
1 

  

  

 ●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

  ست؟ي امروز ما چي د9 - وگوي زنده تلويزيوني  گفت
با / اند ه شد»ياعدام فكر«  توسط مردمبارها فتنه سران/ زدگي بود غرب، 88  فتنهيمنشأ روان: پناهيان

 از 88 ة كه در فتنآنهايي/يكيزيتر از اعدام ف  مهمياعدام فكر/ 92 و90انتخابات حضور پرشور مردم در 
 انيحام «تي افراد مورد حمادينبا/ دنديشهادت رس  بهها ستي توسط ترورهيدر سور ،گران كتك خوردند فتنه

 ! امروز ماستيد9 ني نگه داشت؛ اياسي سةرا در عرص» داعش
 بـه   توانـد  ي تجربه مـ   عقل و  و امروز » اي كه عاشق آمريكا هستند، تصفيه شود        كشور بايد از مغزهاي پوسيده    «: فرمايد  مي) ره(حضرت امام 
ـ  طرفداران داعش و افراد مورد حما      ميتوان يما نم . دياي در ب  »يغربزدگ« يماريا ب كمك جنگ ب   ـ حما «تي  ةرا در عرصـ   »  داعـش  كننـدگان   تي

  ! امروز ماستيد9 ني ا؛مي نگه دارياسيس

 با  وگو  گفت نيدر ا پناهيان  . شد حضور يافت    در گفتگوي زندة تلويزيوني برنامة جهان آرا كه از شبكة افق پخش مي             انياالسالم پناه   حجت
 رهبـر بـر دوش بكـشند        ي عموم تي بار را با هدا    ني ا بلكه مردم بايد   ستي جامعه ن  يِ رهبر ة صرفاً برعهد  تيري و مد  يساز   بار تمدن  نكهي ا انيب

 دهند يرار م شان ق    كه در كالم   يابهامو اين    برند يجلو م » اشاره« از مواقع حساس كار را با        يدر برخ  ي اله يايو اول ) ص(رسول خدا :  ادامه داد 
 9 كـه در  رتي جشن بـص نيا. خورند ي خودشان ضربه مو اال چ،ي اشاره را گرفتند كه هنياگر مردم ا. دده ي م ني به منافق  اامكان سوءاستفاده ر  

  :ديگذران يرا از نظر موگو  گفت نيدر ادامه متن كامل ا .كار كنند  چهدندياست كه مردم فهمخاطر اين  ه بشود ي گرفته ميد

  زده خوابي، ثمرة مسئولين غرب پديدة كارتن: ولبخش ا
 و رخـداد    88هـاي مربـوط بـه فتنـه            دي بررسي موضـوع    9اهللا    مناسبت يوم   موضوع اصلي برنامه امشب به     ):مجري برنامه (پور  يامين

موضـوع تلخـي مثـل      هرچند ممكن است برنامه امشب بـا        .  دي داريم  9لذا امشب تقريباً نوعي جشن نسبت به ماجراي         .  دي است  9باشكوه  
 رخ داد ايـن بـود كـه تعـدادي از            - در اطراف شـهر تهـران     - هاي اطراف شهريار      اين پديده كه در يكي از گورستان      . خوابي شروع شود    كارتن
شـود   هرچند گفته مـي   . واقعه خيلي عجيبي بود   . وطنان ما در گورستان پناهنده شدند و براي رهايي از سرماي زمستان به گورها پناه بردند                 هم

  . نفر هم براي ما خيلي سخت خواهد بود كه تعدادي زيادي نبودند، ولي پذيرفتن حتي يك

البتـه  . كنند، باالخره بلد هـستند  سواري مي كساني كه موج. ها و اشخاص بخواهند روي اين موج، سواري كنند   ممكن است بعضي از رسانه    
آنهـايي  . آيد از اينها حمايت كنند      ها نمي   نشين  ها و لندن    نشين  ها و كاخ    نشين  به برج عاج  . آيد اهل حمايت از فقرا باشند       خيلي به قيافه اينها نمي    

نـشينان    اي كه بـا پـول شـيخ         توانند مدعي فقرا باشند يا عده       كنند چگونه مي    داري، فقر را توليد مي      هاي سرمايه   كه خودشان با حمايت نهضت    
رسـد    ولـي بـه نظـر مـي       . اين هم طنز روزگار ماسـت     . ها باشند   خواب  ي حمايت از كارتن   توانند مدع   سازند چگونه مي    امثال قطر كار هنري مي    

  .عنوان زخم بگيريم و برطرف كنيم اين را به. كم براي پوسترهاي تبليغاتي خودمان از فقرا عكس نگيريم دست

    .  دي برويم9نامه يعني حماسه عالقمنديم كه آقاي پناهيان راجع به اين موضوع مطلبي بفرمايند و بعد سراغ موضوع اصلي بر  

  است» ره جامعه ادانحوة «تلقي سياستمداران ازريشة فقر، 
 دي را كه مانند چنين شبي مردماني از اين سرزمين عزمي در دل خود يافتنـد تـا قيـامي دو بـاره عليـه اسـتعال كننـد،                           9شب   :پناهيان  

  . كنم تبريك عرض ميهمچنان كه هميشه عليه استكبار و استبداد قيام كرده بودند 
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عدالتي را اوالً بايد يك موضـوع سياسـي ببينـيم و بعـد بايـد                  هاي اجتماعي، موضوع فقر و موضوع بي        موضوع گورخوابي يا موضوع آسيب    
. شـود   اين نگاه سياستمداران جامعه است كه موجب فقر مي        .  معيشتي و يا حتي فرهنگي ببينيم      - موضوعي اقتصادي يا يك موضوع اجتماعي     

  . شود خوابي مي ن تلقي آنها از نحوه اداره جامعه است كه موجب توليد فقر و فقير و كارتناي

 دي يـك مطالبـة    9اي مثل     هاي كور ضدانقالبي نيست؛ مطالبه      ها از شورش    سازي خيابان    دي مطالبه مردم فقط براي پاك      9حوادثي مثل   
  .ت به مردم انتخاب كنند و عقالنيت را اتخاذ كنندفراگير نسبت به سياستمداران است كه راه درستي را براي خدم

؛  همه فسادهاستةشي ريزدگ غرب /ميخواب نداشت زده نبودند، االن كارتن  غرب كدام چيه  ماة جامعاستمدارانياگر س
   تفاوتند ها بعضا به آن بي حوزه موضوعي كه

خـواب    كـارتن تنهـا     خواب نداشتيم، نه    زده نبودند االن كارتن      غرب كدام در طول مدت اين انقالب       اگر سياستمداران و مديران جامعه ما هيچ      
هـاي بـه آن       زدگي ريشة همه فسادهاست؛ موضوعي كـه بعـضاً در دانـشگاه             غرب. نداشتيم، بلكه عموم مردم به يك رفاه نسبي رسيده بودند         

