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 دقیقه 53مدت: 

 سالم علیکم و رحمة اهلل.

اهلل الرحمن الرحیم. الحمدهلل رب العالمین و الصالة و السالم علی اشرف انبیاء  اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم. بسم

هرین المنتجبین، سیما موالنا طمة االطیبین األئو علی األ القاسم المصطفی محمدو المرسلین، حبیب اله العالمین، ابی 

 و مقتدانا حجة ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه.

ای ای نوشته شده و یک نویسندهای بستگی به نویسنده آن نامه دارد، یک نامهاهمیت و ارزش هر نوشته و نامه

از رنگ انگشتر او فتنه را  88یسنده آن نامه چه کسی هست؟ نویسنده نامه کسی هست که شما در فتنه دارد. نو

ها مورد تحلیل تشخیص دادید، کسانی که عصا دست گرفتن یا عصا دست نگرفتن او در جمع نیروهای مسلح، ماه

الزم نیست سخنرانی کند. فقط خواهد غرب را به چالش بکشد حتی گیرد. کسی که وقتی میالمللی قرار میبین

خواهم صحبت کنم، تمام ها بگوید بنشیند روی زمین میکافی است سوم خرداد در جمع نیروهای مسلح به آن

گویند او با این کارش غرب را به چالش جدی کشاند، به غرب گفت شما اهل جنگ نظامی گرهای غرب میتحلیل

گیرد گوی مطرح کرد، جهاد کبیر. کسی که وقتی در جمع فقها قرار میبا ما نیستید، او آن جا یک نوع جهاد دیگر 

سال هنوز سخنرانی او در کنگره  35شود بعد از گیرد. کسی که وقتی بحث ادبیات میشان میسبقت را از همه

که یک  رایوئدک شود خاویر پرزحافظ نطق برگزیده متن ادبی دنیا هست، کسی که وقتی بحث سیاست مطرح می

پرسد او کجا دکترای علوم سیاسی گرفته، اطالعاتی که او انی دبیر کل سازمان ملل بود، بعد از دیدار با او، میدور

شود کوفی عنان که یک دورانی دبیر کل سازمان داشت هیچ کس نداشت. کسی که وقتی بحث تاریخ مطرح می

کردم به اندازه او اطالعات نداشتم از زندگی می گوید من که توی غناآید بیرون، میملل بود بعد از دیدار با او می

کنم اگر سازمان های زیادی دیدم اما هیچ کس من را مثل این شخص جذب نکرد، فکر نمیکشور خودم. من انسان

تان به دهان او باشد، چون او گوشش فرمایند گوشزاده میملل هم بروم او را فراموش کنم. کسی که عالمه حسن

شان و تشریف آید خانهاهلل بهاءالدینی این عارف بزرگ وقتی آن شخص میزمان هست، کسی که آیتبه دهان امام 

فرماید خورشید لحظاتی این جا تابید و رفت. کسی کند رهبری این جا بود، ایشان میبرد، شخصی سؤال میمی

اهلل م. کسی که قبل از انقالب آیتشوروی من نگرانت میدهد، زیاد سفر نرو، وقتی سفر میکه امام به او پیام می
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اهلل العظمی، نویسنده نامه چنین نویسد برسد به دست آیتنویسد روی پاکت میای که به او میصدوقی در نامه

وسوم نویسد. روز بیستشود، به ملت  ایران نامه میبهمن دست به قلم می 22شخصیتی است. نویسنده نامه هر سال 

شود. ای نمیای رسانهبهمن نامه 23سال زعامت او  30شود. برای اولین بار بعد از ای میهبهمن هر سال نامه رسان

آید چه اتفاقی افتاده، در دوران بد اقتصادی جمهوری اسالمی، در دورانی که خیلی شان سؤال پیش میهمه برای

خواهد گرد کند، او میعقب خواهدشان بر این هست که چیزی به عنوان نظام نباشد، او میاز مسئولین بنای

ای نوشته با عنوان گام دوم. آب پاکی روی شود، او نامهبهمن یک خبری مخابره می 24خواهی کند؟ صبح معذرت

یک خبر  12خواهد گام دوم را تبیین کند، ساعت گردی در کار نیست، او میشود، عقبدست همه ریخته می

کند از آن چیزی که همه ای میاخبار نامه را رسانه 2نوشته شده، ساعت ها شود،  نامه به جواندیگری مخابره می

ها گوید به مردم بگویید من تا حاال از آنتر است. دو روز بعد او به یکی از علما میتصورش را کردند نامه مهم

آید او برای خبر میخواهم که کار کنید. چند روز بعد های من کار کنند، روی این نامه ویژه مینخواستم روی نامه

ترین روز نوشتن این نامه طول کشیده در صورتی که طوالنی 15کرده، ده تا نوشتن این نامه یک ماه فکر می

ها ای که جوانای که او نوشته بوده تا حاال دو روز بیشتر طول نکشیده. از آن روز تا به امروز در هر جلسهنامه

دوم انقالب، وظیفه ما نسبت به بیانیه گام دوم چیست؟ ما به عنوان  حضور دارند بحث گام دوم داغ است. گام

مان نسبت به بیانیه گام دوم چی هست؟ الزم نیست از ها، مسئولین هیئات وظیفهها، مداحهیئات مذهبی، سخنران

وم، تبیین الزم زبان من گفته بشود. ببینیم خود آقا چی فرمودند، خود آقا در دیدار دانشجوها فرمودند بیانیه گام د

دادیم، یک سید بزرگواری مان داشتیم این پژوهش را انجام میدارد. بروید تبیین کنید. چند ماه پیش ما توی اتاق

ای تشریف آوردند، آن که پشت سر ایشان بود خواست ایشان را معرفی کند گفت ایشان آقا سید مصطفی خامنه

کلمه بیشتر  3ساز آورده بودند، پیام ساله ما و گام تمدن 40صعود  پیام آقا را برای پژوهشهستند، آقازاده آقا. 

