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علیرضــا پناهیــان: »اصــاًل کســر شــأن جلســات امــام 
را  شــما  وقــت  بنشــینم  کــه  می دانــم  حســین)ع( 
بگیــرم و بــه دروغ هــای اینهــا دربــارۀ زندگــی شــخصی 
خــودم جــواب بدهــم. این جــور درددل هــا را خیلــی بــد 
ح بشــود، ولــی از بــس بعضــی از رفقــا  می دانــم کــه مطــر
اصــرار کردنــد، گفتیــم شــما را یک مقــدار رنــج بدهیــم و 
ــن  ــهمی از ای ــک س ــد و ی ــل کنی ــا را تحم ــای م درد دله

رنج هایــی کــه مــا می کشــیم، شــما هــم ببریــد.«
پناهیــان  علیرضــا  امســال  ســخنرانی  موضــوع 
حماســه،  و  هنــر  ســوگوارۀ  چهاردهمیــن  در 
»محافظــه کاری؛ قتلــگاه انقــالب، تحول خواهــی؛ گام 
مباحــث  ادامــۀ  نوعــی  بــه  کــه  اســت  انقــالب«  دوم 
دهــۀ اول محــرم اســت. مباحــث علیرضــا پناهیــان در 
دهــۀ محــرم طبــق معمــول هرســاله باعــث عصبانیــت 
هــم  بــاز  و  می شــود،  غرب گــرا  و  لیبــرال  جریان هــای 
بــه  دولــت  طرفــدار  خبررســان های  معمــول  طبــق 
ح اتهامــات بی اســاس  جــای پاســخ منطقــی، بــه طــر
شــب  در  می آوردنــد.  روی  رســانه ای  شــارلالتانیزم  و 
اتهامــات  از  برخــی  بــه  پناهیــان  علیرضــا  هشــتم، 
رســانه های طرفــدار دولــت پاســخ داد کــه در ادامــه 

نیــد: می خوا
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مهم ترین عامل غربت علی)ع( در 
مدینه، »رودربایستِی« افراد در دفاع از 

حق بود  

مهم تریــن  گفــت  می تــوان  جمع بنــدی  یــک  در 
عامــل غربــت امیرالمؤمنیــن)ع( و حضــرت زهــرا)س( 
کســی  مدینــه،  در  بــود.  »رودربایســتی«  مدینــه،  در 
نداشــت،  أمیرالمؤمنیــن)ع(  بــا  آنچنانــی  دشــمنی 
گرفتــه  لقــب  قتال العــرب  أمیرالمؤمنیــن)ع(  بلــه 
بودنــد، ولــی مگــر چنــد نفــر از مــردم مدینــه را کشــته 
بودنــد؟ انصــار کــه تعهــد کــرده بودنــد از اهل بیــت)ع( 
پیامبــر)ص( دفــاع کننــد، چرا کنار کشــیدند و ســکوت 
کردنــد؟ آنهــا دشــمنی خاصــی بــا علــی)ع( نداشــتند، 
جهالــت هــم نبــود، عــدم تحلیــل سیاســی هــم نبــود، 

بــود. اکثــرش رودروابایســتی  بلکــه 
حضــرت زهــرای اطهــر)س( چهــل شــبانه روز دِر خانــۀ 
مهاجــر و انصــار را می زدنــد، آخریــن کســی کــه حضــرت 
زهــرای اطهــر)س( بعــد از چهــل روز دِر خانــه اش رفــت 
»ســعد« بــود. او گفــت: یــا فاطمــه شــما کــه داری مــن را 
دعــوت می کنــی کمک تــان کنــم، تــا حــاال در ایــن مــدت 
اجاَبنــی  »مــا  فرمــود:  اســت؟  داده  را  جوابــت  کســی 
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احــٌد« هیچ کســی جوابــم را نــداد. ســعد هــم گفــت: 
مــن چــه کار کنــم وقتــی کســی بــه تــو جــواب نــداده مــن 
بلنــد شــوم بیایــم؟ یعنــی ســعد، پشــت حــرف همــه 

گیــر کــرد.

برخی فکر می کنند بنده هزینۀ 
حرف هایی که زده ام را نمی دانم!

مــِن طلبــه هــم اگــر همیشــه بخواهــم بــه دوســتان 
طلبــۀ دیگــر نــگاه کنــم و بگویــم آیــا »کســی فــالن حرف 
را زده اســت، کــه مــن هــم بگویــم؟« در این صــورت، 
حضــرت  کــه  بــود  خواهــم  مردمــی  همــان  شــبیه 
زهــرا)س( را تنهــا گذاشــتند. اگــر حرفی درســت اســت، 

بایــد بگوییــم. 
از  برخــی  هزینــۀ  بنــده  می کننــد  فکــر  بعضی هــا 
انتظــار   

ً
اتفاقــا نمی دانــم.  را  زده ام  کــه  حرف هایــی 

توهین هایــی  ایــن  دارم.  را  ایــن  از  بیشــتر  خیلــی 
کــه در رســانه های منســوب بــه خــط ایــن دولــت و 
هــواداران ایــن دولــت کــه دروغ پــردازی و رذالــت را از 
کــم  هــم،  خودمــان  رســانه های  و  گذرانده انــد!  حــد 

نیســتند. پراشــتباه 
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 یــک حــرف حقــی را علیــه 
ً
ــا بنــده یــا هرکســی کــه احیان

و  کنــد  رســوا  را  کم کاری های شــان  بزنــد؛  مســئولین 
آنهــا را جهنــم بفرســتد، آدرس ویالهای شــان را بــاالی 
مشــکالت  می کنیــد  فکــر  شــما   ... و  بگویــد  منبــر 
ایــن حرف هــا فقــط همیــن چهارتــا حرفــی  و هزینــۀ 

اســت کــه علیــه او می زننــد؟! 