هاي علميـه نـسبت بـه آن     موضوعي كه بعضاً در حوزه. دشو هاي ما اجازة نقد هم به آن داده نمي بعضاً در دانشگاه! شود پرداخته و تدريس مي  
  .تفاوت هستند بي

زدگي كاري نداشته باشد، دانشگاهي  اي كه به غرب حوزه. گرفتند زدگي را مي   هاي تفكر غرب    حوزه و دانشگاه بايد بيشتر از اين جلوي ريشه        
زدگـي در بعـضي       شود كه غرب    در سطوح مختلف درست مي    زده حساسيت نداشته باشد يك عرصه سياسي با افرادي            كه نسبت به نگاه غرب    

خواب خـالي كننـد، بلكـه         توانند جامعه را از كارتن      صورت پنهان وجود دارد و اين سياستمداران نمي         صورت خيلي آشكار و در بعضي به        افراد به 
  .خوابي اثرگذار باشد  كارتنعدالتي و  دي روي موضوعاتي مثل فقر و بي9كنند، يعني من دوست دارم  خواب توليد مي كارتن

  منشأ رواني فتنه، اعتقاد به تمدن غرب: بخش دوم
آيد، فتنه ابتالي جامعه ديني است، يعني ظاهراً جامعـه دينـي از فـتن بركنـار نخواهـد بـود و         آنچنان كه از تعاليم ديني بر مي    :پور  يامين

. اي به فتنه ديگر و بلكه شديدتر منتقل خواهيم شد           ها تمام شد، بلكه از فتنه       تنهاي بگذرد و بگوييم الحمدهللا ف       آيد كه دوره    وجود نمي   عافيتي به 
  . شود فهميد البالغه و بيانات بزرگان ديني مي اين را از آيات قرآن و نهج

يجـه يـك    گفتند ايـن نت   . »بيماري فرهنگي «كار بردند تحت عنوان        يك هشدار جدي بود كه رهبر معظم انقالب تعبيري از آن به            88فتنه  
رسد آن روي سكه يك پديده امنيتي و سياسي يك زمينـه و بـستر    نظر مي  را امنيتي ديد، ولي به 88شود فتنه     بله، مي . بيماري فرهنگي است  

ورش ها را نپذيرند و به قانون تمكين نكنند و عليه انتخابات شـ              نشين  اي به خيابان بيايند و رأي حاشيه        فرهنگي بايد وجود داشته باشد كه عده      
تر اينكه آيا با گذشت اين هفت سال از ماجرا ايـن بيمـاري درمـان                  در باره خود اين بيماري فرهنگي تحليلي داشته باشيد و سئوال مهم           . كنند

  بينيد؟   شده و آثار بهبود در آن مي

  كند  منافقين را رسوا مي، فتنههاي ديني ما طبق آموزه/ كنيم ما از فتنه استقبال مي
ال «: فرمايـد  مـي ) ص(اوالً پيامبر گرامي اسـالم .  بارة اصل فتنه، دو تا روايت بخوانم و بعد وارد بحث بيماري فرهنگي شويم  در :پناهيان  

  ف تنَهوا الفنَّها تُب   يتَكرِهرالزَّمانِ فَارُي آخ قنافال(»ني المـ ) 31170حديث/كنز العم . كنـد  ابود مـي در آخرالزمان از فتنه بدتان نيايد، فتنه منافقين را ن
  . دهم پرستان واقعي هديه مي داران انقالب و ميهن  دي به دوست9مناسبت جشن  اين روايت را به

اصالً فتنـه   ) 700ص/ي طوس ياألمال(» هالك الجبابِرَةِ، و طَهارةُ األرضِ من الفَسقَةِ       هايتَمنَّوا الفتنَةَ؛ فف  «: فرمايد  مي) ع(همچنين امام صادق  
دهد نگاه مـا      اين نشان مي  . شوند و زمين از اهل فسق پاك خواهد شد          د، فتنه چيز بدي نيست، در فتنه جباران و متكبرين نابود مي           را تمنا كني  
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هـاي    شود براي ظهور دعا كنيد و ضمن آن بـراي فتنـه             نمي. كنيم  به فتنه يك نگاه از سر ترس و دلهره نيست بلكه ما ما از فتنه استقبال مي                
هاي آخرالزمان را برسان كه ما اهلش هـستيم           كند كه خدايا فتنه     كند در واقع دعا مي      هركسي براي ظهور دعا مي    . نكرده باشيد آخرالزمان دعا   

  .آييم و از پس آن برمي

  ... كه در واقع ادعاست:پور يامين

  شد برخي سياسيون ما افتخار محسوب ميي براي زدگ  سال پيش غرب20تا 
دهد اين ادعاها صادقانه است، چون امكانات براي از بـين بـردن فتنـه                 آيد كه نشان مي     وجود مي    شرايطي به  ولي در آخرالزمان    :پناهيان  

شود كـه     و مثل صدر اسالم نمي    - ها فراهم است    يكي از امكاناتي كه براي از بين بردن فتنه        . فراهم است و زياد هم به بصيرت ما ربطي ندارد         
هاي جهـان هـستي        آن است كه دوران كفر به پايان خود نزديك شده و واقعيت            - شود  اي زود تمام مي     هها خيلي ضربه بزنند بلكه هر فتن        فتنه

  . ها زياد طول بكشد خوردن آدم دهد كه فريب اجازه نمي

زدگي در زبان برخي از سياسيون ما يك افتخـار بـود؛ در سـطوح بـاالي ممكلـت بـه آمريكـا          سال قبل، غرب20در همين مملكت حدود   
  » !كنيم به شما برسيم ما داريم سعي مي«: گفتند تند و به خبرنگاران آنجا ميرف مي

 سال پيش 20/ هاست تر از ايراني ها پايين در انتخابات اخير آمريكا، معلوم شد سطح شعور سياسي آمريكايي
  شد اين را گفت نمي

ها جلسه داشته باشند اين حـرف را بگوينـد، از             ا ضدانقالب زدند، االن در خلوت هم وقتي ب        اما فكر نكنم همان كساني كه اين حرف را مي         
اگـر  «گويـد     جمهوري آنجـا مـي      قدر پايين و مبتذل است كه كانديداهاي رياست         سطح سياسي آمريكا اين   ! بس كه آمريكا مفتضح شده است     

كـه در كـشور مـا در          در حـالي  . ي پاييني دارند  قدر شعور سياس    اين» !نتيجه انتخابات به نفع من نشود اين انتخابات را قبول ندارم و تقلب شده             
  . كنيم اي كه رقم بخورد را قبول مي گفتند ما هر نتيجه انتخابات قبلي تمام كانديداها مي

