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 بسم امیحرلا نمحرلا هلل 

ن   الحمد هلل و الصالة و السالم عیل رسول هللا و عیل آله المعصومی 
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 ید... جهت تعجیل در ظهورش و سالمتی وجود نازنینش از هر گزندی صلوات ختم بفرمای

م بحتی را  چند سایل است که دهه محرم من توفیقی دارم به همت روحانیت سازمان عقیدتی و سیایس محبی

ن صبح نشییط و  وها عوض یم شوند، ویل به هر صورت توفیقی است که در چنی  تان داشته باشم گرچه نب  محضن

از فرماندیه به همت این بزرگواران با صفاتی فرصتی را محضن شما باشیم. امسال هم از روحانیت سازمان ، هم 

 فرصتی پیش آمده که با شما گفتگوتی داشته باشیم. 

همه زمان ها و همه مکانها به آن نیازمندند و به نظرم توجه الزم به این  همگان در  گاه برخن موضوعاتی است که

ن است.  نامه ریزها هم از جمله حکومت  کشور خودمان ...مشکل بر موضوع نشده و مشکل حکومتها هم همی 

ن است که به این نکته توجه نیم کنند؛  و لذا یم بینید وضع دنیا وضع خوتر نیست؛ کشورها ممکن است همی 

متفاوت باشند و درجات مشکلشان متفاوت است ویل هیچ کشوری نیست که این مشکل را نداشته باشد، همه به 

ند ، با این اوصاف موضویع که به ذهنم رسید بحث اخالق است و رعایت آن است و بحث اعتقاد  نویع درگب 

و با هم لصیق یم شوند و لذا وقتی اخالق دو موضوع به هم یم چسبند، اما ییک حساب یم شوند؛  است؛ البته این

فحشا و خودخوایه و استثمار یم رود پشت رسش فساد یم آید و وقتی اعتقاد یم رود، پشت رسش فساد یم آید.... 

 یم آید ... 



ود که چه شده که این ووری شده که وقتی در جریان قضیه افغانستان و وضعیت امروز آن، انسان به فکر فرو مب  

 شان  به این شکل است؟! وضعیت کشور چرا آن یم شوند و یا  ز باند بلند شود عده ای آویزانهواپیما یم خواهد ا

یا عده ای یم آیندکه در کشورشان بذر نفاق بپاشند من معموال سیع یم کنم بحث سیایس نداشته باشم ویل گایه 

د و جالب هم این است که این دندان پیش یم آید، حکومت آ ن ببر مریکا بیست سال قبل یم خواهد والبان را از بی 

ون نیم آورد.  البته چنان چه آمریکا بتواند این کار را هم بکند، انجامش نیم دهد و والبان فاسد شده را از ریشه بب 

ی را در منطقه یم گذارد تا بعد را حذف نیم کند!!  ن به عنوان جای پا بتواند استفاده   به هر حال آمریکا یک چب 

همه دست ارتش و سیاست و منابع افغانستان، م نبض افغانستان را دست گرفته... بعد آمریکا،  آمده تماکند.... 

ن دندان فاسد شده بیست سال مردم را   حکومتی است که خود آمریکا آن را بر رسکار آورده است.  و از وریق همی 

ن بردند و از ورفن فساد در بدنه حکومت... از یک ورف امنیت ؛.... کشتند  یا اختالف که همه افغانستان را از بی 

ن اعتقاد و اخالق در جامعه است.  ن رفیی توانند با هم حتی یک اقلیت مهم نیم این ها تجسم و نمونه عیتن از بی 

 یم آید، ناتواتن یم آید.نتیجتا این که یک 
ی

ارتش سیصد و پنجاه توافق داشته باشند.وقتی فساد و به هم ریختیک

انداز نتوانست مقابله کند؛ هزار نفره نیم تواند د ربرابر والبان مقاومت کند؛   ریشه یاتر به اندازه ده تا تک تب 
وقتی

سید؛ هم کیس که این دندان فاسد را در منطقه بافی یم گذارد )آمریکا( ، هم خودوالبان....لذا یم کنید به فساد مب 

در کشورخودمان ما مشکل کم یم کنید به اخالق یم رسید؛ دنیا مشکلش اخالق است. همه این ها را که نگاه 

 سفید نماتی یم کنند ....من نیم خواهم سیاه نماتی کنم؛ سیاه نماتی کار دشمن است اما سفید نماتی 
نداریم؛ برخن

ن داشت که مشکالت به هم کار دوست دانا نیست؛ فارغ از سیاه نماتی و سفید نماتی کشور مشکالتی دارد و امکا

ه خاور نبوداعتقاد ریشه این موارد بعمق ماجرا را که نگاه میکنیم به خاور نبود اخالق است. این حد نباشد.... 

