  این ،خبیث های جبیه اجتما  با رابطه در

 امبروز دارد، بعیبده هبم را دیگبران خبالف اعمبال مسبئولیت عمل، در اینیا از هریک شد جمع

 صبدر بنبی بانبد کبه هرگناهی و شودمی نوشته هم صدر بنی بپای کند خل  مجاهد که هرگناهی

 و سبادات و قاسبملو و صبدام و اقلیبت و پیکبار .شودمی نوشته هم خل  مجاهد بپای ،دهد انجام

 یعنبی .مسبئولند هبم واقعا و جنایاتند مسئول ما کشور در مجموعا ،آمریکا و مطلقا منطقه ارتجا 

 اینیبا بپبای ملبت و دارد بعیبده را هبا جنایبت این مسئولیت ،خبیث راستو  چ  نامقدس جبیه

 .(تکبیر) آنیاست موفقیت وعدم سقوط عوامل از این، و نوشت خواهد

 خبواهران و ببرادران .اسبت خودمان وجود در ،گیریم می فردی آزمای  لحاظ از که ای نتیجه 

 مبورد در و بدهیبد قبرار خدا راه در حرکت و تقوا را محور دارد، وجود دائما آزمای  این عزیز

 کبه بگبوییم باید ،بار مصیبت یا رحمتند و شیرین، یا تلخند آیا اینکه و افتد می اتفا  که حوادثی

 حرکبت خبدا راه در الیبی هدف و اصیل تقوای با که کسانی برای و است کار بعدی مرحله این

 .دارد معنا یک همه ،ها تشکس و ها موفقیت و پیروزی و شیادت ،کنندمی

 کبه باشبیم امیبدوار تبوانیممی بمانبد محفبوظ ،هسبت مبا میان در امروز که ای روحیه این اگر و

 .دارد پی  در را خوی  اصلی راه ما انقالب

 وبرکاته اهلل ورحمة لمنکم واملالم
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 01/5/0631خطبه 

 0510رمضان  8

 مناسقن  و خوارج مهارب :خطبه دوم

 امرحنم امرحم  اهلل بلم

 مهارب خوارج و مناسقن 

 اساسبی هبای بحث از ،بحث این و بود نفا  جریان شد مطرح گذشته بحث در که سومی جریان

 داشبتند، برخبورد ما با مناف  عنوانبه که نفا  مصادی  از بسیاری اگرچه .است روز مسائل میم و

 .اند شده تبدیل خوارج به و هکرد پیدا تکامل خباثت طرف به و ندارند نفا  عنوان ،دیگر امروزه

 تفباوت ماهیت  و است جنگ در ما و با محارب و خارجی امروز ،بود مناف  دیروز تا آنکه یعنی

 روزی تبا منباف  اسبالم در .اسبت دیگبری بنحو اینیا درباره هم اسالمی حکم و .است کرده پیدا

 توانبد مبی ،نگرفته خودب بغی حالت و نکشیده شمشیر اسالم روی به و نکرده شرو  را جنگ که

 زنبدگی  همبه و عبرض و مال و جان و بماند مسلمین مجموعه در و کند زندگی اسالم سایه در

 بدسبت را شمشبیر و رفبت کنبار ببه پبرده و شبد شکسبته نفا  حجاب که وقتی اما ،است محترم
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 محبارب و خبارجی ببه تببدیل ،کبرد جنگ اعالن و ایستاده اسالمی انقالب رودرروی و گرفت

   .کندمی پیدا تعبیر اش درباره ،احکام این تمام و دهش

 و انبد شده تبدیل محارب به امروز اکثرشان ،کنیممی بحث شان درباره مناف  عنوانبه که کسانی

 .دهند می انجام آنیا درباره را الزمه احکام وظیفه حکم بنابر ها دادگاه اکنون

 جامعبه تا دهیممی ادامه و داده بس  فرمودند اتشانبیان در امام که کلماتی به توجه با را بحث این

   .بشوند آشناتر ،اند شده تبدیل محارب به امروزه که منافقینی مسئله با ما

 قرآن زبان از مناسقن  خصوصنت چند

 یعجبرک مر  امناس م  و :فرمودند اشاره قرآن آیه این به هایشان صحبت از بخشی در امام

 ترومری واذا مخصرام مردا هوا و قمبه سی ما لمى اهلل دیشه و امدننا امهنوة سی قومه

 .1امفلاد االیه  واهلل وامنل  امهرث ویهمک سنها منفلد االرض سی سعی

 روی از و رسبند دنیا متا  به راه این از و آورند شگفت به ترا خود دلفری  گفتار از مردم بعضی 

 حضبور از چبون و اسبت اسبالم ندشم بدترین کس این و گیرند گواه خود براستی را خدا نفا 

 قطبع را بشبر نسبل و دهد فنا بباد خل  حاصل تا بکوشد است فساد و فتنه کارش شود می دور تو

 منبافقین خباص صبفات از چندصبفت آیبات این در که ندارد دوست را مفسدان خداوند و کند

                                                           
 215و  214سوره بقره آیات  -9 
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 کبه داده همیبتا مسبئله ایبن ببه آنقدر و شده تأکید نفا  جریان بر قدر آن قرآن در .است آمده

 ببه را فراوانبی آیبات ،سبوره دهیا در بزرگ های سوره در قرآن چرا که بود انگیز تعج  زمانی

 ببارترین خسبارت و خطیرتبرین شبودکه مبی معلبوم عمل در ؟است داده اختصاص نفا  جریان

 اسبت اسالم اسم با ولی ل مخت درجات از ،کفر محتوای با نفا  حریان با جامعه یک در جریان 

 چیبره در ،آمبده منباف  ببرای قبرآن در کبه صبفاتی و ا فن اهرظم این عیان،لبا امروز ما جامعه و

 بودنبد، داده قبرار یبونانقالب طیب  در را خودشبان مختل  انوا  به که ،اسالمی انقالبمخالفان 

 بعضی ،مردم تقسیم در :فرمایدمی پیغمبر به قرآن و است میم بسیار مسئله این و کندمی مشاهده

 که ادعاهائی و دندهمی که شعارهائی و ،زنندمی حرف تو با کههنگامی ،ظاهر بصورت افراد، از

 جبذب را انسبان و اسبت پبرکن دهبان و شبودمی اعجاب باعث و است فری  بسیارظاهر دارند،

 و حباکم جریبان ببا را خصبومت نبو  ببدترین وجودشبان، عمب  و دل تبه در اینیا ولی .کندمی

 خبدا .قمبه سی ما لمى اهلل یشهد و امدنناامهناه  سی قومه یعجبک .دارند اسالمی انقالب

 و خصبومت نبو  ببدترین .مخصرام امردا امرا .گذارنبد می مایه هم او از و گرفته شاهد هم را

  .دارند را توزی وکینه عداوت

 اگبر .مفسبدند کبه اسبت ایبن صفاتشبان از یکبی آمبده اینجا در چندصفتشان ؟کسانیند چه اینیا

 سرعی ،دهنبد مبی ادامبه جامعه در فساد ایجاد برای را تالششان کنند پیدا راه و شود باز ستشاند
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 کبه فسادشبان های نمونه و دارند فسادآمیز حرکت ما تالش و سعی با .هانس منفلد االرض سی

 یهمرک و ،درافتد مردم جان و ارواح با و محصول و کشتزارها با که است این ،آمده هم مستقل

 صبحبت ما زمان منافقین برای و شده زلنا امروز قرآن که است این مثل واقعا ،امنل و امهرث

 مردم جان یا و برده بین از را مردم کشتزار ،کرده فساد که هستند کسانی اینیا :گوید می، کندمی

 مببارزه عنوان تحت ،انقالبی های بدلی و ایران انقالبیون اصطالح به که بینیم می ما .گیرندمی را

 عمبر محصبول .انبد کشبیده آتب  ببه کشور مختل  نقاط در را کشتزار دهیا ،خل  به خدمت و

 یبا کبریبت یبک با را ها خانواده زندگی امید و عمر محصول و سال، یک تمام در کشاورز یک

 کثیب  چیبره دهیبا از چیبره یبک این .کنندمی خاکستر ،مولوت  کوکتل یک با یا نارنجکبا 

 اینکبه آن مصبدا  بیتبرین و ،برند می بین از را نسل اینکه با و کرده رسیمت قرآن که است مناف 

 .انبد مببارزه حبال در بشبریت ارواح و ببا نسل با ،جمعیت یک در آن انفجار و بمبگذاری با اینیا

 مببارزه کسبی چبه ببا آنجبا در اینیبا ؛کردنبد منفجر قم آهن راه سالن در که بمبی مثال، عنوانبه

 در آیبا ؟شوندمی مواجه انفجار با ناگیان اند شده پیاده قطار از که ای زده گجن مردم ؟کنندمی

 مبی چبه قبم زوار ؟اسبت کسبی چبه قبم در ،کننبدمی منفجبر بمب  کبه قم اعظم مسجد آستانه

 جمهروری حبزب مرکبزی دفتبر در ؟خواهند می چه میایند نماز جمعه به که آنیایی خواهند؟

 ،بودنرد کرده هجامع ای  وقف را لمرشان همه که شریف انلان لده یک اسالمی

 ملرائ  به دارند التراضی اگر آنها دانند می هم مناسقن  خود و بودند شده جمع
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 ای  برای بودند شده جمع حزب در کلانی نداشتندکه شک آنها و است دیگری

 مرردم کره گرانی ملئمه با و کنند معامجه را کشور ای  دردهای از دردی که بود

 آنجرا و گذارند می بم  اما ،بوده همن  هم بهث ،کنند مبارزه هددمی رنج را

 و زده حبرف ما با خواست می خداوند امروز اگر یعنی است عجی  واقعا .کنندمی منفجر را

 در کبه آنچبه جبز دیگبری مطلب  آیا ،کندمی معرفی جبرئیل زبان به و قرآن آیات با را منافقین

 تعجب  دچبار انسان که بنحوی ،هستند مدعا پر بسیار اینیا ؟کردمی بیان ،بود گفته گذشته آیات

 گفته آنیا به که وقتی .است اصالحی شعارشان تمام اینیا .الدنیا الحیاة فی قوله یعجبک، شود می

 .مصمهون نه  انما قاموا االرض سی تفلدواال مهم قن  واذا .نکنید فساد شودمی

 فقب  :گوینبد می ،مصلحیم ما که گویند نمی نیاآ و کندمی بیان محکم چه قرآن که کنید توجه

 در را واقعبی اصبالح پبرچم کبه هسبتیم مبا کببود آسمان این زیر و مینا گنبد این زیر در فق  و

   !ایم گرفته دست

 ادعبای ایبن دهنبد، می هم امروز و اند داده اول روز از اینیا که پرکنی دهان و بزرگ شعارهای

 و همینیبا .اممفلردون هم انهم اال :گویبدمی بالفاصله رآنق اما .مصلحون نحن انما .آنیاست

 چقدر انسان آری .الیشعرون ومک  .فیمند نمی خود اما هستند، مفسد( تأکید با) ها همین فق 

 خلب  ببرای خودشبان ادعبای ببه اینیبا آیبا .کنبد مبارزه گونه این که باشد شعور بی و نادان باید
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 را آنیبا هرگبز خلب  ایبن ،گذارند می بم  نماز جمعه تانهآس در که هنگامی ما ؟کنندمی مبارزه

 ببرای کبه گروهی .کنید فکر کمی دنیایتان برای ندارید دین اگر ها عقل بی ای .بخشید نخواهد

 خبرمن ،کنیدمی منفجر بم  آهن راه سالن در آورید، می در پا از بم  با ،کنندمی خدمت شما

 و کبوردلی نتیجبه کبه اسبت افسباد نبوعی همبه اینیا ،سوزانید می را کشتزارها و ،زنید می آت 

 .است شعور نداشتن

 و داشبتند که امکاناتی وجود با کردند نمی عمل اینگونه هم اسالمی غیر مبارزین حتی درگذشته

 گنباه ببی افراد شدن کشته امکان اینکه به خاطر اما کنند، منفجر خیابان در را شیئی ،توانستند می

 سبر از عقبل آنچنبان اسبالمی جریبان مقاببل در خداونبد امبا .دادنبد نمی امانج را عمل این بود،

 بنبی اینیبا ببارز نمونبه مفسدند و پرمدعا هم و داده دست از را شعورشان هم که برگرفته منافقین

 اندیشبه بزرگتبرین امبروز مبن ،کبنم کوچبک را خبود خبواهم نمی من :گفت می که بود صدر

 ؟چه یعنی معاصر هاندیش بزرگترین دانید می ؛معاصرم

 هبم آن و دنیا همه اندیشه ،نه هم خاورمیانه اندیشه ،نه هم ایران اندیشه ،نه هم تیران اندیشه یعنی

 کسبی .داد قبرار قبرن یک یا سال پنج و بیست یا سال ده توان می را عصر) «عصر» بلکه امسال نه

 اسبت یکبی عمبل طبرز آن با تفکر طرز این آیا ،است معاصر اندیشه بزرگترین ،کندمی فکر که
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 آتب  خبرمن و گذارنبد مبی بمب  کبه کبرده برقرار تاکتیکی یا استراتژیک اتحاد کسانی با که

 ؟زنندمی

 .است گویا چقدر و دارد بیان ظرافت قرآن چقدر .الیشعرون ومک  اممفلدون هم نهما الا

 بیان امام یاراتاظ بس  مناسبت به که است نفا  جریان خصوصیات از شد بیان که مطالبی این و

 .کرد خواهیم بحث شده بیان قرآن در که را نفا  جریان دیگر خصوصیات آینده در و شد

 معرفبی مبردم ببه و کرده شناسایی کنندمی قطع را مردم نسل و حرث که را کسانی فرمودند امام

 به دخداون و کردند عمل خوب چه هم مردم و هستند محارب منافقین همین ،امام منظور و .کنید

 ببا انقالبی و صبور و هوشیار و بیدار اینگونه که بیفزاید توفیقاتشان بر و دهد خیر جزای مردم این

 در کبه ناسبالمی هبایجریان و تبلیغات و ادعاها این تأثیر تحت و کنندمی برخورد جاری مسائل

 خبود عسبری حرکبت ببا مبا انقبالب خوشببختانه .گیرنبد نمی قرار است ایجادشده ما جامعه کنار

 در( دارد احتیاج زمانی مرحله چند به مبارزه کردیممی تصور که ما بینی پی  برخالف) توانست

 و ببردارد خبوی  راه سبر از را شبده متبراکم و خبیبث مجموعبه ایبن زمبان، یک و مرحله یک

 ام امروزه و داده بیشتری اوج خود قیرمانانه حرکت به هم ها جبیه در ما رزمنده و سرباز برادران

 (اکبر اهلل) .هستیم فراوانی های موفقیت و ها پیروزی شاهد خارجی و داخلی جبیه در
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 اثبر در ،صبالحیت زمینبه حفب  ببا ،را ها موفقیت این و ها پیروزی این خداوند که معتقدیم ما و

 منحرف ح  مسیر از حوادث مقابل در و دارند ما ملت توده که تقوائی و فداکاری و ایثار روحیه

 .است نموده سازی وسیله ما رایب ،دشون می

 وبرکاته اهلل ورحمة لمنکم املالم و

 03/5/0631جمعه 

 0510رمضان  04

 ها توطئه و مردم ،انتخابات :اول خطبه

 امرحنم امرحم  اهلل بلم

 توانبد مبی شبما عمیب  هتوجب .شبودمی بیبان فشرده و کوتاه مطل  دو قسمت این در بحث برای

 میبان و جمیبوری ریاسبت انتخابات اول، قسمت بحث موضو  و کند جبران را مطال  کوتاهی

 و نفبا  دربباره کبه اسبت مطبالبی بنبدی جمع ،دیگری و است اسالمی شورای مجلس ای دوره

 .است شده گفته قبل های بحث در الیی آزمای 

 ،ریعس و پی در پی انتخابات این که است این دانیم می همه امروز تا که آنچه ،انتخابات مورد در

 امبروزه اگبر شبما .اسبت ایبران اسبالمی انقبالب های ویژگی از انقالب پیروزی از بعد بالفاصله
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 نمبی برخبورد اصبال یبا مبا انقبالب های ویژگی نمونه به ،کنید مطالعه را دنیا های انقالب تاریخ

 هبای صندو  بپای را مردم باشد، توانسته انقالب از بعد که بینید می را انقالبی کم بسیار یا ،کنید

 کشبورهای در سبال دهیبا گباهی .کنبد تثبیبت را کشبور هبای ارگبان مردم نظر با و بیاورد رأی

 چنبین ایبران مبردم امبا .رسبند مبی سباخته پبی  از هبم آن ،انتخاببات به تا کشیده طول انقالبی

 بببه رأی ملببت کبه کردنببد انتخبباب را مطلبوب رژیببم ،انقببالب پیبروزی بعببد از مبباه دو ،نکردنبد

 آن بعبد از مباه چنبد و کبرده برگبزار را خبرگبان انتخاببات بعد، ماه چند .داد اسالمی جمیوری

 و جمیبوری ریاست انتخابات سپس و شوراها انتخابات آن از پس و اساسی قانون برای رفراندوم

 دنیبا تباریخ در منصفانه دیدی با که کردند برگزار را اسالمی شورای مجلس انتخابات آن بعد از

 میبم کبه آنچبه ؟رمزکارچیسبت امبا .است ایران اسالمی انقالب آن از هم افتخار ،است نظیر بی

 :زند می دور مطل  این روی ها بحث و است موفقیت این رمز است

 انقبالب هبر از ببی  مبا انقبالب کبه است این تاریخ در انحصار این و افتخار و پیروزی این رمز

 ،چبین ،کبامبوج ،ویتنام انقالب ازقبیل دنیا های انقالب .است ودهب متکی مردم به دنیا در دیگری

 کنیبد مشاهده که را قبیل این از انقالبیائی و فرانسه کبیر انقالب حتی و آن اقمار و شوروی تمام

 و انبد ببوده انقالب کارگردان( غیره ای کارگران یا روشنفکران) مردم از قشری فق  که بینید می

 ببه ایبران در .انبد گردانبده را کشور انقالب از بعد اندکه هبود قشر همان و داده ادامه هم آخر تا
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 توانسبت نمبی تنیبایی ببه روحانیت اما ،بود نموده ایفا روحانیت را عظیم نق  البته نبود نحو این

 ،پیبرو ببدون و رهبرو ببدون هبم رهببر امبا ،کبردمی ایفا رهبر را اساسی نق  ،دهد انجام کاری

 بببا ،پیبروزی از ببی  انقبالب از پببی  روزهبای در ردممب ایبن مجموعببه نبدارد، کباملی رهببری

 انقبالب سببک ببه و نبامه بب انقالبی دنیا تاریخ ودر پیروزکردند را انقالب ،مبارزه در حضورشان

 خبون تصبفیه با و کرده گره مشت با و شعار و اکبر اهلل با مردم که انقالبی یعنی .کرد طلو  ایران

 دنیبا اقتصادی یروهاین و پلیسی تشکیالت و ها سازمان رینمخوفت از یکی شیادت از استقبال با و

 و مانبد میبدان در انقالب پیروزی از بعد ،سرمایه همین و شکستند هم در را عظیم های پشتوانه با

 دانسبتند، اسشن معهو جا سیاست کارشناس را خود که کسانی اول روزهای یعنی ،اینجاست میم

 اثبرش شبعارها ایبن ماه چند یا روز چند تگذش بعد از و آمده شعار با مردم که کردندمی تصور

 و ایکبمرآ !ترفب خواهنبد بیبرون میبدان زا و شبده سببأ گرفتبار مبردم و داد خواهد دست از را

 گمبان ایبن و حبدس وی اینرکه  دندکر یمتنظ نحوی به را خود مبارزه استراتژی هم ما اننمشد

 درون از و کبرده نفبوذ انقبالب داخبل در کبه دببو ایبنبته اولین اقدامشان ال .بودند کرده حساب

 ببا امبا اسالم وانبه عن معجونی و ریخته اسالمی هتوسپ  در غربی هاییه ما و کنند پوچ را انقالب

 یعنبی آلترنباتیو همیشبه آنیبا امبا خورد سکست حیله نای بدهد. مردم خورد به لیبرالیسم محتوای

 .دارند آماده مرحله هر یجانشین برای جایگزین
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 کبردن رونیبب ببر اساس اما .کنند بیرون میدان از را ملت ای و رهبرانیا  که بوداین  نامشدو فکر 

 جبز ببه رهببران از ورظبمن) رانببره کبردن بیبرون دباش فداکار و زاینده ملت اگر زیرا بود، ملت

 رهببرانز ببا لبتم درون از و نبدارد سبودی( هسبتند دوم درجبه مسبئوالن رهبری یمعظ شخص

 ببرای کبه آنچبه .ودنبب قباطع هبا چیبره و مسئوالن کردن نرویب نبنابرای .دیوشج واهدخ جدیدی

 جنباح دو در توطئبه این لذا .دنکن بیرون صحنه از را مردم که بود این ،بود قاطع اهدافشان پیشبرد

 ،ترورهبا :ها چیره و مسئوالن و رهبران کردن بیرون جناح در ،کندمی حرکت هماهنگ مذکور

 بیبرون ببرای امبا .میایبد بوجود مسائل یلقب این از و داخلی اختالفات و ها کردن نامبد ،ها تیمت

 مبا مردم خوشبختانه و خورده شکست تاکنون که شده چیده وسیعی برنامه صحنه از مردم کردن

 چیبره ایبن اند شده موف  امام پیامبرگونه های هدایت با و پاک اسالمی وجدان و بیدار فطرت با

  .کنند خنثی را ها توطئه آن، بدنبال و سندبشنا را دشمن

 بیبرون ببرای کبه کباری اولبین انقبالب از بعبد و باشبیم داشته یاد به را تاریخی هایحرکت اگر

 شبعارهای صبورته بب کبه ببود ای دلسبردکننده هبای نغمبه شبد، شبرو  صبحنه از مردم کردن

 تراکبت و رسبمی طورببه ریهنش صد از بی  و دهیا .شدمی بلند ها گروهک حلقوم از گرایانهچپ

 ببا امبا قببول، غیرقاببل چپگرایانبه، شبعارهای با را کشور این فضای اهلل شاء ما الى ها شبنامه و ها

 ،نکبرده کباری کارگرهبا ببرای حکومبت ایبن اینکه قبیل از) .پرکرد ،مردم کردن دلسرد هدف
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 و داشبته وجبود چیبره ایبن با آمریکا و اند شده ترمستضع  مستضعفین و مستکبرتر مستکبرین،

 افتادند فکره ب گرایانهچپ شعارهای اینگونه با و (هستند آمریکا عمال از همه و همه پلیس و  تار

 .نببود زیباد توفیب  البتبه .کننبد بیرون صحنه از هستند ما جامعه اکثریت که را مستضع  قشر که

 از مبردم ایبن .دنببود نبدهبدخوا را ما ملت و ما کشور شناسی جامعه اینیا که است این هم علت 

 ایبن از هبائی راه و جمعه نماز و فیضیه مدرسه امام، ،امامزاده ،حسینیه و مسجد قرآن، ،دین طری 

 از و مبردم ایبن ببرای مبانوس غیبر طر  از خواستند می یانای اما .ندبطمرت کشور مسئوالن با قبیل

 را مبأنوس هبایراه همبان یارهشب مبردم ولبی .شبوند وارد دنببود نیامده میدان به مردم که یقطر

 های برنامه بزرگترین از باید که جمعه نماز مراکز ،بود جمعیت از مملو مساجد نکردند، فراموش

 ایبن از دیگبری هبایراه و ،اسبت اسبالم اعجاز و صحنه در مردم نگیداشتن برای ،اسالم اساسی

 اینیبا شبد شبرو  باتانتخا که وقتی و داشت نگه مقاوم و وربص و محکم و اپابرج را مردم ،لیبق

   .پیمودند را غرب معمول طر  ،مردم کردن دلسرد برای

 کبه کردند پافشاری اسالمی جمیوری روی آنچنان مردم درصد ۱18۳ ،انتخابات برنامه اولین در

( نبدندار رای دانسبتند مبی خبود کبه) بعبدی انتخاببات در افتادندکبه بفکبر .لرزاند را آنیا پشت

 ،اساسبی قبانون بعبد و خبرگبان انتخاببات در تحریم اولین دیدید لذا و کنند منکوب را انتخابات

 انقالببی شبعار یبک عنوانببه ،شده شناخته خوب آنیا چیره امروز که مناف ، گروه همین بوسیله
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 .دادند رأی و آمدند همچنان مردم و بود ثمر بی ها تحریم اما ،شد انجام نیست آزاد انتخابات که

 رادیبو از و داشتند اختیار در را مسئولیت بو  و بودند مسئول که کسانی بعد، حلمرا در متأسفانه

 و جمیبور رئبیس اسبم ببه و داشبتند اختیار در کثیراالنتشار روزنامه و زدندمی حرف تلویزیون و

 کبردن ببایکوت ببرای و شبده همصبدا منباف  هبایگروهک ببا ،زدنبدمی حرف دیگر مسئوالن

 فریباد و داد ،ببود آنیبا کردن دلسرد و صحنه از مردم کردن بیرون ایبر حقیقت در که انتخابات

 ریاسبت انتخاببات کبه اجرائبی دسبتگاه همبان صبدر بنبی آقبای دانیبد مبی چنانکه و برآوردند،

 در امبا اسبت کبرده عمبل خبوب کبه گفبت مبی و داشبت قببول بود کرده برگزار را جمیوری

 او هبدف .نبدارم قببول را اجرائبی گاهدسبت ایبن مبن گفبت می اسالمی شورای مجلس انتخابات

 سبمبل  او که جریانی مغرضانه هدف در ،کنیم تردید او شخص سوء هدف در اگر بود، روشن

  .باشیم داشته تردیدی هیچگونه نباید بود

 ،نیست درست شما رأی ،معناست بی انتخابات این بگویند مردم که بود این اصلی هدف و ریشه

 و .کننبد بایکوت را انتخابات دیگری شکل به یا ،اید خورده فری  ینکها یا و اید نداده رأی شما

 .گرفتنبد کاره ب را نیروهایشان همه ،کارکردند معمولی جریان یک از بی  خیلی قضیه این روی

 و برسبند خبود شبوم هدف به اینیا که نداد اجازه مردم هوشیاری و امام قاطع ضربات خوشبختانه

 طریب  از کبه تیرهبائی اساسی هدف زیرا ،شدمی ما انقالب متوجه بزرگی خطر رسیدند می اگر
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 و رأی کبه دنببپذیر شبکلی ببه مبردم ایبن کبه است همین شود می تعقی  شر  و غرب استعمار

 تبا خوشببختانه کبه دادنبد انجبام را عمبل ایبن قدرت همه با و معناست بی صحنه در حضورشان

 .اند نبوده موف  امروز

مقصود از انتخاببات در  :پاورقی) داریم پی  در دیگری ساز سرنوشت انتخابات که امروز حال

 ساز سرنوشت ،البته( باشد. یم یو بزرگوارمان رجائ زیعز دیشی یجمیور سیئانتخابات ر نجا،یا

 هبم را ایبن بگیبرد رأی دیگری اعتماد غیرقابل جمیور رئیس که دارد امکان که جیت این از نه

 نمبی رأی داشبتند، هبم اگبر ثانیبا و ندارنبد کاندیبدی والا ،دانیم می ما هم و دانند می خودشان

 بشبود فعالیت باید ،است قضیه ظری  و دیگر بعد ،مسئله و است روشن و واضح مطل  .آوردند

 مبی چبون کبه کننبد تصبور و شده تفاوت بی ،شودمی انجام که انتخاباتی به نسبت مردم این که

 فکبر ایبن شاید ،کند نمی فرقی باشد زیاد یا کم رای ارمقد ،شودمی انتخاب جمیور رئیس دانیم

 رأی صبندو  بپای و نیست ساز سرنوشت رأیشان که کنند احساس و کرده رسو  مردم ذهن در

 داده انجبام دشبمن کبه است حرکتی ترین لطی  ،است دشمن خواست ترین ظری  این .نروند

 که بگوید دنیا به و کند تفاوت بی ی خو آینده و سرنوشت به را مردم دریچه این از اینکه برای

