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 044......32.0.10 خرمشهر به دز آب انتقال مورد در یالله عبد سردار به نامه 142 ی قطره

 043.............................................. 32.0.11 فیس الله یول دکتر به نامه 141 ی قطره
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 014............  مبادالت شیفزا و هیروس با ارتباط با رابطه در یتیوال  دکتر به نامه 113 ی قطره

 013............................................................. 32.0.32 اهوینتان به نامه 119 ی قطره

 019.............. شوند می نیگز یجا دوازدهم دولت ینهیکاب در که یافراد به نامه 110 ی قطره

 012................................... 32.0.94 خیتار  نژاد احمدی دکتر به دوم نامه 119 ی قطره

 013........................................... 32.0.91 یاقتصاد جنگ ستاد به نامه 111 ی قطره

 033...........................................................  1931 مهر 31 خیتار  کهانت 112 ی قطره

 033............................................................ 1931 مهر 11 خیتار  میتنج 111 ی قطره

 099....... 1931 خرداد 39  نامه خیتار .شود می نوشته که است پنجم ینامه نیا 113 ی قطره

 004............................. 1931 مرداد 13 دارید جهت عظام اتیآ به اول نامه 134 ی قطره

 003......... 1931 مرداد 13 خیتار  ریتقر  جهت تر یطوالن عظام اتیآ به دوم نامه 131 ی قطره

 000.................................. 31.2.3 نامه خیتار   31.1.1 خیتار  از بعد نامه 133 ی قطره

 002.............................................................................  محرمانه نامه 139 ی قطره

 099............ - الجمعة - 1931 خرداد 13 - جمعه  خیتار  مهم و محرمانه نامه 130 ی قطره

 012...........................................................  31.13.10 یسیرئ الله یتنامه به آ – 139قطره 
 012......... .................... 13/13/1931کرونا  یماریبهداشت در رابطه با ب یرنامه به وز  131قطره 
 024........................................  33/13/31در رابطه با کرونا  یننامه به جامعه مدرس 132قطره 
 022.............................................  31.13.39در مورد کرونا  ینامه به حسن روحان 131قطره 
 014......... باشد می 31 سال به مروبوط ها نوشته عکس خیتار  نوشتهها عکس – 333 ی قطره

 910........................ -13.39 ساعت - 31.9.13 - خیتار  السماء انفطار 1444 ی قطره

 912... ماه چند عرض درایران  سالی خشک شدن برطرف غیرعادی اول روش 1441 ی قطره

 923.................................................................... مؤلف های کتاب ترین مهم فهرست

 929..........................................................................  قسمتی از دفاعیه اول بنده در دادگاه 
 922......................  جلسه تبرئه شدم 9بلند بنده در دادگاه که از آن دادگاه بعد از  یهاز دفاع یقسمت
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 199 ......................................شخصیت شناسی بنده ............... آزموندفاعیه دادگاه در جواب 
 101 ......................................................................... ... لی بهرامی نیکوع خیش نامه وصیت

 ارجاعات کتاب ترین مهمفهرست 
 194 ................... ....... ....... ع و سایر انبیاء ......... بیت اهلاعظم و  اسم :9ارجاع شماره 
 193 .......... ....... ....... ....... ............ کانال سوئز تأسیسنقش ایرانیان در  0ارجاع شماره 
 190 ................ ....... ....... ....... ....... .......... کیست؟ حروفی الله فضل 39ارجاع شماره 
 190 ................. ....... ....... ....... ............. توضیح اجمالی در مورد جفر 31ارجاع شماره 

 191 ............ ....... ................. و جفر حدیث در مورد معنای حروف ابجد 91ارجاع شماره  
 192 ... ....... بود و اگر سلمان از صبر مقداد ... باخبراز دل سلمان  اباذراگر  91ارجاع شماره 
 191 ....... ....... ....... ....... ....... ............... تصور مورچه در مورد خداوند 01ارجاع شماره 
 193 ........... ....... ....... ....... ....... ............... حدیث در مورد اسماء الله 02ارجاع شماره 
 193 ............ ....... ............ جریان متوقف شدن تفسیر سوره حمد امام ره 94ارجاع شماره 
 111 ....... ....... ....... ....... ....... ................ شهید الجوردی نامه وصیت 92ارجاع شماره 
 111 ................ ....... ....... ....... ............ توضیح اجمالی در مورد هارپ 23ارجاع شماره 
 111 .......... ....... ....... ....... ............... برسد و اگر نرسدایران به  آباگر  11ارجاع شماره 
 113 ........... ....... ....... ....... ................ مقامات متحیر العقول شیعیان 19ارجاع شماره 
 129......  .خورند میمقامی در قیامت که پیامبران و شهیدان به آنان غبطه  111ارجاع شماره 
 123............ ....... ....... ....... ....... ....... ............. سد ایسیلو در ترکیه 112ارجاع شماره 
 129..... از منکر نهیو  معروف امربهبیان رهبر انقالب دامت برکاته در مورد  131ارجاع شماره 
 120............. ....... ....... ....... ....... ...........  گوساله دارند ها امتهمه  133ارجاع شماره 
 129...................... ....... ....... .......  جریان نزول عذاب بر منکر والیت 199ارجاع شماره 
 121.......... ....... ....... ............  ، لیهجرالله رسولنوشتن وصیت جریان  191ارجاع شماره 
 121............ ....... ....... .............  ارجاع نامه ما از مجلس به وزارت نیرو 100ارجاع شماره 

 121.......... ....... ....... .................  در کشور یک گره علمی وجود دارد 101ارجاع شماره  
 123. ....... ....... ..... توضیح حکم االمثال فیما یجوز و فیما ال یجوز واحد 191ارجاع شماره 
 123.......... ....... ....... ..................  توضیح اجمالی در مورد کاوه مدنی 193ارجاع شماره 
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 114.............  توسط مقام معظم رهبری هرسالارهای تعیین شه برای شع 199ارجاع شماره 
 111.......... ....... ....... ....... ....... ....... .............  مارتین لوتر کیست؟ 190ارجاع شماره 
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 الله الرحمن الرحیم بسم
 

ت تألیف کتابو  مؤلف مقدمه
ّ
 عل

شدن  برطرف ینهزمبرطرف نشود  سالی خشکما بر این است تا زمانی که مشکل  یدهعق
 شود نمیفراهم ایران در اجتماعی فرهنگی فردی و خانوادگی و ...  از مشکالت اقتصادی یک هیچ

را ایران وحشتناکی  یندهآچه  دانند نمیو  باشند می خبر یبیا  آباز جایگاه یا مسئولین  متأسفانهو 
یا اینکه  ورا برطرف نمود  سالی خشکو  آبمشکل  توان می دانند نمییا اینکه  و کند میتهدید 

 آبجایگاه  ام نمودهبنده سعی  ،اند گذاشتهو اولویت اول را کنار  زده خوابخود را به  تعمداا و  دانند می
 برطرفایران  توسعهاول و شرط اول  زیرساخترا تبیین نمایم و مخاطب را به این نقطه رسانم که 

و در این کتاب گذرا تمامی راهکارهای مطرح و احتمالی حل بحران  باشد می سالی خشککردن 
تمامی راهکارهای مطرح و غیر مطرح بلکه محرمانه  ام نمودهاثبات  و ام نمودهرا نقل و نقد  آب

پنج  سالی خشکاست و خود برای برطرف شدن مشکل  فایده یب سالی خشکبرای برطرف نمودن 
ه، به حول و باشد می غیرعادیکه سه روش آن عادی و دو روش آن  ام دادهروش ارائه  الهی  قو 

 نامهو کمتر مسئولی را سراغ دارم که  ام رساندهبه طیف بزرگی از علماء و اندیشمندان را مباحث 
سه طرح عادی  سالی خشک، بنده برای برطرف نمودن مشکل مستقیم به آن مسئول نداده باشم

که در کتاب  مکاتبات با نمایندگان وزارت نیروکه در طی جلسات حضوری و  ام دادهارائه  ساله یک
نیز ادعا دوماهه  غیرعادیتا قضاوت نماید و دو طرح  دهم میمخاطب را قاضی قرار آمده است 

 آوری جمع اذا فرغترا در کتاب  آببنده در بحث  های نگاری نامهو  ها فعالیتدارم، مجموعه 
 آماده هستمحتی پس از مرگ یا شهادت نیز  ام نمودهو البته در کتاب شش رساله نیز ادعا  ام نموده

را برطرف نمایم. به امید روزی که عاقالنه و به دور از تعصب و جهل به  سالی خشکتا مشکل 
 31.11.11شخصیت و مباحث بنده نظر افکنده شود. 

 
و پر نمودن  انفطار السماء) سالی خشکشدن  برطرفدو طرح غیرعادی برای که زمانی 
گرفته نشد و بعضاا مورد انکار قرار گرفت الزم دیدیم مقدماتی را که برای  ( جدیجنیانشهرهای 
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آن دو طرح که در  درنهایترا در کتابی اجماالا ذکر نماییم تا  باشد میتصدیق آن دو طرح الزم 
آمده مورد تصدیق و یا احتمال قوی قرار گیرد، تا بتوانیم دین و ملت را از  1441و  1444 یقطر 

 31.11.11 شاءالله رهانیم به لطف خدا انخطر پیش رو ب
 دلیل تنوع مباحث کتاب

و دالیل  آببا تمام اشیاء و اهمیت  آبدا از مباحث معمول مانند ارتباط لذا در این کتاب ُج 
و ... به مباحث غیرمتعارف مانند حروف و اشکال و اعداد و مباحث اسماء الله و  سالی خشک

کله سر  و ...  ها آنهستی و قوس صعود و نزول و اجنه و جفر و پنج علم که ابتدای  ی   یرهدا
 که اعتماد ما نیز بر آن است باشد میپردازیم، اما مبحث اصلی ما دعا و اسماء الله  می

به آدرس  تلگرامیکه در کانال  شده انجامسخنرانی در موضوعات مختلف  394بیش از  ضمناا 
hodhodbashid0 باشد میدر دسترس  ها فایلنیز  در این آدرس اینترنتی باشد مید @ موجو .

31.11.11 
 تنظیم مباحث نحوه

عنوان نمودن از بوده که بعد  هایی سؤالمباحث بر اساس برخی از الزم به ذکر است تنظیم 
در جواب  مطالب را و بنده آمده پیشی پیشنهادی بنده برای مخاطبین هاو راهکار  سالی خشک

 .ام نمودهتنظیم  کنندگان سؤالو  مخاطبین
زمانی  بعضی از مباحث به علت شرایط خاصمهمی که باید مد  نظر گرفته شود اینکه  نکته

به جریانات و  توان میکه  گردد میتاریخ نوشته شدن مطلب نوشته  پاراگرافاست لذا در هر بوده 
 نمودن آن مبحث بیشتر معلوم گردد.مراجعه نمود تا دلیل مطرح زمان اخبار آن 

را نیز تایپ  ها صوت شد می کاش ای که ام گفتهصوتی  های فایلدر  را بنده بسیاری از مطالب
 31.11.11 بماند. باقیتا برای خوانندگان و تاریخ نیز  نمود

تاریخ هر متن را در آخر  ام نمودهکه بنده سعی  باشد می ها تاریخنکته مهم در این کتاب توجه به 
تحریر  رشتهصوتی موجود است که هنوز به  های فایلدر  متأسفانهذکر نمایم، البته بسیاری از امور 

 31.11.11است.  درنیامده
 علی بهرامی نیکو

 43933929390 همراه:
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 الرحمن الرحیم الله بسم
و جعلنا من الماء و فی موضع آخر:  1 ال تلقوا بایدیکم الی التهلکه و :وتعالی تبارکقال الله  

 2 کل شیء حّی 
جهت روشنگری  tvshia.comشیخ علی بهرامی نیکو مسئول سایت  بجان این: علیکم سالم

 :نمایم میبیشتر مطالبی را عرض 

 را به آبولی  بریم میبه خدا پناه  اتانحراف تمامی ما ادعایی نداریم و از-1 قطره
 92.7.69 انتقال داد توان میکمک اسماء الله در مدت کمی 

 یا طلبهاندازی فرقه و... هستم بلکه  عج داشته و نه در پی راهزمان بنده نه ادعای ارتباط با امام 
بوده و  درحرکتبه لطف خدا در مسیر اسالم ناب  که بنده نشان داده گذشتهساده بوده و هستم و 

که وارد فضای مجازی  11از سال  مخصوصاا  ،ام نمودهانحرافی مقابله  های یشهاندپیوسته با فرق و 
های  به مقابله با جریان توان می ها آن ازجملهکه  ام داشتهتوان خود فعالیت  اندازه بهگردیدم و دائماا 

های انحرافی  فکری  هابیت و فرق و جریانوو داروین و مباحث مسیحیت  َبنگ یگبمادی مثل 
اشاره کرد مانند جریان احمد الحسن و... که مناظرات و تولیدات ما موجود است، یکی از بهترین 

زبان تولید  31هزار سخنرانی به  13سال  1که در طول  باشد می tvshia.comشواهد سایت  
در توانمان بود  آنچهو هر  یما نمودهمختلف های  کتاب به زبان 03 تدوینو  ترجمهو اقدام به  هنمود

نموده تا تکلیف شرعی و دینی را عمل نموده باشیم،  تهیهرا در هر قالب و شیوه و شکل تبلیغی 

                                      

 دستان خودتان، خودتان را به هالکت و نابودی نیندازید.: با 139سوره بقره آیه  0
 یمقراردادیز را از آب زنده چ همه (یت عب اهلیعنی خداوند از مجرای ): و ما 94سوره انبیاء آیه  2

http://www.tvshia.com/
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رود در و های آنالین مجازی  اتاق یانداز  راه مانند تولید فیلم و اپلیکیشن و عکس نوشته و
گروهی  منسجم و هدفمندی بود، اما  های اجتماعی در موضوعات مختلف و که فعالیت   شبکه

که ُبطالن آن مطالب روشن و پرداختن به  زنند میهای واهی  افرادی تهمت ها اینرغم تمامی  علی
 تضییع وقت است. ها آن

 92.7.69 توفیقات بعد از برگشت از سوریه -6 قطره

 دریکیبود که  یا شبههپاسخ به  ها آن جمله منبعد از بازگشت از سوریه توفیقاتی عنایت شد که 
 پیدا نمودم. داعشیهاکه از سنگرهای  یبتُ از کُ 

ص است مرتد است و باید  یامبرپشده نور  )بیان شبهه(: اگر کسی بگوید اول چیزی که خلق
 یهآاین اعتقاد با  زیراکشته شود، و حتی اگر حدیثی هم موجود باشد، آن حدیث را باید کنار زد، 

این بود که  ها آنمخالفت دارد، استدالل  جعلنا من الماء کل شیء حّی و : فرماید میقرآن که 
است و نه نور پیامبر ص، بنده اقدام به پاسخ دادن این شبهه از  آبطبق این آیه اول مخلوق خدا 

و ) یهآرا کنار  0 و جعلنا من الماء کل شیء حی: یهآقرآن نمودم که اجمال جواب این بود که 
آیه ء در دو الماو  امام مبینقراردادم و اثبات نمودم  (2 امام مبینکل شیء احصیناه فی 

از علم  چیز همهاست، آن حقیقتی است که باید  آب غیرازاینحقیقت است و آن حقیقت واحد  یک
که البته بحث مفصلی  باشد نمی h2o الماءو قدرت و حکمت و ... در او جمع باشد پس منظور از 

مقامات  ازآنجاو  باشد مینباشد هر دو آیه نعوذبالله دروغ  گونه ایندارد، در آنجا اثبات نمودم اگر 
رابطه موجود  ینانورانی چهارده معصوم ع را اثبات نمودم که البته روایات شیعه و سنی هم در 

رآن و استدالل عقلی بسنده است ولی چون روایات در نظر َدواعش حجت نیست تنها به آیات ق
ی  جریاناتی باز شد که  بعدازآن، 1نمودم آن تمام موضوعاتی است که  یجهنتباب ظاهر آیه در ط 

                                      
 سوره  انبیاء 94 یه  آ 0

 سوره یس 13 2
 ام بحث مفصل این مطلب را در کتاب نقطه مطرح نموده 1
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ن این مطلب این است که آنچه کرد میعمو ، و تنها دلیل  ام نمودهعنوان  سالی خشکپیرامون 
بین خیانت و متهم حقیقتی اجتماعی است و نه شخصی و نگفتن آن خیانت است پس  ام یدهفهم

در پیشگاه عدل الهی شرمنده نباشم، اگرچه که در این که فردا  نمودمآنچه را انتخاب  ،شدن
 دنیای زودگذر هدف هر تهمت و ناروایی قرار گرفتم.

 شریفه و جعلنا من الماء کل شیء حّی دارای اسرار عجیبی است هیآ -3 قطره
92.7.69 

دارای اسرار عجیبی است که جا دارد هر  حّی  و جعلنا من الماء کل شیءشریفه  یهآ
شریفه را برای خود مبنا قرار  یهآالهی بهره برد و  تحفه ایندانشمند بنا بر آنچه به دنبال آن است از 

: اقتصاد، فرهنگ، سیاست، حکومت، تربیت و داند می آبرا مرتبط با  چیز همهدر آیه  چراکهدهد، 
ارتباط دارد، لذا چند نکته  آبو فرهنگ و .... داریم مطمئناا به ... اگر ما در جامعه مشکل اقتصاد 

 :شویم را متذکر می
آن  تر باطنالیت، و مراتب دارد ظاهرش همان ماده سیال آشامیدنی و باطنش امام  آب :الف 

 خداوند است.
: حیات هم مراتب دارد حیات دنیایی و آخرتی و تمام شئون هر یک از آن دو مانند حیات ب

 بستگی دارد. آببه  ها این همهسیاسی، صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، برزخی و ... که 
 .واسطه دارد حال این ارتباط یا باواسطه است و یا بی آبارتباط با  چیز همهشریفه  یهآ: طبق ج
 آب، بله در روایات داریم که منظور از این باشد میآیه حجت و کاشف از حقایقی : تمام مراتب د

اما حجیت ظاهر آیه نیز 0 داریم ایمانو ما هم به این مطلب که باطن آیه هست  باشد میامام ع 

                                      
سوره انبیاء باطن آیه نور و حقیقت  94در زمین امام غایب شده است، یا در آیه  فرورفتهسوره ملک باطن آیه از آب  94در آیه  مثالا  0

ِه َعزَّ  سوره حج باطن چاه تعطیل امام است، 09امام است، یا در آیه 
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، شما فکر کنید: اگر ما از باشد میحفظ گردیده است و دست برداشتن از ظاهر آیه ظلم در حق آیه 
به علت برداریم و تنها باطن آیه را استفاده نماییم و در چند سال آینده مردم ما  ظاهر آیه دست

به دامان کفار و منافقان روند و یا آنان بر ما تسلط پیدا ایران مجبور باشند که یا از  سالی خشک
توان ظاهر آیه را از  نمی عنوان هیچ به؟ لذا جدانی هست که این مطلب را قبول نمایدوکنند، آیا عقل 

 توجه باشیم، الزم است ذکر نمایم تمامی مشکالت ما آشامیدنی بی آببت به حجیت انداخت و نس
 باشیم پیداکردهنجات  سالی خشکخواهد شد که از  برطرفزمانی  عجزمان غیبت امام زمان در 

فکر کنید که مشکل شغل و کار و  مسئلهاین  اهی است، تنها بهو  وکه در غیر آن صورت امید و آرز 
کشاورزی و دامداری و صنعتی و  سالی خشکنخواهد شد مگر زمانی که  برطرفتورم و مسکن 

 سالی خشکشدن  برطرفشده باشد، پس صحبت از حل مشکالت بدون  برطرف وساز ساخت
و دو راه  باشد میمیلیون نفر  134ورود به جمعیت  آستانهدر ایران توهمی بیش نیست، باید بدانیم 

نداریم و یا باید بخریم  آبرا تولید نماییم که  ایمانبیشتر برای سیر کردن این مردم نداریم یا باید غذ
ه ش در انتظار این مردم  1949ه ش تا  1331چیزی جز جریانات  نتیجتاا که دالر نداریم پس 

در طول دو ماه  سالی خشکشود که اگر گوش کنند  برطرف سالی خشک سریعاا نیست مگر اینکه 
 .شویم میاقتصادی و ... تبدیل  ابرقدرت به و دهیم میو نجات میابیم و نجات  شود میبرطرف 

است پس  گونه این آبکه اگر عظمت  شود می: از مفهوم آیه نیز مطالب عجیبی فهمیده ه
مساوی با مردن  سالی خشکاست،  گونه هماناست نیز  آبکه نقطه مقابل  سالی خشکخسارات 

 بهره بودن در قیامت و ... دنیا و آخرت در تمام شئون آن، مردن اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بی

 92.7.69 ام نداشتهمطالعه و استادی  آببنده در رابطه با  -4 قطره

برای متخصصین این عرصه نیز  تاکنونولی  ام نداشتهمطالعه و استادی  آببنده در رابطه با 
از باب مثال  درست و تازه بوده استمطالب  اند داشتهکه اظهار  ام نمودهمطالب جدیدی بیان 

به وزارت نیرو تحویل داده شد و 0بنده از مجلس  شدهپاراو  نامه بعدازاینکهاشاره نمایم که  توانم می

                                                                                            
وْ  931مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص: 

َ
ِخیِه ُموَسی ع ِفی ق

َ
ٍر َعْن أ

َ
ْصٍر َعْن َعِلی ْبِن َجْعف

َ
ٍة َو ق

َ
ل ی َو ِبْئٍر ُمَعطَّ

َ
ِلِه َتَعال

اِطُق  َماُم النَّ ِ
ْ

َمِشیُد اْل
ْ
ْصُر ال

َ
ق

ْ
اِمُت َو ال َماُم الصَّ ِ

ْ
ُة اْل

َ
ل ُمَعطَّ

ْ
ِبْئُر ال

ْ
 ال

َ
ال

َ
 911مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص:  َمِشیٍد ق
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ساعت جلسه با  13شود در آنجا بیش از  به آبفا ارجاع داده شد که نتیجه به مجلس اعالم ازآنجا
از مباحثم مطرح نمودم که یکی از مشکالت اصلی ما این  دریکی داشتم آب حوزهمتخصصین 
 یها سفرهو  ها آب نقشه که درحالیرا نداریم  زیرزمینی یها سفرهو  ها آب نقشهاست که ما 

چه  دانیم نمی، ما باشد میو ذخایر نفت از اهمیت بیشتری برخوردار  ها سفره نقشهاز  زیرزمینی
مقدار خالی شدن  دانیم نمیداریم و در چه عمقی هستند؟  زیرزمینی های آب یرهذخمقدار 

از کجاست از داخل  ها سفرهاین  یهتغذ دانیم نمیچه مقدار در سال است؟  زیرزمینی یها سفره
میادین آبی مشترک ما با کشورهای همسایه چه مقدار است؟  دانیم نمییا از خارج؟ ایران 

کشورهای  دانیم نمیو یا از خارج ایران؟  شود میتغذیه ایران از داخل  ها سفرهاین  دانیم نمی
آنان میادین آبی مشترک  بسا چهمشترک دارند؟  زیرزمینی یها سفرههمسایه چه مقدار برداشت از 

 نقشه که درحالیبه آن میادین جلوگیری نموده باشند؟  آبشدن  را خالی کرده باشند و از سرازیر
مباحث را شنیدند تصدیق  بعدازاینکه باشد میاز نفت از اهمیت بیشتری برخوردار  زیرزمینی های آب

 .اند داشتهاز آن غفلت  تاکنونکه  ام کرده اشارهکردند به نکات مهمی 
نه مطلبی خوانده و نه شنیده  31تا قبل از اردیبهشت  سالی خشکبنده در رابطه با  بحث: ادامه)**

ذ  و ترسالی و  یسال خشکم حتی به روایات بود نمودهبودم و نه در محضر استادی در این رشته تلم 
 هستند به مسائل متداولی که طالب مشغولو ... نیز توجهی نداشتم، مانند اکثر طالب  ها باران

و نیز اعالم  نمودم میو ادیان و پاسخ به شبهات را مطالعه مشغول بودم و بیشتر مباحث وهابیت 
به  نمودم میو کوه و آسمان و رودخانه و چاه و ... برخورد  آبدر تمام مواردی که به آیات  دارم می

شده در  آیات داشتم، ولی تمامی  مطالب عنوان ظاهر بهدنبال تفسیر والیی آیات بودم و کمتر نگاه 
 آبهر آنچه را که در مورد  هرحال بهبدون مطالعه حاصل گردید زمان ان از هم سالی خشکمورد 

لذا  ام نمودهرا شواهدی از دانشگاه و رجال سیاسی بر صحت آن مطالب پیدا  ام یدهفهمظاهر 
 یجهنتآیاتی در قرآن وجود دارد که ، بنده وجود دارد های یدهفهمنبودن شواهد بسیاری در شیطانی 

َه َو  :فرماید میدر قرآن  مثالا  داند میتقوا را علم 
َّ
وا الل

ُ
ق ُم ی َو اتَّ

ِّ
ُه بِ کَعل

َّ
ُه َو الل

َّ
 ٍء  یَش لِّ کُم الل

 : فرماید میخداوند به شما تعلیم دهید یا اینکه  تقوا پیشه کنید تا 1 میَعلِ 
َ
ِو اْسَتقاُموا َعل

َ
ْن ل

َ
 یَو أ
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رِ   یالطَّ
َ

ْسق
َ َ
ِة َل

َ
َدقایق

َ
 آببا  شمارااگر در طریق هدایت استقامت ورزید خداوند  0 ناُهْم ماًء غ

تقوا را جاری شدن حکمت از قلب به زبان دانسته است  یجهنتفراوان سیراب گرداند یا در روایات 
31.14.13) ** 

 92.7.69 سالی خشکمیلیون ایرانی در اثر  55کوچ و مرگ اجباری  -5 قطره

خطری عظیم قرار دارد که در صورت  آستانهدر ایران این است که  ام یدهفهمآنچه بنده 
 31تقریباا  1331نماید، در سال  و دین، و تمامی  دنیا و آخرت را تهدید می جانانگاری مال و  سهل

 04عمومی % های بیماریو نبود مواد غذایی و گرانی و ناامنی و  سالی خشک واسطه بهسال پیش 
مردند و این اتفاق در حال تکرار است، دفع ضرر و ن ایرامیلیون نفر در  11ایرانیان یعنی حدود 

روستاها و  مخصوصاا  باشد میایران سریع به تمام  رسانی آبجلب منفعت دنیایی و دینی  ما در گروی  
عام کشاورزی و دامداری و باغداری و  دار منجر به قتل زمان های رسانی آبهای ما، و  و دشت ها باغ
که در آن صورت ما باید از دشمنانمان غذای خود را تهیه نماییم، که از دست دادن  شود می... 

چیزی جز مرگ زمین را به همراه ندارد و زمانی که خاک بمیرد  ها زمینبه  آببرای رساندن زمان 
 حل راههیچ  حقیقتاا  اکنون همهنگفت برای احیای خاک الزم دارد و  های ینههز و زمان سال  944

 .باشد نمیدر دست  سالی خشکی برای بحران شبخ نجات

 92.7.69 است آبپیشرفت ما در گروی  -2 قطره

تر شده و  نیاید معیشت مردم خراب و خراب آباست اگر  آبپیشرفت دین و دنیای ما در گروی 
ال  َمنگیرد کما اینکه در حدیث شریف ذکرشده  قرار می درخطرزمانی که معیشت نباشد دین 

ُه 
َ
هُ  معادَ  الَمعاَش ل

َ
 ی  ها نمونهکه  گردد میبهره  کسی که معیشت دنیایی ندارد از دین هم بی 2 ل

                                      

 11سوره جن آیه  0

 312، ص: 2قرآن، ج مواهب الرحمان فی تفسیر ال 2
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کاد ، کند میرا به ُکفر نزدیک انسان ، در حدیث دیگر آمده که فقر باشد میآن در اطراف ما زیاد 
 .0 ، نزدیک است که فقیر کافر شودالفقر ان یکون کفرا

به اشکال جدی در رابطه با مباحث خود  تاکنون به لطف خداوند متعال -7 قطره
 92.7.69 ایم برنخورده

نمود، و  برطرفرا  سالی خشکمشکل  توان میبنده اعالم نمودم که با ُطُرق عادی و غیرعادی 
و َبعید بودن در  ساله یکتمامی اشکاالت مطرح در این زمینه مانند نبود بودجه در طرح عادی 

 سررشته آب مخصوصاا ما که در مسائل اقتصادی و  متأسفانهغیرعادی واهی است و  های طرح
 آبشبهات  بسیاری را مافیای  نمایم می، باز اعالم نماییم مینشینی  عقب یا شبههنداریم با َادنی 

باطل و خالف واقع است، بله در آن مطالب که  اند نمودهدر بین مردم جا انداخته و مردم باور 
پنهانی فعالیت  صورت بهوجود دارد که  آب، مافیایی به نام مافیای جریانات  امروز  جاری  جامعه

تا نیروی  باشد میاستفاده  و تمام شدن منابع آبی  قابل سالی خشکرواج  ها آننماید که هدف  می
 همهپول طوفان آورده به جیب بزنند، که از  ،واردات جمله منکار بیکار شده و آنان از طرق مختلف 

شود،  برطرف آبخواهند مشکل  نمی ها آن، باشد میتر  تر و خطرناک مافیاها و نفوذها وحشتناک
رواج یابد تا ما به همین واسطه دین و دنیای خود را از دست دهیم، منافع  سالی خشک خواهد می
ته و به حاشیه رف آب مسئله، لذا سعی بر این دارند تا سالی است خشکار آنان در گروی رواج شم بی

 .کنندذهن مردم را منحرف 

                                      

کند گناه کرده اما از توحید خارج نشده  یمبین ذنب و گناه و کفر تفاوت است کسی که زنا )** 0
کشاند  ینماست اما کسی که کفر ورزیده ایمان و هیچ عمل صالحی ندارد، فقر انسان را به گناه 

 ** (31.14.13رساند. یمبلکه به کفر 
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 92.7.69 وجود دارد سالی خشکشدن  برطرفبرای  غیرعادیدو مطلب  -8 قطره

 کننده ینتضمکه  ام نمودهعنوان  سالی خشکشدن  برطرفبنده دو مطلب غیرعادی برای 
که در صورت فراهم شدن شرایط قبل از اقدام به برطرف  ام نمودهباشم و نیز اعالم  می هم ها آن

را  ها آنبعد  0 برسند یقین بهرا نشان داده تا همگان  ها آن توانم میبه لطف خدا  سالی خشکنمودن 
برگردد مربوط به زمان آن گذشت و باید یک سال منتظر بود تا زمان عملی نماییم طرح دوم که 

ی درون آسمان َج  چالهایجاد   یها لولههای قبل و حتی پر شدن  و بازگشت فصول به زمانایران و 
و طرح اول غیرعادی پر  2 بود که در نامه کامل آمده بود آید ینم بارانکه  درجاهاییرو به آسمان 

ی که در زیرزمین  کردن آب ن  و آنان  کنند میاست که جنیان  بسیاری در آنجا زندگی ایران ُنه شهر ج 
آنان را با  شهرهایدهند، باید  ما را خشک کرده و شهرهای خود را گسترش می های زمیندائماا 

نجات میابد بیشتر   سالی خشککوچ کردند کشور از ایران از  که وقتی و آنان را کوچ داد، پر نمود آب
آنان به  اکنون هم، 1کلمات و حروفی که برای غلبه بر آنان الزم است در متن طرح یک آمده است

جنیان را تشکیل دهند، برای این اقدام  یخواهند امپراتور  و می اند شدهبسیار نزدیک  سطح زمین
 .یافت دستتوان به آن  نمی تنهایی بهملی الزم است و  بسیج

 توان می بار یکتنها  هرسالبوده و در  31در سال  31.1.1توضیح: تاریخ انفطار السماء **)
م نجاا ازقبل  توانم میانفطار السماء را انجام داد. بنده ادعا دارم در صورت فراهم شدن شرایط 

و همگان را به شهود جمعی برسانم که در  )شهود جمعی( انفطار السماء آن جریانات را نشان دهم
شدن آسمان به  دار شیبو چگونگی  شود میآسمان نشان داده  های راهو  ها سقفشهود جمعی 

لوح انفطار السماء به همگان  واسطه به سالی خشکشدن  برطرفجوی و  چالهو ایجاد ایران سمت 

                                      

را کنار  ها پردهبنده ادعا دارم در شرایط خاصی  اجماالا آید،  یمبحث شهود جمعی در کتاب  0
 رسانم. یمرا برای تمامی مخاطبین اثبات نموده و همه را به یقین  ام نمودهزده و آنچه ادعا 

 1444قطره  2
 1441قطره  1
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اجتماعی نیز توضیح  یها شبکهکوتاه در  یها نوشتهو  ها سخنرانیکه در  شود مینشان داده 
 ** (31.14.11: پاراگراف. تاریخ این ام داده

 92.7.69 و توبه سالی خشکشدن  برطرف -9 قطره

در بین طالب دو نظر وجود دارد، گروهی میگویند  سالی خشکشدن  برطرفبرای 
گناه است پس باید مردم تقوا داشته باشند که البته حرف درستی است اما کامل  یجهنت سالی خشک

 تدبیری بینیست که  گونه ایناما آیا  کند نمینیست، هیچ فردی آیات و روایات در این زمینه را نفی 
مردم از دین برگردند، چگونه است که در کشورهای غربی که  شود مینیز گناه است؛ که آن موجب 

ی جاندکتر الری آقایندارند تا جایی که مسئول ایرلندی باید به  آبَمهد کفر و شرک است مشکل 
 ،2زیاد داریم اگر امکان صادرات آن به کشور شما باشد خوب است باران آبپیشنهاد دهد که ما 

را به دنبال  سالی خشکمسئولین گناهی است که  تدبیری بیبگوییم  نداریم جز اینکه یا چارهپس 
مناقشه در  هرحال به، وار سلسه گونه همیندارد و به دنبال آن گناه اجتماعی توسط آحاد اجتماع و 

با دست  1 و ال تلقوا بایدیکم الی التهلکه فرماید میبحث در واضحات است، قرآن  مسئلهاین 
کنیم؟ به مردم بگوییم که تقوا  کار چه سالی خشکخودتان خودتان را به هالکت نیندازید، برای رفع 

هم هست ولی اگر قرار است ترک  گونه همینکه البته باید گفته شود و  ببارد بارانداشته باشید تا 
اول مسئولین باید از گناه توبه کنند، تا آنان توبه نکنند هیچ  مرتبهبیاید در  بارانگناهی انجام شود تا 

، این امر موجب شد ندادندقرار  آباصلی را  مسئلهبود که  تدبیری بی، گناه  آنان افتد ینماتفاقی 
، مضاف بر اینکه کشاند میرا به سمت فساد و گناه و حتی ُکفر انسان مردم فقیر شوند و فقر هم 

نماید بیاید و کاری کند  برطرفرا با نصیحت  سالی خشک تواند مین اگر کسی این گوی و این میدا
 ام یدهفهم، آنچه بنده شروع کنید الله بسمر خودداری کند میلیون نف 94و از مرگ و یا کوچ اجباری 

                                      
 139 یه  سوره  بقره آ 0
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این  یجهنتگیرد  می سروسامانکنیم به دنبال آن اقتصاد  برطرفرا  سالی خشکاین است که اگر ما 
صر اتفاق افتاد یعنی حضرت یوسف علی نبینا و آله و  زی استچیامر آن   السالم علیهمکه در م 
مصر کار عملی و اجتماعی از او دیدند سپس بازگشت  پرست بتنمود و مردم  برطرفرا  سالی خشک

 بخش نتیجهامروز ما به یک کار عملی و عینی و  جامعهحداکثری به دین و توحید اتفاق افتاد، 
 کند نمیقبول  گاه هیچحس نمایند، و اال جامعه  کامالا احتیاج دارد که مردم اثر حکومت اسالمی را 

را نازل نماید، ما در مسائل شخصی تمام  تالش را انجام  آبکه بگوییم تقوا داشته باشید تا خدا 
خدا امور را  شویم تا ولی در مسائل اجتماعی که تالش و توکل الزم دارد موحد  َمحض می دهیم می

که بطالن این اندیشه واضح است، چگونه امروز کشورهایی که به خدا و  سامان دهد، درحالی
دهند،  پیشنهاد می سالی خشکهستند به ما برای رفع  ور غوطهندارند و در فساد  ایمانع  بیت اهل

بله آنان دچار که چنین نیست،  خشک و ما آباد باشیم درحالی ها آنآنان تقوایی ندارند پس باید 
را بیاوریم اقتصاد  آبما اگر بتوانیم  هرحال بههستیم،  آبولی ما چرا محتاج  اند شدهاستدراج 

مردم نیز اتفاق و اقتصاد در حد تصور ما نیست در فرهنگ و دین  آنچهو  کند میپیدا  سروسامان
نمود که این مطلب  برطرفتوان  ظهور نمیزمان را تا  سالی خشک، و نیز بعضی میگویند افتد یم

 نیز شانه خالی کردن از تکلیفی است که دین به گردن ما نهاده است.

 92.7.69 انکار بدون راستی آزمایی در کمال جهل است -15 قطره

دائماا بشر به علوم و  زیراغیرعادی بدون راستی آزمایی کمال جهل است  های روشانکار 
علوم در بین  گونه ازاینپنداشته، و  که قبل از آن غیرممکن می یابد یممطالب جدیدی دست 

بجای مانده و در کتب علما نیز این  تاکنونطالب رایج بوده کما اینکه از شیخ بهایی اموری نیز 
 نهباشم  مطالبی که میگویم می کننده ینتضم بجان اینکه البته  شود میمطالب بسیار دیده 

به لطف خدا  باشم نمی خبر یبکه البته از آن امور نیز  اند نوشتهو متضمن اموری که دیگران گفته 
 ان شاء الله.

ل تو اهل زمانت مانند گالیله و اهل زمانش ثَ بهرامی مَ  :عظام به بنده فرمودند آیاتیکی از )**
اگر چیزی را که  :پس صبر کن که صبر کلید پیروزی است، عالم دیگری به بنده فرمودند ،باشد می
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کسی که با جدیت چیزی  َجدَّ و َجدَّ َوَجَد  َمن ،رسی میبا جدیت دنبال کنی به آن  کنی میدنبال 
 ** (31.14.11 رسد میرا دنبال کند به آن 

 92.7.35 بسیاری قرار دارد یها فتنهدر آستانه مشکالت و ایران  -11 قطره

جریاناتی وحشتناک قرار دارد که قبل از پیدایش آن باید  آستانهدر ایران  دارم میبنده باز اعالم 
مشکالت  ها آنتمامی  یهپا، گردد میاقدام نمود و اال در هنگام آشوب و فتنه کار بسیار مشکل 

به  تماماا اصلی آن سامان دادن سریع اقتصاد و آبادانی کشور است که  حل راهاقتصادی است که 
طوالنی دردی از ما دوا نکند و نوش دارو بعد از مرگ سهراب  های رسانی آببستگی دارد و  آب

 حاصلخیز ماست. های زمیندر حال از بین بردن  سالی خشک چراکهاست، 

 03.7.69 است اختصار بر صلا -21 قطره

برای اطالع بیشتر به  باشد میاصل در این متون رعایت اختصار بوده و مطالب بیش از این 
در تلگرام پیام دهید تا مطالب بیشتری تقدیم گردد مطالب بیشتر را در  hodhodbash@: دی یآ

 0 بیابید. hodhodbashid@کانال: 
 (**31.14.11. باشد نمیبه دالیل خاصی فعال  ذکرشدهو کانال  دی یآ فعالا توضیح: )**

 انجام دهند سالی خشکبرای رفع  توانند میکه دوستان  هایی کمک-13 قطره
92.7.35 

 یکی از مخاطبین: سؤال

                                      

یم. ا گفتهسخن اذا فرغت در مورد کارها و فعالیتهای انجام شده در مورد آب در کتاب  0
31.1411 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 21

 

 

کاری کنیم در  توانیم میدارم آیا ما هم  سؤالیسالم امیدوارم در هدفی که دارید موفق شوید 
 .داریم ای یفهوظیا  آبی کمرابطه با 

 علیکم سالمجواب: 
نداریم، راست و چپ،  بندی جناحمتحد شویم،  باهمهمه باید  سالی خشک: در رفع الف

در و ... نداریم حتی ایرانی و غیر ایرانی نداریم  غیرمسلمان، مسلمان و طلب اصالحاصولگرا و 
هستیم  آبی کمکشور  دانند نمی. ب: گروهی از مردم شود مین بند بسیار مهم توضیح داده ای آینده

گاه شوند که کم  گاه کنیم آبباید آ  هستیم پس ما که میدانیم باید آ
گاه کنیم ها آنباید  یما واردشده سالی خشککه در طیف جدید  دانند نمی: گروهی ج  را آ
است باید  سالی خشک محیطی زیستو مضرترین بالی  ترین خطرناک دانند نمی: گروهی د

گاه کنیم که  و سیل و ... و سونامی و بهمن  نشان آتشاز زلزله و سیل و طوفان و  سالی خشکآ
گاه کنیم و تل تر خطرناک  سالی خشکدر  اکنون هم دانند نمی: گروهی هفات بیشتری دارد باید آ

در  اکنون هممیاید پس باید به همه بفهمانیم که  آبو  کنند میرا باز  آبهستیم چون شیر 
 هستیم سالی خشک

گاه کنیم  آب ها پیشرفت همهاصل و اساس  دانند نمی: گروهی و که است پس باید همه را آ
 بدنهدر میان  دانند نمی: گروهی زاست  سالی خشک واسطه بهتمام مشکالت اساسی کشور ما 

و  کنند میفعالیت  سالی خشکبرای گسترش  اصالا موجه که  چهرهمسئولین افرادی هستند با 
و ملت و دین ما بر باد برود و این مملکت همانند عراق و  پیداکردهرواج  سالی خشک خواهند می

درخواست دارم -دارد شودکه استقالل سیاسی و فرهنگی ن وابستهافغانستان و تمام کشورهای 
تخصصی خود برای  رشتهدر  هرکسیو کمپین و گروه در این زمینه تشکیل شود، تمامی ملت 

.. . ، مداحان، دانشگاهیانها یسندهنو، سازان فیلم، ان، هنرمندانسخنران کمک کند: سالی خشک
لذا درخواست دارم  ،است چیز همه آبنیست،  چیز یک آبنباشد هیچ نیست باید بدانیم  آباگر 

گاه نماییم  گاه شویم، دیگران را آ این مسیر مسیر کربال نیست مسیر قتلگاه متحد شویم، آ
بفرمایید: شیخ علی بهرامی  جا همهاگر به بنده اعتماد دارید  است و چه مسیر زیبایی است.

است و ادعا کرده  حل قابل غیرعادیاز طرق ایران  سالی خشکماه  دونیکو ادعا کرده در عرض 



 25 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

و چند ماه دو ماه و میدانم  ؟چیست سالی خشکمیدانم  بندهاگر دروغ گفتم جزای من مرگ است، 
 .باید او را راستی آزمایی کرد ؟ستچند روز و چند ساعت ا

انکار بدون راستی آزمایی کمال جهل است، علم خودتان را ترازوی سنجش تمامی علوم )** 
ادعایی نمود و مورد  السالم علیهمحضرت سلیمان علی نبینا و آله و زمان هدهد در قرار ندهید، 

آزمایش قرار گرفت، شاید انقالب ما هم هدهد و طالوت و آصف هم داشته باشد، امداد غیبی 
 ** (31.11.1چگونه است؟ چگونه باید امداد غیبی به انقالب برسد؟ 

 92.7.35 مسئولین ما سه دسته هستند -14 قطره

 ین ما سه دسته هستند و حالت چهارم هم ندارد:مسئول
است این اشخاص در این جایگاه غاصب هستند،  سالی خشک دانند نمی: مسئولینی که الف

داریم و این  سالی خشکمگر کسی عوام باشد که نداند ایران البته این طیف بسیار کم هستند، در 
گاه باشد میچقدر مخوف  سالی خشک  بخشش غیرقابل، گناه این طیف نمود، این طیف را باید آ
 است.

کردن  برطرفاست که خود دو گروه هستند یا برای  سالی خشک داند می: مسئولینی که ب
است ولی  سالی خشک داند میکنند، گناه کسی که  و یا تالش نمی کنند میتالش  سالی خشک
 دانند میبیشتر است، اما گروهی که  است سالی خشک دانند نمیکه  کسانی آناز  کند نمیتالش 
مأجور هستند و ما به این گروه باید  ها این، اند کردهاست و برای این مسئله تالش  سالی خشک

طینتی هستند که  های پاک نزدیک شویم و راهکارهای خود را به آنان ارائه دهیم، آنان انسان
کالم ما  زودی بهشاءالله  شنوا دارند و ان حلی داریم که آنان گوش عندالله مأجور هستند، ما هم راه

 شنوند. را می
توانند برای رفع آن تالش کنند ولی برای  داریم و می سالی خشک دانند می: مسئولینی که ج

، آنان کنند میتراشی  مانع سالی خشکبرای رفع  تماماا و  کنند میتالش  سالی خشکزیادشدن 
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نظام به چالش کشیده شده و به براندازی  سالی خشک با گسترش دانند میافراد نفوذی هستند که 
 اند داشتهپنهان  یمرموز  صورت بهرا  سالی خشکشویم، آنان راهکارهای بیرون رفت از  نزدیک می

، تا نظام را با روش  خود سرنگون کرده و شکل اندازند یمنظام را به تأخیر  اول   و این اولویت  
 سالی خشکن گروه در گروی ای آیندهگذشته و حال و اجرا نمایند، سود ایران حکومتی خود را در 

کشاورز و دامدار و باغدار و صنعت پارچه و ساختمان و ... است  بیکاری   ها آن اکنون هماست، سود 
آن جواز ورود تمام این کاالها است، نتیجه آن اختالف طبقاتی و نارضایتی مردم،  ی   یجهنتکه 

 ها این یجهنتایران،  جامعهاز  یو به بردگی کشیدن قشر عظیم ها آندن آن پولدار ش یجهنت
و حرکت به سمت براندازی  نرم و تغییر نظام است، این طیف  ها آشوبنارضایتی مردم و شروع 

کرده است، ریزی  خائن هستند، این همان الگویی است که غرب برای استعمار جدید خود طرح
حساس برای منافع دشمن در حال  های منصبافرادی وابسته در  یعنی استعمار  مدیریتی  نرم

دارترین و  هم از آخور، آنان اگر دین حاکم باشند دین خورند میاز توبره  آنان همفعالیت هستند، 
اگر کفر حاکم باشد کافرترین هستند، اینان خواب نیستند که حتی با لگد هم بتوان بیدارشان کرد، 

خواهند  وضویی هستند که می ، آنان نمازگزاران بیکنند میاصلی منحرف  همسئلرا از  ها ذهنآنان 
اظی َید   توانند ساعت می سالی خشکامام جماعت هم باشند، اگر بگویی  ها سخنرانی کنند، در لف 

 عمل کمگوید و  چیزی نیست، بله منافق زیاد می سردرگمیطوالنی دارند اما انتهای کالم آنان جز 
، این گروه برای هر عمل خود توجیهی دارند که کند میگوید و زیاد عمل  م میو مؤمن ک کند می

جواب دادن گناه را به گردن  هنگامهو در  کنند میامور را خراب  آنان ،کند میها را حیران  عقل
هستند،  ینتر  دوست، تا دیروز دشمن و امروز کنند میچهره عوض  دائماا ، آنان اندازند یمدیگری 

حساس  یها هنگامهآنان توانایی دارند همه را فریب دهند، رئیس آنان عمرو عاص است، آنان به 
در معرض خطر ببینند لباس زیرین خود را  را شود و خود تر حساس، اگر کنند میقرآن بر نیزه 

و ما نیز  اند خوردهه تا مؤمن رو برگرداند و آنان فرار کنند، تمام ادیان الهی از این گروه ضرب درمیاورند
 خوریم. از آنان ضربه خورده و می
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 92.7.35 کتاب دوم است سالی خشککتاب اصلی رفع  -15 قطره

اصلی  های حرف، و اال باشد می سالی خشکرفع  مقدمهاین کتاب در حکم  کنم می تأکید 
نمود،  برطرفرا  سالی خشک توان می چندماههکه همه باور کنند که  شود میزمانی مطرح 

 ها ذهنو مباحث باز شود و تمام  شده شناختهو ترسالی  سالی خشکآنجاست که علل اصلی 
 ساله یکداریم طرح فاقد ارزش ایران  سالی خشک، ما سه طرح برای رفع گردد میمعطوف به آن 

 آبو در سال دوم  ها استانبه  آبالبته در سال اول  شود میبرطرف  سالی خشککه از طرق عادی 
در آینده آن که توضیح  رسد میبایر  ها زمینبه شهرها و در سال سوم به روستاها و سال چهارم به 

، دو طرح دیگر غیرعادی است یکی سوراخ نمودن آسمان )انفطار السماء( و دیگری پر 0آید یم
ه نُ  کرده و سپس ، ابتدا انفطار السماءقرار داردایران  زیرزمیننمودن شهرهای جنیان است که در 

جاری ایران  زیرزمیندر  آبکوچ کرده و ایران ، جنیان از کنیم می آب را پرجنی شهر بزرگ 
، ما بعد از یقین عمومی به این بحث است که تمام شود می برطرفایران ، ضرر جنیان از شود می
 توان میو  شود میمعطوف  اند آوردهبه سر ما  ها آنو مصیبتی که  ها آنبه سمت ضرر  ها یشهاند

 بحث نمود. توان می سالی خشکشدن  برطرف یوهشصحبت نمود و اال تا قبل از آن تنها در رابطه 
در حقیقت  روند میفطار السماء تمام کسانی که ما را کمک نکردند در حسرت فرو نا بعداز)**

 ** (31.14.19روز یوم الحسرة و الندامة است  آن
طرح وجود دارد ولی در اینجا  9که  نماییم میکتاب مطرح  یها قطرهتذکر: در بعضی از )** 
طرح عادی را  قبالا که سه طرح وجود دارد دلیل این تناقض در این است که ما  نماییم میمطرح 

                                      

 طرح 9یم ا گفتهیم سه طرح و در بعضی از متون ا گفتهتوضیح در بعضی از متون کتاب )* *  0
نمودیم  یمدلیل این مطلب این بود که ما در ابتدا تمامی سه طرح عادی را تحت عنوان یک طرح قلمداد 

*  (31.11.14به سه طرح مجزا تغییر شکل داد آمده است اما به مرور زمان طرح عادی  29که در قطره 
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لذا  ،خود طرح عادی به سه طرح تغییر یافتزمان ولی در اثر گذر  نمودیم یمیک طرح قلمداد 
دوماهه  غیرعادیطرح گردید که سه طرح عادی قابلیت نقد و بررسی را دارد و دو طرح  9 مجموعاا 

راستی آزمایی  توان میو قابلیت نقد و بررسی را ندارد تنها  باشد می اجرا قابلاسماء الله تنها  یلهوس به
لت را به تمامی م توانم میکه در صورت فراهم شدن شرایط  دهم مینمود و بنده نیز وعده داده و 

ادی که قابلیت بحث و نقد را دارد، نقد و بررسی را ع حشهود جمعی برسانم، اما سه طر 
در همین کتاب موجود  بنده های جوابو  ها اشکالو  یو متن پیشنهاد اند دادهمتخصصین انجام 

با تمامی تالش اشکال کرده و ما هم جواب  آب حوزهمتخصصین  حقیقتاا است و شما ببینید 
، شما خود اند اسیرشده پنجه قویآهویی بودند که در دستان شیری  بچههمانند  حقیقتاا که  یما داده

، آنان بعد از ما را بخوانید و قضاوت فرمایید های جوابطرح ما و اشکاالت متخصصین و 
این ناراحتی  که درحالی ام کردهرا منتشر  ها جوابو  سؤالما ناراحت بودند که چرا متن  های پاسخ

امری شخصی  آب مسئله یاا ثان .اند نمودهجا است زیرا اگر متخصص هستند چرا اشکال واهی ناب
ما  ثالثاا  .اند بودهچه چیز و چه کسانی ایران  های بحراننیست بلکه باید در تاریخ ثبت شود که دلیل 

این اشکال مربوط به یکی از متخصصین و  یما کردهبلکه فقط عنوان  یما نبردهاز افراد اسم 
اما هشدار  یما کردهکه در این دنیا حفظ آبرو  اگرچهاست، اما  آب حوزهران اجرایی مهندسان و دکت

جواب مناسب را آماده کنند باید جواب  ،در آن دنیا جلوی افراد بسیاری را خواهم گرفت دهم می
بودند، دعا کنند خدا  تفاوت بیمانع شدند، چرا  اا بعضدهند چرا تهمت زدند، چرا کمک نکردند، چرا 

عبارت  ساله یکاما اجمال سه طرح عادی ، و قیامتی وجود نداشته باشد و اال بد تاوانی باید بدهند
و دریای عمان  فارس خلیج: دوازده لوله و کانال از ساله یکاست از این امور: طرح اول عادی 

 آبموجود برای انتقال  های زیرساختاز  استفاده :ساله یکطرح دوم عادی  .ها استان تمامی به
 آبنمودن دز از  آبمانند پر  ها استان تمامی به آب ساله یکو دریای عمان برای انتقال  فارس خلیج
نمودن  فراهم :ساله یکتا قم و تهران طرح سوم عادی  فارس خلیج آببرای انتقال  فارس خلیج

 94و دریای عمان تا مرز  فارس خلیجکیلومتری  3344در مرز الزم کار و زندگی  های زیرساخت
 غیرعادیبه سمت دریا، اما دو طرح  پرجمعیتو  پرتراکمو کوچ دادن مناطق  ی دریاکیلومتر 

انفطار السماء یعنی  یعنیقطره کتاب هزار و یک  1444 قطرهیعنی  غیرعادی: طرح دوم ساله یک
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به کمک اسماء الله در عرض ایران جوی در  چالهو ایجاد ایران نمودن آسمان به سمت  دار شیب
 هرسالو در  نمایندو باید لوح را همگان امضاء و دفن  شود میخاصی انجام زمان دو ماه که در 

بسیار بسیار  چشمه شود میغرق ایران آن را انجام داد و اگر آماده نباشیم  توان می بار یکتنها 
الزم به ذکر  اتفاق افتادایران در  31و ابتدای سال  32های سال کوچکی از آن سیلی بود که در انت

و پر نمودن ُنه ایران بیرون نمودن جنیان از ایران  سالی خشکرفع  غیرعادیاما طرح دوم  است
از  کدام هیچبنده  - یما نمودهعنوان  1441 قطرهاست که در ایران  زیرزمینشهر جنی در 

را در دست دارم اما برای کسی که  غیرعادی های روشعادی را قبول ندارم زیرا قدرت  های طرح
 (31.14.19عادی متوسل شود. تاریخ این پاراگراف:  های روشندارد باید به  چنینی اینادعایی 

** 

شهرها  درنهایتبه این مطالب اعتقاد نداشته باشند  ها خیلیمهم نیست  -12 قطره
 92.7.35 کنند میو اعتقاد پیدا  بینند میرا 

، بحث اجنه و سوراخ کردن آسمان را کنندهایی را بگو که مردم قبول  بحث بعضی میگویند 
من که اعتقاددارم ولی مردم اعتقاد ندارند، جواب الف: من آن چیزی را  کنند میبعد اضافه  ونگ

آن نیز خود هستم اگر قرار باشم من این  کننده ینتضم، و ام یدهدمیدانم و اعتقاددارم و میگویم که 
 سالی خشکرا نگویم و ... خوب بفرمایید هیچ نگو، و به دنبال آن  یکی آنرا نگویم آن را نگویم 

اقعیت دارد لذا هراسی ندارم از اینکه و ما را تباه کند ب: آنچه میگویم چیزی است که هست  همه
 آیم یمبیرون  سرافرازمعین به لطف خدا زمان در  یراز حتی تا قبل از امتحان بنده یکه و تنها باشم 

 .شاء الله کندانتحقق پیدا  الهیرا و لطف  ام کردهباید نشان دهم آنچه را که ادعا زمان و در آن 
بنده را امتحان و  یافته نجات سالی خشکاز شاید آیندگان بخواهند  کنم میتذکر: اضافه )** 

 ام یمادحیات زمان نمایند لذا آیندگان نباید چوب جهل معاصرین بنده را بخورند اگر نتوانم در 
عد مشکل را برطرف نمایم راه برای آیندگان باز است کتاب شش رساله را عمل کنند تا ماهم حتی ب
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از مرگ به عهد خود وفا کنیم، لذا مباحث را میگویم برای اهل عقل و فهم تا آنان محروم نگردند. 
 ** (31.14.11تاریخ پاراگراف: 

 22.7.99 کند می برطرفرا  سالی خشکتنها پر کردن شهرهای جنیان  -17 قطره

برای برطرف  دارم علمدقیقه آنچه بنده  33و  33ساعت  31.2.33در این تاریخ  کنم میاعالم 
ایران  زیرزمیندر ظرف چند ماه تنها پر نمودن شهرهای جنیان است که ایران  سالی خشکشدن 

دهند تا آن علوم را برگردانیم و قبل از زمان قرار دارد، و البته در صورت جدی گرفتن مسئولین باید 
تا همه یقین کنند، و آماده  دهم میبرسیم نشان  ها دروازهاینکه بخواهیم جایی را بکنیم تا به آن 

آنجا را  توانم می، در صورت جدی گرفتن امر از طرف مسئولین دوبار نماییم میشوند و بعد اقدام 
 ام گفتههم  قبالا آن برای تمامی ملت است تا تمامی ملت آماده شوند،  بار یکنشان دهم که 

روز که  24یا  04یا  10یا  2زهاست، آن علوم الزم است یکی از این رو  بازگرداندنفرصتی که برای 
 ها دروازهو تنها زمانی تالش برای پیدا کردن  کنم میرا پیدا  ها دروازهدر آن صورت توان نشان دادن 

روحانی در تلویزیون قرار داده شود و اال  آقایکه از طرف مسئولین قرار صحبت با  کنم میرا شروع 
را نشان داده و آنگاه اقدام به  ها دروازهندارد، که در آن صورت  ای یدهفاتالش  مسئله غیرازاین

اری برای رسیدن به آن  و برای آن طرح سوراخ کردن آسمان )انفطار  نماییم می ها دروازهحف 
 31.2.33تاریخ متن:  بر گردد.زمان منتظر ماند تا  یک سالگذشته و باید زمان السماء( نیز 

 دقیقه 33و  33ساعت 
دو طرح وجود دارد یکی انفطار السماء یعنی  سالی خشکبرای برطرف شدن  حقیقتاا  تذکر:)**
و یکی پر نمودن ُنه شهر ایران جوی درون  چالهو ایجاد ایران نمودن آسمان به سمت  دار شیب

هستند و استفاده  سالی خشککه عامل اصلی ایران ن اجنه از و بیرون کردایران  زیرزمینی در جن
اما در این متن که میگویم تنها پر نمودن شهرهای جنیان  آب سازی ذخیرهاز شهرهای آنان برای 

 اوالا شهر جنی وجود دارد که  3ایران  زیرزمیننیز درست است دلیل این مطلب این است که در 
هستند پس ایران  سالی خشکخود اجنه عامل  یاا ثاناست و  آب سازی ذخیرهمناسبی برای  جایگاه

را خشک کرده و ایران اجنه زمین  چراکهشود  سالی خشکباعث کنترل  تواند میبیرون کردن اجنه 
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را از کجا  آبالزم است  آب، ولی برای بیرون کردن اجنه دهند یمشهرهای خود را گسترش 
ایران بسیار زیادی را به  آباز طرفی انفطار السماء  ؟هستیم سالی خشکما در  که درحالی بیاوریم

بود، حال چه باید  31و ابتدای  32بسیار بسیار کوچک آن سیل انتهای  چشمهکه  کند میرهسپار 
اگر انفطار السماء انجام دهیم جایی  یاا ثاناخراج نماییم؟ ایران آبی نداریم تا اجنه را از  اوالا کرد؟ 

عظیم  آباین است که انفطار را انجام دهیم و را به آنجا هدایت نماییم تنها راه در  آبنداریم که 
کوچ ایران را در شهرهای جنیان بریزیم که در این صورت جنیان را از ایران به سمت  شده هدایت

تاریخ این . زند ینمو انفطار السماء نیز به ما ضرری  نماییم میرا جاری  آبایران  زیرزمینداده و در 
 ** (31.14.11پاراگراف: 

عبارت است از اینکه با لوح انفطار السماء آسمان را  آبانتقال  غیرعادی های راهدر حقیقت )**
بسیار  آبو با کمک لوح دیگر  نماییم میچاله جوی ایجاد ایران نموده و در  دار شیبایران به سمت 

تا سیل به جامعه ما ضرر  نماییم میرا به شهرهای جنیان وارد  شود میوارد ایران زیادی را که در 
دفع شوند و در حقیقت هم جنیان را ایران از  زنند مینزند و البته جنیان و هزاران ضرری که به ما 

و  دهیم میکوچ ایران هستند را از  سالی خشک جمله منایران در  ها خرابکاریکه عامل بسیاری از 
از  یا ذرهاران هزار منفعت دارد اگر که هز کنیم میبسیار وارد  آبایران  زیرزمینهم اینکه در 

بسیاری انجام گردد همانند آنچه  های سیلکه  رود میاتفاق بیفتد خوف این ایران انفطار السماء در 
 ** (31.11.30. وارد نماییم زیرزمینرا به  آبمگر اینکه  حضرت نوح واقع گردیدزمان در 

کردن  برطرفو یقین کردن  )شهود جمعی( مردم بدون دیدِن  -18 قطره
 22.7.99 محکوم به شکست است سالی خشک

آنچه میگویم برای خیلی ناباورانه و برای بعضی ممکن در حد محال است و برای  حقیقتاا 
که  گردد میتنها زمانی به این امر اقدام  بعضی ممکن و برای تعداد بسیار اندکی یقینی است، لذا

هم در  ام نمودههمه یقین پیدا کنند، تنها راه یقین پیدا کردن دیدن آن است و بنده هم اعالم 
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و هم در طرح پر ( انفطار السماء)سوراخ کردن آسمان  وایران نمودن آسمان به سمت  دار شیب
، زمانی که ببینند یقین کنند که آن جمعی( شهودداد )آن را نشان  توان میجنیان دوبار  خانهکردن 

متحد شوند و اقدامات الزم را انجام دهند، لذاست که ما  همهزمان شهرها وجود دارد و در این 
از آنان شکست  تامتحد شویم  باهمباید همه باید اول مردم ببینند و آنگاه اقدام گردد،  تأکیدداریم

شده و یا مجنون است و یا معتاد است و شیشه  نخوریم و اال قبل از دیدن همه گویند او دیوانه
 و یا هر تهمت و افترای دیگری نیز بزنند. کند میمصرف 
خود  یا صفحه 24 یهدفاعتذکر: تمامی این اتهامت در دادگاه ویژه مطرح شد و بنده نیز در )**
از آن دادگاه و تمامی اتهامات تبرئه شدم، دادگاه ، که متن آن را در این کتاب میاورم ام دادهجواب 

جلسه از دادگاه خبری از حکم دادگاه نداشتم که در اسفند  9انجام گردید و بعد از  31بنده در سال 
بنده به قاضی عرض نمودم زمان ، در آن ام شدهاعالم شد که تبرئه  بندهبا مراجعه به دادگاه به  32

بنده قرار  یهدفاعدادگاه و اتهامات و  این مقامات را در جریان ینباالتر  لطفاا  قاضی آقایجناب 
دادگاه  یفهوظقبول نکردند و فرمودند ، ام نکردهیچ ادعای خود شانه خالی دهید زیرا بنده از ه
نتوانستم  بازهمبنده تالش کردم از طریق دادستان این کار را انجام دهم که  ،چنین اموری نیست

نشان بده تا  یا معجزهنام او ببرم به من گفت اگر راست میگویی برای من  خواهم ینمکسی که 
صی نیستم که وبا دادستان را ترتیب دهم و بنده جواب دادم: بنده پیامبر  جلسهباورت کنم و برایت 

فته قبل هو این جریان دو  آورد یمسیل به بار  ،کوچکی از لوح چشمهطلب معجزه کنید ولی بدانید 
را  ها باران و نویسم یماعالم نمودم: لوحی  نیز بود، قبل از وقوع سیل 32ل در اسفند از وقوع سی

لوح  واسطه به ها بارانکه  کنم ینمبعد از وقوع سیل ادعا  دارم میاعالم  و شود میشروع ایران در 
 کدام هیچعجیب این است  –. تمام کنم ینمانکار لوح عامل سیل بوده بوده ولی هر که بگوید بنده 

از انبیاء و طرفداران انبیاء در تاریخ دشمنان خود را رمی به جنون و دیوانگی و ساحر و کاهن و ... 
 یا جلسهدر  گفت یماینکه یکی از معتمدین  تر یبعج، و همیشه بالعکس بوده است اند ننموده

 دانند میکه تعجب من از این است  –تمام  –فالنی بوده  لوح واسطه بهمهم گفته شد که سیل 
و منتظر هستند ببینند چه  کنند ینماموری واقعی وجود دارد اما برای نجات کشور کار اصلی را 

 تو کارگر است های لوحساعت جلسه به من گفت من یقین دارم  11مسئول دیگری بعد از ، شود می
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بنده بیکار  چراکه مباحث تو را پیش آنان مطرح نمایم توانم ینمولی مسئولین قبول ندارند و من نیز 
شدن  دار شیبلذا اگر حتی امضای من و معاون بنده که به تو یقین داریم کمی باعث  شوم می

بیاور تا امضاء نماییم و در جای دیگری به بنده گفت ضررهای  شود می سالی خشکآسمان و رفع 
خودت کاری کنی انجام بده در  توانی یملذا اگر  است انکار غیرقابل ای یدهفهمکه تو  سالی خشک

او گفت اگر مردم کمی از سیل ضربه بخورند  میرند یمجواب گفتم اگر انجام دهیم مردم از سیل 
 31الی  32برسد بعد از جریان سیل  ها آنآن مصیبت عظیم به  سالی خشکبهتر است از اینکه از 

ست فرمودید مسئولین سالم برادر. یادتون هاین متن پیامک را برای او ارسال نمودم: 
 نهاکاری کنید انجام دهید،  توانید یمرا قبول ندارند اگر خودتان  ها حرفاین 

ً
 یتا

به است. ارزش داشت  سالی خشکولی بهتر از  خوریم یممقداری از سیل ضربه 
چشمه بود و هنوز  یک اینضربه ببینند؟  همه اینجهل و تکبر مسئولین مردم  خاطر

جریان  –اتمام پیامک  – ارادتمند شما بهرامی هشدار است یک این. نشده انجامانفطار 
سیل را  32در فروردین  گفتند یمسیل مطالب دیگری را نیز برای بنده به همراه داشت زیرا بعضی 

برای  32این مطلب کذب محض است بله بنده در فروردین  که درحالیکرده بودم  بینی پیشبنده 
ظهور  31یا  32مبارزه با مهدویت دروغین متنی را انتشار دادم که اعالم نمودم اگر قرار باشد سال 

 ها تاریخ به عجیب ببارد و لذا کسانی که های باران 32.13.32تا  32.14.32باشد باید از تاریخ 
 ادعای آنانو .... که بنده هم  یا کرده بینی پیشرا  ها بارانند که تو توجه کمی داشتند به بنده گفت

 های تاریخنبوده بلکه بعد از  ام گفتهکه  هایی تاریخدر  ها بارانرا تکذیب نمودم و تبیین نمودم که 
 آید یمپیش  بعداا بود ولی در مقابل آنچه  آسا سیل ها باران اگرچهبوده است در ضمن  شده اعالم

 (32.1.1تاریخ پیامک:  – 31.14.11تاریخ این پاراگراف:  مقابل اقیانوس بوده است. چشمه در
** 
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اگر بسیج ملی نباشد شکست  سالی خشککردن  برطرفبرای  -19 قطره
 22.7.99 خوریم می

جنیان وجود دارد این است که در این جریان  خانهپر نمودن  وسیله به سالی خشکآنچه در رفع 
آن آبادانی است، پس راهی جز این نیست که  یجهنت، که شود میوارد یک جنگ ایران  حقیقتاا 

 گونه همانهم داده تا پیروز شویم،  دست به دستنیروی نظامی و اجرایی و بلکه تمامی آحاد ملت 
که در متن طرح اول آمده است اگر همه متحد نباشیم و هر کس بنا بر توان خود این اقدام را 

محکوم به شکست خواهد بود، ما به یک اتحاد و انسجام ملی و ارتباط مستحکم ننماید این جریان 
گاه و آماده شوند. تمامی   ،بین تمام قوا و آحاد ملت نیازمندیم لذا باید قبل از اقدام  ملت آ

که شهود بنده از شهرهای اجنه  باشد می 1441 قطرهتذکر: منظور از متن اول در این بند )**
 ** (31.14.11این پاراگراف: . تاریخ باشد می

 گاه هیچیک بسیج ملی الزم است و اال  سالی خشکشدن  برطرفبرای  -65 قطره
 92.7.63 نمود، یک جنگ در راه است برطرفآن را  توان نمی

بنده و نه حتی وزارتخانه و بلکه حتی دولت و نه هیچ ارگان و  نهآنچه معلوم است، اینکه 
ایران( پیروز شود،  زیرزمیندر این جنگ )پر کردن ُنه شهر جنی  تواند نمی تنهایی بهدیگری زمان سا

باید  کننده عملهم دهند، قبل از آن باید آحاد ملت آماده شوند، نیروهای  دست به دستهمه باید 
قسمتی از نیروهای  تأخیردر سراسر کشور عمل گردد، زمان  یکدر در بهترین وضعیت باشند، باید 

موجب شکست گردد، این عملیات با  بسا چهو  گردد میافتادن سایر قوا  زحمت بهباعث  کننده عمل
پیروزی بسیار بزرگ است که تحوالت داخلی و خارجی بسیار را به دنبال  یهماهنگو  ریزی برنامه

اما در صورت کارشکنی  کند میحکومتی زمان طی  ال ما را وارد  ایران  ام نمودهاعالم  قبالا دارد و 
جنگ در اینجا پیاده گردد؛ اتحاد  های فرمولتمام  ، و بایدگردد میافراد یا گروهی منجر به شکست 

 ، توکل، صبر، نوآوری در مشکالت  روزی شبانهتمامی آحاد، فرماندهی واحد، سرعت، تالش 
 کنند میصفوف را سست  شناخت افراد نفوذی کارشکن که تر مهمو البته از همه  بینی پیش غیرقابل

 ایستادگی در برابر فشارهای خارجیو  نمایند میو ما را نسبت به این جنگ دلسرد 
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سلطه ادعای جهانی خود را در مورد  های نظامبرای شکست ایران السماء در  بعد از انفطار)**
 سالی خشکاز  خواهد میو اعالم مکنیم هر کشوری که  داریم میجهانی اعالم  سالی خشک

نجات یابد و در  سالی خشکاز  تا سریعاا  کنیم میکمک  ما همنجات یابد دست در دست ما دهد 
و در اینجا  شود میو تکه تکه  شود میو چنگ و یال و ...  دندان بیاینجا استکبار همانند شیر 

حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیهم زمان و اتفاق مصر در  پیوندند میتمامی کشورها به ما 
 **(31.14.11 شود میسالم در سطح جهانی تکرار ا

 92.7.63 باشد میمسئول پر کردن شهرهای جنیان دولت  -61 قطره

آن به  اصلی یک جنگ است ولی مسئولیت اگرچهآنچه معلوم است این است که این جریان 
عل ُعمرانی  چراکه، باشد نمینیروهای نظامی  عهده عل آن یک ف  لذا مسئولیت آن به  باشد میف 
که ما  شود میزیرا تمام فعل خالصه در این  باشد میدکتر روحانی  آقایاجرایی به ریاست  قوه عهده

بریزیم و این  آبآنان  خانهبه درون  سرعت بهجنیان برسیم و آنگاه  یها دروازهزمین را بکنیم و به 
نداریم لذا مسئولیت و  سروکارنظامی کشور است و با بمب و تفنگ  محدودهفعل خارج از 

بدون کمک تمامی شئون  کنم می تأکید، البته باز باشد میمجریه  قوهبه عهده رئیس  ریزی برنامه
لذا روی اصلی  باشند میمجریه  قوهحکومتی و ملی پیروزی امکان ندارد ولی مجری اصلی 

 دیگر جمهور رئیسا هر یایشان و این طرح برای  باشد میدکتر روحانی  آقایصحبت ما با جناب 
 است.

 ، محکم بودن شهرهای جنیاناکوسیستمپر کردن شهرهای جنیان و  -66 قطره
92.7.63 

 قدر آنآمده آن شهرها  ام داشتهکه در گزارشی که از آن ُنه شهر  گونه همان کنم می تأکید 
از شهرهای  آبدیگری در آن بریزیم  آبفارس و عمان و هر  دریای خلیج آبمحکم است که اگر 
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به  آبرا هم داخل آن شهرها بریزیم  شور آب، لذا حتی اگر شود نمیآنان به اطراف زمین جاری 
کوسیستم را به هم نمی شود نمیجاری  ها زمین یهبق را شیرین نکرده به  آبتوانیم  زند، لذا می و ا 

بریزیم، بزرگواران آنان  یها خانهرا از ابتدا شیرین کنیم و به  آبشهرهای آنان بریزیم و یا 
از شهرهای  آبشناس و کویر شناس هیچ نگرانی از بابت تغییر اکوسیستم نداشته باشند،  زمین

کوچ ایران آنان جاری کردیم آنان از  یها خانهرا در  آب، بله اگر کند نمیآنان به اطراف انتقال پیدا 
 آب زمین ایران، و در زیر شود میُکند  سالی خشکو روند  رود میو مفاسدشان از بین  کنند می

و دیگر این  کند میزمین را شور  آبخواستیم استفاده کنیم آن  آب، ولی اگر از آن شود میجاری 
گیری  تصمیمدرست  توصیه بنده این است که در ابتدا ، لذاباشد میخود ما  کاری کممفسده از 

از دریای عمان را فراهم  آبگیری درست این است که از ابتدا وسایل شیرین سازی  نماییم، تصمیم
 یها خانهدریای عمان برای ریختن در  آبدائماا از ایران آوریم تا بعد از بیرون نمودن جنیان از 

 واهد شد.؟ در آینده بیان خخوب است دریای عمان آب جنیان استفاده نماییم، چرا فقط
در اجرای طرح انفطار السماء شرایط و تقارنات نجومی شرط است و تنها در تذکر: )**

انفطار السماء در سال بگذرد دیگر زمان آن را عملی نمود، لذا اگر  توان میدر سال زمان  یک
 صبر سال یکدریا استفاده نمود و اال باید  آباز  توان میرا بیاوریم و تنها  آباز آسمان  توانیم نمی

متن را  گردد میمعلوم  شده نوشتهبرسد و با توجه به تاریخ متن  انفطار السماء فرازمان نمود تا 
دریا  آببا  توان میوجود ندارد و تنها  یک سالکه دیگر امکان انفطار السماء تا  یما نوشته درزمانی

 0( 31.14.11تاریخ این پاراگراف: شهرهای جنیان را پر نمود. 

                                      

یک جریان جالب برای بنده پیش آمد و آن اینکه یکی از مقامات بنده را خواست و در چندین  0
و  جلسه صحبتهای مفصلی در رابطه با آب و خشکسالی و راههای برطرف نمودن آن داشتتیم

ان و طرحهای انفطار السماء و نه شهر جنی و صحبتهای بنده را کامل شنیدند، مطالبی مانند آینده ایر 
یر مطمئن رفتم و از تو و ادعای نه شهر گ جنموضوعات دیگر، در یکی از جلسات گفت من پیش یک 

یید کرد ولی گفته بود از شهرهایی که او تأنمودم، جالب است که جنی را احضار کرده و آن جن تو را  سؤال
 بعضاا خبر ندارد و اگر کافر باشد جدا از اینکه  مطمئناا باشد  مؤمنجن  گوید خبری ندارم، به او گفتم اگر یم
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 92.7.63 باشد میعلل موجود در این عالم دو نوع  -63 قطره

محسوس، علل محسوس مانند آتش، علل غیر محسوس مانند  یرغعلل محسوس و علل 
دیگر علل یا  بندی تقسیممالئکه، اجنه، شیطان، کلمات، حروف اشکال، ارواح و غیر آن، در یک 

، در باشد میو اشکال و اجنه و غیره از ارواح و حروف  هرکدامنورانی است و یا ظلمانی که شامل 
، البته در باشد میکه اجنه جزء علل مادی  غیرمادیدیگر علل یا مادی است و یا  بندی تقسیمیک 

بعضی مجرد  باشد میدر اسالم دو نظریه  غیرمادیاینکه مالئکه و ارواح جزء علل مادی است و یا 
، یادم هست در یک از آثار دانند میمادی  تماماا و غیر خداوند را  دانند میرا فقط خداوند متعال 

و غیر خدا را مادی  دانست می محض تنها خداوند را مجردایشان که  خواندم میمجلسی  عالمه
اما گروه دیگری قائل هستند مجردات انواع بسیار دارند  فرمودند میو البته استناد هم  دانست می
ده بنده نفس و عقل مجرد است و حدیث که به عقل و نفس اشاره کرد به عقی توان میکه 
شاید اشاره به این داشته باشد که نفس نیز مجرد  1من عرف نفسه فقد عرف ربه فرماید می

علل در این عالم زیاد  هرحال به، اند نمودهمعنی ذکر  34است البته برای این حدیث شریف بیش از 
 و از طرق باشد میم علل غیر محسوس یکی از علل موجود در عال ،با انواع مختلف باشد می

به علت بودن اشکال و حروف و  توان میآن علل  ازجملهبه آن علل پی برد  توان می غیرمتداول
موجودات خارج از دید ما مانند مالئکه و اجنه و ارواح و موجودات دیگر نام برد، و اوراد و اذکار 

                                                                                            

آید اسرار شهرها را فاش کند که بنده دشمن آنان و در صدد اخراج آنان هستم،  ینمدروغ میگویند او 
دوباره  33اتفاق افتاد ولی سال  31آید، این جریان سال  یماذا فرغت مفصل اینگونه جریانات در کتاب 

درست درآمده و در رابطه با سایر جریانات پیش رو سواالتی  ام گفتهد و گفت تعدادی از اموری که زنگ ز 
که رهبر انقالب هم در مورد نقش جن در دشمنی با انقالب صحبت کرده  33از نوروز  مخصوصاا کرد، 

 33.3.1دوستان سوالها و مطالب بیشتری دارند تاریخ این پاراگراف: 
 10مصباح الشریعة، ص:  0
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فرد کامل شده و نسبت به  بینی جهانین است که در ا گرایی مادیتفاوت پیروی از انبیاء و پیروی از 
گاه  ما  ها زده غربو  ها یغربخوف داشته باشیم که  مسئله، لذا ما نباید از این گردد میمحیط خود آ

و یا خیر، اگر قرار باشد ما کالمی بگوییم که آنان خوششان بیاید باید تمام دینمان  کنند میمسخره 
مانند  کند میول کنیم، بیشتر دین ما از علل غیر محسوس صحبت را قب ها آنرا کنار بگذاریم و 

دیگری  های بندی تقسیمارواح و مالئکه و اجنه و شیاطین و حتی خداوند متعال البته برای علل 
 در نظر گرفت. توان مینیز 

رقم خورد،  گرایی مادیبعد از جدی شدن انفطار و نه شهر جنی شروع پایان  دهم میقول )*
 *(31.11.30 انی معکم من المنتظرین فانتظروا

 92.7.63 موجودات عالم در یک نگاه -64 قطره

یا وجود از خودشان بیت ع: موجودات عالم  از پیروان اهل یا دسته ازنظرموجودات عالم 
یا  6تمامی کماالت را دارند این دسته یا  اند گرفتهیا اینکه از موجود دیگری وجود را  و 1است 

این دسته یا  ،یا دارند 4وزن ندارند این دسته یا  ،یا دارند 3ندارند  خیر، این دسته یا شکل
این  ،کنند مییا رشد  2 کنند نمیرشد این دسته یا  ،یا هستند 5نیستند  ها انسانمحسوس 

یا این دسته  ،و یا دارند 8عقل ندارند این دسته یا  ،یا دارند 7حرکت ارادی ندارند دسته یا 
 این تقسیم را 

ً
 15یا دارند  9قبول ندارند  اجماال

 ستتنها خداوند است که موجود ازلی بالذات ا دسته اول 
کمال آنان واسطه  ترین مهمبیت هستند که تمامی کماالت را دارا هستند و  اهل دسته دوم

ازلی  السالم علیهم، آنان اند شدهتعبیر  یداللهبه  کهبرای تمامی موجودات دیگر است  ها آنبودن 
 بالغیر هستند

 دند و مجرد هستند مالئکه نام دار که شکل ندارن دسته سوم
 ندد ارواح نام دار نکه وزن ندارد ولی شکل دار  دسته چهارم

عالم ماده  ازاینجاموجودات مادی وزن دارند  همهبه بعد کل عالم ماده است که  دسته پنجم
 موجود مادی این است که وزن دارد صوصیات عالم ماده وشمار آن از خ با انواع بی شود میشروع 
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 مادی غیر محسوس هستند مانند جنموجودات  جمدسته پن
 جماداتکنند مانند معدنیات و  یموجودات مادی که محسوس ولی رشد نم دسته ششم
 رکت ارادی ندارند مانند گیاهانح و کنند میرشد  موجودات مادی که دسته هفتم

 حیوانات غیر از انسان مانند: ل ندارندموجودات مادی محسوس که عق دسته هشتم
مادی که محسوس هستند و حرکت ارادی دارد و عقل دارد و این  اتموجود دسته نهم

 که غیر مؤمنین هستند تقسیم را قبول ندارد
د و این ند و عقل دار نو حرکت ارادی دار  هستندمادی که محسوس  اتموجود دسته دهم

 همهاین تقسیم مورد قبول  الف:قبول دارند که مؤمنین هستند. چند نکته:  اجماالا تقسیم را 
ع قائل  بیت اهلکماالت را برای  همهو یا اینکه  دانند میبعضی ارواح را مادی  مثالا شیعیان نیست 

هدایت  سالی خشک جمله منما را در بسیاری از امور  بینی جهانو  بندی تقسیماین  ب:نیستند 
را نیز  ها آنمثبت و یا منفی  تأثیر گاه هیچرا قبول ندارد  غیرمادیانسانی که موجودات  مثالا  کند می

این تقسیم در عین  ج:. کند نمیقبول نخواهد داشت پس برای کمک و یا رفع آن علل نیز کاری 
لذا ما برای رعایت  شده دادهتمامی عالم در این متن جای  زیرابسیار مهم است  باشد میاینکه کوتاه 
 .یما نمودهما در اینجا اختصار را رعایت  – یما نمودهمتن مطالب را بیان  ینتر  کوتاهاختصار در 

 92.7.63 جن چیست؟ -65 قطره

در شکم مادر  زیراَجنین گویند  رحمجن در لغت به معنای پوشیده است، لذا به بچه درون 
از  تواند نمیعقل او پوشیده شده و  زیراپوشیده است، به کسی که مشکل روانی دارد َمجنون گویند 

ه گویند  های باغآن استفاده کند، به  جن لفظ با درختان پوشیده شده است، البته  زیرابهشت جن 
بسیار عجیبی  های تقابلیدر حالت عادی نیز معروف شده که  دیدن غیرقابل مادی   موجود   برای  
سریع انجام دهد و ...  های حرکت تواند میو  فرورودپرواز کند و یا درون زمین  تواند می مثالا دارد 

 سالی خشکبرای رفع  اسماء اللهیکه در طرح شماره یک  گردد میمطرح  جهت ازاینبحث جن 
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ی در  ام نمودهبنده اعالم  که  آبنماییم تا جنیان کوچ کرده و  آبرا ُپر ایران  زیرزمینباید ُنه شهر جن 
 جاری شود.ایران  زیرزمین

. تاریخ این باشد میکتاب  1441 قطرههمان  اسماء اللهیتذکر: منظور از طرح شماره یک 
 31.14.11: پاراگراف

 92.7.63 حکومتی چیست؟زمان طی ال -62 قطره

، گردد میحکومتی زمان قوی وارد طی  ال رسانی آب واسطه بهایران بیست ذکر کردیم  قطرهدر 
مکانی در مدت  فاصلهاین اصطالح در مقابل طی االرض وجود دارد، طی االرض یعنی پیمودن 

تفاوت دارد، گاهی طی  االرض  گردد میآن بستگی به قدرتی که طی االرض انجام زمان کمی که 
الزم دارد، نوع زمان  بازهمولی  گردد یمبسیار کم زمان که  اگرچهکه  گردد میَاجنه انجام  واسطه به

مانند فعلی که  رساند میفرد است که این مدت به اقل ممکن  اراده واسطه بهدیگر طی  االرض 
و تخت بلقیس را در سرعت باالتر از نور جابجا  شدجناب آصف ابن برخیا وزیر جناب سلیمان انجام 

 تأثیرت علم به اسماء الله است که قدر  اینشد، نمود، او اراده کرد و بدون لفظ و ذکری تخت جابجا 
که ذکر شد، البته هر چه علم به اسماء الله بیشتر باشد افعال  چیزی استخارجی و عینی آن 

زمان ، در طی ال1علم از کتاب را دارا بود یا ذرهو میدانیم که جناب آصف  گردد می تر یبعج
و همه میدانیم که گذشته موجود است که حتی در فیزیک  کند میبه گذشته یا آینده سفر  شخص

ولی سفر به آینده نیز طبق مبانی ما  کند میرا مطرح زمان جدید نیز آلبرت َانیشتن بحث سفر در 
علیه و آله و سلم  الله صلیلوح محفوظ موجود است و جناب حضرت ختمی  چراکهموجود است 

دارد، اما آنچه ما اراده مجزایی که خود بحث  نمودنددند بهشت و جهنم و اهل آن را مشاهده فرمو
حکومتی فعل  زیر بنایی است زمان ، منظور ما از طی الباشد می ها این همهچیزی غیر از  یما کرده
موجب تغییرهای اساسی  درمجموعکه  افتد یماتفاق  لزوماا از تحوالت  یا سلسلهآن  واسطه بهکه 
شده تا اقتدار  که آن تحوالت از اقتصاد شروع گردد میحکومت و رسیدن به اهداف شئون در 

بنده  یدهعقبه  شود میشروع  آبداخلی و خارجی و سیاسی و فرهنگی و ... تمامی این تحوالت از 
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و این  کند میحکومتی زمان سال طی ال 044در مدت کوتاهی ایران  0 اگر تمام سلسله انجام گردد
 .کنیم می، در حقیقت ما مسیر را پیداکرده و از تیه نجات پیدا باشد میهمان گردنه و پیچ تاریخی 

 31.2.39 تیه چیست؟ -67
بیرون رفت از تیه زمان ما در تیه هستیم و  ام گفتهو  نمودهبه تیه اشاره  ها نامهز ا دریکیما 

بود که چهل سال در آنجا سرگردان بودند و بعد  در صحرا اسرائیل بنی سرگردانیرسیده است، تیه 
سال از آن صحرا و سرگردانی نجات پیدا نمودند، انقالب ما در حقیقت برای نجات  04از 

ها، برای  برای رفع اختالف طبقاتی، برای تقسیم عادالنه منابع و فرصت، انقالب مستضعفین بود
 تاکنونتوان بود، ما به بسیاری از این امور  عمل به قانون اساسی و برپایی عدالت اجتماعی در حد

اسالمی تشکیل نشده است و هنوز  جامعههنوز دولت اسالمی تشکیل نشده، هنوز  ایم یافتهندست 
نشده و زحمات بسیاری  فعالیت، البته کم ایم برنداشته تمدن اسالمی تحقق های اساسی برای قدم

% از منابع زمین را در دست داریم 14 داینکهباوجوکشیده شده است ولی اشکال در کجاست؟ چرا 
حتی مانند کشورهای غربی از این منابع  توانیم نمی% را داریم ولی 1خاکی  کرهو از جمعیت این 

بحث مدیریت کالن آنچه  غیراز بهاستفاده کرده و عدالت اجتماعی را در حد توان اجرا نماییم؟ 
است،  آبیشرفت است که در دست نداریم و آن عملی باید به آن پرداخت اولین شرط پ صورت به

شده و ما به  یبردار  بهرهقابل  مانند زمین و خاک و خورشید موجود های زیرساختبیاید  آباگر 
و از این صحرای خشک که در حقیقت مانند تیه  شویم نزدیک می .ب برای آن انجام شدانقال آنچه

و نه کار و  شود مینیاید نه اقتصاد مقاومتی عملیاتی  آب، تا زمانی که کنیم میاست نجات پیدا 
باشیم  آبما در ابتدا باید به فکر  شود میو نه رضایت اجتماعی حاصل  کند میاشتغال تحقق پیدا 

 است. چیز همه آبنیست،  چیز یک آبکه 

                                      

 و دو غیر عادی بعالوه تکمیلی 1طرح  1
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 چیست؟ ها واژهدلیل توضیح  -68 قطره

این است که ما در دو  یما نمودهدلیل اینکه ما اقدام به توضیح تک تک الفاظ و مباحث خود 
که یکی انفطار السماء و  یما کردهرا بیان  غیرعادیاز طریق  آباصلی خود مبحث انتقال  نامه

، موجود است و افراد بسیاری ما را انکار کردندایران دیگری پر کردن ُنه شهر جنی که در زیرزمین 
نوشتن و توضیح الزم نبود که بیاییم تمامی مقدمات فراهم  همه اینکردند  ولی اگر اعتماد می

نداریم جز اینکه تمام  یا چارهدلیل انکار شدیم  آوردن آن علوم را توضیح دهیم و لکن زمانی که بی
و اسماء را توضیح دهیم لذا ما راهی نداریم جز اینکه در این کتاب مبحث علم حروف  دوبرگهآن 

را توضیح دهیم  یما نمودهالله و علل مادی و غیرمادی و مبحث جن و بعضی از ادعاهایی را که 
 و ...ایران های منابع  تأثیر ادعیه در امور مختلف، ظرفیت مثالا 

 92.6.15تاریخ  آباز مسئولین در مورد  اساسی های سؤال 69قطره 

با ایران ( 1جهانگیری(:  آقای جمهور رئیس( دکتر عیسی کالنتری )مشاور معاون اول 1
خود را خشک کرده است و دیگر  یها رودخانه عمالا سطحی خود  های آب% 32از  برداری بهره

% ایرانیان یعنی 24( اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود 3آبی در طبیعت باقی نمانده است.
ای میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. بهرامی:  94جمعیت معادل 

داعش؟ به سمت مسئولین محترم! باید به کجا مهاجرت کنیم؟ به سمت وهابـیت؟ به سمت 
 اید؟ کرده کار چهمیلیون ایرانی  94ترکیه؟ برای نجات 

% رسیده است؟ 33به ایران % مردم 11مسئولین محترم! چرا جمعیت روستانشینان از ای ( 3
. کنند میکشاورزی  ها آننصف  و فقط% افراد پیر و فرتوت هستند 33مضافاا بر اینکه این 

، روستاییان را به وطن خود فارس خلیج آب؟ آیا کنند میروستاییان  کشاورز اکنون کجا هستند و چه 
 ؟گرداند برنمی

را به  فارس خلیج آبکنید ولی  مسئولین محترم! چرا گاز را از َته  دریا به ترکیه صادر میای ( 9 
 .میا شدهمیوه  واردکننده گرفته آتشما  های باغرسانید؟  نمی ها باغروستاها و 
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، ارتباط مستقیم با زلزله سالی خشکدانید که گرمای زمین و  مسئولین محترم! آیا نمیای ( 0
که باعث  نمودزمین را خنک نمود و عوامل مبارزه با زلزله را تقویت  توان می فارس خلیج آبدارد؟ با 

 .شود میکاهش زلزله 
خالی از َسکنه شده ایران هزار روستای  10هزار روستا از  99دانید  مسئولین محترم! آیا نمیای ( 9

؟ آیا گرانی  مسکن در شهرها، به علت خالی شدن روستاها اند رفتهاست؟ این روستانشینان کجا 
 روستانشینان را به روستا برگرداند؟ تواند نمی فارس خلیج آبنیست؟ آیا 

 ی   واردکنندهبود  آب؟ آیا اگر شد میبود روستاها خالی  آبمسئولین محترم! آیا اگر ای ( 1
را به  فارس خلیج آببود، در مملکت بیکار داشتیم؟ چرا  آبکشاورزی بودیم؟ آیا اگر  محصوالت  

 تا بیکاری تمام شود؟ دیده ینمانتقال ایران 
را  آبباید با آبی که برای نوشیدن است به حمام برویم؟ چرا زمان مسئولین محترم! تا چه ای ( 2

 آبشیرین کردن  نهیهز ... آیا  وکنید یکی برای آشامیدن و دیگری برای شستش نمی مصرف  دو 
 کنید؟ نمی دومنظورهپایین است که 

های ما کم شده؛ پس قیمت  نیست پس علوفه نیست؛ پس دام آبمسئولین محترم! ای ( 1
 چیز همه روز روزبهرا نیاورید  فارس خلیج آباگر  ،گوشت باال رفتهقیمت لبنیات )شیر، ماست و..( و 

 .شوند میگران 
عمیق   های چاهارومیه و خشک شدن  اچهیدر و  رود زایندهمسئولین محترم! آیا خشک شدن ای ( 3

 سیصد متری، هشداری برای قحطی و گرانی نیست؟
نباشیم، باید در فردایی نزدیک به  آبمسئولین محترم! اگر از همین امروز به فکر ای ( 14

و ترکیه به  عربستانهستند؟ آیا  سالی خشککشورهای همسایه پناه ببریم. همسایگان ما نیز در 
 ؟کنند میایرانیان رحم 

؟ آیا خالی شده خالیترین کشوری نیست که روستاهایش  سریعایران رم! آیا مسئولین محتای ( 11
توان روستاییان  نمی فارس خلیج آبرا به همراه ندارد؟ آیا با ایران شدن روستاها، ویرانگری اقتصاد 

 را به شغل اصلی خود برگرداند؟



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 11

 

 

 معمولی های باراناست که با ریزش  ای اندازه به سالی خشکمسئولین محترم! مشکل ای ( 13
آید ولی داخل زمین نشده و  می بارانلذا  0کرده  فرونشستزمین  چراکه، شود نمیهم جبران 

 یها سفره بازهمولی  شود می، حتی سیل هم جاری کند نمیرا پر  زیرزمینی آبهای  فرهُس 
و دوباره بخار شده و به آسمان  شود نمیداخل زمین  آب چراکه، شود نمیپر  ها چاهو  زیرزمینی

 .رود می
مسئولین محترم! اجناس کشاورزی و دامداری، مانند گوشت و نان و... گران شده؛ چون ای ( 19
 ؟دیا کردهنیست. برای ارزان کردن اجناس چه  آب
جنگ جهانی سوم، جنگ بر سر ” WORLD WATER WARS“مسئولین محترم! ای ( 10
ای ما را تولید اید؟ روستاهای ما که غذ م، چه اقداماتی کردهاست. برای جنگ جهانی سو آب
 است. شده خشک، کنند می
تمامی مشکالت اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و... از  شهیر مسئولین محترم! آیا ای ( 19

، پس پس درآمد نیست است، پس کار نیست، پس طالق هست سالی خشکنیست؟  سالی خشک
 شهرهای جدید بسازیم. توانیم نمیپس  ،ازدواج باال رفتهپس سن ازدواج سخت شده، 

% ایرانیان 04جنگ جهانی اول و دوم روی داد و  10مسئولین محترم! ابتدای قرن ای ( 11
. چند میلیون ایرانی در شده شروعاست،  آبقحطی مردند. جنگ جهانی سوم که جنگ  واسطه به

 ؟دیا کردهچه  سالی خشک؟ برای مقابله با شوند میاین جنگ کشته 
% ایرانیان 04جنگ جهانی اول و دوم روی داد و  10مسئولین محترم! ابتدای قرن ای ( 12
چند میلیون ایرانی در  شده شروعاست،  آبواسطه قحطی مردند. جنگ جهانی سوم که جنگ  به

 اید؟ چه کرده سالی خشک؟ برای مقابله با شوند میاین جنگ کشته 
چرم  “تر از کفش ایرانی است؟ آیا قیمت باالی  مسئولین محترم! چرا کفش چینی ارزانای ( 11
کرده است؟ آیا نبود علوفه نیست که قیمت چرم را گران کرده  تر گراننیست که کفش ایرانی را ” گاو

بیاید قیمت تولیدات  فارس خلیج آبنیست که علوفه گران شده است؟ آیا اگر  آباست؟ آیا نبود 
 ؟شود نمیکفش، ارزان  جمله منی داخل

  

                                      
 کند( شود و آب در آن نفوذ نمی )انباشته شدن خاک که مانند سنگ می 0
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برای ُشرب و  فارس خلیج آب، از فارس خلیج حاشیهمسئولین محترم! چگونه شیوخ  ای ( 13
برای کشاورزی استفاده  فارس خلیج آباز  توانیم نمی؛ ولی ما کنند میساخت زمین ُگلف، استفاده 

 کنیم؟
تا ده کیلومتری تهران برای پاالیش  فارس خلیجتوانید نفت را از  مسئولین محترم! چرا میای ( 34

 را انتقال دهید و شیرین کنید؟ آبتوانید  انتقال دهید! اما نمی
مسئولین محترم! آیا ایرانیان نبودند که کانال سوئز را طراحی کرده و دریای مدیترانه را به ای ( 31

ایران عطشان  های باغو  ها زمینرا به  فارس خلیج آب توانیم نمی؟ آیا ما 1وصل نمودند سرخدریای 
 آباد شود؟ایران برسانیم تا 

کالنتری )مشاور  دکتر عیسیدر چند سال آینده(  سالی خشک وسیله بهایرانیان  کشی نسل( )33
ترین  ( بحرانی3باید مهاجرت کنند.  سالی خشکمیلیون ایرانی به خاطر  94( 1جهانگیری(:  آقای

اید؟ وقتی  چه کرده سالی خشکاست. مسئولین محترم! برای ایران در  سالی خشکوضع 
با ما چه  ها آن؟ ترکیه؟ ازبکستان؟ عربستانبیاید باید به کجا مهاجرت کنیم؟  سالی خشک

 ؟کنند می
و  سالی خشکایران. بهرامی: مگر مشکل اصلی کشور ما  سالی خشکیــک قـــرن ای ( 39
را  فارس خلیج آب، انتقال سالی خشکمسئولین محترم! چرا برای رفع ای نبوده است؟  آبی کم
 اید؟ جدی پیگیری نکرده صورت به

 نهیزماز ابتدا  توان میبه ایران،  فارس خلیج آبدانید با انتقال  مسئولین محترم! آیا نمیای ( 30
بیکاران را وارد  همه، آبمردم را فراهم آورد و حداقل حتی بدون شیرین کردن  هشاغل شدن هم

دریا هم که داریم، استخرهای پرورش ماهی  آبصنعت تولید ماهی  دریایی کرد؟ زمین که داریم، 
 .کند میقطب تولید ماهی دریایی تبدیل  ترین بزرگدریایی در کل کشور، ما را به 

د است و برابر هلن 04ایران از نفت بیشتر است؟  آبدانید ارزش  مسئولین محترم! آیا نمیای ( 39
ندارد، بسیار جلوتر از هم  نفت بااینکهاست، ولی اقتصاد هلند  برابر هلند 0/9تقریباا ایران جمعیت 

 است. هلند:ایران 
 لبنیات ی   دکنندهیتول ترین بزرگ( 1 
 مواد خوراکی ی   صادرکننده ترین بزرگ( 3 
 لکاالی کشاورزی و گُ  ی   صادرکننده( دومین 9 
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 بزرگ جهان ی   صادرکننده( ششمین 0 
 در جهان. گذار سرمایه( ششمین 9 
 دارند اشکال. آیا مردم باشدشرایط ما بهتر  باید که درحالی چرا حداقل وضعیت ما مانند هلند نیست 

 آبایران مساحت  %4.2است و کمتر از یک درصد  آب% مساحت هلند 34و یا...؟ جواب: 
اقتصادی جهان  قطب   ترین بزرگبه ایران، ما به  فارس خلیج آباست!! َبهرامی: با انتقال 

 .آوریم درمی زانو بهاقتصادی را  های ابرقدرت، و تمام شده تبدیل
و لذا  ازکارافتاده آبی بی% سدهای تولید برق ما به خاطر 14دانید  مسئولین محترم! آیا نمیای ( 31

را بازسازی  ازکارافتاده، تمامی سدهای فارس خلیج آببا انتقال  توانیم نمیقیمت برق باال رفته؟ آیا 
تمام کاالهایی است  شده تمامآن، پایین آمدن قیمت  جهینتکنیم و قیمت برق را پایین بیاوریم؟ که 

 که با برق، ارتباط دارد.
توانیم بسیاری از صنایعی را  ، میفارس خلیج آببا انتقال  دانید نمیمسئولین محترم! آیا ای ( 32

 ها آنکه بسیاری از  را کم کنیم ها آن نهیهز تحت پوشش قرار دهیم و  را دارندسروکار  آبکه با 
ُشرب،  آباز  اکنون هم ها آندانید  اند. آیا نمی اسپیرال، ورشکسته و تعطیل شده ی   لولهمانند تولید 

 برد؟ که هزینه را باال می کنند میبرای صنعت استفاده 
 اچهیدر توانیم در هر شهری،  ، میفارس خلیج آبدانید با انتقال  مسئولین محترم! آیا نمیای ( 31

از گرم و خشک به  وهوا آبهای مصنوعی، موجب تغییر  مصنوعی به وجود بیاوریم؟ این دریاچه
و عالوه بر  شود میتنفسی  های بیماریرفع  منجر به وهوا آبخواهد شد و تغییر  و متعادل مرطوب

 که موجب نشاط در جامعه است. شود میآن مکانی تفریحی محسوب 
در  آبتوانیم از آن  به کشور می فارس خلیج آبدانید با انتقال  مسئولین محترم! آیا نمیای ( 33

ارزان به صنایع  آب چراکهمحصوالت صنعتی را کم کنیم؟  شده تمامصنعت استفاده کنیم و قیمت 
دانید  ؟ آیا نمی5شود میمصرف  آب مترمکعب 14دانید به ازای هر تن فوالد،  ایم. مگر نمی رسانده

 ؟شود میمصرف  آبلیتر  144444برای تولید هر دستگاه خودرو، 
را آباد کنیم و  ها بیابانتوانیم  می فارس خلیج آبدانید با انتقال  مسئولین محترم! آیا نمیای ( 94

ارد صنعت پرورش دام )گوسفند، گاو، شتر و...( شویم؟ و را صاحب مراتع بسیاری گردانیم یران ا
 توانیم قیمت گوشت و لبنیات را پائین بیاوریم و قطب بزرگ تولید گوشت حالل در دنیا شویم. می
 زدایی بیابان هیروتوانیم وارد  می فارس خلیج آبدانید با انتقال  مسئولین محترم! آیا نمیای ( 91

را احیاء  ستیز  طیمحجدید، با ریزگردها مبارزه اساسی کنیم و از طرفی  های جنگلشده و با ایجاد 
 های کم یاب و نایاب حیوانات، جلوگیری کنیم؟ کنیم و از انقراض گونه
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دانید: سبب گران شدن خرید و اجاره مسکن هجوم مردم از  مسئولین محترم! آیا نمیای ( 93
، رها کرده و به شهر اجبار به، روستای خود را سالی خشکشهر است؟ روستاییان به علت روستا به 

به روستاها، روستاییان به روستاهای خود  فارس خلیج آبدانید: با آوردن  اند. آیا نمی مهاجرت نموده
آید و حتی ترافیک و آلودگی هوا و مشکالت متعدد  و قیمت مسکن در شهر پایین می گردند بازمی
 از بین برد؟ توان میرا  شهرها کالن

 92.7.63 و نجوم بر امور مادیزمان تأثیر  -35 قطره

امروز شاید کمتر کسی را بتوان یافت که بر تأثیر اجسام بر یکدیگر قائل نباشد، در بحث  
ماه قمری است که ماه کامل  19تا  13حجامت بین زمان حجامت نیز مطرح است که بهترین 

چنین است که زمان خوب و این زمان ، در بحث مجامعت نیز در روایات وارد است که این شود می
متداول بوده است که خود  درگذشتهمطلب واضح است و احتیاج به توضیح ندارد، علم نجوم نیز 

و بعضی برای  کردند میقایع از ان استفاده وآوردن آینده  به دستشعب مختلف دارد بعضی برای 
 0 میسق یالنجوم فقال إن یفنظر نظرة ف یفهشر  یهآدر روایت هم داریم در ذیل  امور دیگر،

به نجوم نظر انداخت و از اموری که در  السالم علیهمداریم که حضرت ابراهیم علی نبینا و اله و 
گاه گشت و  افتاد یماتفاق  السالم علیهبرای امام حسین  آینده آن بیمار گشت، در جای  واسطه بهآ

ْجِم ُهْم : فرماید میمطرح  گونه ایننجوم را  واسطه بهدیگری در قرآن هدایت  و  2 ْهَتُدوَن یَوِبالنَّ
فهمیدن شمال و جنوب است اما محدود نمودن در این امور جفای در حق قرآن  اگرچهاین هدایت 

نیز از حاالت کواکب و اجرام آسمانی بسیاری از  اکنون هم بسا چهاست گذشته از اینکه در تاریخ و 
، تأثیر کواکب و نجوم بر امور دیگر و فهمیدن امور پنهان از حاالت نمایند میامور خفی را کشف 

عظیم دارد، روایات  هایی کالماست، عالم طب اسالمی در تأثیر حاالت نجومی  انکار غیرقابلنجوم 
                                      

 11 یه  سوره  صافات آ 0

 11 یه  سوره  نحل آ 2
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، علمای فن نجوم در ساعات َسعد ب عظیمی را بیان نموده استمطالبر فرزند و افراد زمان در تأثیر 
که  اند نمودهدارند، دانشمندان هواشناسی غربی نیز این امور را مشاهده  ها کالمو َنحس نیز 

بسیاری  های داستاندریاست که َجزر و مد نام دارد و در این زمینه  آبآن تأثیر ماه بر  ینتر  واضح
، منجمان از آمدن موسی خبر دادند، باشد میالله  به اذنوجود دارد که البته تمامی این امور نیز 

و مکان را پیدا نمود زمان پدر بوعلی سینا از حاالت نجومی و تأثیر مکان در فرزند خبر داشت و آن 
نیز خود بودم، باز این  را اعالم نموده بودم و متعهد درست بودن آنزمان و ... لذا بنده نیز آن 

گفته بودم برای ایجاد  آنچهنجوم اطالعاتی ندارم ولی  ینهدرزمکه بنده  کنم میمطلب را اعالم 
 جوی درون چالهو ایجاد ایران نمودن آسمان به سمت  دار شیب)ایران جوی درون آسمان  چاله

ها و پر شدن  شدن بارشانفطار السماء( و بازگشت فصول به گذشته و سرما و زیاد -آسمان ایران
حال چگونه بدون اینکه علمی را بلد  ام بودهاز باال درست بوده است و متعهد آن نیز خود  ها لوله

 .پردازم میبحثی دیگر دارد که در یک قطره به آن  ام گفتهباشم از آن سخن 

 (92.7.63) 1 نجوم و کواکب در قرآن -31 قطره

 یهنظر جدیدی برخورد نمودم که مرا مجبور نمود با مباحث فیزیک و  یشهاندبا  11در سال 
جهان  یهنظر بیگ َبنگ و بیگ کرانچ و  یهنظر گراها آشنایی پیدا نمایم و آن  نظر مادیم ازپیدایش 

برای رد آن نظریه حتی بنا بر عدم منافات باخدا مجبور به مطالعه  ناچار به بودازلی )ثبوت کواکب( 
تهیه  ها آنبیگ بنگ با مبانی خود  یهنظر اشکال عمده بر  94که موفق شدم بیش از  شدممباحث 

یابی پیدا نمودم البته به حدی که تنها بتوانم دست همبه بعضی از مباحث نجوم  ازآنجانمایم 
یک مناظره با یکی  بحمداللهکه  گردمبا آنان سرافراز  هبینی خود را قوی گردانده و در مباحث جهان
تکامل  یهنظر دوم که پیرامون  مباحثهمعتقد به مبانی بیگ بنگ داشتم و او در  استاد و افراد از آن

گفت  توان می حقیقتاا مباحث قرآنی است و  ینتر  بحثبود حاضر نشد، اما بحث نجوم یکی از پر 
َیا َمْن ِفی  :فرماید میکمتری از علم توحید دارد، در دعا  بهرهداند  کسی که طب و نجوم را نمی
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َماِء  َمُتهُ  الَسّ
َ

کشف نمود؟ عالم محدود است یا نامحدود؟  توان میعظمت خدا را از آسمان  0 َعظ
. آیا علم باشد میوابگو ولی علوم اسالمی ج اند ناتوانفیزیک و علوم غربی در پاسخ به این سؤال 

ا فهم آیات نجوم در قرآن آینجوم حرام است یا خیر؟ بحثی دیگر است که باید از فقها پرسید، اما 
گاهی از نجوم امکان دارد  ها سالآیه در مورد احکام وجود دارد که فقها  944اگر در قرآن  ؟بدون آ

ما چقدر آیه و روایت در مورد  نمایند یمو حرام و حالل را کشف  کردهآیه بحث  944بر سر این 
وارد  اشکالدر مورد طب هم همین  شود نمی% هم به بحث نجوم پرداخته 1چرا ؟ نجوم داریم

مخرب  وارداتی   غربی   است، چقدر آیه و روایت در مورد طب داریم ولی در هنگام مداوا به سراغ طب  
 به دست، اگر ما احکام را از قرآن و روایت نماییمتمامی الگوها را اصالح  سریعاا رویم، ما باید  می

مسائل هم  یهبقمان فقه و احکام داریم در و میگوییم خود کنیم نمیو به غرب تکیه  آورده
فقه و اصول شده ما مجتهد  تماماا  علمیه حوزه مشکل اینجاست که متأسفانهاست ولی  گونه همین

های درس خارج طب، نجوم، فیزیک، شیمی، روانشناسی، فرق و  در بقیه امور نداریم، باید کرسی
و به اسم  اند یدهدزدها علوم ما را  میگویم غربی جرئت بهاعتقادات راه بیفتد،  تر مهمادیان و از همه 

بهره هستیم، چرا یک طلبه بعد از اتمام کفایه حتماا باید در خارج  و ما بی کنند میاستفاده  شانخود
چرا خارج اعتقادات نداریم که منزلت اعتقادات نسبت به فقه مانند سر  ؟فقه و اصول شرکت کند

 ...به بدن است و چرا و چرا .

