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 راهفرهنگیکج

کار فرهنگی مهم ترین کار است زیرا مهم ترین آدم ها مسئول آن هستند. مهم ترین آدم ها انبیا بودند. انبیا و اوصیا 

زنند  کارشان فرهنگی بود. اگر کار فرهنگی کج برود خطرناکترین کارهاست. خداوند به کسانی که ضربه اقتصادی می

)وای به کم فروشان( و به کسانی که در جامعه ناهنجاری به وجود  »ویل للمتففین«فقط یک مرتبه فرموده است: 

زنند( اما به کسانی  )وای به کسانیکه به دیگران نیش می »ویل لکل همزه«آورند. فقط یک مرتبه فرموده است:  می

سه مرتبه فرموده: ویل ویل ویل  87در سوره بقره آیه  که در کار فرهنگی خالفکارند سه مرتبه فرموده است: ویل

 یعنی وای وای وای به حال کسانی که در کار فرهنگی کج بروند.

خواهی افراد را جذب  قران کد داده است و فرموده اگر میبرایجذبافرادچهکاریانجامدهیم؟

شوند. امام حسین )ع( چطور خاکستری ها را جذب کرد؟ روز  کنی خودت آدم خوبی باش، مردم جذب می

زنند. باید بریم توی خط امام حسین  خورند سینه می خونن و روزه می عاشورا همه مردم حتی اونایی که نماز نمی

نه جامعه شناسی نه روانشناسی نه ایدئولوژی و نه عرفان. من در عمرم یک دقیقه فلسفه نخوندم، یک دقیقه 

 سالمه یک لحظه هم پشیمون نشدم. 87عرفان نخوندم تا االن هم که 

)اگر اهل ایمان و عمل صالح باشید مردم شما را دوست دارند(. اگر  »آمنو و عملو الصالحات...«قران می فرماید: 

مردم ما را دوست نداشتند، باید بگیم خدا به ما دروغ گفت و به وعده خود وفا نکرد یا میشه گفت آمنوی ما لغو 

شده یا علیات صالح ما لغو شده. چون خدا قول داده اگر ایمان و عملت درست باشد مردم دورت جمع می شوند. 

گوید( یا آمنوی ما  حاال اگر مردم دورت جمع نشدند سه راه دارد، نعوذ بااهلل یا خدا دروغ گفته )خدا دروغ که نمی

 درست نیست یا عمل صالح ما درست نیست بنابراین راه محبوبیت، خودمان هستیم.

مرید کسی نشوید وقتی رنگ گرفتید دیگران رنگ ها را فراموش می کنند. مثال بنده آخوند شدم خیلی از افراد 

آیند. باید یه  از آخوند بدشان می آید به حق یا ناحق کاری نداریم از این لباس خوششان نمی آید دور ما نمی

خواهی آقاشون بشی می خواهی روی مغزشان کار کنی شما باید کار صالح  جوری باشه مردم احساس نکنند می

 شوند. انجام دهی آنوقت خود مردم جذب می

۱ 



 روراستباش! مغزقرآن
امام خمینی )ره( نه حزب داشت، نه ایدئولوژی 

گفت، نه جهان بینی گفت و نه درس اخالق گفت 

پس چطور مردم را جمع کرد؟ آنهایی که یک عمر 

گفتند جاوید شاه دور امام جمع شدند، آنهایی  می

دادند بخاطر  شان را به برادر خود نمی که دوچرخه

امام رفتند جبهه و جان دادند. همین عزیز حججی، 

طور  ها از کجا پیدا شدند؟ کتاب خواندند؟ این این

نیست. مشکل ما این است که کار فرهنگی هم 

برایمان دکان شده. محور کار فرهنگی قرآن هست 

های بنده و امثال بنده؟ محور باید قرآن  یا کتاب

باشد. قرآن باید جدی گرفته شود در مملکت ما 

قرآن جدی نیست. بیست تا قاری های بین الملل 

آمدند اما یک مفسر بین الملل نیامد. ما پولی که 

کنیم خرج مغز قرآن  خرج پوست قرآن می

فرماید: مست سر نماز نروید و  کنیم. قرآن می نمی

گویید. محور کار فرهنگی  بدانید چه چیزی می

من چهار سال به قول شما ایدئولوژی و جهان بینی گفتم به 

صورت مجانی حاال شما به هرحال یه کبابی آبعلی، مشهدی، 

کنند البته گاهی. اما ما  هتلی گاهی یه پذیرایی ازتون می

چهار سال مجانی این کار را کردیم ما حتی یه اشکنه به آنها 

ندادیم آنها هم به ما ندادند، شاگردای تربیت شده بنده 

رفتند دیدار عالمی و برگشتند آن عالم آیت اهلل آقا شیخ 

یحیی انصاری دارابی بود، وقتی برگشتند گفتند آقای قرائتی 

رکباهمدیگهصحبتآقا اونه یعنی تو برو گم شو. 

من به مسولین هم گفتم من رک حرف خواهم زد   کنیم

های تلخی خواهید شنید. زیرا از بس شما  آماده باشید حرف

گفتید حجت االسالم یار امام خوش آمد یار امام خوش آمد 

و منم به شما گفتم امت حزب اهلل باورمان شده. به لیسانس 

های بیکار هم میگن نسل فرهیخته،کجاشون فرهیخته 

است؟ هندوانه زیر بغل کسی نگذاریم رو راست باشیم از بین 

جوانان، فرهیخته هم پیدا میشه.به ما میگفتن چرا به ما 

گویید سلسله جلیله روحانیت؟ گفتم نماز شب  نمی

خوانید؟ اگه بنا به این باشد که نمار صبح دو رکعت  می

خواند چطور  بخوانید که عمه من هم صبح دو رکعت نماز می

ای که نماز شب نخواند یا حداقل  شما جلیله شدید؟ طلبه

رکعت  3نماز صبح و مغرب و نافله را نخواند و فقط مغرب 

رکعت خب نجارای نیشابور هم همینطورن پس  4عشا هم 

 چرا به این آقا میگی جلیله؟ لقب گنده ندهیم.