 .ندارند را مردم احساسات و رای پشتیبانی جمیوری این
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 در شبودمی کبه اسبت حرفبی ترین قوی کنممی تصور فرمودند رمضان ماه از قبل امام ای جمله

 رأی ببار ایبن :فرمودنبد امبام ،ایبد شبنیده تلویزیون و رادیو از مکرر را جمله این کرد، بیان اینجا

 مکلب  جبا همبه در را مسبلمین و مبردم و روحانیبت مجموعه و علما خود و است تکلی  دادن

 انتخاببات ایبن روی قبوی آنقبدر ،امبام چبرا ؟چبرا ،کننبد شرکت انتخابات این در که اند کرده

 میبدان در و داریم امروز ما که مشخصی کاندیدای است مطمئن امام اینکه با گذارند می انگشت

 اظیبار و داده رای او ببه شبیر و روسبتا در ،کنند بیان مطلبی دیگران اینکه از پی  مردم و هست

 امروز که است همین مطل  اما میاورد، رأی ایشان که است روشن و اند کرده اوبه  نسبت تمایل

 خیلبی بباال میلیبون یبک و پبائین میلیون یک .است بسته عدد و رقم به ،اسالمی میوریج بارعتا

 همان قدرت  و بیشتر یا کمتر لیونیم چند با شود می جمیور رئیس ،جمیور رئیس .دارد تفاوت

 و بدانبد بایبد امبروز دنیبا که است این مسئله اما .است مشروعیت همان هم مشروعیت  و قدرت

 رشبد مبا ملبت ،ها افسونگری و ها گری توطئه و هاکاری وسوسه این رغم علی که باشد مطمئن

 . است اسالم سرنوشت به حریص و عالقمند و داندمی را خوی  راه و دارد را خود

 نیسبت تبلیغات امکان اب آزاد شرای  شرای ، چون که شد گفته مجلس تریبون از که دارید یاده ب

 و نیسبت خودشبان رایی کم توجیه برای این و نیست ای ساده حرف این ،یمنمی کن شرکت ما و

 روزنامبه دهیبا و خبارجی رادیبوی چنبدین زامبرو کبه اسبت تبلیغباتی ببه دادن زمینبه ببرای این
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 و بلرزاننبد را مسبلمان ملبت ایبن دل کبه انبد انداخته براه دنیا در امپریالیزم و صییونیزم بلندگوی

 همبان از و همانجبا زننبد مبی حرف هم مجلس تریبون از که همانروزی آنیا .دلسردکنند را اینیا

  .بزنیم گذارندکه نمی و توانیم نمی را حرفمان اما گویند می تریبون

 مبی هبم بباز امبا گوینبد مبی خواهنبد می هرچه دیگر نماینده دویست مقابل در نماینده پنج مثال

 مجلبس تریببون از را مسبئله این همه .بزنیم را حرفمان ما گذارید نمی مجلس این در شما گویند

 غرب و شر  خ  تقاطع نقطه ما که اینجاست .است چنین آنیا برخورد طرز الک اند، شنیده زیاد

 چب  شعارهای از حتی و اند شده مشخص امروز کامال نما چ  های گروهک البته .بینیم می را

 حبرف راسبت قلب  از چب  ببو  ببا و آیبد مبی بر گرایانه راست محتوای دهند می که گرایانه

 و مبردود آن دوی هبر مبا نظبر از کبه چب  اسبم ببه غرب امپریالیسم خاص مفیوم واز ،زنندمی

 آزمبای  هرحبال ببه .کننبد دلسبرد را مستضبع  طبقه بتوانند تا گویند می سخن ،است محکوم

 انتخاببات آراء تعبداد روی دنیبا و شبودمی حسباب آن رقبم روی ،داریبم پبی  در کبه دیگری

 مبن ،کنندمی حساب آن روی تاریخ آینده و امام و مسئوالن نیز کشور داخل در ،کندمی حساب

 تکلیب  کبه کنممبی عبرض تیران جمعه نماز تریبون سخنگوی عنوانبه و مسلمان یک عنوانبه

 کبه گناهی اندازه به تبعات  ،نیست شخصی ورقص یک و فردی گناه یک .است جدی و بزرگ
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 اسبالمی انقبالب و اسبالمی اعتببارجمیوری ،نیسبت شبود مبی مرتکب  خلوت در مسلمان یک

 .خورد می ضربه

 و نویسبندگان ،خطبباء ،جماعبت ائمه ،جمعه ائمه ،انیونروح ،علماء ،شود دقت و توجه بنابراین،

 مبردمه بب را عظبیم وظیفبه ایبن کشبور، سراسبر در سنت اهل و شیعه اعتماد مورد های شخصیت

 تا که همانگونه ،دهند می انجام بخوبی را خود وظیفه باشند، داشته آگاهی اگر مردم که بگویند،

 .اند داده انجام کنون

 روز مسبئله کبه ببر  و آب مبورد در ،شبود داده باید تیران مردم به بخصوص که دیگری تذکر

 همچنبین و شبده بزرگ حساب بی تیران انقالب پیروزی بعد از که دانید می شما .باشدمی است

 ببرای دستشبان زیبادی عبده ،ببر  و آب مصبرف از عظیمبی بخ  کردن مجانی با دانیدکه می

 در هبم آن تیبران ظرفیبت از ببی  بر  و آب هم غیرقانونی های انشعاب با و شده بازتر مصرف

 مبا :گویبدمی نیبرو وزارت .شبودمی وارد سبازمان دو ایبن دوش ببر ببار تابستان یا زمستان فصل

 .هسبتیم کمببود دچبار هم باز کنیممی تصفیه معمول از بیشتر آب مکع  متر هزار یکصد روزانه

 فضباهای کبه هبم انقبالب ضبد اامب ،اسبت ادزیب ریزی آب است تابستان فصل چون مقدار یک

 .کنبدمی مصبرف آب خواهبدمی چبه هر و بندد نمی را شیرها روزها دارد، اختیار در هم زیادی

 را جمعبه نمباز و کننبدمی منفجبر بمب  هبا جمعیت در و سوزانند می خرمن که هائی گروهک



66 
 

 ملبت این آب که نیست میم هیچ برایشان ،زنندمی آت  را زندگی سا جیاد انبار و کرده تیدید

 تبوانیممی ما اما .کنندمی چنین آنیا! بدهند هدر آنگونه ،است مردم این حیات مایه تابستان که را

 تصبمیم لحظبه همبین از مسبلمان، و انقالبی و مستضع  خواهران و برادران شما با ،کنیم مبارزه

 نگذاریبد زببا جیبت ببی را شبیرها و ریختبهن زیباد آب ،کنیبد مراعات را آب مصرف و بگیرید

 را شرنرآب وضرو سواصر  در گرست  وضو هنگام امام که کنندمی نق  همچنانکه

 حرد ایر  ترا مرا اگرر و ماسرت امام او بلنارخوب ،نشود ریخته آب بندندکه می

 بدسرت هرم ای زمننره کره مشرک  ایر  ،کننم مرالات را جوئی صرسه و اقتصاد

 شبیرداری بحب  کبه بگویم باید هم بر  مورد در و .داشت نخواهنم ،دهدمی ضدانقالب

 کبار ایبن و اسبت نمبوده ها خیابان کنار در اچاقیق و نامشرو  های انشعاب آوری جمع به اقدام

 است خودشان ضرر به قانونی بی .باشند اراحتن بایدن شده قطع برقشان که مردمی و است بجائی

   .کرد خواهند چپاول ار شما گذشته مثل ،بزرگ های شکن قانون شد قانون بی کشور این اگر و

 ضبربه شبما مبوردی در اگر باشد، محترم مقررات و حدود بگذارید ،باشد محترم قانون بگذارید

 ،ببر  توانیبد مبی آینبده در ،شود رعایت قانون این اگر .برید می سود مورد هزارها در ،خوردید

 .باشید داشته قانونی و صحیح و سالم بر  هم آن
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 را مطالب  ایبن کبه کسانی همه به رمضان مبارک ماه این در اینکه آن و بدهم هم دیگری تذکر

 کبه قبدر مقبدس روزهبای و قبدر هبای ش  مخصوصا و زمان این از کنممی توصیه ،خوانندمی

 قبرب و جبوار ببه رسبیدن و تکامل و تصفیه و گناهان آمرزش برای الیی نفخه و فرصت بیترین

 محرومیبت کنندکه توبه دارند، هائی آلودگی اگر نکرده خدای و کنند استفاده، است الیی مقام

 . باشبیم داشته دوش بر همچنان را بارگناه ما و بگذرد ما بر مقدس روزهای این اگر است عظیمی

 کبردن پایمبال و خدا راه مقابل در نفسانی هواهای از وگذشت را تقوی ،شوید حاضر مساجد در

 قرآن از کوچکی سوره تذکر را موعظه بیترین من و .دهید قرار خودتان شعار را نفسانی هواهای

 اال .خلرر مفری االنلران انّ .وامعصرر ،امرحنم امرحم  اهلل بلم :فرمایدمی که دانم می

 بامصبر تواصوا و بامهق تواصوا و امصامهات لمموا و آمنوا امذی 

 کاتهبر و اهلل رحمة و علیکم والسالم

 

 03/5/0631 :جمعه

 0510 رمضان 04

 امهی زمایشآ :دوم خطبه
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 امرحنم امرحم  اهلل بلم

 البذین اال .خسبر لفبی االنسبان ان .والعصبر :کتابه فی العظیم اهلل قال .الرجیم الشیطان من اعوذباهلل

 .بالصبر وتواصوا بالح  وتواصوا الصالحات عملوا و آمنوا

 .کرد اهمخو اشاره آن به بحثمان ضمن که ای نکته به خاطر نمودم تکرار مخصوصا را سوره این

 و نفبا  ببه مرببوط بحثیبای بنبدی جمبع ،شده گرفته درنظر بحث قسمت این برای که مضمونی

 .است الیی آزمای 

 :شد روش  مطام  ای  سهرست طوربه امهی آزمایش مورد در

 و انسبان ببه مرببوط مادی جیان درسراسر عام قانون یک عنوانبه که الییست سنت آزمای  -۹ 

 .اسبت محدود نا زمان لحاظ از قانون این .دارد و داشته وجود مکل  اتموجود و انسان زندگی

 کبه شبودمی اسبتفاده قبرآن از .دارد ادامبه قیامبت تا و شده شرو  ابوالبشر آدم حضرت از یعنی

 وتبا .شودنمی نزا  و فساد بی و شیطان بی زمین این هیچگاه و موعود بیشت ،زمین این وقتهیچ

 .دارد وجبود زیباد، یبا کم مقداری با حالت این دارد، وجود انسان و زمین مادی خصوصیت این

 العبداوه بینیم والقینا :فرماید می قرآن کههنگامی مثال است، بدان با گاهی و خوبان با غلبه گاهی

 ببین درگیبری و رنگبی دو و روئبی دو حالبت ایبن که گردد می معلوم .القیمه یوم الى والبغضاء
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 آزمبای  بایبد مبا دنیاسبت دنیا تا و مکلفیم ما باقیست دنیا تا و دارد وجود تدنیاس دنیا تا ،انسانیا

 .دنیاست آینده برای و دنیا برای ،قدیم ،جاری سنتی این و بشویم

 بیبابیم توانیم نمی سندی هیچ ما یعنی ندارد، وجود استثناء باز آزمای  تحت مکلفان لحاظ از -4

 ببوده هبم تبر سبخت آنیبا آزمبای  بلکه .اند بوده عافم آزمای  از اولوالعزم پیامبران حتی که

 نبری اوذی ومرا .کننبدنمی مقدار بی ضعی  بندگان از وقتهیچ را ایوب آزمای  آن .است

 .وذیتا ما مث 

 .بیندمی را آزارها بیشترین پیامبران شخصیت ترین بلندپایه و اولین که دهدمی نشان

 کفار حتی همه برای که است سنتی هم این و .نداریم ءاستثنا هم آزمای  موارد لحاظ از بنابراین

 بیتبرین و انبد شبده آزمای  همه ،هود قوم ،لوط قوم ،فرعون قوم اسرائیل، بنی قوم .دارد جود و

 هبم اخبدود اصبحاب و شوندمی آزمای  کربال اصحاب .اند شده آزمای  هم تاریخ هایانسان

 قببل بحثیبای در کبه دارد مبوارد ایبن در یزیباد آیبات صراحت با قرآن در .وندمی ش آزمای 

 .شد ذکر آن های نمونه

 معینبی زمبان کبه بگویم باید ؟آید می انسان سراغ به آزمایشات این هنگام چه در اینکه لحاظ از

 انهرم اسالیررون .شبود آزمبای  انسبان اسبت ممکبن هرلحظبه یعنی .است قیامت مثل ،ندارد

  .(125توبه آیه سوره  مرتن  ) او مره لام ک  سی یفتنون
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 و مسبلمان انسبان هبر کبه اینسبت آزمبای  سازندگی جنبه مورد در میم و توجه قابل نکته لذا و

 هبر و .اوسبت آزمای  گیرد می قرار او راه در که پیشامدی هر که کند فکر باید ،خدا به متوجه

 یبک ببا ،فقیبر یبک ببا برخورد ،باشد آزمای  است ممکن بد یا خوب ،میاید پی  که ای مسئله

 مبورد در فبداکاری کار، هر برای اقدام سخن، یک نگفتن یا گفتن ،همکار یک با برخورد ،غنی

 برای مصائ  آمد پی  ،ضربه یک زدن ،ضروری موارد در امکانات گرفتن کاره ب پیشامد، یک

 سباز سرنوشبت لحظبه همبان اسبت ممکبن همبه و همبه اطرافیبان و دوسبتان و نزدیکبان یا خود

 .است میم انسان برای آزمای  این که باشد آزمای 

 چنبین هم جمع مورد در .باشد آزمای  است ممکن انسان، یک زندگی تاریخ سراسر :بنابرای 

 مورد در آیات بسیاری قرآن در .شودمی آزمای  جامعه هم و شده آزمای  فرد هم یعنی ،است

 .است آمده افراد یا امتیا آزمای 

 ؟چنلت آزمایش وسنمه 

 قائبل خبوی  ببرای ،آزمای  وسیله برای محدودیتی هیچ خداوند و است دیگری حثب هم این

 و .۹۱ترجعرون ننراو ام ستنه امخنر و بامشر نبموکم و :گویدمی بطورکلی جا یک در .نیست

                                                           
 34سوره انبیاآ آیه  -11 
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 در عبام تعبیبرات قبیبل و از ایبن .00املنئات و بامهلنات بموناهم و :فرمایدمی دیگر درجای

 .است زیاد قرآن

 و آسبمانی حبوادث ،ها زلزله ،ها ارعاب ،تیدیدها و انفجارها داخلی، درگیری و گجن بنابراین

 ،هبا موفقیبت ،ها خوبی دیگر طرف در و ،باشد آزمای  وسیله تواند می همه ،ها مرض و زمینی

 و مکنت که چه هر و علم ،اعتبار و آبرو ،قدرت پول، ،وحسنه مطلوب های تصادف ها، پیروزی

 سبالم انسبان یبک و باشبد، آزمبای  است ممکن کند، استفاده آن از که است بشر برای امکانی

 تمبام ،کندمی برخورد روزگار زیبای و زشت و بد یا خوب ،شیرین و تلخ حوادث با کههنگامی

 گفتبه قببال کبه همانگونه چون باشد، تکامل وسیله و به خدا یرجو وسیله او برای تواند می اینیا

 و مسبلمان کیب ببرای حبال بیتبرین و .مرجعون امننا و .استخد به قرب ،آزمای  هدف :شد

 را کسبی هبر کبه عالیسبت بسیار مقامی این و است تسلیم حال ،قرآن دیدگاه از انسان یک برای

 .نیست مقام این داشتن توفی 

 حبدود و اولیباء و انبیباء را اعالیب  حبد و دارنبد را حالبت و مقبام این ها شخصیت از یشذوذ

 خبوبی ،کبه تسبلیمی حالت ،باشند داشته توانندمی دیگر خودساخته های شخصیت را متوسط 

 بباز کبرده انتخباب که راهی از را انسان ،ها رفاه و ها رنج و ها آسای  و ها زحمت ،ها بدی ،ها

                                                           
 167سوره اعرا  آیه -11 
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 اسبت ای افتباده پبی  معبروف شعر ،کرد بیان جیت این در توان می که شعری بیترین و .ندارد

  :ددار خود در مطل  دریائی که

 پسندد درمان یکی و درد یکی              پسندد هجران یکی و وصل یکی

 پسندد جانان را آنچه پسندم            هجران و وصل و فرا  و درد از من 

 و کنبیم حفب  وجودمبان در مبا را حالت این اگر .است بحث این اصلی محتوای شعر این معنای

 را خبدا لطب  و نکنبیم اعتبراض به خدا و باشیم تسلیم د،میای پی  برایمان که حوادثی مقابل در

 مقاومبت ،اسبتوار کبوه همچبون و آورد درنمبی پبای از را انسبان ای حادثه یا حالت هیچ ،ببینیم

 ،شبده بیبان مبورد همبین در ،ترزل ومرم امجبال تزول .رود مبی باال حوادث مقابل در انسان

 و میاید پی  ها خوشی و ها مرارت و ها یبد و ها خوبی با برخورد با و وسیع میدان در آزمای 

  .کنندنمی ضع  ارظیا ،ها جریان درمقابل ح  اهل و تسلیم و مسلمان و مقاوم هایانسان

 ؟چنلت آزمایش از هدف

 ببه قسبم :گویبدمی قبرآن کبه ببود مسبئله ایبن ببه خباطر آمد، بحث ابتدای در که والعصر سوره

 .است انسان حرکت بستر زمانیکه زمان، شههمی یعنی است عام روزگار، این و روزگار

 راه در (شد خواهد گفته بعدا که غیرازکسانی) انسانی موجودات تمام انسان حرکت بستر به قسم

 خسبران مصدا  ترینبی ؟چیست خسران دانید می .دکنن می حرکت شدن کم و وکمبود خسران

 ذوب ذره ذره کبه ببینیبد و گذاشبته آفتاب در یخ قطعه یک شما که است این آن، مجسم مثل و
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 خداونبد کبه اسبت عظیمبی سبرمایه انسبان کبه بگوییم باید انسان مورد در .شودمی تمام و شده

 زمبانی تناسب  و زمان لحظات به .است رفتن دست از و شدن ذوب حال در سرمایه این ،آفریده

 مگبر .دهیممی ستد از را ای سرمایه یا ارزش ،دهیممی دست از را چیزی ما ،گذردمی ما بر که

 هبای فضبیلت تمام و کنند صبر به تواصی و بح  تواصی ،صالح عمل با و باشند ایمان با آنیائیکه

 و صببورانه انقالببی حرکت و ،صالح عمل و ایمان ریشه با :میاید بیرون کلمه چیار این از انسانی

 تشبکیل مسبائل ینهم را دنیا فضیلت تاریخ اصل در ،باطل شکست و ح  ایجاد و معروف به آمر

  .دهدمی

  .دارند را زمینه این هستندکه ح  به آمر و وصابر فداکار و متحرک مومنان

 :بندی جمع ای  و بهث ای  از پندگنری و ما ممت اما و

 تنزیبه ایبن درکنار .است انسانی تکامل و به خدا رسیدن ،آزمای  میم اهداف از یکی که گفتیم

 کبوران در شبده تصبفیه ارزش ببا فلز و شده آبدیده فوالد و دشومی پاک انسانی که است انسان

 ها ناخالص از ها خالص ؟شودمی پاک جامعه چگونه .شودمی پاک جامعه در ،شودمی آزمای 

 ایبن و اسبت داده انجبام بخبوبی را حرکبت ایبن مبا جامعبه که است این جال  و ،شوندمی جدا

 ایران، همه در تقریبا و اند شده شناخته جامعه لصخا اکثریت و رسانده پایان به موف  را آزمای 

 در ،دولبت در ،مجلبس در ،هبا کارخانه در و کار مراکز در ،ادارات در ،روستاها در ،شیرها در

 امبام خب  و شده شناخته پاک هایانسان ،نیادها در و سپاه در ،ارت  در ،جا همه ،ها وزارتخانه
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 شبده شبناخته تفاوت بی هایانسان اند، شده اختهشن دورو های آدم و پلید های چیره و مشخص

  .اند شده مجزا هم از فاسد هایگروه و سالم هایگروه و

 شبناخت برای شدند، می جمع دنیا پلیس نیروهای همه اگر که ایم کرده دوران این در ای تصفیه

 سبنگ کبه ینیمنبافق .رسبیدند نمی ،ایم رسیده امروزه ما که مرحله این به ،جامعه ساختن فیلتر و

 از جامعبه ببردن بیبرون ببرای امبروز ببه تبا انقبالب اول از کردنبد؟ چبه ،زدندمی سینه به را خل 

 مسبائل منبافقین سبازمان اعضبای تلویزیبونی هبای مصاحبه در اما .کردند تالش انقالب پشتیبانی

 مراکبز بانقال از بعد .کردند نمی فحشاء مراکز در کردند اینیا که کاری ،شده روشن همه برای

 را مبردم دختران بیترین و کرده تبدیل فساد مراکز به را تیمی های خانه اینیا اما شد، بسته فحشاء

 تلویزیبونی های مصاحبه از یکی در را اش نمونه که کردند آلوده و گرفتند ها خانواده بیترین از

 پبنج و پنجباه سبال در را مطلب  ایبن مبا اما دانستند، نمی را مسائل این مردم توده اند، دیده همه

 ببه مبا اصیل انتقادات از یکی و گذردمی چه تیمی های خانه این در که شدیم متوجه و فیمیدیم

 خبوب هبدف ببا و کنبدمی توجیبه را وسیله هدف که بودند معتقد اینیا که بود این گروهیا این

  .بکارگرفت را پلید و کثی  های وسیله شودمی

 در زشبتی هبای وسبیله چه با را مردم های نوجوان ،امپریالیزم با بارزهم اسم به خل  با مبارزه برای

 چگونبه .دهند می جامعه تحویل تروریست و فاسد و پلید موجودی و کرده جمع تیمی های خانه
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 بنبی قیافبه اینیبا کنبار در و شبناخت این از بیتر را حرکتی یا گروه تاریخ آزمایشگاه در شودمی

 خبورده شکسبت هبای یچب کاباره ماهیت و قیافه با که ها ملی جبیه ،ها هماهنگی دفتر ،صدرها

 .شدند شناخته هم است یکی تجری  میدان اطراف

 ببا کشبیدن خبون و بخباک را خدوم انسان صدها و کردن منفجر بم  اتاقی در یا نماز جمعه در

 را جرمبیم انقبالب دادگاه چرا که کنندمی هم اعتراض آنگاه .نیست سازگار ،انسانی شعار هیچ

 در هبم صدر بنی .است نداشته این جز جزائی که صورتی در ؟کرده اعدام به محکوم و محاکمه

 طبیعبی نتیجبه (اسبالمی جمیوری حزب مرکزی دفتر انفجار) انفجار این که نویسد می پیشاپی 

 محاکمه را محارب ؟قانونیست محاکمه نتیجه آدمکشی اینگونه ؛تو سر بر خاک .است اعدام آن

 بمب  انببارآن در و سازندگی جیاد مرکز در که است این اش توجیه کردن، اعدام را رمانمج و

 بسازد؟ را کشور این روستاهای باید که وسایلی از است پر که انباری ؟کنید منفجر

 الیی عظیم آزمای  نتایج بیترین از ،نحو این به و ها چیره اینگونه شدن مشخص ،انقالب از بعد

 آزمبای  از و باشبد صالح فردی یا جامعه که وقتی که است این آزمای  اتثمر از یکی و است

ببه او مبی دهبد و مبا ایبن  روزافبزون هبای توفیب  ،طبیعی عوامل خداوند ،آید بیرون موف  الیی

چون شما مقاومت  :پیروزی چشمگیر را در زندگی مان حس می کنیم. قرآن به پیغمبر می گوید
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و امقننرا یم و بوسیله لشکر رع ، دشمن شما را شکست دادیبم کردید، ما دشمن شما را ترساند

 .سی قموبهم امرل 

سباواک و تمبام نیروهبای جینمبی رژیبم قببل را از جلبوی راه ایبن ملبت،  ، شاه وبا همین حربه

خداوند بیرون کرد و همین حربه امروز هبم ببه کبار مبی رود. بنبی صبدری کبه همبه اش فریباد 

اولین لحظه ای که مشباهده کبرد مجلبس در حبال دادن رای ببه  مقاومت، مقاومت سر داده بود،

عدم کفایت سیاسی اوست در خانه ها مخفی و گم شد و این به جیبت رعببی ببود کبه خبدا در 

 دل  انداخته بود.

اگر او ذره ای شعور و قدرت مقاومت داشت، بیرون آمده سینه سپر مبی کبرد و یبا قیرمانانبه ببه 

ترسی که در دل  بود مانند اسیری در دست مجاهدین خل ، از این  زندان می رفت. اما به خاطر

خانه تیمی به آن خانه فرار کرد. همچنین خود سازمان منافقین، پیکار و اقلیت فدایی که دو سبال 

بود در حال جمع آوری اسلحه و امکانات بودند، مگر هنبگ موتورسبوارهای حبزب اهلل کبه در 

بودند که آنیا با آن همه نیرو، اسلحه، نارنجک، کوکتل مولوتبوف خیابان ها به راه افتادند چقدر 

و آن همه تعلیمات آب شده و به زیر زمین رفتند؟ کجا رفتند؟ امروزه اگر فردی از اینیا سوار بر 

موتور شده و در خیابان ها براه بیفتد و در تاریکی آخر ش  که همه جا سکوت و خلبوت اسبت 
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ی انداخته و فرار کند، ایبن را نمبی تبوان مببارزه گفبت کبه خبود در کنار پاسگاهی، شیشه بنزین

 عالمت شکست و عالمت افول است.