 92.7.63 6نجوم و کواکب در قرآن  -36 قطره

یک اصل کلی  منزله به هرکداماست که  شده پرداختهو روایت بسیاری به بحث نجوم  درآیات
که بنده  سالی خشکو  آبجالب است بدانیم بحث  ،کند میکه باب وسیعی از علم را باز  باشد می

آیه از خلقت و  شده مطرحیک بحث نجومی بسیار قوی است که در قرآن  ادامهدر  نمایم میمطرح 
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 ؟آورید ینم ایمانآیا  فرماید میآمده است و  آببه سراغ  بعدازآنو  کند مینجوم و آسمان صحبت 
این  سالی خشکداده بودم و در بحث  موردتوجهبیگ بنگ قسمت اول آیه را  مناظرهبنده در 

ْم : فرماید میانبیاء که  سوره 94 یهآاست  قرارگرفتهبنده  موردتوجهقسمت آیه 
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أ

؟ میافتکرا ش ها آنن بسته بودند و ما یو زم ها آسمانه کدند یافر شدند، ندکه ک یسانکا یآْؤِمُنوَن ی
؟ اینجا بحث َرتق و َفتق مطرح است آورند ینممان یا ایپس آ، مید آوردیپد آبرا از  یا زندهز یو هر چ

: فرماید میات یذار  سوره 02 یهآ، در است نمودهجلسه در این رابطه بحث  04که یکی از اساتید 
ُموِسُعوَن 

َ
ا ل آیا این بحث با مبحث  -آن هستیم گسترانندهبنا کردیم و  باقدرتما آسمان را  َوِإنَّ

 سوره 140 یهآاشکاالت وارد را چیست و چه جوابی باید داد؟ آیا  ؟انبساط آسمان ارتباط دارد یا نه
َماَء  یْوَم َنْطوِ ی: فرماید میانبیاء که    یَط کالسَّ

ْ
ِجلِّ ِلل ٍق ُنعِ کُتِب کالسِّ

ْ
 َخل

َ
ل وَّ

َ
َنا أ

ْ
ُدُه یَما َبَدأ

 
َ
ا یَوْعًدا َعل اِعلِ کَنا ِإنَّ

َ
ا ف  طور همان، پیچیم یمدرهم  ها نوشتهه آسمان را چون طومار ک یروز  َن ینَّ

ما است و ما  عهدهبر  یا وعدهن ی. اگردانیم بازمی آن رام، یردکن را آغاز ینش نخستیه آفر ک
یک  صورت به تقریباا کنونی دانشمندان که شکل جهان را  یهنظر آیا با  -میآن دهندهانجام  تردید یب

 یهآکه اندکی انحنا دارد منطبق است یا خیر؟ آنان راست میگویند یا خیر؟ آیا  دانند میمسطح  ورقه
 : فرماید میتکویر که  سوره 19و  10

ْ
َجَواِر ال

ْ
ِس ال نَّ

ُ
خ

ْ
ِسُم ِبال

ْ
ق

ُ
 أ

َ
ال

َ
ِس کف سوگند به )ستارگان(  نَّ

 9الی  1با بحث سیاهچاله تطابق دارد یا خیر؟ آیا آیات  اند کننده جذبپنهان که در حال حرکت و 
ْدَرا : فرماید میطارق که  سوره

َ
اِرِق َوَما أ َماِء َوالطَّ اِقُب  کَوالسَّ ْجُم الثَّ اِرُق النَّ سوگند  َما الطَّ

( آیا این 9نافذ ) ستاره( همان 3ست )یوبنده چکستاره  یدان یموبنده و تو چه کبه آسمان و )ستاره( 
 دانشمندانهای نجومی برای  آورترین پدیده های تپنده( که یکی از حیرت آیات با َتپ اخترها )ستاره

ُحبُ سوره ذاریات  2 یهآاست تطابق دارد یا خیر؟ آیا 
ْ
اِت ال

َ
َماِء ذ سوگند به آسمان دارای  کَوالسَّ

بافت کیهانی تطابق دارد یا خیر؟ آیا قرآن به حیات موجودات در  یهنظر رشته بافتهای محکم با 
؟ (33بقره (؟ آیا فضا خالی است و یا ُپر )سوره 33شوری  سورهکرات دیگر اشاره دارد یا خیر )قرآن 

آسمان چیست )سوره  منظور از هفت؟ (11 یهآآیا در آسمان دود وجود دارد و یا غبار )سوره فصلت 
 مسئلهدیگر چیست؟ و هزاران  یها آسمانتاریک چیست؟ آسمان دنیا چیست؟  ماده (؟13نبأ آیه 



 50 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

ها  ای از علوم را در دست داریم باید منتظر باشیم تا غربی دیگر، سؤال این است چرا ما که گنجینه
شاهکار علمی آن را ثبت نمایند، مگر  عنوان بهعلمی ما پیدا کنند و بعد  های ینهگنجمسیر را از 
ِسِهْم َحتَّ  یَوِف  اآلفاق یاِتَنا ِف یِهْم آَیَسُنرِ فرماید:  قرآن نمی

ُ
ْنف

َ
َحقُّ یَتبَ ی یأ

ْ
ُه ال نَّ

َ
ُهْم أ

َ
َن ل

ْم 
َ
َول

َ
  کِف ِبَربِّ یکأ

َ
ُه َعل نَّ

َ
عالم و در نفس  یها کرانهخود را در  یها نشانه 1 د  یٍء َشِه یلِّ َش ک یأ

ه کست ین یافکا یه او حق  است. آکآنان روشن شود  یاند تا برایم نمایخودشان به آنان خواه
گاه است؟ چرا ما از این علوم  چیز همهپروردگارت بر  گاه آ در مورد طب نیز امر به همین  نیستیم،آ

این علوم خوب زمانی که در  علوم اسالمی نیست؟ زمرهمنوال است، مگر طب و نجوم در 
صحبت از سوراخ نمودن آسمان بنماید باید وضع چنین باشد؟  ای یندهگومتخصصی نباشد اگر 

قبل هم مشکل  ها سالکه اگر ما به این مسائل پرداخته بودیم  دهم میشهادت 
 .نمودیم میجهانی را حل  های مشکلکشور خودمان و هم ابر 

 92.7.64 ع بیت اهلعلوم وسیع  -33 قطره

ل بسیاری از  بیت ع که ما از آن غافل هستیم درحالی در بیان فهرستی از علوم اهل که حال 
است که ما از این  تأسف، ولی جای باشد می بحاراالنوار: این فهرست از کتاب باشد میمشکالت 

گاهی نداشته و به دالیل واهی از بررسی و پرداختن به این مسائل شانه خالی  ، نماییم میمسائل آ
حال کسی که فکر کند با خواندن و ترجمه روایت طبی و نجومی و الزم است ذکر نمایم 

با خواندن  کند میبه ُکنه مسائل برسد مانند کسی است که فکر  تواند میعقلی و ... 
احکام را استخراج کند، حال امروز ما شیعیان از دستیابی  تواند میوسائل الشیعه 

مده است مانند فرد عوامی است که قرآن در دست دارد به این علوم که در روایات آ
آورد،  به دستتمامی مسائل را از قرآن  خواهد میو بدون گذراندن مقدمات 

                                      

 99فصلت  0
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علمیه تنها به فقه و اصول بسنده  یها حوزهبابی باشد تا  ها نوشتهامیدوارم این 
خارج نکنند و راه برای خارج طب، خارج اعتقادات، خارج نجوم، خارج ریاضیات، 

شیمی، خارج فیزیک، علوم غریبه و ... باز کنند حتی ما در حد کفایت باید از علوم 
مطلع باشیم مانند سحر و  کند میحرامی که یهود برای ضربه زدن به ما استفاده 

حتی راه برای خارج اعتقادات  اکنون همقیافه و عدد و اشکال و تسخیرات و.... 
/  1از فهرست: کتاب آسمان و جهان / جلد  یا نمونه واجب است بسته است یهاوله امر ک

پیدایش جهان و آغاز  باب اول:-استآسمانی مربوط  به اوضاعابواب کلیات احوال جهان و آنچه 
)باب چهارم( عرش و کرسی و -عوالمباب دوم -یکلآفرینش آن و چگونگی آن و برخی از امور 

باب ششم سدرة المنتهی و معنی علیین و  -سرادقاتباب پنجم حجب و استار و -ها آنحامالن 
، اختران و ها آنباب هشتم آسمانها، چگونگی و شماره -باب هفتم بیت المعمور-ینسج

و در  ها آنباب نهم در خورشید و ماه و احوال و صفات -کهکشانصف وشان، وصفشان  شماره
باب -منجمانباب دهم در علم نجوم و عمل بدان و حال -استشب و روز و آنچه بدانها وابسته 

باب دوازدهم آنچه -یماریباگیره و و نهی از فال بد  ها به ستاره یجوئباران یازدهم در نهی از 
أبواب ازمنه، انواع آن،  -آنو جز  السالم علیهمناسب نجوم و احکام نجوم است از کتاب دانیال 

، چهار فصل، احوال ها آن، انواع ها ماه، ها سالزدهم باب سی-آنسعد و نحس آن احوال دیگر 
ها، داستان هاروت و ماروت بیان حقیقت سحر و انواع  باب بیست و چهارم عصمت فرشته-ها آن
، نهرها، شهرها و اقالیم. باب بیست و ششم آتش ها کوهابواب عناصر و کائنات فضا، معادن،  -آن

باب -ها آنات هوا، پدیده هوا از سپیده و شفق و جز باب بیست و هفتم هواء، طبق -آنو اقسام 
ادامه ابواب عناصر -های دیگر فضا  ، شهاب، برق، صاعقه، قوس و پدیدهبارانبیست و هشتم ابر، 

، نوع ها آنباب بیست و نهم: بادها، سبب -و کائنات فضا معادن کوهها نهرها شهرها و اقالیم
نابود شود و جزر و نهرهای  ها آنو آنچه در  ها آنغرائب  دریاها و آبانواع  آبام  باب سی - ها آن

باب سی و یکم زمین و چگونگی آن و آنچه خدا در آن برای مردم آماده کرده و کلیات  -خوب و بد 
باب سی و دوم در بخش زمین به اقالیم و ذکر کوه قاف و  -احوال عناصر و آنچه فروتر زمین است

باب سی و چهارم در معادن و احوال  -د و سبب زمین لرزهکوههای دیگر و چطور آفریده شدن
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چشم و حقیقت  وابواب تأثیر جاد -و انقالبات جواهر و برخی نوادر  ها آنجمادات و طبایع و تأثیرات 
 -باب دوم در حقیقت جن و احوال آنان - ها آنچشم و حقیقت  وجاد تأثیرفرشته و جن/ باب اول 

اصناف،  -ابواب حیوان: اصناف، احوال و احکام آن/ باب یکم کلیات احوال حیوان و اصنافش
ابواب گیاهها /  - ها آناحوال و احکام آن/ باب دوم احوال چهارپایان و سود و زیانشان و داشتن 

ابواب  -تان و آنچه بدانها وابسته استو نوادرشان و احوال درخ ها آنباب یکم: کلیات احوال 
م کلیات احو  آسمان و  - ها آنو آداب خوردن  ها آنها و شماره هر رنگ از  ل میوهاگیاهها / باب دو 

کوچکی از فهرستی است که از کتاب  نمونه ها این –/ ادامه ابواب گیاهها  14جهان / جلد 
یت ع در آن مطلب نفیا یا اثباتا مطلبی ب که اهل باشد میآیا علمی نقل نمودم،  بحاراالنوار

مطالب و جمالت کوتاهی که هزاران توضیح و تفسیر دارد، چقدر غافل هستیم  نفرموده باشند،
 ....تمام عالم باید در اینجا علم یاد بگیرند ولی  ایم داده ازدسترا  ای یهسرماو چه 
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 92.7.64 1از روایت در باب نجوم یا نمونه -34 قطره

را به این امر « بحاراالنوار»سنگ  از کتاب گران یبخش بزرگعلیه الله  رحمت یمجلسعالمه 
حرکت : فرماید میاختصاص داده و صدها حدیث و روایت را خاطرنشان ساخته امام سجاد )ع( 

در مدار و فلک مشخص همه به  ها آنخورشید، ماه، نجوم و کواکب و گردش 
)امروز  .2پذیرد صورت می یتقدیر خداوند و به کمک فرشتگان و مأموران اله

شده که خورشید در حال حرکت است یادم هست در تحقیقی که داشتم که خورشید تا هفت  اثبات
به دور حرکت دارد دوباره باید تحقیق کنم، در جای دیگری بنده به این رسیدم که تعداد سیارات 

( دانند می ها اینتعداد سیارات به دور خورشید را  اکنون هم باشد میخورشید بیش از نه عدد 
است. عطارد  کوچکاره داغ و یس یکد است. تیر یاره به خورشیترین س : تیر نزدیکعطارد یا تیر

اره یس ترین د داغید است. ناهیبه خورش یکاره نزدین سید دومی: ناهدیزهره یا ناهماه ندارد. 
ماه دارد.  یکن ید است. زمیبه خورش یکاره نزدین سین سومی: زمنیزمد ماه ندارد. یاست. ناه

                                      

باشد که اهداف مختلفی را  یمتذکر: نجوم یک علم دقیق و بسیار پیچیده و از علوم انبیاء  0
علم نجوم از آینده سخن میگویند، بعضی با علم نجوم شرایط و  بواسطه  کند، بعضی  یمدنبال 

کنند و ما در این قطره تنها  یمآید را رصد  یمموقعیتهای خاصی که برای بشریت بدست 
دیگری را ذکر نمایم اینکه: شخصی  نکته  یشه  روایی نیز دارد، ر ن کنیم که این علم خواهیم بیا یم

نموده آن  سؤالهزار که طرح انفطار السماء است را پیش یک منجم برده و از مطالب آن  قطره  
توان چنین  یمآید که  یمشخص منجم گفته که از تقارن سیارات برای زمین چنین موقعیتی پیش 

توان این  یمباشد و در موقعیتهای دیگر نیز  ینمدر یک روز خاص  منحصراا ام داد ولی اموری را انج
بنده تنها متضمن کالم خود هستم و آنچه در دست دارم این است که تنها  –تمام  -امر را انجام داد
ان یجه  آن شیبدار شدن آسمان به سمت ایر نتتوان انفطار السماء را انجام داد که  یمدر یکروز سال 

یتاا ایران سرد شده و آب از آسمان به ایران انتقال پیدا نهاآسمانی درون ایران است که  چاله  و ایجاد 
 33.1.1کند.  یم

 11-300صفحه  -91جلد  -بحاراالنوار -یعالمه مجلس 2
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خ دو تا یاره نارنجی ست. مر یس یکخ ید است. مر یبه خورش یکاره نزدین سیخ چهارمی: مر خیمر 
ه کار بزرگ یاره بسین سید است. ایبه خورش یکاره نزدین سی: مشتری پنجمیمشتر ماه دارد. 

: زحل زحلادی دارد. یهای ز  اره منظومه شمسی ما است. مشتری ماهیس ترین بزرگزی است گا
خ و یه از کی دارد یبایهای ز  ار بزرگ حلقهیاره بسین سید است. ایبه خورش یکاره نزدین سیششم

 یکاره نزدین سی: اورانوس هفتماورانوسدارد.  یادیهای ز  اره ماهین سی. ااند شده تشکیلسنگ 
ادی یهای ز  ار بزرگ گازی با نور آبی است. اورانوس ماهیاره بسیس یکاره ین سید است. ایبه خورش

ار بزرگ یاره بسیس یکاره ین سید است. ایبه خورش یکاره نزدین سی: نپتون هشتمنپتوندارد. 
ز یه اندازه خودش است و دو ماه ر کماه دارد  یکاره سنگی ین سی: اپلوتون .گازی با نور آبی است

امام باقر )ع(: خورشید ما است.  یاره در منظومه شمسیترین س دارد. پلوتون کوچکهم 
علی )ع(:  است. امام شده ثابتاین سخن امروزه  .6است یهایی و طبقات الیه یدارا

است  ی. یک مسئله پیچیده و مشکلشود میکره ماه مشاهده  یهایی که رو  تاریکی
طالب )ع(:  بن ابی ی. عل7نیستآن حضرت( فهم آن آسان زمان که )امروزه 

 آبها،  . پیامبر )ص(: در آسمان8اند شده آفریده آبها از دود و بخار  آسمان
آسمان باز شد و  یحضرت نوح )ع( درهازمان در  که چنانفراوان وجود دارد، 

ها  کره زمین در آسمان یبیش از دریاها مراتب به یدریاهای .9قوم نوح را غرق کرد باران
امیرالمؤمنین )ع(: از آن خبر داده است.  یکنون یابزار و آالت نجوم که چناند، وجود دار 

. امام صادق )ع(: 10به هم دیگر پیوسته و ارتباط دارد ینجوم، توسط یک عمود نور 
از  ی. امام صادق )ع(: برخ11ها وجود دارد نیز در آسمان یهای دیگر  آفریده

منظومه وار  کنند میجمعی حرکت  شوند و دسته ستارگان از مرکز فلک خود جدا نمی
از اسماء الله  ی. افالک و نجوم توسط اسمدارند حرکت تنهایی به ها آناز  یو برخ

نظریه در  یک این .12نخست بسته بودند، سپس باز شدند یاند. اجرام فلک درحرکت
( دارند؛ ی)رجع یبازگشت های حرکتهستند که  ی. سیاراتدرو میامروزه به شمار  شناختی کیهان
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پس سوگند »؛ «فال اقسم بالخنس الجوار الکنس»امیرالمؤمنین ذیل آیات  که چنان
منظور پنج سیاره زحل، عطارد،  فرماید می(. 15)تکویر «. به اختران بازگردنده

سیاره زحل )کیوان( در چند روایت به نام نجم . 13اند مریخ و زهره -، بهرام یمشتر 
: خداوند جنس این سیاره فرماید میامام صادق )ع(  که یناامیرالمؤمنین یادشده و جالب 

نجوم را ستایش  تعالی حق. امام کاظم )ع(: 14سرد قرار داده است آبرا از یخ و 
همه به این دانش  یکرد پیامبران اله نبود مدح نمی یکرد و اگر دانش صحیح

: فرماید میقرآن کریم  که چنانعالم بودند حضرت ابراهیم )ع( عالم به نجوم بود؛ 
؛ و اگر به این دانش 95و  89سقیم، صافات آیه  یالنجوم فقال ان یفنظر نظرة ف

حضرت ادریس  چنین هم-. 15گفت من بیمارم افکند و نمی آگاه نبود در نجوم نظر نمی
در این علم ماهر « ذوالقرنین» چنین همدانش نجوم از همه مردم داناتر بود.  خود بهزمان )ع( در 

، واقعه، النجوم به مواقعفال اقسم »است:  یادکردهبود. خداوند در قرآن به این دانش قسم 
)ص(: این علم را فراگیرید  ( پیامبر29)واقعه /«. ستارگان های جایگاهپس سوگند به »؛ «29

بیابان و دریا راهنمایتان باشد. نجوم، دانش حضرت آدم است  یتا در تاریک
و  نورشناسیزیبا پیرامون  یگفتار  یصادق )ع(: با منجم یمن . امام16«علم آدم یالنجوم ه»

، ماه، عطارد دارد و نیز درباره تأثیر نور ستارگان بر موجودات یهای نور مشتر  تفاوت میان درجه
های پیامبران  امام صادق )ع(: نجوم از دانشگان و... بر شتران، گاوان، س ازجملهزمین 

. امام باقر )ع(: نبوت 17است و امیرالمؤمنین )ع( اعلم الناس به نجوم بوده است
. امام صادق )ع(: آبستن شدن 18حضرت نوح از طریق علم نجوم به دست آمد

 یبرخ. 19را منجمان به فرعون خبر دادند یو به دنیا آمدن موس یمادر حضرت موس
 ی. داللت نجوم بر والدت حضرت مهد 21از منجمان یهود بعثت حضرت محمد )ص( را خبر دادند

 کس هیچ: دانش نجوم به دین فرماید می. امام صادق )ع( به عبدالرحمان سیابه 20)ع( و امامت او
فرمود: اصل محاسبات « هشام خفاف»امام صادق )ع( به . 22سازد زیان وارد نمی

ندارند؛ اما  یمردم از آن بهره چندان که یناو دانش نجوم حق است جز  ینجوم
های مواد و استعداد و قابلیت افراد  یژگیوو الهام دارند  یدر وح یکه دست یافراد
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مطالب را از دایره المعارف طهور نجوم از منظر . 23شناسند این علم را دارا هستند را می
 .21ام روایات برداشته

 92.7.65 آمده چیست؟ ها نامهکه در اول بعضی از  782منظور از  -35 قطره

الرحمن الرحیم را  الله بسمحکم  ها نامهداشته باشد اما در اول  تواند میعدد معانی بسیاری هر 
است و  114که ابجد علی  گونه هماناست  211 ،الرحمن الرحیم الله بسم ابجد   عدد   ودارد 

شده که اگر برگه بر روی زمین افتاد و کسی آن را برنداشت عذری داشته  از عدد استفاده علت این به
 اگر نام خدا روی زمین باشد باید آن را برداشت و توجیهی وجود ندارد. چراکهباشد، 

 92.7.65 فایده تبدیل حروف و کلمات و ُجَمل به عدد؟ -32 قطره

در موارد بسیاری فایده دارد در َجفر در ختم اذکار نورانی در به دست آوردن لوح حیات و ممات 
حر و طلسمات و تسخیرات در بطالن سحر و در کل یکی از مطالب  و امراض در طالع بینی در س 

 .باشد میپایه در علوم غریبه 

 92.7.65 توضیح اجمالی در مورد علم اعداد -37 قطره

است که منشأ آثار خارق عادت و مبدأ  یبشر  یبهغر علوم اسرار و معارف  زجملهاعلم اعداد 
فرمود:  السالم علیهامام صادق اوست.  یو مصدر بروز استعداد فطر انسان ت روح یفعال

ه 
ّ
ذراع، اگر ذراع را کمتر بگیری  منزله بهد و عدد جانگن منزله بهبدانید که اسماءالل

ی از اسرار  0 گذری بگیری از آن درمی تر ر فزونرسی و اگ به گنج نمی بزرگان عدد را سر 
ن یست که این« یشک: »گوید مینا در اشارات، نمط دهم یس یبوعل دانند میالهی در عالم وجود 
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علیها  الله سالمما شیعیان در تسبیح حضرت زهرا  مثالا  -تمام-به استیف، منشأ آثار عجیعلم شر 
ع عدد خاصی لحاظ شده مانند  بیت اهلبرای اذکار عدد خاصی میگوییم و یا در نمازهای توسل به 

علیه  الله رحمتکه شیخ عباس  یا مکاشفهعج و ... یا در تعقیبات نماز صبح در آن زمان نماز امام 
 برده نامرفتاری دست بر روی سینه است برای رفع گ که درحالیبار یا فتاح گفتن را  24آورده است 

اثر  تعداداست، پس  ذکرشدهسیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم اعداد خاصی  رسالهاست و یا در 
شانه برای ننیز  ها شکلبر اینکه عدد نشانه برای مفهوم خاصی است کما اینکه  مضافاا خاصی دارد 

که  21 شود میاول سوره بقره است مفهومی دارد عدد آن  یهآالم که  مثالا  هستند.وم خاصی همف
 آب مثالا  کنند میهمان الم باشد، گاهی اوقات ابجد را بسیط محاسبه  21منظور از  تواند می

که از دو هیدروژن و یک  آبمطابق است با تعداد مولکولهای  که 9 شود می شمجموع ابجد
 شود می آببسیط  مثالا  کنند میبسیط محاسبه و البته گاهی اوقات ابجد را  شده تشکیلاکسیژن 

الف با که مجموع آن  شود می آببسیط  چراکهقرآن است  یها سورهکه مطابق با تعداد  110
، لذا آنچه مهم است اینکه عدد یا حروف نشانه است برای امر دیگری که اثرات آن در 110 شود می

 است. شده گذاشتهحروف یا اعداد یا اشکال یا تصاویر به ودیعه 

 92.7.65 نحوه تبدیل حروف و کلمات و ُجَمل به عدد؟ -38 قطره

وارد بحث حروف  اجماالا برای تبدیل کلمات و ُجَمل به اعداد باید ابتدا حروف را شناخت لذا 
 .شویم می

 92.7.65 علم حروف چیست؟ -39 قطره

بعضی برای حروف و  که علم حروف همان َجفر است که این اشتباه است پندارند میبعضی 
حروف را به  اند بردهطبیعتی خاص بکار  هرکدامبرای  اند برده ناماثرات ما فوق طبیعی  ها آنترکیب 

از  یا شاخهبعضی آن را  اند دانستهاز سیمیا  یا شاخهبعضی آن را  اند نمودهنورانی و ظلمانی تقسیم 
آوردن مطالب غیبی از  به دستبعضی برای  گردانند بازمی، بعضی آن را به یهود اند دانستهسحر 

به مطالب غیبی دست یابند، اسماعیلیه نیز در باب  اند خواستهعددی آیات قرآن  محاسبهطریق 
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عربی که در مورد او اختالف فراوان است کتاب المدخل فی علم  الدین یمححروف کلماتی دارند 
حروفی در قرن هشتم نهضت حروفیه را راه انداخت آنان حروف  الله فضل 0 را نوشته است الحروف

 اند کردهو برای هر یک اثرات و احکام خاصی را ذکر  اند نمودهرا به آبی بادی خاکی و آتشی تقسیم 
را برای بعضی  هایی تاریخبعضی دیگر  اند آورده به دستبعضی از حروف مقطعه قرآنی جمالتی را  25

آیات قرآن است نورانی و بقیه ظلمانی  مقطعهحروفی که  اند گفتهبعضی  اند آورده به دستوقایع 
است که شامل ابجد  شده تنظیمکه نظام ابجدی  اند دادهاست، در مقابل هر حرف عددی را قرار 

 ،کنند میه استفاد ها بیماریبعضی از علم حروف برای مداوای  ،گردد میسیط وصغیر و کبیر 
بسیاری در این زمینه  های کتاب، کنند میبعضی از علم حروف برای تنظیم طلسم و سحر استفاده 

 های گرایش، علم حروف اند پرداختهن ت، بعضی با علم حروف به تفسیر قرآنگاشته شده اس
مختلفی نیز دارد از باب تقریب به ذهن مانند علم حروف با تخصص در نقطه و یا تخصص در الف 

که کتابی به نام  شناسم میو شخص دیگری را  ام یدهدو ... و من خود نیز کتابی در اسرار نقطه را 
 کرده است. تألیفالنقطه را 

 92.7.65 َجفر چیست؟ -45 قطره

جفر بر روی پوست  یهاولجفر در لغت به معنای بزغاله یا پوست بزغاله است و چون اوراق 
الحروف  الحروف عربی را جفر، و علم است. علم شده خواندهبود بدین نام  شده عرضهبزغاله نوشته و 

اسم  ،نامند. اما گفتیم که علم حروف و جفر با یکدیگر تفاوت دارند عبری را جماتریا )گماتریا( می
تاب ک یعنیجفر »گوید:  درباره جفر می یزاده آمل ، عالمه حسنباشد میدیگر علم جفر علم تکثیر 

، در حقیقت شاید باشد مینش، یکی از کاربردهای جفر به دست آوردن پاسخ سؤاالت یآفر 
، گیری میو جواب را  دهی میرا  سؤالبالتشبیه بتوان گفت حقیقت جفر َاَبر کامپیوتری است که 
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گفت جفر بلد هستم بتواند پاسخ تمام  هرکسینیست که  گونه اینفر انواع و اقسام دارد، و ج
بیت  َجفر اصلی در دست امام معصوم عج است، بله جفر یکی از علوم اهل چراکهسؤاالت را بدهد 

، در روایت آمده است که امام صادق ع فرمودند: فرمود: همانا جامعه نزد ماست، و باشد میع 
آن  یامبر با امالء زبانیاست به طول هفتاد ذراع، پ یست، جامعه طومار یجامعه چ دانند نمیمردم 

مردم در آن بازگو شده  ینیاجات دیها و همه احت ع( تمام حالل و حرام) یعلحضرت و دستخط 
است از چرم  یست، جفر مخزنیجفر چ دانند نمیاست، بعد فرمود: همانا جفر نزد ما است، و مردم 

است، خواجه  شده درجن، در آن یشیهای پ اء و علم دانشمندان گذشته از امتیاء و اوصیم انبه علک
 الله علیهما. طوالیی داشته شیخ بهایی نیز چنین بوده است رحمت یدعلومدر این  یر طوسینص

 92.7.65 روایات َجفر و انواع آن -41 قطره

امالء  کهوجود دارد  یشمبز و  پوستدو  منامام صادق )ع( فرمود: به خدا سوگند در نزد 
 آن، و باشد می. نزد ما َجفر است نوشتهخود  دست)ع( با  یعلرا  آن که باشد می)ص(  اکرم رسول

شده و آنچه تا روز  آنچه تاکنون واقع  در آن، کهمملو از نوشته ...  یُعکاظ پوستاز:  است عبارت
امام صادق به یکی از اصحاب خود فرمودند: بامداد  -26 است یدهگرد ثبتقیامت واقع خواهد شد، 

و علم  ها مصیبتها، بالها،  نگاه کردم، و این کتابی است که علم به مرگ کتاب جفرامروز به 
د )ص( و امامان بعد از  شده نوشتهآنچه گذشته و آینـده تا روز قیامت در آن  است که خداوند محم 

کردم، والدت قائم ما و غیبت او، و  تأمل. من در این کتاب او را به این کتاب، اختصاص داده است
های مؤمنان در عصر غیبت، و پدیدار شدن شک و تردید در  طوالنی شدن غیبتش و گرفتاری

از اسالم، را  ها آنهای آنان بر اثر طوالنی شدن غیبت، و مرتدشدن اکثر آنان از دین، و خروج  قلب
. گفته شد چه چیزی در است جفر أبیضاست  مند: نزد . امام صادق )ع( فرمو27مشاهده کردم

 حاللو  یمابراه ُصُحفعیسی و  یلانجموسی و  توراتآن است؟! حضرت فرمودند: زبور داوود و 
 است آندر آن چیزی از قرآن باشد؛ و در  که دانم ینم چنان من، و فاطمه ُمْصحف؛ و حرامو 

. امام صادق )ع( فرمودند: نزد  28 احدی نداریم به یاجاحتدارند، و ما  یاجاحتما  به مردم آنچه یعجم
چیست؟ حضرت فرمودند: سالح؛ و جفر احمر  جفر احمرراوی عرض کرد: است، من جفر احمر 
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گوید: به امام صادق )ع(  یراو  گشاید. صاحب شمشیر آن را برای قتال می چراکهنامیده شده 
. کند میطالب )ع( رفتار  الله، آیا قائم )عج( همچون سیره علی بن ابی عرض کردم: یا بن رسول

طالب طبق جفر ابیض رفتار نمود و قائم )عج( طبق آنچه در  حضرت فرمود نه. همانا علی بن ابی
ی است محتوای سالح . امام صادق )ع( فرمود: جفر احمر ظرف29کند میجفر احمر است رفتار 

 شاءالله ان -تمام-11 قائم ما قیام کند که وقتیآید، مگر  بیرون نمی گاه هیچالله )ص( و  رسول

 92.7.65 معانی حروف در روایات -46 قطره

ر یامبر فرمود: تفسیست؟ پیر حروف ابجد چید: تفسیرم پرسکامبر ا یعثمان بن عفان از پ10 
ار کن حروف سر و یوسته با ایه پک یبر عالم یاست. وا یبیعج اتکرا در آن نید، ز یاموز یابجد را ب

ه، حرف من  - الفر نمود: یتفس ترتیب ینا بهرا  ها آنرا نداند. سپس  ها آنر یدارد، و تفس
ّ
آالء الل

ه  - باست.  یاله های ناماز  یو حرف یاله های نعمتالف نشانه اسمائه 
ّ
باء اشاره به بهجة الل

ه  -بهجت خداوند دارد. ج 
ّ
ه و جالل الل

ّ
ه و جمال الل

ّ
م نشانه جنان و جمال و جالل یججنة الل

هید - داست. 
ّ
 یل لمن هو یة فویهاو   - هاست.  یا جزاء الهین خدا ی، دال اشاره به دن الل

 ی، واالهل النارل یو - وفتد. یه در آتش دوزخ بک یسکبر  یجهنم است، وا نشانههاء النار  یف
ه فیزاو - زبر حال اهل دوزخ. 

ّ
ا عن یحطوط الخطا - ح جهنم. یایزوا یعنیالنار  یة الل

 نشانهحاء مطلع الفجر  یة الکل مع الملئیلة القدر و مانزل به جبرئیل ین فیالمستغفر 
بر  دم سپیدهل با فرشتگان تا یه جبرئک یدر شب قدر است، همان شب کنندگان توبهزش گناهان یر 

نندگان است و کاز آن استغفار  یدرخت طوب لهم و حسن مآب یطوب - ط .آیند مین فرود یزم
وار باغ بهشت یآن از پشت د های شاخهه کاست در بهشت  یدرخت یدارند. طوب یخوش سرانجام

ه فوق خلقه سبحانه و تعالی - یوه فراوان دارد. یدا است و میپ
ّ
ا اشاره یون کشر یعما  یدالل

ه ال تبدک - کبه قدرت برتر خداوند است. 
ّ
ه و لن تجد من دونه کل لیالم الل

ّ
لمات الل

، جز او یست، و پناهین یر ییل و تغیلمات او تبدکه در ک الم خدا استکاف اشاره به ک ملتحدا
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ة و السالم و تالوم اهل النار یارة و التحیالز  ینهم فیالمام اهل الجنة ب - ل. یابی نمی
ان بر یگر و سرزنش دوزخیدیکاهل بهشت از  یدوبازدیدهایدالم اشاره است به  نهمیما بیف

ه الذ کمل - م گر است.یهمد
ّ
ه الذیال  یالل

ّ
بقاء و دوام  نشانهم یم یفنیال  یزول و دوام الل

تاب من کسطرون، فالقلم قلم من نور و یوالنون و القلم و ما  - ناست.  یسلطنت اله
نون اشاره است به نون و قلم دا یبالله شه یفکشهده المقربون و یلوح محفوظ  ینور ف

محفوظ است و  یه در لوحکتاب نور است کز یتاب نکاز نور است و  ی، قلم قلمنگارند یمو آنچه 
 یو شهادت خداوند به تنهائ یند، و گواههست نزد آن شاهد و حاضر یفرشتگان مقرب درگاه اله

 نشده بیانتمام حروف آن  لمنک، یابجد، هوز، حطمانند  وقرشتسعفص است.  یافک
الجزاء بالجزاء  یعنیفالصاد صاع بصاع  اماسعفصت فرمود: یاست. حضرت طبق روا

ه ال یماتدک
ّ
ه پاداش در مقابل ک ستا نیاشاره به ا - صاد. د ظلما للعبادیر ین تدان، ان الل

با تو  طور همان، خداوند هم یپاداش آنان را بدهو  ینکگران معامله یپاداش است. هر طور تو با د
قرشهم  یعنی قرشترد. و اما ک. خداوند به بندگان ستم نخواهد دهد میو پاداش  کند میمعامله 

. قرشت ظلمونیو هم ال  به الحقنهم یب یامة فقضیوم القی یفحشرهم و نشرهم ال
آنان  حساب بهو  کند میه خداوند مردم را پس از مرگ زنده، و همه را جمع ک آن استاشاره به 

 ، و آنان مورد ظلم و ستم واقع نخواهند شد.شود میقضاوت  ها آنن یو عدالت ب حق به، و یدگیرس

مانند علم حروف  یمطالب کهنکته مهم: شاید برای بعضی سؤال باشد این -43 قطره
رد و ختم و دعا و عوالم و جن و و عدد و اشکال و خاصیت هر یک و اسماء الله و ذکر 

و مالئکه و جفر و کیمیا و لیمیا و هیمیا و سیمیا و ریمیا و احضارات و تسخیرات و 
 در عرض چند ماه دارد؟ایران  سالی خشکختومات ... چه ربطی به بحث رفع 

92.7.65 

 سالی خشکاست که برای  دوماهه غیرعادی لوح  تصدیق آن دو  الزمهلب تمامی این مطا
عنی ی قطرهدو که ما در آن  کند میاگر کسی تمامی این مقدمات را طی کند تصدیق  یما نوشته
 مضافاا  باشد میکه گزاف نبوده و امکان وقوعی آن باال  یما کردهادعایی  1441و  1444 یها قطره
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، نمایم میبر اینکه بنده اعالم کرده بودم اگر دروغ گفته و یا اشتباه کردم هر نوع مجازاتی را قبول 
مرگ دین و ملت و خاک ما در  است یجد سالی خشک دارم میپس دوباره اعالم 

زمان وجود ندارد، هر چه ایران ی در بخش نجات حل راهحال وقوع است، هیچ 
پیشرفت  کنم میتا جایی که کار از کار بگذرد و باز اعالمی  شود می تر یبحرانبگذرد 

 ایران ی جا همهبه به جان همهسریع و  رسانی آبو نجات ما در گروی 
ً
 مخصوصا

از طریق  نمایم میکشاورزی است و باز اعالم  های زمینو  ها باغروستاها و 
 آن صورت که درکرد  آبدر عرض چند ماه ُنه شهر جّنی را پر  توان می غیرعادی
تمامی  ینهزمنجات پیدا کند و  سالی خشکاز ایران کوچ کرده و ایران جنیان از 

)سوراخ کردن آسمان( که وقتش گذشته و  انفطار السماءو  ما فراهم گردد، های یشرفتپ
صبر نمود، اگر کالم ما جدی گرفته شود بجای نوشتن کتاب مشغول فعالیت بودیم  یک سالباید 

گردد ولی حال که حرف ما جدی گرفته نشده است مجبوریم این هزار و یک  برطرف سالی خشکتا 
، گوییم نمی، دروغ گوییم نمیمقدمه را بگوییم تا شاید برای بعضی این گمان پیش آید که ما گراف 

میدانیم چند ماه  نیزیعنی چه و  سالی خشک یدانیمم همنافهم نیستیم، مجنون و بیمار نیستیم، 
از  رسانی آبعادی تنها برای  صورت بهچقدر وسعت دارد و میدانیم ایران چند روز است و میدانیم 

الزم است، حال ما زمان سال  9کیلومتر بیشتر نیست  944 تقریباا ارومیه که  یاچهدر دریای خزر به 
و تمام روستاها و  ها یاچهدر  بلکه صحبت از تمام گوییم نمیکیلومتر راه سخن  944از یک دریاچه و 

لذا کسی ست، ا ، وصف این فعل ناشدنیباشد میو ...  ها باغبایر و  های زمینو  ها تاالبشهرها و 
و کسی که بداند احتمال باال  کند میکه این مقدمات را نداند آن دو صفحه را انکار 

دهد، چون ما انکار شدیم مجبوریم مقدمات را بگوییم تا انکار  بر درست بودن می
را  یما کردهراستی آزمایی فراهم آید تا ما بتوانیم آنچه ادعا زمان و شکسته شود 
لم، رهبر َعَمل است )نشان دهیم،  تماد نشد ( لذا به ما اع32العلم امام العملپس باید بدانیم ع 

 کنم میپس باید مقدمات گفته شود تا اینکه از طریق دیگری اعتماد حاصل گردد اما باز اعالم 
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بعد  قطرهباالترین چیزی که بنده به آن اعتماد دارم دعا و توکل و توفیق است نه علوم غریبه که در 
دعاست نه  کنم میدعوت  آنآنچه میدانم و به  دارم میباز اعالم ، دهم میتوضیح 

داشته باشند  سؤالیافرادی در مورد آن علوم  ها نوشته ینبعدازاعلوم غریبه، اگر 
جواب ما این است اگر استادی پیدا کردید به ما هم معرفی کنید، حال چگونه 

 11 ولی میگویم؟ این از عظمت دعاست. دانم نمی

 92.7.65 منبع اصلی قدرت است چیست؟ 44 قطره

آن تقسیم تمامی موجودات که  اگرچهکلی داشتیم  اشارهبه موجودات عالم  30 قطرهما در 
در آنجا سعی بر  زیراآن قطره توضیح بسیار الزم دارد  لیاست مانند نور و موج و  برنگرفتهدر  را عالم

خود قرار گیرد ولی برای قدرتمند شدن که آرزوی ذاتی هر انسانی  دستهدر  چیز همهآن بود که 
، پردازند میو به تقویت قوای جسمی  کنند میاست امور مختلفی مطرح است بعضی ظاهر را نگاه 

که مال جمع  بینند می، بعضی قدرت را در این پردازند میو به آن  دانند میبعضی قدرت را به علم 
آنان را در استخدام خود در آورند  کنند میو سعی  کنند میاورایی یقین کنند، بعضی به موجودات م

مانند تسخیر جن و در اختیار گرفتن ارواح و یا شیاطین، بعضی قدرت را در تقویت قوای باطنی 
اهل هند و یا  های ریاضتمانند غیرشرعی  های راه باشد میکه این نیز دو نوع  دانند می

و بعضی قدرت را  دانند میی قدرت را در نزدیکی به مالئکه الله و راه شرعی، بعض سرخپوستان
، دانند میبا خداوند  گیری ارتباطو بعضی قدرت را در  دانند می وطاهر طیببا ارواح  گیری ارتباط

اوند هستیم و با خد گیری ارتباطالبته بسیاری از فرق و ادیان انحرافی ادعا دارند ما هم در پی 
بین خدا و خلق مطلب درستی است اما غیر از اسالم ناب  واسطهکه  اگرچهواسطه هستند،  ها این

آنچه بنده ، برای هر دسته اعمال و آداب و اورادی است، اما اند رفتهها مسیر را اشتباه  دیگر گروه
این است که خداوند ما را برای رسیدن به دو کلمه آفریده و مسیر هم دو  ام یدهفهم

اگر کسی در مسیر این امور  هدف: توحید والیت، مسیر: مناجات و زیارت،کلمه است 
بدون تمنا آن  بسا چهو  شود میبودن امور دیگر برای او نمایان  فایده کمباشد بطالن و یا کم سود و 

رسیدن به توحید رسیدن به اسماء الله است و امور و یا باالتر از آن به او هبه گردد، 
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توان مقایسه کرد که در این مقام فرد  چیز نمی اسمائی را با هیچاسماء الله و قدرت 
عبد آنچه اراده کرده در خارج  اراده صرف بهدر اینجا  شود میخودش اسماء الله 

تحقق میابد، مقام والیت هم که با نزدیکی به چهارده معصوم از طریق زیارت 
مقام دارا بودن اسماء الله که همان  ،رساند میرا به والیت تکوینی انسان  شود میحاصل 

 ،الیت باالترین مقامات استو ، توحید باشد مینهایت  الیت نیز بیو مراتب توحید  اید،نم است می
کران  نگردد اما منزلت آن دو در برابر دیگر امور مانند اقیانوس بیانسان شاید زود نصیب که  اگرچه

الیت از مسیر مناجات و زیارت است و اعتقاد من توحید  گویم یبازمو سراب است، لذا 
که حرف آخر همین چهار کلمه است  اگرچهولی آنچه در مورد امور دیگر میگویم نیز درست است 

شروع کنیم که مراتب  اآلناز همین  -چیزها، توحید والیت از مسیر مناجات زیارت یهبقنه 
 ترسی میفرمود نماز شب بخوان، اگر  ستادی مینهایت است و فرصت ما محدود و بسیار کم، ا بی

از دعاهای مناجاتی را بخوان مانند  یسحر بیدار نشوی در ابتدای شب نماز را بخوان، هر شب یک
صحیفه سجادیه و دیگر  های مناجاتابوحمزه، جوشن کبیر، مشلول، یستشیر، سیفی، حرزیمانی، 

فرمود این ابتدای راه است و منتظر چیز خاصی  صحف را و ...، و هر روز زیارت بخوان و ... و می
باالترین خصوصیتی است که  یا شده گونه ایناز دیگران جداشده و  که ینهم چراکههم نباش 

اگر هم صالح ندانستند و ندادند  ماندگارترای هر چه دیرتر بدهند شاید بهتر باشد و شاید  پیداکرده
 پرنورترو ... خدا خیر دهد استاد را، هر چه به منبع نزدیک شویم  دانند میآنان صالح را بهتر 

 .0کند میو صفات او در ما بیشتر تجلی پیدا  شویم می

                                      

 توضیح بیشتر این مطالب در کتاب نقطه داده شده است 0
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 92.7.65انسان توحید هدف اصلی خلقت  -45 قطره

رفتارهای او ، گشود میبه منبع اصلی نور نزدیک شود قدرت او بیشتر انسان گفتیم هر چه 
، مشکالت گردد میبیشتر و باقی و درونی و فناناپذیر  اش ییدارابیشتر،  ، قدرتششود میکمتر 

در بیرون دیگران از  بسا چهو  افتد یمدر باطن برای او اتفاق  ها این، تمامی شود میذهنی او کمتر 
و از  آمدند یمافراد بسیار ثروتمندی نزد علمایی  هحاالت او درکی نداشته باشند، بارها اتفاق افتاد

خواستند در حالی در ظاهر  دستور برای نجات می ها آنکردند و از  مشکالت مالی و.. شکایت می
ر  مطلب آنان غنی بودند و آن عالم فقیر   نیاز  در اینجاست که آن عالم از درون غنی و بی مطلق، س 

ن چیزی که آن عالم از آن مال و اموال دنیا بود و آن اهل دنیا از درون فقیر بود و در ظاهر غنی، آ
بیت ع و آن چیزی که آن  الیت، یعنی خدا و اهلو را غنی کرده بود گنج درونی او بود یعنی توحید 

غنی و پولدار را فقیر کرده بود این بود که از درون چیزی نداشت، اگر کسی در این مسیر قرار نگیرد 
را  باخدافهمد، ما هر چه ارتباط  یهر چه بیشتر تالش کند در مسیر پوچی قرارگرفته و خود این را م

و این بزرگی و قدرت حد و  شود میتر کنیم قوت و نورانیت بیشتر پیداکرده و روح ما بزرگ  قوی
 زیراهای بهشتی تمامی ندارد،  خداوند بی منتهی است و لذاست که نعمت زیرااندازه ندارد 

م نجاا ازاید برای نزدیکی به خدا بعد ، لذا بکند میهای بهشتی توحید و معرفت الله را زیاد  نعمت
تجلی پیدا کند، یکی از دالیل تکرار انسان اسامی خداوند چنگ زد تا نور آن اسامی در  واجبات به

به خدا نزدیک  قدم به قدماسامی خدا در دستورات نیز همین است که با تکرار اسامی خداوند 
بندد، و بافت  وجودی و سلول سلول  سالک آن  سالک نقش می جانشویم و آن اسامی در  می

 ینفکال قلب شرط   ، در این مسیر پاکی  یابد یم، تا اینکه فرد به مقامات توحید دست شود میاسامی 
از توحید ندارد، قلب مانند ظرف است و اسامی مانند شیر،  یا بهرهاست، و قلبی که ناپاک باشد 

که  اند داشتهروزی بر پاکی قلب  ا بزرگان در تمامی مسیر تالش شبانهاگر ظرف ناپاک باشد...، لذ
 ترین بزرگاین تالش بدون عنایت خداوند نیز امکان ندارد لذا اظهار َعجز در پیشگاه خداوند از 

 تماماا را انسان سلوکی است، لذاست که در تمامی ادعیه اعترافات عجیبی واردشده که  های حرکت
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بر و خواهد می :  از ک   الله بسمُعجب خالی کند، یکی از بهترین اذکار برای تطهیر قلب ذکر شریف 
 .باشد می الرحمن الرحیم و ال حول و ال قوه اال بالله العلی العظیم

 ، وصول به اسم اعظم و یکی شدن اراده عبد و خالقکونیف کنمقام  -42 قطره
92.7.65 1 

 یقتحقاو در  کند میکه چهار سفر را آغاز  استعبد در سیر حرکتی خود در حقیقت یک مسافر 
بسیار به سمت خدا فرار کنید، عبد را چه  34 ففّروا الی الله فرماید میکه قرآن  کند میفرار 

در سفر اول از مردم به سمت خدا، سفر دوم سفر در  کند می؟ بله او فرار کند میکه فرار  شود می
، سفر کند میاسماء الهی مانند انسانی که لباس بر تن  و متلبس شدن به اسماء الهی و پوشیدن

و در سفر چهارم با گروهی از مردم همراه  گردد یبرمو به سمت خلق  کند میپیدا  مأموریتسوم او 
که این سفر بستگی به قدرت او دارد  کند میبا مردم طی  بار یناشده و آن مسیری را که طی نموده 

و از این به  هخلبان شد است همانند انسانی که پیداکردهو تجلی که چه مقدار از صفات الهی در ا
مسافران را به آسمان ببرد، زمانی که فرد در سفر دوم قرار دارد خدا از او راضی  تواند میبعد 
خدا هم  خواهد میتا جایی که آنچه را که عبد  کند میو کم کم صفات خدایی در او جلوه  شود می
بلکه بهتر بگوییم آن فرد مقداری از اسامی  گردد میلذا در اینجا فرد دارای اسم اعظم  خواهد می

، آیا اسم اعظم لفظ اند نمودهها  ، لذا در اینکه اسم اعظم چیست بزرگان بحثشود میخداوند 
 فرد امور در باارادهو در آن مقام  رسد میاست؟ یا اینکه اسم اعظم مقامی است که بنده به آن مقام 

؟ و یا اینکه خود فرد اسم شده است؟ که البته اسامی خداوند تمام موجودات را افتد یمخارج اتفاق 
، به آن اسامی  تو که ملئت ارکان کل شیء آلتیباسمائک ُپر نموده است که در دعا آمده 

و موجودات چقدر  نامحدودرا پر نموده است، البته اسامی خداوند محدود است و یا  یزچ ههمارکان 

                                      

 مباحث تفصیلی این قطره در کتاب نقطه آمده است 0
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ظرفیت انسانی که محدود است را افزایش داد و  توان میاز آن اسامی برخوردار شوند، آیا  توانند می
 هرحال بهها نیست، اما  کوتاه جای آن بحث نوشتهکه در این دیگری است مباحث بسیاری ... 

، البته کسانی که کند میدر خارج تحقق پیدا  کند میکه آنچه را که اراده  رسد میبه مقامی انسان 
خدا نبود بلکه  ها آنهدف سیر  زیرا اند رفتهراهه  به بی کنند میبرای رسیدن به این مقامات سیر 

لذا ظرف آنان  اند کرده، آنان برای مزد و مقام حرکت اند نداشتهطاهر  مقام بوده است و لذا قلب  
ت را جدا  ، انتهای قلب آنان مزد و پاداش است، آنان خود را طلبکار اند نکردهپاک نیست، آنان منی 

و خدا را بدهکار، لذا اخالص آنان زیر سؤال است و کسی که اخالص ندارد به توحید  دانند می
از اسامی الهی هستند که به فراخور حال  یا بهرهاز پیامبران و اولیاء الهی دارای  هرکدام، رسد نمی

یت عصمت و طهارت تمامی اسامی الهی را دارا هستند بلکه بهتر بگوییم ب آنان تفاوت دارد اما اهل
مستأثر تمامی اسامی و طبق نظر بعضی از بزرگان حتی اسم  ع بیت اهل، خود اسامی الهی هستند

نیز اسم است  مستأثراسم  چراکه، باشد میاسم پنهان( را نیز دارا هستند که این کالم بسیار قوی )
 اوقات یبعضرا و اینکه چرا  مستأثرحتی اسم  گیرد میاسامی را  همه اللهنحن اسماء و عبارت 

سلوک به خدا نزدیک شده و دارای سیر و عبد با  هرحال بهبحثی دیگر دارد،  اند کردهآن را استثناء 
در بهشت که عبد اراده نعمت  بسا چهو  رسد می 35 یکونف کنو به مقام  گردد میاسم اعظم 

به و این  گردد میاز همین باب باشد، لذا بنده َمَثل خدا  گردد مینعمت حاضر  گاه همانو  کند می
 سلوک در اسامی خداوند است. خاطر

 92.7.62ازلی یا حادث  اسامی خداوند -47 قطره

 کند میند، علم و قدرت خدا طلب هست معترفنهایت دارد این را همه  بیخداوند علم و قدرت 
خدا بود این را همه  یکی آناند، خدا علت ندارد که اگر داشت  که ظاهر شود، این را نیز همه معترف

 تر یقو  تواند نمیمخلوق خداست و مخلوق  چیز همه چراکهاند، کسی مانع برای خدا نیست  معترف
وند بدون اند، حال سؤال اختالفی این است که آیا خدا و مانع خالقش باشد این را نیز همه معترف

را شروع کرده؟ هر دو  تخالق بوده و یا اینکه بعد از مدتی خلق ازالخداوند مخلوق بوده یا نه؟ آیا 
، ما وارد اثبات یا رد کنند میطرف قائلینی دارد که همه به دالیل عقلی و قرآنی و روایی تمسک 
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یگوییم که هر دو طرف بر که میدانیم اگر هر طرف را بگوییم اختالف پدید آید لذا تنها م شویم نمی
و  کنند میادعای خود دلیل عقلی و قرآنی و روایی دارند تا جایی که یک گروه دیگران را تکفیر 

و  اندازید یممیگویند شما قائل هستید که غیر از خدا موجودات ازلی وجود دارند و خدا را از خدایی 
ان را طاقت نداشت و اگر علم سلمان را گروه دیگر میگویند َمَثل شما َمَثل اباذر است که علم سلم

، اما چون مخلوقات 16سلمان را رحمت کند کشندهگفت خدا  کرد و می دانست او را تکفیر می می
که صفات خدا نیز نامحدود  میابیم کند میفرق  دیگرخدا نامحدود است و هر مخلوقی با مخلوق 

گشت دارد که صفات اصلی خدا که تمامی صفات نامحدود خدا به صفات اصلی باز  اگرچهاست، 
تعبیر  اسماءالحسنیهایی وجود دارد که به  حیات و علم و قدرت است، اما برای خداوند نیز اسم

 .اند شمردهنام  نودونهشده است که آن اسامی را 

 92.7.62 یعنی چه؟ یاسماءالحسن -48 قطره

 منتقم، سؤال این است که چگونه اسم باشد می زیبا واسامی نیکبه معنای  اسماءالحسنی
اسم زشت هم دارد؟ چشم خدایی همه امور  نعوذباللهمگر خداوند  دیگر اینکه سؤالو  زیباست

را زشت ببیند،  چیز همه بسا چهبیند که حقیقت هم همین است، اما چشم زشت  خدا را زیبا می
او پرسیدند کار خدا را با برادرت ع الله علیها بعد از جریان کربال زمانی که از  زینب کبری سالم

 ، سؤال آیا دیدن قتلگاه زیباما رایت اال جمیال : هر آنچه دیدم زیبا بودفرمودند چگونه دیدی؟
ست؟ و ا ها رفتن زیبا فروش ست؟ آیا به بازار بردها ست، آیا اسارت و سر باالی نیزه بودن زیباا

از آن مشکالت به ما برسد زیبا که نیست هیچ،  یا ذرههزاران سؤال دیگر، اگر چشم ما باشد و 
و  یما کرده؟ مگر ما چه گناهی کنی میکه با ما این  یما کردهبلکه به خدا میگوییم خدایا ما مگر چه 

بیند که در شب یازدهم محرم نماز شب  الی آخر، اما چشم زینب کبری س چیز دیگری را می
دارد؟ زینب کبری س  الحمد للهشب یازده محرم  ، آیاالحمد للهگوید  خواند و در آنجا می می

مه وهوی و  های ینبعدازا داند میکه چه چیز در انتظار است او  داند میبدون معلم است او  ی   عال 
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 ،متکبرکه خدا اسم  داند می، او شود میوهوی  عزا و گدایی در  این خانه شروع  جشن، تا ابد های
 داند میو ... دارد،  العذاب شدید، قهار، عزیز، باطش، الجبارین قاصم ،منتقم، قوی

 خیر الماکرینیعنی چه؟ خداوند  37و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین یهآمعنای 
ما رایت اال از  توان می، و هزاران تفسیر دیگر کند میاست، آنچه در حال وقوع است مؤمن را آرام 

، لذا برای مؤمن تمامی اسامی برداشت نمودعلیها فرموده  الله سالمکه حضرت زینب  18 جمیال
ُحْسن فرماید مینیست، قرآن  گونه اینخدا زیباست، و برای غیر مؤمن 

ْ
ْسماُء ال

َ ْ
ِه اَل

َّ
 یَو ِلل

اْدُعوُه ِبها
َ

، برای خداوند اسامی حسنی است پس خدا را به آن اسامی بخوانید، پس تمامی 39ف
زیباست و چقدر این اسم برای مؤمن زیباست زمانی که در  تقممناسامی خداوند زیباست، اسم 

زیباست زمانی که بر  قهار، چقدر اسم کند میو او را به درک واصل  شود میحقِّ دشمن نازل 
ی  اسامی خداوند است، و این جهنم چقدر زیباست  یجهنت، جهنم نیز شود میفرعونیان نازل 

تجل 
رسند، کسی از این مطلب ناراحت نشود، خدا  عمال خود میزمانی که فرعونیان در آن به سزای ا

اگر جهنم نباشد چه کسی  ،را مختار آفریده و اهل جهنم به اختیار آتش را اختیار نمودندانسان 
و خدا را  کند میحق مظلوم را از ظالم بگیرد؟ این ظالم است که به جهنم اشکال  خواهد می
پندارد، بله ظالم که در این دنیا ظالم است برای توجیه ظلم خود خدا را محکوم کرده و  رحم می بی

های خداوند جهنم است، جهنم چیزی نیست جز  پندارد، یکی از نعمت رحمی خدا می جهنم را بی
بعضی  باید کرد ، اما چهدن را از رفتن به سمت گناه بازدار خداوند برای اینکه دیگرا ی   یانهتاز 

کارایی ندارد و با  آنان آتشین هم برای یانهتاز هستند که حتی این  افسارگسسته قدر آن ها انسان
ما را در این  ، جهنم مبارکشان باد، خدایا عذاب گناهانکنند میتمام سرعت به سمت جهنم فرار 

 بخش. دنیا قرار بده و ما را به لطفت از جهنم نجات

 92.7.62 اسماء اللهعظمت  -49 قطره

بداند و کمتر کسی است که از ارزش و عظمت اسم  یتاهم کمکمتر کسی است که این علم را 
و بسیاری هم این علم را دارا  اند گفتهخبر باشد و علمای بسیاری در این زمینه سخن  اعظم بی

ه انبیاء بنا بر فراخور و گفتیم ک اند داشتهو بسیاری نیز آن را مخفی  کرده، حال بعضی ظاهر اند بوده
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در رابطه با شناخت خداوند که  مثالا ، اند بودهمقداری از این اسامی را دارا  هرکدامحال خود 
السالم(  : زراره از امام صادق )علیهفرماید میآن یافتن اسم اعظم است روایت  مرتبهباالترین 

انجام  یکار  چهواقع شدم، زمان )عج( را درک کردم و در آن زمان غیبت امام زمان پرسید: اگر من 
اللهم ، پیوسته این دعا را بخوان: یرا درک کردزمان زراره! اگر این  یدهم؟ حضرت فرمود: ا

ن ینفسک فِاّنک أن لم تعرفن یعرفن
ّ

رسولک  ینفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرف
ن

ّ
هم عرفن یفِاّنک ِان لم تعرف

ّ
حجتک فاّنک ان لم  یرسولک لم أعرف حّجتک؛ الل

نت
ّ

خدایا! خودت را به من بشناسان، چون اگر خویش را به  40 یحجتک ضللت عن دین یعرف
را به من بشناسان، چون اگر او را به من  ات فرستادهشناسم. خدایا!  پیامبرت را نمی یمن نشناسان

شناسم، خدایا! حجت خود را به من بشناسان وگرنه گمراه خواهم شد و  ، حجتت را نمیینشناسان
گردم؛ و میدانیم معرفت به خدا بدون معرفت به اسامی  خدا امکان ندارد، جناب  از دینم منحرف می

و باالتر از زمان  مدتاسم اعظم توانست تخت بلقیس را در کمترین  واسطه بهآصف ابن برخیا 
جابجا کند، آصف اراده کرد و آن تخت در کمتر از چشم بر هم زدن حاضر شد، حال  سرعت نور

هر اسم چه تأثیری دارد بحثی ؟ ا دارا بوده که توانسته چنین کنداز اسامی خدا ر  یک کدامآصف 
دیگر است، لذا کسی که دارای اسم اعظم است دعایش مستجاب است و حتی امور 

 کنیم می تأکیده است، و باز یافت دست چیز همه تامهاو به علت  زیرا از او صادر شود یا العاده خارق
 عنوان بهشده که  برده نامو اال الفاظ بسیاری در کتب  شود میاسم اعظم مقامی است که عبد دارا 

اسم اعظم مطرح است، در حقیقت خود عبد اسم شده است، در روایت است که شخصی با 
الفاظی خدا را خواند، پیامبر اکرم ص فرمودند: خدا را با اسم اعظمش خواند اسم اعظمی که 

، در 10کند میو هرگاه چیزی از او خواسته شود عطا  دهد میهرگاه خداوند با آن خوانده شود جواب 
زمانی که در آن حالت قرار انسان که اسم اعظم حالتی است که  شود میمطرح  روایت دیگری

در  یابد یمو تنها خدا را  شود می وکار کس یب، به زبان ساده شود میو از غیر خدا منقطع  گیرد می
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و آن اسم اعظم است، این حالت حالت اضطرار است، اما الفاظ هم  کند میاین حال خدا را صدا 
 .شود میمتذکر  اسماءالحسنیر بحث که د باشد میمهم 

 92.7.62 چند روایت در مورد اسم اعظم -55 قطره

السالم( خواست که اسم اعظم را به او بیاموزد. امام به او فرمود:  شخصی از امام صادق )علیه
غسل کن تا اسم اعظم را به تو بیاموزم. آن شخص وارد حوض گردید  وبرخیز و داخل این حوض ش

بیرون آید، امام به اصحاب اشارت فرمود که مانع خروج  آبآورد و چون خواست از  جا بهو غسل 
کردند و  بی خارج شود اصحاب او را منع میجانکرد از  شوند و آن بیچاره هرگاه اراده می آبوی از 

م کنند سودی نداشت و مطمئن شد که   خواهند می ها آنهر چه تضرع و استغاثه کرد تا به وی ترح 
او را به این وسیله هالک نمایند و چون از اسباب طبیعی ناامید شد و حال اضطرار بر او پدید آمد 

ین  –خداوند  سوی به چون زاری او را  ها آنمنقطع گردید و رو به درگاه او برد و  –مجیب المضطر 
 حال تابهش دادند بیرون آوردند و لباس بر اندامش کردند و مهلت آبدیدند او را از  تعالی حق سوی به

عادی برگشت، آنگاه به امام عرض کرد: حاال به من اسم اعظم را بیاموز. امام به او فرمودند: اسم 
نجاتت داد، عرض کرد:  آباعظم را آموختی و خدای تعالی را بدان خواندی که اجابت نمود و از 

 یوقتانسان ، ولی عظمت است درنهایتچطور؟ امام فرمودند: هر اسمی از اسماء خدای تعالی 
 ای بهرهو قلب او به غیر خدا تعلق دارد از نام خدا  کند میاسم اعظم خدا را ذکر 

و از غیر خدا منقطع است همان نام، اسم  برد میخدا را نام  که یهنگامولی  برد نمی
و چون تو مطمئن شدی که ما تو را خواهیم کشت در قلب تو جز اعتماد بر فضل  اعظم است

خداوند متعال چیزی نبود، در این حال هر اسمی که در ارتباط با حاجت خود ذکر کردی همان 
السالم ـ فرمود: اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است و  امام باقر ـ علیه-12اسم، اسم اعظم است
تخت بلقیس درهم  وآصف بود، آصف آن یک حرف را گفت و زمین میان ا تنها یک حرف آن نزد
گرفت، پس زمین به حالت اول بازگشت و این عمل را در کمتر از  به دستنوردید تا او تخت را 

برهم زدنی انجام شد و ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم را داریم و یک حرف هم نزد  چشم یک
ه العلی ای خود مخصوص ساخته خداست که آن را در علم غیب بر 

َّ
و الحول وال قوه اال بالل
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 ها آن: به عیسی بن مریم دو حرف داده شد که با فرمود میالسالم(  امام صادق )علیه- 43 العظیم
کرد و به موسی چهار حرف و به ابراهیم هشت حرف و به نوح پانزده حرف و به آدم  کار می

علیه و آله و  الله صلیمام این حروف را برای محمد )حرف داده شد و خدای تعالی ت وپنج یستب
سلم( جمع فرمود، همانا اسم اعظم خدا هفتاد و سه حرف است و هفتاد و دو حرف آن به پیامبر 

السالم  : نزد امام باقر علیهگوید میعمر بن حنظله -11 و یک حرف از او پنهان شد0اکرم داده شد 
نزد شما قدر و منزلتی داشته باشم. امام فرمود: بله. گفتم:  کنم میرفتم و عرض کردم: گمان 

ای دارم؛ اسم اعظم را به من بیاموزید. امام فرمود: آیا طاقتش را داری؟ گفتم: بله. امام به  خواسته
برو. من داخل اتاق رفتم. امام نیز آمد و دست مبارکش را روی  اتاقاتاقی اشاره کرد و فرمود: به آن 

هایم به لرزه افتاد! امام  ترسیدم که شانه قدر آنتاریک شد. اتاق ناگهان دیدم زمین گذاشت. 
فرمود: بگویم اسم اعظم چیست؟ گفتم: نه. امام دست مبارکش را از روی زمین برداشت و اتاق 

اسم اعظم خداوند، هفتاد و سه حرف است. آصف »السالم فرمود:  دوباره روشن شد امام باقر علیه
بر  چشم یکدانست که توانست زمین را درهم نوردد و قبل از  یکی از آن حروف را میبن برخیا فقط 

ه معصومین هفتاد و دو  یسبلقهم زدن، تخت  را از سرزمین سبا نزد سلیمان حاضر سازد؛ و ما ائم 
 -15 . یک حرف را هم خداوند به خودش اختصاص داده و تنها نزد اوستدانیم میحرف از آن را 

السالم( منقول است که فرمود: شبی خضر نبی را در خواب دیدم و به  ؤمنین )علیهحضرت امیرالم
 یاآن بر دشمنان پیروز گردم فرمود: یا علی بگو: ) واسطه بهوی گفتم که تعلیم کن مرا چیزی که 

                                      

دانند حتی اسم  یمیم که تمامی اسم اعظم را اهل بیت ع ا دادهدر کتاب نقطه توضیح  0
 معرفت به این ذوات مقدس بواسطه  را بلکه اهل بیت ع خود اسم اعظم هستند و انبیاء  مستأثر

 دادند. یماسم اعظم را دارا شده و در عالم اموری را انجام 
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 ُهو
ّ
روز بعد جریان را به حضرت رسول عرض کردم فرمود: او اسم اعظم را 0( ُهَو یا َمْن ال ُهَو ِاال

به تو تعلیم کرده و همین اسم در روز بدر بر زبان من جاری بود و حق سبحان به برکت این اسم مرا 
السالم( منقول است که از حق سبحان خواستم که اسم اعظم  حضرت سجاد )علیه-نصرت داد. 

لله به من نشان دادند که بگو:  به من تعلیم فرماید در جواب
َ
لله ا

َ
َک ِباْسِمَک ا

ُ
ْسَئل

َ
ُهَمّ ِاّنی ا

ّ
لل

َ
ا

َعظیم
ْ
َعْرِش ال

ْ
 ُهَو َرُبّ ال

ّ
لله )الذی( ال ِالَه ِاال

َ
لله ا

َ
لله ا

َ
به برکت این اسم هر چه خواستم  ا

مهم را  یا نکتههم بیان کردیم این روایت و روایات دیگر و زیارات  قبالا کرامت فرمود. نکته مهم 
را  مستأثراسم  السالم علیهمبیت  و آن اینکه آیا اهل اند گفتهبرای بعضی روشن ساخته و سخن 

 .یما پرداختهبه آن  که در کتاب نقطه یا خیر؟ که در این زمینه دو قول وجود دارد دانند می

 92.7.62 اسم اصغر خداوند چیست؟ -51 قطره

آنچه میدانم این است خداوند هر اسمی که دارد اعظم است، لذا چه کسی جرئت دارد بگوید 
این اسم خداوند اصغر است، خداوند باالتر از این است که وصف شود، تمام اسامی خداوند اعظم 

، کدام کنند میاست، شاید در پی اسم اعظم بودن امتحانی است که ناالیقان را از این وادی بیرون 
ی  خداوند کسی را که  یما دانستهم خداوند را ما اس که در پی اسم اعظم باشیم، آیا در این درگاه  سر 

اگر تو اسم اعظم داری روزی ما اسم  خدایا دهند؟ برای خداوند اسم اصغر قائل باشد را راه می
ن هستیم تر از ای که تمامی اسامی تو اعظم است و ما کوچک کنیم میاصغرت را بنما ولی اعتراف 
های محدود هستیم که  تر از این هستی که وصف شوی، ما انسان که وصف شویم و تو بزرگ

و در گمانمان رفت که تو را اسم کوچکی است که اعظم هم وجود  یما پنداشتهشئون تو را محدود 

                                      

یاا معلم کل ما ثانباشد،  یماز قویترین اذکار  هواینکه این ذکر بسییار قوی است و اسم  اوالا  0
حضرت خضر به حضرت علی علیه  مثالا باشند و اینگونه از روایات که  یمسوی الله، اهل بیت ع 

تا مردم قائل  باشد بلکه برای رعایت عقول عوام است ینممنتهای امر  السالم تعلیم داده حقیقت و
به غلو در اهل بیت ع نشوند، اینگونه امور تقیتا صادر شده یا اینکه حضرت خضر در حقیقت مانند 

 شاگردی در محضر علی ع درس پس داده است.
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 یما بردهکه هر آنچه در مورد تو گمان  کنم میدارد، تمامی اسامی خداوند اعظم است، اعتراف 
مانند تصور مورچه در  کنیم میذهن ما است و مخلوق ما است، آنچه ما در مورد شما تصور  اختهس

که خداوند حتماا باید دو شاخک  کند میمورد شما است، مورچه در مورد خدا )نعوذ بالله( تصور 
داشته باشد و اگر این دو شاخک را نداشته باشد خدا نیست و دلیل این مطلب این است که 

گوید شاخک داشتن چیز بسیار خوبی است پس خدا هم باید شاخک داشته باشد و اگر نداشته  می
ند مانند حال مورچه در در مورد خداو ها انسان ُعَقالیحال  کنم می، اعتراف 16 باشد خدا نیست

، اسم اعظم مقامی است که بنده در آن مقام مقداری از معرفت ستوند ابرابر خدا
، اسم اعظم کنار رفتن پرده از روی لفظ کند میحقیقی درک  صورت بهرا  تعالی باری

است، اسم اعظم مقام اضطرار عبد نسبت به خداوند است، حقیقت اسم اعظم 
 .استعج الله االعظم  ولی

 92.7.62 آوردن اسم اعظم و عاقبت به خیری به دست -56 قطره

به مقام اسم اعظم و  بسا چهنیست که هر که به مقامی رسید عاقبت به خیر شود،  گونه این
ترین این گروه  کوه به زیر پرت شود و هالک گردد، معروف قلهامور برسد اما ناگهان از  دست ینازا

هایی که  بدی داشت؟ و عموماا مثل سابقهها نبود؟ آیا  آیا او استاد توحید در آسمان باشد میابلیس 
دوازده نفری است که در امور است، سامری که یکی از  دست ینازانماید  خداوند در قرآن بیان می

برصیصای عابد نیز  آیا در انتهای جهنم است از افراد نزدیک به موسی نبوده است؟ صندوق آتش
نبود؟  دست ینازادهد آیا  بود؟ بلعم باعورا که خداوند او را در قرآن مثالی برای عالم قرار میچنین ن

 کند می سوءاستفادهو از علم خود  کردبلعم باعورا دارای اسم اعظم بود اما او از هوای نفس پیروی 
 اندوختهو تمامی  کرداو تبعیت  ازکه شیطان  رسیدو کارش بجایی و در جهت دنیا قدم برداشت 

َخ ِمْنها  آتلَو : فرماید می، قرآن دادالهی را از دست 
َ
اْنَسل

َ
ذی آَتْیناُه آیاِتنا ف

َّ
 ال

َ
ْیِهْم َنَبأ

َ
َعل

 
َ

ْیطاُن ف ْتَبَعُه الشَّ
َ
أ

َ
غاویَن کف

ْ
ْعناُه ِبها َو ل اَن ِمَن ال

َ
َرف

َ
ْو ِشْئنا ل

َ
 کَو ل

َ
َد ِإل

َ
ْخل

َ
ُه أ ْرِض َو  ینَّ

َ ْ
اَل
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ُه 
ُ
َمَثل

َ
َبَع َهواُه ف  َمَثِل کاتَّ

ْ
ِب کال

ْ
ه آیات خود را به او کرا  کس آنبخوان سرگذشت  ها آنو بر  1 ل

، خواستیم یماو افتاد، و از گمراهان شد و اگر  یساخت و شیطان در پ یخود را از آن ته یدادیم ول
و خلود در زمین  یبه پست او و لکن بردیم یمها( باال  )مقام( او را با این آیات )و علوم و دانش

الحسن  یبن خالد از اب حسین« رد َمَثل او همچون سگ است.ک ینفس پیرو  یگرایید، و از هوا
اسم اعظم بود، و با اسم اعظم دعا  یه آن حضرت فرمود: بلعم باعورا داراکرد کامام رضا )ع( نقل 

رد، و از درباریان او شد، کل فرعون می طرف به، در آخر کرد یمو خداوند دعایش را اجابت  کرد یم
، گشت یمایشان و یارانش در طلب  یردن موسکدستگیر  یه فرعون براک یاین بود تا آن روز 

و اصحابش را به دام ما بیندازد، بلعم بر االغ خود  یعبورش به بلعم افتاد، گفت: از خدا بخواه موس
رد به زدن کرد، بلعم شروع کامتناع برود االغش از راه رفتن  یموس یسوار شد تا او نیز به جستجو 

؟ زنی یمچه مرا  یبر تو برا یآن حیوان، خداوند قفل از زبان االغ برداشت و به زبان آمد و گفت: وا
این را شنید  که ؟ بلعمینکنفرین  ایمانبا یبا تو بیایم تا تو بر پیغمبر خدا و مردم خواهی یمآیا 
 اش دربارهاسم اعظم از زبانش برداشته شد، و قرآن  جا همانشت، و کآن حیوان را زد تا  قدر آن

 فرموده: 
َ

ْیطاُن ف ْتَبَعُه الشَّ
َ
أ

َ
َخ ِمْنها ف

َ
اْنَسل

َ
غاِویَن کف

ْ
 ی)سرانجام( خود را از آن ته یول اَن ِمَن ال

خدایا قبل از آنکه گمراهی ما شروع -او افتاد، و از گمراهان شد یساخت و شیطان در پ
 زی ما گردان.شود مرگ بلکه شهادت را رو 

 92.7.62 اسماءالحسنی و الفاظ آن اسامی-53 قطره

هِ  ر اسماءالحسنی آمده است.یدر قرآن چهار مرتبه تعب
ّ
ُحْسنَ  َوِلل

ْ
ْسَماء ال

َ
اْدُعوُه ِبَها  یاَل

َ
ف

ِذ 
َّ
 ال

ْ
ُروا

َ
ِحُدوَن ِف یَن یَوذ

ْ
ْسَمآِئِه َس  یل

َ
 کْجَزْوَن َما یأ

ْ
وَن یاُنوا

ُ
و به خدا یکهای ن و نام» 2 ْعَمل

، رها گرایند یم یژکاو به  های نامه در مورد کرا  یسانکد و یبخوان ها آناختصاص دارد پس او را با 

                                      

 121-129اعراف/ 0

 114اعراف / 2
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  «افت.یفر خواهند کی دادند یم[ آنچه انجام یبه ]سزا زودی بهد ینک
ْ
ِو اْدُعوا

َ
َه أ

ّ
 الل

ْ
ِل اْدُعوا

ُ
ق

 
َ
ْحَمَن أ ْسَماء یالرَّ

َ
ُه اَل

َ
ل

َ
 ف

ْ
ا َتْدُعوا ُحْسنَ ا مَّ

ْ
تِ  یال

َ
 َتْجَهْر ِبَصال

َ
اِفْت ِبَها َواْبَتِغ  کَوال

َ
 ُتخ

َ
َوال

لِ یبَ 
َ
 یَسبِ  کَن ذ

ً
 های ناماو  ید برایرا بخوان هرکدامد یا رحمان را بخوانید یبگو خدا را بخوان» 0 ال

 ین ]و آن[ راهیان این و مکم اش آهستهار یوتر است و نمازت را به آواز بلند مخوان و بسیکن
  «یه[ جو انی]م

ْ
ُه اال

َ
 ُهَو ل

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ُه ال

َّ
ست ]و[ ین یه جز او معبودک ییخدا» 2 سماءالحسنیالل

ُحْسنَ  «و به او اختصاص دارد.یکن های نام
ْ
ْسَماء ال

َ ْ
ُه اَل

َ
ُر ل ُمَصوِّ

ْ
َباِرُئ ال

ْ
اِلُق ال

َ
خ

ْ
ُه ال

َّ
 یُهَو الل

ُه َما ِف ی
َ
ُح ل َعِز  یَسبِّ

ْ
ْرِض َوُهَو ال

َ ْ
َماَواِت َواَل َح یالسَّ

ْ
خالق نوساز  یخدااوست » 3 ُم کیُز ال

و  گویند یمح او یتسبهمه ن است یو زم ها آسماناز آن اوست آنچه در  ها نامن یه[ بهتر کصورتگر ]
از حضرت رضا )ع( و آن بزرگوار از آباء گرام خود نقل  یالداعکتاب عدة  -« م استکیز حیاو عز 

اسم است که هر که خدا را به آن اسماء بخواند دعایش مستجاب  نودونهاند: خداوند متعال  مودهفر
و در خبر دیگر به این مضمون از  گردد میرا داخل بهشت  ها آنو هر که حفظ نماید  شود می

ص( روایت نموده است و آن اسماء مبارکه این است: اکرم )حضرت صادق )ع( از جناب رسول 
ْعلی، 

ْ
َل

َ
قاِهُر، ا

ْ
ل

َ
دیُر، ا

َ
ق

ْ
ل

َ
َبصیُر، ا

ْ
، اآلِخُر، الّسمیُع، ال

ُ
واِحُد، اَلحُد، الصمُد، اَلّول

ْ
ُه ال

ّ
الل

َعلیُم، 
ْ
ل

َ
َحکیُم، ا

ْ
ل

َ
، ا باِطُن، الَحیُّ

ْ
ل

َ
باریُء، اَلکرُم، الظاهُر، ا

ْ
ل

َ
َبدیُع، ا

ْ
ل

َ
، ا َعِلیُّ

ْ
ل

َ
باقی، ا

ْ
ل

َ
ا

رائی،
ْ
ل

َ
َحُق، ا

ْ
ل

َ
، ا

ُ
لحلیُم، الحفیظ

َ
َعزیز،  ا

ْ
ل

َ
ُمهیمُن، ا

ْ
ل

َ
ُمؤِمُن، ا

ْ
ل

َ
َسالُم، ا

ْ
ل

َ
لّسالُم، ا

َ
ا

 ،
ُ

َعْدل
ْ
ل

َ
طاِهُر، ا

ْ
ل

َ
صاِنُع، ا

ْ
ل

َ
صاِدُق، ا

ْ
ل

َ
َشهید، ا

ْ
ل

َ
ُمَتَکبُر، السّیُد، الّسبوح، ا

ْ
ل

َ
َجّباُر، ا

ْ
ل

َ
ا

فاطُر، 
ْ
ل

َ
، ا

ُ
ِغیاث

ْ
ل

َ
، ا غنیُّ

ْ
ل

َ
وُر، ا

ُ
َغف

ْ
ل

َ
و، ا

ُّ
َعف

ْ
ل

َ
فاِلُق، آلفردا

ْ
ل

َ
فّتاُح، ا

ْ
ل

َ
، ، ا لَولیَّ

َ
َمجیُد، ا

ْ
ل

َ
ا

                                      

 114 ءسوره  اسرا 0

 1سوره  طه  2

 30سوره  حشر  1
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کافی، کاشف
ْ
ل

َ
کبیُر، ا

ْ
ل

َ
کریُم، ا

ْ
ل

َ
ُر، ا مصوَّ

ْ
ل

َ
ُمقیُت، ا

ْ
ُمحیُط، الُمبیُن، ال

ْ
ل

َ
َمّناُن، ا

ْ
ل

َ
،  ا رَّ الضُّ

 ،
ُ

واِرث
ْ
ل

َ
َوکیُل، ا

ْ
َوفیُّ ال

ْ
ل

َ
هاِدی، ا

ْ
ل

َ
َوُدوُد، ا

ْ
ل

َ
ناِصُر، ا

ْ
ل

َ
ّوهاُب، ا

ْ
ل

َ
ُنوُر، ا

ْ
ل

َ
، آلبرالِوْتُر، ا

تَ 
ْ
ل

َ
، ا

ُ
باِعث

ْ
ل

َ
َعظیُم، ا

ْ
ل

َ
َشُکوُر، ا

ْ
ل

َ
یاُن، ا دَّ

ْ
ل

َ
خاِلُق، َخیُرالّناِصرین، ا

ْ
ل

َ
بیُر، ا

َ
خ

ْ
ل

َ
لجلیُل ا

َ
ّواُب، ا

شافی
ْ
ل

َ
لطیُف، ا

ْ
ل

َ
 .47ا

 سالی خشکچرا بحث اسماء الله در کتاب هزار و یک قطره در رفع -54 قطره
 92.7.62 نماییم میمطرح ایران 

موجود  های راهاز  کدام هیچاین است که  کنیم میهم تصریح  اکنون همو  یما کردهآنچه ما ادعا 
نیست که در قطرات بعد تک تک راهکارها را نقل و نقد  بخش نجات سالی خشکبرای ایران در 
را به روستاها برساند، که در این  آباست که سریع بتواند  بخش نجاتی برای ما حل راه، نماییم می

وابستگی اقتصادی و کشاورزی و دامداری و باغداری به  ینهزمشده و  برطرف سالی خشکصورت 
، شود می، شغل فراوان شود میکه در این صورت از مرگ خاک نیز جلوگیری  رود میخارج از بین 

، شود میفراهم ایران افزایش جمعیت تا حد یک میلیارد نفر در  ینهزم، حتی رود میبیکاری از بین 
موجود منجر به  های راهاز  کدام هیچ، کنیم میاثبات  ها قطرهاز  دریکیکه این هم 

، اما از طریق اسماء الله این امر قطعی است و بنده شود نمیبه روستاها  رسانی آب
دروغ گفتم و یا اشتباه نمودم جزای من مرگ  که درصورتی گویم بازمییقین دارم، و 

مگر  نماید نمیو اقدام  کند نمیکه کسی حرف بنده را قبول  ام نمودهاست، و اعالم 
دو بار این  توانم میدر صورت فراهم آوردن شرایط  ام بازگفتهاینکه یقین کند، 

آن زمانی است که جناب  بار یک، (شهود جمعیکنند )مطلب را نشان دهم و همه یقین 
قابلیت نمایش و دیدن  امردکتر روحانی قرار بگذارد و در تلویزیون جلوی چشم تمام ملت این دو 

، امروز هر (و نه ....... بندی چشم)این امر یعنی شهود جمعی نه سحر و نه شعبده و نه  کند میپیدا 
 آقایلذا تنها راه این است که تمام ملت و  گردد میمحکوم به جنون  طبیعتاا کس این ادعا را بکند 

 اثبات نمودیم که 31 قطرهدر شود )روحانی که مسئول این کار است یقین کنند و بعد عمل 
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سوراخ  لوح) (باشد میدیگر  جمهور رئیسیا هر جناب دکتر روحانی  عهدهمسئولیت این جریان به 
 انفطار السماء: -منتظر بود  یک سالکه وقت آن گذشت و باید ایران کردن آسمان 

ان شاء  9222ر  رف ح دق خ ب ف غ م بام م م م م ن ه ب ل اب اه ازل ؟قبا ف اخ 782
 (الله، و السالم علی من اتبع الهدی

ی که در  لوح)  وجود دارد:ایران  زیرزمینپر نمودن ُنه شهر جن 
 ان الحمدلله ب ااب اادوب فقبااه اخ 22ی  222ف  ف ح غ 222ق  ف م م م هوم ی 

 (شود میوارد  بعداا اینجا شکلی وجود دارد که ) اللهشاء 
پر نمودن ُنه شهر جنی مقدمات بسیاری الزم است که بدون  لوحالزم است بیان کنم در  

اسماء الله  واسطه به سالی خشکرفع  اینکه علتبه به جنگ آنان رفت،  توان نمیآمادگی کامل 
 .باشد میاصلی ما در این کتاب اسماء الله و حروف  های بحثیکی از پس  باشد می

 92.7.62 الله اسماء جدول بردن نام برای قدمهم-55 قطره

بیت مخالف  نیست که عمومی باشد و حتی در بین پیروان مکتب اهل گونه اینعلم اسماء الله 
کاشانی در این زمینه کتابی نگاشته است که به فارسی نیز  الله حبیب ال  مُ  مثالا و موافق دارد، 

، کتاب خواص و مفاهیم اسماء الله، البته بسیار دیگری نیز در این زمینه کتاب شده ترجمه
که کتاب شمس المعارف کبری را نوشته است، اما در این زمینه  یونبمانند احمدبن علی  اند نوشته

. ما به 1لذا:  نماییم میمطالب بسیاری است که ما این امور را به اهلش و کتب مفصل واگذار 
ل مخصوص هر اسم  های لوحو  ها مربع. به 3. کنیم نمیعلوی و سفلی هر اسم اشاره  یها موک 
. شرایط مخصوص هر ذکر 0. کنیم نمی. عدد هر ذکر برای هر مشکل را اشاره 9. کنیم نمیاشاره 

. کنیم نمی. به ساعت سعد و نحس اشاره 1. کنیم نمی. تکسیر اسماء را اشاره 9. کنیم نمیرا اشاره 
مرحوم سبزواری و آثار حافظ شیخ رجب  اسماءالحسنیبه کتاب  توان میات بیشتر برای اطالع

برسی صاحب کتاب مشارق انوار الیقین مراجعه شود، البته در رابطه با اصل این علوم و افرادی که 
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و گروهی هم  دانند میبعضی تا حد تکفیر مردود  نظریه دارنداین علوم را دارا هستند علماء در دو 
: از فرماید میامینی در مورد حافظ ُبرسی  عالمه مثالا ، دانند میموحدین هر َدهر  معدوداز را آنان 

بوده که از علوم گوناگون بهره داشته ... مهارتش در علم  ها آنعرفای علمای امامیه و فقهای 
ر از او را پ های کتابست که ا ها این همهبا حروف و اسرار و استخراج فواید آن آشکار است؛ و 

خاصی است. چنانچه در  های یوهشو او را در عرفان و علم حروف  درمیابیتحقیق و دقت نظر 
و از همین روی  پسندند ینمآراء و نظرهایی دارد که برخی از مردمان  السالم علیهمدین  ائمهوالیت 

و در مورد  دهبر  نامولی حق این است که تمامی شئونی را که  اند دادهنسبت  روی زیاده واو را به غل
 عالمه. ولی 18نبوت است درجهغیر از  وغل مرتبهاز  تر پایینبیت عصمت اثبات کرده است  اهل

که چرا حافظ برسی بر علم حروف تکیه کرده  اند کردهمجلسی نظری منفی دارد، بعضی اشکال 
را  اند نمودهامینی موارد نقضی را که علماء اعتماد  عالمه مثالا است  شده داده ها جواباست که 

 امیرالمؤمنینقال در حدیث منسوب به علی ع است که  هرحال بهاست،  کردهذکر 
الله علیه وآله وسلم: ما تفسیر ابجد؟ فقال:  یصل الله رسول(: سأل السالم علیه)

مضمون  .19 ، ویل لعالم جهل تفسیرهها کلتعلموا تفسیر أبجد فإن فیه االعاجیب 
حدیث این است که از رسول خدا ص در مورد ابجد سؤال شد، حضرت فرمودند تفسیر ابجد را یاد 

 -، وای به حال عالمی که تفسیر آن را نداندباشد میبگیرید که در آن مطالب بسیار عجیبی 
ای نیز علم طرف آنکه از بین علمای اعالم مخالف دارد اما در  اگرچهآنچه ما میگوییم  هرحال به

الله علیه در اول انقالب  اعالم دیگری نیز مروج این علوم هستند، کما اینکه حضرت امام رحمت
، 51منجر به تعطیلی آن تفسیر گردید درنهایتی داشت که ی را شروع کردند که مخالفانتفسیر قرآن

النش یقینی است حال آیا تفسیری را که امام شروع کردند نعوذبالله باطل بود؟ لذا ما آنچه را که بط
در  چراکه نماییم میحکمت باشد را اخذ  بسا چهمنافاتی با شرع ندارد و  آنچه و کنیم نمیرا قبول 

: حکمت حقیقت فرماید میاست: رسول اکرم )ص(  واردشدهعصمت و طهارت  بیت اهل بیان
 داند میوارتر و خودش را از او سزا گیرد میگمشده مؤمن است. آن را هر جا و نزد هر کس پیدا کند 

دیدید ولو دست مشرک دیدید  هرکسیحکمت را دست  فرماید می. همچنین امام علی )ع( 50
مت، گمشده مؤمن است؛ پس آن را ک: حالسالم علیه یبگیرید که در دست او عاریه است. امام عل
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: السالم علیه یعل امام ترید. ه شما بدان سزاوارتر و شایستهکرا یباشد ز  کد گر چه نزد مشر ییبجو
: السالم علیه ی. امام عل52 مت، گمشده مؤمن است؛ پس، آن را گر چه از منافقان، فراگیریدکح
 ازآنجاوسته ناآرام است تا یو پ باشد مینه منافق یمت در سکرا حیباشد فراگیرید؛ ز  هرکجامت را کح

: فرمودند السالم علیه حیمسحضرت  .51 ردینار صاحب خود آرام گکنه مؤمن، در یدر س شده خارج
بد  یو بو  گیرید می، از نور آن بهره سوزد میه در دل شب با قطران )روغن بدبو( کد یابیب یاگر چراغ

د، یافتیه کمت را در هر که شما حکسته است ین شای، همچنشود نمیار شما کن یآن، مانع ا
دن یشکرون ی: بالسالم علیهالعابدین  زین امام .51 رغبتی او به آن، مانع شما نشود فراگیرید و بی

دم یرا پدرم فرمود: شنیر مشمار؛ ز یپست و حق یار کف را یثکهای  ان زبالهیاز م بها گران ید یمروار 
 یگاه واقعیآمیز، به عشق  قرار گرفتن در جا : سخن حکمتفرماید می السالم علیه امیرالمؤمنینه ک

ه بدان سزاوارتر و کنده شود و مؤمن کافرون یب که آنگاهتا  کند میتابی  نه منافق بییخود، در س
 اند گفتهاز این امور سخن  آنان کهاینکه  مخصوصاا  -.55 رباید و می شنود میتر است، آن را  شایسته

کنار رفته باشد و از صاحبان اصلی این  ها پردهبرای آنان  بسا چهو  باشند میالیت و ذوب در توحید 
 رزقنا و ایاکم.. 0 علوم علوم را دریافت کرده باشند

 و عدد اسماءالحسنی مورد در جمالیبیان ا جدول اسماءالحسنی:-52 قطره
 92.7.62 2 الله اسماء از یک هر خواص

خواص مداومت بر اسم با  عدد ترجمه اسمشمار 

                                      

 یما در کتاب نقطه در این رابطه توضیح داده 0
شود و علمای این  یمباشد، اثر ذکر با چله گرفتن چند برابر  یمبین اسم و اثر ارتباط بر قرار  2
روز با شرایط  04، یکی از روشهای متداول این است که اند نمودهی زیادی را بیان ها چلهفن 

 د ابجدش قرائت شود.خاصی آن اسم و ذکر به تعدا
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شرایط خاصی که باید به کتب  ه
منبع اسماء  -مفصل مراجعه کرد

 الله الحسنی
اشاره به  هو 1

 غایب
اهل -علم دین-یقینصاحب  11

 -نیازی و غنا بی -معرفت
جامع تمام  الله 3

 اسماء
مشاهده امور  –استجابت دعا  11

-کسب برکت –بلغم زدا  -شگفت
 تسخیرات -فتوحات و پیروزی

پیدا کردن  -دل نورانی -عزت 13 بسیط الواحد 9
 مهربان شدن دشمن-گم شده

رهایی از  -انقطاع از خلق 19 مجرد االحد 0
 -دیدن امور عجیب -کثرات

 کشف اسرار –ایمنی از عذاب قبر 
 -نیازی بی -رفع گرسنگی 190 نیاز بی الصمد 9

درد مار و  -حفظ از احتالم
 -اهل یقین -خوف و بیم -عقرب

 زیادی روزی
جلوگیری  -حاضر شدن غایب 92  االول 1

انقیاد و اطاعت  -از سقط بچه
 اضمحالل دشمن -خلق

عزت و  -غلبه بر خصم 141 فنابدون  اآلخر 2
 -صفای باطن -دوام کار -هیبت

بینایی -پی بردن به اسرار مکنونه
 -و باطن موجودات ظاهر به
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موجب شنیده  -استجابت دعا 114 شنوا السمیع 1
مردم  -شدن کالم در بین مردم

نامش به نیکی یاد  -مطاع او شوند
 شود

قساوت دفع  -کوری شبرفع  943 بیننده البصیر 3
بینایی در امور دنیا و  -قلب

رسیدن  -بینایی بر ضمایر -آخرت
 به مقصد

 -قوت قلب -غلبه بر خصم 910 توانا القدیر 14
جاه و  -دوام ملک -تسلط بر امور

 منزلت در نزد بزرگان -منصب
فنا  –غالب  القاهر 11

 کننده
بیرون رفتن دوستی دنیا از  941

صفای -غلبه بر دشمن -دل
نفرین بر -دفع هم و غم -باطن

 رد امانت-دشمن
صاحب قدر و  العلی 13

 شأن
برای  -منزلت وصاحب آبر  114

 -رفع فقر و قضای دین-دولت
پیروزی در -صلح در بین محاکمه

 مقام
،  االعلی 19 صاحب علو 

 رفعت
برگشتن  -محبوب قلوب شدن 111

شفا -حمل پسر-یسالمت بهمسافر 
 -از مریضی
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و بدون فنا  الباقی 10
 نابودی

 -دوام عمارت –طول عمر  119
 -استجابت دعا 

پدیدآورنده  البدیع 19
 کائنات

درست شدن  –کسب معرفت  11
استجابت دعا حتی  –کارها و امور 

 -کشف علوم غریبه  -...
 ینندهآفر  الباری 11

 خالیق
در امان ماندن پوسیده شدن  319

-خالصی از تنهایی –بدن در قبر 
 -تکثیر حیوانات -فرزند دار شدن

بستن زبان  -با مالئکه نشینی هم
-دیدن جمعیت ارواح -بدگو

-برگشت به منصب عزل شده
 برکت در عمر

 -صاحب کرم االکرم 12
 عفو

رسیدن به مقاصد دنیا و  311
 -حصول عزت و کرامت -آخرت

 –مقصد دنیا و آخرت رسیدن به 
 عزت و کرامت

پیدا بودن  الظاهر 11
 قدرت

114
1 

حفظ از  –غلبه بر دشمن 
ظهور امور پنهان و  -نابینایی
نورانی شدن دل از  -گمشده

 خواب غفلت
دور از فهم  الباطن 13

 خالیق
 -اطالع از اسرار مکنونه  13

رسیدن به مقام بلند و حیات  11 زنده الحی 34
ایمنی  –شفا از مریضی  –جاودان 
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مال  -طول عمر –کشت از آسیب 
محبوب  -روزی سخت -زیاد
مقبول الکالم شدن  -ها شدن دل

زنده  -یآسان بهتبدیل سختی  –
 شدن دل

دارای فعل  الحکیم 31
 محکم

پیدا  –زیادشدن کشت و زرع  21
راست آمدن  –نمودن حکمت 

دوام  -دانستن مجهوالت –کارها 
آسان شدن دشواری  -دولت مال

 -تنگی معیشت  –و رفع غربت 
 همهدانا به  العلیم 33

 اشیاء
اطالع بر  -فتوحات قلبیه 194

 -برآورده شدن حاجات -معارف
 –ها و خفیات اسرار  دقایق علم
 علم حکمت

 باوجودعفو  الحلیم 39
 قدرت

ت کشت و برک –ایمنی از خوف  11
 فروخوردن -آرامی دل -کشاورزی

 -ن خشم سلطانفرونشست -خشم
ایمنی از اخالق ذمیمه مانند کبر و 

 -مهربانی افراد –حسد بخل 
سخن  -محبوب خالیق شدن

 مقبول
کسی که از مهلکه خائف  331دارنده از  نگه الحفیظ 30
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و  آتشایمنی از غرق و  -است تلف
سایر مهلکات حتی حیوانات دریا و 

دوری از وساوس شیطان و  –زمین 
خوف از سلطان و بیم مار و عقرب 

مرگ دفعی و  –و خیاالت فاسد 
 ناگهانی

وجود از  الحق 39
 خودش

پیدا شدن  -خالصی از طلبکار 141
دل  –احقاق حق  -گمشده و غایب

کشف  –صفای باطن  –نورانی 
 ضمیر

 دانا به الحسیب 31
 موجودات

 -برآورده شدن حاجت –نجات  14
دفع شر  -تمام شدن امور پیچیده

دفع  -چینان و حاسدان سخن
ایمنی مال و فرزند  -دشمن قوی

مهربان  -ها ها و آسیب از نکبت
 -شدن سلطان

دارای صفات  الحمید 32
 نیکو

 –شدن اخالق ناپسند  برطرف 13
شدن حالت فحش به  برطرف

 -صالحشهرت به  -ایمان -تقوی
 -نعمت فراوان -محترم شدن

قبول  -برآورده شدن حاجت
مسرور -های سخت شدن دل

 -شهرت -شدن
گاهی ب 31 دانا و مهربان الحفی 31  ر ضمایرآ
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برای امور مهم و  –حفظ اوالد  343 کننده تربیت الرب 33
رفعت و جاه و  -استجابت دعا

رفع  -حشمت و محبت و قدرت
 -مکر

 -حق گردد یتموردعنا 331 رحمت عام الرحمن 94
دشمن  -مخلوقات دوست او شوند

قراری  بی -بر او مهربان شود
 حفظ -مطلوب

رحمت بر  الرحیم 91
 مؤمن

مهربانی  -حوایج دنیا و آخرت 391
شفای  -گشایش در کار -با خلق
حفظ از  –حصول محبت  -مریض
 شیطان

خالق و  الذاری 93
 آفریننده

استجابت دعا  -برگشتن غایب 311
ظاهر  –عالی  مراتب بهرسیدن  –

صاحب ریاست و  -شدن مرید
 حشمت

بسیار روزی  الرازق 99
 دهنده

باز شدن روزی دنیایی و  941
دور شدن  -برکت –اخروی و علوم 

حاصل –توانگری و دولت  -فقر
 شدن مقصود

مخصوص شعیب بوده که  913 دارنده نگه الرقیب 90
دفع  -شدند گوسفندان او حفظ می
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حفظ مال و  -شر دشمن قوی
 یالوع اهل

نجات  -خاضع شدن ظالم 311 مهربان الروءف 99
 -تسخیر انسان-مظلوم از حبس

 -حصول معرفت و بصیرت 331 بیننده الرائی 91
شفا و  -دوری از اخالق ذمیمه 191 منزه از عیب السالم 92

مهربان  -دفع آفاتسالمتی و 
 -ایمنی از بیماری -شدن دشمن

ایمن کننده  المومن 91
 از عذاب

 -ایمنی از شر جن و انس 191
حفظ از  -دوری از وسواس

حفظ از  -ظفر بر دشمن -شیطان
 -هیبت در نظر دشمن -شالم

شاهد  المهیمن 93
 امین-َنهانها

پیدا کردن صفت باطن برای  109
 -باطنیاسرار  -اطالع از حقایق 
 -صفای باطن -اطالع بر قلوب

 ثروت و غنا و دولت
غالب و  العزیز 04

 مستولی
کشف  -نیازی از خلق غنا و بی 30

 -عزت -اسرار کیمیا و سیمیا
 -شرافت و احترام -دولت عظیم
 -عزت دنیا و آخرت -منصب عالی

مهربان شدن دشمن  -ادای دین
فهم و حافظه و تقرب به  -مکار

دوری -پیروزی بر دشمن -سلطان
شکوه  -ن خوفشد بیرون -از بال
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 -اطاعت خلق -در نزد حکام
کننده نجبرا الجبار 01

دور از دسترس  -
 همگان

 -ایمنی از شر ستمکاران 341
خاضع شدن جن و  -درمان دردها

دوام سلطنت و مملکت  -انس
حفظ از مکار و حسود و  –نافع 
 ستم

بزرگ و  المتکبر 03
 باعظمت

 –بزرگی و رفعت و شوکت  113
 -عزت -خضوع متکبر و جبار

شفای  -خالصی از زندان
 فرزند صالح -مریض

پادشاه واجب  السید 09
 الطاعه

 -بزرگی و شرافت 20

عیب و  بی الُسّبوح 00
 نقص

 –دارا شدن صفات ملکی  21
صلوات خدا  -دوری از شر شیطان

 و مالئک را به همراه دارد
را  چیز همه الشهید 09

گواه حاضر کنار 
 هر موجود

 -اطالع از غیب 913

در  گو راست الصادق 01
 عمل وقول 

صفای  حصول صدق و 139
 -دوری از لغو-باطن

 پسند خالق الصانع 02
 کننده

 -استوار شدن صنعت  311
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منزه از  الطاهر 01
 صفات خالیق

حصول اخالق پسندیده و  319
 –رهایی از اخالق رذیله و پست 

 -تسخیر ارواح
دور از ظلم و  العدل 03

دارای فعل 
 محکم

 -اسرار الهی ینهخز دارا شدن  140

قدرتمندی  العفو 94
جهت  که بی
 انتقام نگیرد

 آمرزش گناهان و توفیق توبه 191

آمرزنده و  الغفور 91
 گناهان پوشاننده

131
1 

 -شدن وسواس برطرف
حفظ از بالها و  –آمرزش گناهان 

 -محو آثار سوء عمل زشت -ضرر
نیاز در  بی الغنی 93

 ذات
141

4 
غنا و دولت  –کثرت روزی 

 –تجارت سودمند  -حساب بی
 –خالصی از بلیات و ادای دین 

مقام استجابت  -دوری از فقر
علم و  -محبوب قلوب شدن -دعا

 -حکمت
فریادرس  الغیاث 99

 کس بی
191

1 
دوری از وحشت تنهایی و 

ات روا شدن  -خالصی از بلی 
رهایی از  -رفع سختی -حاجت

 عزت -ظالم
 کننده خلق الفاطر 90

 جدید
 -برآورده شدن مهمات 334

وارد  -حفظ از آفت -ییروا حاجت
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 شدن به بهشت ...
 -همتا بی آلفرد 99

 یگانه
 -خالصی از کثرت جماعت 310

انقطاع و  -برای طالب انزوا
 -خالصی از هجوم خلق

 -حکم کننده الفتاح 91
 خزاین یندهگشا

صفای  -ن حجابشد بیرون 013
باز شدن عالم  –قلب به نور علم 

رفع  -فتح عظیم در کارها -غیب
 -وسعت معاش -دولت -گرفتاری

 -فتح و نصرت بر دشمن
 شکافنده الفالق 92

ظلمت عدم به 
 نور

 پیدا شدن راه گمشده 311

 طول عمر و سالمت بدن 190 سابق بر همه القدیم 91
متصرف در  الملک 93

 نیاز عالم و بی
روا شدن  –دولت و سلطنت  34

حصول جاه و  -حوایج دنیا و آخرت
مقام پادشاهی و  –غنی و دولت 

 -بزرگی -سلطنت ظاهر و باطن
 -محبت خالیق -اسرار غیبیه

 -رزق و روزی
منزه از عیب  القدوس 14

 و نقص
 –پاک شدن باطن از رذایل  124

دوری از  –صفا و ثبات نفس 
 امداد مالئکه -وسوسه و مکر
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قدرتمند  القوی 11
 کامل

 -پیروزی -شر دشمن دفع 111
 قوت و توانایی

نزدیک به  القریب 13
 چیز همه

ایمنی از آفات و بلیات و  913
گشوده  -ها و آسانی امور دشواری

 شدن امور بسته
هستی از  القیوم 19

 خودش
)جدا شدن روح  -تصفیه قلب 191

 (باشد میاز بدن این بند از خودم 
تنگ  القابض 10

قبض -گیرنده
 کننده

برآورده شدن  -جالل و هیبت 349
دفع و هالکت و آواره  -حاجت

نجات از  -شدن دشمن
 قیامت های یسخت

بازکننده  الباسط 19
 روزی

–کثرت نعمت و حصول دولت  23
خواص -محبوب قلوب شدن

-رفع پریشانی و فقر-غریب
 -ن غمشد بیرون

 قاضی 11
 الحاجات

 براورنده
 حاجات

199
9 

 روا شدن حاجت

بزرگوار،  المجید 12
م  معظ 

 شفای دردها، نورانیت دل 92

 کنندهیاری  الولی 11
 مؤمنین

دوستی، ایمنی از دزد، ایمنی  01
از غرق و آتش و قهر سلطان و 

 عزل از منصب و بلیات
ایمنی از خوف، رسیدن به  101 انعام کننده المنان 13

نعمت، دفع تنگدستی و فقر، 
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 خواص غریبه، ادای قرض
مستولی بر  المحیط 24

 اشیاء
حصول معرفت، غلبه بر  12

 خالیق
آثار قدرت  المبین 21

 ظاهر
 محبت و احقاق حق 143

 ینندهآفر  المقیت 23
 خوراک

 رزق توسعه 994

 ینندهآفر  المصور 29
 صورتها

 فرزند پسر صالح برای نازا، 991

کثیر  الکریم 20
 الخیرات

روزی شدن از جایی که گمان  324
االکرم مراجعه  ، به اسمرود نمی
 شود

تر از  بزرگ الکبیر 29
 گمان

393  

کفایت امور مهم، دفع شر  111 کننده کفایت الکافی 21
 دشمنان

کاشف  22
 الضر

 کننده برطرف
 ضرر

109
3 

رفع هم و بیماری و فقر، 
 دعای گرفتار کننده اجابت

 انقطاع از خلق 141 همتا، َتک بی الوتر 21
بخش  روشنی النور 23

 انوار
باطن، دوام ملک،  یهتصف 391

بقای نام نیک، محبوبیت نزد 
 مردم
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بخشنده  الوهاب 14
 بدون عوض

 برطرفنیازی از خلق خدا،  بی 10
شدن فقر، این اسم کبریت احمر 

 است، پاسخ مثبت خالیق به او
پیروزی بر دشمن، برآورده  901 دهنده یاری الناصر 11

 شدن حاجات،
رحمت  الواسع 13

 فراگیر
 وسعت رزق و زیادی عمر، 192

دوست مردمی که با یکدیگر  34 دوست دارنده الودود 19
 اند، محبوب خالیق شدن دشمن

اطالع بر ضمایر افراد،  34 راهنما الهادی 10
 ها انکشاف حقیقت

 کنندهوفا  الوفی 19
 عهد

 راست آمدن وعده، زیادی مال 31

 و وکیل الوکیل 11
 کننده یتکفا

آتش و غرق، دفع ایمنی از  11
دشمن، تبدیل فقر به غنی، دوری 

 مار و عقرب،
باقی و مالک  الوارث 12

 اشیاء
 بقای نسل، روا شدن حاجت 242

مهربان و  الَبّر  11
 عطوف

 در امان ماندن فرزند از آفت، 343

 کنندهزنده  الباعث 13
 مردگان

 زنده شدن باطن و دل نورانی، 929

قبول توبه  التواب 34
 بندگان

قبولی توبه دفع وسوسه و آفت  043
 جن،
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 دفع صفت بخل، و پستی طبع 10 کثیر االنعام الجواد 31
عزیز و محترم شدن، حصول  29 سید و عظیم الجلیل 33

بزرگی و حشمت، رسیدن به تقرب 
 در نزد پادشاه،

گاه بر همه  الخبیر 39 آ
 امور

خبردار شدن توسط روحانیون  113
پنهانی، از امور پنهانی، علوم 

ایمنی از شر نفس و حسود و مکر 
دشمن، علم به ضمیر مردم و 

 اسرار پنهان
آفریننده  الخالق 30

 اشیاء
رسیدن به علوم حکیمه و  291

معارف الهی و دقایق معانی، قبول 
 دعا،

 خیر 39
 الناصرین

بهترین یاری 
 کننده

130
3 

 غلبه بر دشمن

مالئکه و صفای باطن دیدن  19 جزا دهنده الدیان 31
رجال الغیب، رد امانت، بازگشت 

 غایب،
ایمنی از مکر خالیق، دفع غم  931 جزا دهنده الشکور 32

و کدورت، وسعت معیشت، صفای 
باطن پاکی دل از غل  و غش و 

 حقد
حصول جاه و عظمت و هیبت 143 بزرگوار العظیم 31
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و شوکت در نزد خالیق، ادای  4
دین، وسعت در روزی لطیف شدن 

 غضبناک
نیکی کننده،  الطیف 33

عالم به غوامض 
 اشیاء

وسعت رزق و روزی، ایمنی از  133
 غصه و غم، شفا از بیماری

 

 92.7.69تاریخ  والیت جدول-57 قطره

عدد کنیه ابوالقاسم  301عدد ابوالقاسم  لقب 33عدد  صل الله علیه و آله و سلم نام محمد
زهر، زن یهودی توسل  شهادت 39سال رهبری  19 یزندگ 31عدد علیها  الله سالممادر آمنه  301

 خاص اطاعت و رضایت خداوند
 مادر فاطمه 191عدد  کنیه ابوالحسن 1094عدد  لقب مرتضی 114عدد  السالم علیهنام علی 

 لعنت سال شهادت توسط شمشیر ابن ملجم 94سال رهبری  19زندگی  199عدد  علیها الله سالم
 توسل خاص انتقام از دشمن، کسب علم الله علیه

مادر  111االئمه عدد  ام یهکن 393عدد  لقب خیرالنساء 199عدد علیها السالم نام فاطمه 
ل  سال رهبری ... سال شهادت توسط ضربات قنفذ 11زندگی  133عدد علیها  الله سالم خدیجه

 توسل خاص اطاعت و رضایت خداوند
 مادر فاطمه 141عدد  کنیه ابو محمد 099عدد  ب مجتبیلق 111عدد  السالم علیه نام حسن

سال شهادت توسط زهر جعده توسل خاص  14سال رهبری  02زندگی  199عدد  علیها الله سالم
 اطاعت و رضایت خداوند

مادر  191کنیه ابوعبدالله عدد  019عدد  یدالشهداسلقب  131عدد  السالم علیهنام حسین 
توسل  سال شهادت توسط شمر 11سال رهبری  92زندگی  199عدد علیها  الله سالم فاطمه

 خاص اطاعت و رضایت خداوند
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مادر  141کنیه ابومحمد عدد  399عدد  العابدین ینز  لقب 114عدد  السالم علیهنام علی 
 سال شهادت توسط زهر هشام 93سال رهبری  91زندگی  910عدد علیها  الله سالمشهربانو 

 و شیطانتوسل خاص مقابله با ظالم 
 مادر فاطمه 913کنیه ابوجعفر عدد  949لقب باقر عدد  33عدد  السالم علیه نام محمد

سال شهادت توسط زهر ابراهیم توسل  13سال رهبری  92زندگی  199عدد  علیها الله سالم
 خاص امور آخرت

 مادر ام فروه 191ابوعبدالله عدد  یهکن 139لقب صادق عدد  999عدد  السالم علیه نام جعفر
شهادت توسط زهر منصور توسل خاص  سال 30رهبری  سال 19زندگی  993عدد  علیها الله سالم

 امور آخرت
 مادر حمیده 191عدد  کنیه ابوالحسن 311لقب کاظم عدد  111عدد  السالم علیه نام موسی

توسط زهر هارون توسل خاص  سال شهادت 99سال رهبری  99زندگی  12عدد  علیها الله سالم
 برای بیماری و شفا

 مادر نجمه 191عدد  کنیه ابوالحسن 1441عدد  لقب رضا 114عدد  السالم علیه نام علی
سال شهادت توسط زهر مأمون توسل خاص  34سال رهبری  99زندگی  31عدد  علیها الله سالم

 نجات مشکالت انواع سفرها
مادر خیزران  913عدد  کنیه ابوجعفر 10عدد  وادلقب ج 33عدد  السالم علیه نام محمد

سال شهادت توسط دختر مأمون توسل  12سال رهبری  39زندگی  111عدد  علیها الله سالم
 خاص وسعت رزق و روزی

 مادر سمانه 191کنیه ابوالحسن عدد  34لقب هادی عدد  114عدد  السالم علیه نام علی
توسل خاص امور  سال شهادت توسط متوکل 99رهبری سال  09زندگی  191عدد  علیها الله سالم

 معنوی و عبادت
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 مادر حدیثه 141عدد  کنیه ابومحمد 914لقب عسکری عدد  111عدد  السالم علیه نام حسن
سال شهادت توسط معتمد توسل خاص امور  1سال رهبری  31زندگی  932عدد  علیها الله سالم
 آخرتی

عدد  کنیه ابوالقاسم 93عدد  مهدی لقب 33عدد  شریفعجل الله تعالی فرجه ال د م ح منام 
 ق سال شهادت ولی ه 314ری از سال سال رهب 919عدد  علیها الله سالم مادر نرجس 301

توسل  .است، آنچه مختار ماست اینکه ظالمی نیست که بخواهد او عج را شهید کند یاختالف
 خاص تمامی حاجات و نیازها

 92.7.35 سالی خشکنشدن  برطرفو  بارانبارش  -58 قطره

بیرون کرده است و یا بیرون خواهد کرد،  سالی خشککنونی ما را از  های باران کنیم میما فکر 
خوبی  های باران( که در ابتدای سال 31های مختلفی را تهیه نمودم که امسال )سال  بنده گزارش

 بااینکه، و باغدارها عنوان کردند دامدارانآمد ولی تأثیری بر روی کشاورزی ما نداشته و کشاورزان و 
هستند، دلیل  آبهای ما کم  و قنات ها چاهما تأثیری نداشت و همچنان  آبآمد ولی بر روی  باران

که تنها خرابی به همراه دارد،  یبارانکه برکت است و  یباراندو نوع داریم  باراناین مطلب این است 
برکت بود؟ برای مؤمن برکت  یختفرور  آسماناز و جوشید حضرت نوح از زمین زمان آیا آبی که در 

ی داریم که عذاب است، یعنی در های بارانکاران عذاب بود، در الگوهای آخرالزمانی  و برای گنه
برد، درخت و خانه را از  ولی خرابی به همراه دارد، زمین را از بین می آید یم باران سالی خشکزمان 

برجاست،  سالی خشکگیرد، ولی همچنان  را می ها انسان جان، اندازد میبرد، سیل به راه  بین می
شناسی است که به آن فرونشست زمین میگویند،  دلیل این مطلب این است که فرایندی در زمین

 گونه اینساده  صورت به، دهیم میدر لسان دینی به این مطلب َخسف میگویند که بعداا توضیح 
، نشست خاک یعنی فشرده شدن خاک کند میطوالنی خاک نشست  سالی خشکاست که: در اثر 

 مثالا  شود می، لذا حجم خاک پایین میاید، در اینجا خاک سفت شود میبین خاک ُپر  یها روزنهکه 
، چون چند اتفاق دهد می، وقتی خاک چنین شد، حاصلخیزی خود را از دست شود میمثل سنگ 

داخل خاک نیز  زندهموجودات  آبی بیو در اثر  رسد نمیافتاده یکی اینکه به داخل خاک هوا 
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، میرد میخاک در اینجا  دهد میمعدنیات خود را نیز از دست در اینجا خاک  میرند می
که  رساند می ییجا به، این روند کار را داده ازدستخاک برکت خود را  گویند یمکشاورزان 

 باران، در این حالت اگر شود میو داخل زمین  کند میمردن خاک عمق پیدا سانت سانت 
بیاید ضریب نفوذ در زمین نخواهد داشت، لذا  باراندر زمین نفوذ کند، لذا اگر  تواند نمیبیاید دیگر 

و  شود میو خرابی به بار میاورد و دوباره بخار  شود میمیاید ولی نفوذ نداریم، لذا سیل جاری  باران
ُء َوَبِرَح عج آمده است زمان ، در دعای مربوط به آقا امام رود میبه آسمان 

َّ
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ُء َواْنَکَشَف ال

َّ
فا

َ
خ

ْ
خدایا بزرگ  56 ال

ن )بر ما( تنگ شد و کار برافتاد و زمی یو پرده از رو  یو آشکار شد راز پنهان یشد بال و گرفتار 
داشته باشد اما یکی از  تواند میاین متن تأویل و تفسیرهای مختلفی  اگرچه -کرد یآسمان خوددار 

، حجم خاک پایین آمده، زمین سفت شده تنگآن مباحث مربوط به بحث خودمان است که زمین 
ببارد چون زمین  همباران  هرحال بهبارد و این بالی عظیمی است،  نمی همآسمان شده و 

، شود نمی آبزیرزمینی پر  یها سفره، لذا کند نمیِسفت شده به داخل زمین نفوذ 
 دهد میکشورهایی است که خاک خود را از دست  ترین یعسر از بیشترین و ایران 

خود را نیز از  زیرزمینیفسیلی  یها سفرهو  باشد نمیو دیگر این خاک حاصلخیز 
 .دهد میدست 

 92.8.1ایران در  سالی خشکتحلیلی از -59 قطره

چرا در تنها مملکتی که مدل حکومتی الهی این بحث بحثی طوالنی و جنجالی دارد، 
 توانیم نمی؟ ما که معتقد به غیب و جریانات غیبی هستیم شده است سالی خشکدارد 

ما ، بلکه عنصر غیب است که جریانات مادی را ورق میزند، عنصر غیب را در نظر نگیریم
، اعتقاد ما این است خورد رقم می ازآنجاّر شب قدر داریم که تقدیرات اعتقادات به ِس 

فکر نکند  گونه اینبیت عصمت و طهارت ارتباط دارد، کسی اگر  به خداوند عالم و اهل سالی خشک
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ایران گناه کالن سبب شد بنده بر این است که  یدهقعباید اسم اسالم را از روی خود بردارد، 
، این جریان بعد از قطعنامه شدت گرفت جریانات از جام زهر کالن گردد سالی خشکوارد 

از طریق غیرعادی است که همگان را  سالی خشکاین جریان بعد از رفع  بازشده) شود میشروع 
را تحقیق ایران در  سالی خشکشدت  های سالشاءالله( اهل تحقیق  به تکاپو خواهد انداخت ان

، شود می، جام سر کشیده شود می، امام به همراه تعداد معدودی تنها یابند یمنمایند این مطلب را 
انقالب و شعار جنگ جنگ  های آرمان، شود میاختالف طبقاتی شروع نماید،  امام رحلت می

 زراندوزیمسئولین به فکر ، شود میتا رفع کل فتنه از جهان به شعارهای دیگر تبدیل 
اسالمی است، بین  جامعهو هیچ قدرتی جلودار آنان نیست، مردم نگاهشان به عاملین  افتند یم

زیرا  ،شود میجامعه دچار وارونگی فرهنگی ، افتد یممردم و مسئولین دوری و جدایی 
، منصب برای اهلش شود می تر یغن، فقیر فقیرتر و غنی مردم بر دین ُملوک خود هستند

در اینجا ظلم اجتماعی  کند می، به اسم اسالم گناه رواج پیدا شود می، پس گناه زیاد شود میُطعمه 
نماید، روند  می سالی خشکو جامعه را دچار  کند میو در اینجا خدا خشم  شود میمسئولین زیاد 

دارند اما  و مردم را راضی نگه است که مدیران جامعه باید جامعه را اداره کنند گونه این سالی خشک
، خداوند مدیران آید برنمیمردم نیز کاری  و از دست شود میبیند به اسم دین گناه  زمانی که خدا می

مشکل  سالی خشکو  شود می سالی خشککشد یعنی جامعه دچار  جامعه را به چالش می
نارضایتی عمومی حرکت به  یجهنتآن نارضایتی عمومی را به همراه دارد که  یجهنتاقتصادی و 

، پس زمانی که تغییر نظام گاهی تند است و گاهی نرمکه  باشد میسمت تغییر نظام 
تا این نعمت  کند میوسایل تغییر نظام را مهیا  سالی خشک واسطه بهمردان ظلم کنند خداوند  دولت

ء الله در جامعه است، این تجلی اسما سالی خشک ادامهرا از دست آنان بگیرد، این روال عادی 
( ولی شود می)بعداا توضیح داده  کند میاست که دائماا خداوند در جامعه اسمی بعد از اسمی تجلی 

 اعالم 
ً
بنده در اینجا به یک معجزه الهی اعتقاددارم که تمام امور  کنم میرسما

های منافقی است که درون  و غرق شدن تمامی نفوذی آبو آن آمدن  کند میعادی را متحول 
 گاه هیچدارم و اگر اعتقاد نداشتم  و دل به این نظام اعتقاد جانبا بنده چراکه، اند کردهنظام النه 

اصلی تغییر در حکومت اسالمی و طی  نقطهرا که  یتیپراهماقدامی به این  نظام بهبرای کمک 
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دادم، حال ممکن است کسانی فهمیده و یا  نظام قرار نمی نمودن پیچ تاریخی است را در اختیار
بنده  دهم مینافهمیده بر من خرده بگیرند که چرا این مطلب را در مورد مسئولین گفتی، توضیح 

ما در سطوح باالی  قطعاا ، کنند میتأیید آن را  نظام بهکه تمامی معتقدین  ام کردهامری کلی را بیان 
منافق  محبِّ دنیا که به فکر  شکم و امیال خود هستند داریم که  وابستهحکومت افراد فاسد  نفوذی  

تأثیرگذار و کماکان در پی پیشبرد اهداف خود هستند، اگر کسی قبول ندارد پاسخ دهد:  متأسفانه
انی ند؟ چگونه و چه کسی نظام جای داد( را در سطوح باالها یریکشم) ها یکالهچه کسانی 
ما را به  یا هستهگذاری در حزب ریاست جمهوری بودند؟ چه کسانی اسناد انرژی  عامل بمب

ها دادند؟ سعید امامی خوب بود و یا بد؟ اگر بد بود چرا در آن منصب بود؟ اگر خوب بود  غربی
میگوییم ناراحت  آنچه در اینترنت هم موجود است چگونه به بیرون رسوخ کرد؟ از اینکه درد را

 نامه وصیتآن  جملهجمله به  57؟گوید خود چه می نامه یتوصی در نباشید، ببینید شهید الجورد
آیا قرآن  ؟اند کردهالله و رهبر انقالب در مورد نفوذ کم مطلب بیان  دارد، آیا حضرت روح تأملجای 

دولت  یما نتوانسته گاه هیچولی  یما کردهکم هشدار داده است، حقیقت این است که انقالب 
، پس دولت با باشد میدر بین مسئولین  14اسالمی تشکیل دهیم، این بیان رهبر انقالب در سال 

است را همراه  سالی خشکمدل اسالمی اداره نشده ولی اسم اسالم هست و این عذاب خدا که 
 فرماید میروایت  در گردد میدارد، یا باید با اسم اسالم اسالمی حکومت کرد و اال خدا وارد عمل 

 ،58الملک یبقی مع الکفر و الیبقی مع الظلمماند،  ماند ولی با ظلم نمی حکومت با کفر می
 .ماند اما با ظلم دوامی نخواهد داشت سلطنت با کفر باقی می

 92.8.1 در روایات سالی خشکگناه حاکمان و -25 قطره

د: هرگاه زنا فاش شود، زلزله ینماامام صادق )ع(: هرگاه چهار چیز فاش شود، چهار چیز رخ  
ی و مان در داور کهرگاه حا ان نابود گردند؛ ویات منع شود، چهارپاکد؛ و هرگاه از ز یرخ نما

افت ی؛ و هرگاه اهل ذمه مورد ضداشته شودآسمان باز  باراننند، کستم  قضاوت
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 یالله )ص(: همانا خدا رسول .1روز گردندیان بر مسلمانان پکرند، مشر یقرار گ
امبرانشان بازداشت؛ یپ دربارهشان  یشیل به خاطر بداندیاسرائ یرا از بن باران یها قطره وتعالی تبارک

شان با علی بن ابیطالب  یرا از این امت به خاطر دشمن باران یها همانا او قطره و
منع شود و هرگاه  بارانگویند،  هرگاه مسئولین دروغامام رضا )ع(:  .2)ع( بازدارد

. امام 59رندیان بمیات منع شود، چهار پاکو هرگاه از ز ند، دولت سست گردد کپادشاه ستم 
ار کند، اگر خواص کفر نکیمردم! همانا خداوند متعال عوام را به خاطر گناه خواص  علی )ع(:

جام دهد ارا انکآش رار کار منکاگر خواص انجام دهد.  یر را بدون اطالع عوام در پنهانکمن
خدای متعال  یهناحر ندهد، هر دو گروه سزاوار بال و گرفتاری از ییو عوام آن را تغ

گیریم که اگر مسئولین حکومت را نعمت ندانند خدا آن جامعه را دچار  نتیجه می .3شوند یم
مسئولین را فراهم  یبرکنار اسباب  سالی خشکنماید تحلیل ما این است که خدا با  می سالی خشک

قتی ونداشته باشند چیزی ندارند، فعالیت اقتصادی ندارند  آبدر حکومت  مسئولیناگر میاورد، 
نارضایتی اجتماعی و  چراکه ،کند میه به سمت تغییر حکومت حرکت فعالیت اقتصادی نباشد جامع

باید مسئولین توبه کنند که این توبه  سریعاا بنده بر این است که  یدهعقگیرد، لذا  آشوب شکل می
ی پیدا  با مردم ارتباط  باید ،دانند میهمه  ازآنچه ها آن، اول توبه کند میسلسله وار به جامعه تسر 

مسئولین را ببینیم ولی ....، آیا مسئولین نباید با  کشیم میداشته باشید، ما چند سال است زحمت 
سال برای  همه اینتوبه کنند، چرا در  تدبیری یبد از گناه مردم ارتباط داشته باشند؟ مسئولین بای

آمدیم و  به دنیاما جاهل  همه؟ مسئولین محترم یدا برنداشتهقدمی اساسی  سالی خشکرفع 
علم داشته باشیم، شاید خدا علم و هدایت  سلیمانی را در خبر هدهدی  یا ذرهنیز شاید  اکنون هم

و سلیمانی را موعظه نصیحت کند؟ امور دیروز  یا مورچه یلهوس بهقرار داده باشد، شاید خداوند 
در حال ویران نمودن  سالی خشکما دست دولت و دولتمردان بوده و کار به اینجا رسیده که  زو ر ام

                                      
 (1011ح  930ص  1)من الیحضره الفقیه: ج  0

 (943ص  39210)بحار األنوار: ج  2
 (1ح  933ص  3)علل الشرائع: ج  1
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راه نجات از  اید دانسته می تاکنونغیر  آنچه  وسیله بهاست، آقایان دولتی شاید خداوند  چیز همه
شما در حل  یندهآراه  ،است گونه این دهم میرا قرار داده باشد که بنده شهادت  سالی خشک
پیموده شده توسط شما ما را به اینجا  گذشتهکنونی چیزی جز راه گذشته نیست و راه  های بحران

ْعنا خود را تغییر دهید.  های روشو  ها راه سریعاا رسانده، پس برای تغییر وضعیت  هم َمتِّ
ّ
الل

ْسماع
َ
ِتنابا وَّ

ُ
ْبصاِرنا و ق

َ
 مند بهرهو نیرویمان برخوردار و  ها چشمو  ها گوشخدایا ما را از  نا َو ا

 بگردان.