كه البته آن كانديدا    - خندد    گويد مي   قدر احمقانه سخن مي     ملت ايران به آن كانديدا و فضاي سياسي و به آن مملكتي كه كانديداي آن اين               
 سال پيش جرأت نداشتيد اين را بگوييد كـه          20البته شما   . رساند   اين سطح پايين شعور سياسي آنها را مي        - !جمهور هم شده است     يساالن رئ 

  .خورد ها خيلي بر مي و به بعضي» ها است تر از ايراني ها پايين سطح شعور سياسي آمريكايي«

  داند نمي» مدينة فاضله«را  ه كه ديگر كسي آنقدر مفتضح شد آمريكا اين /جامعه ديني است» رشد«فتنه عامل 
ديگـر آن زمـان     . هاي موجـود جهـان اسـت        براي عبور از فتنه امكاناتي هم وجود دارد و آن امكانات واقعيت           . دهد  پس فتنه، ما را رشد مي     

  . قدر فريبنده نيست  ديگر اينبداند و رشد تكنولوژي هم» مدينه فاضله جهان«نيست كه كسي آمريكا را با آن افتضاحات موجود در آنجا 

هاي جديد زودتر بيايند كه زودتـر منـافقين نـابود شـوند و بلكـه       شاءاهللا فتنه كنم كه ان دعا مي   دي 9من در شب    . اين براي اصل فتنه بود    
  .ها با تظاهرات باشد البته حتماً نبايد اين صورت.  دي ظهور پيدا كند9هاي ديگري از  صورت

طنز انتخابات اخير / دي ديگري بود كه مردم اعتمادشان را به صندوق رأي نشان دادند9،  92 و 90انتخابات سال 
  چه بود؟

 دي ديگري بود كه مردم اعتماد خود را به صـندوق رأي  9 دي، خودش 9راستي فقط يك تظاهرات نبود؛ انتخابات مجلس بعد از         دي به  9
اعتبـاري ايـن انتخابـات را اعـالم      هايي كه در جريان فتنه بي   تمام رسانه . ي اخير بود   دي بعدي ما هم انتخابات رياست جمهور       9. نشان دادند 
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شما وقتـي ايـن     . كردند  هاي رأي دعوت مي     جمهوري و انتخابات مجلس اخير، خودشان مردم را به صندوق           كردند در اين انتخابات رياست      مي
شما به بعـضي از مـوارد طنـز اشـاره           . ما بايد براي آن هم برنامه بسازيد      و ش ! شود  دو را پيش همديگر بگذاريد، همين موجب تفريح مردم مي         

اتفاقاً انقالبيون بيشتر بايد تفريح كنند كه سـختي مبـارزه و تـالش              . توانند با اين مطالب تفريح كنند       كرديد، اينها جاي تفريح دارد و مردم مي       
  .دائمي، آنها را خسته نكند

اعتباري انتخابات در جريـان فتنـه تأكيـد داشـتند، از مـردم       هايي كه به بي در انتخابات اخير مجلس تمام رسانه    
اينجا تكـرار  » انتخابات بايد باطل شود«گفتند  هايي كه مي همان. هاي رأي بيايند كردند كه به پاي صندوق    دعوت مي 
  .افتد هاي مستمري است كه اتفاق مي  دي9اينها » هاي رأي بيايند مردم پاي صندوق«كردند كه 

   بودزدگي  و غرب اتكاء به تمدن غرب، فتنهي روانة پشتوان/بود» زدگي غرب«بيماري فرهنگي  88ريشة فتنه 
تـوان از آن تحـت عنـوان           بود، مـي   88اي كه ريشة فتنه       بيماري. اشاره كرديد ) مجري(برويم كه شما  » بيماري فرهنگي «اما به سراغ آن       

  . ياد كرد» زدگي غرب«

) 88يعنـي فتنـة   (هاي محتاطي هستند، لذا اين حركـت       روشنفكران آدم «: گفت   مي - بازنشستة سازمان ملل بود    كه- اهيكي از اساتيد دانشگ   
. دهنـد  اينها با يك پشتوانه عظيم خارجي اين حركت را انجـام مـي        . زنند  گدار به آب نمي     يك حركت روشنفكري نيست، چون روشنفكران بي      

در . زدگـي بـود   ث جاسوسي باشد، ولي از نظر رواني، پشتوانه فتنه اتكا بـه تمـدن غـرب و غـرب                  اين پشتوانه از نظر عملياتي ممكن است بح       
  . زدگي قابل تفسير است سطوح مختلف اين غرب

سازي كنيد و  دهم براي اين جمله حضرت امام برنامه اي بگويم و بعد كالمي از امام براي شما قرائت كنم و پيشنهاد مي             اجازه بدهيد خاطره  
  .سئوال كنيداز همه 

   تمدن آمريكا رو به فروپاشي نيست آدم خطرناكي استداردكسي كه اعتقاد 
برانگيز شد كـه يكـي از طـرفين جـزء سـران فتنـه بـود و يكـي هـم            بودم كه خيلي بحث 88بنده شاهد مناظرة آن دو نامزد انتخابات در         

اي   قبـل از آن هـم يـك جلـسه         . كـردم    جمع دانشجويان هنر نگاه مي     اين مناظره را در   . جمهوري بود كه براي دور دوم نامزد شده بود          رئيس
طبيعتاً آراي مختلفي هم در جلسه وجود داشت و هركسي هـم            . داشتيم كه آن جلسه را زود تمام كرديم و با هم نشستيم آن مناظره را ببينيم               

مطالعـة  » كننـد؟   آقاي موسوي چگونه فكر مـي     «اينكه  تا آن زمان خيلي روي      . يك قسمت از آن مناظره توجه من را جلب كرد         . كرد  ابراز مي 
  . دقيقي نداشتم

هاي شما بـر      ريزي  شود تمدن آمريكا و غرب رو به فروپاشي و شكست است و برنامه              چهارسال است گفته مي   «: ايشان در آن مناظره گفت    
بعدها خيلي روي اين حـس  » !دم خطرناكي استاين آ«جا ناخودآگاه در جمع رفقا گفتم  بنده همان» رود كه غلط است  همين اساس پيش مي   

هـاي انقـالب    كه در واقع متعلق به آموزه    - هرچه جلوتر رفتيم درست بودن اين حرف      . خودم كار كردم كه اين حس از كجا نشأت گرفته است          
چـرا خطرنـاك اسـت؟      . كسي كه اعتقاد داشته باشد تمدن آمريكا رو به فروپاشي نيست آدم خطرناكي اسـت              . آمد   بيشتر به چشمم مي    - است

