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یک داستان دیگر که باز دشمن مطرح می کند اینکه می گوید حاال یکک داسکتا ی اکوا     

چها صد سال پیش اتفاق افتاده خیلی ام بد کرد د.  اصال سفا ش  سکول خکدا  ا لمکک  کرد کد  

یتان جلسه مکی گاا یکد   ظلم کرد د. بس است  شما این امه امکا ات مالی   معنوی  قت   خا ه

ید   مردم  ا جمع می کنید   مطلبی بگویید که دا ش مردم   فرانگ مردم بکاال پول خرج می کن

بر د. این امه معضالت  این امه مشکالت است. جوا ان د  خیابا ها  التیاد  فساد  فحشا چکه چکه 

چه باز شما  فتید سراغ اوا    چها صد سال پیش  بش قبر می کنید اینها  ا د  می آ  ید  دیگکر 

دقیقاً با این ادبیات   حتی شو تر از این  یو می گویند   می  ویسکند. بعکد اکم       بس است.    

می  شینند  صایح اخالقی می کنند که بابا بیایید به جوا ها یاد بدایکد  ککه د بکال للکم   دا کش 

 بر  د. امریکایی اا  فتند کره ی ماه   کشف کرد د شما ام می گویید لمر آتیش زد یا  ود.

ای که پد    ماد  دا د.   الدین دا د  با بچه ای که  جا به  احتی می توا ید مدل بگیرید  بچهآ      

بد ن پد   ماد     الدین بو گ می شود. خوب که  گاه می کنید  این   گش ز د است  آن   گش 

ز د  یست. این د سش خوب است  آن د سش خوب  یسکت. ایکن بکا تربیکت اسکت  آن باتربیکت 

ن اساساً ترسو است  تکیه گاه  دا د  آن تکیه گاه دا د. این بر امه  یوی کردن بلد  یست   یست. ای

سال دیگرش تا زن  01سال دیگرش  5اصالً  می توا د برای آینده بر امه  یوی کند  آن یکی برای 

د بکه بگیرد  بچه دا  بشود  چه بکند  چه  کند  بر امه دا د. این التماد بکه  فکس  کدا د  آن التمکا

 فس دا د. این مشکک   حی دا د  آن مشکک   حی  دا د. این  ا که  گکاه مکی کنکی د کدا هایش 

خراب است  چشمش ضعیف است  چون کسی  بوده به ا  برسد. این  اه  فتنش بکا آن یککی فکرق 

کند   گاه ککرد ش حکر  کند  د س خوا د ش با آن فرق میمی کند  غاا خو د ش با آن فرق می

کند  اصال گوشه گوشه ز کدگیش  ا ککه  گکاه آن فرق می کند  تحصیالتش با آن فرق میزد ش با 

 کند.کنید   با ام دیگر فرق میمی



د  سقیفه برای ما این اتفاق افتاد. د  سقیفه دست ما  ا از دامن آن  لکی ککه خکدا بکرای مکا       

امام ما للیه السالم د  غیبت به سر  تعیین کرده جدا کرد د. این جنایتی که اتفاق افتاده  اگر امر ز

 می برد   تیجه سقیفه است. 

   حاال اگر شما یک بچه پیدا کردید  دیدید سوء ااضمه دا د  یک دکتر بهداشت برایش پیکدا      

می کنید  یک دکتر تغایه برایش پیدا می کنید  می گوید د سش بکد اسکت  یکک سکری مشکا   

د تربیت  دا د    ا شناس برایش مکی آ  یکد. مکی بینیکد مکی تحصیلی برایش می آ  ید. می بینی

ترسد  مشا  ه بر امه  یوی برایش می آ  ید. برای مشا  ه   بر امه  یوی صد تا آدم  ا   دیکف مکی 

کنید که این بچه آدم بشود.   لی آیا ما ند آن یکی که  الدین دا د می شود؟  ه. چرا؟ چون کا ی 

توا ند کا  پد   ا بکننکد. خکدا د  دل پکد  یکک چیکوی ع بشو د  میمی کند اوا   فر جم  که پد 

 اش کج می جنبد ز د  متوجه می شود. می آید   د  صدد اصالح بر می آید.گااشته که اگر بچه

حاال که این طو  است آن بچه ای که پد   دا د چا ه اش این  یست که شکما بگوییکد خکوب       

پد ش جدا شده  بر یم یک مشا   تحصیلی خوب یا یکک دکتکر  این بچه که پد   دا د  دستش از

تغایه خوب برایش بیا  یم. یک   ا پوشک خوب صدا کنیم.  ااش این  یست  ااش این است که 

 دستش  ا برسا یم به دست پد ش. 