 92.15.13 در مدت کوتاه چکار بکنیم؟ سالی خشکبرای رفع -21 قطره

را  ها قطرهرسانی کنیم، لذا  ، باید اطالعیما کرده اشاره 19 یقطر مخاطبین را در  یفهوظ
گاه شوند و قرار  آقایکنید تا اگر جناب  پخش  زنده برنامهدکتر روحانی از مباحث ما مطلع نیستند آ

 بعدازآنیک را به همه نشان دهیم تا همه یقین کنند و  وتلویزیونی را بگذارند تا ما در آنجا لوح د
دکتر روحانی  آقایدر عرض چند ماه همه بسیج شوند، ما در صداقت جناب  سالی خشکبرای رفع 

مسیر را اشتباه رفتند، وقت دولت و ملت بیهوده هدر رفت و ایشان شکی نداریم ولی باید بدانیم 
چهار سال ما به بیراهه رفتیم و همگان دیدیم که بر جام شکست و آبی برای ما درون آن جام نبود 

دکتر  آقایجناب ما دوست و یار  هرحال بهبلکه بهتر بگویم درون آن جام، زهری کشنده بود. 
و کار و اشتغال و ثروت حالل و  ونان آبروحانی و دولت هستیم، جامی که برای ملت و دولت 

ها نیست، آن جام همدلی  اقتدار و سربلندی و رضایتمندی عمومی را به همراه دارد مذاکره با غربی
 ِی  برنامه باشد، برجام  واقعی: آب، آن جام جامی است که درون آن است یخودو دوستی با 

، رساند می جا همهدر عرض چند ماه به  سریعاا را  آباست که  ملکوتی رسانی آبرهایِی جامِع 
است، این اقدام مشترک اقدام مشترک با  جامع اقدام مشترک برنامهاگر هم معنای بر جام: 

 یما رفته، مسیر را اشتباه دارند برنمیتا ما را اسیر و ذلیل نکنند دست از سر ما  ها آنها نیست،  غربی
روحانی است، قرار بود بر جام  آقای عهدهبر  سالی خشکاصالح کنیم، مسئولیت  سریعاا باید 
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 آقای، شود میبیشتر  روز روزبهکند، ولی نکرد و مشکالت بیشتر شد و بدانید  برطرفمشکالت را 
را به ایران  سالی خشکشماست، آیا  عهدهتا جایی که به مرز تجزیه برسد به ایران روحانی رسیدن  

که  ییها قتلشما نیستید؟ مسئول  سالی خشک؟ آیا مسئول بر طرق کردن رساند نمیمرز تجزیه 
ما را به  آبچه کسی خواهد بود؟ آیا نبود  عهدهبه  شود میاز نبود آذوقه ایجاد  ناامنی واسطه به

عمومی  های بیماریو تعطیلی کارخانجات،  رساند، گرانی و قتل و ناامنی ناامنی و نبود آذوقه نمی
روستاها از سکنه، ویرانی کشاورزی و دامداری و  یهتخلواگیردار، وابستگی غذایی به خارج، 

باغداری، مرگ خاک، طالق و باال رفتن سن ازدواج، کمی درآمد و فساد و فحشا و خودفروشی، 
 کرده یلتحصب از افراد جانری امهاجرت ایرانی به خارج برای خودفروشی و کسب درآمد، بیگا

ایرانی، رکود بازار و تورم و روی آوردن مردم به قاچاق کاال و رواج تولید و ترانزیت مواد مخدر و نبود 
 دانند میمشکالت ُخرد و کالنی که همه  همهزندگی برای اقشار مختلف مردم و  یهاولمایحتاج 

شما و دولت محترم است، هنوز شما بعد از  سالی خشکاست و مسئول  سالی خشک واسطه به
و این یعنی هیچ  یدا ننمودهترین وزیر خود را معرفی  و اصلی ترین مهمگذشتن چند ماه 

 غدهدر حال رشد است و این بدان معناست که  سالی خشک، یدا ننمودهوزیری را معرفی 
که  رساند یم، این غده ما را بجایی تر شدن است حال بزرگ در ملی کشندهسرطانی 

قسمتی از جامعه و شویم  ، بله ما با این روال مجبور میشویم مجبوریم به قطع عضو می
این روند  ادامهبا  آیا، این هشدار جدی است که خریداری کنیم آبزمینمان را بدهیم و 

چیزی نیست  ها این ننگین ترکمن چای و گلستان تکرار شدنی نیست؟ یها عهدنامه
مردان مورد وثوق  حتی دولت ها سالآن چیزی است که  همه ها اینکه تنها من بگویم، 

 ،دهم میجناب دکتر عیسی کالنتری مراجعه  یها گفتهبه  شماراتنها  شما نیز میگویند
تلخ است اما این تلخی شیرینی سالمتی و  دهیم میروحانی جامی که ما به شما پیشنهاد  آقای

( به استاندار محترم قم نکاتی را عرض کردم، اما پاسخ 31.2.31نجات را به دنبال دارد، دیشب )
مراتب باید حفظ شود و ...  که در جریان مباحث بنده بود این بود که سلسلهایشان یکی از همراهان 

شناسد،  مراتب نمی ، اینجا سلسلهدهم مینجام داده و انجام دهم ا توانستم میمن تمام کاری را که 
انجام دهد، یا حرف ما را با دلیل و  تواند میایم که باید هر که هر کاری  ی عظیم واردشدهدرخطر ما 
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برهان رد نمایید که میدانیم توانایی این مطلب وجود ندارد، یا اینکه شرایط را فراهم کنید تا ما 
دار او  چوبهالله ظلم شد و بسیاری در پایین  در حق شیخ فضل 1311ید مطلب را اثبات کنیم، بدان

میلیون نفر در اثر  11بود دچار مرگ حداقل  طرف بیکه در جنگ ایران م  1331کف زدند ولی در 
وهوی  روحانی کلماتی که میگویم امور حقی است که اگر در های آقایگردید،  سالی خشک

و آبی و نه  و غذازمان برای بازگشت نه توانی وجود دارد و نه  تبلیغات ذبح شود، در فردایی خشک
ْوِد ما را جدی بگیرید.  یها قطره...، پس 

َ
ْت أ

َ
َسال

َ
َماِء َماًء ف  ِمَن السَّ

َ
ْنَزل

َ
از  1 به قدرهاة  یأ

 61 ش خودشان روان شدندیگنجا اندازه به هایی رودخانهفرو فرستاد پس  یآسمان آب

 92.8.2 سالی خشک، گناه و سالی خشکچند روایت در مورد -26 قطره

گر یاز سال د تر بارانکم  یچ سالی: هفرمود میدم که یاز امام باقر )ع( شن گوید میحمزه ابو
مرتکب گناهان شوند،  یچون مردم، فرستد میکه خواهد  جایی بهرا  بارانست و خدا ین

و  بگرداند ها آنمقدر فرموده، از  ها آن یرا که در آن سال برا یبارانعزوجل  یخدا
 باتقواافت نشد که اهل آن ی ای منطقهاما اگر  فرستد میکه گناه نکرده باشند،  یگرانید یآن را برا

ز آمده است: یفرستد. در بحاراالنوار ن یم ها کوهاها و یو در  ها بیابان سوی بهرا  بارانباشند خداوند 
. کنم میمبتال  یباشد، من فقط گنهکاران را به قحط یمحمد، از امت تو هر کس گرفتار قحط یا

ز یبن مسلم ن محمد به من پناهنده شوند. یکجا، اند شده یکه گرفتار قحط هایی آنپس همه 
را از رزق محروم انسان : همانا گناه کردن، فرمود میدم که یاز امام صادق )ع( شن گوید می
 فروشی کماست،  بارانکه مانع نزول  یگناهان: از فرماید میباقر )ع(  امام .کند می

که فروشندگان در  هرزمانیرسول خدا )ص( فرموده است  فرماید می)ع(  امیرالمؤمنین، است
و کمبود نعمت  سالی خشککنند، خداوند اهل آنجا را با  فروشی کمک منطقه ی

 بارانز مانع نزول یندادن زکات نت آمده است که ین روایدر ا نیهمچن .کند میعذاب 
که مردم از دادن زکات ممانعت ورزند،  یزمان. رسول خدا )ص( فرموده است است یاله

                                      
 12رعد  0
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 امیرالمؤمنین .گیرد میو معادن خود را از مردم  ها میوهو  یز برکات کشاورز ین نیزم
بند یپا یژگیامت من به پنج و که مادامیشان فرمود: یکه ا کند می)ع( از رسول خدا )ص( نقل 

فاصله گرفتند به  ها آناز  هرکداماگر از اما  برند میبه سر  خیروبرکتدر  دائماا باشند، 
جاد یو ا یاز مهرورز  اند عبارت یژگیپنج و نیا .دچار خواهد شد سالی خشکو  یقحط

. رسول خدا نمازو به پا داشتن  داری میهماناز حرام،  ی، دور داری امانتگر، یکدین یمحبت ب
 یطانیشایشان ه دلزاد اما یچهره آدم ها آنکه چهره  آید میبر مردم  ی: زمانکند می)ص( نقل 

 ها آناز  یمرتکب شوند کس ی، هر کار خالفاند خونریزی یکه در پ هایی گرگاست، همانند 
به تو  یصحبت شو  هم ها آنبت دهند اگر با یفر  یکن یرا همراه ها آن. اگر کند نمیممانعت 

بت کنند. سنت مرا بدعت و بدعت خود را سنت من یتو را غ یجدا شو  ها آنو اگر از  گویند دروغ
ف و یتضع ها آنن یدر ب مؤمن. بردبار را ستمکار و ستمکار را بردبار خوانند. شمارند می

و زنانشان بدکاره شده و  کار خالف. فرزندانشان گیرد میم قرار یشخص فاسق مورد تعظ
و همرنگ  ی. پناه بردن به آنان خوار کنند نمیاز منکر  یو نه معروف امربهرا  ها آن هم یرمردانپ

خداوند زمان در آن . شود میز فقر محسوب یکردن از آنان ن درخواستشدن با آنان ذلت و 
بر  زمان بارانر از یو در غ گیرد می ها آنخود از زمان آسمان را در  بارانقطرات 

ب )ع( فرمود: من ی: خداوند به حضرت شعفرماید می یثیز در حدیامام باقر )ع( ن .بارد میآنان 
هزار نفر از افراد  14هزار نفر از آنان گناهکار و  04که  کنم میصد هزار نفر از قوم تو را عذاب 

را  داران یندست اما ین یا گناهکاران بحثیب )ع( عرض کرد: خدایهستند. حضرت شع دار یند
ز با گناهکاران مدارا کرده و در کنار خشم من بر یرا آنان نیخداوند فرمود: ز  ؟کنی میچرا عذاب 

است  شده نقل( از رسول خدا )ص( کنند نمیاز منکر  یو نه معروف امربه. )گیرند نمیخشم  ها آن
اور هم باشند در یاز منکر کرده و در تقوا  یو نه معروف امربهامت من  که مادامی: ندکه فرمود
به  کس هیچن یو در آسمان و زم جداشده ها آنن نکردند برکات از یقرار دارند اما اگر چن خیروبرکت

هم المطر و حبس عنهم کثره یرا ارسل علیخ به قوماذا اراد الله . "آید نمیآنان  یار ی
. 60احیهم کثره الر یشرا حبس عنهم المطر و ارسل عل به قوماح و اذا اراد الله یالر 

 گیرد می ها آند را از یشد یفرستاده و بادها باران ها آن یرا بخواهد برا یخداوند صالح قومهرگاه 
د را روانه یشد یگرفته و در مقابل بادها ها آنرا از  بارانرا داشته باشد  یاما اگر قصد عذاب قوم

 بارانابان رفته و نماز یبن عمران )ع( به همراه قوم خود به ب یحضرت موس یزمان ".کند میانجا 
را یز  کنم نمیمستجاب  شمارا ی: دعافرماید میل نازل شد و عرض کرد خداوند یخواندند اما جبرئ

 62 .کند میجاد ین افراد اختالف ایاست که ب ینچ سخنک نفر ین شما یدر ب
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 92.8.7 سالی خشکتحلیلی بر ارتباط گناه با  -23 قطره

، باشد می های الهی شیوع گناه در حکومت سالی خشکیکی از دالیل اصلی در مورد 
شیوع پیدا کرد، سلسله وار این گناه  ها گناه در سطوح باالیی حکومتکه وقتی  یما گفته قبالا 
مردم ، شود میو هر فرد به تناسب حال خود وارد گناه  شود میپایین جامعه نیز جاری  های یهال در 

، در اینجا خداوند برای اینکه جلوی روال گناه را بگیرد آنان را بر دین بزرگان خود هستند
، ولی گیر است همه سالی خشکعذاب ، نماید تا توبه کنند مشکالتی می دچار

کنید  کردند، شما فکر می ی بود که گناه نمیایمانمردم به این مسئله کمتر توجه دارند، اگر  متأسفانه
ی به ایمان، اگر و گناه ارتباطی قائل باشند یسال خشکچند درصد از مسئولین ما بین 

، چرا در جامعه ما برای ربا جنگ باخداسترفتند،  این مسئله بود که اصالا سراغ گناه نمی
بازی، تحریف دین، دوستی با  ، دنیاطلبی، دروغ، پارتیشود نمیجلوگیری از ربا اقدامی عملی انجام 

گناه در اثر تکرار کبیره گناه است،  ها ایندشمنان خدا و دشمنی با دوستان خدا و ... تمامی 
داشته  هم یمانااگر انجام دهندگان گناه خود ادعای اینکه  مخصوصاا ، شود می

 ترین بزرگ، یکی از مردم توبه کنندتا شاید  کند میبال را نازل ، در اینجا خداوند باشند
گیرد،  که این گناه افراد خوب جامعه را میو نهی از منکر است  معروف امربهگناهان ترک 

و در اینجا بالی  شوند میکار  و نهی از منکر خود گنه معروف امربهافراد خوب در اثر ترک 
گیرد، در  و نهی از منکر کرده است را می معروف امربهرا که ترک  یمؤمنکار و  گناه سالی خشک

به بزرگان تصمیم کنونی هیچ نگوییم بهتر است، اما تنها  جامعهرابطه با شیوع گناه در سطح 
در گناه بسیاری از فسادهای اهل ، ای بزرگان بدانید که دهیم میگیر نظام هشداری 

ها و ... شما  ها و حالل شدن حرام فساد از دزدی، فحشا، قتل، حرام شدن حالل
شاید آن گناهان به ذهن شما نیز خطور نکرده باشد، حضرت علی  اگرچه شریک هستید،

و  مگر آنکه زمامداران اصالح گردند گردند ینمپس مردمان اصالح : فرماید می
فرمایند:  در جای دیگر می .61شوند ینمزمامداران نیز جز با استقامت و درستکاری مردم اصالح 

من بیم آن دارم که نابخردان و نابکاران زمام امور این ملت را به دست آرند و مال 
گردانند و بندگان او را بردگان خود قرار دهند و با صالحان به  دست به دستخدا را 

بعضی از  نابخردیگناه  -تمام-61دشمنی برخیزند و فاسقان را حزب خود قرار دهند
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، بعضی از باشیم آباست که باید به فکر واردات مسئولین ما را به اینجا رسانده 
، پابرهنهبیشتر توجه دارند تا حال مردم فقیر و  شوند میمسئولین ما به اسبی که بر روی آن سوار 

گناه بعضی از مسئولین ما این بوده که مسئولیت را ُطعمه و فرصت و نردبانی برای دستیابی به 
لقت ما از  گونه همان، پس ندا پنداشتهنفسانی  یها لذتو  دنیاخواهی ب خداست، روزی ما جانکه خ 

و البته این قطع روزی در ابتدای امر است  کند میب خداست، ناشکری روزی را قطع جانهم از 
آنان را به توبه و ترک  سالی خشکزمانی که خدا امتی را دوست داشته باشد، در حقیقت خداوند با 

، شدت یابد و مردم توبه نکنند عذاب نیز شدت میابداگر گناه ، اما کند میگناه دعوت 
کشنده شود،  سالی خشک، یا شود می برطرف سالی خشکشدت عذاب دو گونه است یا 

را اراده کرده لذا به آنان  تر سنگینشود خداوند برای آنان عذاب  برطرف سالی خشک که درصورتی
همانند  روند میرکات جهنم بیشتر فرو و در د کنند میدهد و آنان گناه بیشتر  نعمت می ظاهر به

، شود میبه این روند در لسان دینی استدراج گفته اتفاقی که در غرب در حال وقوع است 
مانند اتفاقی  شود میکشنده  سالی خشکولی اگر خداوند اراده کند که با عذاب کمتری عذاب کند 

 11% از ایرانیان یعنی 04آن روز و مرگ  سالی خشکاتفاق افتاد ایران در  ش ه 1331که در سال 
الله نوری در مبارزه با نظام استکباری آن روزی  تنها ماندن شیخ فضل یجهنت بسا چهمیلیون ایرانی 

جلوی چشم مردم به اسم دادگاه اسالمی به  ش ه 1311الله تنها شد و در سال  بود، بله شیخ فضل
زدند و این سکوت عمومی ادامه داشت و نفرین شیخ دار او َکف  چوبهدار آویخته شد و مردم زیر 

به آسمان بلند نمود، مانند همین جریان  را ها ایرانی میلیون نالهسال ندای  14الله در کمتر از  فضل
ْهَل : فرماید میدر عراق هم اتفاق افتاد، قرآن 
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َّ
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َ ْ
ماِء َو اَل و اگر مردم آن  65ْکِسُبوَن یٍت ِمَن السَّ

از آسمان و زمین  یقین بهآورده و تقواپیشه کرده بودند،  ایمانشهرها که به عذاب گرفتار شدند، 
 یپیامبران و آیات ما را دروغ انگاشتند، ما نیز آنان را به عذاب یگشودیم، ول هایی بر آنان می برکت

شما روند دین زدایی و ضد دین عمل کردن را  31که نمود گناهانشان بود گرفتار ساختیم. اعراف 
رسید؟  نموداری می ودر جامعه ما در سطوح باال و در بعد در سطوح پایین بررسی نمایید به چه الگ

 ه کنیم.توب باهمبیایید همه 
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 92.8.7 است سالی خشکحکومتی  های بحرانریشه تمامی  -24 قطره

ها فوق بعض است،  هایی مواجه است که بهترین تعبیر ظلمات بعض امروز انقالب با بحران
های اقتصادی،  هایی مانند رها بودن یک فرد در دریای طوفانی در دل شب، چالش بحران

 ثمرهها نتیجه و  تمامی این چالش کنم میاعالم  جرئت بهالمللی، مذهبی؛  فرهنگی، بین
نباشیم  آبفکر حل بحران  اآلناگر از همین و  است سالی خشکو  آببحران 

را حل نماییم  آباگر مشکل ، شود می تر سختها سخت و  چالش لحظه به لحظه
نظام با و دلیل کوتاه این مطلب این است که  شوند میها غرق  ها و چالش تمامی بحران

ی کارآمد نظام بهشده و  در کشور از خطر عدم کارآمد بودن خارج آبحل بحران 
، جامعه رویکرد گردد میحل ایران ، مشکل اقتصاد و تولید ثروت حالل و کار در گردد میتبدیل 

ها خنثی  و براندازی ها فتنهو در اینجا بسیاری از  کند میبستگی حکومت پیدا  جدیدی به دل
باشند، وقتی ما تولید داخلی  نمیایران دیگر مردم در فکر تغییر مدل حکومتی در  چراکه، گردد می

ایران گیریم و در اینجا  شویم و بازارهای جهانی را در دست می زیاد پیدا کردیم وارد صادرات می
برای پیشبرد  کالم یک، در شود میالمللی تمامی مستکبران تبدیل  به چالش بین

وضوح  پولی نداریم تا اهدافمان را پیش ببریم، اکنون همما  استاهداف پول الزم 
فعالیتی خود دقت  ینهدرزماست و احتیاجی به بیان ندارد، هر کس  تر روشناین مطلب از خورشید 

فرد و خانواده و اهداف عالی؛ مشکل اقتصادی نیست؟  درزمینهکند و بینید که آیا اولین مشکل او 
 گاه هیچولی نداریم که اهدافمان را جلو ببریم، تولید داخلی نداریم، ما جواب همه مثبت است، ما پ

بااقتدار صحبت و مذاکره  کنیم میرا تأمین  ایمانغذ ها آنهایی که از  در مقابل قدرت توانیم نمی
ها  تمامی قدرتایران در حال حاضر غیر از حکومت  ،در تفکر نابنماییم و 
 ها آنتوان به  های ناحقی هستند که حتی برای احقاق حق مسلم نیز نمی حکومت

 توانیم نمی گاه هیچنیازمند هستیم  ها آناما زمانی که ما در بسیاری از مسائل به  مراجعه کرد
مشکل ما تنها آمریکا و اسرائیل و صحبت کنیم و کالممان را بگوییم،  ها آنبااقتدار با 

نیست، مشکل اصلی ما هر تفکری است که  عربستانلیس و فرانسه و آلمان و انگ
 اکنون هم، اما نه شرقی و نه غربیاین شعار انقالب بوده که؛  با اسالم ناب فاصله دارد،

در حال حرکت هستیم البته ما با گفتگو مشکل نداریم، اما باید  به سمت هم شرقی هم غربی
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چشم داریم را باید اصالح نماییم،  ها آنضعف و به طمع کمک از  هایی که از روی تمامی گفتمان
به قدرتی تبدیل شویم که دنیا برای رفع نیازهای اقتصادی و فرهنگی و فکری خود به  سریعاا ما باید 

توانیم به  ، در مدت کوتاهی میآب واسطه بهما  کنم میاعالم  جرئت بهما مراجعه کند، 
 های چاهقدرتی تبدیل شویم که از خام فروشی نجات پیداکرده و حتی با بستن 

ما تا زمانی که اقتصاد وابسته به نفت  المللی را کنترل کنیم، ها و تروریسم بین نفت، جنگ
.. اقتصاد وابسته به نفت و .و گاز و خام فروشی داریم به هیچ هدفی نخواهیم رسید، 

% از 14آیا برای کشوری که  مسئولیت است، بی اقتصاِد  ،سواد یب اقتصاِد  ،تنبل اقتصاِد 
% از جمعیت جهان را در اختیار دارد زشت نیست خام فروشی کند؟ آیا عقلی 1منابع خدادادی و 

ما اگر  ؟ آقایان جواب دهیدتوانند می ها آنو  توانیم نمیکه خدا به آنان داده با ما تفاوت دارد که ما 
 یا محاکمهکنید؟ آیا ما از  ؟ اگر نفت ما تمام شود چه میکردید مینفت نداشتیم چه 

نفت را که در حال تمام کردن  ترسیم؟ دهند نمی های بعد انجام می که نسل
را که خشک کردیم، خاک را که به کشتن دادیم، برای آیندگان  ها زمینهستیم، 

تأمین انرژی  تجربهو نه منابع خدادادی و نه  یما گذاشتهخود نه ظرفیت کشاورزی 
ترسم آیندگان ما در مورد ما آنچه را بگویند که ما در  می از الگوهای جدید انرژی،

 تأکید را در مورد ما نگویند، ها آنمورد قاجار و پهلوی میگوییم، خدا کند که بدتر از 
 سفره همتر از این است که شأن بعضی باال ظاهراا کشاورزی بوده، اما  مسئلهامام ره بر 

که حتی در غرب هم اگر صنعتی شدند؛ صنعت  ، درحالیشوند کش زحمتآلود  کشاورِز خاک
در ابتدا  ها آندر خدمت کشاورزی بوده و بعد از صنعت برای امور دیگر مانند رفاه استفاده کردند، 

آالت کشاورزی حرفی برای گفتن داریم؟  کشاورزی خود را مکانیزه کردند، ما در کدامیک از ماشین
آالت دامداری  بر و ... در ماشین شکن، تیلر و علف کوب، تراکتور، گاوآهن، کلوخ در کمباین، خرمن

 اکهچر است  سالی خشکتمامی مشکالت  یشهر مکینم  تأکیدنیز وضعیت چنین است، باز 
 تر مهم مسئلهالبته از این ، 1 : و جعلنا من الماء کل شیء حیفرماید میقرآن شریف 

 مدیریت وابسته است که آن بحثی جدا دارد.
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  -22 قطرهتوضیح نحوه محاسبه در ایران ظرفیت جمعیت در  -25 قطره
ً
چرا  مثال

 92.8.7 1 لبنان با ژاپن در جمعیت نهایی تفاوت دارد

در  جمعیت کمترا 
 دانمارک

برابر  3.1
است ایران 

 یعنی

در  توانند مینفر دانمارکی  319.444.444
 زندگی کنندایران 

 جمعیت کمترا 
 فرانسه

برابر  3.9
است ایران 

 یعنی

در  توانند مینفر فرانسوی  119.444.444
 زندگی کنندایران 

در  جمعیت کمترا 
 تایلند

برابر  3.1
است ایران 

 یعنی

ایران در  توانند مینفر تایلندی  341.444.444
 زندگی کنند

در  جمعیت کمترا 
 آلمان

برابر  0.3
است ایران 

 یعنی

ایران در  توانند مینفر آلمانی  939.444.444
 زندگی کنند

در  جمعیت کمترا 
 ایتالیا

برابر  0
است ایران 

 یعنی

ایران در  توانند مینفر ایتالیایی  931.444.444
 زندگی کنند

                                      

قصد ما از بیان این مطلب این است که بگوییم ایران چقدر وسیع است، لذا نباید در ایران  0
 سؤالمشکل مسکن و کار داشته باشیم اما حرکت بدون برنامه ما را به چنین وضعی رسانده است، 

خانمان داریم؟ چرا  یبو  مستأجراین است آیا ما در ایران زمین نداریم؟ مشکل کجاست که اینهمه 
ا اسم منابع طبیعی و غیره زمینها را در دست گرفته که توان آبادانی و اداره آن هم وجود ندارد، آیا ب

خدا در خدایی خود خطا کرده و متناسب با نیاز مردم منابع طبیعی قرار نداده و یا دولتها به وظایف 
دولتها با قوانین  نمایند؟ آیا اینگونه نیست که خدا زمین را آفریده است ولی ینمالی خود عمل 

 فروشند. یمبشری زمینها را تصاحب کرده و هر گاه بخواهد با پولهای کالن به مردم فقیر و بیچاره 
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در  جمعیت کمترا 
 هند

برابر  2.1
است ایران 

 یعنی

ایران در  توانند مینفر هندی  111.444.444
 زندگی کنند

در  جمعیت کمترا 
 رواندا

برابر  2.1
است ایران 

 یعنی

ایران در  توانند مینفر رواندایی  139.444.444
 زندگی کنند

در  جمعیت کمترا 
 پاکستان

برابر  0.2
است ایران 

 یعنی

در  توانند مینفر پاکستانی  919.444.444
 زندگی کنندایران 

در  جمعیت کمترا 
 کره شمالی

برابر  9.3
است ایران 

 یعنی

 توانند می ای یشمالنفر کره  911.444.444
 زندگی کنندایران در 

در  جمعیت کمترا 
 چین

برابر  3.3
است ایران 

 یعنی

ایران در  توانند مینفر چینی  399.444.444
 زندگی کنند

در  جمعیت کمترا 
 السالوادور

برابر  1
است ایران 

 یعنی

در  توانند مینفر السالوادوری  991.444.444
 زندگی کنندایران 

در  جمعیت کمترا 
 انگلیس

برابر  9
است ایران 

 یعنی

در  توانند مینفر انگلیسی  011.444.444
 زندگی کنندایران 

در  جمعیت کمترا 
 بلژیک

برابر  2
است ایران 

 یعنی

ایران در  توانند مینفر بلژیکی  924.444.444
 زندگی کنند

در  جمعیت کمترا 
 فیلیپین

برابر  1
است ایران 

 یعنی

در  توانند می نفر فیلیپینی 034.444.444
 زندگی کنندایران 
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در  جمعیت کمترا 
 سوئیس

برابر  9.3
است ایران 

 یعنی

در  توانند مینفر سوئیسی  919.444.444
 زندگی کنندایران 

در  جمعیت کمترا 
رژیم 

 صهیونیستی

برابر  1
است ایران 

 یعنی

نفر رژیم صهیونیستی  991.444.444
 زندگی کنندایران در  توانند می

در  جمعیت کمترا 
 هلند

برابر  14
است ایران 

 یعنی

ایران در  توانند مینفر هلندی  141.444.444
 زندگی کنند

در  جمعیت کمترا 
 لبنان

برابر  2
است ایران 

 یعنی

ایران در  توانند مینفر لبنانی  139.444.444
 زندگی کنند

در  جمعیت کمترا 
 ژاپن

برابر  2
است ایران 

 یعنی

ایران در  توانند مینفر ژاپنی  911.444.444
 زندگی کنند

در  جمعیت کمترا 
 کره جنوبی

برابر  14
است ایران 

 یعنی

در  توانند می ای یجنوبنفر کره  139.444.444
 کنندزندگی ایران 

در  جمعیت کمترا 
 مالدیو

برابر  30
است ایران 

 یعنی

1.391.444.44
4 

ایران در  توانند مینفر مالدیوی 
 زندگی کنند

در  جمعیت کمترا 
 نوار غزه

برابر  23
است ایران 

 یعنی

1.921.444.44
4 

در  توانند می یا غزهنفر نوار 
 زندگی کنندایران 

در  جمعیت کمترا 
 بحرین

برابر  31
است ایران 

1.239.444.44
4 

ایران در  توانند مینفر بحرینی 
 زندگی کنند
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 یعنی
در  جمعیت کمترا 

 کنگ هنگ
برابر  192

است ایران 
 یعنی

14.314.444.4
44 

در  توانند مینفر هنگ کنگی 
 زندگی کنندایران 

در  جمعیت کمترا 
 سنگاپور

برابر  10
است ایران 

 یعنی

1.104.444.44
4 

در  توانند مینفر سنگاپوری 
 زندگی کنندایران 

در  جمعیت کمترا 
 بنگالدش

برابر  33
است ایران 

 یعنی

1.214.444.44
4 

در  توانند مینفر بنگالدشی 
 زندگی کنندایران 

 92.8.15تاریخ  25 قطرهتوضیح محاسبه جمعیت در  -22 قطره

ایران با امکانات موجود در ایران، ایران خواهیم این را اثبات نماییم که  می 11 قطرهما در 
ایران توانند در  گنجایش جمعیتی بسیار باالیی دارد، جمعیتی زیاد با امکانات رفاهی خوب می

 یهاولاست ما در تأمین نیازهای  سالی خشکزندگی کنند اما به دالیل مختلفی که یکی از آن دالیل 
ور تعدادی از کشورها را انتخاب نمودیم سپس ، لذا برای این منظیما ماندهمیلیون ایرانی  14همین 

مقایسه کردیم، این ایران را در آن کشورها محاسبه کردیم و سپس با تراکم موجود در  جمعیت کمترا 
ایران از ظرفیت منابع طبیعی در  یما نتوانستهدهد که ما در حال کنونی  مقایسه به ما نشان می

برای ایرانیان مهیا کنیم، ادعای ما این است که اگر ایران استفاده کنیم و لوازم آسایش و رفاه را در 
های بلندی برای افزایش  و هم قدم شود مینماییم، هم رفاه مردم تأمین  برطرفرا  سالی خشک

 تنها نهننماییم  برطرفرا  سالی خشک سریعاا ، بدیهی است که اگر آید یمپدید ایران جمعیت در 
ایرانی فراهم آمده است، روش میلیون  94بلکه خطر مرگ و کوچ  کند نمیجمعیت افزایش پیدا 

که در اینجا تراکم هر  های موجود تقسیم کردیم، مقدار زمین هر کشور بر تعداد انسان محاسبه:
 14در  آمده دست بهو ضرب عدد ایران کشور به دست میاید و بعد معادله سنجی آن کشور با 

 119ترین نصاب  در پایین آمده دست بهفرمایید اعداد  که مالحظه می گونه همانمیلیون نفر ایرانی، 
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 یسهمقامیلیارد است که از  14و هم بیش از  آمده دست بهبا فرانسه ایران میلیون است که از مقایسه 
های کنونی  عیتاین در حالی است که بیشتر کشورها، از جم آمده دست بهکنگ  و هنگایران 

اند که کشور ما نیز از این امر  گرفته کثیر نسل را پیشتهای  خودشان خطر احساس کرده و سیاست
ظرفیت ایران  حقیقتاا معقول بخواهیم به موضوع نگاه کنیم  صورت به، ولی اگر باشد نمیمستثنی 

و هند به ایران ایسه بین است که از بین مق ای یسهمقامیلیون نفر را دارد این مقایسه از  144باالی 
میلیون نفر جمعیت داشته  999 تواند میایران با پاکستان جمعیت ایران دست میاید، در مقایسه 

است که  کار به آمادهباشد، الزم به ذکر است که آنچه سرمایه اصلی هر کشور است نیروی جوان 
نیروی جوان خوبی ایران  است سالی خشکبه دالیل مختلف که یکی از عمده دالیل آن  متأسفانه

و حتی سیر نزولی از دست دادن جمعیت  جمعیت کمبرای آینده ندارد، یعنی با این روال شاهد رشد  
، باشد میحذف عدد اعشار  آمده دست بهخواهیم بود، البته دلیل مختلف بودن بعضی از اعداد 

را حذف نمودیم، حال  کلی بوده نه عدد دقیق لذا اعداد اعشاری انداز چشمما قصدمان  چراکه
این مطلب مطلبی  اگرچه، باشد نمیصحیح  باهمبعضی ممکن است بگویند مقایسه دو کشور 

میلیون  944باالی  تواند میایران است که  اثبات قابلدرست است اما با دالیل دیگر بسیاری 
 جمعیت داشته باشد.

 85باشد ولی میلیون نفر  112با روال عادی هم باید ایران جمعیت  -27 قطره
 92.8.11 میلیون نفر است این کاهش جمعیت تقصیر کیست؟

عمومی  های بیماریو کمی مواد غذایی و  سالی خشکبر اثر جنگ و ایران در  1331در سال 
در ایران % جمعیت خود را از دست داد، لذا اگر جمعیت 04آسیب را دید و حداقل  ترین بزرگایران 
میلیون نفر باشد،  111عادی باید جمعیت  صورت به اکنون همه میلیون نفر بود 99، 1331سال 

میلیون نفر بر اثر کمبود مواد غذایی و  11، 1331اما عوامل مختلفی باعث شد در سال 
 برطرفرا  سالی خشک سریعاا میلیون نفر باشد، ما اگر  14بمیرند و جمعیت کنونی  سالی خشک



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 006

 

 

، ما در شرف َجنگ شهری استان شود میتکرار  سالی خشکننماییم مشکل کاهش جمعیت بر اثر 
محدود هم  صورت بهاین جریان  وبیش کمهستیم که  آببا استان و ایرانی با ایرانی بر اثر بحران 

را اجرایی کنیم مگر ایران سیاست زیادشدن نسل در  توانیم نمی گاه هیچاتفاق افتاده است و ما 
مگر  شود نمیرده باشیم و غذا و شغل و مسکن مهیا غذا و شغل و مسکن مهیا ک ها آناینکه برای 

کنند که در سن مطلوب ازدواج  رغبت نمی گاه هیچباشد، گذشته از آن: نسل کنونی نیز  آباینکه 
زندگی برای  های یهاولدار شوند و به یک و دو بچه اکتفا نکنند مگر زمانی که  بچه سریعاا کنند و 

این  حگی برای مردم فراهم نیست، که وضوزند  های یهاولد که در شرایط کنونی آنان فراهم باش
ما مردم یا رغبت به ازدواج  جامعهخورشید است، لذا ما شاهد هستیم که در از  تر روشنمطلب 

و یا اگر ازدواج کنند اگر کارشان به طالق  روند میبدون ازدواج پیش  یها رابطهندارند و به سمت 
کنند،  اقدام به تولیدمثل نمی ها سالنرسد رغبت به نسل زیاد ندارند، گذشته از اینکه تعدادی هم تا 

این سؤال باید پاسخ داده شود که چه شد که نسل  قبلی  ما شاهد پدرها و مادرهایی بوده است که 
 اکنون همکرد، ولی  سالگی خانم نوه خود را بغل می 34در سن  ،اند داشتهگاه تا ده تا دوازده بچه 

برای ما افسانه شده و جای تأسف بیش از  ها این، چه شده کند میساله عروسک بازی  39خانم 
این است که بعضی از روحانیون که متمایل به غرب هستند در لباس پیامبر ترویج غرب را کرده و با 

برند، در  و غیره سن ازدواج در دختران و پسران را باال میکلمات واهی مانند بلوغ عقلی 
نا در سنین پایین هستیم، یعنی به جا همین ایم و از  واهی ازدواج را باالبرده یها بهانهمعه شاهد ز 

طرفی تنها راه برای جوانانمان چیزی جز منجالب فحشا نیست و در این منجالب دولت نیز 
ما اگر دختری در  وپرورش آموزشپرسم: چرا در قانون  می گناه نیست، تنها من یک سؤال بی

، حتی اگر این دختر دبیرستانی باشد، اما در همین کنند میمدرسه ازدواج کند او را از مدرسه بیرون 
؟ این قانون شود میمدارس اگر کسی رابطه نامشروع هم داشته باشد حق قانونی برای او قلمداد 

 سریعاا و امثال آن از مصادیق عینی جنگ با اسالم است که باید  اسالم است یا کفر؟ این قانون
باید سن ازدواج را تا سنی که جوانان نیازمند هستند پایین بیاوریم و اولین  سریعاا اصالح شود، ما 

دهد و  اقتصاد را سامان می آباز کشور است،  سالی خشک برطرفزیرساخت الزم برای این کار 
ما دیگر شاهد این نخواهیم بود که  بعدازآن، شود میشغل و کار برای مردم فراهم  یهاولزیرساخت 
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تنها برای به  ها دانشگاهنیست را در  مؤثرآنان  یندهآمحتوایی که در  دروس بی ها ماسال یها بچه
به خاطر کسب علم نیست، به علت اخذ  ها دانشگاهدست آوردن مدرک سپری کنند، امروز شلوغی 

تا در آینده از آن مدرک برای به دست آوردن شغل استفاده کنند، اگر ما شغل مناسب مدرک است 
که این  برای مدرک و کار، درحالی رود میروند، دختر دانشگاه  ایجاد کنیم بسیاری به دانشگاه نمی

 فایده وارد بازار های بی الگو غربی است و بیچاره کننده، ما اگر کار ایجاد کنیم پسرها بجای درس
زیادشدن نسل را به همراه دارد و در ادامه  ازاینجاو  کنند میو در همان سنین ازدواج  شوند میکار 

تنها وقت و پول مردم را  خودروهای  های کم کیفیت که مانند قارچ توانیم این دانشگاه ما می
نه مطلوب باشد، چگو ها دانشگاههای کیفی تغییر دهیم تا خروجی  گیرند را به دانشگاه می

شرمندگی میگویم  باکمال، شود میروز زیاد  که مشکالت روزبه ما کیفی است درحالی یها دانشگاه
مشکالت  حل راهوضعیت اسفبار امروز معیشتی مردم... نه بگذار نگویم، ولی تنها این را میگویم که 

است، غرب خودش به  ها دانشگاهبیت است، مشکل در اومانیسمی بودن  ما در قرآن و کالم اهل
تچالش فرا مدرنیته رسیده آنگاه ما هنوز مبهوت آنان هستیم،   ها دانشگاه، این آیه تمام َتبَّ

اگر به دنبال  0 و جعلنا من الماء کل شیء حیکشد  و همه و همه را به چالش می ها وزارتخانه
برسانیم، به  آبوستاها ر  تمامی بهدر عرض چند ماه  سریعاا هستیم باید ایران اتفاقی اثربخش در 

غیر شیخ علی بهرامی کسی چنین ادعایی نکرده و این از عظمت دعاست، پس همه منتظر باشند 
بیت  مشخص که صدق ما معلوم گردد و بنده علم را از خود ندارم و شاگرد قرآن و کالم اهلزمان تا 

 66ن فانتظروا انی معکم من المنتظریع هستم، 

                                      
 94سوره انبیاء آیه  0
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 92.8.16ایران کاهش جمعیت در  ندهیآ -28 قطره

میلیون جمعیت داشته باشد و در  111 اکنون همباید ایران اثبات کردیم که  12 قطرهما در 
جمعیت داشته باشد که البته در  تواند میمیلیون  944بیش ایران نیز طبق ادعای ما  11 قطره

بیش از یک میلیارد جمعیت داشته باشد که از  تواند می راحتی بهایران  کنیم میجای دیگر اثبات 
میلیونی باید وضعیت ایرانیان عالی  14با جمعیت  اکنون همرفاه خوبی هم برخوردار باشند، اما 

 مسئلهدر  مخصوصاا نیست  چنین اینباشد و تمام دنیا را در امور مختلف به چالش بکشند که 
که وجود دارد این است  ای مسئلهتنها  ایم یدهکشتفکری ما دنیا را به چالش  مسئلهاقتصاد اما در 

 یانسال خشکو رفع  آببا  مسئلهکه این  نداریم پولکه ما رسانه نداریم و رسانه هم پول الزم دارد و 
واضحی است  مسئلهدچار بحران رشد جمعیت شده ایران ، اما اینکه شود میحل  زودی بهشاء الله 

و در  رسد میو اگر با این روال پیش برویم در ابتدا رشد جمعیت به صفر و بعد به رشد جمعیت منفی 
خواهیم  دهد، اگر می میلیون جمعیت خود را از دست می 94ورود در بحران تا  واسطه بهزمان  یک

گردد، در ابتدا باید کارهای بسیاری در تمام شئون جامعه باید انجام  کندجمعیت رشد مطلوب پیدا 
سازی شود به سمت ازدواج در سن بلوغ در اینجا  برطرف شود، در ادامه باید فرهنگ سالی خشک

های تشویقی در مراحل مختلف زندگی افراد بهره ببرد و در ادامه باید بعضی  باید دولت از کمک
رشد طالق و عدم تکثیر  گیرند قطع نمود تا از کنند و طالق می امکانات از افرادی که ازدواج نمی

بلند  یها قلهنسل جلوگیری کرد که هر مبحث بحثی جدا دارد، ما اگر رشد و پیشرفت و رسیدن به 
پیوسته و دائمی احتیاج داریم و  صورت بهخواهیم به نیروی زیاد جوانان  و عالی تفکری خود را می

 39ته باشیم، ما در نرخ باروری در برای این منظور باید تغییرات اساسی در ازدواج و تکثیر نسل داش
 ییها خانوادهشاهد ایران اما در  اند بوده پیشرفت روبهکشورها  کنیم میسال گذشته وقتی نگاه 

بیش شش و  ها آندر حالی پدران و مادران  اند کردهبه یک یا دو بچه کفایت  اکنون همهستیم که 
نرخ جمعیت بیشتری نسبت به ما دارد، با این  عربستان هم، حتی اند بودهگاها ده برادر و خواهر 

را  سالی خشککه اگر  یما گفتهبینید؟ )البته  سال آینده را چگونه می 94وضعیت  پیش رو اتفاقات 
تمام جوانان ما پیر شده، چه کسی زمان در آن  (رسیم سال آینده هم نمی 94کنترل نکنیم به 
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سالمندان چگونه است؟ چه کسانی امور مملکت را  یها خانهبرای آنان غذا تولید کند؟  خواهد می
وضعیت ازدواج و تولید نسل چگونه است؟ بنده اعتقاددارم در طول زمان گیرند؟ در آن  به دست می

میلیون نفر رساند که اگر پیشرفت در دین و دنیا و  194به باالی ایران جمعیت  توان میسال  19
باید این کار را  اآلنخواهیم از همین  لملل و ... را میا امنیت ملی و تمامیت ارضی و اقتدار بین

سال آینده به  14انجام دهیم و طبق همین روال کنونی اگر وارد بحران جدید ملی نشویم ما در 
میلیون آن پیر هستند، یعنی با کاهش جمعیت  13رسیم که از این مقدار  میلیونی می 91جمعیت 

ما به سمت ازدواج در سن باال، عدم  جامعههم کاری نداریم روال عادی  سالی خشک واسطه به
ازدواج و رابطه بدون ازدواج، ازدواج با فرزند کم، ازدواج بدون فرزند، ازدواج منجر به طالق و ... 

ایران دهد، میزان باروری در  است که همین روال کنونی به ما منحنی کاهش جمعیت را نشان می
فرزند است، حتی در  1.1میزان باروری  31یعنی  ها سالفرزند است در این  1.1، 11تا  19سال 

تأثیر چندانی نداشته است و این  شده پیش گرفتهاین چند سال اخیر که سیاست افزایش نسل 
دالیل این است که مسئولین ما به این مسئله اعتقادی ندارند حتی  ترین مهمدالیل مختلف دارد از 

هبری دامت برکاته فرموده باشند، بله آن دستور برای بعضی از مسئولین ما تنها اگر مقام معظم ر 
دهند،  دستوری فرمایشی است و نه دستوری جدی و راهبردی، بله بعضی مسئولین خوب شعار می

، حال اند مشکلاما اعتقادی ندارند زیرا همین مسئولین در سامان دادن همین تعداد جمعیت دچار 
و ... لذا شعار  خواهد می، غذا خواهد میخود را اضافه کنند، جمعیت زیاد شود کار  ردردسچرا بیایند 

به  حقیقتاا ، روال عدم جایگزینی جمعیت جوان ما را کنند میخالف آن را عمل  عمالا دهند اما  می
، شود میکشد، اقتصاد، عزت، سیاست داخلی و خارجی و فرهنگ ما به چالش کشیده  چالش می

سال  ه در انتظار ما است مسئول نگهداری و تأمین مخارج زندگی افراد پیر و کهندر فردایی ک
توانند آنان را تأمین کنند، بیمه از کجا و  آیا بیمه و خدمات درمانی می ؟کسانی هستندجامعه ما چه 

 یدودستراهی نداریم جز اینکه زمان انجام دهد؟ ما در آن  خواهد میکار اقتصادی  ای یلهوسبا چه 
نیروهای جوان بیگانگان برای ما مایحتاج ما را تأمین کنند، در آن  عمالا مملکت را واگذار کنیم تا 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 021

 

 

از خارج باشیم و از این قبیل وقایع بسیار اتفاق افتاده است، اگر انسان ما باید به فکر واردات زمان 
ایران ا نگاه کنیم جمعیت ر ایران  یندهآپیش رو را در نظر بگیریم و در نگاهی جامع  های بحران یهبق

 میلیون نفر خواهد بود.  91از  تر یینپابسیار 
َ
وا َعل

ُ
ُموَن  یْم ِإنِّ کاَنتِ کَم  یاْعَمل

َ
َسْوَف َتْعل

َ
 َعاِمل  ف
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 92.8.16ایران دالیل کاهش جمعیت در  -29 قطره

یازده  1331ها است که در سال  همه بحران یشهر که  سالی خشکار نکردن بحران مه 1
 میلیون نفر را به کام مرگ کشاند این بحران در حال تکرار است

است که این بحران باعث شد  آبمهیا نبودن اولین زیرساخت پیشرفت در هر تمدنی که  3 
% در حال حاضر رکود پیدا کند که یکی از دالیل عمده آن 33% به 11جمعیت روستایی از 

 روستاها است سالی خشک
اعمال شد و شعار فرزند ایران به بعد در  24 های سالرویکرد افراطی کنترل جمعیت که از  9 

به این شعار اعتقاد نداشتم و همیشه  گاه هیچکمتر زندگی بهتر در دستور کار قرار گرفت بنده 
 فرزند بیشتر زندگی مقدس و بهتر ام گفته
 ازدواج و سخت کردن ازدواج تغییر نگرش مردم نسبت به نوع 0 
گرایی و باال بردن مدارج دانشگاهی در بین تمامی اقشار جامعه این فرهنگ  فرهنگ مدرک 9 

هایی  تجربه بهتر است یا بدون مدرک ، مدرک داران بیکار و بیباشد میبرای زن و مرد ایرانی َسم 
 0کارفرما هستند؟ 

                                      

گفت چند بچه داری گفت سه تا گفت چه کاره هستند گفت یکی دکتر یکی مهندس و یکی  0
نگو خرج اون دوتا را همین دزده میده، دزد گفت دردو بالی دکتر و مهندس بخوره تو سر دزد گفت 

ک است اما کمی از واقعیت را بیان   کند. یماگر چه که این یک ج 
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را تبدیل به کارگر بیرون منزل نمود، این فرهنگ دار  فرهنگ اشتباه اشتغال زنان که زن خانه 1
ها از طرق مختلف به جامعه ما تزریق شد، ماهواره و تولیدات هنری داخلی و  توسط غربی

 گفتند ب سخن میجان به های مسمومی که حق تریبون
مشکالت اقتصادی که مردم در اصل ازدواج و ادامه زندگی و تکثیر نسل با مشکل مواجه  2 

 نموده
 ای بدون ازدواج رواج سبک زندگی غربی در بین ایرانیان به سمت زندگی 1 
و کنار رفتن  باشد میرواج و ترویج غذاهای سرد در بین ایرانیان که گاها عقیم کننده هم  3 

 الگوی غذایی ایرانی اسالمی
های مولکولی و شیمایی که کاری جز ورود دار و کنار گذاشته شدن طب اسالمی ایرانی  14 

سیاست کنترل  کنند میکنند بلکه بیماری را تبدیل  تسکین درد ندارند آن داروها درمان نمی
در حال  یها پروژهترین  ترین و پنهان درمان از مخوف ودرمان و مافیای دار  وجمعیت از طریق دار 

 شود میاجرا در دنیا است که توسط نظام سلطه در سراسر جهان اعمال 
 و شکستن قبح طالق در جامعهرواج طالق در جامعه  11 
محدود کردن دین در مسئله اطفاء شهوت از راه  واسطه بهاز بین رفتن قبح گناه در جامعه  13 

جامعه به سمت الگوی  ( کهازدواج در مدارس –ازدواج در سن بلوغ  -شرعی )ازدواج موقت
واج سفید )رابطه گرایی، ازد جنس شیطانی اطفاء شهوت سوق داده شد مانند استمناء، زنا، هم

 بدون ازدواج(، ارتباطات نامشروع و...
 گرایی در بین قشر دختر و پسر افزایش مدرک 19 

 جاری زندگی و کمی درآمد های ینههز باال رفتن  10
که این چالش به ایران نشینی و از دست رفتن الگوی قدیمی سکونت در  رواج آپارتمان 19 

 اتفاق افتاده استعلت هجوم مردم از روستا به شهر 
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یک فرزند دارد به این راحتی حاضر  یا خانواده)توضیح  ها خانوادهپایین آمدن تعداد بچه در  11 
و با دست خودش آینده فرزند را تباه  کند مینیست فرزندش را ازدواج دهد لذا شرایط را سخت 

 (کند می
در جامعه )به عقیده بنده و عظمت مادر و در عوض الگو شدن زنان شاغل  آمدنشانپایین  12 

 ای اندازه بههر مادر  اند گذاشتهفرزندان  یپا بهباالترین زنان جامعه مادران هستند که عمر خود را 
 گذارد( به همان مقدار در حق بچه خود کم می کند میکه وقتش را در بیرون منزل صرف 

 ربتغییر الگوهای زیبایی در بین زنان و مردان با الگو گیری از غ 11

 92.8.16 بودن مباحث کتاب به یکدیگر نامرتبطدلیل  -75 قطره

 این کتاب در هم است
 اول آن آخر است

 آخر آن نیامده
 ظاهرش باطن است
 باطن آن ظاهر است

 است 201م آن 
 است 141م 
 م م م م

 فانتصر 1421 یربان
 در عرض چند ماه با حروف و اعداد و اشکال مرتفع است سالی خشک

 131مغلوب  11 343
 صدق الله العلی العظیم 1091-1-1623-3-211-9-1143-0-919-9 – 211

 مغلوب فانتصر یربان
 قوم یقول انه مجنون
 قوم یقول انه ملعوب
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 قوم یسخرون تطیرون
 مغلوب فانتصر یربان

 قوم یودون لکن مکروا
 قوم یویدون لکن کذبوا

 قوم یصدوقون لکن ستروا
 مغلوب فانتصر یربان

 92.15.16 روحانی آقایبه جناب  92 نامه بعد از اغتشاشات -71 قطره

 الرحمن الرحیم الله بسم
 : و جعلنا من الماء کل شیء حیوتعالی تبارکقال الله 

 علیه و آله و سلم: الدنیا مزرعه اآلخره الله صلی الله رسولقال 
 یا عدهایران کشور اسالمی  های خیاباندر  بینیم میدر این لحظات حساس که  علیکم سالم

اسالم از جریانات  خورده قسمقلیل از دشمنان  یا عدهو  اند آمدهبه خیابان  حق به مطالبهبا 
برند الزم  مردم را به سمت ضربه به دین و انقالب پیش می حق به مطالبهسوءاستفاده کرده و 

 میدانم مطالبی را کوتاه عرض نمایم.

ت امروز درون شهرهای کشور به اندیشی است که از کنار جریانا بسیار ساده
 باران سنگ، از به شهادت رساندن روحانیون در انظار عمومی گرفته تا سطحی عبور نماییم

کردن و آتش زدن حوزه و منزل روحانیون تا تخریب اموال عمومی و خصوصی و هتک حرمت 
فساد و شعارهای ضد  دهندگان ترویجهای سفید و  نیروهای مذهبی تا راه افتادن کمپین چهارشنبه

ور شده را اگر کنترل نکنیم و  اسالم و قرآن در قم و سایر مناطق کشور، یقین بدانیم آتش شعله
های مقدس کشیده شود و این چیز به  ها و حرم مراجع و طالب و مذهبی خانهسکوت کنیم تا درب 

زمانی که شیخ سال گذشته نمونه داشته  144دور از ذهنی نیست گذشته از آنکه در تاریخ 
پیدایش این  نهیزمآنچه الله توسط آخوندی درباری محکوم شد و به دار آویخته شد،  فضل

اعتراضات است مشکالت معیشتی و اقتصادی مردم است، گرانی و فقر 
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سن ازدواج باال رفته و  های جدی به اعتقادات و زندگی مردم وارد کرده است، آسیب
این  عمدهبدون ازدواج شیوع پیدا نموده است، دلیل  یها هرابططالق شدت یافته تا جایی که 

و  68کاد الفقر ان یکون کفرا: فرماید میوقایع مشکالت اقتصادی است، که در حدیث شریف 
اظهر بینان  اقعو نظران  ، بر تمامی صاحبال دین لمن ال معاش له: فرماید میدر جای دیگر 

به مرز ورشکستگی رسیده، این کالم رئیس مجلس جناب ایران است که اقتصاد من الشمس 
و دولت نتوانسته  شود می% از درآمدهای دولت صرف خود دولت 34ی است که جاندکتر الری آقای

% جمعیت دنیا را 1ایرانی که تنها  شود میچگونه کار اقتصادی قابل قبولی داشته باشد، 
چنین وخامت اقتصادی رسیده  % منابع طبیعی را در دست دارد به15دارد و حداقل 

رهبر انقالب دامت برکاته در تحقق اقتصاد مقاومتی  یها مطالبهرهنمودها و  متأسفانه؟ و باشد
پولی را که مردم به ودیعه  ها بانکتحقق پیدا نکرده است، اوضاع چنان وخیم است که  گاه هیچ

چک برگشتی  پول هستندکه معدن  ها بانک، اگر برگردانندتوانند به صاحبان آن  را نمی اند گذاشته
ترین درآمد را از فروش نفت و  دولت محترم بیشدارند وای به حال ملت، مضافاا بر اینکه 

، و این بدان معناست که کند میهای مشابه و عوارض و مالیات کسب  خام فروشی
آیا  ،گذراند و امورات خود را می کند میگیرد و خام فروشی  دولت از مردم پول می

ها هستند، آنان پول را از مردم  نیز مزید بر بحران ها بانکقبول است؟  چنین وضعیتی قابل
و این یعنی  گیرند میدهند و سود باالیی  دهند، و از طرفی وام می گیرند و سود کمی به مردم می می

کنند شدن مستضعف، نهایت کار اقتصادی که ب فقیرتربدون کار اقتصادی ثروتمند شدن غنی و 
واردات است که این مسئله یعنی ذبح شدن تولید داخلی، یعنی اختالف طبقاتی، یعنی استضعاف 

 کنند میو چشم فقرا را به خود خیره  شوند می تر باالنشین روز روزبهمردم، از طرفی قشر مرفه جامعه 
، از طرف دیگر تمامی این امور به اسالم نسبت داده نمایند میدار  و امنیت روانی جامعه را خدشه

 های دستگاهبخواهیم یا نخواهیم، توجیه کنیم یا نه مردم فعل دولت و ، شود می
دلیل  بی گذارند، ها را پای اسالم و رهبر انقالب و روحانیت می اجرایی و شهرداری

های شاهنشاهی حتی در شعار  سردادننبود شعارهای ضد قرآن و اسالم در کشور حتی در قم و 
نمایند، هال   گیرند و حل می قم، باید بدانیم این چیزی نیست که فکر کنیم بعض از مدیران پند می

ا و  ، و دانند نمیاز اسالم چیزی  چراکه، دانستند نمیخواستند هم  ، آنان بنابراین فرض که میکال 
چیزی جز قرائت برای  قرآن برای بیشتر ماداند چگونه عمل نماید،  کسی که چیزی نمی

بیت  میگویم اگر به کتاب خدا و کالم اهل یقین به ها نیست، ثواب در گورستان
دارویی شفابخش نگاه کرده بودیم قبل از آنکه مرگ  عنوان به السالم علیهم
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باید بدانیم  هرحال به فرابرسد و در انتظار بهشت باشیم دنیا را بهشت کرده بودیم،
بیشتر  مراتب بهپیش رو با روال دیروز چیزی جز وضعیت امروز را به همراه ندارد بلکه وضعیت  ندهیآ

است  قرارگرفتهیی وهوا آبجدیدی از مشکالت اقلیمی و  دورهبلکه جهان در ایران  چراکه، گردد می
آن برای صاحبان عقل آشکار است، هوای گرم زمستان حکایت از تابستانی آتشین  یها نشانهو 

 های بیماریو برف و سرما گرما ببارد باید منتظر قحطی و  بارانقتی از آسمان بجای ودارد، 
ها و زیادشدن فساد و فحشا باشیم، مشکل اصلی را باز  و ناامنی ها آشوبعمومی و کمی غالت و 

بخش  کتابی نجات عنوان بهدر اینجاست که نگاه ما به قرآن  مشکل کنم میبیان 
، ما میا بردهآری ما اسمی از اسالم به ارث  ،کند مینیست که دنیا و آخرت را باهم آباد 

اومانیسم و مارکسیسم  یها بافتهبعض از سران اجرایی نظام به قرآنی نیستیم و 
لذا ما  بیش از کتاب خدا اعتقاددارند که باید بگویم تنها به آن اعتقاددارند،

تا به کتاب خدا بازگشت نکنیم هیچ  کنیم میاعالم  داریم ایمانکه به اسالم ناب  کسانی عنوان به
ما هنوز  ،شود میها بیشتر و بیشتر  روز بحران روزبهنشده و  برطرفمشکلی از مشکالت 

که  شود میمشکالت زمانی شروع ایم،  در مشکلی وارد نشده 69(31.14.11)زمان در این 
نمک و بقیه رودها و  اچهیدر رود و  زیرزمینی ما به سرنوشت زاینده های آب

باشد  آباست،  آبقرآن  ازنظرما  یا شهیر بله مشکل اصلی و  های خشک تبدیل شود. قنات
حیات و اگر نباشد مرگ است در تمامی شئون از دنیا گرفته تا آخرت،  شئون   آبادانی است در تمام  

، آری محور در تمام امور و اقتصاد 0و جعلنا من الماء کل شیء حی: فرماید میقرآن  چراکه
پایند  عمالا در جامعه ما محور نیست، و این بدان معناست که ما  آب متأسفانهاست و  آباسالمی 

ْرَءاَن ِعِضین نیبه قرآن نیستیم و این یع
ُ

ق
ْ
وا ال

ُ
های غیر  شد تمام نکبت گونه این، وقتی 70َجَعل

، آنگاه جامعه در جنگ باخدا شود میبانکداری ما ربوی ، رسد میقرآنی بودن به ما 
 رسد می، آنگاه بالهای ارضی و سماوی که همه لشکر خدا هستند به ما شود می

حرام قلب و چشم و گوش را کر و کور و  لقمهآنگاه  ،شود نمیو شنیده  شود میآنگاه دعا 
و آنگاه هبوط به ارض تحقق یابد و ما بجای آسمانی بودن و معراجی بودن زمینی  کند می زده قفل

فکر و عمل ما است با  جهینتشویم و در اسفل مراتب وجود زندانی شویم، و در این زندان که 
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مشکالت ما  شهیر پیوندد. بله  ها شاهد هستیم به وقوع می در خیابان آنچهیکدیگر دشمن شویم و 
و این گناه اولین ما  نبود، آبنگاه ما به امور با محوریت است،  سالی خشکقرآن  ازنظر

نیز درختی شوم به  سالی خشکرا به همراه داشت و  سالی خشکهبوط به زمین و نزول بالی 
بدانیم تا نگاهمان را عوض المی ریشه دوانده است، اسایران تلخی زقوم است که در تمامی 

تسبیح در راه  یها دانهیکی پس از دیگری مانند  های بحراننکنیم مشکالت و 
دهد، باید  تغییر همشدت میابد، پس باید توبه کنیم و خود را تغییر دهیم تا خدا  هرلحظهو  است،

 اگر نبوده است،  تاکنون متأسفانهباشد که  آبمحوریت 
ً
دیدگاه را تغییر ندهیم  سریعا

 شود میتکرار ایران در  1454تا  1398 های سالدر  1354تا  1698اتفاقات  زودی به
 11% از ایرانیان یعنی 04عمومی و مرگ  های بیماریو قحطی و  سالی خشکاز  ها سالدر آن 

با دین و آیین آن  بعدازآنمیلیون ایرانی شروع شد تا جایی که قاجار توسط رضاشاه ساقط شدن و 
که سنگ بنای مشکالت فرهنگی و ضد  دانند میبر آن خون بگرید و همه  ها دهیدکرد که باید 

نیز ادامه دارد از کشف حجاب گرفته تا تغییر لباس  تاکنوناجرایی شد و ایران در زمان در آن  یدین
مرگ بر ...  وکند درود بر ا جرئتشده که کسی  ای گونه بهوضع  طب و .... و متأسفانهو خوراک و 

 سر دهد.
 مرحلهو جهان وارد ایران است و از این سال  سالی خشکمشکل اصلی کشور ما 

سال گذشته  12در  بارانگرما و عدم نزول  بینیم میکه  جدیدی از خشکی شده است
 عقالی قوم باید ، شود میبگذرد بیشتر زمان و هر چه 70سابقه بوده  بی

ً
 فکری بکنند، سریعا

ندارند، تمام  سالی خشکبخش برای  نجات حل راهها  از دستگاه کدام هیچکه  کنم میبنده اعالم 
 کدام هیچنقد کردیم و اثبات کردیم  آبنفر از کارشناسان اجرایی حوزه  1راهکارها را در حضور 

 شرقی کشور  مهین زودی بهاگر به همین منوال پیش رود بخش نیست،  نجات
ً
 تماما

، غرب کشور نیز دچار شود میشده و هجوم به سمت غرب کشور  خشک
جنگ بر سر زنده  ،آب، جنگ بر سر شود میاست، پس جنگ شروع  سالی خشک

، ولی شوند میایران هجرت از مبتال به ایران و مردم  شود میناامن ایران ماندن در این اوضاع 
؟ اگر دشمنان به آوارگان کنند میسؤال این است به کجا هجرت کنند؟ آیا دشمنان به ما رحم 

 توان میهوا گرم شده و  بینیم میکه  گونه همان، پس کنند میسوریه رحم کردند به ما هم رحم 
میرد و همه  نزدیک اگر تدبیر نکنیم پاییز و بهار هم می ندهیآگفت که زمستان مرده است و در 

 صدسالو تاریخ  رود میهای عمیق ما نیز از بین  سفرهزمان تابستان، در این  شود می ها فصل
 .شود میگذشته دوباره تکرار 
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جوابی جدی دریافت  تاکنونو  میا رساندهها مکرر این مطالب را به رؤسای کشور  و پیام ها نامهما در 
به دولت محترم که مسئول اصلی این قضایا است دوباره با جدیت ، لذا میا نکرده

  کنیم میبیشتری اعالم 
ً
. کند میرا تهدید ایران خطری جدی در آینده نزدیک : اوال

 
ً
تمامی مشکالت امروز جامعه از زلزله گرفته تا آلودگی هوا و شلوغی  شهیر : ثانیا

 . است سالی خشکشهرها و گرانی در 
ً
های امروز که مطمئن باشید  آشوب: ثالثا

 خاموش شود در  شود میبیشتر  لحظه به لحظه
ً
 سالی خشکو  آبحتی اگر موقتا

و اقتصاد زمانی اصلی اغتشاشات بحران اقتصادی و فقر بوده  بهانه چراکهاست، 
. لذا اگر بحران را رسد مینداشته باشد به این درجه از ورشکستگی و مرگ  آبکه 

 
ً
 .شود میحل نکنید بالهای شدیدتری گریبان گیرمان  سریعا

شما خوب میدانید جوامع غربی با الگوهای خود و تکنولوژی مشکل را حل کرده 
و ...،  کنند میخود حل  های روش، جوامع عرفانی مانند هند و آفریقا نیز با کنند می

معروف  های روش ازجملهمتعددی داریم که  های روشو میدانید ما هم در اسالم 
روشی که صحیح و صالح  هربه است، شما که مسئول هستید  بارانآن نماز 

توانید مشکل را حل  را حل کنید و ملت را نجات دهید، اگر نمی بارانمیدانید مشکل 
در مدت دو ماه  سالی خشک کنم میکنید بنده شیخ علی بهرامی نیکو باز اعالم 

ایم در نزد افراد مورد وثوق شما موجود است مضافاا بر اینکه  دو لوحی که نوشته است، حل قابل
بسیاری برای  یها نامهشده و  شما از اوایل امسال ثبتهای ارتباط مردمی  بارها مسائل ما در سامانه

آن  چراکهبر عهده دولت و مقامات اجرایی است  سالی خشکاست، انتشار و شدت  شده ارسالشما 
نیز بر گردن  ها آشوبو  ها زلزلهاجرایی کنید اما نکردید و جریانات امروز از  توانستید میدو لوح را 

دارد و اگر گوش کرده بودید اثرات  سالی خشکبازگشت به  ها این همه چراکهشماست، 
 مرتفع گردیده بود. سالی خشک

منت تقدیم نمودیم  توانستند آنچه بود بی دانستند گفتیم، اگر نمی گیرم اگر نمی خدایا تو را شاهد می
 بریم. توانند ولی، پس به تو پناه می ولی اگر دانستند و فهمیدند و می

شیخ علی بهرامی نیکو  – 31.14.13 – ةقم المقدس – الله و برکاته ةو رحم علیکم سالموال
 )هدهد(
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 ؟کند میرا مرتفع  سالی خشکبارد  ی که در این ایام میهای بارانآیا  76 قطره
22.61.67 

؟ خالصه جواب ما کند میرا مرتفع  سالی خشکبارد  ی که در این ایام میهای بارانسؤال این است: آیا   1
نموده  سالی خشکدشمن است که با امور مختلفی ما را دچار  سالی خشکاین است که یکی از عوامل 

گاه  هرگاهاست  میاورند  سالی خشکان روشی که باهم ها آن یما شدهاحساس کند ما به این مطلب آ
 گونه اینکه  برفرضمیاورند تا ما غفلت کرده و از موضوع اصلی منحرف شویم، گذشته از اینکه  باران

، شود میبیشتر  سالی خشکبحران  هرلحظهمورد نیاز ما ندارند و  آبکنونی تناسبی با  های باراننباشد 
از هر  مکنی می، و باز اعالم الزم را ایجاد نمایند آب اند مکلفدولت و مسئولین  سریعاا لذا 

بپرسید و کمک  توانید نمینمایید اگر  برطرفرا  سالی خشکمشکل  توانید میراهی 
 بگیرید تا همه را از این بالی پیش رو نجات دهیم.

 برای پاسخ به این مطلب چند مبحث را باید مرور نماییم: 
را شروع کردند تشکر  بارانپی برده و از آبرو گذشتند و نماز  سالی خشکاز تمامی دوستانی که به  - 3

 ایمانی آنان دانسته و بر این باور هستیم که اگر همه به این ایمانحرکت  یجهنترا  ها بارانو  نماییم می
پایان ایران  سالی خشکدر یک روز  کردیم یمعمل  السالم علیهمبیت  رسیده و به دستورات قرآن و اهل

ْهَل : فرماید میهای تاریخی بسیاری وجود دارد و تضمین قرآنی  میافت کما اینکه نمونه
َ
نَّ أ

َ
ْو أ

َ
َو ل

ر 
ُ

ق
ْ
   یال

َ
َتْحنا َعل

َ
ف

َ
ْوا ل

َ
ق ْرِض یآَمُنوا َو اتَّ

َ ْ
ماِء َو اَل ناُهْم ِهْم َبَرکاٍت ِمَن السَّ

ْ
َخذ

َ
أ

َ
ُبوا ف

َّ
َو لِکْن َکذ

 محور است آبو تقوا این است که بدانیم  ایماناما چه کنیم که ... اولین  0 ْکِسُبوَن یِبما کاُنوا 
در عالم  تواند میطبق آنچه مشهود و منقول و معقول است و به تجربه رسیده بشر  یما گفته قبالا  – 9

قوا و شئون نفس است )مانند کاری که اولیای الهی  واسطه بهتغییراتی ایجاد نماید که این مطلب یا 
با اتصال به  کنند میها  با اتصال به مبادی نورانی عالم و یا مانند کارهایی که مرتاض دهند میانجام 

کمک از مبادی نورانی و یا ظلمانی است، ما  یلهوس بهتکنولوژی و یا  یلهوس بهعلل ظلمانی عالم( و یا 
برده  تمامی قواهای نام یلهوس بهدشمنی دشمنان است که  سالی خشککه یکی از علل عقیده داریم 

زمینه که  ، لذا با این پیشدهند میو سحر و شیاطین و طلسمات این کار را انجام 72شده از قبیل هارپ 
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کمی از خواب غفلت بیدار شوند و ایران مردم  هرگاهاعتقادداریم:  یما داشتهمباحث مفصلی  قبالا 
است و باید برای رهایی از آن یک بسیج عمومی ایجاد کرد،  سالی خشکبفهمند مشکل اصلی 

تا مردم را دوباره  کنند میو یا برف مصنوعی  باراندشمنان با نیروهایی که در دست دارند اقدام به ایجاد 
امور مصنوعی توسط دشمن باشد  ها باراند که ، لذا این احتمال قوی وجود دار فروبرندبه خواب غفلت 

کربال را امری موهوم بدانیم،  سالی خشکاست غفلت نماییم و  سالی خشکتا ما از موضوع اصلی که 
 .گیرد میرا تحت اختیار  آببه ما آموخت که دشمن در ابتدا 

 هرلحظهعظیم هستیم و  سالی خشک، ما در باشد میجداگانه  مقولهدو  بارانو بارش  سالی خشک – 0
به مقدار محدود  هم آنبهاری در زمستان است  بارانو دلیل آن  شود میبیشتر  سالی خشکاین 

لذا زمستان مرده و بهار در زمستان قرارگرفته و تابستان  بارانکه در زمستان باید برف ببارد نه  درحالی
، نگاهی به وضعیت کشاورزی و منابع آبی ما آتش در تابستان در راه استدر بهار دیده شود و 

تا زمانی که منابع آبی کشور وحشتناک قرار داریم بدانیم  سالی خشکروشنگر این است که در 
 .هستیم سالی خشکها و رودها به حالت سابق خود بر نگردد در  مانند دریاچه

و تا زمانی که این مقدار با  شدبا نمیها برابر  مصرفی ایرانیان و مقدار بارش آب سرانهحتی مقدار  – 9
 سرانهکنترل نشده است: طبق نظر کارشناسان مقدار  سالی خشکیکدیگر مساوی نشود حتی بحران 

زمین در هر روز  های ایران برای انسان آب، یعنی مصرف باشد میلیتر  344برای هر نفر  آبمصرف 
 آبروز ضرب نمود تا مقدار  919را باید در  آمده دست بهمیلیون نفر است و عدد  14لیتر ضربدر  344

میلیارد  12اگر در تمام مدت سال در هر روز مصرفی در طول یک سال به دست بیاید، یعنی 
مصرف  اندازه بههدر نرود و بخار نشود تازه ما  آباز آسمان نازل شود و این  آبلیتر 

 آبکمتر  هرچقدر، یما و به وضعیت سکون رسیده داریم آبزمین  های ایران انسان آب
خطری بسیار  ها سفرهاز  آببرداشت نماییم که برداشت  آبهای زیرزمینی  ببارد مجبوریم از سفره

برداشت  آبزیرزمینی  یها سفرهست که از ها ماسال متأسفانهبزرگ و هشداری جدی است و 
زیرزمینی ما تمام شود،  یها سفرهنزدیک  یندهآ، اگر وضعیت به همین منوال پیش برود و در کنیم می

برداشت  آبزیرزمینی  یها سفرهَمَثل کسی که از سؤال این است چه باید انجام دهیم؟ 
و بجای آن کلیه و چشم و دست و پای  کند نمیتنبلی است که کار انسان َمَثل  کند می
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، دولت و حکومت موظف است دهیم میفروشد تا امرار معاش کند، تذکر  خود را می
بوده حتی جوامع جاهلی قبل از اسالم، سؤال این است آیا  گونه ایندر تمامی جوامع  کند ایجاد آب

بسیاری از نقاط کشور است که شده داریم؟ جواب منفی است،  نازل آبما در هر روز این مقدار 
اند و  آبی ندیده یا قطرههاست  و سال شده و آبادانیها تبدیل به ویرانه شدند خشک ها سال

اردکننده و شده  های ما نیز خشک ایم که بیان رفته را هالک کرده است، ما تا جایی پیش ها آنعطش 
استان گلستان تبدیل به بیابان شده است  های جنگلهکتار از  944ایم، شتر از سایر کشورها شده

 آبمقدار مصرف  یعنی کویری چگونه است؟ های استانوقتی گلستاِن آباد بیان شود 
 آبو از کجا  کنیم میبا مقدار نزوالت آسمانی تناسبی ندارد، حال در این وضعیت چه ایران در  ها انسان

 را تأمین نماییم؟
های زیرزمینی در حال برداشت هستیم و البته با نگاه  آبی سفره یرهذخجواب سؤال این است که ما از  – 1

مکلف هستیم با این منکر ما حوزویان حلی دیگری نیز نداریم،  کنونی کارگزاران اجرایی راه
تولید  آببارد، دولت و مسئولین اجرایی نیز  مورد نیاز نمی باران، کشنده مبارزه نماییم

اگر دولت زمان های زیرزمینی است، در حالی در این  از سفره آب، تنها راه، برداشت  کنند نمی
 دلسوز مردم است 

ً
استفاده کند،  آبمینی  های زیرز نه اینکه از سفره تولید کند آبباید  سریعا

هر تفکری برای ، باید دانست: یعنی خودکشی آبهای زیرزمینی  استفاده از سفره
ها راهکار دارند  دین ، غرب راهکار دارد، بیراهکار دارد سالی خشککردن  برطرف
دولت محترم راهکار دارند، جوامع جاهلی قبل از اسالم راهکار داشتند و ...، ولی  ها پرست شیطان

، و این یعنی کند میبرداشت  آبهای زیرزمینی  برای این مشکل راهکار ندارد و از سفره
 مرگ تدریجی ایران.

 واسطه بهاز مادی گرفته تا معنوی ایران با روال پیش رو مرگ تمامی شئون  – 2
ما در نگاه و نگرش و رفتارمان تغییر ایجاد نماییم، این  سریعاا مگر اینکه  قطعی است سالی خشک

َه ال است،  شده اقامهگوید و برهان عقلی نیز  چیزی است که قرآن و سنت می
َّ
وٍم یَغ یِإَنّ الل

َ
ُر ما ِبق

ِسِهمیَغ ی ی  َحتّ 
ُ

نف
َ
 71 روا ما ِبأ

های زیرزمینی ما به حال سابق بر نگردد  ها و سفره و دریاچه ها تاالببدانید تا زمانی که وضعیت  – 8
تا وضعیت آبی ما بهتر از گذشته نشود توسعه و اقتصاد مهار نشده و  سالی خشک
 های داخلی هیچ معنایی نخواهد داشت. زای متکی بر ظرفیت درون
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 آبا ؟ آیما را بهبود بخشید های چاهکنونی حتی یک سانتیمتر وضعیت  های بارانآیا 
 عطشان ما تأمین شد؟ های زمینمورد نیاز 

فعالیت  سالی خشک واسطه به% آن 25سدهای تولید برق را که کنونی  های بارانآیا 
 را به راه انداخت؟ کند نمی

دشت حاصلخیز کشور را که در هزاران سال گذشته  655کنونی توانست  های بارانآیا 
 ؟برگرداندرا به حالت سابق خود  تبدیل به بیابان شده است اکنون همآباد بوده و 

تحقق پیدا  گاه هیچاهداف : آن کنیم میدیگر شعارها و اهدافی که دنبال  پراهمیتنکته  - 3
اندازها و پیشرفت  ما تنها در صورتی به چشم را حل نماییم آبنخواهد کرد مگر اینکه مشکل 

 رسیم که اول شرط پیشرفت را دارا باشیم: می
با روال پیش رو را حل نکنیم؟  آبافزایش پیدا کند و مشکل ایران آیا امکان دارد جمعیت 

 .رسد میمیلیون نفر  35به ایران جمعیت 
روال پیش رو  با یم؟حل نمای آبآیا امکان دارد مشکل فقر را بدون حل کردن مشکل 

 شود. یرگ همهو فقر  شود میوساز فلج  کشاورزی و صنعت و ساخت
 یهبقبا روال پیش رو را حل نکرده باشیم؟  آبتوانیم شهرهای جدید بنا کنیم ولی مشکل  آیا می

 میرد. میخالی از سکنه شده و روستاهای ما نیز 
رو با روال پیش را حل نکرده باشیم؟  آبتوانیم گرانی را مهار کنیم ولی مشکل  آیا می

 .شود میتمامی اقالم کشاورزی خواهیم شد و گرانی بیشتر  واردکننده
را حل نکرده باشیم؟  آبتوانیم با ریز گردها و هوای آلوده شهرهای مقابله کنیم ولی مشکل  آیا می

 نمک در راه است. کشندهبا این روال طوفان 
با این روال را حل نکرده باشیم؟  آبرا تحقق بخشیده ولی مشکل توانیم اقتصاد مقاومتی  آیا می
 .شود میهای بیشتری تعطیل  کارخانه

با این روال  توانیم جامعه را به سمت تقوا ببریم ولی بانکداری ربوی را حل نکرده باشیم؟ آیا می
 .شود میفقر و ربا زیاد و زیادتر 

و تولید داخلی  شود نمیل بانکداری ربوی حل تا زمانی که ما تولید داخلی نداشته باشیم مشک
 را حل نکنیم. آبنخواهیم داشت تا مشکل 
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و حدیث شریف  شود میباید بدانیم عموم مردم زمانی که فقیر شدند در دینشان تزلزل پیدا 
من ال معاش له ال معاد له، : فرماید می، در جای دیگر 74کاد الفقر ان یکون کفرا: فرماید می

حالل  لقمهشرط تقوا ، شود میحالل ندارد دین او دچار مشکل  لقمهکسی که بدانیم 
 .است

حل  آبمگر اینکه مشکل  شود نمیحکومت حل  های بحرانبگویم هیچ بحرانی از 
حل  آبو اگر مشکل  حل شود آبمگر اینکه مشکل  شود نمیهیچ پیشرفتی شروع و شود 

خواهیم رسید که تمامی دستاوردهای خود را چه در باب امور دنیا و چه در باب امور  یا دورهنشود به 
پیش آمد  ش ه 1331 سالی خشکدین از دست خواهیم داد، تاریخ را مطالعه کنیم، زمانی که 

نیز  تاکنونو پدر و کل خانواده بهایی شدند و  شیعه را بهاییان با نانی خریدند یها خانواده
نباشد دنیای ما خراب  آبوقتی و بگویم که این جریان در حال تکرار است و بدانیم بهایی ماندند 

خشک شد آخرت ما هم خشک  سالی خشکدنیای ما با  مزرعهآخرت است وقتی  مزرعه، دنیا شود
فقر میاورد، فقر فحشا  سالی خشکمستقیمی بین فقر و فحشا وجود دارد:  رابطه، ببینیم چه شود می

نام دارد،  سالی خشکدرخت شومی است که  یجهنتهمه  ها اینال و زلزله میاورد و میاورد، فحشا ب
ولی برای  کنند میکردن مشکالت جامعه تالش  برطرفمدیرانی که برای بدانیم 

اند که خدا کند چنین باشد و یا  کنند یا جاهل تالش نمی سالی خشککردن  برطرف
 .بریم میاند علم را به آنان هدیه کنیم و اال به خداوند پناه  اگر جاهل کنیم می، ما تالش خائن

 برای حفظ وضعیت موجود چقدر است؟ایران مصرفی مورد نیاز در  آبنکته دیگر اینکه  - 14
مقدار  آببرای هر ایرانی الزم داریم که این  آبمیلیون نفر  14ضربدر  آبلیتر  344ما روزانه 

ها و  خورد اما اگر بخواهیم جنگل بعالوه غذایی است که میانسان برای هر  آبمصرف روزانه 
ها به بیابان تبدیل نشود و  ما نمیرند و دشت های زمینگیاهی و حیوانات حفظ شود و  یها گونه

رسیدن ، گذشته از اینکه شود میبسیار عجیب  آبپدران ما خراب نشود عدد مورد نیاز ما به  های باغ
، برد را بسیار باالتر می آبنیز عدد ایران شده برای  اندازها و اهداف بلند تعیین به چشم

و این یعنی اینکه  زمین هم نداریم های ایران مصرف انسان اندازه به بارانفقط بگویم ما 
ها و  و حیوانات و گیاهان و جنگل ها یاچهدر با این روال به سمت مرگ در حال حرکت است، مرگ ایران 

 واسطه بهمیلیون نفر  94که این  میلیون ایرانی 55مرگ  درنهایتو روستاها و  ها تاالبها و  دریاچه
 که جنگ و بیماری و فقر و گرسنگی است در معرض تلف قرار دارند. سالی خشکعوارض 
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در ) .نخوریم ، فریبکند نمی برطرفرا  سالی خشک گاه هیچکنونی  های بارانپس 
 31.14.12(دهیم میقرار  موردبررسیرا  بارانقسمت دوم این مبحث انواع 

 92.1517 از طریق عادی آبخالصه کتاِب انتقال این متن  -73 قطره

از خطر ایران در نجات تمامی شئون زمان که در جریان هستید ما قائل هستیم  گونه همانمقدمه: 
 داریم وظیفهما ، وران، گیاهان و شئون معنوی و سیاسی(جانمرگ خاک، دارد )مرگ نقش اساسی 

قّل 
َ
ه هرلحظه چراکه نماییم برطرفرا  سالی خشکممکن زمان در ا  سالی خشکسرطانی   غد 

 ساله یککه طرح عادی  فردی منحصربههای  ناپذیری دارد، لذا با تمامی ویژگی برای ما صدمات جبران
ما این طرح مورد قبول ما نیست، بهتر است ایران موجود در  های طرحدارد و از تمامی 

را از آسمان به مقدار زیادی آورد که در طرح انفطار السماء که  آب توان میاعتقادداریم 
از  هم آنهزار و یک که  قطرهنماید و یا  همین مطلب را بیان می هزار آمده است قطرهدر 

، لذا حال که آن دو قطره که نماید را حل می آبطریق غیرعادی در مدت کوتاهی مشکل 
که راهکار عادی را  بینیم میَمن  و َسلوی برای ما ایرانیان است مورد تمسخر قرارگرفته الزم  منزله به

وجود دارد که  سالی خشکچه مشکلی برای رفع دوباره عرضه کنیم تا ببینیم و بشنویم 
دستی ما در اینترنت پخش  یها نوشتهو عکس   یما گفته قبالا که  گونه همان، شود میتعلل  همه این

در این متن کوتاه به اهم مباحث انتقال ، یما نوشتهاست ما در رابطه با طرح غیرعادی یک کتاب 
 کنیم میاثبات و در این نوشته  دهیم میو شبهات اصلی و اساسی را جواب  پردازیم عادی می آب

، اگر جدی حل نمود یک سالدر عرض را  بآمشکل  توان میعادی نیز  صورت بهحتی 
 .شود میعادی  های روشاثبات کنم کمتر از یک سال هم حتی با  توانم میشود 
 شود میاز خزر به دالیلی که ذکر  آبانتقال از دریای عمان است،  آبطرح عادی انتقال  1

 .چندانی ندارد یدهفا
 اند کردهپهلوی مطرح زمان ها در  فارس که توسط روس این طرح با طرح اتصال خزر به خلیج 6

ی مطرح بوده جانهاشمی رفسن آقایزمان که در ایران تفاوت دارد و با طرح کانال مرکزی در فالت 
 11به  آبنژاد نیز تفاوت دارد، با طرح مطرح در مجلس که انتقال  تفاوت دارد و با طرح دکتر احمدی

به  آباین طرح انتقال ، گردد میاستان کشور است نیز تفاوت دارد که در ضمن بحث معلوم 
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نه برای ترانزیت  هم آن، بایر در مدت کوتاه است های زمینو شهرها و روستاها و  ها استان
 کشتیرانی بلکه هدف اصلی کشاورزی است.

و ایران در  آبنمودن  مصرف  دو  –مورد نیاز کشاورزی  آبتأمین  اهداف طرح چیست؟ اهّم  3
جازموریان و  یاچهدر مانند ایران شده  خشک های یاچهدر نمودن  آبپر  -شیرین آبذخیره نمودن 

 -اندازی تولید و پرورش ماهی شور دریایی  جهت راه آبتأمین  –ارومیه و...  یاچهدر نمک و  های یاچهدر 
مصنوعی جهت  های یاچهدر اندازی  راه –ارزان نمودن برق  تولید و سدهای تولید برق جهت آبتأمین 
جهت  آبتأمین  –صنعتی  آبتأمین  –به سمت اکوسیستم مطلوب ایران ی فالت وهوا آبتغییر 

هایی که  دشت آبتأمین  –زدایی و کاشت درخت  جهت بیابان آبتأمین  –سازی و شهرسازی  ساختمان
 اند. به سمت بیابانی شدن در حال حرکت

بحثی جدا  هرکدامکه  و شیرین سازی مطرح است آب یهتصف مقولهدو  آبدر بحث  4
کشورهای زیادی برای کشاورزی که امروز  کنیم میدارد اما برای آنان که اطالع کمتر دارند بیان 

شرب خود را  آبنیز  پیما اقیانوسهای  کشتی، حتی کنند میدریا استفاده  آبو شرب از 
و  عربستاندریا به دست میاید،  آبکیش از تصفیه  یرهجز شرب  آب، کنند میاز دریا تأمین 

که  آب، ما در بحث تصفیه و شیرین سازی کنند میو استفاده  کنند میدریا را شیرین  آبامارات 
اجمال  صورت بهداریم اما  فردی منحصربهخود دو بحث جداگانه و تخصصی است نیز راهکارهای 

توضیح  ها قطرهاز  دریکیوجود دارد که  آبمتعددی برای شیرین سازی و تصفیه  های روشبدانید که 
 .شده داده، شبهه هزینه جواب شود میداده 

کانال از  2دریای عمان است و در طرح ما  آباز دریا برداشت نمود  توان میبهترین آبی را که  5
ویژگی دریای ، شود می آبفارس تأمین  کانال اجباراا از خلیج 9و  شود می آبدریای عمان تأمین 

 های یندهآال به قطب جنوب است و  تر یکنزد چراکهبهتری دارد  آبعمان این است که 
دائماا قطب بر اثر گرمای هوا  چراکهاست،  تر راحت، لذا تصفیه و شیرین سازی آن کمتر است

پیش روی  های بحرانکه یکی از  شود میمعلوم  جا همینریزد،  شیرین درون دریا می آبشده و  ذوب
را برداشت  آبو هر که تالش کند  برد می زیرآبرا  زیادیدریاست که کشورهای  آببشر باال آمدن 

 آبرا از دورتر از ساحل برداریم  آب هرچقدرنماید به کل بشریت خدمت کرده است، الزم است بدانیم 
آبی که نزدیک ساحل است به  چراکهو زحمت کمتری برای شیرین سازی و تصفیه آن الزم است  بهتر

 است.ایران آخرین مرز شرقی آبی  آببیشتری دارد، پس بهترین  های یندهآال علت عمق کم دریا 
  چراکه، باشد نمیخوب ایران دریای خزر برای انتقال به فالت  آب 2

ً
مشکالت  اوال

خزر محدود و محصور بین چند کشور است و ممکن است در  آب چراکهسیاسی ایجاد خواهد نمود 
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 آینده کشورهای همسایه مشکل ایجاد کنند، 
ً
 اگرچه استکوه بین دریای خزر  مشکل وجود رشته ثانیا

برد، البته مشکل  بسیار می ینههز و زمان است ولی  حل قابلدیگر  های روشکه با نقد زدن از زیر و 
خزر اشکاالت سطحی است که جواب  آبدریا و تغییر اکوسیستم و شور نمودن  آب پساب شور

ولی  نماییم مینیز ثروت حالل تأمین  پسابباقیمانده به نمک دریا از  پساباست، ما با تبدیل  شده داده
 .باشد نمیخزر برای انتقال خوب  آبدر کل 

مشابه دارد، باید بگویم  نمونهاین در طرح در مجلس مطرح است و ممکن است بگویند  7
جزئیات اجرایی و مدیریتی و تأمین منابع مالی و اجرایی و طرح عملیاتی این طرح 

و  آبتفاوت این طرح و طرح مجلس، تفاوت مشابه ندارد  نمونهو اصالا  نظیر است بی
یا اینکه طرحی ندارید، یا  کنید؟ نمیآقایان مسئول اگر طرح دارید چرا اجرا  سراب است،

بنده مطمئن هستم که نوش داروی کنید،  اینکه وضعیت موجود را متوجه نیستید که کاری نمی
چند سال است که طرح شما در وضعیت بررسی  ،شود نمیشما بعد از مرگ سهراب هم آماده 

آب شد و حیوانات و گیاهان  بی که ها یاچهدر که سوخت؟ چه  ها باغو تحقیقات قرار دارد؟ میدانید چه 
کردند؟ میدانید بالیی که در این مدت بر ملت ما  خودپرداختما را با هالک شدن  کاری کمتاوان 

 نیست؟ وعده شما سرابی است که مرگ را همراه دارد. شمارش قابلواردشده 
 دریای جنوب به فالت مرکزی که در مجلس مطرح آبچند مشکل اساسی در طرح انتقال  8

را به تمام  آبادعا ندارد  گاه هیچاین طرح  ب:چرا طرح اجرایی نشده است؟  الف:است موجود است: 
شروع و پایان طرح چه زمانی است؟ بنده زمان  ج:. رسد میها  به شهرستان آببلکه  رساند میروستاها 
تهران  راه بزرگمطرح است همانند طرح  آبطرحی که در مجلس برای انتقال میگویم 

آقایان  مسئول  تهران نشین: مشکل  انجام شود. خواهد میسال است  65به شمال است که 
نیاید و مردم هالک شوند  آباصلی این است که از حال فقرا و روستانشینان و کشاورزان خبری ندارید، 

رانی اگر وضعیت بحبوده است؟  غیرازاین تاکنونمگر اتفاق خاصی افتاده است، کما اینکه آیا 
چرا از ، میگویید مشکل مالی وجود دارد؟ شد تعلل نمی یا لحظه شد میدرک  سالی خشک

و از مردم  دهید هایی که در دست دارید مردم را در جریان خطر پیش رو قرار نمی تریبون
و  کنید چندانی برای ملت ندارد را تعطیل نمی یدهفاکه  کارهایی تمامچرا گیرید؟  کمک نمی
کنید  که در دست دارید کار را شروع نمی ای ینههز چرا با شوید؟  نمی رسانی آبمتمرکز در 

 از تلفات عظیمی که در پیش است را کاهش دهیم؟ تاکمی
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 کنید،  ، باید بدانید اشتباه مییما کردهممکن است بگویید کار را شروع  9
ً
کاری که شروع  اوال

فارس به یزد است که انتقال خزر به سمنان اشتباه است، پول  خزر به سمنان و خلیج آبانتقال  یدا کرده
 برداری کم و در آینده نیز مشکل سیاسی از طرف همسایگان خزر برای ما پیش میاید،  زیاد و بهره

ً
 ثانیا

ن و پس کرمان و قم و اصفهان و تهران و خراسان و سیستا اید یدهرسچرا فقط به فریاد سمنان و یزد 
تر  با این نحو انتقال ویرانی آن نقاط را نزدیک؟ بدانید شود میبلوچستان و خوزستان و ... چه 

نقطه خواهد بود  ترین خطرناکباشد  آبکه  هرکجانزدیک  ای یندهآدر  چراکه، یدا کرده
به آنجا  آب، افراد مهاجم برای شده به آنجا هجوم میاورند زیرا مردم از سایر نقاط خشک

جنگند  خود می وخاک آبو برای دفاع از  دارند آبخود  اندازه بهد و افراد ساکن آنجا که نیز تنها میاین
 آبکه  جایی به آبمردم اگر برای تأمین ، افتد یمایرانی  جاناست که ایرانی به  گونه اینپس 

 میرند و اگر به آنجا بروند در آنجا هجوم مردم و جنگ و قتل واقع شود، دارد نروند می
شده و دشمن آنجا را  نیست خالی آبجایی که ، شود میناامن ایران کل  حساس زماندر این 

وجود دارد ایرانیان با یکدیگر در حال جنگ و از بین بردن  آبتصاحب کند و جایی که 
 آبدر آن دو طرح  چراکهاست  بخش نجات غیرعادی، اینجاست که میگوییم طرح خود هستند

حتی کشورهای همسایه را  کند نمیو کسی از جایی بجایی کوچ  رسد می جا همهبه 
آمد را  سالی خشکرا که قحطی و  1940تا  1331 های سال، تعجب نکنید تاریخ دهیم مینجات 

رفت امیدی به بازگشت او  اگر فردی تنها بیرون میمالحظه فرمایید در خاطرات آمده که 
 همان جریان در شد میو خورده و گوشت ا شد می، کشته شد مینبود، او ربوده 

ً
، دقیقا

 اکنون همشده و  سؤال دیگر از شما این است: چند سال است که این طرح شروع حال وقوع است،
آیا توانستید مشکل آبی یزد و سمنان را حل کنید؟ جواب واضح در چه وضعیتی است، 
بینانه  برای حل این مشکل نیست و در نگاه خوش ای یزهانگواضح بگویم  است که نتوانستید.

ی برای حل این بحران داشته باشید، بنده در  ارادهکه  خطر پیش رو برای شما تبیین نشده جد 
سگی بد بو را دیدم و بینی خود را گرفتم ولی از  مردهاسالم یاد گرفتم که باانصاف باشم و اگر 

بندر ترکمن به بندر  آهن راهسال خط  19لوی اول در طول های سفید و تیز آن نیز یادی کنم، په دندان
با ُپلهای بسیاری که دارد،  شود میی که از بین دو کوه رد آهن راهفارس( را انجام داد  امام )از خزر تا خلیج

نه این تعداد دکتر و مهندس داشته نه ایران سال گذشته است در آن دوران  21که حدود زمان از آن 
بودیم شاید این حرکت زمان آن کار را انجام داد اگر ما در آن  ساله سیزدهآالت و... اما  ماشین همه این

داد،  آهن را انجام می ماه این راه 19بود شاید در طول زمان کشید و اگر او در این  سال طول می 944
به دین  یا ضربهه ما میدانیم او چ همهدقت کنید بنده حقیقتی را میگویم که ما را در فکر فروبرد و اال 
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وارد نمود و چه جنایتی کرد، ولی سؤال این است که چه شد که در قم و مشهد درود به او گفته شد؟ اگر 
کیلومتر  134نمود؟ ما چه مشکلی داریم که  را حل می آببود در طول چند وقت مشکل زمان او در این 

حیاتی و  های طرحاست؟ چرا باید  برداری نرسیده سال است هنوز به بهره 39آزادراه تهران شمال 
 را  آباگر مشکل سال به مرحله اجرا نرسد؟ بگویم  ها ده آببخش ما مانند  نجات

ً
حل  سریعا

 کنیم میکه ما در مورد گذشتگان  کنند میان قضاوتی را در مورد ما هم آننکنیم آیندگ
، یما کردهما از نسل آینده دزدی  آب ینهدرزم، حداقل اگر نگویم قضاوتی بدتر خواهند نمود

 بگویید به ما مشکل چیست تا بدانیم. کنیم میحداقل اگر اشتباه فکر 
کانال از جنوب کشور به سمت فالت مرکزی و شمال کشور  16طبق طرح ما باید  15

که فالت شرقی کشور را تأمین  باشد میکانال از دریای عمان  2کانال،  13، از بین کشیده شود
، هر کند میکه فالت غربی کشور را آبیاری  باشد میفارس  کانال از بندرعباس و خلیج 9نماید،  می

لذا  شود میشروع زمان  همنقطه  914از  شود میتیم انجام  914کیلومتر است، کار با  1944کانال 
، تمامی شئون شود می، کار در سه شیفت انجام یابد یمکار پایان زمان  همو  شود میکار شروع زمان  هم

شوند و تمامی کارهای پوپولیسمی تعطیل شود، گروه پیشتاز نقشه  رسانی آب مسئلهمملکت باید درگیر 
 94دقیقاا مانند گروه پیشتاز در اطالعات عملیات جنگ، هر  کنند میزمین تعیین  دررویمسیر را 
های مصنوعی است که امور مختلفی در  ها دریاچه ، پستشود میو پست زده  شود میرها  آبکیلومتر 

، باال آبدوباره و شیرین سازی  یهتصفاطراف،  های زمینبه  آباز قبیل: انتقال  گردد میآنجا انجام 
در  آبو تولید برق )قبل از ریخته شدن  دار شیب ایینهدرزمکانال  ادامهبرای ریخته شدن در  آببردن 

که در حقیقت هر کانال یا لوله  شود میکیلومتر قبل است برق تولید  94ه در ک آبپست از نیروی 
این حرکت این است که از همان ابتدا قبل از  یجهنت...، ( وباشد میتولید برق  آبسد مهار  منزله به

 244، اگر اند کردههزار شغل ایجاد  244فرمایند  ، آقایان میشود میشغل در مملکت ایجاد  رسانی آب
و این  گردد میعادی انجام  رسانی آبهزار نفر در این طرح مشغول به کار شوند کمتر از یک سال 

قدرت و توان را باال ببریم هدف زودتر حاصل  هرچقدر، باشد میمعقول  کامالا قاعده 
معاون  اند کردهاعالم  تومانمیلیون  944تا  144ایجاد هر شغل را کارشناسان بین  ینههز  ،شود می

گیریم و  میلیون هزینه الزم دارد ما کالم معاون وزیر را معیار می 24الی  94بین  فرماید میوزیر تعاون 
 هم تومانمیلیون  14ایم اگر برای هر شغل  هزار شغل ایجاد کرده 244روحانی فرمودند ما  آقایجناب 

هزینه  رسانی آباگر دولت این پول را در طرح ، تومانبیلیون  094 شود میهزینه الزم باشد 
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 تر کوتاهدر مدت بسیار  رسانی آبزد کار  نمی دست همدیگری  ینههز کرده بود و به هیچ 
زیرساخت  ترین مهمبود و از همان ابتدا شغل زیاد شده و  شده انجاماز یک سال 

دانیم چه شغل  ما هم نمیولی این کار انجام نشد و  بود شده انجامایران پیشرفت نیز در 
آیا تعطیلی  ها است؟ تعطیلی کارخانه بینیم میایجادشده؟ ما که هر چه ایران در  زودبازده

پکو کارخانهو مشکلی که برای  با این روال ِهپکوهای شدنی است؟ بدانیم  ایجاد شد فراموش 75ه 
 شده انجامینکه زودبازده به فرض ا های شغلایجاد ، گذشته از اینکه بسیاری در راه است

را نیز خشک خواهد نمود،  ها آن سالی خشک چراکهباشد مطمئن باشید بازدهی نخواهد داشت 
در وضعیت  یما نمودهمهندسی که ما جزئیات را در کتاب طرح عادی ثبت  های بحثگذشته از تمامی 

اسپیرال باشد و قطرش  لولهسیمانی باشد و یا آهنی و  ها یوارهدراه و یا اینکه  نقشهکنونی بحث بر سر 
کنید؟  تعلل می قدر اینچرا چقدر، نقد زده شود یا کانال و لوله و ... نیست، بحث بر سر این است 

رن سهراب هم 
َ
ه و سال و ق

ّ
را شوخی  سالی خشکچرا  ،رسد نمینوش داروی شما به چل

را در حین انجام کار  ها رینگا نقشه یهبقطرحی را که در مجلس است را عملی نمایید و  سریعاا ، یدا گرفته
کاغذ  یدا کردهوقت گذاشته و هزینه  ها سال آنچهنزدیک  ای یندهآدر انجام دهید، بگویم 

اعتقاددارم و  دوماههبنده به طرح شاید باشیم و ببینید و ببینیم، بیش نخواهد بود،  یا باطله
 در وقت راستی آزمایی حقانیت ما معلوم 

ً
طرِح  تنها نهزمان ، در آن گردد مینهایتا

َمَثل طرح  شود میکوچک و بزرگ آبی در حال اجرا باطل  های طرحمجلس بلکه تمامِی 
خدا را تو  پشت است، غیرعادی و امور در حال اجرا َمَثل مقایسه سرعت نور با حرکت الک

 .کنی میمنت عطا  را شکر که بی
معلوم  14الی بند  که در البه کنند مییکی از مشکالت طرح را نبود هزینه عنوان  11

 31.144 ساله یکطبق محاسبات بنده طرح عادی  بیش نیست، یا بهانهشد که این مطلب 
و  یما گرفتهحقوق در نظر  تومانمیلیون  1مهندس در فنون مختلف الزم دارد که برای هر مدیر ماهیانه 

هزار نفر کارگر متخصص از قبیل آرماتوربند و جوشکار و راننده کامیون و  194طبق همین محاسبات 
 7 است که شده گرفتهبرای هر نفر در نظر  تومانمیلیون و پانصد هزار  0لودر و ... الزم داریم که حقوق 

ند بسیار ساده از ها نخواهند کمک کن دستگاه یهبقاگر دولت و  هزینه الزم است، تومانبیلیون 
 09میلیون نفر  22طریق مشارکت عمومی این بودجه قابل تأمین است، اما چگونه؟ دولت ماهیانه به 

یک سال مدیران  ینههز ، تومانبیلیون  9.9ماهیانه تقریباا  شود میدهد که  یارانه می تومان 944هزار و 
کمک نکند بنده مطمئن هستم اگر  کس هیچ، فرض کنیم تومانبیلیون  2 شود میو کارگران این طرح 

چه سود  آبشفاف بیان شود و اینکه بعد از آمدن  صورت به آبو ثمرات آمدن  آببرای مردم خطر نبود 
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که  شود می، کمتر کسی پیدا شود میشرکت کند  رسانی آب سرشاری نصیب ملت و هر کس که در طرح
 14ماهیانه ایران میلیون  22شرکت نکند که در این صورت اگر همان  رسانی آببرای  گذاری سرمایهدر 

، عدد شود میسرمایه گزاری کنند بیش از مبلغ مورد نیاز پول برای دستمزدها جمع  تومانهزار 
داشته باشیم که  یا برنامهما باید در این طرح ، باشد میبیلیون  3بیش از  آمده دست به

 توانیم میرا به نام خود نزنند و باید تا آنجا که  آبام اقتصادی تمامی سه کلفتان گردن
ماند آن اینکه مصالح و  یک بحث میتنها  محرومین و مستضعفین را در آن شرکت دهیم

این سؤال سؤالی َبس عجیب است و تنها از کسی سر  لوازم مورد نیاز را از کجا تأمین کنیم؟
اگر منابع % منابع طبیعی جهان بلکه بیشتر در دسترس ما ایرانیان است، 14ایران میزند که نداند 

ما ادعای صادرات فوالد را داریم  دارد؟ ای یدهفابه داد ما نرسد چه ایران طبیعی 
ادعای صادرات سیمان  خودمان چیزی نداشته باشیم؟ آببرای لوله انتقال  وقت آن

 برطرفمانند چگونگی  هایی سؤال نداریم؟ ریزی خودمان سیمان برای بتون وقت آنداریم 
 هایی سؤالو یا چگونگی تأمین برق و ...  آبکردن اختالف سطح دریا با زمین و یا چگونگی باال بردن 

 های چاهبسیار ابتدایی است که در این مجال اندک وقت پاسخگویی نیست، ولی بگوییم ما با الگوی 
 پرقدرتعجیبی پایین میاوریم و نیازی هم به موتورهای  صورت به آبآرتزین مصرف برق را در انتقال 

از سال اول بودجه مورد  ها زمین همهپمپاژ نخواهیم داشت، الزم به ذکر است برای گسترش طرح به 
 بیاید ثروت سرشاری را به همراه خواهد داشت. آباست،  تأمیننیاز از درآمد حاصل از سال قبل قابل 

از طریق عادی است که به اهم ایران  سالی خشکاز کتاب رفع  یا خالصه( 29 قطرهاین قطره )
دیگر  قطرهاز طریق عادی پرداخته است که در یک  آبانتقال  نهیدرزمشبهات و مباحث مطرح 

، بدیهی است که خالصه کردن یک کتاب در یک برگه کاری گردد میعنوان  ادامهمطالبی نیز در 
برای دریافت مباحث  -و مطالب خود را با ما در میان بگذارید ها سؤال لطفاا . باشد میبسیار دشوار 

نیز وجود  ییها نامهعنوان گردیده و  آبسخنرانی پیرامون  394بیش از  -به آیدی تلگرام پیام دهید
 غیرعادیاز طریق ایران  سالی خشککتاب هزار و یک قطره در رفع  اف دی پیبرای دریافت  -دارد

تغییر  شبههبه کمک اسماء الله در عرض چند ماه به آیدی تلگرام پیام دهید. بدیهی است که 
 علی بهرامی نیکو )ُهدُهد(– 31.1412است.  شده دادهنیز در ضمن مباحث جواب  اکوسیستم
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 92.15.61 بحث دروغ و ربا قسمت اول -74 قطره

( 1392ماه  دی 65روبرو نیستیم. )چهارشنبه  آبوزیر نیرو: امسال با بحران  1
 جواب: -تمام

شدید شده است که کمتر کسی است که نداند در شدیدترین بحران  آببحران  قدر آن .1
 ایم. یی تاریخ بشریت واردشدهوهوا آبایم، بلکه در شدیدترین بحران  آبی واردشده

هاست با بحران  که سال روبرو نیستیم درحالی آببا بحران  فرماید میچگونه وزیر نیرو  .3
ایم آیا  واردشده بارانآبی روبرو هستیم و امسال در موج جدیدی از گرما و عدم نزول 

 سابقه نبوده است. سال گذشته بی 12در  سالی خشکوضعیت 
است موضوع  سالی خشککردن بحران  برطرفزمانی که وزیر نیرو که مسئول  اصلی  .9

 آن را حل نماید. تواند نمی گاه هیچرا نداند  سالی خشکبحران 
وزیر نیرو تذکر داده بودیم،  خصوص به وهم در مورد وزارت نیر  قبالا که  گونه همانلذا   .0

 سالی خشکوزیر نیرو راهکار خود را برای بیرون رفت از بحران  سریعاا درخواست داریم 
 ارائه دهد.

در دستان دولت و  سالی خشکی برای بحران بخش نجاتهیچ راهکار  کنیم میما اعالم  .9
و با این وضعیت تمامی شئون جامعه و دستاوردهای  باشد نمیمجلس موجود و ... 

 .باشد میجدی  درخطرهای پیش رو  گذشته و پیشرفت
پرتگاه نرسانده است از  لبهما را به  سالی خشکخواهیم تا  از مجلس شورای اسالمی می .1

ایشان را جویا شود که مطمئناا  سالی خشکملی بیرون رفت از وزیر نیرو راهکار جدی و ع
ضعیت کنونی و پیش رو اشتباه وزیر نیرو را بر وراهکاری ندارند و آمارهای فعلی و آتی 

 .کند میهمگان آشکار 
 سرسوزنی اندازه بهحداقل ما را  سالی خشکامیدواریم وزیر نیرو با اعالم رسمی بحران  .2

 داریم. سالی خشکبحران  دانند مییشان اکنند که حداقل  خوش دل
 .1بارد نمی بارانفرمایند: هرگاه حاکمان دروغ بگویند  امام رضا )ع( می

 

                                      
 682صفحه  3میزان الحکمه جلد  0
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سال گذشته  15 ییزبه پا: بارندگی پاییز امسال نسبت فرماید میروحانی  آقای 1
دست ما نیست، باید دعا کنیم خدا  (بارانعدم نزول این )% کاهش داره، 55

 جواب -تمام  -رحمت را نازل کنه
که دالیل  باشد میاعمال ما  یجهنت سالی خشک السالم علیهمطبق روایات معصومین  .1

بسیاری برای آن ذکرشده که طبق روایت یکی از دالیل آن دروغ مسئولین است، فقط 
را انکار  سالی خشکها: وقتی وزیر نیروی  شما اصل  بسیار کوچک از دروغ نمونهیک 

های مسئولین را  است، شما جلوی دروغ سالی خشکاین دروغ شدت  یجهنت، کند می
 سالی خشک برنداریمخورم تا از دروغ دست  بگیرید تا رحمت خداوند نازل شود. قسم می

دروغ است که در حدیث ایران  لیسا خشکهای  یکی از علت چراکه، شود نمی برطرف
 است. شده تصریحامام رضا ع 

 یجهنت سالی خشکفرمایید این کاهش بارندگی دست ما نیست: اتفاقاا این  شما می .6
و نهی از  معروف امربهمحترم مسئول  جمهور رئیسروحانی  شما آقایاعمال ماست، 

فساد مالی مبارزه کردید؟ منکر در جامعه هستید چقدر با منکرات مبارزه کردید؟ چقدر با 
سال همه فریاد  های سالچقدر با ربای بانکی مبارزه کردید؟ ربا جنگ باخداست که 

 یما رفتهحال که ما با رواج ربا به جنگ خدا  شود میبیشتر و بیشتر  روز روزبهاما  زنند می
وحشتناکی است  سالی خشکپس باید عواقب این جنگ را هم ببینیم، عاقبت این جنگ 

جدی با ربا و  صورت به سریعاا شود  برطرف سالی خشک خواهید میشده پس اگر  که شروع
کالن که به اسم حقوق نجومی مطرح است مبارزه  های دزدیفساد بانکی و منکرات و 

لشکر  سالی خشکبدانید ، کند میهمه را خشک  سالی خشککنید که اگر نکنید 
 خداست.

