
 

 جلسه اول: 

 بینی!داری، یعنی واقعدین

 

 در دفاع از والیت تنها ماند؟ چرا فاطمه زهرا 

یکسره دختر خود را  ’در دفاع از والیت چه بوده است؟ اهل مدینه شاهد بودند كه رسول خدا  ÷ترین علت تنها ماندن حضرت زهرا مهم

مدینه برای دختر رسول خدا احترام  د، پس چرا بانوی دو عالم در هنگام یاری ولي زمانه خویش تنها ماند؟ مطمئناً تمام مردمكراحترام و اكرام مي

 یشان را در مسیر حمایت از جانشین رسول خدا تنها بگذارند؟قائل بودند. چه عاملي باعث شد ا یاژهیو

مقام و عظمت آنها را درک  يخوبنبوده است. همه مردم مدینه به ‘قطعاً مشکل از جهت شناخت و معرفت نسبت به جایگاه علي و فاطمه 

 كردند. پس عامل بروز این مشکل، عدم شناخت و معرفت نبوده است.مي

ت را در سخنان ایشان پیدا در دفاع از والی ÷توانیم علت و عامل اصلي مظلومیت حضرت زهرا برویم، مي ÷ضرت زهرا اگر به سراغ بیانات ح

 كردند كه: يپرسایشان احوال را در مواجهه با مردم مدینه ببینید؛ وقتي زنان مدینه به عیادت حضرت آمدند و از ÷كنیم. تعابیر حضرت زهرا 

ْحِت ِِمْ » ْصبی ْفی ای ُسوِل اهلِل؟َکی ةی ری ب ْن ی ِتِک َیی  «ِِعَّ

 كه بر شما عارض شده چگونه صبح كردید؟ ]و حال شما چه گونه است[ یایماریاى دختر رسول خدا! از ب

 ند:فرستادند و سپس فرمود ’ امبریایشان در پاسخ، حمد و سپاس خدا را بجا آوردند و درود بر پدر بزرگوارشان پ

ة  » ی ف  اهلِل اعئ ِ ْحُت وی ْصبی اجِلُکنَّ ای  ِِلِ
ة  ، اقِِلی نَّ

ُ
اک ب ْن   ؛« ِِلُ

 شمرم و از آنها بیزارم.به خدا در حالى صبح كردم كه از دنیاى شما متنفرم، مردان شما را دشمن مى

 فرماید:مله بعدی ميجكند؟ علت را در كند؟ و چرا از مردان مدینه اظهار بیزاری ميچرا حضرت از دنیای مردم مدینه ابراز تنفر مي

نی » وِح االیِمی  ِط اِلُّ ْهب ِ
، وی می ِ

الَلی ِة وی اِلَّ ُبوَّ اِِعِ انلُّ ِ وی َقی
ساَلی واِِس اِلِّ ْن ری ُُعها عی ْعزی ّنى زی ُهْم ای حی ْ ی  ُن( وی ِبی  ُ

ْ
اُن اْل ُْْسی

ْ
ِلکی ُُهی اْل الی ذی

ی
ِن )أ ی  ا وی اِلِّ ب ْن  ُموِر اِلُّ ِن ِِبُ عِلی   1؛«وی المطى

در امر جبرئیل امین و آگاهان  متین نبوّت و رهبرى و جایگاه نزول وحى و یهامحکم رسالت و شالوده یهاواى بر آنها چگونه خالفت را از كوه

 «آگاه باشید زیان آشکار همین است!»، كنار زدند؟دنیا و دین

 كنندر دین مقدم مياهي بر اماطالع و آگاهي از امر دنیا را بر اطالع و آگ، استچرا این بانوی باعظمت كه كالمشان از روی حکمت و عصمت 

 داند مردم مدینه بیش از هرمي يخوباست كه به ÷ن زدید؟ این مخاطب شناسي فاطمه افرمایند شما یک ضرر بسیار واضح به خودتو بعد مي

 گوید.حضرت با همان دغدغه با ایشان سخن مي از این رو،اند. خویش بوده منافع دنیایيچیزی نگران 

ُمو » ِ ف  ی ئ ی ِ
ا اَّلَّ ِن وی می سی ِِب اْلحی  ؛«؟×ا ِِمْ ای

 داشتند؟ ×آنها چه ایرادى بر ابوالحسن على 

جدا  _عرفي شده استمعنوان جانشین ایشان به ’كه بارها به دست رسول خدا _ ×ي مردم را از ابي الحسن یاهشما ببینید با چه ایراد

 كردند:

ی » ِفِه، وی ِقَّلَّ ی ْ ری سی ِکی  ُه وی اهلِل نی ُموا ِِمْ ی ف  ُه ِِف ذاِت اهلِل ئ ی ری مُّ ِتِه، وی ب ین ی عی ق ْ اکلی وی ِتِه، وی نی
ی
ْطأ ةی وی ِه، وی ِشدَّ ْْتِ

حی ِ  ؛«ُُماالِتِه ب 

 !گرفتندياش ایراد مشکنندهدرهم و ضربات یيدر برابر مرگ در میدان نبرد و قدرت او در جنگجو اشیياعتناينده او و بواهلل آنها بر شمشیر برّ

به هم خواهد ریخت  راآرامش و آسایش دنیایي شما ، با این روحیه و گفتند است، ترساندند ×ت كه نمادش شمشیر علي مردم را از روحیه مقاوم

 اشينید یهاها و ارزشقدر پای آرمانعلي آنكردند كه و همه شما را به كشتن خواهد داد. برای اینکه مردم را از ابي الحسن جدا كنند شایعه مي
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از دست ها با همه شما مردم مدینه بجنگد و همه شما را از بین ببرد. پس با ایجاد ترس نسبت به كه حاضر است برای این آرمان قدم استثابت

ْم »، مردم مدینه را از علي جدا كردند! حال آنکه قرآن ناطق، عامل به كریمه منافع دنیایيدادن  ُ َنی ْ اُء ب ین  ی اِر ُرَحی ی اْلُكفیى اُء لَعی ِشدیى
ی
گونه از حضرت این .دبو 2«أ

 كنند:ها دفاع ميها و انحرافنرمي و مالیمت ایشان نسبت به مسلمین در فتنه

ْْیا، وی » ُُهْ ِالی دَّ ی حیِة، ِلی ِ
ِة اَْلاض  ُجَّ

ْ
وِل اْل ُ ْن َقی حیِة، وی زاَُلا عی ِ

ب  ِة الالى جَّ حی ی
ْ
ِن اْل ْ ماَُلا عی هلِل َلی ْم  وی َتی ساری ِِبِ

ی ْْیا، وی ل ی ُهْم ِعی یلی لُّ  َحی ِ  ساِئُرُه وی ال َیی
ِکلُّ اُشُه، وی ال یی س  ْکُُلُ خ ُ ، ال یی را  ُسُجاح  ْ ی  سی