ی ما االن مشکک التیاد دا د   اگر جامعکه ی مکا مشککک فسکاد   فحشکا دا د  اگکر اگر جامعه      

ا این است که  التماد به  فس  دا یم  د  مقابک فرانگ غربی خود باخته شده ایم  ارچه مشکک م

از آن طر  می فرستند ما از این طر  با جان  دل می پایریم  اگر جامعه ی مکا احتکرام   ادب   

تحصیک   پیشرفت  سرش  می شود  یک  یشه  احد دا د یک بدبختی  احد دا د این ملکت  ایکن 

ن مخلوقات  دستشان از دستیکه خدا برایشان قرا  داده  دستشان از دست پد شکان جکدا ا سا ها ای

شده. اینها یتیم استند  بد ن پد    ماد  بو گ شده ا کد  لکاا بکه آ جکا مکی  سکد ککه للمشکان 

 پیشرفت کرده  لی فساد اخالقی تا دلتان بخوااد  جود دا د. 

ست  لی شرافت ام خبری  یست. د  سوئیس اگر از د  جای دیگر مثاًل فرض کنید التیاد  ی      

شما یک گرم مواد مخد  بگیر د شما  ا سینه دیوا  می گاا  د. د  صو تی که د  الند امه جا 

مواد مخد  آزاد است.  مغازه اا می فر شند. یک جا د   وتردام    یک جا ام د  آمستردام است   

 ه ای بو گ بود که ار ئین  ا از جای دیگر اگرکه ار ئین کشیدن آزاد است. زیر یک فضای شیش

ای  یست   می خرید اشکال  داشت. کشید ش فقط آ جا آزاد بود  بعد د آن جامعه ایچ افته   

اایی اا گوا ش  شود. سه  فر  پنج  فر  افت  فر  یادداشتکه خودکشی دسته جمعی د    ز امه



اای د یا  ا تجربه کردیم خواستیم مرگ  ا ام ی لاتگفتند که ما امهام که می گااشتند می

تجربه کنیم ببینیم چگو ه است. اصاًل یک ا جمن خودکشی تشکیک شده بود ا جمن خودکشی 

خبر داشت که د  ماه دیگر چه کسا ی می خوااند خودکشی بکنند.   پلیس د بال اینها بود که 

ای بود. اینها آدمهایی بود د ستم بستهبگردد اینها  ا پیدا بکند  چون اینها گوا ش می کرد د سی

 که امه جو  لاتی  ا تجربه کرده بود د.

دقیقاً د  آن شرایط یادم می آید که یک  فر از  جف به من خبر داد که اگر صکد اکوا  تومکان       

باشد  ما پسر دختراا  ا می توا یم لر س   داماد کنیم. یعنی برای ازد اج لنگ صکد اکوا  تومکان 

د د  که خدا خیر بداد یک بو گوا ی از این جا متعدد از این صکد اکوا  تومکان اکا  ا آ جکا پول بو

فرستاد. یک جامعه  اینطو  است  یک جامعه آ طو   این اثر چیست؟ شما چه چیکو ایکن جامعکه  ا 

 می خوااید د ست کنید؟

          الً  به ما خوشاایمان اصآیا تا به حال به این سوال فکر کرده اید که چرا د  ز دگی      

 می گا د؟ امه ی ما با  گرا ی به آینده ی خود  گاه می کنیم. امه ی شما   گران آینده استید. 

 گران امسرتان   گران فرز دتان   گران شغلتان    ضعیت اقتصادی خود می باشید. خدایا فردا 

بالیی سرش می آید؟  چه می شود؟ چه  ضعیتی اتفاق می افتد؟ بچه من که  فته مد سه چه

ی خودم چه می شود؟ اصالً شود؟ خا هشود؟ شغلش چه میشود؟ ازد اجش چه میکا ش چه می

اش شده کوفت. چرا شده کوفت؟ به امان دلیلی که اگر بچه دستش از پد    ماد ش ز دگی امه

ر سفره با جدا شد  شما چلو کباب ام به ا  بداید  قابک مقایسه  یست با  ون پنیر سبوی که س

 گیرد.پد    ماد ش می خو د. ایچ چیو جای پد    ماد   ا    می

ایچ چیو ام جای  لی خدا  ا  می گیرد. د  سقیفه  لی خدا  ا از امکت جکدا کرد کد لکاا مکا       

 گاامان به شهادت حضرت زارا سالم اهلل للیهاست. گاامان به غدیراست. اینها بر سکی تکا یی یکا 

کالبد شکافی تا یی   یست. ما د بال این استیم که به مکردم بگکوییم آی مکردم از تحلیک تا یی یا 

کجا بدبخت شدید؟ بر لاملینش  فرین کنید. از خدا بخوااید که ببخشد   این قضیه تمام بشکود   

برگردد. ا شاء ا... آن  لی که خدا به خاطر  اسپاسی پیشینیان مکا    یکو د  ادامکه ی آن  اسپاسکی 

خدا بر ما مقد  کرده که دست ما از دامن ا  کوتاه شود  به این لنایت که اگر کسی گفکت خود ما  

اا پیشرفت کرد د  ا  پا کجا  فت  امریکا چکی شکد   شکما گویید؟ این امه ملتحاال شما چه می

خواایم بگوییم این برای ما خیلی مهکم اسکت. امکه اید می گویید لمر آتش زد یا  ود. می شسته

 نجاست. اصالً امه بدبختی اا از این جا شر ع شده.چیو ای



-اگر قضیه تا یی خیلی ام مهم  یست  خوب شما  قتی ما  قلش می کنیم چکرا شکاکی مکی      

شوید؟  مگر ما از شما پول گرفتیم که مجلس بر پا کنیم؟ مگر  قت شما  ا گرفتیم شما ککه اصکالً 

  تحصکیالت   ایکن حرفهکا  ا بگاا یکد بکرای  برایتان مهم  یست خوب بر ید سراغ پیشرفت للکم

 مردمی که برایشان مهم است. 