 شود. برطرف سالی خشکفرمایید دعا کنیم تا  نکته دیگر می .3
شود ولی بدانید به دالیل زیادی دعا مستجاب  برطرف سالی خشکالله دعا کنید تا  بسم -

و شکمی که در آن مال حرام باشد دعایش مستجاب  پرشدههای ما از ربای بانکی  ، شکمشود نمی
ما این زمان رمودند: یکی از مشکالت الله مکارم شیرازی دامت برکاته ف آیتنیست، 

 رود میها  پول همهاست که غذای بدون شبهه هیچ کجا پیدا نمیشه به علت اینکه 
ع زمان اش مسلم است، پول حالل ما، پول امام  در بانک، بانک هم رباخواری
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خریم،  ربا و هر جنسی بخواهیم بخریم با آن می های پولبا این  شود میآمیخته 
از عوامل عدم استجابت دعاها همین  بنابراین یکینداره  غیرازاینهیچ راهی هم 

 زمان و این مشکل  الاقلآلوده بودن غذا به حرام یا مشکوک 
ً
ما است، سابقا

رفت  داشت می پول حالل خودش را نگاه می هرکسیطوری نبود بانکی نبود،  این
دیگه پولی نداریم از غیر مسیر  اآلنخرید، جنس حالل، پول حالل، ما  س میجن

َبا َو ی: فرماید میبقره  سورهخداوند در  -متن سخنرانی تمام  -بانک ُه الرِّ
َّ
 یْربِ یْمَحُق الل

 
َ

ُه ال
َّ
اِت َوالل

َ
َدق ثِ کلَّ کِحبُّ یالصَّ

َ
اٍر أ

َّ
افزاید و  کاهد و بر صدقات می خدا از ربا می ﴾672ٍم ﴿یف

ِذ ( 321دارد. ) را دوست نمی یار کچ ناسپاس گناهیخداوند ه
َّ
وا یِإنَّ ال

ُ
َن آَمُنوا َوَعِمل

َة َوآَتُوا الزَّ 
َ

ال اُموا الصَّ
َ
ق

َ
اِلَحاِت َوأ  کالصَّ

َ
 َخْوف  َعل

َ
ِهْم َوال ْجُرُهْم ِعْنَد َربِّ

َ
ُهْم أ

َ
 ُهْم یاَة ل

َ
ِهْم َوال

ات کرده و نماز بر پا داشته و ز کسته یشا یارهاکمان آورده و یه اک یسانک ﴾677َزُنوَن ﴿ْح ی
ن یبر آنان است و نه اندوهگ یمیآنان خواهد بود؛ و نه ب یاند، پاداش آنان نزد پروردگارشان برا داده
 ی( 322. )شوند می

َ
ِذ یا أ

َّ
ُروا َما َبِق یَها ال

َ
َه َوذ

َّ
وا الل

ُ
ق َبا ِإْن  یَن آَمُنوا اتَّ َن یْنُتْم ُمْؤِمنِ کِمَن الرِّ

است  مانده باقید، آنچه از ربا ید؛ و اگر مؤمنینکاید، از خدا پروا  مان آوردهیه اک یسانک یا ﴾678﴿
 ( 321د. )یواگذار 

َ
ل

َ
ِه َوَرُسوِلِه َوِإْن ُتْبُتْم ف

َّ
ُنوا ِبَحْرٍب ِمَن الل

َ
ذ

ْ
أ

َ
وا ف

ُ
َعل

ْ
ْم َتف

َ
ِإْن ل

َ
ْم ُرُءوُس کف

ْمَوالِ 
َ
ُموَن ﴿کأ

َ
ل

ْ
 ُتظ

َ
ِلُموَن َوال

ْ
 َتظ

َ
د به جنگ باخدا و ید، بدانیردک( نینچنو اگر ) ﴾679ْم ال

کنید و نه  . نه ستم میاستهای شما از خودتان  د، سرمایهینکاید؛ و اگر توبه  ، برخاستهیو فرستاده 
پیش رو را با روال  لهمسئتنها برای اینکه ابعاد وحشتناک  -ترجمه تمام  –( 323بینید. ) ستم می

ادامه وضعیت ربا که حرب و جنگ باخداست را از کتاب خدا یادآور  یجهنتعادی پیش رو بیان کنم 
ما: فرماید میدر مورد حکم محارب  99 یهآمائده در  سوره، قرآن کریم در شوم می ذ ِإنَّ

َّ
َن یَجزاُء ال

ُه َو ی
َ
َه َو َرُسول

َّ
ْن  یْسَعْوَن ِف یحاِرُبوَن الل

َ
 أ

ً
سادا

َ
ْرِض ف

َ ْ
ْو یاَل

َ
وا أ

ُ
ل تَّ

َ
َع یق طَّ

َ
ْو ُتق

َ
ُبوا أ

َّ
َصل

 
َ
ْو یدیأ

َ
ُهْم ِمْن ِخالٍف أ

ُ
ْرُجل

َ
ُهْم ِخْز یِهْم َو أ

َ
ْرِض ذِلَک ل

َ ْ
ْوا ِمَن اَل

َ
نْ  یِف  یْنف ُهْم ِف یالدُّ

َ
 یا َو ل

گند و در جن آنان که باخدا و پیامبرش می یجز این نیست که سزا 99 میاآلِْخَرِة َعذاب  َعظ
ایشان وپ دستکوشند این است که کشته شوند یا به صلیب کشیده شوند و یا  می یزمین به فسادگر 

 یای دیگر ]تبعید[ گردند. این کیفر، رسوای برخالف یکدیگر بریده شود و یا از آن ]سرزمین[ به نقطه
لبته این واضح است ا -ترجمه تمام -بزرگ خواهد بود یآنان در آخرت عذاب یآنان در دنیاست و برا

کریمه: ربا جنگ  یهآضعی آثار ربا در جامعه هستیم، لذا طبق وکه ما تنها به دنبال اثرات شوم 
شده، امروز جای سؤال دارد که همه  مائده بیان سوره 99 یهآباخداست و حکم جنگ باخدا نیز در 

زلزله میاید؟ آنچه من گمان ایران و برف در تمامی  بارانفکر کنند، چرا هوا گرم شده؟ و چرا بجای 



 011 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

هایی که فقیر را  ما با ربا و سیاستما است:  جامعهمائده در حق  سوره 99 یهآتحقق  کنم می
نمود به جنگ باخدا پرداختیم و فرصت زیادی داشتیم تا  تر یغنفقیرتر و غنی را 

نظامی خود را به میان آورده تا ما را اصالح کند،  ینهگز اصالح شویم حال خداوند 
بارد، هوا گرم شده، زلزله میاید، بیماری و گرانی و قحطی در راه است،  نمی باران

گیرد و هوا  ، در زمستان تاالب آتش میشود میمرغ گران  میرند و تخم پرندگان می
 و این جریان ادامه دارد مگر اینکه  شود میناسالم 

ً
کنیم و تا اصالح  توبه سریعا

شویم ما با رباخواری به فساد پرداختیم و کتاب خدا را پشت سر گذاشتیم و آن 
و مال و دام و طیور و ... را به همراه  جانفساد این بالهای ارضی و سماوی و 

سوره مائده در حق ماست، اگر ما آیات قرآن را  99 یهآدر حقیقت این بالها تحقق دقیق  داشت
و حجت بر ما تمام نشده بود مانند جوامع غربی و مارکسیسمی و اومانیسمی بودیم، دانستیم  نمی

اسالمی که معارف ایران کرد اما در مملکت  خوب در آنجا حجت تمام نشده بود و مسئله فرق می
نیست، ما قرآن را میدانیم ولی با  یا مسامحه گونه هیچجای  داند میالهی را حتی افراد عوام آن 

نیست،  یا بهانهعذر و  گونه هیچشده و جای  ، پس حجت بر ما تمامکنیم میالگوی غیر قرآنی رفتار 
 .کند می، خداوند عالم هم باقدرت خود با ما برخورد کنیم میخود پافشاری  یها کردهحال که ما بر 

 عمالا دعا برداریم جلوی ربای بانکی را بگیرید ما خواهیم قدم جدی برای استجابت  اگر واقعاا می -
چگونه خداوند دعای کسی که با او در جنگ است را مستجاب  وقت آندر جنگ باخدا هستیم، 

کند؟ اگر اصرار دارید دعا در این وضعیت جوابگو است این شما و این تمامی ُکُتب ادعیه دعا 
که متالشی نشد؟ چه  ها خانوادهکرده، چه  تر ینغفرمایید. ربای بانکی فقیر را فقیرتر و غنی را 

ها و فسادها و فحشاها که اتفاق نیفتاد؟ که همه بازگشت به ربا و  طالق چه که بلند نشد؟ ها ضجه
از سطوح باالیی مسئولین  عمالا و نهی از منکر را  معروف امربهدروغ داشت، بدانید تا تغییر نکنیم و 

ْم : فرماید میروایت  افتد ینمشروع نکنید هیچ اتفاقی 
َ
ا ل

َ
ْم یِإذ

َ
ُمُروا ِبَمْعُروٍف َو ل

ْ
ْنَهْوا َعْن یأ

ْم کُمنْ 
َ
ْخ یٍر َو ل

َ ْ
ِبُعوا اَل ْهِل بَ یتَّ

َ
  یتِ یاَر ِمْن أ

َ
ُه َعل

َّ
َط الل

َّ
 یَسل

َ
لِ یِهْم ِشَراَرُهْم ف

َ
 کْدُعو ِعْنَد ذ

 یِخ 
َ

ال
َ

ان خاندان یکنند و از نکر نکاز من یو نه معروف امربههرگاه )مردم(  َلُهم ْسَتَجاُب یاُرُهْم ف
ط گرداند و نیننما یرو یمن پ ا دعاکانشان دعا یکند، خداوند بدانشان را بر آنان مسل  شان ینند ام 
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: )َعْن السالم علیهصادق  شویم: امام تنها چند روایت در مورد ربا را یادآور می 0.مستجاب نشود
ب

َ
ُت: آ یبص یا

ْ
ل

ُ
با َبْعَد کٍر قال( ق : یالبَ ُل الرِّ

َ
ِتَل؛ یَنِة؟ قال

ُ
ِاْن عاَد ق

َ
َب ف دِّ

ُ
ِاْن عاَد ا

َ
ُب ف َؤدَّ

 یو  یم ربا براکم رباخوار بعد از روشن بودن حکد( حیپرس السالم علیهر از امام صادق ی)ابو بص
و  شود میب یبار دوم( ربا گرفت باز تأد یو اگر )برا شود میب یست؟ حضرت فرمودند: تأدیچ

م( اگر ربا گرفت،  ی)برا با َو ِاْن یالله عل یرم صلکرسول ا  2شود میشته کبار سو  لرِّ
َ
ه و آله: ا

ِانَّ عاِقَبَتُه َتصک
َ

؛  یُر ِالیُثَر ف لٍّ
ُ
برکتی(  )و بی یمکسرانجام به  یار باشد ولیربا گرچه بس سودق

خاُف َعلیالله عل یرم صلکرسول ا . 1گراید می
َ
ْخَوَف ما ا

َ
ت یه و آله: ِانَّ ا مَّ

ُ
 یِمْن َبْعد یا

َم 
ْ
فکهِذِه ال

َ
ْهَوُة الخ َمُة َو الشَّ با؛یاِسُب الُمَحرَّ ز بر امتم بعد از خود یش از هر چیآنچه ب ُة َو الرِّ

ه و آله: یالله عل یرم صلکرسول ا . 1ستا پنهان و ربا یحرام، هواپرست یترسم، درآمدها می
با ف نا َو الرِّ َهَر الزِّ

َ
ْر  یِاذا ظ

َ
ه؛ هرگاهٍة یق

ّ
ِسِهْم َعذاَب الل

ُ
ْنف

َ
وا ِبا

ّ
َحل

َ
ْد ا

َ
ق

َ
 ییزنا و ربا در جا ف

ْم السالم علیهامام رضا . 5اند ار شود، مردم آنجا خود را در عذاب خدا افکندهکآش
َ
: ِاْعل

، ِمَن ال کْرَحُم ی با َحرام  ُسحت  َن الرِّ
َ
ه ا

ّ
 کالل

َ
ه َعل

ّ
ْد َوَعَد الل

َ
نَ یباِئِر َو ِمّما ق

َ
 ِه الّناَر ف

ُ
عوذ

م  َعل ه ِمْنها، َو ُهَو ُمَحرَّ
ّ
ند! بدان کرحمت  تیتاٍب؛ خداکلِّ ک یَو ف یلِّ َنبکِلساِن  یِبالل

بریم به خدا  ره است و خداوند بر آن وعده آتش داده است پس پناه مییبکه ربا حرام و از گناهان ک
امام صادق . 6اند حرام کرده یآسمان های کتابامبران و همه یاز آتش. ربا را همه پ

ه َعز َّو ََجلَّ { )السالم علیه
ّ
ْوِل الل

َ
ّما ُسِئَل َعْن ق

َ
با َو ی:}ل ه الرِّ

ّ
َدقاِت(  یْربِ یْمَحُق الل الصَّ

ر 
َ
د أ

َ
 یَمْن  یو َق

ْ
با کأ  یُل الرِّ

َ
أ

َ
ُه؟ فقال ف

ُ
ْمَحُق ِمْن ِدْرَهِم ِربا  یْرُبو مال

َ
َن یْمَحُق الّد یَمْحٍق أ

َهَب ما
َ
ِإْن تاَب ِمْنُه ذ

َ
َر؛ف

َ
َتق

ْ
ُه َو اف

ُ
خداوند ربا را »ه یدرباره آ السالم علیهاز امام صادق  یمرد ل

خورد  ه ربا میکبینم  را می یسکرد و گفت: گاه ک سؤال« دهد میش یو صدقات را افزا کند مینابود 

                                      
 -941امالی )صدوق( ص  0

 – 3، ح 303، ص 2. کافی ج 2

 – 1110، ح 942نهج الفصاحه ص  1

، ص 144بحاراالنوارج  - 10219، ح 12، ص 19مستنبط المسایل ج مستدرک الوسایل و  1
 - 31، ح 90

 - 11، ح 131نهج الفصاحه ص  5

 - 391فقه الرضا علیه السالم ص  6
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ه کربا  درهم کیاز  تر نابودکننده، یدام نابودک؟ حضرت فرمودند: شود میاد یثروتش ز  حال نیبااو 
رم کرسول ا . 0شود میر یو فق رود میند ثروتش از دست که اگر توبه هم ک. کند مین را نابود ید

 یالله عل یصل
َ
َم که و آله: َمْن أ ه َعز ََّو َجلَّ َبْطَنُه ِمْن ناِر َجَهنَّ

ّ
 الل

َ
با َمأل   قدر بهَل الرِّ

َ
َل کما أ

 ال کو َِإِن ا 
ً
ه َتعالیَتَسـَب ِمْنُه ماال

ّ
َبُل الل

ْ
ْم یِمْنُه َش  یق

َ
 فیـئا ِمْن َعَمِلِه و َل

ْ
ه  یَزل

ّ
ْعَنِة الل

َ
ل

َمالئِ 
ْ
؛یاَن ِعْنَدُه ِمْنُه قکِة ما کو َال  ییربا اندازه بهس ربا بخورد خداوند عز و جل کهر  راط  واِحد 

چ یه یتعال یبه دست آورد، خدا یق ربا مالیند و اگر از طر کمش را از آتش دوزخ پر که خورده شک
وسته خداوند و ین مقدار( از مال ربا نزدش باشد، پیمتر ک) یراطیه قک یرد و تا زمانیرا نپذ عمل او

با ال ک: آ السالم علیهامام صادق . 2نندکن یفرشتگانش او را نفر  نْ یُل الرِّ ُرُج ِمَن الدُّ
ْ

ا یخ
ُطُه الشَّ ی یَحتّ  بَّ

َ
امام صادق  .1ندکاش  طان دیوانهیه شکا نرود تا آن یرباخوار از دنطاُن؛ یَتخ

ه ِمْن َسْبعالسالم علیه
ّ
ُم ِعْنَد الل

َ
ْعظ

َ
ه یبَ  یَمْحَرٍم ف به ذاتًة یَن ِزنْ ی: ِدْرَهُم ِربا أ

ّ
ِت الل

َحراِم و قال: الربا سبعون جزءا أ
ْ
 الحرامت الله یب یح الرجل امه فکنیسره ان یال

محارم در خانه خدا و فرمود ربا ردن با کاست از هفتاد بار زنا  تر سنگیندرهم ربا نزد خداوند  یک
رسول  .1الله الحرام ازدواج کند ترینش این است که مرد با مادرش در بیت هفتاد جزء دارد که آسان

َعَن آ آله و هیعل الله یرم صلکا 
َ
َه َعزَّ َو َجلَّ ل

َّ
َبا َو ُمؤْ ک: ِإنَّ الل ُه َو کَل الرِّ

َ
 هِ یاِتَبُه َو َشاِهَد کل

 ادامه. بحث ربا و 5رده استکسنده و شاهد بر آن را لعنت یعز و جل رباخوار و ربادهنده و نو یخدا
 بعد یها قطرهجواب در 

                                      
 0449، ح 323، ص 9من ال یحضره الفقیه ج  - 19، ح 13، ص 2ج  تهذیب االحکام 0
 - 94، ح 910، ص 29بحار االنوارج  2

 94، ح 134، ص 144بحاراالنوارج  1

 1122، ح 339، ص 1تفسیر نور نورالثقلین ج  - 19، ح 112، ص 144ج -بحار 1
 – 0311، ح 1، ص 0من ال یحضره الفقیه ج  5
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در  -راهکار بیرون رفت از ربای بانکی  - در بحث ربا 74 قطره ادامه 75 قطره
 92.15.66 دکتر روحانی آقایجواب جناب 

% 55سال گذشته  15 ییزبه پافرمایند: بارندگی پاییز امسال نسبت  روحانی می آقای
دست ما نیست، باید دعا کنیم خدا رحمت را  (بارانکاهش داره، این )عدم نزول 

عرض کردیم: اگر شما عقیده دارید در این  20 قطرهکه در  طور همانجواب:  –تمام  -نازل کنه
چیز دیگری  یما کردهدعا  قبالا ما  بفرمایید و دعا نماییدوضعیت با دعا مشکل حل است 

بگوییم توبه کنید دعا کنید  کند نمیکه قبول  یدهشنما از بس دروغ  جامعه، ایم یدهفهم
بیاورید تا همه دعا کن شوند آن گروهی هم که دعاخوان  آببیاید لذا باید  آبتا 

...، تازه اگر دعا کنیم ایشان و نهی از منکر دع معروف امربههستند به علت ترک 
و  باران، آمدن کند نمی برطرفرا  سالی خشکهم بیاید مطمئن باشید  بارانی

وحشتناک  سالی خشکدر  اکنون همدو مقوله است و ما  سالی خشککردن  برطرف
لذا  ربوی است های پولو  ها بانکز اسباب عدم استجابت دعا هستیم و یکی دیگر ا

ربا باشد، دعا در آنجا مبتال به که  یا جامعه اند فرمودهطبق آنچه روایات و بزرگان 
ربا باشد آن جامعه در جنگ و مبتال به که  یا جامعهو البته  شود نمیمستجاب 

بال بر آن جامعه  مائده سوره 33 یهآمحاربه با خداوند است و طبق آیات دیگر مانند 
و اموری که  درپی یپ یها زلزلهها و  سالی که طبق فهم ما خشک شود میسرازیر 

جنگی است که از سوی خداوند بر ما  یجهنتاست ایران در انتظار جامعه  وار سلسه
 شده و تا ما،  نازل

ً
و  یما ندادهمسئولین ربا را پایان ندهیم جنگ را پایان  مخصوصا

، تا همگی توبه نماییم )متن دشو میاین جنگ ادامه دارد و بالها بیشتر و شدیدتر 
من الربا  ین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقیها الذیا أی آیه ربا در مورد جنگ با خدا بقره: 

متن آیه: - 76فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله (278) نینتم مؤمنکإن 
ذِإنَّ در مورد محاربه: -33

َّ
ُه َو یَن یما َجزاُء ال

َ
َه َو َرُسول

َّ
ْرِض  یْسَعْوَن ِف یحاِرُبوَن الل

َ ْ
اَل

ْن 
َ
 أ

ً
سادا

َ
ْو یف

َ
وا أ

ُ
ل تَّ

َ
 یق

َ
َع أ طَّ

َ
ْو ُتق

َ
ُبوا أ

َّ
ْو یدیَصل

َ
ُهْم ِمْن ِخالٍف أ

ُ
ْرُجل

َ
ْرِض یِهْم َو أ

َ ْ
ْوا ِمَن اَل

َ
ْنف

ُهْم ِخْز 
َ
نْ  یِف  یذِلَک ل ُهْم ِف یالدُّ

َ
قبل  قطره خالصه-77 (م  یِة َعذاب  َعظاآلِْخرَ  یا َو ل

 بحث ادامهحال -تمام
ربا شد؟ و از چه زمانی ربا شدت گرفت؟ مبتال به ما  جامعهسؤال اینجاست چرا 

که معلوم است ربا مربوط به  گونه همانو در این وضعیت برای نجات از ربا باید چه کرد؟ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=230&idto=230&bk_no=49&ID=234#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=230&idto=230&bk_no=49&ID=234#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=230&idto=230&bk_no=49&ID=234#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=230&idto=230&bk_no=49&ID=234#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=230&idto=230&bk_no=49&ID=234#docu
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=5&AYID=33
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=5&AYID=33
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=5&AYID=33
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که  گونه همانداشته  ربا وجودنیست، بلکه در دوران صدر اسالم بلکه قبل از اسالم نیز زمان این 
ْم : فرماید میدر حدیث شریف امام رضا ع 

َ
، ِمَن  کْرَحُم یِاْعل با َحرام  ُسحت  َن الرِّ

َ
ه ا

ّ
الل

 کال
َ
ه َعل

ّ
ْد َوَعَد الل

َ
ه ِمْنها، َو ُهَو یباِئِر َو ِمّما ق

ّ
 ِبالل

ُ
َنعوذ

َ
م  َعل ِه الّناَر ف  یلِّ َنبکِلساِن  یُمَحرَّ

ره است و خداوند بر آن یبکه ربا حرام و از گناهان کند! بدان کرحمت  تیتاٍب؛ خداکلِّ ک یَو ف
 های کتابامبران و همه ی. ربا را همه پبریم به خدا از آتش وعده آتش داده است پس پناه می

بوده که  ها بانکش ربا بعد از پیدایش بدیهی است که رواج و گستر  اما .1اند حرام کرده یآسمان
و مشکل اساسی اینجاست که ما مسلمانان  اند شدهآن مبتال به مردم حتی مسلمانان  همه ناچار به

سازوکار مناسب حالل اسالمی برای مبادالت و تجارت ارائه دهیم که  یما نتوانستهحتی شیعیان 
ب اسالم، مشکل بیشتر اینجاست که با تمامی  عقودی جانب ماست نه از جانالبته این مشکل از 

به شهادت علما و فقها  بازهمد ناز ربا دور شو ها بانکایجاد شود تا  ها بانککه سعی شد در سازوکار 
های ما  چرا بانککار چندانی از پیش ببریم. سؤال این است که  یما نتوانستهو کارشناسان 

انقالب تحقق یافت ولی عملیات جدی و  شوند؟ نتوانستند با انقالب اسالمی، اسالمی
و بانک  خواهد میانجام نشد تا جایی که فردی، وام خودرو  ها بانکحقیقی برای اسالمی بودن 

که یک قسط او عقب بیفتد  کافی استفروشد، حال  میلیون اقساط می 94میلیونی را  34خودروی 
 سادههای  قسط تواند نمیاب اقتصادی ، او که در این وضعیت خر شود میسود دیرکرد او شروع 

 تواند میتازه  رسد میخود را پرداخت کند حال باید دیرکرد قسط اول را پرداخت کند قسط دوم 
که وام گرفته بود تا دردی از او دوا شود،  یرندهگ وامدیرکرد قسط اول را پرداخت کند تا جایی که 

ای  دارایی تنها نهوام دیگری بگیرد تا فقط دیرکردهای وام اول را بپردازد که در اینجا  شود میمجبور 
 داده ازدستشده است که َندار  خود را نیز  فقیرتربه دارایی  او اضافه نشده است بلکه از گذشته نیز 

دهند  های کالن با سود کم می وام ازمابهترانبه  ها بانکاست، حال بگذریم از اینکه 
های کم  ندارند ولی به مردم عادی وام ها آنه حتی در صورت دیرکرد هم کاری با ک

گیرند و در همان بانک  وام کالن را می ها ازمابهتراندهند، آن  با سود بسیار می
شده اصل و فرع وام را شاید  گیرند و با سود گرفته گذارند و سود زیاد می ودیعه می
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گیرند و  پول مردم را می ها بانکاست از طرفی همین آن بسیار  یها نمونهکه  پس بدهند
آغاز شد که چند  ازآنجا 31ماه  شروع اغتشاشات دی دهند که اصل پول مردم را هم پس نمی

اسالمی نشدند؟ دلیل اصلی  ها بانک...، چرا دانند نمیبانک و موسسه مالی اصل پول مردم را پس 
حاکم کنیم  ها بانکما فکر کردیم که اگر احکام فقهی را بر قراردادهای این است که 

کالس اخالق  اقتصاد گذاشتیم بانک  ها بانکیا اگر برای رؤسای  ،شود میبانک اسالمی 
ها  مذهبی ترین ینمتدرا از  ها بانکاگر رؤسای میگویم  جرئت به، امروز شود میاسالمی 

 ،شود میتر هم  بلکه وضعیت خراب شود نمیایجاد  ها بانکبگذاریم تغییری در 
ربا را از بانک حذف کند، دو حالت  کند میتر شدن این است که آن فرد مذهبی تالش  دلیل خراب

گیرند،  ندادن که امکان ندارد، اگر وام بدهد: مردم پول قرض می وام دارد یا باید وام بدهد یا خیر،
بسیاری هم دارد از طرف دیگر  های ینههز دهند از طرفی بانک  دهند و یا دیر پس می یا پس نمی

ورشکسته و  ها بانک عمالا لذا  دربیاوردخرج امورات خود را  تواند نمیبانک درآمدزایی ندارد پس 
های ربوی اشکال  به بانک تاکنونبیشتر کسانی که  کنم میفکر  ، لذا بندهشود میتعطیل 

 تاکنون کنند می تر یبحرانرا به آنان بسپاریم وضیعت کشور را  ها بانکاگر  اند کرده
در کار اقتصاد برای برچیده شدن ربا  ها بانکبنده راهکار عملی برای موفقیت 

برای بیان احکام و یا اخالق اقتصاد بوده است، سؤال اصلی این است  ام یدهدهر چه  ام یدهند
عملی  حل راهبه دست آمدن ثروت حالل که ربا و بهره هم در کار نباشد، اسالم چه 

و  ها بانکعملی برای ایجاد ثروت حالل به مردم و  حل راهبله تا زمانی که ما نتوانیم دارد؟ 
، شود نمی برچیدهربا و بهره و سود و نزول از جامعه  گاه هیچکوچک و بزرگ ارائه دهیم  یها بنگاه
زیادی  های کتابولی به این اسم  ام یدهندسخنرانی و کتابی در رابطه اقتصاد اسالمی  تاکنونبنده 

اقتصاد اسالمی نبوده همه اخالق و احکام اقتصاد  کدام هیچولی  ام یدهشن ها سخنرانیو  ام یدهد
این سه مقوله با یکدیگر تفاوت است، اقتصاد اسالمی، اخالق اقتصاد اسالمی بوده است، بین 

 تاکنونخواهم جعل اصالح کنم خیلی ساده بنده  اسالمی و احکام اقتصاد اسالمی، حال نمی
راهکاری در مملکت گفته شود که با آن راهکار اقتصاد مملکت متحول شود و به سمت  ام یدهند

های  ز اقتصاد مقاومتی، اشتغال، تکیه بر پتانسیلصحبت اثروت حالل حرکت کنیم، بله 
داخلی، حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق کاال، فقرزدایی و کم کردن اختالف 

 امید و آرزوی دیگر هست ولی سؤال این است راهکار چیست؟ ها دهطبقاتی و 
ولی اعالم  ام یدهشننهیچ راهکاری را  تاکنون کنم میاعالم  جا همین، شود نمیراهکاری بیان 

 سریع است، این راهکار  رسانی آبراهکار، : کنم می
ً
پیچ تاریخی است، این  حقیقتا
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، کند میرا در عرض مدت کوتاهی به ابرقدرت بالمنازع جهان تبدیل ایران راهکار 
حکومتی زمان یعنی همان طی ال اندازد میسال جلو  044را ایران این راهکار تنها در بعد کشاورزی 

ابرقدرت شدن است،  آستانهدر ایران هم گفته بودیم و بدانید و بدانند  قبالا است که 
ها  تا جایی که ما را از تمامی خام فروشی در میاورد زانو بهابرقدرتی که شرق و غرب را 

دهد تا جایی که مجبور باشیم با تسهیالت ویژه کارگر وارد کنیم و ایرانیان به باالترین  نجات می
، بله آزادشویمیابی پیدا کنند تا جایی که از اقتصاد متکی بر نفت  های در حد امکان دست ترقی

چف که فرمودند: نقل به مضمون به غرب روی نیاورید الله به گوربا جهت نبود پیام حضرت روح بی
شما اگر  : الله علیه امام رحمت نامهو بلند شوید بیایید قم و درس بخوانید و اال ...)متن 

سم را با یمونکسم و یالیسوس یور اقتصادک یها ن مقطع تنها گرهید در ایبخواه
ش را یاز جامعه خو یردد تنها نهد، ینکغرب حل  یدار  هیانون سرماکپناه بردن به 

امروز  چراکهنند؛ کجبران  شماراند و اشتباهات یاید بیگران بایه دکد، یا ردهکدوا ن
 یایده است، دنیبست رس به بن یو اجتماع یاقتصاد های روشسم در یسکاگر مار 

گر گرفتار حادثه یز در مسائل دیگر، و نیل دکن مسائل، البته به شیغرب هم در هم
 دست یگونه مسائل قو نیه در اکزهوش خود را یچند از خبرگان ت یتن .5555است 

ً
ا

تر  ف باریکیل به خدا از عمق لطکبا تو  ید، تا پس از چند سالیقم گردان یدارند، راه
ما  ان ندارد(کاز آن ام ین سفر آگاهیه بدون اکمنازل معرفت آگاه گردند،  یاز مو 

بیت عصمت و طهارت و علما است، کلید مشکل  هر چه یاد گرفتیم از برکت قرآن و روایات و اهل
 شود میهر چیزی زنده  آب، از و جعلنا من الماء کل شیء حینماید:  ما را این آیه حل می

حتی بانکداری ربوی، حتی اقتصاد رو به ورشکستگی ایران، حتی بیکاری و فقر و ... این آیه 
علمی هست که رهبر انقالب دامت برکاته اعالم  گرهگیرد، این آن  را می چیز همهق دارد و اطال

فرض بفرمایید در مسائل اقتصادی کشور، ما  : نقل به معنی )متن بیانات بازکنیدنمودند 
؛ اقتصاد کنند میزنیم، همه هم تصدیق  راجع به مسائل اقتصادی حرف می همه این

، کنند می، تصدیق کنند میتأیید همه هم از صدر تا ذیل  مقاومتی را مطرح کردیم،
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دهند، ]اّما[  هم تشکیل می ها اینبرایش جلسه و کمیته و کمیسیون و مانند 
علمی  گره. خب اشکال کجا است؟ یک رود نمیبایدوشاید کار پیش  که چنان آن

گره در قم بازشده، بله ما  این - 0 علمی را چه کسی باید باز کند؟ گرهوجود دارد؛ این 
دولت اسالمی و  گاه هیچانقالب کردیم و نظام اسالمی که قانون اساسی است نیز انجام شد ولی 

است  شده عنوانجامعه اسالمی تشکیل نشد که در بیانات مختلفی از رهبر انقالب دامت برکاته 
و این توفیقات  بر اساس حرکت انقالبی، نظام اسالمی به وجود آمدها:  )یکی از متن

بسیار مهم حاصل شد اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و تشکیل دولت اسالمی و 
جامعه اسالمی فاصله زیادی وجود دارد و ما بدون شک در این راه در حال حرکت و 

ما  یها وزارتخانهپهلوی باقی ماند، یعنی زمان (، یعنی بانکداری ما همانند پیشرفت هستیم.
نماییم به  برطرفرا  سالی خشکاگر امروز ما مشکل بنده  یدهعقاسالمی نشد و ... به 

را حل  آبشویم و اگر مشکل  نائل می یما کردهاهدافی که در ابتدا برای آن انقالب 
ما بر کسی این مسئله پوشیده نیست که  حل کنیم، توانیم نمینکنیم هیچ مشکلی را 

امورات خود را از طریق خام فروشی و یا  تاکنونیم و اقتصاد ناتوان هست ینهدرزم
 و کشاورزی ما رو به نابودی نهاده است، یما گذراندهچندانی ندارد  یدهفااموری که 

که حرکت اصلی  کنند میسیاستمداران ما اشتباه کردند و  یما گفتههم  قبالا که  درحالی
خواهند به سمت صنعتی شدن ببرند، ما مخالف صنعت نیستیم بلکه  ما را می جامعه

باید جامعه صنعتی باشد که کشاورزی هم ایران ، ولی سؤال این است: % موافقیم155
کشاورزی است که صنعت هم در آن در خدمت  جامعهایران و یا اینکه  کند می

که البته در تمامی  ورزی استکشاایران  جامعهباید بدانیم اصل در  کشاورزی باشد؟
وری بیشتر از کشاورزی بود که صنعتی شد و در  جوامع مدرن کشاورزی اصل است، غرب برای بهره

ابتدا صنعت را به خدمت کشاورزی قرارداد، بعد به سراغ صنعت در جهت تفریح و رفاه رفت، ولی ما 
که  بینیم میرزی آوردیم لذا پوشی از کشاورزی روی به سیاست صنعت در خدمت غیر کشاو  با چشم

در مملکت ما کشاورز دارای ارج و قرب زیادی محصوالت کشاورزی هستیم و  واردکننده
% رسیده است؟ اگر 33% به 13است که وضعیت روستانشینان ما از  غیرازاین، آیا نیست

 کدام تمدن است که ادعای؟ شد میروستاهای ما خالی  گونه اینکشاورزی ارج و قرب داشت 

                                      
 1931خرداد/ / 91ها  بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه 0
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کدام ابرقدرت است که جهانی بودن داشته باشد ولی غذایش را از خارج تأمین کند؟ 
قرار گرفتند و نتوانستند  سالی خشکمسئولین ما زمانی که در غذا باشد؟ بله  واردکننده
 ترین بزرگکه  از کشاورزی چشم پوشیدند، درحالی ناچار بهرا حل کنند  آبمشکل 

با ظرفیت کشاورزی تمام دنیا را به لرزه در میاورد، اکثر پدران ما دامدار و ایران ، اشتباه را کردند
 جامعهو دائمی است و بافت  پرسودو  پرطرفدارو  پربرکتباغدار و کشاورز بودند و این شغل بسیار 
بسیار وسیعی داریم و در خون مردم ماست که  های زمینمردم ما نیز بر آن استوار بوده، ما ایرانیان 

های  و زمین محصوالت متنوع ایجاد کنند، به خالف صنعت که هزینه و پیچیدگی آبتوانند با  می
بازارهای جهانی سخت و پر  آوردن دستبه  قدر آنبسیاری دارد و در صورت موفقیت در تولید، 

را برای این مردم بیاورید در مدت کوتاهی همه شاغل شده و  آبشما رقیب است، 
، حال با کدام حرکت اقتصادی صنعتی است که شود می ثروت حالل زیاد ایجاد

خودتان حساب کنید برای  بتوانید مردم را مدت کوتاهی شاغل کرده و نجات دهید؟
؟ چقدر درآمد در آخر شوند میایجاد یک کارخانه چقدر باید هزینه شود و چند نفر مشغول کار 

برداری برسد؟ همین هزینه  کشد تا کارخانه از کلنگ زنی تا بهره ؟ و چقدر طول میشود میبرداشت 
مقایسه نیست،  وری و ... اصالا قابل و هزینه و مقدار بهرهزمان  ازلحاظرا مقایسه کنید با کشاورزی، 

کردید، چرا  را حل می آبداشتیم قبول، خوب مشکل  آبما در کشاورزی مشکل بله 
فارس و  از خلیج آبدر طرح عادی  ما )که آن را قبول نداریم ولی(  زدید؟را خط  مسئلهاصل 

هزار میلیارد  2و هزینه الزم دارد؟ با قیمت کنونی زمان مگر چقدر  رسد میدریای عمان به کشور 
، تومانهزار میلیارد  24 یا کردهدست مزد الزم ندارد، شما بفرما کم حساب  ینههز بیشتر  تومان

جمهور: در این سال  رئیس آقایهزار میلیارد خوب است؟ خوب طبق آمار  034بفرما کم است 
میلیون هم هزینه شده باشد که همه  14، برای هر شغل اگر یما کردههزار شغل ایجاد  244

، تومانهزار میلیارد  034 شود میمیلیون شاید نتوان یک مغازه هم رهن کرد، عدد  14با  دانند می
المنفعه هم است را درست  را که عام آبدادید تا این زیرساخت  مین پول را قرار میخوب ه

نه برای یک سال بلکه برای  هم آنمیلیون شغل بلکه بیشتر  2هزار شغل  244کردید و بجای  می
 افتد ینمدر آینده هیچ اتفاقی  تنها نهنیاورید  آباگر کردید، بگویم  همیشه درست می

این مسئله  انقالب و قبل از انقالب نیز از بین خواهد رفت، یها ساختهبلکه تمامی 
است  حل قابلبحث ربا تنها زمانی  هرحال بهدر حال خشکی کامل است، ایران جدی است 
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که ثروت حالل تولید کنیم تا ملت بجایی برسند که نیازی به وام نداشته باشند و نیز 
ند نه اینکه ناتوانایی خود در اقتصاد را با بتوانند تولید ثروت حالل بنمای ها بانک

غیرعادی ما برای  دوماههاگر راهکار  یما گفتهو  گروکشی و سود گیری از مردم تأمین کنند
در آن نیست را عملی کنید و  یا شبههکنید راهکار عادی که هیچ شک و  را قبول نمی آبانتقال 

بفرمایید تا بدانیم. بحث ربا در قطری بعد نجات دهید و نجات پیدا کنید، اگر هم اشکالی دارد 
 31.14.33ادامه دارد 

 92.15.64 بحث ربا قسمت سوم -72 قطره

و نهی از  معروف امربهدعاها به دلیل دروغ و ربا و ترک توضیح دادیم که  20در قطره 
توضیح دادیم که جامعه به علت اینکه  75 قطره، در شود نمیمنکر و ... مستجاب 

ربا مبتال به نتوانست الگوی درست و کارآمد درآمدزایی و ثروت حالل داشته باشد 
 وارد جنگ باخدا شد و مصیبات امروز زمان شد و در این 

ً
ما از  جامعهجامعه رسما

ربا  ها آنو اثر وضعی گناهان است که یکی از  یجهنت، سالی خشکو  ها زلزلهقبیل 
و راه بیرون رفت از ربا ایجاد سازوکار صحیح برای تولید ثروت عمومی  باشد می

بجای ربا، وارد درآمدزایی حالل شوند و مردم هم احتیاجی به  ها بانکحالل است تا 
مشکل فقر و عدم درآمدزایی  آباز قرآن فهمیدیم  آنچهربا پیدا نکنند که بنا بر 

 .ن شاء الله از ربا نجات میابیموا نماید را حل میایران  جامعه
در  چراکهبانک و پول باید بسیار حساس باشیم  مسئلهما در بحث ربا:  ادامه 

و در آن صورت  یما شدهصورت بروز اشتباه حتی اشتباه سهوی ما وارد جنگ باخدا 
، مانند کسی شود میما نازل  جامعهو بال به  شود میما محقق  جامعهحکم محارب در حق 

که گناه نکرده باشد اما اثر وضعی آن که از بین رفتن  اگرچهکه اشتباهاا شراب خورده این شخص 
عقل است به او رسیده و به خود و دیگران ضرر میزند، هر گناه اثر وضعی دارد و اثر وضعی ربا 

 ها بانکشاید گفته شود تمامی عقودی که در جنگ باخدا و نزول بال بر جامعه است، 
؟ شود میشده عمل  ، سؤال: آیا آنچه نوشتهگیرد عقد شرعی است و ربا نیست انجام می

میلیون باز پس  14باید  مثالا دیرکرد تحت چه عنوانی قرار دارد؟ شخص طبق قرار اولیه  یمهجر 
 مثالا قسط را در موعد مقرر بپردازد و  تواند نمی یرندهگ وامدهد اما به علت شرایط بد اقتصادی و ... 

وام برای این بود که کمکی به  آیا این اضافه ربا نیست؟، کند میمیلیون بازپرداخت  19
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که در انتها به شخص کمکی که نشده هیچ بلکه فقیرتر هم شده است،  بینیم مینیازمند باشد اما 
، آیا نباید باشد میبالفرض این عمل شرعی باشد آیا اخالقی هم سؤال این است که: 

برای تکمیل اخالق مبعوث نشدند؟ بالفرض  انآیا پیامبر  سمت اخالق حرکت کند؟جامعه به 
باید بین علما  نیست؟ شرعی کاله، آیا حیله و دهند شرعی باشد قرار می ها بانکعقودی که 

تی حیا مسئلهرد بهتر نیست در این بحث شود اگر ربا جنگ باخداست و اثرات وضعی وحشتناکی دا
جدی و حیاتی ربا در جایی  مسئلهآیا بهتر نیست در لحاظ شود؟  نظر تمامی علما در آن

همه میدانیم اصحاب سبت مأمور که شک داریم احتیاط کنیم و برائت را جاری نکنیم؟ 
هایی کندند  هم شنبه ماهیگیری نکردند بلکه شنبه گودال ها آنبودند که شنبه ماهیگیری نکنند و 

آنان را عذاب کرد، سؤال این  همهگرفتند ولی خدا  کردند و یکشنبه می ها در آن گیر می که ماهی
را  ها آناست، اصحاب سبت که گناهی نکردند اتفاقاا طبق فقه مرتکب حرامی نشدند، ولی چرا خدا 

شاید فقه باید با وجدان و اخالق گره بخورد رسیم که  ه میبه این مسئل ازاینجاعذاب کرد؟ 
تا مکارم اخالق را  ام شدهاینکه پیامبر ص فرمودند: من مبعوث  مخصوصاا  تا راهگشا باشد،

و نفرمودند مبعوث شدم تا احکام را تکمیل کنم، سؤال این است: عمل فقهی 78تکمیل کنم 
چرا بعضی از فقها دامت ؤال دیگر این است که ؟ و سباشد میآیا مطابق با اخالق هم  ها بانک

شاید برای نجات جامعه از اثر وضعی  ؟دانند میرا مسلم  ها بانکبرکاتهم رباخواری 
ربا و ... باید قوانین اخالق را هم به فقه ضمیمه کرد و آنگاه نظر نهایی را داد؟ اگر 

خواهیم حکومت دینی موفق باشد باید حکومت مردم را به اخالق دعوت کند و  می
ای ه را با حداقلی جامعههای اخالق باشد و اگر ما بخواهیم  خود ملزم به حداکثری

 جامعه از هم می
ً
را که با  یا جامعه، شما فقط تصور کنید پاشد فقه اداره کنیم حتما

آیا نماز جماعتی باقی  ؟شود میها و مردها چه  یت لباس زنهای فقهی بر پا شود، وضع حداقل
آیا اکنون سیاستمداران و ماند؟ و...،  ماند؟ آیا عزاداری مذهبی حتی در ایام عزا باقی می می

و یا پایبند به حداکثرهای  دانند میهای فقهی  اران ما خود را پایبند به حداقلکارگز 
؟ آیا عمل به اخالقیات برای کارگزاران حکومت واجب است و یا مستحب؟ دانند میاخالقی 

اخالق قسمت عظیمی از بایدها و  زیراالبته بین فقه و اخالق جدایی نیست 
قسمت از فقه را بسیاری با توجیهات تعطیل این  متأسفانه، ولی نبایدهای فقهی است

این است که  کند میما را بیشتر در مسئله ربا با وضعیت کنونی هوشیار  آنچه ،اند نموده
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 دچار سختی گیرندگان نیز به مطلوب خود نمی وام
ً
های بیشتری  رسند و بعضا

وام برای این بود که دردی از او رفتند،  زیر بار وام نمی بسا چهو اگر ناچار نبودند  شوند می
دوا شود ولی کار معکوس شد، دردی دوا نشد که هیچ بلکه مشکل او بیشتر شد و 

 
ً
رسید به فرد رسید منتهی این بار با  ربا به فرد می یلهوس بههمان اتفاقی که  عمال

چرا این شرعی و اسالمی، سؤال این است که  ها بانک، ما فرض کنیم عقود ظاهر شرعی
 ربوی برای ما داشت؟ یجهنتاسالمی نداشت و  یجهنتود شرعی و اسالمی عق

قاِدُر : فرماید میسوره انعام  19در آیه 
ْ
ْل ُهَو ال

ُ
ْن  یَعلق

َ
 یأ

َ
 َعل

َ
ْوِقُکْم یْبَعث

َ
 ِمْن ف

ً
ُکْم َعذابا

ْو 
َ
ْرُجِلُکْم أ

َ
ْو ِمْن َتْحِت أ

َ
ِبَسُکْم ِش یأ

ْ
 َو یل

ً
َس َبْعٍض یذیعا

ْ
ْر کَ َق َبْعَضُکْم َبأ

ُ
ُف یاْنظ َف ُنَصرِّ

ُهْم یاآلْ
َّ
َعل

َ
ُهوَن یاِت ل

َ
ق

ْ
بگو: او تواناست که بر شما عذابی از باالی سرتان )چون سنگ و  ف

صاعقه و سجیل فروریزد( یا از زیر پاهایتان )مانند زلزله و خسوف، فرو رفتن زمین( برانگیزد یا 
به برخی بچشاند )طبقه ستمگر باال را بر  شمارااندازد و عذاب برخی از  هم جانگروه به  گروه شمارا
های  آن مسلط، یا طبقه پایین را علیه طبقه باال منفجر سازد( بنگر چگونه ما آیات و نشانه تر پایین

هر سه  بینیم می کنیم میما وقتی خوب نگاه  -ترجمه تمام-آوریم، شاید بفهمند گوناگون را می
 :است پیداکردهما تحقق  جامعهآیه در  وعده

که در هوا است مانند طوفان  یگردوخاکمانند آلودگی هوا و  وعید اول عذاب باالی سر
 ...و برف بارانای زمستان، عدم نزول نمک، گرم

لرزد، بیشتر  بیشتر نقاط کشور بر اثر زلزله می بینند می: که همه وعید دوم عذاب پایین پا 
و رفتن است که در زبان دین خسوف و در ما در حال فر  های زمینآب شده، بیشتر  ما بی های زمین
و کشاورزی ما دچار مشکل شده شناسی فرونشست زمین میگویند، برکت زمین رفته  زمین زبان
 .است

نیز به ما رسیده، تجمعات و وعید سوم آیه که مشکالت تفرقه اجتماعی است 
دار که به میدان میاید و با اغتشاشات  باال و طبقه دین طبقهپایین در مقابل  طبقهاغتشاشات مردم، 

حاکم اعتراض دارد، از طرفی طبقات باالیی نیز خود  طبقهو خود این طبقه نیز بر  کند میمبارزه 
بود که مردم را در طبقات پایینی دچار مشکل  مشکالت طبقات باالیی بسا چهدارند و  باهم مشکل
، ما در طبقات باالیی حاکمیت حتماا نفوذی و 79 ملوکهم الناس علی دین چراکهکرده است، 

حال هر دو گروه ادعای  های مؤمن و متعهد داریم درعین حال حتماا انسان منافق داریم و درعین
 باهمحال هر دو گروه با یکدیگر مشغول نزاع هستند، در عین حال همه  محض دارند درعین ایمان

یک گروه نتوانسته است  تاکنونو چون  شوند میدوست هستند، در این حال مردم نیز شعبه شعبه 
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 و جامعه را دچار مشکل کرده است، رسد میبر دیگری پیروز شود آن نزاع و جنگ پنهان به جامعه 
 باید 

ً
  سریعا

ّ
سرطانی، بدخیم و کشنده است و  غّدهسیستم اداری جراحی شود و اال

سؤال هم یکی از مطهرات است،  آبم فقط آتش پاک کننده نیست فراموش نکنی
های گذشته مانند عاد و ثمود و شداد و فرعون و ... هالک شدند  چرا امتاین است 

آیا  لرزه و فرو رفتن در زمین و ... هالک شدند؟ و به بالهایی مانند صاعقه و زمین
توان  وحرمت الهی را شکستند و خدا هم با نیر بود که آنان احکام الهی را پایمال کردند و  غیرازاین

های گذشته بوده و با اهل این  آیا نزول عذاب تنها بر امتخود با آنان برخورد نمود؟ 
خود ربا و سایر  جامعهامور طبیعی است؟ آیا ما در زمان کاری ندارد و در این زمان 

 آیا بله مسلم داریم،  منکرات الهی نداریم؟
ً
مشکالت  92ن سال از ماه آبا مخصوصا

 توان میبله زیاد شده است، آیا  ارضی و سماوی مانند زلزله و بیماری و ... زیاد نشده؟
آیا بین ما و خدا قرابتی ؟ باشد نمیقدرت الهی خارج است و بال  یطهحگفت که این امور از 

 است؟ شده نازلاست که اگر گناه کنیم بال بر ما نازل نشود ولی بر سایر امم بال 
؟ اگر بین باشد میداستان قرآنی در مورد نزول بال بر اثر نافرمانی چه  همه ایناصالا حکمت وجود 

نیست و ما تمامی امور زمین و آسمان را به امور طبیعی و روال طبیعی  یا رابطهوجود بال و گناه 
د؟ خواهی های گذشته چنین نباشد و اصالا قرآن برای ما چه پیامی دار  منسوب کنیم چرا در امت

و نهی از منکر رو به خاموشی نهاده  معروف امربهربا و منکرات است و مبتال به ما  جامعهنخواهی 
مدار کشف  فرد دین نتیجتاا  رسد میبالهای مختلف زمینی و آسمانی که به ما  بینیم میاست و 

امروز اگر برای ، و تا ما همگی توبه نکنیم این امور ادامه دارد باشد میکه این امور بال  کند می
، امروز اگر هر حجت تمام استایران حجت تمام نشده باشد برای ملت  یا جامعههر 

مهلت تمام است، آیا در جامعه ما ظلم نیست؟ آیا ما ایران  جامعهرا خدا مهلت دهد برای  یا جامعه
توانیم؟ بله ظلم و فساد  تا حد امکان با فساد در تمامی شئون آن برخورد کنیم و یا می توانیم نمی

، یا باید امور را یما نکردهحتی تالش  هم آنوجود دارد و ما مأمور به برخورد با آن هستیم و تا حد تو 
 و این امور و عذاب و برخورِد الهیاصالح کنیم یا وعیدهای قرآنی در حق ما تحقق میابد 

 الهی است تا اینکه  یهخفنیز از الطاف 
ً
بر کشتی نجات سوار ایران ملت  سریعا

شاءالله دیگران  و ان یافته گیرد نجات شوند و از بالی الهی که تمامی بشریت را فرامی
نوح نبی شروع شد  خانهحضرت نوح از زمان را نجات دهند، فراموش نکنیم بالی جهانی در 
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( و اول کسانی که از آن بال نجات یافتند نوح و اهل نوح 81التنورفار  اذا جاء امرنا و یحت)
شده و  شروعایران رسیده است بلکه شاید از  ایران همبالی جهانی امروز به بودند، 

 ما باید 
ً
تمامی ملت را در کشتی نجات وارد کنیم که آن کشتی چیزی نیست  سریعا

در کشتی نجات واردشده و از  در این صورت جز عمل به دین حقیقی که اسالم ناب است
 یهآبه  بازهمنجات دیگران را هم فراهم کنیم،  ینهزمتوانیم  و می یما بردهسالم بدر  جانبال 

و  کنیم میعظیم قرآنی که سّر نجات ما در این لحظات حساس است را اشاره 
ایران ، ما اگر محوریت تمامی امور شود میزنده  چیز همه آب، از 1جعلنا من الماء کل شیء حّی 

 از دریکیتوانیم بیشتر امور را اصالح کنیم، ما  قرار دهیم، می آبرا در این لحظات حساس 
صحبت خواهیم کرد اما بدانیم هر فتنه و فساد و ایران به  رسانی آب یجهنتمفصل در مورد  ها قطره

: اول اتفاقی که با 80صبح حتی شود میفراهم  رسانی آبآمال و آرزویی که داریم با  ، اما اجماالا
از بین بردن فقر جامعه و ایجاد شغل و تولید  ینهزم افتد یم سالی خشکسریع برای مهار  رسانی آب

کم شدن و  ینهزم، شود می، اختالف طبقاتی و نارضایتی عمومی کم یما نمودهثروت حالل را فراهم 
، رضایتمندی از رود میبسیار اجتماعی از بین  و مشکالت یما آوردهاز بین رفتن ربا را فراهم 

، حتی دیگران نیز از ما الگو خواهند گرفت رسد میحکومت دینی در جامعه به حداکثر ممکن خود 
اتفاق آنچه بنده به نظرم میاید  حکومتی شویم، حسنه اسوهتوانیم برای دیگران  ما میو 

از بین بردن بالهای زمینی و آسمانی نیز  ینهزمزمان و در این  شود میتکرار ایران مصر در 
و با  شود میو بالهای الهی نیز کم  شود میمعنوی دین احیای  ازنظربیاید  آب، اگر شود میفراهم 

، شود می، جلوگیری از فرونشست زمین و خسوف شود میبیاید زلزله کم  آبنگاه مادی نیز اگر 
و هر  رود می، هوای آلوده و ریز گردها از بین شود میاست کم  سالی خشکبیماری که به علت 

هر  ینهزم سالی خشکو رفع  رسانی آب، کنیم می، تصریح شود میخیرات و برکاتی بر ما نازل 
توانیم سایر کشورها را نیز نجات دهیم و  حتی ما با علوم خود میخیرات و برکات است 

تمامی کشورها  زودی هبو امید است  شوند میتمامی کشورها به اسالم ناب محتاج 
 سورهاین امر را بعید نداند، پیام قرآن در  کس هیچو  بیاورند ایمانو دل به اسالم ناب  جانبا

مصر را موحد کرده و حتی  پرست بت جامعهیوسف همین است که یوسف توانست در مدت کوتاهی 
شباهت به جریان  وضعیت جهانی امروز ما بیتمامی کشورهای اطراف را نیز تغییر دهد، 
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لشکر خداست، تمامی بالها لشکر  سالی خشک، لذاست که میگوییم مصر نیست
خداست، تمامی این امور مقدمه برای برگشت بشریت به دین است، بله کیمیای 

دهد در قرآن است و تمامِی این امور مهیب و  بشریت که همه را نجات می گمشده
راه گم کرده را به مسیر درست بر  گلههای خداست که  یانهمصیبت زا، تاز 

گرداند پس بهتر است با میل و رغبت بازگردیم و اال مجبور هستیم بازگردیم،  می
های کلی  اولیه در تغییر رویکرد ما نسبت به قرآن و سیاست توبهباید توبه کرد و 

هماهنگ شود و باید با تمام  آبو تمامی امور با  باشد آباست باید محور اولیه در حکومت 
که قرآن محور را  یما دادهرا حل کرد در این صورت ما قرآن را محور قرار  آبتوان در ابتدا مشکل 

که البته ظاهر و باطن و  1 و جعلنا من الماء کل شیء حی: فرماید می چراکه داند می آب
بیت عصمت و طهارت از  اینکه تأویل آیه در روایات اهل بهانهتوان به  آن حجت است و نمی تر باطن

خوردن، باطن  آببله الماء سه مرتبه دارد: ظاهر آن امام است ظاهر آیه را کنار زد،  آب
 .باشد میشان آن حجت  آن توحید است و هر سه مرتبه و سه تر باطنآن امام ع و 

 

 92.15.65 بحث ربا قسمت چهارم، حکمت احکام -77 قطره

مبتال آوریم لذا  به دستقبل توضیح دادیم ما نتوانستیم الگوی کسب ثروت حالل را  یها قطرهدر 
سه بال به جامعه ما رسیده عذاب باالی سر و زمان ربا شدیم و ربا جنگ باخداست و در این به 

به خواهیم مشکالت حل شود یکی از آن کارها پایان دادن  های اجتماعی، اگر می پایین پا و عذاب
کردن عذاب از جامعه،  برطرفربا و  جمله منربا است و راهکار عملی برای حل مشکالت 

 سریع و مبارزه با منکرات است رسانی آب
های ربا  در بعضی از حالت بااینکهچرا ربا حرام است، بحث: سؤال این است  ادامه

 ضرر محسوسی هم متصور نیست
ً
بدهد و یک تک  توماناگر یک میلیارد  مثالا  اصال

طبق فتوای فقها باید تعزیر شود و در بار ربا حرام است و  بازهمتومانی ربا بگیرد، در اینجا 
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و البته ربا دهند و گیرنده و  شود میچهارم به فتوای جمیع فقها ربا دهند کشته 
ناا اعالم و ربا از گناهان کبیره و است و او عل اند شدهکننده و شاهد و ... همه مرتکب حرام  کمک

حکم ربا  تاکنونچرا جواب مثبت است، ربا داریم؟ ایران آیا در جنگ باخدا نموده است، 
چرا  به خاطر ربا کشته شده است؟ تاکنونیک نفر  آیا ایم؟ را در حق آنان اجرا نکرده
ولی در مورد ربا که محارب باخدا و  کنیم میاو را قصاص  کنیم میدر جایی که قاتلی را دستگیر 

؟ باشد نمی؟ مگر حکومت اسالمی مأمور به برپایی احکام کنیم نمیرسول است این حکم را جاری 
 که در جنگ باخداست خدا آن جامعه را کمک کند؟ یا جامعهچگونه توقع داریم 

گونه در شکمی حرام ، چکند میها را مملو از حرام  چگونه دعا در این جامعه قبول شود؟ ربا شکم
ربوی نماز قبول است؟ آیا در این جامعه اوجب  جامعهآیا در جای دارد دعایش باال رود؟ 

آیا سکوت در برابر این منکر  واجبات این نیست که در برابر ربا و اصحاب ربا قیام نمود؟
های مشابه که از  جواب اینکه چرا ربا حرام است و سؤال سوز حرام نیست؟ خانمان

بیت فرموده  این است که: چون خداوند از طریق اهل شود میاحکام سؤال  علت
توانید  ، بله شما میحرام است لذا حرام است، ما در احکام و علل احکام چرا نداریم

بیت معصوم هستند؟ و... ولی وقتی  سؤال کنید چرا خدا هست؟ چرا خدا یکی است؟ چرا اهل
احکام جای سؤال و چون و چرا نیست، وقتی طبابت یک  عقاید با دلیل و استدالل اثبات شد در

، ما در عقاید که ریشه و کنیم نمیطبیب و تخصص او اثبات شد دیگر از چرایی نسخه او سؤال 
که هم  کنیم میدر احکام اثبات شنویم، ولی  و جواب یقینی می کنیم میاصل است سؤال 

توان کرد و کسی هم که بخواهد در علل احکام وارد شود و از عقل خود  سؤال نمی
 به انحراف 

ً
، ما نه علت احکام را میدانیم و نه رود میعلت تراشی کند حتما

 به گمراهی  می
ً
، رود میتوانیم علت را کشف کنیم و آن کس که این کار را کند حتما

پذیریم ولی آنچه مشهود  رد علت احکام بیان داشته باشند میبیت ع مطلبی در مو البته اگر اهل
قبول حکمت باشد و اصوالا  بسا چهعلت تامه نبوده و  اند فرمودهبیت ع بیان  است آنچه اهل

و اصالا اسالم یعنی همین، تسلیم  است ایمان نشانهاحکام بدون دانستن علت آن 
که در احکام نباید سؤال کرد،  کنیم میاثبات  ما در اعتقادات کنم میبیان  بازهممحض بودن، ولی 

و علت آن حکم در این است  باشد ایمانشاید یک حکم تنها برای سنجش اصالا  چراکه
گناه خود  پسر معصوم و بی شود میسنجیده شود، از باب نمونه ابراهیم نبی مأمور  ایمانکه مقدار 

چه  السالم علیهمرا سر ببرد، خوب این چه حکم و چه مأموریتی است؟ اسماعیل علی نبینا و آله و 
در زد )باید مقداری گندم را برای خدا آتش  چرا دهد؟ گناهی کرده است؟ خدا چرا این حکم را می
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ه چه گناهی کرده است؟ باید خضر آن بچه را بکشد؟ مگر بچ چرا جریان پسر حضرت آدم(؟
در این دنیا  یما آمدهاست که  غیرازاینبالفرض که این بچه بخواهد در آینده منحرف بشود، آیا مگر 

سؤال داشته باشیم و تا جواب  اجازهامتحان شویم؟ و بدانیم اگر قرار باشد در مورد احکام 
چون در تمامی  ماند ینمباقی کننده پیدا نکنیم آن حکم را قبول نکنیم هیچ حکمی در اسالم  قانع

است، ما در علل  چیز یکجواب نرسید،  یقین بهاشکال وارد کرد و  توان میاحکام اسالمی 
تر است از اینکه علل احکام را بفهمد، چون عصمت و  عقل ما کوتاه احکام تسلیم هستیم،

طاعتا میگوییم،  شده در این مسائل تنها سمعا و یقینی اثبات صورت بهبیت برای ما  برتری اهل
ها  از این دست سؤال متأسفانهضعف در عقاید است،  نشانهو سؤال  کنیم میشنویم و اطاعت  می

چرا ربا حرام است؟ چون امام معصوم ، باشد میضعف در عقاید  نشانه تماماا بسیار است که 
سؤال دارد  بازهمفرموده و جای هیچ چون و چرایی هم ندارد، اگر کسی در احکام 

نه در علت احکام، باید بگوییم در  شود میبحث در عصمت  کند میو چون و چرا 
فهمیده  تر عمیقتر و  عصمت بحث بسیار است، آن کس که عصمت را شفاف

فاطر اثبات نمودیم که عصمت مراتب  سوره 93و  91ما در ضمن آیات  بیشتری دارد، ایمان
در فعل و فکر است شامل حال تمامی شیعیان است چه دارد، مراتب پایین آن که شامل عصمت 

ان من  فرماید می، که قرآن 0ص شیعیان قبل از بعثت پیامبر و چه شیعیان بعد از بعثت پیامبر
شیعیان نه مانند ما که از مراتب پایین محبین هستیم، و اجمال  کنم می تأکید 82شیعته البراهیم

اصطیفنا و اورثنا الکتاب و عبادنا تدل علی این است که  یما کردهآنچه در آن آیات بیان 
بعد الرسول ال انبیاء قبل و ظالم تدل علی  هم آنعصمتهم و مکان ثم تدل علی 

بل سابق و هم  به مقتصدو هم لیسوا  به ظالمغیر اهل البیت النهم لیسوا  هم آن
صف الشیعه النهم اصل الخیر ال سابق بالخیرات و آیتین فی و به سابقلیسوا 

نسبهم الی انفسهم لشده التقیه و تحیر العقول من مقاماتهم و ال مجال لمعرفتهم 
اگر عصمت را قبول  -تم، فتامل –83یوصف و هم اسماء الله  مناناال ان نقول اکبر 

تمام دین را زیر سؤال ببرد،  تواند میاثبات نخواهد بود او  چیزی قابل نکنیم و یا زیر سؤال ببریم هیچ
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ا، به دلیل اینکه شاید کسی بگوید انبیاء همیشه راست گفتند اال آنجا که گفتند ا ر ی کتاب خدحت
خدا این مطلب و این کتاب را نازل کرده و اصل کتاب و خدا را زیر سؤال ببرند، اگر عصمت انبیاء و 

دائماا این سؤال پیش  چراکه، رود میزیر سؤال  چیز همهائمه زیر سؤال برود تقریر و کالم و سیره و 
 ( ومیاید، آیا او در این گفته و در این فعل و ... اشتباه کرد و یا نه؟ دروغ گفت یا نه؟ )نعوذ بالله

زیر سؤال بردن عصمت از خطرات بزرگی است که منجر به انکار کل دین بدانیم 
َا من الله  یدا کردهکنید این امری که شما بیان  اگر عصمت قبول نشود، شما سؤال می ،شود می

، من الله فرماید می، جواب فرماید میب تو، پیامبر چه جواب جاناو منک، این از خدا بود یا از 
 من الله او منکدوباره سؤال پیش میاید این جواب 
َ
، حال من اللهدهد  ، پیامبر جواب میا

یدیم؟ او بوده، خدا چگونه با شما سخن گفت که ما نشن من اللهاثبات کن  کنیم میسؤال 
گوید این معجزه از  بفرماید من معجزه دارم و خدا این معجزه را داده است، شخص می خواهد می

طرف خدا نیست بلکه از قوای نفس شماست، خوب چه جواب داده شود، جواب این فرد تنها 
را در حق او اجرایی  فیل سورهو  سال سائلو  تبت سورهنفرین کرد و او  را است، باید چیز یک

کرد تا به چشم خود ببیند امن الله بوده یا نه؟ این شخص از عقل بهره ندارد و استدالل برای عاقل 
است، او باید حقیقت را ببیند و بچشد شاید دریابد که بعضاا اهل جهنم در جهنم هم دچار توهمات 

، باشد میدا زیر سؤال بردن خ ینهزمبیت ع  زیر سؤال بردن عصمت اهلهستند، 
نقد کرد حتی امام معصوم را، او با این جمله  توان میرا  چیز همهکسی که بگوید 

 
ً
نقد کرد متن  شود نمینقد کرد یا خیر؟ اگر  توان میآیا همین جمله را  چراکهخود را باطل کرده  اوال

ین هم آنیم و ا که غیرقابل نقد باشد را پیداکرده چیز یک چراکهآن جمله خود جمله را باطل کرده 
 شود میخود جمله خود را باطل کرده است چون نتیجه این  بازهمنقد کرد  شود میجمله است، اگر 

 نقد کرد،  شود نمیکه بعضی چیزها را 
ً
: او با این جمله ادعا کرده من معصوم هستم و دلیل ثانیا

 گفته که احتمال اشتباه هم در آن نیست،  یا جملهعصمت او این است که 
ً
را  چیز همه: اگر ثالثا

نقد کرد ما چرا خدا و کتاب خدا و احکام را نقد نکنیم و همه میدانیم که اگر این باب باز  توان می
جواب  ترین مسائل دینی و احکام صدها سؤال بی ماند و در کوچک شود چیزی از دین باقی نمی

در دو راهی هستم که  ، منگوید ا من الله او منک اگر عرب جاهلی میطرح کرد،  توان می
این سؤال را پای نافهمی آن عرب بگذارم یا اینکه این عرب را الگو قرار دهم و من هم به خودم 

آیا مگر سیره و فعل تمامی کسانی که با الله و ائمه معصومین را بدهم؟  اجازه نقد رسول
پیامبر خدا است خوب در جایی هم به  گونه ایناگر الله بودند برای ما حجت است؟  رسول

اگر در یک هذیان است،  ها اینگوید، پس ما هم اجازه داریم بگوییم  )نعوذبالله( گفتند هذیان می
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 چیز همهجای نقد است، پس در این صورت ما  جا همهمورد جای نقد باشد خوب در 
ع باید  بیت اهلحتی جایی که بیان شده باشد من الله است پس  کنیم میرا نقد 

پیش برود حتی اگر  گونه اینتا درستی مطلب اثبات شود و همه میدانیم اگر کسی  جواب دهند
 گونه ایندیگری آن را رد کند، از این خوف دارم که  بهانهبا  تواند میمعجزه هم بارها دیده شود باز 

الله علیه و آله و سلم زیر سؤال برده شود و قبل از ما  الله صلی کلمات منجر شود که حتی رسول
کنند، این انحراف بسیار  یریگ موضعیعیان، برادران اهل سنت در برابر این انحراف عقیدتی ش

که این از  کنیم میچرایی احکام ما اعتراف به نادانی خود  مسئلهخطرناک است، لذا در 
و  یما شدهتراشیم که منع  عقل است نه از چیز دیگری، ما برای احکام علت نمی

که هر علتی که بتراشیم در مورد  شود میطیلی دین گمراهی است و منجر به تع
که در این صورت یا باید حکم اول را یا حکم دوم را باطل  شویم دیگر با استثناء مواجه می

و  کنیم میکه در دو حکم صحیح است، البته اگر حکمتی بیان شده باشد بیان  کنیم درحالی
آن  بازهمیل عقلی پیدا نکنیم شاید ما برای یک حکم هیچ دلحکمت غیر از علت است، 

اول شوال حرام  روزهآخر ماه مبارک واجب و  روزهچرا روزه  کنم می، سؤال کنیم میحکم را قبول 
و مستحق آتش و اگر اول شوال را روزه  یما دادهاست، اگر آخر ماه رمضان را بخوریم حرام انجام 

بگیریم حرام است و مستحق آتش، مگر روز با روز چه فرقی دارد؟ سؤال دیگر طبق فتوای یک 
فقیه امروز آخر رمضان است پس باید روزه بگیرد، طبق فتوای فقیه دوم امروز اول شوال است و 

مجتهد خود عمل کند، سؤال چگونه دو نباید روزه بگیرد، چه باید کرد؟ باید هر مکلف طبق فتوای 
 گونه اینفتوای مخالف یکدیگر و دو مکلف به دو تکلیف مخالف و حکم واقعی چیست؟ جواب 

، باشد می چنینی اینرا باید در عقاید داد و تا زمانی که عقیده درست نشود هزاران سؤال  ها سؤال
بر جامعه وارد  شماری یبضررهای  جهت ازاینو  باشد میعقاید ابتدایی  ازنظرما  جامعه متأسفانه

و گرفتار این شبهات است و بجای  داند میتا جایی که بعضاا عالمی که خود را مجتهد  شود می
 کنیم میدهد، اعاذنا الله، بنده فکر  اینکه از جامعه رفع شبهه کند خود شبهات ضد دینی را نشر می

شده و حوزه که متکفل دین است مأمور است به این شبهات  اصلی دین نشان گرفته یهپاامروز 
شباهت به پاسخ حضرت امام ره در کتاب  پاسخ محکم بدهد که پاسخ به این شبهات بی

اکبر حکمی زاده که در اسرار هزارساله نوشته است نیست، بله  جات علی االسرار به نوشته کشف
 بایدبود،  تر یمعظتحولی  سرچشمهها بود که  اسخ داد و آن پاسخامام درس را تعطیل نمود و پ
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است به فریاد  سالی خشکحوزه در این لحظات حساس که جامعه گرفتار بالی 
جامعه برسد و با علوم خود جامعه را نجات دهد که در غیر این صورت خوف این 

 های سال آن در نمونهرا خشک کند حتی حوزه را که  چیز همه سالی خشکاست که 
این است که حکمتی مبتال به ، اما تنها از باب اینکه جامعه شده دیدهایران در  1365تا  1354

، چرا کنیم میدانیم حکمت چیست مطالبی را بیان  برای احکام بیان شود ما با اعتراف به اینکه نمی
اگر  دهد؟ دلیل واضح است به دست آوردن سود بیشتر با زحمت کمتر، سؤال شخص ربا می

داد؟ جواب واضح است  توانست با پولی که در اختیار دارد سود بیشتری ببرد آیا ربا می شخص می
گیرد؟ جواب  داد، سؤال چرا شخص ربا می ربا نمی گاه هیچاگر راهی برای سود بیشتر داشت 

شخص نیازمند است و گرفتار و مجبور به ربا گرفتن شده است تا دردی از او درمان شود، خوب با 
آیا امکان دارد در این جامعه هم ربادهنده سود کند و هم ربا گیرنده این تصویر: 

جواب واضح است ربا ند؟ ک برطرفبتواند سود را پرداخت کند و هم مشکل مالی را 
گیرنده نهایت کاری که بتواند انجام دهد این است که با فعالیت خود بتواند تنها سود ربادهنده را 

سود بیشتری به دست آورد تا هم سود را پرداخت کند و هم سودی  تواند نمی گاه هیچپرداخت کند و 
ت هم سود پرداخت کند و هم سود ، او که مجبور اسکند میببرد، در این وضعیت ربا گیرنده چه 

، جنس و مبلغ شود میارد احتکار و و مفاسد اقتصادی شود، ا ها یلهحمتوسل به  شود میببرد مجبور 
این فعل او در جامعه  آورد یمو برای جبران کسری خود به جامعه فشار  دهد یمکار خود را افزایش 

 کند میمشابه او نیز افزایش قیمت پیدا  یها شغلجامعه وارد تورم شود  وار سلسهکه  شود میباعث 
غافل از این هستند که افزایش قیمت و خدمات یک  که درحالی، کند میها سرایت  شغل تمامی بهو 

و اول ضرر کننده خود ربادهنده و ربا  شود می چیز همهنفر منجر به تورم کاذب و باال رفتن قیمت 
اینجاست ، اند کردهسوز سکوت  گیرنده و تمامی افراد جامعه هستند که در برابر این منکر خانمان

که ربا گناه کبیره است و حداکثر در بار چهارم مرگ و اعدام برای آنان ثابت است، 
اقبت ربا گیرنده این ، عاندازد میافراد جامعه را به خطر  همهربا امنیت اقتصادی 

هم سود را بدهد و هم سودی ببرد او زحمت بیهوده  تواند نمی گاه هیچاست که او 
دش جز تالش کشیده، کارکرده و سود خود را به شخص دیگر داده و برای خو

توبه  سریعاا در این حال یا  آورد ینماو هیچ چیزی به دست  نده است،بیهوده چیزی باقی نما
هیچ سودی حاصل  کند میدهد و هر چه بیشتر کار  و یا ادامه می کند میو دندان طمع را  کند می

شده که  ، بسیار دیدهشود می، آخر کار این شخص به جنگ و دعوا با ربادهنده کشیده شود نمی
یک نفر در جامعه شب تا صبح و صبح تا علت قتل به خاطر ربا بوده است، شما حساب کنید 
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شود، این  بدهکارترمالی هیچ تغییری نکند و بلکه هر روز  زنظراشب کار کند و 
 دیوانه 

ً
ِذ : فرماید میکریمه  یهآ، شود میشخص حتما
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َ
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َ
َم الربایأ  یسکخیزند مگر مانند برخاستن  ، بر نمیخورند میکسانی که ربا  81 َع َو َحرَّ
رد و بر یه جنون او را بگک یداا زده باشد. )همچون مجنونیطان او را با َمس  و برخورد خود شدیه شک

ه کحال و کیفیت در ربا خورندگان به سبب آن است ن یزد( این بخورد و سپس بلند شود و برخیزم
رده کع را حالل یخداوند ب که درحالید و فروش هم مثل ربا است؛ یو خر  عی( بتوجیه ربا) ند:یگویم

 بحث حکمت در ربا ادامه داردو ربا را حرام نموده است. 

بحث پنجم ربا، دزدی پنهان در چاپ پول و رواج تورم، و افزایش غیر  -78 قطره
 92.15.62 ، آیا نقدینگی تورم آور استها نهیهز درآمد و  عادالنه

قرض  توماناینجا یک سؤال مطرح است و آن اینکه فردی به شخصی یک میلیون 
پول را پس بگیرید اگر همان یک میلیون را  خواهد میداده است، بعد از یک سال 

پس بگیرد تورم در جامعه ارزش پول او را پایین آورده، و اگر اضافه بگیرد ربا است، 
اگر به  چراکه کند نمیالحسنه پیدا  رغبت به قرض کس هیچیعنی با این وضعیت 

 ضرر خواهد نمود، پس در این 
ً
 چه باید کرد تا همزمان دیگری قرض دهد حتما

زمان یکی از مشکالت این  افراد خّیر تشویق به قرض دادن شوند و هم ضرر نکنند؟
برای روشن شدن مطلب باید دقت امر موهومی است که پول نام دارد، مبتال شدن مردم به 

بنده یک  مثالا اجناسی که در دست ما است ارزشش به خودش است، نه چیز دیگری  همهکنیم 
این  کنیم میخودشان ارزش دارند، حال سؤال  ها اینکیلو گندم دارم و یا یک کیلو طال دارم و ... 
ارزش این کاغذ رنگی که خرم،  را می چیز ههم آنکاغذ رنگی که در دست من است و به کمک 

اغذ هزار تومانی خودش ارزشی ندارد، یک ک 144مطمئناا یک تراول پول نام دارد به چیست؟ 
کاالهای متفاوتی را که ارزش دارند را بخرم، چرا این  توانم میاست که رنگ شده ولی با این کاغذ 

این مطلب مبتال به گذشته مردم زمان کاغذ رنگی ارزشش بیشتر از یک کاغذ معمولی است، بله در 
ند، در بین موهومی به نام پول نبودمبتال به جنس با جنس بود، و مردم  مبادلهنبودند معامالت 
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خود طال و سکه ارزش داشت، به خالف این زمان طال و نقره رایج بود، در آن  سکهتمامی ممالک 
داری در قدم اول برای چپاوِل مستضعفین کاغِذ رنگی را  نظام سرمایهزمان، 

، یعنی طال را بلوکه نمود و بجای آن به جایگزین طال و نقره که ارزش واقعی داشتند نمود
رنگی داد و به هر کاغذ  رنگی ارزش  معینی داد، در قدم بعد بدون این اینکه مقدار طال و  مردم کاغذ

آن کاغذها بود را افزایش دهد اقدام به چاپ کاغذها نمود، مردم  پشتوانهنقره که در حقیقت 
 کردند که جنسی باارزش گرفتند و فکر می خبر بودند کاغذها را می خبر هم که از این سیاست بی بی

اند، این کاغذ رنگی که پول نام دارد  خورده دانستند که فریب که نمی درحالی کنند میرا دریافت 
طال را افزایش دهند اقدام به چاپ پول  یرهذخها بدون اینکه مقدار  ارزش است، و دولت جنسی بی

ها برای افزایش ثروت خود از طریق  دولتکه  کند می، این روند تا جایی ادامه پیدا اند نموده
 اقدام به چاپ پول بدون افزایش 

ً
آن که طال و  پشتوانهآسان و دزدی پنهان دائما

پول باشد ولی هیچ  جا همهکار بجایی برسد که  درنهایتو  کنند مینقره است 
و افزایش تورم در جامعه همین  ها گرانیارزشی هم نداشته باشد، یکی از دالیل 

های غیر اسالمی اقدام به  دولت متأسفانهآن که  پشتوانهاست یعنی چاپ پول بدون افزایش  نکته
چقدر طال و نقره ذخیره ایران  جامعهدر اول انقالب در : کنم می، سؤال کنند میآن 

چقدر طال  اکنون همشده در میان مردم بوده است؟  و چند ریال پوِل چاپ یما داشته
 یرهذخاست؟ اگر  شده چاپذخیره شده داریم و چند میلیون بلکه میلیارد پول  نقرهو 

پول چاپ کردن در جایی  حقی نداشتیم پول چاپ کنیم، یما ندادهطال و نقره را افزایش 
خودش است که همه  خانهکه پشتوانه ذخیره نشده است همانند پول چاپ کردن یک نفر در 

ا بدون اینکه جنس باارزشی را تولید و ذخیره کرده ، م% است144برداری  میدانیم کاله
باشیم آنگاه برای آن جنس سند صادر کنیم که پول نام دارد، پول تقلبی چاپ 

ارزش که پول نام دارد  ها به شیء بی در اینجا دولت، یما کردهچک بی محل صادر  یما کرده
بنده چاپ پول بدون افزایش  یدهعقارزش دادند، و مردم هم فکر کردند آن پول ارزش دارد، به 

که در مشکل  هرکجااگر قرار باشد ما طال و نقره یک دزدی پنهان است،  پشتوانهمتناسب 
الله دولت برای اینکه  اقتصادی گیر کردیم پول بدون پشتوانه چاپ کنیم خوب بسم

 تومانمشکل مالِی تمامی ایرانیان را در یک روز حل کند برای هر ایرانی یک میلیارد 
ارزش بود و تنها  پول چاپ کند و در یک روز همه را میلیاردر کند، بدانیم: پولی که بی

ارزش یک نقاشی بر روی یک کاغذ بود را چاپ کردند و به مردم فروختند و مردم 
 ترین بزرگکار  امروز آمریکای جنایت کاالهای باارزش خود را با آن کاغذها عوض نمودند،
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توانه را در دنیا دارد و مردم دنیا اجناس باارزش خود را با کاغذ رنگی که چاپ پول بدون پش چاپخانه
همین نحو از عملکرد مبتال به ها هم  حکومت یهبق، و کنند میتنها ارزش آتش زدن دارد را معاوضه 

هستند، چاپ پول بدون افزایش پشتوانه مساوی با تورم و یک نوع دزدی پنهان است در این جا 
 هشیار باشند که چه مقدار پول چاپ باید تمامی دلس

ً
، اگر مقدار شود میوزان دائما

است باید بدانیم یک  شده چاپطال و نقره افزایش پیدا نکرده ولی پول  یرهذخ
پس اینجا معلوم شد که پول به خودی  گیری است، دزدی و کالهبرداری در حال شکل

نگاه کنیم شاید فقها فتوا را تغییر  گونه اینخود ارزشی ندارد، پول یک سند است، اگر ما به موضوع 
گذشته تفاوت کرده و تنها در اسم باهم زمان با زمان ماهیت پول در این دهند که 

 34سند  مثالا قرض داد در حقیقت  تومانمیلیون  1اگر کسی زمان لذا در این  شباهت دارد،
گیری  بازپسزمان گرم طال در  34گیری باید محاسبه شود که  گرم طال را گرفته و هنگام بازپس

میلیون و دویست هزار توان در اینجا این دویست هزار حرام  1چقدر است و اگر شده باشد 
ست، ا تومانمیلیون  1عین همان  تومانمیلیون و دویست هزار  1 اآلنو ربا نیست بلکه  باشد نمی

 دهند  نیز به مردم سودی نمی ها بانک، که شود مینیز این مطلب معلوم  ازاینجا
ً
 تماما

که طبق نرخ تورم در حقیقت اصالا  گیرد تا سود دهد درحالی بانک از مردم پول می فریب است،
مثل گیرد، و  سود از مردم می یلهحبانک زرنگ است پول را با به مردم سودی نداده، 

 ان پول باهمدهد، از طرفی  % سود سالیانه به مردم می65
ً
مردم را  خانه مثال

دهد، همان خانه را به مردم  % افزایش می45را در یک سال آن  قیمتخرد،  می
داشته باشد از مردم  ای یهسرمافروشد، در اینجا در حقیقت بانک بدون اینکه  می

 اند کرده% ضرر 65مردم پول گرفت و تجارت کرد و سود حاصلش شد، در اینجا 
چاپ پول بدون باید بدانیم  کنم می تأکید، اند کرده% سود 65 کنند میکه فکر  درحالی

برداری است یک نوع  افزایش پشتوانه آن یک نوع دزدی پنهان است یک نوع کاله
پول  تومان، در ابتدای انقالب چند یما دادهمحلی است که به آن اعتبار  چک بی

طال و  یرهذخ؟ در ابتدای انقالب چقدر تومانچند  اکنون همو  یما داشتهشده  چاپ
این دو باهم تناسب نداشته باشد همان  هرچقدرچقدر؟  اکنون همو  یما داشتهنقره 

 ها اینکذایی،  بادآوردههای  جهت نیست ثروت واال بی مقدار دزدی واقع شده است،
بود علم چاپ کند این بار طال و نقره چاپ  های چاپ آورده است که صنعت چاپ که قرار ثروت
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است که کاغذ را تبدیل به طال و  65صنعِت چاِپ امروز کیمیای شیطانِی قرن کرده، 
 اکنون همبوده و  تومان 15در بازار آزاد  57، لذا سر اینکه دالر در سال کند مینقره 

سکه  برابر گران شده است، قیمت 465یعنی  باشد میاست همین  تومان 4655
یک میلیون و چهار صد  اآلنبوده ولی  تومان 465طرح قدیم در سال پنجاه و هفت 

یعنی سه هزار و چهار صد برابر طال گران شده است، سؤال این است  تومانهزار 
است؟ اگر حکومت  شده چاپآیا طال گران شده است و یا اینکه پول بدون پشتوانه 

به این بالهای اقتصادی دچار  گاه هیچکرد  بجای چاپ پول سکه ضرب می
طالی جدید تولید شده بود همان  هرچقدرهای قدیم در آنجا  ، دقیقاا مانند حکومتشدیم نمی

توانستند طال و نقره تولید کنند خوب سکه طال و نقره و  ، و اگر نمیشد میمقدار سکه هم ضرب 
علم کیمیا بودند تا به دنبال  ها یلیخلذاست که می بنیم در قدیم کردند،  هم ضرب نمی

 اآلنکردند و  مس را تبدیل به طال کنند و یا سکه مسی را بجای سکه طال قالب می
های  امروز دولت متأسفانهها به دنبال دستگاه چاپ هستند تا پول چاپ کنند،  خیلی

مسی بجای سکه  سکهکه از قالب کردن  کنند میبسیاری پول بدون پشتوانه چاپ 
مس کمی ارزش داشت ولی کاغذ رنگی هیچ  بازهم چراکهاست  تر زشتطال 

خواهیم از این وضعیت نجات یابیم باید جلوی چاپ پول  ارزشی ندارد، اگر می
جدید را بگیریم مگر اینکه همان مقدار پول فرسوده خارج شود و یا اینکه به اندازه 

شده را  هطال ذخیره شود و اگر مقداری از طالی ذخیر  شود میارزش پولی که چاپ 
اگر  ،85اجتماع امحا نمود و از بین برد از از دست دادیم باید همان مقدار پول را

چقدر پول چاپ  تاکنون 92آشکار شود بانک مرکزی اعالم کند از سال  کامالا مطلب  خواهید می
 های راه؟ ولی بدانید ما از کنند میشد و چقدر در قبال آن طال تولید و ذخیره شده است؟ آیا اعالم 

توانیم بفهمیم که طالی متناسب تولید و ذخیره نشد ولی خدا برکت دهد به  دیگری می
آیا رسیم  به یک مطلب دیگر می ازاینجاروزی پول چاپ نمودند،  چاپ که شبانه های دستگاه

یعنی آیا هر چه پول در دست مردم بیشتر باشد تورم بیشتر  افزایش نقدینگی تورم آور است؟
دهند مثبت است، افزایش  جوابی که کارشناسان میها افزایش میابد؟  تشده و قیم

تشویق مردم  ازجملهمتعدد  های روشلذا میگویند با  نقدینگی مساوی با افزایش تورم است
شک دارم،  بازهمفریب  زمانهگذاری باید پول را از دست مردم خارج کرد، اما بنده در این  به سرمایه

عث افزایش تورم نیست، چاپ پول بدون پشتوانه باعث نقدینگی با گاه هیچنه 
، چرا نقدینگی تورم بیاورد؟ کنند میپول دارند با آن دادوستد  هرچقدرمردم  تورم است،
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پول بیشتری به جیب بزند باید همین پول  بازهمداری برای اینکه  سیاست سرمایه
ز دست مردم خارج ارزشی را که به مردم داده و برای آن ارزش قرار داده را ا بی

 اقتصاد را در دست داشته باشد، و نبض بازار را کنترل کند، و 
ً
کند تا اینکه منحصرا

اگر  کنیم می، و اال سؤال ارزش را طریق دیگری به مردم بفروشند بی های پولدوباره 
توانند دادوستد و تجارت کنند، در  مردم پول در دست نداشته باشند چگونه می

حیات اقتصاد است، اگر نقدینگی خوب نیست چرا در  نشانهاقتصاد سالم نقدینگی 
مقدار نقدینگی خود را افزایش دهد؟  کند میبازارهای جهانی هر حکومتی تالش 

جهانی هم خوب نیست اگر خوب است برای  هجامعاگر نقدینگی برای جامعه خوب نیست برای 
ملت هم خوب است و اگر بد است برای شما هم بد است، اما بازمیگویم در اقتصاد سالم نه در 

اقتصاد ناسالم دهد، باید بدانیم در  چاپ به کاغذ ارزش طال و نقره می های دستگاهاقتصادی که 
، لذاست که کند میسود  و هر کس مال دارد کند میهر که پول دارد ضرر کرده و 

، آنان ضرورت اندازه بهدارند مگر  پول نگاه نمی گاه هیچثروتمندان جامعه  بینیم می
و این ، کنند می، پول را به زمین و طال و نقره تبدیل کنند میدائماا پول را به اجناس تبدیل 

سود گذارند تا  خوردگان هستند که پول در دست دارند و پول را در بانک می فریب
یی ثروتمند شد که این حقیقت را دانست که پول ازآنجادریافت کنند، ثروتمند 

 چراکهاز خود دور کرد و تبدیل به جنس نمود،  سرعت بهارزش ندارد، پول را باید 
 کیمیای شیطانی  چاپ شبانه های دستگاه

ً
و  کنند میروز مشغول چاپ هستند و دائما

که میگویند:  شود میدیگر جواب داده  شبههیک  ازاینجا نمایند، کاغذ را تبدیل به طال می
 مقدار درآمدها با مقدار تورم برابر بوده و اگر 

ً
 اجناس ارزان بوده درآمد هم قبال

نیز  ها سالتا درآمد زیاد شده و متناسب اجناس هم گران شده،  اآلنبوده و متناسب 
در  چراکهاست،  تر سختکردم، جواب به این شبهه از شبهات گذشته  فکر می گونه اینبنده هم 

 سؤال اولغیر از آن است،  شود میدرست است اما وجدانا چیزی که مشاهده  چیز همهظاهر 
آیا مردم به تناسب زیاد شده است؟  همهآیا درآمد برای پاسخ به این شبهه این است که 

چگونه است کارگر به یک تناسب افزایش داشته است؟  مقدار درآمد یک کارگر با یک رئیس
زیاد و درآمدهای  یها ثروت اکنون هماول انقالب هنوز کارگر است ولی افراد دیگر 

، چه شد که یده استکش زحمتکارگر بیشتر  بسا چهکه  چند ده برابری دارند؟ درحالی
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برای فرد سالم و ایران امروز  عهجامو ما دائماا بدهکارتر، در  شوند میدائماا ثروتمندتر  ها آن
عادی که دزدی نکند و سراغ کار خالف نرود آیا امیدی هست که حتی در آخر عمر 

طبق آمار رسمی ، تومانمیلیون  144قیمت یک آپارتمان  خود صاحب یک آپارتمان شود؟
است این آمار غیر از مسکن و  تومانخوراک یک خانواده سه نفره دو میلیون  ینههز 

است،  آمده دست به 95های سال  بهداشت و تفریح است و بر مبنای قیمت
این عدد بر مبنای حداقل  است تومانهزار  935حداقل دستمزد یک کارگر  که درحالی

روز را کار  94و فرض این است که هر  آمده دست بهاست  توماندستمزد که روزانه سی و یک هزار 
، سؤال شود نمیاست هم پیدا  ها یلیخین حقوق که آرزوی باهمهمین کار  باوجوداینکهکند، 

، اگر توماندو میلیون  شود مینفره را حساب کنیم  9خوراک یک خانواده  ینههز اگر فقط  کنیم می
سه  شود می شود میمسکن و درمان و بهداشت هم اضافه کنیم  ینههز  تومانحداقل یک میلیون 

میلیون درآمد داشته  3شغلی پیدا کند که  خانوادهما اگر مرد  جامعهدر ماه، امروز در  تومانمیلیون 
، همین شغل زیر خط فقر هم برای مردم نیست، این فرد چگونه داند میباشد او خود را خوشبخت 

چیزی پس انداز  تواند میخانه شود؟ چگونه تفریح رود؟ اگر بیمار شد چگونه مداوا شود؟ آیا  صاحب
د؟ پس نگوییم چرا طالق زیاد شده؟ چرا فحشا زیاد شده؟ چرا جرم و قتل و قاچاق زیاد شده؟ کن

از فقرا  یا عدهما برای نان انقالب نکردیم ولی قرار هم نیست ؟ شود میچرا اغتشاش 
نجومی  بعضی به درخشندگی هزاران خورشید وحقوقهای  های حقوق برای خود پل بسازند،

از همه بدتر گوشی هم  دهد نمیباال، کسی هم جواب  ینههز های خاموش؛ کار نیست،  فقرا شمع
نیست، ما اگر یک ساعت از عمرمان را تالش نکنیم فردا از امروز گرفتارتر هستیم پس بهترین 

رزوی گورکنیم و بر گورستان رویم و بگوییم: ای انجام داد این است که: ما آ توان میکاری که 
ما هم پیش شما بودیم، نگوییم چرا خودکشی زیاد شده؟ سؤال این است در این  کاش ایمردگان 

آشوب آشکارشده  نشانهوضعیت اقتصادی این نرخ  کم  خودکشی واقعاا معجزه است؛ بگویم 
 
ً
 یارانهزایش پیدا کند و باید از اساس کار درست شود، اگر قیمت بنزین اف سریعا

مردم لیدرهاِی  حق بهای جدید پدید میاید شعار  تعداد زیادی از ملت قطع گردد، فتنه
دهند  پیچیده که خود سمت و سو می فتنه، آنگاه طراحان این کند میغیر حق پیدا 

نمایند، در اینجا دیگر الزم نیست  که مردم چه بگویند همان مردم را سرکوب می
 شود میآمریکا و اسرائیل به ما حمله کند قبل از هجوِم آنان ایرانی با ایرانی دشمن 

خود ایرانیان اتفاق  واسطه بهایران  یهتجز ، شود می دار خدشهو اتحاد ملی 
 انجام داد اینکه  توان می، حداقل کاری که در این وضعیت فتدا یم

ً
را به  آب سریعا
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 ، کند میبا خود معجزه میاورد، و همه را متحیر  آببرسانیم، بدانیم  جا همه
ً
 حقیقتا

 یها نوحهاسرائیل را نجات داد، جواب  بود که نوح را کمک کرد و موسی و بنی آب
ما را  آباست،  آبو نجات معجزه سای ملت ما و سرگردانِی ما ایران طوالنِی ملت 

در طول چند ماه برکت و ثروت حالل زیاد برای ما به همراه دارد،  آب، کند میکمک 
است که  آب، کند میاست که ما را در این لحظات حساس بر تمامِی بشر پیروز  آب

سه معنی دارد، ظاهرش خوردنی،  آب، و شود میباعث فضیلت ما بر شرق و غرب 
توحید است، اگر ظاهر را آوریم آن دو نیز به  ترش باطنباطنش امام معصوم ع و 

 مانند مصر، به نام 
ً
، نفرین آبتا  آب، از آب، سالم بر آبجامعه هدیه شوند دقیقا

است که ما را  ای یانهتاز لشکر خداست،  سالی خشکولی  سالی خشکبر خشکی و 
 رویم، پس بهتر است  آبسراغ  دکن میمجبور 

ً
برویم،  آببا خوشی سراغ  سریعا

 مشاق ماست. آب
 شیخ علی بهرامی نیکو )ُهدُهد(

 

 92.15.69 بارانچند نکته در رابطه با نماز  -79 قطره

قوا ِفتَنًة ال ُتصوتعالی تبارکالرحمن الرحیم قال الله  الله بسم ذی: َواتَّ
َّ
َن یَبنَّ ال

موا ِمن
َ
ل

َ
ةً م کظ َه َشد خاصَّ

َّ
نَّ الل

َ
موا أ

َ
 86 ُد الِعقاِب یَواعل

در  غیرعادیاز طریق ایران  سالی خشکدر رفع  از کتاب هزار و یک قطره 79 قطره
 ها انساناکثر  حقیقتاا  -بارانچند نکته در رابطه با نماز  –عرض چند ماه به کمک اسماء الله 

: هنگام بیماری، زلزله، مرگ، گرفتاری، جنگ و افتند یمبروز مشکالت به یاد خداوند  هنگامهدر 
...یکی از اموری که زندگی تمامی موجودات به آن بستگی دارد و در هنگام نبود آن مردم به درگاه 

و در صورت نبود  باشد میها  منشأ تمامی نعمت آباست،  آبخداوند روی میاورند 
و جعلنا من : فرماید میکه قرآن کریم  رو به مرگ و نیستی خواهد رفت چیز ههم آن

و  فرماید میرا خدا نازل  آبزنده گردانیدیم،  آبرا از  چیز همه، 87الماء کل شیء حی
را  بارانباشد آنگاه به سرزمین و ملتی  سالی خشکصالح در  که درصورتیالبته 
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حکمت الهی  یجهنتهم که  سالی خشکاز خداست،  بارانپس ، کند نمینازل 
لشکریان خدا هستند،  سالی خشکو  بارانگفت  توان میاست از خداست و 

 و خورشید سوزان. سالی خشکو گاهی  بارانگاهی سیل و 
 ؟فرماید میرا مقدر  سالی خشکچرا خداوند گاهی بر بندگان سؤال این است  1

گیرد تا بندگان بیدار شده و تغییر رویه  حقیقت این است که خداوند گاهی بر بندگان سخت می
لذا با  .88 بارد نمی بارانهرگاه حاکمان دروغ بگویند  :فرمایند دهند، امام رضا )ع( می

دروغ مسئولین است و راه بر شدن  سالی خشکعامل توجه به این حدیث 
اذا کذب الواله امام رضا )ع( فرمود:  این است که حاکمان دروغ نگویند، سالی خشک

 89حبس المطر و اذا جار السلطان هانت الدوله و اذا حبست الزکاه ماتت المواشی
که پادشاه ستم کند دولت و  ، هنگامیگردد می، قطع بارانکه حاکمان دروغ بگویند  هنگامی

ها تلف شوند.  ه زکات داده نشود چهارپایان و دامک حکومت دچار ضعف و سستی گردد، هنگامی
تحبس غیث السماء جور الحکام فی القضاء و  یآلتالسجاد )ع(: الذنوب  قال

آسمان را قطع  بارانامام چهارم فرمود: گناهانی که  91شهاده الزور و کتمان الشهاده
قال علی )ع(:  ، ستم زمامداران در قضاوت و شهادت به دروغ و کتمان شهادت است.کنند می

ما من سنه اقل مطرا من سنه و لکن الله یضعه حیث یشاء و ان الله اذا عمل قوم 
، کمتر از بارانهیچ سالی در نزول  90بالمعاصی صرف عنهم ما کان قدر لهم من المطر

ولی خدای تعالی اگر مردمی  کند مینازل  بارانسال دیگری نیست و خداوند هر جا بخواهد 
روی عن النبی  .کند میرا قطع  بارانمقدر کرده از بارش  ها آنمرتکب گناهان شدند آنچه بر 

)ع( انه قال اذا غضب الله تعالی علی امه ثم لم ینزل بها العذاب غلت اسعارها و 
قصرت اعمارها و لم یربح تجارها و لم تزک ثمارها و لم تعزر انهارها و حبس 

که )بر  شده که فرمود خداوند هنگامی از پیامبر )ص( روایت 92مطارها و سلط علیها اشرارهاا
کننده خود را )به جهتی( نخواهد نازل کند،  اثر گناهان( بر ملتی خشمناک شود و عذاب هالک

ها افزایش یابد و عمرهای آنان کوتاه گردد و بازرگانان آنان سود نبرند و  در این صورت نرخ
نگردد بلکه خشک  آبهرگز پر ایشان مطلوب و گوارا و بابرکت نشود و نهرهایشان ه ای باغه میوه
شروران بر آن مردم چیره و از ریزش بر آنان بازداشته شوند و  ها بارانو  شود میبرکت  و بی

 .مسلط شوند
یک بالی الهی است و یا یک ایران در  بارانعدم ریزش سؤال این است  3

که به  وضعیت بانکداری مابرای این سؤال باید نگاهی به جامعه داشته باشیم، امتحان؟ 
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که با ُمهر اسالمی  وضعیت سینمای ما، باشد میربا مبتال به شهادت علماء و متخصصین 
و اختالف در حقوق و درآمدها،  وضعیت اختالف طبقاتی، کند میهای ضد اسالمی تولید  فیلم

سال رسیده است و اموری مانند ازدواج  94دواج تا باالی که سن از  وضعیت فساد اجتماع
 دانند میبه آن نحو که همه  ضعیت حجاب و تفریگاههاوبدون ازدواج باب شده  رابطهسفید و 

، فقط از باشد نمیما طبق معارف اسالمی تنظیم  جامعهو ... همه حاکی از این است که 
افراد جامعه به آن مبتال  همهیزی است که و آن چ کنیم میباب نمونه به یک مورد آن اشاره 

و طبق  باشد میبانکداری ربوی مبتال به ما  جامعهنظران  هستیم: طبق شهادت صاحب
 ی: فرماید میکه قرآن  ربا در حکم جنگ باخداستنص قرآنی 

َ
ِذ یا أ

َّ
َه یَها ال

َّ
وا الل

ُ
ق َن آَمُنوا اتَّ

ُروا َما َبِق 
َ
َبا ِإْن  یَوذ د؛ و ینکاید، از خدا پروا  مان آوردهیه اک یسانک یا 93 َن یُمْؤِمنِ ْنُتْم کِمَن الرِّ

ِه د. یاست واگذار  مانده باقید، آنچه از ربا یاگر مؤمن
َّ
ُنوا ِبَحْرٍب ِمَن الل

َ
ذ

ْ
أ

َ
وا ف

ُ
َعل

ْ
ْم َتف

َ
ِإْن ل

َ
ف

پس در حقیقت  –اید  ، برخاستهیو د به جنگ باخدا و فرستاده ید، بدانیردک( نینچنو اگر ) َوَرُسوِلهِ 
حکم کسی ، سیستم دولتی ما خواسته یا ناخواسته به علت ربا در جنگ باخداست

که  کند میاست و خدا هم با او جنگ جنگد حکم محارب  که با خدا و رسول خدا ص می
ِذ : فرماید میمائده  سوره 99 یهآدر 

َّ
َما َجَزاُء ال َه َوَرُس یَن یِإنَّ

َّ
ُه َو َحاِرُبوَن الل

َ
 یْسَعْوَن ِف یول

ْن 
َ
َساًدا أ

َ
ْرِض ف

َ ْ
ْو یاَل

َ
وا أ

ُ
ل تَّ

َ
 یق

َ
َع أ طَّ

َ
ْو ُتق

َ
ُبوا أ

َّ
ْو یِد یَصل

َ
ٍف أ

َ
ُهْم ِمْن ِخال

ُ
ْرُجل

َ
ْوا ِمَن یِهْم َوأ

َ
ْنف

لِ 
َ
ْرِض ذ

َ ْ
ُهْم ِخْز  کاَل

َ
نْ  یِف  یل ُهْم ِف یالدُّ

َ
اب  َعِظ  یا َول

َ
ه باخدا ک یسانک یسزا  م  یاآلِْخَرِة َعذ

ا بر دار یشته شوند که کست ین نیکوشند جز ا ن به فساد مییجنگند و در زم امبر او مییو پ
ا از آن یده شود یگر بر یدیک جهتشان در خالف یا دست و پایخته گردند یآو

 بزرگ خواهند داشت یاست و در آخرت عذابیآنان در دن یین رسوایا د گردندین تبعیسرزم
 شود میربا در جنگ باخدا شد، خدا با آن جامعه در جنگ  یلهوس بهزمانی که جامعه 

بالی آسمانی و زمینی و  رسد میانعام سه بال به آن جامعه  سوره 25 یهآو طبق 
 فرماید میانعام  سوره 19، خداوند در قرآن آیه اجتماعی
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َ
ُهوَن یاِت ل

َ
ق

ْ
ر یا از ز یسرتان  یه از باالکبگو او تواناست  ف

 یگروه به هم اندازد ]و دچار تفرقه سازد[ و عذاب بعض گروه شماراا یبر شما بفرستد  یتان عذابیپاها
ه آنان کباشد  کنیم میان یات ]خود[ را گوناگون بیگر[ بچشاند بنگر چگونه آی]د یبه بعض شمارااز 
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دیده ایران  جامعهآنچه امروز ما در جامعه شاهد هستیم هر سه نوع بال در بفهمند و 
و برف،  بارانکه: شدت گرما در زمستان، عدم نزول  بالی اول: بالی آسمانی :شود می

در زمین،  آب: پایین رفتن بالی دوم که بالی زمینی است شاملآلودگی هوا و ریز گردها، 
شناسی فرورفت  دشت کشور که در اصطالح زمین 344زیرزمینی، فرو رفتن  یها سفرهخالی شدن 

یزرع شدن  برکت شدن کشاورزی، لم ، بیشود میزمین و در اصطالح روایی عذاب َخسف گفته 
ها، از بین رفتن  و قنات ها چاهزار شده است، خشک شدن  حاصلخیز که تبدیل به شوره های زمین
عذاب سوم که پی در پی در بیشتر نقاط کشور،  یها زلزلهگیاهی و حیوانی،  یها گونه

 یها ردهسپمانند تجمعات مردم برای  اختالفات اجتماعی و آشوب و نارضایتی است
دیده شد، شعارهای ضد دین، توهین به ایران در  31ماه سال  هایی که در دی بانکی خود، آشوب

خدا و رسول و اسالم و ... گذشته از اینکه ما تنها اجمال فقط ربا را بررسی نمودیم و گناهان دیگر 
 بماند.
گفت  توان میکه بهترین مدل حکومتی قبل از ظهور است ایران  جامعهآیا در  9

سزاوارترین ملت به بنده  یدهعقبه  که خدا این جامعه را به بال مبتال کرده است؟
و دلیل آن این است که خداوند در قرآن در  جوامع یهبقاست نه ایران  جامعهعذاب الهی 

بِ کَوَما : فرماید میاسراء  سوره 12 یهآ
ِّ

ا ُمَعذ   یَن َحتَّ ینَّ
ً

 َرُسوال
َ

ما قوم و امتی را عذاب  َنْبَعث
امروز اگر بر هیچ ملتی حجت  تمام کنیم، ها آنمگر اینکه حجت را بر  کنیم نمی

است و دین ابالغ شده  شده تمامحجت ایران  جامعهالهی تمام نشده باشد بر 
ما بتوانند بگویند خدایا ما دین  کاری کمشاید جوامع اروپایی و آمریکایی در قیامت به علت  است،

در محضر الهی  تواند نمیایران  جامعهولی دانستیم و عمل نکردیم  ا نشناختیم لذا نمیتو ر 
اگر قرار سال از انقالب گذشته است، پس  04خصوصاا اینکه تقریباا  دلیل و توجیهی بیاورد،

ما است نه برای جوامع  جامعهباشد خداوند عذابی نازل نماید اول عذاب برای 
دانستیم ولی به آن عمل نکردیم  است، ما اسالم را می قمایران دیگری و اول جای 

 جامعهما به علت عمل نکردن به اسالم است پس  جامعهو تمامی مشکالت امروز 
 ها اینو البته این چیزی نیست که تنها بنده بگویم  جوامع یهبقبه عذاب است تا  تر الیقما 

شور کما هنوز به شرحی مختصر بر جمالت رهبر انقالب دامت برکاته است که فرمودند: 
 .است یشور ما اسالمکه کند کتواند اّدعا  یس نمکچ یه .میا دهینرس یاسالم

بر اساس حرکت رهبر انقالب دامت برکاته باز بیان فرمودند:  31.1.1و در تاریخ  23.3.13
آمد و این توفیقات بسیار مهم حاصل شد اما تا انقالبی، نظام اسالمی به وجود 
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رسیدن به نقطه مطلوب و تشکیل دولت اسالمی و جامعه اسالمی فاصله زیادی 
 -وجود دارد

ب خداوند به جانشده باید توجه داشته باشیم هر چیزی که از  اینکه میگوییم عذاب نازل 0
نعمت است و این امور ظاهری و باطنی دارند، ظاهر آن ناخوشی و باطن آن  رسد میبندگان 

اگر و اال  شود میگرداند و باعث توبه  است که ما را تأدیب کرده و به مسیر صحیح بر می ای یانهتاز 
 به 

ً
نعمت برسد آن  ها آندر کشوری بر خالف قرآن و اسالم عمل شود و دائما

 .شود میه است که به آن استدراج گفته جامعه به بالیی بدتر مبتال شد
است، ما سه نوع  توبهاولین کاری که باید انجام داد  کرد؟کار  چهدر این وضعیت باید  9

گناهان گناهان  ترین بزرگ گناه شخصی، گناه خانوادگی، گناه حکومتی،گناه داریم، 
توجهی مسئولین به امورات مردم و سوءاستفاده مسئولین از  از بی توان میکه  حکومتی است

 گونه ایناگر مسئولین جامعه منصب برای رسیدن به دنیا و امیال شخصی را نام برد که 
مردم بر دین سردمداران خود  چراکه شوند میشوند مردم آن جامعه نیز فاسد 
را دروغ  سالی خشکعامل که در روایت امام رضا ع  هستند الناس علی دین ملوکهم

مسئولین از  توبههر کس در هر جایگاهی است باید توبه کند و ، داند میزمامداران 
تدبیری و تکبر  ما بی جامعهاست؛ یکی از گناهان مسئولین  تر واجب ها توبه یهبق

به دولت و مسئولین  92بیجاست که باید از این گناه توبه کنند ما از اردیبهشت 
شده و اگر گوش ایران وارد  سالی خشکاعالم نمودیم طیف جدید  اجرایی بارها

نمود و  برطرفرا  سالی خشک توان میدهید حتی از طریق عادی در مدت کوتاهی 
این  ایم یدهنشنولی جوابی  یما نمودهبارها مطالب بسیاری را برای مسئولین ارسال 

که شاید ما  اند ندادهاحتمال هم  تاکنونآیا سؤال ما این است  محلی یک گناه است، بی
 کنم میاعالم  جا همینکردند و  شنیدند و رد می ما را می های صحبتحداقل  گو باشیم؟ راست

عالمت صدق  ،شود می تر عظیمو گرما  سالی خشک لحظه به لحظهتا گوش نکنند 
و سرفراز بیرون آمدن از امتحانات پیش رو  سالی خشک ادامهما به لطف خدا 

 نهی از منکر است: معروف امربهاحیاء خدا را شکر. دومین کاری که باید انجام داد  است،
اند: اول: کسانی که گرفتار گناه و فسادند. دوم:  ما امروز سه قسم جامعهافراد 

اند. سوم: کسانی که  تفاوت بیکنند اما در برابر فساد  کسانی که فساد و گناه نمی
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این سه  دارند، و از فساد بازمی کنند می ایمانوت به مؤمن هستند و دیگران را نیز دع
مردم را در دست دارند و یا افراد عادی  ادارهیا مسئولیت  شوند میقسم به دو قسم دیگر تبدیل 

نکنند  معروف امربهاست و اگر  تر سنگینمسئولین از همه  یفهوظجامعه هستند، 
را هم  ها آنهم داخل در افراد فاسد هستند و در هنگام نزول بال، عذاب  ها آن
افراِد مسئوِل در بین تمامی این افراد،  باشند، هم آنگیرد حتی اگر نماز شب خو  می

خواهیم جامعه نجات  اگر میلذا  فاسد از بدترین و شرورترین افراد جامعه هستند،
و  معروف امربهنکر نمود و نباید اشتباه نمود، و نهی از م معروف امربهپیدا کند و باید 

اصالح شوند  ها آناگر  چراکه نهی از منکر را باید از افراد مسئول جامعه شروع کرد
انجام  جامعهو نهی از منکری هم در  معروف امربهاگر  متأسفانه، شود میجامعه اصالح  نتیجتاا 

شود بیشتر متوجه افراد  عادی  جامعه است که ما آن را منکر نیستیم ولی نکته این است که 
پس  ؛باشد میفساد در مراتب باالیی حکومت  یجهنتبسیاری از منکرات اجتماعی 

و نهی از منکر را از رؤسای  معروف امربهخواهیم مشکلی از جامعه حل شود باید  اگر می حقیقتاا 
و نهی از منکر  معروف امربهجمهور محترم خواستار احیاء  وع نماییم که از رئیسحکومتی شر 

و نهی از  معروف امربهمصیبت است که ما مسئولینی را که مسئول هستیم، و این نیز 
و  معروف امربهرا  ها آنمنکرند را دعوت به این دو فریضه نماییم و یا اینکه باید خود 

 ان دادن به فساد نماییم.نهی منکر کرده و درخواست پای
 سالی خشکما ربا مورد حمایت مسئولین است  جامعهباید بدانیم تا زمانی که در  1

نیز حل  چنینی اینما، بیشتر مشکالت  رسانی آبحل نخواهد شد، )طبق الگوهای 
خداوند چرا در سؤال این است که:  (یما دادهدیگر توضیح  یها قطرهخواهد شد که در 

نازل کند باعث ثروتمند شدن بیشتر اهل ربا و  باراننازل کند؟ اگر  باراناین جامعه 
  بعدازآنزار نماید که  فساد است؟ چرا خدا زمینی را سبزه

ً
در آن زمین مردم علنا

آیا بهتر نیست زمین از آفتاب گرم سوزان بسوزد تا اینکه آباد باشد  ؟دهند یممنکرات را انجام 
و نهی از منکر را احیاء نکنیم و با  معروف امربهتا ما ذا باید بدانیم و علناا فساد ترویج شود، ل

 سالی خشکو  یما ننمودهو توبه  یما ندادههای ربوی مبارزه نکنیم، تغییر رویه  بانک
 وقت آنهای ربوی در جنگ باخدا هستیم  ما با حمایت از بانک ادامه خواهد داشت،

و  باراناصوالا عدم نزول  را بر ما نازل کند؟ بارانچرا خداوند بیاید در همین وضعیت 
ولی توقع  یما ندادهبرای این بود که ما توبه کنیم و تغییر رویه دهیم حال ما تغییر رویه  سالی خشک
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نازل شود، این چیزی نیست جز اینکه ما حقیقت دین و یا امور و اتفاقات الهی را درک  بارانداریم 
 .یما نکرده
و زمان مروز باید از آن توبه نمود زیر سؤال رفتن امام یکی از اموری که ا 2

نقد  توان میرا زمان که در این مملکت گفته شد: امام  معصوم است 14عصمت 
بنده خوف این دارم اگر به این سکوت ادامه داده  ،این گناه نابخشودنی است -تم-نمود

خواهند حریم کعبه را  خدای کعبه وقتی دید میدچار بالیی عظیم شوند، ایران شود تمامی 
عج زمان در مملکتی که به امام  وقت آنبشکنند اجازه نداد و بال نازل کرد، 

باغیرت از انسان معصوم زیر سؤال برده شود، جای دارد  14اعتقاددارند عصمت 
دهد و بمیرد، بدانیم سکوت در برابر توهین به والیت  جاناین توهین و جسارت 

در انتظار ما است، زیر سؤال  تری متنوعخشودنی است و تا توبه نکنیم بالهای ناب
زیر سؤال بردن تمامی دین است، با این بحث  منزله بهبیت ع  بردن عصمت اهل

، تمامی احادیث شیعه از صحیح و غیر صحیح زیر رود میکتاب خدا زیر سؤال 
ین گناه از گناه کشتن امام ، ارود می، وجود امام معصوم ع زیر سؤال رود میسؤال 

 تر ینسنگبیت از گناه یزید  دار نمودن عصمت و علم اهل است، خدشه تر سنگین
تکرار شود، حرمت مؤمن از کعبه ایران است و خوف این دارم بالیی عظیم در 

باالتر است و خداوند برای کعبه ابابیل را فرستاد، حال مهدی فاطمه ع کجا و کعبه 
بسیار خطرناک است، ان الله ایران و مؤمنین کجا؟ به نظر بنده با این اوضاع 

و اتقوا فتنه ال تصیبن  است، ایمانخداوند مدافع اهل  94یدافع عن الذین آمنوا
گیرد )سکوت در  بترسید از بالیی که فقط ظالمان را نمی 95موا منکم خاصهالذین ظل

 ، شیخ علی بهرامی نیکو )ُهدُهد(برابر ظالم ظلم است(
 

 92.15.35را در این امور قرار دهید  منبرها اهم مباحث - 85 قطره

قرآن،  کوثر بیت عصمت و طهارت، عرض تسلیت به مناسبت شهادت محور اهل با مقدمه:
شب قدری که محل نزول یازده قرآن ناطق بود، وجودی که جبرئیل بعد از شهادت  حقیقت ابیها، ام
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داشت که در  الله در محضر او حاضر شده و مطالبی از آینده را برای تسلی قلب او بیان می رسول
وانیم با تا بلکه بت نماییم میمطالب کوتاهی را عرض  نمود میحقیقت جبرئیل بود که کسب فیض 

پیش روی فاطمی  های آرمانپر بار کردن منبرهای فاطمیه قدمی بزرگ و عملی برای تحقق 
 برداریم.