و در مورد ما این همه لط  خداست، آمریکا در طبس و صدام در ریگزارهای خوزستان سقوط 

می کنند، منافقین اینگونه زحمات دو ساله شان به باد می رود و تبدیل به لکه ای در تاریخ ما می 

 تببدیل مافیبا شببه گبروه یبک ببه و دهنبد مبی دست از همیشه برای را سیاسیشان هویت و ندشو

 خبدا .ماسبت مبورد در یخداونبد تأییبد ایبن و رود می دره نحوه این به ها بافت تمام .شوندمی

 احسباس را خبدا رحمبت کبه اسبت موقبع آن ،دیبدم صد  و خیر شما قلوب در اگر :گویدمی

 (تکبیر) .کنیدمی

 ایهرا یرا .کنممبی صببر و تقوى به دعوت قرآن زبان از را عزیزان شما همه باردیگر خاتمه در و

 مببارک مباه ایبن و 00وامهجراره امناس وقودها نارا اهمنکم و انفلکم قوا آمنوا امذی 

 .تقواست این وسیله بیترین ما برای رمضان

 برکاته و اهلل رحمة و لمنکم املالم و

 

 

                                                           
 6سوره تحری  آیه  -12 
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 0/4/0631 :جمعه

 اسالمی جمهوری استهکام لوام  :اول خطبه

 

 امرحنم امرحم  اهلل بلم

 ...هدی ثم خلقه شیئی کل اعطى والذی الرجیم الشیطان من اعوذباهلل ،کتابه فی العظیم قال

 رئبیس دومبین انتخابات روز) اسالمی جمیوری ساز سرنوشت روز ،امروز برای که ای خطبه دو

 مرببوط دوم و اسبت جمیوری های پایه استحکام مورد در یکی :شده گرفته نظر در ،(جمیوری

  .است ماه این و روزها این صاح  ،ابیطال  بن علی مولی به

 مطبرح اساسبی و وار فیرسبت فشبرده مطبالبی اسبت جمیوری استحکام که اول خطبه مورد در

 دشبمنان یأس و مردم در تر عمی  امید و بیشتر نشاط ایجاد برای روزها این کنممی فکر که است

 مبی دشبمنانند، هبای شببکه گرفتبار که احساساتی جوانان و خوردگان فری  نجات مخصوصا و

 و انصباف دیبده ببا کبه دارم انتظار خورده فری  جوانان از بخصوص و ،باشد مفید و مثثر تواند

 .کنند توجه شودمی مطرح بحث این در که مطالبی به تحقی 

 اسالمی جمهوری استهکام لوام 
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 یبک یهشبب ،تشببیه مقبام در بشبر تباریخ نظیبر کبم انقبالب با اسالمی جمیوری که رسدمی بنظر

 موجبود یبک گونباگون هبای تصبیخا از و ببوده رشد به رو و بالنده ،جوان ،سالم زنده موجود

 در را حیبات آثار همه که،زنده موجود یک پیکره مابه انقالبی جامعه پیکره باشد برخوردار زنده

 از یکبی دانیبد می که همانطور .دارد شباهت ،دهدمی ادامه را مل تکا و راه و کرده حف  خود

 ببا و خودکار طوربه که است این جوانی سنین در ،رشد به رو و سالم زنده موجود های خاصیت

 را خطرهبا و کبرده برطرف را خوی  عیوب و نواقص و شده تعبیه او وجود در که الیی هدایت

 و گرفتبه نظبر در را سبالم انسبان یبک اگبر شبما .نمایبد مبی جببران را کمبودهبا و کنبدمی دفع

 نمبوده بحث باره این در هم نظر اهل با و باشید داشته نظر زیر را اش جسمانی حرکت مخصوصا

جامعبه  و اسبت امبروز اتمسبلم از مسبئله این که یابید می در ،کنید مراجعه هم علمی کت  به و

 خبوی  نودر از کنبد مبی احسباس نقصبی و کمببود جبا هبر و دارد وضعی چنین نیز ما انقالبی

 میکروبببی و میبباجم و دشببمن و خطببر هرجببا و کنببدمی جبببران را کمبودهببا و سبباخته ینیروهببای

 و کنبدمی تربیت و آورده بوجود را خاصی نیروهای ،شده وجودش قلمرو وارد که کند احساس

  .فرستد می دشمن آن دفع برای سریعا
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 جمیبوری در امبروز کبه خطبی کبه کنبد قانع را انسان تواند می جال  بسیار منصفانه تحلیل این

 اسبالمی جمیبوری این دوام ،حیات ویژگی این با طوالنی های مدت برای ،است حاکم اسالمی

 .کندمی تضمین را

 آن تخریبی های بم  و انقالب 

 بمب  چنبدین پی  از ،خود خیال به انقالب دشمنان ،شد پا به انقالب این که روزهایی اولین از 

 و لحظبه هبر در خبود دلخبواه طورببه کبه بودنبد منتظر و کرده تعبیه جامعه این درون در ساعتی

 چرکینی های کانون که کردندمی تصور ای .کنند منفجر را ساعتی بم  این زمان از معینی مقطع

 بسبیار خبود تصورات این روی و ،آورد درخواهد پا از را جامعه این آن، عفونت که دارد وجود

 ایبن در کبه مسبائلی اهبم کنیم بیان خطبه یک در توانیم نمی را آنیا همه که بودند کرده حساب

 :کنیممی رسیدگی و کرده بیان داشته وجود رابطه

 غربزدگی بم  -0 

 کبه ای جامعبه بودند معتقد که بود این بودند، کرده حساب آن روی بر بسیار که ای مسئله اولین

 اجانب  نفبوذ و اسبتثمار و اسبتعمار بالی گرفتار قاجاریه زمان اس او از) رنق دو ای یک نزدیک

 همبان از .رود می غرب طرف به جامعه مسیر بخود خود و باشدمی غرب نفوذ ریشه دارای ،بوده

 می را مردم هیجان این بختیار، مثل فردی کردندمی خیال آنیا ،بود مطرح شاه رفتن که روزهایی
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 پیبدا تحقب  آنیبا تصور این اما .رود می غرب سمت به بختیارها طری  از دوباره جامعه و خواباند

 گرفتنبد آرام و شبده امیدوار آمد، بوجود ایران در اول روزهای از که حکومتی به سپس و نکرد

 خبوب که را افرادی و شودنمی عوض چیزی ،اسم از غیر که کردندمی تصور و بود آرام قلبشان

   .ماند خواهند قدرت سر بر شناختند می

 دیگبری جریان به اینیا ،کرد پیدا نجات اول خطر از جمیوری و آمد پی  دوم انقالب که وقتی

 کشبور هبای قبدرت از بسبیاری رأس در مبا اشبتباه ببا ایب خبود محاسبه با که بودند دوخته چشم

 مبا همبه ببرای جریان این و کندمی را خودش کار جریان آن که کردندمی فکر و بود قرارگرفته

 و کنبدمی دفبع معینبی هبای مقطبع در را خطرهبا این چگونه جامعه که بینید می اما است وشنر

 متشکل و کنند جور و جمع را خودشان انقالبی نیروهای و اهلل حزب اینکه از پی  ،اول روزهای

 النبه .آمبد بوجود دوم انقالب ،کرد خطر احساس جامعه که وقتی اما داشت ادامه جریان ،بشوند

 شبد تصبحیح ناگیان ،برد می وتباهی کج طرف به را انقالب که حرکتی و شد تسخیر جاسوسی

 گبر)ا ببودیم مسبائل جریبان در کبه شبما و مبا و .افتادیم راه به انقالب اصلی مسیر طرف به ما و

 بطبن از درسبت دوم انقبالب جریبان کبه دانبیم مبی( داریمن کاری آن به بگویند چیزی دشمنان

 کبه خبالص جبوان نیروهبای و ببود دانشبگاه همبین که جامعه نقطه یک از یعنی ،وشیدج جامعه

 .شد اصالح مسیر و دادند انجام را عمل این بودند ما انقالبی جامعه نمود شکل ترین طبیعی
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 اطراف در دوباره که بود صدری بنی جریان مجموعه و جمیوری ریاست بصورت ،دیگر جریان

 شبکل ببه بالفاصبله را خود آنیا یعنی .کرد جمع را گذشته خورده شکست نیروهای همان ،خود

 در ،نبوتر شبعارهای ببا و دیگبر عنبوان ببا را جریان آن و شدند میدان وارد و کرده جمع دیگری

 رفتبه رفتبه ،چگونبه که بودیم شاهد همه ما و شما هم باز اما کردند علم انقالب اصیل خ  مقابل

 یبک ببا را انحرافبی مسبیر ایبن و چرکین نونکا این و میکروب این و شد هوشیار و بیدار جامعه

 ملبت تبلبور کبه چیزهبائی مجموعبه و روحانیبت ،اهلل حزب ،مردم ،امام مجلس، ،جال  حرکت

 ببار ایبن منتیبی .کبرد تصحیح را انقالب راه و نمود سالم دوباره را پیکر و ریخت بیرون هستند،

 های ریشه از درون، از که بود این همیشه دشمن امیدهای از یکی پس .داشت الزم بیشتری زمان

 را انقبالب و یافتبه ببار انحرافی جریانی و کرده استفاده جامعه کننده منحرف دار سابقه و موجود

 .است خطرات این کننده دفع جامعه چگونه که بینیم می ما نحو این به و ببرد تباهی طرفبه

 جامعه اقتصادی انفجار 

 گبذریم مبی مختصر اینیا از که بودند گرفته درنظر ما عهجام برای اینیا که دیگری ساعتی بم  

 ای جامعبه بودنبد کبرده فکبر اینیا .بود اقتصادی مسائل ،است دیگری جای ما اساسی بحث زیرا

 فرار هم بعد و کرده فرار پی  از ها سرمایه و نداشته اقتصادی کار سابقه رهبران  و مسئوالن که

 ببود وابسته داران سرمایه و کارها مقاطعه و ها دالل تی  رد بیشتر که اقتصادی مغزهای و کندمی
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 باعث بودند کرده بینی پی  قبل از که هم اقتصادی محاصره و اند رفته و شده طرد جامعه این از

 و اقتصبادی مغزهبای نببودن و مبواد و قطعبه و تکنیک نرسیدن مجموعه و شده وضع این تشدید

 پبا از را ای جامعبههر کبه اسبت کبافی ینیباا هبای یبلتحل ببا اقتصبادی محاصبره و سبرمایه فرار

  .دربیاورد

 را ورمت شیلی در ماه چند ظرف در و بودند کرده عمل گونه همین زیادی حدود تا شیلی در آنیا

 منفجبر خبارج از کمکبی ببا را شبیلی جامعبه و رسبانده درصبد سیصد حدود خطرناکی هنقط به

 مسبئله ایبن از دسبت هبم هنبوز و ببود شبده سبابح خیلبی مسئله این روی هم ایران در .کردند

 غبرب مسیر به انحراف جریان هنوز یقینا یعنی ،اند برنداشته دست هم اول جریان از .اند برنداشته

 و گرانبی و تبورم و اقتصباد طریب  از جامعبه انفجبار جریبان ببا و شده تعقی  مختل  جاهای از

 دنببال هبم جریبان ایبن اسبت رغبربد اش تشبدیدکننده عوامبل که قحطی و وکمبود نارضایتی

 و شبکند مبی نظیر کم هایت مقاوم با و صبورانه را مسائل این ما جامعه که بینیم می اما .شودمی

 حرکبت دارای اکنبون جامعبه این که بگوییم و گفته را ارقام و آمار که دارد الزم طوالنی بحث

 پبی  رسبتگاری و فبالح طرفهبب و است پیروزی از قبل روزهای از تر سالم مرات  به اقتصادی

 .رود می
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 ببه کودتبا کبه فیمیدنبد و خبورد شکست کودتا مثل ،بودند گرفته نظر در که دیگری های بم 

 باید داشتند را آن انجام قصد که مراکزی بمباران از بعد و خورد می دردآسمان به فق  امام قول

 کبرد، کودتبا شودنمی مردم بین در و کند اکودت فضا در باید کودتاچی اما بیایند، مردم داخل به

 .شد خنثی هم ساعتی بم  این

 منطقبه ارتجبا  و عفلقبی بعبث و صبدام و دهبدمی تشبکیل را جباری جنگ که خارجی هجوم

 و شبود تمبام ملبت این ضرر به اینکه جای به هم این شدند ما کشور در بم  این انفجار متصدی

 و تسبخیرناپذیر درهبای بصورت دنیا در را وانقالب ملت و مردم و افزود انقالب و ملت اعتبار به

 شبد ملبت همگبامی و همراهی و عظمت و وحدت به ما و ،نمود معرفی ناپذیر شکست نیروهای

 .گردید افتخار باعث هم این که

 هبم ابتبدا از .ببود کشبور تجزیه بم  ،بودند کرده حساب آن روی خیلی که هائی بم  از یکی

 مبی مببارزه مسبئوالن ببا که هائی تماس در ها امریکائی ،پیروزی از پی  ،داشتند تصوری چنین

 ،شبودمی تجزیبه کشبور این رفت شاه اگر ؟برود باید شاه گوئید می چرا شما» :گفتندمی گرفتند

 آن از بزرگبی تکبه هبم باز و ،شودمی متفر  آن از مقداری ،برند می ها روس را آن از مقداری

 ببه که دیدیم و «.بگیریم توانیممی بخواهیم که را هرجا و نداریم نگرانی و افتاد خواهد ما بدست

 با باز و .کردند شرو  را خود کار آذربایجان و خوزستان بلوچستان، گنبد، کردستان، در سرعت



85 
 

 هبم بمب  ایبن اهلل حبزب حضبور و مردمبی نیروهبای و سپاه و ارت  نیروی با و مردم این همت

 .ساخت نابود ار گر توطئه و میاجم اما شد منفجر

 داخمی جنگ و ترور بم  

 حاد تروریسم و کرده شرو  را خود کار جدیدا و هستیم مواجه آن با ما امروزه که بمبی آخرین

 انقالبی هیچ در شاید .بودند کرده رای ب ابتدا در را داخلی جنگ ایجاد بینی پی  اینیا که است

 و نببوده تشبکیالت ببی پیبروزی زمبان در ،اکثریبت نیروهبای حبد ایبن تا دارم یاد به که آنجا تا

 امروز که ها گروهک این شدیم پیروز ما که وقتی .اند نبوده متشکل حد این تا مخال  نیروهای

 کبه هبا سباواکی و هبا فدائی ،ها پیکاری خل ، مجاهدین ،بودند متشکل اندکامال آمده میدان به

 غبارت در هبم تشکلشبان از و نبدبود متشکل همه ،دیگر مخال  نیروهای و بودند شده مضمحل

 از و کردنبد جمبع پبول و اسبلحه توانسبتند مبی چبه هر و کرده استفاده ها کالنتری و ها پادگان

 بانک و بردند غارت به را کشور این ذخائر توانستند می تا ادارات های وگاوصندو  ها صندو 

 .نمودنبد جمع پول و کرده مصادره خودشان سیا  به آن از بعد هم و پیروزی دوران در هم را ها

 دوم لبنبان را ایبران ،کردنبدمی هبا خارجی ،روزها آن که هائی تحلیل در باشید داشته یاد به اگر

 زیباد بسیار انقالب مقابل مسلح نیروی :گفتندمی شناختند نمی را ما جامعه که آنیا و شناختند می

  .است
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 حبدود شباید و ریختبه ها خیابان به منافقین که روزی آن و کردندمی ذکر هم رقم اواخر این در

 را رقم همین هم القب ،کردند قلمداد نفر هزار پنجاه و صد دنیا در را آنیا بودند نفری هزار سه دو

 هبوادار و تماشباچی ای عبده و کردندمی برپا میتینگی دانشگاه در اینیا اگر مثال .کردندمی ذکر

 عظبیم نیبروی چنبین تصبور ببا و دادنبد مبی جلبوه ببزرگ و عظبیم بسیار را آنیا شدند می جمع

 روی خیلبی و ببود میبم خیلبی برایشان مسئله این و نمودند می قلمداد دوم لبنان را ایران مسلحی

 حسبباب زیبباد مسببئله ایببن روی هببم کشببور داخببل مسببئوالن متاسببفانه .بودنببد کببرده حسبباب آن

 در کبه افکبار سبنج  آن در و ببود شبده اشبتباه ایبن دچار هم صدر بنی آقای خود .کردندمی

 عظیمبی محبوبیبت اینیبا ببرای و داده هبائی گبزارش ،بود خل  مجاهدین افکار سنج  حقیقت

 از یکی گفتمی کردمی مصاحبه تلویزیون در که افرادشان از یکی کردید مشاهده و بود ساخته

 خودمبان ببا را مبردم مبا افکارهبا سبنج  آن ببا کبه ببود ایبن نمود شوک دچار مرا که مسائلی

 ایبن آری .ریخبت فبرو را آمالمبان نفرکا   ۵4 جنازه تشییع در عظیم تظاهرات آن و دانستیممی

 .بودند نموده گذاری سرمایه و کرده بسیارحساب آن روی که بود ای مسئله

 دقیقبی اببزار چه که بود بنا ها روس که شد معلوم ،شد دستگیر سعادتی که ابتدا در دارید یاد به 

 آن و کوچبک و قبوی های فرستنده آن و ها میکروفون آن .بودند داده یا و بدهند دتیسعا به را

 دزدی پرونبده مقاببل در کبه اببزاری و دهنبد نمی کس همه به که پلیسی مخصوص های عینک
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 اینگونبه هبم اعتمادشبان مبورد هبای دولبت به حتی که بدهند بود قرار معدوم سرلشکر آن شده

 هبم هبا آمریکبائی را رت تجبا ایبن بعبدا و ،است حساب روی همه ها این ،دهند نمی را وسائل

   .کردند

 و کردنبدمی ذکر د زیا اسلحه، انبارهای ،چریک چندهزار ،میلیشیا چندهزار ،خود گزارشات در

 صبدام ببه کبه هبائی کمبک ،عبرا  جنبگ قبیبل از دیگبری چیزهبای ببا کنید ملزم را اینیا اگر

 حمایت ،مملکت لیبرالی خ  حمایت ،لیونییم یازده حاصطال به جمیور رئیس حمایت ،شودمی

 موسسبات و ادارات از کبه گذشبته رژیبم مجرب نیروهای حمایت ،شده شناخته دارهای سرمایه

 را قبدیم سباواکی شبیوه آن و اطالعبات کبه انقالببی دیگبر طرف از و بودند، شده ریخته بیرون

 روحیبه ببا خواهبد مبی کبه انقالبی و اردگذ نمی فشار تحت و نداده شکنجه را متیم باز و ندارد

 کبه ببود ساده و سیل بسیار اینیا برای ترتی  این به و نحو این با ،نماید برخورد متیمین با انسانی

 رای اسبالمی شبورای مجلبس کبه وقتی و بکشند خون و خاک به را کشور این مناسبی موقع در

 کبه کردند تصور و کرده انتخاب خود ظربن را زمان مناسبترین ،داد صدر بنی آقای کفایتی بی به

 و هسبتند میبدان در کبه هبم چریک نیروهای و ناراحتند همه موضو  این از هم میلیون یازده آن

 همبه پبس ،اسبت خالی که هم مسئوالن دست ،جنگند حال در جبیه در که هم انقالب نیروهای
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 سبخت آنیبا ببود دهرسبی مبا ببه کبه اطالعباتی طب  و است آماده خونین حرکت یک برای چیز

 .افتاد خواهد بدستشان چیز همه روزها همان در و بزودی که بودند امیدوار

 بازداشبت از یکبی پبدر ببا کبه گفتگوئی در نشده بازداشت هم هنوز که ها چیره همین از یکی

 خواهبد خودمان بدست آینده روز چیار سه همین ،نخورید غصه که بود گفته بود کرده شدگان

 مزورانبه تبلیغاتی های شیوه با دیگر طرف از و بودند ر امیدوا حد این تا .کنیممی شآزاد و افتاد

 توطئبه ،کردنبدمی مبتیم را هبا چیبره ،نیسبت بنبدیپا چیبز هبیچ ببه کبه غربی و صییونیستی نو 

 امبام بیبت اینکه قبیل از هایی شیوه حتی .اند کرده خارج ارز اینیا بگویند اینکه برای ،سندسازی

 اگبر خمینبی آقبا احمبد حباج مثال که دیدید می خود ،بدهند نشان خودشان مواف  و ارکن در را

 مبی پخ  زیاد صدای و سر با را خبر این فوری ،داشت مالقات صدر بنی آقای دفتر با روز یک

 کبرد می مالقات را صدر بنی آقای و آمد می قم از امام بیت به وابسته ،جوان فرد فالن یا کردند

 وسیله این به خواستند می ،دادند می جلوه بزرگ مردم چشم در را خبر تبلیغاتیشان بلندگوهای با

 دانسبتیممی خوب ما و آنیاست با است مردم هدایت مرکز که هم بیت این که کنند قانع را مردم

 مخفبی هبای اعالمیه هم با اینجا بودند، اروپا آقایان این که روزهایی همان در آقا احمد حاج که

 هبم با شرای  ترین سخت در و وردیمآ می اینجا به قم از و کشیده دوش به و کردیممی چاپ را
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 یبک امبروز تبا و بودیم هم با ها برنامه همه در که پیروزی بعد از روزهای از و کردیممی مبارزه

  .ایم نشده جدا هم از لحظه

 حبرف و هبا مالقبات کبه نببودیم هبا شبیوه این اهل اما دانستیم می را مسائل خودمان ما بنابراین

 مبردم میبان در را خود اینکه برای کردندمی استفاده ها شیوه این از آنیا و کنیم بزرگ را هایمان

 .بدارند محفوظ هم

 کنبد قلمداد ارت  حامی را خودش هبردک می بکار ای شیوه صدر بنی آقای و ارت  مورد در یا

 فبوری ایشبان ،شبدمی گفتبه مجلبس در ای مسئله اگر ،ارت  مخال  را امام خ  و روحانیت و

 مبی چبه اینیبا دربباره اینجبا در شبما و کشبندمی زحمبت میدان در ها بیچاره این» :که گفتمی

 و بنمایانبد ارتب  حبامی را خودش اینکه برای و بود ارتشی دل لرزاندن برای کلمه این «؟گوئید

 یبک ،شبد پیبروز انقبالب آنکبه از بعد ارت ، باشد ارت  امیح توانست نمی او که دانیم می ما

 انقبالب نفبع به که تظاهراتی و کرده امام امر به که فرارهائی سایه در را خودش شخصیت مقدار

 را خبود موقعیبت و نمبوده حف  بود نگشوده آت  زیاد مردم روی به و شده تسلیم زود و نموده

 بعیبده را فرمانبدهی کبه ببود امبام دریغ بی حمایت بعد و .بود نموده تحکیم حساس روز آن در

 بعبد و ،نمودنبد تقدیمشبان گبل و ریختبه هبا خیاببان به ملت که کرد اعالم ارت  روز و گرفت

 و کردنبد ایستادگی ارت  انحالل شعار مقابل در رفتند جا هر که بود روحانیت دریغ بی حمایت
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 و خلب  مجاهبدین کبه شبده چبه اکنبون کوبیدنبد، مشبت ارتب  انحالل شعاردهندگان دهان بر

 ،انبد شبده پیمبان هبم صبدر بنی آقای با اکنون و دادند می را ارت  انحالل شعار که ها پیکاری

 ؟هستند ارت  حامی

 صبدر بنی آقای ما با ؟ارتشند مخال  نمودند حف  را ارت  نحو این به که امام خ  نیروهای اما

 ایبن ببا و ببود تبهگرف به خبود را ارت  های تکنسین و ها اداری حتی ،پلیس و ارت  امیح قیافه

 کنبدب جبدا انقبالب از و مردم از را نیروها واین ،نیروها این از را ملت خواست می ناصحیح شیوه

 و شبیادت و فبداکاری ببا جنبگ در را خبود پایگاه آخرین ارت  و خورد شکست بحمداهلل که

 امبروز امبا .دهبد انجبام بخبوبی را میبم این توانست نمی تبلیغ با و زبان با یعنی ؛کرد تأمین خون

 خواسبت مبی صدر بنی و دهدمی خون و جنگد می انقالب  و دین و میین برای او که داد نشان

 .نمود می رفتار امام خ  علیه زمینه این در و بگذارد خودش حساب به را ها فداکاری این همه

 دچبار را رکشبو و انداختبه راه به خون حمام آقایان بودکه مساعد کامال ها زمینه تمام حال هر به

 همبه ببینبد انسان که است ک  دشمن و انگیز اعجاب و غرورآفرین خدا به کنند، داخلی جنگ

 مشبکل و هستیم جنگ حال در ما که شرایطی در و شده جمع اسالمی انقالب علیه بر عوامل این

 نیروهبای همبه و داریبم را ضبع  شبرای  همبه ایبن و جمیورمان رئیس عزل و اقتصادی مسائل

 در نتواننبد هبم سباعت یبک حتی اما کنند، برپا تظاهراتی بخواهند و بدهند هم به ستد مخال 



91 
 

 و ارعباب را مبردم مرتب  کسبی؟ چبه ببا و چیبز چه با خیابانی جنگ و کنند مقاومت ها خیابان

 و خباک ببه را جمیبوری ریاست دومین انتخابات روز) مرداد دوم روز که گفتند و کرده تیدید

 ای ،هبا پیکباری ای، ۹۵هبا اقلیت ای ،ها میلیشیا ای رفتید؟ کجا اما ،وبخ بسیار .کشیم می خون

 مساجد و آمدند ها خیابان به قبل روزهای از بیشتر که مردم این ،ها کن درست راهی سه و بم 

 بودید؟ کجا شما ،بود گذشته انتخابات ازهمه متراکمتر که هم رأی صفوف و پرکرده بیشتر را

 را خبود ،خبودش ،است بالنده و جوان ،است سالم جامعه این :تجاس همین مطل  اساس ،آری

 کبرده حرکبت سریعا ،ندارد قبلی سازماندهی به نیاز و ساخته برطرف را کمبودها ،کندمی تامین

 ،بسبازد چرکینبی کانون بخواهد و شود وارد میکروبی اینکه محض به .رسدمی هدف به سریعا و

 بیبرون را اش الشبه ،برنبد مبی بین از را میکروب و هکرد حرکت مردم سوی از میاجم نیروهای

 انقالبی نیادهای است بوده نحو این به انقالب این تاریخ اصال .سازند می سالم را پیکر و انداخته

 ،بودیم فکرکمیته نه ،شد پیروز انقالبمان که روزی خدا به ما ،ببینید را آنیا آمدن بوجود شکل و

 حبزب فکر نه و اسالمی های انجمن این فکر نه و پاسداران سپاه فکر ونه سازندگی جیاد فکر نه

 دیدنبد کبم کبه هرچبه مبردم و ببودیم نکبرده سبازماندهی ،نبودیم هاحرف این فکر به هیچ ،اهلل

 .آوردند بوجود خودشان

                                                           
 منظور فدائیان اقلیت است -13 
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 پلبیس نبه کبه را میلیبونی پبنج تیران این و گرفته بدست اسلحه مردم خود ،انقالب اول روزهای

 تباریخ در ،خودش حد ترین پائین در جنایات آمار که نحوی به نمودند حف  ،یتیامن نه و داشت

 چبون ؟ببود جیادسبازندگی فکر به کسی چه اصال .دارد وجود هم امروز تا و آمد بوجود تیران

 کنبد تبأمین را نیازشبان توانبد نمبی ما اداری پیکره و نیازمند و مظلومند روستاها که شد احساس

 ،متبدین ،اللیبی حبزب ،الیب  جبوان صبدهزار ببه نزدیبک امروزه و آمد بوجود جیادسازندگی

 طورببه کبه ای جامعبه .خدمتنبد حال در و شده روستاها وارد کم حقو  با یا حقو  بی ،مخلص

 .است اینگونه ،کندمی تامین نیرو ،خودکار

 محکبم را جبیبه کبه اسبت جبیبه در مبردم ایبن حضور که دارد اعتراف ارت  ،جنگ مورد در

 ،مبردم حمایبت ،بعبد از انقبالب و نببود جنبگ آمباده گذشته شرای  خاطر به که ارتشی ده،کر

 صبورت مبردم خبود بوسبیله هبم جبیبه پشبت تبامین .کبرد ر فبداکا و مجاهبد اینگونه را ارت 

 کبم کبه هرچبه .ناظرنبد و داشبته حضبور سباعت مثبل ادارات در اسالمی های انجمن .گیردمی

 ضدانقالب نیروهای و شده مطرح تروریسم مسئله که هم امروز و دساختن مردم این خود ،داشتیم

 بسبیار ایبن و کننبدمی فعالیت خودشان که هستند مردم این باز ،بیایند میدان به خواهند می مسلح

 و قصببات در که نبودیم پاسدارانی سپاه تشکیل فکر ،انقالب اول روزهای هرگز ما .است جال 

 و نبداریم سباواک ما که است درست ،باشد داشته حضور مرزها و دورافتاده شیرهای و روستاها
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 مهرارب هرایگروه وقتی امروز اما مخبالفیم روش آن با ما ،باشیم داشته که خواهیم نمی

 یرک قناسره ،کننرد سعامنرت دهری هرکوره و مهمه هر و شهر هر در خواهند می

 (اکبر اهلل) .کنندمی سرار اهلل بلم از ج  مث  شودمی پندا که سپاهی

 ملبت ایبن که است این استحکام اصل .کنیممی بحث اسالمی جمیوری استحکام به راجع ،آری

 یبک همچبون .آورد مبی بوجود خود را دفا  نیروی و کرده تامین را ضع  نقاط و است زاینده

 آهن ،ثمر بی و زده سندان به مشت ثمر بی مخالفان که دهدمی نشان جامعه شکل اما ،سالم پیکر

 چه که ایم شناخته زندان در ما را اینیا ،گویم نمی چیزی اینیا رهبران از البته من .کوبند می سرد

 تلویزیبون در کبه اینیبائی ببه ،هاسبت جبوان به من خطاب اما .هستند منطقی بی و لجوج عناصر

 ،سبوختم ،شبده گرفتبار اینگونه که جوانی برای من و زدند آت  مرا قل  که کردندمی مصاحبه

 از بسبیاری بازکننبد، هبا جوان این برای را بازگشت راه که کنممی تقاضا قضائی مسئوالن زا من

 اجبازه بیفتنبد، تعصب  و لجاجبت ببه کبه نشبود رفتبار طبوری سبالمند، و اند خورده فری  اینیا