افتـد و ثانيـاً       ها عقلـش از كـار مـي         كند و با آن پشتوانة رواني قوي اوالً براي محاسبات واقعيت            براي اينكه يك پشتوانة رواني قوي حس مي       
  .تواند غلط بودن آن را براي او اثبات كند كس نمي دهد كه هيچ اقدامات خيلي غلطي انجام مي
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     ارد، در عرصة سياسي كشور عنصر خطرناكي استكسي كه به تمدن غرب اعتقاد د
كنيد، كسي هم بـه تمـدن غـرب اعتقـاد             طور كه شما اگر اعتقاد به خدا داشته باشيد، در جهت اطاعت فرمان خدا با قدرت عمل مي                   همان

ت كه از آسـمان از طـرف تمـدن          انگار مدام منتظر اس   . كند  داشته باشد با قدرت در خدمت منافع غرب و عليه منافع ملي اشتباهات بزرگ مي              
كسي كه در عرصه سياسي كشور بـه تمـدن غـرب اعتقـاد داشـته باشـد، عنـصر                    . نفع او كار كنند      و امدادهاي غيبي بيايند و به       غرب مالئكه 

  .خطرناكي است

  .طرف است  اين اعتقاد هم همراه رعب است كه ظاهراً حيات و ممات، دست آن:پور يامين

اين اعتقاد اجازة تفكر خالق . ها واقعاً معتقدند گيرد، ولي بعضي ه بعد رعب آن كاري ندارم كه طيف كمتري را در برمي    بله، حاال ب   :نپناهيا

  .دهد و نقادانه را به آنها نمي

 كـار   اند آمريكا اگر اراده كند با يك بمب يا يـك كليـد كـل سيـستم دفـاعي ايـران را از                        االخره مورد داشتيم كه برخي گفته     ب :پور  يامين

  .اندازد و اين رعب را علني كردند مي

  !رود كند آمريكا قدرت است، دنبال دوستي او مي كسي كه خيال مي/ بود» زدگي غرب«منشأ رواني فتنه، بيماري 
ون فكر آيد؟ چ اين طمع دوستي براي چه چيزي پديد مي. ترها كساني را داريم كه طمع دوستي با آمريكا دارند         ولي از آن بزرگ    :نپناهيا  

  .كند كند آمريكا قدرت است و آن تمدن دوام دارد، لذا تمايل به دوستي او را هم ابراز مي مي

كـه در     تعبير بنده هـم ايـن بـود كـساني         . است» زدگي  غرب«عنوان آن بيماري رواني كه منشأ فتنه است به يك تعبير              پس تحليل بنده به   
  .ر خطرناك هستندزدگي دارند براي كشو هاي مختلف غرب سطوح و اليه

  اي كه عاشق آمريكا هستند، تصفيه شود كشور بايد از مغزهاي پوسيده): ره(امام
 خودمان را   ميخواه ي ما خودمان م   (»بايد كشور از اين مغزهاي پوسيده كه عاشق آمريكا هستند تصفيه شود           «: فرمايند  مي) ره(حضرت امام   

 هستند و عاشق غرب هستند،      كاي كه عاشق آمر   يا  دهي پوس ي مغزها ني بشود از ا   هي تصف دي، با  بشود حاال  تي ترب نطوري ا ديبا] كشور [م،ياداره كن 
  )10/392/ امامفهي موجودات؛ صحني بشود از اهي تصفديبا

فكـر  . اي اسـت  شود، اين از نظر مغزي آدم پوسـيده  ، چون مغزي كه پوسيده نباشد عاشق آمريكا نمي   »مغز پوسيده «: فرمايد  اوالً ايشان مي  
هايي كه گفتند فروپاشي تمدن غرب را قبول نداريم امروز حاضر باشند آن حرف را بزنند، چون مغز پوسيده دو روز بعـد از خـود را                         نم همان نك

  . فرمايد كشور بايد از اينها تصفيه شود امام مي! كند بيني بيني كند، چه برسد به اينكه بخواهد هفت سال بعد از خود را پيش تواند پيش نمي

مـسلكي    خواهانه و برخورد ليبرال     شود كشور را از اينها تصفيه كرد؟ گول شعارهاي آزادي           كنيد كه چگونه مي   » سازي  برنامه«ا براي اين    شم
برنامه شما براي رهـايي مملكـت از مغزهـاي          « پاي آن بايستيد و از همه بپرسيد كه       .  نخوريد - ها هستند   كه نمونه آن داعشي   - ها را   در رسانه 

امام يك جمله ديگر دارند با اين مضمون كه ما انقالب كرديم و از شـر                . وقت از اينها خالصي نداريم      ما هيچ » ق آمريكا چيست؟  پوسيده عاش 
  .شويم ها به اين راحتي خالص نمي زده طاغوت خالص شديم، ولي از شر غرب

 زيادي داريم كه مستقل نيستند و وابـسته بـه آمريكـا             استقالل فقط سياسي نيست، ما بعد از انقالب افكار        : فرمايند   ايشان مي  :پور  يامين  

  .ما تا از اين فكر بيرون نياييم استقالل واقعي را تجربه نخواهيم كرد. هستند
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  ! استتي ما سرِ عقالنيري درگست؛ي نينيد ي و بينداري ما سرِ ديرياالن درگ
. درگيري مـا سـر عقالنيـت اسـت        . ديني نيست    دينداري و بي   االن درگيري ما بين   .  يك پيشنهاد به همة دوستان مذهبي دارم       :پناهيان  

مـا االن بـا     . مسأله را بر سر منافع كشور ببريم      . يعني كسي كه رفتار و محاسبة غيرعقالني دارد       » غيرانقالبي«يعني آدم عقالني و     » انقالبي«
هـاي مـا      هـاي دشـمن     پليدي. قابل تحقق هستند  هاي ما مثل يك واقعيت جلوي چشمان ما           توانيم صحبت كنيم، چون آرمان      اين ادبيات مي  

  .بينانه داشته باشيم بياييد يك درگيري واقع. جلوي چشمان ما هستند

رسد براي آن عقالنيت مدعي هم فرصتي براي تجربه فراهم شده، يعني آن هم تجربه خود را پـس                     نظر مي   تر به   از اين مهم   :پور  يامين  

  .خاب كنندداده و االن مردم بايد ببينند و انت

  داعش هستندحاميان  همان 88 فتنهحاميان 
ها از فتنـه همـان    كننده ببينيم كه حمايت. ها نيست برويم بينانه به نبرد آنچه كه مطابق منافع ملت     با يك ادبيات عقالني و واقع      :پناهيان  

