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 ام.با عشِق تو قد و قامـت افراشته                     امام فقط تو را داشتهتا داشته 

 .اماز بس که گِل محمدی کاشته                     دهد دستـانمبوی صلوات می

َ َع ج لَع ل یَص لَ َلّلهما َآِلَُمح مَّدَو   ف  ر ج هحمَُمح ّمدَو 

 

کنم. ن سالم عرض میاپیامبر رحمت، خدمتت ۀزند ۀبرنام 1جهانی والیت، ۀبینندگان عزیز و ارجمند شبک مجری:

گزار هستیم، امشب هم در مقابل سالمتی باشد. خداوند متعال را شاکر و سپاسخیر و خوشی و ب شاءاللهشب شما ان

البته با چند دقیقه -که شب گذشته به شما قول داده بودیم، این ساعت  طورگان مهربان شما قرار گرفتیم. هماندید

 این برنامه را همراهی کنید و شاءالله انخدمت شما رسیدیم تا  -تأخیر
ً
 ا را تماشا کنید. جناببرنامۀ ممخصوصا

شان ست، و هم چهرهداشتنی اای که هم بیانشان دوستامشب ما هستند، چهره ۀپور که مهمان برنامرائفیاستاد

الله از امشب ما هم مورد توجه و عنایت شما قرار خواهد گرفت. بسم ۀست، مطمئن هستم که برنامداشتنی ادوست

خواهید عشق خواهید پیام بدهید، اگر میاعالم حضور کنید. به ما کمک کنید. اگر میتوانید همین ابتدای برنامه می

که  30001203دهید، هم از طریق پیامک بو محبت و ارادت خودتان را به ساحت مقدس نبی گرامی اسالم نشان 

صورت ها که بهنجهانی والیت و تلف ۀالمللی شبکبرای عزیزانمان در ایران اسالمی است، و همچنین پیامک بین

خواهید عشق و ارادت و محبتی که به ساحت نبی گرامی شود. اگر میگیر هستند، صدای شما ضبط و پخش میپیام

                                                                                                                                                                                                 
 

گویی بـه شـبهات و سـتاالت و های تئوری، تقویت مبانی نظـری، پاسـ مستقل تلویزیونی غیردولتی و غیرانتفاعی ایرانی با هدف تثبیت و تحکیم بنیان ۀشبکشبکۀ جهانی والیت یک  1

 های متعالی اسالم ناب شیعی است.دفاع از اندیشه
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خواهید اعالم انزجار کنید از این اتفاقی که افتاد، و توهین و جسارتی که به اسالم دارید، نشان بدهید؛ و اگر می

دار کرد. یا بهتر مسلمانان عالم را جریحه ۀو در آن مجله رخ داد و قلب همساحت نبی گرامی اسالم در کشور فرانسه 

ما هستید، چه در ایران کجا که بینندۀ  دار کرد. شما عزیزان هم هرآزادگان عالم را جریحه ۀباید بگوییم قلب هم

ز این طرقی که خدمتتان کنید، نگاه مهربانتان را هدیه دادید، اخاکی که همراهی میاسالمی، چه هرجای این کرۀ 

َ» هایتان را بدهید.توانید کمک کنید، پیامها میعرض کردم، هم پیامک، هم تلفن َاهللل ب یک  بفرستید.  «یاَر سول 

شاءالله توانید در این راه کمک کنید، ما با افتخار در خدمت شما هستیم، و انکنید میان فکر میخودت که هرطوری

 خوبی را تقدیم حضور شما کنیم. که بتوانیم امشب هم برنامۀ 

 آمدید. کنم، خداقوت. خیلی خیلی خوشپور خدمتتان سالم عرض میجناب آقای رائفی

 به نفع چه کسی بود؟

عالی، همکاران حضرت بنده هم عرض سالم و ادب و احترام دارم خدمت .ِبْسِمَاهلِلَالرَّْْح ِنَالرَِّحیمَِپور: استادرائفی

 بزرگ را ونددر خدمت شما و این بزرگواران هستم خدا اینکهجهانی والیت. از محترمتان و همۀ بینندگان گرامی شبکۀ 

 شاکرم. 

شاءالله خدا در آمدید. زحمت کشیدید، از راه دور هم آمدید، مسیر راه را طی کردید. انممنونم خیلی خوش_ 

 جوکنید به شما انرژی و قوت بدهد. همیشه باعث دلاین مسیری که حرکت می
ً
 ،های عزیز بودیدناگرمی مخصوصا

پور، شاهد بودیم که چندی پیش جسارتی به ساحت شاءالله همچنان این قوت ادامه پیدا کند. جناب استادرائفیان

 پ شد و بعد از آن هم تیراژشمقدس نبی گرامی اسالم رخ داد. کاریکاتوری که در یک کشور اروپایی، کشور فرانسه چا

 خواهیم از زباِن شماهای مختلف، چاپ کردند. مینادر حد خیلی زیاد و میلیونی باال رفت و در جاهای مختلف، به زب

 ماجرا چه بود؟ چرا این اتفاق ا بشنویم که ها در این عرصه کار کردیدسال و که تحلیلگر و پژوهشگر هستید
ً
 فتاد؟ واقعا

جهان، از این اتفاق ناراحت شدیم. ببینید  ۀهای آزادانسان ۀمسلمانان و هم ۀنه ما هم مثل بقیبله متأسفا_ 

 کای حرف بزنم، این یخواهم روتین و کلیشهها آزادی بیان را بهانه قرار دادند. من نمیهاست که اینمتأسفانه سال

ترین انتقادی علیه بزند. کسانی که کوچکحرف  1ندارد علیه صهیونیسم جرئت کسیحقیقت است. در اروپا هیچ

آزادی بیان نیست. آزادِی بیاِن  آنجاشوند. یعنی از کار اخراج می ،شوندها مینازندکنند، روانۀ صهیونیسم می

های دیگر نباید داشته شده است. فقط در این بخش شما باید آزادی داشته باشید، در بخششده و انتخابمحاصره

 دردآور است، یعنی اگر شما بدانید مشی طرف مقابلتان همین است، می
ً
طور باید با او برخورد دانید چهباشید. واقعا

تر ایخرده ریشهیاست یک بام و دو هوا دارند. البته این زیاد محل بحث من نیست، دوست دارم یکها سکنید، اما این

                                                                                                                                                                                                 
 

1 Zionismو مذهبی متعصب و افراطی بوده که هدفش برپا نمودن دولت یهود در فلسطین است. دولتی که توسط آن تمام جهان را تصاحب کنند. : صهیونیزم یک حرکت سیاسی 
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افتد، شما گول رنگ و لعاب و گوییم وقتی یک اتفاقی میبه این مسائل بپردازیم. ببینید ما در مباحث استراتژیک می

 روی یک چیزی می ادویه و بو و این چیزهایی
ً
 ها را پرت کنند، نخورید. واسزنند که حکه معموال

 ، زیبا کند. کندظاهرش را قشنگ _ 

کند. مزخرف کند، کار شیطان ُزخُرف است، یعنی مزخرف درست میتزیین می بله. کار شیطان همین است،_ 

خودمان  افتد باها عبور کرد. وقتی اتفاقی میمایه ندارد. باید از اینآن چیزی است که بیروِن زیبایی دارد اما درون

شما وقتی نگاه « مدت و بلندمدت.مدت، میانبرند؟ کوتاهنفعند؟ چه کسانی سود میکسانی ذیچه »گوییم: می

شود، یعنی ها نمینصیب مسلمانچیزی الوجوه هیچمنوجههیچبه ،بینید در یک همچین واقعه و ماجراییکنید می

 اِ  برندترین سودی نمیکوچک
ّ

ها را مساوی با تروریست بدانند. شان شود، یعنی مسلمانبدنامی نصیب اینکه ال

 ابا دارم استفاده کنم. های خیلی بدتر هم دارد استفاده میمتأسفانه عبارت
ً
 توهین به مقدساتشانشود که من واقعا

شود. کدام مسلمان راضی است که از پیامبرش کاریکاتور بکشند؟ یا در میدان جمهوری پاریس، قرآن را به آتش 

 در رسانه بازتاب نداشت.  ،بود ماجرابکشند؟ در همین تجمعاتی که بعد از این 
ً
 این اتفاق افتاد. معموال

 که برای حمایت آمده بودند این کار را کردند؟  هاییآن_ 

 ه بودکشیده شد را که علیه پیامبر 1بدواِ  بعد کاریکاتورهای دوسه سال پیش شارلی ا آتش را زدند.رآن ر بله ق_ 

برد؟ کدام مسلمانی دوست دارد قرآنش به کسی سود میها را باال گرفتند. باید ببینیم چهاینبرداشتند آوردند، و همۀ 

یک تروریست انگاشته شود؟ ما با بسیاری از  آتش کشیده شود، به پیامبرش توهین شود، و خودش مساوی

ها هم با ما ارتباط دارند. بعد از این جریان از خود همین فرانسه تماس مستبصرین کشورهای اروپایی ارتباط داریم، آن

صرِف داشتن یک ظاهر اسالمی »گفت: می« توانیم نفس بکشیم.نمی اینجا اصاًل ما دیگر»گفتند: گرفتند میمی

در همین دو  ندازند.به شما یک متلکی بی ،شویددارید رد می« شود که در خیابان به شما توهین کنند.میموجب 

ها دیگر انتقال خبری داده سابقه است. این. اصاًل بیاتفاق افتادها حمله به مسلمان ،مورد 116هفته، نزدیک به 

 شود. نمی

 مساجدی که آتش زدند. _ 

، ایشان را کنار خیابان با هفده ضربه چاقو کشتند. نام داشتی لکواالم محمدبله، آخرین نفر فردی بود که _ 

ها گویم برویم روی ریشهزیرنویس هم نرفتند. من یک بحث دیگری دارم، می ،های خبری فرانسه بابت اینحتی شبکه

کرد و درج وری اسالمی داشت اخبار را رد میکه شبکۀ خبر خودمان، تلویزیون جمه بپردازیم. یادم است زمانی

                                                                                                                                                                                                 
 

1 Charlie Hebdoنامۀ فرانسوی است که بعد از انتشار کاریکاتورهای موهن از پیامبر اسالم: شارلی ابدو هفته ا کرد.و اعتراضاتی که به آن صورت گرفت شهرت پید 



  پوراکبر رائفیعلیاستاد                                                                                                                                         5 
         

 بیست نفر، در این ماجرا کشته شدند.»کردم گفت: کرد، من داشتم نگاه میمی
ً
 خبری ۀشبک این« در مجموع حدودا

 1نفر در نینوا 25امروز »نوشته شده بود: که  شدزیرنویس هم دارد، همان لحظه داشت زیرنویسی رد می همین طور

 وقتیک گویند. ماها اروپا هستند، میینبا خودم گفتم عجب ببینید چون حاال ا« توسط داعش به شهادت رسیدند.

این  وبانیباعثکنیم. ما خودمان مخالف این اتفاق هستیم. خدا لعنت کند خدای نکرده این رفتار را تأیید نمی

گذارانشان گرفته تا همان از بنیان ،َبردسالم و مسلمین را میهایی که از سر جهل و نفهمی سر زده و دارد آبروی اافراط

 3تیمیۀو ابن 2عبدالوهاببرند. همان محمدبناین مسیر را پیش می همین طور سانی که امروز پیرو هستند، دارندک

. یک روزی وقت هااینگذاری کردند، که امروز بیایند کاریکاتور علیه پیامبر ما بکشند. لعنت خدا بر ملعون این را بنیان

کنم، که اصاًل ایشان آمد برایتان مقایسه می 4تیمیه را با توراتانه فتاوای آقای ابندآیم دانهشود در همین شبکۀ می

 یک توراتی را در قالب فتاوا آورد. 

 ها را ما گفتیم._ این

و  5صحابه ۀلئو قرآن مس یعنی یک حقیقتی است. امروز دیگر پیامبرخب الحمدلله برنامه داشتید. _ 

بحثی  بگذاریم. در قرآن دیگر بحثی داریم؟ ما درمورد پیامبرکنار ها را ها نیست، اینو این بحث امیرالمتمنین

اشرف  6،لِْلعال ِميَ َةَ ر ْحَْا نگه داشتم که آرام صحبت کنم. چون به ر  خودم زورگیرم، بهمن خدا را گواه می داریم؟

طور ها گذاشتند، اینخاطر یک بازی دوسر بردی که اینمخلوقات در مقام و مرتبه و منزلت، بهمخلوقات، اولیِن 

جریان  و یک 7زند. یک جریان تکفیریحرف دارد می آن یک روی هر دو دورویی کهتوهین شود! یک سکۀ 

چه  8سپتامبر 11اسالم شده؟ بعد از  عایدکنند. چه چیزی دارند خوب بازی می همدیگر ها به نفعصهیونیسم، این

گویند: آمارها می طبقبه افغانستان حمله کردند؟  اینکهبه عراق حمله کردند؟ جز  اینکه اسالم شده؟ جز عاید چیزی

مسلمان آدم نبودند، همین بیست نفری که در فرانسه کشته شدند آدم  میلیون1 «کشته داده. میلیون1 نزدیک»

که این ماجراها را ترتیب داد. ما اعالم برائت جدی  ها هم آدمند! من در این حرفی ندارم، لعنت بر هرکسیآن !بودند؟

علوی این نبوده نبوی این نبوده است، سیرۀ کند، چون سیرۀ کنیم، چون عقل محکوم میمحکوم هم میو  .کنیممی

                                                                                                                                                                                                 
 

 است. های عراق است که از نظر موقعیت جغرافیایی در شمال غربی عراق واقع شدهاستان نینوا یکی از استان 1

 نهاد. قیم جوزی بنیانتیمیه حرانی و ابنسنت مانند ابناساس آرا و افکار برخی از متقدمان اهل نبلی که فرقه ضالۀ وهابیت را برعبدالوهاب از عالمان مذهب َح محمدبن 2

 سنت است که مبانی فکری سلفی را تئوریزه کرد.ق( از علمای اهل728تا  661مّیه )ِتیِتیمّیه َحّرانی َحنَبلی معروف به ِابِن بنعبدالسالمبنعبدالحلیمبناحمد 3