اش موضوعیت داشت، فرمودند آقا فرمودند بروید تور دستاوردها نبود، قلبم را شاد کردید. اما آن قسمت بعدی

. این وظیفه شانسال چه کار کرده برای 40راه بیندازید، بروید تبیین کنید. بروید به مردم بگویید جمهوری اسالمی 

ها گویم کجا، یک جایی تمام سخنرانامروز ما هست. سال گذشته یک .. دقیقاً قبل از فاطمیه بود، یک جایی.. نمی

و  شان بگویم. دیگر سخنرانهای مطرح کشور را دعوت کردند، که من بروم دستاوردهای نظام را برایو مداح
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ها را خ حسین آقای انصاریان بگیرید، مثالً دکتر رفیعی و اینشناسید دیگر، یعنی از شیها را که شما میمداح

های کریمی، نریمانی، نقویان و همه این بزرگواران حضور داشتند، مداح آقای بگیرید تا آقای دانشمند و

ساله که سال گذشته این جا محضرتان عرض  40سرخی، همه حضور داشتند موقعی که من آن پروژه صعود سیب

آقای دانشمند بلند شد آمد  وژه را آن جا گفتم خب هر کدام از بزرگواران یک نکاتی را فرمودند. مثالً کردم، آن پر

دانستم دو تا دستش را گذاشت روی دو تا شانه من گفت ستون فقراتم را محکم کردی، آقای نقویان گفت من نمی

است، محمود آقای کریمی گفت یک نظام این قدر کار کرده. مطالب مختلف.. من صحبتم، صحبت آقای کریمی 

کنیم که این مطالب را منتقل بکنیم ها تالش میها دارند. ما مداحای سخنرانها داریم، یک وظیفهای ما مداحوظیفه

شان دستاوردهای ها بیایند روی منبرهایشود سخنرانها قدرت بیشتری دارند. ایشان گفت چه میاما سخنران

ها، عموماً تصورشان این ها، حتی انقالبیشان پر از شبهه است حتی مذهبیای ما توی ذهنهنظام را بگویند، جوان

سال است جمهوری اسالمی خورده و خوابیده. تصور چنین چیزی است، نظام کار کرده بیشتر از آن  40هست که 

بینیم، همه کنار هم. خب تبیین شود کار کرده. البته این به معنای این نیست که ما ایرادها را نمیچیزی که تصور می

ها است. چون حاال اسم برنامه با محوریت خانواده هست، چند تا بیانیه گام دوم، این وظیفه ما به عنوان هیأتی

ها کجایند؟ ها نیستند، این جواننکته توی بیانیه گام دوم ویژه خانواده است. مخاطب بیانیه گام دوم مگر جوان

خانوار.  70زدند روستای فالنی خاطرتان هست می خواستند تعداد افراد را بزنند،میقدیم توی روستاها وقتی 

نفر، توی اسالم نفر موضوعیت ندارد. توی اسالم موضوع را خانواده  300زنند، روستای فالنی متأسفانه االن می

ین جوان کجا باید شکل کند، ادارد. هر کس توی خانواده یک نقشی دارد. این جوان توی خانواده نقش پیدا می

ها را تربیت کند شان را باید زیر بار مسئولیت قرار بدهند، چه کسی باید اینها شانهفرمایند جوانبگیرد؟ آقا می

شان را زیر بار مسئولیت قرار بدهند. اصالً یک بحث دیگر، خطاب بایدها در بیانیه گام دوم چه کسانی هستند؟ شانه

های شماست، و های آینده دهها هستند، من چند تا باید بیانیه گام دوم را عرض کنم. دهههشما نگاه کنید خانواده

شمایید که باید کارآزموده و پرانگیزه از انقالب خود هراست کنید، یک امامی داشتیم گفت باید سوسنگرد حفظ 

. خب این که باید کارآزموده و گوید باید این کار انجام بشود. باید بشودبشود، شد، یک امامی هم االن داریم می

پرانگیزه از انقالب خود هراست کنید و آن را هر چه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسالمی و 



 یحجة االسالم راج

 

4 

 

آمادگی برای طلوع خورشید والیت عظما ارواحنا فداه هست نزدیک کنید، این را چه کسی باید  انجام بدهد. غیر 

ها بگوید گذشته ها درس گرفت، چه کسی باید به جوانرست شناخت و از تجربهاز خانواده، یا باید گذشته را د

های زمان شاه را درست بشناسند، غیر از خانواده، پدرها و مادرها، زمان شاه را دیدند، یک دانه خاطره از سختی

چه کسی قرار بود این  دانیم چرا فرزندمان ضدانقالب شد،گویند نمیآیند میکنند. بعد میبرای فرزندشان نقل نمی

های های آینده دههدیگر شما هم بایدها را نگاه کنید. دههها را. خاطرات را بگوید، قرار بود خانواده بگویند این

رود بعدی.. باید گوهر چه جوری بشود، نباید این جوری شماست و شمایید که باید کارآزموده.. باز دوباره می

فرمایند. خب ها .. دانه دانه آقا این دستورها را دارند مطرح میود، باید به همتباشد.. باید گام دوم برداشته ش

کنم. ها را به جوان منتقل کند. حاال من یکی دو تایش را عرض میها مخاطبش خانواده هست. خانواده باید ایناین

حقیقت را خواهد گرفت. ها جای یکی این بود که آقا فرمودند باید گذشته درست شناخته بشود. و گرنه دروغ

آدم تعجب  کند که اصالً بینی طرف یک چیزی را از زمان شاه نقل میمتأسفانه االن گاهاً هم این جوری شده، می

خوردند االن یکی حضرت را، آن موقع همه با هم میگفت خدا رحمت کند اعلیکند. چند روز پیش یکی میمی

؟ میزان دانید چه قدر استمیزان دزدی شاه فقط توی یک سال میخوردند؟ خورد. همه با هم آن موقع میمی

سی، سازمان اُدیاش است. یوان، این میزان دزدی57، فقط توی سال 57دزدی که شاه انجام داد فقط توی سال 

شان، شاه که رتبه شان در سال آخر حکومتدهد، از ده دیکتاتور بزرگ تاریخ میزان دزدیملل گزارش دارد می

میلیارد دالر در یک سال اختالس کرده و باال کشیده. کل بودجه نفتی ایران  35دنیا را دارد در میزان دزدی،  یک

میلیارد دالر دزدی کرده. کاپیتوالسیون را ما برای چی قبول کردیم؟ شاه  35میلیارد دالر است، این  31، 57سال 

میلیون  200میلیون دالر وام بدهد،  200ا که به او میلیون دالری آمریک 200برای چی قبول کرد؟ به خاطر وام 

گوید آقا زمان شاه بنزین یک کند، میمیلیارد دالر کجا؟ یا روی بحث قدرت  خرید این جوری می 35دالر کجا؟ 

شود. خب بابا جان بگو آن موقع کف حقوق تومان، پنج زار بود، حاال سه هزار تومان شده، ببین چند صد برابر می

لیتر بنزین  4توانستی ریال بود، شما با یک روز حقوق می 65بود االن چه قدر است؟ آن موقع کف حقوق  چه قدر

توانی بنزین بزنی. ببینید حرف این است که لکنت زبان لیتر می 17هزار تومان است یعنی  50بزنی، االن حقوق 

ها است. حضرت آقا ودی که دست برتر مال آنزبان دارند. با وجها در دفاع از نظام لکنتاللهیداریم، بچه حزب
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هایش چیست؟ یک فرماید. کالً بیانیه دوم چهار قسمت دارد، قسمتتوی بیانیه گام دوم چهار قسمت را مطرح می