 ؛«راِکُبُه 

زدند، آنها را با نرمى وشن سرباز ميشدند و از پذیرش دلیل ر]آرى[ به خدا سوگند ]اگر امر خالفت با او بود[ هرگاه مردم از جاده حق منحرف مي 

 سته و ملول.شد و نه راكب خمي سیرى كه هرگز آزاردهنده نبود، نه مركب ناتوان ؛دادمي و مالیمت به سوى منزل مقصود سیر

ها با شما خواهد جنگید و شترساندند كه ابي الحسن چون یک انسان ارزشي است پای این ارزشان ميببینید چگونه مردم را از منافع دنیایي

نحرف شده باشند با نرمي به مردم خود را كه از جاده حق م ،که والیت؛ اینمردم بفهماند های والیت را بهخواهد واقعیتحضرت زهرا چگونه مي

ضرت به این مقدار هم بسنده حتي ح مسلمانان.دنیای نه از بین بردن و شمشیر علي برای نابود كردن ریشه كفر بود،  گردانديمسیر هدایت بازم

 كند:گونه توصیف ميلمین اینرا با مس ×مالیمت والیت علي  ،كند و در ادامهنمي

طاان  وی » ِ ُُهْ ت 
ری ْصدی

ی
اُه، وی أل ُق اجب ِن 

نَّ زی اُه وی ال ب ین ی ن  ی ف  ی ُح ض  ْطفی ی ِوَیى  ت  را  صاِِفا  ری ی  ِ
ال َنی ی ْ ُُهْ نَمی دی ا  وی ِاْعالان   وی الیْوری ْم ِِسى ُ حی َلی یصی  ؛«ت 

سپس آنها  ؛شديرگز ناصاف نمهساخت، نهرى كه دو طرفش مملو از آب بود، آبى كه مي و سرانجام آنها را به سرچشمه آب زالل و گوارا وارد 

 یافتند.مي و سرانجام او را در پنهان و آشکار خیرخواه خود گردانديرا پس از سیرابى كامل بازم

رسیدید! اینجاست كه زهرای و آسایش ميزیر سایه علي به آرامش خورد بلکه مردم بدانید با خالفت علي منافع دنیایي شما ضربه نميیعني 

 فرماید:شمارد و ميرميالمال مسلمین بعامل این آسایش و آرامش مردم را روحیه زهد علي نسبت به دنیا و حراست از بیت نیترمرضیه مهم

یِّ انلى » ری ری ْ ی  اِِئ، غی ِن  ا ب 
ى نَِمْ ْحط  ی طاِِئ، وی ال ی  ِ ا ت  ن 

ب ْ ّلى ِِمی اِلُّ حی ُکْن ب ین ی ْ یی اِدُق ِِمی اْلاکِذِب وی َلی اِغِب، وی الصى اِِهُ ِِمی اِلى ُم ازلى ُ انی َلی ِة اْلاکِفِل، وی َلی عی ی ْ   ؛«اِهِل وی س ی

 ،از زاهد اپرستیدر اینجا دن و ؛كامان و سیر نمودن گرسنگان نداشتو از آن سودى جز سیراب كردن تشنه گرفتي]آرى[ او هرگز از دنیا بهره نم

 شد.مي گو، براى همه آنها روشنگو از دروغو راست

 كنند:كند به دو آیه استناد ميتأمین مي شما را منافع دنیایيمردم مدینه و تأكید این نکته كه والیت  يطلببعد در تکمیل این حس منفعت

ْم » ْْیِ
ی ا ِعی ْحنی ن ی ی یف  ا ل ْ وا وی اتََّقی ُ ى آِمی ری ُ ْهلی الْف 

ی
نَّ أ
ی
ْ أ ُبونی وی َلی ِ

ْ ُُنا کَیی ا َکی ُُهْ ِِبی ْذانی خی
ی
ُُبا فیأ ذَّ

ی
ِکْن ک ِء وی االیْرِض وی لی َمی ی السَّ ت ِمِّ َکی ری  3.«بی

 كردند بركات آسمان و زمین را بر آنهامي آوردند و تقوا پیشهمي ها ایمانو اگر اهل شهرها و آبادى»گونه كه خداوند فرموده[: ]و همان 

 «.ق را[ تکذیب كردند و ما هم آنان را به كیفر اعمالشان مجازات كردیمگشودیم، ولى ]آنها حمي

نی » ْعِجِزی  ا ُُهْ ِِبُ ُبوا وی می سی
ی
ا ک اُت می ئی ی ِّ ْم سی ِصیُُبُ ب ُ ُؤالیِء سی وا ِِمْ هی ُ َلی نی ظی ی  ِ

 ؛4«وی اَّلَّ

 توانند از چنگال عذاب الهى بگریزند.هرگز نميد شد و ناند خواههای اعمالى كه انجام دادهگرفتار بدی یزودو ظالمان این گروه نیز به 

اما اگر به والیت  ،شدتأمین مي يراحتشما به منافع دنیایيپذیرفتید فهماند كه اگر والیت را ميحضرت با قرائت این آیات به زنان مدینه مي

 ظالمان تن دادید، منافع دنیایي خود را از دست خواهید داد.

 كنند:صراحت به این مشکل اشاره ميت در پایان سخنان خودشان با زنان مدینه بهجالب اینجا است كه خود حضر

«) ِرُُهنی ا َکی ی ْنُُتْ َلی
ی
أ ا وی ُنْلِزُمُکُموهی

ی
؟ )أ ْیُُکْ ی ْت ِعی یی ِ ْ َعی

ّنى ِبُُکْ وی َقی ُُکْ وی ای ة  لی ْْسی ا حی   ؛5«ِفی

                                              
 29سوره فتح، آیه  2

 96 هآیسوره اعراف،  3

 51 هیسوره زمر، آ 4

 28 هیسوره هود، آ 5



توانیم شما را به پذیرش این مي آیا ما» ؟دیخبريها باز واقعیت حقیقت بر شما مخفى مانده و كهيبر شما! چگونه امید نجات دارید درحال وای

 6«شما كراهت دارید؟ نکهیدلیل روشن مجبور كنیم با ا

فریب  يراحتبه افع واقعي دنیایيبینید و به دلیل ندیدن منهای دنیای خود را نميواقعیت كهيتوانم شما را نجات دهم، درحالیعني من چگونه مي

ِرُُهنی »توانم با زور شما را نجات دهم: صورت نمي نیدر ا .خوریدمي ا َکی ی ْنُُتْ َلی
ی
أ ا وی ُنْلِزُمُکُموهی

ی
 .«أ

 این بود كه:در دفاع از والیت،  ÷ترین علت تنها ماندن حضرت زهرا پس مهم

 !نداشتند به منافع دنیایي يابیهای دستبینانه از راهواقعدرک  مردم

 

 دارانبینی، صفت برجسته دینواقع
شناسید؟ باید آنها را به چه ویژگي مي« داراندین»ست. اگر از دیگران بپرسند ا« بینيواقع»دار، های شخصیتي برجسته یک دینیکي از ویژگي