۲ 



 اخالقاسالمی،نهایدئولوژی

 

از همه استفاده کنید اما مرید کسی نشوید. هرشب به یک مسجد میروم برای اینکه اگر مرتب به یک مسجد 

گویند حتما آقا یه گناهی کرده که دیگر قرائتی پشت سر او  بروم و مرید او بشوم اما فردا به دلیلی نرفتم می

شود. شخصی از من پرسید در چه خطی هستی؟ گفتم در خط گربه گفت  خواند یعنی آقا ضایع می نماز نمی

شود با یک آرم عمامه و سپاه،  رود اما عضو هیچ کدام نیست. نمی ها می یعنی چه؟ گفتم گربه به همه خانه

کنند باید از راه اخالق وارد شد. با دو چشمم حدیث دیدم  های خاکستری را جذب کنیم آنها از ما فرار می جوان

که با اخالق مسلمان شدند آمارشان بیشتر از کسانی است که با ایدئولوژی مسلمان شدند.  که گفته بود کسانی

خواهیم دور دنیا را با دوچرخه برویم. گفتم: هدفتان چیست؟ گفتند:  دو جوان آمدند سراغ ما که ما می

گذاریمشان کنار یکدیگر شما  خواهیم پیام صلح ایجاد کنیم. گفتم: یک زن و شوهر با همدیگر قهرند می می

 پنجاه بار دورشان بچرخ اگر صلح کردند بعد برو در دنیا صلح برقرار کن.

 

چهار سال ایدئولوژی مجانی گفتم رفتند دیدن آقای انصاری برگشتند و گفتند آقا اونه یعنی قرائتی تو پشمی 

به کالهت نیست.گفتم خب اگه من اقا نیستم این آقای دارابی رو قبول دارم اما شما که یک ربع مالقات 

کردید چی دیدید؟ گفتند ما رفتیم دیدن ایشان در حال صحبت کردن با ما بود که نگاهش را برد بیرون 

وحساس شد لحظاتی شد و برگشت و ادامه گفتگو و ما نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه جلسه تمام شد 

آمدیم کفشهایمان را بپوشیم دیدیم آقا دیده آفتاب پشت در هست و کفشهایمان داخل آفتاب است و میسوزد 

تا دیده آفتاب روی کفشهای ما است یک گونی خیس کرده و انداخته روی کفش ما که پاهای ما نسوزد، 

محسن قرائتی چهار سال ایدئولوژی گفت،آقای شیخ یحیی یک گونی خیس کرد گونی خیس او ایدئولوژی ما 

طور است مؤثرند اما اگر فقط ایدئولوژی است هیچ چیز  هایی این را برداشت و رفت. راه این است اگر در کالس

اش را نتوانست  نویسد جوان های همسایه در آن نیست. چون آن آقایی که ایدئولوژی می گوید و کتاب می

 جذب کند.

۳ 



قرآن را رها کردید. راه محبوبیت و جذب دل ها قرآن است اخالق است.یک 

ساله یه شال بلند سفید و عمامه ای داشت گفت داخل  08-  78پیرمرد تقریبا 

ماشین خط بغداد نشستم یک خانم بد حجاب سوپردولوکس آمد و کنارم 

های  خندند خواستیم بلند شیم دیدیم صندلی نشست ما دیدیم همه اتوبوس می

خندند ما هم یک کم پشتمان را به زن کردیم که هم  اتوبوس پراست و مردم می

صندلیمون را حفظ کرده باشیم و هم بقیه بفهمند که این خانم مال من نیست. 

ها را پاره کند من هم دستم را که بلیط در آن بود به سمت  شاگرد آمد بلیط

شاگرد دراز کردم یک مدت که دستم دراز بود گفت دستتان را پس بگیرید این 

خانم بلیط شما را هم حساب کرد. صاف نشستم و گفتم ببخشید گفت اختیار 

دارید شما پدر روحانی ما هستید هیچی دیگه درست نشستم. یک زن بدحجاب 

ساله را صاف کرد. انصاری دارابی یک گونی خیس  78با پول بلیط کتف پیرمرد 

کرد. راه آن است ما کجا می رویم؟ اول از همه از خدا بخواهیم بعد باید 

ها را کم کنیم. قرآن درباره جذب دل ها می فرماید: موسی به خدا  حساسیت

گفت خدایا کمکم کن. حضرت ابراهیم فرمود: خدایا دل ها را جذب کن و 

 سومین آیه محبت از طرف خداست.

 

 حساسنشو!

یک شخص آمده بود در بیت رهبری اسم آقا را سبک می گفت، می گفت: سید علی کجاست؟ بگو 

بیاد. گفتم آقا مؤدب باش سید علی کیه بگو مقام معظم رهبری آیت اهلل خامنه ای.گفت بگو بیاد. 

گفتم شما کی هستی؟ گفت: من امام زمانم ظهور کردم ایشان هم زد توی گوشش گفت چرا 

 میزنی؟ گفت منم خدا هستم من کی به تو گفتم ظهور کن؟

۴ 



یکروزشخصیبهدفترماآمدوحرفزدوقتیرفتبهماگفتندفهمیدیدحاجآقااین

سال۲۱بندهخداانگشترشیکمیلیونونیمقیمتداشت)یکمیلیونونیممربوطبه

پیش(؟تماسگرفتموگفتمببخشیدشماانگشترتونیکمیلیونونیماست؟گفت:بله،

فهمیدند وقتی ها جوان اتفاقا گفت: نیمی؟ و یکمیلیون انگشتر آخوند شمای گفتم

خدا چون کرده گم را راه پسخدا گفتم: شدند، منجمع استدور منگران انگشتر

گران انگشتر میگیبه احسنتتو جدال حکمتو استو دعوتموعظه راه میفرماید

هایهایمجللجوانانراقیمت؟حسینیهجمارانباسادگیشدنیاراجذبکردساختمان

 جذبمیکند؟

)اهداناالصراط داریم واجب دعای یک دعا. یک جز به است مستحب دعاها همه

اگر ما میگوییماهدالناالصراط۱۱المستقیم(.درستآدمبفهمدراهشمستقیمباشد. بار

 پیامبر اینکه۲۱المستقیم وجود با واجببود پیامبر شببر نماز میگفتچون مرتبه

 بود.در مستقیم راه بر سوار ما برراه۲پیامبر تسلط پیامبر استکه آمده قرآن جای

 مستقیمداشت.