ها ادامه دارد، یعنی آقا ابتدا شود تا مقایسه انقالبها شروع میقسمت اول مقدمه است. که از مقایسه انقالب

ها و فرمایند، بعد همواره فاصله میان بایدها و واقعیتآید هدف را مطرح میکنند بعد میایسه میها را مقانقالب

دهند. ای طی شدنی است. همین جور آقا ادامه میدهد، اما این فاصلهخواه را عذاب داده و میهای آرمانوجدان

مند اما ب اسالمی ملت ایران قدرتفرمایند جمهوری اسالمی آماده تصحیح خطاهای خویش است، انقالبعد می

فرمایند آن موقعی ما متوجه دستاوردهای رسند به این جا که میمهربان و باگذشت حتی مظلوم بوده است. تا می

ها هایی مثل انقالب هند و فرانسه و اینهای مشابه در انقالبسالگی خودمان را با مدت 40شویم که نظام می

دهد. قسمت م.. این مقدمه، که بیش از یک چهارم بیانیه را هم به خودش اختصاص میمقایسه بکنیم. خب این تما

فرمایند با عنوان برکات بزرگ انقالب اسالمی. هفت تا دوم هفت تا دستاورد است که  حضرت آقا مطرح می

ای یههای پیش رو هست، و قسمت چهارم هم هفت تا توصها و ظرفیتفرمایند. قسمت سوم چالشدستاورد می

خب از آن جایی که حضرت آقا فرمودند باید گذشته را درست بشناسید. فرمایند. که مقام معظم رهبری مطرح می

ما الزم است که آن قسمت برکات را دقت بکنیم. یعنی میزان دستاوردهای نظام را. خب من از آن جایی که خب 

 40سیدیم این مباحث را گفتیم، خصوصاً صعود عموم شهرها آمدم و احتماالً هم توی هیأت شما یا شهر شما ر

کنم که مثالً کمتر گفتم. حاال بگذارید اولین برکت را الاقل بگویم، اش را عرض میساله را، یکی دو سه تا نکته

فرمایند ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران است، برکات بزرگ انقالب اسالمی: اولین برکتی که آقا می

کنند، با چه لفظی؟ معجزه پیروزی در جنگ ساله را مطرح می 8ناون مصداق پیروزی در جنگ حضرت آقا به ع

خواهید توی خانواده، توی هیأت، توی جایی که حضور دارید، این معجزه بودن را به جوان ساله، خب شما می 8

تا توانستند به صدام کمک این تصویر معجزه بودن را نشان بدهیم، کشورهایی که  گوییم به این؟بگوییم. چه می

کردند، بیش از نیمی از کره زمین، بیش از کشورهایی که یک طرف توی جنگ جهانی بودند، این جدای از 

ها تا ها اسیری گرفتیم. این جدا از کشورهایی هست که به عراق سالح فروختند. اینکشورهایی است که ما از آن

ترین م بود بر ضد ما آوردند، به نفع عراق الزم بود بردند. مجهزتوانستند همه جوره کمک کردند، قطعنامه الز

خواستند بدهند، دادند، هر چه عراق پول خواست به او دادند. یکی دیگر از چیزهایی که تسلیحات را به عراق می
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دهد، تسلیحات نظامی دو طرف، اول و آخر جنگ، ما اول جنگ.. عراق اول جنگ دو معجزه بودن را نشان می

های عراق را زده بودیم، ما اول تا، چند صد بار ما تانک 4500زار و هفتصد تا تانک داشت، آخر جنگ بیش از ه

تایش قابل استفاده بود. تا آخر جنگ همه را درست کردیم شد  500تا، فقط  1740جنگ چند تا تانک داشتیم 

 3 تا. ما فقط توی عملیات اچ 500یش از تا هواپیما داشت، آخر جنگ ب 332اول جنگ عراق  هزار تا. هواپیما:

 100تا هواپیما داشتیم حدود  445اش را زدیم. ما اول جنگ تا هواپیمای فوق پیشرفته 48دقیقه  2در عرض 

اش تعمیراتی بود. دیگر اش سالم نبود. همهتا داشتیم که حتی یک دانه 65تایش قابل استفاده بود، آخر جنگ 

ها را بگذارید من یک کم از آن بگذرم. امنیت: ما یک ها هم به همین صورت. ایناینخانه و کوپتر و توپهلی

آخر کدام کشور است که توی یک روز  ترین کشور دنیا بودیم،. ناامن60ترین کشور دنیا بودیم، سال دورانی ناامن

ش ترور بشوند، آخر کدام کشور تا نماینده مجلس 17تا معاون وزیر،  15تا وزیر،   15اش، ترین مقام قضائیهعالی

ترین مقام وزیرش، عالیاش بمب بگذارند، رئیس جمهورش، نخستدارید، توی جلسه شورای عالی امنیت ملی

ها ترور بشوند. ما این اش، بسیاری از نمایندگان مجلس، بسیاری از فرماندهانش، همه توی یک سال اینقضایی

ای که ترین نقطه دنیا، حاال برگردیم یک بار روی جملهکشور در ناامنترین امن جور ناامن بودیم، االن چی؟

خواه را عذاب داده و های آرمانها همواره وجدانفرمایند، فاصله میان بایدها و واقعیتحضرت آقا توی بیانیه می

 یکی از طیسال بارها و بارها طی شده است. این  40ای طی شدنی است و در طول این دهد اما این فاصلهمی

 2017تا  2013های تروریستی از سال ترین کشور دنیا. این عملیاتترین کشور دنیا به امنهاست. از ناامنشدن

توی کشورهای مختلف است، افغانستان، بحرین، عراق، یمن، ترکیه، سوریه، عربستان، لبنان، پاکستان، ایرلند، 

ترین نقطه دنیا، خب بگذارید های تروریستی در ناامنرین حد عملیاتتفرانسه، آلمان، آمریکا، این همه ایران. پایین

ران کشور در عرصه علم و فناوری و فرمایند، موتور پیشاش بگذریم. دومین دستاوردی که آقا میها همهاز این

م الاقل ساله این را گفتم. حاال بپرس 40های حیاتی، اقتصادی و عمرانی. که من توی بحث صعود ایجاد زیرساخت

 شوم الاقل شنیده باشند. این دستاوردهای علمی را چند درصد از بزرگواران شنیدند؟چند نفر شنیدند که اگر رد می

سال پیش کجا بودیم، االن کجا هستیم. سایماگو  20کنم. تولید علم ما را عرض می حاال من سریع دوسه تای آن