ها باز اصالً چشم را به واقعیت ؛كندبین ميواقعكنند. دین، آدم را ها نگاه ميچقدر اینها دقیق و درست به واقعیت«! بینيواقع»بالفاصله بگویند 

فرماید اینها دستگاه محاسباتي برای رد مياخواهد ویژگي كفار را برشمها را ببینند. قرآن وقتي ميتوانند واقعیتهای كافر اصالً نميكند. انسانمي

 7:ها را ندارنددیدن واقعیت

ِل اَّلَّ » ی َمی
وا كی ُ ينی كیَفی ُل اَّلَّ ی ْعِقُُلنی وی َمی ُهْم ال يی ی ُع ِإالَّ ُداعء  وی ِنداء  ُصمٌّ ُبُْکٌ ُعْْمٌ ف  ْسمی ِعُق ِِبا ال يی ن ْ  ؛8«ي يی

زند؛ ولى آنها چیزى جز سر و مَثَل )تو در دعوت( كافران، بسان كسى است كه )گوسفندان و حیوانات را براى نجات از چنگال خطر( صدا مى 

 شهی؛ از این رو ]درباره حقایق[ اندكنند. این كافران، در واقع( كر و الل و نابینا هستندتار او را درک نمىشنوند؛ )و حقیقت و مفهوم گفصدا نمى

 .كنندنمي

طرف گرگ است، بعد تر آنطرفبَرَد، بایستد با این گله حرف بزند، با این گوسفندها بگوید كه بیایید اینای را دارد ميمثل یک چوپاني كه گله

فرماید پیغمبر! تو با اینها حرف گوید. ميمي هفهمند كه این چوپان چشنوند، نميفرماید كه این گوسفندها فقط یک صدایي ميل ميخداوند متعا

ها بسته است. اتفاقاً در معنای بین نیست. چشمش را به واقعیتمشاعرشان از كار افتاده است. كافر یعني چه؟ یعني كسي كه واقع قدرنیبزني اینها ا

فرهنگ و تمدن غیردیني غربي ساخته و پرداخته  هایي كه باشناسیم؟ آیا ما آدمآیا ما كفار را به این اوصاف مي 9لغتي كفر هم پوشاندن هست.

 ؟اندعقليشناسیم كه آنها چقدر باند را به این ویژگي ميشده

 

 بینینگری نقطه مقابل واقعلوحی و سطحیساده

لوح. و ساده نگريلوحي است. آیا ما چنین نگاهي به كساني كه با دین و معنویت قهرند داریم؟ سطحنگری و سادهبیني، سطحيمقابل واقع هنقط

 .كندآدم تعجب ميكه  دنپندارآن را عمیق ميو  كنندچنان از نظریات پوسیده غربي تقدیر ميآن، داده غرب هستندقدر واها آنزدهبعضي از غرب

چه كسي حاضر است از آیین ابراهیم فاصله بگیرد، مگر »فرماید: اند. خداوند ميست كه از دین بریدهالوحي صفت كساني نگری و سادهسطحي

ه ؛خِردی زده استكسي كه خود را به ناداني و بي سی ْ ف  هی ئ ی ِ ف  ْ سی ِ ِإْبراهمیی ِإالَّ ِمی
ْن ِمَّلَّ ُب عی ْرغی ْ یی نوعي  مبتال بهه دین را انتخاب نکند، در واقع كسي ك 10!«وی ِمی
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دیني سرِ كه دچار سوءتفاهم هستند. دعوای اصلي بین دین و بي اشوند نوعاً افراد ناداني هستند، مگر آنهدار نميلوحي است. كساني كه دینساده

 بیني و سفاهت است.واقع

توانیم ادعا كنیم رده، پس نميرا برای تأمین مصالح دنیایي به دست آو هاترین تکنولوژیگویید كه وقتي تمدن غرب، پیشرفتهحتماً با خود مي

 بین هستیم.حاالها از تکنولوژی آنها عقب هستیم، واقع هستند و ما كه حاال نگرياینها سطح

 کنافع دنیایي نیست. یت از مهای پیشرفته دنیایي لزوماً به معنای درک درستجربه تاریخي شاهد بر این مطلب است كه دستیابي به تکنولوژی

 :زنميمبرای شما مثال كوچک 

، سرفه، سرماخوردگي، تهوع يخوابيبخش و مسکن مؤثر بود و در درمان بآغاز شد. این دارو یک آرام 1957اكتبر  1تولید تالیدومید در تاریخ 

ک شركت داروسازی یاین دارو در  نامیدند.« آساوی معجزهدار»در آن زمان آن را  .گرفتو سردرد نیز مورد استفاده قرار ميزنان باردار صبحگاهي 

 آلماني به نام گروننتال تولید شد و به بازار آمد.

ع صبحگاهي بسیار مؤثر بود، آسا تولید كند و از آنجا كه این دارو در درمان تهوسال پیش توانست یک داروی معجزه 62 ،پیشرفته یتکنولوژ

بیني سترسي داشته باشید؟ اما آیا واقعدبه چنین تکنولوژی در آن زمان  دتوانیه از این دارو كردند. خب شما كجا ميهزاران زن باردار شروع به استفاد

 با تکنولوژی برابر است؟

در »زند. كردند دارو بتواند از جفت عبور كند و به جنین در حال رشد آسیبي باین دارو تصور نمي دكنندهیشود در آن زمان، دانشمندان تولگفته مي

های مادرزادی به دنیا آمدند. تعداد دقیق كشور در نتیجه مصرف تالیدومید با نقص 46هزار كودک در  10بیش از  60و در اوایل دهه  50اواخر دهه 

تالیدومید  .باشدهزار نفر  20هزار تا  10شود كه تعداد قربانیان بین قربانیان مصرف این دارو در سرتاسر دنیا مشخص نیست، اما تخمین زده مي

های تناسلي و معده و روده ها، مجاری ادرار، اندامگیری كلیههای قلبي، نقص در اندام، نقص در صورت و نقص در شکلتواند منجر به نارسایيمي

درصد  40اند ار گرفتهدر نوزاداني كه در معرض این دارو قر ریومماندگي ذهني شود. میزان مرگتواند منجر به عقبشود. همچنین این دارو مي

 11«است.