 يك مسيحي يا زرتشتي و ارمنـي و مـسلمان از ادبيـات              عنوان  به. بينانه پيش برويم    با اين مسائل خيلي واقع    . ها از داعش هستند     كننده  حمايت
  . عقالني از انقالب دفاع كنيم و ديگران را محاكمه كنيم و مردم را رشد دهيم

 مذاكره نامه ني در ح-  كرده بودندلي بود و مردم او را به حضرت تحمي اشعريكه ابوموس-  خودش ةكنند   مذاكره ةنديبه نما ) ع(نيرالمؤمنيام
 عقـل و    يهـر كـس   ! ي ابوموس يآقا«:  نكردند بلكه به او نوشتند     يادآوري را   ني و توكل به خدا و عزت مسلم       ماني نامه، ا  ني در ا  شانيا. نوشتند

ةِ       ي من حرِم نَفع ما اُوت     يإنَّ الشَّق (» است ي پا بگذارد، شق   ريتجربه را ز   قـلِ و التَّجرِبـنَ الع ـ      يعنـ ي) 78نامـه /نهـج البالغـه   (» مـ و  مـن االن از ت
  !ري فقط از عقل و تجربه بهره بگخواهم ي هم نمماني و ايتمداريوال

دي امروز 9شت؛ اين دا نگه ياسي سة را در عرص»داعشحاميان «افراد مورد حمايت  نبايد/  دي امروز ما چيست؟ 9
  !ماست
ـ اي در بي غربزدگـ يمـار ي به كمك جنگ بـا ب   تواند ي عقل و تجربه م    امروز، ـ ران داعـش و افـراد مـورد حما    طرفـدا ميتـوان  يمـا نمـ  . دي  تي

كه بسياري از آن    -  دي هم نگاه كنيم      9 اگر به شعارهاي     ! امروز ماست  يد9 ني ا ؛ و مي نگه دار  ياسي س ةرا در عرص  »  داعش كنندگان  تيحما«
  .شود  اين موضوع در آن ديده مي- شد پخش شود در تلويزيون سانسور شد و البته نمي

  كند مي» اشاره«ن امام جامعه بصيرت مردم مهم است، چو: بخش سوم
اي است، ولي پاسخ آن بايـد در هـر زمـاني يـادآوري                اي از رهبر معظم انقالب بخوانم و يك سئوالي بپرسم كه كليشه             جمله  :پور  يامين  

ير پيروز است، در فرمود خون بر شمش) ره(طور كه در ابتداي انقالب، محرم به كمك اين مردم آمد و امام خميني همان«: ايشان فرمودند. شود
   دي چه هست؟9ترين وجه  به نظر شما درخشان»  دي هم عاشورا به كمك ملت آمد و حماسه بزرگ و ماندگاري را خلق كرد9قضاياي 

   شود ي صادر نم» جامعهامامِ«ية  دستورها از ناحاتيجزئاكثراً ؟ چون  و مهم است جامعه ارزش داردرتيچرا بص
كه بايد آن را جشن گرفت اين است كه در سنت ديني ما رهبران جامعـه                - ر مهم درباره ارزش بصيرت مردم     يكي از نكات بسيا    :پناهيان  

دهند   گويند و اجازه مي      زياد با مردم در جزئيات سخن نمي       - )السالم  عليهم( مانند پيامبر اكرم و اميرالمؤمنين     - كه امامت جامعه را برعهده دارند     
  . يني ماستاين در سنت د. مردم خودشان بفهمند
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فرماينـد پـاي ركـاب مـن منـافقيني            مي) ع(مثالً اميرالمؤمنين . همراه است » ابهام«رفتار مقام امامت و نبوت در جامعه هميشه با مقداري           
 اجـازه   بردنـد و    از آنها نـام نمـي     ) ص(منافقيني در شهر مدينه سكونت داشتند، ولي پيامبر اكرم        . بردند  هستند كه آنها را بشناسيد، ولي نام نمي       

امـام  . جا هستند، اما اين كار را نكردنـد         توانم آنها را نشان دهم، همين       حتي در خطبه غدير فرمودند كه من مي       . دادند مردم آنها را بشناسند      مي
  .خواهيد برويد و گذاشتند خودشان تصميم بگيرند در شب عاشورا بيعت را برداشتند و فرمودند اگر مي) ع(حسين

را درك نكردند و اشارة او را نگرفتند و بـه بـصيرت نرسـيدند و خودشـان را                   - كه از سوي امام جامعه هست     - ين ابهام ها مردم ا    بعضي وقت 
  .نابود كردند

 دي  9كمااينكـه رهبـري نفرمودنـد مـردم         . شود  بصيرت جامعه چرا ارزش دارد؟ چون اكثراً جزئيات دستورها از ناحيه امام جامعه صادر نمي              
هـا حركـت خودجـوش و مردمـي بـوده و              خيلي وقـت  . هاي مختلف انقالب اين داستان وجود داشته است         ر در صحنه  طو  همين. بيرون بياييد 

  . بصيرت مردمي را نشان داده است

   را تشخيص دهند»منافق« مردم خودشان بايد /ها را درك كنند ارزش بصيرت به اين است كه مردم اشاره
 دي يك تظاهراتي نبود كه حاكميـت آن را          9.  دريافتند، تحليل درست كردند و اقدام كردند       ها را   ارزش بصيرت به اين است كه مردم اشاره       

هاي مردم و بصيرت      فرمودند دل   حضرت امام درباره اصل پيروزي انقالب مي      . كس در كار نبود     آقا اخيراً فرمودند دست هيچ    . تدارك ديده باشد  
  . كردند لف آن را بيان ميآنها بود كه انقالب به پيروزي رسيد و با تعابير مخت

ـ إِنَّ اللَّه بعثَ نَبِ«: نديفرما يم) ع(امام صادقفرمايند   داريم كه مي  ) ع(روايتي از امام صادق    يـ إِ  بِه يـ اك ني أَع عـماس ـ  ي و ةُ ايار ريتفـس (» جـ 
همين االن . گونه بود رهبري پيغمبر اين! گوش دهدگوييم ديوار  گونه است كه به در مي       روش بعثت انبياء ما اين    ) 2/631/ي و كاف  2/373/يقم

  .را تشخيص دهند» منافق«مردم بايد خودشان . كنند گونه رفتار مي هم بزرگان جامعه اين

  .سازي و مديريت صرفاً برعهده رهبري جامعه نيست، اين بار را مردم بايد بكشند با هدايت عمومي رهبر  در واقع بار تمدن:پور يامين

  .كنند ها را دريافت مي در جامعه ما ثابت شده است مردم اشاره. گير باشند مردم بايد اشاره.  با اشاره و هدايت عمومي:پناهيان  