ص هم برای ضربه به  الله رسولیهود حتی قبل از تولد که میدانیم  گونه همان 1
تا سیادت خود بر بشریت را از دست ندهد، آنان زمانی  نمود یمریزی  مکتب اسالم برنامه

های خود  ریزی با برنامهکه دیدند پیامبر موعود از نسل اسماعیل است و نه از نسل اسحاق، 
 از آن خودنمایند

ً
تا سایر  تالش نمودند تمامی قدرت در تمامی شئون را منحصرا

های پنهانی با ظاهری  ریزی با برنامه ها آنبرای همیشه نتوانند کاری از پیش ببرند و  ها انسان
یکی از ، اند خوردهدر اکثر اوقات فریب آنان را  ها انسانب موفق به این امر شدند و جان به حق

 ها انسانبه دست دارند، مهندسی نمودن افکار  تاکنوناموری که آنان از گذشته 
که  هاست انانسها بجای اهداف اصلی و فریِب علمی  و تعیین اهداف فرعی ملت

های بشر امروز برای دستیابی به اهداف مادی و معنوی  این فریب به ثمر نرسیدن تالش یجهنت
علمی توهمات را بجای علم به عموم بنی  ظاهر بههای  بازی آنان با شعبده، باشد می

پیروزی  یها قلهها برای رسیدن به  آن به ثمر نرسیدن تالش ملت یجهنتکه  بشر خوراندند
 بوده و هست، 

ً
علمِی علوِم انسانی و اقتصادی و  ظاهر بهمطالب  کننده یینتع حقیقتا

که  اند داده، آنان اموری را به خورد بشریت باشد میمدیریتی امروز بشریت یهود 
 های یهنظر زمانی که ما  ،اند بودهپایند  ها آننه اعتقادی داشته و نه به  گاه هیچخود 

خورد و  رد پای یهود به چشم می کنیم میمهم و بنیادی علمی امروز را در علوم مختلف نگاه 
به  آبجهل را بجای علم، و سراب را بجای تعجب اینجاست که آنان چگونه توانستند 

بانکداری  های یهنظر داروین،  یهنظر بیگ بنگ و بیگ کرانچ،  های یهنظر مانند  مردم بقبوالنند
علوم اصلی آنان حقوق بشری و کشورداری و اقتصادی و ...  های یهنظر و  و مدیرتی کالن

 چیزی دیگریست.
شیعی با کالن مشکالت متعددی روبرو هستیم که اگر  جامعهامروز در  6

 نتوانیم آنان را 
ً
رسیم بلکه تمامی  به اهداف دینی خود نمی تنها نهحل نماییم  سریعا

 اکثراا شده و  ما فقیر جامعه ،دهیم میدستاوردها و زحمات گذشتگان را نیز از دست 
 قطرهرو به کاهش است و در  جمعیِت شیعیهستند،  تر پاییناقتصادی از حد متوسط نیز  ازنظر

لی هم مانند جنگ و به هیچ مشکایران با روال پیش رو اگر اثبات نمودیم  13الی  19



 077 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

میلیون نفر تقلیل خواهد نمود و خطر از  35یا مرگ جمعی برنخورد جمعیت ما به 
از طرفی مشکالت اقتصادی باعث شده مردم  دست دادن جمعیت بسیار جدی است،

در  شود میروحانیت نوشته  پای بهفعل دولت  چراکهنسبت به مکتب نیز دید خوبی نداشته باشند 
و از طرفی آن مشکالت بعضی از مردم را نسبت  ارج و قرب خود را از دادهروحانیت اینجا 

تر  روال پیش رو با رونِد گذشته از امروز تاریکبه امور دینی سست نموده است، از طرفی 
بلکه مشکالت دائماا  شود نمیهمه میدانیم با این روال هیچ مشکلی حل  چراکه ،باشد می

 .شود میزیادتر 
 برطرفادعا کرد راه برای  توان مییکی از عمده مشکالت که با طرف شدن آن مشکل  3

َبر مشکل ، شود میشدن تمامی مشکالت هموار 
َ
مشکل اقتصادی است بهتر بگویم ا

َبر 
َ
و  ها خانوادهمشکل اقتصادی افراد و  آن است، یجهنتدیگر  های بحرانجامعه که ا

از آن  تر بحرانیمؤسسات و مشکل  اقتصادی  دولت، باید بدانیم وضعیت پیش روی اقتصادی ما 
شویم ولی بدیهی است که  تر قویروز باید در اقتصاد  چیزی است که بتوان تصور نمود، روزبه

بازگشِت مشکاِلت اجتماعی، شویم و فراموش نکنیم:  تر می روز در اقتصاد ضعیف روزبه
اسی و مذهبِی ما به اقتصاد ارتباط دارد، یقین بدانید اقتصاد امروز فرهنگی، سی

ما بر مبنای اسالم نیست، حتی در ُبعد نظریه پردازی نیز بر مبنای اسالم  جامعه
مشکل نداشتیم و اینقدر تغییر روند و  همه ایننیست، اگر بر مبنای اسالم بود 

 .دادیم نمیرویکرد 
همه اینکه:  کند میما با آن دست و پنجه نرم  جامعهوز یکی از مشکالت دیگری که امر  4

 مشکل را میدانیم و میدانیم باید به چه اهدافی برسیم اما 
ً
راهکار را  حقیقتا

 برطرفو هر کس برای ؟ شود میدانیم مشکالت چگونه حل  دانیم یعنی: نمی نمی
 یما کردهفهمیم اشتباه  و بعد می کنیم میدهد و زمانی را صرف  حلی ارائه می شدن مشکالت راه

 برطرفها پیوند زدند و ادعا نمودند با  دکتر روحانی تمامی مشکالت را به تحریم آقایجناب  مثالا 
اگر بر فرض که ما اثبات خواهیم نمود  شود میها تمامی مشکالت حل  شدن تحریم

ت پیش مشکال حقیقتاا بلکه  شد، مشکالت ما حل نمی شد میهم  برطرفها  تحریم
بود و  آبمشکل ما ، ماند میبه حال خود باقی  بازهمها  شدن تحریم برطرفروی ما در صورت 

مذاکرات انجام شد، شرایط را قبول کردیم و عملی نمودیم،  ندارند. آبتحریمها ارتباطی با 
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برای ملت ما داشت و البته مدال  یا ثمرهولی دشمنان ما نه تحریمی را لغو کردند و نه مذاکرات 
وژ چرخید و نه چرخ اقتصاد بلکه بسیاری از دستاوردهای خود یفیاخالق نصیب ما گردید نه سانتر 

افزاری است که در بند اول توضیح دادیم، یهود  را نیز از دست دادیم، این همان مهندسی نرم
ها را به دنبال نخود سیاه  ت که ملتهاس خاکی را مهندسی کرده و قرن کرهفکر  بیشتر  افراد این 

نیز از همین طیف  ام یدهد تاکنونراهکارهای کالن و خردی که بنده  یهبقفرستاده است، 
 .باشد میمهندسی شده 

 های ینهگز مشکل اصلی ما این است که ما به مکتب و در این وضعیت باید چه کرد؟  5
 ینهگنجو با بررسی این  باشد مینی  ما جامع که مکتب  وحیا یما نکردهدینی خود به این نحو نگاه 

ها خالص شد و به سعادت رسید، مشکل در  ها و مرداب از تمامی منجالب توان میالهی 
حضرت امام ره نیز این  نامه یتوصجهت نیست که در ابتدای  فراموشی حدیث ثقلین است و بی

  به هماما ان تمسکتم شده،  نامه وصیتبخش آن  حدیث زینت
ً
، 96لن تضلوا بعدی ابدا

 همهشدن  برطرفگردیم و راهکار عملی برای  ع بر می بیت اهلوقتی به کتاب خدا و کالم 
انبیاء  سوره 94 یهآ دهد، را نشان می آبکتاب خدا شویم  مشکالت را از کتاب خدا جویا می

و نبود  سالی خشکمشکالت ما در کشور  یشهر ، و جعلنا من الماء کل شیء حی
و تمامی  آبو دین،  آبو اقتصاد،  آبجدی به ارتباط بین  صورت بهجا دارد ما  است، آب

 سالی خشکبین گناه و  حتی دهم میمشکالت جامعه بپردازیم، بنده به شما اطمینان 
طالب در این لحظات حساس که بحران  جامعهو اگر  ارتباط مستقیم وجود دارد

در اقتصاد  تنها نهرا حل نماید  آبست بتواند مشکل جدیدی شده ا مرحلهوارد ایران  سالی خشک
عجیبی دست پیدا خواهیم  یها قلهشویم بلکه در ُبعد دینی نیز به  باورنکردنی نائل می یها قلهبه 

 یها قلهتوانیم  می زودی بهو منطقه بلکه ایران نه فقط در  هم آنعجیب دینی  یها قلهنمود، 
، و اتفاق توانیم میکه  دهم میفرهنگی جهانی را به سمت مکتب اسالم ناب تغییر دهیم و خبر 

و حتی کشورهای جهان نیز محتاج  شود میتکرار زمان حضرت یوسف ع در این زمان مصر در 
 قدرت اقتصادی و فرهنگی و علمی ما شوند.

ی امسال جریانات عجیبی را متوجه شاید در جریان نباشید ولی اجماالا میگویم بنده از ابتدا 2
است که  سالی خشکمشکل اصلی مملکت ما متوجه شدم  31شدم، از برج دو سال 

از دست دادن  درخطرنکنیم  برطرفو اگر این مشکل را  تمام مشکالت بازگشت به آن دارد
سال انقالب بلکه از دست دادن تمامی دستاوردهای دینی و ملی قبل از  04تمامی دستاوردهای 

 توان میچه از طریق عادی و چه از طرق غیرعادی  راحتی بهانقالب قرار داریم و این مشکل را 
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ناامید کنند  ما را از موضوع اصلی غافل کرده و ما را کنند میحل نمود، ولی دشمنان دائم تالش 
 تمامی بهتوان حل نمود، لذا بنده مطالبی را که فهمیدم  و القاء کنند که: که این مشکل را نمی

امور دین و ملت برای آنان مهم است اعالم نمودم ولی باید بدانیم اگر  کردم یمکسانی که فکر 
هم  چنینی اینهای  تبرای خنثی نمودن فعالی اند نمودهپیچیده  یزی  ر  برنامهدشمنان ما برای ما 

 ریزی کنیم. دارند لذا ما هم باید برنامه یزیر  برنامه
از طریق غیرعادی در عرض  سالی خشکشدن مشکل  برطرفاز تمامی کسانی که برای  7

اعتماد ندارند تقاضا دارم راهکار عادی یک ساله که با دلیل اثبات  ام دادهچند ماه که ارائه 
نمود را مورد مطالعه قرار دهند و آن  برطرفرا  سالی خشکمشکل  توان میدر یک سال  ام نموده

در بیاورند تا  حق بهعمومی  مطالبهیک  عنوان به( و 29 قطرهرا برای دیگران تبیین کنند )
و به سمت اهداف کالن خود حرکت  حداقل ما بتوانیم مشکل را در یک سال حل نماییم

، چندماهه غیرعادیو دو طرح  ساله یک یعادیک طرح  97نماییم، بنده سه طرح در دست دارم
مانند  حقیقتاا که برای ملت ما  شود نمیبی جهت مورد انکار است و قبول  غیرعادی های طرحاگر 

اثبات شده و معقول است را باید دنبال  کامالا که  ساله یکاست طرح عادی 98من  و سلوی 
 نماییم.

دین جامع در خواست دارم همه با نگاه دوباره به معارف اسالمی به این نتیجه برسیم که  8
 یهداعاسالم منحصر در اعمال عبادی و اخالقِی شخصی نیست بلکه دین اسالم 

نمودن  برطرفحکومت جهانی دارد و از محتواهای این دین برنامه برای 
 ینهدرزم کنیم میاشتباه این است که ما طالب فکر  ،باشد میمشکالت اجتماعی جامعه 

که تمامی این امور  و طب... حرفی برای گفتن نداریم درحالی سالی خشکو زلزله و  آباقتصاد و 
و اموری که هنوز غرب برای آن امور فکر نکرده ما علوم محکم و قوی داریم و در صورت ورود ما 

م مجالی باقی نخواهد ماند، و بعضی هم به امید برای غرب و دشمنان اسال ها عرصهدر این 
را حل نماید،  آبعج ظهور کند و مشکل زمان و در انتظارند که امام  نمایند نمیظهور حرکتی 

و نان  آبحل شود منتظر  سالی خشکمنتظری که منتظر است امام عج تشریف بیاورد تا مشکل 
نابر فاطمیه را به این سمت سوق محتوای م لذا در خواست دارماست نه منتظر امام عج. 

 تأکیدترین دستاوردهای تاریخی خود دست یابیم،  دهیم تا ما در فرصت کوتاه به یکی از کالن
 وار سلسه صورت بهرا حل نماییم ایران  سالی خشکاگر ما مشکل  کنم می
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دستاوردهای کالن ملی و جهانی در تمامی شئون را خواهیم داشت در سیاست و 
حضرت زهرا س است و کربال به  یهمهر  آبو بدانیم  فرهنگ و دین و ...اقتصاد و 

 آنگاه مردان را ذبح کند و زنان را ... گیرد میرا تحت کنترل  آبما یاد داد دشمن 
، ظاهرش خوردنی یتر  باطنظاهری دارد و باطن و  آببود،  آبباید موظب 

 باید انجام دهیم؟ چه توحید، ترش باطنباطنش امام و 
 مخصوصاا  کند، رسانی آب جا همهمردم از دولت بخواهند به باید کاری کنیم تا  1

نمایند اگر دولت بگوید  برطرفرا  سالی خشکبرای روستاها و کشاورزان، باید مشکل  رسانی آب
وجود ندارد، اگر به  یا بهانه، طرح یک ساله را نشان دهید در آن طرح جای هیچ شود نمی

که جواب نداشتید با بنده تماس بگیرید تا در یک متن جواب را ارائه دهم، سؤالی برخورد نمودید 
 ولی به تناسب دوباره سخن میگویم. ام داشتهفایل سخنرانی کوتاه و بلند  394 تقریباا  تاکنون

و از ایران میلیون نفر در  55خطر مرگ را برای مردم بیان کنید، بدانید  آبخطر نبود  6
 دستاوردهای حال و گذشته در پیش است.دست دادن تمامی 

و  آبوپیشرفت و بیرون رفتن از مشکالت،  آبو اقتصاد،  آبمستقیمی که بین  رابطه 3
 توسعه در تمامی شئون است را بیان نمایید.

راهکار دارند و فرقی  سالی خشکبیان کنید که تمامی تفکرها برای بیرون رفتن از مشکل  4
د و غیر اسالمی، غربی باشد یا شرقی، سنتی باشد یا مدرنیته و جامعه اسالمی باش کند نمی

کند،  برطرفرا  آبمشکل  تواند میدارد از هر روشی که  رسانی آب یفهوظدولت 
اگر با هارپ و یا انفجار یون منفی در  تولید کند، آبدولت وظیفه دارد در این شرایط 

فارس را یک  خلیج آبکاری کند چرا  تواند نمیآسمان و یا بارور کردن ابرها و ایجاد و هدایت ابر 
 زودی بهاثبات نمودیم این امر در یک سال امکان دارد،  29 قطرهکه در  دهد نمیساله انتقال 

از طریق عادی  فارس خلیج آبانتقال  ساله یکدر مورد اثبات امکان  آبمناظره با متخصصین 
 وجود ندارد، هزینه وجود دارد، طرح و برنامه هم وجود دارد. یا بهانهانتشار میابد، هیچ 

زیر  گاه هیچما توسط دولت است منحرف نشوید،  آباز موضوع اصلی که تولید  گاه هیچ 5
غیرمجاز  های چاهاز  سالی خشکرویم که: مشکل  بار امثال این موضوع نمی

به خاک  تر عجیبی امروز خیانتی زیرزمین های آباستفاده نکردن از  یما نمودهما اثبات  است،
این ملت است این شبهه و امثال آن از شبهاتی است که برای منحرف کردن اذهان مردم از 

به  گاه هیچدر حال تولید شبهه است تا ما  آبمافیای شده و  موضوع اصلی طراحی
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را به  اند انداخته، به دنبال نخود سیاه نروید و توپی را که به زمین شما موضوع اصلی نپردازیم
 ید.بازگردانجایگاه اصلی آن 

مشکالت چیست؟ گفتیم  یشهر دانید  اگر نمی باید همه به دولت محترم اعالم کنیم 2
 اکنون همو  یما دادههکار شمارامشکل را حل کرد؟ به  توان میدانید  است، اگر نمی سالی خشک

 بازهمتوانید ولی  شده می مشکالت چیست و اثبات یشهر منتظر جواب شما هستیم، اگر دانستید 
 بریم. به ما جوابی ندادید ما به خدا پناه می

 23 ه قطره به دو مقوله است، سالی خشکشدن  برطرفو  بارانملت عزیز بدانند آمدن  7
 برطرف سالی خشک گاه هیچببارد ولی با وضعیت موجود  باران بارانمراجعه فرمایید شاید با نماز  

 کنم مینخواهم نمود و پیشنهاد  باراناقدام به نماز  گاه هیچ، لذا بنده در این وضعیت شود نمی
دست خداست،  باراناگر دیگران نیز معقول فکر کنند، دلیل آن این است که: 

بیت عصمت به امور  طبق روایت اهل سالی خشکدلیل  خداست، دست هم سالی خشک
 باراندروغ و ظلم اشاره کرد، حال چگونه ما بیاییم نماز  به توان میمختلفی بازگشت دارد که 

مراجعه فرمایید، ما  23و  14 یها قطرهبر جای است، )به  سالی خشککه علت  بخوانیم درحالی
: کنم میهستیم( تنها یک مورد را اشاره  سالی خشکنیستیم به دنبال رفع  بارانبه دنبال بارش 

بانکداری ما ربوی است، ربا جنگ باخداست، وقتی جامعه ربوی شد حکم محارب 
 :25انعام آیه  سوره شود میبرای آن جامعه است و بر آن جامعه سه عذاب نازل 

عذاب و برف و...  بارانمانند گرم شدن زمستان و عدم نزول  اول: عذاب آسمانی عذاب
عذاب سوم: عذاب فتن کشاورزی و.. ها و از بین ر  مانند زلزله دوم: عذاب زمینی

شرایط نماز مانند آشوب و تجمعات که هر سه عذاب را ما شاهد هستیم، از طرفی  اجتماعی
چگونه کسی در و نهی از منکر است،  معروف امربهاز شرایط توبه احیاء  توبه است، باران

که توبه است را انجام  بارانشرایط نماز  تواند میاین جامعه بدون مبارزه با ربا 
زبان  لقلقهاز ربا باشد  ها بانکاستغفراللهی که بدون نهی  داشته باشد؟ باراندهد و توقع 

ای که وضعیت سینمای آن چنان است که میدانید قبول نیست،  است، استغفرالله در جامعه
اگر قرار است تنها  نمک میبا ربا و... مبارزه کرد، لذا بنده عرض  عمالا بجای استغفرالله گفتن باید 

 ما حل شود تمامی کتب ادعیه در اختیار شما، سالی خشکبا خواندن یک سری ادعیه مشکل 
 سالی خشکبرای رفع  عمالا  کند میدعا کردیم و چیز دیگری فهمیدیم)کسی که با ربا مبارزه 
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ی داند میرا دائمی  مؤمنعمل کرده و در نماز است قرآن نماز 
َ
ِذیَن ُهْم َعل

َّ
ِتِهْم  ال

َ
َصال

َو اما نماز بدون مبارزه عملی با منکرات:  99َداِئُموَن 
َ

 یف
ِّ
ُمَصل

ْ
ل
ِّ
ِذ یل  ل

َّ
ِتِهْم ین ال

َ
َن ُهْم َعن َصال

 011 َساُهوَن 
بیت  فراموش نکنید، از مقامات نورانی اهل عنوان هیچ بهدر این ایام محتوای فاطمی را  8

و بدانید که اگر عصمت ایید بیت ع را برای همه تبیین نم عصمت اهلسخن بگویید، 
عج زیر سؤال زمان جود امام وماند، حتی قرآن  دار شود چیزی از دین باقی نمی بیت خدشه اهل
بیت ع است  دار کردن تقدس اهل بیت خدشه زیر سؤال بردن عصمت اهل، رود می

و این گناه نابخشودنی است که اگر سکوت کنیم خوف این است که گرفتار 
مراجعه نمایید، خدشه دار نمودن  79و  77 یها قطرهعذاب الهی شویم به 

است.  یخشکسالع سبب نزول عذاب است و یکی از انواع عذاب شدت  بیت اهل
خود را برای ما تلگرام نمایید،  سؤالرا مطالعه فرمایید و  ها قطره یهبقای به دست آوردن محتوا بر 
 (علی بهرامی نیکو )ُهدُهد به دیگران رسانید. ومحتواها را چاپ کرده و 

و نهی از منکر و عدم  معروف امربهو شرایط آن که توبه است و ارتباط ترک  باراننماز  -11 قطره
 31.11.1 استجابت دعا و نزول عذاب الهی

و نهی از  معروف امربهتا زمانی که ما در این بحث به دنبال این هستیم تا اثبات نماییم 
توبه  باراناز شرایط نماز  چراکهتأثیر چندانی ندارد  بارانمنکر احیاء نشود نمازهای 

و معروف ترک شده است، در این  شود میکه منکرات انجام  یا جامعهاست و در 
و نهی از منکر است  معروف امربهجامعه شرط اولی استجابت دعا که احیاء 

واقعی صورت نگرفته است و دعا مستجاب نیست و نماز  توبهو لذا  نشده انجام
نخواهد داشت و استغفرالله الله گفتن زبانی و قدم  سالی خشکتاثیری بر  باران

به ضعف خود و  ها انساندر هنگام گرفتاری  .باشد نمیتوبه  عملی بر نداشتن
و تمامی  شود میکم  آبها زمانی است که  و یکی از آن زمان برند قدرت خداوند پی می

نماید، در این  خطر مرگ را احساس میانسان گیرد و  نابودی قرار می درخطرانسان دستاوردهای 
و از خداوند عالم با  شوند میبا انقطاع از امور مادی متوجه قدرت ما فوق  ها انساناست که زمان 

در تفکر اسالمی تمامی اموری که در عالم نمایند، البته  عجز درخواست یاری و کمک می
قدرت و  یطهحو هیچ امری بیرون از  باشد میقضاء و قدر الهی  یجهنتدهد  رخ می
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ب خداست، مرگ و زندگی، جانحکمت و علم الهی نبوده و تمامی امور از 
 ب خداوند میدانیم و جانلذا ما تمامی امور عالم را از  و ترسالی و ... سالی خشک

ً
این  حقیقتا

و ... را به  سالی خشکو  بارانسخن رایج را که میگویند امور طبیعی مانند زلزله و 
و تر سالی  سالی خشکلذا  ،باشد میاین امور الهی  ههممعنای رایج آن قبول نداریم، 

وقتی : اند فرمودهحکمت خاص خود را دارند، رسول خدا ص  هرکدامهر دو امر الهی هستند که 
و عمرها  شود میها گران  خداوند بر امتی غضب کند و عذاب بر آنان نفرستد، نرخ

 شود نمی آبها میوه ندهند و نهرها پر  و درخت برند ینم، تجار سود گردد میکوتاه 
در حدیث دیگری امام . 101یابند یمو اشرار بر آنان تسلط  شود میاز مردم قطع  بارانو 

 هرگاه .السماء منو اذا جار الحکام فی القضاء امسک القطر صادق ع فرموده است: 
طبق  .شود میاز آسمان قطع  باران زمامداران و حاکمان، در دادرسی ستم کنند، 

فروشی، ظلم و حیله، ترک  روایات، شیوع گناه، کفران نعمت، منع حقوق، کم
 بارانزکات و دروغ و ظلم حاکم... سبب قطع  ندادنو نهی از منکر،  معروف امربه

خداوند است که  یانهتاز در حقیقت  سالی خشکنتیجه گرفت که  توان میپس  .شود می
ما به سمت خداوند و اتمام گناهان تغییر مسیر دهیم که در آن  شود میباعث 

حضرت نوح و زمان نوح، در  سورهطبق آیات  ،فرماید میصورت خداوند هم نعمت را نازل 
بر قوم حضرت نوح سایه افکنده بود و حضرت نوح قوم خود را به  سالی خشکقبل از بالی جهانی، 

 11الی  9نوح آیات  سورهشود قرآن در  برطرف سالی خشکیه استغفار دعوت کرده بود تا با تغییر رو
 َربِّ ِإنِّ نوح به مردم فرمود:  فرماید می

َ
ال

َ
ْومِ  یق

َ
  یَدَعْوُت ق

َ
 َوَنَهاًرایل

ً
گفت: پروردگارا! همانا  ال

ْم قوم خود را شب و روز دعوت کردم 
َ
ل

َ
 ِفَراًرا یِزْدُهْم ُدَعائِ یف

َّ
ولی دعوت من جز بر فرارشان  ِإال

َصاِبَعُهْم ِف ک یَوِإنِّ نیفزود 
َ
وا أ

ُ
ُهْم َجَعل

َ
َما َدَعْوُتُهْم ِلَتْغِفَر ل

َّ
اِنِهْم َواْسَتْغَشْوا ثِ  یل

َ
اَبُهْم یآذ

وا َواْستَ  َصرُّ
َ
و من هرگاه آنان را دعوت کردم تا آنان را بیامرزی، انگشتان خود  َباًراکَبُروا اْستِ کَوأ

را به سر کشیدند و بر انکار خود پافشاری ورزیدند و به ایشان ه کردند و جامهایشان ه را در گوش
ر کردند  مَّ ِإنِّ شدت تکب 

ُ
مَّ ِإنِّ آن گاه آنان را آشکارا دعوت کردم َدَعْوُتُهْم ِجَهاًرا  یث

ُ
ْنُت  یث

َ
ْعل

َ
أ

ُهْم ِإْسَراًرا
َ
ْسَرْرُت ل

َ
ُهْم َوأ

َ
ُت اْسَتْغِفُروا َربَّ م سپس آشکار و پنهان آنان را خواند ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
ُه کف ْم ِإنَّ

اًراک
َّ

ف
َ

ْرِسِل ی پس گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره بسیار آمرزنده است اَن غ
 
َ
َماَء َعل ْمَواٍل کْمِددْ یَو پی در پی و با برکت فرستد،  بارانتا بر شما از آسمان  ْم ِمْدَراًرایکالسَّ

َ
ْم ِبأ
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 یَن َو یَوَبنِ 
َ
اٍت َو کْجَعْل ل  یْم َجنَّ

َ
ْنَهاًراکْجَعْل ل

َ
با اموال و فرزندان یاری کند و برایتان  شماراو  ْم أ

بدیهی است از دیدگاه دین گناه سبب قطع رحمت الهی  -تمام -و نهرها قرار دهد ها باغ
و استغفار زبانی بدون  شود نمیاست و تا زمانی که گناه پایان نیابد رحمت جاری 

 گناهان را ان انساینکه 
ً
 چندانی ندارد، یدهفاترک کند نوعی تمسخر است و  عمال

َه ال : فرماید می 11 یهآرعد  سورهخداوند در 
َّ
وٍم َحتّ یَغ یِإنَّ الل

َ
ِسِهم یَغ ی ی  ُر ما ِبق

ُ
نف

َ
روا ما ِبأ

ُه 
َ
ال َمَردَّ ل

َ
وٍم سوًءا ف

َ
ُه ِبق

َّ
راَد الل

َ
تی( را تغییر َوِإذا أ  دهد نمیخداوند سرنوشت هیچ قوم )و مل 

به مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند! و هنگامی که خدا اراده سوئی به قومی )
قهر و غضب  نشانه باراناعمالشان( کند، هیچ چیز مانع آن نخواهد شد؛ لذا اگر عدم ریزش  خاطر

استغفار زبانی بدون پایان دادن به معاصی نمود،  الهی است و برای جلب رحمت باید توبه
در روایت است مردی خدمت علی )ع( رسید و نشست  نخواهد نمود برطرفهیچ مشکلی را 

هَ پیش حضرت و گفت 
َّ
ْسَتْغِفُر الل

َ
ْتَک حضرت فرمود  أ

َ
ِکل

َ
کث مُّ

ُ
مادرت به عزایت بنشیند یعنی  أ

َه که توبه نیست،؟! زنی میبمیری این چه حرفی است که 
َّ
ْسَتْغِفُر الل

َ
، 012توبه شرایط دارد... ا

َساُد ِف : فرماید می 01 یهآروم  سورهاست که قرآن در  تأملقابل  یا نکته
َ

ف
ْ
َهَر ال

َ
َبْحِر  یظ

ْ
َبرِّ َوال

ْ
ال

 کِبَما 
َ
اِس  یِد یَسَبْت أ ا نمودار شده یو در  کیبه سبب آنچه مردم فراهم آورده فساد در خش النَّ

گفت که بشر به سبب گناهان از مسیر فطری و خدایی خود جداشده و  توان میپس  -تم-است
که قرآن در  شود میموجودات  ینتر  پستاز زمان اسباب فساد در هستی را فراهم میاورد و در این 

َم : فرماید می 123 آیهاعراف  سوره َنا ِلَجَهنَّ
ْ
َرأ

َ
ْد ذ

َ
ق

َ
 یثِ کَول

َ
وب  ال

ُ
ل

ُ
ُهْم ق

َ
ْنِس ل ِ

ْ
ِجنِّ َواْل

ْ
ًرا ِمَن ال

ْع ی
َ
ُهْم أ

َ
ُهوَن ِبَها َول

َ
ق

ْ
 یف

َ
 ین  ال

َ
ان  ال

َ
ُهْم آذ

َ
ئِ یْبِصُروَن ِبَها َول

َ
ول

ُ
ْنَعاِم ک کْسَمُعوَن ِبَها أ

َ ْ
اَل

ئِ 
َ
ول

ُ
َضلُّ أ

َ
وَن  کَبْل ُهْم أ

ُ
َغاِفل

ْ
دوزخ  یان را برایان و آدمیاز جن یار یقت بسیو در حق ُهُم ال

ه با کدارند  یکنند و چشمان افت نمییق را[ در یه با آن ]حقاکهایی دارند  [ دلچراکهایم ] آفریده
ترند  ه گمراهکان بلیانند چهارپاهم آنشنوند آن نمی ها آنه با کهایی دارند  بینند و گوش نمی ها آن
حاب خود برای نماز در حدیث آمده: حضرت سلیمان با اص -تم-ماندگانند غافلهمان  ها آن[ ی]آر 

آسمان بلند کرده و  بهای برخورد که یکی از پاهایش را  . در راه، به مورچهرفت یمبیرون  باران 
نیاز نیستیم، پس به سبب گناهان  : خدایا! ما مخلوقات ضعیف تو هستیم و از روزی تو بیگوید یم

ود فرمود: برگردید! همانا به اصحاب خ -السالم علیه-حضرت سلیمان  .آدم، ما را به هالکت بنی
 سالی خشکدر اسالم برای رفع  -تم-011به خاطر دعای غیر خودتان سیراب شدید

که  استسقا نماز ،دستوراتی بیان شده است که یکی از آن امور نماز استسقا است
دو رکعت است که رکعت اول، پنج قنوت و رکعت دوم،  باران، نماز شود میخوانده  باراننزول  یبرا
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خواند،  توان یم ی، هر دعایها قنوتخوانده شود. در  جماعتقنوت دارد و بهتر است که با  چهار
شده باشد و قبل از هر دعا،  بارانکه در آن، از خداوند، طلب  شودخوانده  یبهتر است دعای یول

 ازآنجااش بلند خوانده شود.  صلوات بر پیامبر و آلش فرستاده شود. مستحب است که حمد و سوره
ذکرشده که همه، حالت  یامور  آنجلب رحمت پروردگار است، در مستحبات  یکه این نماز، برا

، مردم سه روز، روزه بگیرند و ازجمله، کند میو جلب رحمت  رساند یو نیاز بندگان رام یرقت و زار 
ا با خود باشند، مردم، منبر ر  پابرهنهروز سوم به صحرا روند و نماز بخوانند. زیر آسمان جمع شوند. 

ها  ها هم همراه باشند. پیران و کودکان و چهارپایان را هم با خود ببرند، بچه به صحرا ببرند، مؤذن
گریه و ضجه زیاد شود. مانع بیرون رفتن کفار همراه خود شوند،  یرا از مادران جدا کنند تا صدا

 یرا برا یپاک یند، جابیرون رو یابانبقار و درخواست، به وامام جماعت و مردم، در کمال خشوع 
خود را واژگونه یا  ینماز به منبر رود و عبا ان رسید، پیشپای بهنماز  ینماز، انتخاب کنند و نیز، وقت

بلند، صد بار تکبیر بگوید، رو به مردم سمت راست کرده، صد  یپشت و رو بر دوش افکند، با صدا
بلند، ال اله اال  یده و صد بار با صداکر  یمردم طرف چپ رو  بهالله بگوید، سپس  بار بلند، سبحان
نماز، تکرار کنند،  بلند، این شعارها را به دنبال پیش یندارد که مردم هم با صدا یالله بگوید، مانع

به دعا بردارند و  دست. آنگاه، امام جماعت و مردم، کند میرحمت و مغفرت را بهتر جلب  چراکه
 بارانهند و امام جماعت، خطبه بخواند و از خداوند، طلب بسیار التماس و دعا کنند و بنالند و بخوا

باید اعتراف نماییم که ما از حقیقت امور پنهانی عالم خبردار نیستیم البته  -کند
آمد و فرعون به درگاه خدا دعا  سالی خشکفرعون زمان در روایت آمده: در  چراکه

در حدیث است از قول امام  ،104شد برطرف سالی خشکنمود و دعای او مستجاب شد و 
گفتند و اظهار کردند که این باعث  سخننیل پیش او  آبصادق ع که یاران فرعون از کاهش 

رود  شب که شد، به میان .روز برگردند آنکه  خواست که آن  آنانهالکت ما خواهد شد، فرعون از 
که جز تو، کسی  دانم یمکه  دانی یمآسمان بلند کرد و گفت: خدایا!  سوی به دستنیل رفت و 

شد. البته  آببده. صبح که شد، رود نیل فوران زد و سرشار از  آبآوردن ندارد، پس به ما  آبتوان 
به علت حساسیت خاصی که دارد اقدام به  باراننماز این نکته نیز حائز اهمیت است که 

دعا ممکن است خداوند  چراکه، خواهد میاین نماز جرئت و ایثار و اخالص خاصی 
در جامعه اثر معکوس داشته باشد و  بسا چهنبارند آنگاه  بارانرا مستجاب نکند و 

یکی از  به اصل دین خدشه وارد کنند و سبب سست شدن دین مردم گردد، یا عده
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الله العظمی سید محمدتقی  ، نماز آیتدر تاریخ معاصر باراننمازهای  ینتر  معروف
قمری، همان سالی که متفقین،  1323که در سال  اند نوشتهخوانساری ره است. 

و مزارع کرد. آن مرجع، دو روز متوالی  ها باغنبارید و  باراندر قم  را اشغال کرده بودند،ایران 
حرکت، گرچه مورد استهزاء غیر  یناهای اطراف قم رفت،  به بیابان بارانبرای نماز 

 ها سیلآمد که  بارانوم، چنان در روز د یولمعتقدان به امور معنوی و غیبی بود، 
نیامد و  بارانشده در بار اول  روان شد و جویبارها به راه افتاد. لذا در این جریان نقل

اگر حکمت الهی  بسا چهارسته مورد تمسخر مردم قرار گرفت و و آن عالم بزرگ 
که بسیاری در اصل نماز و یا  شد میباعث  بسا چهنیاید  باراناقتضاء کرده بود که 

حساسیت  باراناصل دین و امور معنوی به شک و شبهه بیفتند لذا خواندن نماز 
به علت شیوع گناه و معصیت  بارانبسیار خاصی دارد، بدیهی است که عدم نزول 

امری بدیهی و اظهر من ایران  جامعهجود گناه و معصیت در ودر جامعه است 
نها نه آن چیزی است که ما در کوچه و خیابان نظاره گر الشمس است، این گناه ت

 از سبب گناه مردم عوام هم باشد، بسا چههستیم بلکه گناه در سطوح مسئولین که 
 شود می تر یموخو تا توبه نکنیم وضع همچنان باقی و اوضاع  توبه است بارانشرایط نماز 

جدی مبارزه با  صورت بهو نهی از منکر است، تا  معروف امربهیکی از گناهان ترک 
جدی برای  صورت بهتا  شود نمیمنکرات و فساد شروع نشود دعایی مستجاب 

حرام است و شکمی که  ها لقمهقدمی برداشته نشود  ها بانکحالل نمودن اقتصاد 
امبر یپ حرام حمل کند دعایش مردود است و سکوت کننده مانند همان است، لقمه

لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن ند: یفرما یر مکاز من یو نه معروف امربه)ص( درباره رم کا 
 .105ستجاب لهمیم فال کار یدعو خیم فکار یخ یم علکسطن الله شرار یر او لکالمن

ن صورت یر اید، در غیر بازدار کد و از منینکگران را به معروف امر یه دکد یهمانا با
ان شما خدا را یکند، آنگاه نک یبر بهترینتان مسلط م شماران یخداوند بدتر 

ب یب است. به حضرت شعیدرباره قوم شع شود. یشان مستجاب نمیدعا یخوانند، ول یم
شوند: چهل هزار نفر از  کد هالیصد هزار نفر از قوم تو باب! یشع ی)ع( خطاب شد، ا

رد: کب )ع( عرض یاران. حضرت شعکو یکاران و شصت هزار نفر از نکگناه
شوند و مستوجب  کد هالیار به سبب گناهشان باکهای بد  پروردگارا! انسان»

 ید نابود شوند؟ خطاب شد: ایعذاب هم هستند، اما نیکو کارن به چه سبب با
به  یعنیردند؛ کوت کاب گناه بودند و سکه آنان شاهد ارتکن سبب یب! به ایشع
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توجیهاتی که برای بعضی از  -تم-ردندکر عمل نکاز من یو نه معروف امربهوظیفه 
شباهت به توجیه اصحاب سبت برای ماهیگیری در روز  گناهان وجود دارد بی

و در روز یکشنبه ماهی را از  انداختند یمیکشنبه نیست که در روز شنبه ماهی را گیر 
 کنم می تأکید گرفتند و خداوند هم همه را به بوزینه تبدیل نمود، می آب

عملی و اال باید بدانیم  صورت بهد از سطوح مسئولین شروع شود و بای معروف امربه
ظاهر مردم جامعه باطن مسئولین هستند، اگر این کار را نکنیم خداوند پوست ما را 

ُه کما ، رسول خدا ص: کند می
ّ
ُکُم الل َیلِحَینَّ

َ
َتنَهُونَّ َعِن الُمنَکِر أو ل

َ
َتأُمُرنَّ ِبالَمعروِف و ل

َ
ل

َح 
َ
که  گونه هماناز منکر کنید وگرنه  یو نه معروف امربه. باید 016هِذه ِلعوٍد فی َیِدِه  َعصاَی  ْیُت ل

 معروف امربهترک . َکَند یم شمارا، خداوند پوست ام کندهدستی خود را  من پوست این چوب
هَی َعِن : پیامبر ص: اعالن جنگ باخداست تَی اَلمَر ِبالَمعروِف و النَّ إذا َتَرَکت امَّ

ِه جلَّ اسُمهُ الُمنَکِر 
ّ
ْن ِبِوقاٍع ِمَن الل

َ
ُیؤذ

ْ
ل

َ
ت من  هرگاه .107ف از منکر را  یو نه معروف امربهام 

ب خداوند جانسخت از  یبالی یفروگذارد، باید با خداوند جلیل اعالن جنگ کند )و خود را برا
را احیاء کنند و اال در  معروف امربهبدیهی است باید مسئولین جلیل آماده گرداند( 

 ها آنهم منکری انجام ندهند، حال اگر  ها آناخدا هستند حتی اگر خود جنگ ب
کنند  نمی معروف امربهاگر مسئولین از طرفی  خود منکرات را انجام دهند که واویال،

و  معروف امربهرا  ها آنجامعه است که  یفهوظمنکر انجام دهند  ها آنخود  بسا چهو 
 معروف امربهمتدین  جامعهکه  شود میشروع  ازاینجانهی از منکر نمایند و مصیبت 

مسئولین را رها کنند و با آنان از سر سازش و دوستی برآیند ولی به افراد ضعیف 
کنند در این صورت  معروف امربهرسند با شدت مردم عامی را  جامعه که می

و نه گرم  باشد میکه این لباس نه زیبا  اند کردهمتدینین لباس را وارونه به تن 
فعل مسئولین باشد، لذا  یجهنتگناه افراِد عامِی جامعه  بسا چه چراکه ،کند یم

کالن  یها مهرهو نهی از منکر مسئولین و  معروف امربهاصلی علما و طالب  یفهوظ
این فریضه را  تواند نمیجامعه است و اگر به این مسئولیت عمل نشود هیچ قدرتی 

َتأُمُرنَّ پیامبر اسالم ص فرمودند:  عملی کند و آنگاه همه باید منتظر عذاب الهی باشیم
َ
ل

هِ 
ّ
ُکم َعذاُب الل نَّ َیُعمَّ

َ
َتنُهنَّ َعِن الُمنَکِر، أو ل

َ
از منکر  یو نه معروف امربه. یا 108ِبالَمعروِف و ل

إنَّ الّناَس إذا رأُوا گر فرمودند: گیرد. در جای دی فرامی شمارا، یا عذاب خدا همه کنید یم
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م یأُخذوا َعل
َ
اِلَم فل

ّ
ُه ِبِعقاٍب ِمنهُ  یالظ

ّ
ُهُم الل اگر مردم،  .109َیَدیِه، أوَشَک أن َیُعمَّ

[ نگیرند، زود باشد که خداوند کیفر خود ظلمم ازآنجاستمگر را ببینند و دستش را ]
 . در جای دیگر فرمودندرا شامل همه آنان کند

ُ
یٍر ما أَمروا ِبالَمعروِف و  : ال َیزال

َ
الّناُس ِبخ

 
َ
َط  یَنَهوا َعِن الُمنَکِر و َتعاَونوا َعل

ِّ
م َیفَعلوا ذلَک ُنِزَعت ِمنُهُم الَبَرکاُت و ُسل

َ
، فإذا ل الِبرِّ

ماِء  یَبعُضُهم َعل ُهم ناِصر  فی اَلرِض و ال فی السَّ
َ
م َیُکن ل

َ
 ی. مردم تا زمان001َبعٍض و ل

خواهند  ینمایند، در خیر و خوب ینیک همیار  یاز منکر کنند و در کارها یو نه معروف امربهکه 
ای از آنان بر عّده  ها از آنان باز گرفته شود و عده برکتچنین نکنند،  هرگاهبود؛ اما 

در  باشد و نه در آسمان. ییاور ایشان دیگر سلطه پیدا کنند و دیگر نه در زمین بر 
با  یمرد هرگاهاسرائیل وارد شد این بود که  که بر بنی یب و نقصجای دیگر فرمودند: نخستین عی

مرد! از خدا بترس و گناه نکن که این کارها  ی: اگفت یم، به او شد یم[ رو به رو کار خالف] یمرد
، یول کرد یمو گناه( مشاهده  یان وضع )خالفکار باهمرا  یآن روز و  یبر تو روا نیست؛ اما فردا

َعلوا ذلَک . کرد ینمنشین او باشد او را از گناه منع  این که هم کاسه و هم پیاله و هم یبرا
َ

ّما ف
َ
فل

 :
َ

مَّ قال
ُ
لوَب َبعِضِهم ِبَبعٍض، ث

ُ
ُه ق

ّ
روا ِمن »َضَرَب الل

َ
ذیَن َکف

ّ
ِعَن ال

ُ
«… اسرائیل بنیل

 …اآلیات.
ً ّ
َتنَهُونَّ َعِن الُم  کال

َ
َتأُمُرنَّ ِبالَمعروِف و ل

َ
ِه ل

ّ
نَّ َعلو الل

ُ
َتأُخذ

َ
اِلِم  ینَکِر و ل

ّ
َیِد الظ

 
َ
ُه َعل َتأُطُرنَّ

َ
را به  ها آنهای  چون این رفتار را در پیش گرفتند، خداوند دل .111الَحقِّ أْطرا یو ل

، یآر … اسرائیل که کافر گشتند، لعنت شدند از بنی یکسان»یکدیگر انداخت و آن گاه فرمود:  جان
از منکر کنید و دست ستمگر را بگیرید و او را با زور هم  یو نه معروف امربهبه خدا سوگند که باید 

هباَن ِمَن که شده، به سمت حق بکشانید. در جای دیگر فرمودند:  إنَّ اَلحباَر ِمَن الَیهوِد و الرُّ
ُه َعل یالّنصارَ 

ّ
َعَنُهُم الل

َ
هَی َعِن الُمنَکِر ل ّما َتَرکوا اَلمَر ِبالَمعروِف و النَّ

َ
ِلساِن  یل

وا ِبالَبالِء  مَّ ُعمُّ
ُ
و  معروف امربهچون عالمان یهود و راهبان نصارا کار . 002أنِبیائِهم، ث

را لعنت کرد و سپس  ها آناز منکر را رها کردند، خداوند به زبان پیامبرانشان  ینه
 به شیعیان نوشت های نامالسالم در  . امام صادق علیهرا فراگرفت ها آنبال همه 

َ
َیعِطف

َ
نَّ : ل

نِّ ِمنُکم و الُنه وو السِّ
َ
عَنتی  یَعل یذ

َ
ُکم ل ُتصیَبنَّ

َ
ئاَسِة، أو ل ِب الرِّ

ّ
وی الَجهِل و ُطال

َ
ذ

طلبان دل  نادانان و ریاست ی. باید افراد پخته و خردمند شما برا113أجَمعیَن 
و نصیحت و ارشادشان کنند[ و گر نه لعن و نفرین من به همه شما بسوزانند ]

َتنَهُونَّ َعِن الُمنَکِر و رسول اسالم ص فرمودند:  ،رسد یم
َ
َتأُمُرنَّ ِبالَمعروِف و ل

َ
و الله ل

نَّ َعل
ُ

َتأُخذ
َ
  یل

َ
ُه َعل َتأُطُرنَّ

َ
اِلِم و ل

ّ
ُه  یأیدی الظ

ّ
َیضِرَبنَّ الل

َ
 به قلوبالَحقِّ أْطرا، أو ل

َعَنُهم یَبعِضُکم َعل
َ
مَّ َیلَعُنُکم کما ل

ُ
از  یو نه معروف امربهکه یا به خدا سوگند  .114َبعٍض، ث
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و یا خداوند  کشانید یمو او را با زور هم که شده به راه حق  گیرید یمو جلو ستمگر را  کنید یممنکر 
را از  یعالمان یهود و راهبان مسیح که چنان، آن گاه هماندازد یمیکدیگر  جانبه  شماراهای  دل

بدیهی است که اگر ما . سازد یمنیز از رحمتش دور  شمارارحمت خویش دور کرد، 
، امام علی و نهی از منکر را ترک کنیم تفاوت چندانی با مردگان نداریم معروف امربه

ُمنکإن ک: َمن َترَ ع فرمودند
ْ
لِبِه و کاَر ال

َ
ُهَو َم یٍر ِبق

َ
حیت  بَ یِدِه وِلساِنِه ف

ْ
ه ک یسک 005اِء یَن اَل

ان زندگان؛ و البته احیاء کنندگان یای است م مردهند، کار نکر را با قلب و دست و زبانش انکمن
ال و نهی از منکر مقامات عجیبی در قیامت دارند، رسول اسالم ص فرمودند:  معروف امربه

َ
أ

ْخِبرُ 
ُ
 کا

َ
واٍم ل

ْ
ق

َ
ْنبِ یْم َعْن ا

َ
ِقـیاء َو ال ُشهَداء َتْغِبُطـُهْم الّناُس یُسوا ِبأ

ْ
اَمِة ... یـْوَم ال

ُمُروَنُهْم ِبما ی
ْ
ه ُ َو یأ

ّ
ُب الل هیکْنَهْوَنُهْم َعّما یحِّ

ّ
امبرند و نه یه نه پکهستند  یگروه006 َرُه الل

ر به آنان عطا فرموده کاز من یو نه معروف امربهه خداوند به خاطر ک یمردم به مقام ید ولیشه
بدون توبه  بارانپس نماز . و محتواها را چاپ کرده و به دیگران رسانید. خورند میغبطه 

باید و نهی از منکر توبه نیست پس  معروف امربهستجاب نیست و توبه بدون احیاء م
 حقیقی نمود و قدمی عملی برای مبارزه با منکرات و ..... توبه

از کتاب هزار و  14 قطرهاز هشدارهای مسئولین به همراه  ییها نمونه -86 قطره
 92.11.6 یک قطره

داند  الف: مسئولینی که نمیمسئولین ما سه دسته هستند و حالت چهارم هم ندارد:  
این اشخاص در این جایگاه غاصب هستند، البته این طیف بسیار کم  است سالی خشک

چقدر مخوف  سالی خشکداریم و این  سالی خشکمگر کسی عوام باشد که نداند ایران هستند، در 
ب: مسئولینی که است.  بخشش غیرقابلگاه نمود، گناه این طیف ، این طیف را باید آ باشد می
تالش  سالی خشککردن  برطرفخود دو گروه هستند یا برای  است که سالی خشک داند می
کنند از  است ولی تالش نمی سالی خشک دانند میکنند، گناه کسی که  و یا تالش نمی کنند می
است  سالی خشک دانند میبیشتر است، اما گروهی که  است سالی خشک دانند نمیکه  کسانی آن

مأجور هستند و ما به این گروه باید نزدیک شویم و  ها این، اند کردهو برای این مسئله تالش 
طینتی هستند که عندالله مأجور  های پاک راهکارهای خود را به آنان ارائه دهیم، آنان انسان
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شنوند.  کالم ما را می زودی بهشاءالله  شنوا دارند و ان حلی داریم که آنان گوش هستند، ما هم راه
توانند برای رفع آن تالش کنند  داریم و می سالی خشک دانند میج: مسئولینی که 

تراشی  مانع سالی خشکبرای رفع  تماماا و  کنند میتالش  سالی خشکولی برای زیادشدن 
نظام به چالش  سالی خشکبا گسترش  دانند میهستند که  افراد نفوذی، آنان کنند می

شویم، آنان راهکارهای بیرون رفت از  کشیده شده و به براندازی نزدیک می
و این اولویت اول نظام را به تأخیر  اند داشتهمرموز پنهان  صورت بهرا  سالی خشک

ایران ، تا نظام را با روِش خود سرنگون کرده و شکل حکومتی خود را در اندازند یم
است، سود  سالی خشکمایند، سود آینده و حال این گروه در گروی اجرا ن

بیکاری کشاورز و دامدار و باغدار و صنعت پارچه و ساختمان و ...  ها آن اکنون هم
نتیجه آن اختالف طبقاتی و  آن جواز ورود تمام این کاالها است، یجهنتاست که 

ایران،  جامعهو به بردگی کشیدن قشر عظیمی از  ها آنآن پولدار شدن  یجهنتنارضایتی مردم، 
و حرکت به سمت براندازی  نرم و تغییر نظام است،  ها آشوبنارضایتی مردم و شروع  ها این یجهنت

ریزی کرده  این طیف خائن هستند، این همان الگویی است که غرب برای استعمار جدید خود طرح
در مناصب حساس برای منافع دشمن در حال  افرادی وابسته استعماِر مدیریتِی نرم،است، 

دارترین و اگر  خورد هم از آخور، آنان اگر دین حاکم باشند دین از توبره می آنان همفعالیت هستند، 
کفر حاکم باشد کافرترین هستند، اینان خواب نیستند که حتی با لگد هم بتوان بیدارشان کرد، 

خواهند  وضویی هستند که می ، آنان نمازگزاران بیندکن میرا از مسئله اصلی منحرف  ها ذهنآنان 
اظی َید   توانند ساعت می سالی خشکامام جماعت هم باشند، اگر بگویی  ها سخنرانی کنند، در لف 

گوید و  منافق زیاد میچیزی نیست، بله  سردرگمیطوالنی دارند اما انتهای کالم آنان جز 
این گروه برای هر عمل خود  ،کند میمل گوید و زیاد ع و مؤمن کم می کند می عمل کم

جواب دادن  هنگامهو در  کنند میامور را خراب  آنان ،کند میها را حیران  توجیهی دارند که عقل
، تا دیروز دشمن و امروز کنند میچهره عوض  دائماا ، آنان اندازند یمگناه را به گردن دیگری 

هستند، آنان توانایی دارند همه را فریب دهند، رئیس آنان عمرو عاص و است، آنان به  ینتر  دوست
شود و خود را در معرض خطر ببینند  تر حساس، اگر کنند میحساس قرآن بر نیزه  یها هنگامه

تا مؤمن رو برگرداند و آنان فرار کنند، تمام ادیان الهی از این گروه  درمیاورندلباس زیرین خود را 
بنده و بسیاری از کارشناسان  یدهعق به خوریم. و ما نیز از آنان ضربه خورده و می اند خوردهربه ض

 افرادی  آب حوزهما در امروز 
ً
مستقیم با  صورت بهشاهد نفوذ هستیم و اگر فرضا

و در حال اجرایی کردن  اند شدهافزاری  ب در ارتباط نباشند آنان مهندسی نرمجانا
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به این  تاکنونقالب بعدازآنما از  چراکهیکی از دالیل این است: امیال دشمنان هستند 
سابقه  که حتی در طول چند هزار سال گذشته بی ایم یدهرس آب حوزهوخامت در 

قالب قرار بود پیشرفت حاصل بعدازآن( توضیح خواهیم داد ها قطرهاز  دریکی)بوده است؟ 
قالب باید در بعدازآن ؟ایم داده ازدستبی خود را ، ذخایِر آآب ینهدرزمشود، چرا 

، یا باید بگوییم تفکر اسالمی یما نمودهولی پس رفت  کردیم یمپیشرفت  آب حوزه
تفکر و  یجهنت آب حوزهباعث این وخامت شده است؟ یا باید بگوییم این وخامت در 

فکر کنیم  گونه اینکرد که  یزیر  برنامهعمل غربی است؟ یا باید بگوییم غرب ما را 
 موردبررسیرا ایران آینده بالی سد سازی در  یها قطرهدر  زودی بهکه  عمل نماییم، گونه اینو 

دست خشک  آباد پایین های زمین، بالیی که برای ما خرابی به همراه داشت، دهیم میقرار 
 رفت یعنی  زیرآبآباد باالدست  های زمینشد و 

ً
را ویران نمودیم، از  ها زمین عمال

شیرین را با سد سازی شور نمودیم و با این حرکت  آبطرفی در بعض از موارد 
از عمق زمین به سطح بیاید که خوِد این حرکت باعث شد خورشید  آبباعث شدیم 

این مطلب را در ضمن یکی از  خشک شود، تر یعسر ایران را بخار کند و  آب تر یعسر 
عدد  13اد، این در حالی است که در ابتدای انقالب تعداد سدهای کشور توضیح خواهیم د ها قطره

سه هزار  تقریباا  انداز چشم که درحالی باشد میسد موجود  104تقریباا باالی  اکنون همبوده است و 
بوده که بعداا این مطلب را نیز  یآب برق، الزم است بدانیم دلیل اصلی سد سازی تولید باشد میسد 

اما چگونه  باشد میخوبی برای سد سازی  ظاهر بهکه دلیل  اگرچهولی  دهیم میقرار  موردبررسی
سد  113از بین  ؟باشد می آب% ظرفیت سدها خالی از 25الی  45 اکنون هماست که 

 آب یرهذخدرصد پر و  144تا  34سد، بین  34، فقط مخزن 39شهریور  12بزرگ در کشور تا تاریخ 
کردیم،  کردیم بعد سفره را پهن می درصد است، اول فکر غذا را می 04سد بزرگ کشور کمتر از  22

به درد انباشته ایران با این روال سدهای  زودی بهو  دارند؟ ای یدهفاچه  آبسدهای بدون 
ود ر  زاینده رودخانهو این چیزی به دور از ذهنی نیست زمانی که در  خورد یمهای بیابان  شدن ریگ

سد ساختیم زمین فوتبال بازی کرد و کویر لوط را در آنجا مشاهده نمود، بله  توان می
دست خشک شد، کشاورزی ویران شد، فقیر فقیرتر شد وقتی مردم اعتراض  پایین

کردند توجیهات بیهوده آوردیم و گفتیم شما هم باالتر سد بسازید حاال ترکیه سد 
است خشک ایران سازد و اروند و کارون که منابع مهم استراتژیک  می 117وایلیس
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به ما همان جوابی را خواهند داد که ما به  ها آنما اعتراض کنیم  که وقتی، شود می
همان  ها آناست  المللی ینبخالف معادالت  ها اینمردم خود دادیم، اگر بگوییم 

، یما دادهالمللی که قبول نداریم  نبی یها معاهدهجوابی را خواهند داد ما در قبال 
هیچ کشوری اجازه  زودی بهشویم،  پس در حق ملت خود ظلم کردیم حال ظلم می

احتیاج  آباز کشورش خارج شود حتی اگر به آن  آب یا قطرهنخواهد داد که 
 آبها  قدرت و ثروت ملت پشتوانه زودی بهکه و دلیل آن این است  نداشته باشد

لذا در اینجاست که ما اعالم نمودیم قدرت  باشد می هم ناآلخواهد بود که همین 
را از آسمان انتقال دهند مبع  آباست که بتوانند  کسانی آنبرتر بشریت در دست

 که درحالی 118انزلنا من السماء فرماید می دائماا که قرآن  باشد میآسمان بوده و  آباصلی 
شود منبع  تر گرمهر چه هوا به زمین و اعماق زمین بوده است، و البته  دائماا  آبنگاه ما برای 

تا جایی که منبع آبی از قطب شمال و جنوب به آسمان  شود میآبی آسمان بیشتر 
که منبع حیات و  آب: و دلیل آن این استانتقال پیدا کند و البته این هم کار خداست 

منابع آبی آمریکا  سرعت به سالی خشکلذا  باشد؟ در دست آمریکای جنایتکار انحصاراا قدرت است 
در کمال ضعف خواهد بود لذا آمریکا به  آبآمریکاِی بدون و  برد میبه آسمان  ازآنجارا 

 ها سالاز آسمان(  آبرا )انتقال  قدرت ینا، و غرب فرو پاشی است آستانهدالیل مختلف در 
را از  آب توان میپیش به دست آورده و غصه نخورید امروز هدهد از الگوی برتری خبر دارد که 

امری نیست و قابل انکار هم نیست،  اثبات قابلراستی آزمایی زمان آسمان انتقال داد، این الگو تا 
ُهدُهد ُهدُهد برای سلیمان ع خبری آورد که سلیمان ع بی اطالع بود، که  گونه همانممکن  است

زمان سلیمان ع او را راستی آزمایی نمود، و صدق ُهدُهد معلوم گردید، در  ،خبری آورد ممکن
برای  کسرشانیراستی آزمایی حق و باطل معلوم گردد، خبر ُهدُهد نه فضیلتی برای ُهدُهد بود و نه 

حیف از کسانی که ادعای علم ُهدُهد یکی از لشکریان سلیمان بود، ولی  زیراسلیمان، 
 قرآن به ما یاد داد اگر کسی گفت که درحالی دانند میو امور ممکن را محال  کنند می
دیگر مطرح  سؤالیقبل از بلند شدن از صندلی، تخت بلقیس را از جایی دور جابجا کنم  توانم می

قابل تقیل زمان دهد؟ کمتری این کار را انجام زمان و در  تر یعسر  تواند میکنید بپرسید کسی 
است تا زمانی که به لحظه برسد و هر ثانیه به بی نهایت لحظه قابل تقسیم است؟ 

عاقالنه این  سؤالاست،  حل قابلایران  آبمشکل  دوماههامروز اگر ُهدُهد گفت 
 یا لحظهدر کمتر از آن و ... و در کمتر از از یک ثانیه و در  تواند میاست که کسی 

بلکه در  کند نمی، ُهدُهد را رسوا کند میالبته کسی که انکار  کند؟ برطرفمشکل را 
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و بر  داند نمیضمن انکار ُهدُهد آشکار نموده که از قرآن و معارف الهی چیزی 
که سد ایلیس توسط ترکیه  کند نمیصاحب علم این مطلب روشن است، لذا فرقی 

کشورهای شمالی نیز سد  کند نمیانتقال پیدا نکند، فرقی  آب یا قطرهزده شود و 
سد هیرمند را افغانستان بزند و  کند نمیرا ندهند، فرقی  آبورود  اجازهبزنند و 

که با نیروی هارپ در صدد  کند نمیبه شرق کشور را ندهد، فرقی  آبورود  اجازه
بیت ع ما را  بلکه مکتب اهل کند نمیباشند هیچ فرقی ایران گرم و خشک کردن 

تمامی جهانیان مبهوت قدرت علمی  زودی بهکمال ناباوری دهد و در  نجات می
 آبشویم، ما  ما به ابرقدرت آبی دنیا تبدیل می زودی به، شوند میع  بیت اهلمکتب 
مصرفی برای هارپ و  ینههز بدون  جا همهشده را از آسمان ترکیه و روسیه و  تصفیه

ان و تمامی راهکارهایی یونیزه کرده و بارور کردن ابرها و انفجار یون منفی در آسم
را بدون هزینه و زحمت  ها آباین  همهکه غرب برای ما به ارمغان داشته است 

و هر که با ما باشد سیراب خود به ارمغان میاوریم،  های زمینچندانی از آسمان برای 
، ما ما با خداییم و خدا با ماستشود و هر که نباشد خشک شود و رمز پیروزی این است که 

ما فقیر هم نیستیم  ،یما شدهو بی نهایت  یما شدهعددهای صفری هستیم که با بی نهایت جمع 
و  009االسالم یعلوا و ال یعلی علیهت اسالم است که: قدر  اینبلکه فقر مطلق هستیم، بله 

در حال خشک شدن ایران گذرد و  می سرعت بهزمان  افتد یماین اتفاق زمان غصه نخورید که چه 
 سالی خشکشویم که  شدید مدد می سالی خشکاست و خطر مرگ ملت و دین در راه است ما با 

در  حساس زمانگوش ندهند در  اکنون همو اگر  کند میلشکر خداست که مؤمنین را یاری 
 ذهن میلونها نفری که کالم ما را شنیدند این سؤال پیش میاید که شاید ُهدُهد )بهرامی( گوشه

، ولی گناه شود میصداقت ما اثبات زمان گفت و توانایی این کار موجود بوده و آن  راست می
بر ما هجوم میاورد که از حد شمارش بیرون است بر تمامی زمان تا آن  هرلحظهمشکالتی که 

که کلید  کنیم میصبر زمان کسانی است که شنیدند و کمک نکردند و جدی نگرفتند ما تا آن 
بوی  رنگ و بی بی طالی، 120واستعینوا بالصبر و الصلوهاست، زمان در صبر و گذر پیروزی ما 

 آبمهندسی اسالمی دکترای  یما نتوانستههنوز  آب حوزهاینکه ما در  مخصوصاا  ،است آببشریت 
ارتباط دارد در دست  آبرا ارائه دهیم، پس معیار سنجش افراد در حوزه علوم مختلفی که به 

های موجود غربی که  مطرح نمودیم دانشگاه 11 قطرهو در بند اول  باشد میهای غربی  دانشگاه
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ها اموری را تعیین  و برای ملت کنند می علمی یها شعبده شوند میتوسط صهیونیزم تعیین 
علوم  ها آن، کنند میها به آن امور اعتقاد پیدا  که خود به آن اعتقادی ندارند ولی ملت کنند می

افزاری  و کنترل نرم آب حوزه، نفوذ در کنند میرا پنهان  کنند میاصلی که خود اعتقاددارند و عمل 
ترین امور هر مملکت است که اتفاقاا  حساس ازجملهمدیران و تصمیم گیران و تصمیم سازان 

ت کنترل را تح آباگر آنان که  درحالی باشد میکمتر  ها حوزهها در این حوزه از تمامی  واکنش
از اقتصاد و سیاست و فرهنگ و امور  اند گرفتهرا تحت کنترل  چیز همهبگیرند 

را به  آبباید  داریم میمدیران و مسئولین اعالم  تمامی بهاجتماعی و ...، لذا ما 
ما راهکار  کنم می تأکیدتوانید راهکار عملی را ارائه دهید،  برسانید، اگر می جا همه

خواهیم ببینیم و نظر دهیم، اگر راهکار ندارید راهکار ما ببینید و نظر  می شمارا
دهید، ولی اگر راهکار را ارائه ندادید و یا نقدهای ما را جواب ندادید و یا راهکارهای 

ماند جز این که به این یقین  بخش ما را جواب ندادید راهی نمی عملی و نجات
 یندهآو در زمان کنید و در این  ا هم قبول نمیبرسیم راهکاری ندارید و راهکارها ر 

رهبر انقالب دامت برکاته در مورد نفوذ  نزدیک دردی از این ملت دوا نخواهید نمود.
تمامی آن رهنمودها زمان رهنمودهای بسیاری دارند که باید مورد مطالعه قرار بگیرد و بنده در این 

وقتی یک : نماییم میبیانات را دوباره باهم مرور  قسمتی از آن نمایم میمالحظه  آبرا با توجه به 
گیری آن کشور  کشوری تحت نفوذ سیاسی قرار گرفت، حرکت آن کشور، جهت

خواهند.  هم همین را می ها آناست؛  ها آن ارادهمدیریتی، بر طبق  های دستگاهدر 
مثل دارند که یک نفر از خودشان را بر یک کشوری مسلط بکنند،  دوست نمی ها آن

در هند این کار را کردند؛ از خودشان آنجا مأمور  34و اوایل قرن  13آن چیزی که در اواخر قرن 
بهتر این  ها آنپذیر نیست؛ برای  داشتند؛ یک نفر از انگلیس رئیس هند بود. امروز این امکان

فکر کنند،  ها آناست که از خود آن ملت کسانی در رأس آن کشور باشند که مثل 
این نفوذ  تصمیم بگیرند؛ ها آنو بر طبق مصالح  ها آناراده کنند، مثل  ها آنمثل 

گیری نفوذ کنند، اگر نتوانستند در مراکز  سیاسی است. ]هدف این است که[ در مراکز تصمیم
طرق هم  همهتصمیم سازی ]نفوذ کنند[(( در جای دیگر همین سخنرانی بیان فرمودند: از 

وناگونی هم دارند؛ استاد دانشگاه هم دارند، فعال های گ و آدم کنند میاستفاده 
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فکری و علمی هم دارند؛ همه جور آدمی برای ایجاد  نخبهدانشجویی هم دارند، 
و رئیس  جمهور رئیسدکتر عیسی کالنتری معاون  -تم–.  1ها هستند این رخنه

سال فقط  99در این ارومیه:  یاچهدر و دبیر ستاد احیای ایران محیط زیست زمان سا
شیرین  های آب 29۵شیرین فسیلی صدها هزار ساله که حدود  های آبمیلیارد مکعب  134

سال گذشته بوده است  1آن در  مترمکعبمیلیارد  29بود را مصرف کردیم که حدود  زیرزمینی
را افزایش دادیم غافل از اینکه این جمعیت باید در یک  جمعیت !یعنی منابع را تاراج کردیم

کشور آباد زندگی کند. بدون توجه به نیازهای جمعیت، منابع کشور را برای رفع نیازها به تاراج 
، از بختگان تا هورالعظیم، گاوخونی ندارد آبهیچ تاالب درون سرزمینی،  امروز گذاشتیم.

از ایران تخلیه شور شدن است و ادامه این روند یعنی  ما در حال زیرزمینی های آبو اورمیه! 
امانتدار  ما .جنوب البرز تا دریاهای آزاد و از شرق زاگرس تا مرزهای شرقی کشور

از  مترمکعبمیلیون  344 رود زاینده، ساله بودیم 7555بسیار بدی برای این تمدن 
 در .آید میکارون  های سرچشمهاز  رود زاینده آب، یعنی نصف شود میکارون وارد آن  های سرچشمه

استفاده کند هیچ  هرسالتجدید پذیرش را  های آباز  34۵استاندارد جهانی هر کشوری که 
 توانند میاستفاده شود به شرط مدیریت  04۵تا  34متوجه اش نیست. اگر  آبمنابع  ازنظرخطری 

دو . اند شدهاستفاده کنند وارد بحران  04۵کنند. اما اگر باالی  تأمینرا  آبدر دراز مدت منابع 
 ٪85با ایران و  ٪42، اولی مصر است با کنند میاستفاده  ٪45کشور در دنیا باالی 

حتی امروز هم  مثل گاوخونی خشک خواهد شد.ایران ی جا همه زودی بهاین یعنی 
را عوض نکنیم این کشور را همراه نسل خودمان  ایمانه سیاستو اگر  دیر شد

میلیارد  39تجدید پذیر حدود  های آبو دانشگاهیان مستقل معتقدند  کارشناسان خواهیم کرد.
تجدید پذیر داریم. اگر حرف  آب مترمکعبمیلیارد  134است اما وزارت نیرو معتقد است  مترمکعب

تجدید  آباز منابع  31۵یم یعنی ساالنه دانشگاهیان و کارشناسان مستقل را مالک قرار ده
از  theftدزدی  یعنی کنیم می زیرزمینی های آبو کاری که ما با  کنیم میپذیرمان را استفاده 

، همه کشور را بیابان کنیم میشیرین را تمام  آب تنها نهیعنی نسل کشی. . نسل بعد
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هیچ راه دیگری وجود ندارد و برای کل کشور مصرفی باید کاهش پیدا کند  آب .کنیم می
زیرزمینی را نداریم. سال  های آب. پتانسیل برداشت بیش از حد از کنم میاحساس خطر 

میلیون نفر در داخل کشور غذا  99، فقط برای میلیون نفر غذا وارد کردیم 44برای گذشته 
حد وارد شود مرگ سرزمین اگر فشار بیش از تولید کردیم و بیش از این توانایی نداریم و 

هنوز برای بسیاری از اقشار ایران در  آب بحران سریعتر اتفاق خواهد افتاد.ایران 
جمعیت کشور با سرانه زیر  درصد 24؛ درحال حاضر جامعه به یک باور تبدیل نشده است

فاجعه رخداد استانداردهای جهانی یعنی  ازنظرو این  کنند میسال زندگی  در آبمترمکعب  344
ایرانیان یعنی جمعیتی معادل  درصد 75اگر به همین وضع ادامه دهیم حدود  .بزرگ

برآوردهای  مطابق .نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند یلیونم 55
چندان دور حدود  در آینده نهرا ندارد و ایران علمی، منابع کشش تأمین نیازهای جمعیت فعلی 

اما با وضع دیپلماسی خارجی ایران،  باید از کشور مهاجرت کنندایران جمعیت  درصد 75
چگونه  ما !؟ایرانی را اسکان دهند یلیونم 55تا  45کدام کشورها حاضرند 

در  حتی اندیشی کنیم؟ نفر ایرانی چاره یلیونم 55خواهیم برای اسکان قریب به  می
، ذخیره آن وجود ندارد، جایی برای زیرزمینبه  آبآل و نفوذ  صورت بارش ایده

به سطحی رسیده است که آن ایران درحال حاضر وضع آبی برخی از شهرهای 
تعبیر « شهر مرده»تعاریف علمی و استانداردهای جهانی به  ازنظرشهرها 

مرده و تشریفاتی زمان تا امروز یک ساایران زیست در  محیطزمان سا. شوند می
 بوده است.

 
 92.11.4 تئوری نقد امام معصوم پردهپشت  - 19 قطره

تمام بیانات رهبر انقالب بنده  یدهعقبه -هشدارهای محیط زیستی رهبر انقالب دامت برکاته 
 وتقلید تنها در مسائل وض، لذا بنده در معنای رایج تقلید کمی مناقشه دارم تکلیف آور است

بیت و علماء آمده  بلکه تمامی کلماتی که در قرآن و کالم اهل باشد نمینماز و روزه 
تمامی کسانی که قائل به تشکیل حکومت  مخصوصاا  ،باشد میاست الزم االجراء 

فقیه جامع شرایط است در مسائل کالن  دینی هستند باید از حاکم حکومت که ولی
ند، و هر کس به هر و آن مطالب را جامع عمل بپوشان اجتماعی و سیاسی تقلید نمایند

، اینجا ضروری است این باشد می تر یفضعکه از این امر غفلت بورزند به همان اندازه  یا اندازه
 بیان داشتند در جامعه کسی معصوم نیست و  اگرچهنکته را بیان نمایم 

ً
که تصریحا
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حضور معصوم و با مطرح کردن زمان همه باید نقد شوند حتی امام معصوم در 
  تئوری نقد

ً
از گذشته باب نقد رهبر انقالب دامت  تر عملیامام معصوم ع تلویحا

 باشد میاین مطلب از اساس باطل است و انحرافی سخت که  برکاته را باز کردند
امام : اوالا داریم میولی اعالم  است شده گرفتهبیت نشان  اساس مکتب حقه اهل که

که اگر کسی قائل  چه در امور دنیاییتوان نقد کرد چه در امور آخرتی و  معصوم را نمی
چگونه امامی که شود حتی معصومین در امور دنیایی برای ما حجت نباشند سؤال پیش میاید: 

از امور دنیای ما صحبت کند و احتمال اشتباه در بیانات او در مورد  تواند نمیبرای ما 
 صحبت نماید،از امور آخرتی برای ما  تواند میامور دنیایی وجود دارد، چگونه 

اگر احتمال  آخرت را آباد نماید؟ تواند میامامی که نتواند دنیای ما را آباد کند چگونه 
اگر او همین احتمال در امور آخرتی وجود دارد،  باشد میاشتباه در بیاناتی که مربوط به دنیای ما 

است  رازاینغیآیا خوانیم؟  در امور دنیایی نقد نمود دیگر چرا ما مکاسب می توان میرا 
بعضی برای حمایت از این  متأسفانهکه مکاسب همان بیانات معصومین در امورات دنیایی است؟ 

معصومین در امور تئوری خطرناک اقدام به تئوریزه نمودن این مطلب نمودند که گفتند: 
دنیایی اسوه نیستند که این مصیبت عظیم برای شیعیان است که بنده اسمی برای 

آیا  عصِر حاضر اتفاق افتاده است، یفهسقکنم جز اینکه بگویم  نمی این مطلب پیدا
گروهی را مشاهده کردند که ایشان با پیامبر خدا )ص( در نخلستانی قدم برمی داشتیم و روایت این 

، سپس از اطرافیان پرسیدند که آنان چه دادند میعمل گرده افشانی بر درختان خرما را انجام 
! پیامبر فرمود: پراکنند میدرختان نر را بر درختان ماده  های گرده؟ پاسخ داده شد که کنند می

داشته باشد. سخن پیامبر )ص( به گوش کشاورزان رسیده و  ای فایدهکه این کار  کنم نمیگمان 
پیامبر )ص( با مشاهده این وضعیت فرمودند: سخن آنان از کار خود دست برداشتند. 

مان بوده و من انسانی مانند شما هستم. شما کار خود را من از روی حدس و گ
انجام دهید؛ چون گمان من ممکن است درست یا نادرست باشد! اما هرگاه از 

 ب پروردگار سخنی به شما گفتم، جان
ً
آیا  -تم-1بر خدا دروغ نخواهم بست مطمئنا
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؟ خوب ماند میقی ؟ و آیا با امثال این سخنان چیزی از دین بااین روایت مورد قبول ماست
نقد کرد چرا امام معصوم ع را زیر  توان میبگویید رهبر انقالب دامت برکاته را  خواهد میشما که 

تر زیر سؤال برده شود.  برید، بله امام معصوم را زیر سؤال بردند تا رهبر انقالب راحت سؤال می
: ما منکر این نیستیم که بتوان رهبر انقالب دامت برکاته را نقد کرد که خود رهبر نکته دوم

: من 0در بیانات در اجتماع مردم بجنورد فرمودندایشان انقالب نیز معترف به این مسئله هستند که 
بنده خودم هم در این  -در داخل پرانتز عرض بکنم؛ یکی از خطاهائی که خود ما کردیم  جا همین

. این را شد میباید متوقف  طرف اینبه  24 دههتحدید نسل از اواسط  مسئلهاین  -سهیمم  خطا
 بندهاند، خود  متوقف نکردیم؛ این اشتباه بود. عرض کردم؛ مسئولین کشور در این اشتباه سهیم

لذا به عقیده  -تم-حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این را خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشد
که سخنان  شده رهبر انقالب نقد و انتقاد را پذیرا هستند که بارها این مطلب دیدهبنده 

در مورد ایشان حتی بیانات باالتر  اند داشتهو پاسخ متناسب بیان  اند فرمودهمتعرضان را استماع 
مومی . لذا از مسئولینی که تشویش اذهان ع020و نهی از منکر را دوباره باید مرور نمود معروف امربه

درخواست داریم صریحاا انتقادات خود را بیان دارند تا بجای اتالف  کنند مینموده و کلی گویی 
در این چند سال ما شاهد نقد پنهان رهبر انقالب  متأسفانهوقت، راه چاره را جویا شویم، 

، الگوی پناه یا هستهشدن اسالم رحمانی، مذاکرات  هستیم که در ضمن مطرح
بجای منفعت  تماماا که  های درونی و ... ملت شاهد بودیم تکیه بر داراییبه غرب و یا 

و اگر خوب بود  شود میکار انجام دارد،  خاصی برای ملت ما را از راه عظیم پیش رو بازمی
رهبر انقالب  یهتوصو اگر اشتباه شد و به نتیجه نرسید میگویند  اند کردهدیگران 

بعضی بجای کار و تالش امور را منوط به رهبر انقالب نیز  اکنون هم متأسفانه بوده است،
دولت برای  بودجهجعفر زاده عضو کمیسیون تلفیق جدیداا بیان داشته است:  آقای: مثالا ، کنند می

رفع بحران گرد و غبار خوزستان نیاز به اذن رهبر دارد، این بودجه هنوز حذف نشده است بلکه 
خواهند بیان کنند مشکل گرد و غبار و این  ؟ با این کار میاین کار یعنی چه -تم -تعلیق شده است

که اگر  درحالیسوز مشکل بودجه است و بودجه هم به رهبر انقالب بستگی دارد  بالی خانمان
پول تمام  شود نمیمیگویم هیچ کار مفیدی انجام  یقین بهبرابر هم پول بیاید  ها ده
هر امتی : فرماید میاست که  واردشدهعجیبی از رسول گرامی اسالم ص  روایت اما ...، شود می
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ولی با این امور اذهان عمومی  .122ای دارد و گوساله این امت دینار و درهم است گوساله
بجایی برسد باید تمامی  خواهد میما  جامعهاگر باید بدانیم  هرحال به .شود میمشوش 

شئون در یک سمت حرکت کنند، یک فرمانده وجود داشته باشد و یک عملیات 
 رسیم، به نتیجه می وقت آنانجام شود، رهبری واحد، حرکت واحد، هدف واحد، 

که در برجام و  شود میاگر رهبر جامعه فرمانی بدهد و مدیران اجرایی امر دیگری عمل کنند همان 
، اگر همان اشتباه تکرار شود شود میو درد زیاد  شود نمیدیدیم، دردی دوا  یا هستهمذاکرات 

که بعض از  باید مسئولین اجرایی مجری باشند درحالی متأسفانهرا خواهیم دید،  یجهنتهمان 
 سالی خشکو  آببحث ما تنها  هرحال بهمسئولین اجرایی ما مجری نیستند بلکه رهبر هستند، 

 بیان  آبآقایان اجرایی راهکار خود را برای مشکل  کنیم می است، لذا باز عنوان
ً
صریحا

دارید تا ببینیم و نظر دهیم، اینکه راهکار داریم و چه شده و الی آخر بنده یقین 
بخش ندارید، اگر راهکارتان را ارائه ندهید و راهکارهای ما را  دارم راهکار نجات

و  نماییم میبیان  شماراهم نبینید و نظر ندهید ما در مرحله بعد تمامی راهکارهای 
من یک گزارشی آوردند از  برای0 .دهیم میرا ارائه  ها آنبطالن دلیل تخصصی بر 

ایم،  این مسئله کرده دربارهتا امروز، پانزده سال  22هایی که در این چند سال از سال  صحبت
عالج و درمان  تنهایی بهها شده، لکن توصیه  شده، توصیه گفته ها حرفخیلی 

یک جا  اید دنبال کار باشد.ای ب یک تحّرک و حرکت جدی. مشکالت بزرگ نیست
رَض : فرماید میقرآن 

َ
نام ها وضعَو اال

َ
برای  -ارضی را  کرهیعنی این  -؛ زمین را 123ِلال

ق به بعضی نیست؛ بعضی حّق بیشتری  ها انسان
ّ
ما آفریدیم؛ مال همه است. متعل

خداوند متعال که  ؛124 ها یفَو اسَتعَمَرُکم : فرماید میدیگر  یهآ از بعض دیگری ندارند در
ف کرده است که این زمین را آباد کنید؛ یعنی  شماراخالق این زمین و خالق شما است،  موظ 

تهای موجود در این  ت برسانید.  کره مجموعهظرفی  خیلی از ظرفّیتها هست که ارضی را به فعلی 

                                      

متن کامل سخنرانی را  1939.13.12گلچینی از بیانات راهبر انقالب دامت برکاته در تاریخ  0
باشد که در این  خالصه  بیانات میببینید: )تذکر این متن  یا لیدر خامنه khamenei.irدر سایت 

 برگه آمده است(
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فهمیده  ها آنو ارزش  ها آنو بعد اهّمّیت  شود میناشناخته است، بعد شناخته 
 همهاز  کنیم میامروز هم که ما خیال ؛ این کار کار شما است؛ شما باید بکنید. شود می

، حقیقت مطلب این نیست؛ ممکن است کنیم میداریم استفاده  ظرفّیتهای زمین
و از خاک و از هوا و از مواّد زیرزمینی و از  آبها برابِر آنچه امروز شما از  میلیون

کنید، بشود به نحوی استفاده کرد که امروز ما از  محصوالت روی زمین استفاده می
ترین،  ترین، خبیث است؛ یعنی لجوج 125الخصام الّد  دربارهدیگر  یهآیک  آن خبری نداریم.

اتی برایش ذکر  سرسخت ات این است: شود میترین دشمنان که خصوصی  ِاذا ؛ یکی از خصوصی 
 
ّ
رِض ِلُیفِسَد  یَسع یَتَول

َ
سل ها فیِفی اال  و النَّ

َ
حرث و نسل را از بین ؛ 126َو ُیهِلَک الَحرث

و  کند مینابود  -تولید گیاهی را و تولید انسانی را  یعنی -؛ کشت را کند میبرد، فاسد  می
زیست این است که آثار  برد. مشکل اساسی در باب مسائل محیط از بین می

ها و  الج آن آسیب؛ وقتی ظاهر شد، عشود نمیظاهر  زودی بهتخریب با آسانی و 
 ناممکن است. وقتی انسان ها مشکل

ً
 بلند مّدت و بعضا

ً
هایی پیدا شدند که  هم بعضا

های عمومی عالم را خواستند تبدیل کنند به  احساس مسئولیت نکردند، ثروت
ثروت شخصی، از هر امکانی برای فربه کردن وجود خودشان استفاده کنند، 

های  های قلدرمآبانه و گردن کلفتی شکنی این. قلدری بشر، خط شود مینتیجه 
های زر و زور در دنیا و در سطح جهان یک چنین نتایج و  های بشری، قدرت قدرت

ها و  کردن ها و بدعمل انگاری آثاری دارد. فرسایش خاک در کشور بر اثر سهل
برانش کرد. ها؛ فرسایش خاک چیزی نیست که بعد بشود به آسانی ج کاری ندانم

هم داریم، مشکل بزرگی هم  آباست؛ ما مشکل  تر مهم آب یهقضخاک از  یهقض
خاک حاصلخیز  یهتهفراوانی وجود دارد؛ برای  های راه آب یهتههست، لکن برای 

آلودگی  مسئلهمحیطی امروز ما در کشور،  جزو مسائل مهم  زیست ها دیگر وجود ندارد. این راه
مهمی است،  مسئلهشهرهای کشور؛ خب،  ر است؛ در تهران و کالنهوا در شهرهای بزرگ کشو

 اگر ما هم عالج کرد.  شود میپیشگیری کرد،  شود میاین را 
ً
زبان،  باهم همدل، هم حقیقتا

کسانی که اطراف این قضّیه هستند  همه -بگذاریم  هم رویرا  ایمانهم نّیت نیروه
حل کرد. فالن کشور یک پنجم خاک ما وسعت دارد، دو برابر  شود میاین کار را  -

]حل[ کرد...همه باید  شود میما جمعیت دارد، مشکل آلودگی هوا را حل کرده؛ پس 
هم بدهند و این مشکل را حل کنند. سه عنصر اساسی در  دست به دست
 همه، خاک. آبقرارداد: هوا،  موردتوجهرا بایستی  ها اینزیست هست که  محیط
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]طبق[ این آماری که به من دادند، در تهران هفتاد [ گذاشت. ها اینهمت را باید ]روی 
 -ونقل است، سی درصد مربوط به صنایع آالینده است  درصد مشکل آلودگی هوا، مربوط به حمل

در بین شماها حاال این آماری است که به من دادند؛ ممکن است اندکی کمتر یا زیادتر ]باشد[؛ 
خیلی خب، پس  -تر باشد  هستند، اطالعاتشان ممکن است دقیقمتخصصین 

]عامل[ معلوم شد؛ عامل را وقتی شناختیم، یک قدم به حّل مشکل نزدیک شدیم؛ 
غبار که دیروز در خوزستان،  یدهپدمسئله و مشکل  باید با جّدّیت سراغ این مسئله رفت.

دیگر زندگی مردم را مشکل بکند، باید عالج  نقطهامروز در کرمان و ممکن است فردا در یک 
س مردم نیست؛  یدهپدبشود. مشکل   های جنگلبه بنده گزارش دادند که غبار فقط تنف 
نابودی است؛ که  درخطرغبار  یدهپدبه خاطر این  -بلوط  های جنگل -غرب کشور 

ن بیشتر از آ مراتب بهاگر چنانچه خدای نکرده این مشکل پیش بیاید، ضررهایش 
س در تهران یا در یک جای دیگر در هوای غبارآلود ضرر و 

ّ
چیزی است که ما از تنف

سازی  پشت سدها را ما اگر چنانچه جمع کنیم، ]اّما[ شبکه آب. بینیم میزیان 
خب  -در موارد زیادی قضّیه از این قرار است  متأسفانهکما اینکه  -درست نکنیم 

؛ عالوه بر اینکه حاال رود می شود می، تبخیر دهیم میرا در واقع هدر  آباین 
خاک. عرض کردیم فرسایش  مسئله آید. مشکالتی هم پشت سدها به وجود می

ها و  جنگل مسئلهاست. یک مسئله  آبتری از کمبود  خاک، در بلند مّدت خطر بزرگ
سی شهرها و محیط ما و مراتع ما، هم ریه های جنگلمراتع است؛ این 

ّ
های  های تنف

اهّمّیتش گفتیم، حفظ  درباره همه ایناند و خاک را که  اند، هم نگهبان خاک دگیزن
های مختلف کشور، این  در بخش متأسفانهها را باید حفظ کرد.  ؛ این جنگلکنند می

 آخر مورد  های جنگل
ً
 مورد چپاول و غارت و بعضا

ً
متراکم و انبوه شمال کشور بعضا

اجازه ندهید به این  کنم می تأکیدد. من گیر  ی و بی اهتمامی قرار میتوجه بی
های مختلف کشور که مسئولّیتی در این  درازی بشود؛ بخش ها دست جنگل
هایی که ارتباطی  دستگاه یهبقزیست تا  دارند، از منابع طبیعی گرفته تا محیط زمینه

از شهربازی درست کردن و  -های مختلف  با این قضایا دارند، اجازه ندهند با بهانه
علمّیه؛  حوزهعلمّیه و  مدرسهبگیرید تا  ها اینداری و مانند  جذب گردشگر و هتل

ما دست بخورند، به  های جنگلکه  -و شده تاکنون  شوند میهایی  بهانه ها این همه
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ها تعّدی بشود و تاکنون به جنگل تعّدی شده؛ جلویش  تعّرض بشود؛ به جنگل ها آن
ه  زمین یدهپدیک مسئله  را با استحکام کامل بگیرید. خواری  زمین یدهپدخواری است. البت 

شنفتیم  نوجوانی و جوانی مکّرر می دورهما از جدیدی نیست؛ قدیمی است؛  یدهپد
  خواران، زمین زمین

ّ
ع این بوده است که در نظام اسالمی و خواران! خب، توق

جمهوری اسالمی این پدیده متوقف بشود؛ اجازه ندهیم کسانی بیایند با 
های شهر و مناطق خوب،  گوناگون اطراف شهر و حومه های زمیناندازی به  دست

خود تبدیل کنند به ثروت شخصی. این بوستان عظیمی که  نوبهثروت عمومی را به 
شهر واقع است، یک ثروت عمومی است؛ ]اینکه[  نقطهفرض کنید در فالن 

 خریدِن یکی دو نفر  کسانی بیایند با زرنگی، با دست
ً
کاری کردن قانون، با احیانا

عنصر در فالن دستگاه، این ثروت عمومی را تبدیل کنند به ثروت  آدم سست
یواش شده  خواری، یواش آور است! حاال بحث زمین شخصی خودشان، خیلی رنج

واقعاا خیلی انسان ، کنم میروم ارتفاعات شمال تهران و نگاه  بنده گاهی که می ه خواری!کو
ف  اند لکن قاطع باید برخورد کنند. مسئولین باید  خب تالش هم کرده. شود میمتأس 

در مقابِل این سوءاستفاده کننده قاطعیت به خرج بدهند؛ ُعرضه باید به خرج 
های مشخص ]سوءاستفاده  چی با شیوه ستفادهبدهند؛ نگذارند فالن آدِم سوءا 

. کنند میدارند کار  چهبیند که  فهمد و می ، میکند میاز آن باال که نگاه انسان کند[. 
؛ کنند میگیرند، یک تأسیساتی در انتهای یک زمین درست  اجازه می روند میاّول 

 سطح زمین به طور طبیعی قابل همهشد،  ها آنبعد که انتهای زمین مال 
این شمال تهران و غرب تهران، در واقع  .کنند میوانتقال خواهد شد؛ از این کارها  نقل

سی شهر تهران است؛ ارتفاعات شمال تهران را یک غرب تهران  های زمینجور، طرف  مجاری تنف 
من رفتم دیدم طرف ارتفاعات جنوب شهر که در واقع مرکز  -شهر ما  -را یک جور. در مشهد 

س شهر است،  های  سازند، ساختمان سازند، هتل می دارند افرادی آن باالخانه میتنف 
را. یکی  ها اینغلط است؛ جرم بدانید  ها اینبد است،  ها اینسازند؛  چند طبقه می
را باید جرم دانست در  ها ایندر قانون است؛ « انگاری جرم»اسی از کارهای اس

تعقیب قضائی کرد. ِصرف اینکه بروند  کنند میقانون و این کسانی که این کارها را 
کنند، کوتاهی  در مواردی نمی متأسفانهقلع بنا بکنند، کافی نیست؛ که آن را هم 

یک  -جا غرق  -قات مشهد از ییال دریکی. بنده یک مورد را خودم دیدم کنند می
 مختصری به قدر  آبدوست قدیمی ما یک زمین کوچکی داشت و دارد. یک 

ً
 مثال
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را جمع کردند، هدایت  آبآید بیرون، آن باال بود. این  قوری می لولهنصف آنچه از 
به وجود آمد و زمین آباد  آبکردند، حفظ کردند، چند استخر در این زمین از این 

هم نفهمد و  کس هیچتوانست به هدر برود و  لی مختصر که میخی آبشد؛ از یک 
کارند، من  کارهای خوب است. البّته درخت را می ازجمله« کاری درخت»نبیند. 

کاری رایج شده اّما درخت که کاشتید،  . درختشود نمیشنیدم درست نگهداری 
 های هدستگاباید درخت را نگهداری کنید؛ حاال یا خودشان نگهداری بکنند یا 

یک جاهایی هم هست در اطراف  شهرداری بکنند؛ باَلخره این کار باید انجام بگیرد.
 منطقهطرف شرق تهران، یک بوستان بزرگی است، یک  -حاال این را من اینجا بگویم  -تهران 

ق به ارتش. بنده  خیلی وسیعی است بین بزرگراه بابایی تا ارتفاعات قوچک؛ یک زمینی است متعل 
رویم و ارتفاعات را حرکت  می ازآنجاگاهی اوقات در این مسیرهای صبحگاهی در بعضی از روزها 

چشم  ها دهلرزد! چون میدانم  روم، دلم می من هر وقت آنجا میرویم؛  ، راه میکنیم می
ار متوّجه اینجا است. کارهایی هم شروع کردند، ما جلویش را گرفتیم، یک ک طمع

 دست برداشتند، اّما منتظرند یک غفلتی 
ً
تشری زدیم، دعوایی کردیم؛ میدانم موقتا

صورت بگیرد؛ یا این حقیر نباشم، یا غفلتی پیش بیاید، باَلخره بروند اینجا را 
 

ً
 -بوستان بزرگ  شاید چند صد هکتاری  یک لرزد؛ دلش میانسان تصّرف کنند؛ واقعا

ق به ارتش بوده لکن  ظاهراا که اصلش هم  -دانم چقدر است  نمی ارتش  استفادهمورد  اآلنمتعل 
العات و و نیست و مورد اختالف بین ارتش  است. به نظر من اینجا مال مردم است؛  ها اینزارت اط 

مکّرر هم من این را پیغام دادم به . یک گردشگاه عمومی مردمی دربیاید صورت بهاینجا باید 
مسئولین گوناگون، شهرداری باید برود اینجا را تصّرف کند، در اختیار مردم 

ی من یک آب جای بسیار وسیع، خوب، خوش بگذارد. وقتی  وهوا در شرق تهران، ُپر درخت. حت 
؛ یک جای این جوری. ]این[ در شد میآهو یا بز کوهی بود که از دور دیده  گلهآنجا دیدم یک 

اختیار مردم قرار بگیرد، مردم بروند استفاده بکنند. اگر کوتاهی بشود، آنجا هم مثل بعضی جاهای 
ها آنجا سر بلند کردند و  وقت دیدیم که ساختمان کوتاهی شد و یک متأسفانهدیگر ]خواهد شد[ که 

عی پیدا شد.  مد 
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 -شود میامام معصوم بیان  نقد بهعلما در این متن واکنش -84 قطره - 84 قطره
 92.11.5 سالی خشکامور معنوی یکی از عمده دالیل 

نباید جوری حرف بزنیم که موجب عذاب بشود. چه جور است که به عوض برف 
 ؟شود میزلزله داریم، عذاب چگونه نازل  بارانو 

ما در همه باید انتقاد بشوند و استثناء ندارد. تمام مسئولین در کشور قابل نقدند.  گفت:
هم  وقت آنوقت امام دوازدهم اگر ظهور کرد  کشور معصوم نداریم مگر اینکه یک

داد دیگه باالتر از پیغمبر که در تاریخ  پیغمبر هم اجازه نقد می .نقد کرد شود می
، روبروی پیغمبر شد میکرد یک نفر بلند  مینداریم. وقتی پیغمبر یک صحبتی 

نظر خودت است یا خدا وحی  زنی میاین حرفی که « ا من الله ام منک؟»گفت  می
« مّنی»گفت  که هیچ امر خداست اما اگر می« من الله»گفت  کرده است؟ اگر می

حکومت زمان کرد. ما در  گفت قبول ندارم و نقد می می کرد میطرف مقابل انتقاد 
 وم هم نقد را داریم.معص
وگوهای زیادی  گفت: الله العظمی ناصر مکارم شیرازی دامت برکاته آیت 1

از مسئوالن بود که چرا دامنه نقد را به معصومان )ع( نیز  یکی آندرباره سخن
 بخشی از آن تکذیب شد. 

ً
های فراوانی به دفتر  های زیاد و تلفن نامهکشیده است که بعدا

اید، عرض کردیم که سکوت  ما رسید که چرا حریم معصومان )ع( شکسته شده و شما سکوت کرده
نظر از اینکه محتوای کالم آن مسئول دقیقاا چه بوده، عرض ما این است که  ، صرفکنیم نمی

طا و گناه از مسلمات مذهب شیعه از خ ها آنمعصومان )ع( خط قرمز ما هستند و معصوم بودن 
مسئله نقد را به همه عمومیت دهید به سراغ  خواهید میچرا هنگامی که  -است

گویید در جامعه افراد، غیر معصوم بوده و قابل  شما می روید؟ معصومان میزمان 
چه ضرورتی برای این کار وجود دارد؟  نقد هستند؛ اما کاری به خط قرمز نداشته باشید.

 -کند میکه جامعه را ملتهب  شود میکه نیاز شدید به وحدت داریم چرا سخنانی گفته زمان ن در ای
دارید که دردسر  ها آنزمان به معصومان و  کار چهشما بگویید مسئوالن قابل نقد هستند، اما 

گانه صالح جامعه  در شرایط فعلی تضعیف قوای سهکنید؟  دلیل برای خود درست می بی
مسائل سبب شده که  گونه این. کنند میخودشان مشکل درست  نیست اما گاهی

این است که ذهن مردم را از ایشان این باور برای برخی پیدا شود که منظور 
 مشکالت و مطالبات دور کنند و به حاشیه ببرند.
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از پیامبر  توان میاینکه : الله العظمی حسین نوری همدانی دامت برکاته آیت 6
دادند ولی  اجازه سؤال می ها آن؛ )ص( و ائمه اطهار )ع( انتقاد کرد مغالطه کاری است

دادند پیامبر )ص( و ائمه )ع( معصوم  و جواب می شد میسؤال  ها آنوجود ندارد؛ از  ها آنانتقاد از 
ن موضوع نیست. معنا ندارد، ائمه اطهار )ع( معصوم هستند و شکی در ای ها آنهستند و انتقاد از 

است. نباید به مسائلی  ذکرشدهاوصاف ائمه اطهار )ع( در زیارت جامعه کبیره از امام هادی )ع( 
؛ شاید نقشه دشمن باشد و این جریانات را به وجود مانند عصمت انبیا مشغول باشیم

 آورند تا مسلمانان مشغول و سرگرم به هم باشند و دشمن استفاده کند. می
ائمه اطهار وی با بیان اینکه دامت برکاته  عظمی عبدالله جوادی آملیالله ال آیت 3

اضافه کرد: البته در عمل  )ع( معصوم از خطای فکری و در عمل نیز معصوم هستند،
دیده نباید  ظاهر بههستند. اگر وقتی در کار معصوم، مسئله حکم  ظاهر بهبه احکام فقهی، مأمور 

 تصور کنیم مطابق با عصمت نیست.
: از کسی که خودش روحانی است الله محمدعلی موحدی کرمانی دامت برکاته آیت 4

خیلی متأثر شدم یک کسی در جایگاه ریاست شنیدن چنین حرفی تعجب دارد! 
 هایی بزند. جمهوری چنین حرف

به حسن  ها حمله: فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین الله آیت 5
اگر کسی تاریخ اسالم را به خوبی  کند می تأکیدو  داند میروحانی را سیاسی 

زمان اما در  .که نقد حکومت معصومین وجود داشته است داند میخوانده باشد 
به من نظر و مشورت دهید و من فوق خطا  فرمود میحکومت حضرت علی )ع( حضرت 

-مرا راهنمایی کنید که جلوی خطا گرفته شود ای گونهحضرت می گویند به  نیستم.
و  کردند میبرخی از اصحاب به پیامبر نقد  ها جنگپیغمبر هم در برخی از زمان در 
این کار به نظر ما درست نیست، اگر وحی است که ما تسلیم هستیم  گفتند می
 .1اگر نظر خود شماست ما آن را قبول ندارم  اما

                                      

یم صحبت آقای میبدی به ا نمودهما در کتاب نقطه بحث عصمت ائمه ع و حتی شیعیان را  0
 نظر حقیر خطاست.
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اش  یدکتر روحانی مراد جد  آقایبه نظر من  الله محسن غرویان دامت برکاته: آیت 2 
. اند گرفتهنیست. آقایان نقد را به معنای نفی و رد  ها آندر این سخنان نقد معصومین به معنای رد 

روحانی این است که از معصومین هم  آقاینقد به معنای پرسشگری است و مراد  که درحالی
 127 پرسید و این نیست که هرچه معصوم بگوید، مردم بگویند، سمعا و طاعتا. شود می

سخنانی از بعضی از مسئوالن مبنی  روزها... این  الله محمد یزدی دامت برکاته: آیت 7
م( و ائمه الله صلیبر جواز نقد پیامبر اعظم ) بار صلوات الله علیهم( شنیده شد که علیه و آله و سل 

دیگر یکی از مسلمات اعتقادی که محل اجماع قاطبه مسلمین و همچنین یکی از 
عقلی،  ازنظر ــ 1 :مذهب حقه تشیع اثناعشری است منکر شده اصول را که ضروری

 3خطاناپذیری کالم خدا روشن است ...  ــ 2پذیر نیست... نقد منطقی بدون وجود معیار نقد امکان
صی فکری در  کنیم میاکیداا توصیه  ــ بعضی از مسئولین از ورود به مسائل اعتقادی و تخص 

 یگرفتارهاتالش خود را به حل مشکالت معیشتی و  اظهارات خویش پرهیز کنند و به جای آن،
گشایی از مسائل و مشکالت  اقتصادی مردم معطوف و آنچه مردم از شماها انتظار دارند، گره

گرهی از کار مردم باز  تنها نهئل اعتقادی و تخصصی که زندگی آنان است، نه اظهارنظر در مسا
 .کند میکه افزون بر مشکالت دنیوی آنان، دین آنان را نیز با مشکل مواجه  کند نمی

این ناآگاهی است وگرنه  کنم میگمان : الله حسن ممدوحی دامت برکاته آیت 8
غلط است اگر پیغمبر  ها حرفاین  .شاید هدفی هم نداشته باشد ولی ناآگاه است

 معصوم نیست اگر معصوم نباشد واجب االتباع نیست
ً
الله  آیت .قابل نقد باشد اصال

زدند،  پیغمبر )ص(( چه کسانی میزمان در  ها حرفممدوحی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این 
 ها یناخیلی حرف زده است.  ها آناظهار داشت: کسانی بودند که الحاد داشتند و قرآن در مذمت 

چه ربطی دارد به  ها آنکردند  کردند و انتقادهای غلط می آمدند آزار و اذیت می می
اگر معصوم  این که پیغمبر قابل انتقاد باشد پیغمبر قابل انتقاد باشد معصوم نیست

 .نباشد که پیغمبر نیست
 .زند را می ها حرفسواد این  آدم بی دار دامت برکاته: زنده الله شیخ مهدی شب آیت 9

تحمل  که قابل شود میکلمات بعضی از بزرگان حکومت ما کلماتی گفته گاهی در 
 کس هیچبرای جامعه شیعه و حوزه علمیه نیست. ما نسبت به عقاید شیعه با 

ها گسترش و قوام  رودربایستی نداریم و انقالب ما برای این است که این ارزش
ست که به مقامات ائمه آشنا نبودند و یا ریگی به کفش نقد ائمه از ناحیه کسانی ا -پیدا کند 

اند. پیامبر معصوم بود. این معنا ندارد که ما عقاید شیعه را  معصوم ها آنداشتند. ائمه که نقد ندارند. 
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ما نسبت به عقاید شیعه با احدی رودربایستی نداریم و اگر بنا مورد هجمه قرار بدهیم. 
 که  طور انهمباشد این مطالب تکرار بشود 

ً
هم شبیه این مطلب نسبت به موال  قبال

 .بر خواهد خاست ها آنامیرالمؤمنین )ع( بیان شده بود، بدانند که حوزه در مقابل 
، به «گزار باشید است که خدمت شده دادهشما باید خدا را شکرگزار باشید که این فرصت به شما »

فقیه به اینجا رسیدید و اال  شما چه جایگاهی داشتید که حاال هر روز درباره  الیتو خاطر عقاید شیعه 
اید. اینکه ما  در حوزه درست درستان را نخوانده شود میکنید؟ معلوم  عقاید شیعه مناقشه می

سواد  گوییم درست درس بخوانید و فقه و اصول خود را درست کنید برای همین است. آدم بی می
 .مان را برای ائمه کف دست گذاشتیمجانزنید؟ ما  زند. این چه حرفی است که می را می ها حرفاین 

: آیات و روایات کثیره داللت بر عصمت و الله محسن اراکی دامت برکاته آیت 15
 «128من یطع الرسول فقد اطاع الله»و آیه  کند میبیت )ع(  خطاناپذیری پیامبر )ص( و اهل

و تفسیر آن،  «129موازین القسطالو نضع »طبق آیه  - داند میخدا  کالم پیامبر را مطلقاا کالم
دروسی را که در جوانی  ظاهراا بیت )ع(( خود میزان قسط و شاخص سنجش هستند.  اهل

بهتر است به سیاست خود بپردازید، وقتی سوادش را اید لذا  اید فراموش کرده خوانده
معیشتی و دنیوی مردم بسیار است، ندارید اعتقادات مردم را رها کنید. مشکالت 

 .شان کار نداشته باشید وقتی علمش را ندارید به مسائل اخروی
، گرفته میپیامبر نیز جنگ صورت زمان : در الله صفایی بوشهری دامت برکاته آیت 11

حجت است؟! بهتر است  ها آنآیا کسانی که در مقابل پیامبر به محاربه برخاستند کالم و رفتار 
نخواهید  جایی بههایش بپردازد. با این روش راه  عدهوقوه مجریه کشور به حل مشکل مردم ریاست 

جمهور بهتر است به وظیفه اصلی خود طبق قانون اساسی بپردازد. این  رئیسبرد. 
اند نیز  ی دادهشماراهایی که به  همانجمهور قابل توجیه نیست.  رئیس های حرفمبانی و 

در هر خانه چند نفر بیکار نشسته و  -به این نوع اندیشه و سخنان اعتراض دارند. 
 .مشکالت اقتصادی نیز فراوان است

به آیات قرآن شریف مراجعه  الله سید محمدرضا مدرسی یزدی دامت برکاته: آیت 16
رسول خدا )ص((، اصالا  کنید! مسلمان کسی است که از هر نظر هم تسلیم خدا باشد و هم تسلیم

چیز از  این مطلب خیلی جالب است که در هیچ -تسلیم رسول خدا بودن یعنی تسلیم خدا بودن
ه و خطایی نداشت. وی ادامه داد:  کسانی بیایند و نقد کردن و مخالفت  وقت آنامور اداره، هیچ زل 
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ست تجویز کنند! در حکومت معصوم )ع( و در مقابل پیامبر اکرم )ص( را که اساس عصمت ا
 جای 

ً
؟ اگر شود میای باعث چنین افکار و سخنانی  است. چه انگیزه تأملواقعا

کسی یک مقدار تعهد داشته یا یک مقدار به مسائل اجتماعی توجه داشته باشد، 
چنین مطلب واضح دینی و مورد قبول عامه ـ چه رسد به اهل فن و متخصصین در 

 باید برد چه  مسائل ـ را زیر سؤال نمی
ً
رسد به اینکه آن را معکوس جلوه دهد! واقعا

ای؟ از جهل است؟  زند؟ به چه انگیزه تحلیل شود. چرا چنین کاری از کسی سر می
هاست؟ عالجش  از عدم تعّهد است؟ از القائات دشمنان است؟ و یا ترکیبی از این

ات آیات و روای همه اینچیست و چگونه باید جبران بشود؟ یک امر واضحی که 
باید به  آن وجود دارد و امری که مورد قبول همه، معکوس جلوه داده شود؟! درباره

گذراند تکرار نکنید و هر چه را که در  مثل این افراد، نصیحت کرد که هر چه دیگران به دهانتان می
 خوانند باور نکنید. گوشتان می

را »م قابل نقدند : پیغمبر و معصومین هالله سید احمد خاتمی دامت برکاته آیت 13
آن »ط در این عرصه توصیف کرده و نوشته است: لسخنی نادرست، شایسته نقد اعتقادی و یک خ

قابل  ها آندادند ولی این به آن معنا نیست که  خلط این است که پیامبر و معصومین اجازه نقد می
الله خاتمی در پایان پیام خود از آنان که تریبون در  آیت«. اند نقدند، به دلیل آنکه، آنان معصوم

اعتقادات حق، مستند و مستدل اسالمی و مذهبی را در مسلخ »دست دارند خواست 
 اهداف سیاسی قربانی نکنند

جمهور  ات رئیس: این روزها در کلمالله محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته آیت 14
مع االسف این تعبیر را نسبت به معصومین )ع( توسعه  .سخنی به این مضمون مطرح و منتشرشده

با  هم آناند و باز تأسف بیشتر اینکه نسبت به وجود مبارک پیامبر اکرم )ص(،  و سرایت داده
که  گونه انهمبه تصریح مفسران شیعه و سنی  -اند استدالل به روایات این معنا را مطرح کرده

مطلق است، وجوب اطاعت رسول و اطاعت اولوالعزم مطلق  وتعالی تبارکوجوب اطاعت خدای 
کسی که وجوب اطاعت مطلقه دارد، بالضروره باید معصوم از خطا و گناه است. 

بگوییم فقط دلیل داریم که این بزرگواران گناه نکردند بلکه باید از  شود نمیباشد، 
گناه معصوم باشند. انتقاد در جایی است که امکان خطا و  هر دو جهت یعنی خطا و

کردند در بیان مسائل دین، نباید مالحظه  تأکیدوی  -اشتباه وجود داشته باشد
جمهور معنای دیگری باشد، اما  ممکن است مقصود اصلی رئیساشخاص و افراد را کنیم. 

صومین )ع(( بر اساس آیات عصمت انبیا و ائمه مع -ظاهر کالم یک مطلب ناصحیح و غلط است
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اثبات است، باالترین درجه عصمت در میان انبیا نیز متعلق به رسول  متعددی از قرآن کریم قابل
مسئله نقد در مورد خداوند متصور نیست، اگر خدا قابل نقد باشد، آن خدا  -اکرم )ص(( است 

 چراکهاطاعت مطلقه ندارد، دیگر خدا نیست. اگر قرار باشد که امام معصوم نقد شود، دیگر لزوم 
و به این دلیل من نباید از تو اطاعت کنم، در این  کنی میگوید تو اشتباه  منتقد به امام معصوم می

مؤمنین در طول تاریخ  -صورت شاهد از بین رفتن اطاعت مطلقه امام معصوم خواهیم بود
بیت )ع( میدان را  لدر مقام نقد انبیا و ائمه معصومین )ع(( نبودند، البته اه گاه هیچ

فردی  برای اظهارنظر افراد باز گذاشتند، اما این به معنای گشودن باب انتقاد نبود.
در این فضا گفته بود که داللت قرآن فقط نسبت به عصمت انبیا و ائمه معصومین 

هایی موجب ایجاد  عصمت از خطا ندارند، بیان چنین حرف ها آن)ع( از خطا است و 
اعتقادی مردم خواهد شد، حوزه وظیفه دارد کالم دین را برای  تزلزل در افکار
 .مردم بیان کند

: عصمت یک دژی که الله سیدهاشم بطحایی گلپایگانی دامت برکاته آیت 15
چنان  وارد آن شود؛ عصمت و عامه و معصوم غیر از عدل است؛ یعنی دژ آن تواند نمی کس هیچ

چنین اظهاراتی یا حاکی از معلومات پایین محکم است که کسی قابل ورود به آن نیست. 
خواهند بگویند اگر من ایراد دارم نعوذبالله به معصومین  ها می است یا شاید برخی

که برخی، حاضرند  شود مین ایراد نیز ایراد بوده است، این سخنان برای ای
 انصافی است. معصومین ما را خراب کنند که این بی

االسالم والمسلمین هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه دامت  حجت 12
اگر در بیان این جمله از سوی گوینده اشتباهی رخ داده است، بهتر است : برکاته

معناست  ود را اعتراف کنند، این بیهر چه زودتر و به صراحت اشتباه بودن گفته خ
ترین جواب این  که کسی که مصون از خطا و اشتباه است را نقد کنیم و این منطقی

و  باشد شده دادهبینیم که اجازه انتقاد به پیامبر )ص(  در هیچ جای قرآن نمی مسئله است.
دارد  تأکید 130ر منکماطیعوا الرسول و اولی االماطیعوا الله و خداوند در قرآن در آیه معروف 

، کسی که کند نمیکه از خدا و رسولش باید اطالعت کنید و در این صورت نقد دیگر معنی پیدا 
بردار است و در دلش هم ناراحتی وجود ندارد و  مؤمن است در برابر فرمان خدا و رسولش فرمان

و نظر پیامبر نقدی دارد، این به این معنی است که او دل به پیامبر نداده است و  فرمان بهکسی که 
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رفتار یک فرد جاهل معیاری بر صحت آن عمل نیست و او را هنوز قبول نکرده است. 
سکوت و تحمل پیامبر خدا )ص( بر یک رفتار هم مالک درستی آن عمل نیست، 

گذاشت. این سخنان در اندیشه  پس این استدالالت مغالطه آمیز را باید کنار
در مکاتب غربی شکل گرفته  ها آنروشنفکرانی دارد که پایه دینی ندارند و تفکر 

شد، به خدا انسان قتی اصل واست نه خدا انسان است و در تفکر این عده اصل 
اعتراض کرد و این مسئله در دوران اصالحات گفته و نوشته شد که  شود میهم 

دار  هیچ پایگاه دیگری ندارد و در فرهنگ دینی ما ریشه حرفی کفرآمیز است،
 نیست.

چرا بعضی : االسالم والمسلمین عبدالحسین خسرو پناه دامت برکاته حجت 17
هدف آنان از  )عج( هستند،زمان ها و روحانیون عمامه به سر در فکر نقد امام  از طلبه

ن دادند، طلبه در کنار تعلیم به این نوع سخنان چیست؟ شهدا برای ماندن انقالب اسالمی خو
اخالق و تهذیب هم اهمیت دهد تا گرفتار مسائلی نشود که بعضی افراد عمامه به سر گرفتار آن 

 شان است. کنند و تنها فرقشان با مردم عادی عمامه که نکردند و نمی ها فعالیتشدند و چه 
: اگر کسی بیاید در یک مالء عامی بگوید که الله سید علی میالنی دامت برکاته آیت 18

پس « این کالم از شماست یا از خداست؟»یک عربی آمد بر پیغمبر اکرم )ص( انتقاد کرد که 
انتقاد کرد بر پیغمبر اکرم )ص(! این حرف است؟ کسی که تحصیل کرده باشد، کسی که  شود می

به حرف آن اعرابی که بعد از واقعه غدیر آمد اعتراض کرد بر  کند میاهل مطالعه باشد، تمسک 
سال »آیه مبارکه  وقت آن« این کالمی که گفتید از خودتان است یا از خدا؟»پیامبر اکرم )ص( که 

انتقاد برای نازل شد و این آدم همان جا هالک شد. این اعتراض بود « واقع به عذابسائل 
گوید؟ نباید جوری حرف بزنیم که  باطل می سنجش حق از باطل بود، مگر معصوم

توجیه کنیم برخورد بعضی صحابه را با پیغمبر اکرم )ص(، نباید جوری حرف بزنیم 
داریم؟ چه جور است  بارانکنید چقدر برف و  که موجب عذاب بشود. هیچ دقت می

؟ باید حواسمان شود میزلزله داریم، عذاب چگونه نازل  بارانکه به عوض برف و 
هایی که کار نکردیم وارد  خواهیم حرف بزنیم و در محدوده جمع کنیم وقتی می را

 نشویم.
االسالم والمسلمین سید محسن محمودی امام جمعه ورامین دامت  حجت 19
 .کنند می: برخی برای این که به اغراض خود برسند، حتی اعتقادات مسلم را قربانی برکاته
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و بیشتر مشکالت فعلی  سالی خشکدلیل  کنیم میدر این بحث اثبات - 85 قطره
و این مطلب را از چهار منظر  باشد میتفکرات جناب دکتر حسن روحانی ایران 

 92.11.9 نماییم میاثبات 

 ص را قبول دارند الله رسولالف: از منظر اهل سنت که 
فقیه  بیت را قبول دارند ولی والیت ب: از منظر علمای سنتی شیعه که والیت اهل 

 را قبول را ندارند
 الیت دیگر قبول دارندو فقیه را مضاف بر د ج: از منظر علمایی که والیت 
د: از منظر دانشگاهیانی که کاری با امور معنوی و علل غیر حسی ندارند و در  

اگر سکوت نماییم ما هم در شدت پیدا کردن  اییمنم میبعدی اثبات  یها قطره
 باشیم. و نزول عذاب دخیل می سالی خشک

ما در کشور فرمودند: ایشان دکتر حسن روحانی  آقایمقدمه: در فیلم منتشرشده از جناب 
هم  وقت آنوقت امام دوازدهم اگر ظهور کرد  معصوم نداریم مگر اینکه یک

داد دیگه باالتر از پیغمبر که در تاریخ  پیغمبر هم اجازه نقد می نقد کرد. شود می
، روبروی پیغمبر شد میکرد یک نفر بلند  نداریم. وقتی پیغمبر یک صحبتی می

م منک؟ این حرفی که  می
َ
 من الله ا

َ
نظر خودت است یا خدا وحی  زنی میگفت: ا

« مّنی»گفت  می که هیچ امر خداست اما اگر« من الله»گفت  کرده است؟ اگر می
حکومت زمان کرد. ما در  گفت قبول ندارم و نقد می می کرد میطرف مقابل انتقاد 

مراجعه  85الی  84 یها قطرهبرای اطالع بیشتر به  -تم-معصوم هم نقد را داریم
که نقد کردن در لغت به معنای: آشکار کردن خوب  نماییم میمقدمتا عرض -نمایید

کردن و رفع ابهام و اشکال  سؤال به خالفاین  از بد و قوت از ضعف است و
 است.