 اهدانا الصراط المستقیم

۵ 



 .ابوترابیرهبرشد

سال اسیر بود از نوجوانی با  08من با ابوترابی که 

سال  08سال پلو خوردیم او  08هم بودیم. ما 

کتک خورد میخواستم بدونم چطور رهبر شد. رهبرها اگر 

 ،اگر رهبر ،کند رهبر نظام باشد که خبرگان تعیین می

پس این  ،کنند جمهور باشد که مردم انتخاب می رئیس

گفتند  که بیاید می ابوترابی چطور رهبر شد؟ قبل از آن

این بزرگی و آقایی ابوترابی را به طور طبیعی  ،سید اسیران

همه پذیرفتند بدون رأی و عکس و پوستر و بنر و تبلیغات 

تا باالخره کشف کردم ماجرا به این صورت بود. یک تیم از 

غرب آمدند بغداد به اردوگاه رسیدند به این سید گفتند 

اینجا شکنجه هم هست یا نه؟ ایشان تا دیدند اینها 

هر چه گفتند جواب  ،های غربی هستند تفره رفت بازرس

نداد سرهنگی هم که مسئول شکنجه بود ایستاده بود مدام 

جا شکنجه هست یا نیست و باز ایشان  گفت آقا این می

تفره رفت. رفتند سراغ شخص دیگری سرهنگ به ابوترابی 

گفت من خودم شکنجه گر تو بودم. تو چرا حقیقت را 

اند عراق کشور  نگفتی؟ گفت به دلیل اینکه اینها مسیحی

ها  اسالمی است درست است صدام به ما بدترین ظلم

کند اما باالخره عراق اسالمی است و در قرآن آیه داریم  می

خدا اجازه نداده کفار بر مومنین راه نفوذ داشته باشند. من 

جا شکنجه هست غرب بر عراق  گفتم این ها می اگه به این

کرد. سرهنگ با سواد عرب بود به ابوترابی  راه نفوذ پیدا می

نگاهی کرد وگفت چه کسانی را ما داریم شکنجه میکنیم 

قرآن جزء ذاتشان شده و منفعل شد. گفت سید خودم 

شکنجه گرم شرمندم از شغلم ابوترابی گفت اگر راست 

گویم عمل کن من  گویی من یک چیزی به تو می می

گویی؟ ابوترابی  ضامنم که خدا تو را ببخشد. گفت چه می

ها پخش شوند ممکنه جوانای  گفت این ایرانیان در اردوگاه

تو هم  ،گرم ایرانی بریده شوند شما به اسم اینکه من اخالل

دو تا سیلی و دو تا لگد به من بزن ببرم یک اردوگاه دیگر 

گر  چند روزی با آن اسرا کار کنم دوباره بیا بگو این اخالل

گر جای مرا  است دو سیلی و یک مشت و... تو با نام اخالل

عوض کن که من با باقی اسرای ایرانی صحبت کنم. تو اگه 

کنم. با  بخشم و دعات هم می این کارو کنی من تو را می

سرهنگ قرار گذاشتند سرهنگ هم این کار را کرد مدام 

کتک خورد و سیلی خورد جایش را عوض کرد برای نجات 

  های اسیر نبرن. اینکه بچه

 ،نماز سالی یک اجالس دارد. ابوترابی آمده بود اجالس نماز

گفته بود من میخواهم صحبت کنم رفت باال و گفت شما 

کنید ما اقامه نماز کردیم گفت دستوری  که اقامه نماز نمی

از صدام آمد که سران اسرا را امشب با شکنجه بکشید 

نفر را که احساس کردند رئیس  08آمدند داخل اردوگاه 

هستند بیرون آوردند بنا براین بود که با شکنجه بکشند 

گفت چنان به اینطرف و اونطرف چشم دو نفر  ابوترابی می

زدند که چشمش از کاسه افتاد روی موزاییک.و خود 

ابوترابی میخ گذاشتند در سرش و شروع کردند به زدن که 

نفر را به قدری  08از مغزش خون و چرک می آمد میگفت 

میریم. سپیده  شکنجه دادند که مطمین شدند ما همه می

زد و ما فکر کردیم سپیده صبح است و نماز خواندیم بعد 

فهمیدیم که این سپیده کاذب بوده و سپیده واقعی نبوده و 

دوباره نماز خواندیم ایشان میگفت روزی که جان 

بار نماز صبح خواندیم پس کاری به ایدئولوژی  7کندیم  می

 و جهان بینی ندارد. راه این است. 

۶ 



 نکاتقابلتأمل

حسینفهمیدهکجاایدئولوژیوجهانبینیخواندهبودکهامامفرمودرهبرمنحسینفهمیدهاست.همین

آقایحججیکتابکدامفیلسوفوعارفراخواندهبود؟بیشترینکتابطهارتدرنجفنوشتهشدهوکثیف

اینیعنیچه؟یعنیاینتحقیقاتجوابنمی بیشتریناسالمشناسدرقمترینجاهمنجفهست. دهد.