آمنوا  وعملوا  آمده استبار در قرآن  دهها است؛ لذا قرآن را نگاه کنید، من یادم نیست یک زماتن شمردم، 

یزد؛اعتقاد یعتن الصالحات....  یعتن ییک اعتقاد است و دیگری عمل صالح اصال اگر اعتقاد برود این خانه فرو مب 

باور به این که من در محضن خدا هستم، کارم ثبت و ضبط یم شود، اگر هیچ کس هم نیست، خدای من هست، 



ة اال احصاها....هاعتقاد به این که من نامه عمل دارم،  ة و الکبب  ن زمیتن که من و شما روی آن الیغادر صغب  می 

داری یم کند؛ شاید اگرصد سال پیش یم گفتیم این مطلب را باورش مشکل بود، اما االن هم نشسته ایم،  فیلمبر

ن با موبایل چه تفاوت دارد؟ این را بشر درست کرده، آن را خدا خلق کرده  جای مسخره کردن دارد؟االن این زمی 

ن صحبت یم کند، 3411یومئذ تحدث اخبارها... است.  ن از آن چه بر روی آن  سال پیش خداوند فرمود زمی  زمی 

ا یره و من یعمل مثقال ذرةاتفاق افتاده صحبت یم کند...بعد یم فرماید: فمن یعمل مثقال  ا یره ...  ذرة خب  یعتن رسر

ن دارد ثبت یم کند این روی سخن با کیس است که اعتقاد داشته باشد...  عتقد باشد که دو اگر مقران یم فرمایدزمی 

ن دست و پا و پوست و ...همه این ها فرشته ثبت و ضبط یم کنند کارهای ما را....   ماموراناگر معتقد باشد که همی 

ن را یم آورند، منکر یم شوند،  ن علیه تو دارد خداتی اند...روز قیامت وقتی متهمی  به او خطاب یم شود که زمی 

ن مامور تو ه به او گفته یم شود که فرشته ها اعمال تو را ثبت و ضبط کرده ست!! شهادت میدهد، یم گوید: زمی 

بعد امام علیه السالم یم فرمایند: این جاست که خود بدن به سخن در مامور تو هستند!!  ،اند؛ یم گوید: فرشته ها 

ما پا و دست را  قران یم گوید الیوم نختم عیل افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون.... یم آید. 

یا در جای دیگری یم گوید: و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا؟ قالوا انطقنا هللا الذی انطق   به زبان در یم آوریم... 

....حتی مجرم به پوستش یم گوید چرا شهادت یم دیه؟ یم گوید من دست خودم نیست؛ خدا مرا به  ئ کل یسر

 سخن در آورده است.. 

ممکن است قهر و آن نیاز دارد یا حکومت ها به آن نیاز دارند، ییک اش اعتقاد است.... ببینید آن چه را بشر به 

ن مثل اعتقاد نیست؛  ن غلبه هم کار کند اما هیچ چب  حتی اگرمواظب هم نباشد، که گایه اوقات انسان بلغزد، همی 

 اعتقاد انسان را نجات میدهد... 

از یم  رفتیما اتوبوس به قم یم من یک خاوره تعریف کنم و آن این که در ایایم که ب برخن راننده ها که از مبدا شب 

ن هاوقتی به شهر قم یا نزدییک های شهر قم که  امدند، اهل نوار و موسیقی و فالن آهنگ ها بودند ، اما همی 

ن که رد یم شدند با ز دوباره روشن یم   ت معصومه و همی  ام حضن سیدند، آن را خاموش یم کردند به احبی مب 



ببینید این رگه های اعتقادی هست که خودش را به این شکل نشان میدهد وارزشمند است و به هر حال ، کردند 

 یکجاتی نتیجه خواهد داد.... 