ساله.  20فرمایند رستاخیز ال پیش را که ولش کنید، آقا میس 40دهد تولید علم کشورها را. ساالنه گزارش می
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ودوم دنیا بودیم در تولید علم، اال شانزدهم دنیا سال پیش پنجاه 20سال پیش کجا بودیم، االن کجا هستیم.  20

 در تولید علم هستیم. رتبه یک منطقه مال رژیم غاصب صهیونیستی بوده ایران پنجم، االن ایران اول رژیم غاصب

وپنجم دنیا بودیم االن یازدهم دنیا هستیم، در منطقه رژیم غاصب صهیونیستی صهیونیستی چهارم. در هوافضا چهل

ای هفتاد و اول، ایران ششم، االن ایران اول رژیم غاصب صهیونیستی چهارم. دیگر به همین صورت بروید هسته

وم، رژیم غاصب صهیونیستی سوم، ایران سیزدهم، هفتم بودیم االن دوازدهم هستیم. در منطقه مصر اول، ترکیه د

ها دیگر شبهات علم است. بعد شبهاتی را دانشگاه استندفورد االن ایران اول، رژیم غاصب صهیونیستی هفتم. این

شاءاهلل کمتر از یک ماه دیگر از ساز که انانجام داده آن شبهات را هم ما جوابش را دادیم توی کتاب گام تمدن

ی که آقا سومین دستاوردخواهد شد آن جا پاسخ به شبهات دانشگاه استندفورد را هم آوردیم. چاپ خارج 

فرمایند، مقابله رسانی هست. پنج تا مصداق مطرح میفرمایند به اوج رساندن مشارکت مردمی و مسابقه خدمتمی

های نیکوکاری و ، فعالیترسانیهای ملی و استکبارستیزی، مسابقه خدمتهای داخلی، حضور در صحنهبا فتنه

های دیگر دارد، از این هم بگذریم. چهارمین مورد؛ ارتقاء ها هم یک بحثانتخابات. که باز هر کدام از این

خورد. خوب دقت کنید بزرگواران. شما توی ها میآور بینش سیاسی آحاد مردم، این خیلی به درد هیأتشگفت

خواند کشته شد، مردم دید که آمدند به مردم شام گفتند علی داشت نماز میتان بارها این جمله را نقل کرهایهیأت

خوانده. چه اتفاقی افتاده؟ دیگر علی است، امیرالمؤمنین است، تمام عبادات جن چه گفتند؟ مگر علی نماز هم می

شود. تر مینو انس توی یک کفه ترازو، عبادات او که نه، یک ضربت شمشیر او این طرف قرار بگیرد، این سنگی

گویند. خوانده، چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاده که مردم چنین چیزی را میگویند مگر علی نماز هم میمی

داشت، اگر مردم در جهل قرار بگیرند ها هست، معاویه مردم را در جهل نگه میبزرگواران این وظیفه هیأت

ینه بزنیم، هر چه قدر هم گریه کنیم، مردم اگر جهل داشته باشند افتد، هر چه قدر هم بیاییم سکشی اتفاق میامام

شود ها هم میها این گریهشود. گریه که در شأن و فضیلت آن که کسی بحثی ندارد، اما گاهی وقتکار خراب می

ریختند، خب عرض این ها بعد از این که حضرت زینب صحبت کرد اشک نمیخاصیت دیگر، مگر کوفیگریه بی

که معاویه کارش این است که مردم را در جهل نگه دارد. خب این معاویه االن هم هست، آن موقع هم بود. هست 

همیشه تاریخ هم بوده. معاویه زودتر به منطقه صفین رسید، این داستان خیلی داستان عجیبی است، معاویه زودتر 
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گویند آقا دو دقیقه بین ، مسجدی، جایی میایروید یک مدرسهها مثالً شما میبه منطقه صفین رسید. گاهی وقت

نماز یک صحبتی بکنید. این صحبت خیلی صحبت قشنگی است. من خودم دیروز نه، دیروز که قم بودم، پریروز 

رسد، صحبت رواق امام خمینی حرم امام رضا)ع( صحبت بین نماز من همین بود، معاویه زودتر به منطقه صفین می

کند. حضرت هم کند، آب را بر حضرت علی تحریم میقه.. آب را از آن خودش میقسمت استراتژیک یعنی منط

گیرند. این جریان برای معاویه خیلی سخت بوده، فرستند آب را پس میشبانه مالک و چند تا از فرماندهان را می

نامه این هست،  کند.فرستد داخل لشکر امیرالمؤمنین، نامه کار خودش را مینویسد دو خط، میای مییک نامه

خواهد با تغییر مسیر آب همه شما را ای است از برادر خیرخواه شما معاویه میاهلل الرحمن الرحیم، این نامه بسم

شود، افتد نقل مکان، نُقل محافل میای در لشکر علی میتر کنار آب را خالی کنید. ولولهغرق کند. هر چه سریع

گویید بابا آب دست ما هست. مگر گوید چه میکند، میرود سخنرانی میگویند باید برویم. حضرت میهمه می

ها را جمع خواستی ما را به کشتن بدهی. خیمهگویند علی تو از اول هم میتواند این کار را بکند. میمعاویه می

آید خیمه ه میشود، معاویها جمع میشوید. به محض این که خیمهفرماید پشیمان میروند. حضرت میکنند میمی

پذیر، ملت جاهل بازیچه دست دشمنش خواهد بود، هر زند. و این درس همیشگی تاریخ است، ملت شایعهمی

افتد. اش مالک اشتر باشد. اگر مردم توی جهل قرار بگیرند همان اتفاق دوباره میچند که رهبرش علی و فرمانده

آمریکا  ید. ببینید آمریکا وضعش را، دانشگاه پنسیلوانیایامروز سیستم دنیا بر این است مردم را در جهل بگذار

 36تان را بگویید. فقط ای کرده، از مردم آمریکا سؤال کرده گفته سه تا قوه دارید، اسم سه تا قوهیک نظرسنجی

. درصد حتی اسم یک دانه قوه را نتوانستند بگویند 35درصد مردم آمریکا توانستند اسم سه تا قوه را بگویند. 