 گردیده و مسیحیان و یهودیان به آن ایمان دارند.فر( اول از کتاب مقدس یا عهد عتیق مشهور به اسفار خمسه که گاه به کل عهد عتیق اطالق پنج کتاب )ِس  4

 .1335، ص3، ج«صحیح البخاری«/ »همراه بوده و یا ایشان را دیده صحابی است. هر مسلمانی که با پیامبر»بخاری در تعریف صحابه آورده است:  5

 .«مایۀ رحمت برای عالمیان: »107سورۀ انبیاء، آیۀ  6

 عبدالوهاب هستند.بنات قرآن و از پیروان محمدیاز آ یظاهر یهاو برداشت ینبوظاهر مسلمان با قرائت خشن و متحجرانه از سنت تکفیری گروهی به 7

 های تجارت جهانی اصابت کرد.هواپیما به برج هارچانجام شد و  ایاالت متحده آمریکا در خاک القاعده ، توسط2001سپتامبر11 که در حمالت انتحاری ای ازسلسله 8
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برند؟ سود می کسانیچه گیرد؟می نشئت داردچیزی ها از چه یک بحث دیگری است، ببینیم این اینجا است. اما

  نفع نیست،بینم اصاًل اسالم ذیکنم میبنده وقتی بررسی می
ّ

 آبرویش برود.  اینکهاال

 با همین کارها «است. دیِن اوِل اروپا اسالم ،بیست سال آیندهتا پانزده» د:نویگمتسسات نظرسنجی غربی می

د خودش بازی ی، بیادبخور  اهای امنیتی ر یعنی کسی از سر جهل و نادانی، بازی سرویس .گرفت ار  ی اینجلوشود می

م شد. ااسرائیل تم به نفع کنم. ببینید بیش از همهبررسی می ار  شدلیل االن است. این جریان بسیار مشکوک د.کن

 غیرمنطقی بود، بینندگان عزیز نپذیرند. ، اگرگویممی ادالیلش ر 

ما جلوی این وحوش داریم » د:نویگن میاها با خودشاسرائیلی االن .ها توجیه پیدا کرداینکشی مسلمان. 1

ن ااین عبارتی که خدمتت «جنگیم، خوب نیست ما دفاع کنیم؟ ما سنگر اول مبارزه جلوی این وحوش هستیم.می

 عبارت تئودور ،عرض کردم از خودم نبود
ً
 اینکهن برای است. ایشا صهیونیسمگذار فکری بنیان 1هرتزل این عینا

شما دوست ندارید یک سنگر » :گویدمی هابه اروپایی د،توجیه پیدا کند ناسرطانی اسرائیل بتو ۀگیری این غدشکل

 کند؟ این سنگر. آیا این توجیه پیدا نمیشود می خب اسرائیل «ن جلو داشته باشید؟اهم (Wilds)علیه این وحوش

های بینید از چندسال قبل، فیلمنگاه کنید، می اها ر ید ریشهوکنند، شما بر میها یک کاری وقتی این

. ودششریت و اسرائیل سنگر اول دفاع از ب .دهندن اعنوان که مسلمانان را وحوش نشاین ساختند با  ایسینمایی

 و ای که هیچ عقلی ندارندها موجودات وحشیزامبی !ها ساختندها نزدیک به سیصد فیلم فقط با عنوان زامبیاین

 از ،شودساخته می 3World War Z ن کتاب فیلمآبر مبنای  و دنویسمی اوقتی کتابش ر  2بروکس کسَم  !کنندانتحار می

ن رفتار اشچون همه» :گویدمی «ند.( هستهامسلمان) هاهای شما خیلی شبیه تروریستاین زامبی» :پرسندمی او

و اصاًل اهل مباحثه  ،کنندهایی که رفتار الیعقل دارند و انتحار میآدم «گرفتم. ادارند، من این ایده ر  به هم شبیه

اهل بحث  4هاحاال این وهابی است. علمی ۀکجا اسالم اهل بحث نبوده؟ اسالم که از بی  و بنیان اهل مباحث .نیستند

ای که وجود یم. اما نکتهویگهم می ما !شبیهند هابه زامبی هاآندانند، خب بله حرام می انیستند، بحث و مباحثه ر 

میلیون دالر خرجش کردند، بیش از سیصد 200شود. فیلم ساختند، هایی میاستفادهببینید چه سوء این است، ددار 

این سه سال اخیر  در اتکفیری ر این جریان  اینکهیعنی از قبل  .فیلم مستند ساختند! بعد برای مردم دنیا جا افتاد

ها یک روزی به واقعیت بینید؟ اینمی اها ر فیلم این» گفتند: دنیا مردم به بیاورند، سر کار و کنند تحریک طوراین

                                                                                                                                                                                                 
 

1 Theodor Herzlشناسند.: ایدۀ تشکیل اسرائیل در داخل یک کشور مستقل عربی نخستین بار توسط وی ارائه شد. در جهان او را با نام پدر صهیونیسم می 

2 Max Brooksها: نویسندۀ کتاب تاری  شفاهی جنگ زامبی. 

 شود.امریکا است و به طور واضح به مهدویت و دجال مربوط می 2013فیلم جنگ جهانی زد محصول سال  3

 عبدالوهاب هستند.بنقیم و محمدتیمیه، ابنسنت است که بیشتر آنان در عربستان سکونت دارند. پیشوایان فکری این فرقه، ابنای افراطی از اهلوهابیت، فرقه 4



  پوراکبر رائفیعلیاستاد                                                                                                                                         7 
         

بخش خیلی  من یک ددارم و اگر اتاق فرمان آماده باشرا ها هایی از این فیلمها و تکهمن نمونه «منجر خواهد شد.

  کنم.میصحبت آن و روی  ،کنمای پخش میدقیقهدو کوتاه یکی

 اندن از این موجودات وحشی باید دورتادور خودش ر اکه اسرائیل برای در امان م ددهن میافیلم نش درمثاًل 

 می د.دیوار بکش
ً
ها ، ایندو درگیر نکن دمنطقه نگه ندار  در اها ر اسرائیل ایناگر امروز  !شود دیوار حایلخب این دقیقا

هست. شما  یو حتی احتمال وقوع جنِگ دیگر ،کندها توجیه پیدا میکشی اینببینید مسلمان د!نآیمیبه اروپا 

سمت لبنان اگر دست به» :در یک نطق تلویزیونی اعالم کرد 1نصراللهاین اتفاقات افتاد، سیدحسن اینکهبعد از  ددیدی

و شما  «.کنیمطور مینآکنیم، طور میزنیم، اینداریم، میهای فالن یا کشورهای مقاومت دراز کنید، ما موشک

موقع هم و الحمدلله با پاس  به است. طورچپاس   دای کرد، سنجید ببینیعنی یک مزه .ردم کدیدید اسرائیل حمله ه

کنند که ه میها را آمادذهن دها دارناین است، منتها بحث سر این .های دیگر هم در راه خواهد بودو پاس شد، مواجه 

 د:نویمردم اروپا بگ دنهخوامیها این «کشید؟می اها ر چرا این» د:نویمردم دنیا بگ د کهنباش 2فردا مثل جریان غزهپس

 است، ن همیناحقش شوند.نگه داشته  همین جا ها باید. ایندبکشن اها ر ذارید اینگب د،نویگحق می هااین»

 به وجود منطقه درها توازن قدرت ن کنیم، ما باید بین ایناشپارهیم تکهوهم بر تکه کنند، ما تکه ان ر ان خودشاخودش

 «پاره کنند.تکه اها خودشان ر ریم تا اینوبیا

 است. نفع اسرائیلبه این کنم که تأکید می من د.گیر بین مسیحیان و مسلمانان دعوا شکل می. 2

 3های صلیبی.ایی جنگهجور واقع یک در_ 

یک  شاید خردهکی آن زنیم، اما در عمل بهدم از قرآن میکه طور متأسفانه ما مسلمانان، این !بله احسنت_ 

کلیدی و استراتژیک در قرآن  ۀیک نقط است. وریطاما متأسفانه عموم این ،البته نه همه .لنگیمجاهایی داریم می

  :فرمایدمی که هست

ََأ ْشر كحوال ت ِجد نََّأ ش دََّالنَّاِسَع د او ًة   4؛لِلَِّذین َآم نحواَاْلی هحود َو الَِّذین 

 است. ترین افراد، یهودشک دشمنبی

 .فهمیدروزی می کیو ، دتای مضارع یعنی این استمرار دار  .و نون ،الم و تای مضارع د،هم تأکید دار  سه تا 

                                                                                                                                                                                                 
 

 موسوی به عنوان دبیرکل آن انتخاب شد. عباسالله را تأسیس و بعد شهادت سیدهمراه چند روحانی لبنانی حزب م1۹82وحانی شیعه که در سال ر سیدحسن نصرالله،  1

 نشین است که در جنوب غربی سرزمین اشغالی )فلسطین( قرار دارد.شود، نام شهری عربغزه که از آن با عنوان نوار یا باریکۀ غزه یاد می 2

 مبارزه کردند.« بیت المقّدس»شود که در آن، مسیحیان با مسلمانان طّی چندین دوره برای به دست آوردن ایی گفته میههای صلیبی به جنگجنگ 3

 سرسخت: »82مائده، آیۀ سورۀ  4
ً
ترینشـان را در دوسـتی بـا متمنـان، کسـانی نزدیکترین مردم را در کینه و دشمنی نسبت به متمنان، یهودیان و مشرکان خـواهی یافـت. و البتـه یقینا

 «یابی که گفتند: ما نصرانی هستیم.می
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ه قرآن کن یهودی آ. دیم تفاوت دار ویگامروز میمراد از یهود در قرآن، با این یهودی که ما این نکته را هم بگویم که 

یعنی این  است. اسرائیلیم چیزی معادل بنیویگکه ما امروز می این یهودی است. صهیونیسمگوید چیزی معادل می

  :فرمایداما در ادامه می .توجیه باشیم در بحث یهود باید ار 

َ َ؛ن ص ار ىَآم نحواَالَِّذین َق الحواَإِنَّاو ل ت ِجد نََّأ قْ ر َب حْمَم و دًَّةَلِلَِّذین

.ما مسیحی هستیم دنویگکه میهستند یی هاآنترین افراد و دوست 

ما مسیحی د نویگکه میییهاآن» فرماید:بلکه می ،"مسیحیت"فرماید قرآن نمی د،ظریفی دار  ۀخیلی نکتاین 

 فرماید:که می قرآن داریمدیگری در  ۀما آی دنویبگ ، چون شاید برخی از عزیزاناست ها تفاوتبین این «هستیم.

ََْت  تَِّبع َِملَّت هحم َالنَّص ار ىَح َّتَّ َاْلی هحودحَو َل    1؛و ل ْنَت  ْرض ىَع ْنك 

تبعیت کنید.ها از آنکه شما شوند تا اینیهود و نصاری از تو راضی نمی

ها بین این «یم.هست ما مسیحی دنویگیی که میهاآن» :فرمایدمی آنجااما  ،«مسیحیت» :فرمایدجا میاین

 سمتبه است، که بر واتیکان حاکم ن ساختاریآو  3و واتیکان 2ه متأسفانه سازوکار پاپک. در ایناست تفاوت

اما  «.کنیمتعیین میما  ها راپاپ» د:نویگمی دهاست دارنسال هاصهیونیست و نیست، شکی رفته صهیونیسم

طور ها ایناما مسیحی ؛واتیکان به انحراف رفتهمتأسفانه ساختار و سازمان مسیحیت، آن طور نیستند. ها اینمسیحی

و از عبارت  خودتان بکشید. سمتبه اها ر یعنی مسیحی «.ها دوست شما هستنداین» :گوید. قرآن میدنیستن

ید. این باید هن دانش ها؛ به آندر عمل این دوستی را بیایید یعنی «.محبت»فرماید نمی ،کنداستفاده می «موّدت»

. بیاوریم خودمان سمتبه اها ر نیم ایناتومیو ها اشتراکات زیادی داریم، که ما و مسیحی دهر مسلمانی باش ۀاید

میلیون اسرائیل، 7میلیون آمریکا، 7 .میلیون هستند15های دنیا کل یهودی .ها هستنداکثریت جمعیت هم این

منتها چون  است. آوراین برای مسلمانان شرم .نیستند مالحظهقابل جاهای دنیا پخشند. اصالً  ۀمیلیون هم بقی1

 اها ر این ،شودن استفاده میاشیهاب و بغضخورند. از ُح دانند، بازی میشناسی نمیدشمن و شناس نیستنددشمن

 ندازند. اهم می به جان

ها تنها بمانند، و از این یک سیل ، این صهیونیستبیاورید سمت خودتان اها ر شما مسیحی» :گویدقرآن می

 د.کشمی د سمت خودشدار  افهمیده، مسیحیت ر  اشده؟ یهود این ر  هاما چ «.عظیم بسازید

                                                                                                                                                                                                 
 

 «شوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی.یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی: »120سورۀ بقره، آیۀ  1

 پاپ یا پاپا )به معنی پدر(، اسقف رم و رهبر کلیسای جهانی کاتولیک است. 2

 های جهان و محل اقامت پاپ است.ترین کشور جهان که درون شهر رم، پایتخت ایتالیا واقع شده و مرکز فعالیت کلیسای کاتولیکواتیکان، کوچک 3
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  .کندها دور میو از مسلمان _

مسیحی منطقه ببینید، تا توانستند در  اهای تکفیری ر . عملکرد این گروهاست جالبچقدرببینید  !احسنت_ 

ست اتنها شهری  1نید شهر معلوالادمیکه همان طور  !جالب نیست؟ .ها نزدندجا دست به صهیونیست یک .کشتند

ن نازل شده، مثل زبان آبر  اصلی 2که انجیل است ن زبانیآکنند. زبان آرامی در منطقه که به زبان آرامی صحبت می

مثاًل یکی  باشد، همه ترجمه و دمتِن عربِی قرآن در دسترس نباشفرض کنید  االن است. نازل شده آن عربی که قرآن با