 ببه ،گبویم مبی هبا جبوان ایبن ببه منصبفانه من .باشند داشته محترمانه بازگشت راه اینیا دهندکه

 چنبد و بکشبید را ماهبا از تعبدادی کبه شدید موف  شما کنیم فرض :اند خورده گول که افرادی

 ای بیبره چبه شبما برای شودمی چه آخر، ببرید بین از را مردم از ای عده و سازید نابود را چیره

 ایبن خبوب آموزهبای دانب  ایبن ،جیباد ایبن سبپاه، ایبن ،جمعه نماز این ،مردم این ؟بردارد در
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 ؟کنید حکومت کشور این در شماها دهند می اجازه اینیا آیا ،ها کمیته این ،اسالمی های انجمن

 ،هبا لیببرال ،وابسبته دار سبرمایه ،شده تصفه اداری ،ساواکی و دینیبب را هایتان همپالکی شما آخر

 سباواک ،ببود ارتب  کبه روزی آن ؟پبذیرفت خواهنبد حکومت برای مردم را جمعی چنین آیا

 کبه اکنون .ریختند بیرون را آنیا خالی دست با مردم این بود چیز همه دبو آمریکا های پول ،بود

 اسبدارهاپ دارد، وجبود مسبلح شده تربیت ای عده مسجدی هر در و هستند مسلح خود مردم این

 کنیدمی پرت نارنجک اگر و گرفته را شما خودشان مردم دارند، حضور برزن و کوی هر در که

 خواهیبد مبی شما آیا .کنندمی ایستادگی شما مقابل در بتوانند هک ترتی  هر و گیرندمی دست با

 ؟کنید حکومت مردم این بر

 بباز مبرداد 41 بعبد از دوران ماننبد جریبانی ببرای را راه شوید موف  است ممکن محال فرض به 

 و پلیس این و ارت  این و است بیدار دیگر ملت این زیرا است، ممکن غیر هم آن البته که کنید

 چنبین گذارنبد نمبی هرگبز انقالبنبد طرفبدار کبه نیروهائی این و ماست با اکنون که اهیسپ این

 تبامین جریبان آن در راهتبان و فکبر هبا جبوان شبما آیبا ،آمد بی  هم اگر و بیاید پی  جریانی

 کشبتن ببا اندازیبد؟ می راچ و کجا نارنجک ؟هستید طرف کسی چه با که کنید فکر شما ؟است

 دیبر هنبوز .بکنیبد خودتبان از بایبد کبه اسبت سئواالتی اینیا ؟شوید پیروز خواهید می کسی چه

 هبزار دوازده که وقتی .است ابیطال  بن علی حضرت حکومت دنباله ،حکومت این .است نشده
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 ببه و فرمبود سبخنرانی آنیبا ببرای امام بجنگند او با که بودند شده جمع نیروان در خوارج از نفر

 بخواهیبد کبه هرجا فرمود آنیا به و شدند متفر  آنیا از نفر هزار تهش حداقل و هزار ده روایتی

 هبزار چیبار یبا دو .برویبد بصبره و کوفبه ببه یبا آمده پرچم ین زیرا توانید می بروید، توانید می

  .شدند کشته و ماندند ،نپذیرفته نفرشان

 گرفتبه را شبما ببینیم هاینک از سوزیم می واهلل .نیستیم تشنه شما خون به ما ،هستیم همینطور هم ما

 مبا چشبم نبور شبما ،کشبورید ایبن نیروی شما ،هستید کشور این آینده شما ،برند می زندان به و

 کسبی چبه ببا ببینیدکبه و سباخته مطبرح خود برای را سئواالت این و کنید توجه و بیائید ،هستید

 ما کردن بیرون به موف  و دانید می مرتجع و بد را ما گرا ؟چیست کارتان نتیجه و کنیدمی مبارزه

 در که گویم می منصفانه خود بنده ،رویم نمی بیرون که هم ما .رسد نمی شما به نوبت که شدید

 امکبان کبه کبردم رشبد شبرایطی در من .بیترند هم بنده از که هستند نفر صدها قم علمیه حوزه

 اجتمباعی شرای  منتیی ،باشعورترند و تر متدین من از و هستند باسوادتر من از و بود کم آگاهی

 در مبن کبه هبائی حبرف ایبن .گیرندمی را بنده جای شوند معروف اگر ،نساخته معروف را آنیا

 را ای خامنبه آقای شما حال .کنند بیان توانندمی من از بیتر قم های طلبه از خیلی گویم می اینجا

 دسبته بب چیبز چه ،کنید ترور را دیگر کسان ،کنید ترور اصفیان در را بیشتی آقای .کنید رورت

 ایبن ببا شبما ؟دیدید اصفیان در را بیشتی االسالم حجت جنازه تشییع منظره شما آیا ؟آورید می
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 کرده ترور شما که فردی شیادت در پدرشان عزای مثل که مردمی ؟بکنید خواهید می چه مردم

 ایبن ببا ،بود هم ح  منطقتان اگر ؟کنید کار خواهید می مردم این با .کوفتند می سرشان به بودید

 کبه هبم حب  پشبتیبان ،رویبد نمبی کبه هبم حب  راه ،ندارید که هم ح  منط  ،باختید می عمل

 :گفتنبد .گوینبد مبی دروغ شما به هم رهبرانتان گوئید، می هم دروغ ،هستید هم ضعی  .ندارید

 در ابباتانتخ روز گفبت هبم اسبرائیل رادیو ،کنیممی خون حمام را ایران (انتخابات روز) امروز

  ؟شد چنین آیا گفت را همین هم لندن رادیو ،افتد می راه به خون حمام ایران

 رأی حبال در یا هستند ها خیابان در همه و شدند جمع نماز جمعه در دیگر روز هر از بی  مردم

 - ،آوریبد مبی خبود سبر ببه شبما کبه است بساطی چه این خواندن، نماز حال در یا هستند دادن

 ایبن امبا .اندازیبد می تأخیر به را انقالب روز یک و -داری می ما زحمت و ریب می خود عرض

 و گونره امام ،رهببرش ،خورد نمی شکست آسانی به جمیوری این ،است مستحکم جمیوری

  ،جامعه یک سامم پنکره همچون و بندارند مردمش ،کندمی حرکت گونه معصوم

 مرا نظامی ننروهای و کنندیم تأمن  را خودشان زنده و بامنده سامم موجود یک

 مادرهرا .هلتند ما اطاللاتی ننروی مردم ای  اما نداریم ساوا  هلتند، قوی هم

 مرو آنقردر ،ننلرت کرم موارد چنن  ای  و دهند می مو سپاه به را خود های بچه

 چنرن  تراری  کجرای در شما .رسند نمی آنها تعقن  و رسندگی به که اند داده

 کنند؟ مبارزه خواهند می کلی چه با ؟کنندمی پندا ننروئی
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 چریبک جامعهاگر .باشد دریا در ماهی یک مثل باید چریک که است این مسلحانه مبارزه الفبای

 آمبد و رفبت ،خواهبدمی امبن خانبه چریبک ؟کنبد زندگی تواند می چگونه چریک ،نپذیرد را

 امبا کننبد، تبأمین باید ردمم را اینیا، دارد تدارکات به احتیاج و خواهدمی گاه مخفی ،خواهدمی

 را شما بروید هرجا و کنندمی تان معرفی و کرده شناسایی را شما مردم روید می پارک به شماها

 اینگونبه را صببور و فبداکار مبردم ایبن چرا و دهید می زحمت خودتان به چرا .کنندمی دستگیر

 را خودتبان هبای خبانواده چبرا و ؟سبازید مبی شاد خارج در را ما دشمنان چرا و ؟کنیدمی متأثر

 ،مسئولیت سطح در مسلمانی هیچ دهید، ادامه را شرارت یدهبخوا اگر بدانید ماا ؟کنیدمی عزادار

 حفب  را شماها اینکه خاطر به بگیرد ندیده را شیید همه این خون که دهد ح  خود به تواندنمی

 (.اکبر اهلل) است ممکن غیر این کند

 خردا به قلم شوندمی مقاومتر و تر مهکم مردم ای  ،کنندمی شما که جنایتی هر

 جمهروری حرزب شرما .نگنریرد اطاللات غمط های ازکانال .است همننطور که

 مراجعره مرا به مردم چقدر آن از پس که داندمی خدا ،کردید منفجر را اسالمی

 ایرم داده دسرت از که ننروهائی بجای حاضرند که داخ  از ،خارج از .کنندمی

 بنشرتر استقبامشان مردم چقدر انفجار ای  از بعد که داندمی خدا و .ندکن خدمت

 .شد
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 و نوشبته دیوارهبا ببر سبال دو شبما کبه شبعارهائی و آمبده ها خیابان به مردم که بینید می امروز

 این مردم این .اند نوشته انقالبی شعارهای آن جای به و کرده پاک بودید کرده آلوده را دیوارها

 مبی و زننبدمی رنبگ .ندبمیسبا را دیوارهبا ،کننبدمی صرف را وقتشان آورند، می رنگ ،چنینند

 احلاس که روزی آن از مردم ای  .هستید بزرگ اینقدر که مردم شما بر آفرین و نویسند

 ارلراب و تهدیرد که روزی آن از ساختند، ممموتر را ها جمعه نماز ،کردند خطر

 بره بنشرتر مرردم اندازند می بم  عهنماز جم در که پراکندند شایعه و شد شروع

 نمری خارج صهنه از مردم ای  که است ای  نشاندهنده ای  و آمدند جمعه نماز

 از دیگرر برار و سهمنرد نمی که متاسفنم و سهمند نمی و کورید شمائندکه و شوند

 جامعرهء آغرو  کره بداننرد و بازگردیرد اسالم دامان به که کننممی تقاضا شما

 .است گشوده شما برای پدرانه انقالبی

 بودکه طامقانی اهلل آیت مرحوم با جمعه نماز این شرو  .شودمی ساله دو نماز جمعه هفته این

 خبدمات  از یکی که بزرگ خدمات همه آن با بزرگ مردی ،نبریم نام ایشان از که است حی 

 از باید و دارد ح  ما اجت این بر هرحال به اما بود امام دستور با البته که است نماز این شرو  هم

 نمباز نای برگزاری دار عیده منتظری اهلل آیت ایشان از بعد .نمود قدردانی و کرده یاد ایشان

 و سرنگر در همنشه مجاهد و لزیز برادر سپس و بخشبیدند آن به بیشتری اعتبار که بودند

 و طپرد مری شرما بررای قمربش ،قمر  بنمارستان داخ  از که ناپذیرمان خلتگی
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 روز ببه روز اهلل شاء ان و .بخشند نماز ای  به دیگری حال ،دارد را شما دیدار آرزوی

 .خواهدشد اضافه است انقالب حاف  اصیل های برنامه از یکی که اجتماعات این عظمت بر

 قبرآن روح ببا و کنممبی یبدتای قبرآن از ای سبوره ببا را هبایم صبحبت همه هم ثبح آخر در و

 :است داده ما به را وعده این قرآن که کند پیدا بیشتری راث هاحرف این که خواهممی

 النباس رأیبت و ،والفبتح نصبراهلل جباء اذا ،الرحیم الرحمن اهلل بسم ،یمالرج الشیطان من باهلل اعوذ

 .توابا کان انه واستغفره ربک بحمد فسبح ،اجافوا اهلل دین فی یدخلون

 اسبتغفار خاصبیت گیبریم مبی بحبث ایبن از که ای نتیجه و کنید ستای  را خدا و کرده استغفار

 حرکبت کبه ای جامعبه اصبال و باشبد نبواقص و کمبودهبا کننده جبران باید استعفار یعنی است

 انگناهب از رمضبان مباه در کبه بایبد و اسبت اسبتغفار حبال در دائما دارد تکامل به رو و انقالبی

 بخشبد می را شما خداوند که کنید استغفار منحرفان ای شما و نمود استغفار اجتماعی و شخصی

 برهبه و زمبان ایبن در اینکبه از کنیممبی ستای  را خدا هم ما و ،نیست بسته شما روی به درها و

 .بشویم آسمانی اسالمی انقالب یک دار پرچم بتوانیم که داده توفی  ما به تاریخ حساس

 برکاته و اهلل ورحمة لمنکم املالم و
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 0/4/0631جمعه 

 0510رمضان  00

 تکرار تاری  دوران امام لمی اب  ابنطام  در دوران انقالب اسالمی  :طبه دومخ

 امرحنم امرحم  اهلل بلم

 ،باشبدمی السبالم علیبه ابیطال  بن علی امام حضرت مقدس وجود مورد در ما بحث دوم قسمت

 را خطببه دو هبر که بود این ح  ،دادیم نمی اهمیت اسالمی جمیوری استحکام بحث به اگر که

 احتمباال کبه مضبامین ایبن هسبتندکه این خواستار مولی یقینا اما .کردیممی بحث مولی مورد در

   .شود مطرح ،شودمی منحرف جوانیای صالح موج 

 ایران اسالمی انقالب دوران در ابنطام  ب  لمی امام دوران تاری  تکرار

 تباریخ و ببا بنویسبیم هتحلیلگرانب را ابیطالب  ببن علبی دوران تباریخ که شویم موف  روزی اگر 

 و مردم با اما دارد اسالمی جمیوری انقالب تاریخ به شبیه تاریخی ،کنیم مقایسه خودمان انقالب

 از زمبان آن رهببر کبه اسبت ایبن زمبان این با زمان آن تفاوت و نبودند خوب شما مثل که ملتی

 ایبن و اسبت خداونبد طبرف از منصبوب و معصبوم امام او .است تر عالی و باالتر زمان این رهبر

 االنصباف و الح  زمان این مردم اما .نیست هم معصوم و است امام آن نای  و امام فرزندان رهبر
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 فردشان فرد که نیست این منظور .بیترند ،کردمی حکومت آنیا بر ابیطال  بن علی که مردمی از

 داشتند وجود یاسرها وعمار مقدادها ،ابوذرها ،هامسلمان زمان درآن زیرا بیترند زمان آن افراد از

 و کنیممبی زنبدگی آن در ما که است ای جامعه پیکره آن ،ما منظور بودند، معصوم تلو تالی که

 اذیبت آنقبدر را علبی و نمودنبد خبون از مملبو را علبی دل که اجتماعی پیکره از رفته هم روی

 و امبام ببه حتی و است زپیشتا جامعه این چون و است بیتر ،بگوید هچا به را دل  درد که کردند

 ببه داوطلبانه مردم این .بپذیرد باید دنیا تاریخ که است واقعیتی این .دهدمی روح مسئوالن و رهبر

 ببن علبی امبا ،نیستیم آنیا جذب به قادر ما که است زیاد داوطل  آنقدر و روند می جنگ میدان

 .ببرد میدان به آنجا از و کرده عجم ۹2نخیله در را مردم بتواند تا شدمی خون دل  آنقدر ابیطال 

 بودنبد عبارت که داشت وجود او وحکومت على مقابل در جریان سه و حرکت سه که دانید می

 بیعتشبان و دشکستن را پیمانشان و خود عید که کسانی یعنی ناکثین .مارقین و قاسطین ،ناکثین :از

 از تیبر خبروج ببه که همانگونه ،رفتند بیرون دین از که آنیا یعنی مارقین و .زدند هم به علی با را

 ببه اشباره قاسبطین و ،اسبت شبده تشببیه شبودمی دور سبرعت به و گردد برنمی دیگر که تفنگ

 حکومبت شرو  از بعد ماه ش  اول جریان( س قِ از نه است  سقَ از قاس ) ستمگراست معاویه

 ش  سر بر ناکثین و ردندک بیعت(  ) علی با مردم الحجه ذی ماه در .شد شرو  ابیطال  بن علی

   .نمودند جنگ اعالم ابیطال  بن على علیه و شکستند را بیعتشان و شده جمع بصره در ماه

                                                           
 نخلستانی در کوفه -14 
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 کبرده حرکبت مکبه از اینیبا شبنید کبه ببود مدینبه در امام که اینست فو  مطال  بیان از منظور

 و گرفتبه را اینیبا اهر جلبوی بیائید ما همراه که مدینه مردم به داد دستور ،روند می بصره طرفبه

 دعبوت نفر پانصد فق  .کنندمی پا به فتنه بروند بصره به اگر که برسند بصره به اینیا ندهیم اجازه

 اول شبما باید و است داخلی فتنه این که گفتند و نشسته دیگران .پذیرفتند را شده بیعت تازه على

 بتوانبد تبا نمبود حرکبت سرعت به لیع ،کنیم همراهی تو با ما تا کنی دور خود از را عثمان قتله

 و زد اردوگباه غار ذی در ،اند رفته و شده رد آنیا که شد معلوم راه بین در .بگیرد را آنیا جلوی

 در عثمبان زمبان از اشبعری ابوموسبی ،بیایند کمک برای مردم کوفه از که فرستاد پیغام کوفه به

 حرکبت از کوفبه در و ببود نپذیرفتبه را علبی عبزل او اما کرده عزل را او علی و بود حاکم آنجا

 ببه را دیگبران و(   ) حسبن امبام و اشبتر مالک شد ناچار امام .نمود جلوگیری علی بسوی مردم

 کمبک ببه و کردنبد جمبع را نفبر هزار دوازده یا هزار هفت زحمت به و رفته آنیا .فرستاد کوفه

   .فرستادند ابیطال  بن علی

 کردن سرکوب بخاطر عده یک آوری جمع برای که است دهش بیعت تازه معصوم امام على این

 و مبرد و زن ،بفرمایبد اشاره امام گر ا ،مردم شما اما .افتد می زحمته ب اینگونه ،شیر یک طغیان

 سبرکوب خوبی به را اول جریان علی اکبر اهلل) آورند می هجوم میدان به همه پیر و جوان و بچه

 کبه نافرمبانی آن با دیگر مدینه ولی .شد و آرام بصره از خیالشان سال همان رج  ماه در و کرد
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 حکومبت مقبر آنجبا در و برگشبته کوفبه به امام .باشد علی حکومت مقر توانست نمی بود کرده

 ببراه را صفین عظیم جنگ آن معاویه و شودمی شرو  قاسطین جریان بالفاصله که دادند تشکیل

 و علبی وقبت چقبدر و داشبت نگه جنگ میدان در ار ابیطال  بن علی ماه چیارده که اندازد می

 ذکبر نفبر هبزار پنج و بیست رفت بین از امام سپاه از که نیروئی حداقل) رفت بین از علی نیروی

 زحمبت ببا قضبیه هبم آن بعبد از و( شدند تل  بیشتری عده حتما که هم مقابل طرف در و شده

 مثبل درست من بنظر خورندکه می پیوند هم به مارقین و قاسطین اینجا در که رسید پایان به زیاد

 را ملی متن زمان آن که تفاوت این با فق  ،است شدن تکرار حال در تاریخ یعنی ،است ما امروز

 .دارد را ملی متن زمان این و نداشته

 در معاویبه توطئبه ببا مبارقین نطفبه ببود، معاویه و قاسطین با جنگ حال در علی که موقعی همان

 قاسب  عنوانببه صبدام یعنی دهدمی انجام ایران در امروز صدام که کاری همان ،شد بسته صفین

 مبی شبریک توطئبه در او ببا جبیبه پشبت در داخلبی نیروهبای و جنگد می اسالمی جمیوری با

 ،کردنبد آن زمبان را کبار همبین .کننبد اخبالل جنگ در و کرده خراب را جبیه پشت شوندکه

 مباه و کبرده امبروزه صبدام کبه عملبی .کنبدمی صبلح هب دعوت و کرده طرح معاویه ای توطئه

  .است کرده علم را دیگری مسائل و رمضان
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 ،علبی لشبگر داخبل در و ،ابیطالب  ببن علبی حکومبت داخل در و کندمی نیزه سر قرآن معاویه

 و نیسبت درسبت جنبگ ایبن کبه گوینبد مبی و کبرده ادعا انقالبیند ظاهر به که زیادی نیروهای

 و پبذیرفت را حکمیت امام بعدکه و بپذیرد را حکمیت که گذارند می فشار تتح را علی آنقدر

 اسبم ببه بعبدا کبه منبافقین همبین ،بدهد قرار حکم را اعتماد مورد های شخصیت داشت نظر در

 قببول را اشبعری موسی ابو باید که گفتند و آورده فشار امام به و شدند معروف مارقین و خوارج

 ،ببود نشبده تسبلیم او و کبرده عبزل  علبی کبه کسی یعنی بوموسیا .است بیطرف او چون کند

 ببا ببود بنبا که قاسطین قضیه و بپذیرد را حکمیتی چنین شود می ناچار على اینیا فشار با هرحالبه

   .شودمی معاویه نجات باعث حکمیتی چنین وجود با بشود تمام معاویه شکست

 مبا ارت  که ما زمان در تفاوت این با واقع در .شودمی مارقین گرفتار علی و گردد می بر معاویه

 بیانه و بدهند خاتمه را صدام با جنگ که گیرند نمی قرار فشار تحت امروز رهبرمان و ما مردم و

 آن در امبا .هسبتند آگباه مردم ،بدهد فری  را ما تواند نمی دیگر مسائل و رمضان ماه مانند هایی

  .پذیرفت تا خوراندند لد خون و کرده اذیت را على آنقدر زمان

 ،کبرد تبرور را اشبتر مالبک :نمبود شبرو  را هبای  توطئبه شد رها خطر این از معاویه که وقتی

 در هم یاسر عمار ،بود مرده که هم سلمان .برداشت میان از را پیغمبر عظیم یار ،بکر ابی محمدبن

 کبه هم مردم توده ،ندشد پراکنده ابیطال  بن علی اطراف از زیادی نیروهای و شده کشته جنگ
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 اسمشبان بیتبرین کبه مبارقین و بودنبد افتباده بکار که هم معاویه شیاطین ،نداشتند کامل آگاهی

 را جریبان ایبن گردانبیعلم هم اینیا .ایم شده دچار آنیا به ما امروز که است خل  منافقین همین

 .خبورد مبی دل ونخب جریانبات ایبن از مبولی چقبدر و کبرده محاصره اینگونه را علی و داشتند

   .بودند شده جمع نیروان در دوم دفعه و شده متفر  بار یک کردند لشکرکشی بار دو مارقین

 مبن ببه صبفین در کبه آنیبا ،بشبوید تقسبیم فرمودکبه و نمود جمع را آنیا و آمده نیروان به امام

 از ادیزیب گبروه .شبدند جبدا هبم از نبودند صفین در که آنیائی و بپذیرم را حکمیت که گفتند

 و بپبذیرد را ابوموسی و حکمیت که بودند گفته علی به و داشتند حضور صفین در که بودند آنیا

 ،ببرداریم جنبگ از دست ما تا بنماید توبه حکمیت قبول از باید امام که بود این شعارشان اکنون

 گوئیبد مبی چبه شما :فرمود آنیا به امام .بشکنند هم در را امام رهبری خواستند می شعار این با و

 بپبا ای فتنبه چبه کبه دانسبتممی و ببودم ابوموسبی مخال  و حکمیت مخال  من که آن روز در

 از جلبوگیری و مصبالح به خاطر من و دادید قرار فشار تحت مرا که بودید شما این و شد خواهد

 شبکل هبب دوبباره امبا .نمبود متفبر  را آنیا امام استدالل، این با و پذیرفتم را شما حرف اغتشاش

 پبا از را ابیطالب  ببن علبی ترور جنایت با که بودند مارقین همین و شده جمع هم دور به دیگری

 .درآوردند
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 ،نبودنبد مبدعی مبردم آن روز ،هستند مدعی مردم امروز که بود این زمان این با زمان آن تفاوت

 توانسبتند نمبی هبم را او قاطعیبت ،بکننبد تحمبل توانسبتند نمبی هبم را علی عدل مردم آن روز

 مبا از حتی و انقالبی و متدین خودشان و هستند قاطع رهبرشان خودمانند امروز مردم اما .بپذیرند

 سبوء که دانند می و گذارند می احترام چون اما دارند اعتراض ما به امروز مردم .ترند انقالبی هم

 کبار روی باعبث ابتبدا در شبما گوینبد مبی مبا به مردم ،کنندنمی ایذائی کار ،نبوده کار در نیتی

 کارشبان دادیبد اجبازه و دادید رو ها گروه این به ابتدا در که بودید شما و شدید ها لیبرال آمدن

  .کنند عمل زیرزمینی بتوانند برسدکه امروز به

 را سلراد که خواهند می و دهند خرج به قاطعنت گویندکه می ما به امروز مردم

 حضررت زمان برلکس ای  و چنننند ما دممر واقعا و کننم ک  ریشه زودتر هرچه

 .باشدمی املالم لمنه لمی

 عبرض مبولی ببه ابیطالب  بن علی شیعیان شما خدمت از و جمعه نماز تریبون این از من امروز و

 شبما هبای راهنمبائی و افکبار نگذاشتند و کرده وفائی بی مردم آن روز اگر آقاجان :که کنممی

 و دهنبد می ادامه را تو راه سال، اندی و سیصد و هزار گذشتن از بعد وت شیعیان امروز ،شود اجرا

 و .نمبودی مبی فبداکاری آنگونبه کبه دیبدی مبی را امروز و بودی خوشحال روز آن در مطمئنا

 بیعبت امامشبان با اگر و هستند شما با و خواستید می شما که خواهند می را همان ملت این امروز
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 غیر چیزی و شماست راه رهرو که اینست به خاطر و شماست فرزند که اینست به خاطر کنندمی

 .نیست مردم این روح در این از

 متجاوزان با مبارزه چگونگی و مبنان ملئمه 

 کبه اسبرائیل جنایتببار تجاوز و است لبنان مسئله ،شود مطرح باید خطبه این در که دیگری مسئله

 گویم می زبانان فارسی برای چندجمله ق ف ،دارممی بیان مطالبی آن به راجع عربی خطبه در من

 ببودن مشبغول ببا همزمبان که است اسرائیل جدید جنایت این که است این عربی خطبه روح که

 و فلسبطینی خبواهران و ببرادران از نفر هزار دو از بی  و کرده حمله لبنان جنوب به ایران ارت 

 ای مسبئله ایبن .بیاورد بوجود ویرانی همه آن و کند مقتول و مجروح را لبنان محرومان و شیعیان

 توجبه قضبیه ریشبه ببه کبه خبواهیممی اسبالم دنیای از ما .بگذریم آن از سادگی به ما که نیست

 آمریکاسبت ریشه .نداشتند وجود اینیا امروز کردیممی توجه قضیه ریشه به درست اگر ما کنند،

 ببروی را نفتمبان مبا کبه شبودنمی ایبن .کبرد مببارزه آمریکبا با باید و است آمریکا ریشه اگر و

 را نفت بشکه میلیون ش  ما .کند تأمین را دنیا بازار ما جای به سعودی عربستان و ببندیم آمریکا

 روز در نفبت بشبکه میلیبون یبازده ببه را میلیبون هفبت آنیبا و رسباندیم روز در میلیبون یبک به

 همبین ببه و بشود کمبودی احساس ای و برود باال نفت قیمت دهند نمی اجازه حتی آنیا .رساندند

 آمریکا ،دهند سشار را آمریکا گموی و کنند لم  ما مث  اگر ،دیگبر کشورهای ترتی 
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 ملممان مردم سر بر که بدهد را المال اینگونه اجازه اسرائن  به که کندمی غمط

 (اکبر اهلل) .بریزد بم 

 آن یا ،کشور این که نخورید فری  نخواهرا و برادران :کنممی عرض لبنان مبارز هایگروه به و

 ندهنبد هبیچ شما به بگذارید ،است فری  همه اینیا بدهند پول دیناری چند شما به مرتجع کشور

 قطبع نیبز آمریکبا ببا و قطبع را نفتشان ،بکنند صحیح مبارزه که بیاورید فشار آنیا به عوض در اما

 پیبدا نجبات محرومبان همبه و دنیبا همبه و مبا و شبما کننبد مببارزه نحبو این به اگر .بکنند رابطه

 .کنندمی

 و کویبت و سبعودی و مصبر کبه باشبد بنبا اگر ولی .بماند تواندنمی هم ماه یک حتی اسرائیل و