 دنبال این نبودم که بخواهم خودم 
ً
ابدا

را در جامعه مطرح کنم/15 سال در 
اطالعیه های هیئت مان اسم سخنران 

را نمی نوشتیم

بنــده پانــزده ســال در قــم به صورت هفتگی ســخنرانی 
می کــردم، جمعیــت از چنــد صدتــا شــروع شــد تــا دو 
هــزار نفــر هــم رســید. امــا در اطالعیه هــای هیئت مــان 
ایــن نبــود کــه ســخنران کیســت! کســی حــق ضبــط 
یــا تکثیــر نــوار جلســه را نداشــت. بــرای اینکــه دنبــال 
ح کــردن ایــن نبــودم کــه بیایــم در جامعــه خــودم  مطــر
ح بکنــم. پانــزده ســال فعالیــت تبلیغــی مــن  را مطــر
در شــهر قــم کــه همــۀ علمــا از آن خبــر دارنــد، بــه ایــن 
صــورت بــود کــه نــه اســمی روی پــالکارد زدیــم، نــه نــوار 

ــود.  ــر بش ــتیم تکثی ــات را می گذاش جلس
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دربارۀ برخی تخریب ها و تهمت ها / 
گاهی سکوت در برابر انحرافات، چیزی 

جز جنایت و خیانت به دین نیست!

ایــن توضیحــات را دارم عــرض می کنــم به دلیــل بعضی 
مســائل  ایــن  بیــان  می کننــد،  کــه  تخریب هایــی  از 
از  برخــی  پارســال  نیســت.  بــد  تاریــخ  در  ثبــت  بــرای 
رد  هــم  اکثرشــان  دیدید-کــه  را  بــی ادب  نماینــدگان 
کــه  مختلفــی  تخلفــات  به خاطــر  شــدند؛  صالحیــت 
انجــام داده بودنــد- می گفتنــد: ایــن روضه خــوان یــا 
منبــری پاکتــی و ...! خیــال کــرده بــود مــا همیــن دیــروز 

پریــروز بــه منبــر رســیده ایم! 
یــا بعضی هــا خبیثانــه می گفتنــد: »ایــن تلویزیــون بــود 
کــه صحبت هــای او را پخــش کــرد و او را بــزرگ کــرد!« 
 این طــور نبــود، اصــاًل مــا بعــد از تلویزیونــی شــدن، 

ً
ابــدا

را دیگــر نتوانســتیم انجــام بدهیــم.  کارهــا  از  خیلــی 
قبــل از تلویزیونــی شــدن، آیــت اهلل خوشــبخت)ره( به 
ــوان«  ــه نخ ــوت، روض ــا ص ــر ب ــو دیگ ــد »ت ــده فرمودن بن
ایــن  بــه  گفتــم »چــرا؟ مــن عشــقم روضــه خوانــدن 
حرف هــای  تــو  »چــون  فرمــود:    ،»... دارم  را  صــورت 
مهمــی می زنــی، امــا وقتــی ایــن روضــه را می خوانــی، 
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را  حرفــت  و  هســتی  روضه خــوان  تــو  می کننــد  فکــر 
گــوش نمی دهنــد!« ایشــان بیســت ســال پیــش ایــن 

ــد. ــن فرمودن ــه م را ب
بعضی هــا هرچــه دل شــان می خواهــد همین جــوری 
چــارواداری بــار می کننــد و در واقــع بــه شــما مردمــی 
می کنیــد،  تحمــل  نقص هایــم  همــۀ  بــا  را  بنــده  کــه 
توهیــن می کننــد. مــن اصــاًل بــدم می آیــد کــه بــه دفــاع 
ــا  ــه م ــد ک ــور می کنن ــا تص ــا بعضی ه ــردازم ام ــود بپ از خ
شــوق و ذوق منبــر داریــم و دوســت داریــم ســر و صدا 
 این طــور نیســت! امــا چــه کار کنیــم کــه 

ً
کنیــم و... ابــدا

بــر خــالف دیــن و منافــع  و  این قــدر غلــط می کننــد 
ــن  ــال ای ــا در قب ــکوت م ــه س ــد، ک ــدام می کنن ــردم اق م
انحرافــات، هیــچ چیــزی جــز جنایــت و خیانــت بــه دیــن 

نیســت.
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رهبر انقالب: شرط مهم ایجاد تحّول، 
نترسیدن از دشمنی هاست/ هر اقدام 

مثبتی، ممکن است مخالف داشته 
باشد، از مخالفت ها نباید ترسید!