آورد که نشان مورد را می 500یک کتابی دارد به نام دموکراسی و جهل سیاسی، ایشان بیش از  پروفسور الیاسمین

گوید در وسط جنگ سرد که ناتو به دهد مردم آمریکا توی چه جهل عجیب و غریبی قرار دارند. مثالً میمی

دانستند که شوروی درصد مردم آمریکا می 38گوید فقط رهبری آمریکا این طرف، شوروی هم آن طرف، ایشان می

درصد  38روزه. فقط  33دانید یعنی چه دقیقاً؟ برای کشور خودمان چه جور است، مثالً جنگ جزو ناتو نیست. می

کردند آمریکا و شوروی ها تصور میمردم ایران بدانند که اسرائیل جزو کشورهای محور مقاومت نیست. یعنی این

اهلل و اسرائیل جنگند دیگر. ما فکر کنیم حزبجنگند. حاال آن جا چیه دیگر مییگری میدارند با یک جای د
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شان را ترین دشمنجنگند و پایان جنگ سرد اغلب مردم آمریکا اسم رهبر بزرگدارند با یک کشور دیگر می

بود. خب این تا چه دانستند که میخاییل گورباچف است، فکر کنید آخر جنگ مردم ندانند صدام رهبر عراق نمی

 20ترین جنگ تاریخ آمریکا جنگ افغانستان است، حدود ترین و پرهزینهیک چیز دیگر، طوالنی قدر.. اصالً 

سال است، به نظر شما سه شبکه خبری اصلی آمریکا، چند هزار ساعت به جنگ افغانستان اختصاص داده بود، 

سال،  20ثانیه. توی  3دقیقه و  32سی نیوز، چند دقیقه؟ بیاس نیوز، هم انبیسی نیوز، هم سیبیهم ای یعنی

جنگد، از دانند کشورشان دارد با افغانستان میمردم قرار نیست بدانند. برای همین اغلب مردم آمریکا اصالً نمی

کردن کفه عدالت در تقسیم امکانات عمومی  هیچ جا خبر ندارند. از این هم بگذریم. خب پنجمین مورد سنگین

فرمایند نارضایتی این حقیر از محقق نشدن عدالت، به آن معنا نیست که ما کشور، حضرت آقا اول این فراز می

برای عدالت کاری انجام ندادیم، االن بحث تطهیر پهلوی مطرح است دیگر، ببینید وضعیت زمان پهلوی چی بود؟ 

ای ایران، مشاهدات خودش را در یک مقالهآید می 53این نویسنده سرشناس آمریکایی سال  جرارد فرانس فیس

نویسد کند. در آن جا مینویسد، در مجله هارپر آمریکا هم چاپ میخواهید بدهید میبا عنوان به شاه هر چه می

وضعیت ایران به طور کلی به مراتب بدتر از کشوری مانند سوریه است، که نه نفت و نه ثبات سیاسی دارد. به این 

ای توسعه کشور هرگز تالش جدی نکرده است. ثروت کشور بیشتر به سوی خودروهای شخصی دلیل که شاه بر

و نه اتوبوس، کاالهای مصرفی و نه بهداشت عمومی، و به سوی حقوق سربازان و پلیس کشور، و نه آموزگاران، 

شان سفارش یگرا هستند خیلی به دانشجوهاسرازیر شده است. یک کتابی هست، این اساتید دانشگاهی که غرب

کنند این کتاب را بخوانید. برای این که بدی جمهوری اسالمی را خیلی نوشته. آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران می

مدرن، توی همان کتاب نوشته در این میان شمار افراد متقاضی تحصیل در خارج از کشور رو به رشد بود، در 

قر در نیویورگ بیشتر از شهرهای غیر از تهران بود. اصطالح شمار پزشکان ایرانی مست 50یعنی دهه  1970دهه 

گوید من فرصت نیست از آن رد فرار مغزها، نخستین بار برای ایران به کار گرفته شد، مطالب دیگری ایشان می

دارترین کشورهای جهان سوم ایران یکی از مشکل 1340تا  1330یعنی  1950نویسد در دهه شوم. ایشان میمی

به یکی از بدترین  1350المللی کار در دهه ظ توزیع نابرابر درآمد بود. اما بنا بر گزارش سازمان بینبه لحا

ما جزو بدترین کشورهای جهان سوم بودیم توی توزیع عدالت، سال  1340تا  1330کشورهای جهان تبدیل شد. 
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کرد، بعد شما آمدید همان شت رشد میگویند شاه داتا انقالب دیگر بدترین کشور دنیا شده بودیم. بعد می 1350

ها. ما که نگفتیم آبراهامیان است. شخص بهایی است. همیشه هم بر ضد نظام صحبت گویند اینرشد را.. جوک می

 15های روستایی توسط سپاه دانش تنها گوید به رغم ایجاد مدرسهکرده. جان فُران در کتاب مقاومت شکننده می

شصت درصد مردان و نود  54شدند، در سال از تحصیالت ابتدایی برخوردار می 1350درصد روستاییان در سال 

وشش درصد روستاها برق نداشتند. ایشان دیگر نود 50های دهه سواد بودند. در سالدرصد زنان روستایی بی

ومیر نوزادان مرگگوید ایران هنوز در خاورمیانه بدترین نسبت پزشک، بیمار، باالترین نرخ دهد میحاال ادامه می

گویند اگر انقالب ترین نسبت تخت بیمارستان به جمعیت را دارا بود. این خیلی مهم است که میو اطفال، پایین

 40ما باید ببینیم سیاست اقتصادی شاه مثل کدام کشور بود؟ االن بعد از  شد؟ ما باید چه کار کنیم؟شد چه مینمی

داد.. بگذارید من از روی رسیدیم. اگر فقر را کاهش میاه بود همان جا میسال آن کشور کجا هست، ما هم اگر ش

دی واقعاً نابغه بوده. دی، این فرد هالییک شخصی هست به نام فرد هالیتان بخوانم دقیقاً، اش برایمتن انگلیسی

نویسد ای مییک مقاله 1975زده. خیلی هم قدرت علمی باالیی داشته. ایشان سال زبان دنیا حرف می 13ایشان به 

گوید اگر شاه بتواند همین کند. میاش این جمله را مطرح میشود، ایشان توی مقالهسُن چاپ میدر مجله هات

سیستم اقتصادی را ادامه بدهد، همین جوری که االن سیستم اقتصادی دارد، اقتصادش از اقتصاد هند بهتر نخواهد 

بکنیم اقتصادش پشت سر اقتصاد مکزیک قرار خواهد گرفت. یعنی اگر انقالب  بود. و اگر خوشبینانه بتوانیم بررسی

شود بفرمایید االن اقتصاد مکزیک چیه؟ واضح است، این شد اقتصاد ما مثل اقتصاد مکزیک بود. خب حاال مینمی

ت اگر ترین حالدرصد مردم مکزیک زیر خط فقر مطلق قرار دادند. یعنی خوشبینانه 46خط فقر مکزیک است، 

کنم. البته شما شد ما نیمی از مردم زیر خط فقر بودند. حاال این که االن چه قدر هستند عرض میانقالب نمی

وار هستید، کالً روحیه خود بگویید االن بیشتر هستند، نگرانی نیست. چون کل مردم ما.. البته شما که بزرگ

روحیه مردم خیلی توی دنیا مقاله نوشته، شاخصه رضایت  پنداری زیاد دارند. ما.. اصالً برای این جریانبدبخت