بوده كه صدها ضرر و زیان هم زده های امروز تمدن غرب پیدا كنید كه نه تنها به نفع مصالح دنیایي مردم نتوانید صدها مورد از پیشرفتشما مي

كند و نسبت انسان با تکنولوژی را تعریف استفاده از تکنولوژی را هم مدیریت منطقي و عقالني مي ،داریناشي از دین یيگرااست. تعقل و واقع

 كند.مي

انه، به اذعان كارشناسان خود ای كه داشت و همه قدرت نظامي كه داشت، به دلیل نداشتن یک نگاه واقع بینآمریکا با همه تجهیزات پیشرفته

تواند یکا تمام خواهد شد. انسان مياره كشتن نفر دوم جمهوری اسالمي ایران گرفت كه مطمئنا به ضرر منافع آمرترین تصمیم را دربآمریکا احمقانه

 های دنیا از حیوان كمتر بفهمد؛ها را داشته باشد، اما در درک واقعیتترین تکنولوژیپیشرفته
وئِلكی ُُهُ »

ُ
ُلى أ ضی

ی
ْ ُُهْ أ ئ ْعاِم َبی

ی ْ
أل وئِلكی َکی

ُ
اِفُُل  أ  12.«نی الْع 

گویند: آدم اش این است! یا ميگویند: سلیقهدین ميو آن اینکه به یک آدم بي وجود داردما  هاآلن یک معضل فرهنگي در نگرش مردم جامع

ندگي خوبي داشته باشد، شود كه یک آدمي هم خوب و اخالقي باشد، هم عاقل و فهمیده باشد و هم زخوب و عاقلي است، ولي دین ندارد! نمي

ه ما دین را درست معرفي كشاید دلیل این تصور یا ذهنیت غلط این باشد  هاست؟!فقط مشکلش این باشد كه دین ندارد! مگر دین چیزی جز این

 ایم كه درست جا بیفتد.ایم؛ یا طوری توضیح ندادههایي از دین را توضیح ندادهایم. شاید یک بخشنکرده

 

 داری!بینی و عقالنیت، اولین اثر دینواقع

 :ودبین هستید. فرمبیند بگوید چقدر شما واقعه شما را مياست. هركسي ك بیني و عقالنیتداری واقعاولین اثر دین
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؛»  ولجَّ زَّ ِ عی وِر اهللَّ ِن ُ ُظُر ب  ن  ُه يی
ةی اْلؤِِم؛ فإنى های ارزیابي یکي از شاخصه 13«بیند.بترسید از فراست مؤمن! زیرا او با نور خداوند عزّوجلّ مى اتََُّقا ِفراسی

 .بین هستیدست كه ببینید چقدر واقعادارید، این رای اینکه بفهمید چقدر دینها ببیني است. یکي از مالکداری، واقعدین

تبلیغ دین بازنگری كنیم. ما چطور  كنیم. باید در معرفي و دنظریداری خودمان تجدداران و دین وجود ندارد، باید در دیناگر چنین نگاهي به دین

گیرند؟ حتماً به نحوه فاصله مي یدارنیبیني؟! چرا مردم از دداری یعني واقعكه نتیجه این نشده است كه دین میادین را به دیگران توضیح داده

 گردد.داران برميمعرفي ما دین

ه این شود، بهای عالم هستي مطابقت دارد. اگر خدا هم در صدر موضوعات دین مطرح ميای كه با واقعیتبیني، دین یعني برنامهدین یعني واقع

كند. خدا بینانه ما را راهنمایي ميهای پیچیده و پنهان عالم خبر دارد و واقعاز واقعیت ،اًیثان ؛واقعیت است نیتردلیل است كه خدا اوالً خودش بزرگ

اند و به عقل بشر برها آمدهتوانند آن را خوب درک كنند، پیامها نمياند و انسانها پیچیدهاگر وحي فرستاده برای این است كه بسیاری از واقعیت

مند كس با عقل خودش سراغ دین بیاید، به دین عالقه فهمد. هرهای دیني را ميكس با تعقل با دین برخورد كند صحت پیام اند. هركمک كرده

یني شدی كه با عقل آن را انتخاب ولي وقتي وارد د ،رسید آن شود. اعتقادات مثل احکام شرعي تقلیدی نیست و باید با تفکر و مطالعه و تعقل بهمي

فرماید: مي × نیالمؤمن . اصالً دین چیزی جز بیداركننده عقل نیست، امیريكنيبه حکم عقل تبعیت م شناسنیاز یک عاقل باالتر و عالم د ،كردی

ْ »: های عقل را استخراج كند و بیرون بیاوردپیامبر آمده است دفینه نی ال ی ِ
َفی ْم دی ُ ُروا َلی ی  ن ِ

 14.«ُعَُقلوی ب ُ

توی كتابخانه  راكنند اتفاقي قرآن خوب معرفي نکردند، بعضي فکر مي اشما به شخصیت شهید ادواردو آنیلي نگاه كنید. متأسفانه این شهید عزیز ر

. است اندیشمند و عاقل بودهالعاده ن فوقابینیم كه ایشاگر به زندگي شهید ادواردو آنیلي نگاه كنیم، مي كهيدرحال؛ شد سلمانمد و مآدید و خوشش 

 تیجه رسید كه انتخاب درست همینوقت به این ن بررسي كرد، آن ادید با عقلش دین ر احتي وقتي قرآن ر شد.خواند، اما قانع ن اانجیل و تورات ر

ی هانیآنیلي یکي از ثروتمندتر اردونید كه پدر ادواد. ميدنست فریبش بدهاهای دنیا نتواز زرق و برق كدامچیو چون عاقالنه انتخاب كرد، ه است

اما  ،شدي، مالک همه این ثروت مشديادواردو آنیلي اگر مسلمان نم و... .دنیا بود. صاحب كارخانه فیات، المبورگیني و ... مالک باشگاه یوونتوس 

در اعتقاداتش  یافشار قرار گرفت، ذرهو تحت از دست داد و حتي تهدید شد اشناخت و انتخاب كرد و با اینکه تمام این ثروت ر اعاقالنه دین ر

 تزلزل ایجاد نشد.

ورزد. دین واقعیت طاغوت را به ما ها اهتمام ميكند به موجودی كه خیلي به واقعیتكند، دین انسان را تبدیل ميگرا ميانسان را واقع ،دین 

باعث گرسنگي و قتل كودكان  ولي چطور به كساني كه با سوء مدیریت خود ،میفهمياگر نزد ما كودكي را كتک بزنند زشتي آن را م .دهدنشان مي

دهند سکوت هایشان انجام ميهایي كه دولتاند نخبگان جوامع غربي كه در مقابل قتلچقدر پست ؟كنیمدهیم و انتقاد نميمي یرأ شونديم

 دهد.ن ميكنند! دین زشتي این واقعیت را با بیدار كردن عقل و فطرت به ما نشامي

 

 بینیعنوان واقعداری بههای عدم معرفی دینپیامد

 داراندین هسوءتفاهم دربار (1

موجب سوءتفاهم  ،بیني را بیان نکنیمبیني را توضیح ندهیم و اوج تناسب دین و واقعبیني معرفي نکنیم و نسبت دین با واقعاگر ما دین را با واقع

 شود.برای دیگران مي

دشمنان بشریت و دشمنان  هفادهای عمیق و بسیار فراواني ایجاد شده كه موجب سوءاستسلسله سوءتفاهم کیدر جامع جهاني،  ما بلکه هدر جامع