 د حتیناتوها اشکاالت هست و میاین ترجمه در چقدر .فارسی بخواند، یکی چینی بخواند، یکی ژاپنی بخواند

همان  که انجیل را به مردِم معلوال کسانی بودند .است شده حفظدر قرآن وجود بیاید؟ اصل متن اشکاالت عامدانه به

 کردند. دیدند و اعتراض میمی اخواندند، و خیلی از نکات ر نازل شده بود می زبانی که بر عیسی

 من رفتم _ بله
ً
  د.دار  آنجا کلیسای خیلی قدیمی هم چند تا ،اتفاقا

  االن بله،_ 
ً
صدای  .داعش حمله کردند، با خاک یکسان کردند و 3النصرهجبهۀ  !با خاک یکسان کردندرا معموال

  وبا یهود کاری ندارند،  که ها در عراق مسیحی کشتند؟ این عملکرداین چقدرمد. اکشورهای اروپایی درنی
ً
دقیقا

خوب به این دقت کنید،  بروند؟ طرفنآکه سمت  ددهُهل نمی ازنند، آیا این مسیحیت ر می اروند مسیحیت ر می

ش چرا داع است. د؟ عبارت مهمیآیر شانسی درست درنمیباک ، چرا یدباشهم یعنی حتی اگر این اتفاقات شانسی 

 با؟ ه هستندها دنبال چ؟ ایناست کشیدن بودهصلیب بهکجا در سنت اسالمی ؟ دِکشبه صلیب می راها عراق آدم در

بینید در تصاویر زیر می ند؟ادنیا بفهمدر  جهاِن مسیحیت و هاد به مسیحیهخوامی ار  ه چیزیچ کشیدن"به صلیب "

 .کشندمی، به صلیب العراقَوالشامَيفَالدولةَاإلسالمیةدر 

 

                                                                                                                                                                                                 
 

 است.کیلومتری شمال شرق شهر دمشق در سوریه  56نشین در شهرستان القطیفه واقع در ترین شهرهای مسیحیمعلوال، شهری کوچک و تاریخی و از مهم 1

 و کتاب مقدس مسیحیان است.« عهد جدید»نام دیگر مجموعه متون  2

 تشکیل شد. م2011مین شام در اواخر سال عنوان شاخۀ شبکۀ تروریستی القاعده در سرزاین گروه تروریستی با تفکر سلفی جهادی به 3
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 کاًل لیبی ازو بست،  الیبی ر در  ly ۀدامن یی کهآمریکا .شودپخش میهم تمام دنیا  در هااین جالب است که و 

طور جلوی صفحات ؟ چدگیر نمی اها ر این بوِک طور جلوی فیسچ ،کاًل حذف کرد اشمالی ر ۀ کر  ،اینترنت حذف شد

 ؟ این بازی نیست؟دگیر نمی اها ر یتر اینیتو

 است. 1(Antichrist) ، معادل ضد مسیحدکشبه صلیب می اکه کسی ر  کسیت، فرهنگ مسیحی در

ست، ان مهدی اشاین مسلمانان که منجی» :ندازنداجا میاین را  ددارن است. 2الدّج  کرایست،معادل عربی آنتی

آن را  شوداین برنامه نمی در کهیک ادعای جدیدی مطرح شده،  ،در پس این اتفاقات االن «جریان دجالند.ن اهم

 کرایستآنتی مهدی همان» د:نویگمی د. دارناست دوسه ساعته ۀ، خودش یک جلسدَبر میوقت کرد، خیلی  مطرح

به خاطر ؟ دها پرچم سیاه دارنچرا این دنیادمی «.ها هستندو پیروانش هم همین داعشیاست،  همان دجال ،ستا

افغانستان جزئی - (القاعده)ن از افغانستان اششوند و ریشهو در عراق و شام وارد می دهای سیاه دارنگروهی که پرچم

 ۀشبکو  4نیوز،فاکس ۀشبک درها ها کلیپ و فیلم دارم، که صهیونیستتک اینمن بابت تکاست.  -3از خراسان بزرگ

ست که اهای ظهور مسیح از نشانه این عراق آمدند، به سیاه هایپرچم با بینیدمیکه  ییهااین» د:نویگمی 5یزلِ بِ 

 دچنانی دارنخیلی عالی و آنهای خیلیبردارییعنی بهره «ال، همان مهدی است.و دّج  .کندال ظهور میقبلش دّج 

پاریس یک شروع بود،  درها بپردازیم. یعنی اصاًل صحبت این نیست، این یم به ریشهیم بیاویخواهم بگمی .کنندمی

تمام شد؟ از  رمگ سپتامبر11 «.خواهیم قوانینی وضع کنیمما می» :مد گفتآوزیر فرانسه نخست .شودتمام هم نمی

 دو تا ناهم ۀبه بهان د،کشنمی وخونخاک به ا در منطقهها ر مسلمان است دارند چهارده سال االن ،2015تا  2001

 ن هم زدند خراب کردند. اساختمانی که خودش

 ضدمَ که به این دقت کنید 
ً
های این بیمارها و مجروح .مسیحی و در عوض یهودی بودهشی وهابیت تماما

ها به نفع و چرا این ؟جنگدبا دولت سوریه می دها دار . چرا اسرائیل به نفع اینشونداسرائیل درمان می درها تکفیری

 :ها ضد اسرائیلندگویم که اینمی اجنگند؟ من پنج منطقه ر با سوریه مید اسرائیل دارن

دار ست و علماصهیونیست که ضد کنمکنم در چنین کشوری زندگی میافتخار می ؛باکمال افتخار .ایران .1 

  ؛استدر دنیا  صهیونیسم مبارزه با

                                                                                                                                                                                                 
 

 ی دشمن و ضد مسیح است.اند که به معننامیده« کرایستآنتی»های انگلیسی و فرانسه، باندجال را در ز 1

اسـت کـه سـرانجام بـه دسـت حضـرت از میـان  زماناست. او از دشمنان امام« دجال»کننده به نام نمایانگری موجودی گمراه و گمراه یکی از عالیم ظهور منجی موعود، خروج و 2

 رود.می

های شـرقی، از ری و های فعلی خراسان در ایران، بلکه همۀ سرزمینشد که نه تنها استانرگ اطالق میای بسیار بز خراسان در زمان ساسانیان و اوایل دوره اسالمی، اغلب به منطقه 3

 گرفت.کویر بزرگ تا افغانستان امروزی و حتی تا درۀ ایندوس علیا و سند یعنی پاکستان امروزی را نیز دربرمی

4 : Fox Newsاست. های آمریکاییترین رسانهنیوز، از مهمشبکۀ خبری فاکس 

5 TheBlaze: آمریکایی است که توسط  ۀخبری و سرگرمی چندمنظور  ۀیک شبکGlenn Beck .تأسیس شده است 
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  ؛. عراق2

  ؛. سوریه3

  ؛ناشیهاو مسیحی اللهلبنان، حزب. 4

  .سنت عزیز ما در غزه. برادران اهل5

در غزه  اتیمیه ر مسجد ابن ،جنگدها میبا وهابی 1حماس 2010ها درگیر نکردند؟ در تکفیری ار  هااز این کدام

حماس احساس خطر کرد،  .کارکردن آنجا تیمیه، شروع کردنداسم ابن مدند مسجدی زدند بهآها این .کندخراب می

سمت به اها با هدایت اسرائیل وارد شدند. پول در اختیارشان قرار داده شده که جریان مقاومت در حماس ر فهمید این

  .شدن ببرندتکفیری

 خیلی دارند _ ا
ً
مثاًل یک چندنفری، حاال تعداد خیلی کمی هم  اینکه ،دهندمی مانوریک چیزی هم روی خیرا

 ها هماین دهند.نشان می ناخیاب در ان ر اشیهادهند و پرچمنشان می اها در غزه خودشان ر عنوان داعشیهستند، به 

  کنید. اشاره به آن که ای استنکته

طرف این  نآجنگند، از ها میبا وهابی دطرف در غزه دارن از اینها اینکه است  جالب این ۀنکت کبله، حاال ی_ 

 :ندویطرف بگاز یک «هستند. 2ها ناصبیایغزه» د:نویگمی د، دارندهم لعنت کن اها ر اینشیعیان افراطی که خدا 

طور قابل ها چاین رآخ «.ها شیعه شدنداین حماسی» که:شایعه کنند  دنیطرف بیانآاز  «.ها ناصبی هستنداین»

 .(ها تبعیت کنماز وهابیدر الفاظ دوست ندارم ) !قول منخاسرالخبیث به ،3طرف این یاسرالخبیثست؟ از ایناجمع 

هم ها وهابی فرطنآاز  «!حرام ،آقا شرکت در تظاهرات» :دویبگ یدانگلیس هست، بیالندن  درکه  4فدک ۀشبک در

این برای آن  دد که بفهمیهخواعقل و شعور می کمید، هخوافکر می کمی« حرام! ،شرکت در تظاهرات» :ندویبگ

که از قضا است شافعی ها امامرهبر این .هستند 5جنگد. مردم غزه شافعیمی ددار حماس جلوی اسرائیل است که 

  .اهل همان غزه هم هست

  دارند. امیرالمتمنین و حضرت زهرا اصاًل مسجد به نام_ 

                                                                                                                                                                                                 
 

گران صهیونیسـت کـرده و رویکـردی جهـادی علیـه اشـغالم اعالم موجودیت 1۹87است که از سال  ةسالمیال ومتالمقاجنبش مقاومت فلسطینی به نام حرکتحماس نام اختصاری  1

 دارد.

 ها را انکار کرده، غیر را بر آنان مقدم داشته و به ائمه دشنام دهد.دشمنی ورزد، فضایل آن بیتیا یکی از اهل علیصبی، کسی است که نسبت به امامنا 2

ای فدک به توهین و تمسـخر علمـای شـیعه ماهوارهم لندن و مدیر شبکۀ فدک که با حمایت مادی و معنوی سیدصادق شیرازی از طریق شبکۀ یمق یتینمای کویب، روحانیاسرالحبی 3

 پردازد.می

 پردازند.سنت و مراجع عظام تقلید شیعه میای فدک با حمایت انگلیس توسط یاسرالحبیب تأسیس و در آن به توهین اهلشبکۀ ماهواره 4

 سنت است.شافعی یکی از مذاهب چهارگانه اهلمذهب  5
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  :گویدمی شافعی. امام، بلهدبیامرز  ان ر اخدا پدرت_ 

َآِلَُممَّدَ » 1َ...ل ِئنَكان َذ نِِبَححبُّ

 «کرد. نخواهم توبه گناه این خاطر، من هرگز بهدِب آِل محمد باشّح  اگر گناِه من 

هم دارند  االن این هم از این کارها کردند، قبل از اسرائیل است. دست قیچی اند.قیچی کی ۀها دو لباین

حماس  وقتیجنگد. ها میبا این ودر این هم انجام خواهند داد. خود حماس می از بعد ،هوشیار نباشیماگر  .کنندمی

 ؟ست؟ کجااست نام قبرستاجنگد، داعش کدها میبا اسرائیلی 2روز 51 ددار 

نید که اصاًل جنوب اردن، اد، و میدمرز طوالنی با رژیم صهیونیستی دار  کاردن ی ،موییک نکته به شما بگ 

 چرا. ساده خیلی ،خواهدنمی هم موشک بزنند، را اسرائیل توانندمی شصتخمپارۀ  با هاآنهاست. جوالنگاه وهابی

یک چرا  است. شماِل اردن درزرقاء  .بود 4ءرقامال زَ  ،3الزرقاوی ین ابومصعبهم نشده است؟ شلیک حاال تا گلوله یک

وحسینی، شیعه و ، راستن، خدا پیغمبری و قرآنیامیهابینندهاز  کنمگلوله از اردن شلیک نشده؟ من دعوت می

 دنی، بیاددقیق گوش کنند نییاب یک بار کنند،می گوش مرا هایحرف که هم ایتکفیرین وهابی و اسنی و هم

 با کله  ند، اماکردند برحقزمان گذشته فکر می درها ؟ خیلیستچیبهقاضی کنند، ببینند چی ان ر اوجدانش
ً
به دقیقا

خداوند در قرآن  .عقل بررسی کنیمشینیم با نب ربار دیگ نباشیم؟ یک هاآناز کجا معلوم ما از  رفتند. تِه جهنم

َفرماید:می

َ ت  ْعِقلحونَ َأ ف ال5  

اما  است، کراک بد د که، علم دار دکشکراک می کسی که .ها هست ماها علم داریم اما عقل نداریمخیلی وقت

هم دارم  اهای افراطی ر ، شیعهمکوبدارم می اها ر ن شکلی که من این تکفیریاهم ببینید به د!ِکشمی د؛عقل ندار 

 خواهم توازننمی است. های افراطی هم اسم بردم. چون مشی ما اینها اسم بردم، از شیعهاز تکفیری راگ .کوبممی

 افتخار ها.طرفیآن از هم خورم،می فحش هاطرفیاین از هم ؛رائفی مِن  الحمدلله و دارم. اعتقاد چون بیاورم، به وجود

 رفته از صراط مستقیمند. ها دو جریان بروناین .ندباطل جریان دو هااین کنم!می

                                                                                                                                                                                                 
 

 .26۹، ص3، ج« مناقب» ،ابن شهرآشوب1 

کـردن نشین در کرانـۀ بـاختری و متهمهرکدادن قتل سه صهیونیست شم(، با دستاویز قرار 2014)تابستان 13۹3تیر17  روزه علیه باریکۀ غزه را در تاری51رژیم صهیونیستی، جنگ  2

 شود.، تلقی می1۹48زمان اعالم موجودیت خود در سال  ها، ازترین جنگ این رژیم علیه فلسطینیجنبش حماس به اجرای این عملیات، آغاز کرد. این جنگ، طوالنی

 در حمله هوایی امریکا به هالکت رسید. م2006ازمان القاعده که سال رهبر سابق س 3

 شهری در اردن واقع در شمال شرقی امان، پایتخت این کشور. 4

 «اندیشید؟آیا نمی: »80منون، آیۀ تسورۀ م 5
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 ترین کشور غربی ضدصهیونیست ؛فرانسه