یکــی از مهمتریــن جایگاه هــای امتحــان خــدا و یکــی 
از  تــرس  اســت،  تــرس  تحــول،  موانــع  مهمتریــن  از 
مســتقیم  مــن  بگذاریــد  تحول خواهــی.  هزینه هــای 
ــرای  ــم ب یکــی از کلمــات مقــام معظــم رهبــری را بخوان
شــما تــا خیلــی روشــن تر ایــن بخــش را بــا ایــن کلمــات 

نورانــی جلــو ببریــم:
نترســیدن  تحــّول،  ایجــاد  بــرای  مهــم  شــرط  »یــک 
بــه  متعــال  خــدای  اســت.  دشــمنی ها  و  دشــمن  از 
َواهلُل  الّنــاَس  َتخَشــی  »َو  کــه  میفرمایــد  پیغمبــرش 
ن َتخشــاُه«؛)1۷( از مــردم نبایــد بترســی؛ از حــرف 

َ
 أ

ُ
َحــّق

َ
أ

ایــن و آن نبایــد بترســی. باالخــره هــر اقــدام مثبتــی، 
هــر کار مهّمــی ممکــن اســت یــک عــّده ای مخالــف 
داشــته باشــد؛ مخالــف، مخالفــت میکنــد. امــروز بــا 
 نــوع 

ً
حضــور فضــای مجــازی، نــوع مخالفتهــا هــم غالبــا

برخورد کننــده و تیــز و آزار دهنــده اســت؛ اگــر چنانچــه 
یــک حرکــت مهــّم صحیــِح متقــِن محاسبه شــده ای 
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نکننــد.  را  اینهــا  مالحظــه ی  بایــد  میگیــرد،  انجــام 
مالحظــه ی دشــمن خارجــی را هــم نبایــد بکننــد؛ هــر 
گونــه حرکتــی را کــه در کشــور بــه ســمت صــالح انجــام 
بگیــرد، یــک جبهــه ی وســیعی از دشــمن وجــود دارد 
کــه اینهــا نشســته اند دارنــد دائــم فکــر می کننــد کــه 
ســخت افزاری،  زمینه هــای  در  هــم  بزننــد،  ضربه هــا 
هــم در زمینه هــای نرم افــزاری؛ نرم افزاری شــان همیــن 
اســت کــه اینهــا تصمیم های مهم و درســت و منطقی 
را کــه در کشــور گرفتــه می شــود، بــا تبلیغــات وســیعی 
امپراتــوری  ایــن  بــا  و  ببرنــد  ســؤال  زیــر  دارنــد،  کــه 
تبلیغاتــی ای کــه دســت صهیونیســت ها هســت، ایــن 
را بکوبنــد و نابــود کننــد و از بیــن ]ببرنــد[. بایــد از اینهــا 

نترســید، بایــد حرکــت کــرد...« )1۴/۰۳/1۳۹۹(
داشــتیم،  هفتگــی  جلســات  قــم،  در  کــه  زمانــی  آن 
بــا  جلســات،  ایــن  می دیدنــد  کــه  علمــا  از  بعضــی 
خودشــان  اســت،  شــده  روبــه رو  جوانــان  اســتقبال 
ــا اینکــه جســته و گریختــه، فرزندان شــان  می آمدنــد ی
را می فرســتادند کــه ببیننــد ایــن جلســۀ کیســت کــه 
این قــدر شــلوغ اســت؟ یک بــار اخــوی آقــای قرائتــی 
بــا آن حالــت شــوخ طبعی خــودش بــه جلســۀ مــا آمــد. 
شــام  شــما  مگــر  می آینــد؟  اینجــا  چــرا  اینهــا  گفــت: 
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می دهیــد؟ گفتــم نــه، گفــت: پــس چــه خبــر اســت؟ 
مگــر تــو چــه می گویــی بــه اینهــا؟  

مســئول امــور مســاجد قــم کــه یــک روحانــی موقــری 
بــود، یک بــار بــه هیئــت مــا آمــد. آخــر جلســه گفــت: 
مــن می خواهــم بــا شــما صحبــت کنــم. )آن زمــان یــک 
دانــه محاســن مان هــم ســفید نشــده بــود چه بســا 
حتــی صورت مــان پــر نشــده بــود.( گفتــم بفرماییــد 
را  اولــم  پســر  مــن  گفــت  هســتیم؛  خدمــت  در  مــا 
اینجــا فرســتادم و گفتــم بــرو ببیــن در ایــن جلســه ای 
یــک  می گویــد؟  چــه  می شــود  شــلوغ  می گوینــد  کــه 
پســر  باشــد!  نداشــته  نادرســتی  ربــط  و  خبــط  وقــت 
جلســه ای  چــه  بابــا  گفــت  و  شــد  جــذب  اول مــان 
ــت  ــدی و داوری های ــذب ش ــو ج ــر ت ــم دیگ ــت! گفت اس
بــه درد نمی خــورد. پســر دوم را فرســتادیم، پســر ســوم 
فرســتادیم، دامادمــان طلبــه بــود، او را فرســتادیم، او 
هــم جــذب شــد، امشــب آمــدم ببینــم اینجــا چــه خبــر 
اســت؟  همچنیــن برخــی علمای بزرگ، پسرهای شــان 
ــه  ــد ک ــرده بودن ــدا ک ــزه پی ــره انگی ــد و باالخ ــده بودن آم

برونــد طلبــه بشــوند...