تواند جاودانه و با د، ميوقت شما خواهید دید كه یک حکومت واحد جهاني با یک دین واحها برطرف بشود آندین شده است. اگر این سوءتفاهم

حد جهاني از بسیاری از ابزارهای اهلل تعالي فرجه( بخواهد در آن حکومت وا لباقي بماند؛ بدون اینکه امام زمان )عج فشارآرامش و بدون تنش و 

 كنترل در جامعه استفاده كند.
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دین قرار  توانند تحت اشراف یک حکومت و یکو سوابق گوناگون، آیا واقعاً همه مي قیهمه سال همه تنوع و با اینجهاني با این هدر جامع

تی » :هایي است كه ایجاد شده است و اال فطرت مردم، یک فطرت الهي استسوءتفاهم لیداند، به دلبگیرند؟ بله! اگر اآلن كسي این را بعید مي ْطری ف ِ
ِ الَّیت ْْیا اهللَّ ی ری انلَّاسی ِعی طی ی  15.«ف 

دم، تمامِ یک دین و آئین را بُری چیز بدی است، حاال شما حساب كنید كه اگر مرپذیرند كه جیبفهمند و ميعنوان مثال، در دنیا همه ميبه 

تي دین، المللي داشته باشیم. وقعنوان یک میثاق بینتوانیم یک دین واحد جهاني بهوقت ما ميآن !افتدخوبي بفهمند و بپذیرند، چه اتفاقي ميبه

 القاعده همه باید بپذیرند.قدر جذاب و هوشمندانه است عليقدر عقالني است و اینقدر آشکار است، ایناین

شود گفت كه اینها بیماردل و نمي های بدی نیستندستیزی دارند، خیلي از اینها آدمگریزی دارند یا حتي دینكنند، دینكساني كه از دین فرار مي

هستند و دنبال  یيگراافع واقعاند. اتفاقاً چون مدولي بیمار نیستند بلکه دچار سوءتفاهم شده ،های ضعیفي باشندکن است آدمهستند، البته مم

 پذیرند.فهمند و ميكنند واقعیت جای دیگر است. اگر این سوءتفاهم برطرف بشود، دین را ميو تصور مي اندیاز دین فرار اندقتیحق

 كردند:مياستاد قرائتي تعریف 

تا من هم برای جوانان كاشان  دییگويكه از آلمان برگشته بود رفتم و گفتم شما برای جوانان آلمان چه م شهید بهشتياول انقالب به دیدار  

پیشرفت اسالم رمودند: برای فها یکي است. بعد گوید، نیازهای فطری همه انساننخندید و گفت: راست مي بگویم، همه خندیدند! اما شهید بهشتي

 دو كار باید كرد:

 ؛الف: جدا كردن خرافات از اسالم

 ب: جدا كردن كار مسلمین از اسالم.

ایشان در زندان اوین برای گروه فرقان كالس داشتند. من یادم هست در »كند: نقل مي یاكار شهید دیالمه همین بود، خواهر ایشان در مصاحبه

. او گفت شهید هكرد. به من گفت كه عضو گروه فرقان بوده و آزاد شدشدت گریه ميروز ختم شهید دیالمه در منزل ما، یک خانمي آمده بود كه به

ها را برای ؟ سوءتفاهمكرديخب شهید دیالمه چگونه این تحوالت را در افراد ایجاد م« .استه دگرگون كرداش را ساختار فکری ،دیالمه در زندان

ما یک طناب انداختیم گردن اسالم و داریم آن را دنبال خود »كرد. این شهید بزرگوار در یکي از نوارهایشان این تعبیر را دارند: اینها برطرف مي

 16«كشیم.رویم، اسالم را دنبال خود ميما دنبال اسالم ب نکهیكشیم. به جای امي

 ها ادامه خواهد داشت.مبیني. تا چنین نگاهي به دین نداشته باشیم، سوءتفاهست، دین یعني واقعایکي از وجوه معرفي درست دین همین 

 

 

  :فرمایدمي ×يامیرالمؤمنین عل
بی » جی ی اِرِمِه َلی ی ْن َمی ُه عی نی احی ُ ُسی ْ هی اهللَّ ْ ب ین ْ

ْ َلی اِقلَلی ا الْعی ی ِنُبی تی ْ ح 
ی ْن ب 
ی
 17؛«أ

گوید فقط عاقالن مخاطب كشد و ميكرد. در قرآن كریم بارها خداوند پای عقل را وسط مياگر خدا نهي نکرده بود، عاقل خودش اجتناب مي 

 شوند.دار ميبرد و هم عقال، دیندین هستند. هم دین عقالنیت آدم را باال مي

هید بزرگوار قبل و بعد از شهادت، دا دو بال در بهشت به او داد و از این جهت با شهدای دیگر متمایز شد. این ششهیدی بود كه خ & اریّجعفر ط

 خیلي عزیز و محترم بود. ’نزد پیامبر اكرم 

 جعفر بن ابیطالب را صدا زدند و به ایشان فرمودند: ’بار پیامبر اكرم یک
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د خوشم آمد بلکه قبل از اینکه مسلمان سالم رسانده و فرموده: من از جعفر، نه بعد از اینکه مسلمان شخداوند متعال از تو تشکر كرده است، به تو 

 ای كه قبل از مسلمان شدن داشته است.كنم به خاطر وضع زندگيآمد و از او تشکر ميبشود از او خوشم مي

 : ×امام محمد باقر 

ُسوِلِ »  ری
َّ ِإَلی زَّ وی لجی ُ عی ْوَحی اهللَّ

ی
ُه  ،’ أ ری ی ْخی 

ی
ِِبُّ ص فیأ ُه انلَّ اعی ی اٍل َفی صی ِ

عی خ  ْربی
ی
اِِلٍ أ

ِِب طی
ی
ِن أ ْ ِ ی 

ْرُت ِِلیْعَفی کی ّنِّ شی
ی
 18«...أ

ها یا چه رفتارهایي داشتید كه خدا كنند كه شما چه خصلتشنوند و بعد از جعفر بن ابیطالب سؤال مياین را از خداوند متعال مي ’رسول خدا 

گفتم، ولي چون شما دستور دادید و خداوند دهد: اگر خداوند متعال نگفته بود، من اینها را نميه؟ جعفر بن ابیطالب پاسخ ميآمداز شما خوشش مي

ن موقع او هنوز مسلمان نشده آوقت شراب نخوردم. )با اینکه فرماید: من هیچكنم. جعفر بن ابیطالب ميمتعال عنوان فرموده، من به شما عرض مي

ْرا  » :شود، بدم آمد و نخوردممي لیحکم حرمت شراب هم نرسید بود( برای اینکه من فهمیدم وقتي كه شراب بخورم عقلم زا بود و هنوز ب ْت ُ َخی ِ
ا َشی می