 3دونه دیو ،2فوریسون رابرت ،1گارودی امثال روژه است. دارها و تفکرات ضدصهیونیستی در فرانسه ریشهگروه 

  است. دارریشهها در فرانسه این د و زندان است.گرفتن او را االن که

  .، نه دولتاست دیگر مردم ۀبدندر _ 

ها ها از صهیونیستفرانسوی .هست صهیونیسممردمی فرانسه ضدیت با  ۀدر بدن .ستطرفینآخیر، دولت که  _

 این موج خیلی جدی شده بود .دآین میاخیلی بدش
ً
گیر شد، یک کمدین دونه که دست همین آقای دیو .و اخیرا

 اهل کامرونفکر می .ستاپوست فرانسوِی سیاه
ً
 سفیدپوست مادرش آمده. به دنیا فرانسه دراما  د،باش 4کنم اصالتا

سایتش  دستگیر شد، در وقتیست، ادونه، مال خودش  به اسم دیو دسایتی دار  یک ایشان. پوستسیاه پدرش و است

 «یم.هن بدان نشابا دستم افالن عالمت ر  ،صهیونیسمید به نشانۀ مبارزه با یبیا» :یک درخواست از مردِم فرانسه کرد

 اینجاست جالبش در ۀنکتبینید میهمین سایت نگاه کنید،  به رو اگ ،هزاران نفر به این کمپین پیوستند است جالب

تر اینکه فرانسه چون ادعای آزادی بیان و جالب .مدندآهای فرانسه آمدند، ورزشکارهای المپیکی فرانسه که ارتشی

آن را  دنوابت اینکهسایت یک قانون تصویب کرد، برای  کفقط برای همین ی ؛دببند اها ر نست این سایتاتونمی ،داشت

  د!ببند

هم قبول ندارند را علم ها این .علمی داد ۀیک نظری .کجاست؟ از دانشگاه اخراجش کردند االن فوریسون رابرت

کند تبدیل به رشد پیدا می آنجا چیزیک وقتی ی)این جوی که فرانسه  درحاال  د!باش صهیونیسمکه مقابل  جاییدر 

 و دکند، باید یک اتفاق خوب بیفتساختاری می اضدیت با صهیونیسم ر  ددار  (شودیک جریاِن فکری در کل غرب می

ن آد در یبیادر کمال محبت  5بعد نتانیاهو و ها جلوه کنندها دشمِن فرانسوی. مسلمانشودها منحرف ذهن فرانسوی

 فهمد.ساله بگویید، میچهار  ۀبچ کبه ی اها ر این د!تظاهرات شرکت کن

 کجا به حضور داشتند، آنجا نتانیاهو جمله از کشورها، از خیلی سران و شد برگزار فرانسه در که تظاهراتی این

یهودی( روی سرش  )کاله کیپه کی 6داوالن آقای فرانسوا ، وِکنیسه رفتند یک بعد از آن بهبه ِکنیسه.  شد؟ ختم

                                                                                                                                                                                                 
 

1 Roger Garaudy( :1۹13 م2012تا،) هولوکاسـت و  مسـئلۀمحمد رجاء را بر خود نهاد. وی به دلیل مخالفـت بـا فیلسوف و اندیشمند فرانسوی که پس از گرویدن به اسالم، نام حاج

 ابراز تردید در صحت واقعۀ هولوکاست شهرت جهانی داشت.

2 Robert Faurissonها قرار گرفته است.ستیونین باره مورد ضرب و شتم صهیارها به خاطر اظهارات خود در ا: پروفسور رابرت فوریسون، مورخ و محقق مشهور منتقد هولوکاست که ب 

3 Dieudonné M'bala M'bala :که به اتهام انکار هولوکاست به زندان محکوم شد. پوست فرانسوی کمدین سیاه 

 .جمهوری کامرون یکی از کشورهای مرکز آفریقا است 4

 ترین احزاب این رژیم.طلب اسرائیل و رئیس حزب لیکود از افراطیوزیر تندخو و جنگبی، نخستنتانیاهو؛ معروف به بی بنیامین 5

6 François Hollandeجمهور سابق فرانسه: رئیس. 
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آن  شماست، یهودی با یعنی ببینیدادای احترام کرد.  هاشدهبه کشته آنجا درو شد بزرگ پاریس ۀ وارد کنیس گذاشت،

  .هنوز هم هست و که از قبل بودهاست ای ن ایدهااست. این هم نااین مسلم د،دار  مشکل که کسی

 انجام دادند، ن سیاههماای که آقای کولیبالی گروگانگیری است، تر اینجالبنکتۀ  
ً
پوستی که با نامزدش بعدا

 و یهودیان از گروگانگیری. بوده یهودی یک به متعلق خرید مرکز این که شدمی گفته شدتبه و وفورها بهخبرگزاری در

  آید.می فرانسه پلیس باز و ها،مسلمان دادند؟ انجام چه کسانی را یهودیان خرید مرکز

 یک سری .واردش شد خیلیاینجا  ودش، حاال نمیداتفاقی هم که افتاد، خودش جای بحث دار این اصاًل _ 

 ، این کشتاری هم که انجام شد. دها هم جای بررسی دار که اصاًل بخشی از این است، شده پخش و مدهآها هم کلیپ

چرا دیده نشدند؟ کجا  1واشیبرادران کُ  است. سپتامبر دومیازده این هست.  آن شک بسیار جدی دربله. _ 

 برادران ها، از کجا معلوم اینبودند ها با نقاباین «.ن کردیماروستایی دفنش کی بردیم در» د:نویگن کردند؟ میادفنش

هایی کلیپن اهایی افتاده و مردمشحمدلله یک اتفاقالست. در خود فرانسه هم اکواشی بودند؟ ماجرا خیلی جدی 

  «!باور کنیم ار  ردیگ سپتامبر11 کما احمق نیستیم ی»که  دپخش کردن د وساختن

 تریکاریکاتور بسیار بد علیه پیامبر زمان نآها دوسه سال پیش به این نشریه حمله نکردند؟ چرا وهابی

بازی که دست شبعروسک خیمه مثل یکها اصاًل . ایناستوقتش  االن ،موقع وقتش نبود نآچون  .کشید

منتها من  .ن شکی نیستآن که وصلند، در اکنند. سرانشب و بغضشان استفاده میاز ُح  ددارن د،باشن صهیونیسم

و بعدش کجا  روندمی برای جنگ هاییکه با چه نیت دسوز ن میانظامشمیانی و این پیادهخیلی دلم به حال این بدنۀ 

 جهل به معنی واقعیاین  .ندور می
ً
 است.  کلمه واقعا

 . دفرق دار  با هم هااین بازیگرند، یک سری بازیگردانند، یک سری کند، یهست سازانبازی یک سری 

کـه کجـا جنـگ  کننـدمشـخ  می وشـینند نمی ن باالآ ،کلفتندهای گردنها صهیونیستاین :انساز بازی .1

 ست. ان ارسانه هم دستش .کار نکنندهچ و کار کننده، چشود

ای زده مـاهوارهشـبکۀ  .کننـدفـراهم می اشـرایط ر  و وصـلند صهیونیسـم ها هـم بـه شـبکۀاین :انبازیگردان .2

 ود،شـای وهـابی درسـت میمـاهوارهۀ شـبک ، بعـددادنفحش سنتبه اهل دکنشروع می دفعهیک ود،شمی

  .دادنکنند به شیعه فحششروع می

َاآلِخرَ  شانهمه شوند.می بازیگر های پایینی هماین بدبخت :انبازیگر  .3 ْنیا هـانآ امـا هسـتندَةخ ِسر  َال دُّ ِس ر   2خ 

َالدُّنْیا هااین بلکه نیستند های پایینی ، این بدبخترا و هم آخرت دبازنمی اکه هم دنیا ر  کسانی .هستند خ ِسر 

                                                                                                                                                                                                 
 

1 Kouachiماجرا نیز توسط پلیس فرانسه کشته شدند.به نشریه شارلی ابدو که در همین  2015گیری سال عامالن اصلی حمله و گروگان د کوآشی،یف و سعی: شر 

 «.آخرت را از دست داده اند: »11سورۀ حج، آیۀ  2
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 همـین شود،میتکه تکه د وذار گمی انش ر اج رودمیکه  رسند. اینین میاشوپلهها الاقل به پولنآهستند. 

ن بغـل آاسرائیل هم  د.کنپاره میتکه ان ر امسلم چند تا دآی، میدبند. یک احمقی به خودش بمب میاست

  !از این بهتر؟ د!زنقهقهه می دنشسته دار 

 وحدت؛ عامل امنیت

 .هاسوریه درگیر کجا شده؟ تکفیری .هالبنان درگیر کجا شده؟ تکفیری امروز .بودند اسرائیلیتا کشور ضد پنج

 کور بحمدالله ها کنند کهدرگیر تکفیری دنهخواهم می ااسالمی ر جمهوری  .هاعراق درگیر کجا شده؟ تکفیری

است، چه شیعه و چه سنی، تا حاال این خنثی شده  ،نامردمم و های امنیتیراجع، دستگاهخواندند. با هوشیاری َم 

و  1کنند. امثال این ریگیمی شهید ددارن بلوچستانوسیستان درهایی که ست. معلمان اشیهابرنامهاین جزو وگرنه 

 ی)برادرش 
ً
. شیعیان عاقل هستند، وقتی ریگی آدم است ها فقط بابت تحریکاین (،درست کرد اگروهی ر  ککه بعدا

 .و هستند ،ها هم عاقل باشندسنی «.دکشریگی آدم می» ند:گفتمی «د.ُکشنها آدم میسنی» د:گفتنُکشت نمیمی

 را کاراین  شیعه» نگویند: کند،می توهین سنتمقدسات اهل به جایی یک ای،مداحی درنفر روی منبری، ک وقتی ی

 هنید چادنکنید میاگر ما تفکیک کردیم، شما هم عاقل باشید تفکیک کنید.  «کرد. اکار ر  فرد این این» بگویند: «کرد.

ن امیما چشم و ابرو دکردی د. فکریسر ما هم بیا است مد، ممکنآ آنجا بالیی که در سوریه بر سر مردمن ا؟ همودشمی

 !ها افتادهمردم سوریه از گرسنگی به خوردن گربه د کاردهن میان نشآکه در  کلیپی هست است؟ ترمشکیبرای خدا 

 پزد. گذارد و میداخل قابلمه میکند، قشنگ طبخش می د،کنذبح می اگربه ر 

ترین کشورهای منطقه بود، چون توریسم یکی از امن .رفته بودم به سوریه هااین شلوغی از ماه قبلمن ُنه 

کاری کثافت دآمدنمی 2ن ساحل الذقیهآ درها هم توریسِم مذهبی داشت، هم غیرمذهبی. همین سعودی .داشت

و  .خوردن افتادندناشده؟ مردم به حیو هچ االن ،ست. سه سال گذشتایعنی امن  دکه توریسم دار  کشوری کردند.می

 عملیات «غلط کردیم، بازی خوردیم.» ویند:گمی .دهندرأی می 3اسد درصد به بشار88 ،انتخابات درهمین مردم 

 کارچهای ماهواره هایشبکه یتر،توی در فیسبوک، گرفتیم که را هایشهمۀ عکس شد. ایماهواره هایشبکه در روانی

 امردم ر  که شد،هایی که تدوین میشد، فیلمهایی که فتوشاپ میعکس د.انداختنهم به جان  اطور مردم ر چ و کردند

 ست که ما باید جدی بگیریم. ا ها نکاتیاین د.ندازنیبهم به جان 

                                                                                                                                                                                                 
 

و  CIA ،MI6های اطالعـاتی موسـاد، عبدالمالک ریگی، متسس گروهک تروریستی جند الشیطان، جانی حادثۀ تاسوکی و تروریست بـزرگ جنـوب شـرق ایـران کـه توسـط سـرویس 1

 شد.استخبارات سعودی پشتیبانی می

 .بندری در شمال غربی سوریه 2

 جمهور سوریه.رئیس 3
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 اروی خودش ر آب و وسط آمده قدتمام کشور این رهبر. دکنتفکیک می دن تفکیک کنند، شیعه هم دار امسنتاهل

؟ ودشبه ایشان توهین می دخاطر بحث وحدت دار ها بهتوسط برخی از افراطی چقدر. است بابت وحدت گذاشته

 مثل بزرگواری وقتی. اما مصلحت نیست ،دارد تریمشتری بیش د،جیغ بنفش بِکش د،د داد بزنهبرعکس آدم بخوا

 :در عراق می فرماید 1سیستانیاللهآیت حضرت

 2؛ولواَأنفحس ناَأهل َالسحن ةن ة،َب لَقَحَلَت قولواَِاخوان ناَا هلَالسَح» 

 «.است سنتید جاِن ما اهلویبگ 

 ،چهل تا شنوید کهاخبار دارید می درهر روز  ،االن تا 2003؟ از دکشندارند می عراق در شیعه چند تا در روز 

 فرمانبهگوش ،دبکن ار  این کار ؟ نبایددنداز یُکشی راه بسنی دناتوشیعه نمی خب. دُکشنمی دشیعه دارن پنجاه تا

یک  یا د،درست کردن اامثالهم ر و  3الصرخی دمدنآ. زنندمی امراجع ر  د، دارندها هم فهمیدننآ .ستا مرجع تقلیدش

جلوی  دمدنآها این ،شدند تقلیدمرجع  شبهیک گرفتند و ار  نانی که تا دیروز معلوم نبود از کجا مرجعیتشاآقای سری

 . دبرنپیش می اکار ر  دچون با عقل و تدبیر دارن این حضرات بایستند

حضرت «.به وقتش وحدت» د:گفتنمی که ایستادند داعش جلوی کسانی همان کرد، حمله داعش وقتی

نیروی . دکنبرای دفاع از مردم مظلوم عراق مأمور می اسپاه ر  ،و رهبری در ایران ،ددهمی فتوا سیستانی اللهآیت

 » است: وزیر عراق گفتهنخست ها رااین د.کنایران دفاع می 4قدس
ً
 کمک دارد داعش جلوی را ما که کسی نآحقیقتا