هاهادرقمباشنداینطوراست؟اگربیشتریناسالمشناسدرقماستولیبهترینبچهاستبایدبهترینبچه

گویماهدالناالصراطالمستقیم،رویمدرستنیست.مناخیرادرقنوتممیدرقمنبودندپیداستراهیکهمی

 هاراجذبمیکند.رویم.عملخاکستریولیکافینیستماهرلحظهکجمی

مسجممی خاکیشدمیرم افتاد، درختبندشد، شاخه به مسجدعمامم راه در رفتممسجد گویممناگر

آقایونمنعماممبهشاخهدرختگیرکردهافتادهولیحیفاستکهنمازجماعتازدستمبروداینمردم

ایرخدادهپسگویندآقایقرائتیخیلیخوباست.امااگرگفتمالومسجد؟یکحادثهشوندومیجذبمی

 کنم.امشبنمازتعطیلاستبهخاطرنیمکیلوپنبهنمازجماعترادورانداختیممنجذبنمی

شخصیدیوانهشدهبودروزاولدیوانگیشپرچمرویدوشگرفتوگفتهایهایهایدارممیرمکربال،یک

دیوانهدیگریبهشاضافهشدوگفتکجامیری؟گفت:کربالگفت:کیدیوانهشدی؟گفت:امروزصبحگفت:

خوایبریکربال؟سالقبلازتودیوانهشدمولیهنوزامامزادهشهرمنرفتمتوروزاولدیوانگیتمی۳۱من

 خواهیدچهکارکنید؟کنمشماروزاولدیوانگیتونمیمنپنجاهوپنجسالهآخوندمهنوزغلطمی

۷ 



 ازمردم،درمردم،بامردم

ها را جذب کنید باید بهه مهردم  خواهید خاکستری اگر می

ای  کمک کنید. االن تابستان است ده میلیون بچه مهدرسهه

ههای  بسیاری از این بهچهه ،داریم پنج میلیون هم دانشجو

راهنمایی و دبیرستانی از نظر درسی عقب هسهتهنهد یهک 

ها را جمهع  خواهید خاکستری دانشجو یعنی شمایی که می

کنید این جوانی که در درسش ضعیفه درسش بهده ایهن 

جوان قبول که شد تا آخر عهمهر مهریهدت هسهت. مهن 

خواستم برم اروپا دامادم گفت من با پول خودم باهاتون  می

میام گفتم چیکار داری؟ گفت من یه دایی دارم بچهه کهه 

داییم پرید منو نهجهات داد حهاال  ،بودم افتادم داخل آب

 خوام برم دیدنش. می

هشتصد تا استاد جمع شدند هتل طرقبه مشهد منم دعوت 

کردند برای سخنرانی گفتم مهوضهوع چهیهه؟ گهفهتهنهد 

خهواد آدم  روانشناسی ازدواج گفتم ازدواج روانشناسی نمی

دونه خوابش  خواد مثل خوابیدن آدم می میفهمه همسر می

کنه میفهمه تشنشه. حاال اگه شمها  گرفته، وقتی عطش می

کردید پانصد تا جوان  همین پول هواپیما و هتل را خرج می

های خاکستری محله رو  تونید بچه شدن. شما می داماد می

جمع کنید باهاشون توپ بازی کنید بهشون علم یاد بدیهد 

 بهشون پول قرض بدید.

آدمی موفق هست که سه تا شرط داشته باشد از مردم، در 

مردم، با مردم. قیافه باید قیافه قشنگی بهاشهه، بها چهادر 

مشکی که نمی شود جوانان را جذب کرد چهادر مشهکهی 

خواهید سر کالس با دختهر  خورد وقتی می بدرد خیابان می

حرف بزنید رنگ شاد بپوشید. رنگ سیاه بد است بله وقتی 

عاشورا است و محرم است بحث آن جداسهت امها وقهتهی 

خواهد حرف گوش دهد چرا باید به سیاه نگهاه کهنهد؟  می

فرماید رنگ باید دل را شاد کند، اصهال  صهورت  قرآن می

باید طبیعی باشد. خطابی حرف نزنید وقتی شکم گرسهنهه 

است یک ساعت حرف بزنید. مثال همین جلسه شهمها بهه 

 7صبح تا  7نظرتون جلسه خوبیه؟ هیچ عاقلی تابستون از 

توانهیهم  ها را نمی گذاره؟ ما خود حزب اللهی شب کالس می

ها، برنامه ریزی باید درسهت  جذب کنیم با این برنامه ریزی

  باشد.

۸ 



 ایدئولوژیباشکمخالی!!!

وجوود جمعیتانبوهیآدمخاکستریتویپادگان

شودولیگولنخوریود.دارددرستهنمازخانهپرمی

آن از بوعود رفیقمامیگفت:منبیندونمازیوا

کردمکهبرقرفت،میگفت:تابرقرفتسخنرانیمی

دیدمسربازابامهراینقدربهسروکلهمنزدند.خب

ها،بهشرطاینوکوهکارتونراببریدتویاینپادگان

چیزخوببخورنداگرغذاشخوبهایدئولوژیبگیود.

بهآخوندهایعقیدتیسیاسیگفتماگهدیدیدغذای

ذاریودپادگانخوبنیستاونروزشماکالسنموی

نوهچونآقاآبوپیازخوردهنهگوشتینهلپوه ای

برنجی،آبپیازپختهوزردچوبهخوردهایدئوولووژی

میدنکهبحثعدالتماسهریشهداردسربازههوم

زیرزبانمیگهجونننتماآبپیازخوردیممیوگوه

 عدالتجونننت.

بعدمیگوویود «کلومنالطیبات»قرآنمیفرماید

عملصالح.آنروزیکهغذاضعیفاستایدئولوژی

نگویید،هواداغاستایدئولوژینگوید.گاهیوقوتوا

 اگهحرفنزنیدثوابشبیشتراست.

 والیتفقیهتویاینکتابانیست!

شخصیچندجلدکتابنوشتهبوددرموورد

والیتفقیه،بردخانهآیتاهللبهواالودیونوی

والیوت گفت:آقامنیکتحقیقیراجعبوه

آقوای هسوت فقیهکردمایناهمکتابواش

بهاالدینیگفت:نخیرآقانخیروالیتفقویوه

راتویاینکتابانیست.ماچقدربچه هایقم

دور را جذبکردیم؟اینآقاچندتاجووان

خودشجذبکرده؟شماهاچهکردید؟ماچه

 کردیم؟

 بگوبلدنیستم.