12

یک زمانی در دولت اصالحات مدعی 
آزادی، بنده را ممنوع المنبر کرده بودند

همــان جلســات قــم، وقتــی رونــق زیــادی پیــدا کــرد، 
تــا  فرســتاد  را  اطالعاتــش  وزارت  اصالحــات  دولــت 
مــکان جلســۀ مــا را پلومــب کردنــد! گفتنــد دیگــر در 
اینجــا حــق برگــزاری جلســه نداریــد. دوســتان هیئــت 
مــا بــا آن همــه جمعیــت، همــه آواره شــدیم! اینهایــی 
ــه  ــد، درحالی ک ــن کار را کردن ــد ای ــه دم از آزادی می زنن ک

اصــاًل مــن خیلــی حرف هــای سیاســی را نمــی زدم. 
بعــد از اینکــه جلســۀ مــا را پلمــب کردنــد، یکبــار قــرار 
و  آمــوزش  بــه  مربــوط  کــه  ســاختمانی  یــک  در  شــد 
بــه  دانش آموزهــا  از  تجمعــی  بــرای  بــود،  پــرورش 
مناســبت میــالد امــام رضــا)ع( ســخنرانی کنــم. دیگــر 
قمی هــا کــه مــا را می شــناختند، بــا اینکــه بچــۀ تهــران 
و  می خواندیــم  طلبگــی  درس  قــم  در  ولــی  بودیــم 

می رفتیــم. منبــر  هــم  همان جــا 
از حراســت اســتانداری آمدند و گفتند »ما از حراســت 
اســتانداری آمده ایــم، ســخنرانی شــما ممنــوع اســت!« 
بــرای چــه ممنــوع اســت؟ یــاد قبــل از انقــالب افتــادم 
کــه پــدرم امــام جماعــت یکــی از مســاجد جنــوب شــهر 
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از  و  بودنــد  کــرده  ممنوع المنبــرش  و  بــود،  تهــران 
کالنتــری می آمدنــد و ایشــان را می بردنــد. 

بــه مأمــور حراســت گفتــم بــرای چــه ممنــوع اســت؟ 
پشــت  و  رفتنــد  بعــد   ! دیگــر اســت  ممنــوع  گفــت: 
کــه جلســه تعطیــل اســت و فالنــی  بلندگــو گفتنــد 
و  بــودم  آمــده  مــن  درحالی کــه  اســت!  نیامــده  هــم 
تــوی اتــاق منتظــر بــودم کــه بــروم ســخنرانی کنــم. آن 
مســئولی هــم کــه مــا را دعــوت کــرده بــود، از آمــوزش و 

کردنــد!  پــرورش، عزلــش 
در همــان اوائلــی کــه تلویزیــون هــم یــک چیزهایــی از 
بحث هــای مــا را پخــش می کــرد، بنــده می خواســتم 
 
ً
در بعضــی از شــهرهای دیگــر صحبــت کنــم، رســما

بــه  کــرده اســت!«  می گفتنــد »اســتانداری مخالفــت 
کــه  کــردم  جــو  و  پــرس  مــن  بعــد،  ســادگی!  همیــن 
ببینــم دلیــل ایــن مخالفت هــا چیســت؟ می گفتنــد 
ســخنرانی  شــما  انتخابــات،  بــه  مانــده  مــاه  »دو 
بحــث  انتخاباتــی  اصــاًل  مــن  می گفتــم  می کنــی...« 
ح کنــی،  نمی کنــم. می گفتنــد: »تــو هــر بحثــی را مطــر
اینهــا  داریــد  انتظــار  آن وقــت  دارد«  انتخاباتــی  اثــر 
نزننــد؟  تهمــت  می خواهیــد  ندهنــد؟  فحــش  االن 

نگوینــد؟ دروغ  می خواهیــد 
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یکی از دروغ هایی که دربارۀ خانۀ بنده 
گفتند

اصــاًل  مــن  کــه  گفته انــد  رذیالنــه ای  دروغ هــای  یــک 
کســر شــأن جلســات امــام حســین)ع( می دانــم کــه 
بنشــینم وقــت شــما را بگیــرم و بــه دروغ هــای اینهــا 
یــک  بدهــم.  جــواب  خــودم  شــخصی  زندگــی  دربــارۀ 
بــود  ســال  پنــج   _  1۳85 ســال  حــدود   _ را  خانــه ای 
کــه مــا بــا یــک شــریکی می خواســتیم بســازیم، چــرا 
پنــج ســال طــول کشــیده؟ چــون مــن پــول نداشــتم 
»مــن  گفــت:  آخــرش  گذاشــت.  پــول  یــک ذره  او  و 
می خواهــم بفروشــم« گفتــم: حــاال تــو یک مقــدار صبــر 
ــت  ــن برگش ــت تلف ــم. پش ــور می کن ــول ج ــن پ ــن، م ک
گفــت: »آقــا کمیتــۀ امــداد کــه بــاز نکرده ایــم!« ... گفتــم: 
خــب صبــر کــن مــن یــک مشــتری گیــر مــی آورم بیایــد از 

شــما بخــرد و شــما بــرو دنبــال کار خــودت.
داشــت  بچه مــان  نبــود،  مناســب  هــم  مــا  شــرایط  
ویلچــری می شــد و نمی توانســتیم هرجایــی برویــم. 
کنــار  را  اســمش  کــه  محترمــی  آقــای  ایــن  بــه  بنــده 
ــا ایشــان خــراب کننــد  ــاًل مــا را ب ــا مث اســم مــن زدند-ت
یــا ایشــان را بــا مــا خــراب کننــد- گفتــم: شــما می آییــد 
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ایــن خانــه را بخریــد؟ یــک زمیــن 225 متــری اســت، کــه 
 12۰ متــر می شــد. گفتــم بیاییــد 