 خواهیبد مبی چیز چه با شما بشوند آمریکا پایگاه و ببازند آمریکا به عش  نرد همه مغرب و اردن

 در وقبت هبر و بریبزد بمب  شبما سبر ببه تواند می باشد مایل وقت هر و ؟کنید مبارزه اسرائیل با

 نجبات خراببی از را آنجبا تبا ریبزد می شما سر به بم  یک شود خراب اوضا  کشورش داخل

  .دهد

 هبای نعمت خداوند و(  اکبر اهلل) .کرد ایران ملت که کاری همان کرد مبارزه ریشه با جدی باید

 اسبالم همچون بزرگی های نعمت؛ اند یرهب بی آن از دشمنان که داده اسالم ملت شما به بزرگی



119 
 

 خبتم را بحبثم قبرآن کوتباه سبوره طبب  کبه دارد وجود اسالمی ممالک در که عظیمی ذخائر و

 :کنممی

 هرو شرانئک انّ .وانهر مربک سص  .امکوثر الطننا  انا .امرحنم امرحم  اهلل بلم

 .االبتر

 ،اسبت آن مصدا  یک این ؛است زهرا حضرت منظور کوثر که کنیم تفسیر اینگونه همیشه چرا

 ایبن از شبما دشبمن و دیبن همبین ،فکر ،ایده همین ،ایمان همین یعنی کوثر اینکه دیگر مصدا 

 کبار ببه و امکانبات ایبن کبردن فبدا ببا و قربانی این با و امکان این با و حربه این با و است خالی

 .است داخ سنت این و بیاورید در پا از است ابتر که را دشمن آنیا گرفتن

 دربباره بحبث و اسبت قبدس روز آینبده جمعه که است این خطبه این در من سفارش آخرین و

 را عظبیم آن روز کبه داریبم توقبع ازشبما .نمبود خبواهیم مطبرح روز آن در را قدس و فلسطین

 مبی قائبل ببرای  ک عظمتبی و احترام حداکثر با اسرائیل عظمای جنایت این علیرغم مخصوصا

 .یدکن برگزار شوید

 برکاته و اهلل رحمة و لمنکم واملالم
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 01 0631/ 1/  4 :جمعه

 0510 رمضان 

 آن به مربوط ملائ  و اممقدس بنت :اول خطبه

 

 امرحنم امرحم  اهلل بلم

 کتابه فی العظیم قال .المعصومین ائمه وآله اهلل رسول على والسالم والصلوة العالمین رب الحمدهلل

 المسبجد مبن لیال بعبده اسری الذی سبحان الرحیم الرحمن اهلل بسم .یمالرج الشیطان من باهلل اعوذ

  .۹۳حوله بارکنا الذی االقصی المسجد الى الحرام

 المقبدس بیت و فلسطین درباره یکی ،است قدس جیانی روز که امروز برای نظر مورد خطبه دو

 امبروز چرا اینکه خطبه اولین مورد در .است روز مسائل و کشور جاری اوضا  درباره دیگری و

 مناسببت هبر در ؟انبد فرموده اعالم قدس جیانی روز امام را رمضان مبارک ماه آخر جمعه یعنی

 توضبیحات بتبوانم هبم بنبده کنممبی فکبر حبال ایبن با است شده داده توضیح خصوص این در

  .نمایم عرض عزیز امام ابتکار این فلسفه درباره مفیدی

                                                           
 1سوره اسراآ یا بنی اسرائیل آیه  -15 
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 .بود خواهد جداگانه بخ  دو در است قدس روز ،امروز نکهای به خاطر فلسطین درباره بحث

   .فلسطین مسئله اصل -4 سقدِالمَ بیت یا سالمقدَّ بیت ،قدس -۹ 

 آن به مربوط ملائ  و اممقدس بنت

 و شبده مشبخص ولبی ،اسبت فلسبطین مسبئله از بخشی المقدس بیت و قدس مسئله اینکه درباره

 فلسبطین در اسبت شبیری .دهیممبی توضبیح ولا بخب  در ،درآمبده قضبیه میبم نقطه بصورت

 دیگبر اسبامی و باشبد مبی قبدس هبم دیگرش اسم که سقدِالمَ بیت یا سالمقدَّ بیت بنام اشغالی

 سقبدِالمَ بیبت اگبر .نیسبت روشبن باشبد سقبدِالمَ بیت یا سالمقدّ بیت اینکه .دارد هم تاریخی

 معنبای به بخوانیم سالمقدّ بیت گرا و باشدمی ،است تقدیس محل که ای خانه معنای به بخوانیم

 مببارکی و تببارک معنای به و طیارت معنای به هم قداست و قدس و است مطیر و مبارک خانه

 .است

 و ببوده حبوادث مرکبز همیشبه بشبریت تباریخ دوران سراسبر در که دارد خصوصیاتی شیر این

 تباریخ حتبی و پیوسبته مبی بوقبو  اینجبا در و گرفته می نطفه اینجا در جیانی حوادث میمترین

 در اکثبرا ،خبدا معبروف و شده شناخته برانپیام .چرخد می منطقه همین محور بر هم الیی ادیان

 کبه امبروز تبا مسیح حضرت تولد از پی  سال پانصد و هزار دو از .اند بوده منطقه همین اطراف
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 تباریخ حرکبت کبانون فلسبطین و المقبدس بیت ،است مسیح حضرت تولد از بعد سال هزار دو

  .دارند عمیقی توجه آن به اسالم هم و مسیحیت وهم ییود هم که دارد تقدسی و بوده جیان

 مبی چیزهایشبان ترین مقدس مکان را المقدس بیت و دانند می تاریخی ح  خودشان برای ییود

 حضبرت آن رشبدگاه را آنجا مسیحیت و است مسیح حضرت مولد المقدس بیت کنار در .دانند

 .است عظیمی قبله آنیا برای قیامت کنیسه و دانند می

 باشدمی پیغمبر اوج نقطه و بوده مسجداالقصی مسلمانان اول قبله ،است معلوم که هم اسالم برای

 از پبی  تباریخ .دارد مبا ببرای را تقبدس نیایبت و است االقصی مسجد از پیغمبر اکرم معراج و

 بعبد تباریخ در و شویم نمی آن متعرض اصال بحث این در و است طوالنی خیلی شیر این اسالم

 .کنیممی بیان جمله سه دو فق  آن اسالم از

 بیبت مبردم بگیرنبد، تحویبل جنبگ از پبس را المقبدس بیت شیر هامسلمان شد قرار که روزی

 را شبیر ،خبود و شبده حاضر دوم خلیفه عمر شخص که حاضریم صورتی در ما :گفتند المقدس

 ،کردنبد ذکر شرایطی آنیا ،آمد المقدس بیت گرفتن تحویل ایبر عمر که وقتی و بگیرد تحویل

 شیر آن در هم ییودی یک حتی ندهند اجازه هامسلمان آینده در که بود این شرایطشان از یکی

 ببر بغبض بودکبه مسبیحیت و ییبود ببین خبونینی و عمیب  و طوالنی درگیری چون ،شود ساکن

  .داد می تحویل را شیر این مسیحیت و بود حاکم طرفین
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 هبای جنبگ میمتبرین  کبه داریبم فلسبطین خبونین تباریخ در زیادی های جنگ بعد به آن از

 از .بیباورد در هامسبلمان دسبت از را ثمین بقعه این افتاد فکر به بار یک مسیحیت و است صلیبی

 در یبا بقعبه ایبن تقریببا سبال دویسبت و ،شبد شرو  مقدس جیاد نام به صلیبی های جنگ اروپا

 صبلیبی جنبگ چیبار .گشبت مبی بدسبت دسبت و هامسبلمان دست در یا بود ها حیمسی دست

 انبدی و سبال دویسبت از بعبد و شبده کشبته طبرفین از انسبان هزار صدها و افتاده اتفا  معروف

   .افتاد هامسلمان بدست دوباره

 تر منظم های برنامه با و تر شده حساب بار این ،غرب استعمار دیگر بار ،جدید تاریخ در اینکه تا

 جیبان علیبه توطئبه مرکبز و بیباورد در هامسبلمان دست از را منطقه این که نمود طرح ای توطئه

 نمبی بحبث آن تباریخ دربباره امبروز کبه دارد مفصبلی بسیار تاریخ قسمت این ،دهد قرار اسالم

 فقب  ،مسبئله عظمبت و خطبورت ببه خبواهران و ببرادران توجه برای که دارد هم اهدافی .کنیم

 .کنیممی بیان را اف اهد

 سملطن  اشغال اهداف 

 ببدبختی از بسبیاری گبذار پایه که ،تجاوز هیما و استعمار پیر این ،شد شرو  انگلستان از ها حیله

 کبه ببود عظیمبی امپراطوری دارای ،شودمی انجام آمریکا بدست امروزکه  است جامعه در هائی

 ببود وسبیع انگلسبتان مستعمرات آنقدر عنیی ،کردنمی غروب آنجا در خورشید خودشان قول به
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 نماینببده سببامی منببدوب .گذشببتمی آنیببا همببه از روزی شبببانه قلمروگببردش در خورشببید کببه

 .کردمی اداره را مستعمرات آن انگلیس مخصوص

 کبه اسبرائیل نبامه بب ساختند کشوری و کرده تبانی الملل بین صییونیسم با ای حیله اب ها انگلیس

 صییونیسبم بایبد ،کردنبد بدنام را ییود البته که .گرفت نام ییود کشور بعد و دییو ملی خانه اول

 .کنممبی جبدا هبم از ییبود ببا را صییونیسبم حسباب بحبث شبرو  در اینجا عمیقا من و بگوییم

 پایبه اصال و دارند هماهنگی مسائل همه در هم با عمیقا که غرب استعمار و الملل بین صییونیسم

ه بب یدولتب که گرفتند تصمیم ،چرخد می صییونیسم کاکل روی غرب استعماری حکومت های

 منظبور چبه ببه کبه ببدانیم باید حال .نمودند معرفی  ۹۳بقعه این اصلی وارث عنوان به اسرائیل نام

 بتبوانیم کوتاه خطبه، این در امیدواریم ؟کنندمی تعقی  امروز تا را اهدافی چه و گرفتند را اینجا

 .بنمائیم قضیه عظمت و خطورت متوجه را ایران اسالمی نقالبا و اسالمی جامعه ذهن

 مبثال ،ییبود لیبونییم سبه یا دو کشور یک که نبود این هدفشان گرفتند می را آنجا که وقتی آنیا

 این اصلی هدف .کنند درست ،است فلسطین خاک مجموعه که کیلومتر هزار هشت و بیست در

 هم را خاکی .کنند جمع خاورمیانه منطقه در را دنیا یودیی میلیون پانزده ،روز آن آمار با که بود

 سبوئز کانبال و مدیترانبه دریای آن غرب ،است خاورمیانه منطقه ترین حساس نظرگرفتند در که

                                                           
که وارث اصلی ه  نیستند زیرا تاریخ می گوید که قبل از اسرائیلی ها، کنعانی ها در فلسطین مستقر بوده اند و اسرائیلی ها با -16 

بدست می گشته  حرکات خونباری فلسطین را از کنعانی ها گرفته اند و مدتی در دست آنها بوده و بعد دوباره تا به امروز دست
 است.
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 ترکیبه مرزهبای نزدیبک آن شبمال ،بصره در فارس خلیج ل  درست اش شرقی جنوب و شر 

 کبه خیببر اراضی و مدینه آن جنوب و ستآن جزو هم لبنان و کندمی عبور سوریه و عرا  از که

 .باشدمی ،دارد قرار آن در و شد ییودگرفته از پیغمبر بدست که ها قلعه از یکی

 ،کننبدمی جمبع هبم را خودباختبه دیگر نیروهای خودشان قیام در طبعا که ییودی میلیون پانزده

 درسبت تواننبدمی کشبوری چبه ،غبرب و شبر  حمایت با ای منطقه چنین در که کنید مالحظه

   بگردانند؟ توانندمی چگونه جیان این در و جامعه این در را تاریخ آینده و کرده

 فلسطین قسیمت با اسرائیل رسمی کشور اولین که روزی یعنی ،کردند شرو  ،ششصدهزار از اینیا

 ذکبر کبه ای مرحلبه به که بود این برنامه و بودند آنجا در ییودی هزار سی و ششصد ،شد اعالم

 کتب  در را اش عرببی ترجمبه کبه شبده نوشبته ای مرحله اسرائیل پارلمان در اکنون .برسند شد

  .07امنن  امی امفرات م  ،اسرائن  یا حدود  :نویسد می چنین عربی

 بدستشبان هنبوز که هایی قسمت بقیه ،کنندمی تعیین را اسرائیل غربی و شرقی حد جمله این با و

 خیبال ببه کبه اسبت اسبرائیلی آن و .نویسبند مبی آینبده اسبرائیل و ببزرگ اسرائیل نامه ب نیامده

 ریشبه هبم ایبن خبود کبه محبرف تبورات در البتبه شبده داده وعبده اینیا به تورات در خودشان

 کنیبد فبرض .نیسبت آن گفتن مجال خطبه ینا در ولی است جال  آن به توجه که دارد دیگری

                                                           
 حدود قوای اسرائیل از فرات در شرق تا رود نیل در غرب می باشد -17 
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 و فرانسبه انگلستان، ،آمریکا یعنی( یستندن منصرف هم هنوز که) شود تاسیس کشوری چنین اگر

 برنامبه ایبن دنببال (هن دیگران شدت به شوروی البته) شوروی حدی تا و جنوبی آفریقای ،آلمان

 موفب  اگر و کنند تعبیه اسالمی کشورهای قل  در ییود از ناپذیری شکست حکومت که هستند

 خلبیج غبرب ببر حکومبت و سبوریه نفبت و عرا  نفت و عربستان نفت از عظیمی بخ  ،شوند

 و آینبده در را نفبت لولبه خطوط و قسمت این در سعودی عربستان نفت کنترل درنتیجه و فارس

 شبر  ،سبوئز کانبال الجیشبی سبو  اساسبی نقطبه و نفبت غیبر زیرزمینبی منابع از عظیمی بخ 

 .داشت خواهند اختیار در را فارس خلیج و مدیترانه

 که کشوری چنان؟دهند انجام توانندمی چه اسالمی شورهایک آیا آن روز در که کنید مالحظه 

 خواهبد اختیبار در هبم را دیگبران و فرانسبه و آمریکبا اتبم و بود خواهد هم اتم به مجیز تحقیقا

 آن امبروزی مجبری و انگلیس گذارش پایه که است غرب استعمار اصیل و نیائی هدف .داشت

 دیگبری کسبان همچنبین و کبردیم ذکر که دهستن هائی همین هم اش یدکنندهتای و آمریکاست

 مسبلمان اصطالح به زمامداران این که کنید توجه توانید می ،اینست فاجعه اگر .آنانند حامی هم

 توانیبد می و شوندمی مرتک  بزرگی جنایت چه کنندمی کوتاهی لاسرائی با مبارزه در که عرب

 قبدس روز چبرا ،گرفتاری همه این با ،یپیروز از بعد روزهای همان در امت امام چرا که بفیمید

   نماید؟ می اعالم
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 همبان در مبا کبه بفیمیبد توانیبد مبی و کنیممبی بباز را بحبث قدری حال ،اینجاست قضیه عم 

 و ؟ببود فلسطین نجات شعارمان دومین چرا ،کردیم شرو  را مبارزه 2۹ سال در که اول روزهای

 پبول فلسبطین ببرای کمبودهبا همه با و دادیم یم شعار فلسطین برای داخلی های گرفتاری باهمه

 هبا پبول این رساندن واسطه دعائی االسالم حجه برادرمان عرا  در و فرستادیم می و کرده جمع

 خدمت اکنون که خودم بنده و کردندمی همکاری زمینه این در دیگر برادران هم لبنان در و بود

 را آن روز تبا شبکنجه، ببدترین 24 سال رد فلسطین برای کتاب یک ترجمه به خاطر ،هستم شما

 در اردن سبفیر اش نویسبنده حتبی و ببود قانونی و رسمی کامال که کتابی ترجمه ،دیدم ایران در

 اعبدام ببا همکباری اسم به ،دیگری اسم به را من و کردمی حمایت ازکتاب و بود روز آن ایران

 شب  نیمبه از بعبد چیبار تا روبغ اول از زمستان ش  یک و نمودند بازداشت منصور کنندگان

 خبرد و شکسبته شبال  ببا را پایم استخوان که زجرها انوا  ،دادند زجر متوالی ساعت نه از بی 

 آنقدر قضیه برای صییونیسم عمال ،نبود هم ایران مبارزات برای ،نبود من برای مسئله این .کردند

 مبی هبم هبایی بیانبه و دادنبد یمب پاداشبی چنین باید کتاب این ترجمه به که بودند قائل اهمیت

 در بدانیبد اینکبه به خباطر اما بگویم خود مورد در را مسئله این که نداشتم دوست واقعا گرفتند،

 .کردم عرض کجاست قضیه اهمیت و بوده حاکم سیاستی چه ایران
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 چبه ببرای و چیسبت قضبیه دانستند می منطقه در دیگرش های پالکی هم و شاه ،اسرائیل ،امریکا

 نخواهد اهلل شاء ان که نرسد اش نیایی هدف به آمریکا کنیممی فرض ما حال .کرد مقاومت باید

 اما اند شده بیدار و آگاه مردم چون ،شد نخواهد نشودکه تشکیل ییود بزرگ کشور این و رسید

 .کنندمی دنبال را اهدافی چه و اند کرده چه که کنید مالحظه جا همین تا حد همین

 منطقه در ئن اسرا حضور آثار

 ایبن همبه ،بپبذیریم هبم را اسبرائیل هزارکیلومتر در حتی کوچکی دولت اگر فلسطین وجود در

 ببه مجیبز و نظبامی قلعبه یبک مثل است یرومندین کشور .بردارد در کنیممی ذکر که را مسائلی

 در ددار آمریکبا کبه هبم هبایی اسبلحه باشد الزم اگر و آمریکا بعد از دنیا های اسلحه مدرنترین

 چبه مجباور کشبورهای ببا ترتی  این به کمتر قدری نباشد الزم وقت هر و گرفت خواهد اختیار

 وجبود هبم تجباوز و جنبگ خطر روز هر برند می سره ب وحشت حال در کشورها همه .کنندمی

 صبلحی بعبد ببه ایبن از اسبت ممکن که فکرکنند یا شوند غافل بخواهند اینکه محض به و دارد،

 داشبته به خاطر باید اسالمی کشورهای که آید می پی  لبنان به تجاوز مانند جاوزیت .بیاید پی 

 بخرنبد بایداسبلحه ؟کنند چه پس .شودنمی تمام مسئله و دارد وجود خطر صلح این در که باشند

  .کنند تییه اسلحه که است این بکنند توانندمی که کاری اولین و
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 مبی ای اسلحه چه ،بجنگند اسرائیل با آن با بخواهند که ای اسلحه آن ؟فروشد می کی را اسلحه

 کسبی چبه شوروی هم طرف این در و انگلستان و فرانسه آن از بعد و آمریکا از غیر ؟باشد تواند

 ایبن خریبد در هبم اجببار .هسبت اینجا در هم اسلحه انحصار پس ؟دارد اختیار در را اسلحه این

 دریبوزگی و التمباس و آنیا طرف از کرشمه و ناز با کنیممی پیدا پول چه هر .دارد وجود اسلحه

 .بشود خریده اسلحه و شده داده باید اسالمی اصطالح به های دولت طرف از

 .گفبت خبواهیم بعبدا را آن چگونگی و است خودشان اختیار در که هم کردن پیدا پول کیفیت

 تربیبت اجبازه و د،نبدار وجبود خبودی کارشبناس زیرا بفرستند باید هم کارشناس اسلحه همراه

 بتوانبد تبا کشبید خواهبد طبول سال های سال سعودی عربستان .دهند نمی هم خودی کارشناس

 اسبلحه و هبا موشبک و هبا تانبک .کرد نخواهد و کند اداره خودش را آمریکائی های آواکس

 مشکل خیلی آنیا برای گرفتیم ویاد رفتیم پی  قدمی وقت هر همچنین هم دیگرش پیچیده های

 مبا باز و دهند می اسرائیل به را آن و سازند می را ترش پیچیده و روند می جلوتر قدم یک هنبود

 ،دهیممبی پبول .واردکنیم جدیدی اسلحه نو از و گذاشته کنار را ها اسلحه این شویم می مجبور

 مبی ذلبت ،کنیممبی نوکری ،خریم می وابستگی ،کنیممی التماس ،دهیممی نفت ،دهیممی دالر

  .دارد وجود اینجا در اسرائیل اینکه برای ؟چرا ،خریم
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 در آن ببا رقاببت از اروپبا پبی  سبال پنجباه کبه لیونییم چیل کشور مصر ،نبود اسرائیل اگر آیا

 در شبامات منطقبه خبود ؟ماند می باقی امروز نکبت و ضع  این به ،ترسید می خاورمیانه منطقه

 سبوریه ببه اگبر .اسبت افتباده روز این به حال و هبود جلوتر تمدن لحاظ از اروپا از تاریخ سراسر

 اسبت شکسبته جبا همه ،است سرباز جا همه ،بینید می نظامی پادگان یک اصال را سوریه ،بروید

 ببرای کننبد می صرف را عمرشان همه ،عظیم توطئه این گرفتار مردم ،است خاردار سیم جا همه

 بتواننبد ساعتی چند ،آورد هجوم اسرائیل اگر یا .بکشند نفس فق  اسرائیل مقابل در بتوانند اینکه

 ایبن اسالمی کشورهای خاک در مربع هزارکیلومتر در حتی اسرائیل حضور آری کنند، مقاومت

 از ،بخبریم وابسبتگی ،بخبریم اسبلحه ببدهیم ،کنبیم پیدا پول هرچه ،دارد غرب برای را خاصیت

 کبار روی ملبی ندمنیرو دولت کی اینکه محض به ،دهند نمی سادگی به که هم را اسلحه طرفی

 و شبودمی گیبری کنباره ببه ناچار دولت آن کردند قطع که وقتی و کنندمی قطع را اسلحه بیاید،

 مسبل  دیگبر بخشی بر شوروی و منطقه از بخشی بر آمریکا و آمد خواهد کار روی وابسته یک

 رسمی بصورت ئیلاسرا وقتیکه ،جاست همین مطل  ،حدی تا شوروی گفتیم که آنجا .شوندمی

 هم دلیل  .شناخت رسمیت به را اسرائیل بودکه کشور همین از قبل یا دومین شوروی شد اعالم

 مبثال ،شبوروی را دیگبر بخشبی و گیردمی آمریکا را ها پول این از بخشی امروزه و است روشن

 و رندخ می اسلحه شوروی از دیگر کشورهای خیلی و عدن ،مصر گذشته ،لیبی ،الجزایر ،سوریه

 یبا اسبت قبراردادی حبال شبده تقسیم ترتی  این .کندمی تییه اسلحه آمریکا از هم دیگر طرف
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 باشبد، شبوروی اسبلحه ببه مسبلح تمامبا که کسی ،دارد وجود وابستگی حال بیر ،است پیشامده

 ببر عبدالناصبر مثبل شبود شبرو  جنگبی تا نباشد وابسته اگر و باشد هم آن به وابسته است ناچار

 در غلطبد، مبی آمریکبا طرفببه کبه کننبدمی اش بعدی سادات همچون بعد و آورند می سرش

 را آدم و ایبم کبرده جمبع هبم را هوائی پل ،فرستیم نمی اسلحه دیگر که گویند می جنگ حین

 چبه ،فرسبتیم نمبی را یدکی قطعات دیگر گویند می و گذاشته معل  زمین و هوا روی چنین این

   کرد؟ شودمی

 همبه ایبن کبه نیسبت جیت بی .اند پیشه جنایت و مزور و گر حیله چقدر اینیا که کنید مالحظه

 همبین و اثرگذاشبته هم آفریقا در مسئله و جریان این ،اند گرفته بکار اسرائیل حفاظت برای نیرو

   .بود غرب بلوک جزو هم ایران انقالب پیروزی از قبل .دارد وجود هم فریقاآ در بندی تقسیم

 اند؟ نموده الالم دسق روز امام چرا

 ،اسبت اختالفبات اینگونه و وابستگی اینگونه و دادن پول اینگونه ،منطقه در اسرائیل حضور آثار

 آفریقبای و مسبلمان آسیای بین کامال اسرائیل، مطلوب خاک آن جغرافیائی لحاظ از طرفی از و

 هبا ده از آفریقبا نمسبلما کشبور دهیبا ،کنبدمی قطع را خاکی رابطه و اندازد می فاصله مسلمان

 اسبت ایبن مسبائل .رود می ازدست وحدت این و شودمی بریده و شده جدا آسیا مسلمان کشور

 اسبتعمار دمباغ مبوی نبایبد اینیبا و دارد وجبود مسلمان میلیارد یک ای میلیون هشتصد دنیا در که
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 کبه شبوندب جدید قدرت یک ،غرب ابرقدرت و شر  ابرقدرت مقابل در آینده در نباید و بشوند

  .هستند البته

 مسبئله ایبن شبود نمی خطبه یک در البته ،اند دهکر ایجاد تشتت مسلمانان بین در اینگونه اینیا اما

 ایبن به و نمود اعالم قدس روز امام دلیل این به که دهممی تذکر را این فق  ،نمود باز را بزرگ

 لبوث ببرای هبائی توطئبه اسبت قدس هفته که حال و کند می مقابله نحو این به ما با دشمن دلیل

 را آن هبا شبوروی ،کندمی عبور ایران از هواپیمایی مثال ؛کنندمی ایجاد قدس روز مسئله نمودن

 در دارنبد، سبیم اسبرائیل در کبه انبدازه همان به کردند، را کار این چرا دانیم نمی ما و ،زنندمی

 نمبی نشان را هواپیما الشه ،کندمی وطسق آنجا هواپیمائی ،دارند سیم سوء تبلیغات در هم ایران

  .آورند می بوجود مبیمی جریان ،نکرده یا کرده سقوط اصال دانیم نمی ،دهند

 ببین و آورده مبی اسبلحه ایران برای اسرائیل از هواپیما که نویسد می روزنامه کی طرف آن در

 روزنامبه و کبرده ماعال را مسئله این صییونیست بلندگوهای ،کرده می حرکت تیران و آویو تل

بعبد از  شبعارش اولین که کشوری .کشندمی مردم ر  به را همین غرب دنیای شده فروخته های

 هبم جنبگ حبال در و زد مبی فریباد را فلسبطین مبارزه دوران در و است فلسطین نجات انقالب

 کبه اسبت کشبوری اولبین و بجنگنبد او برعلیبه تا بفرستد اسرائیل مرز به داوطلبانی است حاضر

 اسبلحه واردکننبده بایبد کشور این .نمود فلسطین سفارتخانه به تبدیل را اسرائیل جاسوسی مرکز
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 ما ،جنگیدیم نمی عرا  با ،بیاوریم اسلحه اسرائیل از خواستیممی اگر ما ؟!!شود قلمداد ازاسرائیل

 در چون ،ریمدا دعوا صدام با و عرا  با ما ،است اسرائیل واقعی پشتیبان چون جنگیم می عرا  با

  .است مردمی ضد و ملی ضد و کندمی کار غرب بلوک

 بدسببت جامعببه در اسببت صییونیسبم ضببد و دهببدمی اسبالمو  اسببتقالل بببوی چبه هببر بایببد چبرا

 حجبه عزیزمبان برادر پرارزش وجود که فیمیم می حال ؟شودب محکوم گران توطئه و اشغالگران

 چبرا آمبد، مبی شماره ب قطبی لبنان محرومان برای که صدر موسی سید آقای والمسلمین االسالم

 ایبن مسبئله بببرد، یبک کبدام غبرب یبا شر  که نیست مطرح این ؟شودمی برده بیرون صحنه از

 شبده متشبکل لبنان محرومان ایران پیروزی آستانه در اگر اینکه برای باشد آنجا نباید او که است

 بوجبود اسبرائیل جبوار در عظیمبی خطر ،شدبا ایران انقالب امام شاگرد که باشند داشته امامی و

 عزیر برادر این خداوند ،قدس روز این در امیدواریم ما و برود بیرون باید او بنابراین .آمد خواهد