مردم وضویشباطلشدحاال نماز آقاییسر

هماقتداکردنگفتچهکنموضوندارمدیگه

هستمقصدگفتمعذرتمی بیوضو خواهم

فرادی قصد هم مردم رفت و دارم فرادی

شلوغ مسجد روز آن از گفتندکردند شد تر

اینآقاراستمیگهگفتوضوندارمحاالبنده

می بودم بعداگه بخونیم حاال زشته گفتم

می قرآنمیقضایشرا بلدخونم. فرمایدبگو

 نیستم.

۹ 



 راهنفوذ

ازعلمایدرجهیکمشهدبودبرادرشهمازوعاظدرجهیکبودآیت اهلل فلضیوی 

گفتنآقابرومنبرگفت:آمادگیندارمگفتم:آقاصلواتختمکنیدگفت:آمادگیندارمباز

بلندترگفتمآقاصلواتختمکنهیگفتآقاآمادگیندارمخالصهباصلواتفرستادیمش

بی الرحیم الرحمن اهلل بسم منبرگفت: والسالمرو است خیانت کردن سخنرانی مطالعه

نفوذ راه ببینید داشت. سخنرانیاثر تا ده اندازه اینیکدقیقهسخنرانیشبه علیکم.

اینهاست.راهنفوذابوترابیهستاینخانمهکهپولبلیطاینآقارادادراهنفوذاینهکهبگو

آقابلدنیستممحبوبیتپیدامیکنی.راستشوبگونهاینکهبخاطرمحبوبیتاینکارروکنی

 برایخدابگوبلدنیستمراهنفوذاینه.

۱۱ 



 پزشکصالح
فرضکنیممیریمپیشش را دکتر صدتا ما

دهدایندکتربایدسهمرضراتشخیصنمی

 انجام کار نیستم-۱دهدتا بلد -۲بگوید

پول-۳بگویدفالنپزشکبهترازمناست

مریضی که حاال بگوید و پسبدهد هم را

حاال بگیر. پولترا تشخیصندادم را شما

چندتاازاینصدتااینکاررامیکنند؟راه

 نفوذاینهاست.مردمخوشباطناند.

۱۱ 



آیت اهلل سعیدی چرا محبوب 

آیتاهللبود؟  سخنرانیمیکرد رویمنبر

سواد بهجدم مردم شدگفت: خزعلیوارد

اقای به پایین آمد و بیشتره من از ایشون

اثر این خب منبر. رو توبرو گفت خزعلی

عمرممی اول از من مردم. روی گذارد

خاکستری من کردم. جذب رو سال۴۵ها

هاپیشفکرکردمآخوندامیرنمنبرمذهبی

می جمع بچهدورش پس گفتم هایشوند

ما چرا کند؟ جذب باید کی را کوچه توی

پزشکاطفالداریماماآخونداطفالنداریم؟

منمیشمآخونداطفالجذبخاکستریاین

است.برایاینهابایدفداکاریکنیفیزیکو

شیمیدرسشونبدیماستخروشنایادشون

این بگه دید منو وقتی بچه این که بدهیم

آقایقرائتیبهگردنماحقدارهیهدورشنا

یاد که شنا گرفتم اینقرائتییاد مناز را

می جذب جذبگرفت درسشبدهیم شود

 شود.شودبهشوامبدهیمجذبمیمی

 آخوند اطفال

هزارنفری،منجاییسخنرانیمی جمعیتچند کردم

بچهکوچولوهاهمآمدنپایمنبر،مسئولینکشوریو

بچه به رئیسهیئتآمد شدند گفت:لشکریوارد ها

هارابلندکردومسئولینرانشاندمنمپاشوپاشوبچه

جایی کسی اگه منکره، این خب گفتم منبر روی

که شد بلند خودش اگر کرد بلندش نمیشه نشسته

نشسته ساله دو بچه یک اگه اماحتی نیست طوری

بخواند نماز جاش جمهور رئیس کنی بلندش باشه

آقایونمسئولینمملکتاز گفتم: نمازشباطلاست.

کنماماچوناینکهآمدیدپایسخنرانیمنتشکرمی

بهزوربلندرئیسهیئتبرایاحترامبهشمابچه هارا

بلندشدن شوید بلند غصبیهستلطفا جاتون کرد

این هست. جا که جا هر گفتم بشینیم؟ کجا گفتند:

مسئولینبندهخداباژستیکهداشتنهرکدامرفتند

بچهگوشه به گفتمبچهاینشستندو بیاییدجلوها ها

بچه خوشحالبشینید و منبر پای آمدند دویدند ها

شدند.ببینیدجذبخاکستریایناستنهجهانبینی

می غصه ایدئولوژی. جهانو پای عمرتون کل خورم

بینیوایدئولوژیرفتیکنفرجذبنکردیدحاالمن

کنمباصراحتوصداقتنمیدونمشایدهماشتباهمی

استداللدونفرخاکستریرا راه از بگوییدکسانیکه

جذبکردنددستشونراباالکننددروغهمگناهکبیره

 است.

۱۲ 



من به مقام معظم رهبری گفتم این آقایونی که توی عقیدتی سیاسی 

هستند بپرسید چند تا از سربازایی که باید از پادگان برن بیرون داماد 

های دعوتی  کنند؟ به تعداد کارت شوند، از این حاج آقا دعوت می می

که برایش آمده به او درجه دهید، مقام دهید، نه اینکه سرگرد بشه 

سرهنگ، سرگردی میاریم میگیم آقا این سرگرده به دلیل اینکه توی 

های پادگان وقتی میرن بیرون  پادگان جوری رفتار کرده که اکثر بچه

کنند بنابراین تو شدی سرهنگ.  برای دامادیشون ازشون دعوت می

باید اینطور باشد. توی بحثای تلویزیون به نظر من اون کسی که 

بیشترین مخاطب داره شاید بنده باشم نمیدونم شما خودتون 

گویید کسانی که  تونید قضاوت کنید حاال باز شما دروغ نمی می

نشینند که پای  های تلویزیونی من کسانی می معتقدن پای برنامه

ای دارند  نشینند کسانی که همچین عقیده های دیگه نمی سخنان آدم

بدون تعارف دست بلند کنند خب تقریبا اکثر شما دست بلند کردید 

 پس من تونستم چند درصدی از خاکستری ها را جذب کنم.