ً
هــر طبقــه اش حــدودا

ســهم ایــن بنــده خــدا را بخریــد چــون او پولــش را الزم 
دارد. ایشــان آمــد و ســهم آن فــرد را خریــد و خانــه را 
، اســم ایــن بنــده خــدا  تمــام کردیــم، در ســند پایــان کار

ــت.  ــده اس آم
حــاال یک جــوری رذیالنــه مطلــب را منتشــر کردنــد کــه 
ــا صاحــب فــالن کارخانه هــا و فــالن  »شــراکت فالنــی ب
...« کــه برخــی از رفقــای مــا زنــگ می زننــد  انســان پولــدار
ج صــد میلیــاردی نیســت؟  و می گوینــد: پــس یــک بــر
می گویــم: »نــه بابــا، یــک خانــۀ مســکونی اســت کــه مــا 

هــم یــک واحــدش را داشــتیم.«
در  بیشــتر  خانــه،  واحــد  یــک  مــن  هــم  االن  همیــن 
تهــران نــدارم، آن هــم رفقــا جمــع شــدند و هدیــه ای، 
ایــن کار را کردنــد. .... مــا کــه هیچ وقــت دنبــال پــول 

نبودیــم.  درآوردن 

دروغ پردازی  خبررسانی های طرفدار 
دولت و ماجرای خانۀ سی میلیاردی!

کوچــه  آن  تــوی  از  رفتــه  اصالح طلــب  خبرنــگار  یــک 
ســی  خانــه  ایــن  االن  کــه  گفتــه  و  گرفتــه  گــزارش 
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میلیــارد قیمتــش اســت! مــا دو ســال حــدودا آنجــا 
زندگــی کردیــم - حــدود ســال ۹1 و ۹2 - . جالــب اســت 
تک مــاکارون  صاحــب  می گوینــد  کــه  رفیق مــان  آن 
 ، هســت، مــن تــا همیــن قبــل از ایــن مســائل اخیــر
نــام  بــه  دارد  کارخانــه ای  مثــاًل  ایشــان  نمی دانســتم 
تک مــاکارون، البتــه می دانســتم آدم پولــداری اســت. 
واســطۀ آشــنایی مــا هــم حضــرت آیت اهلل حق شــناس 
بــود. کــه مــن اخیــرا بــه ایشــان گفتــم: می خواهــم یــک 
توضیحاتــی در مــورد شــما بدهــم. امــا ایشــان گفــت: 
نــه بــه هیچ وجــه در مــورد مــن هیــچ چیــزی نگــو، بگــذار 
هرچــه می  خواهنــد بگوینــد. لــذا مــن در مــورد ایشــان 
ــا  ــد »اینه ــه می گوین ــی اینک ــم، ول ــزی نمی گوی ــچ چی هی
، بــا هــم مشــارکت مالــی دارنــد!« این  در ســاخت و ســاز

چــه معنایــی دارد؟ 
کــه  هســتند  برخــوردار  رانت هــا  ایــن  از  کــه  کســانی 
کننــد،  را جمــع  اطالعــات  این جــور  برونــد  می تواننــد 
و  فروختــم،  را  آنجــا  بعــد،  ســال  دو  مــن  می داننــد 
می داننــد مــن در آن شــهرکی کــه بــه دالیــل شــرایط 
خانوادگــی مجبــور بــودم بــروم آنجــا زندگــی کنــم، مــن 
و  کشــیدم  مســتأجری  آنجــا  آن،  از  قبــل  چندســال 
چنــد ســال هــم بعــد از آن مســتأجری کشــیدم. اصــاًل 
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گفــت. را  اینهــا  نمی شــود 
حتــی آن بنــدۀ خــدا گفــت: »ایــن ســه طبقــۀ دیگــرش 
بچه هایــت   

ً
بعــدا باشــد،  شــما  بــرای  بگــذار  هــم  را 

بــزرگ می شــوند و ازدواج می کننــد ...« گفتــم: نــه، مــن 
نمی خواهــم، شــما از آن آقــا خریــدی، مــا می فروشــیم 
، مــا هــم پول مــان را برمی داریــم.  و شــما پولــت را بــردار
را برداشــتیم و دیگــر نتوانســتیم  مــا هــم پول مــان 

 ! جایــی بخریــم، لــذا رفتیــم مســتأجری، بــا افتخــار
مــن تعجــب می کنــم از آن دوســتانی کــه بــه مــن زنــگ 
می زننــد می گوینــد »ایــن خانــه، ماجرایش چیســت؟«. 
خبررســانی های دروغ پــرداِز طرفــدار دولتــی کــه سرشــار 
از دروغ اســت، آیــا حــرف اینهــا را بایــد کســی بــاور کنــد؟ 
یــا آن کســی کــه تقــوا را ســر کشــیده و یــک لیــوان آب 
هــم رویــش، ادعــای عدالت خواهــی هــم دارد، اینهــا را 