ِّل  ْ ف  الی عی ا زی ْبُُتی ِ
ّنِّ ِإْن َشی

ی
ْمُت أ ِ  ِعی

ّنِّ
ی
طُّ أِل  «.ف ی

ا » :دانستمدروغ هم نگفتم، برای اینکه دروغ را خالف مروت مي ةی وی می ُروءی ُ
ْ
ُص اْل ُ ق  ِذبی ب ین ْ نَّ اْلکی

ی
طُّ أِل ب ْت ُ ف ی ذی

ی
 «.ک

لی ِِب » :دانستماش را مياش را و مجازات دنیایيزنا نکردم، برای اینکه زشتي ْلُت َُعِ ِ ا َعی ّنِّ ِإذی
ی
ُت أ ْ ف  ِ  ج 

ّنِّ
ی
طُّ أِل ُت ف ی ْ ب ین  ا زی  «.وی می

د، پس من برای چه این كار را نه نفعي برای من دارد، نه ضرری برای من دارای است، بت پرستي رفتار غیرعاقالنهبت نپرستیدم، چون گفتم بت

ُع »؟بکنم فی  ب ین ْ
ی
ُُضُّ وی ال ی  ت 

ی
ُه ال نَّ

ی
ْمُت أ ِ  ِعی

ّنِّ
ی
طُّ أِل َم  ف ی نی ْدُت صی ی ا َعی  «.وی می

و بعد فرمود: واقعاً حق است كه  «تِقِهِي عَاقَالَ فَضَرَبَ النَِّبيُّ ص یَدَهُ عَلَ» :حضرت جعفر دست زد هروی شان ’وقت پیامبر گرامي اسالم آن

ِة » :خدا دو بال به تو بدهد كه با آنها در بهشت همراه مالئکه پرواز بکني ینَّ
ْ
ِة ِِف اِل ِئکی الی ی ی اْلْ َمی َمی ُر ِِبِ ِطی 

ی ِن ت  ی ْ احی ی لی لیکی َجی ْعی ح 
ی ْن ب 
ی
َّ أ زَّ وی لجی ِ عی ی اهللَّ قٌّ لَعی لی حی   «.وی اقی

اب نخوردن، صداقت، شران تأسف بخوریم، چقدر ضعیف هستیم در ساختن فیلمي كه در آن به مردم جهان نشان بدهیم ما باید برای خودم

این  گرنهن را نشان بدهد و توانیم فیلمي بسازیم كه ای، ما نميهستندیک امر عقالني  بلکه ندصرفاً یک امر دیني و قدسي نیست حیاحجاب و 

رفي كنیم و عقالنیت آن را نشان ایم امور دیني را صرفاً اموری قدسي و ارزشي مع. چرا ما تصمیم گرفتهندتا حاال جهاني شده بود های دینيارزش

 ؟!میدهينم

 

 بینی و عقالنیتسوءاستفاده از مفهوم واقع (2

داران بیني، بر سر دینقالنیت و واقععبعضي با قیافه  بیني نشناسیم،داران را به واقعست. اگر ما دینادومین آسیب بعد از سوءتفاهم، سوءاستفاده 

بین باش! در حالي كه كنند كه بیا واقعبین نیستید. جالب اینجا است كه شما را دعوت ميكنند به اینکه شما واقعاهالي دین را متهم ميو  زننديم

 ارد؟دبیني حرف دیگری هم جز دعوت به واقع بقیه اصالً حرفش را نزن! و مگر دین ،بین هستندهستند كه واقع داراننید

كه نتوانستند  بودتوان فهمید مشکل اصلي مردم مدینه این مي يخوببهحضرت به زنان مدینه  ، از آن بیانات÷حضرت زهرا برگردیم به كلمات 

شان دست درست نسبت به منافع دنیایي، از ترس از دست دادن منافع دنیایي بینيواقع نداشتندرک كنند و به دلیل  يدرستمنافع دنیایي خود را به

؟ »؛ شان را خراب كردندبرداشتند و خالفت افرادی را پذیرفتند كه منافع دنیایي ×از والیت و جانشیني علي  ْیُُکْ ی ْت ِعی یی ِ ْ َعی
ّنى ِبُُکْ وی َقی ُُکْ وی ای ة  لی ْْسی ا حی ِفی

ْن 
ی
أ ا وی ُنْلِزُمُکُموهی

ی
()أ ِرُُهنی ا َکی ی  آیا ما» ؟دیخبريها بواقعیت ازبر شما! چگونه امید نجات دارید در حالى كه حقیقت بر شما مخفى مانده و  وای ؛«19ُُتْ َلی

جالب اینجا است كه بعد از این سخنان حضرت، زنان مدینه  20«شما كراهت دارید؟ نکهیتوانیم شما را به پذیرش این دلیل روشن مجبور كنیم با امي
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كنند برای عذرخواهي به منزل حضرت زهرا مراجعه كنند، زنند كه آنها را مجبور ميگردند و آنقدر سركوفت به مردان خود ميبه منازل خود برمي

 د.كراما كار به جایي رسیده بود كه دیگر عذرخواهي مردان مدینه مشکلي را حل نمي

 

 باید نهضت رفع سوء تفاهم راه بیندازیم!

ای پیش آمده است و با پاسخ دادن هبسیار گسترد هراه بیندازیم؛ چون این سوءتفاهم در دایر «نهضت رفع سوءتفاهم!»ما نیاز داریم به اینکه یک 

ممکن »باید بگوییم ، آمد اوالً به چند شبهه و جواب دادن به چند سؤال، برطرف نخواهد شد. در جریان نهضتِ رفع سوءتفاهم، هر اختالفي كه پیش

 «كند!تان با هم فرق ميكنید اما لفظصحبت ميانگور  هاست سوءتفاهم شده باشد! شاید دعوای عنب و انگور است؛ هر دوی شما دارید دربار

ه ما اكثر كساني را كه از كنیم. نهضت رفع سوءتفاهم برای این است كزنیم و دین را درست معرفي نميایراد ما این است كه درست حرف نمي

 اند، به این مرام جذب كنیم.دین و خط خدا و اسالم ناب فاصله گرفته

عواهای و منازعات سیاسي جمع دبیني، بساط بسیاری از داری یعني واقعنه، مدرسه، مساجد گفتمان سازی كنیم كه دینتوانستیم در خااگر ما مي

 شد.كاذب ایجاد نمي یهايدوقطب بود وامکان فریب نچون شد. مي

طور معرفي كنیم كه توانیم دین را ایننتا وقتي و قابلیت سوءاستفاده را داشته باشد و باشد برانگیز تا وقتي ادبیات دیني و انقالبيِ ما سوءتفاهم

 اصولگرا وجود خواهد داشت.-طلباین دعوای اصالح« گرایي نیستنمایي و واقعدین چیزی غیر از واقع»

اینها »سیاست و گفت:  هرصعو این تئوری خودش را تقویت كرد و سرایت داد به « دانش و ارزش»یک آقایي اول انقالب، كتابي نوشت به نام 

در  -دروغبه-دو ادبیات و طلب اصولگرا درست كردندای درست كرد و آن حلقه آمدند جریان اصالحیک حلقه« ارزشي هستند، ما دانشي هستیم...