مؤسس فیضیه قم اومد تو مریض خونه دید یه طلبه خوابیده گفت  

چته؟ گفت مریضم رفت خونه سوپ درست کرد آورد داد به طلبه این 

راه نفوذ است.خدا رحمت کنه آیت اهلل انوری رو ده دوازده سال زندان 

بود شنیدم که امام بهش پیغام داده گفته گرچه تو زندانی ولی من در 

خوانم.یه سری از این خاکستری ها مریض  نجف مرتب به تو دعا می

شوند یک تیم باید بره عیادت اینها اون تیم باید پزشک باشند  می

کند اما همین که  چون این جوان مثل آهو است آهو تا پا دارد فرار می

تیر بهش خورد افتاد آنجا اگر یک قصاب بسم اهلل بگه و سرش را ببرد 

ها تا پا دارند نمیان پای  یه بیست کیلو گوشت آهو داریم. بعضی جوان

سخنرانی ما چون خاکستری اند اما اگر عیادتش رفتی توی عیادت 

 میشه پنج دقیقه باهاش صحبت کرد اون پنج دقیقه اثر دارد. 

هایترفیعبهتعدادکارت

 دعوتی

 آهویرمیده

۱۳ 



 ایازجنسنورعمامه

ماشینتویگل میبینم میرم تویجاده

میگن میزنممیگمچتونه ترمز رفته فرو

زنجیر رفته فرو گل توی ماشین آقا

منم واال میگم نداریم هم طناب نداریم

اگر ببین هست نو عمامم ولی ندارم

میتونم میاد ازش طناب کار من عمامه

خاک ماشیناز کنمبهتبدم عماممباز

بکشیبیروناینطوریاینتاآخرعمرش

 جذبمنمیشه.

 .خوادهاایدئولوژینمیاین

 خاکاینباغچهرابایدعوضکرد...

اتاق بههمنیازداشتندولیخبعمرهبهزنوشوهرها خانومشاومدهبوداینا یهحاجیبا مکه،

خالیمیدنولیحجچونشلوغههراتاقیهشتتامردداخلشهوهراتاقیهمهشتتازن.زنو

قرآنمی حالله. دیگه خانمشباشه نمیتوننباشنولیخباینجوانمیخواستبا هم با شوهر

فرمایدزنوشوهرماللتندارنزشتهمنیست.بهمنگفت.گفتم:قانونحجدستمننیستولی

منروحانیکاروانمروحانییهاتاقخصوصیدارهکهزنومردمیخوانبیانسوالشرعیبپرسن.

ساعتدوتادو۲۴دیگهتویاتاقروحانیکسینیستگفتممنیهاتاقدارمتنهامکسینیستدر

دهیمبریدساعتمالخودمهکهمیتونمبرمحرماوندوساعتیکهمنمیرمحرمکلیدرابهشمامی

باخانومتونتنهاباشیدکلیدرادادیمرفتیمحرمبرگشتیمدوساعتیبودواالنچندسالهحدود

بیستسالهازاونکارمیگذرهاونبندهخداییکهکلیدرابهشدادهبودمتومیدونبارفروشیداره

می خیار کیلو دو زمینی، سیب کیلو دو پیاز، آقا زنگمیزنیم بخوایم که وقت سیبهر خوایم

خوایمبرمیدارهباتاکسیمیارهدرخونه،بعدبیستسال،چونخوایمهرچیمیخوایمکدومیمی

 خواد.یهاتاقخالیبهشدادیماینجذبخاکستریهاستایدئولوِژینمی

عوضنمی باید را باغچه منخاکاین نظر به دونم

کردتغییراتاساسیبایدانجامداداولخودتونباید

که باشه جمع خاطرمون ما که باشید کرده ازدواج

هر چون دارید دین درصد پنجاه حداقل خودتون

پنجاه آن دارد دین درصد پنجاه کند کسازدواج

می بدست نماز و تقوا با هم کهدرصد آدمی آید.

ازدواج باید اول است خطر معرض در است عذب

کنیدسالنهاییکهسپاهدارهبهسپاهمیدهبهغیر

هاییهمکهمیخواندامادازسپاههمبدهدبهجوان

شوندبدهدامابگویدآهنگاینجابایدآهنگمجازی

 باشد.
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 جذبامامسجاد)ع(

کرد جمعیتی نشسته بودند یک  امام سجاد سخنرانی می

نفر آمد جا نبود امام سجاد عبایش را برداشت گفت آقا 

جا نداری بنشینی این عباست گفت عبای من را پهن 

 کن. این جذب است. 