الله ص موجبات دوری برکت  اهل سنت نقد رسول ازنظراثبات اینکه:  الف:
و اگر ادامه  باشد میخداوند و عذاب را به همراه دارد و این تئوری بسیار خطرناک 

مطلب بسیار آشکار  که تمامی ملت دچار عذاب الهی شوند، رود مییابد خوف این 
اگر کسی به خود اجازه دهد پیامبر اسالم ص را نقد کند به پیامبر اسالم است، 
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نیاورده است و این شخص اسباب عذاب را برای خود فراهم آورده است و  ایمان
یکی از دالیل قرآنی بر نزول عذاب بر  چراکه: عذاب دنیا قبل از عذاب آخرتی در راه است

الله را داشته باشد این مطلب  نقد رسول اجازهکار انبیاء بود، حال اگر کسی های گذشته ان امت
خدا مساوی با انکار خداست و انکار خداوند  یندهنماخدا است و انکار  یندهنمامساوی با انکار 

نیست که نقد کننده قانع شود، نقد  گونه اینبر اینکه همیشه  مضافاا غضب خدا را به همراه دارد، 
نقد پیامبر  یهنظر با رسمیت دادن به . آیا داند میرا بر حق و طرف مقابل را باطل  کننده خود

 ص دیگر توقعی است که 
ً
یهود و نصاری بیشتر از گذشته به اسالم حمله  مثال

 پیامبر خودمان را نقد کرد،  توان میکه  کنیم مینکنند؟ وقتی ما خودمان اعالم 
ً
 حتما

نقد پیامبر و قرآن توسط یهود و نصاری و شیطان پرستها به طریق اولی مورد قبول 
یک مسلمان به خود اجازه داد پیامبر را نقد کند و بعد اعالم نماید که من نقد کردم و  اگر است،

اعالم کند که من در اسالم  تواند نمی؟ آیا هر مغرضی شود میچه  بعدازآنجواب معقولی نشنیدم 
یهودی  مثالا بردارم و  خواهم از اسالم دست بل قبولی ندیدم و نقد من جواب داده نشد لذا میچیز قا

چیزی که سلمان رشدی شوم و یا اصالا من خدا را نقد کردم و چیز قابل قبولی ندیدم و ....، 
بود که  گونه ایناو هم پیامبر اسالم را در قالب رمانی نقد نمود، نقد او  مطرح نمود چه بود؟

سلمان  شده مطرحاعالم داشت در بین آیات قرآن کلماتی توسط شیطان القاء شده است با این تز  
بوده است که جواب قانع کننده نشنیده است، لذا  یا کنندهرشدی محکوم نیست بلکه او یک نقد 

د مطرح و مطالب ضد دین را در قالب نق آیند یمبا این تئوری دائماا افراد با اغراض شیطانی 
برند. اگر هم کسی فکر کند با یک  و به اسم آزادی بیان تمام اسالم را زیر سؤال می کنند می

این نظریه در جامعه : کنیم میسؤال  شود میتکذیبیه توسط شخص دیگری کار درست 
 متأسفانهکنیم؟ که کار  چهبسیاری قبول کرده باشند با آنان  بسا چهشده و  مطرح

نقد پیامبر را با دالیل  یهنظر حتی بعضی از افراد این نظریه را تکمیل نمودند و 
اسالمی به خود اجازه دهد که  جامعهلذا طبق نظر اهل سنت: اگر  بیشتری مطرح نمودند،

ها بر آن جامعه عذاب  پیامبر اسالم را نقد کند: آیا خدای پیامبر به طرفداری از پیامبر پاکی
 سالی خشکدلیل است؟ آیا  و مصیبتهای اجتماعی ما بی سالی کخشآیا ؟ کند نمی

دلیل  و امری طبیعی است؟ آیا خداوند بی باشد میقدرت خدا  محدودهو... خارج از 
 چیز همهو البته  سالی خشک منع نموده است و یا اینکهایران رحمت خود را از 

الله را به خود  اجازه نقد رسولگفت کسی که  توان می؟ آیا لشکر خداست تا ما را بیدار نماید
َهوَ یَوَما فرماید:  دارد، مگر قرآن نمی ایمانخدا ص  رسولدهد به  می

ْ
  ینِطُق َعِن ال

َّ
ِإْن ُهَو ِإال
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اگر  -شود میحی وگوید نیست این سخن جز آنچه بد و سخن از روی هوی نمی 131یوَح ی یَوْح 
را نقد کرد باید بگوییم کالم  پیامبر ص وحی نیست و این مساوی ص الله  رسول توان میما بگوییم 

آیا خدا به حمایت ، داند میقرآن کالم پیامبر ص را وحی  چراکهبا انکار قرآن و کالم خداست، 
جهت دچار عذاب شدند؟ آیا  آیا اقوام گذشته بی ؟کند نمیاز رسول خود عذاب نازل 

انسانی پیامبر خدا  تواند میآیا  اب نازل نشود؟ما با خداوند قرابتی داریم که بر ما عذ
اگر احتمال این داده  باشد ولی بتوان در کالم او خدشه وارد کرد و او را نقد نمود؟

 غیر از قرآن را نمی
ً
توان قبول نمود  شود که پیامبر خدا را بتوان نقد کرد پس اوال

تمامی احادیث را نقد کرد  توان میاست نه کالم خدا و  الله رسولچون حدیث کالم 
نعوذبالله  بسا چه چراکهتوان قبول نمود  بعد قرآن را هم نمی مرحلهدر  و قبول نکرد؟

از طرف خداوند است از طرف خدا نباشد، که  پیامبر ص که فرموده این کتاب
الحاقه  سورهو قرآن به این مطلب در  رسول خدا ص مطرح بودهزمان همین مطلب نیز در 

 : فرماید میاشاره دارد و  02الی  00 بین آیات
َ
 َعل

َ
ل وَّ

َ
ْو َتق

َ
اِو یَول

َ
ق

َ ْ
َنا ِمْنُه یَنا َبْعَض اَل

ْ
َخذ

َ َ
ِل َل

 
ْ
َوتِ یِم یِبال

ْ
َطْعَنا ِمْنُه ال

َ
ق

َ
مَّ ل

ُ
َما ِمنْ یِن ث

َ
َحٍد َعْنُه َحاِجِز کَن ف

َ
ها  ای گفته و اگر ]او[ پاره ،َن یْم ِمْن أ

از  یکچ یکردیم و ه گرفتیم سپس رگ قلبش را پاره می بر ما بسته بود دست راستش را سخت می
اهل  ازنظراین تفکر و امثال آن رسیم  شد، لذا به این نتیجه می شما مانع از ]عذاب[ او نمی

پی و پی دی  یها زلزلهو این  باشد میسنت باعث غضب الهی و نزول عذاب 
و در  باشد نمیجهت  و آلودگی هوا و مشکالت معیشتی مردم و.. بی سالی خشک

ْل ُهَو ما تحقق پیدا نموده است:  جامعهانعام در حق  سوره 19 یهآحقیقت به دالیل مختلف 
ُ
ق

 
َ
اِدُر َعل

َ
ق

ْ
ْن  یال

َ
 یأ

َ
 َعل

َ
ْوِق یکْبَعث

َ
اًبا ِمْن ف

َ
ْرُجلِ کْم َعذ

َ
ْو ِمْن َتْحِت أ

َ
ْو کْم أ

َ
ِبَس یْم أ

ْ
ًعا یْم ِش کل

ْر کَق َبْعَض یِذ یَو 
ُ

َس َبْعٍض اْنظ
ْ
ُف اآلْکیْم َبأ ُهْم یَف ُنَصرِّ

َّ
َعل

َ
ُهوَن یاِت ل

َ
ق

ْ
ه کبگو او تواناست ف

گروه گروه به هم اندازد ]و دچار  شماراا یبر شما بفرستد  یتان عذابیر پاهایا از ز یسرتان  یاز باال
ات ]خود[ را گوناگون یگر[ بچشاند بنگر چگونه آی]د یبه بعض شمارااز  یتفرقه سازد[ و عذاب بعض

الله انکار رسول خدا  توبه نمایند. نقد رسول سریعاا ( لذا باید 19ه آنان بفهمند )کباشد  کنیم میان یب
الله ص عذاب و  الله را به همراه دارد و نفرین رسول را به همراه دارد و انکار رسول خدا نفرین رسول

که  کند میرا به همراه دارد: مسلم در صحیح خود به سندش از ابن مسعود نقل  سالی خشک
قریش نافرمانی رسول خدا نمود و از قبول اسالم سرباز زد، پیامبر ص در حق 
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بار خدایا! همانند هفت سال یوسف بر »نفرین کرد و به خداوند عرض کرد:  ها آن
جزیره حجاز را  شبه لیسا خشکدر این هنگام بود که « آنان قحطی بفرست.

خوردند و از شدت گرسنگی و عطش،  رسید که مردار می جایی بهفراگرفت و کار 
 توبه کرد. سریعاا باید  .1کردند آسمان را همانند دود مشاهده می

الله ص و امام معصوم ع موجبات دوری برکات  اثبات اینکه نقد رسول ب:
و... را به همراه دارد از منظر شیعیان سنتی  سالی خشکخداوند و نزول عذاب و 

بیت  والیت اهلاین دسته مطلب بسیار واضح است  ازنظر– فقیه را قبول ندارند که والیت
الیت رسول خدا والیت خداوند است و انکار این و همان والیت رسول خداست 

ه بسال سائل  یهآوالیت موجب عذاب دنیا و آخرت است که در ماجرای شأن نزول 
و نقد امام معصوم مساوی با  با انکار والیت در دنیا قبل از آخرت عذاب واقع شد عذاب

. تنها به یک شود میانکار آنان است و تمامی مطالبی که در بند الف گفتیم در اینجا عیناا تکرار 
در : ابواسحاق نیشابوری در تفسیرش، شأن نزول آیه را نماییم میروایت از منابع اهل سنت اشاره 

. وی کند میباره روایتی را از سفیان بن عیینه نقل  و دراین کند میمورد نعمان بن حارث بیان 
ای از سفیان بن عیینه از تفسیر گفتار خداوند عزوجل و شأن  کننده نویسد: زمانی که سؤال می

است؟ سفیان در  شده نازلسؤال کرد که درباره چه کسی « واقع به عذابسأل سائل »نزول آیه 
پیش از تو درباره این مسئله از من چیزی  کس هیچای از من سؤال کردی که  پاسخ گفت: از مسئله

الله علیهم( که  نپرسیده است. پدرم حکایت کرد برای من از جعفر بن محمد، از پدرانش )سالم
د، آنگاه دست علی چون رسول خدا در غدیر خم بود، مردم را ندا کرده و فراخواند و مردم جمع شدن

این گفتار شیوع پیدا کرد و به شهرها رسید و  ،«من کنت مواله فعلی مواله»را گرفت و فرمود: 
که بر روی شترش سوار  ازجمله به نعمان بن حارث فهری رسید و به نزد رسول خدا ص آمد، درحالی

ه به پیغمبر گفت: یا محمد! تو از بود و تا به پیامبر رسید از شتر خود پیاده شد و شتر را خوابانید، آنگا
ب خداوند ما را امر کردی که شهادت دهیم: جز خداوند معبودی نیست و اینکه تو فرستاده و جان

را قبول کردیم و پذیرفتیم! و تو به ما امر کردی که در پنج نوبت  ها اینب خدایی! و ما جانپیامبر از 
ر نمودی که زکات اموال خود را بدهیم و ما پذیرفتیم! و نماز بخوانیم و ما پذیرفتیم! و تو به ما را ام

تو ما امر کردی که یک ماه روزه بگیریم و ما پذیرفتیم! و تو ما را امر کردی که حج انجام دهیم و ما 

                                      
 (1294/  0: 1042؛ بخاری، 903/  9: 1033)مسلم بن حجاج،  0
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راضی و قانع نشدی تا آنکه دو بازوی پسر عمویت را گرفته و  ها اینبه  ها اینپذیرفتیم! و پس از 
آیا این  .132من کنت مواله فعلی موالهما سروری و آقایی دادی و گفتی:  برافراشتی و او را بر

ب خداوند عزوجل؟ پیامبر ص فرمود: جانب خودت بود و یا از جانکاری که کردی از 
ب خدا بوده است. نعمان بن جانسوگند به آنکه جز او خداوندی نیست، این از 

کان ما یقول  اللهمانگفت:  رفت و می شتر خود می سوی بهحارث، پشت کرد و 
الیم؛ بار پروردگارا اگر  به عذابمحمد حقا فامطر علینا حجاره من السمآء او ائتنا 

، حق است، سنگی از آسمان بر ما ببار و یا آنکه عذاب گوید میآنچه را که محمد 
دردناکی برای ما بفرست. نعمان بن حارث، هنوز به شتر خود نرسیده بود که 

مان بر او زد و آن سنگ بر سرش خورد و از پشتش خارج شد خداوند سنگی از آس
ـ  1 واقع به عذابو او را کشت و خداوند عزوجل این آیه را فرستاد: ـ سأل سآئل 

 عذاب است. مقدمهاین دسته نیز این تئوری  ازنظرپس 
فقیه و  ج: اثبات اینکه تئوری نقد پیامبر و امام معصوم و مخالفت عملی با ولی

فقیه جامع شرایط  بردن امام معصوم با هدف زیر سؤال بردن ولیزیر سؤال 
از منظر شیعیانی که قائل به تشکیل موجبات نزول بال بر آن جامعه را فراهم میاورد، 

والیِت مضافا بر دو بند باال طبق مبانی مورد قبول این دسته، -فقیه هستند الیتو حکومت  دینی 
و مقابله  باشد میبیت و پیامبر و خداوند  فقیِه جامع شرایط، در طول والیت اهل ِی ول

، طبق این نظریه فرد و باشد میبیت  با این والیت مقابله باخدا و رسول و اهل
شخص و شخصیت،  ازلحاظگرد  قرار می موردبررسیفقیه از دو جنبه  شخص ولی

تقدِس الهی  جنبهه به او و این جنبه است ک باشد میآنچه مهم است شخصیت 
، مهم و مقدس بوده و هستند جهت ازایندهد کما اینکه تمامی علماء و مؤمنین  می

ولی فقیه ناقل و حاکی کالم معصوم است و مخافت با او مخالفت با خدا و رسول خدا ص است، 
از  مؤمنحرمت  133المؤمُن اعظُم حرمه من الکعبه: فرماید می مؤمنکه روایت حتی در مورد 

زمانی که به فردی از این حیثیت توهین شود خداوند از او با تمامی توان  و حرمت کعبه باالتر است.

                                      
 (99/  14: 1033)ثعلبی،  0
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ما در جمالت جناب  ،134: ان الله یدافع عن الذین آمنوافرماید میکه قرآن  کند میحمایت 
 شاهد هستیم که در  ائمهالله و  نقد رسول اجازهروحانی  آقای

ً
معصومین را صریحا

بند الف و ب اثبات نمودیم که این تئوری نزول عذاب را به همراه دارد، اما طبق 
 این بحث  قائلین به والیت یدهعق

ً
که جامعه  شده مطرحفقیه در آن کلمات تلویحا

را رهبر انقالب بپردازد که طبق نظر این گروه باز شدن این باب عذاب الهی  نقد به
با سیاستهای تبیین ایشان و این مطلب بسیار روشن است که عملکرد و گفتار  به همراه دارد

ب رهبر انقالب مخالف است مانند جریان برجام و اسالم رحمانی و اعتماد و تکیه بر جانشده از 
مشکالت  خواهند میاز طرح این بحث چه بوده است؟ آیا ایشان هدف غرب و ...، 

عدم به نتیجه رسیدن دولت را بر دوش رهبر انقالب بیندازد؟ آیا هدف این است 
آینده عمده مباحث و عملکرد دولت  های بحثما در  اسالم بیندازد؟ پای بهکه مشکالت را 

نه اسالمی بوده ایشان و عملکردهای  ها تئوری: کنیم میرا بررسی خواهیم نمود و اثبات 
شاید تالش کنند ایشان که  اگرچه ،باشد میفرمایشات رهبر انقالب  است و نه مطابق با

  کنیم میدیگری ادعا کنندو این مطلب نیز واضح است، ما اعالم  گونهکه به 
ً
ما از  مشکالت اوال

 اسالم نیست، 
ً
اسالم را بهتر ایشان روحانی و تیم  آقایهم نیست که  گونه این ثانیا

 فهمیده باشند که اگر به آن عمل نماییم نجات پیدا نموده بودیم 
ً
هم  تاکنون: ثالثا

 و نه چیز دیگری، بله طبق آنچه مشهود اند نمودهبه آنچه اعتقاد دارند عمل ایشان 
و امیدواریم حداقل در آینده به کالم  نمایند میدکتر روحانی همه را نقد  آقای است

سال وقت این ملت با برجام بر باد رفت و تنها مدال  0دیدیم که  فرا دهند،منتقدین گوش 
روحانی در سخنرانی خود این پیام را به جامعه  آقایافتخار برای ما حاصل گردید، بله 

 اعالم 
ً
دادند که ما معصوم در این جامعه نداریم و همه باید نقد شوند و تلویحا

روحانی  آقایکه در بیشتر مسائلی که  رحالیکردند باید رهبر انقالب نقد شوند، د
 ترین بینانه خوشدر ایشان  بینیم ما بویی از اسالم ناب نمی کنند میمطرح کرده و عمل 

شناسند که شریعتی از اسالم شناخت دارد که همه در سخنرانی  می ای گونه بهحالت اسالم را 
دکتر  آقای های صحبتبجای اینکه به عالمی برجسته باشد به ایشان دیدیم که استناد ایشان 

شناس است؟ اصالا شریعتی خوب آیا کالم او مورد استناد  شریعتی بود، آیا شریعتی یک اسالم
بیت ع و قرآن؟ اینجا الزم است به این سؤال پاسخ دهیم  است و یا کالم علمای ما و یا کالم اهل
جواب این است  روحانی موضع نگرفتند؟ آقایمقابل چرا رهبر انقالب دامت برکاته در 

دار حفظ و صیانت از خدا و ائمه معصومین، ولی فقیه است که در جریان  پرچمکه 
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ه و إنا  یتعال: بسمه گیری را دیدیم که امام ره فرمودند سلمان رشدی این موضع إنا للَّ
که « آیات شیطانی»ؤلف کتاب م رسانم یمبه اطالع مسلمانان غیور سراسر جهان  - راجعونإلیه 

علیه اسالم و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشرشده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای 
تا در هر نقطه که آنان را  خواهم یماز مسلمانان غیور . باشند میآن، محکوم به اعدام 

 یافتند، 
ً
را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرئت نکند به مقدسات مسلمین  ها آن سریعا

 اگر 
ً
ه. ضمنا

َّ
توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاء الل

کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم 
ه و برکاته علیکم سالموال  .معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد بهمن  25 .و رحمة اللَّ

از دفتر امام صادر شد به این صورت: بسمه  ای یهاطالع 1912بهمن  29و در تاریخ  -1912
گروهی استعماری خارجی به دروغ به مسئولین نظام جمهوری اسالمی نسبت  یها رسانه تعالی

. امام گردد میکه اگر نویسنده کتاب آیات شیطانی توبه کند حکم اعدام درباره او لغو  دهند یم
ه -خمینی سلمان رشدی اگر توبه . گردد میاین موضوع صد در صد تکذیب  :فرمودند -مد  ظل 

و مال تمامی هّم خود  جانباگردد، بر هر مسلمان واجب است  هم آنکند و زاهد زم
اگر غیرمسلمانی  :. حضرت امام اضافه کردندبه َدرک واصل گرداند را به کار گیرد تا او را

تر از مسلمانان او را  از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریع
 خواهد میاعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل 

و یا در جریان اوشین نیز  khamenei.irسند  .جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند عنوان به
جریانی مشابه وجود دارد، ما در برابر واکنش رهبر انقالب نیز به جریانات ضد اسالمی مانند جریان 

ری جونز نیز از رهبر انقالب دامت برکاته مسائلی  اما این مسئله  ایم یدهدقرآن سوزی توسط ت 
فقیه( با  هدف زیر سؤال بردن والیت )زیر سؤال بردن پیامبر خدا و ائمه معصومین با

فرق دارد، در اینجا هدِف اصلی خوِد ولِی فقیه است، لذا در این  مسئلهامثال آن 
لذا الزم است علما و حوزه و  مقام برای دفاع از حریم والیت باید دیگران اقدام نمایند

ضرت علی ع را در تاریخ زمانی که حعلمیه و طالب واکنش الزم را نشان داده کما اینکه 
 اجازهاگر ما نکته مهم دیگر:  .نمودند میبردند یاران او اقدام به دفاع  زیر سؤال می

روحانی را  آقاینقد امام معصوم را داریم و نقد مفید است ما تمامی افکار و رفتار 
روحانی ما را به  آقایقرار دهیم و این مطلب چیزی است که خود  موردبررسیباید 
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نقد  توانیم میروحانی من الله نیست پس ما  آقاید، کالم و افعال آن دعوت نمودن
، ما تا اینجا از سه منظر دینی اثبات نمودیم که تئوری فکری کنیم و رد نماییم و قبول ننماییم

کلمات توبه کرده و  گونه ازاینروحانی مردود بوده و طبق مبانی مورد قبول این سه دسته باید  آقای
توجه دست  قابل یا ثمرهما به هدف و  جامعهاال شرایط نزول بال برای ما فراهم آمده است و 

 نخواهد یافت.
روحانی بسیار خطرناک بوده و  آقایدانشگاه تئوری فکری  ازنظرد: اثبات اینکه 
علمی نیز  ازلحاظ :باشد نمیموجود برای فردای ملت فراهم  یهروهیچ راه نجاتی با 
روحانی برای جامعه ما همان چیزی را به دنبال خواهد داشت که عمل  آقایدستاوردهای فردای 

روحانی معامله  آقایعملکرد دیروز روحانی برای امروز ما به همراه داشته است،  آقایدیروز 
را به همراه داشت؛ زمان با غرب بود که این معامله تنها برای ما از دست دادن 

چرخید نیز متوقف شد حال در  برطرف نشد و چرخ سانتریفوژ ما که می تحریمی
؟ و ما امثال این مطلب را در شود میفردای پیش رو چه چیزهایی متوقف 

 دکتر روحانی نیز شاهد بوده و هستیم. آقایدانشجویان در مقابل  های سخنرانی
اعتمادی به  ،لمافراد مذهبی و دانشگاهِی عاایران  جامعهگیریم در  نتیجه می پس

اعتماد دارند که از مذهب و علم ایشان به  کسانی تنها روحانی ندارند و آقای
 .دانند نمیبهره هستند و یا بی اطالعند و جریانات را  بی

 

نقد سخنان دکتر روحانی در باره نقد امام معصوم، به همراه کلماتی چند -82 قطره
زمان از سید حسن اقا میری در انکار نمودن و منتفی بودن حکم قصاص در این 

92.11.15 

ما در کشور فرمودند: ایشان دکتر حسن روحانی  آقایمقدمه در فیلم منتشرشده از جناب 
هم  وقت آنوقت امام دوازدهم اگر ظهور کرد  معصوم نداریم مگر اینکه یک

داد دیگه باالتر از پیغمبر که در تاریخ  پیغمبر هم اجازه نقد می نقد کرد. شود می
، روبروی پیغمبر شد میکرد یک نفر بلند  نداریم. وقتی پیغمبر یک صحبتی می

م منک؟ این ح می
َ
 من الله ا

َ
نظر خودت است یا خدا وحی  زنی میرفی که گفت: ا

« مّنی»گفت  که هیچ امر خداست اما اگر می« من الله»گفت  کرده است؟ اگر می
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حکومت زمان کرد. ما در  گفت قبول ندارم و نقد می می کرد میطرف مقابل انتقاد 
 -معصوم هم نقد را داریم

ا در نشر معارف شیعی باز دکتر حسن روحانی که باب جدیدی ر  آقایضمن تشکر از جناب 
تا بتوانیم از این طریق به  کنیم میهمین سخنان  نقد بهنمودند ما هم طبق فرمایشات شما اقدام 

 مسیر صحیح رهنمون گردیم:
الله عرض نموده باشد: ام  در کجای تاریخ آمده است که کسی به رسولسؤال:  1

تو( و بعد رسول گرامی من الله ام منک )این سخن از طرف خداست و یا از طرف 
ما در جریان نزول عذاب بر آن شخص بعد از غدیر خم در  اسالم فرموده باشد منی؟

و پیامبر فرمودند از طرف خدا و  ؟داریم که گفت والیت علی ع از طرف خداست و یا از طرف تو تاریخ
  015به عذابسال سائل  بعد آن شخص که قبول نکرد عذاب نازل شد درشان نزول

الله توسط هر شخصی  رسول گرامی اسالم ص در منظر رسولزمان در  آنچهقرار باشد هر  اگر 6
الله ص بسیاری هم به  رسولزمان در انجام گرفته باشد برای ما مالک عمل باشد، خوب 

 از صحابه هم بودند، خوب در این صورت ما باید  پیامبر ص توهین می
ً
کردند و اتفاقا

 قبول است؟ آیا از طرف یک مسلمان این مطلب قابلم صادر کنیم جواز توهین به پیامبر را ه
016 

ب مخاطبین پیامبر ص پذیرفته باشد که کسی سؤال کند که این مطلب جاناگر این سؤال از  3
در مقابل تمامی احادیث شیعه ب خودت، امروز بنده جانب خداست و یا از جانرا که میگویی از 

الله ص از طرف خدا بوده و یا  که این سخن رسول دهم میو سنی این سؤال را قرار 
ب خدا بوده جانالله ص بوده است و تا اثبات نشود حدیث از  از طرف خود رسول

، سؤال: آیا عالمی هست که بتواند اثبات نماید که تمامی احادیث پذیرم است آن را نمی
با دلیل عام قرآنی اثبات شود که ب خدا بوده و ما مأمور به پذیرش آن هستیم و اگر جانالله از  رسول

اجب التبعیت است آیا دیگر جای این دارد که ما اجازه دهیم که و ب خداست جانالله از  کالم رسول
کالم رسول خدا را نقد کنیم و این سؤال را مطرح نماییم که کالم رسول خدا من الله است و یا از 

 الله ص است؟ ب رسولجان
، یعنی حدیث را واجب دانند میرا واجب التبعیت  الله شیعه و سنی قول رسول 4

الله خدشه وارد کرد و  در کالم رسول توان می، پس این تئوری که دانند میالتبعیت 
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ما در بین مسلمانان چنین چیزی را  آن کالم را نقد کرد مربوط به چه تفکری است؟
عمل نماییم،  الله چیزی بیان داستند باید قبول کرده و سابقه نداریم، اگر رسول

 دهند. و اجازه نقد نمی دانند میحتی خوارج هم قول پیامبر ص را حجت 
گیرد؟ زمانی که احتمال دهیم او قول  نقد یک شخصیت چه زمانی صورت می 5

احتمال  تواند می، سؤال این است آیا کسی باشد میو یا فرمان او اشتباه و یا ضعیف 
و یا در میان امت کسی وجود دارد که بهتر از دهد کالم و یا فعل پیامبر اشتباه است 

 او ص سخن گوید و بهتر از او ص عمل نماید؟
آیا احتمال اشتباه اجازه داریم او را نقد نماییم،  کند میاگر ما احتمال دهیم پیامبر اشتباه  2

اگر  برد؟ خدا را زیر سؤال نمی و ارتباط با الله رسول بودِن  پیامبرِ ، پیامبر ص در کالِم 
اگر کسی در ادعای پیامبر بودن پیامبر احتمال اشتباه وجود دارد دیگر پیامبر خدا نیست، 

اگر کسی هم معجزه را دلیل بر نبوت بیاورد و او جواب دهد معجزه  نقد وارد کند چه باید کرد؟
 نبوده است بلکه از قدرت باالی روح و نفس پیامبر ص بوده است چه باید گفت؟ و این مطلب را

 .اند گفته
ی که از پیامبر چیز  همهاگر احتمال اشتباه در پیامبر اسالم ص وجود دارد، در  7

به ما رسیده است احتمال اشتباه وجود دارد و یکی از چیزهایی که از وجود نازنین 
کننده همان احتمال را در مورد قرآن مطرح  ، سؤالپیامبر به ما رسیده است قرآن است

گوید محمد ص آن را آورده و بعد گفته از  من نقد دارم در مورد قرآن: او میگوید  نماید و می می
با این ترتیب قرآن  وقت آنب خداست من به دالیل مختلف میگویم شاید از طرف خدا نباشد، جان

 ؟رود نمیزیر سؤال 
جاهلیت در معرض رسول خدا گفته باشد: َا من الله ام منک، سؤال زمان فرضاا یک نفر در  8

 این است من 
ً
نادان و جاهلی است را انسان چرا بیایم آن عرب جاهلی را که مطمئنا

در  که الله کسانی را مالک قرار ندهم حتی چرا در بین صحابه رسول مالک خود قرار دهم؟
آیا هر عملی که ل صحابه برای ما حجت است؟ شد؟ آیا عم بلند نمیایشان الله صد محضر رسول

خوب بعضی هم دندان  ؟باشد میشده برای ما حجت  پیامبر خدا ص انجامزمان در 
 پیامبر ص را شکستند.

از رسول  تر درستاگر کسی در امت اسالم پیدا شود که بتواند رسول خدا را نقد نماید و حرفی  9
چرا ما از خدا ص بزند چرا رسول خدا ص واجب التبعیه باشد؟ چرا آن شخص دیگر باالتر نباشد؟ 

 رسول خدا تبعیت نماییم؟
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اگر پیامبر را نقد کردیم و پیامبر فرض کنیم ما اجازه نقد پیامبر ص را داشته باشیم:  15
الله  جواب داد ولی ما قانع نشدیم در اینجا تکلیف چیست؟ آیا منجر به انکار رسول

 ؟شود نمیص 
فرض کنیم پیامبر مطلبی فرمودند و شخص سؤال کرد: ا من الله ام منک  11

ست( )آیا از طرف خدا است و یا خود شما(، بعد پیامبر فرمود منی )از طرف خودم ا 
قرار  موردبررسیآیا در اینجا قول پیامبر باید تبعیت شود و یا ما باید آن کالم را 

؟ یما ننمودهاگر بخواهیم و بررسی کنیم و بعد قبول ننماییم در اینجا مخالف قرآن عمل  دهیم؟
نماید و آیات  چون و چرا و بدون بررسی از رسول خدا دعوت می قرآن ما را به تبعیت بی چراکه

 َوَربِّ  -137اطیعوا الله و اطیعوا الرسولدی در اینجا وجود دارد: مانند زیا
َ

ال
َ

  کف
َ

ْؤِمُنوَن یال
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در بین تمامی ادیان الهی اثبات شده است که وقتی پیامبرشان چیزی فرمود واجب التبعیه  16
که  کنیم میما زمانی قول پیامبر را قبول  اند نگفتهاز ادیان الهی  کدام هیچو  باشد می

 از طرف خدا باشد و اگر از طرف خدا نبود باید بررسی کنیم.
فرض کنیم پیامبر خدا کالمی را فرمودند و بعد کسی سؤال کرد َا من الله ام منک و بعد  13

ی، این کالم از  ن  ، بعد بین پیامبر و آن شخص بحث باشد میب خود من جانپیامبر خدا فرمودند م 
ده که نظاره کننده هستم و نفهمیدم حق با چه کسی است، در اینجا نتیجه ماند و بن شد و بحث بی

 باید چه کنم؟
روحانی درست باشد که ما معصوم نداریم و همه را باید نقد  آقایاگر کالم  14

نقد نمود؟ جواب مثبت است،  توان می شمارا، آیا همین کالم کنیم میکرد، سؤال 
توان  گیریم که بعضی از کلمات را نمی و نتیجه می کنیم میلذا ما این کالم را نقد 

روحانی خود را معصوم بداند، که در این  آقاینقد کرد و معصوم داریم، مگر اینکه 
باید نقد  بازهماجب التبعیت است که در این صورت و نقد نمود  توان نمیصورت 

 معصوم هم باید نقد شود. فرمایند میکنیم چون 
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د ما در جامعه معصوم نداریم و همه را باید نقد کرد مگر جایی که کالم روحانی فرمودن آقای 15
ما  چراکهروند،  با این معیار آیا تمامی فقها و مجتهدین زیر سؤال نمیمن الله باشد: 

، این رساله را دهیم میمراجع همین سؤال را قرار  یها رسالهدر مقابل تمامی 
را نقد نمود و باب تقلید  ها رسالهتمامی  وانت میجواب منفی است، پس  معصوم نوشته است؟

 کالم تمامی علماء را نیز تعطیل نمود. توان میین منوال باهماز علماء را تعطیل نمود، 
التبیعه واجب  (بیت ع یعنی تنها کالم خدا و اهل)اگر تنها کالم معصوم  12

نباید تبعیت  کس هیچاین حرف این است که در این جامعه از کالم  الزمهباشد، 
و آنچه  در این جامعه ما معصوم نداریم و کالم همه باید نقد شود چراکهکنیم، 

و اهل توحید، گفتمان بین مسیحیت و یهود و اسالم،  ها یسمآتئدر بین گفتمان بین  ایم یدهد
و ایران گفتمان بین فرق مختلف اسالم، گفتمان بین فرق انحرافی، گفتمان بین چپ و راست در 

، لذا در وضعیت  کنونی  جامعه نیز اند یدهنرسبه نتیجه  گاه هیچ تاکنونها  بین تمامی گفتمان
به عمل و راه مشخصی برسیم و باید در بی تکلیفی بمانیم، مضافاا بر اینکه اگر بتوان در  توانیم نمی

برسیم و در بی  به نتیجه توانیم نمینیز زمان هنگام ظهور نیز امام معصوم را نقد نماییم در آن 
 مانیم. تکلیفی همیشه باقی می

نقد نمود حتی معصوم را سؤال می کینم چرا خدا  توان میرا  چیز همهاگر  17
نقد کرد کما اینکه ابلیس فرمان خدا را نقد  توان میاستثناء باشد، خوب خدا را هم 

که خدا فرمان داده است به آدم سجده  کند میکرد و کشف نمود که خدا اشتباه 
 .کند میکند و ابلیس به کالم خودش عمل نمود و گفت خدا اشتباه 

چرا قرآن را نقد  کنیم مینقد نمود حتی امام معصوم را سؤال  توان میرا  چیز همهاگر  18
توانستیم پیدا کنیم، زمان نکنیم، شاید ما کتابی بهتر از قرآن را برای زندگی این 

ایشان متن زیر کلمات حسن آقا میری است که  اینکه خیلی اقدام به این مطلب نمودند کما
دکتر روحانی هستند و از این دست مطالب بسیار  آقایهای خانم ابتکار معاون جناب  از منبری

قصاص با فطرت نمی سازه، همه میگن )قصاص( نکنیم؛ چون متن سخنان: -دارند
(... تو این اآلنپیامبر بوده، نه زمان سخه برای این نسخه مال تو نیست. )این ن

در جامعه  ،تو تخته از زیر پای کسی نکش ،تو قاتل نشو .جامعه، بخشش واجبه
زدند،  به همبخشش حیاته. آمدند بعد از پیامبر چی کار کردند؟ نظم این قرآن را 

 دانیم نمیقرآن از کجا شروع کرده است، کجا ختم کرده است،  دانیم نمییعنی ما 
چهارم  نسخه ؟سوم چیست نسخه ؟دوم چیست نسخهاول چیست؟  نسخه
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گفت لکل مقاٍل  ،ها هم از بین رفته است توضیحات پیامبر از بین رفته است، شأن نزول چیست؟
بفهمیم، فهم  توانیم نمیمقام، هر صحبتی جایی دارد اگر صحبت را در جای خودش ندانیم اصالا 

امیه و  ی درست شده است این قرآنی که دست ماست، بنیبابا یک قرآن. شود نمی
با این حکومت کردند، آن قرآنی که حضرت امیر جمع کرد  صدسالعباس پان بنی

شد با آن از  فت و لیس کنی، نمیشد با آن لِ  خورد، چون نمی که بدرد کسی نمی
  مردم بار بکشی، نمی گرده

ً
شد هوی و هوس را باهاش خالی کنی، آن قرآن واقعا

راه علی را برود. آن قرآن که  خواهد میخورد و کسی که  به درد کسی غیر علی نمی
خواهیم.  ازش سو استفاده کرد، برای همین گفتند: ما آن را نمی شود نمی

هم پاک کردیم، شماره  ها را زدیم، شماره صفحه به همبرداشتیم نظم آیات را 
گوید و فی القصاص  می چندم است مرحله دانیم نمیها را هم پاک کردیم،  نسخه

گوید و فی القصاص حیات کی؟ کجا؟ در کدام جامعه؟ در  حیات خب راست می
خیلی بد  کشتند، قصاص حیات است؟ ببینید ای که صد تا را بجای یک نفر می جامعه

هایی که حضرت آدم  آن هست را اصالا بهش توجه نکردیم، درسهایی که در قر  است که ما درس
های آدم را  داستان بچه ،140الحقبابنی آدم  نبأعلیهم  آتلو  فرماید میبه ما داده است 

کاری برای تقرب به پروردگار انجام دادند اما از یکی پذیرفته شد و  هرکدامبگو هنگامی که ایشان بر 
از دیگری پذیرفته نشد، برادری که عملش مردود شده بود به برادر دیگر گفت به خدا سوگند تو را 

پذیرد اگر تو  خواهم کشت برادر دیگر گفت من چه گناهی دارم زیرا خدا تنها از پرهیزگاران می
کنم  ، من دست دراز نمی141ما انا بباسط یدی الیکبرای اینکه مرا بکشی دستت را دراز بکنی 

خواهم قاتل بشوم. حاج آقا خود قران گفته است، عزیزم این را کجا  من نمی چراکهبرای کشتن تو، 
گوید قصاص، حیات است برای  عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان میگفته است؟ 

برای آن جامعه که در مقابل  ،کند مین نعمت ای که کفرا ط برای جامعهنَح ُم  جامعه
ای که با مکارم اخالق رشد کرده  جامعه کشد حیات است اما یک نفر صد نفر را می

 است 
ً
در آن جامعه باید بخشید، فقط باید بخشید، چرا؟ چون تو قاتل نشو،  قطعا

من  هابیل به قابیل گفت من قاتل بشو نیستم ولو تو مرا بکشی من قاتل نخواهم شد
گوید تو  المیزان می در خواهم قاتل باشم فقط باید بخشیدعالمه طباطبایی نمی

کشد در آن  ای که کِف دّره است، برای یک نفر صد نفر را می منحط، جامعه جامعه
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امام حسین بزرگ شده است امام  روضهای که پای  ، جامعهجامعه قصاص حیات است
در این جامعه ای که پای این حسین گریه کرده است،  حسینی که حر را بخشیده است، جامعه

شوی قاتل که در این جامعه بخشش حیات است،  خب تو می ؟قصاص حیات است
ای  ای که پیغمبر داد مال جامعه آن نسخه بخشش واجب است، بخشش قصاص است.

، نه برای خودش، می گویم: بابا قرآن کشتند میکه صد تا را  هایی آنند، مال داد که قاتل بود
است، ولی این آیه مال کجا آمده است؟ مال کدام جامعه؟ کدام مرحله است؟ از وسط داستان 

ها برداشتیم بدون شماره صفحه بدون اینکه  ای از وسط این برگه ی را گرفتیم یک نسخهچیز یک
قرآن توضیح دارد، آیه قرآن  یهآب گوییم: آقا آیه قرآن است دیگر. ُخ  د میدر مرحله چند است. بع

تفسیر دارد، آیه قرآن شأن نزول دارد، آیه قرآن توضیح پیامبر باهاش است، اگر نباشد چی؟ نباشد 
کنی بهش، این نسخه مال تو  عمل توانی نمیبگوییم حکم خداست، باید احتیاط کنی،  توانیم نمی

خوانی، تویی که کمیل  ه صحیفه سجادیه داری، تویی که ابوحمزه ثمالی میتویی ک، نبوده
البالغه هستی، این حکم مال تو  نهج سفرهاین جوری باشی تو، تویی که پای  توانی نمیخوانی،  می

مخاطب این آیه تویی،  کنیم میزدیم داستان قرآن را، معلوم نیست، فکر  به همنیست، ولی چون 
چون توضیحات پیامبر نیست، چون  -این جوری باشی  توانی نمیمخاطب تو نیستی، 

است، شده ابزار دست  جداشدهبیت  خورده است، چون از اهل به همنظمش 
سازد با فطرت،  داعش که به اسم این آدم بکشد، مگر قصاص نیست، خب نمی

خوان  گویند: نکنیم این کار را. چون این نسخه مال تویی نیست که روضه همه می
اش نشسته بود با چکمه، امام  امام حسین، شمر روی سینه ،مام حسین هستیا

گوید  ، پاشو برو، نمیکنم میگوید به مادرم فاطمه شفاعتت  حسین بهش می
با ضمن پوزش ما نقد  -.کند نمیدستت خشک شود، خانم زینب آن بابا را نفرینش 

 -یما دادهیژه نامه انجام واین مطالب در ضمن چند سخنرانی 

 ادامهو  92.11.58ها در تاریخ  و برف بارانچند نکته در رابطه  -87 قطره
دیگر،  یا مقولهو برف  باراناست و بارش  یا مقوله سالی خشک، سالی خشک

 92.11.16 و گاهی با یخ زدگی شود میخشک  آبگاهی درخت با عدم 

از  یا شبهترین  و با کوچک باشد میبسیار کم سواد  آب حوزهما در  جامعه متأسفانه 1
 یما بودهپیش تاز بشریت  آبعلوم مربوط به  حوزهکه ما ایرانیان در  ، درحالیشود میمیدان خارج 
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الناس فکر  عوام در این تاریخ است که بارانین جریان برف و هم آن نمونه...،  اکنون همولی 
نداریم و یا حتی اینکه  آبوجود ندارد و یا دیگر ما مشکل  سالی خشکدیگر  کنند می

 گذشته کمتر شده است. های سالنسبت به  سالی خشک
 19 یهآ( اعالم نمودیم در الگوی نزول عذاب هستیم و 21 قطرهما در پیرامون بحث ربا ) 6
مراجعه  21و  23 یها قطرهتوانید به  ما تحقق پیدا نموده است که می جامعهانعام در حق  سوره

، در لسان روایی غیرمنتظره را مطرح نموده بودیم بارانسرما و نمایید و در قبل نیز بحث 
 باشد میمطرح  موقع( بی باران -ضربه زننده باران -بد بارانَمَطُر السوء ) عنوان بهما 

در علوم به این مطلب اشاره شده است و  باشد میکه در بعضی از متونی که از انبیاء در دستان ما 
های مخرب کشاورزی  از آفت یکی آنکشاورزی نیز جابجایی گرما و سرما در زمست

شاهد هوای گرم بودیم که بعضی از درختان نیز شکوفه  31در ابتدای زمستان سال  ،باشد می
که اینجا مطرح است  ، سؤالیداند میآمده خدا  ها آندادند و حال با این سرما و برف چه بر سر 

هجوم این هوای سرد و بارش برف برای باغدار ما مفید بوده و یا اینکه این اینکه: 
 بر 

ً
کشاورز ما ضرری دو چندان را  جامعهبرای  سالی خشکهوای سرد و برف مضافا
این برف و سرمای بعد از گرمای اوایل  این است: ما یدهعق به همراه داشته است؟

مضاف بر عذاب گذشته است که باید منتظر باشیم تأثیر آن را بر زمستان عذابی 
باغداری ببینیم که چه تأثیری بر محصوالت کشاورزی داشته است؟ خبرهایی از 
قبیل سرمازدگی و یخ زدگی درختان، خشک شدن درختان از سرما، از بین رفتن 

 محصوالت درختان...
وایل زمستان عذاب نباشد و برای ما منفعت که این سرما بعد از گرمای ا کنیم میما فرض  3

شد؟ بحث  برطرفایران  سالی خشکآیا با این نزوالت داشته باشد: سؤال این است که: 
و برف نبوده و نیست، بحث ما بر سر  بارانما بر سر نزول و یا عدم نزول 

نظیر  سال گذشته بی 12در ایران  سالی خشکمطمئناا  و عذاب الهی است، سالی خشک
 سالی خشکاین است که هم زمان از عجایب این بوده و هست و مطمئن باشید 

نظیر  که زیان زننده باشد بی سالی خشکنظیر بوده و هم برف و سرما در دل  بی
سابقه قرار داشته باشد آنگاه از  بی سالی خشک، یعنی کشوری که در باشد می

 سالی خشکبه یک معنی محصول کشاورزی با  بیند،سرما و برف هم ضرری مضاعف ب
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ترین و  در وحشتناککه  یما گفتهتقلیل یابد و مقدار دیگری نیز با سرما از بین رود و بارها 
در زمان آن به مرور  یها نمونهایم که  ترین وقایع اقلیمی بشریت واردشده ثبات بی

ها که برای همه آشکار شد گرمی هوا در  ثباتی یکی از این بی ،باشد میحال آشکار شدن 
درختان  ثمرهو از بین رفتن  بعدازآنابتدای زمستان و شکوفه دادن بعضی از درختان و سرما و برف 

 .باشد می
 سالی خشکو بیرون رفت از  سالی خشکمعیار باید توجه داشته باشیم که:  4

 چیست؟
متناسب برف و  صورت بهاییز، زمستان و بهار ماه سال یعنی پ 9در  الف: اگر

که این مطلب مشهود همگان است،  ایم شده واقع سالی خشکنداشته باشیم در  باران
سال گذشته کم  12مهر، آبان، آذر، دی در طول  یها ماهدر  31در سال  بارانمقدار ریزش 

 ؟شود میماه آینده چه  9بوده و باید ببینیم در این  ینتر  باران
اگر مقدار نزوالت آسمانی و مقدار مصرف ما متناسب نباشد ما در  ب:
هستیم و این روند در  سالی خشکست در ها ماسالکه طبق این معیار  قرار داریم سالی خشک

است برای  پیداکردهسرعت بیشتری  سالی خشکامسال شدت یافته است، یعنی شیب نموداری 
گاهی از این مطلب ما باید: مقدار  د نیاز روزانه مردم را حساب کنیم که میانگین مقدار نیاز مور  آبآ

 شود میضرب شود که  919میلیارد لیتر که این عدد را باید در  11 شود میمیلیون ایرانی در روز  14
ها و حیوانات  ها و دشت مورد نیاز جنگل آبدر طول یک سال، باید مقدار ایران مورد نیاز مردم  آب

سازی نیز حساب شود و نیز  مورد نیاز صنعت و کشاورزی و خانه آبدار نیز حساب شود، باید مق
آیا ما مورد به دست آید، سؤال این است  آبنیز حساب شود تا مقدار  آبمقدار تبخیر و هدر رفت 

 ؟ جواب مطمئناا منفی است.به این اندازه نزوالت آسمانی داشته و داریم
و رودها و  ها یاچهدر ها و  و قنات ها چاهزدایی و خشک شدن  اگر روند بیابان ج:

به  سالی خشکاین است که  نشانهما با این نزوالت متوقف شده باشد  یها رودخانه
رو به  سالی خشکثبوت رسیده و شدت پیدا نکرده است در غیر این صورت روند 

 روند خشکی کنترل میابد و 97آیا در سال : کنیم میبا این معیار سؤال  افزایش است،
و  تر خشک ها یاچهدر ، تر خالیزیرزمینی  یها سفرهبا شدت بیشتری  بازهمیا اینکه 

باید منتظر باشیم و ببینیم آنچه ما میگوییم این است که با روال  ؟شوند می تر عمیق ها چاه
تابستان از  سالی خشکدر انتظار است،  جا همهو  چیز همهگذشته خشکی بیشتری در 

 خشکی پاییز و زمستان و بهار است.
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پایین  سالی خشکیکی از معیارهای خوب برای سنجش ادامه و یا عدم روند  د:
 ها چاهشدن  تر یقعمشاهد  32آیا ما در سال  ،باشد می ها چاهشدن  تر یقعمو  آبرفتن 

، آیا باشد می آبرفتن  تر یینپاو  ها چاهشدن  تر یقعمنخواهیم بود؟ آنچه ما میگوییم 
 توانند برای کشاورزی چاه جدید حفر کنند؟ کشاورزان می

دیگر  یا مقولهو برف  بارانهست و نزوالت آسمانی  یا مقوله سالی خشک 5
 عظیمی هستیم. سالی خشکنزوالت آسمانی داریم ولی در  اکنون هماست، 

که ما در بحث ربا و نقد امام معصوم و گناه  باشد میو نزول عذاب دو مقوله  بارانبارش  2
ما در الگوی نزول عذاب است حال این عذاب گاهی در  جامعهکه  یما نمودهمطرح 

، گاهی باشد میمختلف  های بیماریو آلودگی هوا و ریزگرد و  بارانقالب عدم نزول 
ن هوای سرد و از بین رفت توده چندروزهسرما و برف و مشکالت هجوم  واسطه به

، آیا گرمی زمستان باشد میناشی از آن  های یخرابکشاورزی و جاری شدن سیل و 
و برف برای کشاورز مفید  باران باره یکهجوم  بعدازآنو شکوفه دادن درخت و 

سرما  واسطه بهو گاهی  شود میخشک  آباست یا خیر؟ گاهی درخت به علت نبود 
 .شود میو یخ زدگی خشک 

شده و مقدار فصول سرد کمتر شده و در  تر گرمکم شده و هوا  باراننزوالت آسمانی برف و  7
آیا با بارش شدت یافته است، سؤال این است  آبعوض گرما بیشتر شده است و مقدار تبخیر 

 های سالها و  صدمات ماه کنترل شده است؟ سالی خشکحتی  بارانمقدار برف و 
گذشته را چگونه جبران کنیم؟ چقدر از این نزوالت در چند روز آینده دوباره با گرمای شدید هوا 

 مفید خواند داشت؟ ثمره؟ چقدر از این نزوالت آسمانی برای ما شود میتبخیر 
میلیون ایرانی  85با مقدار احتیاج  بارانمقدار نزوالت آسمانی برف و  هرچقدر 8

 قرار داریم. سالی خشکر باشد همان مقدار در تناسب نداشته باشد و کمت
آمد و لذا  بارانمربوط به شهر نیست که بگوییم شهر  سالی خشکباید بدانیم  9

و برف و باد در شهر باعث بروز مشکالت آلودگی هوا و  بارانکه عدم  اگرچه نیست سالی خشک
، این روستا است که باشد میمربوط به روستاها  سالی خشکاصل در ولی  شود می... 

، بار مردم را تأمین کند پوشاک و میوه و تره یهاولداشته باشد تا غذا و مواد  آبباید 
 مردم روستانشین را تأمین شده است؟ 32مورد نیاز سال  آبها  سؤال این است آیا با این بارش
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 شده نازلو برف متناسب  بارانفرض کنیم تمامی روستاهای غربی کشور  15
شده  آنچه در تاریخ دیده ؟شود میشرقی کشور چه  یمهنباشد، سؤال این است تکلیف 

و نقاطی که  شود میدر یک منطقه باعث هجوم آن منطقه به سایر نقاط  سالی خشکاین است که 
جنگ  عنوان بهکه  آبجنگ نمایند که اصالا  برخورد می آبکافی دارند نیز به مشکل  آب

به علت هجوم مردم  دارند آب: نقاطی که باشد میجهانی سوم است از این مقوله 
، در کشور هند تمامی کشور وارد بحران شد شوند میو همه باهم درگیر  شود میآشوب 

هزار نفر به  944هزار نفره است به مشکل برخورد نمود و آن  944ماندیل که یک شهر  چراکه
تمامی هند به  گونه اینسله وار جمعیت به شهرهای مختلف رفتند و شهرهای اطراف رفتند و سل

؟ آیا اند داشته بارانما ریزش  های استانمشکل برخورد نمود، سؤال این است آیا تمامی شهرها و 
در هیچ جا مهار نشده  سالی خشکخواهیم دید که  زودی بهمهار شد؟ که  جا همهدر  سالی خشک

یک منطقه برای کل کشور  سالی خشکآیا که برف باریده است.  درجاهاییاست حتی 
را فراهم ایران  یهتجز بروز اختالف قومی و استانی و  ینهزمو  باشد نمیخطرناک 
 در دسترس نباشد و به مقدار نیاز در  باشد میهمانند هوا  آبنمیاورد؟ 

ً
اگر دائما

 های آبدر این صورت باید از  چراکه ،رود میکشور تولید نگردد کشور رو به نابودی 
 است زیست زیرزمینی خط قرمز محیط های آباستفاده از زیرزمینی استفاده کنیم و 

 که نابودی و دزدی از نسل آینده را به همراه دارد.
برای آشامیدن دو مقوله است، ما در احسن القصص قرآن  آبجود و سالی خشکوجود  11
 سالی خشکسال  7آیا در مدت ؤال این است مصر را شاهد هستیم، س سالی خشکبحث 

 آبی برای استفاده وجود نداشته است؟ اگر 
ً
 7باشد که در آن  گونه اینمصر اصال

 گردد میمعلوم  ازاینجا ؟داند می جانسال تمامی موجودات زنده در مصر باید 
برای کشاورزی که  آبیعنی نبود  سالی خشکشرب نیست،  آبمربوط به  سالی خشک

مردمان یک سرزمین نتوانند غذای مورد نیاز خود را تأمین کنند و به قحطی مبتال 
 آباگر  نیاز کشاورزان وجود دارد؟ اندازه به آبآیا : کنیم میبا این معیار سؤال شوند، 

چرا حتی محتاج  ؟یما شدهبرنج و گندم و سویا و کنجاله  واردکنندهچرا ما وجود دارد: 
میلیون نفر را از  45چرا غذای  که غذای حیواناتمان را از خارج وارد کنیم؟ یما شده

نداریم چون از  سالی خشکاندیشی است که بگوییم ما  پس بسیار ساده ؟یما نمودهخارج وارد 
یعنی چه؟  سالی خشکدانیم  ما شهرنشینان نمی، شود میجاری  آبما  خانهشیر 

فهمد که  را دامداری می سالی خشک، فهمد و دامدار می را باغدار و کشاورز سالی خشک
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هایش از تشنگی نمیرند، باغداری  بخرد و دام آبتا  کند میهزینه پرداخت  تومانهزار  144روزانه 
یعنی چه؟ کشاورزی که  سالی خشکفهمد  شده می خشک سالی خشکهایش به خاطر  که درخت

یعنی چه؟  سالی خشکفهمد  سال نتوانسته است در زمینش کشاورزی کند می 13 آببه علت نبود 
دانم  که نمی شود میاز خوزستان تأمین  یمها لولهشرب داخل  آبدانم  امثال مثل  بنده که نمی

چه معنایی دارد، عشایری که به علت خشک شدن مراتع، شغل  آباء و اجدادی خود را  سالی خشک
فهمد  می کند میپست و پایین جامعه در شهر زندگی  های شغلمده و با رها کرده و به شهر آ

یعنی چه؟ کسانی  سالی خشکفهمند  خشک می های یاچهدر  یهحاشیعنی چه؟ مردم  سالی خشک
چیست؟ بله بنده که همیشه خیابان  سالی خشکفهمند  می اند یدهدسال پیش را  34رود  که زاینده

باید حکم کنم که  شود میجاری  آبو  شود میها بسته  خیابان و برفی بارانو با اندک  ام یدهد
تعداد روستانشینان ما را انکار کنم،  سالی خشکشده و سیل راه افتاده و  برطرف سالی خشک

 از ایران است و این به این معنا است که در  پیداکرده% تقلیل 69% به 29از 
ً
نهایتا

 صورت به آبو با  کنند مینفر برای تأمین غذای سایر مردم کار  69نفر  155هر 
 ایران % مردم 69مستقیم کاردارند و این یعنی 

ً
را با تمامی وجود خود  آب حقیقتا

 سریعاا است که  یا قطرهو برف کنونی مانند  بارانکویر خشکی شده که ایران بله  ،کنند میدرک 
در جیبش دارد حکم نکنیم پولدار است  تومان، اگر دیدیم شخصی یک میلیون شود میبلعیده 

 بدهکار است. تومانامروز میلیاردها ایران ، بدهکار باشد تومانمیلیارد  ها دهشاید او 
شرب و مورد نیاز خود را تأمین کند؟  آب تواند میآیا هر شهر سؤال دیگر اینکه  16

آبی  ها آنشهر خود به قم اعتراض ندارند؟ آیا  آبها دیگر به انتقال  آیا خوزستانی
؟ از سایر شهرها نیز همین سؤال شود میاضافه دارند و مازاد نیازشان انتقال داده 

 را باید مطرح نمود.
دیگر در مورد توسعه و ایجاد شغل و برطرف نمودن مشکل فقر و اقتصاد است که  نکته 13

داشته باشیم برکت  آببه مقداری که ست که بستگی دارد، این مطلب واضح ا آبهمه به 
مورد نیاز  آبتوانیم شغل ایجاد کنیم، آیا برف کنونی  و می شود میدر مملکت جاری 

 ما را تأمین نمود؟ توسعهوساز متناسب با پیشرفت و  صنعت و کشاورزی و ساخت
 سالی خشک برطرفکردیم و دنبال خواهیم نمود  آن چیزی که ما دنبال می 14

و  ها یاچهدر برطرف شده است که  سالی خشکتوانیم بگوییم  است و زمانی ما می
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آیا تنها یک سانتیمتر  زیرزمینی به حال خود بر گردد، یها سفرهو  ها رودخانه
 سالی خشککه به علت ایران عمیق ما بهبود بخشیده شده؟ آیا زمین  های چاه

 می
ً
ارومیه و ...  یاچهدر روند کوچک شدن  است؟ آیا از یافته نجاتلرزد از لرزه  دائما

از کار و تالش دست برنداریم هر  کنیم میجواب منفی است، لذا توصیه  جلوگیری شده است؟
بیرون شود، ایران کامل از  صورت به سالی خشککس هر کاری را که انجام داده انجام دهد تا 

و یا کسانی که برای مبارزه با گناه و  کنند میعزیزانی که مطالب علمی دانشگاهی را دنبال 
خواهند و ...  می بارانو یا دوستانی که هر هفته نماز  کنند میو نهی از منکر تالش  معروف امربه

که جامعه با این تالش بسیار امیدوار شده  ام کردهبه وضوح مشاهده  آببنده بعد از جریان گفتمان 
و این جنب و جوش و تحرک بسیار  کند میت و دارای تحرک بسیار باال باهدفی مشخص حرک

، کنیم میتالش  سالی خشک، همه بدانند ما برای رفع رساند میفایده دارد و مطمئناا ما را به نتیجه 
را به حالت قبل از خود بلکه بهتر از قبل بر  ها رودخانهو  ها چاهو  آب یها سفرهما تا 

 گردیم. ناامید نمی عنوان هیچ بهنگردانیم تالش خواهیم نمود و 
که این  کند نمیعلت نبوده و فرقی هم  علت داشته و بیایران  سالی خشک 15

علت را از منظر علم روز بررسی نماییم و یا اینکه از منظر دین بررسی کنیم، آیا آن 
 سالی خشکاگر علت  ؟باقی استعلت از بین رفته است و یا اینکه علت همچنان 

، حال ممکن است بگویید علت باقی استآن  وجود دارد همچنان معلول
سوء مدیریت بوده و یا اینکه علت گناه و ربا و ظلم و دروغ و ... است،  سالی خشک

مضافاا بر اینکه ما در جریان  شدن علت تمامی تالش را انجام داد، برطرفباید برای 
یکی از علل مشکالت و لذا  یما شدهاکوسیستمی  های جنگداعش مطرح نمودیم که ما وارد 

کوالک و  باره یکو هجوم  بارانو گرمی زمستان و عدم نزول  ها زلزلهاقلیمی مانند 
شویم و  آبما بخواهیم متوجه  هرگاهبنده  یدهعقلذا بنا بر  باشد میسرما ... هارپ 

 سالی خشکاقدام نماییم دشمن از همان راهی که  سالی خشکبرای حل مشکل 
تا ما دوباره در  کند میو یا برف برای ما رها  بارانآورده است، از همان راه کمی 

 .کند میما را فلج  وهوا آبغفلت فرورویم، بعالوه اینکه با تغییرات 
عظیمی قرار داریم و  سالی خشکباید بدانیم حتی اگر سیل هم بیاید ما در  12

، غفلت ورزیدن از این امر چیزی ابیمباید تالش دائمی کنیم تا از بالی جهانی نجات ی
 سالی خشکدر رابطه با ارتباط سیل و  قبالا ، کند میریزی  است که دشمن ما توقع دارد و برنامه

  .کنیم میمطلب را بیان  بازهم یما دادهتوضیح 
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انفطار السماء انجام شود و آمادگی الزم گفتند  نکته دیگر در مورد کسانی که می 17
نیست، ما با یک برف کوچ شاهد بودیم چه مقدار مشکالت برای راهداری ما به 

گفتیم بسیار کم و  ما می آنچهو سرما در مقابل  بارانوجود آمد در حالی این برف و 
ماه  9اتفاق بیفتد در طول مدت ایران ، اگر انفطار السماء در باشد میناچیز بوده و 

ما نزوالت آسمانی و سرمای زیادی خواهیم داشت و بدون آمادگی ضرر آن روش 
نمودن سقف تمامی  دار شیبانفطار السماء یعنی  غیرعادی برای ما مصیبت خواهد بود،

ف زیاد در و بر  بارانو سرازیر شدن ایران جوی درون آسمان  چالهو ایجاد ایران آسمان به سمت 
 31.11.1 غیرعادی.با روش ایران 

 22.66.66 آبهشدار سه کارشناس در مورد بحران  - 88 قطره

حشتناکی گردیده است لذا از وزیر محترم وعظیم  سالی خشکو جهان وارد ایران به عقیده ما 
خود را برای عموم ارائه دهند تا با کمک هم بتوانیم از این بالی  های طرحنیرو تقاضا داریم: 

ندارند با شجاعت تمام اعالم نمایند، الزم  یا برنامهسوز نجات پیدا کنیم، اگر هم طرح و  خانمان
رفت از این بحران  که دیرتر برای برون قدر ظات برای ما ارزشمند بوده و هربه ذکر است تمامی لح

، اگر امروز تالش ننماییم آیندگان در مورد ما بد قضاوتی رسد میتالش نماییم بالی بیشتری به ما 
بخشند، بلکه لعن و نفرین آیندگان را نیز برای ما به ارمغان خواهد داشت؛  خواهند نمود و ما را نمی

به معنای هالکت و دزدی از نسل آینده و خراب  آبتولید  زیرزمینی و عدم های آباکتفا نمودن به 
 ما به این سمت در حال حرکت متأسفانه، که باشد مینمودن دستاوردهای گذشته و حال و آینده 

 یم.هست
، دانشگاه فردوسی مشهد 1394ماه  نشست نمایش مستند مادر کشی دی 1

 (آبدکتر محمدحسین پاپلی یزدی، استاد دانشگاه: )مافیای 
حرف  آبکسانی که درباره  و ها مسئولین ، مدت)بگویند( خواهند یا نمی دانند نمیدوستان یا 

سال تمام، فقط  94. کنند ینم یبحث آبو پشت پرده  آببه اصل قضیه و به اسرار مگوی  زنند می
ها  هزار چاه هست و دشت 244گویید  زیرزمینی بوده که می آبدرصد بودجه وزارت نیرو درباره  9

مشاور،  های گردن کلفِت  زیرزمینی، شرکت آبتوی خشک شد و ...، برای اینکه 
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رفته  آبدرصد پول   32آنجا پول نبوده!  میلیاردی بگیرند! های طرحتوانستند بروند  نمی
هست، رفتند شبکه  رفتند که سد بسازند چون میلیاردها پولسطحی.  های آبتوی 

یک مافیای بسیار صنایع بسیار بزرگی پشت آن چرخیده!  بزنند چون میلیاردها پول هست!
این مافیا پیچیده  قدر اینشده،  تشکیلایران در  آبپیچیده حول محور اقتصاد 

و مثل ما که توی هوا هستیم و  کند میهست و شنا  آبشده، مثل ماهی که توی 
فهمیم، بنده و دکتر داوری و علیزاده و ... معنی آن مافیا را  معنی هوا را نمی

باید افشا کنیم بگوییم سرطان  هستیم! ها آنفهمیم چون داخلش نیستیم، بازیچه  نمی
های  وجود دارد، تو سرطان داری، این سرطانش دزدی و مافیا و قاچاق و پول درآوردن شرکت

بروم توی  دهد نمیگویم، راهم  ، همان معاون وزیر، من که این حرف را میآبعظیم هست پشت 
، بلکه هزاران تومانآن آقایی که شرکت گردن کلفت دارد و صدها میلیارد اتاقش، 
 اآلنآید!  سود برده، برای استقبالش تا پایین آسانسور می آبتوی  تومانمیلیارد 

تا نماینده مجلس  67از تاجیکستان بیاورند؟  آبند که چه کسانی دنبال این هست
نیست به  کس هیچ؟ آبگذار هستید یا تاجر  هستند! شما نماینده مردم و قانون

که یک پولی هم گیرشان بیاید.  ها آنخواهند خودشان را بچسبانند به  همه می بگوید! ها آن
 !شود میرد میلیاردها دزدی دا آبتوی این وزیر نیرو!  آقایشجاعت هم الزمه که بگوید 

بگویم که دیگر نادان نیستم!  توانم می. الاقل من شود میالاقل عقده دل من استاد که حل 
گوییم تقصیر مردم هست، فرهنگ مردم را باید درست کنیم، فرهنگ  همش می

 مدیران میانی  اند باید درست بشود! این دزدهای گردن کلفتی که باال نشسته
ً
اصال

جرئتش را ندارند، خدا شاهد هست اگر یک مدیر میانی، مدیر میانی یعنی در حد 
، در حد مدیرعامل آبفا، بخواهد پا توی کفش آن مافیا کند، آبمدیرعامل شرکت 

آید، نه از  آید؟ از مصرف می پولش از کجا می آبمافیای  .کنند میصبح او را عزل 
؟ شود میآید به مشهد، متری چند تمام  تی که میسد دوس آبکاهش مصرف! 

 بگوییم تومان 165فروشید؟  . متری چند به مردم میتومان 3855
ً
، تومان 555، اصال

ریال حاضر  38دهید به آن مافیای گردن کلفت! متری  دارید یارانه می تومان 3355
سازی کاهش مصرف بدهند، چون اگر کاهش مصرف پیدا  نیستند برای فرهنگ

 .رسد میضرر ایشان بشود، به 
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حفاظت زمان های مردمی سا محمد درویش مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت 6
 (آبزیست: )کدورت ایرانی با ایرانی بر سر انتقال  محیط

، یعنی تفکری که منجر به آبای در مدیریت  در صورت تداوم غلبه تفکر سازه
، بیم آن شود میای  بین حوزه آبانتقال  های طرحسدسازی مداوم و اجرای 

هایی از کدورت میان  شدت پیدا کند. اکنون نشانهایران در  آبکه جنگ  رود می
وطنان خوزستانی به شدت به تعدد  ها بروز کرده و هم ها و اصفهانی خوزستانی

 گونه اینها اعتراض دارند. همچنین  ای و سدسازی بین حوزه آبانتقال  های طرح
های کوهرنگ با  وطنان ما در منطقه سامان در سر شاخه مه آناختالفات می

اعتراض دارند.  6و  1ها وجود دارد که به شدت درباره تونل گالب  کاشانی
ها اختالف دارند و مردم منطقه  آباد با اصفهانی ها نیز درباره طرح بهشت بختیاری

چنین مردم دارند. هم سبز کوه مشکل آبها درباره طرح انتقال  ناقان با بروجنی
دارند و مردم منطقه تالوار هم  الیگودرز با مردم قم درباره حقابه به شدت مشکل

افتتاح شود و هنوز افتتاح نشده  جاناعتراضاتی به دلیل سدی که قرار است در زن
دارند. همچنین مردم منطقه میناب در هرمزگان به شدت نسبت به احداث سد 
استقالل معترض هستند و معتقدند حقابه تاالب جلگه حاصلخیز میناب برای 

است. در منطقه ورزنه همین  پیداکردهنیازهای صنعت و شرب به بندرعباس انتقال 
آباد کتول  ها دارند و مردم زرین گل در علی ان با یزدیمشکل را مردم شرق اصفه

دولت باید به  دارند. لذا مشکل آبنیز با مردم شاهرود و سمنان درباره طرح انتقال 
های آبخیز  کشور و برهم زدن تراز آبی حوزه آبجای غلبه این تفکر در مدیریت 
 آباگر مشکل که حتی  شود میهایی میان مردم  کشور که منجر به بروز کدورت

 های روشها تا چند نسل باقی بماند، از  حل شود، ممکن است این کدورت
در کشور وجود دارد اما  آبجایگزین و کم خطرتر استفاده کند. لذا اکنون جنگ 

آن را در مرحله کنونی مهار کرد و اجازه نداد شدت پیدا کند. لذا قبل از  توان می
ت کشور ناچار شود وارد عرصه شود، بهتر آنکه این منازعات شدت یابد تا وزار 

است وزارت نیرو این بحران را حل و فصل کند. ما در منطقه سبالن که دیگر نباید 
بیگلو با نشست زمین  که اکنون در منطقه آبی روبرو باشیم؛ درحالی آببا کمبود 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 211

 

 

درصد  15روبرو هستیم. یا به طور مثال چرا در منطقه چهارمحال بختیاری که 
 آبروستا بدون  25گیرد باید  از این منطقه سرچشمه میایران سطحی  های آب

میلیارد  8میلیون ایرانی برای یک سال نیاز دارند  78شربی که  آببمانند؟! مجموع 
میلیارد مترمکعب که کشورهای حوزه  15مترمکعب است. این رقم را مقایسه کنید با 

که مجموع  درحالی کنند مین ها تأمی کن شیرین فارس فقط از طریق آب خلیج
. یک شود نمی ایران همفارس نصف جمعیت  جمعیت کشورهای حوزه جنوبی خلیج

هزار نفر کارشناس  155وجود دارد که فقط  آبالبی و مافیای قدرتمند در بخش 
های اقماری وابسته به وزارت نیرو حقوق  ارشد و دکترا در این مافیا و شرکت

ای و سدسازی  بین حوزه آبانتقال  های طرحبه  ها اینگیرند و تداوم حیات  می
هزار  555وجه حاضر نیستند روش خود را تغییر دهند. اکنون حدود  است و به هیچ

تمام نیازمند  نیمه های طرحدر این حوزه هزینه شده و برای تکمیل  تومانمیلیارد 
 وسوسه برانگیز تومانهزار میلیارد  155

ً
است. لذا علت  دیگر هستند و این واقعا

های دیگر، متوازن با  بخش دهد نمیمسئله منافع اقتصادی ماجرا است که اجازه 
ها  گیری برخی بحران های توسعه پایدار در کشور رشد کنند و شاید شکل آموزه

تصحیح شود. ما اکنون با بحران  شود میهای اشتباهی که داده  باعث شود آدرس
است که ایران ن بحران از دست رفتن خاک در کشور روبرو هستیم و آ تری جدی
. اگر این خاک که برای تولید یک سانتیمتر آن باشد می آباز بحران  تر مهمحتی 
وجه قابل جبران نیست.  الزم است از دست برود به هیچزمان سال  855تا  455بین 

یش در اثر فرساایران ترین حالت ساالنه دو میلیارد ُتن خاک  بینانه اکنون در خوش
دالر است یعنی ساالنه  68و با توجه به اینکه ارزش هر ُتن خاک  رود میاز بین 

برابر ارزش صادرات نفت  6دهند که حداقل  میلیارد دالر از دست می 52ایرانیان 
همه در حالی است که سال  ها اینمتوجه این خطر نیست.  کس هیچاست و ایران 

اسفند خود عنوان کردند بحران خاک  17گذشته رهبر انقالب در سخنرانی 
یک  است و باید برای بحران خاک فکری کرد. در آباز بحران  تر جدی مراتب به

ناشی از مدیریت نامتوازن ایران در  آبدرصد بحران  85دست کم بینانه  برآورد خوش
درصد آن ناشی از  65است و تنها ایران کی سرزمین های اکولوژی با توانمندی

 012.است سالی خشکتنگناهای اقلیمی و 
 



 215 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

 (:آبزیست( )بحران  محیطزمان سخنان عیسی کالنتری )رئیس سا 3
هنوز برای بسیاری از اقشار جامعه به یک باور تبدیل نشده ایران در  آببحران  

وپنجه نرم کرده  دست آبی کمبه باور انبوهی از مردم، این سرزمین همیشه با مشکل  چراکه؛ است
 شد میو حاال هم وضع بحرانی نیست! همین نگاه تا چندی پیش در بدنه مدیریتی کشور هم دیده 

داریم. بحث گسترده کردن جمعیت تازه و بیشتر ایرانی در  و کسی باور نداشت که مشکل
 در .شد میهای اخیر مطرح  ها بود که در دوره یکی از همین استدالل هم ایرانهای خاکی  عرصه
؛ اما حاال بحران گذشته وزارت نیرو جرئت اعتراف به واقعیت را نداشت های سال

اند، زیرا در حال حاضر  ای رسیده که مسئوالن متوجه قهقرای کشور شده به اندازه سالی خشک
 ازنظرو این  کنند میسال زندگی  در آبمترمکعب  344جمعیت کشور با سرانه زیر  24%

 %97برداری از  با بهرهایران  .استانداردهای جهانی یعنی رخداد فاجعه بزرگ
 سطحی خود  های آب

ً
و دیگر آبی در  های خود را خشک کرده است تمام رودخانه عمال

اگر به همین وضع ادامه دهیم این موضوع به معنای آن است که  .طبیعت باقی نمانده است
نفر برای زنده ماندن ناچار به  یلیونم 55ایرانیان یعنی جمعیتی معادل  %75حدود 

مسئوالن دولتی تا امروز باور نداشتند که کشور دارد رو به قهقرا  .مهاجرت از کشور هستند
دهای ؛ مطابق با استاندار اند که کمی دیر است حاال متوجه این موضوع شدهو  رود می

باشد. این در حالی است که  درصد 04سطحی نباید بیشتر از  های آببرداری از  جهانی درصد بهره
اند که  برداری برای حفظ منابع آبی خود را لحاظ کرده آل بهره بیشتر کشورهای پیشرفته حد ایده

برداری  تنها دو کشور در جهان وجود دارد که با بهره .برداشت است %39حداکثر 
اند و آن دو  سطحی در معرض بحران جدی قرارگرفته های آبرویه از منابع  بی

سطحی در  های آببرداری از  این در شرایطی است که میزان بهره و مصر است.ایران کشور 
که عمق فاجعه را بهتر  این رسیده است. برای %32با اختالف فاحش به ایران و در  %01مصر به 

سطحی سرزمینشان  های آببرداری از  متوجه شوید عملکرد برخی از کشورهای جهان را در بهره
و در کشوری مانند اسپانیا که  %99، هند %33، چین %31، آمریکا %13: ژاپن کنیم میمرور 

این موضوع به آن معنی  .درصد 39شباهت دارد تنها ایران های جغرافیایی به  یژگیواقلیم  ازلحاظ
به زیرزمین، جایی برای ذخیره آن  آبآل و نفوذ  حتی در صورت بارش ایدهاست که 

این موضوع  .شود میشده و تبخیر  در سطح خاک جاری آبوجود ندارد، در نتیجه 
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در حال حاضر وضع شورتر شدن خاک و از دست رفتن حاصلخیزی آن را به دنبال داشته است. 
تعاریف  ازنظربه سطحی رسیده است که آن شهرها ایران هرهای آبی برخی از ش

مثال در حال  عنوان به .شوند میتعبیر « شهر مرده»علمی و استانداردهای جهانی به 
ای از  آیند و بخش عمده هیدرولوژی شهر مرده به حساب می ازنظرحاضر شاهرود و نیشابور 

برآوردهای علمی، منابع کشش  مطابق .شود مینیز شهر مرده تلقی  جانشهرستان رفسن
 %75را ندارد و در آینده نه چندان دور حدود ایران تأمین نیازهای جمعیت فعلی 

باید از کشور مهاجرت کنند اما با وضع دیپلماسی خارجی ایران، ایران جمعیت 
در حال حاضر در ایرانی را اسکان دهند؟!  یلیونم 55تا  45کدام کشورها حاضرند 

. رود می زیرآبندیل هند ادامه سکونت غیرممکن شده است و این جزیره گاه و بیگاه به جزیره ما
نفر جمعیت دارد اما دولت هند برای انتقال این  هزار 944این در شرایطی است که ماندیل تنها 

 یلیونم 55خواهیم برای اسکان قریب به  ما چگونه میجمعیت دچار دردسر شده است. 
خاتمی به خانم دکتر  آقایجمهوری  ریاستزمان خود بنده در  اندیشی کنیم؟ نفر ایرانی چاره

 ابتکار شخصاا نامه نوشتم و 
ً
منابع آبی داریم رو به  ازلحاظنیست و  آبگفتم واقعا

زیست  محیطزمان سا توجه شد و گفت چنین چیزی نیست! بیایشان رویم.  بحران می
آقایان هنوز دارند  اآلنهمین  مرده و تشریفاتی بوده است.زمان ساتا امروز یک ایران در 

. برای نوشتن برنامه ششم دوباره کنند میدرباره خودکفایی در محصوالت کشاورزی صحبت 
ت ایماننوبخت گفتم تو را به دین و  آقایموضوع خودکفایی را به میان کشیدند که من برگشتم به 

ترین  با این منابع آبی موجود و در صورت استفاده از مدرن .بگو این مزخرفات را کنار بریزند
 1454سال  تا درصد 9 ,1وری  های صنعتی و در صورت فرض محال رسیدن به بهره تکنولوژی
وری ما  این در شرایطی است که بهره نفر غذا تولید کنیم. یلیونم 33توانیم برای  تنها می

گفتم اگر ارائه دادم.  آمار و ارقام و گزارش علمی .است درصد 4.3در حال حاضر تنها 
نفر برسیم قبل از هر چیز باید منابع آبی را نجات  یلیونم 155خواهیم به جمعیت  می

نفر است  یلیونم 33دهیم و پس از آن توان تولید ما در کشاورزی، تأمین غذا برای 
یاری از موارد شیرین در بس .برای تأمین غذای بقیه جمعیت باید به واردات فکر کرد

 های سالهای مدیریتی  اشتباهصرفه اقتصادی ندارد. جالب است که بدانید  شور آبکردن 
 شور آبشیرینمان را به  آبگذشته باعث شده است که ما هزینه کالنی بدهیم و 

دریای  آببرابر غلظت نمک  5 ,3ی که غلظت نمک آن شور  آب هم آنتبدیل کنیم 
آمدند و درباره پروژه احداث سد گتوند پژوهش ایران ها به  آمریکایی 91سال  در !عمان است
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گرفت.  تر از مخزن سد قرار می کیلومتر پایین 9 ,10ها محل سد باید  کردند. طبق گزارش آمریکایی
ها را خیانت  این گزارش وقت آنعلت این موضوع وجود گنبدهای نمکی گزارش شده بود اما مدیر 

 یلیاردم 194زمان دانستند و سد را روی گنبدهای نمکی احداث کردند. در آن ایران آمریکا به 
هزینه شد تا پتوی رسی روی گنبدهای نمکی قرار بگیرد اما با اولین آبگیری تمام پتوهای  تومان

برابر  9.9ی تبدیل شد که غلظت نمک آن شور  آبشیرین پشت سدها به  آبرسی از بین رفته و 
 یلیاردم 144و  هزار 9گذاری  مان است. حاال این سد با مجموع سرمایهدریای ع آبغلظت نمک 

و  کند میتن نمک به اراضی خوزستان اضافه  9.9شیرین، ساالنه  آبعالوه بر شور کردن  تومان
اعالم شد اشتباه ایشان نژاد، به  احمدی آقایزمان در  .خاک حاصلخیز منطقه را شور کرده است

کار را به ایشان تبدیل شود اما  شور آبشیرین به  آبدوم را انجام نده و سد را آبگیری نکن که 
و  هزار 3کیلومتر از زیر سد رد کنند. برای این کار  324پیمانکار واگذار کرد تا دو خط لوله به طول 

لیتر  344متر تنها  سانتی 14متر و  ای به قطر یک از لوله درنهایتهزینه شد که  تومان یلیاردم 344
که  شود میمربوط  آبرویه  تنها به برداشت بی خروجی داشته باشیم. مشکل ما نه آب

مسئوالن ما از  حساب و کتاب به این مشکالت دامن زده است. های بی سدسازی
ها  است دیگر در رودخانه شده ساختهاما از بس سد  کنند میسند افتخار خود یاد  عنوان بهسدسازی 

به دلیل سدسازی کاهش  ها آبروان  درصد 46در حال حاضر . شود نمیآبی جاری 
که بتوانیم  برای این .ها منجر شده است داشته و به خشک شدن بسیاری از رودخانه

از منابعمان را به نصف  آبآینده به حالت نرمال برسیم باید سطح برداشت  سال 1تا  9ظرف 
دیر شده است. باید سطح  هم ناآلتا  چراکهو کار را باید از همین امروز شروع کنیم  برسانیم

این موضوع در حال حاضر  .مترمکعب برسد یلیاردم 91مترمکعب به  یلیاردم 31از  آببرداشت 
هزینه دارد این در صورتی است که در دوره خاتمی این  تومانمیلیارد  هزار 39تا  34برای ما 

مدیران کشور  متأسفانهمدیریت کرد اما  شد میهزینه  تومان یلیاردم 144تا  94موضوع را تنها با 
کم دارد بین  تا امروز باور نداشتند که بحران جدی است و حاال این موضوع کم

و ایران م برای نجات تمدن و البته این هزینه گزاف ه افتد مردان جا می دولت
، نفت نیست. بالیی که ما سر نفت آبکشور ضروری و غیرقابل اجتناب است. 

بستگی  آببیاوریم زیرا حیاتمان و موجودیت کشور به  آبسر  توانیم نمیآوردیم را 
باید جدیت داشته باشیم و از  آببخش  های نجات اجرای سیاست برای .دارد
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دیگر شوخی بردار نیست. دولت باید برای  آبای نترسیم. بحران  واکنش عده
 .جسارت و جدیت بیشتری به خرج دهد سالی خشکنجات کشور از بحران 

شیرین را در اختیار ندارند، در این  آبهمسایگان ما منابع کافی برای صادرات 
مثال  عنوان به بخش نبوده است. زمینه با چند کشور نیز مذاکره شده اما نتیجه

تا  194نیز حاضر شد ساالنه  جانتاجیکستان اعالم کرد آبی برای صادرات ندارد و جمهوری آذربای
های سنگین  برای مدت محدود که با هزینه هم آنانتقال دهد ایران به  آبمترمکعب  یلیونم 394
 باشد می خالصهمتن  .ونقل و میزان ناچیز توافق شده، این طرح توجیه اقتصادی کافی ندارد حمل

143 

 22.66.61 آبهشدارهای پروفسور کردوانی در رابطه با بحران  -89 قطره

اگر راهکار  یما نمودهرا نقد  آبتمامی راهکارهای موجود در رابطه با بحران  داریم میاعالم 
 قطرهی دارید ارائه دهید و اال راهکارهای ما را عمل کنید تا نجات یابیم و نجات دهیم بخش نجات

 .یما نمودهبحث و مابقی مشکالت را نیز  ها ینههز که مشکل  باشد میراهکار عادی یک ساله  29
 ایران یرشناسیکوهشدارهای پروفسور پرویز کردوانی، پدر علم  4

و تبدیل کشور به بیابانی بزرگ هشدار  آبهای مختلف، بارها در مورد غارت شدن  در نشست
و ایران  ساله 19 یرشناسیکوبار این استاد نمونه دانشگاه تهران و پدر علم  است، این شده داده

ریزی  مدیریت و برنامهزمان زیست ایران، در جمع کارکنان سا عضو انجمن متخصصان محیط
کشور در راستای  آبمسائل و مشکالت منابع  موردبررسیحاضر شد و به سخنرانی خود را در 

 های چاهتر شدن عمق  در این نشست، بر عمیقتدوین برنامه ششم توسعه ارائه داد که 
، متروکه شدن روستاها، تشدید معضل ریزگردها آببا انتقال  ها استان، نابودی آب

که در ادامه ، هشدار داد آبطورکلی غارت شدن  و به ها تاالببا خشک شدن رودها و 
توجهی تمام در حال غارت شدن است و از سوی دیگر،  با بیایران  بآ. شود میآورده 

 آبرویه  های شهری است و توجهی به مصرف بی تمام توجه مسئوالن به دغدغه
 ندارند و اگر هم تصمیمی در این زمینه اتخاذ شود، دیر است.

در وزارت کشور برگزار شد که از بنده نیز دعوت کردند، اما نرفتم، زیرا چنین  آبسمیناری ویژه 
ها و اطالعات در مورد بحران  سمینارهایی برای رسیدگی به معضل، بسیار دیر است. گزارش

 آبمختلف در حال تعطیل شدن است.  های استاندهد کشاورزی در  نشان می آب
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 متأسفانهبحران باید از آن استفاده کرد، زمان انداز است و در  همچون پس ها چاه
که همین امر سبب  کند نمیدارد، اما وزارت نیرو آن را به روی مردم باز  آبسدها 

باشد، با چنین تصمیماتی باید  ها چاهشرب از  آبدرصد مصرف  25شده تاکنون 
 نیست آب کند نمیکسی باور برخورد شود. 

ای ندارد،  ه است، اما چنین اقدامی دیگر فایدههم صادر شد آبدستور تشکیل شورای عالی 
اما مواجه است؛  آبی کمنیست و کشور با بحران  آب کند نمیامروزه کسی باور زیرا 

خالی از سکنه شدن وکنار کشور مشاهده کرد که نمونه آن،  در گوشه توان میهای آن را  نشانه
شرایط ما هر روز در حال بدتر شدن است و از سوی دیگر، همواره ، ستا  روستاها

ریزی،  مدیریت و برنامهزمان های نوبخت، رئیس سا طبق گفته .دهیم میجویی  شعار صرفه
میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای خروج از رکود برداشت شده است که قسمتی از این  33

 متأسفانهاند تا کشاورزی نکنند؛ اما  ورزان اصفهان دادهبه کشا تومانمیلیارد  314اعتبار یعنی 
ها هستیم که نمونه آن کارون است، در  شاهد وضعیت اسفبار رودها و دریاچه

از  است. شده تبدیلو قسمتی از کارون به نخاله زباله  شود میکارون سبزی کشت 
وبختیاری سپس به  کارون به چهارمحال آبگیری شد که  سوی دیگر، طی چند روز گذشته تصمیم

در حال تمام شدن است.  آببه این موضوع توجه ندارد که  کس هیچاصفهان، یزد و کرمان برود و 
اند و توسعه بدون  کیلومتر شهرک صنعتی زده 55در استان اصفهان تا شعاع 

 رود و خشک شدن زاینده ها چاهتر شدن  ریزی صورت گرفته که سبب عمیق برنامه
در مورد راهکارهای خروج از این وضعیت باید گفت روش مصرف را باید عوض کرد و شده است. 

ها و  ، رودها و دریاچهها چاه ریزی شد. خشک شدن از سوی دیگر، باید مانع توسعه بدون برنامه
همچنین بیابانی شدن ایران، تبعات و پیامدهای مختلفی به دنبال دارد که نمونه آن 

مختلف ازجمله اصفهان که  های استانکشاورزی  های زمینهاست، بروز ریز گرد
سال گذشته در آن کشت صورت نگرفته، اکنون معضل ریزگردها را تشدید  65 طی

است اما گوش شنوایی  شده دادهزمینه هشدارهای بسیار زیادی  کرده است، دراین
، شد میباید بسته  جانرفسن های چاهدرصد  34مثال هشدار دادیم  عنوان به برای آن نیست،

 994چاه فعال شود، اما  04هم هشدار داده بودم در این منطقه باید فقط  14ضمن اینکه در دهه 
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چاه زده شد و اکنون شاهد هزار و ششصد و پنجاه حلقه چاه در این منطقه هستیم که به دنبال این 
 در حال خشک شدن است. جانهکتار باغات رفسن 557ساالنه امر، 

داشت  آبهایی که نیاز به  ها خرج کردند؛ کارخانه برای کارخانه تومانردها میلیا
ها دادند و اکنون همین بخش صنعت خواهان انتقال  کشاورزان را به کارخانه آبو 

بودن تصمیمات مسئوالن نیز به مشکل  تدبیری و غیرکارشناسی بی است. آب
متر  میلی 555نمونه در کردستانی که ساالنه  عنوان بهدامن زده است،  آبی کم

مورد  آبدرصد  65کننده  بارندگی دارد و دارای پنج رود است؛ رودهایی که تأمین
شده و خود کردستان با  این استان به دیگر مناطق منتقل آبنیاز هستند، اما امروز 

مسئوالن کشور صنعت پتروشیمی، فوالد و . رو شده است روبه آبی کممشکل 
زیادی نیاز دارد و از  آبهایی به  اند، چنین صنعت آلومینیوم را به بندرعباس برده

رو است، چرا باید چنین  جدی روبه آبسوی دیگر، بندرعباس با مشکل تأمین 
شهروندان خود نیز درمانده  آبتصمیماتی اتخاذ شود؛ استانی که حتی در تأمین 

قیمت دارد، اگر بنزین  تومانسه میلیارد شان ایامروزه افرادی هستند که ماشین زیر پ است.
باشد، مجبور هستند آن را خریداری کنند، زیرا ماشین سه میلیاردی  هم آنلیتری صد هزار توم

ها شاهد هستیم،  بدون بنزین بدون استفاده خواهد بود، همین وضعیت را در مورد کارخانه
 آباز تعطیل شدن آن، خواهان انتقال  ندارند و صاحبان آن برای جلوگیری آبهایی که  کارخانه
 هستند.

هایی از سوی مسئوالن هستیم که این  حاضر شاهد هشدار و ممنوعیت درحال 
گفت دشت  توان میزمینه  هشدارها، تنها برای مردم و کشاورزان است، دراین

ممنوعه فقط برای کشاورز درمانده ممنوع است، اما دیگران از آن استفاده 
مختلف ازجمله خراسان، کرمان و یزد دشت ممنوعه وجود  های استان، در کنند می

نیمه عمیق  های چاهو از سوی دیگر  دارد، اما ممنوع بودن آن فقط برای کشاورز است
صورت گرفته است، با چنین  آباست که به نوعی غارت  شده تبدیلبه عمیق 

گویند کف کنی  جود ندارد، میگوییم دیگر آبی و به وزارت نیرو می رویم؟ وضعیتی به کجا می
، کشاورزان نیز از این وضعیت شود نمیقانون برای همه یکسان اجرا  کنید! امروز

کشاورزی و مهاجرت  های زمیناند که نشانه و تبعات آن فروش  خسته شده
بسیار زیادی  های چاهتاکنون شاهد حفر است.  شهرها کالنکشاورزان به سمت تهران و 

وضعیت فقط برای کشاورزی ممنوع است.  ها چاهاین  آبر بودیم، گویا کشو های استاندر 
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آمار  بار یکهر پنج سال  متوجه شد. توان میرا از آمار مهاجرت  آبی کماسفبار 
درصد  85اما در یزد استخراج آمار هر ماه است؛ زیرا  شود میمهاجرت استخراج 

این  آبکه یکی از دالیل آن، این است که  روستاهای یزد تعطیل و خالی از سکنه شده
درصد مواد غذایی از خارج تأمین  55گویند  می است. مسئوالن شده دادهاستان به صنعت 

 95ای دروغ است. وضعیت اسفبارتر از این آمارهاست؛ زیرا  ؛ چنین گفتهشود می
ده ملل هشدار دازمان . ساشود میدرصد روغن، چای، نان و گندم از خارج تأمین 

 عنوان به مسئله کشورهای جهان، امنیت غذایی است... ترین مهمسال آینده  65تا 
؛ زیرا تهدیدی برای شود میمصرف در کشورهای پیشرفته کمتر استفاده  بار یکمثال ظروف 

پاشی باید ریگ پاشی  زیست است، یا برای جلوگیری از تشدید معضل ریزگردها به جای مالچ محیط
زیست است یا اکنون در دنیا شاهد این هستیم که آجر، مالچ و بنزین، اتانول  شود که مطابق محیط

اکنون نفت ور است، در این میان چطایران ؛ اما وضعیت شود میزیست تهیه  و... مطابق محیط
اکنون با  متأسفانه ؟شود میداریم، اگر چنین نعمتی نداشته باشیم وضعیتمان چه 

 ازجملهها  که همین امر به تهدید و آسیب برای تولیدکننده کنند میدرآمد نفتی اقدام به واردات 
ای بدون  به شهر سرطان آدم و روستاها به منطقه است. شهرها شده تبدیلکشاورزان 

از سوی دیگر بارندگی کم شده است، زیرا کره  است. شده تبدیلو ریزگردها  آب
زمین در حال گرم شدن است و به دنبال آن بارندگی مناطق خشک، کمتر و مناطق 

؛ بنابراین تعادل چرخه کره زمین از بین رفته است و باید به شود میپربارش، بیشتر 
متر،  575در جهرم  آبمثال سطح  وانعن بهمردم گفت که به امید بارندگی نباشند. 

متر پایین رفته است؛ چرخه طبیعت با  355متر و در شهریار  455 جاندر رفسن
حدود یک سال ونیم است که هشدارها در مورد  اقدامات نابجا نامتعادل شده است.

آغازشده و اکنون واقعاا زمان خیلی زودتر از این  آببیشتر شده است اما بحران  آبوضعیت بحرانی 
اند. اکنون شاهد پرآب بودن  شده خشک ها چاهو  ها تاالببسیاری از نیست و  آب

شمالی ازجمله مازندران به دلیل  های استان آبشمالی هستیم اما  های استان
استفاده بسیار زیاد از کود ازت برای کشت برنج، سمی شده است که یکی از دالیل 

، همین امر است. اکنون ها استانر بین شهروندان این افزایش سرطان معده د
در  آببرای مهار  که درصورتیزیرزمینی است؛  های آباین استان از  آبدرصد  95
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مورد خشک شدن دریاچه ارومیه هم باید گفت  سد ساخته شود. در ها دهاین منطقه باید 
به دریاچه ارومیه ریخته  آب هرچقدردیگر امکان ندارد دریاچه ارومیه احیا شود، که 

و دیگر محال است این دریاچه احیا شود. دلیل خشک شدن  رود میشود به چاه 
رود را چاه خشک کرد و این رود نیز مانند دریاچه  رود نیز همین است، زاینده زاینده

نشست  ها چاهتر شدن  به دنبال عمیق ها زمینارومیه محال است که احیا شود زیرا 
فوران  آبگرفت،  وقتی حفاری صورت می درگذشتهزهرا  در بهشتکرده است یا 

رویه چاه، زمین در آن منطقه نشست  حاضر به دلیل حفاری بی کرد اما درحال می
های اطراف فامنین و کبودرآهنگ  کرده است یا حفر چاه عمیق به دلیل وجود نیروگاه

 ها زمینآن چاه کل روستاهای اطراف خشک شود و به دنبال  آبسبب شده تا 
هایی باید تعطیل شوند. امروزه شاهد هستیم که  نشست کند؛ بنابراین چنین نیروگاه

شکند؛  و گاز می آبکه به دنبال آن لوله  شود میها کج  یا پل کند میزمین نشست 
 آبرویه از  داند علت آن چیست. باید گفت علت آن برداشت بی کسی نمی اما هیچ

السیر بین تهران و  اندازی قطار سریع در مورد راهعمیق است.  های چاهزیرزمینی و حفر 
مشهد باید گفت مسئوالن نباید اجازه دهند چنین طرحی اجرایی شود زیرا مسیر این قطار با سرعت 

 هرلحظهدر این مسیر که  گذرد، درصورتی کیلومتر از گرمسار، سمنان و شاهرود می 944
رویه از  عمیق و برداشت بی های چاهدالیل آن حفر یکی از  امکان نشست زمین وجود دارد.

گذشته، شاهد  های سالها در  توجهی به دلیل بی متأسفانه زیرزمینی است. های آب
همچنین کویرها با . ایم بوده ها زمینو تشدید ریزگردها و نشست  ها چاهتر شدن  عمیق

آهن، باروت سازی و  ازی، ذوبزیرزمینی زنده هستند، بسیاری از تولیدات ازجمله شیشه س های آب
متری  994از  آبحاضر  رفتن است. درحال فوالد ویژه کویر است اما کویرهای ما در حال ازبین

با چنین وضعیتی بنابراین  شود میاستخراج  آب، البته لیموشیرین به جای شود میاستخراج 
خوش  متری دل 555از عمق  آبکشاورزی غیراقتصادی است و کشاورزان به 

 آببرداری است؛ اما  ایم و اکنون اول راه بهره شهرها، صنعت و کشاورزی را توسعه داده اند. کرده
هستیم  نفره 04ایم، اما فایده ندارد، اکنون مانند خانواده  است، هشدارهای زیادی داده شده تمام

فاضالب را  آبیی نیست. برای فعالیت و درآمدزا های زمینایم، اما  که همه مهندس و دکتر شده
 توان می آبباید تصفیه کنیم، تهران رود ندارد، اما سه رود فاضالب دارد، از این 

 آبدر فضای سبز استفاده کرد، البته این در حالی است که برخی کشورها، 
آوری  دومین اقدامی که باید انجام دهیم، جمع .کنند میفاضالب را برای آشامیدن تصفیه 



 211 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

در این  آبمتر بارندگی دارد، اما  میلی 335همدان مثال  عنوان بهسطحی است،  های آب
قرار گیرد، در  موردتوجهنیز باید  شور آباستفاده از . شود میبندی  استان کوهستانی جیره

ها از  بعضیاندازی شده است، البته ناگفته نماند  کن راه شیرین حال حاضر در قم کارخانه آب
زاست، وزارت نیرو باید  که سرطان کنند میکن استفاده  رینشی آب های دستگاه

های گذشته  وزیر جهاد کشاورزی در ماهبهترین و استانداردترین دستگاه را معرفی کند. 
نباید ایران زیادی نیاز دارد بنابراین در  آبگندم به اظهارنظری کرده است مبنی بر اینکه 

هزار هکتار  555نجام شود، اکنون کشت شود و کشت آن باید در کشورهای دیگر ا
، پرسش بنده این است که شود میکشت ایران خارج کشور توسط  های زمیناز 

دهند، همین کارشناسان،  در دنیا نمونه بیاورید که چنین کاری شبیه ما انجام می
 آبدرصدی،  94در حال حاضر برخی کشورها از رطوبت  اند. مملکت را به این روز انداخته

 آبشاهد تجارت هستیم. از سوی دیگر،  آبرویه  گیرند، اما ما به دنبال مصرف بی می
و به کشاورزان  کنند میکشاورزان را خریداری  آبای که امروز  هستیم، به گونه

هر نیز باید به مسئوالن گفت  آبدر مورد انتقال گذرانی.  گویند برو سفر و خوش می
ای را  به آن استان دهید یا اگر خواستید بچه بآاستانی را خواستید نابود کنید، 

خوزستان و دیگر  آبحاضر شاهد انتقال  درحال نااهل و خراب کنید، به آن پول دهید.
برهم زنیم. همین افغانستانی که  آبرا با انتقال  ها استاننباید تعادل  که درصورتیهستیم  ها استان

اچه هامون نابود کرد تا دو سال دیگر، سد دوستی ایم، زابل را با خشک کردن دری به آن لطف کرده
درصد سد دوستی خشک  29، کند می، با سدی که افغانستان احداث کند میرا هم خشک 

دهد،  ، بخش خصوصی کار را به خوبی انجام میرحم است . بخش خصوصی بیشود می
مورد،  ، دارای چهار رکن است که نخستینآبمدیریت رحم است.  اما انصاف ندارد و بی

مسئوالن قرار گیرد. در مورد  موردتوجهو سدسازی است که باید  آبمدیریت جلوگیری از هرز رفتن 
سدسازی نیز باید گفت سدسازی همیشه بد نیست، البته در کنار سدسازی، باید تعادل را حفظ 

قرار  موردتوجه، باید آبسد و مدیریت در مصرف  آببه ویژه  آببندی صحیح  کرد، یعنی اولویت
شرب در چرخه مصرف یک  آباستفاده کرد، یا  آبهفت بار از  توان میگیرد. در بخش صنعت 

شرب  آب در سه بخش مصرف خانگی، شهرداری و ادارات مورد استفاده قرار گیرد. تواند میاستان 
مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین  تواند میمصرف خانگی در سه بخش آشپزخانه، حمام و حیاط 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 211

 

 

ازجمله  آبچهار شیوه مصرف حاضر  لگوی مصرف باید داشته باشیم. از سوی دیگر، درحالا
 آباسراف در مصرف، خسیسی در مصرف، استفاده بهینه از مصرف و هدر دادن 

ها، اولی یا آخری هستیم و هیچ زمان، تعادل را رعایت  وجود دارد که ما ایرانی
حاضر  تهران صحبت کنیم، درحال بیآ کم. اگر بخواهیم در مورد وضعیت کنیم نمی

، شود نمیزیاد  آبچاه دیگر نیز در تهران در حال حفر شدن است، با حفر چاه،  75
 31.11.14 .شود میزودتر تمام  آببلکه 
 

در ایران: یا  سالی خشکگسترش  واسطه به نظام براندازی و تغییر -95 قطره
 92.16.18 .شود برطرفنمایید و یا گوش کنید تا  برطرفرا  سالی خشک

در ماه فوریه به  هرسال( که World Government Summit« )نشست جهانی حکومت» -1
 104، امسال شاهد حضور شود میمیزبانی دولت امارات متحده عربی و در دبی برگزار 

پرداز  نظریه« فرانسیس فوکویاما»کننده از سراسر جهان بود.  هزار شرکت 0سخنران و بیش از 
خود  یهنظر آمریکایی و استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد که به خاطر -ژاپنی ساله 19

فوکویاما روزه بود.  9سخنرانان این نشست  ازجملهمشهور است « پایان تاریخ» درباره
یی همچون وهوا آبرا تا حدی ناشی از عوامل ایران های اخیر در  آشفتگی

دانست که اغلب خشونت به بار آورده است و با دیگر  آبو کمبود  سالی خشک
های  بسیاری از ناآرامی»او اظهار داشت:  است. پیداکردهزا تداخل  عوامل بحران

زیرزمینی بیش از حد  آبزیستی داشت. منابع  های محیط ریشهایران اخیر 
ها  ایجاد کرده است. بسیاری از خشونت سالی خشکاستفاده شده است که 

 .«31.13.10 استیی وهوا آببه خاطر تغییرات  در جهان
در همایش استانداران،  «ذوالفقاری»معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور حسین  -6

های راهبردی شویم و  مدیران کل سیاسی و فرمانداران سراسر کشور: اگر دچار برخی غفلت
به تهدید اجتماعی  ها را دقیق نشناسیم و درست تحلیل نکنیم، امنیت اجتماعی تبدیل پدیده
 هزار تجمع عمده در کشور برگزار شد. 5تا آخر آذرماه حدود  .شود میشده 

ما با  .ای نداشتیم چنین پدیده درگذشتهما گفت:  31ذوالفقاری درباره حوادث دی ماه 
 در ایم.  از گذشته مواجه تری متفاوتوضعیت 

ً
این اعتراضات بسیار سریع و عموما
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یافت و خشونت در این اعتراضات بیش از همیشه شهرهای کوچک گسترش 
های سیاسی کشور بود و هیچ حزب یا  بود. این اعتراضات عبور از همه جریان

عمده کرد:  تأکیدمعاون وزیر کشور  .کرد گروه سیاسی یا مذهبی آن را رهبری نمی
درصد  85دستگیرشدگان این اعتراضات، افرادی فاقد سابقه امنیتی بودند و 

 %75باید توجه داشت که در این راستا  سال سن داشتند. 35راد زیر این اف
و  کند میبروکراسی پیچیده زمینه فساد را ایجاد  .سال هستند 45کشور زیر 

توانیم  که گاهی با تغییرات جزئی در قوانین می درحالی اند، مردم از این موضوع ناراضی
چه باید »ی وزیر کشور با طرح این سؤال که معاون امنیتی انتظام .انجام دهیم سرعت بهکار را 
ایم به اینکه بگوییم چه اقداماتی باید انجام شود،  همه عادت کرده :گفت« کرد؟

 .گوید که من باید چه اقدامی انجام دهم اما کسی نمی
ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین در دانشگاه  در چهارمین همایش منطقه عیسی کالنتری -3

به دلیل عدم کشور در حال توسعه است و ایران : جانتحصیالت تکمیلی علوم پایه زن
 خسارت های توسعه رعایت توسعه و عدم دقت در برنامه

ً
های  ای تقریبا

ه بررسی روند تخریب وی در ادام .ایم زیست وارد کرده ناپذیری را به محیط جبران
داشتیم،  آبزیست در کشور با اشاره به اینکه برای تولید محصوالت غذایی نیاز به  محیط

. بینیم میحفر شد و نتایج آن را  ها چاهخاطرنشان کرد: برای این کار سد ساخته و 
تجدید پذیر را  های آباز  %45حق نداریم بیش از  کند میاستانداردها عنوان 

برداری  بهره ها آباز این  %115ایم؟ امروز ما  لی ما چه کردهمصرف کنیم و 
معنایی  آبعنوان شد که اصالا منطقه ممنوعه  19کالنتری با بیان اینکه در سال  .کنیم می

 های آباز  %193ندارد، گفت: در پی این صحبت چه اتفاقی افتاد؟ امروز در خراسان رضوی 
علت . شود میدرصد استفاده  13. در حوزه دریاچه ارومیه شود میبرداری  تجدید پذیر بهره

به خاطر تغییر اقلیم و  %18عنوان شد  93خشک شدن این دریاچه در سال 
این  .دهد چه چیزی را نشان می ها ایننیز خطاهای انسانی بوده است.  86%

فسیلی خود را استفاده  های آبمیلیارد مترمکعب از  51ما مسئول افزود: 
زیست  تغییر اقلیم برای محیط های آینده تجاوز کردیم. وق نسلحق به؛ یعنی کنیم می

گیرد این اتفاق  مصیبت است. کالنتری با بیان اینکه وقتی تصمیمات فنی تحت تأثیر قرار می
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باید شجاعت داشته و اشتباهات را بپذیریم و تغییر روش دهد، گفت:  رخ می
تأثیر  متأسفانهگذاران برسد.  داد سیاست باید به ها دانشگاهوی گفت: دانش  .دهیم

این مسئول به وضعیت هوای خوزستان اشاره کرد و  .به تصمیمات مشهود نیست ها دانشگاه
روز هوای بسیار خطرناک  55روز است که هوای ناسالم و  155اهواز گفت: 

در نیمه دوم سال ریز گردها  داشته است که این محصول اشتباهات انسانی است.
که سالی چند  یکی پس از دیگری سد احداث کردیم، درحالینشأ داخلی است. با م

وضعیت چه  اآلنولی  شد میسیالب در دشت خوزستان مانع ایجاد ریز گرد 
شاهد ریز گرد  اآلنمرور چسبندگی خود را از دست داد و  شده است. خاک به

بزرگ سر بالیی  خشک شد، ریز گردهای نمکی ایجاد شد. ها تاالبهستیم. 
پیوسته بوده  صورت بهاشتباهاتی کردیم و دلیل آن ندیدن مسائل  خوزستان آمده است.

گذاری شده و چون شرایط توسعه  میلیارد دالر سرمایه 944وی ادامه داد: در عسلویه  .است
چون فکر کردیم  .به معنای خودکشی است جوار همپایدار دیده نشده است، زیست در دو شهر 

 .ایم، ولی چه اتفاقی رخ داده است جویی کرده محیطی را رعایت نکنیم صرفه یستاگر شرایط ز 
زیست، بازدارنده  اصالا محیط ما چیزی را برای نسل بعد نداریم.این مسئول ادامه داد: 
 %85زیست اولین قربانی فقر است و باید باهم همزیستی کنند.  توسعه نیست. محیط

مردم در سواحل زندگی  %6ایران در  کنند میجمعیت دنیا کنار سواحل زندگی 
 .و سواحل خالی از سکنه است کنند می

سیاست « نهادهای»دهد:  توضیح می «پروژه سانسورشده»احمد، برنده جایزه  -0
طی چند سال گذشته را با دقت ایران در  آبخارجی آمریکا تأثیرات بحران 

تحلیلگران دو اندیشکده آمریکایی در اظهاراتی بیان کرده  .اند قرار داده موردبررسی
عالوه بر موضوعات اقتصادی نظیر ایران در  92ماه  اغتشاشات دیاست که: 

« تأثیر تغییرات اقلیمی ازجملههای بنیادین  انگیزه»درآمدهای پایین، تحت تأثیر 
ای از  دوره تاکنون 1995از دهه ایران نویسد:  احمد می بوده است.

 نتیجه  سالی خشک
ً
های روزافزون و بسیار شدید را تجربه کرده است که عمدتا

 ها آنسوءمدیریت مقامات دولتی، تأثیر  واسطه بهاند، اما  تغییرات اقلیمی بوده
تشدید شده است. این مسئله بر تولید محصوالت کشاورزی و زندگی 

ری در این کشور کا کشاورزان روستایی تأثیر گذاشته و نرخ پیشاپیش باالی بی
از تا  کند میاین کارشناس انگلیسی به مقامات ایرانی توصیه  تر کرده است. را بیش
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ملل یا نهادی دیگر بخواهند و اجازه بدهند تا یک بررسی گسترده و زمان سا
در این  آبی کمدار بر بحران  مستقل در مورد چگونگی تأثیر سوء مدیریت ادامه

آینده  های سالدر صورت ادامه روند فعلی، طی کشور انجام شود، بحرانی که 
های حاصل از این بررسی  توصیه خواهد شد.ایران موجب تشدید بحران ملی در 

های کشاورزی و صنعتی این کشور  دهی مجدد و جامع شرکت منجر به سازمان تواند می
چنین افزایش تأثیرگذاری  و هم آبمدیریت منابع  درزمینههای پایدارتر  باهدف تدوین سیاست

محیطی  زیست و کاهش اثرات مخرب تغییرات زیست سازگاری با محیط درزمینهاقدامات 
 .شود

پروژه  در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در خصوص :یا اژهمحسنی  -5
فرد خارجی در این  اآلنو طرحی صهیونیستی بوده گفت: تا  سید امامیو اینکه  آب انتقال

تردید نکنید که بحث نفوذ یک مسئله جدی است که اما  ونده بازداشت نشده است؛پر 
افرادی که سخنگوی قوه قضاییه گفت:  .در رأس آن آمریکا و اسراییل قرار دارند

نفوذی کار کنند باید ظاهر خود را با محیط تطبیق دهند در  صورت بهخواهند  می
 .کنند میغیر این صورت همه به او شک 

 بعدازآنو  شود میزیستی منتشر  فعال محیط 1خبری مبنی بر دستگیری  1931در بهمن  -1
زیستی و استاد دانشگاه امام صادق  که یکی از دستگیرشدگان که فعال محیط گردد میاعالم 

های متفاوتی در این زمینه ابراز  گیری ع بوده است در زندان خودکشی نموده است که موضع
جاسوسی از مراکز حساس و نظامی شده پیرامون  ای عنوانه ، اهم اتهامشود می

زیست و انتقال اطالعات حساس از وضعیت  محیط یطهحو جاسوسی در ایران 
 زیست کشور  محیط

ً
و قحطی و  سالی خشکو  آب حوزهدر  مخصوصا

و ناامید  سالی خشکغلط در حوزه مدیریت خروج از بحران  یها مشاوره
را حل نمود و کشاورزی  آبمشکل ایران در  توان مینمودن مسئولین از اینکه 

راهکار واردات محصوالت کشاورزی و روی آوردن مسئولین به  ارائهنمود و 
آن  و... ها دانشگاهاردات محصوالت فرا ریخته و نفوذ در و کشت فرا سرزمینی 

 یزهگان، این است که کند میخودکشی کاووس سید امامی در ذهن تبادر  واسطه بهچیزی که 
افراد این  یهبقاین اقدام چه بوده است؟ آیا برای فاش نشدن دیگر اطالعات و پنهان ماندن 
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در دانشگاه به  اساله دهبر  اقدام صورت گرفته است؟ بیان این نکته الزم است که فرد نام
زیست بوده که برای حفظ  محیط حوزهتدریس مشغول بوده است و البته یکی از مشاورین در 

 یها چهرهیوزپلنگ ایرانی تالش بسیاری نموده است و از این طریق بسیاری از افراد و 
های بسیاری انجام  ها و نشست شدند و برای حفظ یوز ایرانی هزینه میایران الحال وارد  معلوم

از ایران رفت  نکه همه میدانیم اهمیت حفظ این حیوان نسبت به برو گردیده است درحالی
نماید اینکه  مقایسه نیست، آنچه ما را بیشتر در اینجا هشیار می قابل عنوان هیچ به سالی خشک
زیست  ارتباط بودن جاسوسی محیط الحال در بی خارجی و افراد معلوم یها رسانههای  واکنش

اط افراد را با اند تا ارتب تالش نموده تماماا برده بیش از حد معمول بوده است و  و افراد نام
 زیست را انکار نمایند. جاسوسی محیط

علیه ایران آویزهای مهم واشینگتن برای شوراندن مردم  یکی از دست -2
ایران در  آبی کم، بحران «تغییر حکومت از درون»گیری سیاست  حکومت و پی

نهاد آمریکایی صراحتاا اعالم  های غیردولتی یا به اصطالح مردم سازمان .بوده است
وضعیت دریاچه ارومیه،  ازجملهو برخی نمودهای آن،  آبی کماز مسئله  توان میاند که  کرده

ترسیم و به این ترتیب، ایران مدیریت ضعیف حکومت  یجهنتسوءاستفاده و این بحران را 
می در میان مردم را متزلزل کرد و با ایجاد یک اعتراض مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسال

در میان کارگران و کشاورزان و به  سالی خشکعمومی به علت مشکالت اقتصادی ناشی از 
را به وجود را آورد، الزم به ذکر است ایران تغییر در  ینهزممیدان آوردن جوانان و زنان 

 است. شده شروعاعتراضهایی در اصفهان 
: یکی از ابعاد بحران در دشمن برای تکرار وضعیت سوریه در ایرانتالش تیم  -1

 9است که حدوداا  سالی خشکشده بحث  ها پرداخته سوریه که کمتر به آن خصوصاا در رسانه
 های سالکه بین حدود  سال قبل از آغاز جنگ در سوریه در این کشور شروع شد. درحالی 1یا 

اهش بارندگی رو به رو شد. این کاهش خصوصاا در میالدی، این کشور با ک 3414تا  3441
های ترکیه بود که  بعدی سدسازی مسئلهدیگر شدیدتر بود.  های سالمیالدی از  3441سال 

ورودی به این کشور را کاهش داده و بر مشکالت کشاورزان سوری افزود.  آبمیزان 
رخوردار بودند اما با از بین کشاورزان سوری عمدتاا در مناطق زندگی خود از رفاه قابل قبولی ب

دو مشکل را برای رفتن منابع آبی ناچار به مهاجرت به سمت شهرها شدند. این مسئله 
 دولت سوریه به وجود آورد:
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ً
 و ها آن: جمعیت در شهرها و حومه اوال

ً
ناگهانی افزایش  صورت به، شدیدا

 کار دیگری بلد 
ً
نبودند و دچار پیدا کرد و بخش عمده این جمعیت کشاورز اصوال

 بیکاری و فقر شدند.
  