بایــد کســی حرف شــان را بــاور کنــد؟ 
البتــه اینکــه افتخــار نیســت کــه مــا االن پــول نداریــم، 
بگوییــم  بایــد  هرچنــد   - نداریــم،  زیــاد  امکانــات 
الحمــدهلل یــک امکانــات حداقلــی داریم که متاســفانه 
ــن  ــه همی ــر جامع ــار فقی ــی از اقش ــت خیل ــن اس ممک
امکانــات را هــم نداشــته باشــند. ایــن امکاناتــی کــه 
االن مــا داریــم، مــن اگــر مســئول بشــوم همیــن را هــم 
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نبایــد داشــته بشــوم و بــروم مســتأجری. 
ــرم  ــدگان محت ــام نماین ــه تم ــدارم ب ــول ن ــاًل قب ــن اص م
مجلــس دویســت میلیــون تومــان پــول رهــن بدهنــد 
ایــن  در  را  نظراتــم  مــن  بنشــینند،  رهــن  برونــد  کــه 
از  را هــم  ایــن نظراتــم  البتــه  گفتــه ام.  زمینه هــا قبــال 
جیبــم در نیــاورده ام، و گفتــه ام اصــاًل قانــون کننــد و 
بگوینــد »هرکســی آمــد مســئول شــد، اگــر مــال دارد، 

امــوال دارد از امــوال خــودش اســتفاده کنــد...«
مــا طلبه هــا عیبــی نــدارد اگــر مــال و امــوال داشــته 
باشــیم، بــاغ داشــته باشــیم و... در این صــورت تــازه 
یــک ذره از نظــر امــوال، شــبیه امــام صــادق)ع( و ائمــۀ 
هــدی می شــویم، ولــی مــا وقــت نکردیــم، اولــش تــوی 
جنــگ بودیــم و بعــدش هــم این قــدر کار و این قــدر 
فعالیت هــای روی زمیــن مانــده ای بــود کــه... شــاید 
هــم خودمــان را الکــی زیــاد مشــغول کردیــم. یــک نفــر 
از علمــا این قــدر مــن را توبیــخ می کــرد کــه »تــو چــرا 
این قــدر نــدار هســتی و ...« گفتــم: مــا وقــت نداشــتیم 
برویــم پــول دربیاوریــم، کــه عــزت خــود را حفــظ کنیــم. 
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انتظار برخوردهای از این بدتر را هم 
علیه خودم دارم 

مــن چــرا حــرف حــق را نزنــم، وقتــی می دانــم اینهــا از چه 
رانت هایــی اســتفاده می کننــد، چقدرشــان بــه کــدام 
نهادهــای امنیتــی و غیــر امنیتــی وابســته هســتند 
 
ً
از کجــا می گیرنــد؟ بعــد، طبیعتــا را  و پول های شــان 
اینهــا می  رونــد علیــه بنــده کلیــپ می ســازند! از ایــن 
بدتــرش را مــن انتظــار دارم و از ایــن بدتــرش را از اینهــا 
در پشــت صحنه هــا می بینــم. مــن از قــم - مضیقــه 
هــای دوران اصالحــات - اگــر حــرف زدم، به خاطــر ایــن 
بــود کــه بگویــم اینهــا اگــر بتواننــد آدم را ســربه نیســت 
ــه  ــر ب ــا را س ــر م ــد اگ ــر می کنن ــاید فک ــی ش ــد. ول می کنن
نــوار  ایــن بیســت هــزار ســاعت   بــا  نیســت بکننــد، 
ســخنرانی چــه کار کننــد؟ لــذا بهتــرش ایــن اســت کــه 

ــد. ــذف کنن ــری ح ــور دیگ ــا را یک ج م
حــاال مثــاًل نتیجــۀ ایــن کارشــان چــه می شــود؟ خیلــی 
کــه مــا را تخریــب کننــد، مخاطبــان مــا چقــدر کمتــر 
 ! می شــوند؟ هرچــه کمتــر بهتــر؛ مســئولیت مــا کمتــر
مــا کــه دنبــال مخاطــب نبودیــم. همان طــور کــه عــرض 
کــردم، اگــر مــا می خواســتیم دنبــال مخاطــب باشــیم، 
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، بــدون اجــازه دادن  پانــزده ســال بــدون عنــوان و تیتــر
، در قــم ســخنرانی نمی کردیــم!  ــوار ــرای تکثیــر ن ب

اگر هوس انتخابات دارید، الهی در 
انتخابات بعدی هم شما ببرید تا دیگر 

سطل آشغال ها را آتش نزنید!

بلــه اگــر شــما هــوس انتخابــات را داریــد، الهــی کــه در 
انتخابــات بعــدی هــم شــما ببریــد! بــرای چــه؟ بــرای 
اینکــه هرکــس دیگــری غیــر از شــما بیایــد، غیــر از ایــن 
ــه  ــا در بدن مافیــای لیبرالیزمــی کــه ایــن چهــل ســاله ی
 در رأس بودنــد- هرکســی 