  .کنندمیکمک به داعش  دارند (،آمریکا )مثل ها درست کردندای که اینوگرنه این اتحادیه «.ستافقط ایران  د،کنمی

 حمایت از داعش

انجام  اکه این حمله ر  کسی .حمله به یک نشریه در فرانسه یعنی حمله به آزادی بیان .فرانسه مهد آزادی بود

 فردای روزی .ماندگی، نماد یک ذهن منجمدنماد تحجر، نماد تعصب، نماد خشک مغزی، نماد عقب ودشمی ،داده

 کقلم کشیده بودند که ی دو تا .گرفت ار  هایی کل فضای سایبریکاریکاتورها و نقاشی ،که این حمله انجام شد

به قلم دارند  االن ،دن حمله کردنابه ساختم سپتامبر11» د:نویبگ دخواستنمی. کردحمله می آن هواپیما داشت به

 به دارند را کمک ترینبرند، بیشاز داعش بهره می ددارن االن ی کهنن کساآبینید در حقیقت هم می «.کنندحمله می

                                                                                                                                                                                                 
 

 ش(، از مراجع تقلید شیعیان و استاد درس خارج فقه و اصول در نجِف عراق است.130۹سیستانی )زادۀ سّیدَعلی حسینی 1

 «نگویید برادران ما اهل سنت، بلکه بگویید جان ما اهل سنت»معنای: به 2

عنوان یکـی از مراجـع دینـی عـراق باره ظاهر شد و خود را بهیکقبل از سرنگونی رژیم صدام، به 2003نمایی که در سال الصرخی، مشهور به سیدحسنی روحانیسیدمحمود حسنی 3

 است. زمانمدعی ارتباط با امامالله سیستانی ایستاد. وی تیهای گمراهش در برابر مراجع تقلید نجف اشرف به ویژه آمعرفی کرد و با اندیشه

 مرزی را دارد.های نظامی برونسپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران است که مسئولیت فعالیت ۀگانپنجای از نیروهای نیروی قدس یا سپاه قدس نیروی ویژه و زیرشاخه 4
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با  دجنگند، داعش هم دار می ددارن صهیونیسم ی که جلوینن کساآو . ددر این شکی وجود ندار . کنندمی داعش

  .ستابازی  کیاین . دجنگها مینآ

دو و  روزی بودیمخوش الحمدلله امسال نند؟ من عراق بودم، اوِل محرم آمدم،ارسی به داعش سالح مینچه کسا

تا پنج بنده گشتیم،بودم. وقتی داشتیم برمی آنجا محرماوِل  هم برای اربعین، هم تا شِب . بار کربال مشرف شدیم

 معنیبه کهعراق بودم با برخی از این دوستان و مجاهدانی  درکه هم رفتم. زمانی  1خرالَص رفُج ۀ منطق کیلومتری

ها برای این ااسلحه ر  دنآیها با هواپیما میاین» ند:گفتمی .صحبت کردم دکردنمبارزه می دواقعی کلمه داشتن

 است کاریچه این» :یمویگها میبه آمریکایی. گیریممیا اسلحه ر  ،هاسر این یرسیم باال . بعد ما میدندازنامی

زمینی به ما بده،  ،خواهیمما نمی» :یمویگمی «یم.هخواستیم به شما بد، میکردیم ما اشتباه» د:نویگمی «کردید؟

؟ دزد که داعش ندار  اباید چیزی ر  هاآن که با است ییچیزها ،هایی که به ما دادیچرا سالح !ندازی؟اچرا از هوا می

های موشک کضدهواپیما، یمثاًل موشک  ««!که ما داریم؟ دبزن اچیزی ر  آن با دناتومی دداعش باشدست  راما اگ

را ارتش عراق دارد! ها این ندارد، هواپیما و هلیکوپتر که زد. داعش را هلیکوپتر و هواپیما ودشمی آن پرتابی که بادوش

  .است انداخته کسیچه که برای کاماًل مشخ  است

، ددور بزنن دنیداد بیاترکیه اجازه میچون ، دوخون کشیدنبه خاک اما ر  سنِت اهل شافعِی  ُکرِد برادران  2در کوبانی

سر یک  داعشی دیدم کههای ای از این کثافتمن صحنه .دکنبا داعش مقابله می ددار  دکنادعا می ترکیه در حالی که

، دن باشاآویز  آن مثل یک توپی که یک نخی به ،دگرفته بودن هم بلند بودکه خیلی را  شموهای زن ُکرد را بریده بودند،

کرادآیا وقت این نرسیده که مردم فتاوای ابن؟ دها سنی نیستن. اینندعکس گرفته بودکرده و ن اآویز 
َ
 3تیمیه را علیه ا

 :رمایدفنمی اسالم مگر است. علیه ضاللت کردها نوشتههایی حرفهایش در کتاب چقدر؟ دبشنون

َِْإنََّأ ْكر م كحْمَِعْند َاللَِّهَأ تْ ق اكحم4

تمام جان خودم،  ،منی که عرب نیستم .مخلصش هستیممایی که عرب نیستیم پیامبر ما عرب بوده، 

گندیدۀ  تار موی کبه فدای ی زمچی، همهز وجی، احسر تی، د می، َل میَم،اوکارم، داراییکس ۀام، همهایم، خانوادهفامیل

حاال  .اللهرسولگندیدۀ تار موی  ک. به فدای یاست بر ما واجب کرده اها ر نآاین چهارده عربی که خدا اطاعت از 

 . الحمدللهشودحقایق باید آشکار  این است. ها نکته؟ ایندباش هفارس بود یاپیامبری مثاًل ُکرد  کی دچه ایرادی دار 

 . دکنها را رو میاین و آن هم این است که ای داردها یک خوبیاین فتنه

                                                                                                                                                                                                 
 

 شیعه و سنی که در حد فاصل کربال و بغداد قرار داردهزار نفر با 80شکل با جمعیتی بالغ بر  ای است مثلثیالصخر، منطقهجرف 1
ً
 .ترکیب مذهبی غالبا

 است.العرب( شهری کردنشین در کردستان سوریه که در استان حلب در شمال سوریه و در نزدیکی محدودۀ مرزی با ترکیه واقع شدهکوبانی )عین 2

 .معنای کردهابه 3

 «.ن شما نزد خدا پرهیزکارترین شماستتریتردید گرامیبی: »13سورۀ حجرات، آیۀ  4
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 ند.نارسمی به فروش سادگیبه اها ر های اینتیشرت است. های داعش در ترکیهمحل فروش تیشرتاین تصویر 

شما را باور ۀ مبارز  کنیم؟ باور را ما کدام. خب گذارندمی برای فروشرا ن اشیها. کالهاست ناها آویز رگال روی آنجا

 . است زده هاست که بیروناین دم خروس این ها را؟؟ یا اینکنیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 به وجود کسانیچه اتکفیری ر های ؟ این گروهستچی دکردنارتباط فرانسه با کشورهایی که از داعش حمایت می

 آدمدارد . عربستانی که هنوز است ها عالیرتباط فرانسه با اینا. دها پول دادناین ،قطر ،امارات ،سعودآل آوردند؟

  ود.شبشر مینماد حقوق  د،زنمیگردن 

 شوند. ماشین سوار توانندمی نه کنند، شرکت انتخابات در توانندمی نه هایشانزن _

 راه تر،بیش ۀجریم د، روشن باشدارد جریمه کی ندشیننباگر  ،ندشیننب ندناتونمیهم  خاموشپشِت ماشیِن _ 

 اینترنت، در ببرند. را اسالم آبروی خواهندمی چون گذارند،می در اینترنت و گیرندمی زدن فیلمگردن از بیشتر! بیفتد

. دذارنگاینترنت می درد. با افتخار هم آیببینید چند تا فیلم می «.گردن در سعودی زدن؛ ةعودییَالسَحقَفَِنَحالعَحَبَرضَ »بزنید 

عوض در وری بیزار کنید. طاین» ویند:گمی بگذارند. اینترنت درخواسته  هاآن از )آمریکا و اسرائیل( ناشیبابا این را

بشر در حقوق باندیده «.دندار  کاری شما با بشر حقوق کنیم.می تضمین اپادشاهی شما ر کثیف  حکومتما هم 

ی بود هایکشور  د؟ فرانسه جزو اولینیصدای کسی دربیازندان محکوم شده! شنیدید  زده سالنپا به سعودیعربستان

این  ،بودکه بازی  این البته د.گردنها حاال برمیتقدیم کرد. این( هاتکفیری) به مخالفین بشاراسد اسوریه ر  که سفارت

که  هیوالهاییو این  دنناممردم اروپا می آن موقع .دگردنبرمیکه  دش هم هستنیهاسناریو بود، اما واقعی کداستان ی

من  ؟من خوشحالم دفکر کردیها. باز هم اسالم و مسلمان؟ دکنضرر می کسیچه و متأسفانه .ن باید بچرخنداخیاب در
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ای که خطاب به جوانان نامه در و د وسطآینکه رهبر انقالب می ودشمی هچ .مهدخدای اروپایی حق میبندهبه آن 

  ویند:گمینوشتند اروپایی 

سرمنشأش ببینید را از ید اسالم وطلبید، بر نید، حقاصحبت کرد، شما جو ودشبا رؤسای شما نمی»

  «نید.ابخو اقرآن ر  خود یدوها نشناسید. بر با این ا. اسالم ر ستچی

اگر  «د.ها این هستنمسلمان» د:نویگمی ود.شش پخش مییهافیلم د،کشنعراق آدم می در د،گردنبرناگر ها این

 «.دها این هستنمسلمان» د:نویگمیباز  ،ندنداز اوحشتی می کهم باز ی دبرگردن

. فارسی هم ودششیعه میو مسلمان  سپتامبر11  ن بعد ازاایش است. هوشینو یک مستبصر ژاپنی خانم فاطمه 

کردم  شروع اوقتی قرآن ر  سپتامبر11 زبعد ا من» :گفتبرای من میایشان . است یاد گرفته د،زنخیلی خوب حرف می

 «.ستن چیاقرآنش درم ببینم و، بر دکشنآدم می د کهها چه مرضی دارنخواستم ببینم این مسلمانمی ،ندنابه خو

 را کهعربی » فت:گهم گرفته بود. می اعربی ر ژاپنیلغات  رفته بود فرهنگ .نده بودان خیلی پژوهشی خواایش

 ،نامه نوشتهلغت درن چیزی که آبا  ،نماخوژاپنی که من دارم میها ترجمۀ دیدم بعضی از کلمهمی ، امافهمیدمنمی

این نه از  ،نیداش بخویید از سرمنشأهاوبر » :فرمایداین که رهبری می د!وهابی کردن ۀترجم اقرآن ر  «.دکنمی فرق

َ ، یعنیوالیت امیرالمتمنینآیۀ » :گفتن میا. مثاًل ایشاست همین برای« .چندمدستهمنابع  در  ،1ر اِكعحونَ َهحمَْو 

 وید:گوضو که به صراحت میرکوع حذف شد. یا این آیۀ  «!ترجمه شده 2«ساِجدونَهحمَْ»ژاپنی برای ما 

 ََاْمس ححواَبِرحؤحِسكحْم 3.دکنی مسح ار  پاهایتان؛ سر و أ ْرجحل كحمََْوَ و 

 «بشورید. ؛و اْغِسلحوا» د:ناهترجمه این نوشت درها این» :گفتمیاست. کردن فعل امر مسح

هوشینو مهمان  خانم فاطمه ،رمضانی که گذشت مبارک همین ماه درکه د نویگفرمان میدوستان اتاق _

 ند.های ما بودبرنامه

دلیلی شد  سپتامبر11» وید:گمی بگوید. ششدننامسلماز نحوۀ تا  ریدوبیاایشان را حاال باز  .خب الحمدلله _

  .نده بوداخو ااول ر دسته چون رفته بود منابع «م.وش نامن مسلم

                                                                                                                                                                                                 
 

 «.که در رکوعنددر حالی: »55سورۀ مائده، آیۀ  1

 اند.که در سجدهمعنای در حالیبه 2

 .6سورۀ مائده، آیۀ  3
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 یک تیر و چند نشان

 ود،شدنیا نابود میداد نشان میکه  ،ساخت ار  20122فیلم  ،ستیصهیونیهودی  1ِامریش ندزمانی که آقای روال

ها ناچرا از مسلم و... 3هاواتیکان، معبد بوداییخراب کردی، کلیسای  ادینی ر نمادهای تو همۀ » د:پرسیدن او از

 کمنتها ترسیدم ی .(سکانسش آماده بود)بودم.  ساختههم  ار شدن کعبه خرابمن » :گفت «چیزی خراب نکردی؟

ببینید یک برخورد، یک  «د.یسر من هم بیا مد،آ 4رشدیکه سر سلمان جریانین اهم ود وشپیدا  ریخمینی دیگامام

 دارن. ایندکنبیمه می ایک جریانی ر  ،بیست سال بعدتا پانزده موقعبه کار درست
ً
توهین  اللهبه رسول دها عمدا

 هیچ مسیح به حضرتتوهین  االن .دآوردن مسیح ن بالیی که سر حضرتا. همدتا قبحش بشکن دکننمی

به اسم آزادی بیان  در خود اروپا صهیونیستهای . یهودیسازندمی فیلم مسیح حضرت علیه ، حتیندارد قبحی

قرآن هم خوب  البته. دبزنن او را ،دیبیاجلو د هکه هرکه بخوا کردند یک چماقی را بیانآزادی در واقع  کنند.توهین می

 وید:گ، میاست جواب داده

َت  تَِّخذحواَالَِّذین َاَّتَّ ذحواَِدین كحْمَهحزحًواَو ل ِعبًا َأ ْولِی اءَ َِمنَالَِّذین َأحوتحواَاْلِكت ابَ َم نَ ََل    5؛ق  ْبِلكحْمَو اْلكحفَّار 

ن نگیرید.ارا رفیق خودت دگیرنبه شوخی می ان ر ای که دینتنی که ایمان آوردید، کسانی کساا

. دساختن اللهآقارسول موهنی که علیه فیلمیعنی شوخی یعنی کاریکاتور،  ،دهخواتفسیر نمی راین دیگ

 ؟دچه جوابی دارن برای اینها دوستند؟ ها با آمریکا و فرانسه و انگلیس و اینسعودی پس چرا این است، این من ستال

 ،کنیدشما دقت  است. زبان طنز ،یعنی روش برخورد «.دگیرنمی هحزحًواَو ل عًِبا هااین» :استقرآن هم دقیق گفته 

طنز فیلم  .ان نوشترشدی رّم . سلماناست هنر بوده زبان را زدند، اللهرسولآقا با آن االن تاهایی که روش

 . است هنر، همه زبان االن کاریکاتورهای قبلی و کاریکاتورهای د.ساختن

 ای که ساختند. آن فیلم فتنه_ 

                                                                                                                                                                                                 
 

1 Roland Emmerich 2012های او، از جمله روز پس از فردا و فیلمگرا و صهیونیست است. االصل، همجنسکنندۀ آلمانی که یهودینویس و تهیهنامه( کارگردان، فیلم1۹55: )زادۀ ،

 تخیلی دارند. -های آخرالزمانی و علمیهمگی مضمون

 پردازد. ند امریش است که به موضوع آخرالزمان و روز قیامت میآمریکا و کانادا به کارگردانی روال 200۹فیلمی درام حماسی و تخیلی محصول  2

  .های آیین هندو استهای سیدارتا گوتاما و از شاخهای مبتنی بر آموزهآیین بودا، دین و فلسفه 3

االصل تبعۀ انگلستان، که بعد از نوشتن کتاب آیات شیطانی اعتراضاتی را در کشـورهای اسـالمی برانگیخـت و موجـب فتـوای ارتـداد از نویس هندیسلمان رشدی، نویسنده و مقاله 4

 گذار نظام جمهوری اسالمی شد.بنیان خمینیسوی امام

 .57سورۀ مائده، آیۀ  5
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هنر  یجلویعنی  د،ایستیمیها که وقتی شما جلوی این فیلم ودشاش این مینکته_ بله، زبان هنر است. 