   .برگرداند لبنان محرومان به و داده نجات  هست که هرجا را ما

  الراب منفی مبارزه چگونگی

 بیبان شبده گفته عرب برادران برای عربی خطبه در که پیشنیادهائی و کرده گیری نتیجه را بحث

 آمریکبا ببا که بپذیریم ما و است این اساسی راه ،کرد مبارزه خطر این با باید اگرجدی. کنیممی

 سعودی عربستان از نفت بشکه میلیون یازده روزی آمریکا که نیست صحیح این ،جنگیم حال در



124 
 

 اسرائیل با او که بدهد سعودی عربستان به آواکس عوض در و ببرد کرده خودتعیین که قیمتی به

 در ببود آمریکبا رسبمی نوکر که را مخلو  شاه خانواده ،سادات که نیست صحیح این و نجنگد،

 دامان در که مراک  هشا و حسین ملک ،هست هم ضدصییونیسم کندکه خیال و دارد نگه مصر

 هبم جنبگ مبرد و گوینبد مبی تراس اگر بجنگند، اسرائیل با توانند نمی اند شده بزرگ آمریکا

 منفبی مببارزه مقبداری شبوند حاضبر فقب  آنیا ،رویم می میدان به ما ،ما با کردن جنگ نیستند،

 ،برنبدارد اسبرائیل حمایبت از دسبت آمریکبا اگر که کند اعالم فردا از سعودی عربستان بکنند،

 ببه ایبران داخبل از را نیروهایمبان مبا بکنبد را کبار ایبن عربستان اگر .دهیم نمی نفت او به دیگر

 .(تکبیر) نکند اذیت را او کسی که کنیممی دفا  خالد شاه همین از و برده عربستان

 هم سال ده اگر ،دارند که پول آنیا .کنند عمل گونه همین هم فارس خلیج عرب شیو  برادران 

 یبونمیل چیارصد روزی سعودی عربستان .است موجود پول هایشان حساب در نکنند صادر نفت

 جمعیبت ببا و دارد مبی دریافبت پول دالر میلیارد یک نیم و روز دو هر یعنی ،گیردمی پول دالر

 هبای بانبک از را ها پول این ؟بکنند خواهند می چه را ها پول این کشورشان لیونییم سه دو کم

 از اگبر را ها پول آن که بگویند ای حرفه اقتصاددانان از بعضی است ممکن .بیاورند بیرون غرب

 ؟بنمایبد را هبا پبول ایبن تحمبل تواند می بانکی چه ؟ببرند کجا بیاورند، بیرون غرب های بانک
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 اسبت ایبن از بیتبر بباز بسوزانید ،کنید دفن خاک زیر را ها پول این بیاورید ،است روشن جواب

 .باشد اسرائیل پشتوانه و بوده ییودی های بانک در که

 کبه روزی .گذارنبد نمبی شبما ببرای کبه را هبا پبول ایبن خواهیبد؟ می را ها پول این چه برای 

 این چه برای پس کردند بلوکه را ما پول که کردید مشاهده همچنانکه ،کنندمی بلوکه نخواستند

 ،باشد دالر دویست ای بشکه آینده سال دو یکی باید که نفتی دارید؟ می نگه آنجا در را ها پول

   .بیاید پایین هم ارزش  سال هر که کنیدمی ولپ به تبدیل و فروخته دالر پنج و سی چرا

 شرما ،نکنند هم مبارزه ،ندهند هم خون ،نکنند هم جنگ ،شوید همراه ما با بنائند

 می که راهی به شما نکردیم اگر ،کننممی ساکت را اسرائن  ما ،ندهند نفت سقط

 (اکبر اهلل) .بازگردید رستند

 و اسبالمی تقبوای ،کنبیم مشبخص را حسابمان کفر یهجب با باید ما که است این ما کالم آخرین

 اسالم جبیه و کنیم توجه شودمی خوانده که سوره این به که است این اسالم راه و ایمانی تقوای

 و شبود متحبد باید دهدمی تشکیل را منافقین تا آمریکا از وسیعی طی  امروزه که کفر مقابل در

 .بزند کنار را اینیا
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 .امکراسرون ایهرا یرا قر  .امررحنم امرحم  اهلل بلم ،امرجنم انامشنط م  الوذباهلل

 لابردون الانتم و .لبدتم ما لابد انا ال و البد ما لابدون نتم ام و تعبدون، ما الالبد

  .دی  ومی دینکم مکم .البد ما

 فرانسبه و انگلسبتان و آمریکا که بدانیم وکنی  صحبت کفار با سوره این معنای طب  باید ما آری

 مسبلمانان و یکطبرف آنیا .است ممکن غیر بگیرند، مشترک جیت مسلمانان با که نیستند ضرحا

 و جداسبت هبم از راهمبان و ضبدخدا ببا آنیبا و خبدا ببا ما ،بت با آنیا و خدا با ما ،دیگر طرف

 پشبت هبای جبیبه در کبه شیدایی و فلسطین شیدای و فضیلت راه شیدای کند رحمت خداوند

 .کنندمی مبارزه صییونیست و استعمار با فلسطین

 برکاته و اهلل رحمة و لمنکم واملالم

 

 1/4/0631جمعه 

 0510رمضان  01

 سرار بنی صدر و پنامدهای مثبت آن :خطبه دوم

 امرحنم امرحم  اهلل بلم
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 هفته ملائ 

 خطببه شدن طوالنی به خاطر متأسفانه و است هفته این جاری مسائل بر مروری فق  ما دوم بحث

 یبک هبر کبه داشبتیم میمبی مسائل ما هفته این .دهم توضیح و کرده تحلیل زیاد توانم نمی اول

 است کرمان بار اس  و خونبار زلزله به راجع ابتدا در .باشد خطبه یک موضو  تواند می حداقل

 ای جامعه و کرد مدفون خودشان گلین های اتا  در را ما خواهران و برادران از کثیری جمع که

 ایمبان قبدرت ببا مسبلمان و پرطاقبت مردم این و صبور ملت این امیدوارم من که مودن عزادار را

 و تبر محکبم را مبا و ،باشبد خبال  و سازنده ما برای تواند می تماما که را حوادث این خودشان

 ببا و کننبد تحمبل بخبوبی را مصبیبت این و درآیند، روسفید الیی امتحان این از نماید، تر مقاوم

 رابطبه و نموده تحکیم را ها دیده مصیبت دل مالی و انسانی های حمایت و یغدر بی های کمک

 جبذب واسبطه ،هبا مساعدت همینگونه که کنند جذب را الیی رحمت و کنند تقویت را انسانی

 و کنیممبی عرض تسلیت امام لطی  و عطوف قل  و ها دیده مصیبت همه بر و خداست رحمت

   .باشد آفریننده ما برای هم حادثه این ،ز انقالببعد ا حوادث همه مثل که امیدواریم

 وارد کبه آنجبا ،ببودم رفته قبل زلزله در عزادار های خانواده زیارت برای گلباف به که وقتی من

 و بیاینبد من دیدن به ،اندوه از گرفته های صورت و گریان چشم با مردم این که بودم منتظر شدم

 نبابوده کلیببه شیرشبان کبه مردمبی آن دیبدم ،اردشدمو وقتی اما .کنند مطرح را خاصی مسائل
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 از یکبی .دادنبد مبی شبعار و شبده جمبع ها خیابان اطراف در و آمده بیرون چادرها زیر از ،شده

 آنیبا خواسبته ایبن ببه نتوانسبتیم مبا که ،نره در ابوالحسن ،هاشمی ،هاشمی :بود این شعارهایشان

 دیگبراز یکی .دهید ادامه پیروزی تا را جنگ که بود این شعارهایشان از دیگر یکی و کنیم عمل

 .بود امام خ  تایید در شعارهایشان

 ایبن .چنیننبد ایبن هبم بقیه تحقیقا و بودند دین و انقالب فکره ب ،دیده مصیبت و زده زلزله مردم 

 .شد خواهند پیروز و پیروزند مردم

 مبا ببرای ایسبلند از کبه ببود ینیآرژانت هواپیمای سقوط ،داشتیم هفته این در که ای مسئله دومین

 دشبمنان تبلیبغ وسبیله و ضبدانقالب تبلیغ وسیله که کرد سقوط تبرگش در و داشت ای محموله

 نتوانسبت دشبمن مبا انقالب روشن تاریخ و ما پرده بی و صریح موضع به خاطر الحمداهلل که شد

 .نکرد تحمل را حیله این دنیا و رسانده انجام به را فکرش این

 آن مثبت پنامدهای و صدر بنی سرار 

 است تلخ ما برای لحاظ یک از که بود هواپیما دو سرقت و هواپیما دو فرار ،هفته این سوم مسئله

 کبه اسبت این آن تلخی .است آموزنده و سازنده ها آزمای  همه مثل ما برای دیگر لحاظی از و

 در کبه نیسبت قببول قاببل ایبن و نبداریم کشورمان حساس مناط  در حتی شدید کنترل هنوز ما

 بتوانبد هواپیمبائی کبه باشد دروازه بی اینقدر ما کشور فضای وسعت این با جنگی هم آن جنگ
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 بایبد محسبوس ضع  این که ماست ضع  نشان این .نماید عبور براحتی ،غربی مرز تا تیران از

   .شود جبران

 مسئوالن تا بیفتد اتفا  ای ثهحاد چنین باید یعنی ،شودمی شرو  جا همین از هم آن مثبت نکته و

 ضربه که بوده آن بعد از ایم کرده چه هر مملکت این در ما ،نمایند فعالیت و افتاده جدی فکره ب

 زدن هبم ببه بفکبر مبا نکردنبد، شبرو  را خود مسلحانه کار ،منافقین این تا بودیم خورده اساسی

 دارد را اثبر ایبن ولی ،نداشتیم هم را خسارات این افتادیم می بفکر زودتر اگر ،نیفتادیم بساطشان

 ایم برداشته هم بزرگی های گام و نمائیم قمع و قلع را اینیا که گرفتیم تصمیم جدی امروز ما که

 کشبور از خطرناک مجرم دو و آمد پی  تلخ حادثه این ،است چنین هم فو  بامسئله رابطه در و

 بایبد و خبوردیم را ضبربه ایبن مبا .زدنبد امب انتظبامی و اداری حیثیبت به ای ضربه و رفتند بیرون

 اشبک تلخبی ایبن ببرای بنشبینیم اینکبه جبایه بب خوشبختانه اما داشتیم ضع  که کنیم اعتراف

 هبوائی نیروی محی  که گرفتیم تصمیم فورا موارد همه مثل بگذاریم دست روی دست و بریزیم

 ( تکبیر) .نباشد آلوده و شود پاک باید است کشور این های محی  ترین حساس از که

 ببرادران رنج  باعث بود ممکن ،دهیم انجام جریان این از قبل را کار این خواستیممی ما اگر و

 اعتمبادی ببی مبا ببه شبما کبه بگوینبد و شبده هبوایی نیروی کارمندان سایر و همافران ما خلبان

 نیروهبای زا بخشبی کبه نپبذیرد هبم جامعه و دهید می نشان چشم زهر ما به جنگ در و کنیدمی
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 روزهای بخصوص  هستیم اینیا مرهون را پیروزیمان ما و جنگیدند فداکارانه چنین این که مسلح

 محبی  خبود در اکنبون انبد داده گبزارش کبه بطوری .بشوند تعرضی اینگونه دچار ،جنگ اول

 ،کننبدمی هبم اسبتقبال و هسبت آمادگی این همافران، درخود و ها خلبان درخود هوایی، نیروی

 دزد دمآ نفبر چند به خاطر فداکاریشان و زحمات و جیاد و شرافت که بینند می آنیا اینکه ایبر

 و کرده کس  شرافت همه این که خلبانی و است شدن مخدوش درحال ،فاجر و فاس  و فاسد و

 حفب  توانبدنمی را احتبرام  آن و ابیبت آن و شبرافت آن ،داشبته خطرنباک پبرواز ها ساعت

 را مبا رسبانیسبوخت هواپیماهبای حسباس شبرای  ایبن در او همکباران و اسانلب هم اگر نماید،

 و نیسبت قببول قاببل دیگبر شبری  خلبان یک برای این ،بشوند انقالب دض فرار عامل و بدزدند

 کبه امیبدواریم و شدیم قانع ما هم و پذیرند می آنیا هم که است نروش آنقدر قضیه خوشبختانه

 فضبای کبه باشیم داشته اعتماد مورد و انقالب با همراه ،انقالبی جممنس هوائی نیروی ما آینده در

 فضبای ببر هبا عقباب ایبن کبه بدانبد و ببوده راحبت خیالشان ایران مردم و نمایند حف  را ایران

 (تکبیر) .گشایند می رحمت بال آنیا زندگی

 را مبا مناندشب و انقالب ضد ماهیت لطی  و گویا خیلی که بود این جریان این دیگر مثبت جنبه

 زندان سال چند ادعائی و ابداعی افتخارات ،شد تمام منافقین گرایانه چ  شعارهای .نمود روشن

 و چریکبی و رفبتن زندان و شدن شکنجه مدعی که رجوی ،رفت دست از هارجوی  امثال برای
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 رهببر همبراه و شباه مخصبوص خلبان ،معزی خلبان حمایت سایه در ،است کردن زندگی مخفی

 ای فرانسه مینظا فرودگاه در و کند پرواز ،ماست دشمن لیبرالیسم گفتندمی همیشه که یسملیبرال

 و بنشبیند کبرده اعبالم را موضبو  ایبن اسبما و اسبت بگبین همبراه و صییونیسبت همپبالکی که

 بدون و بگیرد عکاسی های دوربین و ها میکروفون جلوی را خود کرده گریم صورت !قیرمانانه

 .کند زندگی است قانون مدعی که کشوری در قانونی صحیح معیار هیچ

 مبی را ورشکسبته سیاسبتمدارهای کبه داریبم اصل یک ما :گویدمی فرانسه ،صدر بنی مورد در 

 مجبرم مبا کشور در او زیرا است ورشکسته سیاستمدار صدر بنی که نداریم قبول ما البته .پذیریم

 فرانسبه ،باشبد قببول لفظبا دادن پنباه ایبن صبدر بنبی درباره اگر حال ،است سیاسی غیر و جنایی

 کبارگر، نفبر دهیبا کبه اسبت فبراری بمبگبذار یک اکنون رجوی ؟گویدمی چه رجوی درباره

 اگبر آنیبا .انبد شبده شبیید و کشبته او بفرمبان ،او بدسبت کشور این در معمولی افراد و پاسدار

 رجبوی از تبر شبری  بار هزار کارلوس دهند؟ نمی راه را کارلوس چرا ،دهند می راه را رجوی

 او دلیبل همبین ببه دهبد مبی انجبام سیاسبی حرکبت یک و برد می هواپیما یک کارلوس .است

 دیدیبد هرجبا :کبه دهنبد مبی هبا روزنامبه ببه را عکسب  و شبودمی قلمبداد خطرنباک چریک

 حرکت نماز جمعه در بم  با رجوی اما ،اوست تعقی  در هم المللی بین پلیس و کنید بازداشت

 رجبوی پاسبپورت پذیرفتیبد؟ را او پاسپورتی چه با صالا ؟دانید می یکی آنیا با را این شما کرده
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 مشبروعیت اکنون و نکرده صادر پاسپورت او برای که ایران ؟است ایرانی پاسپورت آیا ؟چیست

 آیا .اید نکرده اعالم که را این ؟اید داده سیاسی پناهندگی آیا ؟چیست فرانسه در رجوی حضور

 ؟شبودنمی بازداشبت چرا پس نیامده که پاسپورت با و آمده ایران از .نیست که است رانسهف اهل

 ؟گوئید می چه مردمتان به دهید می چه را پلیستان جواب شما ؟گیرد نمی را او فرانسه پلیس چرا

  هستید؟ دنیا در حقو  طرفدار یا ؟دانید قانون شما آیا ؟است مرده همه وجدان آیا

 سیاسبی فعالیبت از مبا البته .کندن سیاسی فعالیت که سپرده کتبی تعید صدر بنی که شدید مدعی

 سبازدمی رسبوا را خبود ،بزنبد حرفبی هبر او چون و کند فعالیت بگذارید ،ترسیم نمی صدر بنی

 شبرکت جمیبوری ریاست گیری رای در نفر میلیون سه فق  ایران در بگوید صدر بنی که وقتی

 چبه او که فیمند می برسند صندو  پای به تا ایستادند آفتاب در تساع سه که مردمی اند، کرده

 هباحرف ایبن بباورکردن احتمال ،تیران شیر شمال های انقالب ضد است ممکن .دارد منظوری

 را مردم صفوف که یائینای تیران، جنوب این و ها شیرستان و روستاها مردم اما باشد میانشان در

 آخبر .کبرد نخواهنبد بباور را هباحرف ایبن هرگبز اند داده یرأ خودشان که کسانی و اند دیده

 بلیغباتت آنجبا در بگذارید به خدا را شما ؟نمود ذکر میلیون سه را میلیون دهزپان شود می چگونه

 آن امبام تبو ببر وای .کشبتند را ساله سیزده دختر امام دستوره ب بگویدکه آنجا در بگذارید ،کند

 را اینیبا همبه کبه داد دسبتور امبام .کبرد آزاد زندان از عفو رمانف با را گذشته رژیم جنایتکاران
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 سبیزده کبدام .بازگردیبد اسبالم آغوش به و کنید توبه هم شماها گفت شما همه به امام .ببخشند

  ؟امام به انتساب  هم آن ،است دروغ قضیه اصل ؟ساله

 را امبام ،کنم نمی لفتمخا امام با ،کنم مخالفت چه هر با من :گفتمی دیروز تا که آدمی خوب

 او ببا روز هر به خدا را شما ،بزند را حرف  بگذارید ،نبود بد که امام با ،بود بد ما با او دارم قبول

 اولبین ،شبد فرانسبه وارد صبدر بنبی وقتیکه بگوید، خواهدمی هرچه دهید اجازه و کنید مصاحبه

 آزادیخبواه کبه تبو ،مبا سباب  ببرادر آخبر :گفت او به باید و بود سی بی بی رادیوی اش مشتری

 در انگلسبتان دانبی نمبی آیبا ؟نیسبت آلبوده ایرلنبد مردم خون به چنگال  انگلستان مگر ،بودی

 آیبا ندارد؟ وجود انگلیس های زندان در گناه بی زندانی هزار چندین مگر ؟کندمی چه لیورپول

 برای شما دل آیا نیست هاحرف این آنجا در خواستید؟ می تیران شمال برای فق  را آزادی شما

 و میرنبد مبی گرسبنگی از و خورنبد مبی گرسبنگی روز شصبت بلفاسبت زنبدان در کبه آنیایی

 هبای زنبدان ببرای چبه ببرای ؟سوزد نمی ،کند نمی آنیا برح  های خواسته به اعتنائی نگلستانا

 دهیبد اجبازه ،زندب را هاحرف این بگذارید ،آری ؟گوئی می دروغ چرا ؟کنیمی دلسوزی ایران

 مردم همه برای ایفل برج باالی برود بگذارید نماید، سخنرانی بگذارید ،بکند مطبوعاتی مصاحبه

 کارنامه همین با صدر بنی ،دادیم شکست را خودش ،صدر بنی ایحرف ه با اصال ما .بزند فریاد

 حبرف نهمبی با ،هاسخنرانی همین با ،زبان همین با ،نوشتمی اسالمی انقالب روزنامهدر  که ای
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 ببا و شبیریور ۹۵ میبدان و آزادی میبدان هبای سبخنرانی باهمبان ،زد دانشگاه همین در که هائی

 .گرفت دست  از شد نمی ما توان با را رأی میلیون یازده اال و داد شکست را خودش اظیارات 

 آببروی ،کنبدمی عمبل ضدتبلیغ ،است تبلیغات مدعی اینکه علیرغم و زند می حرف بد خیلی او

 :گفتیبد شبما گوئید می دروغ شما ،فرانسه از پس .برد بین از هاحرف همین با را خود ساله چیل

 سبی ببی ببی رادیبو ببا همبان روز عصبر امبا نکنبد سیاسبی فعالیت که داده کتبی تعید صدر بنی

 ،ببود سیاستمدار صدر بنی اگر ؟چیست پس ،نیست سیاسی فعالیت او مصاحبه اگر .کرد مصاحبه

 میامبد خوشب  هبم خیلبی کبه هبائی بدرقبه برنامبه از و ،رفت می قبل ماه دو ایدب که فیمید می

 دست از هم را خودش سبیل او .برد می خودش همراه را ایران خاک هم قدری؛ کردمی استفاده

 و امبروز ببرای گذاشبت اما .داد می ادامه آنجا در را زندگی  و رفت می راحت خیلی! داد نمی

 هم منافقین ماهیت و فرانسه ماهیت آن دنباله ب .است سیاستمداری ضد نای .کرد فرار نحو این به

 ارت  دض قاسملوکه .گردید روشن ماهیت  هم قاسملو .شد تر شناخته هم لیبرالیسم شد، روشن

 یبا سبرباز یبک اندازه به الاقل صدر بنی آیا ،کردمی دفا  کرد خل  از و بود ها جنگ مخال  و

 کبه کسبانی یعنبی ،است افتخار ما نظر از البته ؟نبود مسئول ستانکرد های جنگ در پاسدار یک

   .کوبند می را ما دشمن بدترین و کنند می جیاد خدا راه در جنگند حال در کردستان در
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 آقبای :گبوییم مبی قاسبملو ببه منتیبی ،اسبت خوب داده انجام کاری آنجا در اگر هم صدر بنی

 مبی را دسبت  ،بریبد مبی را دمباغ  ،کنید می ثلهم ،آورید می گیر را پاسدار یک شما قاسملو

 ،ببود زده ضبربه ظباهر صبورت به شما به بیشتر که صدر بنی خوب کشید، می شکنجه با و ،برید

 دعبوت او از اکنبون چگونه ،جنگیده کردستان در بود قوا کل فرمانده که حالی در اینکه بخاطر

 ببه بگبذاری؟ اختیبارش در خواهی می را کرد خل  ارت  و رادیو و بیاید شما نزد به که کنیمی

 گبذارد نمبی خب  ایبن ؟کنبیمی فرار هم خودت اما ،نرود بیرون ایران از که دهیمی دستور او

 ایبن دیگبر ارزش هبم ایبن ،شبد معلوم تانهیتما و شدید رسوا تان همه .بمانید ایران در شما امثال

 (  تکبیر) بود، حادثه

 التبارکشور تضمن  و انتخابات

 .کنممبی بیبان وار فیرسبت فق  نمود مطرح مفصال شودنمی داردکه وجود دیگری مسائل ازب و 

 و آرام اینگونبه و آمد بیرون سرافراز هم آزمای  بوته از ایران ملت که بود انتخابات مسئله یکی

 تشبوی  باعبث خود رقابت شور یعنی .داد رأی ،زاست رأی معموال که هائی رقابت بدون و متین

 مبردم ایبن و نداشبتیم میدان در هم را شور این ما که برود رای صندو  پایه ب انسان که شودمی

 .دادند رأی و رفته صندو  بپای انقالبی وظیفه به خاطر صرفا
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 هبای حبوزه در .بودند داده را باطله آراء آن که همانیایی .دادند رأی هم انقالب ضد از ای عده

 ،نیامبد دادن رای ببرای انقبالب ضبد صببح اول که د،بودن داده گزارش مشید شمال گیری رای

 یبا و بسبوزانند را هبا صبندو  و بشبود هیباهویی که ترسیدند می آنیا .بودند نیامده هم ها لیبرال

 و شبده پیبدا نیسبت خببری هیچ شدند متوجه بعدازظیرکه از اما ،باشد داشته وجود دیگری خطر

 حتی و داده رای دیگران و رجوی و صدر بنی به ،داشت وجود رای گونه همه ها صندو  در لذا

 نبایبد البتبه .ببود کبرده شبرکت گیبری رای در هم انقالب ضد بنابراین .بودند کرده هم فحاشی

  .ندادند رای هم عده یک کردند شرکت گیری رأی در شان همه که گفت

 .نمبود تضبمین پیبروزی بعبد از نبیم و سال دو از بعد را کشور این اعتبار انتخابات این هرحال به

 تحمبل ببا نبیم و سال دو از بعد ملت  که کنید پیدا توانید نمی تاریخ در انقالبی کشور هیچ شما

 و بمانبد میبدان در اینگونبه بباز ،کبرد مقابلبه مبا ببا دنیا همه این و آوردند ما سر بر که مشکالتی

 ایبن ببه خداوند ،است بانقال این امتیازات از این و ،بدهد رأی اینگونه تبلیغات همه این علیرغم

 خدمت  در وجود تمام با و وقت تمام با ما که دارد استحقا  ملت این و دهد برکت و خیر ملت

 (  تکبیر) .دهیممی ادامه را راه این و ملتیم همین جزو هم ما و باشیم

 آن های پنروزی و جنگ
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 جالب  بسبیار که بود حطرا در ،جنوب جبیه در ما رزمنده برادران نظامی پیروزی ،مسئله آخرین

 بیبرون خاشباک مثبل را آنیبا کیلبومتر هفبت و دریدنبد را دشبمن ص  پنبه مثل و کردند عمل

 تلفات دادن بدون و گرفتند، غنیمت و اسیر اینیمه و نمودند خنثی آنگونه را حمله ضد و ریختند

 و جنبگ همبا ده علیبرغم که است این دهنده نشان که کم خیلی یا ،تلفاتی هیچ شاید و چشمگیر

 ،شبودمی متزلبزل ارت  برود صدر بنی اگر گفتند می اینکه با و تبلیغات همه این و گرما علیرغم

 ایبن بایبد نقباط سبایر در هم لشکرها سایر که داد نشان تجربه این و است محکم چقدر ما ارت 

 هبم شبکرهال فرماندهان بقیه و آفرید را پیروزی این و رفت لطفی سرهنگ که راهی بروند را راه

 مسبئله ببه بتوانیم ما تا نمایند کوتاه منطقه سر از را صدام شرّ زودتر و کرده عمل گونه همین باید

 اسببرائیل علیببه رزم هببای جبیببه در عببرب بببرادران بببه کمببک و قببدس بببه احتببرام و اسببرائیل

 (  تکبیر).بپردازیم

 اطمینبان ببرای را قبرآن از ای سبوره ،تبذکراتم از اخیبر فقره همین مناسبت به بحث خاتمه در و

 درگیبری در کبه داخلی انقالب ضد علیه مبارز برادران و نبرد های جبیه در سرباز برادران خاطر

 :کنممی راهشان بدرقه دهند می دست از را جانشان انقالب ضد امن های خانه های
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 ربرک سعر  کنف تر امم .امرحنم امرحم  اهلل بلم ،امرجنم امشنطان م  باهلل الوذ

 تررمنهم .ابابنر  طنرا لمنهم ارس  و .تضمن  سی کندهم یجع  امم .امفن  هابباص

 .کولمأ کعصف سجعمهم .سجن  م  بهجارة

 کبه هسبتیم ایبران انقبالب ضبد اصحاب برای فراوانی مصادی  شاهد ما ایران خاک در دیگر بار

 و علنبی لشکرهای با خداوند و بکوبند را انقالب مرکز تا کردند قیام کعبه علیه ،آمدند وار ابرهه

 اختیبار در خبدا که امکاناتی همه با و سالح با ،گیردمی بمباران تحت اینگونه را اینیا اش مخفی

 .پیروزیم اهلل شاء ان گذاشته ما

 برکاته و اهلل رحمة و لمنکم واملالم

 

 03/4/0631 :جمعه

 0510شوال  3

آن بررای مرا و هدف از انفجار در دستر حرزب و خلرارات و منراسع  :خطبه اول

 مناسقن 

 امرحنم امرحم  اهلل بلم
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 فبی العظبیم قبال .السبالم علبییم المعصبومین هائم آله و اهلل رسول على والسالم والصلوة الحمدهلل

 للبذین لقبرح اصبابیما ما بعد من الرسول و هلل استجابوا والذین الرجیم الشیطان من باهلل اعوذبه کتا

  ۹1عظیم اجرا واتقوا منیم أحسنوا

 جمیبوری حبزب یزکرم دفتر قتلگاه شیدای به مربوط یکی ،امروز جمعه نماز از پی  خطبه دو