  . لذا هميشه جاي سوءاستفاده و بدفهمي هم وجود دارد:پور يامين  

  رندخو خودشان ضربه ميره رهبران جوامع ديني را بگيرند وگرنه مردم بايد اشا
اميرالمؤمنين در سخني   . دهند  دهند امكان سوءاستفاده را به منافقين مي        شان قرار مي    در كالم ) ص( ابهامي كه رسول خدا     اساساً :پناهيان  

 و  خداوند پيامبر را به اشاره مبعوث كـرد       ) 1/255/احتجاج طبرسي (» فَبعثَه اللَّه بِالتَّعرِيضِ لَا بِالتَّصرِيح    «: فرمايند  كه در احتجاج طبرسي آمده مي     
. مردم اگر گرفتند كه هيچ، اگر اشاره را نگرفتنـد خودشـان ضـربه خوردنـد               . در برخي از مواقع حساس با اشاره كار را جلو بردند          . نه به تصريح  

  .كار كنند شود به اين دليل است كه مردم فهميدند چه  دي گرفته مي9جشن بصيرت كه در 

 سياسـي حتـي     -  ركعت نماز صبح با اين جزئيات بخوانيد، ولـي در امـور اجتمـاعي              دو: فرمايند  خيلي صريح مي  ) ص(ها پيامبر   بعضي وقت   
  ! اهللا، افشا كن تا كار مردم ساده شود خب يا رسول. كنند منافقين را افشا نمي

  ماند تا سطح بصيرت مردم افزايش يابد صدر را عزل كند، ولي او بايد مي توانست بني امام مي
صدر را عزل كند، ولي بايد بماند تا سـطح            توانست بني   مي) ره(مثالً همان اول امام   . مامت جامعه برعهده بگيرد   اصالً قرار نيست همة بار را ا      
خواستند اين القا را به مردم داشته باشند كه كشور ما فقـط بـا                 يك عده مي  . مردم بايد از اين مرحله گذر كنند      . بصيرت مردم افزايش پيدا كند    

8 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطالع

از اول هم فرمودنـد ايـن يـك    . وجود بيايد هاي كلي اين رشد به   شود، رهبري اجازه دادند ضمن هدايت       ي آباد مي  هاي استكبار   ارتباط با قدرت  
گيـريم،     دي داريم جشن مـردم را مـي        9شود هميشه از خواصي كه اين بصيرت را نداشتند سئوال كرد، ولي ما در                 البته مي . تجربه خواهد شد  

هـاي ضـد انقالبـي در غـرب از ايـن ويژگـي                بنده در بعضي از محيط    .  دي اين است   9ادند و زيبايي    مردم در اين روز اين بصيرت را نشان د        
 للعالمين بـودن پيـامبر    خيلي از اوقات رحمه. گوييد ها تعجب كردند كه شما چه مي رهبران ديني سخن گفتم و سر خود را باال گرفتم و ليبرال       

دانيد چرا او براي همه اهل        فرمايند مي   مي) ع(هاي پيامبر نيست، بلكه اميرالمؤمنين علي       انيمعناي اين عبارت صرفاً مهرب    . بد تفسير شده است   
  .دهد گويد و به كافران مهلت مي عالم حتي براي كافران رحمت است، چون او با اشاره سخن مي

معناي تجلـي   رسد اينجا قدرت را به ظر مين به.  دي تجلي اقتدار و قدرت بود، منشأ قدرت هم بود9 حضرت آقا ديروز فرمودند      :پور  يامين  

  .ترين قدرت بصيرت عمومي است بصيرت فرمودند، چون بزرگ

  .جامعة بصير، جامعه پرقدرتي است. طور است  همين:پناهيان  

ا يك ارتكاز و  دي وقتي بيرون آمدند چه بود؟ مردم ب9 دي بياييم و بگوييم خواسته مهم مردم در روز 9 حاال مقداري جلوتر از      :پور  يامين

  .اشتراكات قلبي و روحي بيرون آمدند بدون اينكه از قبل بدانند دقيقاً بناست چه شعاري دهند

به شهادت ها  داعشيتوسط  در سوريه ،كتك خوردند 88گران  از فتنهياد شهداي فتنه را گرامي بداريم؛آنهايي كه 
  رسيدند

خواهم يادي از اين عزيـزان بكـنم و بعـد بـه      مي. يش آمده و ياد شهداي فتنه افتادمتوقفي براي من پ!  سئوال خود را نگه داريد :پناهيان

عنوان   كه به   كساني. تواند تعداد بيشتري از اينها را پيدا كند         شناسم، اگر رسانه دنبال اينها برود مي        من تعدادي از اينها را مي     . سئوال شما بپردازم  
ها و منافقين كه قـاطي اصـحاب فتنـه شـده              باتوم كه از خودشان دفاع كنند و مقابل اين شورشي         بسيجي نه با اسلحه، با سالح سرد و نهايتاً          

آنهايي كه وقتي منافقين و اهالي فتنه نتوانستند بكـشند          . ها در سوريه خوردند     هاي خود را از داعشي      بودند ايستادند و كتك خوردند بقيه كتك      
چـه بـصيرتي داشـتند كـه جبهـه خـود را       .  دي خالي است9مي داشت كه جاي آنها در پاسداشت ياد آنها را بايد گرا. ها آنها را كشتند   داعشي

  .گر در اينجا و سوريه مبارزه كردند تشخيص داده بودند و با فتنه

  گرفتند  زنان را به بردگي مي،هاي تهران ها در خيابان  االن داعشي،اگر مردم به صحنه نيامده بودند
  تر است؟ د سخت كدام صحنه جها:پور يامين

گران ايران آمـد و اگـر همـين بچـه            تر است، ولي داعش به كمك آشكاركردن فتنه         آنجا كمي مرزها شفاف   . تر بود    اينجا سخت  :پناهيان  

ريدنـد  ب  گرفتند و سرها مي     ها را به بردگي مي      كه زن   هاي تهران در حالي     ها را در خيابان     ها و مردم به صحنه نيامده بودند، االن داعشي          بسيجي
بايـد ببينـيم چـه روزي از فتنـه          . دانم چه وقت قرار است ياد اين عزيزان گرامـي داشـته شـود               نمي. بايد يادي از شهداي فتنه كرد     . ديديم  مي

  .خاطر آرامش يادي از آنها نشد زمان به ، آن]و آن روز را گرامي بداريم[بيشترين شهيد را داديم 

. كنم از ذكر و ياد شما كه برنامه ما را نوراني كرد و مديون نمانديم                اوالً اينكه تشكر مي   . شما دارم هاي     دو نكته در باره صحبت     :پور  يامين