ً
سوریه به دلیل از دست رفتن بخش کشاورزی خود ناچار به  حکومت :ثانیا

بخشی از روند گندم و برنج شد.  ازجملهبرابری واردات مواد غذایی  15افزایش 
های تروریستی مورد حمایت غرب  ایجاد نارضایتی در میان اقشار جامعه در سوریه که بعداا گروه

های عربی با سوءاستفاده از آن، جنگ مسلحانه را آغاز کردند. لذا بحران سوریه  و برخی دولت
ابع و ثبات به این کشور و از دست دادن من آبریزی غربی برای کاهش ورودی  ناشی از برنامه

علیه ایران، تکرار آن  ها آنغذایی و ارزی بوده است؛ موضوعی که با توجه به سیاست خصمانه 
اصالا بعید نیست، بلکه اجزای مختلفی از آن قابل رصد است. به عقیده بنده قدم به  تنها نه

 در حال تکرار است.ایران قدم این جریان پیچیده در 
 علی بهرامی نیکو )ُهدُهد(

 1سال گذشته قرار دارد یعنی وضعیت  144در وضعیت مشابه ایران آنچه واضح است اینکه: 
میلیون ایرانی بر اثر ناامنی و  11بروز جنگ جهانی اول و ُمردن زمان قاجار در  دورهسال پایانی 

قرار دارد  سالی خشک% کشور در 32شده و طبق آمارها  خشکایران و قحطی و ...،  سالی خشک
تمامی مشکالت را به  سالی خشک، مشکل باشد مینظیر  سال گذشته بی 12و این وضعیت در 

های مردمی بیشتری  آن بروز اعتراض یجهنتو  شود می تر ویرانهمراه دارد و با این روال اقتصاد 
ن از در ، مشکالت اقتصادی، مشکل فرهنگی را نیز به همراه دارد، فقر که از دری آمد دیباشد می

 سالی خشکاگر مشکل  و جعلنا من الماء کل شیء حیقرآن  یهآ، طبق رود میدیگر بیرون 
ایران در  آببرای بحران ، شود میبرای جایی پیش بیاید تمامی مشکالت به آنجا سرازیر 

حلی وجود ندارد و تمامی مسئولین ما در برابر این بحران تسلیم محض  هیچ راه
باید برای ما  تاکنون، تمامی راهکارهای گذشته فاقد ارزش است که اگر راهکاری بود هستند

 شده عنوان 29 قطره، راهکار یک ساله که در ام دادهبنده سه راهکار ارائه داشت،  می یا ثمره
پاسخ  30و  33صفحه در قطرات  94صفحه اشکاالت متخصصین در بیش از  0است و به 

است، لذا بازمیگوییم:  شده عنوان 1444و  39 قطرهکه در  دوماهههکار است و نیز را شده داده
راهکاری دارید؟ طرح تفصیلی خود را ارائه دهید و بفرمایید در  آباگر برای بحران 
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هیچ طرحی وجود  کنیم میکه ما اعالم  رسد می آبهایی  چه زمانی و به چه مکان
 73 قطرهعادی مشکل را حل نمایید فقط همان  های راهندارد اگر بخواهید از 

همان راهکار  باشد می تر سریعو  تر آسانجوابگو است و اگر به دنبال راهکار 
نمایید  برطرف، پس یا مشکل را باشد میجوابگو  1555و  93انفطار السماء در قطره 

 علی بهرامی نیکو )ُهدُهد( 31.13.11 شود. برطرفو یا گوش دهید تا 
 

 97.1.5 حمایت از کاالی ایرانی 91 قطره 91 قطره

سال حمایت از از طرف مقام معظم رهبری دامت برکاته  1932که میدانیم سال  گونه همان
 :نماییم مینام نهاده شده است لذا در این راستا مطالبی کوتاه را عرض  کاالی ایرانی

که  بودهیکی از اهداف انقالب اسالمی تحقق عدالت اقتصادی اسالم : مقدمه
داشته و بارها رهبر انقالب دامت برکاته شعار سال را مزین  تأکیدگذار انقالب ره بر این مطلب  بنیان

اقتصاد بر  تأکیدبا  32متمادی و در سال  های سالبه مباحث اقتصادی فرموده است، در 
نه  آنچه واضح است تاکنون اند نهادهنام  حمایت از کاالی ایرانیشعار سال را مقاومتی 

 جامعهاقتصاد و نه در تحقق شعارهای سال و نه توزیع عدالت اقتصادی و اقتصاد اسالمی  ینهدرزم
و همه میدانیم با روال کنونی نیز امسال هم مانند  ایم یاوردهنگیری به دست  دستاورد چشمما 

راهکارهای اهم کوتاه به  نوشتهآید لذا ما در این  گذشته دستاورد جدیدی به دست نمی های سال
پردازیم الزم به ذکر است که ما به بایدها و  می تحقق اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال

پردازیم به این معنی که اگر بخواهیم این شعار تحقق پیدا  نبایدهای عملی و الزامات این شعار می
 کارهایی باید انجام گردد: نماید چه

ایرانیان باید باگذشت و ایثار و  همهی ایرانی آنچه واضح است اینکه برای حمایت از کاال /1
قبول قیمت و کیفیت نائل شود ولی  ازخودگذشتگی کاالی ایرانی بخرند تا کاالی ایرانی به تراز قابل

و اگر فعالیت جدی صورت نگیرد  باشد نمیمردم دستوری  عامهحمایت همه میدانیم این 
باید موانع حمایت از کاالی ایرانی ا کنند لذ مردم رغبت به خرید جنس ایرانی پیدا نمی

 و با برطرف نمودن آن موانع حمایت از کاالی ایرانی صورت گیرد. بررسی شود
خرند و  چرا مردم جنس ایرانی نمیسؤالی که باید جواب داده شود این است که:  /6

 خرند؟ کاالی خارجی می
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ایرانی نداریم  نمونه، بله در بعضی از اجناس ما ایرانی ندارد نمونهجنس خارجی : الف
خاص  های بیماریلذا از اساس در این موارد حمایتی صورت نخواهد گرفت، مانند بعضی داروهای 

 آالت و یا بعضی از موارد اولیه. و یا بعضی از ماشین
که مردم  شود میدر بعضی از اجناس دیده  مثالا جنس خارجی کیفیت بهتری دارد، : ب

سفر کرده تا ایران های بسیار بیشتری به دنبال جنس خارجی هستند و حتی بعضاا از  ی باقیمتحت
به  توان میمردم سروکار دارد، این دسته را  جاندر دارو که با مثالا جنس خارجی به دست بیاورند 

اجناس غیر حیاتی  -3مانند دارو لوازم پزشکی  اجناس حیاتی -1سه صورت در نظر گرفت:
لوازم  -9لوازم منزل و ماشین و لوازم صنعتی و اداری و ... زم برای زندگی مانندولی ال 
گوششان بدهکار این نیست  گاه هیچی که زندگی لوکس و اشرافی دارد انبنده کس یدهعقبه  لوکس

که برای حمایت از کاالی ایرانی جنس خارجی را رها کنند بلکه به دنبال زندگی اشرافی خود 
اما در  –کنند میهستند حتی بعضاا تولیدکننده هستند ولی از تولید مشابه جنس خارجی استفاده 

لوازم پزشکی  ود مانند دار نباشکسانی که محتاج لوازم حیاتی  ،لوازم حیاتی نیز چنین است ومورد دار 
و امنیت سروکار دارد در این موارد نیز مردم جنس باکیفیت را انتخاب  جانو حتی خودرو که با

اما در مورد اجناس ضروری زندگی است بازهم عموم  – باشد میتری  که بهتر و راه مطمئن کنند می
خارجی و کیفیت  کنند میه اختیار تر آنچ مردم اگر مخیر باشند بین جنس خوب و بد و خوب و خوب

گوید فقیر نشدم که جنس ارزان )کم کیفیت( بخرم، چراکه  المثل مشهور می ضرب زیرابهتر است 
ولی اگر جنس کم کیفیت  کند میسال استفاده  94خرد و  جنس باکیفیت می بار یک مثالا یک فرد 

چند برابر بدهد چراکه جنس کم کیفیت  ینههز و هم باید  باشد میاستفاده کم زمان  بخرد هم مدت
پس یکی از دالیل آخر ...  عمر کمتری دارد و باید بعد از مدت  کمی به سراغ تعمیرکار رفت و الی

اگر کیفیت جنس ایرانی بهتر باشد مردم به آن رغبت  رغبت مردم به اجناس کیفیت است
واهیم مردم جنس ایرانی خ اگر میمردم رغبتی نخواهند داشت، پس  عمالا و اال  کنند می

 بخرند باید کیفیت و خدمات پس از فروش را باال ببریم.
، باشد مییکی از فاکتورهای مهم رغبت عمومی مردم به اجناس قیمت : ج

خواهیم جنس ایرانی خریداری شود باید ارزان  لذا اگر می شود میتر باشد خریداری  جنسی که ارزان
های خارجی بدون گمرک  برداشته شود و ماشیناگر گمرک گردد، سؤال خیلی ساده: 

جواب واضح است خیر و  ؟کنند میگردد آیا ایرانیان ماشین ایرانی انتخاب ایران وارد 
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تری دارد لذا در  واضح است: ماشین خارجی نسبت به ایرانی کیفیت بهتر و قیمت پایین هم آندلیل 
و  تر گرانمردم حتی برای حمایت از کاالی ایرانی هم اقدام به خرید جنس  گاه هیچصورت توانایی 

تعدادی از مسئولین سوار ماشین ایرانی  ایم یدهدنخواهند داشت کما اینکه  تر یینپاکیفیت 
گزارش  جامع  واقعی را از جامعه به دست آورد و دلیل این مطلب را از  توان میشوند و البته  نمی

واضح و  نمایند؟ چرا بجای جنس ایرانی جنس خارجی استفاده می مردم جویا شد که
عقالنی است که هر ملیتی باید از کاالی ملی خود حمایت کند و در صورت برابری دو جنس این 

ولی زمانی که دو جنس باهم برابر نیستند و کاالی خارجی مزیتی دارد مردم رغبت  افتد یماتفاق 
ها مرغ همسایه را غاز میدانیم  ممکن است کسی بگوید ما ایرانی . اینجاکنند میبه کاالی خارجی 

اشتباه است، اگر جنس خارجی  کامالا که این مسئله  درحالی دهیم میخارجی بها  اجناس و به
روند کما اینکه در استفاده از محصول برنج و  مزیت معقول نداشته باشد مردم به سراغ آن نمی

فرش مردم به کاالی ایرانی رغبت دارند و نه خارجی زیرا که جنس ایرانی در این موارد نسبت به 
 خارجی مزیت دارد.

و  : باید با تالش و قوانینه کیفیت استدلیل اول استفاده از اجناس خارجی ک اما/ 1
و  نماییم میکیفیت کاالها را باال ببریم که در این مجال اندک آن بحث را واگذار  استاندارد سازی

خواهیم  اگر می، پس نماییم میدوم یعنی قیمت و گرانی اجناس  ایرانی را پیگیری  مسئله
و مسائل مربوط به پیدا نماید حمایت از کاالی ایرانی صورت پذیرد باید قیمت کاهش 

 .نماییم میارزان شدن کاالها را باهم بررسی 
تر است؟ چرا  چرا ماشین خارجی از ماشین ایرانی ارزان چرا جنس ایرانی گران است؟/ 6

 ؟باشد میتر  جنس چینی از جنس ایرانی ارزان
شده  دیده زیرااست  که اجناس ایرانی کیفیت بهتر دارند و لذا گران کنیم نمیما این ادعا را 

شده است لذا این اشکال را از  فروختهایران تر در  اجناس خارجی باکیفیت بهتر و قیمت پایین
تر از  که جنس خارجی باکیفیت مساوی و حتی بهتر از جنس ایرانی ارزان کنیم میاساس قبول 

پردازیم و مسئله این است که چرا  به اصل مسئله می سریعاا جنس ایرانی در کشور موجود است لذا 
و ما تا جنس ایرانی را ارزان ارائه ندهیم حمایت از تولید  باشد میتر  جنس خارجی از ایرانی ارزان

این مطلب بسیار عجیب است که چگونه جنسی از هزاران داخلی انجام نخواهد شد و 
بسیاری اضافه  یها واسطه ونقل و گمرک حمل ینههز و  آید یمکیلومتر دورتر 

 ؟باشد می تر ارزانولی کماکان از جنس ایرانی که درون کشور تولیدشده  شود می
 است؟ چرا جنس ایرانی گران/ 1
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لذا به دنبال فروش کم  تولید صنعتی و انبوه نداریمب:  شده باالست قیمت تمامالف 
شده  که باید تولید انبوه و فروش زیاد و سود کم باشد تا هم قیمت تمام و سود باال هستیم درحالی

 تر به دست مشتری برسد. جنس ارزان سود بیشتر به تولیدکننده برسد و هم پایین بیاید و هم
تری نیز کمتر پرداخت سود بیشتر و فروش بیشتر و مش نتیجتاا کار کنیم صنعتی شویم که  چه

کمتر داشته باشیم، باید  ینههز . باید صنعتی شویم یعنی تولید بیشتر با نیروی کار و کند می
تولیدکنندگان ما مدیریت را بیاموزند باید کشورهایی مانند برزیل، آلمان، ژاپن، هلند، چین ... را نگاه 

یرترین کشورها به کشورهای تحلیلگرانه داشته باشیم، این کشورها در مدت کوتاهی از فق
 ثروتمندی تبدیل شدند، در آینده کشورهای مختلف را بررسی خواهیم نمود.

 شده باالست؟ چرا قیمت تمام
 مواد اولیه باالست ینههز الف:  
 کارگاه باالست ینههز ب:  
 کارگر باالست ینههز ج:  
 مالیات باالست ینههز د:  
 برق زیاد است ینههز : ه 
 و 

ً
 .باشند میعامل افزایش قیمت  ها واسطه: بعضا

 لذا باید کاری کنیم که تمامی موارد ذکرشده تقلیل یابد اما چگونه؟ 
 

 کاالهای تولیدی: شده تمامبایدونبایدهای تقلیل قیمت 
و  اجارهگران قرار دارد  ایدرزمینههای تولیدی ما  تا زمانی که کارگاه: الف

های تولیدی را به شهرهای  لذا باید کارگاه برد میتولید را باال  ینههز کارگاه  های ینههز 
تولید پایین آمده و  ینههز ارزان انتقال دهیم در این صورت  های زمینکوچک و حتی روستاها و 

 .شود میجنس تولیدی ارزان 
باید برق را ارزان نمود که در این صورت قیمت تمامی کاالها کاهش : ب
قیمت  آببا برطرف کردن مشکل  توان میو این امر شدنی است و  گیری خواهند داشت چشم

که در بحث برق  باشد می سالی خشککلیدی ما برطرف نمودن  مسئلهبرق را کاهش داد که 
 مباحث مهمی داریم.
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، یکی از دالیل گرانی اجناس تولیدی کاهش دادایران باید قیمت مواد اولیه را در : ج
، اما چرا مواد اولیه گران است، دلیل این است که مواد باشد میاد اولیه باال بودن قیمت مو ایران در 

مانند صنایع غذایی و یا صنایع چوب و یا پارچه، بسیاری از مواد اولیه به علت  شود میاولیه کم تولید 
را حل نماییم مواد اولیه زیاد  آباگر مشکل  دچار بحران شده است ولیایران در  سالی خشک

آن هنگام قیمت مواد اولیه کاهش میابد مانند محصوالت کشاورزی و یا محصوالتی  و در شود می
که باواسطه با محصوالت کشاورزی در ارتباط هستند پس برای تحقق این بند الزم است مشکل 

از اساس بسیاری از اجناس  بعدازآنارزان تولید گردد و  یهاولرا برطرف نماییم تا مواد  سالی خشک
 مانند صنایع کشاورزی و غذایی و صنعت چوب و نساجی و ... گردد میارزان 
که همه میدانیم با دستمزدهای کنونی  درحالی باید قیمت دستمزد کارگر ثابت گردد: د

ی  باشند میکارگران دچار مشکل  و هزینه با درآمد سازگاری ندارد لذا چه باید انجام داد؟ سؤال جد 
ست که: چگونه در چین قیمت دستمزد کارگر پایین است و که باید پاسخ داده شود این ا

است؟ جواب در پایین بودن مسکن است و  ها انسانمانند دیگر  آنان همهای  حال هزینه درعین
مانند  هایی ینههز ، اگر ما بتوانیم مشکن مسکن کارگران را برطرف نماییم و باشد میبهداشت 

شده  داریم و درنهایت قیمت تمام ستمزد را ثابت نگاهتوانیم د بهداشت و درمان را کاهش دهیم می
توانیم قیمت مسکن را کاهش  را برطرف نماییم می سالی خشککه  را کاهش دهیم و درصورتی

 سالی خشکدهیم و فشار اقتصادی از دوش کارگران برداشته شود بله در صورت برطرف نمودن 
ند در اختیار کارگران قرار دهیم و مشکل های بل راحتی شهرهای جدید بسازیم وام توانیم به می

 .شود میکارگران برطرف  ینههز  عمده
لذا در مورد مالیات باید  های مالیاتی یاری نمود باید تولیدکنندگان را با بخشودگی :ج

تر شدن دولت را بگیرند و حتی دولت را  باید جلوی بزرگ تر یعسر بگویم دولت و مجلس هر چه 
خود از مردم مالیات بگیرد و خرج  های ینههز کوچک و کارآمد نمایند و اال دولت مجبور است برای 

 های مالیاتی بهره برد تا درنهایت تولید داخلی رشد پیدا نماید. خود نماید باید از بخشودگی
این معنی که باید تولیدات را به سمت ماشینی نمودن برد  به باید تولید را صنعتی نمود: د

ها هدایت  و در عوض باید سطح کارگران را به سمت مدیریت کارگاه رود میکه سرعت تولید باال 
نمود یعنی تولید بیشتر با کارگران کمتر، ما اگر بتوانیم در بخش کشاورزی رشد نموده و کشاورزی را 

به علت مشکالت  متأسفانهید بیشتر با کارگران کمتر داشته باشیم که توانیم تول صنعتی نماییم می
زیاد و دالیل آن زیاد است  ینههز یعنی تولید کم و  باشد میعدیده تولیدات کشاورزی ما سنتی 

، یما نکردههای کشاورزی به جد ورود پیدا  ازجمله دالیل آن این است که در تولید ماشین
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رفتند تا به کمک بخش  ها و ادوات کشاورزی می به سراغ تولید ماشین سازی ما باید در ابتدا ماشین
 ایران سازی  ماشین متأسفانهاما کشاورزی بیایند 

ً
به سمت ساخت خودروهای  اکثرا

که اگر مخیر باشیم  سواری هدایت گردید و بخش کشاورزی را رها نمودند درحالی
های کشاورزی و خودروهای سواری باید رونق معطوف به تولید  بین ساخت ماشین

های کشاورزی باشد و اگر مخیر باشیم بین واردات ادوات کشاورزی  ماشین
نیازی در  ردات خودرو اولویت باشد چراکه بیواردات خودروهای سواری باید وا

ادوات کشاورزی منجر به تولید کار و برطرف نمودن نیاز تولید زیرساختی جامعه 
دیگر ساخت  بیان به خالف خودروهای سواری، به شود مییعنی بخش کشاورزی 

دهد و هم کشاورزی را اما ساخت خودروی  ادوات کشاورزی هم صنعت را رونق می
ها موجب رونق صنعت است واضح است ما تا رسیدن به این افق که سواری تن

زیادی داریم و اگر  فاصلهرا به قطب کشاورزی جهان تبدیل نماییم ایران بتوانیم 
سیاست اصلی نظام در جهت کشاورزی صنعتی قرار گیرد صنعتگران با تالش 

باشند  توانند پاسخگوی این بخش عظیم ها نمی هم به این سادگی یروز  شبانه
توانیم جوابگوی بازار داخل باشیم و هم  گذشته از اینکه ما در این بخش هم می

 توانیم به صادرات فکر نماییم. می
زمانی کیفیت بهتر و  باید برای تمامی اجناسمان رقیب سازی داخلی نماییم.: ه

مایت برای شده و با ح که رقیب سازی شود لذا باید افراد مستعد شناسایی شود میقیمت شکسته 
قطبی بودن  اجناس خارج شویم که در این صورت  تمامی اجناس رقیب ایجاد نماییم تا از تک

را کم کرده تا قیمت پایین بیاید  ها ینههز  شوند میو تولیدکنندگان مجبور  کنند میاجناس تنوع پیدا 
 کیفیت را باال ببرند. شوند میخدمات پس از فروش ارائه دهند و مجبور  شوند میو مجبور 
کشورهای بسیاری را سراغ داریم که ظرف مدت کوتاهی آخر اینکه ما  نکته

، برزیل، آلمان، ژاپن، روسیه و ... باید بررسی نمود ترکیه مانند چین، اقتصاد را متحول نمودند
ولی  چگونه توانستند این تحول عظیم را ایجاد نمایند؟ در چه مسیری قدم برداشتند؟ ها آنکه 

در کشاورزی و دامداری ایران استعداد و زمینه و لوازم و شرایط مردم واضح است 
 تواند میسروکار دارد و این مسیر  ها انسانو همیشگی تمامی  یهاولاست که با نیاز 

 امیدبخش باشد.
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داشتن ارزش پول، نقدینگی،  مباحث مربوط به تورم، قاچاق کاال، ثابت نگاه 
را  های بانکی و کاال و خام فروشی و باال بودن سود بانکی و ربا و بانکداری تحریم

 .یما نمودهجداگانه بررسی 
 

کشور در  آب حوزهجواب اول به متخصصین سری اول این قطره  -96 قطره
 144 92.11.12 فارس خلیج آبدر طرح انتقال  73 قطرهاشکال به 

پیشنهاد داریم که  9ایران  سالی خشککه در جریان هستید ما برای رفع  گونه همانبا سالم، 
 آب، پیشنهاد عادی که انتقال باشد میشامل دو پیشنهاد غیرعادی و یک پیشنهاد عادی 

آمده است و از طرف متخصصین مورد اشکال  29 قطرهفارس و دریای عمان است و در  خلیج
را در ابتدا میاوریم و سپس سری اول اشکاالت  29 قطرهقرارگرفته که ما برای روشن شدن مطلب 

ما میاید، پیشاپیش از محضر دوستان و  های جواب بعدازآنو  گردد میمتخصصین عنوان 
و لذا از اشکاالت امالیی و تهیه گردیده است  سرعت بهطلبیم. این متن  متخصصین پوزش می

اشکاالت به دست ما رسیده  31.11.11. در تاریخ طلبیم میدستور زبانی که وجود دارد پوزش 
 است.

 :مطالعه شود 29 قطرهمتن  حتماا تذکر قبل از مطالعه اشکاالت 
موضوعاتی است که از طرف ما  پر رنگ های قسمتمتن اشکاالت متخصصین )

 است( شده دادهجواب 
 یایاز در  آبکو در مورد انتقال ین یبهرام یعل یشنهاد جناب آقایپ یبررس

 فارس عمان و خلیج
 

و  نظران صاحباز متخصصان،  هرکدام بجانران از یدر ا آبتوجه به مقوله کمبود منابع 
ن پژوهشگران ین موضوع در اذهان ایت ایاهم دهنده نشانتقدیر و  قابل یشمندان امر یاند

از  یکیز یعمان( ن یایفارس و در  خزر و چه خلیج یایاها )چه در یاز در  آب. مسئله انتقال باشد یم
ان یرغم گذشت سالیعلقرار داشته است.  موردتوجهن موضوعات یاست که در ا یموارد

کشور، هنوز اقدام  یا به مناطق مرکز یاز در  آبشدن بحث انتقال  از مطرح یمتماد
که در مورد  یاست. تنها موارد نشده انجامنه ین زمیدر ا ییو اجرا یاتیعمل
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 آبده است، مسئله شیرین سازی یاها به مرحله عمل رسیاز در  آب یبردار  بهره
در  آب ین کسر یا باهدف تأمیدر  آببوده است و مسئله انتقال  ینواح یا در برخیدر 

 1ندارد.  ییاز کشور، سابقه اجرا یا عمدهبخش 
 
انجام گرفته  ییها طرح چنین این ینه اجرایدر زم ین وجود مطالعات متعددیبا ا 

 یبررس ها آن یو اقتصاد ی، اجتماعیطیمح -ستی، ز ی، فنیاست تا جوانب علم
 6گردد.

مورد  توان یم یرا در دو بخش کل یبهرام یشده توسط جناب آقا ه ارائهیشنهادیپ
ز شامل یاز آن را ن یا عمدهه که قسمت یشنهادین پیبحث قرارداد. بخش اول ا

کشور است.  آبخشک و کم  یدر نواح آبن یت تأمیان اهمی، مربوط به بشود یم
3 
ن یا یپراکنده در تمام صورت بهکپارچه، بلکه یک بخش ی صورت بهن قسمت نه یا

ن مقوله، یشتر بر اید بید و تکرار قرارگرفته است. جهت تأکیمورد تأک یشنهادیپ
ر ی)نظ یخیع تار یشواهد وقا یتا با استناد به برخ اند نموده یشان سعیا

اول  یحکومت پهلو زمان در  آهن راه، احداث 1534تا  1692 یها سال سالی خشک
 2ند. یفزایت موضوع بیو ...(، به اهم

ن یاست. از ا واردشدهن یز به عملکرد مسئولین ین رابطه انتقاداتین در ایهمچن
ل ارتباط یبه دل ی، ولخورد یمشده به چشم  مطالب ارائه یدر برخ یدگاه تناقضاتید
 ها آن یو بررس نقد بها، یاز در  آبانتقال  ین مطالب با مقوله تخصصیم ایر مستقیغ

 7. شود ینمپرداخته 
ا اشاره نموده یاز در  آبانتقال  یه به موضوع فنیشنهادین پیاز ا یگر یبخش د

خزر به  یایاز در  آبن قرارداده است که انتقال ین بخش فرض را بر ایاست. ا
از  آبت کامل بر انتقال یگر با قطعیقبول نبوده و از طرف د قابل یو فن یاسیل سیدال 
 8فارس صحه گذاشته است.  ن خلیجیعمان و همچن یایدر 
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 ی)از محل طرح هدفمند ین منابع مالیبر نحوه تأم یمبن یشنهاداتین راستا پیدر ا
 135555) یکارگر  یرو ینفر( و ن 61255متخصص ) یرو یز از نین ینیتخم ( وها یارانه

 9دانسته است.  ییزا اشتغال ین امر را در راستایشده است و ا نفر( ارائه
 

 یه فنیدر عدم توج توان یمن طرح را یا ین موارد، مشکل اساسیبا فرض تحقق ا
 15آن دانست. 

 
ن طرح ی. در اباشد یم آبن طرح در توجه صرف به مقوله منبع یا یمشکل اصل

در مناطق  آبی کما در جنوب کشور و یفرض بر آن شده است که صرف وجود در 
 11ن انتقال خواهد بود. یا کننده یهتوج، یمرکز 

 
کانال از  9عمان و  یایکانال از در  2شنهاد شده است که یپ یک طرح ضربتین اساس یبر ا
)پست( احداث شود و  یاچه مصنوعیک در یز یلومتر نیک 94. در هر شود یمفارس را شامل  خلیج

ن ین وجود جواب اید شود. با ایز تولیبرق ن یاز هر پست به پست بعد  آببر اساس انتقال  یحت
 ه هنوز داده نشده است:یشنهادین پیدر ا سؤاالت

 یرو یدر مورد تعداد ن یتین قطعیطرح، به چن یچگونه بدون مطالعه جامع فن
 16اظهار نظر شده است؟  ییجوانب اجرا یو حت ی، کارگر یتخصص

 
 13هستند؟  یجنوب کشور چه مناطق یاهایاز در  آببه طور واضح، هدف انتقال 

 
 1635زد باشد، با فرض اختالف ارتفاع یهدف، شهر  یاز نواح یکینکه یبا فرض ا

متر در هر  6ب متوسط حدود ید شیلومتر فاصله، بایک 755ا و یاز سطح در  یمتر 
ب غلبه ین شیها بر ا ن کانالیر وجود دارد. چگونه قرار است این مسیلومتر در ایک

 14ند. ینما
 
 بدون تأم 

ً
 15ا امکان انتقال وجود دارد؟ یهنگفت آ ین انرژ یاصال

 
 12خواهد شد. ز ید برق نیاین کار باعث تول یحال آنکه فرض شده است که حت
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رش یچ عنوان قابل پذیه آن به هی، بدون تصفیا به خشکیاز در  شور آبانتقال 

از  شور آبا رجوع شود. اگر با انتقال یر موارد در سطح دنیست به سایست. کافین
 یاهایدر  باوجودانه یقابل رفع شدن بود، خاورم آبی کم، مشکل یا به خشکیدر 

انتقال  های یکتکن ی. تمامآمد ینمترین نقاط جهان به حساب  متعدد، جزء خشک
ن حدود مصرف در نقاط ییدر مبدأ و تع آبد بر اساس شیرین سازی یا بایاز در  آب

ه یا هر ابنیاقدام به احداث کانال، لوله و  یضربت صورت بهنکه یرد. ایهدف انجام گ
 به چه مصرفیدق شور آبن یشود و مشخص نباشد که ا یگر ید

ً
، انتقال رسد یم یقا

مختلف کشور خواهد بود و  یات در نواحیح یک سم مهلک برایتنها  شور آب
 17کامل بکشاند.  یکشور را به ورطه نابود خورده زخمستم یممکن است اکوس

آن انجام خواهد شد. در این صورت  زدایی یشور ، آبممکن است ذکر شود که قبل از انتقال 
 .نخواهد بود یهیچ طرح توجیاز به هین

 
 عامل محدود کننده اصل 

ً
ن کار ینه ایاست. هز  آبنه شیرین سازی ی، هز یمسلما

انتقال را  های ینههز د به آن یر است که بایدر هر مترمکعب متغ تومانهزار  2ن تا یب
شیرین سازی و انتقال )فقط  یبرا تومانهزار  15ز افزود و بنابراین حداقل ین

در کشور  آبن کار رفع کمبود یکه هدف از ا ی( منظور کرد. در صورتینه انرژ یهز 
 ید تقر یباشد، با

ً
ق در سال استحصال شود ین طر یاز ا آبارد مترمکعب یلیم 45با

 یبینه تقر ین کار مستلزم هز ید شونده کشور(. ایتجد آب یبیتقر  ی)جبران کسر 
سال  یکل بودجه عمران ن مبلغ را بایدر سال است. حال ا تومانارد یلیهزار م 255

 15د یاست که دولت با ین بدان معنید. ایسه کنی( مقاتومانارد یلیهزار م 25) 1397
 آبفقط به شیرین سازی و انتقال  هرسالکشور در  یبرابر کل بودجه عمران

 18اختصاص دهد. 
 

ک ی ید در طیه، دولت بایها و ابن نه احداث کانالیدر صورت لحاظ کردن هز  یحت
 19ات و ... را صرف این کار کند.یتمام درآمد کشور اعم از نفت و مالسال 
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 آبست مشکل یهایی قرار ن ن طرحیست که چنیشتر نیح بین الزم به توضیبنابرا 

ن حالت یدر نظر دارند رفع کند. در ا یبهرام یکه جناب آقا یکشور را در سطح
حساس برآورده کرد و این ار یبس یشرب نواح آبد انتظار داشت که بتوان یفقط با

 65ت مصرف انجام شود.یر ید با توجه به مدیز بایکار ن
ر ین طرح با سایا یها تفاوتاز  یکیه ذکرشده است که یشنهادیدر متن پ

شهرها و  یبه تمام یرسان آبدر دست مطالعه آن است که قادر به  یها طرح
 روستاهاست، )

ً
است، تنها  یکه در مجلس در دست بررس یذکرشده طرح مثال

سطح کشور پر از لوله و  یا قرار است تمامیبه شهرها را مدنظر دارد(. آ رسانی آب
 61کانال شود؟ 

 
کل کشور این  یبرا یا دشت انجام داد، ولیک مزرعه ید بتوان در ین کار را شایا 

 ممکن ن
ً
وجود  یا نقطهز امکان عبور از هر ین ها جادهدر مورد  یست. حتیکار ابدا

ا دکل یم یر آن احداث شود، سیا ز ین یزم یا لوله که قرار است رو ی آبندارد. کانال 
 66عبور داد.  یتمام اراض یست که بتوان در هر نقطه احداث کرد و از رو یبرق ن

 
ارائه  آبنویسنده هیچ گونه جزئیاتی در مورد روش، مکان و حجم شیرین سازی 

 63نداده است که ضروری است ارائه گردند. 
 

حداکثر  عربستانکن دنیا در ریاض  شیرین دستگاه آب ترین بزرگهمچنین 
در این طرح  رسد می به نظرهزار مترمکعب در روز دارد. لذا  735ظرفیتی حدود 

قرار است ارقام بسیار بزرگتر در حد چند میلیاردمترمکعب در سال شیرین سازی 
 64صورت گیرد.  آب
 

 چنین حجم عظیم شیرین سازی در خشکی اگر انجام شود با توجه به حجم 
ً
ضمنا

محیطی بزرگی را موجب خواهد شد که  عظیم پساب تولیدی، خود معضل زیست
 65در طرح نحوه رفع این مشکل توضیح داده شود.  بایست می
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 یازمند مطالعات کامل فنینگونه موارد نیا رسد می به نظربا توجه به مطالب باال 
 62ح است. یصح بندی یتاولو، نقاط مصرف و یاقتصاد یبرآوردها ازلحاظ

 
ه یقابل توج یضرور  یازهایو رفع ن یمقاصد موضع یبرا ها طرحن یبه عالوه ا

 67ن طرح اشتباه است.یکشور با ا آباست و فرض حل کردن کل مشکل 
 

 73قطره  ساله یکدر اشکال به طرح عادی  ما به متخصصین های جوابمتن 
 

 الرحمن الرحیم الله بسم
 آباز  چیز همهخداوند حی  کلشی: و جعلنا من الماء وتعالی تبارکقال الله 

 زنده قرار داده است.
دکتر افتخاری و با آرزوی موفقیت برای شما و تمامی  آقایضمن تشکر از جناب 

 .دهیم میقرار  موردبررسیرا  یدا فرمودهکشیده و بیان  همکاران شما نکاتی را زحمت
هایی از متن را که باید جواب داده شود را شماره  بنده از بعد مطالعه متن شما قسمت

 .دشو میبا جواب ارائه داده  شماگزاری نموده و عیناا متن 
پیشاپیش از صریح گویی خود عذر طلب نموده و بینی و بین الله آنچه را که باید 

 ام تا جوابی برای فردای نزدیک داشته باشم. بگویم مالک قرار داده
 جواب کلی به متن:

ساعت در حضور شش نفر از  9به مدت  31.1.9تاریخ  جلسهکه در  گونه همان- 1
برای بحران ایران رهای موجود در متخصصین شما بیان گردید تمامی راهکا

هایی که مطرح  بخش نیست، عمده طرح فاقد ارزش بوده و عملیاتی نجات سالی خشک
است مربوط به: بارورسازی ابرها، تغییر الگوی مصرف در بخش صنعت و کشاورزی و 

که در آنجا اثبات  باشد می آبانتقال  های طرحاز خارج کشور و  آبخانگی و خرید 
بسیار  یندهآنمودیم تمامی راهکارهای موجود یعنی قبول مرگ برای دین و ملت در 

نزدیک، لذا تنها زمانی توانایی نقد راهکارهای ما امکان دارد که الگوی بهتری را بتوانید 
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اگر الگویی دارید  داریم میاین امر میسر نشده است، باز اعالم  تاکنونارائه دهید که 
 رائه فرمایید.ا

 کدام هیچدلیل دیگر فاقد ارزش بودن تمامی راهکارهای موجود در کشور این است که - 3
امر را به فردا موکول  یا بهانهبه  هرکدامنداشته و  یا ثمرهاز این راهکارها امروز برای ما 

، باشد میمربوط به هزینه و عدم اعتبار  ها طرحمشکل در تمامی  عمدهنموده است که 
ما این اشکال حل شده و در اشکاالتی که شما برای ما  های طرحمدالله که در الح

خورد و تنها شما مشکل هزینه را در بحث  این مطلب به چشم نمی یدا نمودهعنوان 
، یعنی شما با شود میدر همین متن جواب داده  هم آنکه  یدا نمودهشیرین سازی مطرح 

که هزینه  یدا نمودهک مطلب را ضمناا قبول ارسال این اشکاالت برای ما در حقیقت ی
اعتراف ضمنی قدمی بسیار بزرگ ایران عظیم ملی وجود دارد و  پروژهبرای اجرای این 

 .باشد می
 آبدر دانشگاه  گاه هیچبوده و هستم و نه  آبکه میدانید بنده نه متخصص  گونه همان- 9

با زبان دانشگاه تنها برای این است که متخصصین  آبام و... و ارائه طرح  خوانده درس
باشد، بله بنده با  تأملاین حوزه در فکر فرو بروند که شاید دو طرح غیرعادی ما نیز قابل 

و باید مشکل  توان میکه در یک سال  نمایم میزبان تخصص شما برای شما اثبات 
و  ام نمودهطرح را باطل نمود و بعد از اثبات این مطلب خود این  برطرفرا  سالی خشک

 سالی خشک چراکهنداریم، زمان یک سال هم  آبمیگویم ما برای برطرف کردن مشکل  
های بسیار باالیی به ما میزند  ناپذیری در مقیاس ضربات جبران هرلحظهدر هر ثانیه بلکه 

کنم تمامی  ما بیرون است، تنها اشاره همه توآناز  ها مصیبتشمارش آن  حقیقتاا که 
 سالی خشکمشکالت آشکار و پنهان سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی ما به 

بازگشت دارد و این مشکل تمامی  دستاوردهای انقالب و قبل از آن را به نابودی 
 کشاند. کشاند و ملت ما را به سقوط و هبوط می می

بنده در طرح عادی یک ساله چیز  چراکهت از اشکاالت شما وارد نیس کدام هیچ- 0
مطرح است با جدیت  ها سالهایی که  باید طرح ام گفتهبلکه بنده  ام ندادهجدیدی را ارائه 

کردم  تمام اجرایی شود و در یک سال به ثمر برسد، اگر برای اولین بار بود که مطرح می
در حال  ها طرحکت این بود ولی در جایی که در این ممل تأملشاید اشکاالت شما قابل 

شدن ندارد، اگر طرح ما اشکال دارد آنچه در  اجراست اشکاالت شما جایی برای مطرح
حال اجراست هم اشکال دارد، چرا در آنجا اشکال نکردید؟ اگر آنجا اشکال ندارد پس 
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در طرح  آبکنید؟ اگر مشکل شیرین سازی و باال و پایین بردن  چرا در اینجا اشکال می
، و کنیم میهر گونه که آنان حل کردند ما هم حل  ،خوب در آنجا هم هست باشد میما 

اصالا  بسا چهاست و  شده دادهجواب  قبالا  یدا کردهاشکاالتی که شما مطرح  تمامی بهلذا 
با توجه به این مسئله نیازی نبود که ما پاسخ دهیم، اما به اشکاالت شما از منظر دانشگاه 

غیرعادی خود نیز توانا  های طرحدر  بسا چهتا شاید گمان شما به اینکه  دهم میپاسخ 
 وحشتناک نجات دهیم. گردنهباشم برای شما افزوده شود و بتوانیم ملت و دین را از این 

یک  آبدر نظر ما  حقیقتاا رعایت ایجاز و پرهیز از حاشیه است، ولی  آید یمآنچه در متن  9
 نماییم میو اگر احتمال حاشیه گویی باشد نیز اثبات  مسائل است، همه آبمسئله نیست 

مطرح گردد باب اشکاالتی ، لذا باید دانست اگر گردد میحاشیه نبوده و به متن بر 
 نماید. مطالب بسیاری را برای ما باز می

 .نمایم میلذا با این پنج فرض اقدام به پاسخگویی موارد ذکرشده - 1
مواردی که در نظرم احتیاج به پاسخگویی  تمامی بهپاسخ به متن اشکاالت، بنده سعی نمودم 

رفع شبهه نمایم، الزم است این  توانم میدارد بپردازم و اگر احتماالا موردی از قلم افتاده دوباره 
برای یک مطلب چند جواب مطرح نموده باشم و اگر آن مطلب  بسا چهمطلب را تذکر دهم که 

اید لذا  را نقد ننمایید مطلب را باطل نساخته ها جواباگر تمامی  باشد میشما  مناقشهمورد  زهمبا
شده مورد قبول شما نیست پاسخ دهید و اال مطلب تمام  درخواست دارم اگر مطلبی از مطالب بیان

 نماید. کلی گویی مطلبی را باطل نمی گاه هیچو  باشد میشده  و اثبات
 متن:

 ساله یکبه طرح عادی  آبخصصین اشکال اول مت
ا به یاز در  آبشدن بحث انتقال  از مطرح یان متمادیرغم گذشت سالیعل -1

 نشده انجامنه ین زمیدر ا ییو اجرا یاتیکشور، هنوز اقدام عمل یمناطق مرکز 
ده یاها به مرحله عمل رسیاز در  آب یبردار  بهرهکه در مورد  یاست. تنها موارد

 آببوده است و مسئله انتقال  ینواح یا در برخیدر  آباست، مسئله شیرین سازی 
 ندارد. ییاز کشور، سابقه اجرا یا عمدهدر بخش  آب ین کسر یا باهدف تأمیدر 

 جواب:
 ؟یدا ندادهاز دریا اقدام عملیاتی و اجرایی انجام  آبچرا برای انتقال : 1
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این کار  چراکه، شود نمیتوانید بفرمایید  اینجا هر پاسخی داده شود محکوم است، نمی: 3
انتقال  ینههز توانید بفرمایید هزینه نداریم که اگر مشکل هزینه بود باید مشکل  شدنی است، نمی

پس هزینه هم وجود دارد کما  یدا نکردهکردید ولی مشکل هزینه را مطرح  زیرساخت را بیان می
 .یما دادهمطرح کرده و جواب  29 قطرهدر اینکه 
، اشکال یدا دادهشما خود اعتراف دارید برای شیرین سازی در برخی نواحی اقداماتی انجام : 9
 جا همینشما به ما در طرح عادی بحث شیرین سازی بوده است، لذا جواب آینده را اجماالا  عمده

در  گونه همان اند کردهرا شیرین  آباحی ای که در همان بعض نو  گونه ، به هماندهیم میجواب 
ه صرف به، اگر آنجا مقرون دهیم میو بعد انتقال  کنیم میرا شیرین  آبدریا  آبابتدای برداشت از 

 ؟اند نمودهه نیست پس چرا آنان اقدام صرف بهاست در اینجا هم هست، اگر اینجا مقرون 
 

 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال دوم متخصصین 
انجام  ییها طرح چنین این ینه اجرایدر زم ین وجود مطالعات متعددیبا ا- 6

 ها آن یو اقتصاد ی، اجتماعیطیمح -ستی، ز ی، فنیگرفته است تا جوانب علم
 گردد. یبررس

؟ یما ننمودهبیش از حد وقت را تلف  آبسؤال: به نظر شما آیا ما برای حل کردن مشکل : 0
 ادامه خواهد داشت؟این مطالعات متعدد تا چه زمانی 

نباشد ما به همراه   آببستگی دارد و اگر  آبما به  توسعهمسئله خیلی واضح است، پیشرفت و 
بیاید، طبق علوم  آببریم، پس باید  خود، نسل  آینده و تمامی  دستاوردهای حال و گذشته را می

انتقال وجود دارد و هم  باید از دریا انتقال و شیرین سازی و تصفیه شود، هم راهکار آبدانشگاهی 
مطالعه فرمایید؟  خواهید میراهکار  شیرین سازی، آیا جایی برای بهانه باقی است، چه چیزی را 

 گوییم. پاسخ سریعاا اگر واقعاا سؤاالتی دارید بفرمایید تا 
 
 

 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال سوم متخصصین 
 توان یم یرا در دو بخش کل یبهرام یشده توسط جناب آقا ه ارائهیشنهادیپ- 3

ز یاز آن را ن یا عمدهه که قسمت یشنهادین پیمورد بحث قرارداد. بخش اول ا
کشور  آبخشک و کم  یدر نواح آبن یت تأمیان اهمی، مربوط به بشود یمشامل 

 است.
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 اشتباه اینجاست متن بنده شامل سه بخش کلی است: 9
 را حل نمود. آبو باید مشکل  توان میاثبات اینکه حتی یک ساله از طریق عادی هم  الف:
را حل نمود، در نواحی گرم و خشک به علت  آباثبات اینکه در تمامی نواحی باید مشکل  ب:

و از دو نظر مشکل پیش  کنند میکوچ  آباینکه در غیر این صورت مردم آن نواحی به مناطق پر 
به علت خالی شدن مورد تهدید دشمن خارجی قرار  اند شدهطقی که خالی از سکنه منا الف:میاید: 

گیرد پس  است به علت هجوم و ازدحام ایرانیان مورد تهاجم قرار می آبمناطقی که پر  ب:گیرد  می
ندارند را باید  سالی خشکنجات داد، اما مناطقی که مشکل  سالی خشکباید مناطق خشک را از 

کشاورزی پیدا  سالی خشکشرب مشکل ندارند ولی  آبآنان برای  اگرچه راکهچکرد  رسانی آب
نیز هستیم مانند سبالن، گلستان،  آبدر مناطق پر  سالی خشککه ما امروز شاهد  اند نموده

داریم چه مناطق  خشک و چه مناطق  تر،  سالی خشکاصفهان، پس ما در تمامی کشور مشکل 
کشور رو به  بازهمنماییم  برطرفوساز را  کشاورزی و صنعتی و ساخت سالی خشکاگر نتوانیم 

در این صورت احتیاج غذایی به خارج خواهیم داشت و در اینجا ما  چراکه رود مینیستی و نابودی 
با واردات مشکل غذا را حل کنیم دلیل آن این است که اگر احتیاج غذایی به  توانیم نمی گاه هیچ

، شاید حتی برای یک کیلو گندم کنند میقیمت اجناس را آنان تعیین زمان آن  خارج پیدا نماییم در
مجبور باشیم یک بشکه نفت بدهیم، یا مجبور باشیم قسمتی از مملکت را به آنان بدهیم و در 

، لذا اگر بخواهیم در مملکت بمانیم داند میصورت تمام شدن مواد خام باید چه کینم؟ خدا 
بخواهیم تمامی ایرانیان را کوچ دهیم سؤال این است: به کجا سفر  مساوی با مرگ است، اگر

افتاد برای ما  ای یهسور  آوارهکنیم و چه کشوری ما را پذیرا خواهد بود؟ لذا اتفاقی که برای مردم 
 کس هیچکنیم تا  رسانی آبتمامی سرزمین را  سریعاا نداریم جز اینکه  یا چارهتکرار خواهد شد، لذا 

خود نیفتد و حتی بنده قائل هستم که در این صورت کوچ معکوس  کاشانهبه فکر کوچ از خانه و 
شویم و حتی  گیرد که ما شاهد کوچک شدن شهرها و بزرگ و آباد شدن روستاها می صورت می

ند و میایایران خارجی شویم، آنان برای زنده ماندن به  یانجو پناهتوانیم به الگویی برسیم که پناه   می
 یما نمودهرا تأمین  و هم نیروی کار یما داده، هم پناه نماییم میما هم با استقبال از آنان پذیرایی 

 .نماییم میکاری که استکبار با ما نمود ما با الگوی اسالمی عمل  یکار  هماندقیقاا 
که حائز اهمیت است ضمن  ام دادهمطلب دیگری که در طرح پیشنهادی یک ساله انجام  ج:

عادی  های طرح ام نمودهاثبات  مشکل را حل نمود این است که: توان میثبات اینکه یک ساله ا
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یک ساله  اول:ده شده است، جانبخش نیست و چند دلیل در متن گن برای ما نجات گاه هیچ
که اثبات  اگرچههزینه دارد و  دوم:و این برای ما زمانی طوالنی است.  شود میمشکل حل 

زمان بدون هزینه و  توان میدارم  هزینه قابل تأمین است ولی برای بنده که علم ام نموده
این طرح باطل  سوم:نمود معقول است که این طرح را نیز باطل بدانم.  برطرفرا  سالی خشک
و  رسد نمیهای دور از دسترس  بایر و دشت های زمینبه  آبدر طرح عادی  چراکهاست 
رو به  سالی خشکدر اثر  اند بودهدشت کشور که هزاران سال است آباد  344که میدانید  گونه همان

 های زمینها و  به دشت آبقبول باشد، در طرح عادی  و این چیزی نیست که قابل اند رفتهنابودی 
یکی از دالیل باطل بودن طرح عادی این است که اگر ما تنها مشکل  چهارم:، رسد نمیبایر 

لذا بنده  شود میناامن شده و مورد هجوم دیگران واقع ایران حل نماییم در این صورت را ایران 
را نجات دهیم و بعد به سمت نجات ایران خواهیم نجات یابیم باید در ابتدا  که اگر می ام گفته

یابیم، در  یافته و نجات می حرکت نماییم در اینجاست که ما نجات سالی خشکتمامی کشورها از 
ن صورت در الگوی مبارزه با غرب و آمریکا در جنگ نرم و به دست آوردن جمعیت طرفدار، غیر ای

کشورها را حل نمایند و ما ایرانیان در این رقابت شکست  سالی خشکتوانند مشکل  ها می آمریکایی
 خوریم. می

 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال ششم متخصصین 
 یپراکنده در تمام صورت بهکپارچه، بلکه یک بخش ی صورت بهن قسمت نه یا- 2

ن یشتر بر اید بید و تکرار قرارگرفته است. جهت تأکیه مورد تأکیشنهادین پیا
ر ی)نظ یخیع تار یشواهد وقا یتا با استناد به برخ اند نموده یشان سعیمقوله، ا

اول  یحکومت پهلو زمان در  آهن راه، احداث 1534تا  1692 یها سال سالی خشک
 ند.یفزایت موضوع بیو ...(، به اهم

 جواب:
که به هر تقدیری که شده مشکل را حل  کند میمسئله اینجاست آن چیزی که ما را وادار - 2

و خطر نبود آن  آبنماییم فهم و اهمیت موضوع است و مشکل اصلی ما این بوده که اهمیت 
و خطر  آبنبوده و نیست، لذا باید دائماا اهمیت  موردتوجهیک امر اساسی و محوری  صورت به

 تاکنونحل نشود این بوده که  آبمعضل  تاکنونپیش رو پر رنگ شود، آن چیزی که سبب شده 
که در سال  دانند نمیجدی و شفاف بیان نشده است، بله هنوز ایرانیان  صورت بهاین خطر برای ما 

 آبشئون به  همهدانیم پیشرفت در  ز ما نمیباختند، هنو جان% ایرانیان 04ایران در  1331
دیگر و اال خود  مسئله ها دهامکان ندارد و  آبدانیم ایجاد اشتغال بدون  بستگی دارد، هنوز نمی
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را شیرین سازی نمود و انتقال داد و این امر احتیاج  آب توان می راحتی بهشما از ما بهتر میدانید که 
اگر شما کسی را ببینید که از تشنگی در حال مردن است  نمک میبه مطالعه زیادی ندارد، سؤال 

کنید؟ و ... آیا روستاهای ما در حال مردن نیست؟ آیا  کنید؟ بررسی می کنید؟ مطالعه می می کار چه
ما چند درصد روستانشین خواهیم  1043% نرسیده است؟ در سال 33% به 13تعداد روستاییان از 

چیزی  چه ؟ اگر قرار است پول بدهیم و غذا بخریم،کند می داشت؟ غذای ما را چه کسی تأمین
کشاورزی  آببدون  توان مینداشته باشیم آیا چیزی برای فروش داریم؟ آیا  آبباید بفروشیم؟ اگر 

توانیم جمعیت  توانیم فوالد تهیه نماییم؟ آیا می صنعتی بود؟ آیا حتی می آببدون  توان میکرد؟ آیا 
نماییم؟ آیا  برطرفتوانیم مشکل مسکن را  توانیم شغل ایجاد نماییم؟ آیا می را افزایش دهیم؟ آیا می

توانیم از روند بزرگ و کالن شدن شهرها جلوگیری کنیم؟ آیا  توانیم جمعیت را زیاد کنیم؟ آیا می می
تورم جلوگیری نماییم؟ آیا  پیشرفت روبهتوانیم از روند  توانیم جلوی رکود بازار را بگیریم؟ آیا می می
به اهمیت  ام خواستهتوانیم از سقوط ارزش ریال جلوگیری کنیم؟ در متن شما آمده که بنده  می

 یا اشارهط فق ام نکردهفرمایید بنده هنوز اهمیت موضوع را بیان  موضوع بیفزایم ولی اشتباه می
را آوردیم و مشکل را حل کردیم که خدا را شکر و اال در غیر این صورت  آبو آن اینکه اگر  کنم می

، با گردد میتکمیل  1040الی  1043 های سالرو به براندازی است و این جریان در ایران  جامعه
نمایم  قبول نمی هگا هیچیک روحانی شیعه  عنوان بهعرض شرمندگی از اینکه واضح میگویم: بنده 

 شماراما فعل  جامعه یدا دانستهانگاری امروز شما و اینکه مشکل عظیم را کوچک  که به علت سهل
د و درود نکه نزدیک است شعار مرگ بر ... سر ده ای یندهآروحانیت بگذارند و در اغتشاشات  پای به

 ینهزماست و  سالی خشکما از  شدهد، بدانید اقتصاد  فلج نبر پهلوی و بازگشت او را خواهان باش
لذا بنده اعالم  شود میما نوشته  پای بهفراهم شده است و فعل  امروز  شما ایران اغتشاشات در 

توانید گوش کنید تا حل نماییم و اال باید همه  حل نمایید و یا اگر نمی سریعاا یا مشکل را  دارم می
دم  استماع، ما هیچ کمی و کاستی را به عهده اتمام حجتی است که در صورت  ع ها نامهبدانند این 

 نخواهیم گرفت و فعل شما به ما ربطی ندارد.
 

 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال هفتم متخصصین 
ن یاست. از ا واردشدهن یز به عملکرد مسئولین ین رابطه انتقاداتین در ایهمچن 7
ل ارتباط یبه دل یول، خورد یمشده به چشم  مطالب ارائه یدر برخ یدگاه تناقضاتید
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 ها آن یو بررس نقد بها، یاز در  آبانتقال  ین مطالب با مقوله تخصصیم ایر مستقیغ
 .شود ینمپرداخته 

 
 جواب

دانیم و حتماا در کالم و گفتارمان اشتباه داریم، ولی درخواست داریم  خود را معصوم نمی ما :7
اگر موردی را در نظر دارید بفرمایید تا حق برادر دینی را در حق ما تمام نموده باشید و ما هم پذیرا 

ولی شما  یما نمودهبه تکلیف خود عمل  یما نوشتههستیم و اال در غیر این صورت ما که صادقانه 
و نهی از منکر است عمل نموده باشید لذا منتظر هستیم تا  معروف امربههم باید به تکلیف خود که 

اشکال  حقیقتاا که شاید اشکاالتی که در ذهن شما مطرح است،  ببینیم، درحالی شمارانقدهای 
آشکار  صورت بهض را و تا تناق کنیم نمینباشد و جوابی را آماده داشته باشیم، لذا کلی گویی را قبول 

شده نیز  عنوان آبنماییم، و ادعا داریم مطالبی که غیر مستقیم به  بیان ننموده باشید قبول نمی
 .دارند آبارتباط با 

 
 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال هشتم متخصصین 

ا اشاره نموده یاز در  آبانتقال  یه به موضوع فنیشنهادین پیاز ا یگر یبخش د
خزر به  یایاز در  آبن قرارداده است که انتقال یفرض را بر ان بخش یاست. ا

از  آبت کامل بر انتقال یگر با قطعیقبول نبوده و از طرف د قابل یو فن یاسیل سیدال 
 فارس صحه گذاشته است. ن خلیجیچنعمان و هم یایدر 
 

 جواب
فارس و  خلیج آباز خزر را قبول دارید به طریق اولی باید انتقال  آباگر شما انتقال  :8.1

 دریای عمان را قبول داشته باشید.
که در  ای یدهعددریای خزر است اعالم دارید تا مشکالت  آباگر راهکار شما انتقال  :8.6

 :داریم میآنجا وجود دارد را بیان کنیم لذا چند اشکال عمده را بیان 
 خزر به فالت ایران: آباشکاالت انتقال 

خزر  آبفارس و دریای عمان اشکالی جود دارد در انتقال  خلیج آب: اگر در انتقال الف
 .شود میبرابر  ها دهاشکاالت 
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از  هرچقدرجنوب، لذا  آبخزر محدود است و به دریاهای آزاد ارتباط ندارد به خالف  آب ب:
 آببا برداشت  چراکهجنوب،  آببه خالف  افتد یمخزر برداشته شود اکوسیستم خزر به خطر  آب

جنوب که به دریاهای آزاد ارتباط دارد و هرچقدر  آببه خالف  شود میدر آن دریاچه کم  آبخزر 
زمین است که موجب ذوب شدن دو  کرهو دلیل این مطلب گرمای  شود نمیکم  آببرداریم  آب

که میدانیم یکی از مشکالت  گونه همانریزد و  شده درون دریا می ذوب آبقطب شده است و 
که کشورهای مختلف  باشد میو از دست رفتن خاک  آباهای آزاد باال آمدن دری یهحاشکشورهای 

جهانی نیز خدمت کرده  جامعهاز جنوب ما به  آبلذا با برداشت  اند نمودهراهکاری را اتخاذ  هرکدام
متر اعالم  14متر و بعضی تا  1آنان از ما تشکر هم بنمایند، بعضی از کارشناسان  بسا چهو 

و دریا و  سالی خشک های توپوگرافیبرای این منظور به  توان میباال میاید که  آبکه  اند نموده
 مقاالت علمی مراجعه نمود.

مضافاا  شود میخزر نیز بیان  پسآبدریای جنوب بیان فرمودید در  پسآبهر اشکالی که در  ج:
از انرژی  توان میبر اینکه در جنوب به علت نزدیک بودن به استوا و قوت بیشتر خورشید 

به نمک دریایی استفاده نمود ولی در دریای شمال این امر ناممکن  پسآبخورشیدی برای تبدیل 
 است.

 آبخزر ارتفاعات البرز و زاگرس است که این مشکل اقلیمی در  آبیکی از مشکالت  د:
 آباید انجام دهید یا ب خواهید می کار چهخزر  آبدریای جنوب مرتفع شده است، شما برای انتقال 

را باال ببرید و سپس پایین بیاورید؛ یا اینکه باید در کوه تونل بزنید که میدانید این امر بسیار سخت 
بیان  مثالا فارس بود که  است، یکی از اشکاالت شما به طرح ما مشکل اختالف سطح یزد با خلیج

اختالف  کنم میخواهیم کرد؟ حال بنده سؤال  کار چهمتری را  1394که اختالف سطح  یدا فرموده
 انجام دهید؟ خواهید میسطح خزر با زاگرس و البرز را چه 

یکی از مشکالت دریای خزر محدود بودن آن بین چند کشور است، آیا شما قبول ندارید که  ه:
مود؟ خزر آنان در آینده اعتراض خواهند ن آبدر صورت موفق بودن و اجرایی نمودن طرح انتقال 

توان با این احتمال مهم اقدام به آن عمل  درست و عقلی است، لذا نمی کامالا بله این احتمال 
 سریعاا ارومیه را باید  یاچهدر خزر باطل میدانم،  واسطه بهارومیه را نیز  یاچهدر نمود، حتی بنده احیاء 

خورد که  کل بر میدر طوالنی مدت خزر به مش چراکهاحیاء نمود ولی از طریق خزر، اشتباه است 
 ارومیه را از طریق دیگری احیاء نمود. یاچهدر ، باید شوند میدر آن صورت تمامی دنیا علیه ما 
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یکی از مشکالت اکوسیستم است که هر مشکل اکو سیتمی که در دریای جنوب مطرح  و:
 برابر آن در خزر مطرح است. ها دهشود 

که همه میدانیم سطح  اید درحالی شما یکی از مشکالت را اختالف سطح مطرح نموده ز:
است یعنی اگر ما دو کوه البرز و زاگرس را نیز در  تر پایینمتر  33فارس  دریای خزر نسبت به خلیج

 باشد می تر پایینخزر نسبت به جنوب  آب چراکهبرای انتقال خزر متناسب نیست  بازهمنظر نگیریم 
 را باید باال آورد. بآو 

 
 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال نهم متخصصین 

)از محل طرح  ین منابع مالیبر نحوه تأم یمبن یشنهاداتین راستا پیدر ا- 9
 یکارگر  یرو ینفر( و ن 61255متخصص ) یرو یز از نین ینی( و تخمها یارانه یهدفمند

 دانسته است. ییزا اشتغال یراستان امر را در یشده است و ا نفر( ارائه 135555)
 

 جواب:
که  شود میزایی برداشته  آیا قبول ندارید از ابتدای شروع پروژه قدمی بلند برای اشتغال :9.1

هزار نفر واقعی است و اال اگر بخواهیم دقیق حساب نماییم بسیار  194البته شغل مستقیم پروژه 
 .باشد میبیشتر 

فراهم ایران ها شغل در  قبول ندارید در صورت موفقیت زمینه برای ایجاد میلیون آیا :9.6
 ؟شود می

، متن را به دقت باشد نمی ها یارانهوجه از محل هدفمندی  منابع مالی ما به هیچ تأمین :9.3
هزار شغل ایجاد  244بخوانید در آنجا اثبات نمودیم که اگر دولت محترم که اعالم نموده بود ما 

دولت هم  که درصورتیو البته  شد میحل  آباختصاص داده بود مشکل  آبمودیم آن منبع را به ن
بین هزینه  ای یسهمقا، ما تنها باشد می حل قابلکمک نکند از طریق مشارکت عمومی این امر 

 .یما داشته ها یارانهبرای اجرای این پروژه و 
وجه توجیه  به هیچ آب حوزه غیراز به، صرف نمودن منابع مالی آببا توجه به اهمیت  :9.4

و اگر این مشکل حل نشود تمامی دستاوردهای حال و  داریم آبعقالنی ندارد، وقتی ما مشکل 
 متأسفانهشود و نه چیز دیگری که  آبهست باید صرف  یا بودجه، اگر دهیم میگذشته را از دست 

 چنین نیست.
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 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال دهم متخصصین 
ه یدر عدم توج توان یمن طرح را یا ین موارد، مشکل اساسیبا فرض تحقق ا- 15

 15آن دانست.  یفن
 :جواب

عدم توجیه فنی به معنای چیست؟ اگر به معنای این است که: در اجرایی شدن جزئیات : 15.1
مشخص و مصداقی  صورت بهگویی دارد مطلب را  که نیاز به پاسخ وجود داردطرح امور تخصصی 

طرح توجیه که است  منظوربفرمایید تا جواب دهیم و اال اگر ضرورت و هدف و اجرایی بودن آن 
 .دهندمتخصصین جواب باید فنی دارد، و مسائل کوچک مصداقی را 

 آبنکته دوم چرا سؤال و مطلبی طرح شود که جوابی واضح دارد طرح انتقال : 15.6
ر قرار دارد و مشغول اجرایی شدن است و اصل اشکال ما مربوط به این در دستور کا اکنون هم

گیرد و یا اشکال دیگر ما این است  به یزد و سمنان و کرمان صورت می آباست که چرا تنها انتقال 
جدی و عملیاتی  صورت بهاستان کشور که در مجلس مطرح است  11به  آبکه چرا طرح انتقال 

هم ندارند، ولی اگر  ها آنکه توجیه فنی نداریم  نمایید میه ما اشکال گیرد اگر شما ب انجام نمی
 چراکه، باشد میاساس  پس عنوان کردن این اشکال در اینجا بی اند دادهتوجیهات را انجام  ها آن

 .کنیم میرا در اینجا تکرار  ها جوابهمان 
 

 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال یازدهم متخصصین 
ن ی. در اباشد یم آبن طرح در توجه صرف به مقوله منبع یا یمشکل اصل- 11

در  آبی کما در جنوب کشور و یطرح فرض بر آن شده است که صرف وجود در 
 11ن انتقال خواهد بود. یا کننده یهتوج، یمناطق مرکز 

 جواب
از دریای جنوب و مناطق مرکزی نداریم، لذا اینجا  آبمنبع  مقولهما اتفاقاا توجه صرف به : 11.1

 :کنم میچند نکته را بیان 
شور خواهد بود، دلیل آن این  های آبایران دسترسی برای  تنها منبع آبی قابل زودی بهالف: 

 عمدهو دو دلیل  شود میبخواهیم و یا نخواهیم تمام  زودی بهسطحی و زیرزمینی  های آباست که 
سطح و زیرزمینی( و شدت گرمی هوا و عدم  های آبکاربران از منابع آبی موجود ) استفادهآن 
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نزوالت آسمانی است و تنها منبع آبی دریاها خواهد بود و خواهی نخواهی یکی از چند کار را باید 
 مستعمرهوارد کنیم که این امر هم به دالیل مختلف منتفی است یا باید  آبانجام دهیم، یا باید 

ما را حل نمایند و یا باید با  آبیگر باشیم یا باید مملکت را به دیگران بدهیم تا آنان مشکل کشور د
را  آبمشکل  تر یعسر دهیم، لذا بهترین راه این است که با توکل و استمداد الهی هر چه  جانذلت 

 015خودمان حل و فصل نماییم.
از ایران رح نجات که منبع اصلی است آسمان است که بحث اصلی ط آبمنبع دوم ب: 

اجرایی نمودن طرح غیرعادی به همین منبع آبی اشاره دارد، آبی پاک و  واسطه به سالی خشک
برای  آبفقط به شهرها و روستاها بلکه  تنها نهی کشور و جا همهزالل و شفاف و شیرین برای 

 د.ناحتیاج دار  آببرای تمامی گیاهان و حیوانات و جمادات که همه به  ها زمین
 باشد میکنید بارورسازی ابرها  دنبال می آنچهآسمان دارید و  آبمیدانم که شما هم اعتقاد به 

 هرسالو حل نخواهد شد و  شود نمیاما با مشکل بودجه مواجه هستید، بدانید مشکل بودجه حل 
به دالیل  بازهمکمتری اختصاص میابد، فرضاا اگر مشکل بودجه هم حل شود  بودجهاز سال قبل 

تمامی  نقد بهکتاب هزار و یک قطره مستقالا  یها قطرهاز  دریکیکه  شود نمیدد مشکل حل متع
 اگرچهبارورسازی ابرها  عمالا بارورسازی ابرها خواهیم پرداخت، و لذا  جمله منراهکارهای موجود 
نه  هم آنبدون بودجه  نمایم میمنتفی است ولی بنده امری را که دنبال  حقیقتاا که عملی است ولی 

نه برای یک منطقه و  هم آننه برای یک مقطع زمانی در یک فصل خاص  هم آنبرای یک سال، 
چندانی زمان و بدون صرف هزینه و  باشد میها  ها و مکان یا یک شهر بلکه برای تمامی زمان

 .باشد می
 آبتأمین غرب با انفجار یون منفی و یا هارپ و هدایت ابرها و بارور کردن ابرها و یا تکنولوژی 

از رطوبت هوا مشکل را حل نموده است و ما با الگوی اسالمی دینی خود این مشکل را حل 
و ماهیت آن چیست؟ سؤالی است که باید راهی را که  شود می، چگونه این امر محقق نماییم می

 توجیه این مطلب برای غیر اهل آن فاش شدنی گاه هیچشما هم بروید تا بدانید و اال  یما رفته
این است که سطح آسمان دنیا به  افتد یمنیست، ولی آنچه بعد از اجرایی نمودن آن جریان اتفاق 

و ابرها حتی از قطب شمال  شود میچاله ایجاد ایران و درون آسمان  شود می دار شیبایران سمت 
و ما شاهد نزوالت بسیاری خواهیم  کند میسقوط ایران حرکت کرده و در ایران و جنوب به سمت 

 بود.
مطرح شد و ما پاسخ دادیم مطرح  31.9.1 جلسهاینجا ممکن است دوباره سؤاالتی که در 

 شود که اجماالا پاسخ میگویم:
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امضاء لوح توسط تمامی مسئولین در  1برای اجرایی نمودن این امر سه اتفاق باید انجام شود: 
 آمادگی برای برف و سرما و نزوالت بسیار آسمانی 9دفن  3دم تمامی شهرها به همراه امضاء مر 

 تودهآمد تنها گذر یک ایران به  31بدون این سه مقوله آن امور امکان ندارد، برفی که در بهمن 
بود و انفطار صورت نگرفته بود با این حال دیدید که چه اتفاقی افتاد و چه مقدار ایران هوای سرد از 

کشید بسیار ضررهایی بیش از آنچه مشاهده کردیم را  اگر آن کمی طول می مشکالت به وجود آمد
دیدیم که خبرهای ضرر آن برف و کوالک در آینده منتشر خواهد شد، ما در آن جلسه عرض  می

غیرعادی دارید عمل کنید و اال ما قبل از اجرایی کردن آن اگر  یها نوشتهکردیم اگر اعتماد به آن 
کنند و  توانیم آن امور را دو بار نشان دهیم و میدانیم که اگر نبینند باور نمی شرایط فراهم شود می

 بار یکدر سال  کنم میاعالم  بازهمدهند،  و انجام می کنند میکنند و اگر ببینند یقین  یقین نمی
بسیاری  های بحرانقبلی ما وارد  وعدهگذشت و طبق  31آن امر را اجرایی نمود که سال  توان می

و ضررهای مادی و معنوی و کمی محصوالت کشاورزی  ها آشوبو  ها زلزلهبه  توان میشدیم که 
و بازمیگویم یا عمل کنید و اگر یقین ندارید شرایط  باشد میاشاره نمود ولی فرصت برای سال آینده 

 عمل نمایید. بعدازآنراستی آزمایی را مهیا کنید تا نشان دهیم و یقین کنید و 
آسمان اعتقادداریم اما  آبآسمان ما به  آبدریا و  آب داریم آبلذا بازمیگوییم دو منبع : 11.6

از آسمان را ندارید، بله تکنولوژی موجود است  آببا روال جاری مملکت شما توانایی عملی انتقال 
ه شما هم ب هرچقدرکه  نمایم میدارید، مضافاا بر اینکه اگر الزم باشد اثبات  ولی مشکل هزینه

نخواهید توانست مشکل  گاه هیچهزینه بدهند تا با کمک بارورسازی ابرها مشکل را حل کنید 
 را حل نمایید، دلیل آن این است که: سالی خشک

کنید، ابرها به  بسیار کم شده است و شما ابرهای واردشده را بارور میایران ورودی ابر به الف: 
 و این مهاجرت بیشتر خواهد شد. اند کردهنقاط سردسیر مهاجرت 

 بازهمبا محاسبات دقیق که باعث ضرر نشود،  هم آنبر فرض بارور کردن تمامی ابرها ب: 
مرگ خاک و  مقولهدشت کشور جلوگیری کنید و میدانید  344توانید از نجات مرگ  نمی گاه هیچ

 اهمیت کمتری ندارد. سالی خشکو  بارانعدم  مقولهفرونشست زمین از 
نیست، اگر  آبفقط مختص مناطق خشک و کم  سالی خشکبازمیگویم نگاه ما به : 11.3

 یمهنبه  آبدادیم بلکه تنها طرح انتقال  نگاه ما این بود که طرح دوازده کانال را پیشنهاد نمی
 دادیم. مرکزی و شرقی کشور را پیشنهاد می
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 .اند شده سالی خشککشور دچار  های استانگذشته از آنکه تمامی  11.4
برسد و مناطق پر  آببرای نجات از مرگ  آباین است که به مناطق کم  آبنگاه ما به : 11.5

جهانی قدم برداریم و چرا این کار را  سالی خشکبرای رفع  بعدازآنبرسد و  آببرای توسعه  آب
 نماییم. برطرفرا  سالی خشکتوانیم ابر بحران جهانی  نکنیم زمانی که می

 
 

 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال دوازدهم متخصصین 
 یرو یدر مورد تعداد ن یتین قطعیطرح، به چن یچگونه بدون مطالعه جامع فن 16

 اظهارنظر شده است؟ ییجوانب اجرا یو حت ی، کارگر یتخصص
 

؟ ولی اگر تعداد کنیم میبفرمایید و طرح را تکمیل فرمایید اگر نیرو کم است اضافه  :16.1
دیگر جایی برای اشکال نیست مضافاا بر اینکه اظهارنظر در مورد جوانب اجرایی  باشد مینیرو کافی 

که درخواست داریم اشکاالت  یما نمودهداللت بر دقت در مسائل ریز دارد و از کلی گویی نیز پرهیز 
 را صریح و مشخص بفرمایید تا ما هم بتوانیم پاسخ دهیم.

روزی است که در سه شیفت  آشکار معلوم است کار شبانه صورت بهچه در طرح آن: 16.6
 گیرد انجام می

که هر تیم  باشد میتیم  914ها  توجیه نفرات حاضر در طرح از این قرار است که تعداد تیم
 مدیر و مهندس دارد. 14و هر تیم  باشد میکیلومتر  94دار  عهده

: از قبیل جوشکار و آرماتوربند و کنند میص کار نفر کارگر متخص 134در هر شیفت کاری 
 راننده و راننده کامیون و لودر و ...

 
 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال سیزدهم متخصصین 

 هستند؟ یجنوب کشور چه مناطق یااهیاز در  آببه طور واضح، هدف انتقال  13
 شده دادهاین سؤال را در ضمن مطالب گذشته پاسخ دادیم و البته در متن هم پاسخ : 13.1

نمود تا از  آبآب را باید تأمین  کشور است، مناطق خشک و بی تمامی بهاست، هدف ما انتقال 
شرب مشکل  آبدر  اگرچه ها آن چراکهرساند  آبمرگ نجات یابند و مناطق تر سال ما را باید 

معنی ندارد و اگر ما به سمت  آبدارند و توسعه بدون  کشاورزی و صنعتی مشکل آبندارند ولی در 
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پیش رو را فتح  یها قلهو  کردهبه سمت اهدافمان حرکت  توانیم نمی بازهمتوسعه حرکت نکنیم 
 تزریق نمود. آبهای زیرزمینی نیز  نمود و به سفره رسانی آبنیز  ها یاچهدر و  ها تاالبنماییم، باید 

 یجهنتباید ادامه دهیم تا به  هرسالکه در طرح هم آمده این طرح را در  گونه همانلذا  :13.6
مانند این زمان است دست یابیم، مطرح نمودن این سؤال در این ایران مطلوب که آبادانی کل 

است که کسی بگوید ما تا چه زمانی باید جاده بسازیم و یا اینکه تا چه زمانی باید خط راه آهم 
یم؟ ما تا زمانی که ظرفیت آبادانی در کل کشور فراهم نیامده باید طرح را ادامه دهیم منتهی بساز 

 .گردد میدوباره طرح تکمیل  بعدازآناست و  ها استانانداز تمامی  در سال اول چشم
و در سال  ها استان تمامی به آبعادی در سال اول رسیدن  رسانی آبانداز طرح  چشم: 13.3

در  آببرکات  رسانی آببا تکمیل پروژه  هرسال، در باشد میبه شهرها و ...  رسانی آب ادامهدوم 
عجیبی افزایش میابد  صورت بهو با توجه به اینکه: تولید داخلی  شود میشهرها و روستاها هویدا 

 .شود می تر آسانبعد بسیار  های سالدر  تکمیل طرح
آبی  به سدهای تولید برق آبی است که در اثر بی رسانی آبدیگر  پراهمیتنکته مهم و : 13.4

 .اند دادهتغییر کاربری  حقیقتاا و  اند یدهخشک
 

 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال چهاردهم متخصصین 
زد باشد، با فرض اختالف ارتفاع یهدف، شهر  یاز نواح یکینکه یبا فرض ا. 14

متر در  6متوسط حدود  بید شیلومتر فاصله، بایک 755ا و یاز سطح در  یمتر  1635
ب ین شیها بر ا الن کانیر وجود دارد. چگونه قرار است این مسیلومتر در ایهر ک

 ند.یغلبه نما
مختص یزد نیست بلکه برای تمامی کشور است، از جنوب کشور تا  رسانی آباوالا : 14.1

ه صرف بهمقدور  رسانی آبو امکان  شود میالبرز و زاگرس که شیب بسیار تند  های یهکوهپا
شده است نجات  سالی خشککه البته در این صورت مناطق کوهستانی نیز که دچار  باشد نمی
را از آن مناطق بیاوریم لذا آن  آب ،مناطق خشک آبد زیرا دیگر الزم نیستیم برای تأمین نمیاب

 نجات میابند. سالی خشکاز  رسانی آبمناطق نیز بدون 
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رسید ولی جواب  مطرح نمودن این اشکال )اختالف سطح( بعید به نظر می حقیقتاا  :14.6
 میگوییم:

 .باشد میمتر  1344اختالف سطح بین تهران و دریا الف: 
 تر سختبسیار  آبو نفت خام انتقال نفت از  آبهمه میدانیم که بین دو ماده سیال ب: 

 .باشد می
شگاه نفت وجود دارد و نفت این پاالیشگاه از همه میدانیم در پانزده کیلومتری تهران پاالیج: 

 باشد میمتر  1111و اختالف سطح بین تهران و اهواز  شود میمیدان نفتی مازون و اهواز تأمین 
 1344متر از سطح دریاست و اختالف سطح تهران از دریا متوسط  13اختالف سطح اهواز  چراکه

تر از  اهواز تهران را برای نفت حل نمود ساده اختالف سطح توان میمتر است، لذا به هر طریقی که 
در  توان میرا  آببودن این است که  تر آسانرا حل نمود، دلیل  آباختالف سطح برای  توان میآن 

الن یَ َس  آبچندین بار برق تأمین نمود به خالف نفت و  توان می آبزمین رها کرد به خالف نفت، از 
 و چگالی بیشتری دارد.بیشتری دارد به خالف نفت که چسبنده 
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مانند نفت نیست که هدف مشخص  آبالزم به ذکر است به این مطلب توجه کنیم که  :14.3
برای آن  آب چراکهبیاید یکی از اهداف تأمین شده است  هرکجاتا  آبو نهایی داشته باشد، بلکه 

 زمین احیاء کننده است به خالف نفت که حتماا باید از اهواز تا تهران بیاید و هدف پاالیشگاه است.
 ها: چگونگی غلبه بر شیب: 14.4

ایی که شیب نداریم و یا شیب درزمینهشیب باال نداریم و  ها زمینما در تمامی : 14.4.1
 ید برق نماییم.توانیم و باید کانال بزنیم و تول پایین داریم می
ولی ما اصالا  شود میرایج غلبه بر شیب لوله و پمپ است که مشکل حل  حل راه: 14.4.6

 این مدل را قبول نداریم، این مدل مدل رایج انتقال سیاالت است.
هاست  های تند نقد زدن است، همان مدل قنات که سال دوم: در شیب حل راه: 14.4.3

 .باشد میبهتری نیز موجود  های روشمدل هم بد نیست ولی این  کنند میایرانیان استفاده 
 باشد نمیهم معقول  حل راهسوم عمیق شدن کانال در انتها است که این  حل راه: 14.4.4

 متر. 141 شود میمتر است ولی در انتهای کانال عمق  1یعنی در ابتدای کانال عمق 
ان انجام داده است، کاش ایه آرتزین، کاری که خواجه نصیر در حوضچه حل راه: 14.4.5

کانال به همراه زمین رو به سمت باال هدایت  تدریج بهپیشنهاد لوله و کانال هم سطح زمین که 
اسپیرال منبع آبی افقی قرار داده  یها لوله، منتهی در ابتدای کانال، کانال معکوس یا شود می
کیلومتر است و هر کیلومتر دو متر اختالف سطح دارد در  94کانال  ، یعنی اگر طولشود می

افقی داریم که ارتفاع آن  لولهمتر اختالف سطح داریم لذا در ابتدای کانال یا  144انتهای کانال 
قانون جاذبه  واسطه بهو  شود میبا پمپ در مخزن ریخته  آبمتر است در ابتدای کانال  134 مثالا 

کیلومتر را طی نماید و خود را هم  94مجبور است که مسیر  آب، آبا ابتدای ب آبسطح شدن  و هم
در مقصد با فشار  آببرابر مقصد باشد که  1.9 آبسطح مبدأ نماید، پیشنهاد ما این است که مبدأ 

متر باالتر از زمین باشد و در  194متر است ابتدای کانال  144خارج شود یعنی اگر اختالف سطح 
و  شود میخارج  آبو با فشار  شود میمصنوعی رها  یاچهدر در پست و یا همان  آبانتها نیز 

 یاچهدر حوضچه، پست )به داخل  آببرق نیز تولید نمود، جزئیات مربوط به چگونگی  توان می
در هنگام رها شدن از کانال و یا  آبو آن اینکه اگر  کنیم می یا اشارهمصنوعی( بدیهی است اما 

 گونه این تواند میکه در اینجا  شود میبسیار زیاد  آبین هدایت شود فشار پای بهلوله چند متر رو 
 ایم را از پایین به باالبرده آبکه واقعاا ما  ین آمده است درحالیپای بهاز باال  آبقلمداد شود که 

 آبکه خوب ما چگونه و با چه نیرویی  کنند میاشکال سست دیگری اینجا مطرح : 14.4.2
را در ابتدای کانال به درون منبع ابتدایی بریزیم، این سؤال تنها از کسی قبول است که نداند که 
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 9نفتی با عمق بیش از  های چاهایران کیلومتر وجود دارد و در  13نفتی با عمق  های چاهامروز 
ته از ، گذششود میاست پمپاژ  آباز  تر سختهزار متر وجود دارد و از آن عمق نفت که بسیار 

عمیق نموده حتی بعضاا از  های چاهاینکه امروز در کشور شاهد هستیم روستاییان اقدام به حفر 
متری برای زمین  944را از  آبشکند پس اگر ارزش دارد  را باال می آبمتری زمین  944عمق 

های  ز قانونمتر باال ببریم و با استفاده ا 194را  آباطراف پمپاژ نمود هزاران برابر ارزش دارد که 
 بلکه صدها کیلومتر حرکت دهیم و باال ببریم. ها دهرا تا  آبخدادادی 

هر کانال توسط پمپ  یانهمدر  آبمسائل جزئی دیگری مانند تقویت سرعت : 14.4.7
با بدنه دیواری و ایجاد اصطکاک امور بدیهی است که  آبتقویتی و یا افت سرعت بر اثر تماس 

 است. شده دادهجواب 
های خورشیدی نیز  و پمپ یا هستهما فعالا نیز به بحث استفاده از انرژی : 14.4.8

 پردازیم. نمی
 را باال برد و هم تأمین برق نمود. آب توان میپس معلوم شد هم : 14.4.9

 
 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال پانزدهم متخصصین 

 بدون تأم 15
ً
 دارد؟ا امکان انتقال وجود یت آهنگف ین انرژ یاصال

است ولی الزم میدانیم از منظر دیگری به این  شده دادهبه این سؤال پاسخ  10در بند  اگرچه
 سؤال پاسخ داده شود:

آرتزین و  های چاهما اثبات نمودیم بدون انرژی هنگفت این امر امکان دارد با الگوی  :15.1
 های خورشیدی نیز کاری نداریم. و تلمبه یا هستهالبته به بحث انرژی 

را حل نماییم  آبما راهی جز این نداریم که به هر تقدیر شده مشکل  کنم می تأکید :15.6
هنگفت اگر شما الگو دارید ارائه دهید که البته تمامی راهکارها را نقد  ینههز حتی اگر شده با 

طری بزرگ در راه است، لذا راهی نداریم جز اگر مشکل را حل نکنیم خ یما نمودهو اثبات  یما کرده
ها را پایین و در غیر این صورت باز  توانیم قیمت روشی که می هربه اقدام نماییم و  سریعاا اینکه 

 راهی نداریم جز اینکه هزینه نماییم.
که  گونه همان، باشد میبرق زیاد و ارزان  شود میتولید  آبهای که با  یکی از انرژی :15.3

در حال تعطیلی و گاها تغییر کاربری است  آبهای برق آبی ما به علت نبود  % نیروگاه14میدانید 
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توانیم  شده احیا نماییم، گذشته از اینکه می انتقال داده آبها را با  پس متوانیم آن نیروگاه
 اییم.ها به جای سد تولید برق نم کرده و از خود کانال تأسیسهای برق آبی جدید  نیروگاه

 دالیلان باهمبه یزد در حال اجرایی شدن است  آبدلیل توجیهی که انتقال  هربه  :15.5
 را به بقیه جاها رساند. آبباید 

به ما ضرر میزند را در نظر بگیریم مانند مشکالت  سالی خشکلذا اگر ابعاد وسیعی که  :15.2
را به هر تقدیری حل  آبکل محیطی، دینی و ... باید مش فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست

 آبکه ما در قبال نبود  ای ینههز نمود، بله شاید قبول نماییم هزینه باال است ولی در مقابل 
و  کند میها ایرانی را تهدید  میلیون جانپردازیم ناچیز است، اگر ما مخیر باشیم بین خطری که  می

 بینیم می سالی خشک؟ مشکالتی که ما از قبال نماییم مییا صرف نمودن هزینه کدامیک را قبول 
 شمارش است. غیرقابل

 
 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال هجدهم متخصصین 

 عامل محدود کننده اصل 18
ً
ن ینه ایاست. هز  آبنه شیرین سازی ی، هز یمسلما

 های ینههز د به آن یر است که بایدر هر مترمکعب متغ تومانهزار  2ن تا یکار ب
شیرین سازی و انتقال  یبرا تومانهزار  15ز افزود و بنابراین حداقل یانتقال را ن

در  آبن کار رفع کمبود یکه هدف از ا ی( منظور کرد. در صورتینه انرژ ی)فقط هز 
 ید تقر یکشور باشد، با

ً
ق در سال استحصال ین طر یاز ا آبارد مترمکعب یلیم 45با

نه ین کار مستلزم هز ید شونده کشور(. ایتجد آب یبیتقر  یشود )جبران کسر 
 ین مبلغ را با کل بودجه عمرانیدر سال است. حال ا تومانارد یلیهزار م 255 یبیتقر 

است که دولت  ین بدان معنید. ایسه کنی( مقاتومانارد یلیهزار م 25) 1397سال 
 آبسازی و انتقال  فقط به شیرین هرسالکشور در  یبرابر کل بودجه عمران 15د یبا

 اختصاص دهد.
ر اینجا چند مسئله باهم خلط گردیده است که الزم است مباحث را با دقت بیشتری نظر د

 کنیم:
 :دهیم می: لذا چند متن را در ابتدا قرار 18.1
  کن در طول سواحل دریای عمان و  شیرین تأسیسات آب 94حمید چیت چیان: حدود

شیرین برخوردار شوند و  آبشده تا شهرها و روستاهای این منطقه از  فارس احداث خلیج
  1939ن یفرورد 13 .را تجربه کنیم آباستحصال  های راهما باید همه 
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  دریای خزر به استان سمنان خبر  آباز اجرای پروژه انتقال  حمید چیت چیانمهندس
نظر کارشناسان تأیید شده و با  داد و گفت: تمهیدات الزم برای اجرای این پروژه فراهم

 1931مرداد  14 .شود میح در آینده عملیاتی زیست این طر  محیط
  باوجودوجود دارد اما  آبحمید چیت چیان: در این مناطق مشکالت جدی برای تأمین 

بخشی از  آبزدایی و شیرین سازی  از طریق نمک توان میدسترسی این مناطق به دریا 
 1930خرداد  3این مشکالت را برطرف کرد. شنبه 

  جهت  آبریزی این وزارتخانه برای شیرین سازی  چیان با اشاره به برنامه چیتمهندس
استان واقع در محدوده سواحل جنوب کشور خاطرنشان کرد: در این طرح  9استفاده در 

خرداد  3استفاده خواهد شد.  آبهای برق، برای شیرین سازی  از بازیافت حرارت نیروگاه
1930 

 کلیدی در  های طرحن وزارتخانه گزارشی از برخی ای ندهآیپس از سخنان وزیر نیرو، نم
در سواحل  آببرق و زمان  همتولید  ها طرحو برق را ارائه کرد که یکی از این  آبحوزه 

جنوبی کشور بود و جزئیات فنی، اهداف طرح، اعتبارات مورد نیاز و الزامات اجرای آن 
 1930خرداد  3مورد بحث بررسی قرار گرفت. 

 به استان   فارس و دریای عمان از دریای خزر و همچنین خلیج آبنی: انتقال دکتر روحا
های الزم در این  بلندمدت است که بررسی های طرحاز ایران سمنان و فالت مرکزی 

از دریای خزر به سمنان هیچ مشکلی  آب، انتقال ها بررسیشده و مطابق این  زمینه انجام
توسط  ها طرحمحیطی نیز در این خصوص رعایت شده است. این  ندارد و اصول زیست

گذار اعالم آمادگی  سرمایه عنوان بهو افرادی نیز  شود میبخش خصوصی اجرایی 
 1939ن یفرورد 91سه شنبه  .اند کرده

 م کرد و گفت: انتقال حوزه به حجت را تما 1939جمهور در سال  مهندس میدانی: رئیس
صورت گیرد. البته باید به این مسئله توجه کرد که این  تواند میشرب  آبحوزه باهدف 

از یک  آبانتقال  درزمینهاز دریا نیست و حساسیت بیشتر  آبها برای انتقال  حساسیت
ه برای که ما از کشورهای باالتر انتظار داریم ک طور هماناستان به استان دیگر است و 

به  آبتأمین نیازهای حیاتی ما کمک کنند، صحیح نیست که استانی برای انتقال 
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است اما باید در اجرای این مسئله  آبناگزیر به انتقال ایران استانی دیگر ناراضی باشد. 
 1931مهر  31محیطی توجه کند.  به مسائل زیست

  آتی بتوانیم بخش اعظمی از مصارف شرب و  های سالدکتر اردکانیان: امیدواریم در
ژرف )دریا( تأمین کنیم  های آبمحیطی از  صنعت خود را با رعایت استانداردهای زیست

31.11.14 
  فارس با رعایت استانداردهای  حاضر کشورهای حاشیه خلیجزمان دکتر اردکانیان: در

و ما  کنند میتفاده ژرف اس های آبمیلیارد مترمکعب از  13محیطی ساالنه حدود  زیست
آتی بتوانیم بخش اعظمی از مصارف شرب و صنعت خود را با  های سالنیز امیدواریم در 

 31.11.14محیطی از این طریق تأمین کنیم.  رعایت استانداردهای زیست
  فارس و دریای عمان به استان کرمان باید  از خلیج آبمهندس جهانگیری: انتقال

 تسریع شود.
 درصدی طرح  04اشاره به پیشرفت بیش از  با ینی استاندار کرمان:رضا رزم حس علی

از دریای عمان نیز قرار شده  آبافزود: درباره انتقال  جاناز بندرعباس به سیر  آبانتقال 
پس از شیرین شدن در منطقه زیارت، به سد منتقل و سپس به فالت  آباست این 

. شود میدر کشور ایجاد  آبنتقال مرکزی کرمان منتقل شود که از این طریق کریدور ا
در  سرعت بهخاورمیانه  آبتونل انتقال  ترین بزرگرزم حسینی بیان کرد: کارگاه احداث 

ایجاد شد و ریاست جمهوری نیز در سفر به کرمان به اهمیت توجه به موضوع  30آذرماه 
و اعالم کردند باید در این حوزه فکر اساسی شود.  تأکیددر استان کرمان  آب

31.41.43 
 های زیرزمینی یکی از مشکالت  دکتر کالنتری: کاهش منابع آبی و خالی شدن سفره

مهم کشور است و به اعتقاد کارشناسان، چالشی اساسی ایجاد کرده است که اگر فکری 
دریاها استفاده  آبینکه دنیا از ناپذیری به دنبال دارد. در ا برای آن نشود، نتایج جبران

تا انتقال دهند که ممکن است یک کیلومتر  کنند میرا شیرین  آب، بحثی نیست. کند می
که استفاده اقتصادی کنند. ما  کنند میدریا را شیرین  آبکیلومتر مسیر آن باشد.  944یا 

؛ کند مین و استفاده ا را شیریدری آبایم، تمام دنیا دارد  نیاوردهایران که نوبر آن را در 
جمعیت  %1.1ها است. از آبادان تا چابهار زندگی مردم جهان در حاشیه دریا 14%

، اگر بخواهیم جمعیت را در مکران در کنار ساحل هم حفظ کنیم کنند میکشور زندگی 
 13تا  14فارس ساالنه نزدیک به  داشته باشیم. اکنون کشورهای حاشیه خلیج آبباید 
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میلیون  044، اما ما هنوز به کنند میرا شیرین و استفاده  آبعب میلیارد مترمک
 ایم. مترمکعب هم نرسیده

نگاه کنیم تمامی اشکاالت و شبهاتی که  آبو متخصصین حوزه : اگر به سخنان دولت 18.6
 شود میجواب داده  اند کردهمطرح دوستان 

 دادند و کلنگ زدند؟عده و چرا گفتند و پیشنهاد دادند شود نمی آباگر انتقال 
عده وه نیست چرا گفتند و پیشنهاد دادند صرف بهسنگین دارد و مقرون  ینههز  آباگر انتقال 

 دادند و کلنگ زدند؟
 عده دادند و کلنگ زدند؟ومشکالت فنی دارد چرا گفتند و پیشنهاد دادند  آباگر انتقال 
تند و پیشنهاد دادند وعده محیطی و اکوسیستمی دارد چرا گف مشکالت زیست آباگر انتقال 

 دادند و کلنگ زدند؟
 شده چیست؟ مطرح های سؤالاگر گفتند و پیشنهاد دادند وعده دادند و کلنگ زدند پس 

 اگر گفتند و پیشنهاد دادند وعده دادند و کلنگ زدند پس چرا عملی نکردند؟
 پیگیری نکردند؟اگر گفتند و پیشنهاد دادند وعده دادند و کلنگ زدند پس چرا با جدیت 

کردید که گفتند و  کنید قبل از آن باید به مدیران باالدست خود اشکال می اگر به ما اشکال می
 کلنگ زدند

 اگر آنجا اشکال نکردید اینجا نیز نباید اشکال کنید.
نمودید که چرا  جواب می مطالبهجواب نمودید قبل از آن باید از مسئولین خود  مطالبهاگر از ما 

 برداری نرسیده است. به بهره تاکنون
باید  اکنون همتر از مو که یا  از شمشیر و باریک تر برندهمسیری است  تماماا و بدانیم این اگرها 

 جواب شفاف داد و یا.
میلیارد  14فارس  خلیج یهحاشعیسی کالنتری کشورهای  آقای های صحبت: طبق 18.3
و تمامی افرادی که ایشان انیم؟ که اتفاقاا ، خوب چرا ما نتو کنند میشیرین سازی  آبمترمکعب 

ه است برای ما صرف بهمقدور  ها انسان یهبقها و  این توقع را دارند، اگر برای عرب اند دادهپیشنهاد 
ه نیست چرا مسئولین نظر دادند و کشورهای دیگر نیز عمل صرف بههم هست و اگر مقدور 

 ؟کنند می
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 14 مثالا عمرانی  بودجهرا یک مسئله بدانیم این سؤال پیش میاید که  آب: زمانی که ما 18.4
، نگاه ما این است که باشد می تر کالنبسیار  آبکه نگاه ما به  است و ... درحالی تومانهزار میلیارد 

بحث کنیم که در اثر نبود  آبتمام مسائل است، اگر در اهمیت  آبیک مسئله نیست،  آب
و  تاکمیخورد و ما مجبوریم صدها بلکه هزاران هزینه خرج کنیم  به مشکل بر می چیز ههم آن

، دیگر جای شود میتعطیل  ها ینههز بسیاری از  آبرا جبران نماییم و در صورت وجود  آبکاستی 
باالتر از نفت و طال و الماس  آباین نخواهد بود که بحث کنیم این کار هزینه دارد یا خیر؟ ارزش 

ن حقیقتی است که تا درک نشود ما مجبور هستیم بحث نماییم تا به نتیجه برسیم، باید است و ای
تا بعد به آن برسیم  بینیم میچقدر زیان  آبمحاسبه کنیم و ببینیم که در این وضعیت در اثر نبود 

باشد ارزش دارد یا خیر؟ شما ببینید  تومانهزار  1شده هر مترمکعب  که آیا حتی اگر قیمت تمام
و از دست رفتن خاک )فرونشست  آبناشی از نبود  های بیماریرای مشکالت ریز گردها و ب

تعطیلی و هجوم مردم از روستا به ، هوا واردات و آلودگی   ،ها و کشاورزی زمین(، تعطیلی کارخانه
که باید  کنیم میبه قطع و یقین حکم  وقت آن کنیم میشهری ... چه زیانی  یدهعدشهر و مشکالت 

 را انجام داد حتی اگر هزینه شیرین سازی زیاد هم باشد. آبانتقال 
ید گالن در دست بگیریم و یا با آببرای خرید  کنیم میاز طرفی ما که در قم زندگی  :18.5

است یعنی  تومانلیتری هزار  34شرب بخریم که هر گالن  آبرا تهیه کنیم و یا از مغازه  آب کارت
به مردم  لولهشیرین در  آبهمین  وقت آن، شود میتمام  تومانهزار  94رای ما ب آبیک مترمکعب 
برابر  144 آبسؤال این است چرا باید ما برای  تومان 944مترمکعب فرضاا  شود میتهران تحویل 

 یدا کردهپول بیشتری بپردازیم؟ یا اینکه سؤال دیگر اینکه چرا برای بعضی از شهرها فرصتی فراهم 
مردم  آورند نمیاید تا با آبی که مردم سایر شهرها برای نوشیدن هم به دست  نموده و یارانه پرداخت

تهران به استحمام بروند و یا با آن ماشین بشویند و ... این روال در هیچ کشوری نیست حتی آمریکا 
سازی کنید،  سانرا برای همه یک آبشیرین دنیا را در دست دارند،  های آبترین  و روسیه که بیش

را با حداقل  آب، خورند میتدبیری به مشکل بر  خود مردم تهران و شهرهای دیگر هم با این بی
وارد نمایید و مردم خود برای شیرین سازی اقدام نمایند مانند سایر مناطق  آب شبکهتصفیه در 

آن شهرها را نیز به  تدبیری تمامی عدالتی و بی شاهد خواهیم بود که این بی زودی بهکشور، البته 
بندی شود، شما که این اشکال  جیره شهرها کالندر  آبنزدیک است زمانی که  کشاند یممشکل 

کنید تا مردم  وارد می رسانی آب شبکهشرب را در  آباول اشکال کنید که چرا  نمایید میرا در اینجا 
 آبشویی رفته و استحمام نمایند و برای ساختن ساختمان از آن  به دست آبمجبور باشند با آن 

 آبتهران  آباستفاده نمایند؟ آیا خون مردم با یکدیگر تفاوت دارد که حتماا باید برای فراهم شدن 
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را با قرار دادن یارانه که سهم  آبتر به تهران انتقال داد و حتماا آن  طرف آنرا از صدهها کلیومتر 
 یهبقبرای شرب استفاده شود و  آب% این 11تنها  راحتی بهملت است شیرین نمایید و بعد تمامی 

در این شرایط مردم  وقت آننیست  آبآن برای کارهایی استفاده شود که الزم به شیرین بودن 
سالم برای شرب هم محروم باشند؟ آیا این ظلم نیست؟ یا اینکه  آببسیاری در این کشور از نعمت 

را شیرین کنند، یا اینکه برای همه  آبرا شیرین نکنید و در لوله قرار ندهید تا خود مردم  آب
که آنجا صرف  یا بودجهسازی کنید و این موقعیت را برای همه به وجود آورید، یا اینکه  یکسان

 صرف کنید. هم آنبرای دیگر  یدا کرده
 ینههز یست دلیل آن این است که این مقدار ن شود میای که بیان  دیگر هزینه نکته: 18.2

برای  تومانهزار  11فرمایید  باشد چرا برای انتقال می هم آنهزار توم 1در مناطق دریایی اگر  آب
برد که در  گیرد چقدر هزینه می های دیگری که صورت می انتقال هزینه الزم است؟ مگر انتقال

 هزینه الزم است؟ قدر اینانتقال دریا 
 چراکهرسد  سوددهی فرامی رسانی آباز آن غافل هستیم اینکه بعد از دیگری  نکته: 18.7

 بینیم می آب یندهآگیرد و آن چیزی که بنده برای  رونق می آبوساز با  کشاورزی و صنعت و ساخت
توانیم عالوه بر  ما می چراکهصنعتی بزرگ و سودآور است که صدها برابر نفت سود خواهد داشت، 

 گونه همان اکنون همرا صادر کنیم و از این راه سود به دست بیاوریم کما اینکه  آبداخلی  استفاده
از کشور افتاده که به علت مشکالت  آبجهانگیری نیز بود دولت به فکر خرید  آقایکه در کلمات 

نداریم و  آبما نیاز شدید به زمان مالی و قیمت باال کاری از پیش نرفته است و باید بدانیم در این 
بسیار باال شود تا جایی که با لیوان آبی بتوان انسانی را خرید و  آبنزدیک قیمت  ای یندهآ در اال

توانیم نجات یابیم و  دریا حرکت کنیم می آببه سمت استفاده از  سریعاا فروخت، خوب اگر ما 
و سود  استفاده کافی آبو البته سود اقتصادی ببریم مضافاا بر اینکه ملت نیز از این  دهیمنجات 

 برند. سرشار را می
 

 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال نوزدهم متخصصین 
 ید در طیه، دولت بایها و ابن نه احداث کانالیدر صورت لحاظ کردن هز  یحت. 19

 19ات و ... را صرف این کار کند.یک سال تمام درآمد کشور اعم از نفت و مالی
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قرار  موردبررسی: این متن برای بنده نامفهوم است لذا ما احتماالت مختلفی را 19.1
 :دهیم می

 29 قطره: اگر منظور این است که برای ساخت و اجرای پروژه پول نیست که در خود 19.6
اجرای طرح کافی  ینههز های زودبازده را صرف کنند  بنگاه ینههز که اگر تنها  یما نمودهاثبات 

رونق اشتغال در کشور  واسطه بهاز زمانی که طرح عملیاتی شود پول از دست رفته و  باشد می
، بله در شرایط فعلی رسد میاست که حکومت به کارکرد اصلی خود  بعدازآنبلکه  کند میبازگشت 

ماند وضعیت چنین است  % تنها باقی می14و  کند می% درآمدها را صرف دولت 34که دولت 
بیاید حتماا  آبقبولی را انجام دهد، ولی اگر  دولت نتوانسته کار اقتصادی قابل عنوان هیچ بهیعنی 

و سهم  شود میو درآمد زا  گردد میدرآمد دولت افزوده شود بلکه تازه دولت به کارکرد اصلی خود بر 
 نیز بیشتر گردد و مردم و ملت از فقر نجات یابند.ایران  های زیرساختمردم از 

برداری دچار مشکل  برای بهره بعدازآنین است که طرح اجرایی است ولی : اگر منظور ا19.3
های  ه صرف بنگاههرسالرا که دولت  ای ینههز ، تنها کافیست باشد نمیمعقول  بازهمشویم  می

همین زیرساخت اصلی کشور را کامل  هرسالدهد و  رسانی آبرا اختصاص به  کند میزودبازده 
 نماید.

مختلف  یها حوزهدر وضعیت کنونی دولت مجبور است در  کنم می تأکید: بر این نکته 19.4
، به طور مثال دولت برای مبارزه باشد نمیشده معقول  انجام های ینههز  عنوان هیچ بههزینه کند که 

 044پاشی دولت باید دو هزار و  مالچهزینه نموده است؟ تنها برای  تاکنونبا ریز گردها چه مقدار 
ها، مراتع و آبخیزداری  جنگلزمان هزینه پرداخت کند )خداکرم جاللی رییس سا تومانمیلیارد 

 چراکهندارد  ای یدهفا( که باید بگوییم این هزینه یعنی سوزاندن پول هیچ 39.14.39کشور تاریخ 
چگونه است اگر دوباره این اشتباه را تکرار کنید  اکنون همپاشیدید ولی وضعیت  مالچ درگذشته

 194استاندار جهانی  ؟قبول است آیا وضعیت خوزستان قابلاست،  اکنون هممانند وضعیت آینده 
میکروگرم برآورد  14444ها تا  گیری ذرات معلق بر مترمکعب است، ولی در آخرین اندازه میکروگرم

قبول  برابر آالینده در شهر قابل 11مردم خوزستان( آیا افزایش  یندهنمابه نقل از ) شده است،
قبول است؟ بنده  قابل بینند میهوای آلوده  واسطه بهتنفسی و ... که مردم  های بیماریاست؟ آیا 

این  بازهم خواهید میو اگر  گردد میبر  سالی خشکادعا دارم تمامی مشکالت کشور به مشکل 
در امور دیگر  اکنون همکه  یا بودجهاین حرف این است که تمامی  الزمه، نمایم میمطلب را اثبات 

را حل نمود، لذا با توجه به  سالی خشکهدر دادن هزینه است و باید اول مشکل  شود می هزینه
با حل نمودن مشکل  چراکهتوانید باال بودن هزینه را مطرح نمایید  نمی گاه هیچاین بحث 
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و به جیب دولت و  گردد میهدر دادن هزینه است حل  اکنون همها که  مابقی هزینه سالی خشک
هزینه کرد و  هم آنهزار توم 19گردد، لذا با این مبنا حتی اگر باید برای هر مترمکعب  ملت بازمی

حتی اگر برگشت نداشته باشد یابد این هزینه را انجام دهیم و دلیل آن این است که با برطرف شدن 
 .گردد میاین مشکل تمامی آن مشکالت حل 

یک غول بی  آبدریا را امری سخت میدانیم و از  آبرین سازی : ما چگونه امروز شی19.5
دریا برای عبور از بحران  آباز  تنها نهکه کشورهای دیگر حتی آمریکا  درحالی یما ساختهشاخ و دم 

، رو آبها برای عبور از بحران  که حتی آمریکایی اند آوردهدریا  آبرو به شیرین سازی  سالی خشک
توانید به  که برای اطالعات بیشتر می اند آوردهدستشوییها )توالت(  آببه تصفیه و شیرین سازی 

 .باشد میتوالت(  آبدر ایالت کالیفرنیا بپردازیم که اسم طرح )استفاده از  آببحث 
آبی کشور پرسیده شود اینکه  حوزه: سؤال دیگری که امروز باید از تمامی متخصصین 19.2

کنید و منتظر هستید تا یا از علم دیگران استفاده کنیم و یا  تخصصی خود تالش نمی حوزهچرا در 
اینکه جامعه به کام مرگ کشیده شود و آیندگان ما را محکوم کنند؟ چرا از دنیا در این عرصه پیشی 

دارد؟  ای یدهفاد پس این تخصص چه نبه فریاد ما نرسزمان گیرید؟ اگر تخصص شما در این  نمی
را حل کنند آیا جوابی برای تاریخ خواهیم  یدا نمودهشما مطرح که گر آیندگان تمامی مشکالتی را ا 

دانشمندان معاصر غربی  اآلنکه نیازی به قضاوت آیندگان نیست همین  داست؟ درحالی
این  آب حوزه، سؤال من از تمامی پژوهشگران اند نمودهحل  نمایید میمشکالتی را که شما مطرح 

که باید در این زمینه پیشتاز باشیم  در قرن چند میالدی هستیم؟ درحالی آب ینهدرزماست ما 
 .یما بودهپیشتاز  درگذشتهما  چراکه

 شیرین سازی های روش
توان به برق تبدیل نمود و از آن برای شیرین سازی  نمی را : آیا انرژی خورشیدی19.7.1

 توان میو  باشد میهای مملکت ما این است که نزدیک خط استوا  استفاده نمود؟ بله یکی از نعمت
خورشید برای تولید برق و گرما و سپس برای شیرین سازی استفاده نمود.  ینههز از انرژی بدون 

گرما و تبخیر نیز افزایش میابد که خود  سالی خشکبا شدت کنیم  الزم است به این مطلب اشاره
است که تمامی  غیرازایناین گرما نعمتی است که ما باید زودتر از دیگران آن را کشف نماییم، آیا 

از نعمت  توان میتوسط خورشید تبخیر شده است پس  بینیم میابرهای متراکمی را که در آسمان 
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مزارع زیاد تولید برق خورشیدی را  توان مید برق استفاده نمود، و خورشید برای شیرین سازی و تولی
 راه انداخت.