 پیونبد جبا یک به درنیایت مضمون دو هر چهگر .است تروریزم به مربوط دیگر خطبه و اسالمی

 خاصبی جیبت روی خطببه هبر در مطلب  تکیه ولی شودمی حساب تروریزم دو هر و خورد می

 و تروریبزم ماهیبت دربباره دومبی و کنبدمی صبحبت شیادت این اثر و شیدا درباره اولی؛ است

 .کندمی بحث میاید بوجود جوامع در تروریزم با رابطه در که وضعی و ترور آثار

 مناسقن  و ما برای آن مناسع و خلارات و دسترحزب در انفجار از هدف

 شبیادت و اسبالمی جمیبوری حبزب مرکبزی دفتبر در بم  انفجار دلخراش حادثه درباره اما و

 کبه نیامبده بدسبت کافی فرصت هنوز (شدند ملح  بعدا هم نفر چند که) تن دو و هفتاد از بی 

 ،شبود گذاشبته ایبران عزیز ملت اختیار در جریان این شایسته و الزم های بحث و وتحلیل تجزیه

 را آن جیبت چنبد بحبث ایبن در ،نببود روزانبه معمبولی حادثبه ،حادثبه ،ببود میبم خیلی مسئله

  .نمائیم می رسیدگی

                                                           
 171سوره آل عمران آیه  -18 
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 کبرده زیبادی ریبزی برنامبه کبار ایبن ببرای راسبت و چ  نفا  نامقدس وحدت و انقالب ضد

 چیبزی چنین که دانستند می راست هم و چ  هم ،پی  مدتی از که است این هم علت  ،بودند

 شبورای مجلبس نماینبدگان و کشبور مسبئوالن هفتگبی و مرتب  اجتمبا  ،هست اختیارشان در

 اطبال  همگبی ،باشبد پنیبان موافب  و مخبال  دیبدگاه از کبه نبود چیزی ،سالن آن در یاسالم

 دشبمنانی چنبین دانبیم مبی کبه شبرایطی در مبا یعنبی ،ماست برای ضع  نقطه این البته .داشتند

 سطح در حتی ،محافظت که حزبی دفتر در هم آن را مرتبی اجتما  چنین که است اشتباه ،داریم

 این خداوند که امیدواریم و کنیم توبه و کنیم اعتراف باید را این .بدهیم رارق ،ندارد هم معمولی

   .نکنیم آینده در ها احتیاطی بی این از و بپذیرد را ما توبه

 هبم ایبن ،باشبد کرده نفوذ حزب در نفر یک اینکه اما و ،آنیا قدرت نه بود، ما ضع  این ،آری

 افکبار ببه متکبی ،نببوده ای دربسبته و عادهال فو  موسسه یک حزب ،نیست مخال  قدرت نشان

 کبه کنبد عمبل شکلیه ب تواند می سال دو یا یکسال طول در ظاهرالصالح یکنفر و بوده عمومی

 سبختی تحمبل اینیبا از ببی  دنیبا های جاسوس .نیست مشکل مسئله این و نماید جل  را اعتماد

 و مبردم با ارتباط رب اساس  که یحزب در اما ،پیچیده و دقی  بسیار موسسات در هم آن ،کنندمی

 ،صبالح خبدمت دادن نشبان و فریبنده ظاهر با دانشجو جوان یک شده ریزی پایه ،مردم به اعتماد

 نشبان هبم مسبئله ایبن بنبابراین .ببود شبده هبم طور همین و نماید جل  را انسان اعتماد تواند می
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 و خلب  مجاهدین و صدر نیب .ماست ضع  نشان باز ،باشد ای مسئله اگر ،نیست مخال  قدرت

 هبر کبه اسبت دستشبان در بمببی چنین دارند، اختیار در چیزی چنین که دانستند می همراهانشان

 بیره حداکثر که مناسبی لحظه برای بودند کرده ریزی برنامه لذا و کنندمی منفجر خواستند وقت

 و اسبالمی جمیوری تحکوم سقوط از غیر چیزی آنیا نظر از گیری بیره آن و بنمایند را گیری

 مبدارک و بودنبد کبرده هبم اظیاراتی .نبود ،چ  نفا  حمایت با یغربگرای خ  قدرت تجدید

 لحظبه یک در تواند می ،خواست وقت هر که بوده مطمئن صدر بنی که دهدمی نشان شده جمع

  .بیاندازد اعتبار از و رسمیت و ازکار را همه ،قضائی شورای و دولت و مجلس

 ایبن همبه، بودنبد نمبوده اظیباراتی چنبین هم اینیا حواشی و بود کرده اظیاری ینچن هم رجوی

 صباف را حسباب دیگبر جاهبای و فرانسبه و آمریکبا با و کرده محاسبه اینیا ،شده جمع مدارک

 هبم را افبرادی که کردند زیاد تالش ش  آن و کرده آماده هم را داخلی نیروهای ،بودند نموده

 آن در کبم خیلبی منتظبری محمبد شبیید مثال .بکشانند آنجا به نروند جلسه آن به بود ممکن که

 اش خانبه ببه مکبرر هبای تلفبن با ش  آن و ،بود آمده دیشا بار دو یکی ،کردمی شرکت جلسه

 هبم دیگبر دوسبتان ببه و باشبید داشته حضور حتما شما و است میمی کار امش  که بودند گفته

 کبه کبرده مبی تبالش حبزب محوطبه در است فراری فعال و متیم که کسی همان و بودند گفته
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 هدفشبان ببه آنیبا آیبا ببینبیم امبا .ببود شبده دقی  ریزی برنامه .نماید وارد سالن به زودتر را افراد

  .بنمائیم فاجعه این ابعاد از کوتاهی تحلیل و ؟نه یا رسیدند

 از نیبرو خیلی ام، زدند بزرگی خسارت ،ایم نگفته درستی حرف ،نزدند خسارت که بگوییم اگر

 ببه را کشور این بار یک شدند می شیید جداگانه اگر یک هر که نفر چند و هفتاد ،دادیم دست

 ایبن ببین در .برونبد دست از همگی انفجار یک با که نبود کمی ضایعه این و آوردند می هیجان

 و .کبرد انجببر شبودنمی را اینیبا خسبارات ظاهری محاسبات با که بودند افرادی نفر دو و هفتاد

 هبم اکنبون بایبد ،شبدمی بحبث و سبخنرانی آنیبا دربباره شدند می شیید جداگانه هرکدام اگر

 و سبخنرانی یبک هبر دربباره کبه است این انصاف و شود عمل آنیا از هریک درباره همینگونه

  .است داده دست از را قیرمانی چه که بفیمد ایران ملت شودتا بحث

 شبیید ،اسبالمی صاد  شیید ،قندی شیید ،کالنتری شیید سپور،عبا شیید ،منتظری شیید مرحوم

 همشبان ،بودنبد عبالی آنیبا همبه اینکبه ببرای ،خجلبم دیگران پی  ببرم اسم هرچه من استکی،

 ،بودنبد زیاد چون که است این هم ما مشکالت از یکی و بودند سرمایه همگی و ممتاز شخصیت

 و کنبیم صبحبت بایدکلی کنیم صحبت بخواهیم وقت هر ما و نشده اداء توضیحات در اینیا ح 

 و امبام وفبادار یبار :بگبوییم مثال ،بگوییم آنیا همه درباره کلیاتی و شیید نفر دو و هفتاد :بگوییم

 مبثال اگبر امبا ،بگوییم آنیا درباره مطال  اینگونه از و دار تجربه ،دیده زندان ،دار سابقه ،انقالبی
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 روز تا طفولیت زمان از که قیرمانی ،شود گفته ها خنرانیس در و شده باز منتظری محمد زندگی

 زندان در 24 سال در من که را اسالمی صاد  .کرد خواهد جلوه ،بوده قیرمان همیشه ،شیادت 

 حاضبر میبدان و صحنه در همیشه بعد، به تاریخ آن از و دیدم ساواک شکنجه زیر را او قلعه قزل

 .همینطور هم دیگران نشد شناخته جریان این در که بود عالی اش روحیه عجی  و بود

 بود؟ شخصنتی چگونه بهشتی دکتر

 دکتبر از زیباد کشبدکه مبی خجالبت شبیدا بقیبه از گباهی انسان -بیشتی دکتر مرحوم مورد در

 ،هبم عمرشبان آخبر لحظات در آنیا همه چون ،راضیند آنیا که دانم می من ولی ،بگوید بیشتی

 دکتر درباره بیشتر که راضیند آنیا .کردندمی سئوال شتییب از شتنددا حیات از بقایایی که آنیائی

 معتقدم من :گویم می کلمه سه دو خطبه این در بیشتی آقای مورد در من و بشود صحبت بیشتی

 ،داریبم کبم خیلی بیشتی دکتر مثل شخصیتی ،بگذریم که معصومین ائمه از اسالم تاریخ در که

 تباریخ هبای شخصبیت بزرگتبرین از نفر صد اگر امروز تا پیغمبر زمان از یعنی ،نیست اغرا  این

 چنببد اکنببون .اسببت نفببر صببد آن از یکبی بیشببتی شببیید ،بگیببریم نظببر در را اسببالم سباله ۹2۱۱

 ؟نه یا هست همینطور آیا که دید خواهیم بعد ،کنیممی بیان را او خصوصیت

 مجتیبد ایشبان کبه نبدارم ردیبدت فیمید، می خوب را فقه و بود فقیه ،شک بدون .بود جتیدم -۹

   .بود یزن تقلید قابل ،بدهد فتوا که بود بنا اگر و بود نیرومندی
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 مبی زمبان ایبن در فیلسبوف ترینقوی عنوانبه را مطیری شیید امروز ما .بود فیلسوف بیشتی -4

 فهفلسب هم و غرب فلسفه هم یعنی .بود فیمیده خوبیه ب را فلسفه بیشتی آقای من نظره ب شناسیم،

 اینکه فرصت اما بود، معنی تمام به فیلسوف او .بود نظر صاح  فلسفه در و دانستمی را اسالمی

   .نمود می مطرح را فلسفی های بحث اوقات گاهی فق  ،نکرد پیدا بگوید فلسفه

 مکباتیبی همبه و دارند حضور که را دنیا موجود مکاتی  تمام یعنی ،بود شناس مکت  ایشان -۵ 

 ،شبناخت مبی را اینیبا ای مقایسبه طورببه و ببود کبرده مطالعه ایشان ،آمده بشریت تاریخ در که

 مکاتیب  همچنین و گذاشت برآنیا مکت  نام بتوان اگر را کاپیتالیسم و مارکسیزم ،اسالم مکت 

 شبناس مکتب  کبه مجتیدی امروز و دانستمی خوب را قدیم یونان و اروپا تاریخ گذشته دوره

   .داریم کم دنیا در ،ای یسهمقا بشکل هم آن باشد

 را سیاسبت مجتیدکبه دانسیاسبت شما و بود داناستسی که بود این ایشان خصوصیات دیگر از

 عمب  ولبی بفیمنبد را سیاسبت از مظباهری کبه باشبند کسبانی است ممکن یابید، می کم بفیمد

 ،کبردن تحلیبل سیاسبت اصبول ببا بتوان را ها جامعه موجود جریانات و کردن درک را سیاست

 بیشبتی مرحبوم که وقتی سیاسی مسائل در .بود سیاستمدار عمیقا ایشان و دارد الزم حرف خیلی

 ایبن ببا و فیمیبد مبی خبوب کبه شبدمی ثاببت هبم عمبل در و ببودیم مطمئن کردمی اظیارنظر

 کبرده بیان خوب .باشد منکر که نیست کسی را ایشان بیانی خوش ،بود هم سخنران خصوصیات
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 محکبم و واضبح ،نوشبتمی اگبر و ببود، هبم قلبم اهبل حبال عین در .نمود می تحلیل خوب و

 ،کبردمی سبخنرانی دنیبا زنبده زببان چیبار ببا و بود زباندان آدم همین و بود نویسنده ،نوشتمی

 و .کبردمی سبخنرانی زببان چیبار این با و دانستمی بخوبی را آلمانی و انگلیسی ،فارسی ،عربی

 زنبده زببان چیار با که سیاستمدار و شناس مکت  ،فیلسوف ،یدمجت یک کنید می پیدا کجا شما

 ای سبخنرانی معمبولی سبخنرانی نبه هم آن ،کند سخنرانی سیاسی و علمی محافل در بتواند روز

 ،داشبت ایشبان و شبودنمی جمبع خصبایص اینگونبه با که ای خصیصه و نماید بیان را دقای  که

 .بود ریتمدب و مدیریت

 مجبری بیشتی، شیید مرحوم و گردد نمی اجرائی های طراحی روی مغزش معموال ،متفکر یک

 از اداره در و نداشبتیم دبیرتب در ایشبان از تبر قبوی ما بود، نیرومندی مدیر و مدبر و خوب خیلی

 اهبل ،خصوصبیات ایبن ببا و نحبو ایبن ببه انسانی که است جال  و نداشت وجود رت قوی ایشان

 مرجبع یبک بخوانید، را دنیا مراجع و فالسفه تاریخ بروید شما .باشد هم سازماندهی و تشکیالت

 خیلبی فیلسبوف یبک. کندمی مطالعه فق  حالی بی با او ،ندارد را سازماندهی لاح دیگر معموال

 آن همبه ببا آدمبی و کنبدمی کبار بینبی جیان و شناسی جیان در او .کند نمی فکر تشکیالت به

 باشبد منضبب  تشبکیالتی دهسا عضو یک مثل هم یتشکیالت لحاظ از شد، گفته که خصوصیات

 را جلسه که کرد می ایجاب شخصیت  گاهی البته ،بودیم ما که جمعی در ایشان .است نظیر کم
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 سبازمانی و جمبع که آنچه و بود تشکیالتی انضباط و سازماندهی به معتقد عمیقا اما نماید، قبضه

 تفکبر آن و با مغز آن با حالت این که بود بدمتع ایشان گرفت، می تصمیم و کردمی کار او با که

   .متضادند مسائل این انسان یک وجود در معموال ،نیست جمع قابل ،علمی دید آن با و

 فالسبفه معمبوال .ببود متعببد دین احکام با رابطه در اینیا همه میمتراز و خصوصیات این کنار در

 و نیسبت سبازگار ،دارد وجود تعبدیات در که خشکی مسائل با زیاد که دارند نظراتی خود برای

 روش خبود ببرای سیاسبتمدارها و متفکبرین و شبوند نمبی قائبل خود برای محدودی منطقه آنیا

 برخبورد فقیی احکام و امام با رابطه در مقلد یک مثل ،بیشتی دکتر مرحوم اما .دارند بخصوصی

 در کبه دانسبتند مبی ،کردنبدمی زنبدگی ایشبان ببا کبه کسبانی .ببود مقلبد شبدته ب و نمود می

مبی  حضبر و سبفر ببین جمع و داشت تعبد شد نمی روشن برای  ای مسئله که آنجا ،نمازهای 

 خبانوادگی زندگی به مربوط جزئیات در و نمود می نحوجمع همین به هم مالی حقو  در ،مودن

 معتبر جعمر فقیی فتاوای با برخورد در معمولی عوام یک مثل و بود متعبد هم انسانی ارتباطات و

   .بود متعبد ایشان ،فقیه والیت مخصوصا و

 اسبت خصوصبیات آن همه چاشنی که خوب اخال  و برخورد حسن و سلوک حسن از ایشان و

 جملبه کامبل مصبدا  و داشبت مناسب  چیبره و سبالم ببدن اینیبا کنارهمه در و ،بود برخوردار

 برخبورد برای خوب چیره و کردن کار برای نیرومند و بود وامجلم امعمم سی بلططا وزاده
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 هبر کبه باشبید داشبته نظبر در فضبیلت شبما هرچبه ،واقعی مسلمان یک ارائه برای خوب قیافه و

 مسبلمان خبوب انسان یک عنوانبه را او تواند می باشد فردی هر در آن از ای هرقطعه و فضیلتی

 مبا از ومیشب انفجبار در را ای چیبره چنبین یبک و ،ببود جمبع بیشبتی مرحوم در ،نماید معرفی

 و ایشبان شباگرد حبد در اما نبودند ایشان مثل شدند، شیید ایشان با که افرادی بقیه، البته .گرفتند

 انقبالب و اسبالمی جامعبه و دیدیم خسارت خیلی ما گویم می اینکه پس ،بودند ایشان با مناس 

 ایبن ،است ظیرن کم اسالم تاریخ در بیشتی گفتم اینکه و بپذیریم باید شد خسارتر دچا اسالمی

 ،فیلسبوف ،فقیبه :کنیبد نمبی پیدا نفر یک برای شما گفتم من که مشخصاتی این ،بپذیرید هم را

 همبه و متعبد سخنران، ،زباندان ،مدبر ،مدیر تشکیالتی، طراح، ،سیاستمدار دان، تاریخ اخالقدان،

 فعال وزرای ،ترف ما دست از همه هرحال به .بود ایشان وجود در است متضاد بین جمع که اینیا

 مبن رفتنبد، دسبت از مجلبس در مبا عزیبز ببرادران از نفبر هفبت و بیست ،رفتند دست از کابینه

 آنیبا از هریک های عکس ،کردم می مطالعه کرده منتشر مجلس که را شیدا یادنامه که هنگامی

 دیبدن ببا و کبردم نگباه را ور  هفبت و بیسبت ،ریخبت مبی فبرو قلببم بار یک دیدم می که را

 هبا چیبره چه اینیا از یک هر که دیدم می اینکه برای ،ریخت فرو و طپید قلبم بار یک عکسهر

 دانشبجوها و معاونبان ،نبودنبد وکیبل و وزیبر کبه هبم آنیبا .بودنبد ممتازی های شخصیت چه و

 ببینیم اما ماست خسارت این .بودند همینگونه همگی داند می خدا ،بودند آنجا که آنیائی وهمهء

 کردیم؟ چه ما و ؟آورد بدست چه ریزمترو شد چه
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 ساجعه ای  با ما جامعه برخورد چگونگی و تاری  تکرار

 را معمبولی جامعبه یبک تواند می که عظیم خسارت این من نظر به ،دیدیم را ها خسارت این ما

 نمبود گذشته از تر محکم را ما نیرومند جامعه این ،شود آن سقوط موج  و دربیاورد پا از آسان

 اول کبه ای آیبه .نمبود منیبزم را آنیبا و داشبت وا هزیمت به را راست و چ  نفا  و وریزمتر و

 آن کبه احبد جنبگ در .دهدمی معنی جال  خیلی ،بحث قسمت این با رابطه در ،شد ذکر بحث

 و شبده پشبیمان بودند، برگشته پیروزمند که کفار ،جنگ از بعد ،خورد هامسلمان به عظیم ضربه

 کلیببه را اینیبا و برگبردیم ،کبردیم رهبا مدینبه در را اینیبا و زدیبم را ضبربه نایب مبا که گفتند

 رفته و کرده منصرفشان خداوند ،گرفتند بودکه درستی تصمیم ،محاسبات روی و کنیم نابودشان

 خبورده ضبربه هامسبلمان کبه حال و برگشته که آورد اینگونه ذهنشان به دوباره شیطان اما بودند

  .ندکن نابودشان اند

 زخبم را مجروحبان و نمبوده دفبن را شبیدا و آمبد مدینبه به که وقتی پیغمبر اکرم ،طرف این از

 وجبود ببا ،کنبیم تعقیب  را دشمن باید ما که داد دستور ،شد برپا فوری عزاداری و کردند بندی

 عبده و داده شبیید تبن هفتباد که ای خورده شکست متفر  جمعیت یک و پیروزمند لشگر یک

 بایبد :فرمایبدمی پیغمببر ،کبرده خراب را مدینه محی  سخت داخلی نفا  و دارد وحمجر زیادی

 فقب  را دشبمن بایبد گویبدمی ،دهبدمی اضافی دستور یک بعد ،کنیم تعقی  را دشمن و برویم
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 جراحبت و مانبده جنبگ، در کبه انبد نداشته عرضه آنقدر که آنیائی و نمایند تعقی  مجروحان

 اینکبه ببرای کنند تعقی  را مکه پیروز لشگر و کرده حرکت مجروحان ق ف ؛نیایند ما با بردارند

 ایمبان امبا ،یبدآ می بنظر مشکل فرمانی چنین انجام ظاهری اوضا  وجود با .بگیرند انتقام آنیا از

 میم مناط  از یکی د کهاالس حمراء به تا آمده دشمن طرفبه و کرده حرکت که شد باعث آنیا

 .رسیدند است تاریخی

 و تیدیبد لشبکر و سبازد نبابود را هامسبلمان بقیبه و برگبردد گرفتبه تصمیم ابوسفیان آنطرف زا 

 هامسبلمان محی  در اندازند، می راه روانی جنگ که آنیا و پردازان شایعه یعنی ابوسفیان ارعاب

 قرد امناس ان امناس مهم قال امذی  ،اسبت برگشته نیرومندتر دشمن :گفتند و افتاده راهه ب

 لشبکر مبردم ای کبه گفتنبد مبردم ببه و آمده کسانی :فرمایدمی قرآن :ساخشوهم مکم اجمعو

 حف  را خود و رفته ها پناهگاه به، شوید متفر  و بترسید پس ،اند شده جمع شما علیه بر بسیاری

 حلربنا وقرامو مانیم می ما نه :گفتند و شد بیشتر ایمانشان ایمانا سزادهم هامسلمان ولی .کنید

  بترسیم؟ چرا ،است وکیل بیترین خدا و داریم را خدا ما :گفتند ،اموکن  نعمو اهلل

 ایبم خبورده شکسبت ما که گفتند آنیا است میم قرآن در نکته این ؟شد زیاد ایمانشان چرا حال

 نببودیم برحب  مبا اگر که گفتند و شدند مطمئن آنیا بنابراین کندمی ارعاب و برگشته دشمن اما
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 ببین از را ایمبان همبه گرفتبه تصبمیم کفبر همه که شودمی معلوم و آمد نمی ارفش ما به همه این

   .بمانیم برجا پا باید بنابراین .ببرد

 فرسبتاد را هبا جاسبوس آنطرف از ابوسفیان .بود فاجعه آن از بعد ما ملت و ما در حالت این عین

 دکبهخبردا آنیبا ببه هبا قافلبه افبراد از ،رهگذر یک و آمدند ها جاسوس ؟است خبر چه ببینند تا

 هبم فتحبی نیمبه که کنید فرار ،هستند شما تعقی  حال در و شده جمع پیغمبر دور مدینه اطراف

ه بب نظبامی تاکتیک یک که بود داده دستور هم پیغمبر .شودمی گرفته دستتان از شده نصیبتان که

 مبی دور از هرکس که بودند افروخته آت  فاصله با نقطه پانزده در وسیعی منطقه در و برده کار

 و کبرده وحشبت دشبمن ترتیب  ایبن ببه و گرفتبه را بیاببان عظیمبی لشکر کردکه می فکر آمد،

   .برگشتند

 گویبا و بودند نموده تعقی  را دشمن بشوند مرتک  جدیدی جنگ اینکه بدون هم هامسلمان اما

 و کرده خریداری را خود ضروری وسائل مقداری هامسلمان و بوده هم وزیر بازار محل آن در

 مر  وامرسرول هلل اسرتجابوا ی ذما :فرمایدمی و نموده روشن را مسئله این قرآن .برگشتند

 اینجبا ببه بعد و کندمی بیان استقامت با هایانسان فضیلت در آیاتی ابتدا ،امقرح اصابهم ما بعد

 پیکرشبان ربب عظبیم جراحبت ایبن و مصبیبت این آنکه از بعد که کسانی :فرمایدمی رسدمی که

 چبه ببه ببده بشبارت را اینیبا رفتند، جیاد میدان به و کرده اجابت را پیغمبر و خدا دعوت ،خورد
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 هبم جبا درهمبین البته .(۹۵۹)آل عمران، آیه  لظنم اجرا واتقوا منهم احلنوا ممذی  ؟چیز

 کبار و کردنبد احسان و کرده حرکت اینگونه که کسانی :فرمایدمی ،زند نمی حرف مطل  قرآن

 مبی هبم را اجرشبان حبال .گرفتنبد خبدا از را عظیمبی اجر ،داشتند هم تقوا و دادند انجام خوب

  .سض  و اهلل م  بنعمه وابمسانق :گوییم

 بازار از خریدهای همان به بعضی را خدا فضل که خدا فضل و نعمت با برگشتند االسد حمراء از

 ایبن معنبای ببه کبه ،سروء یمللهم مم به اما .اند کرده تفسیر است کوچک خیلی البته که روز

 واتبعروا :فرمایبدمی آیبه دنبالبهء .اسبت شبده رتفسبی هبم ندیدند راه این در بدی هیچ که است

 عق  به فوری اینجا در چون کنیممی معنا بعد را جمله این .(۹۵2)آل عمران، آیه  اهلل رضوان

   .شود تر روشن مطل  تا گردیم می بر

 ،داشبتیم اسبالمی جمیبوری حبزب مرکبزی دفتبر در بمب  انفجبار از عبدب را حادثه این مانند ما

 کبه هبم هبائی کارشبکنی ببا و داشبت مجروح پانزده ،ده و بود داده شیید هفت و بیست مجلس

 از فعبال معباون زیادی عده و وزیر چیار کابینه ،افتاده کار از مجلس کردندکه می تصور شدمی

 بایسبتی مبا قاعبدتا و ببود داده دست از را زیادی ادافر اسالمی، جمیوری حزب ،بود داده دست

 آقبای و بنبده کبه بودنبد کبرده حسباب آنیبا البته .باشیم داده دست از را خود تعادل مقدار یک

 شب  آن چبون ،شبود چنبین که نخواست خداوند و بود خواهیم جلسه در هم دیگرانی و رجائی
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 خباطر این به و رفتم می آنجا به بایستیم من و نبود خوب حالشان بیمارستان در ای خامنه آقای

 حفب  مبا ببرای را ای خامنبه آقای خدا، هم قبل از ،رفتم بیمارستان به و نکردم شرکت جلسه در

 جلسبه این در معموال که هم رجائی آقای و باشیم آنجا در ما دوی هر بود ممکن اال و بود کرده

 و داخلبی نیروهبای ببا دشبمن و خبورد یم هم به ما تعادل بایستمی هرحالبه ،کردنمی شرکت

   .کردمی قبضه را کشور و تاخت می خارجی

 را هبا ارگبان ایشبان های راهنمائی با و رفتیم امام خدمت به و نموده حف  را تعادل ما زود صبح

 زدندمی حدس آنیا ،داشتیم جلسه اسالمی شورای مجلس در روز آن فردای برای ،کردیم ترمیم

 اسبالم تباریخ ببا چقبدر ببینیبد اما دهد ادامه خود کار به تواندنمی دیگر فتادها کار از مجلس که

 .ببودیم انقبالب سبوم سبال در هبم ما و است هجرت سوم سال در احد جنگ اوال ،شودمی شبیه

 تبواریخ از بعضبی طبب  البتبه .اسبت احبد جنبگ یعنی ،حمزه حضرت شیادت سالروز هفته این

 بم  انفجار تاریخ چون و بود تر مناس  بود شعبان ماه اگر و شده ذکر شعبان ماه در احد جنگ

 در مبا مجروحان .است بوده شوال ماه در احد جنگ اقوى ظن به هرحالبه ،بود شعبان ماه در هم

 در هبم سندهائی و بود شده پخ  نیرومندی شایعه که درحالتی ؟آمدند می مجلس به حالتی چه

 یعنبی ،شودمی منفجر( تیر ۱) شنبه سه روز اسالمی رایشو مجلس که بود آمده بدست مورد این

 شبده دسبتگیر که کسانی از اند گفته امنیتی مراکز :گفتندکه و کرده بیدار خواب از ش  را بنده
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 هبم جبا همبه و شودمی منفجر مجلس شنبه سه روز که آمده بدست مدارکی دیگر جاهای و اند

   .بودند کرده پخ 

 را عمبل ایبن برنامبه ببا آنیبا زیبرا ببوده امناس مهم قال امذی  یهآ مصدا  یا جریان این حال