بشر برای مسائیل از این دست مثل اعتقاد حساب باز نیم کند نه در جای خایص در این باره اسناد باالدستی 

به هر حال مشکالتی داریم  و لذا یم بینیم بشر گرفتار است... هست نه در سازمان ملل مطلتر در این باره هست، 

و بخیسر هم به عمل عتقاد بر میگردد.... که نیم توان انکار کرد به هر صورت این ها یک قسم عمده اش به ا

واخالق ؛ یعتن هم آمنوا یک مقدار یم لنگد هم عملوا الصالحات یم لنگد..البته وقتی باور برود عمل هم یم 

واین وور نیست  نیاز همه ما ست بنده که محضن شما صحبت یم کنم بیش از همه نیاز دارم که عمل کنم.. رود... 

و باید در شود او نیاز به اصالح داشته باشد گاه خود رسهنگ هم نیاز به اصالح داردکه اگر یک متهم دستگب  یم 

ند... همه شئون و همه وبقات،  ما االن مشکل عمده ای که داریم در خانواده همه اخالق را در نظر بگب 

ون به داخل خانه ها کار بسیار اشتبایه است... هاست...  ید مشکالت در مقام تشبیه انسان باتشی مشکالت بب 

ون را ومسائل کاری را به حیطه خانواده راه ندهد...  ون را همچون لبایس تعویض کند و مسائل بب  معتن این بب 

وع کنیم تا به مردم برسد....   حرف ، این است که ما باید حوزه اصالح رفتاری را از خانواده رسر

که باید مراعات شود تا دیگران همینطور باید حدو حدود را رعایت کرد، یک متهم و یک محکوم هم حقوفی دارد  

این جریان ادامه دارد و باید حقوق همه در همه سطوح و با همه وضعیت رعایت شود...و رعایت اخالق نکته 

 اصیل این قضیه است. 

ود هر  اهه مب  چند یم خواهد که بحثهای حقوفی مطرح شود، اما باز جای خایل تا بشر به این جا نرسد ، به بب 

ن پر نیم کند ....  هر چند سیاستمداران راجع به مسائل مختلف جهان جلسه بگذارند ویل اعتقاد واخالق را هیچ چب 

ن هست که  ود و اوضاع همی  تا وقتی که بشر اعتقادش درست نشود و اخالقش اصالح نشود، کاری پیش نمب 

یف است، انشاهست!!  همه هللا شما بزرگوارید و در واقع فرمانده اصیل شما امام زمان عجل هللا تعایل فرجه الشر

امام زمان رعایت شأن فرمانده شود....  ما رسباز امام زمانیم و رسبازی ادب دارد، ادب رسبازی به این است که 



فتار با خان واده با مسلمانان با مطلق انسان یم خواهد رسباز مودب یم خواهد، امام زمان رسباز اهل نماز و خورسر

... 

و هدیه کنیم به امام زمان علیه  تا آخر عمر  دو رکعت نماز بخوانیم هرروز  یک پیشنهاد هم دارم و آن این که

السالم و امام هم تر جواب نمیگذارند  امام هم ناقیص ان را برورف یم کنند و نگاه عنایتشان متوجه نمازگزار 

این کشور کار نداریم که مشکالتی دارد به هر حال کشور امام زمان این نگاه اعجازها یم کند... خواهد شد  و 

ن در آن برده یم کشوری است که در آن نام امام زمان برده یم شود.... است.  المومنی  کشوری است که نام امب 

 شود. 

دهد و قیامت مشمول شفاعت اهل بیت امیدواریم خداوند متعال همه ما را در دنیا از رسبازان امام زمان قرار 

امیدواریم خداوند ند به همه توفیق دهد، درراستای اهداف اسالم وقران، حرکت کنیم؛ او قراردهد؛انشاهللا خد

 و آل رکت صلوات بر دمحمذهن های مسئوالن را به حل مسائل هدایت فرماید، راهکارها را به ذهنشان بیندازد به ب

 .دمحم