شان راضی نیستند. بعد خیلی برای دنیا این های آخر دنیا هستند که از زندگیاز زندگی مردم ایران جزو رتبه

اش رشد اول دنیا را دارد طبیعتاً باید بحث عجیب است. که چه جوری یک کشوری که مثالً شاخصه توسعه انسانی

اش هم اول باشد توی  دنیا. چه جوری است که آخر است ایران؟ طرف ده تا کارخانه هم دارد از زندگیرضایت 
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کند. یعنی کالً هم این جوری هستند. چند روز پیش یک بنده خدایی داشت باز هم خودش را فقیر تصور می

قا االن نان نداریم بخوریم. گفت آکرد، میها. داشت با یک گروهی صحبت میگفت آقا من فقیر هستم و اینمی

زمان شاه همه چیز بود. بعد یک ده دقیقه گذشت وسط صحبتش گفت که.. پیر بود گفت آقا من البته افراط هم 

ها جگر خوردم، ظهر و شب هم کردم، توی این سن چهار روز، خیلی حالم مساعد نیست. سه روز است صبح

گویم خودش را فقیرترین آدم ایران ط کردم توی کارهایم. میگوشت سیخ برایم آورده بودند خوردم، خیلی افرا

اللهی، چه غیر ای کالً تفکرات چه حزبداند. همه هم این جوری هستند، کالً مردم به خاطر تبلیغات رسانهمی

اللهی من فقط توی این دو سال باالی هزار تا جلسه داشتم دیگر. جلسات هم که شوخی نیست. جلساتی حزب

دهد دهد. فحش میکنی طرف یک راست فحش به تو میشینیم که منبر برویم. جلساتی که از نظام دفاع مینکه نمی

طلب اش، یعنی شما تصور کنید من هفته پیش توی جمع سیصد تا استاد اصالحفرستد، انقالبی و ضدانقالبیلعنت می

تان به من نگاه کنند بگویند بله چه قدر نظامها بنشینند علوم پزشکی من سخنرانی داشتم. خب شما تصور دارید این

اللهی هم همین جور. او هم همین جور.. شما دهم. توی جمع حزبگوید من جواب میکار کرده. او یک چیزی می

دهد یعنی فضا را سیاه جلوه میگویند، اصالً فضای رسانه فضای سیاهی است. کنم. عموم دارند میرا عرض نمی

ترین ترین خیانت است، همان کار را فرانسه انجام بدهد بزرگالمی انجام بدهد بزرگیک کاری جمهوری اس

زند، خدا رحمتش کند خیلی بد است، توی ایران نباید این خدمت است. دقیقاً همین است. یک نفر از سرما یخ می

توی آمریکا از سرما یخ زدند، توانید بفرمایید پارسال چند هزار نفر اتفاق بیفتد، یک نفر از دنیا رفت، خب شما می

گویم نباید نفر توی ایران از گرما فوت کردند، باز هم می 4هزار نفر، یک نفر حاضر شد بگوید. پارسال تابستان  8

هزار نفر توی آلمان و فرانسه و انگلیس از گرما مُردند. اصالً بحث اختالس،  4این اتفاق بیفتد ولی بابا نزدیک به 

ای سه هزار میلیارد به نظام فحش داد، من فقط سؤالم از مردم این بود که آقا سه هزار میلیارد هر کسی توانست بر

امیر خسروی را گرفت مردم فهمیدند. یعنی جمهوری اسالمی کار  آفریددید؟ وقتی که قوه قضاییه مهرا از کجا فهمی

اهلل گویند بارکتوی فرانسه بگیرند همه می گر راخوبی انجام داد که گرفت، یا کار بدی انجام داد؟ اگر یک اختالس

گویند  اسالم. ما در غرب مسلمان ندیدیم و اسالم دیدیم، در ایران مسلمان دیدیم و اسالم ندیدیم. بعد این را می
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گویند گویند دیدی همه دزد هستند. نمیگوییم خب توی ایران هم یکی سه هزار میلیارد خورد گرفتند او را. میمی

 ا؟همین ر

 

 ـ ؟؟؟

 گرفتند یا نگرفتند؟ 

 

 ـ چه فایده دارد گرفتند؟

آفرین امیر خسروی را گرفتند، سه هزار میلیارد را پس گرفتند، هزار و دویست هان چه فایده دارد گرفتند. مه

آفرین امیرخسروی را هم اعدام کردند، جمهوری اسالمی باید چه میلیارد برگشت، مه 4200میلیارد جریمه شد، 

 کرد که نکرد؟می کار

 

 ـ ؟؟

 پس حکومت امیرالمؤمنین هم حکومت چیز نبود دیگر، اسالمی نبود.

 

 ـ ؟؟

 البالغه برای اختالس هست یا نیست؟ حکومت امیرالمؤمنین اسالمی بود یا نبود؟ یک سوم نهج

 

 ـ ؟؟

 نیست.گوید سیستم مشکل ندارد. فساد سیستماتیک که اصالً سیستم مشکل ندارد، آقا دارد می

 

 ـ ؟؟
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کنند که. من عرضم این بود که اگر ایران اختالس بکنند بد ها اختالس میکنند اینبله من که نگفتم کار خوبی می

 است، خارج اختالس بکنند بگیرند خوب است..

 

 ـ ؟؟

 تان درست. حاج آقا نظام اسالمی هست. آیا حکومت امیرالمؤمنین هم اسالمی بود یا نبود؟ شما حرف

 

 ؟ـ ؟

مان این هست که جلوی فساد حکومت امیرالمؤمنین اسالمی نبود. باشد دیگر پس عرضم این است که ما وظیفه

را بگیریم، وقتی فساد شد با آن برخورد کنیم. قبول.. من عرضم همین است، آیا با اختالس برخورد شد یا نشد؟ 

 حتی همان یک مورد. 

 

 ـ ؟؟

 باشد. باشد..

 

 کند..کند االن برادر فالن آقا اختالس میمیاین با آن جا فرق  ـ

 همان برادر فالن آقا را گرفتند یا نگرفتند. 

 

 ـ ؟؟

 گرفتندش. باشد..

 

 ؟؟ ـ



 یحجة االسالم راج

 

14 

 

شنوند که خودشان بخواهند. االن حاضرم نظرسنجی بکنم، از باشد چشم. بله گفتند ولی مردم آن چیزی را می

 امیرخسروی اعدام شده؟ دآفریدانند مهاللهی چند درصد مردم میهمین جمع حزب

 

 ؟؟ ـ

 دهد او را. خاوری فرار کرده، پلیس اینترپل نمی

 

 ـ ؟؟

 ها را برد؟ کی گفته پول 

 

 ـ ؟؟

 حاج آقا این چه حرفی است. عبدالمالک ریگی را روی خاک ایران گرفتند. 