هـا و   امروز اتفاقاً بزرگداشت يكي از شهدايي بود كه هم در فتنه مجاهدت كـرد و هـم در مبـارزه بـا تكفيـري     .  دي از شهدا ياد كرديد    9شب  
خـوريم از     تأسـف مـي   . بسياري از اينها در دو جبهه جنگيدند      . هدي نوروزي كه در دو جبهه جنگيدند      نهايتاً در سامرا به شهادت رسيد؛ شهيد م       
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كنـيم شـبي را كـه خبـر شـهادت شـهيد حـسين          فراموش نمي . ها در كشور هلهله كردند      اينكه بعد از شهادت بعضي از اين مجاهدين بعضي        
  .ردنداي از همين اعضاي جنبش سبز اموي هلهله ك همداني آمد و عده

ايـن بعـد   . اينهـا هميـشه هـست   . هم وقتي كه داغ برادر ديده بود هلهله كردند) س(براي حضرت زينب.  اين هم نمكش است  :پناهيان  

  .شود، ولي شكوه بصيرت شهداي فتنه خيلي ستودني است ماجرا هميشه تكرار مي

  سران فتنه توسط مردم اعدام فكري شدند/دي9خواستة مردم در : بخش چهارم
شاءاهللا همه رؤياهاي      دفن شد، ان   88 زير پاي مجاهدين سال      88طور كه رؤياهاي آمريكا و انگليس و اسرائيل در فتنه              همان :پور  اميني  

! آقـاي پناهيـان  . هاي مدافعان حرم و حاج قاسـم سـليماني دفـن خواهـد شـد      ها و عربستان و قطر و اسرائيل زير چكمه          ها و داعشي    تكفيري
   چه بود؟9مردم در ترين خواسته  مهم

 حكمشاناالرض و  سران فتنه طبق حكم امام مفسد في/  دي اعدام سران فتنه بود9ترين خواسته مردم در  مهم
  بوداعدام 

طور مشخص سـران فتنـه دو         به. كه به سران فتنه نزديك بودند       حتي اعدام كساني  . خواستند   دي اعدام سران فتنه را مي      9 مردم   :پناهيان

مردم در كاغذهايي خودجوش نوشته بودند و تقاضاي رسمي آنهـا           . سراسر اين راهپيمايي اين شعار بود     .  بعداً در حصر قرار گرفتند     نفر بودند كه  
زدند،  داد و مردم هم اين حرف را روي حساب احساسات نمي شده شعارها را نشان مي كرد و كمي تعديل سازي مي   البته تلويزيون پاك  . اين بود 
فرماينـد كـسي كـه در مقابـل شـوراي نگهبـان        حضرت امام در كالمي مي. زدند ينكه مقلد حضرت امام بودند اين حرف را ميخاطر ا بلكه به 

   )377 و 14/370/ امامفهيصح( .االرض بايد قرار بگيرد چون آدمي تحت تعقيب مفسد في عنوان نقطه نهايي بايستد، هم به

  .ستاالرض هم اعدام ا  مجازات مفسد في:پور يامين  

دانان محترم در دانشگاه تهران به من گفت من مخالف اين تظاهرات هستم، ولي چرا شما مجـازات سـران                       بله، يكي از حقوق    :پناهيان  

گفت واقعاً امام حكم ايستادن در مقابل شـوراي         . دانند  االرض مي   خاطر حرف امام، چون امام اينها را مفسد في          دانيد؟ گفتم به    فتنه را اعدام مي   
مـردم  . داند؟ بعد جمله صحيفه امام را آورديم، گفت خيلي عجيب است، امام نگاه خيلي بلندي داشتند                 االرض و اعدام مي     بان را مفسد في   نگه

  .خواستند هم همين را مي

 88 ما سال . سال گذشته است چه كنيم؟ اين نگراني چيست؟ من االن با منطق اعدام و غيراعدام فعالً كاري ندارم      7 االن كه    :پور  يامين

آيند كه نديدند و متولد نشده بودند و فرض  كنم كه نسلي مي      سال بعد فكر مي    30 يا   20ها را ديدم، من به        را تجربه كرديم و حقايق و واقعيت      
يم چـه   كنيد سران فتنه هم به مرگ طبيعي بدون محاكمه و بيان واقعيت و اعتراف به خطايي كه ركدند از دنيا رفتند؛ مـا وقتـي اعـدام نكنـ                            

  .شود االرض اينها باشيم؟ كار سخت مي پاسخي به تاريخ داريم و با اين وجود چگونه مدعي افساد في

 و پيروزي رئيس جمهور 92 و 90؛ با حضور پرشور در انتخابات شدندفكري سران فتنه بارها توسط مردم اعدام 
  ها ادامه خواهد يافت اين اعدام/ فعلي با چندهزار رأي اختالف

 از مجـرمين چنـدبار       گويند حكم بعـضي     ديديد مي . كنم سران فتنه تا حاال دو سه بار اعدام شدند           ولي من فكر مي   .  درست است  :انپناهي

جمهور شدند، اين خودش يك اعدام        جمهور محترم كه االن هستند با چندهزار اختالف رأي رئيس           وقتي كه همين رئيس     اعدام است، يكي آن   
هـا خيلـي      ايـن اعـدام   . هايي هستند كه انجام شده اسـت        م در انتخابات اين مجلس و مجلس قبلي، همه اعدام         يكي حضور پرشور مرد   . است
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كردند، اين وضع امـروز غـرب اعـدام ديگـري بـراي       كردند و از آن تمدن پيروي مي زدگي را ابراز مي اگر غرب . تر از اعدام فيزيكي است      مهم
شـما مطمـئن    . ها از اينها اعدام ديگري است       حمايت صريح آمريكايي  . تند اعدام ديگري است   ها كه مورد حمايت آمريكا هس       آنهاست، داعشي 
اگر اينها  . اتفاقاً اين درايت جمهوري اسالمي بود كه اينها را نگه داشت كه چندبار اعدام فكري شوند               . ها ادامه پيدا خواهد كرد      باشيد اين اعدام  

طـوري    حاال توضيح بدهيد كه ايـن     . كردند  عنوان اسطوره معرفي مي     ساختند و آنها را به      ينها بت مي  ها از ا    تا االن اعدام شده بودند شايد بعضي      
  .نبوده و ماجرا چيز ديگري بوده است

  تر از اعدام فيزيكي آنهاست  سران فتنه مهمياعدام فكر
مـا دل خوشـي از اردوغـان        . ستقر رخ داد  شود تشابه ايجاد كرد، چند ماه پيش كودتايي عليـه حكومـت مـ               دانم چقدر مي     نمي :پور  يامين  

هزار نفر 10چند . ديديم كه دولت تركيه با مخالفان خود چه كرد    . نداريم، ولي عليه حكومت مستقر كه با رأي مردم سر كار آمده بود كودتا شد              
مـا  . تان خودشان هم برانگيخته استكنند كه تعجب دوس ها انداخت و هنوز كه هنوز است كارهاي عجيبي مي        را از كار بركنار كرد و در زندان       