ً
اکثــرا یــا در رأس-و  بــوده 

دیگــر غیــر از شــما بیایــد، ســطل آشــغالی های خیابــان 
را آتــش می زنیــد و جنایت هــا می کنیــد در رســانه ها! 
بــه  نســبت  شــده اند  الل  امــروزه  کــه  همین هایــی 
بیســتم  یــک  مثــاًل  مــردم  اقتصــادی  قــدرت  اینکــه 
این گونــه  وضعیــت  و...،  ارز  و  دالر  بــازار  در  و  شــده، 
شــده اســت، همین هــا کــه االن ســکوت کرده انــد و 
بعضی های شــان هــم اگــر یــک نالــه ای می زننــد بــرای 
ایــن اســت کــه از قافلــه عقــب نماننــد، همین هــا اگــر 
ــد!  ــه می کردن ــد چ ــود، نمی دانی ــان نب ــت دست ش دول
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منتقــد  مــا  و  باشــند  همین هــا  اصــاًل  اســت  بهتــر 
 یــک دولــت خیلــی قــوی ای 

ً
باشــیم، مگــر اینکــه واقعــا

 باقــی نگــذارد.
ً
ســر کار بیایــد و مشــکالت را واقعــا

ترفند تکراری بی بی سی چی های خبیث 
برای خراب کردن افراد

برخــورد  دولــت  منتقــدان  بــا  تهمت هــا،  انــواع  بــا 
را  مصبــاح  عالمــۀ  آیــت اهلل  حضــرت  قبــاًل  می کننــد. 
آیــت اهلل  شــاگرد  می گوینــد:  حــاال  و  کردنــد،  خــراب 
مصبــاح در شــب عاشــورا یــا شــام غریبــان، بــه آقــای 

کــرد! حملــه  بــازرگان  و  رفســنجانی  هاشــمی 
اواًل مــن یــک روز هــم شــاگرد حضــرت  آیــت اهلل مصبــاح 
نبــودم، اگــر می خواهیــد بــا مــن آقــای مصبــاح را خــراب 
کنیــد ایــن کار را نکنیــد چــون بنــده شــاگرد ایشــان 
نبــوده ام. اگــر می خواهیــد بــا آقــای مصبــاح بنــده را 
در  شــاید  نــدارد،  اشــکال  حــاال  ایــن  بکنیــد،  خــراب 
مظلومیــت ایشــان شــریک بشــویم. چــون ایشــان را 
قبــال خیلــی ناجوانمردانــه خــراب کردیــد، و حــاال فکــر 
هــم  او  بچســبانید  ایشــان  بــه  را  هرکســی  میکنیــد 

راحــت خــراب می شــود. 



22

اینهــا  اســت،  بی بی ســی  خبیــث  روش هــای  اینهــا 
همــه بی بی ســی چی هســتند. اول یک نفــر را خــراب 
می کننــد، بعــد آن یکــی را کــه می خواهنــد خــراب کننــد، 
ترفند هــای  همیــن  اینهــا  میدهنــد.  قــرار  او  نزدیــک 
ــوردن،  ــن آب خ ــت. عی ــث اس ــی چی های خبی بی بی س

ایــن روش هــای خبیثانــه را انجــام می دهنــد.
ثانیــا چــه حملــه ای بــه آقــای هاشــمی کــردم جــز اینکــه 
ح می کــرد  گفتــم ایشــان هــم عدالــت اجتماعــی را مطــر
و مــا روش تحقــق عدالــت اجتماعــی ایشــان را قبــول 
جــز  کردیــم،  بــازرگان  بــه  ای  حملــه  چــه  و  نداشــتیم 

اینکــه نامــۀ امــام را دربــاره ایشــان خواندیــم؟

از جریان لیبرال انتظاِر تخریب بیشتر 
هم داریم، اما از نیروهای انقالبی انتظار 

داریم بیشتر دقت کنند!

در چنیــن شــرایطی کــه می خواهنــد »جریــان لیبرالــی 
مــرده« را دوبــاره زنــده کننــد، آیــا درســت اســت امثــال 
ســاکت  بخواهیــم  اینهــا  مقابــل  در  طلبه هــا  مــا 
باشــیم؟! خــب معلــوم اســت کــه ایــن حرف هــای مــا 

می کننــد!  تخریــب  باالخــره  دارد؛  هزینــه 
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از آنهــا انتظــار نداریــم، امــا از بی دقتــی نیروهای انقالبی 
 از آنهــا انتظــار داریــم کــه 

ً
یک مقــدار گلــه داریــم. واقعــا

دقــت کننــد، حرفــی از مــا می شــنوند کــه براســاس یــک 
تیتــر دقیــق تنظیــم نشــده اســت و می رونــد مصاحبــه 
نظــر  یــک  مقابــل  می کننــد  نظرســازی  می گیرنــد، 
، ایــن چــه کاری اســت؟ همیــن خبرگزاری هــای  دیگــر
مربــوط بــه نهادهــای انقالبــی، مثــاًل می گوینــد: »دربــارۀ 
شــما  نظــر  عدالــت،  و  مواســات  دوگانه ســازی  ایــن 

چیســت؟«

اگر کسی »راه حل« رسیدن به »عدالت« 
را روی دست گرفت، آیا دوگانه سازی 

کرده؟!