 عرض را نکات بقیۀ من. کنند کارهها خوب بلدند چنآ .، افراطیمذهبخشک تروریست، دیوشپس می د،یاهایستاد

 درخ دوستان از و کنم
ً
  د.بپیوندن ه این کمپینبواست کنم واقعا

های خودش قرار یتری و سایتیتو هایصفحهای در داعش مقاله ،بعد از این اتفاق است، جالب ایننکتۀ 

و این  «با چاقو به مردم حمله کنید. ،اگر هم اسلحه ندارید» :دهخواخودش در پاریس می دارهایطرف و از ددهمی

 توجیهی چه با کردند؟ کارهچ دمدنآها نآبه این فکر کنید،  کمی. شما دگیر ها قرار میطرفینآبرداری مورد بهرهباز 

این عجیب  د؟ها نترساین امنیت از ایکسی ذره و تظاهرات بیایند، به غربی کشورهای سران و آدم نفر هامیلیون

 د،بساز  دناحتی بمب هم نتو کند.می زدن بهشروع  در تظاهراتبا چاقو نفر  که یکاست  نیست؟ حداقلش این

که ن نیست، بعد از ایناکه اسلحه دستش 1باختریۀ مگر کران د.کنحمله می به جمع ماشینکه با است  حداقلش این

به اسرائیل باختری، با چاقو ۀ خی از مردم شریف فلسطین، مردم کرانبر کردند؟ هچ ،اسرائیل به قدس تعرض کرد

 دستشاندم این د،چیزی نداشتن ردیگکرد.  با لودر حملهنفر  یک .کرد با ماشین حمله رشاندیگ نفر یک د.کردنحمله 

. چون تدفافرانسه این اتفاق نیفتاد؟ چون سناریو بود، چون دولت فرانسه مطمئن بود این اتفاق نمی دربود. چرا 

 . است ها خیلی واضحهم خودش نوشته بود، خودش ساخته بود. این را سناریوی اولی

 در« Je suis»البته  «.من شارلی هستم»به فرانسه یعنی  « CharlieJe suis» عبارتهمین  این را به شما بگویم،

 فرماید:قرآن می« کنم.دنبال می امن شارلی ر » یعنیکردن" است، و آن "پیروی دهم دار  رمعنی دیگ کفرانسوی ی زبان

َُِيح ر فحون َاْلك ِلم َع ْنَم و اِضِعه2

 .ستاشبیه هم  عربی که مثلشود نوشته می "س" شبیه 3در زبان عبری "ش" ود.شتلفظ می صورت "ش"به "چ"

کاماًل  ود. اینشجور نوشته میکی "س"و  "ش"یعنی  د،ذارنگنقطه نمی اصالً بزرگ حروف  ها دراینکه اینجاست  کتهن

از  چهار تاسه که دجا یهودی بودننآ انزیادی از کارمند. تعداد است عبارت اسرائیل شدۀریختههمبه حروِف 

 هم بردنشدهکشته
ً
؟ دها چنددرصد مردم دنیا هستن. یهودیدیهودی بودن د،کردننااسرائیل دفنشدر  دها که بعدا

  آیند؟درمی یهودی هاشدهاز این کشته چهار تا طورچ د.میلیارد. اصاًل عددی نیستن7میلیون به 15

 ،شویدمی کشته باشید اسرائیل بیرون اگر گویندمی هایهودی به دارند. معکوس است مهاجرت جریان دیگر،

ها یهودیکنیسۀ  ، درسرطانیگیری این غدۀ زمان شکل ،. در عراقدناهکرد این کار را ها قباًل هم. اینبیایید برگردید

                                                                                                                                                                                                 
 

 .دهندمی ها تشکیلرا فلسطینی آن جمعیت و اکثریت واقع است اشغالی و فلسطین اردن بین رود اردن باختری کرانۀ 1

 «دهند.اش تغییر میهای اصلی و معانی حقیقیهای غلط و ناصواب[ از جایگاهحقایق ]کتاب آسمانی[ را ]با تفسیرهای نابجا و تحلیل: »13سورۀ مائده، آیۀ  /46سورۀ نساء، آیۀ  2

 گویند.های سامی و زبانی که یهودیان به آن سخن میاز زبان 3
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گذارها بمب ،عراق با انگلیسوقتی پلیس است  جالب .قیمومیت انگلیس بودعراق تحت  زمان نآ .شدگذاری میبمب

 در. دنهدانجام می ااین کار ر  ددارن 1گورین نزیرنظر بِ  ددیدن د،کردن اند. تعجبهمه یهودی ددیدن دکردن دستگیرا ر 

 اهزار نفر ر 50ها نزدیک این «!؟دُکشمی ایهودی ر  دچرا یهودی دار  ،ما گیج شده بودیم» د:ن نوشتناخاطراتش

 ها خطرناکبیرون اسرائیل برای یهودی»د بگویند:نهخوایعنی می د.دادنبه اسرائیل کوچ بمب چهار تا  سادگی بابه

  «اسرائیل. برگردید است،

 _ آنجا امن است. 

معکوس بعد از جنگ با غزه، اسرائیل ناامن شده بود، مهاجرت  !نانش ده تا د بازننتیر می کها یاین یدببین_ 

 . باید دشدنیهودی زده می چند تا ،بیرون شکل گرفته بود. باید
ً
. برای دبودنها میشدهکشته دریهودی  چند تا حتما

مال  ودشانجام می در آن گیریگروگان ای کهن مغازهآکه  است برای همین ود.شکه به کنیسه ختم می است همین

خیلی دلیل  ،دلیل نیاوردم کی االن تامن  ید.کندقت اها ر شده است. اینها کاماًل هماهنگ. ایناست یک یهودی

 سناریو از قبل آماده بود. . آوردم

 116 االن د تا. وقتی ببینندهستن آنجا نامیلیون مسلم6در فرانسه بوده و هست. هم احتمال جنگ داخلی 

آتش  ان ر ا، قرآنشدِکشنن کاریکاتور میا، برای پیغمبرشدکشنبه آتش می ان ر ادو هفته حمله بوده، مساجدش درمورد 

  زنند،می
ً
ها ناببینید، این مسلم» وید:گمی د.کنسود میاسرائیل باز هم و ؟ داحتمال این نیست جنگ دربگیر واقعا

داخلی هم در با وجود مسلمانان احتمال جنگ  !دندازنامیجنگ هم راه  و آیندمین اکشورت به که هستند قدر پررونآ

  «کشورهای شما هست.

 توهین به پیامبر
ً
 ابدو، یعنی شارلی توهین کرده؟ شارلی کسیچه .دواکنش از سمت مسلمانان دار  قطعا

کاریکاتور  از پیامبر آیدمی حاال شارلی دوباره .افراطیهای نابه شارلی حمله کرده؟ مسلم کسیچه هفتگی.

. وندشها انگاشته میافراطین اها همنا؟ مسلمودشمی هنید چاد. میدنهدمی ها پاس نادوباره مسلمو  د.ِکشمی

 شدهدقیق چیده  خیلی «.دکننتظاهرات می ددارن االن د،کردنمیهایی که به من حمله ناهم یدببین» وید:گمی

 :دآیمی. دو حالت پیش دبازی دوسر ُبرد ساختن ک. یاست

 این ر، که اگویدمعادل القاعده، معادل این وحوش و اراذل و اوباش شناخته نش شما، که دیا باید سکوت کنی  .1

 . ندشکسترا  انپیغمبرتقبح  دکنی اکار ر 

بدتر  و بد بین انتخاب باید «.هستند هاایها همان القاعدهاین» د:نویگمی ،دیهن بدااگر هم واکنش نش .2

 . دکنی

                                                                                                                                                                                                 
 

 ترین افراد متسس اسرائیل و بارزترین رهبر جنبش کارگران اسرائیل.رژیم غاصب صهیونیستی، از شاخ  وزیرنخستین نخست(، Gurion-David Ben)گورین بن دیوید 1
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اگر » ویند:گیا افراطی. می دسکوالر باشی در نتیجه یا بایدبرای ما دوسر باخت.  است، بازی دوسر بردها برای آن

یکی از پس ، دمحمد باشیاین آقای  دارطرف ،دپیامبر باشی دارطرف ،داسالم باشی دارطرف دار ودین بخواهید

مردم  د. یعنی دوست دار است صهیونیسم حالت به نفعهر دو  که در ید.باشو سکوالر دین یا هم بی «.هستید هاهمین

 . داین بین نباشن

در مبارزه با تروریسم  ،مردم دنیا» :گفت، میدخواست به عراق و افغانستان حمله کنمی 1بوش زمانی که جورج

ه «هستند. یا برما هستند ها یا با مااینبه کمک ما بیایند. 
َ
 اکه دنیا ر ای کارهتو چه» :اند. ایران اعالم کرداند یا َعلیهیا ل

 ازقدر که ناهم شیعه و سنی عموم «نیم.ا، ما خودمهستیم هانآنه با  هستیم کنی؟ ما نه با توتقسیم می

چه  و هانبازیگردا چه سازها،بازی چه. ها بیزارندتکفیری یعنی هایشاننوچه از قدربیزارند، همان هاصهیونیست

ها کنار ، به این سادگیدگیر بازی قرار میمحل  دکه خون شما دار  شودها گفته ن. باید به فرانسویاشیهابازیکن

 .دکننبا خون شما بازی می دها دارنید. اینینیا

 بازیگران این سناریو

 داند هرکاری خواستیزدهها بهتوقتی این ید،. شما شوک وارد کناست و بهت شوکاستراتژی  ،استراتژی

 دنیاتومی ردیگ دخواستی ی، شما هرکارودشخراب می دخور ن میاساختم دو تا هواپیما به دو تا .دبکنی دنیاتومی

دلیلی  . بدون هیچدزیر ستال ببری اها ر نا، مسلما شنود کنیدکه مکالمات ر  دکنی تصویبکاًل قوانینی  دنیاتو. میدبکنی

  وِ بعد از خوابیدن این َج و  است و بهت بوده . این شوکدبه غارت ببری ان ر انفتش د،به افغانستان و عراق حمله کنی
ً
واقعا

شده کشته ن پلیِس آها کسی نگفت ساعت بعد از این درگیری 48 تا چرا آید؛می پیش ستاالت یک سری ،مبهم

یعنی  «برادر من را مسلماناِن بد کشتند.» :برادرش مصاحبه کرد گفت .ن پلیسی که اسمش احمد بودآمسلمان بوده؟ 

 . چراانجام بدهد نستاتوخدا میحداکثر کاری بود که بنده اینکرد. های خوب و بد تفکیک نامسلما به ها ر نامسلم

 ؟ بعدندگفتنمی این را
ً
. دکنن مخفی ااسمش ر  دنستناتو. نمید لو رفتدفنش کنن دخواستناش میوقتی خانواده ا

 لطف خدا بود. 