 واقعبا اینکبه یبا بگوئیبد را ایبن شدید دستگیر اگر که بودند گفته افرادشان به و بودند داده انجام

 اسبت ممکبن کبه کردنبد مبی خیال هم مجلس نمایندگان هرحالبه .اند داشته اجرا برای طرحی

 گفبتم کارشناسبان به و رفته مجلس به زود صبح بنده خاطر ینهم به .شود منفجر آن روز مجلس

 سبپس ،باشبد داشبته صبحت مسبئله این مبادا که شود تحقی  و کنند رو و زیر را مجلس همه که

 و پرستار و رسن با و بیمارستان تخت با مجروحان ،ارعاب این اوج در و دادیم تشکیل را مجلس

 هبم هنبوز که عزیزمان برادر کیاوش آقای .نمودند محق  را آن رسمیت و آمده مجلس به دکتر

 هنبوز و دیده آسی  هم دست  و چشم و داده دست از را خودش کلیه دو و است بیمارستان در

 نگیبان شورای محوطه جلوی و آمد مجلس به بیمارستان تخت با ،بیاید پایین تخت از تواند نمی

 و بسبته سبرهای با هم دیگران و شود درست مجلس اکثریت اینکه برای بود خوابیده تخت روی

 و شبودمی منفجبر کبه بودنبد کبرده شایع یکهئجا .بودند شده جمع مجلس در بیمارستان لباس با

 خودمبان راه ما و است قانونی قوه و رگی تصمیم و هست مجلس این که جامعه این به دادند نشان

 ( اکبر اهلل) .دهیممی ادامه را
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 رئبیس ،امبام .گماشبت کباره بب و کبرد معلبوم ها وزارتخانه رایب سرپرست فوریت به هم دولت

 ادامبه را خبود کبار هم قوه آن و شد تعیین هم جدید دادستان و کردند تعیین را کشور دیوانعالی

 زیادی عده اینکه با و شد ترمیم فورا هم جمیوری حزب و داد ادامه را خود کار هم مجلس .داد

   .داد ادامه را خود راه ،ودب داده دست از را مرکزی شورای از

 و ،بود خود راه ادامه حال در گذشته از نیرومندتر و الترح با بود خورده ضربه که هرچه هرحالبه

 کبههنگامی همبان در مردم شما آمدن اما ،بود ما تدبیرهای یکطرف یعنی بودید مردم شما عمده

 از و ریختبه هبا خیاببان به همه ،شودمی خون حمام ،تیران های خیابان آن روز بودکه شده شایع

 ببه نتوانسبتند عصبر تبا را بیشبتی شیید مرحوم جنازه و بود شده جمع آدم زهرا بیشت تا مجلس

ه بب را مبا ذخیبره ایبن کبه گفتنبدمی و کشیده آن را مدام مردم اینکه به خاطر ،برسانند کیریزک

 ایمبان از اینیبا همبه کبه امامب هدایت و مسئوالن تدبیر و مردم حماسه ،مردم حضور .نبرید خاک

 نحبو ایبن ببه را راسبت و چب  نفبا  همگام و همراه شده ریزی طرح برنامه ،گیردمی سرچشمه

   .داد ادامه خود هبرا نیرومند و سربلند جامعه این و کرد خنثی

 معتقبدم مبن ولبی ،اسبت پیغمببر زمان های مسلمان مورد در آیه این البته .اهلل رضوان واتبعوا

دلبداری هبا  ببا خبدا را آنیبا زیبرا ،بیترنبد خیلبی پیغمببر زمبان هبای مسبلمان از ما یها مسلمان

 تقویبت را امبام قلب  و نگیداشبته را مبا خبود دلبداری با برعکس اینیا و کردمی شان گیدارین
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 رفتنبد خدا رضایت دنباله ب یعنی .اهلل رضوان واتبعوا برگشتند پیروز االسد حمراء از آنیا .کردند

 قبرآن از کبه جیبان در انسبان احبوال عبالیترین از یکی .آوردند خود دنبال به را خدا رضایت ای

 حالبت خبدا و انسبان ببین که است اهلل رضوان همین که خداست رضایت حال ،شودمی استفاده

 ایمبان اهل خدا :فرمایدمی قرآن آیات از یکی .نیست این از بیتر چیز هیچ و شود برقرار رضایت

 جاریسبت عسبل و شبیر نیرهبای درختبان  زیبر کبه اببدی خالبد بیشت در که فرموده وعده را

عدن منزل دهد و حورالعین و دوسبتان در اطبراف آناننبد و  بیشت نیکوی عمارات در و درآورد

مالئکه بر آنیا وارد شده و سالم می دهند و آنیا در این بیشت خالند و نمی میرند و دائمبی انبد، 

. و رضوان م  اهلل اکبرر :که بر می شمرد در آخر می فرماید و همه این نعمت های بیشت را

یعنی حالت رضایتی که بین بیشتیان و خدا برقرار اسبت کبه خبدا از آنیبا راضبی اسبت از همبه 

 نعمت ها باالتر است.

البته ما اکنون این مساله را نمی فیمیم، یعنی فق  الفاظ  را به زبان می آوریبم و ببرای مبا قاببل 

آن هنگام که عظمت خدا را ببینیم و بشناسیم که چه قطره نباچیزی در مقاببل آن درک نیست و 

بیکران هستیم و بعد ببینیم که این موجود بینیایت کمال مطل  از مبا راضبی اسبت، ایبن اقیانوس 

حالتی است که فعال درک  برای ما مقدور نیست، خدا مبی دانبد کبه چقبدر ایبن حالبت عزیبز 

 است.
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اص در بیشت از پیغمبر گرفته تا هرکس دیگری چیزی بیتر از ایبن نیسبت برای عالی ترین اشخ

که خداوند از او راضی باشد، رضی اهلل عنیم و رضوا عنه. این معنا و مفیوم در قرآن بسیار آمبده 

اینیبا  :است و قرآن به کسانی که به حمراء االسد رفته و از ارعاب و تیدید نترسبیدند مبی گویبد

همراه خودشان رضوان خدا را آوردند و من مطمئبنم کسبانی کبه بعبد از  واتبعوا رضوان اهلل

این فاجعه در ایران در صحنه ماندند و با نفا  و کفر جنگیدند، چه در جبیه جنگ کبه سبربازان 

ما همان روز نشان دادند قوی تر از گذشته عمل می کنند و چه در جبیه داخلبی و چبه در جبیبه 

ه مصدا  این آیه هستند، اینیا رضبوان خبدا را دارنبد کبه هبیچ سیاست و چه مردم در صحنه هم

 چیز بیتر از آن نیست.

 مرک رسعنرا و .ظهر  انقض امذی .وزر  لنک وضعنا و ،صدر  مک نشرح امم

 ربرک وامری .سانصر  سرغرت ساذا .یلرا امعلر مع انّ ،یلرا امعلر مع سان، ذکر 

 .سارغ 

 حبال در همیشبه و ،کنید شرو  را بعدی کار،شد تمام کاری که وقت هر ،گیریدن آرام وقتهیچ

 و صبدر شبرح ببا ،باشبد شبما نیبایی هبدف هم خدا رضوان و خدا بسوی رغبت و باشید تیاجم

 .بروید را راه این است سری و آسانی همیشه همراه  که عسر و سختی تحمل

 برکاته و اهلل رحمة و لمنکم واملالم
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 03/4/0631جمعه 

 0510شوال  3

 مفهوم تروریزم در جوامع مختمف :خطبه دوم

 بلم اهلل امرحم  امرحنم 

 کبه ماسبت کشبور میبم بسبیار موضوعات از که است تروریزم درخصوص دوم خطبه در بحث

 مقبداری حال هر به .نه یا کنم ادا را مطل  ح  توانم می دانم نمی اول خطبه شدن طوالنی بعلت

 داد مبا ببه عمبری خداونبد اگر بعد های بهخط و آینده روزهای در شد الزم اگر و گفت خواهم

 مفصبل متاسبفانه که شود گفته باید که بوده هم دیگری مطال  هفته این در البته .کنیممی جبران

 .کرد صحبت آنیا درباره شودنمی

 امبروز تبا تیرمباه هفبت لهفاصب در عزیزی برادران شیادت ،هست هم مشروطه سالگرد هفته این 

 االسبالم حجبت شیید مشید در و یتآ دکتر شییدمان آخرین و نشده ثبح شان درباره که بوده

 عزیزمبان شبیید بیبیبان ودر بیشبتی سیدحسبین االسبالم حجبه اصبفیان در و کامیاب رضا سید

 و پاسبداران از زیبادی شیدای و دانشجو االسالم حجه نورچشممان شیید درکازرون و بخردیان
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 همبه ببه زمتروریب بحبث ایبن اما .ایم داشته را ینیاا همه ،جنگ میدان شیدای و عابر عادی مردم

 .شودمی مربوط اینیا

 مختمف جوامع در تروریزم مفهوم 

 جامعبه میبان در وحشبت و رعب  و ارعاب ایجاد هدف ،است وحشت معنای به ترور و تروریزم

 هبب را جامعبه تعادل که شودمی انتخاب این برای شیوه این ،نیست منظور آدمکشی فق  ،باشدمی

 خبود در اگبر .نمایبد گیبری بیره ،جامعه تعادل خوردگی هم به این از دیگری جریان و بزند هم

 توانبد مبی رورتب ،باشبد هبا تروریسبت پذیرش آماده جامعه و باشد داشته وجود ای زمینه جامعه

 کسی اگر را پیلوی خانواده که ایران در گذشته رژیم جامعه مثل ای جامعه در یعنی ،باشد موف 

 در تروریبزم و شبود موف  ایران در توانست می انجری آن و کس آن بردارد میان از توانست می

 هبم روز آن البتبه کبه باشبد درسبتی راه و باشبد داشبته صبحیحی معنبای توانسبت مبی زمان آن

 بعبد دانیم نمی ،بکشیم را شاه اگر :گفتندمی گاهی کردند می که محاسباتی با باتقوی هایانسان

 راه شباید ؟شبوندمی کشبته مبردم و شده خونریزی آیا ؟آمد واهدخ پی  چه و ؟شد خواهد چه

 سباق  را حکومبت ملبت خود که کرد انتخاب امام که بود همان صحیح راه و نباشد ینا صحیح

 اقلیبت و ببوده جبدا حکامشان از مردم که ای جامعه در و دارد مفیوم یک تروریزم ولی .کردند

 .باشبد موجبه تروریبزم وجود تواند می که است موردی این .نیست معنا بی باشند حاکم ناچیزی

 امکبان نیرومنبدی اجنببی کبه آنجاسبت ،آیبد می پی  دنیا در تروریزم مورد در که دومی مورد
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 ،باشبند داشبته حضور کند قبضه ها تروریست نفع به را حکومت ،حکومت یک شکستن با اینکه

 حبال ،باشبد راه یبک تواند می مادیگرایان و مادیگری لحاظ از الاقل یا .دارد معنا ترور هم آنجا

 اسبتفاده خواهنبد مبی چیبز چبه از دهنبد مبی اوج ایران در را تروریزم امروز که کسانی ببینیم ما

 ؟چیست هدفشان و ؟کنند

 مبن نظره ب .بود آن تحلیل دنبال به باید و است میم مسئله این ؟دهند انجام توانند می کاری چه و

 ترور با ایران اسالمی انقالب و ایران جامعه ،دارند برخورد منصفانه که آنیائی ،ها خیلی نظره ب و

 بیان را آنیا از بعضی که است زیادی مسائل هم علت  .کند سقوط تواند نمی و کند نمی سقوط

 در کبه ببود شبده کبه تزویرهبائی علیبرغم که داد نشان شانائآر که جامعه این اکثریت .کنیممی

 ایبن ببه بنبدپبای ،اسبالم دلیبل به و دمسلمانن صرفا کردند، شرکت ،نکنند شرکت ها گیری رای

 فداکارنبد سبخت که هستند عظیمی قشر ،اکثریت این میان در .هستند موجود جریان و حکومت

خودشبان  افتباد، اتفا  ای حادثه اگر اما بدهند، رای مردم اکثریت است ممکن ،است میم این و

 دیدیبد آیبت شیید جنازه تشییع در دیروز ندارد، وجود چیزی چنین اینجا در اما بکشند، کنار را

 مبی هبم راسبت کردند مستأصل را ما مردم و شد ترور مجلس نماینده یک .کردند چه مردم که

و  چماق و چوب با خودمان ما نکنند، حفظ را امننت شما اگر :گفتند مردم .گویند

 (اکبر اهلل) .کننممی حفظ را شما و آمده ها خنابان به لادی وسای  با
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 ماه یازده ،ده این طول در کس هیچ که دهدمی نشان و کرده ثابت جنگ ،نیست ادعا حرف این

 و ببوده مبا جبذب قبدرت از بی  داوطل  همیشه و نکرده فرار جنگ از جان  به خاطر ،جنگ

 کننبدمی گرسبن را مساجد ،شود الزم که روزی مردم این .است جدی ای مسئله و شده ثابت این

 احلراس روزی اگر و .هسبتیم مطمئن درصد صد ما ،جنگند می دشمن با دندان و چنگ با و

 شرک بدون مردم کنند سرکوب را تروریزم توانند نمی امننتی ننروهای که کنند

 و کننردمی الردام خانه همان در خودشان و گنرندمی را تروریلت خانه به خانه

 (اکبر اهلل) .نمکن رحم دهندکه نمی هم ها ما به

 درسبت ،نیسبت هبم نحبو ایبن به که بگویند و کند خطور چنین ذهن  به فردی که است ممکن

 مدیرکلنبد، ،وکیلنبد وزیرنبد، کبه هستند معدودی عده باالخره اما هستند اینگونه مردم که است

 ببی جامعبه آینبد در پبا از کبه اینیبا و آورد مبی در پبا از را اینیا تروریزم و پاسدارند و استاندار

 گویم می که من ادله از یکی عمیقا ولی باشد تحلیل نو  یک این است ممکن .ماند می صاح 

 اسبت درسبت مبوقعی حبرف این .است غل  تحلیل این که جاست همین ،است ناموف  تروریزم

 آسبانی ببه اینیبا مثبل کبه باشند ای جدابافته های تافته ،کارند سر بر جامعه دراین که افرادی که

 همبه اگبر مبثال .پرکنبد را او جبای نتواند کسی برود بین از اینیا از یکی اگر و داد پرورش ودنش

 آسبانی به زیرا کند صد  بود ممکن حرفی چنین ،بودند بیشتی دکتر مثل شوندمی ترور که اینیا
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 هاینگونب مبا جامعبه امبروز امبا .کنبیم برخبورد بینانه واقع باید .ساخت را ها بیشتی دکتر شودنمی

 .معمولیند مردم همین از ما کشور مسئوالن ،نیست

 وجبود مملکبت در دیگبر داریبم کبه وزیبری یبک و بیسبت ایبن مثبل که کنیدمی فکر شما آیا

 و بیشبت از اینیبا آخبر ،نمایبد انتخباب را کبدامیک دانبد نمی انسان که فراوانند آنقدر ؟ندارند

 انجبام مشبغول و شبده التحصبیل فبارغ اهدانشگ از است سال چند اکثرشان اند، نیامده که آسمان

 و اسبتاندار و فرماندار و بخشدار که بینیم می شودمی تشکیل که جلساتی در گاهی .اند شده کار

 فیمند می هم مثل همه ،ندارند هم با فرقی هیچ و هستند هم مثل همه وزیر نخست و کشور وزیر

 .انبد شبده تبر معروف دیگران از آنیا از بعضی که تفاوت این با .کنندمی صحبت هم مثل همه و

 اگر امروز کابینه این همه ؟اند داشته سیاسی تجربه طوالنی سابقه وزیرندکدامیک اکنون که آنیا

 شباید و کرده انتخاب اینیا مثل یکنفر و بیست ،شودمی براحتی فردا ،بروند میان از ناکرده خدای

   .گیرندمی را آنیا جای ریتیب افراد گاهی ،نشده تجربه چون اینیا از بیتر هم

 صبدها و دهیا ،هستند ها استانداری در که ما دوستان این مثل ؟هستند کسانی چه مگر استاندارها

 دارند، وجود کنندمی خدمت روستاها در زندگی سا درجیاد اکنون که دانشجوهائی میان در نفر

 البتبه نمیلبرزد، دلمبان هیچ و ددارن وجود کسانی چنین که دانیم می داریم که کمی آشنائی با ما

 کنیم نمی فکر وقتهیچ اما ،بریممی رنج و است دردناک ما برای این ،دهیممی دست از ینیروی



162 
 

 مثبل هبم معاون  .کنیم انتخاب او جای به که نداریم را دیگری کس ما برود استانداری اگر که

 .هستند او خود مثل هم فرماندارها و بخشدارها گاهی و است خودش

 نفبر هزارهبا اینیبا سطح در و اینیا قبیل از معمولیندکه مردم از امروز جامعه این کننده اداره تی 

 ما از نفر هفت و بیست یکبار مجلس در ؟بگوید خواهدمی چه تروریزم .دارد وجود ما جامعه در

 و دهآمب نفبر هفبت و بیست دوباره شد، انجام که ای چندروزه انتخابات در خوب بسیار گرفتند،

 .کننبد وظیفه انجام هم آنیا از بیتر شاید دانیم نمی ما و کردند پر را ها صندلی همان و آنیا جای

 کباری ایبن ؟داریبم فرقبی مگر اند، نشسته پائین آن که آنیا با مجلس رئیس عنوانبه بنده مثال یا

 زیباد و کم دریق است ممکن است اینگونه واقعا دهند، انجام توانند می هم آنیا ،کنممی من که

   .شود

 ،پیچیبده علبوم در متخصص دیده دوره های نخبه شودکه می اداره سطحی در جامعه این اکنون

 مبردم ایبن تا باشد همینگونه باید همیشه ،شود چنین روزی نکندکه خدا و نیستند آن اداره مامور

 بنده ،شوندمی آشنا باشندن آشنا مسائل با هم اگر. بگیرند اختیار در را ها مسئولیت بتوانند معمولی

 امضبا چگونبه و بگیرم چگونه که دانستم نمی را ها نامه حتی ،رفتم کشور وزارت به که آن روز

 آشبنا افبراد کمبک ببا مانبدم کبه هفته یک اما بودم ندیده اداره اصال من ،کنم رد چگونه و کنم

 فرمانبدار و بخشبدار و نداراستا ،نمودم اداره بخوبی را کشور وزارت هم بعد و کرده پیدا آشنائی

 یا بودیم فیضیه مدرسه در طلبه یک ما ،ندارد وجود که تر عرضه بی ماز ا دیگر ،کردم می تعیین
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 بنده حال اگر ،دیدیم ای دوره نه یادگرفتیم چیزی نه که هم زندان در و بردیم می بسر زندان در

 زنبم مبی نمباز جمعبه در مبن که هاحرف این از ؟بیندمی خسارتی چه مملکت این کنند ترور را

 هسبتند طلبگبی هبای مدرسبه در کبه دیگر خیلی و اند نشسته اینجا که معممی آقایان از بسیاری

 .دارد زیاد هاشمی که فیمد می جامعه زدند حرف هم بار دو که وقتی و بزنند توانندمی

 چنرز غصره و اندوه از غنر انقالب برای مممکت ای  در کشتار و تروریزم بنابرای 

 .رسرد نمری آسن  جامعه ای  به اما ،هلت هم ما ضعف نشان امبته ،ندارد دیگری

 (اکبر اهلل)

 ما اسالمی جامعه در تروریزم خلران 

 را کارهبا ایبن و دهنبد می تشکیل را تروریزم این که آنیا برای ؟دارد ای بیره چه تروریزم برای

 کبه کنید توجه و کنید تحلیل قدری را ئلهمس این ؟باشد داشته تواند می نفعی چه دهند می انجام

 ببرای جامعبه در خواهبدمی و کبرده کسب  اعتببار خواهدمی ،بشود قیرمان خواهد می تروریزم

 مبی خبود اهداف به راه این از تروریزم آیا ببینیم حال .هاست نکته این هدف ، کند باز جا خود

 ؟کنبدمی ضرر یا آورد می ارمغان به یتمحبوب او برای آیا دهدمی انجام که تروری و ؟نه یا رسد

 سیصدهزار حدود بودند داده رأی اوه ب که مردمی ،کنندمی شیید مشید در را کامیاب آقای مثال

 آقبای کبه کسبانی با هایشان خانواده با نفر هزار سیصد این که است این نتیجه حداقل ،بودند نفر

 ،چیارصبد ،کشبندمی را بیشبتی آقبای ناصبفیا در یبا .شوندمی دشمن کردند، شیید را بیاکام
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 تشبییع در کبه همانگونبه بدهنبد رأی بیشتی به تا بودند کرده آماده را خود که نفری هزار پانصد

 کبه نفبری چند و هفتاد این .شوند نمی که خوب ،شوندمی بد ها تروریست با ،دادند نشان جنازه

 آیبا کردند مخال  ها تروریست و متروریز با جدیت با را قل  میلیون هفت حداقل ،شدند شیید

 و شبوندمی امبامزاده خبود شبیر در یک هر شدند شیید که مجلس نمایندگان این ؟نیست چنین

 دسبته بب چیبز چبه تروریزم پس .آمد خواهد در تروریزم ضد مرکز یک بصورت آرامگاهشان

   ؟شودمی آماده کردن حکومت برای جامعه دراین او آیا ؟آورد می

 ایبن مناسب  نظبره بب کبه قبرآن از ای آیبه به رسیم می شد ذکر اول خطبه در که تیآیا دنباله ب

 یمنز حتى لمنه انتم ما لمی اممومنن  منذر اهلل کان ما :فرمایدمی که است بحث قسمت

 مبومن و منباف  که کنونی حال بدین و وانگذارد را مومنان هرگز خدا) 01امطن  م  امخبنث

 .(کند جدا گوهر پاک از را بدگوهر آزمای  با آنکه تا مشتبیند، یکدیگر به

 همینگونبه شبدید پیبروز کبه حال که است اینگونه خدا سنت که نکنید خیال که فرمایدمی آری

 از طیب  و خبیبث کبه آورد مبی پی  جریاناتی خداوند نه ،قیامت تا مانید می باقی پیروز ،پیروز

 ایبن و کفبار ایبن ،هبا تروریست این خدایا که آید می اینگونه هامسلمان ذهن به ،بشوند جدا هم

                                                           
 178سوره آل عمران آیه  -19 



165 
 

 امرذی  والیهلرب  :دهبدمی جبواب آنیبا به قرآن ؟دهیمی میلت آنقدر چرا را هاوزگر تجا

 01.اثما منزدادوا مهم نممی أنما النفلهم خنر مهم نممی انما کفروا

 را کبار ایبن مبا که نکنید خیال :فرمایدمی .کندمی پیدا روشنی معنای ما جامعه در آیه این چقدر

 ایجباد وحشبتی و داده انجام تروری و زنندمی ضربه و کنندمی حرکت و دهیممی میلت که اگر

   .شودمی زیاد آنیا گناه دهیممی که را میلت این ،کنندمی ضرر اینیا نه آنیاست به نفع ،کنندمی

 بیشبتر قیامبت در و شده زیاد گناهشان اینیا بگویند که است ای ساده تفسیر آیه این مصدا  یک

 و بیننبد مبی خسبارت ،میلبت این با اینیا که است این آن تر صحیح تفسیر اما .کنندمی عذابشان

 مبی بروز را خود خباثت و سازند می آشنا خود، هویت با را جامعه و کنندمی متزلزل را خودشان

 ببه جامعه بود کنمم کنیم اعدام خواستیممی را ها تروریست این از یکی قبل ماه یک اگر .دهند

 ببه مبردم دیروز ،دادند انجام ها تروریست که کشتارهائی از پس اما هستید رحم بی که بگوید ما

 هبا تروریست و بشویم عمل اردو خودمان ما تواندنمی دادستان اگر گفتند می و ریخته ها خیابان

 ایبن و اسبت شبدن لرزان پایه همین و آنیا گناهان ازدیاد و خدا میلت همان این و .کنیم نابود را

 را خبود تروریبزم گبروه بایدکه .کند نمی اداره را جامعه معجزه با خداوند زیرا است الیی سنت

 و شبده مجبروح بمب  با که رهگذری کودک و بشناسند را ماهیتشان و آنیا مردم و بدهند نشان

 سبد شکسبتن ببرای بهزارکتا پانزده اندازه به بینند می را عکس  مردم و خوابیده بیمارستان در
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 پایبه ،مسبجد یبک پیشبنماز ببا و دانشمندان و عابرین کشتن و ترور با اینیا و است مفید تروریزم

 ایبن ببه و هسبتیم الیبی وعده جریان این شاهد امروز ما و گردانند می سست را خود جریان های

 کبه نرسبیدیم نهمتأسبفا مبا کبه زیباسبت ما برای قرآن چقدر که ببینید و کنید توجه قرآن از آیه

 طنبه کممه مثال اهلل ضرب ترکنف امم :فرمایبدمی ،بگوییم مردم به و بفیمیم خوب را قرآن

 و ربهرا براذن حرن  ک  اکمها تیتؤ -املماء سی سرلها و ثابت أصمها طنبة کشجره

 خبنثره کشرجره خبنثره کممره مثر  و -یتذکرون معمهم ممناس االمثال اهلل یضرب

 پباکیزه کلمبه خدا چگونه که ندانستی رسول، ای ،قرار م  مها ما األرض سوق م  اجتثت

 آسبمان ببه آن شباخه و باشبد برقبرار آن سباقه اصل که زده مثل زیبائی بدرخت را پاک روح و

 خبوش و مبأکول هبای میبوه اوقباته مبه خدا باذن زیبا درخت آن و شود بر( سعادت و رفعت)

 ماننبد پلیبد روح و کفر کلمه مثل و ،آورد می مردم تذکر برای واضح مثلیای اینگونه وخدا دهد

 و شبود خشبک زود و افتبد زمبین بباالی بلکه برود زمین قل  به اش ریشه که پلیدیست درخت

 .یافت نخواهد بقائی و باتث هیچ

 .اسبت جامعبه تروریبزم همبین یبا کفبر و ایمبان جریبان در شده مشخص آیه در که جریانی دو 

 جریبان ایبن قبرآن که است نیرومند درخت یک مثل سالم معهجا کردم عرض قبال که همانگونه

 هبرروز جامعبه فضبای در هبای  شباخه و زمبین اعما  در های  ریشه که گویدمی اهلل کلمه را

 ای  مهصول یک هر اند نشلته اینجا که ها معمول همن  .است دادن محصول درحال
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 هریبک و( اکبرر اهلل) .است تبمنغ وجودشان و اند جامعه ای  قهرمانان درختندکه

 خمپباره جنبگ در معلولنبد، .افتخارنبد مایه محی  یک و محله یک و شیر یک و فامیل یک در

 اسبت تالش در باز نقص این از بعد که است افتخار سند این اما ،است شده قطع پایشان و ردهوخ

 شبده نعضوشبا نقبص باعث حتی که خود راهه ب و نشینند می چر  روی و آمده جمعه نماز به و

  .کنندمی اعالم را خود وفاداری

 انداخته براه تروریزم عنوانبه راست و چ  نفا  امروز که است خبیثی شجره جریان ،مقابل نقطه

 سطح در ریزی السیای یک فق  (االرض فو  من اجتثت) ندارند ریشه اینیا چون ایران در ،اند

  .(قرار من لیا ما) روند می بین از بادی وزش با که دارند مینز

 کبه همانگونبه و .اسبت پایدار جامعه این و .است مشیود کامال ما امروز جامعه در جریان دو این

 جریبان از و آمریکبا شبر از انقبالب از بعبد و هباپیلبوی  و شاه شر ازخداوند لط  به جامعه این

 از فبل اش ریشه که تروریزم شر از هم آینده در کمی مدت در اهلل شاء ان شد، راحت غربگرائی

 و شبد خواهبد راحت ،کنندمی گیری بیره آن از امروزه انقالب از بعد و بود شده کاشته انقالب

 کبه راهبی ببه جامعبه ایبن و ،دیبد خواهد را خود ثمره( اهلل کلمه) درخت این و سالم جامعه این

 .رسید خواهد داده قرار او پی  در خداوند

 برکاته و اهلل رحمة و لمنکم واملالم