هر گردی که گردو نیســت، هر دویی که دوگانه ســازی 
نیســت! در عرصــۀ تبلیــغ بایــد اولویت هــا را بدانیــد، 
غفلــت  مــورد  عدالــت  اصــل  جایــی  یــک  در  وقتــی 
اســت، آدم اصــل عدالــت را در تبلیغــات خــودش بیان 
بــاال می گیــرد.  را  می کنــد و جلــو مــی رود و پرچمــش 
امــا وقتــی همــه دنبــال »راه حــل بــرای اجــرای عدالــت« 
عدالــت  بــه  رســیدن  راه حل هــای  آدم   می گردنــد، 
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ایــن  در  کــه  کســی  اولیــن  می گیــرد.  دســت  روی  را 
زمینــه فریــاد زد مقــام معظــم رهبــری بــود کــه »برویــد 
دنبــال راه حل هــای تحقــق عدالــت!« حــاال اگــر کســی 
راه حــل رســیدن بــه عدالــت را روی دســت گرفــت، آیــا 

دوگانه ســازی اســت؟ ایــن حرف هــا یعنــی چــه؟!

نود درصد مسئولین مملکت، »از کجا 
آورده اید؟« را پاسخ نداده اند/ بنده 
هیچ وقت مسئول مملکتی نبودم

ایــن  »دربــارۀ  می گفتنــد:  بنــده  بــه  رفقــا  از  برخــی 
تخریب هــا یــک توضیحــی بــده کــه مــا ایــن توضیــح 
ح کنیــم« زندگــی  آن طــرف مطــر را ببریــم این طــرف  و 
مــردم  باشــد،  خــراب  هــم  هرچقــدر  مــن  شــخصی 
هســتند،  حرف هــا  ایــن   از  باهوش تــر  و  عاقل تــر 
حــرف را می شــنوند، قــدرت تحلیــل دارنــد و اگــر حــرف 

می گیرنــد. باشــد  درســت 
بنــده هــم هیچ وقــت مســئول مملکتــی نبــودم کــه 
بیایــم دربــارۀ اینکــه »از کجــا آورده ایــد؟« پاســخ بدهــم، 
غیــر از یــک واحــد مســکونی هــم نــدارم. ضمــن اینکــه 
»از  ایــن  درصدشــان  نــود  هــم  مملکتــی  مســئولین 
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ــا اینکــه همیشــه  ــد. ب کجــا آورده ایــد؟« را پاســخ ندادن
مگــر  داشــته اند.  مدیریتــی  و  کارمنــدی  زندگــی 
ایــن  کــه بتوانــد  یــک مدیــر چقــدر حقــوق می گیــرد 
می توانــم  بنــده  درحالی کــه  بشــود؟  ثروتمنــد  همــه 
همیــن  مثــل  داشــتم؛  آزادی  فعالیت هــای  بگویــم 
رد  را  دعوت هــا  از  خیلــی  مــن  البتــه  رفتــن.  منبــر 
 عالقه  منــدان بــه 

ً
می کنــم؛ دعوت هایــی را کــه رســما

پیشــنهاد  پول هایــی  چــه  أباعبداهلل الحســین)ع( 
امــام حســین و روضــۀ  بــه  از ســر عالقــه  می دهنــد، 
أباعبداهلل الحســین)ع(. هیچوقــت دنبــال ایــن جــور 
پولــدار  راه منبــر  از  ام  و نخواســته  نبــوده ام  منبرهــا 

بشــوم.
ــا اینکــه بنــده قبــل از دهــۀ هفتــاد، در تهــران وقتــی  ب
بــازار  منبــرم  محــل  می رفتــم،  منبــر  مناســبت ها  در 
 خــودم تصمیــم 

ً
بعــدا ایــران.  بــود و خیابــان  تهــران 

گرفتــم کــه بــروم در محیط هــای جــوان و دانشــجویی. 
بــه  اگــر مــن هــم  کــه  چــون می گفتــم »ایــن بازاریهــا 
هیئت شــان نــروم، هیئت شــان اداره می شــود، پــس 
بهتــر اســت بــروم در محیط هــا و محله هــای دیگــر« 
مســجدی  یــک  کــه  محلــه ای  یــک  در  رفتیــم  بعــد 
داشــت و به حــدی خلــوت بــود کــه مگــس پــر نمــی زد! 
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بعــد از چنــد ســال فعالیــت مــا، آنجــا دو ســال پــی در 
پــی مســجد نمونــۀ اســتان تهــران شــد.

االن در همیــن جلســه ای کــه دارم بــا شــما صحبــت 
ایــن  بــوده ام،  بنیان گــذارش  خــودم  می کنــم، 
بچه هــای دانشــگاه هنــر دیگــر شــاهد هســتند. در آن 
ــرای  ســال های ابتدایــی، اول می رفتیــم دنبــال پــول ب
هیئــت کــه مثــاًل پــول از کجــا بیاوریــم؟ امکانــات از کجا 

بیاوریــم کــه هیئــت اداره بشــود؟
کــه  می دانــم  بــد  خیلــی  را  درددل هــا  این جــور  بنــده 
اصــرار  رفقــا  از  بعضــی  بــس  از  ولــی  بشــود،  ح  مطــر
و  بدهیــم  رنــج  یک مقــدار  را  شــما  گفتیــم  کردنــد، 
ــن  ــهمی از ای ــک س ــد و ی ــل کنی ــا را تحم ــای م درد دله
رنج هایــی کــه مــا می کشــیم، شــما هــم ببریــد. خــودم 
از زدن ایــن حرف هــا، خیلــی کامــم تلــخ شــد، اصــاًل چــه 
اهمیتــی دارد؟ بگــذار هــر چــه میخواهنــد بگوینــد. 
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