 

 ـ ؟؟

گفتم چون حرفم ثابت بشود. شما روی منبر هایی که این را فقط گفتم که حرفم را ثابت بکنم. تمام اینباشه باشه. 

 آییم ..شد. بعدش میگویید حکومت اسالمی یعنی حکومت امیرالمؤمنین که اختالس نمیمی

 

 ـ ؟؟

 یک لحظه، یک لحظه اجازه بدهید.

 

 این حکومت اسالمی نیست. ـ

آن برپایه اسالم صد درصد این حکومت اسالمی است. حکومت صددرصد اسالمی است این جا. حکومت قوانین 

 شود. هیچ کاری هم ندارد.است. اگر بر ضد اسالم کار بشود با آن برخورد می
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 ....ـ قانون بانکداری

داری اسالمی نیست. با حکومت اسالمی نیست دو تا اش هم شورای فقاهت دارد. ببینید حاج آقا بانکبانکداری

این هست که این حکومت حکومت اسالمی است. این بحث است. حاج آقا باید بشود که باید بشود، ولی حرفم 

هایش اسالمی نیست این دو تا بحث مجزا است. مثل این که توی خیلی از زمینه اش بعضاً فرمایید بانکداریکه می

بگویید صدا و سیمای ما اسالمی نیست، بابا صدا و سیما اسالمی است ولی توی بعضی از مصادیق به اسالم عمل 

 دو تا با هم متفاوت است.  کند. ایننمی

 

 ـ ؟؟

 کند. شما باید.. عموماً هم شما توی هر استانی مسئولیت دارید. خب حاال من که نباید جواب بدهم که چرا نمی

 

بینیم، زند اصلح انتخاب کنید میکنیم. وقتی رهبر فریاد میـ ؟؟؟؟ ما ملت مقصریم وقتی این انتخابات بد می

مان شود، وزرایکفایت میمان بیکنیم، مجلسآییم برخالف رهبر عمل میعقل داده ولی میشنویم، خدا به ما می

 شوند..کفایت میبی

 

دست شما درد نکند. یک نکته دیگری هم بگویم برای ذهنیت کشور خودمان. چند ماه پیش یک تصویری آمد 

بزرگواران دیدید، معموالً هم این مطالب را بیشتر پی زندان اوین. احتماالً هم شما آیتوی فضای مجازی از وی

نکن که تا  توی مدارس گفت دوازده تا مدرس آهنگ اکنند برای هم. مثل مثالً ساسی مها فوروارد میاللهیحزب

 2030اللهی این را فوروارد کردند برای هم. که آقا ببین سند اللهی و غیر حزبساسی مانکن گذاشتند  تمام حزب

تا مدرسه مداحی اربعین گذاشتند  900اش اتفاق افتاده. روز قبل از اربعین شود، این کشور فروپاشیرا میدارد اج

اللهی حاضر شدند این را پخش بکنند؟ چند تا پخش کردید؟ آن را ولش کنید. یک تصویری آمد از چند تا حزب

دازه همین جا، اندازه همین سن این جا. پی زندان اوین. مشخص بود زندان است، یک جایی بود تقریباً انآیوی
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دانم بزرگ، همه این نمی دی مثالً ایاین مشخص بود زندان است، میله داشت، مبلمان خیلی شیکی داشت و ال

دادند. گرها اجاره میمیلیون تومان به اختالس 350جور چیزها، آن جا بود خیلی خوشگل بود. این را ماهانه 

روز چه قدر نظام فحش خورد، درست.. چه قدر نظام فحش خورد. هر کس توانست خب توی فضای مجازی چند 

کردیم توی کشورهای فساد را داشتیم بررسی می ...مان رسیدیم به بحثفحش داد به نظام، ما داشتیم توی پژوهش

یدیم مختلف. فساد در ایران با کشورهای مختلف که اختالفش چه جوری است؟ یک دفعه به این تصویر که رس

گرها سوییس توی آن زندان هستند. ما هم ساده دیدیم این تصویر زندان دزدهای سوئیس است، یعنی اختالس

های زیر آن را بخوانید. دانستیم این را گذاشتیم توی فضای مجازی. من دوست دارم شما بروید کامنتچه می

گذارد که بعدش بیاید دها را کنار معتادها نمیگویند یک کشور متمدن، دزاهلل این را میاولین کامنت چیه؟ بارک

ها آیند جدا از دزدی معتاد هم شده باشند. باز یکی دیگر آمده نوشته به اسالم آنها وقتی بیرون میدانم ایننمی

 شانهای قوم هستند باید تکریمگرها بزرگکنند، پیامبر گفته بود بزرگ هر قومی را اکرام بکنید این اختالسعمل می

دهد. باز دوباره.. اصالً همین جوری.. هر کاری جمهوری اسالمی شان میبکنید. ایران چی، توی تلویزیون نشان

ها ها و اینسوزی کالیفرنیا خب خانهانجام بدهد بد است. هر کاری غرب انجام بدهد خوب است. توی همین آتش

سای جمهور آمریکا بود، آمریکا ؤه یکی از رگرفت کتابخانخیلی آتش گرفت. یکی از جاهایی که داشت آتش می

ها و هر ها و برگای که بود، علفآمد به خاطر این که این جا آتش نگیرد، چند هزار بز را فرستاد دور این خانه

ها. حاال اگر ای انجام دادند ایناهلل چه کار خالقانهگویند بارکچه بود خوردند. که آتش سرایت نکند. همه می

اند خب تراکتور بردارید زمین ها دیوانهگفتند اینکردند؟ همه میدادند چه کار میرا توی ایران انجام می همین کار

کنید شما؟ آیا این جوری هست یا نیست؟ توی ذهن ما این هست جمهوری اسالمی را بکنید.. این کارها چیه می

گر بزنم، همین فقر را نشان بدهم بحث تمام. آن طرف هر کار بکند خوب است. یک مثال دیهر کار بکند بد است. 

 یکی از چیزهایی که ..