  .چه كرديم؟ به نظر شما خيلي تعاطف نيست؟ من نگران تاريخ هستم، چون بايد براي مردم طوري تاريخ نوشته شود كه قابل توجيه باشد

ما با چه اطمينان    شنوم كه ش    ها مي   من اين را از خارجي    . تر است    شما مطمئن باشيد اين روش جمهوري اسالمي بسيار مقتدرانه         :پناهيان  

  دهيد؟ و آرامشي اصحاب فتنه را آزاد مي گذاريد و به بعضي از اينها بعد از چند وقت پست مي

  . آن هم با يك توبه زباني:پور يامين  

دنـد و    دي مـصاحبه كر    9كساني هستند كه با اينها در بـاره         . خواهم اسم بياورم    نمي.  حتي بعضي از اينها توبه زباني هم نكردند        :پناهيان  

تر است كه تفكر اين افراد بـا   ما چرا االن او را نگه داشتيم؟ اين براي ما مهم      . چنين آدمي االن پست دارد    . آيد   دي يادم نمي   9گفته من اصالً    
را بود و نبود افرادي كه ايـن فكـر غلـط            . زند  جمهوري اسالمي دست به اعدام فكر غلط مي       . اين هم يك نوع اعدام است     . بودنش نابود شود  

شـما مطمـئن باشـيد سـعه صـدر و سـماحت             . كند؟ اصالً كسي حاضر نيست براي اينها و فكر اينها خودش را هزينه كند               دارند چه فرقي مي   
توانـد بـرخالف      كرد اصالً روند محاكمه طوالني نبود، چون كـسي نمـي            جمهوري اسالمي در مقابل اصحاب فتنه كه اگر آنها را محاكمه مي           

  .تواند اي نمي هيچ قاضي.  جمهوري اسالمي كه مبناي فقهي بسيار روشني دارد نظر دهدسخن امام در دادگاه

  شود ي آن تفكر غلط به سرعت اعدام ميپا كند، ول  بهيا  ممكن است فتنهيدر آخرالزمان هر تفكر غلط
دوستان قوه قضائيه گفتند كه ما . ند دي دردمندانه گفتم پس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسالمي كجا هست9بار در عاشوراي قبل از  يك  
عنوان يك حرف مردمي اين را زدم، يعني شـما بـه آنهـا بگوييـد كـه       دانم، من هم به گفتم من هم مي. كند  ايم، نظام اينها را تحمل مي       آماده

 مطالبـات مـردم ايـن اسـت،         خواستم اين را بگويم كه سطح       خواستم به قوه قضائيه اعتراض كنم، مي        من نمي . مطالبات مردم از ما اين است     
تـري را     هـاي بـسيار جـذاب       هاي اجتماعي مثل امروز بـود، شـما صـحنه           اگر هفت سال پيش امكانات شبكه     .  دي نشان دادند   9كمااينكه در   

 و عـراق  هايي است كـه االن در سـوريه   ها از همان جنس اين داعشي. هاي تهران ديد ها را در خيابان شد داعشي   حتي مي . توانستيد ببينيد   مي
تـر از آن را در        هاي تهران آتش نزدند؟ االن هم مـدل خيلـي صـريح             مگر بسيجي را در خيابان    . كردند  اينجا هم همين كار را مي     . برند  سر مي 

  .دهند سوريه انجام مي

امعه خود را با اتكا بـا  كنم سران فتنه تا حاال چندبار اعدام فكري شدند و معلوم شده كه اين تفكر، تفكر غلطي است كه آدم نظم ج     فكر مي 
  . هاي جامعه خودش را در نظر نگيرد هم بزند و اصالت يك تفكر غربي به

  . شود پا كند، ولي آن تفكر غلط به سرعت اعدام مي اي به هر تفكر غلطي در آخرالزمان ممكن است فتنه
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  گيريم  حلب را هم جشن مي دي، پيروزي9در كنار جشن  امروز/ فكر مذاكره با آمريكا هم پاي چوبة دار رفته ت
. شـود بـه آمريكـا اعتمـاد كـرد           بيشتر براي مردم تثبيت شد كه نمي      . مثالً تفكر مذاكره با آمريكا را ببينيد كه االن پاي چوبه دار رفته است             

رت مردم ايـران،    نه فقط بصي  - افزايش بصيرت   . اصالً فلسفه جمهوري اسالمي همين است     . مسئله اين است كه ما بتوانيم فكر را رشد دهيم         
دهنـد، ولـي در عمـل         ها شعار آن را مي      كه غربي   چيزي. ها عبور كنند     تا جايي كه مردم جهان با اتكاي به بصيرت و فهم از فتنه             - بلكه جهان 

م به آقاي بشار اسد و نظاميـان سـوريه گفـت بـه مـرد              . شهيد همداني چكار كرد؟ يك كشور را با مردمش نجات داد          . كنند  فقط اغواگري مي  
سردار همداني تكنولوژي نرم بسيج را صـادركرد و انجـا مـردم از خودشـان دفـاع      . اسلحه بدهيد تا خودشان دفاع كنند، ما الگوي بسيج داريم    

  ! گران؟ گيريم، ديگر چه برخوردي بهتر از اين در مقام اعدام فتنه  دي پيروزي حلب را هم جشن مي9ما در كنار . كردند

  هاي محاصره شدن در حلب بود ، شبيه اعدام نكردن تروريست88گران  اعدام نكردن فتنه
  هايي است كه در حلب اسير شده بودند، ولي اجازه دادند كه فرار كنند گران شبيه اعدام نكردن همه تروريست اعدام نكردن فتنه  

اي در  ود را هم نجات داد، يعني عـده اي است كه حتي سرنشينان شورشي خ    دي مانند كشتي   9اهللا     تلقي من اين است كه يوم      :پور  يامين

چه بسا اينكه سران فتنه نـاخن  .  دي آنها هم نجات پيدا كردند9با . كنند دانستند چه مي خواستند آن را سوراخ كنند و نمي      كشتي بودند كه مي   
درگير جنگ داخلـي و رژه رفـتن        جوند كه چه خوب شد ما به اهداف خود نرسيديم، چه بسا چيزي از جمهوري اسالمي باقي نمانده بود و                       مي

  .هاي تهران بوديم داعش در خيابان

تر خواهد بـود بيـشتر        هاي بعدي كه احتماالً پيچيده      شاءاهللا اين بصيرت در فتنه      كنم و ان     مجدد اين بصيرت را تبريك عرض مي       :پناهيان

    .وار عمل كنند  دي9گونه  شود و مردم باتجربه ما همين

 

 