ها به جای اینکه مردم را بيا مذهكند. خب چرا مها دعوت ميها را از كجا آوردی؟! دین فقط به واقعیتجامعه ما رواج پیدا كرد. اصالً كلمه ارزش

بینانه به منافع دنیایي واقعاه و نگبا ادبیات  ÷؟ مگر حضرت زهرا میكنيبینانه به دین دعوت كنیم، با یک ادبیات ارزشي دعوت مبا ادبیات واقع

ما بود! پس دنیای خود را تباه ش دنیایيآگاه به امور و منافع د كه یاز كسي گرفت افرمود: شما خالفت ركرد؟ حضرت ميمردم، از والیت دفاع نمي

 خواهید كرد.

 و مضحک بزنند و جامعه را آگاه سازند: يمعنيقا تالش كردند خط بطالني بر این دوگانه بآحضرت  84از سال 

طلب نیست؛ نقطه مقابل دانم. نقطه مقابل اصولگرا، اصالحبندی را غلط مياین تقسیم طلب و ا اصولگرا را هم قبول ندارم.بنده دعوای اصالح»

اصول و الابالي است؛ آدمي كه به هیچ اصلي معتقد نیست؛ آدم هرهری مذهب است. یک طلب، اصولگرا نیست. نقطه مقابل اصولگرا، آدم بياصالح

كند ا فضا ایجاب ميداری حركت كند. یک روز هم منافعش یگذاری و سرمایهشدت ضد سرمایهكند كه بهروز منافع او با فضای عمومي ایجاب مي

؛ طلبمبنده معتقد به اصولگرای اصالحطلبي، افساد است. داری شود؛ حتي به شکل وابسته و نابابش! نقطه مقابل اصالحكه طرفدار سرسخت سرمایه

ها را اصالح كنیم. در ید روشصورت روز به روز و نو به نو ... ما باها بهاصول متین و متقني كه از مباني معرفتي اسالم برخاسته، با اصالح روش

دهد؛ باید مرحله دیگری را شروع كنیم. حفظ اصول و رسیم كه امروز دیگر جواب نميای ميها اشتباه و نقص وجود دارد. گاهي به مرحلهروش

 21«.طلبي استها، معنای اصالحاصالح روش

 بینان.پردازان و واقعخیالدوقطبيِ حقیقي در كشور ما این است: 

برجام تنها راه حل تمام مشکالت كشور ما است. ما برای حل مشکالت مردم تنها یک راه داریم، آن هم مذاكره و برجام پردازان گفتند لخیا

دعوا سرِ  گفتند مذاكره یکي از ابزارهای مبارزه با دشمن است. ما كه نباید تمام مملکت را صرف یک مذاكره بکنیم! همهاست، اما واقع بینان مي

شود گفت. پردازی است. این را هم اساساً دوقطبي نميبیني و خیالجا دعوا سر واقعجا همین است، همهاین است، دعوا سر چیز دیگر نیست. همه

نَّ »قرآن كریم هم فرمود:  َّ ِبُعونی ِإالَّ الط  ن َّ ٍم ِإْن يی ْم ِبِه ِِمْ ِِعْ ُ كنند، در فته خود ندارند و جز خیال و گمان دنبال نمى؛ با اینکه هیچ دلیلى علمى بر گ22«وی ما َلی
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كم كنند! هركسي از گمان پیروی كند، او كمكنند؛ از علم پیروی نمياینها از گمان پیروی مي ،حالى كه خیال و گمان هیچ دردى را دوا ننموده

 شود و نیازی به دوقطبي سازی نیست.خودش موجب حذف خودش مي

 ادیای كه جز با فرست؛ كارِ خبیثانهاای و تقویت آن در جامعه كار خبیثانه -بینانههای غیرواقعكشيویژه سر این جناحبه-سازی كاذب دوقطبي

سند و فضا را اصالح كنند و توانمند شود درستش كرد. منتها اكثر كساني كه در كشور باید بیایند به دادِ این فضا برزدن و نهي از منکر كردن، نمي

نهضت رفع » ر جامعه ندارند.های منکر و معروف دانگار دركي از اولویت ؛برنددر این فضا حركت كنند، گویا در حال غفلت به سر مي هستند كه

 در حال حاضر بزرگ ترین امربه معروف و نهي از منکر است! «سوء تفاهم

هركس »طلب یا اصولگرا بودنِ افراد، بگویید: دون توجه به اصالحتا طرحِ خوب و مفید برای جامعه معرفي كنید و بتوانید ده تا یا بیستشما مي

 «كنیم... اینها شایسته هستند كه به ایشان رأی بدهید.یا كساني كه بگویند كه ما این ده تا طرح را اجرا مي

ریب رقیبش رأی بیاورد! یا اگر ا تخدر انتخابات هم هر كاندیدایي كه طرحِ خوبي دارد، بیاید و طرح خودش را معرفي كند، نه اینکه بخواهد ب

بسازد تا مردم از ترسِ این دیوِ  اما حق ندارد از دیگران یک دیو« خواهم این كار را ادامه بدهممن مي»است، گزارش بیاورد و بگوید  كاری كرده

 «دهیم!هرحال به تو رأی ميبا اینکه تو شایسته نیستي، اما به»خیالي، بگویند: 

خیانت به انقالب اسالمي  هایي كه همیشهزدهبودن. غرب پردازالیصورت احمقانه خبیني، انقالبي نبودن یعني بهیعني واقع گری همانقالبي

بیني دارد. دشمن با شمشیر اقعكند. این یک واقعیت است و نیاز به ونمي نیگاه صلح شما را تأمبودند. دشمن هیچ یپردازالیهای خاند، آدمكرده

 «!زندنه! او مرا نمي»گوید: ایستاده ميمقابلش 

. این میاخوش كردها غرب دلها است مردم را به منافع خیالي مذاكره بسال ؛واهي است یپردازالیاآلن تمام مشکالت كشور ما ناشي از یک خ

 شود! همه سال مردم منتظر نشستند تا با توافق برجام مشکالت اقتصادی، معیشتي، آب و نان و كار مردم حل

. درست ست، بازخواني كنیمابینانه به مشکالت كشور مبتني بر یک نگاه واقعكه  را حاال وقت آن رسیده كه تذكرات مکرر مقام معظم رهبری

مردم به رقص و پایکوبي در  همان روزی كه برجام امضاء شد و رئیس جمهور ما هم به مقام معظم رهبری پیام تبریک فرستادند و گروه هایي از

 خیابان ها مشغول شدند، دقیقا در همان ایام حضرت آقا در پاسخ تبریک رئیس جمهور اینگونه نوشتند:

ام، رفع جناب و دیگر مسئوالن دولتي یادآور شده و در جلسات عمومي به مردم عزیزمان گوشزد كردهطور كه در جلسات متعدّد به آنهمان»