 

 ؟؟ ـ

 دستاوردهای نظام را واقعاً بگوییم دیگر. واقعیت دستاوردهای نظام را بگوییم که نظام چه کار کرده.
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 ـ ؟؟

 دانم حاج آقا، من کی گفتم..نه شما که می

 

 ـ ؟؟

کنند، گوییم یک ایراد کوچک را چنان بزرگ مین همین است. ما میماایراد هم دارد. قطعاً همین است ما هم حرف

شود با وجودی فرمایند دیگر، ایراد کوچک به عیب بزرگ جمهوری اسالمی تبدیل میآقا توی بیانیه گام دوم می

گویند آقا این چه کشوری است شما دارید؟ آیند میکه بعضی جاهایش خوب است. یعنی این کار عیب نیست. می

یکی شانس آورد رهبر  سال است انقالب کردید، هر کسی رئیس جمهور شد دوره بعد رد صالحیتش کردید؟ 40

شد، یکی هم شانس آورد شهید شد. بقیه همه رد صالحیت شدند، بابا این خوب است یا بد است؟ االن من 

گوید آقا خوب بودی تأیید صالحیتت اش، میجمهور قبلیخواهم این را بدانم. این که نظام تعارف ندارد با رئیسمی

هر کسی به یک « حب الدنیا رأس کل خطیئه»کنیم. سال مسئولیتت فساد کردی رد صالحیتت می 8کردیم، توی 

مان این است این کنیم، حاال ما حرفکند. رد صالحیتت میرسد خودسازی نداشته باشد فساد میمسئولیتی می

پس برای همه جا بد است دیگر، بسم اهلل الرحمن الرحیم کره جنوبی، خوب است یا بد است؟ اگر بد است خب 

جمهور داشته، نه تایش به جرم اختالس و به جرم تمام این جور چیزها تا االن یازده تا رئیس 1968از سال 

ز خوبی ها بیایند. حاال حرف این است که این چیشان عزل شدند یعنی یا عزل شدند یا دوره بعد نتوانستند اینهمه

شود بد. کار ندارم حاال فقر را من بگویم شود خوب، اگر ایران باشد میاست یا چیز بدی است. اگر کره باشد می

کنند، این سبد آیند یک سبد کاالی مشخصی را انتخاب میو بحث را تمام کنم. ببینید بزرگواران فقر توی دنیا می

گویند حداقل رج تحصیل، خرج بهداشت، در یک کلمه میکاال چیست؟  اجاره خدا، آب، برق، گاز، سوخت، خ

ها نیازهای یک انسان برای زندگی، درست.. این را توی همه دنیا هیچ کاری هم به قیمت و ارزش پول و این

، 2/14درصد، زیر خط فقر، فرانسه  12توانند این سبد را تهیه کنند. آمریکا ندارد. چند درصد یک جامعه می

 18درصد زیر خط فقر هستند، ژاپن  50سالش  65، کره جنوبی افراد باالی 7/15، آلمان درصد 19انگلیس 
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درصد مردم ایران زیر خط فقر بودند، این هم گزارش  46درصد، این گزارش بانک جهانی از زمان شاه است. 

سال  6 سال پیش فقر را چه جوری کاهش داد؟ ما 6بانک جهانی از وضعیت االن است. جمهوری اسالمی تا 

درصد رسیدیم، گزارش کیهان و رجا نیوز نیست، گزارش بانک جهانی است. یعنی جایی که دشمن ما  1/8پیش 

است  2016هست. ما از شش سال پیش فقط فقرمان افزایش پیدا کرده. آخرین عددی که بانک جهانی دارد سال 

اتفاق افتاد. یعنی فقر قطعاً از این عددش  2017سال اتفاق افتاد سال  40متأسفانه بیشترین تورم و گرانی که توی 

رساندیم. تفکر غربی همان  1/8سال پیش فقر را به  6خیلی باالتر رفته. ولی باالخره حرف ما این هست که ما 

تواند ایران را هم بیچاره کند. این هم دسترسی مردم ایران طبق طور که غرب را بیچاره کرد، همان تفکر غربی می

گوید ها که هر دهه بهتر از دهه قبل بوده. این هم گزارشی است که میاری بولمبرگ به دسترسیگزارش خبرگز

ها را افراد متوسط قرار داد. یعنی کاری که جمهوری اسالمی جمهوری اسالمی فقر را، افراد فقیر را کم کرد و آن

از این مورد بود. دیگر حاال بقیه.. مثالً  هایی که زیر خط فقر بودند آورد گذاشت باالی خط فقر. اینانجام داد این

 ششمی..

 

 ـ ؟؟

درصد توی  1/8ولی چیزی که عجیب است، از درصد شده.  17گزارشی که بانک جهانی رسمی نداده ولی ظاهراً 

درصد.  25درصد خیلی عجیب است و اگر این الیحه امسال تصویب بشود فقر را بروید باالی  17سال بشود  6

 ه امسال تصویب بشود تمام است کار. این الیحه بودج

 

 ـ ؟؟

ای است توی ایران، خیلی خب دموکراسی یعنی چی؟ مردم اختیار دارند. نگاه کن حاج آقا اصالً چیز خیلی ساده

جمهور خواهید رأی بدهید. مردم به یک رئیسخواهد به هر کسی میتان میگویند مردم دلراحت است. به مردم می

گویند آقا اختیار دارید مجلسی انتخاب کنید که بینند که آقا این خوب نیست. میدو سال بعد میدهند. تا رأی می

جمهور را انتخاب جمهورتان را بردارد. خب باز این کار را انجام ندادید دوره بعد اجازه دارید آن رئیسرئیس
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رخورد بکند، خیلی چیز راحتی است توانید انتخاب بکنید که بیاید بنکنید، باز انتخاب کردید. یک مجلسی می

 گیرید.دانم چرا شما سخت میاصالً نمی

 

 ـ ؟؟

 دیگر مجلس است دیگر. مجلس اختیار دارد دیگر. 

 

 ـ ؟؟؟

کند. جمهورش را که هیچ وقت عزل نمی نه حاج آقا ولی نظام همان جور که قدرت دارد حکمت هم دارد. رئیس

 چرا؟ چون اختیار داده به مجلس.

 

 ـ ؟؟

آید او را  عزل جمهور است مجلس عزلش نکرده که شورای نگهبان نمی رد صالحیت کسی که خودش رئیس

 بکند. این که یک چیز معلومی است دیگر. 

 

 ـ ؟؟

گوید این یازده آید میکند. شورای نگهبان میجمهور انتخاب میبرای چی ردش بکنند. مگر شورای نگهبان رئیس

ها دارند، مردم خودتان انتخاب کنید. دموکراسی همین باید داشته باشد را کف آن را اینجمهور تا شرطی که رئیس

 گیرید.است دیگر. بابا چرا سخت می

 مان راضی و خوشنود شده باشد..از مطالبی که شنیدیم قلب حجة ابن الحسن از همه شاءاهلل از مطالبی که گفتیم،ان

 

 ؟؟ ـ
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السعداء، سعداء دات آی  نسئل اهلل منازل الشهداء و معایشة ن فایل سایت سعداء،خواهید همیاین فایل را اگر می

ستاگرام است، سعداء آندرالین هم بله و ایتاء و سروش نآر ای توانید تهیه بفرمایید. سعداء دات آیآر این را می

توی همان سایت هست. یک  هاگرافی و همه اینتوانید آن جا بگیرید. صوت و اینفوگرافی و ایموشنهست که می

 صلوات دیگری ختم بفرمایید.

 پایان.