شناخت گفت آقا  توی حمام یه نفر امام رضا را نمی

میشه کیسه منو بکشی؟ گفت بله شروع کرد به 

کیسه کشیدن و یک نفر آمد و گفت ایشان امام رضا 

هست فهمیدی کیه؟ گفت نه .گفت این امام رضا 

هست گفت نه نه آقا...امام رضا گفت تا تمام نکنم 

فایده ندارد باید کیست را تمام بکنم. امام رضا با 

 کیسه کشیدن جذب کرد.
های  های سوپر دولوکس و دختر ها جوان خاکستری

ها هم خاکستری  بدحجاب نیستند گاهی وقتا مذهبی

شوند. یک سؤال؟ ما چند تا مسجد داریم که پایگاه  می

بسیج است؟ ده هزار تا هست؟ بیشتره؟ حاال بگوییم 

ها ما  هزار تا هست رئیس بسیج پایگاه بگه بچه بسیجی

بسیج مسجد هستیم توی محله ما نه تا پیرزن هستند 

و هفت تا پیرمرد صبح که میشه نفری یک نان 

ها میگیم تابستونه  بریم در خونه این گیریم و می می

دهیم آخر  گیریم بهت می شما پیرمردی ما نون می

تابستان خواستی پولش را بده. یه نون بدید به این 

پیرمرد بخوره این به پسرش تو کانادا زنگ بزنه بگه این 

بسیجیای مسجد صبح به صبح یک نان داغ به ما 

دهند این از کانادا جذب میشه با یک نون،  می

 خواهد.  ایدئولوِژی نمی

عالمه طباطبایی چهل سال تقریبا استاد عالمه آیت 

اهلل ابراهیم امینی بود فقه و اصول و تفسیر و فلسفه 

و عرفان، عالمه طباطبایی مرحوم شد با ایشون 

مصاحبه کردند که شما از استاد چهل ساله یک 

خاطره بگو گفت یک روز عالمه عبایش را انداخته 

بود روی عبایش نشسته بود تا من آمدم گفت آقای 

امینی شما هم روی عمامه من بنشین گفتم نه من 

خودم عبا دارم گفت دوست دارم روی عمامه من 

بنشینی گفتم آقا شما استادی من روی عمامه شما 

بنشینم؟ گفت من دوست دارم گفتم باشه آیت اهلل 

امینی روی عمامه نشست چهل سال فقه و اصول و 

فلسفه پرید اما روی عبای من بنشین ماند این 

 جذبه.

 امامرضا)ع(چطورجذبکرد؟

 جذبعالمهطباطبایی

 جاذبهنان
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 بهترازمن

بهموسیگفتندبروپیشفرعون.خبموسیپیغمبرالوالعظمهستگفت:داداشمحضرتهارونهمبیاید

اگهازخودتانبهترسراغداریدبگویید،بروتراستاوخوشبیاناوبیانشازمنفصیح تراستاوبیاید.

دیدیمحاالاینبیایدرئیسشود؟گاهیوقت شماکناراینباشدچهاشکالدارد؟نگونهمادورشرا ها

تنهاییموفقنیستید.پیشنمازمحلهعالم،مالوهمهکماالترادارداماچونسنشباالاستبانسلتو

ارتباطنمی شدم پیر من آقا بگوید بگیرید را خوشسلیقه و جوان .یکطلبه کند برقرار ارتباط تواند

ای،نیازهایهاتوباشسوالی،جوابی،حمدوسورهای،تعلیمقرآنی،عیادتمریضی،قرضالحسنهجوان

 یکجوانراتوبرطرفکنبگومنتوانندارم.

 امام سه ساله !!!

امامزمانسهسالهبهامامترسیدمگهبچهسهسالهمیتونهامامبشه؟بلهچهجوری؟فلشکامپیوتر

بهترینمثالبرایامانزماناست.فلشیکسانتدریکسانتتوشهمخالیهستوازجنسفلز

وصلبهکامپیوترکهشدصدهزارصفحهازآنفلزمیادتویاینفلزباریکالانسانچیزیساختکه

تواندمنتقلشودآنهمفلزیکسانتیاگرصدهزارنکتهعلمیازبهفلزبهفلزازجمادبهجمادمی

تواندعلمراازامامحسنعسکریبهانسانتوانستعلمراازفلزبهفلزمنتقلکندخدایانساننمی

 بچهسهسالهمنتقلکند؟

 امامزمانزنوبچهدارد؟

کنندامامزمانزنوبچهداردیانه؟واجباستبدانید؟نه.مستحباستبدانیم؟نه.االنشماباسؤالمی

گفتمپسسؤالت االنگیرشزنامامزمانه؟گفتنه. گفتمجامعهما خانمامامزمانمشکلیداری؟نه.

به بهفرداستنهنیاز احمقانهاستسؤالیازمنپرسیدیکهنهواجباستنهمستحباستنهنیاز

 جامعه.بهمنچهامامزمانزنوبچهداردیانه.
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 انسانربا

جذبکنیاولبایداگرمیخواهیمیوه هایباالرا

دستمونمیوه که اونجا کنی. جذب را پایین های

هایخوریمتمامکهشدمیوهچینیممیمیرسهمی

می را راپایین پایمان شد تمام که وقتی چینیم

همینطور دوم شاخه میریم اول شاخه میذاریم

شاخهدومپامیذاریممیریمشاخهسوم.شمااولی

نمی تنها جذبکنیدشریکبگیرید رو توانید.ها

آخوند یک با باشد دانشگاه استاد یک ممکنه

شریکشوندیادبیرباشدبایکطلبهشریکشود

 شریکیباشیداینجاشبامناونجاشباتو.

شخصیگفتبرویمهمدانهفتمترمیپرمگفت:

همین پادگانبیا تا چند سپاه بپر. متر هفت جا

؟ دفاع وزارت دارد پادگان تا چند ارتش دارد؟

پادگان این انتظامی؟ نونیروی نسل که هایی

خاکستریهستند آنها از داخلشهستبسیاری

خاکستری اولسراغآنهاییکه بروید توشما و اند

تا دستتهستبگیر تو دستتونهستاونیکه

فراری که اونی هست. فراری که اونی به برسه

می قالب هست مشکل گرفتنش خواهد.هست

بایدبتواند شبهاتجوانانرا هزارانجوانداریم.

جوابدهداگریکجوانآمدسؤالشماراجواب

شودمرید.دادشماجوابشراسؤالکردیداینمی

اهواز بود آمده مطهری مرحوم بود شاه زمان

) فیها بود)خالدین خلود بحث داشت. سخنرانی

که خدا۳۱سؤالبودکهما کردیمچرا سالگناه

نیست؟می عادل خدا مگه فیها؟ خالدین گوید

خدایا گفتم منم و کرد یکبحثفلسفی ایشون

می را ایشون نمیحرفای سخنانفهمند فهمند؟

از نخورید تکان مردم گفتم شد تمام که ایشان

هارفتمباالمطهرینشستهبودبغلشنشستمپله

گفتمهرکسحرفاستادرافهمیدکهخداروشکر.