زندانی در همان فرانسه  2008هم و  2005هم  (سعید و شریف) کواشی برادرانکه این است  این ردیگنکتۀ 

که استراحت کنند، فرانسه  دگردن. بعد برمیدجهانی بودن صهیونیسم سوریه در حال خدمت بهدر قباًل هم  د.شدن

مریکا آاتفاق جالب افتاده،  ک. یدکننکارهایی می کی دیمن دارن در االن 2هاالحوثیچون یمن بجنگند.  دنوبر 

: ها هستند. گفتههمین تکفیری انشسرباز  و دیمن هم حفاظت کنن در بروندخواسته که  انشسرباز ترسیده، از 

                                                                                                                                                                                                 
 

 خواه بود.جمهور ایاالت متحدۀ آمریکا و از حزب جمهوریویکمین رئیسجرج هربرت واکر بوش، چهل 1

های بدرالدین الحوثی؛ این جریان در زمان رهبـری عبـدالملک حـوثی بـا پـذیرش فته از شیعیان زیدی، متأثر از اندیشههای یمن، جریانی برگر جنبش انصارالله یمن مشهور به حوثی 2

 رو و به جنبش فراگیر در یمن تبدیل شد. هعمومی مردم یمن روب
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ها تکفیری د.جنگها میجلوی الحوثی دالقاعده دار  االن «ن داریم.االزمت آنجا بروید،یمن به از سوریه ی از شما تعداد»

اش تکفیریاز سربازهای  دو دار  است آمریکا نگران سقوط حکومت یمن د.فتااین سناریو اتفاق می د،نآیمی که جانآ به

 . دکناستفاده می

 تا. وقتی این فرد بعد از دویستاست خیلی نمایشی (پوستسیاهفرد ن )آکولیبالی  یهاناماجرای آزادی گروگ

 دستبند به درحالی زنندمی او به که ایگلوله
ً
 پلیسسمت  شده،دستش زدهکه دستش جلوی صورتش است و ظاهرا

 دانمنمیکنند. می سوراخشسوراخ افتد، که بعدرو میخورد و به پشت روی زمیِن پیادهچرخد، به در میآید، میمی

 گلوله د!کننمی شلیک دارند گلوله دویست تا پلیس بیاید! سمت تواند دوبارهمی طوریچ
ً
های اولی کاماًل ظاهرا

 گیریگروگان این فیلم پخش شده و خیلی هم در فرانسه مورد بحث قرار گرفته که چرا این است . جالباست مشقی

حملۀ اولی که  در ردند.ک دستگیرها را آن، دها از سوریه برگشتناین ماجرا ساده است، ست؟ا هایشدستبند به دست

ما  جایییک در» د:نویگمی هویییک د.خبر ندار هم کسی  است، ناهای کماندویی تنشای ندیده، لباسکسی قیافه

 ، سناریویدهم نقشی نداشتن دو تا ؟ اصاًل شاید همیندها بودناز کجا معلوم این «م شد.اکشتیم تم اها ر ریختیم این

 خوششان هاتکفیری این از هااین دفکر کردی د.کشنمی سادگیبه که ،دبکشن دخواستنمی ان بوده. دو نفر ر اخودش

ها را در آن و بعد. خورندمی هانجاست و هاکثافت کردنپاک درداند که فقط بهنجسیدستمال  کها یاین آید؟می

 . اندازندسطل آشغال می

ن دستگیر اماشینش را درنامزدش  وکولیبالی  آقای ،روز قبلپلیس از ده » نوشت:امروز یا دیروز  1،کاناردنشریۀ 

 . است ها کار امنیتی انجام دادهاصاًل پلیس روی این «کرده بود.

ای که داشته روی این ماجرا تحقیق افسر فرانسوی، م، افسر تحقیق این پروندهویبگ شما تر بهجالبنکتۀ 

  ؟دکشتناو را رسیده که  ه چیزیبه چ ود.شکشته می چند روز بعد ،کردهمی

 ؟ ودشست به چه شکل کشته میا مشخ _ 

ن آتمام  سپتامبر11 دانید در ماجرایکه میهمان طور  .سپتامبر11 مثل است. اش مبهمها همهاین ،_ خیر

  د،کردنتحقیق می دی که داشتننکسا
ً
د! ندناخودُکشها را آن، یا د. یا تصادف کردندزمانی کشته شدناین بازۀ  درعموما

د گرفته بو اها ر ده روز قبل ایناز پلیس » وید:گکانارد می. وقتی نشریۀ دبرنپیش می ان ر اشیسناریو ددارن خیلی خوب

 دار اینیعنی همۀ  «.ها به داعش اطالع داشتو از پیوستن این
ً
 . است بازی کها یاینکه  ددهن میانش دها مشخصا

                                                                                                                                                                                                 
 

 یک نشریۀ طنز و کاریکاتور فرانسوی 1
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آقای  د!زننگلوله می خیلی. کنندمیتیراندازی به شروع رود میکرکره باال وقتی  .بینیدرا بها نانجات گروگ فیلم

د. چطور آیهایش جلوی صورتش است بیرون میکه دستحالی، در ستهاکولیبالی در همان مرکز خرید یهودی

، افتدبه زمین میو د چرخمی !اصاًل بدنش آهنی بوده زنند؟! گویاهمه به او تیر میکه اینجا بدود درحالیتوانسته تا آن

که  طور همان د،مکه صدایی درنیا دکشتن ار  1که قذافی همان طور جااین بسته است. به هم شیهادست بینیدو می

وقت  االن چون است، نا. مواردی از این دست فراو دبندنرگبار میبه  همان طور همرا این  د،کشتن ار  ریدیگ افراد

 . دها باید مدنظر قرار بگیر کنم. اینخیلی کوتاه و گذرا دارم عرض می ،ندارم

 نتیجۀ این سناریو

به تصویب  Patriot Act»2» ی با عنوانمریکا قوانینآکه در  همان طور ،مویگمی ابخش آخر عرائضم این ر در و 

شده  شروع هم فرانسه در کرد، پیدا افزایش شدتمقابله با تروریسم به ۀشهروندان به بهانن کنترل آکه بعد از  ،رسید

باید افراِد امنیتی  کنیم. خرج پول هاباید برای مقابله با این یورو میلیون400 نزدیک» گفت: فرانسه وزیرنخست. است

تصویب  ،این اتفاق از دو روز بعد .دکننمی اش ر یهااستفاده ددارن ر. حاال دیگۀ دیگرو کلی بهان «جدید استخدام کنیم.

 اها ر سایت ازیک سری  د واینترنتی داشته باشن، که فیلترینگ است قانون فیلترینگ در فرانسه بوده دو تا نویسپیش

 میهایی که سایت ،قانوناین در . دفیلتر کنن
ً
ها صهیونیستعلیه با عنوان آزادی بیان،  توانند در فرانسهقاعدتا

در یعنی داد،  «Donné»و یعنی خدا به فرانسوی «Dieu)» دونه دیو سایت آقای. دنوشهمه فیلتر می د،کنن صحبت

نویس این قوانین پیش االن .هستند هم دیگر نفر چند سایت کند.می کار دارد االن «(خداداد» ودشمیفارسی 

 . تمام است کار دیگر برود، قطعی تصویب برای شده، وقتی تصویب

 3ای از هاآرت . مقالهانجام شده است حمله در دو هفته 116 است.فرانسه بوده  در ستیزیسالما جو افزایش

 کی ،برای اینهاآرت   شکسته بودند.را ها یهودیاز دو تا  قبرسنگ  های اروپایی،کشور یکی از  درندم که اخومی

 نفر یکاما بوده، به مساجد و ها ناتا حمله به مسلم 116 .رفته بود «افزایش جِو یهودستیزی در اروپا» با عنوان: مقاله

 . در آودرنمی اش ر یصدا سک، هیچدمسلمان تا حاال کشته شدن میلیون1 .دخبر ندار 

 :جنبش در فرانسه شکل گرفته سه

1. «suis Charliee J ؛ من شارلی هستم » 

                                                                                                                                                                                                 
 

 .م2011تا  1۹6۹لیبی از سال  مدار دیکتاتور و رهبرمعمر محمد قذافی، سیاست 1

. این قانون مقررات اقامت، تابعیت و اکثریت قریب به اتفاق هر دو مجلس ایاالت متحده تصویب شد ۀوسیل سپتامبر به11 ۀروز بعد از واقع 45پرستی تنها قانون میهنیا قانون پاتریوت  2

 کند.مهاجرت شهروندان غیرآمریکایی ایاالت متحده را سخت می

3 Haaretz های اسرائیلی.روزنامه: از 

http://s16.picofile.com/d/8412623376/f5a54dfe-35ad-46b4-a5bb-37cf01d1ade6/Coulibaly.mp4
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2. «Je ne suis pas Charlieشارلی را من » ویند:گهای هوشیارند، میها فرانسویاین «.من شارلی نیستم ؛

  «.کنمپیروی نمی

3. «Dieudonné e suisJ » کنم و دنبال او هستممی داریطرف ادونه ر  من دیویعنی  «.دونه هستم من دیو.  

 این ددارن مده وآن اخیلی هم سختش
ً
 بیان نیست؟ آقای دیو آزادی ر. مگدکننای مینهاسرکوب رس اها ر شدیدا

هم  اپوست ر سیاهفرد ن آاسم « e suis Charlie and CoulibalyJ»: طنز نوشت عنوانبه فیسبوکشدر صفحۀ مد آدونه 

 سریع دستگیر شد.  !آورد

جالب این ماجرا و نکتۀ  تان نرود.اسرائیل از خاطر  در هاآن سپاریاین نشریه و خاک درها حضور پررنگ یهودی

واقع  جنگند. درمی دها دارنکه با این تکفیری دترین جریانی هستنکه امروز کشورهای محور مقاومت اصلی است این

 طور نیست. ، اما اینباشدما  بوسدست باید فرانسه

های فرانسوی چهره .دجمع شدنبینید که را می دونهدیو  جنبش دارانطرف در عکس زیر. دا را ببینیهعکساین 

 . ویدگمی ااش ر اند که رهبرانقالب نکتهاروپایین جوانان ااین هم د.ها بیدار شدناین .هست در بینشانهم 

 

 

 

 

 

 

  د.گرفتن ادور مساجد ر  ،در دفاع از مساجد دیک عده کشیش رفتن کهاین ،ستو زیبا خیلی عجیبکه  رنکتۀ دیگ
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این جو  در «ما طرفدارهای شارلی هستیم.» د:نوشتنروی پالکارها ست که هاطرفینآ داریطرفعکس زیر 

 ؟ داین وحوش از کجا آمدن ویندگن میاها با خودشنآ، هیدحق بد هاآن ای باید بهنهارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زده بوده. من پخش  انزده سال پیش این حرف ر اکه پدارم  1هاستیاوانجلای هم از رهبر یک دقیقه کلیپ کی

که  است کسی است. 2لفالوِ  جری یآقا شان. ایدکننن قضاوت اخودش که سپارمهم به مردم میرا قضاوت و کنم می

 مسیحیتنمایندۀ  ،سپتامبر11 بعد از است رهبر دینی بود. جالب کبا هماهنگی او به عراق حمله کرد. ی جورج بوش

به  ر؟ مگددار  چه ربطی به اسرائیل سپتامبر11 .دباهم دست دادن ،3[شارون] یهودیتنمایندۀ با ]جورج بوش[ 

خوشحالم که  ،وزیرآمدید آقای نخستخوش» گوید:می . شارونکنندمی صحبت با هم دارند اسرائیل حمله شده؟

 ادینی این ر  م بنیاِن هخواتروریسم هم یعنی اسالم. می «.ما در مقابله با تروریسم با هم مشترکیم. بینمشما را می

بلکه اتحاد میان دو دین ها نیست این اتحاد میان دولت»گویند: بنیادگرایان مسیحی می» وید:گمیبعد نید. ابد

  است! اتحاد دو دینگوید می ،دقت کنید ««است.

                                                                                                                                                                                                 
 

1 Evangelicalism ح هستند و خود را برای نبرد آرماگدون ـ یاست که معتقد به بازگشت مس ای از پروتستانتیسم و همان مسیحیان صهیونیستنجلیسم شاخها: مسیحیت انجیلی یا او

 کنند.یت مین و ساخت معبد سلیمان حمایبازگشت به فلسط یان برایهودی یکه بنا به روایات دینیشان از اتفاقات آخرالزمان است ـ آماده و فعاالنه از ادعا

2 Jerry Falwell :های امریکا و حامی نظریۀ آرماگدون.وانجلیستترین اسبق کاخ سفید و از معروف(، کشیش رسمی ا2007تا  1۹33فالول ) یجر 

3 Ariel Sharon: ( سیاست2014تا  1۹28آریل ساموئل مردخای شاینرمن معروف به آریل شارون ،)ریز که با کشتار فلسـطینیان در وزیر اسرائیل. فردی خونمدار و یازدهمین نخست

 صبرا و شتیال به قصاب بیروت معروف شد.

http://s16.picofile.com/d/8412622484/c660ead7-e757-420f-869a-a4ada3948135/jerry_falwell.mp4
http://s16.picofile.com/d/8412622484/c660ead7-e757-420f-869a-a4ada3948135/jerry_falwell.mp4
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اما  ،البته الحمدلله به درک واصل شد وید.گمی هنم ببینید چاخومیهم  ار ل جری فالوِ  بااین مصاحبه  زیرنویس

  وید:گمجری می است. ، تفکرش باقیدکنفرقی نمی

با  هانآها علیه ها و یهودیکه مسیحی ندکنها، این روزها احساس میکنم خیلی از مسلمانفکر می»

  «؟ستاند. نظر شما چیمتحد شده هم

  وید:گمیجری فالول 

ولی این مسئله امروزه  د،امیدوارم که فروکش کن است.طور همین ، من متأسفم ولیاستطور همینبله »

  «.است یک واقعیت

  :است فالول معتقد

 .است ولی مرزها از قبل مشخ  شده د،صلح زندگی کنن در دنهخواها میناهرچند بسیاری از مسلم»

  «ها هم در سوی دیگر.ناو مسلم سوها در یکها و یهودیمسیحی

و  د،دهن میانش اکلیسا و کنیسه ر  ددار در تصویر . تر، حاال کمتر یا بیشاست نزده سال پیشااین فیلم مال پ

  :او اضافه کرد است. طرف هم مسجدنآ

 «.که رسم شده است این مرزها بیش از هزار سال»

  مدِن اسالم.آیعنی از موقِع  بیش از هزار سال

  «طرفیم.کها یها و مسیحیما یهودی»

فکری این از عقبۀ بفهمند م بینندگان عزیز هخوامی «.هستند شما با هامسیحی» گفت: ما به قرآن که حالی در

  وید:گاین ملعون می .کجاست

 ام، چه به قلمکافی تاری  زندگی او را خوانده اندازۀبه من کنم محمد یک تروریست است.فکر می»

  «مسلمانان و چه غیر مسلمانان.