وق ملّت ایران كار الزمي است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضالت كنوني جز ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقتحریم

 23«اقتصاد مقاومتي میسّر نخواهد شید. هجانببا جدّی گرفتن و پیگیری همه

ما این است كه معضالت  شورهای جامعه و كها یکي از ابزارهای خوب برای احقاق حقوق مردم است، اما واقعیتیعني مذاكره برای رفع تحریم

بینانه رهبر فانه به تذكرات واقعخواهید معضالت را حل كنید به اقتصاد مقاومتي بپردازید، اما متأسكنوني با برجام حل شدني نیست! شما اگر مي

 توجهي شد.انقالب بي

دنیایي _ت نکنیم و این دوگانه غلط ارزشيایي مردم با آنها صحبهای تأمین منافع دنیبینانه نسبت به راهها با یک ادبیات واقعتا ما متدینین و مذهبي

فریب دهند و اجازه ندهند درست انتخاب  های دنیاطلبانه مردم راهایي پیدا خواهند شد كه با شعارحاكم بر كشور را از بین نبریم، همیشه افراد و گروه

 كنند.

 ندازیم؛یراه ب« نهضت رفع سوءتفاهم!» یک ینکهبه ا یمدار یازما ن

 هبری درباره ایشان فرمودند:سردار دلها شهید سلیماني بهترین الگو و اسوه نهضت رفع سوءتفاهم و ایجاد وحدت در كشور است! مقام معظم ر

ن ها شجاعت دارند امّا تدبیر و عقل الزم برای به كار بردن ایشهید سلیماني، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود؛ صِرف شجاعت نبود؛ بعضي»

به دهان -ها اهل تدبیرند امّا اهل اقدام و عمل نیستند، دل و جگر كار را ندارند. این شهید عزیزِ ما هم دل و جگر داشت شجاعت را ندارند. بعضي

بود؛ خودش رفت و ابا نداشت؛ نه فقط در این حوادث این روزها، ]بلکه[ در دوران دفاع مقدّس هم در فرماندهي لشکر ثاراهلل همین جوری خطر مي

كرد، منطق داشت برای كارهایش. این شجاعت و تدبیرِ توأمان، فقط در میدان نظامي هم نبود، كرد، تدبیر ميهم با تدبیر بود؛ فکر مي -و لشکرش
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دیدم[. در او را ]مي گفتم؛ رفتار او را، كارهایسیاسي فعّالند این را مي در میدان سیاست هم همین جور بود؛ بنده بارها به دوستاني كه در عرصه

 24«.گذار بودكننده بود، تأثیرشجاع بود، هم با تدبیر بود؛ سخنش اثرگذار بود، قانع سیاست هم، هم عرصه

های این مقبولیت همگاني این لتها و تفکرات ایشان را قبول داشتند. یکي از عها و جریانشاید بشود گفت جزء معدود افرادی بود كه همه گروه

 ایشان بود:نگاه 

كند، توی جامعه هم حفظ مي وها دور هم جمع كرده هایش را با همه تفاوتجامعه هم مانند خانواده شما است. همانطور كه پدر خانواده بچه»

 انقالب!شود حفظ كه نمي های حزب اللهي خودم، اینحجاب، متدین و غیرمتدین را جذب كرد. اینکه بگوییم من هستم و بچهباید باحجاب و بي

ه ما است. جامعه، خانواده ما حجاب، آن دختر بدحجاب، دختر من هم هست. دختر جامعاللهي معنا ندارد! آن دختر كماللهي با حزبفقط رابطه حزب

 «های ما هستند.است. اینها مردم ما هستند. بچه

ها ریزی كردیم؟ چقدر به دنبال رفع سوءتفاهمهیئات خود برنامه در مساجد و هاها و جمع كردن تمام این جریانخب ما چقدر برای این سوء تفاهم

 حجاب و غیرمذهبي بودیم؟برای افراد غیرمتدین، كم

هید سلیماني، همان راه فاطمه شها است. راه خواهد راه این شهید بزرگوار را ادامه بدهد، بهترین كار رفع همین سوءتفاهمامروز اگر كسي مي

د: والیت تأمین كننده منافع شما ا یکسره به دنبال این بودند كه یک سوءتفاهم بزرگ را از بین ببرند و به مردم بفهمانناست. حضرت زهر ÷زهرا 

 است!

ترین واهلل، واهلل، واهلل یکي از مهم»گفت: شهید سلیماني هم در تمام عمر خود به دنبال همین مسئله بود. در یکي از سخنان خودشان با گریه مي

بخیری رابطه قلبي و دلي و  ترین شئون عاقبتعاقبت به خیری نسبت شما با جمهوری اسالمي و انقالب است. واهلل، واهلل، واهلل از مهمشئون 

 «حقیقي ما با این حکیمي است كه امروز سکان انقالب را به دست گرفته است!

كه تنها راه تأمین منافع دنیا و حل  شت، مردم را متوجه این واقعیت كنیماگر امروز من و شما هم توانستیم با تدبیر و شجاعتي كه سردار دلها دا

د مقاومتي است، آن وقت سپردگي به والیت و تحقق فرمایشات عاقالنه و واقعي و حکیمانه ایشان در باب اقتصامعضالت جامعه كنوني ما دل

 توانیم خوشحال باشیم كه راه این شهید بزرگوار را ادامه دادیم.مي

ت و پشیماني و ضربه زدن سپردگي به مستکبرین چیزی جز حسرگر امروز من و شما توانستیم مردم را متوجه این واقعیت بزرگ كنیم كه دلا

اعي، اقتصادی، سیاسي و امنیتي به به منافع دنیایي مردم نخواهد داشت؛ اگر توانستیم چهره واقعي دشمنان انقالب را در همه ابعاد فرهنگي، اجتم

 بود ادامه دادیم. ÷زهرا توانیم خوشحال باشیم كه راه این شهید را كه راه حضرت مردم نشان بدهیم، مي

 خودشان را بسته بودند. ها را ببینند. چشمخواستند واقعیتكرد. مردم نميهای تلخ را به مردم گوشزد مياین واقعیت ÷چقدر حضرت زهرا 

از فواییید والیییت سییخن  ؛از ارزش والیییت حییرف نزدنیید ÷هییا را ببیننیید. حضییرت زهییرابییرای اییین بییود كییه آنهییا واقعیت ÷فریییاد فاطمییه

 25نید.هیا ببندواقعیت هشیود حیرف زد؟! امیا میردم مدینیه تصیمیم گرفتیه بودنید چشیم خودشیان را روی همیمگر مي ترياز این واقع ؛فرمودند
را  ÷ فاطمیه هوقتي مردم چشم خودشیان را بسیتند، دشیمنان جرئیت پییدا كردنید جلیوی چشیم انصیار و ییاران پییامبر در شیهر مدینیه خانی

 آتش بزنند.
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