پنجاهسالگناهمی میچرا ابدکردیمخدا گفتتا

بحث من حاال شنیدید را علمیش بحث بسوز

روانیشرابگمآقاشمایکدقیقهیکثانیهباچاقو

شما به نفر یه کوری، ابد تا چشمت توی میزنی

دهدسیسالکینهاوتویدلتونهستفحشمی

گفتراستمی خندید اینمطهری اگر من گوید

نمی معطل اینقدر داشتم را قرائتی شدممثال

مثال قرائتی ببینیم حاال میگفت فرداش آنوقت

شده بودچاییپررنگما اونشده بیادبگه. داره

رفتیمفهمیدنمامیبودیمآبجوشهرجاراکهنمی

 کردیم.حلمی
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 اگر چیزی نو دارید پژوهش کنید مثال تفسیر نو دارم.

  دارم غیر از تفسیر نمونه من توی حرفنو

تفسیر نمونه هم هفده سال بودم ولی بعد هم یه 

چیزایی به ذهنم رسید که توی تفسیر نور نیست خود 

آیت اهلل مکانی هم شاگرد عالمه است چیزایی توی 

تفسیر نمونه هست که توی المیزان نیست بعضی ها 

ژست علمی میگیرن میگن نور که مال قرائتیه سوادی 

نداره باید المیزان مطالعه کنیم یعنی ادای محقق در 

میارن بابا المیزان تفسیری بوده که عالمه برای آقای 

های خاکستری با المیزان  جوادی عاملی گفته آخه بچه

جذب میشن؟ ادا در نیارید. شخصی گوشش درد 

میکرد گفت برو بکش گفت چرا؟ گفت من دندونم درد 

میکرد کشیدم گفت آخه این چکار داره به اون؟ 

ای که واقعا درباره آن  پژوهش نکنید مگر راجب مساله

پژوهش نشده آرمتون را بردارید. ما خودمون گیر 

خودمون هستیم ما وقتی خودمان به پاهامون زنجیر 

توانیم از پای مردم زنجیر در آوریم  هست که نمی

خودمون گیریم گیر آرم نباشید گیر لقب نباشید گیر 

 عنوان نباشید .
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 خرجاحمقانه

کنید برای حفظ قرآن؟ چقدر؟ فالن  مثال وقتی پول خرج می

میلیون. حاال بگو یک عالم اسالم شناس پاشو امضا کند چون یا 

میرم بهشت یا میرم جهنم اگر رفتم بهشت بذار یه آخوند هم 

ببرم با خودم اگر رفتم جهنم روز قیامت میگن بابا این الویت 

نداشت آنوقت بگیم این آقا امضا کرد حاال من اسالم شناس 

بودم این آقا که سی سال درس خونده این چرا امضا کرد؟ یک 

هاتون را امضا کند. خیلی کارای احمقانه با  اسالم شناس بودجه

پول انجام میشه توی مملکتمون با پول بیت المال کار احمقانه 

میشه. مرا بردند مشهد یه جایی جایزه بدهم جایزه هفتم گفتم 

چی هست؟ گفتند اینها کارهای پژوهشی کردند گفتیم خب 

های جهان بینی ایدئولوژی قرآنی  بگید چی بوده گفت پژوهش

گفتم بابا من خودم پژوهشگرم بگید گفتند یه آیه توی قرآن 

یازده تا قاف داره گفتیم هر کس پیدا کرد جایزه بگیره حاال 

کردند. نمیشه  اینها از اول تابستان تا آخر تابستان قاف پیدا می

به اینها گفت االغ، االغ قهر میکنه میگه من به اندازه یک خر 

 خرم .آخه قرآن نازل شد که قاف بشمرید؟

یک قراردادی بود که من توی تلویزیون هو کردم. عقب نشینی 

کردند یک قرآن ده میلیارد تومانی که هر کلمه آن با یه چوبی 

هست . پول بیت المال را آتش میزنند به اسم کارهای 

ابتکاری .حتما کارهاتون زیر نظر یک اسالم شناس باشد وگرنه 

 قیامت گیرید. 
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سالش شده  48کسی میگفت پسر من نابغه است گفتن چرا؟ گفت 

توانم  تازه به بابا میگه مامان. پس من اگه مریضم حداقل مشورت می

بدهم. من چشمم، رودم، دندانم مشکل پیدا کرده اما هنوز فکرم کار 

ها  میکنه پس از فکرم استفاده کنید توی کشور نسخه جذب خاکستری

را باید من بدهند. اگر بمیرمم این حرف رامیزنم وگرنه پست 

خواهم. من وضع مالیم از همه شما  خواهم. من چیزی از شما نمی نمی

خوام. اما اگر  خواهم و نه پست می بهتره شهرت هم دارم نه شهرت می

اش را من بدهم عمل  ها جذب بشوند باید نسخه بناست خاکستری

 کنید چون من عملیاتی عمل کردم ایدئولوژی نگفتم عمل کردم.

رسالهمراجعچندتامسالهموردنیازرابگویید:شکیکودو

اصالهیچ پنج؟ و بگوییدشکبیندو را سه و رابگوییددو

جنیدرتاریخیههمچینشکیکرده؟رفتمخونهیهچندتا

این بابا گفتم اینمراجع رساله، از بردارید را نیازها مورد ها

نیستندگفتنمیدونمواال.منخندممیگیرهشماکارفرهنگی

کاریمی شناس، اسالم تا چند بدون باشید مواظب کنید.

 نکنید.

گواهوی خودتانرابهترازدیگرانندانید،باواسطهکارکنید

بوهوقتهابهماگفتندپولمی بوده خواهیدبدهیدبهفقیر

اتکهاوبدهدبهفقیریعنیاینانفاقرابهیکنسلدیگربچه

هممنتقلکن.ممکنهحرفشماراگوشندهدیهپسرعمویی

داریپسرداییداری،باکسیشریکیدکهاوجاذبشبیشتوره

 وقتاوعملیاتیباشدشماازفکرومطلبکمکشکن.آن

 حرفحق
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