بگوییم ضمن اینکه اگکر مهکم  یسکت فقکط قضکیه شکهادت حضکرت زاکرا   غصک  خالفکت       

امیرالمومنین است که مهم  یست؟ یا ایچ  اقعه تا یخی مهم  یست؟ اگر اینگو ه است  بیا بکا اکم 

دیگر کمک بکنیم. د س تا یی  ا از امه کشو اا حا  بکنکیم. امکه جکای د یکا تکا یی  ا حکا  

ینید با چه اجومی مواجه می شوید. که به شما فرصت  فس کشیدن  می داند. بکنیم بعد شما بب

شود مهم  باشد؟ چطو  ز دگی کو  ش مهم است. یا مهم است که کا ال سوئو  ا  بکاالخره  مگر می

اینهکا اکم اش مهکم  .باالخره بابک  ا چه کسا ی خکراب کرد کد .ایرا یها کند د یا ایرا ی اا  کند د

برای خود شما که مکی گوییکد  .سید به امیرالمومنین   حضرت زارا مهم  یستامین که   .است

مهم  یست امین  اابیهای للیه ما للیه بیشترین کتابهایی که  وشته ا د  اجع بکه تکا یی  وشکته 

ا د. جالبتر این که اینها می گویند برگردید به سیره سلف صالح. چطو  امه چیواای تا یخی برای 

ه ی آدمها امه ی فرانگها برگشت به پیشینه ی تا یخی شان مهم شکد .بکرای امه کشو اا   ام

ما بر گشت به غدیر  برگشت به فاطمیه   برگشت به محرم مهم  یست ؟ برای ما مهم است ککه د  

سقیفه دستمان از دامان  لیمان کوتاه شده   کا مکان بکه اینجکا  سکیده   مشککک فقکط چنکد تکا 

 اایم د  فاطمیه قلم پایا ی بکشیم بر امه  اانجا یها   مشکالت.  اانجا ی  یست. بلکه می خو

ما ادفی  ا د  فاطمیه د بال می کنیم که اگر به این اادا  برسیم ا شکاءا... بکه خکوب جکایی       

 سیدیم. این  اقعیت  ا  به مردم القا بکنیم که من با خدای متعال ایچ ا تباطی  دا م   می تکوا م 

شما ه تلفن دا م   ه خط موبایک دا م   ه ایمیک خدا  ا دا م  که آد سکی دا م. مکن داشته باشم   ه 

برای ا تباطم با خدا برای اینکه بفهمم خکدای مکن از چکی  اضکی اسکت   از چکی  ا اضکی اسکت 

؟سخطش کجاست؟  ضایتش کجاست؟چه مکا یومی دا م؟ خوشبختا ه ایکن   ایکت بکه حکدی د  

ک خدشه است.حتی غیر قابکک تشککیک اسکت ککه  سکول خکدا منابع ااک سنت است که غیر قاب

داد که می خکواای خکدایت فرموده انّ اهلل یرضا لرضا فاطمه  یغض  لغضبها به من کلید دا د می

 ا  اضی کنی بر  فاطمه  ا   اضی کن.  تا ضایت خدا به شما ااداء شود. د   اقع التماس ککن ککه 

ادیه کنید. بیایید  اضی بشوید   بیایید از زشتی اکای  بی بی جان شما با  ضایتتان  ضایت خدا ا

ما د  گا ید  که اگر شما  اضی بشوید خدا  اضی شده   با  ضایت حضرت صکدیقه طکااره سکالم 



ا...للیها ا شاء ا... قلم پایا ی بکشیم بر غیبت اماممان للیه السالم.   ایکن  کبکت بکه خکاطر امکین 

ده   دامن گیر ماام شده است. اگر موفق شدیم زای سعادت جنایتی است که د  سقیفه اتفاق افتا

که ا شا ا... پیشا ی شر  به امه ی لالم بسائیم. اگر ام موفکق  شکدیم حکد اقکک مکا د  زمکره ی 

آ هایی محسوب بشویم که تمام تالشمان  ا کردیم برای جل   ضایت حضرت صدیقه طااره سکالم 

.. محسوب بشویم از آ هایی که ا شا ا... خواسکتیم د  جهکت ا...للیها. ما از آن جمع فاطمیون ا شا ا.

 جل   ضایت حضرت صدیقه طااره سالم ا... للیها حرکتی داشته باشیم.
 