اسم  ددارن دُبرنها وقتی سر میاین» ویند:گمیها. ؟ همین تکفیریدکنها بازی میزمین این در ددار  چه کسی

 ، دَبرنمی ار  پیغمبر
ً
 برایهایی ، روایتندآور میجعلی  احادیث« بوده. همین طور ن هماپیغمبرش پس احتماال

 . که پیامبردصدر اسالم آوردنشدۀ مسلمانهای امثال یهودیها را خیلی از اینکه  د،کننمین جعل اخودش

َِلََةَ رْح در حالی که پیامبر ما د،نهن بداخشونت نشدین  ااسالم ر  !ریدید سر ببُ وبر  ،هداددستور به ذبح 
 
در ست. ا يلعال

  گوید:ادامه می
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  «ساالر.طلب است و یک جنگاو یک خشونت»

  گوید:مجری می

هم الگوی هاست، محمد هاست، و عیسی الگوی مسیحییهودی موسی الگویکه  همان طور پس»

  «؟است ها و یک تروریستمسلمان

 گوید: میجری فالول 

کنم محمد درست در و فکر می به اعتقاد من بله. همچنین معتقدم عیسی و موسی نماد عشق هستند.»

   «هاست.مقابل این

 است درست» ویند:گنماد محبت. می دنوشمی د،گیرنمی ادور مسجد ر  دنور هایی که مین کشیشآحاال ببینید 

م هخوااما می ،ستایممی اها ر من کار خیر این البته« کنیم. ایم این کار ر وما باید بر  د، اماکننها به ما حمله میاین

 ها خیلی نکات هست. نام که پشت این داستویبگ

 ها خیری برای اسالم نداشتندتکفیری

  .از حضور نتانیاهو و امثالهم ،من کلی فیلم از این واقعه و از این ماجرا داشتم

 .در پایان بفرمایید هست، بندییا اگر جمع درسن میاای به ذهنتاگر نکته .خیلی ممنونم از شما _

 خیری ها هیچکه این تکفیریاست  ینا ،بندی کنمجمععرایضم را م عرض کنم و هخوااصلی که مینکتۀ _ 

 در قرآن داریم: .یدویبگ ،اگر بوده جایک بودند. . فقط شرنداشتند اسالم برای

  ََكحْنتحْمَص اِدِقي   1قحْلَه اتحواَب حْره ان كحْمَِإْن

به این  ؟به آتش کشیدند ان ر اقرآنم هادر اثر عملکرد این اینکه جز ؟ن فحش خورد، ناسزا شنیداجز اینکه پیامبرم

یعنی  اینو در اروپا مگر دموکراسی حاکم نیست؟  د.دیِن اول اروپا اسالم باش ،سال آینده پانزدهقرار بود تا که فکر کنید 

وزیر کنند؟ آیا نخستهای مجلس مسلمان قوانین اسالمی وضع نمیآیا نماینده .های مجلِس مسلماننماینده

که صحبت از  و نادان،یک مشت جاهل گرفت. نه این عملکرِد احمقانۀ  اطور باید دنیا ر ؟ ایندرنآومسلمان سر کار نمی

 «!میتا دل اروپا بیای ،خواهیم خونریزی کنیم، آدم بکشیممی» گویند:کنند و می... میوالیت کجا و و 2والیت آندلس

                                                                                                                                                                                                 
 

 «)بر این موضوع( بیاورید!گویید، دلیل خود را اگر راست می بگو: »64سورۀ نمل، آیۀ  /111آیۀ سورۀ بقره،  1

 غربی اروپا قرار دارد که پس از فتح توسط اسالم، نام آندلس بر آن گذاشته شد.جزیرۀ ایبری شامل سرزمین اسپانیا و پرتغال فعلی بوده و در جنوبشبه 2
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 استودیو ضبط شده در، استهالیوودی گذارند، میاینترنت  درو  دگیرنها میهایی که این داعشیخیلی از فیلم

یم ی. ما بیااست ناها فراو از این .کنمتحلیل می اها ر این ،ستا مدیریت رسانه منکار محل بحث نیست وگرنه  است.

را نشان  ن، گذشتنداهمه فسادشنآبا  1که از خانداِن ابوسفیان ایشان محبتین سیرۀ آو  واقعی پیامبرچهرۀ 

  :فرمود پیامبر. نبود خاندان این در خیری بعد از فتح مکه که هیچ بدهیم.

 2«.کردم هم آزاد اشما ر  ؛أنتحمَطحل قاء»

  :فرمایدمی ود،شاسیر گرفته می هفتاد تا 3جنگ بدر در وقتی پیامبری که ست.پیامبر ما چهرۀ این

 4«کنم.می آزادتان بدهید، یاد سواد مسلمان ده تا به ،بلدیدکه ن امتاهرکد»

صحبت صحابه و  راین دیگ ؟دنهدمین انش دها دارنخشنی که اینیا این چهرۀ  ،این پیامبر ماست 

 است.  اللهنیست، صحبت خود رسول هاو این امیرالمتمنین

باور کنید  .خیلی استفاده کردیم .خیلی زحمت کشیدید .پوراز شما ممنون هستم آقای رائفی ،بسیار خب_ 

 د، خیلی از شما تشکرآیهایی که مینشستم. پیامک اینجا ها هستمبینندههمۀ نمایندۀ  ،مویگاینی که من دارم می

 درز نیم بااالله ما بتوشاءان .ن که بسیار کامل و جامع و درست بودهاهایتتحلیل و فرمایشات و هااز صحبت د.کردن

 ممنون و متشکرم. شاءالله.بعدی خدمت شما باشیم و آرزوی سالمتی برای شما دارم ان ۀبرنام

 سالمت باشید.شماست.  لطف کنم، نظرخواهش می_ 

ََّف  ر ج هحمَع ج لَوَ َُمح مَّدَ َو آلََُِمح مَّدَ َع ل یَص لَ َا لّلهحم. 

                                                                                                                                                                                                 
 

َمیبنَحرببنَصخر 1
ُ
بوُسفیان، از بازرگانان معروف و از بزرگان قریش در زمان پیامبر اسالمبنعبدالشمسبنة ّا

َ
 و از دشمنان آن حضرت. عبدَمناف، معروف به ا

 .5۹، ص۹7، ج«بحار االنوار»محمدباقر مجلسی،  2

 پیامبر نیز در آن شرکت کردند. اولین جنگی که بین مسلمانان صدر اسالم و کفار صورت گرفت و خود 3

 .53، ص6، ج«األعظم یرة النبیح من سیالصح»، یجعفرمرتضی عامل 4
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 عهد دعای

َََّوَ َاْلع ِظیمََِ)اْلفحْرق اِن(َاْلقحْرآنََِزِلَ محنََْوَ َاَلْ رحورََِوَ َالظ لَ َر بَََّوَ َبحورَِالزََّوَ َیلَِاَلنََِوَ َالت َّْور اةََِمحْنزِلَ َوَ َاْلم ْسجحورََِاْلب ْحرََِر بَََّوَ َالرَِّفیعََِاْلكحْرِسيَ َر بَََّوَ َاْلع ِظیمََِالنُّورََِر بَََّاللَّهحم
(َِبی اءَِاَلنَوَ َاْلمحق رَِّبيَ َاْلم ال ِئك ةََِر بََّ (َْجِهكَ ِبوَ َأ ْسأ لحكَ َِإّنَ َاللَّهحمَََّاْلمحْرس ِليَ َ)و  َبِاْسِْكَ َأ ْسأ لحكَ َق  یُّومَحَی اَح يََُّای ََاْلق ِديََِكَ محْلكََِوَ َاْلمحِنيََِْجِهكَ وَ َبِنحورََِوَ َْلك رِيَِاَ)بِاْسِْك 

ّیاًََی اَاآْلِخرحونَ َوَ َاْْل وَّلحونَ َِبهََِی ْصل حَحَالَِّذيَبِاْسِْكَ َوَ َاْْل ر ضحونَ َوَ َالسَّم او اتَحَِبهََِأ ْشر ق تََْالَِّذي ّیاًََی اَوَ َح يَ َكحلَ ََق  ْبلَ َح  ّیاًََی اَوَ َح يَ َكحلَ ََب  ْعدَ َح  َُمحِْیيَ َی اَح يَ ََلَ َيَ حََِح 
ِیتَ َوَ َاْلم ْوت ى یعََِع نََْالطَّاِهرِینَ َب ائِهَِآَع ل ىَوَ َع ل ْیهََِاللَّهََِص ل و اتَحَْمرِكَ بِأَ َاْلق اِئمَ َِديََّاْلم هََْاْْل اِديَ َم امَ اإْلََِم ْوَل ن اَب  ل غََْاللَّهحمَََّأ ْنتَ َِإَلََّإِل هَ ََلَ َح يََُّی اَاْْل ْحی اءََُِمح َوَ َاْلمحْؤِمِنيَ ََجِ 

اَم غ ارَِِب اَوَ َاْْل ْرضََِم ش ارِقََِيفََاْلمحْؤِمن اتَِ اَوَ َس ْهِله  ب ِله  اَوَ َج  اَوَ َب  ر ه  ادَ َوَ َاللَّهََِع ْرشََِن ةَ زََِالصَّل و اتََِِمنَ َيََّو اِلدَ َع نََْوَ َع ّن ََوَ ََب ْرِه  اتِهَََِِمد  ِلم  َِعْلمحهَحَأ ْحص اهَحَم اَوَ َك 
اهَ َی  ْوِميَص ِبیح ةََِيفََل هَحَأحج د دَحَِإّنَ َاللَّهحمَََّ)ِعْلمحهح(َِكت ابحهَحََبِهََِأ ح اطَ َوَ َ)ِكت ابحهح( اَأ ححولَحََلَ َعحنحِقيَيفََل هَحَب  ی ْع ةًََوَ َْقداًَعَ َوَ َع ْهداًََأ یَّاِميَِمنََِْعْشتَحَم اَوَ َذ  َأ زحولَحََلَ َوَ َع ن ْه 

اب يَ َوَ َأ ْعو انِهََِوَ َأ ْنص ارِهََِِمنََْاْجع ْلِّنََاللَّهحمَََّأ ب داًَ َوَ َِإر اد تِهََِِإل ََالسَّاِبِقيَ َوَ َهَحع نََْاْلمحح اِميَ َوَ َِْل و اِمرِِه(َِثِليَ اْلمحْمتَ َ)وَ َو اِئِجهَِحَ َق ض اءََِيفََل ْیهَِِإََاْلمحس ارِِعيَ َوَ َع ْنهَحَالذَّ

یْهََِب ْيَ َاْلمحْست ْشه ِدینَ  ن هَحَوَ َب  ْیِّنََح الَ َِإنََْاللَّهحمَََّی د  تََِْعب اِدكَ َع ل ىَج ع ْلت هَحَالَِّذيَاْلم ْوتَحَب  ی ْ َمحل ب یاًََق  ن اِتََُمح ر داًََس ْیِفيَراًَش اهََِك ف ِّنَََمحْؤت زِراًََق ْْبِيَِمنََْْجِّنَف أ ْخرََِم ْقِضّیاًََماًَح 

اِعيَد ْعو ةَ  ةَ َالطَّْلع ةَ َأ ِرّنََاللَّهحمَََّاْلب اِديَوَ َاَلْ اِضرََِيفََالدَّ ةَ اَاْلغحرَّةَ َوَ َالرَِّشید  هَحَع ج لََْوَ َإِل ْیهََِّن َمََِبِن ْظر ةَ َن اِظرِيَاْكححلََْوَ ََلْ ِمید  َوَ َم ن ْه ج هَحَأ ْوِسعََْوَ ََم ْر ج هَحَلَْس هَ َوَ َف  ر ج 
ت هَحَِبََاْسلحكَْ َأ ْیِديَك س ب تَََِْب اَاْلب ْحرََِوَ َاْلْب َ َيفََاْلف س ادَحَظ ه رَ َاَلْ قَحَكَ ق  ْولَحَوَ َق حْلتَ َنَّكَ ف إََِِعب اد كَ َِبهََِْحيَِأ ََوَ َِبال د كَ َِبهََِاللَّهحمَََّاْعمحرََِوَ َأ ْزر هَحَاْشدحدََْوَ َأ ْمر هَحَأ ْنِفذََْوَ َُم  جَّ
قَََّوَ َم زَّق هَحََلَِّإََاْلب اِطلََِِمنَ َءَ يَِْبشَ َی ْظف رَ ََلَ َح َّتَََّر سحوِلكَ َبِاْسمََِاْلمحس مَّىَن ِبی كَ َبِْنتََِاْبنَ َوَ َو لِیَّكَ َل ن اَاللَّهحمَََّف أ ْظِهرََِالنَّاسَِ َِلم ْظلحومََِم ْفز عاًََاللَّهحمَََّاْجع ْلهَحَوَ َق هَحُيح قَ َوَ َاَلْ قَََُّيِح
دَحََلَ َِلم نََْن اِصراًََوَ َِعب اِدكَ  امََِِمنََْعحط لَ َِلم اَُمح د داًََوَ َغ ْي كَ َن اِصراًََل هَحََيِ  َاْجع ْلهَحَوَ َآلِهََِوَ َع ل ْیهََِهَحاللََّص لَّىَن ِبی كَ َسحن نََِوَ َِدیِنكَ َال مَِأ عََِْمنََْو ر دَ َِلم اَمحش ی داًََوَ َِكت اِبكَ ََأ ْحك 

َه ِذهََِاْكِشفََْاللَّهحمَََّب  ْعد هَحَك ان  ت  ن ااْستََِاْرح مََِوَ َد ْعو تِهََِع ل ىَت ِبع هَحَنَْمَ َوَ َِبرحْؤی ِتهََِلِهَِآَوَ َع ل ْیهََِاللَّهَحَص لَّىَُمح مَّداًََن ِبیَّكَ َسحرَََّوَ َاللَّهحمَََّاْلمحْعت ِدینَ َب ْأسََِِمنََْح صَّْنت هَحَُمَّنََْاللَّهحمََّ

ِذهََِع نََْاْلغحمَّةَ  َالزَّم انََِص اِحبَ َی اَيَ م ْوَلَ َی اَاْلع ج لَ َاْلع ج لَ َ.لرَّاِْحِيَ اَأ ْرح مَ َی اَْْح ِتكَ ِبرَ َق رِیباًََن  ر اهَحَوَ َب ِعیداًََی  ر ْون هَحَِإَّنَّحمََْظحهحور هَحَل ن اَع ج لََْوَ ََِبحضحورِهََِاْْلحمَّةََِه 
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