را  آبتوان از گاز طبیعی برای تولید برق استفاده نمود و از حرارت تولیدشده  : آیا نمی19.7.6
استفاده نمود؟ چرا ما باید  آبهم شیرین سازی نمود و از برق ایجادشده دوباره برای شیرین نمودن 

رایگان به ترکیه صادر کنیم ولی از مردم مملکتمان برای گاز پول بگیریم از طرفی هنوز گاز 
 خوزستان گاز نداشته باشد؟

نمود و زمین و خورشید و باد  آبدریا پر  آبرا با  شور آبهای  توان دریاچه : آیا نمی19.7.3
نمایند؟ شما بررسی بفرمایید از زمانی که  آباقدام به شیرین کردن  خدادادیطبیعتی  صورت به
زیرزمینی ما تأثیر  های آبها و  آب شدن قنات ما خشکیده است چقدر در بی شور آب های یاچهدر 

 داشته است.
دریا استفاده  آبهای صنعتی برای شیرین سازی  کن شیرین توان از آب : آیا نمی4.19.7
 نمود؟
ایران استفاده نمود؟ مگر  آب یهتصفی ساخت فیلترهای توان از علم نانو برا : آیا نمی5.19.7

چهارم علم نانو را ندارد، چرا از این علم در شیرین سازی استفاده نکنیم و فیلترهای جدید  رتبه
 درست ننماییم؟ آب یهتصف

شده برای شیرین سازی استفاده نمود؟ در اینجا  % غنی34توان از اورانیوم  : آیا نمی2.19.7
ایران کوتاه بین  ای یسهمقابرای روشن شدن اهمیت این موضوع باید یک بررسی انجام دهیم و آن 

 و رژیم غاصب صهیونیستی است.
ائیل با مساحت )هفدهم کشور وسیع جهان( و اسر  کیلومترمربع 1٬101٬139با مساحت ایران 
)ما فعالا با این بحث  باشد میجهان( غاصب کیلومترمربع )یکصد و پنجاهمین کشور  34.244

برابر اسرائیل  23ایران د( یعنی هستن غاصب ها آنو  باشد نمی کشور کاری نداریم که اسرائیل اصالا 
نفر و این یعنی  1٬021٬144میلیون نفر و جمعیت اسرائیل  14حدود ایران زمین دارد و جمعیت 

برابر اسرائیل جمعیت دارد، حال نسبت سنجی میان مساحت و جمعیت اسرائیل  3.0ایران 
، حال همین نسبت سنجی را کنند مینفر زندگی  043که در هر کیلومترمربع در اسرائیل  نماییم می
تر  برابر بزرگ 23در مقایسه با اسرائیل ایران پس  باشد میفر ن 01جواب  دهیم میانجام ایران در 
در  ونفر در کیلومتر است  043برابر اسرائیل جمعیت دارد ولی تراکم در اسرائیل  3.0و  باشد می

متر زمین برای زندگی وجود  1.9نفر در کیلومترمربع است، یعنی اگر برای هر ایرانی  01ایران 
ای هر نفر یک متر زمین وجود دارد پس به همین تناسب باید وضعیت داشته باشد در اسرائیل بر 
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منابع طبیعی  اینکه بدانیم ذخایر مخصوصاا باشد  تر سختبرابر  1.9مسکن و صادرات و معیشت 
های مواد غذایی  بدیل است ولی در فروشگاه و خاک و نفت و گاز و ... بی یاتمعدناز قبیل ایران 

، کشور تولیدکننده را ها آنبندی  محصوالتی را دید که روی بسته توان میاروپا، به دفعات زیاد 
تقریباا  باشد میکوچک ما  های استاناسرائیل به اندازه یکی  که درحالیاسرائیل درج کرده است 

های اشغالی بیابانی و  بیش از شصت درصد از مساحت سرزمین .باشد می جاناستان زن اندازه به
رژیم  چطور ،حتی یک رودخانه بزرگ هم در این کشور وجود ندارد باوجوداینکه نیمه بیابانی است و

مفرط در خاورمیانه، محصوالت کشاورزی که  سالی خشکبیابان و  همه این باوجود غاصب اسرائیل
فراوان نیاز دارند، تولید کرده و به سایر نقاط دنیا صادر  آبهمگی محصوالتی هستند که به 

که توجه کنیم این رژیم تا پنجاه سال پیش  شود میکننده  تر و گیج نی جالب؟ مسئله زماکنند می
های جوالن سوریه را  های جنوب لبنان و بلندی شرب خودش، سرزمین آببرای تضمین تأمین 

های دو رودخانه فصلی تسلط کامل داشته باشد! اما امروزه با کمال  اشغال کرد تا به سر شاخه
های اشغالی، در  آب و علف نقب در قلب سرزمین در صحرای بی ها نآتعجب شاهد آن هستیم که 

های فعال در این زمینه، سود  اند و طبق آمار شرکت بیابان، واحدهای پرورش ماهی احداث کرده
بسیاری هم از فروش محصوالت شیالت خود برای مصرف داخلی و صادرات مازاد آن به سایر 

رسیده که حتی شتر و کنجاله و  جایی به! ولی در عوض کشور ما کنند میکشورهای دنیا کسب 
همین جریان  ،باشد برعکسکه باید  درحالی کند میگندم و برنج و چای و پرتقال را از خارج تأمین 

و  آببا هلند، جواب در ایران  یسهمقاانجام داد مانند  توان میبا سایر کشورها نیز ایران  یسهمقارا در 
و حتی در حال خشک  یما نکردهرا حل  آباست حقیقت این است ما مشکل  آبشیرین سازی 

های  نیروگاه ترین بزرگرا حل کردند، اسرائیل یکی از  آبکردن کشور خود هستیم ولی آنان مشکل 
( احداث کرده Sorekسورک ) منطقهکن دنیا را در کنار دریای مدیترانه در  شیرین آبای  هسته

 394در روز را دارد که معادل با حدود  آبهزار مترمکعب  130است که ظرفیت شیرین سازی 
ریزی شده  برنامه آبمیلیون مترمکعب  194)طرح اولیه برای  باشد میمیلیون مترمکعب در سال 

سور ک در کن  شیرین میلیون مترمکعب ارتقا پیدا کرد(. تأسیسات آب 394بود که در طرح نهایی به 
 130عملیاتی شد و روزانه توانایی امالح زدایی  3419آویو در اکتبر سال  کیلومتری جنوب تل 19

نیروگاه امالح زدایی در کل دنیا محسوب  ترین بزرگدریا را داراست که  آب مترمکعبهزار 
م رسید. خوب میلیون دالر به اتما 044آغاز و با هزینه  3411. ساخت این نیروگاه از ژانویه شود می
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بهانه بیاوریم؟  بازهمداشته باشیم؟ آیا باید  یا هستهکن  شیرین آب توانیم نمیسؤال این است آیا ما 
توانیم اگر او یکی دارد ما باید ده عدد داشته باشیم در  ما هم می تواند میاگر اسرائیل غاصب 

 ت.عدد داشته باشیم در مقایسه با مساح 23مقایسه با جمعیت و یا باید 
مورد قبول نیست،  یا بهانهدر اینجا هیچ  کنم میشاگرد مکتب اسالم ناب اعالم  عنوان بهبنده 

طلبه نبودم و نیستم اما جواب تمامی  بندهبدهد  شمارا شده مطرح های سؤالکسی که باید جواب 
را از طریق  آبیا مشکل  دارم میگذارم و اعالم  باقی نمی یا بهانهو راه  دهم می شمارامسائل 

وجود ندارد و اگر میگویید سخت است و ... با  یا بهانهدانشگاهی خود حل کنید که جای هیچ 
 توانیم نمیکنید ما جواب آیندگان را  را قبول نمی کدام هیچو اگر  کنیم میطرق غیرعادی حل 

طول و  همه اینبا ایران های  بشنویم، اگر دانشگاه توانیم نمیبدهیم و لعن و نفرین آنان را نیز 
و  عربستاندارد؟ اگر ایرانیان از  ای یدهفاحل نماید پس چه  سریعاا را ایران  آبعرض نتواند مشکل 

چگونه ادعای  اند مانده آباسرائیل و آمریکا که سه ضلع دشمنی ما هستند در برآورده کردن نیاز 
کشور اول دنیا  0% داریم و جزء 0.0رشد علمی  کنیم میمبارزه و جنگ با آنان را داریم؟ ما اعالم 

چگونه است که  وقت آن شود نمیو اسرائیل دیده  عربستانهستیم و در آمار منتشرشده اسمی از 
وهابی و  عربستانترین امور است از کشورهای بسیاری مانند  که یکی از زیربنایی آبدر مبحث 

جهانگیری عنوان کنند که باید به فکر  آقایه افتاده باشیم تا جایی ک اسرائیل غاصب یهودی عقب
شرب مورد نیاز کشور از بیرون از  آبجهانگیری: ممکن است نیاز باشد تا  آقایباشیم؟ ) آبوارد 

فارس و دریای خزر انجام شود؛ این در حالی است که در بسیاری از  مرزها یا انتقال از طریق خلیج
 (1931.41.10.شود میها تأمین  کن شیرین و آب شرب مورد نیاز از طریق دریاها آبکشورها 

زمین و  آبو پایین رفتن  سالی خشک، نمودارهای خشکی و کنم می تأکیداینجا بر این نکته 
ها و ... را سال  و رودخانه و دریاچه ها تاالبو خشک شدن  آبباال رفتن گرمای هوا و تبخیر شدن 

از  هرسالاست و  پیداکردهن سال شیب بسیار تندی به سال مقایسه کنید و میابید که نمودار از ای
ندارید، حال این ایران بخش برای  و خود شما هم میدانید که راه نجات شود میسال قبل بدتر 
برای حل زمان چگونه است و در آن ایران وضعیت آبی  یندهآ: شش سال کنم میسؤال را مطرح 

ما مشکل ایران اسرائیل اعالم کند که: ای مردم زمان آیا راهی داریم یا خیر؟ اگر در آن  آببحران 
توانیم  به شرط اینکه ... چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا با این وضعیت ما می کنیم میرا حل ایران  آب

توانیم واردات انجام دهیم؟ مردم ما از کجا پول بیاورند  غذای ایرانیان را تأمین کنیم؟ با چه پولی می
 تا غذا تهیه کنند؟

 فروپاشی شوروی
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داشته باشیم و ببینیم: چرا شوروی  یا اشارهفروپاشی شوروی نیز  مسئلهالزم است در اینجا به 
های کمونیستی اروپای شرقی قادر نبودند برای شهروندان خود  دچار فروپاشی گردید؟ دولت

ای که اکثر  هباشد. مسئل مقایسه قابلاستانداردی از سطح زندگی را فراهم آورند که با جهان غرب 
در آن  14اواخر دهه  گستردههای  القول هستند که عامل اصلی، نارضایتی محققان بر آن متفق

ها در صف غذا و محصوالت مصرفی  کشورها بود. هنگامی که ساکنان شرق مجبور بودند تا ساعت
کنند، زمانی  روح زندگی های ترسناک و بی ای که مجبور بودند در آپارتمان خود منتظر بمانند، دوره

های  دیدند که سوار بر ماشین ها و ساکنان اروپای غربی را می که در تلویزیون، آمریکایی
های  هایی شکیل در حال گذران زندگی هستند، و این امور موجب نارضایتی قیمت با لباس گران

ایت را ایجاد نمود. واضح است که مردم از وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور رض 1313عمومی در 
هایی پراکنده شد. سیستم اقتصادی شوروی مبتنی بر  هایی که منجر به شورش نداشتند. نارضایتی

دو رکن بیشتر نبود؛ یکی فروش نفت و دیگری اقتصاد کشاورزی و اقتصاد شوروی رکود پیدا نمود و 
که  شفاف جواب داد نشده این است صورت بهبه فروپاشی آن انجامید. سؤالی دیگری که  درنهایت

چه شد که شوروی در اقتصاد و کشاورزی به آنجا رسید که مردم در نان خود دچار مشکل شدند آیا 
این مطلب  عمدهتوانست و دلیل  توانست مشکل کشاورزی خود را حل نماید، بله می شوروی نمی

که  اول محصوالت غله تبدیل شد درحالی صادرکنندهاین است که روسیه بعد از فروپاشی شوروی به 
 صورت بهبنده  یدهعقکردند، به  مردم با کوپن نان تهیه می 1331شوروی سابق در سال زمان در 

ان الگوی تجزیه و فروپاشی شوروی باهمرا ایران در حال تکرار است تا ایران عادی این جریان در 
ه دنبالش هستند کارها را سامان دهند، )راه دچار تجزیه کنند و بعد از سر کار آمدن نظامی که ب

چه اتفاقی  آبسریع است( لذا برای بنده که میدانم در صورت نبود  رسانی آبسازی این نقشه  خنثی
توانم ساکت نشسته  امور را سامان داد نمی توان میو از طرفی میدانم که چگونه  افتد یمبرای ملت 

دارند  یا هستهکن  شیرین ژاپن، اسرائیل و ... راکتور آبو برای اصالح امور تالش نکنم. بله اگر 
خود را از  های زیرساخت همهچرا ما نداشته باشیم، آیا همین ژاپن نبود که در جنگ جهانی دوم 

 ها امور خود را سامان داد؟ دست داد ولی با تمامی محدودیت
 آبم به شیرین سازی توان اقدا ها نمی طبیعی مانند پرورش جلبک های روش: آیا با 19.7.2

 نمود؟
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رد نمود و باعث  شور آبتوان جریان الکتریسیته را از  متعددی نمی های روش: آیا با 19.7.7
 جداسازی امالح از آن شد مانند شوک الکتریکی؟

 های زیرساختشیرین سازی است چرا اقدامات ساخت  نحوه: اگر مشکل تنها در 19.7.8
 نزدیک پیدا نماییم؟ یندهآتا راه آسان و ارزان آن را هم در  کنیم نمیدنبال  سریعاا را  آبانتقال 

 و تمامی امکانات و شرایط را هم دارا هستیم. شود میها  راهاین بله از تمامی 
 شیرین سازی که بحث شما در هزینه است: ینههز  19

، اسپانیا، هند، امارات متحده عربستان: اگر برای استرالیا، امریکا، انگلیس، چین، 13.1
ه صرف بهمقرون  کنند میدریا را شیرین  آبعربی و حتی بحرین و بسیاری از کشورهای دیگر که 

 14دریا در جهان وجود دارد که  آبکننده  کارخانه شیرین 2944هست برای ما هم باید باشد، 
ها به  از این کارخانه تانعربسمصرفی  آبدرصد  24ها در خاورمیانه هستند  درصد این کارخانه

میلیون  914دریا را دارد که روزانه  آبهای بزرگ شیرین سازی  کارخانه عربستان .آید دست می
های  مصرفی این کشور از این کارخانه آب% 24. کند میقابل شرب از دریا استحصال  آبلیتر 

 .آید کن به دست می شیرین آب
 برخوردار هستند اعالم نمایند. تری پاییناز توانایی ن ایرااگر کارشناسان و متخصصان امروز در 

 درخطره باشد و تنها برای ما که صرف بهچگونه است برای تمامی کشورها مفید و مقرون 
 نابودی هستیم مشکل هزینه دارد:

 باید نگاهی کوتاه به کشورهای اطراف داشته باشیم:
خزر را برای مصارف نیروگاه حرارتی، گردشگری،  آبمیلیون مترمکعب  93قزاقستان  

و در نظر دارد  کند میزدایی شیرین  واحد نمک 0کشاورزی، شرب و صنایع سنگین با استفاده از 
 .میلیون مترمکعب افزایش دهد 104این حجم را تا 

را  آبمیلیون مترمکعب  0و  12حاضر به ترتیب حدود  نیز که درحال جانترکمنستان و آذربای
 .میلیون مترمکعب افزایش دهند 2و  39، در نظر دارند این حجم را به کنند میشیرین 

و ترکمنستان و  عربستانهستیم؟ حتی از بحرین و  تر یینپاآیا ما از تمامی کشورهای همسایه 
 و قرقیزستان و ... جانآذربای

ها، این ظرفیت تا پایان برنامه ششم باید به روزانه یک میلیون مترمکعب  ریزی طبق برنامه
؟ اگر الزم و ضروری و مقرون اند کردهریزی  ه نبوده چرا برنامهصرف بهافزایش یابد، اگر مقرون 

 ه بوده چرا بهانه میاوریم؟صرف به
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 شده تمامفهمی قیمت  آقایبرید؟  باال نام می قدر اینشیرین سازی را  ینههز : شما چرا 18.6
. خوب آنچه ما داند میهزارتومان برای هر مترمکعب  0تا  9944شیرین را پای تأسیسات  آب

 یلهوس بهتأمینی را  آبهای کوچک و بزرگ ...  کیش، قشم، هرمز، تنب شاهد هستیم اینکه در 
 چرا برای تمام کشور نشود؟ شود می، اگر در آنجا کنند میکن از دریا تأمین  شیرین آب

 
 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال بیستم متخصصین 

ست مشکل یهایی قرار ن ن طرحیست که چنیشتر نیح بین الزم به توضیبنابرا. 65
ن حالت یدر نظر دارند رفع کند. در ا یبهرام یکه جناب آقا یکشور را در سطح آب

ار حساس برآورده کرد و یبس یشرب را نواح آبد انتظار داشت که بتوان یفقط با
 65ت مصرف انجام شود.یر یوجه به مدد با تیز بایاین کار ن

: اتفاقاا توضیح بیشتر الزم است؟ بفرمایید شما چه طرحی برای نجات کشور دارید؟ اگر 65.1
 تواند مینتواند مشکل کشور را حل نماید، چه طرح جایگزینی  آبطرح عظیمی با این حجم انتقال 

خواهیم بدانیم تا نظر دهیم و البته  می آببرای بحران  شمارا برنامهکشور را نجات دهد؟)دقیقاا ما 
( و چرا در هنگام کلنگ زدن یما نمودهبیان نموده و نقد  شمارا یها برنامهدر قبل خودمان 

 چنین اشکاالتی را مطرح ننمودید؟ ها استاندریا به  آبانتقال  های طرح
با اصالح الگوی مصرف در مناطق  توان می: نکته دیگر که توجه نشده است: چگونه 65.6

برای شرب  آبخواهیم مردم را بجایی برسانیم که فقط  حساس آن مناطق را نجات داد؟ آیا ما می
وساز ندارند؟ آیا روستاهای ما که از  داشته باشند؟ آیا مردم احتیاج به کشاورزی و صنعت و ساخت

برای رونق  آبشرب نداشتند یا به خاطر این بود که  آب% رسیده به خاطر این بود که 33% به 13
توانید در آنجا  شرب داشته باشید می آباز کشور تنها  یا منطقهاشتغال نداشتند؟ اگر شما برای 

 کند مینیاز ندارید؟ این تفکر تمامی مناطق را دچار مشکل  آب؟ آیا برای استحمام یدکنزندگی 
هایی  که به محل کنند میبرای کار نداشته باشند محل سکونت خود را رها  آبمردمی که  چراکه

خورد و در نتیجه  کافی وجود دارد و آنجا نیز به علت هجوم و ازدحام به مشکل بر می آبمیایند که 
 خورد. به مشکل بر می جا همه

واقعاا  اگرچه...  سازی و : بررسی این نکته ضروری است که مدیریت مصرف و فرهنگ65.3
و تنها شانه خالی کردن از  شود میالزم است و باید انجام شود ولی نه عملی شده و نه عملی 
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مورد نیاز مردم را تأمین کنید تا برای صنعت و  آبتکلیفی است که به گردن داریم، بله شما 
مردم وقتی  همهداشته باشند بعد به فکر مدیریت مصرف باشید و اال  آبوساز  کشاورزی و ساخت

دهند و در اینجا مدیر و مسئولی الزم نیست  ی رسیدند خودشان بهترین مدیریت را انجام میناچار  به
لیتر را هدر ندهید تا  یک ایندارید لذا برای زنده ماندن خود  آبیک لیتر  مثالا که بیاید و بگوید شما 

دست یاد بگیرند و احتیاجی نیست  زنده بمانید، مدیریت مصرف را مدیران ما باید از مردم فقیر و تهی
نقاط کشور تهران  ینتر  خشککه به این مردم مدیریت الگوی مصرف را یاد بدهیم، امروز یکی از 

که  شود میاداره  ای گونه بههر نقاط کشور نیز تهران است که این ش ینتر  پرمصرفاست و یکی از 
ها در حد نرمال و مطلوب است،  وجود ندارد و بارش سالی خشکاصالا خبری از  کند میفکر انسان 

 یزارها سبزهها و  را صرف چمن آبواقعاا مدیریت الگوی مصرف کنید، بجای اینکه  خواهید میاگر 
از کجا  زارها سبزهها و  این چمن آبد، تهران کنید تا مردم شاد زندگی کنند فکر کنی یها فوارهو 

آن درختان به غصب به  آبتأمین شده است و در قبال این سبزی چه درختانی که خشک شدند و 
 تخصصی خود به داد این مردم برسید. رشتهتهران انتقال پیدا نمود، لذا بجای شانه خالی کردن در 

ایران : یکی از منابع آبی تهران سد قزوین است، خود قزوین که از مناطق حاصلخیز 65.4
را به تهران میاورید، آیا در حق مردم قزوین ظلم  آبشما  وقت آنقرار دارد  سالی خشکبوده در 

؟ چرا تهران خشک را اصرار دارید شهری زیبا و کند نمیکنید؟ آیا نفرین قزوین تهران را گرفتار  نمی
نیست، اگر شما اصرار بر اصالح الگوی مصرف و مدیریت و  گونه اینکه  اد نشان دهید درحالیآب

شرب دارید خوب این کار را در تهران انجام دهید، در  آبسازی در مناطق خشک و تأمین  فرهنگ
شرب داشته باشند و این چیزی است که برای دیگران  آباین صورت مردم تهران فقط باید 

نمودید و از طرفی  سالی خشکید و قزوین را دچار دقزوین را به تهران آور  آبد، شما خواسته بودی
 توسعهبا  عمالا مردم شاد روستا که روستای خود را ویرانه دیدند با ذلت به شهر آمدند و شما 

من قصد ندارم در این جوابیه با لسان  اگرچهتهران و تمام کشور را از توسعه بازداشتید،  هم آنتهر 
که  کنم می یا اشارهگویم و تمرکز بر این دارم که با علوم شما جواب را گویم ولی کوتاه  دین سخن

مردم دیگر بجای دیگر در صورت نیاز آن مردم و ناراضی بودن غصب  آبحجت تمام باشد، بردن 
امور  سریعاا و نفرین در حال نزول است پس  اند کردهاست و غصب حرام، درختان و باغداران نفرین 

های تهران از اشک چشمان فقرا و باغدارانی است که از گلوی ناتوان  چمن آبرا اصالح نمایید، 
 شنود. ید و این سکوت را خدا میآ خود صدایی بیرون نمی

 : منظور شما از نواحی حساس کجاست؟34.9
 شرقی کشور حساس است؟ یمهنآیا تمامی 
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در حال خشک شدن هستند حساس  اکنون همو  اند بودهطقی که هزار سال آباد آیا منا
 هستند؟

 حساس است؟ پرجمعیتآیا مناطق 
 شده است حساس است؟ سالی خشککه دچار  یا منطقهآیا هر 
 شرب ندارد حساس است؟ آبکه  یا منطقهآیا هر 
 کشاورزی شده است حساس است؟ سالی خشککه دچار  یا منطقهآیا هر 
شهر مرده شده است حساس  سالی خشککه آمادگی توسعه دارد ولی به دلیل  یا منطقهآیا هر 

 است؟
 که به علت نبود شغل در حال خالی شدن از سکنه است حساس است؟ یا منطقهآیا هر 

 در حال فرو رفتن زمین است حساس است؟ آبآیا هر دشتی که به علت نبود 
شرب آن منطقه را تأمین کنید و  آباست تنها  سالی کخشکه در  یا منطقهاگر قرار هست هر 

 جایی بهبا مدیریت الگوی مصرف آنجا را نجات دهید پس در ابتدا باید تمامی شهرهای کالن را 
هستند، پس  سالی خشکتمامی شهرهای کالن در  چراکهشرب مصرف کنند  آببرسانید که تنها 

 آبرا از شهرهای دیگر به آنجا نیاورید و  آبکنید و تهران را قطع  آباز تهران شروع کنید  الله بسم
 آبشرب در اختیار مردم قرار دهید، چه لزومی دارد  آب اندازه بهبندی کنید و تنها  را در تهران جیره

تهران از دماوند و قزوین و کرج تأمین شود و مردم تهران در رفاه کامل همه امکانات داشته باشند 
 خشک شوند؟ سالی خشکدیگر در  یشهرهاو مردم 

 
 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال بیست و یکم

ر ین طرح با سایا یها تفاوتاز  یکیذکرشده است که  یشنهادیدر متن پ. 61
شهرها و  یبه تمام یرسان آبدر دست مطالعه آن است که قادر به  یها طرح

 روستاهاست، )
ً
است، تنها  یکه در مجلس در دست بررس یذکرشده طرح مثال

سطح کشور پر از لوله و  یا قرار است تمامیبه شهرها را مدنظر دارد(. آ رسانی آب
 61کانال شود؟ 

با  آبهای بسیاری طرح ما با طرح مشابه مجلس دارد و تفاوت مانند تفاوت  : تفاوت61.1
 الگوهای مدیریتی است. ارائهعملی و  یطهحها تفاوت در سرعت و  سراب است، یکی از تفاوت
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: بله ما مأموریم عدالت اجتماعی را در تمام شئون رواج دهیم، قرار است تمامی کشور 61.6
ها  قم را تأمین کند ولی نخل آبعادالنه تقسیم شود، معنایی ندارد که خوزستان  صورت بهامکانات 

د و در عوض در قم پارک احداث شود، قرار نیست تهران از گاز نآنجا از تشنگی بسوز  های باغو 
خوزستان استفاده کند ولی خود خوزستان گاز کشی نشده باشد، قرار نیست برای آبادانی تهران 

شرب خوزستان و خرمشهر و ... تأمین نشده باشد.  آبکیلومتری تهران بیاوریم ولی  19نفت را تا 
کشیم  کشیم، برق و تلفن و گاز می آهن می ، راهکنیم میجاده کشی  اگر برای آبادانی همه را جا را

هم اقدامات محکوم است که ما جاده و  اکنون همتا  ،نشده باشد رسانی آبغیرعاقالنه است  کامالا 
راهی که  هر ابرا خالی از سکنه کردیم، لذا شما  جا همه آببرق و ... کشیدیم ولی به علت نبود 

کشی  کشی و کانال را باید لوله جا همهانید اگر راهی جز لوله و کانال نداریم بله را برس آبتوانید  می
 کنیم.
 

 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال بیست و دوم
کل کشور  یبرا یا دشت انجام داد، ولیک مزرعه ید بتوان در ین کار را شایا. 66

 ممکن ن
ً
 یا نقطهز امکان عبور از هر ین ها جادهدر مورد  یست. حتیاین کار ابدا

م یر آن احداث شود، سیا ز ین یزم یا لوله که قرار است رو ی آبوجود ندارد. کانال 
 عبور داد. یتمام اراض یست که بتوان در هر نقطه احداث کرد و از رو یا دکل برق نی

آن برای  یا لوله نمونهکه  چنین حرفی بزند درحالی تواند می: چگونه یک متخصص 66.1
دماوند  قلهرا تا باالی  آبخواهیم  هاست درون کشور در حال اجراست، بله ما نمی نفت و گاز سال
 آبامکانات را برسانیم  یهبقبرسانیم. اگر توانستیم  ها زمینرا تا تمامی روستاها و  آبببریم ولی باید 

توانیم، ما ایرانیان زمانی که نه از دانشگاه و تجهیزات صنعتی  َکند و کاو خبری بوده از  را هم می
حال چه شده برای اجرای کانال با  یما بودهها  ترین قنات سه هزار سال پیش دارای طوالنی

کلنگ  سخن میگوییم؟ آیا مردمی که کاله نمدی به سر داشته و بیل و گونه اینامکانات  همه این
خندند؟ ما  به ما که لودر و بولدوزر و ... داریم نمی اند کندهو صدها کیلومتر قنات  اند داشتهدر دست 

کاربرد داشته و باعث افتخار ما شده است ما  تاکنونهایی داریم که حتی از دوره ساسانیان  قنات
 باهات نماییم؟ایم که بتوانیم به آن م برای آیندگان خود چه اثر باارزشی را قرارداده

 
 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال بیست و سوم
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 آبنویسنده هیچ گونه جزئیاتی در مورد روش، مکان و حجم شیرین سازی  63
 63ارائه نداده است که ضروری است ارائه گردند. 

جدی برای عملی نمودن کار است و ما تنها قبل از  اراده: آن چیزی که مهم است 63.1
 عنوان هیچ بهتوانیم موتور محرکی باشیم برای ضرورت و اجرایی نمودن کار و  شروع کار می

 .شود میتمامی جزئیات را ذکر نماییم، جزئیات بعد از شروع کار حل و فصل  توانیم نمی
تصمیم  بعدازاینکهاست که در ابتدا  گونه این: روش کار برای به نتیجه رسیدن مسئله 63.6

گیران کالن کشور به این نتیجه رسیدند که به هر صورت که شده باید برای حفظ تمامی 
انجام گردد و باید تمامی  رسانی آبپیش رو  یها قلهدستاوردهای حال و گذشته و رسیدن به 

رضروری را متوقف کنند غی یها پروژهکنند، و تمام  رسانی آبشئون مملکت اولویت اول را صرف 
و تمامی قدرت و توان صرف  شوند میجدیدی را نزنند، هیئت اولیه مشخص  پروژهو کلنگ 

گیری آماده  ، تمامی مقدمات در ستاد مرکزی تصمیمگردد میریزی برای انجام این پروژه  برنامه
دوازده خط  دوازده تیم مهندسی برای بعدازآن، گردد میهای الزم انجام  و هماهنگی گردد می

خط تیم را برای هر  94 کنند میمأموریت پیدا  هرکدامو این دوازده تیم  گردد میتعیین  آبانتقال 
تیم  914، پس در این صورت تعداد باشد میمهندس  14انتخاب نمایند که هر تیم شامل  انتقال

و هر تیم کوچک نظرات خود را برای  گردد میتکمیل  و ریزی ها با گروه اولیه برنامه به همراه رابط
دهند تصمیمات  مرتب و دائمی به تصمیم گیران باالدست ارائه می صورت بهاجرایی نمودن پروژه 

دهند در حقیقت یک  دست ارائه می های پایین باالدست نیز نظر نهایی را بعد از بررسی به تیم
ین پیشنهاد، مهندسان باالدست که از باال دستور میاید و از پای باشد میمی َر مهندسی ه  

نمایند و مهندسان  را حل می رسد میدست  نمایند و مشکالتی که از پایین پیشنهادها را بررسی می
 سریعاا دهند به این صورت ما  و پیشنهاد می کنند میدست دستورات باالدست را اجرایی  پایین

هم انجام  سرعت بهیم که این کار عملیاتی اجرایی پروژه و مشکالت را در بیاور  نقشهتوانیم  می
% بر روی خاک و 144ها آنچه باید  هسته یهاولگیرد نهایتاا بعد از گذشتن یک ماه از ایجاد  می

در اینجا عوامل اجرایی  شروع به کار، از  کنیم میزمین انجام گردد در آورده شده و کار را شروع 
گردند که ما به  اجرایی تکمیل می نقشه ادامهو در حین انجام کار  کنند مینقطه کار را شروع  914

برداری هستیم و هم در حال انجام کار  این صورت هم در حال تعیین عملیات اجرایی و نقشه
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در ابتدا تمامی جزئیات را  توانیم نمی عنوان هیچ بههایی  ، ما در انجام چنین پروژهباشیم یم
 زیرا:مشخص نماییم و بعد شروع به کار نماییم 

  
ً
 نیز بسیار دیر شده است، تاکنونعنصر بسیار اساسی است و زمان : برای ما اوال

  :
ً
 کلیات ابتدا و انتهای کار و بایدها و نبایدها معلوم است و جای تعلل نیست.ثانیا

  :
ً
 کامل داشته باشیم و بعد شروع به کار نماییم، صورت بهلزومی ندارد ما نقشه را ثالثا

  :
ً
توانیم کار را  عنی مین قدر جزئیات دارد که تنها با یک جهاد به تمام ماین پروژه آرابعا

 انجام دهیم
نفره را مأمور نماییم تا یک ماه مطالعات را انجام دهند به این معنی است  14تیم  914ما اگر  

م پروژه انجام ازآنجاکه پنج میلیون و دویست و دوازده هزار و هشت صد ساعت کار مهندسی قبل 
انجام پروژه نیز در هر ماه همین مقدار کار مهندسی در حال انجام زمان ه است و در طول گردید

؛ باشد میزیاد هم  بسا چهو  باشد میاست و مطمئناا این مقدار کار مهندسی برای این پروژه کافی 
مهندس داریم که این  14کیلومتر که در حقیقت یک پروژه است  94به عبارت دیگر ما برای هر 

دهند و بعد از مطالعات  و مطالعات را انجام می اند کردهمهندسان کار را از یک ماه قبل شروع 
 و این روند مطالعه و اجرا تا اتمام پروژه ادامه دارد. کنند میگروه اجرایی اجرا 

تکمیل  سریعاا کلنگ زنی شده را باید  یها پروژهر مورد مکان نیز مطلب روشن است : د339.
 مثالا باشد،  رسانی آب پروژهدیگری را شروع نکرد مگر اینکه در جهت تکمیل  پروژهکرد و هیچ 

باید  سریعاا تولید فوالد در کرمان را تصویب کنیم، بلکه  پروژهاحتیاجی نیست ما در این شرایط 
جدیدی را اجرایی کنیم تنها باید در جهت  پروژهکرمان را تکمیل کنیم و اگرمی خواهیم  آب پروژه

 را شروع نماییم. آبجدید شیرین سازی  یها پروژهباید  مثالا باشد  آب
آنچه بدیهی است هر چه بتوانیم حجم بیشتری انجام  ،: در مورد حجم شیرین سازی63.4

شویم لذا در ابتدا تمام ظرفیت را به این مسئله  مجهزترباید زمان دهیم بهتر است و به مرور 
 .کنیم میها را بیشتر  و در آینده ظرفیت داریم میمعطوف 

 
 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال بیست و چهارم

حداکثر  عربستانکن دنیا در ریاض  شیرین دستگاه آب ترین بزرگهمچنین  64
در این طرح  رسد می به نظرهزار مترمکعب در روز دارد. لذا  735ظرفیتی حدود 

قرار است ارقام بسیار بزرگتر در حد چند میلیاردمترمکعب در سال شیرین سازی 
 64صورت گیرد.  آب
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 عربستانو ایران  مقایسه :64.1
 نتیجه عربستان ایران موارد
میلیون  14 جمعیت

 نفر
پانصد میلیون و  91

 هزار نفر
جمعیت  عربستانبرابر  3.9ایران 

 دارد
 9.911.329 بیکار

نفر یعنی 
% از 13.1

افرادی که 
توانند شاغل  می

 باشند

نرخ بیکاری در 
 9.1 عربستان

 باشد می

بیشتر از  3.39ایران یعنی 
 بیکار دارد عربستان

نرخ رشد 
 علمی

سهم جهانی در 
سال دو هزار و 

 1.1شانزده، 
 باشد می

سهم جهانی در سال 
دو هزار و شانزده، 

 باشد می 4.0

برابر رشد علمی دارد  0.9ایران یعنی 
ولی با مقایسه جمعیت و تناسب 

تقریباا دو برابر رشد ایران سنجی 
 علمی بیشتر دارد

    
ریال  02.444 برابری پول

 دالر 1معادل 
ریال معادل  13.294

 عربستانریال  1
 توان می عربستانریال  9.1یعنی با 

باید ایران یک دالر خرید ولی با پول 
ریال بپردازیم تا یک دالر  02.444

 بخریم
صادرات 

نفت ولی 
متغیر 

 باشد می

9.394.444 
 در روز

بشکه در  2.944.44
 روز

تولید ایران برابر  1.1 عربستانیعنی 
 نفت دارد

درآمد نفتی 
 ینههز بدون 

شده که  تمام

بر اساس 
 92 یا بشکه

 دالر

 یا بشکهبر اساس 
 دالر 92

3.443.394.4

ایران یعنی بر اساس الگوی جمعیت 
میلیون و هفت صد و  11باید  اآلن

پنجاه هزار بشکه صادرات داشته 
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 ینههز تقریباا 
هر  شده تمام

بشکه نفت 
دالر  14
 باشد می

1.491.3
49.444.444 

در روز  تومان
 یعنی

133.944
 دالر 444.

یعنی به 
ازای هر ایرانی 

دالر در روز  3.0
 19.344یعنی 
در روز  تومان

یعنی ماهانه به 
ازای هر ایرانی 

 تومانهزار  931

 یعنی تومان 44.444
032.944.444 

 دالر
یعنی به ازای هر 

دالر  19.2ی عربستان
 تومان 10144یعنی 

در روز یعنی ماهانه به 
ی عربستانازای هر 

هزار  1.300.444
 تومان

باید یک  بستانعر باشد یا اینکه 
میلیون و هشت صد و پنجاه میلیون 
بشکه تولید داشته باشد طبق مقایسه 

برابر تولید بیشتر دارد  0.9 عربستان
ایران را معیار بگیریم  عربستانو اگر 

 کمتر تولید دارد 0.2

 آبتبدیل 
 دریا

در مناطق 
ساحلی جنوب و 

 99شمال کشور 
واحد تأسیسات 

زدایی با  نمک
مجموع ظرفیت 

هزار  131.2
مترمکعب در 
روز در حال کار 
بوده است، 

نخستین 
تأسیسات 

 آبزدایی  نمک

هزار مترمکعب  294
بنده  یدهعقدر روز، به 

 پردهیکی از علل پشت 
به  عربستان حمله

یمن دستیابی به 
آزاد بیشتر  های آب
 ینههز تا  باشد می

شیرین  شده تمام
 سازی را پایین آورد

بگیریم  عربستانیعنی اگر مقیاس را 
شیرین ایران برابر  9.1 عربستان

سازی دارد و در حالی در مقایسه 
باید یک ایران  عربستانبا ایران 

میلیون و هشت صد و بیست و پنج 
هزار لیتر در روز شیرین سازی داشته 

ما ظرفیت را  اکنون همباشد یعنی اگر 
برابر  عربستانبرابر کنیم تازه با  10
الزم است مقایسه  جا همینشویم،  می

نسبتی با نفت را هم به میان بکشیم 
که کسی نگوید نفت بیشتر 

ین بیشتری شیر  آبفروشند و  می
 .کنند می
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کشور، در سال 
فراهم  1904

 آمده است
 1٬101٬139 مساحت

 کیلومترمربع
3٬103٬134 
 کیلومترمربع

تر  بزرگایران از  1.9 عربستانیعنی 
 است

نفر در هر  01 تراکم
کیلومترمربع در 

 ایران

نفر در هر  10.0
کیلومترمربع در 

 عربستان

بیشتر از  9.3ایران یعنی تراکم در 
است یعنی اگر به ازای هر  عربستان

متر زمین وجود  9.3ی عربستان
متر  1داشته باشد برای هر ایرانی 

 زمین وجود دارد
 

 نتیجه
افتاده باشیم؟ آیا آنان تمدن  وهابی عقب عربستان: چه عاملی باعث شده که ما از 64.1

دارند؟ آیا آنان علم بیشتری دارند؟ آیا در میان آنان دانشمندان نامی مانند بوعلی و شیخ  تری یقو 
دارند؟ آیا رشد علمی آنان  تری قویمفید و خواجه نصیر و شیخ بهایی وجود دارد؟ آیا آنان مکتب 

کنولوژی ولی ما خیر؟ آیا آنان دارای ت اند کرده یبومرا  یا هستهباالتر است؟ آیا آنان تکنولوژی 
پرتاب ماهواره در فضا هستند ولی ما خیر؟ آیا آنان در نانو پیشرفت علمی دارند ولی ما خیر؟ چرا 

 دریا را داشته باشند ولی ما خیر؟ آبتجهیزات شیرین سازی  ترین بزرگآنان 
هزار مکعب در روز شیرین سازی دارند چرا ما دو میلیون مترمکعب در  294: اگر آنان 64.6

 ن سازی نداشته باشیم؟روز شیری
 عربستانتوانیم و باید در سال به رقم میلیارد مترمکعب برسیم، در نفت از  : بله ما می64.3

های بشریت  اولین آبکه ما در بخش  هم عقب بیفتیم؟ درحالی آبآیا باید در  یما افتاده عقب
 خود بیندازیم. یدهخشکهای  هستیم که تنها کافی است نگاهی به قنات

، کند میشیرین  آبی که از ابتدا بیابان بود برای آباد کردن خود این مقدار عربستان: 65.4
، در حالی کنیم میکشور که ما از ابتدا آباد بود و در حال بیابانی شدن است با بهانه شانه خالی 
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را حل مشکل  سریعاا توانیم و حتماا و باید  مکتبی که داریم می و و دانشمندانطبق تاریخ و امکانات 
 نماییم و به جایگاه اصلی خود برسیم.

 
 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال بیست و پنجم متخصصین 

 چنین حجم عظیم شیرین سازی در خشکی اگر انجام شود با توجه به  65
ً
ضمنا

محیطی بزرگی را موجب خواهد شد  حجم عظیم پساب تولیدی، خود معضل زیست
 65مشکل توضیح داده شود. بایست در طرح نحوه رفع این  که می

ولی  دهیم میما هم همان کار را انجام  کنند میتولیدی را تمامی دنیا چه  پسآب: 65.1
آمریکا و  ؟کند میپسآب را چه  عربستانتوان اصل کار را رها نمود،  به این بهانه نمی گاه هیچ

فارس و دریای عمان و خزر برای  خلیج آبانتقال  های طرح ؟و ...، کنند میرا چه  پسآباسرائیل 
کن قشم و  شیرین گیرد، آب انجام می امور در این طرح هم همان ؟اند کردهچه فکری  پسآب

 .دهیم میما هم همان کار را انجام  کنند میچه  پسآببندرعباس و کیش و ... با 
 

 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال بیست و ششم
 یازمند مطالعات کامل فنینگونه موارد نیا رسد می به نظربا توجه به مطالب باال  62

 62ح است. یصح بندی یتاولو، نقاط مصرف و یاقتصاد یبرآوردها ازلحاظ
شده کامل نبوده بفرمایید  داده مبهمی وجود دارد و یا سؤال دارید و یا جواب   نکته: اگر 62.1

مهم در  مسئلهتوجهی به دست آید،  بعد از مطالعات چیز قابل رسد نمیتا جواب دهیم و اال به نظر 
معلوم است مگر اینکه کسی نخواهد کار  تماماا است که ا اجر  نحوهطرح هدف و ضرورت و بودجه و 

توان انجام داد و اال اگر کسی ضرورت را بداند و  را انجام دهد که در آن صورت هیچ کاری نمی
 14 زیرا شود میاول تمامی مشکالت مرتفع  هفتهتصمیم بر اجرایی نمودن پروژه داشته باشد در 

 914و  وازده تیم برای هر خط آبی وجود داردرابط وجود دارد و د 14نفر سر تیم اصلی وجود دارد و 
حال در ماه اول شروع به کار  مهندس دارد، درعین 14تیم مهندس اجرایی وجود دارد که هر تیم 

شده و این تازه برای شروع پروژه است و در هر  ساعت کار مهندسی تخصصی انجام 9.313.144
خود متخصص هستید بفرمایید آیا این گیرد، شما  ماه همین مقدار کار مهندسی نیز انجام می

 شود میحساب کنیم  درمجموعمقدار کار مهندسی برای انجام این پروژه کم است که اگر 
 شما الگویی بهتر را سراغ دارید؟ کنم میساعت کار مهندسی، سؤال  12.211.044
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 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال بیست و هفتم متخصصین 
ه یقابل توج یضرور  یازهایو رفع ن یمقاصد موضع یبرا ها طرحن یبه عالوه ا 67

 67ن طرح اشتباه است.یکشور با ا آباست و فرض حل کردن کل مشکل 
: شما اعتراف دارید که برای رفع نیازهای ضروری این طرح قابل توجیه است، پس 67.1

 تمامی به آب( 32.11.12طرح را اجرایی نمایید تا ما شاهد باشیم که سال آینده ) الله بسم
 رسیده باشد. ها استان

فرمایید این طرح برای حل کردن مشکل کل کشور اشتباه است، سؤال  : شما می67.6
کل کشور دارید بفرمایید تا ما هم نظر دهیم ولی  آبشما چه طرحی برای رفع مشکل  کنیم می

که در ذهن شماست هایی  میگوییم که هیچ طرحی ندارید و این طرح در مقابل تمامی طرح یقین به
 است در مقابل سراب. آبمانند 

نیاز آبی کل  تواند نمیدلیل خود را بفرمایید که اگر طرح اجرایی شود و عملی چرا : 67.3
 نماید؟ برطرفکشور را 
 پایانی: نکتهچند 

های معین ریخت و با  را در حوضچهسآب پَ  توان میآنچه گفته شد  غیراز بهسآب پَ : برای 1
به اقتصاد  توان مینمود و از این راه نیز  آباستفاده از خورشید و برق خورشیدی اقدام به تبخیر 

که بعضی تنها از این راه  باشد میکه آن نمک بسیار باارزش و گران  یافت دستتولید نمک دریایی 
توانیم این  می تر راحتد شوری بیشتری دارد که درص داریم آبسو ما وقتی پَ  کنند میامرار معاش 

 امر را محقق سازیم.
 نمونهبود باز جای اما و اگر داشت ولی زمانی که  شده عنوان: اگر طرح برای اولین بار 6

توان در این طرح اشکال نمود،  نمی عنوان هیچ بهدر حال اجراست ایران مشابه این طرح حتی در 
 مشابه هم اشکال وارد نماید که جواب دارد. های طرحمگر اینکه کسی در 

نماید باید الگوی جایگزین داشته باشد و اشکال کنندگان هیچ  : کسی که اشکال مطرح می3
 الگوی جایگزینی ندارند.

سرطانی در حال بزرگتر شدن است و  غدهمانند  لحظه به لحظهها  : بدانید تمامی بحران4
ال نابودی است و مسئول آن تمامی کسانی هستند که در تمامی دستاوردهای حال و گذشته در ح

 .کنند میکارشکنی  آب حوزه
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 : الگوی بنده برای شیرین سازی چیست:5
: اوالا که شیرین سازی غلط عام است و درست آن امالح زدایی است، که امالح زدایی 5.1

 قابل شرب. آبکامل یعنی 
برای مصارف غیر شرب  آب یهتصفگیرد،  ثانیاا قبل از شیرین سازی تصفیه انجام می :5.6

 استفاده دارد.
شده  تصفیه آبب: –بدون تصفیه  آب: الف: نمایم می: ثالثاا بحث را در سه مقوله مطرح 5.3

 کامل برای شرب شدهامالح زدایی  آبج: –برای مصارف کشاورزی و صنعتی و ... غیر از شرب 
 دریا بدون امالح زدایی: آب: فواید 9.0.1

فواید  آباست زیرا در این ایران بخش  دریا بدون تصفیه نیز نجات آب: باید بدانیم 9.0.1.1
 یهبقارومیه که آبی شور دارد و یا  یاچهدر نبود چرا برای احیاء  گونه اینبسیاری وجود دارد، اگر 

 یاچهدر نیست که اگر  گونه ایندهند؟ و آیا  کشند و ستاد تشکیل می زحمت می قدر این ها یاچهدر 
خورد و زندگی میلونها  کیلومتر اطراف به مشکل بر می 944ارومیه به مشکل برخورد نماید تا شعاع 

 شغل ایجاد کند و ... تواند نمی تنهایی به شور آب؟ آیا انتقال شود میمتعدد روبرو  های مشکلنفر با 
اکوسیستم را بر هم میزند و  تنهایی به شور آب: ممکن است مطرح نمایید که 9.0.1.3

طوالنی شدن  واسطه به اکنون هممگر  کنیم میو..، سؤال  شود میباعث خرابی زمین 
در حال فرو  آبدشت کشور در اثر نبود  344زمین ما در حال نابودی نیست؟ مگر  سالی خشک

را شیرین کنید  آبما در حال ویران شدن نیستند؟ ما میگوییم  های باغرفتن نیستند؟ مگر 
، میگوییم در این شود میرا بیاورید میگویید زمین خراب  آبمیگویید هزینه دارد، میگوییم 

برسانیم حداقل اکوسیستم کمتر نابود  شور آبوضعیت نیز زمین در حال خراب شدن است اگر 
شما اگر مخیر باشید بین اینکه مریضی که  ،شوند میفظ و ملت نیز ح کند میبلکه تغییر  شود می

مرض قند دارد یا دست روی دست بگذارید تا مریض بمیرد و یا اینکه پای او را قطع کنید چه 
پا را قطع کنید، بله قطعی پا ضرر است ولی از ضرر بیشتر  دهم میکنید؟ من پیشنهاد  می

 .کند میجلوگیری 
 دریا بدون شیرین سازی: شور آب: فواید انتقال 5.4.1.3

شده و از  تعطیل آببرق آبی کشور که در اثر نبود  یها کارخانه% از 14اندازی  : راه1
 اند، و تولید برق زیاد در کشور. کارافتاده
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برای تولید برق زیاد و ارزان استفاده نماییم آنگاه از این برق  آب: وقتی توانستیم از پتانسیل 6
شده نیز حل  ، پس مشکل شیرین سازی و قیمت تمامکنیم مینیز استفاده  آببرای شیرین سازی 

 .شود می
دریا  آبدریا، در کنار دریا، سدهای مصنوعی تولید برق درست نماییم و با  آبتوانیم از  : می0

 برای شیرین سازی و انتقال اقدام نماییم. آباقدام به تولید برق نماییم و با آن 
ارومیه و ... و  یاچهدر نماییم مانند هامون و  آبرا پر  شور آب های یاچهدر توانیم تمامی  : می5

 نمایند. خود اقدام به شیرین سازی می زمین و خورشید و باد خودبه
قابل تغذیه  شور آبتوانیم کشاورزی را رونق ببخشیم، بسیاری از گیاهان هستند که با  : می2

 هستند.
حالل دریایی شویم و استخرهای پرورش ماهی ایجاد توانیم وارد صنعت پرورش ماهی  : می 2

 نماییم.
شیرین تنها برای شرب استفاده  های آبنماییم و از  مصرف  دو ایران را در  آبتوانیم  می : 7

دریا جهت امور دیگر استفاده نماییم که در این صورت خطر عظیمی را که ما را  آبنماییم و از 
 .اندزیم یمبه عقب  کند میتهدید 

با و یا اینکه اکوسیستم را ایران جه اگر مخیر شویم بین تغییر اکوسیستم و حفظ ملت نتی
را انتقال دهیم  آب کند میملت و تمامی دستاوردها از بین رود عقل حکم  تغییر ندهیم و شور آب

 حتی اگر منجر به تغییر اکوسیستم شود.
 برای مقاصد غیر شرب بدون شیرین سازی: آبدریا با تصفیه  آب: انتقال 5.5

شیرین سازی برای  عنوان هیچ بهدریا انتظار داریم  آب: آن چیزی که ما از انتقال 5.5.1
شیرین سازی نماییم  ای اندازه بهرا تنها  آباشتباه است بلکه ما باید  کامالا شرب نیست که این کار 

نماید و  برطرفرای کشاورزی و صنعت و مراتع را که اکوسیستم زمین را خراب ننماید و احتیاج ما ب
 حتی برای مصارف شرب باید خود مردم اقدام به شیرین سازی نمایند.

 یهبقو  شود میشهری برای شرب استفاده  های آب% از 11: بر اساس آمارها تنها 5.5.6
و این به معنای ظلم و اسراف  شود میبرای مصارف بهداشتی و ساختمانی و ... مصرف  آب
انبوهی را صرف نماید لذا  ینههز از طرفی دولت مجبور است که برای این شیرین سازی  باشد می

نماییم که امری بسیار مشکل است و در  مصرف  دو ایران را در  آبآن چه عقالنی است اینکه باید یا 
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شرب  اندازه بهرا دیگر  آبست که ، لذا پیشنهاد این اباشد نمیشرایط کنونی امکان وقوعی آن 
قرار دهیم و دولت با  رسانی آبحداقلی مصارف بهداشتتی در شبکه  اندازه بهتصفیه ننماییم بلکه 

هنگفت شیرین سازی را حذف  ینههز کن برای هر خانوار برای همیشه  شیرین اختصاص یک آب
دریا را به همین اندازه امالح زدایی  آب توانیم اینکه ما می اول افتد یمنماید و از این راه چند اتفاق 

نیز بسیاری  اکنون هم، و البته باشد میکه شگرد بسیار عالی  قرار دهیم رسانی آب شبکهکرده و در 
، پس باشد میبارز آن قم  نمونهشرب را به دست میاورند که  آباز شهرهای ما از همین طریق 

در اختیار هر خانوار ایرانی یک  3 کنیم نمیشرب  یهتصفشهرها را  آب 1نتیجه این شد که: 
حداقلی شیرین  اندازه بهرا تنها  آب 9 دهیم میقرار  آبشیرین سازی  بودجهکن از منبع  شیرین آب
 یا لولهو در شبکه  کنیم میحداقلی تصفیه  اندازه بهدریا را  آب 0برای مصارف غیر شرب  کنیم می

ایران در  آب 1 نماییم میسازی را برای همیشه حذف  هنگفت شیرین بودجه 9 کنیم میکشور وارد 
دریا را وارد نماییم و  آب رسانی آب شبکهتوانیم در  می 2 شود می مصرف  اضافی دو  کشی لولهبدون 

با این شگرد دیگر الزم نیست در سراسر  –استفاده نماییم  رسانی آبکشور برای  لولهاز زیرساخت 
را در آن  آبو  کنیم میرا هدایت  آبرا تا منبع تغذیه  آبکشور لوله و کانال بکشیم، بلکه از دریا 

را  آبما  مثالا  نماییم میاستفاده  آبموجود برای انتقال  های زیرساختو از  کنیم میمنبع جاری 
جاها نیز  یهبقو زیرساخت انتقال کارون به  نماییم می آباوریم و کارون را پر تنها تا کارون باال می

 موجود است و الی آخر ...
شیرین  ینههز و پایین آوردن  آب: چند تکنیک برای شیرین سازی 5.5.3

 سازی:
دعوت به عمل آید، بسیاری  آباز تمامی ملت برای تمامی مشکالت  سریعاا : 5.5.3.1
 یا گوشهاند یا در  ها طردشده دستگاه مهری   توانند کمک کنند ولی به علت بی هستند که می

 .اند کردهکوچ ایران ند و یا از هست صدا منتظر بی
: تمامی شئون مملکت را باید درگیر نمود و پروژه تعریف نمود مانند درخواست از 5.5.3.6

 علم در آن چیزی که مورد درخواست است. توسعهبرای  ها دانشگاهنخبگان و مخترعین و 
برداری نرسیده بسیج نمود تا به  بهره درجه: باید تمامی علومی را که تجاری و به 5.5.3.3

 ..وو نان یا هستهبرداری برسد مانند انرژی  بهره
را برد، یکی  : باید از انرژی خورشیدی برای ساخت مزارع تولید برق کمال استفاده5.5.3.4

، این مزارع نماییم میاز مشکالت شما هزینه بود که ما هزینه را با مزارع خورشیدی تولید برق حل 
 نمایند. برق مورد نیاز ما را برای شیرین سازی و انتقال حل می
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را از  آب: باید در کنار دریا سدهای تولید برق ساخت که این سدهای مصنوعی 5.5.3.5
و  نماییم میسد سازی با انرژی دریا برق تولید  ینههز نماید یعنی بدون  ق تولید میگیرد و بر  دریا می

مصنوعی  یاچهدر الگو چنین است که اگر از یازده متر پایین سطح دریا لوله بکشیم و به سمت 
ژنراتور که  شود میقوت بسیار عظیمی ایجاد  آببه زمین،  آبحرکت دهیم در اولین خروجی 

و  شود میانتقال پیداکرده و هم برق تولید  آبتولید برق( آبی را باقوت به حرکت در میاورد که هم )
سدی  منزله بهدنیا را  های آباستفاده کرد، در حقیقت با این تکنیک ما کل  توان میاز آن برق 

 .نماییم میو از انرژی آن برای تولید برق استفاده  یما کرده
را برداشت  آبشیرین سازی باید از دریای عمان  ی   ینههز : برای کاهش دادن در 5.5.3.2

هرمز  تنگهاز  آبو تنها راه جابجایی  شود می جابجا بار یکسال  94فارس هر  خلیج آب چراکهنمود 
ما به قطب  آب ترین یکنزدآزادراه دارد و  های آبدریای عمان چنین نیست و به  آب، ولی باشد می

و به دریا  شود میشیرین قطب جنوب ذوب  آبدریای عمان است، که میدانیم دائماا  آبجنوب 
خود را در  شور آبپسدائماا  عربستان خصوص بهفارس  خلیج یهحاشریزد، از طرفی کشورهای  می

 آب، پس برای ما کند میبیشتری پیدا  های یندهآال فارس دائماا  ریزند و خلیج فارس می خلیج
را از  آبفارس مناسب نیست حتی راهکار اساسی بنده برای این طرح این است که تمامی  خلیج

ما آخرین مرز آبی جنوب  آبمورد نیاز خوزستان را، و بهترین  آبدریای عمان برداشت نماییم حتی 
 که کمترین امالح را دارد. باشد میشرق 

 94را در کانال  آبازی کنیم را وارد تصفیه س آب: قبل از اینکه بخواهیم 5.5.3.7
آرام به حرکت در میاوریم و با ایجاد موانع طبیعی متعدد که  صورت بهکیلومتری با شیب مالیم 

است مانند جلبگها تا مقدار زیادی امالح  شور آبشامل ماسه و حتی بعضی از گیاهان متناسب با 
غیرطبیعی  صورت بهرا  آبتا  ماییمن میاقدام  بعدازآنو  دهیم میو کاهش  کنیم میرا ته نشین  آب

 آب یهتصفنماید از این روش حتی برای  تصفیه نماییم این راهکار کار را بسیار ارزان و راحت می
، این روش همان روشی الهی خدادادی است که طبیعت شود میزدایی نیز استفاده  توالت و عفونت

% امالح از ابتدا زایل 94با این روش  ما یدهفهمنماید، طبق آنچه بنده  اقدام به شیرین سازی می
ما تنها در موعدهای مشخص  زیرازیادی هم نخواهیم داشت سآب پَ ، لذا ما با این روش شود می

که برای  باشد میبلکه زباله  باشد نمیآب سمواد دیگر پَ موانع طبیعی نماییم و آن  یهتخلباید اقدام به 
 داشت. توان میجدا  یا برنامه هم آن
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ها  شیرین سازی یهبق: ما فعالا درون مملکت سه نوع شیرین سازی داریم که باید 5.5.3.8
حرارتی(، الکتریکی، فشاری در هر سه نوع تبخیری )نیز اضافه گردد اما: شیرین سازی 

 راهکارهایی داریم تا انرژی را پایین آوریم.
: برای پایین آوردن انرژی در شیرین سازی تبخیری حرارتی چیزی که مرسوم 5.5.3.9

 شود میکه این امر باعث هدر رفت سریع حرارت  گردد میاست اینکه حرارت در باالی زمین ایجاد 
های تولید حرارت در زیرزمین قرار گیرد تا خود زمین مانع بیرون رفت  لذا راهکار این است که دیگ

گرفت که برای  قدیمی مورد استفاده قرار می یها گرمابهاین چیزی است که در  حرارت گردد، و
زمین باشد حرارت زودتر از در هوا  دررویآتش  هرچقدرکردند،  گرم کردن باید از هیزم استفاده می

های حرارتی را  کن شیرین و انرژی بیشتری الزم است، لذا ما باید الگوی ساخت آب شود میپراکنده 
 هیم.تغییر د

از فیلترها:  آب: برای پایین آوردن انرژی برق در شیرین سازی فشاری و عبور 5.5.3.15
را با فشار از فیلتر عبور دهیم در اینجا ما  آبعمده تأمین برق در این سیستم آن است که باید 

ر برای های لوله و کانال از نیروی جاذبه در این امر کمک بگیریم و موتور فشا توانیم با طراحی می
جویی  از فیلتر را که به نیروی برق احتیاج دارد را حذف نماییم و در نیروی برق صرفه آبعبور 

 نماییم.
که گفتیم ما  طور همان: برای پایین آوردن انرژی در شیرین سازی الکتریکی: 5.5.3.11

کنیم و برای توانیم از مزارع خورشیدی در این امر استفاده کنیم یعنی از خورشید برق تأمین  می
نیز  یا هستهانرژی  عرصهتوانیم وارد  شیرین سازی و انتقال استفاده نماییم گذشته از آنکه می

 دریا نیز برای تولید برق فراوان استفاده نماییم. آبگردیم و از 
ارائه  29 قطرهاز اشکاالت وارد نبود. آن چیزی که ما در  کدام هیچکه دیده شد  طور همان: 2

الگوی سرعتی برای  ارائهدادیم و طرح عادی یک ساله را خالصتا مطرح نمودیم چیزی نبود جز 
در حال اجرا و در حال بررسی و با این مبنا ما نباید به  یها پروژهو تسریع بخشیدن در  رسانی آب

یریت و ما از موضع مد چراکهدادیم  و شیرین سازی جواب می رسانی آباز جزئیات  کدام هیچ
تخصصی انتقال و شیرین  حوزهکردیم و متخصصین محترم از  ضرورت و سرعت بخشی بحث می

به ایران که کار در  اند دادهجواب  قبالا که تمامی مباحث تخصصی را متخصصان  سازی، درحالی
دادیم ولی جواب دادیم، مانند اینکه یک مالک زمین  اجرا رسیده است، بله ما نباید جواب می

بخواهد زمینی را تبدیل به برج نماید بعد یک نفر بیاید سؤاالت مهندس معمار را از او بپرسد که 
د؟ یا اینکه چند َدرز  انقطاع باید چقدر باشد؟ یا اینکه پی ساختمان باید با بتون چند ریخته شو مثالا 
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گرد و شماره چند باید استفاده شود؟ یا اینکه قطر سقف باید چه مقدار باشد و الی آخر،  عدد میل
این سؤاالت مربوط به مالک نیست این سؤاالت باید از مهندس پرسیده شود، ما اشکاالت 

گو باشیم  راست انایمادعاه یهبقمتخصصین را جواب دادیم تا خوانندگان فکر نمایند که شاید ما در 
توانیم از آسمان  را می آبعادی اعتقادی ندارم، بنده اعتقاددارم که  های طرحبنده به  چراکه

در چند ماه با روش غیرعادی به کل کشور بیاوریم لذا چرا باید به طرح عادی بسنده کنیم؟  هم آن
ه شیخ علی بهرامی که لذا تنها به این سؤاالت پاسخ دادیم که شما کمی در این فکر فروروید ک

برای  آبتخصصی  رشتهدرسی نخوانده و استادی ندیده زمانی که توانست در  آب ینهدرزم گاه هیچ
ادعاهای خود نیز  یهبقاحتیاج به تخصص دارد شاید در  حقیقتاا متخصصین الگوهایی ارائه دهد که 

رد، لذا درخواست دارم صادق باشد و اگر صادق باشد چه گنج عظیمی را برای کشور به ارمغان دا
دین و ملت و خداوند متعال به دور از هر گونه تعصب نظر دهید و  یندهآصادقانه و با در نظر گرفتن 

 ،بهتر گزارش واقعی را خدمت مقامات باالتر و دکتر روحانی و بیت رهبری ارائه دهید تا ما با الگوی  
 تاریخی عبور نماییم و اسباب تعالی در دین و دنیا را فراهم آوریم. گردنهاز این 

 شود میسری دوم و سوم اشکالهای متخخصین نیز جواب داده 
 

شما  یشنهادهایپنتقادات و طلبم و آماده و شنوای ا از تمامی عزیزان و بزرگواران پوزش می
 31.11.11پایان  هستم.

در  سالی خشکرفع  غیرعادیا روش دوم در رابطه ب سؤالپاسخ به چند –93 قطره
و ایران نمودن آسمان به سمت  دار شیب) عرض دو ماه یعنی انفطار السماء،

 تنظیم قطره خیتار  92.16.58 جوی درون ایران( چالهشکافتن آسمان و ایجاد 

ُطُرق غیرعادی به اموری میگویند که علت آن امور از  ُطُرق غیرعادی یعنی چه؟-1
و به علل پنهان ارتباط دارد، مانند حرزها و طلسمات و  باشد میخارج  ها انساندسترس بیشتر 

و مکان و شرایط مشخص زمان کلمات و اشکال و اعداد و معدنیات و بعض اعمال در  تأثیرحر و س  
( در مدت 1441و  1444لی نمودن آن دو لوح )متن قطره َم عَ  یلهوس بهو تحقق اموری در عالم، ما 

 کنم می تأکید، نماییم می برطرفرا ایران  سالی خشکزیادی زمان ینه و کمی بدون هز 
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جاری ایران در  آب قدر آنبارد،  و برف محدودی می باراننه اینکه  شود می برطرف سالی خشک
از غرق شدن باید یا ایران غرق گردد و البته برای نجات ایران که  رود میکه خوف این  شود می

ارد صادرات و را به زیرزمین هدایت نماییم  آبباشیم و  آماده آبقوانین امحاء شوند و یا اینکه برای 
 .شود میشویم که در تاریخ شهود جمعی نشان داده  آب

 چیست؟ )لوح انفطار السماء( عمل به آن لوح یجهنت -6
ابستانی مدارس به زمستان تا جایی که تعطیالت ت شود میبه شدت سرد ایران هوای  -1 
 .افتد می

جوی ایجاد  چالهایران و درون آسمان  شود می دار شیبایران سقف آسمان دنیا به سمت -3
 آبجلوگیری کنند از آسمان ایران به  آبتوانند سد بزنند و از ورود  لذا دشمنان هر آنچه می شود می

 .دکن میجریان پیدا ایران شیرین به 
ایران یون منفی طبیعی بدون هزینه در  چراکهگردد  به قبل بازمیایران اکوسیستم هوای  -9 
 .شود میزیاد 
 .شود میپاکیزه ایران هوای تمامی  -0 
در حال ویران  سالی خشکحتی مناطق ممنوعه که در اثر  رسد می آبایران نقاط  تمامی به -9 

 شدن است.
 گاه هیچنبوده و نیستم و  آببنده متخصص  است؟ آمده دست بهاین طریق از کجا  -3

زمان دعای مختلف و نماز استغاثه به امام  ها سال ام داشتهای  در این رابطه نه استاد و نه مطالعه
ام درخواست  در اعمالی که داشته حقیقتاا نمایم و  برطرفخواندم تا مشکالت جهان تشیع را  عج می

اعتقاددارم که: تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن که خواجه خود  چراکه ام نداشتهشخصی 
سال طلبگی بنده به لطف خداوند حاکی از این امر  30 گذشتهپروری داند و البته  هنر بنده

نمودن مشکالت مکتبی اسالم ناب از  برطرفبرای این بود که در جهت  تماماا ، دعاها باشد می
اللهم انا نشکوا الیک فقد نبینا و گفتم:  مختلفی را میعالم غیب کمک بگیرم و دعاهای 

 ها سال غیبه ولینا و کثره عدونا و قله عددنا و ...، یا ایها العزیر مسنا و اهلنا الضر ...،
انکار کند، مکرر از  تواند نمیهم  کس هیچمدد رسید و به لطف خدا امور سنگینی انجام گردید که 

موفق مستندهایی از زندگی شخصی و کار گروهی ما  یا طلبه عنوان بهسیمای سراسری 
بارها مستند  بازهمکه مجموعه تعطیل شده بود  31شده و پخش گردیده است حتی در سال  ساخته

، ظرف گدایی ما درب خانه خدا و یدگردپخش ایران ما از سیمای جمهوری اسالمی  های یتفعال
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هایی عجیب  سمت قله بعدازآندر آن است و ایران ملت  همهپر شد، آبی که نجات  آباهل از 
 016 شاءالله. حرکت خواهیم نمود ان

دانستن این امر برای ما فضیلت  ؟اند نکردهای  چرا غیر شما به این طریق اشاره -4
کما اینکه خبر ُهدُهد برای ُهدُهد فضیلت و  باشد نمی سرشانکَ نیست و ندانستن آن برای غیب 

غیرعادی برای حل  های روشنبود، در کتب مختلف به  شانکسر ندانستن آن برای سلیمان 
احمد نراقی و ...  مألشیخ بهایی و میرفندرسکی و  های کتابمشکالت اشاره شده است، مانند 

اند مانند مرحوم نخودکی و  پرداخته حتی علمای بسیاری نیز با این علوم به حل مشکالت جامعه می
مرحوم شیخ بهایی و ... آنچه بنده میدانم این است که بسیاری از علما نیز این امور را در خفا انجام 

و در قرآن نیز به این مسائل  یما ودهبدهند و ما خبری نداریم که البته در محضر بعضی از علما  می
قدرت اجنه و به کمک اسماء  واسطه بهاست مانند بحث جابجایی تخت بلقیس  شده پرداختهبسیار 

گردید که هاروت و ماروت به اذن  الله توسط آصف بین برخیا و یا اعمالی که توسط َسَحره انجام می
های جن و آدمیان  و یا در قرآن در مورد شرارت خداوند به زمین آمدند و به مردم تعلیم سحر نمودند

ره می ها آنگوید که  سخن می نمایند، حتی اگر الزم  دمند و در زندگی مردم مشکل ایجاد می در گ 
اند و  مطالبی نوشته بارانو  سالی خشکبرای حل بحران  ها آنهایی شاهد میاورم که  باشد از کتاب

ای نشده باشد  بارد، گذشته از آن اصالا هیچ اشاره می باران ادعا دارند در صورت عمل به این دستور
% میگویم در صورت عمل به این دستور 144بنده در کمال صحت و سالمت و با یقین و اطمینان 

ام در این مورد اگر  خالف عقل عمل نکرده و نگفته تاکنون شود می برطرف سالی خشکمشکل 
حتی  چراکهتوان بدون دلیل انکار نمود  و یا درست میگویم نمی کنم میشکی وجود دارد که اشتباه 

و منفعتی بسیار کثیر برای تمامی   گردد میاگر یک هزارم هم درست بگویم خطری عظیم دفع 
 سابقهبرای تمامی بشریت به همراه دارد، بله اگر  بسا چه وهای پیش ر  ایرانیان حاضر و نسل

داد شاید قابل  اهمیت را نشان می بنده امور بی گذشتهم و یا دیوانگی داشتم و یا فردی مجهول بود
پیگیری نبود اما آنچه بر همه معلوم است به لطف خدا سابقه جرم و دیوانه بودن ندارم، در تمامی 

چه در امور تبلیغی چه در امور طبی  ام بودهشاخص  ام داشتهزندگی به لطف خدا در اموری که ورود 
توان به سادگی از کنار  نبرد و... حال در این مسئله مهم نمی یها صحنهدر چه در اجتماعیات و چه 

 گفتار بنده عبور نمود.
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و تقویت  یما شدهما از منکرات و حرام نهی  ما مأمور به طرق غیرعادی نیستیم؟-5
واجب  ترین بزرگایران به  رسانی آباسالم واجب است، این امر سحر نیست که حرام باشد و نیز 

، گذشته از این چگونه امور غیرعادی که علل آن از دسترس ما خارج است را نباید انجام باشد می
دعا خواندم و این فرمول هدیه  ها سالدهیم که یکی از این امور غیرعادی دعا است و بنده نیز 

 نیز یکی از امور غیرعادی برای سالی خشکشدن  برطرفبرای  باراننماز  مثالا است،  شده داده
است و اصوالا امدادهای غیبی یعنی امور غیرعادی که از اول انقالب بسیاری از  آبحل بحران 

اتفاق افتاده است، شما نفرمایید ما مأمور به امور غیرعادی ایران غیرعادی در  صورت بهامور 
لبی و برای انکار شما به هر مط سنجیم میبا علم خود  شمارادانم لذا  نیستیم بفرمایید بنده نمی

حرزی  واسطه به: بروید مطالعه فرمایید فتح روم توسط مأمون دهیم میزنم، لذا جواب  چنگ می
های دیگر نیز مطالبی وجود دارد، اصوالا باب بسیار  بود که امام جواد ع هدیه فرمودند، در فتح

مهمی در کتب ادعیه تحت عنوان حرزها موجود است که همه رسیدن به مطلوب از طریق 
و حتی نص قرآن است که مالئکه به کمک مؤمنین میایند و حتی در جنگ  باشد میی غیرعاد

نیست  مأثوراست، اگر هم کسی بگوید  غیرعادی ها اینمالئکه به کمک مؤمنین آمدند و تمامی 
 .باشد نمی مأثور اند دادهو انجام  اند فرمودهجواب دهیم بسیاری از اموری که علما 

امور  سالی خشکرفت از  و برون باراندر غرب برای ایجاد  انفطار السماء چیست؟ -2
تا بر اهل حق  کند میمختلفی وجود دارد که البته در نگاه قرآنی شیطان لشکریان خود را یاری 

شیطان به دوستان خود ، 147ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم: فرماید میپیروز شوند قرآن 
ای جامعه غرب برای پیروزی باطل بر حق  بسیاری از پیشرفته بسا چه رساند میو امداد  کند میوحی 

امداد شیطان باشد و بنده اعتقاددارم امروز دنیای غرب با کمک شیطان در جنگ با ما است  یجهنت
بنده دنیای غرب با سحر و طلسمات و حتی توهین به قرآن و استفاده و مطالعه در قرآن  یدهعقو به 

 باشد میخاصی  منطقهدر  سالی خشکی از امور غربی که برای رفع به جنگ با ما آمده است، یک
، در این فرایند گازهای رهاشده در آسمان افت فشار ایجاد باشد میانفجار یون منفی غیرطبیعی 

و زمانی  شود می بارانو ابرها پایین میاید و تبدیل به قطرات  شود میو چاله درون هوا ایجاد  کند می
 ینههز این روش محذورات بسیاری دارد، مانند  رود میبرود آن فرایند از بین  که یون منفی از بین

باید این روش تکرار شود و صدای زیادی دارد و ... ما با الگوی خود  بارانباال و اینکه برای ریزش 
و برفها را ایجاد  ها بارانایران و مشکالت خاص برای همیشه در کل زمان بدون هزینه و 

 .نماییم می
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تو  گفتهبه  اند گفتهشناسند به بنده  بسیاری از کسانی که مرا می چگونه اعتماد کنیم؟ -7
شناخت  که از قبل بنده را نمی الله یتآیقین داریم که راست میگویی و اشتباه نمکینی، حتی دیدم 

را تصدیق که در آینده تو  باشد میمثل گالیله زمان ولی این مطلب را به بنده گفت که َمَثل تو در این 
دهند و میگویند  خواهند نمود، پس گروهی یقین دارند که بنده راست میگویم، گروهی احتمال می

هستند حتی با بعض از اساتیدی که معروف به  گونه اینامری که میگویی ممکن است، بسیاری نیز 
، گروهی نیز اند نکردهانکار  کدام هیچو  ام نمودهاساتید سیر و سلوک هستند مطالب را عرضه 

 ها آنکه سؤاالت این صفحه بیشتر مطالبی است که از  آورند یمتوانند رد کنند ولی بهانه  نمی
و دلیل میاورند که حرف تو محال است،  کنند می، گروهی با تمام توان انکار ام دادهشنیده و جواب 

همند میگویند محال دهند و هر چه را نف این دسته جاهالنی هستند که جهل خود را مبنا قرار می
محال  یما گفتهانکار امور ممکن دلیل بر جهل و فقدان عقل است، امری که ما  که درحالیاست، 

 نمایم میعرض  دانند میو امور خارج از توان خود را محال  کنند مینیست، به آنان که ادعای علم 
چیزی محال نیست،  غیر از آن و اجتماع و ارتفاع نقیضین و اجتماع ضدین است که محال است

از این سه مسئله نیست بلکه امری است که در توان اکثر  کدام هیچ یما گفتهاموری را که ما 
خارج است، مانند اینکه کسی در این دنیا ادعا کند که من  ها آنعلمی  یرهدانیست و از  ها انسان

او را  توان میولی اگر کسی این ادعا را کرد  افتد ینمعادی اتفاق  صورت بهپرواز کنم بله  توانم می
و بازمیگویم یا به طرح  ام گفتهبنده بارها امتحان نمود تا راست و دروغ آن فهمیده شود، 

نجات دهید که در آن طرح تمامی  سالی خشکرا از ایران عادی عمل نمایید و 
، است و تمامی مشکالت مرتفع شده است شده دادهاشکاالت متخصصین جواب 

اگر یقین ندارید قبل  یا به دو طرح غیرعادی که در دستان شما است عمل نمایید،
آن را نشان داد و به شهود جمعی رساند که از اثرات شهود جمعی  توان میم دادن آن لوح ازآنجا

در طول زمان در آن  یما آوردهشهود جمعی را در زمان یقین و تصدیق است و سپس عمل نمایید، 
باید شرایط فراهم گردد تا همه ببینند و  کنم می تأکیدتمامی امور را نشان داد،  توان میدقیقه  11

اال فرضاا اگر کسی یقین کند و اعالم نماید که مردم چنین کنید و الی آخر او هم به دیوانه و بودن و 
و نه  کنم میباه میگویم بدانید نه اشت یقین بهو  شود میمتهم  اند کردهاموری که بنده را محکوم  یهبق

انفطار السماء عجیب است که اگر هزار نفر برای نفر بعد شهادت دهند آن  قدر آندروغ میگویم، 
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، بنده بعد از بار اولی که جریانات را فهمیدم چندین روز کند مینفر بعد نیز دیگران را متهم 
 توانستم بخوابم. نمی

توان آن امور را انجام  مقدمات نمیبدون آن  انفطار السماء چه مقدماتی الزم دارد؟ -8
و سیل، اگر آمادگی  بارانآمادگی برای سرما و یخبندان و برف و  -1داد، مقدمات عبارت است از 

برد و آن واقعه در  آرام از بین می سالی خشک چراکههالک شویم بهتر است  سالی خشکنباشد با 
دفن کلمات، بدون اینکه همه  -9امضاء  -3. کند مینابود  باره یک بهصورت آماده نبودن همه را 

 هرسالدر  -0دهند. و اگر ببینند، یقین کنند و همه انجام می افتد ینمانجام دهند آن امور اتفاق 
هم در  32بوده است و در سال  31.1.1تاریخ  31آن را عمل کرد، برای سال  توان می بار یک

خاصی زمان قبل از عمل نمودن نیز شرایط و انجام داد، برای شهود جمعی  توان میخاصی زمان 
 باشد می 32.1.1و یا  32.2.2، 32وجود دارد، اشتباه است فکر کنید تاریخ انفطار در سال 

 نیست. ها آناز  کدام هیچ
امکان  عنوان هیچ به اگر به دستور عمل کردیم و انفطار السماء انجام نشد چه؟-9

را شما هم ببینید تصدیق  ام یدهدندارد که عمل شود و انفطار اتفاق نیفتد، اگر آنچه را که بنده 
 خواهید نمود، شهود جمعی قبل از عمل نمودن برای همین امر است.

آنان که دشمن هستند را به خداوند  ،اند کردههای بسیاری با بنده  دشمنی تاکنون -15
 چراکهتوبه کنند  کنم میرا توصیه  اند نمودهجهل دشمنی  واسطه بهولی آنان که  کنم میواگذار 

هزاران هزار هزار هزار مصیبت به ما و مکتب ما  هرلحظه رسانی آبعقب افتادن  واسطه به
، فسادها، فحشاها، مشکالت آسمانی و زمینی و اجتماعی و ها آشوبها،  ها، خون ، طالقرسد می

 . توبه کنید.فردی و خانوادگی ..
 92متن لوح برای سال  اگر سؤالی است بفرمایید تا جواب داده شود

در شمس، و سه شین در قمر،  شششکه دو روز از دخول قمر از عقرب گذشته، و  زمانی 782
آسمان را َکند، و کندن به عدد کمتر از  توان میقرار دارید،  19رود به و  10و ابتدای  19در انتهای 

عقرب در جمعه  بعدازآن 14سنبله در دو هشت است، پس زمان سبع المثانی و شصت است، این 
شده، و سنبله عقرب را از سرما کشته و چه عجیب است  9هفت مانده است، و شش  1است، و 

ه، همه رحمت است، اما اگر  را نازل کند، برف، باد، تگرگ، آبکشته شدن عقرب از سرما، سرما  م 
 آب، پس از شود میاست در تشرین اول جاری  آبشش که  گونه اینآماده نباشند هالک شوند، و 

، آبرا خاموش کند، زمین پر  ها آتش آبشود،  آبشروع کنید، ایلول را کار کنید تا تشرین  اول پر 
یزه شود، ابرها پایین آیند پس باید همه سیراب، درختان شاد، حیوانات زیاد شوند، هوا پاک ها یاچهدر 
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پس زمانی که امضاء شد همه و همه در همه  ن ه ب ل اب اه ازل 211تعهد دهند و امضاء نمایند 
الزم  آب هرچقدرآن را دفن کنند تا عقرب درون خاک بمیرد، پس لوله از باال پر شود و  ها زمین

گذشته عقرب به بهار االول  13ی که از دو شین عقرب زمان 9دارید را بردارید، اگر نکنید در 
، تر ینزهراگشده و نیش آن  تر یقو عقرب با خاک و گرما  چراکهزند و بدنها خشک شود  ها یشن

همان سنبله است، ایلول همان  پسآبکه در برج دو شین است را جاری نکردید،  آباز  چراکه
؟ ثبت الزمان، ظهر الزمان، کشف قبا ف اخترازوست، تشرین اول همان عقرب است، 

مبین، وضع الشیء فی احسن وجهه علی اتقن  سلطانبالزمان، و انا الرسول 
ر  رف ح دق خ ب ف غ م بام م م م موجهه، اول آخر آخر اول ظاهر باطن باطن ظاهر 

 -13.39ساعت  - 31.9.13 -ان شاء الله، و السالم علی من اتبع الهدی 9222
 تنظیم قطره یختار  92.16.58

تاریخ  73 قطرهکشور به  آباشکاالت متخصصین حوزه سری دوم  94 قطره
22.66.92 

با سالم متن زیر سری دوم و سوم اشکاالت متخصصین اجرایی کشور به 
تاریخ  یما نمودهکه ما نیز اقدام به پاسخگویی  باشد می ساله یکراهکار عادی 

 92.11.13تاریخی که اشکاالت به دست ما رسیده است 
 .1دکتر ... که اشکاالت خود را بیان کرده است

                                      
یم اما اگر ایشان متخصص بودند چنین اشکاالت سستی را بیان ا نبردهده در این کتاب جهت حفظ احترام نامی از اشکال کنن 0

 کردند. ینم
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 ساله یکبه طرح عادی  آباشکال بیست و هشتم متخصصین 
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هیچ  متأسفانهعلمی داشته باشد؛ و در این موضوع  پشتوانههر طرحی بایستی  68
مستند علمی ارائه نشده است. در ابتدا یک نقشه و طرح جامع علمی ارائه شود 

 مشابه و امثالهم بررسی شود. های طرحاقتصادی، مقایسه یا  یها جنبهسپس 
 جواب:
علمی دارد و  پشتوانه 33 قطرهو جوابیه در  29 قطرهشده در  تمامی مطالب درج .1

با دالیل محکم  بازهمدر هر جمله و پیشنهاد که شک دارید بیان فرمایید تا 
است جوانب این طرح  ذکرمشابه آن بیان گردد، الزم به  نمونهاثبات نماییم و 

اجرایی  سریعاا بوده است و مشکل ما این است که چرا  موردبررسی ها سال
، دشمن ما را کند میرا حتمی ایران عمل نمودن مرگ  گونه این، گردد نمی

دنبال نخود سیاه فرستاده و تفکر کاووس سید امامیها و کاوه مدنیها این است 
 اندازد تا دو دستی مملکت تقدیم دشمنان گردد. تأخیرکه ما را به 

 3و اشکال متخصصین را که در  29 قطرهدر جریان نیستند باید  که دوستانی .3
را  صفحه داده شد است 91و جوابی که در  31 قطرهصفحه به ما رسیده در 

و  شود میارجاع داده  33 قطرهدر این متن به  چراکه مطالعه کرده باشند
 .گردد نمیتکرار  شده داده های جواب

جدانی و عقلی ومستندات علمی گاهی رفرنس است و گاهی دلیل بدیهی  .9
موجود ما را  که متن   باشد میاست بهترین مستندات علمی متن استدالالت 

، ما به این نوع  سند دهی استدالل میگوییم و کند میبی نیاز از دلیل خارجی 
ممکن  بازهمدر رفرنس و سند  چراکهاستدالل باالتر از سند خارجی است 

است اما و اگر وجود داشته باشد و سند ارائه شده مورد قبول گروهی نباشد اما 
جایی برای اما و اگر و بهانه  شود یممطلبی استدالل بیان  ایدر جایی که بر 
در این صورت تنها راه این است که باید استدالل باطل  چراکهتراشی نیست 

گردد و آنچه مشهود است طرح ما طرحی استداللی است که بی نیاز کننده از 
ده شده است لذا تمامی جاناستدالل خارجی است و سند درون خود متن گن
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فرد غیرمتخصص و غیر مطلع بخواهد  مگر اینکه باشد میمتن سند 
 تراشی نماید. اشکال

اشکاالتی است این است که: ما در  چنین اینشده و موجب  مغفول واقع آنچه .0
و دریای عمان به دنبال  فارس خلیج آبانتقال  سالهپیگیری طرح عادی یک 

را برای اولین بار عنوان داریم بلکه تنها  آبانتقال  یهقضاین نیستیم که اصل 
آن را عنوان  سالهعملی شدن سریع و به نتیجه رسیدن یک  نحوهضرورت و 

بررسی شده است و  ها سالو اال چیزی که واضح است این طرح  داریم می
در حال اجرایی شدن است ما تنها درخواست تسریع و تکثیر آن را  اکنون هم

ی مدیریتی جدید و بیان اینکه منابع مالی وجود دارد الگو  ارائهداریم و با 
درخواست داریم در مدت کوتاهی طرح تکمیل گردد لذا با توجه به این مسئله 

 ماند. جایی برای سؤال باقی نمی
واضح و  صورت بهدرخواست داریم از کلی گویی پرهیز نمایید و اصل اشکال را  .9

شکاالت کلی گویی بوده و جز اتالف ا گونه اینگوییم،  شفاف بیان کنید تا پاسخ
وقت چیزی برای ما به ارمغان ندارد، زمانی که هدف و ضرورت و شیوه کار و 

 .است شده منابع مالی معلوم باشد سؤاالت اساسی جواب داده
یکی از دانشجویان یک پایان نامه در رابطه با بررسی موقعیت راهبردی طرح  .1

گفت در رابطه با هر  توان می یقین به برای بنده ارسال نموده که آبانتقال 
شما حداقل یک پایان نامه و چندین مقاله موجود است، عنوان پایان  سؤال

 بازهمالبته  –است نامه: بررسی طرح ایرانرود در بهبود موقعیت راهبردی 
گذشته و فعلی تفاوت  های طرحما با تمامی  ساله یکمیگویم طرح عادی 

 دارد.
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 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال بیست و نهم
زیست  بر محیط تواند میاز دریای عمان  آباولین تأثیر نامطلوبی را که انتقال  69

اطراف است، زیرا آبی که قرار است  های زمینبه  آبداشته باشد انتقال شوری 
 منتقل شود حاوی مقدار زیادی شوری است.

 جواب:
دریا بدون امالح  آباین اشکال وارد نیست چرا هیچ عاقلی اقدام به انتقال  -1

 33و  29ایجاب نماید و ما هم در قطرات  تر مهمنماید مگر اینکه ضرورتی  زدایی نمی
تمامی کشورهایی که رو به  گونه همان نماییم میاعالم کرده بودیم که امالح زدایی 

 .اند دادهاین کار را انجام  اند نمودهدریا  آبسمت 
 

 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال سی
 ترکیبی از شن و  35

ً
چون خاک شهرهایی همچون سمنان و مناطق مرکزی کال

کاربرد  تواند نمیخاک رس است، قابل کشت نیست و لذا اجرای این طرح 
نطقه مرکزی کشاورزی داشته باشد، از طرفی نوع خاک از مناطق جنوبی به سمت م

تأثیر مهم در  تواند میفرق دارد لذا انواع خاک  ای یهناحاز ناحیه به ایران 
 های حفر کانال و غیره داشته باشد. هزینه

 جواب:
برای کشاورزی،  آبدهیم، انتقال  را انتقال نمی آباوالا ما تنها برای کشاورزی  .1

 .باشد میزیرزمینی و ...  یها سفرهو  ها یاچهدر وساز، پر نمودن  صنعت، ساخت
: کشاورزی  .3 و غیره باشد که در این صورت  یا گلخانهشامل کشت  تواند میثانیاا

 کشاورزی نمود. توان میزار هم  حتی در زمین شوره
: کشاورزی در زمین شوره .9 هم کاربرد دارد مانند کشت پسته و  شور آبزار با  ثالثاا

 ذلک امثال
: در جایی که زمین برای  .0 کشاورزی مفید نباشد برای غیر کشاورزی مانند رابعاا

 دام داری و پرورش طیور و ماهی و ... کاربرد دارد.
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های کشاورزی سمنان که شما کشاورزی  خامسا: این گزارشی کوتاه از ظرفیت .9
 در سمنان را انکار کردید

 های بخش کشاورزی استان سمنان قابلیت
 صوالت زراعی و باغی وجود اقلیم متنوع و مناسب جهت کشت انواع مح

 هکتار از اراضی استان 139444در 
  بازار بزرگ مصرف محصوالت خام و فرآوری  عنوان بهنزدیکی به تهران

 شده
 های مرتعی و جنگلی استان تنوع اکولوژیکی و پوشش گیاهی در عرصه 
 های مرتعی استان و تنوع اقلیم در نقاط  مالحظه عرصه وسعت قابل

های تعاونی عشایری  عشایری، همچنین وجود شبکههای  مختلف عرصه
 در کلیه مناطق استقرار عشایر

 های طبیعی و مرتعی گیاهان دارویی در پراکنشی به وسعت  وجود رویشگاه
هزار هکتار و سطح زیر کشت گیاهان دارویی )دست کاشت( در  944

 گونه 39هکتار با تنوع  1431باغات و مزارع در سطح 
  منابع انسانی  عنوان بهآموخته بخش کشاورزی  دانش 3444وجود بیش از

 خبره و جویای کار بخش کشاورزی
  های دامی  الزم برای توسعه فعالیت های زیرساختفراهم بودن

مجتمع تولیدی  11)پرواربندی و پرورش گاو شیری و پرورش شتر( در 
 دامی

  استان یهای شمال باکیفیت در عرض آبز و یحاصلخ کوجود خا 
  ش در بخش کشاورزیککوش و زحمت  برداران سخت بهره 09444وجود 
 سازی محصوالت کشاورزی )گندم، جو، امکان ایجاد واحدهای ذخیره 
  دارد نیازبسیار زیاد  آببرده شده استان به  های نام قابلیت تمامی بهبا توجه 
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که این  درحالی شود میدریا برای استان سمنان اشکال  آبچگونه به انتقال  .1
 در حال اجرایی شدن است؟ اکنون هم انتقال

تک  هایی که ممکن است اشکال شود و حتی تک تک استان اگر الزم باشد تک .2
 .دهیم میقرار  موردبررسیرا  ها زمین

انتقال: بله خاک با خاک تفاوت  نحوهاما در رابطه با تغییر خاک و هزینه در  .1
را  آب توان میدارد جایی خاک شور دارد، جای دیگر گچی و یا آهکی و جایی 

ها با  را آورد و جای دیگر با کانال و البته هزینه آبرها کرد و جایی باید با لوله 
یکدیگر فرق دارد و این جزء بدیهیات است و البته هر کارگروه در هر زمین بنا 

در  ینماید ولی این مطلب چه اشکال گیری می یات خاص آن تصمیمبه مقتض
 نماید؟ اصل طرح وارد می

 
 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال سی و یک

دریای عمان است. این  آباشکال دیگر تفاوت محیط مبدأ و مقصد در انتقال . 31
غیربومی از  یها گونهاند و به تبع خطر یا احتمال انتقال  دو محیط باهم متفاوت

گیرد؛ که حتی اگر این اتفاق  انجام می ها آنمبدأ به مقصد و حتی انقراض  منطقه
تهدیدی در تنوع زیستی در منطقه به وجود آید. از طرفی اختالف دما  تواند مینیفتد 

های جنوبی کشور ممکن است شدت تبخیر را به شدت زیاد کند  در کویر یا قسمت
 افزایش بیش از حد شوری خواهد شد. که همین امر باعث
اشکال مبدأ و مقصد در هر طرح انتقالی وجود دارد با این اوضاع  .1

چیزی را از هیچ جا نباید انتقال داد، نباید نفت را از خوزستان به  هیچ
جنوب را به  آبرا از دز به قم انتقال داد، نباید  آبتهران انتقال داد، نباید 

انسان سمنان انتقال داد و الی آخر و بطالن این مطلب بدیهی است، 
برای بهبود و نیازی که دارد همیشه هر چیزی را که الزم دارد انتقال 

 دهد و همیشه بین مبدأ و منتهی اختالف وجود دارد. می
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خواهیم  غیربومی: اگر تصور بر این باشد که ما می یها گونهخطر انتقال  .3
کانال بین جنوب و فالت مرکزی بکشیم شاید این اشکال مطرح یک 

بعد از  آباست و این  رسانی آبجواب دارد اما طرح ما  بازهمشود که 
 .شود میفرایند امالح زدایی عملیاتی 

های  از طرفی اختالف دما در کویر یا قسمتدر مورد اشکال )) .9
جنوبی کشور ممکن است شدت تبخیر را به شدت زیاد کند 
 که همین امر باعث افزایش بیش از حد شوری خواهد شد.((
آن چیزی که باعث شوری بیش از حد زمین و خرابی آن است اینکه: 

کشور باعث شده است زمین ما  های استاندر  آببه علت نبود  اکنون هم
 بعضاا شود و  فرونشستدشت کشور دچار  344تخریب شود و بیش از 

حتی مراتع و  سالی خشکبعضی جاها منطقه ممنوعه شده است و در اثر 
ت در اجرای طرح کشاورزی ما از بین برود لذا الزم اس های زمینو  ها باغ

با چنین اشکاالتی که اصالا و ابداا وارد نیست در  نه، اقدام شود سریعاا 
نم ک شویم. تنها اشارهزمان اصل سرعت بخشی به پروژه باعث هدر رفت 
و استان سمنان را  باشد میکه فقط سمنان سومین استان خشک کشور 

 سالی خشکو  کند میدر درازمدت به کانون گرد و غبار و ریز گرد تبدیل 
ضعیت امروز و باشد میروستاهای سمنان  یهتخلعامل  ترین بزرگ

 خوزستان در سمنان دیده خواهد شد.
 

 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال سی و دوم
باعث فشار به  تواند می شود میسنگینی آبی که به کویرها منتقل . 36
 متعدد را به همراه داشته باشد. یها زلزلههای منطقه گردیده و بروز  گسل
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است چرا در هنگام ساخت شهر و ساختمان این اشکال وارد  گونه ایناگر  .1
آهن این اشکال نشده است؟  نشده است؟ چرا در هنگام کشیدن ریل راه

چرا هنگام جاده کشی و ساخت فرودگاه این اشکال نشده است؟ چرا در 
این اشکال را مطرح  گذرد میبرابر خط سریع السیر به مشهد که از سمنان 

 ننمودید؟
جنوب به سمنان این اشکال  آبهنگام اجرایی شدن پروژه انتقال چرا در  .3

 نشده است؟
علمی اثبات شده عامل زلزله این است که: خشکی  ازلحاظآن چیزی که  .9

های پایین  و این روند تا الیه گردد میزمین باعث سفت شدن سطح زمین 
 صورت بهتوانند  های زمین نمی زمین ادامه دارد و در این صورت گسل

تدریجی بخارات و گازهای درونی زمین را تخلیه کنند و در این صورت 
دهد و لذا اگر ما بتوانیم به  خروج دفعی اتفاق افتاده و زلزله روی می

برسانیم یکی از دالیل مهم مبارزه با زلزله انجام  آبباالیی زمین  های یهال 
نه اینکه  مبارزه با زلزله و عوامل آن است آبگردیده است، لذا انتقال 

 عامل زلزله باشد.
 

 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال سی و سوم
یافته باید شیرین سازی شود،  انتقال آبکه در گزارش آمده،  طور همان. 33

 شیرین باید مدیریت شود و محل تخلیه  آبپساب 
ً
بررسی و مطالعه شود.  کامال

  آبها به ازای هر یک لیتر  شیرین کن آببا استفاده از 
ً
گرم  38تا  37تقریبا

سطحی  های آبکن به  شیرین آب شور آبماند، اگر پس نمک در محیط باقی می
شوک شدیدی  آبشده بلکه افرایش دمای  آبسبب شوری  تنها نهتخلیه شود 

  شیرین زدایی به وسیله آب سازد. همچنین یا نمک به آبزیان وارد می
ً
کن معموال

 آبوارد  پسآبمیزان زیادی از غلظت روی و سرب نیز ممکن است همراه با 



 125 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

 های آبگیرد که در صورت تخلیه به  قرار می آبمحلول در  صورت بهشود که 
 برای آبزیان خطرآفرین باشد. تواند میسطحی 

اگر شما به بحث شیرین سازی ما توجه داشتید دیگر چرا اشکاالت باال را  .1
شیرین سازی کنیم و انتقال  خواهیم میما  دانستید میکه  شما مطرح نمودید،

 دهیم؟
 .ایم دادهجواب  33در قطره  .3
شده در طرح قرار  بینی پیش مدیر   31.144باید مدیریت شود و تعداد  بآسپَ بله  .9

 ها را انجام دهند. است همین مدیریت
این بود که فیلترهای جدید نانو برای امالح ب آسپَ یک پیشنهاد دیگر ما برای  .0

نداشته باشیم و در انتها ما  پسآبما بتوانیم اصالا  درنهایتزدایی طراحی شود و 
ب را آسکه پَ  یما نکردهح مطر  عنوان هیچ به، نمک دریا تولید نماییم و بآسپَ از 

 در محیط باقی بگذاریم.
 

 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال سی و چهارم
شیرین  آبنیازمند استفاده از  آباگر برای شیرین سازی  .4

های عظیم با حجم شیرین سازی میلیون مترمکعبی  کن
تجربه چندانی در استفاده ایران هستیم باید توجه داشت که 

شیرین کنهایی که تاکنون در  آبها ندارد.  شیرین کن آباز 
شده ظرفیت کمی داشته و قابلیت شیرین  کشور استفاده

را ندارد. از طرفی دیگر برای  آبسازی میلیون مترمکعبی 
 بر  آبمیلیون مترمکعب  655شیرین سازی 

ً
در سال تقریبا

گذاری الزم  اساس اخبار موجود یک میلیارد دالر سرمایه
-4های نمکزدایی با  سیستم پسآبهمچنین برای دفع است. 
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گذاری کارخانه تصفیه  سرمایه ینههز  اندازهدرصد شوری به  5
 فاضالب تخمین زده شده است.

 است. شده دادهجواب  33در قطره  .1
چیز  تجربه بودن دلیل شود که ما ورود پیدا نکنیم پس در هیچ اگر قرار است بی .3

در  که درحالیو بطالن این مطلب بدیهی است،  جدیدی نباید ورود پیدا نماییم
 .ایم بودهو موفق هم  پیداکردهبسیاری از امور ورود 

و رژیم غاصب صهیونیستی و کشورهای  عربستانچگونه است کشورهایی مانند  .9
ورود  ها ینهزمکه نه تمدن دارند و نه رشد علمی دارند و ... در این  تر یینپابسیار 

جهانی  جامعه؟ و ما در بسیاری از امور که توانیم نمیولی ما  اند بودهداشته و موفق 
لذا عدم تجربه دلیل موجهی بر ورود  یما بودهورود نداشته ورود داشته و موفق هم 

 کردن نیست.نپیدا 
 یرینشتوانیم به  باشیم که می ها را نیز دارا می زیرساختاز طرفی ما تجربه الزم و  .0

 کرده. ور اشارهدر مناطق جنوب کش آبهای  سازی
از قبل از انقالب در دستور کار بوده است در سال  آباز طرفی طرح شیرین سازی  .9

ما  اند نبودهکه کشورهای همسایه به فکر شیرین سازی  درزمانیشمسی،  1904
اقدام  سریعاا اقدام نمودند و ما عقب افتادیم لذا باید  ها آناقدام کرده بودیم ولی 
 جبران نماییم. سریعاا ای گذشته را ه نماییم و کمی و کاستی

شده  هایی که تاکنون در کشور استفاده شیرین کن آب))متن اشکال:  .1
را  آبظرفیت کمی داشته و قابلیت شیرین سازی میلیون مترمکعبی 

ها را  شیرین کن آبتوسعه پیدا نماییم و  آببله ما باید در شیرین سازی ندارد.(( 
ارد شیرین سازی با الگوهای مختلف شویم و از علوم مختلف و ابر صنعتی نماییم 
، مزارع خورشیدی تولید برق، فیلترهای جدید صنعتی و یا هسته)علم نانو، انرژی 

 ...( و استعدادهای مختلف در این عرصه کمال استفاده را ببریم.



 127 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

تمام  گذاری الزم است، ما باید گذاری در این عرصه بله مطمئناا سرمایه اما سرمایه .2
که اولویت یک  ییها پروژهکه رنگ تبلیغاتی دارند را حذف نماییم، تمامی  ییها پروژه

کردن مشکالت  برطرفندارند را تعلیق نمایم، تمامی کارهایی که نقش اساسی در 
و مشکالت اصلی و  رسانی آبندارند را باید متوقف نماییم و تمامی معطوف به 

انداز برسیم که چه بهر و اال باید  وانستیم به چشمزیربنایی شویم، در سال اول اگر ت
بعد کار  های سالآینده جبران گردد و البته از  های سالادامه دهیم تا در  قدر آن

ما  هرسالو  شود میو اساسی حل  ای یشهر مشکالت  چراکه گردد میبسیار آسان 
گذاری نیز  و آنگاه سرمایه کنیم میبه تولید داخلی و سود واقعی ملی دست پیدا 

 .شود می تر آسان
هزینه تعلق گرفته است،  تومانهزار میلیارد  24تنها در بخش اشتغال  32 بودجهدر  .1

اختصاص دهیم که  رسانی آبتوانیم این بودجه را به  خوب ما تنها در این بخش می
اتژیک اصلی و زیرساختی و استر  مسئلهتوانیم  و هم می شود میهم اشتغال ایجاد 

 کالن را حل بنماییم.
 

 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال سی و پنجم
بنابراین در اجرای این طرح بایستی از تجربیات سایر کشورها استفاده نمود و  35

های مختلف آثار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  قبل از اجرا بایستی از جنبه
 قرار گیرد. موردبررسییی وهوا آبمحیطی  زیست خصوص به

ما منکر استفاده از تجربیات کشورهای دیگر نیستیم اما عقیده داریم تمرکز بر  .1
رویکرد مسئولین معموالا این بوده  متأسفانههای داخلی حرف اول را میزند و  ظرفیت

، تفکرات مانند کاووس سید اند نمودهپوشی  های عظیم داخلی چشم که از ظرفیت
 ها آنما را به نا امیدی رسانده است،  متأسفانه باشند میامامی که از اساتید دانشگاه 
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از دست دهیم، گاهی اوقات مطالب اشکال نیست شاید بوی  رازمان ما  خواهند می
 بهانه بدهد.

 توان میتمامی مباحث مربوط به آثار اقتصادی و ... اظهر من الشمس است و تنها  .3
مشکل را حل ننماییم تمامی دستاوردهای حال و  سریعاا اشاره نمود که اگر ما 

گذشته را از دست خواهیم داد ولی اگر سؤالی است بفرمایید تا پاسخ دهیم، لذا از 
اثرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی،  چراکه نمایم میپرداختن به این مطلب پرهیز 
، باشد میامری واضح است و بیان واضحات  رسانی آباجتماعی، فردی و خانوادگی 

خدمت شما تقدیم در این زمینه دکترا  ی   شدهدر جلسه حضوری یک پایان نامه دفاع 
 .گردد می

 
 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال سی و ششم

همچنین بهتر است قبل از اجرای این طرح تمرکز و هزینه را بر . 32
 جویی بگذاریم. در کشاورزی و ایجاد الگوی صرفه آبسازی مصرف  بهینه

شدن مشکل  برطرفمدیریت الگوی مصرف امری الزم است که حتی بعد از  .1
توجه این است که ما  قرار گیرد اما نکته قابل موردتوجهباید  سالی خشکو  آب

 باید بپیماییم.زمان  همرا  سالی خشکالزم برای بیرون رفت از  های راهتمامی 
 بازهمجویی که به حد ایده آل هم برسانیم  گر اینکه ما اگر صرفهنکته دی .3

داشته  آبرا حل نماییم مگر اینکه راهکار برای تولید  آبمشکلی را  توانیم نمی
زمستان گرم شده و نزوالت آسمانی کم شده است و حتی اگر در  چراکهباشیم، 

ها مقداری مرگ تولید نکنیم تن آبالگوی مصرف نیز اصالحاتی اجرا نماییم و 
 آب سریعاا لذا باید  یما ننمودهو مشکلی را از اساس حل  یما انداختهرا به تأخیر 

 تولید نماییم.
 

 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال سی و هفتم
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ها و  طرح اصالح الگوی کشت، اصالح الگوی مصرف، تصفیه فاضالب. 37
م هر گونه ازآنجاکه قبل  شوند میراهکارهایی محسوب  آبمدیریت صحیح 

 انتقال باید انجام پذیرد.
مطالب مشکلی  گونه اینهاست با بیان  سال گردد میبا کمال ادب احترام بیان  .1

فاضالب  آب یهتصفایم، شما از  داده ازدسترا زمان حل نشده ولی  آب حوزهاز 
که تصفیه  کنید درحالی دریا اشکال می آبسخن میگویید ولی به شیرین سازی 

دریا وجود دارد  آبفاضالب عالوه بر فرایندهایی که در شیرین سازی  آب
هزینه بسیار باالتر و  که درحالیزدایی و انگل زدایی و ... هم الزم دارد  عفونت

 است؟ حل قابلاست خوب این پارادوکس چگونه  تر پایینوری بسیار  بهره
 قدام باید این پارادوکس گویی حل شود.قبل از هر گونه ا .3

از محضر شما بابت سخن صریح پوزش  اتمام اشکال و پاسخ
 طلبم می

 
 دکتر ... که اشکاالت خود را بیان کرده است.

 جای سؤال دارد: رسد میمواردی که به نظرم 
 

 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال سی و هشتم
 آبنویسنده اطالعات خود را از طرح انتقال  گردد مینخست پیشنهاد  38

دریای  آبو همچنین طرح انتقال ایران دریای عمان به مناطق مرکزی 
 خزر به فالت مرکزی تقویت کند.

ادعا کند حتی در  تواند نمی کس هیچخیلی پیشنهاد خوبی است ولی میگوییم  .1
ر اطالعات کوچه تمامی اطالعات را دارا است اما تقاضا داریم اگ مسئلهیک 

 ما را کمک کند در اختیار ما قرار دهید. تواند میمفیدی دارید که 
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موارد تنها موارد  گونه اینمسائل داریم اما در  گونه ازایناطالعات زیادی  .3
 .گردد میضروری ذکر 

گوییم و  اگر اشکالی در طرح وجود دارد مشخصاا بیان گردد تا بتوانیم جواب .9
 که اشکال نیست پاسخ ندارد. کلی گویی اشکال نیست و چیزی

 
 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال سی و نهم

در خصوص ابعاد مهندسی و چگونگی اجرای طرح مورد اشاره  .39
 توضیحات مبسوط فنی ارائه نشده است.

شده ولی در صورت لزوم مشخصاا  مطرح 29 قطرهو  33 قطرهدر جوابیه اول  .1
تیم در طول  914مهندس در  31.144سؤاالت مطرح شود تا جواب دهیم 

ولی در  یما گرفتهماه فعالیت چیزی است که ما برای ابعاد مهندسی در نظر  19
 .دهیم میبه سؤاالت پاسخ  بازهمصورت لزوم 

 14یک تیم مهندسی اصلی داریم که  یما کردهروش اجرای طرح را هم بیان  .3
کارگروه  13ها مطالب را به  گیرند رابط کارشناس در ستاد اصلی تصمیم می

تیم ارتباط دارند و  94تیم با  13از این  هرکدام کنند میدست منعکس  پایین
تیم مشخص شده است هر تیم مهندسی الگوی حرکتی را  914نقشه کلی 

نمایند و از پایین  کارگرها عمل می و صصینمتخ و تیم اجرایی کند میمشخص 
گیرد و تصمیمات ابالغ  و تیم اصلی مرکزی تصمیم می شود میپیشنهاد داده 

تیم هستند در سه شیف امور را اجرایی  914ها که  و خرده تیم شود می
 .کنند می

 
 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال چهلم
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برداری  افزارهای مدرن در علم نقشه موجود و نرم یها نقشه باوجود .45
برداری انجام داد بدون آنکه بدانیم مقصد  چرا باید حین کار نقشه

 کجاست؟
نرم افزار و نقشه و ... چه نیازی بود که کاووس سید  باوجودشما پاسخ دهید  .1

امامی و تیم او بروند زمین را ببینند و شناسایی کنند و فیلمبرداری کنند و ... به 
 ما هم باید از نزدیک ببینیم. دیدند میزمین را از نزدیک  ها آنهمان دالیلی که 

 94ریم و هر کانال ما مبدأ مقصد را میدانیم، دوازده کانال جنوب به شمال دا .3
شروع و انتهای هر تیم  نقطهکیلومتر است  94خرده تیم دارد و هر تیم مسئول 

گیرد الگوی  معلوم است تنها چیزی که معلوم نیست و هر تیم تصمیم می
حرکتی و نوع حرکت در هر کانال است که به نوع زمین و پستی و بلندی ارتباط 

 دارد، پس مبدأ و مقصد معلوم است.
 گاه هیچبرداری انجام گردد، دلیل روشن است  چرا باید حین کار نقشه اما .9

 صورت بهو تغییرات را  ها یبلند ها و  توانند تمامی عوارض و پستی نمی ها نقشه
 کنیم میاستفاده  ها نقشهافزار و انواع  کامل و ملموس نشان دهند لذا ما از نرم

را  چیز همهاجرای پروژه دوباره اما در مقام عمل حتماا باید مهندسین در هنگام 
 روی زمین چک نمایند تا بهترین الگوی حرکتی در بیاید.

 
 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال چهل و یکم

کانال چیست و در خصوص ظرفیت و ابعاد آن توضیح  16منطق تعیین  .41
 داده نشده است.

 سالی خشکاز ایران و نجات  رسانی آبتعیین دوازده کانال بر مبنای تحقق  .1
نجات دهیم و از  سالی خشکرا از ایران ، اگر قرار است بتوانیم تمامی باشد می

 ها زمین تمامی بهرا  آبهای اقلیمی استفاده نماییم باید بتوانیم  تمامی ظرفیت
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 رسانی آببه نحوی باشد که  ها زمین تمامی بهبرسانیم لذا باید فاصله کانالها 
کیلومتر  3.344راحت انجام گردد و با توجه به اینکه مرز آبی جنوبی کشور 

کنیم الزم است در حد  رسانی آبروستاها بتوانیم  تمامی بهاست ما برای اینکه 
داشته باشیم لذا بهترین راه این است که  آب ها زمین تمامی بهفاصل نزدیک 

یم در حد فاصل هر صد دوازده خط از جنوب به شمال داشته باشیم تا بتوان
انجام دهیم که البته  رسانی آبکیلومتر یک کانال وجود داشته باشد که بتوانیم 

 .کند میاین امر تحقق پیدا  رسانی آببا دوازده خط 
متر عمق است که  1متر عرض در  2اما در مورد ابعاد آن پیشنهاد اولیه کانال  .3

متر است و در  1ابتدای کانال محاسبات تعداد نفرات بر این مبنا بوده است که 
در  آبرسیم و  و به انتهای کانال می شود میمتر عمق زیاد  0کیلومتر  94هر 

ماست تلفیقی  موردنظر، البته این نقشه کلی است و اال آنچه شود میپست رها 
است و در مورد وجب به وجب این طرح خود  آبهای انتقال  تکنیک همهاز 

دهند که در این حد فاصل لوله باشد و یا  ظر میگروه مهندسی در هر گروه ن
کیلومتر اول از  94در  آبرها شود و الی آخر و بدیهی است  آبکانال و یا اینکه 

 1944بعد از تقریباا  ام یسحجم بیشتری برخوردار است و در انتهای پست 
 .باشد نمی 1در  2کیلومتر دیگر احتیاجی به کانال 

برداری راحت درون کانال این  متر است برای خاک 2در مورد عرض کانال که  .9
ولی این عرض  باشد میهای دیگری هم  و البته تکنیک باشد میحداقل عرض 

 نماید. کانال را در تمامی طول مسیر آسان میحفاری 
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 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  اشکال چهل و دوم

 صورت بهتوجهی از آن  کانال باز حجم قابل صورت به آبدر انتقال  .46
 قابل تأملی است. نقطهو این خود  رود میتبخیر از دست 

و  شود میفواید و مضراتی دارد، کانال رو باز موجب تبخیر  طرح و ایدهالبته هر  .1
موارد جزئی  گونه اینو بدیهی است  شود میو ...  وهوا آباز طرفی موجب تغییر 

بوده و ما اصراری بر اینکه کانال رو باز باشد و یا رو بسته و یا لوله باشد و یا نقد 
منطقه تصمیم  یژهوزیرزمینی و ... نداریم بلکه در هر مورد باید بنا به شرایط 

 اتخاذ شود.
 

 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  سوماشکال چهل و 
آرتزین و نقش آن در کاهش مصرف برق بیشتر  های چاهایده الگوی  .43

 توضیح داده شود.
را  آبدر جوابیه اول توضیح داده شد ولی اجماالا اینکه ما برای اینکه  .1

 کنیم نمیباال ببریم از الگوی پمپ در طول مسیر استفاده  دار شیب ایدرزمینه
بریم و در  یعمودی باال م لولهرا به وسیله کانال و یا  آببلکه در ابتدا ورودی 

یکسان شود و لذا ما  آبتا با مبدأ  کند میحرکت  آبطول مسیر با قانون جاذبه 
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را با فشار و سرعت رو به  آبو در ضمن  کنیم نمینیروی برق هنگفت مصرف 
 بریم. باال می

 
 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  چهارماشکال چهل و 

مصنوعی نیازمند بحث بیشتری است کما اینکه  های یاچهدر ایده ایجاد  .44
محیطی  دریاچه مصنوعی چیتگر ایجاد گردید ولی اثرات زیست

 است. تأملقابل  اکنون هم آن
منظور ما از دریاچه مصنوعی مشابه چیتگر نیست بلکه در حقیقت محلی برای  .1

دریاچه  صورت بهکه  باشد میدر مناطق حاشیه  آبو توزیع  آبرهاسازی 
بندی شده است تا از نفوذ  باشد که البته پیشنهاد ما استخری عایق تواند می

در زمین جلوگیری شود، بله اگر دریاچه مانند چیتگر باشد که  آببیش از حد 
آن معلوم نباشد و در محل شهری  آبوکتاب آبگیری شده و نوع  بدون حساب

اضح است محیطی دارد که و  گاه حیوانی باشد خوب مشکالت زیست زیست
 نیست. چنینی این های یاچهدر ولی بحث ما 

 
 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  پنجماشکال چهل و  

دارد برای شیرین سازی طرح خاصی دارد  نویسنده اشاره می .45
 طرح خود را ذکر نماید.

ً
 خواهشمند است مشخصا

ایران شده است، ولی ما از تمامی الگوهای موجود در  در جوابیه اول پاسخ داده .1
را باید از دریای عمان برداریم و  آبترین  و غیر آن باید استفاده نماییم و بیش

را در هدف اولیه  آبشیرین سازی و امالح زدایی  حداقلی دو مقوله است و ما 
برای کشاورزی میاوریم نه برای شرب و میدانیم که امالح زدایی برای 
کشاورزی و شیرین سازی شرب بسیار تفاوت دارد و از خورشید و نیروی جاذبه و 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 116

 

 

که  کنیم مینیز استفاده  آب یهتصفو موانع طبیعی برای  آبو حرکت  آبفشار 
 .شده است توضیح داده ها جوابدر سری اول 

 
 ساله یکبه طرح عادی  آبمتخصصین  ششماشکال چهل و 

نماید بار سیاسی مطلب کاسته شده و بار فنی آن  در خاتمه پیشنهاد می .42
 ارتقاء یابد.

است و لذا وقتی  چیز همه آبنیست  چیز یک آبممنون از شما ولی باید بدانیم  .1
که  آید یمها و ... پیش  بحث اثرات و آسیب دهیم میقرار  موردبررسیرا  آب

 لزوماا مباحث دیگر را نیز پیش میاورد.
  

 اتمام اشکال و پاسخ 
 طلبم میاز محضر شما بابت سخن صریح پوزش 

 شویم: کشور لذا چند تذکر را یادآور می آبسؤاالت متخصصین اجرایی  تمامی بهاتمام پاسخ 
 طبق فرموده شما ما مطالب را ارائه دادیم و شما هم لطف نمودید اشکاالت .1

خود را ارسال نمودید و ما سعی کردیم به هر اشکال چندین جواب دهیم لذا 
 اگر جمله به جمله مباحث ما جواب داده نشود دلیل بر اثبات مطلب است.

ما منتظر هستیم تاریخ را مشخص فرمایید تا تبادل نظر نماییم که در این دفعه  .3
لیل این مطلب بنده به همراه چند شخصیت مهم خدمت شما خواهم رسید و د 

تا آن بزرگواران نیز جلسه را به  اند فرمودهتأکیدی بوده که بزرگان به بنده 
 افرادی منعکس نمایند.

 :یدا شدهاز انعکاس مطلب در فضای مجازی ناراحت  ظاهراا  .9
ام و تنها عین مطالب را  نیاورده اشخاص اشکال کنندهالف: بنده اسمی از 

 ام. نقل کرده و جواب داده
ب: اینکه ما بفهمیم واکنش مردم به سخنان ما چیست چیز بدی نیست 

 تا اگر خطایی کردیم دیگر تکرار ننماییم. باشد میاتفاقاا عالی 
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به عقیده بنده  زیراج: توقع نداشته باشیم که بنده مطالب را منعکس نکنم 
 مشکل را حل نمود توان میباید مردم در جریان باشند که  آببرای حل بحران 

 و البته میدانم شما نیز میدانید ولی مشکل چیز دیگری است.
یک طلبه که میدانم چه  عنوان بهبنده  زیرااز ُرک گویی بنده ناراحت نباشید  .0

نمایم و یا  برطرفتکلیف دارم یا موضوع را  باشد میچیزی در انتظار ملت ما 
چرا اعالم اعالم دارم که روند رو به جلوی جامعه به عهده روحانیت نیست و 

و نهی از منکر تکلیف نیست، مگر حضرت آقا دامت  معروف امربهنکنم مگر 
ام که  بنده متوجه شده 018،ره علمی را حل کنیدبرکاته اعالم نکردند که گ  

خواهند ما به قهقرا کشیده شویم چرا  ها وجود دارند و می کاووس سید امامی
هی هستید یا مشکل را پس شما در یک دورا ؟یک متعهد عمل نکنم عنوان به

حل کنید و یا گوش کنید تا مشکل حل شود و اال کاووس سید امامی نیست 
 ولی راهش ...

بنده در تخصص شما که هیچ تخصصی نداشتم صحبت کردم و طرح دادم و  .9
ارد و سؤاالت شما جواب دادم و هیچ جوابی برای گفتن وجود ند تمامی به

به  توانیم نمیمهم است که ما  قدر آنزمان  کنم میداشت، باز اعالم  هدنخوا
به دالیل متعدد طرح عادی  کنم میطرح عادی یک ساله اکتفا کنیم، اعالم 

ندارد ما باید در مدت کوتاه در  یا ثمرهدوازده لوله و کانال برای ما  سالهیک 
کارشناس  1ساعته در حضور  9 جلسهکار را انجام دهیم، در  تر وسیع رسانی آب

 .کشور چند کار را انجام دادیم اجرایی
 .را متذکر شدیم سالی خشک یندهآخطرهای عجیب  .1
بارورسازی ابرها و ... را نقد نمودیم و اثبات نمودیم همگی  جمله منراهکارهای شما  3تمامی  .3

 نتیجه است بی
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یک راهکار عادی که مورد بحث ما بود و دو راهکار غیرعادی را مطرح کردیم و شما نیز اعالم  .9
 1441و  1444 های یدقطرهندار کردید که توانایی رد یا قبول دو راهکار غیرعادی را 

دهید و شما عنوان  ارائه کنیم نمیاعالم کردیم گزارش جلسه را به دو مرکز حیاتی که ذکر  .0
و این  33و  29 قطرهکسی که  کنیم میروال اداری امکان ندارد باز اعالم داشتید که طبق 

که  گوید میادعاها صادق باشد و راست  یهبققطره را نوشته دیوانه نیست احتمال دهید که در 
و دیگری را رد تأیید و تاریخ یکی از ما را  یدا نمودهاگر این احتمال را ندهید غیرعقالنی برخورد 

 .نماید می
و این قطره را برای بیت رهبری و مجلس و دفتر ریاست  39و  29بنده یک نسخه از قطره  .9

جمهوری و شورای عالی امنیت ملی و تشخیص مصلحت نظام و جامعه مدرسین و جاهای 
 دهم میتا تکلیف خود را انجام داده باشم و پیشنهاد  نمایم میشناسم ارسال  دیگری که می

 جام دهید.که شما هم همین کار را ان
دارد و در غیر آن صورت  ارتباط سالی خشکاسالم ناب به رفع سریع  های آرمانتحقق تمامی  .1

 .ما در معرض از دست دادن تمامی دستاوردها هستیم
که  درحالی یما کردهنوشتاری نقد  صورت به شماراها مستقالا تمامی راهکارهای  از قطره دریکی .2

ام و بارها تمامی  داشته آبنرانی در رابطه با سخ 394در این ده ماه گذشته بیش از 
 .ام نمودهراهکارهای موجود را نقد 

 ها را نیز مطالعه فرمایید قطره یهبق کنم میتوصیه  .1
که کسانی  اگرچهبین نباشید  اند زیاد خوش به کسانی که از غرب علم آموخته کنم میتوصیه  .3

مشکل ما با افراد ، بینند میهمان علوم را آموزش  متأسفانهاند نیز  خوانده درسایران هم که در 
وقتی در دانشگاه امام صادق ع کاووس سید امامی  چراکهمشکل ما با علوم آنهاست  ،نیست

علمی به  های نظریهو  ها دانشگاه معموالا نیز معلوم است،  ها دانشگاهدرس بدهد تکلیف بقیه 
که به آن اعتقاد ندارد ما این مطلب در  دهد میو یهود چیزی را به خورد ما  شود مییهود ختم 

و علوم  آبمختلف در اقتصاد در طب در آموزش در  م، در علویما دادهکتاب توضیح  یها قطره
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؟ چرا اند نکردهمشکل را حل کرد اما چرا حل  شود میکه دیدید  طور همانروانشناسی و ... 
 میگویند حل شدنی نیست؟

ماه یازده  کرار کنید تا موفق شوید: بگویید باید در عرضرا ت چیز یک آبشما متخصصین  .14
آنگاه توسل کنید و کوشش نمایید تا عنایات خداوند را شاهد شوید  نماییم میرا حل  آبمشکل 

توانند عنایت کنند  نیز می اآلنبیت و خدایی اعتقادداریم که زنده هستند و همین  ما به اهل
 د دور کنید.شیطان را از خو یدا نتوانستهو یا ناامید شدید بدانید  شود نمیاگر گفتید 

صالح و  از تمامی کسانی که مطالب را خواندند درخواست دارم شما نیز مطالب را به افراد ذی .11
 صاحب نفوذ برسانید
این بود که در این مدت مباحث بسیاری پیش آمد که باید تولید محتوا  بدلیل طوالنی شدن جوا

/ المقدسة قم /  شیخ علی بهرامی نیکو .طلبم در آخر از صراحت کالمم پوزش می .دمنمو می
31.11.33 

این متن  -1392بهمن  66به مناسبت  سالی خشکاز مباحث  یا خالصه 95 قطره
فشرده  صورت بهاست که  سالی خشکما پیرامون  های بحثکوتاه از  یا خالصه

 92.11.19 .گردد میبیان 

 سریعاا و اگر  باشد میدر کشور بسیار اساسی  سالی خشک بحران کالم چیست؟ خالصه 1
را حل ننماییم تمامی دستاوردهای انقالب و گذشتگان در معرض خطری جدی قرار  آبمشکل 

 برطرفرا  سالی خشکمشکل  سریعاا نیست مگر اینکه  حل قابلایران دارد و هیچ بحرانی در 
 نماییم، یا مشکل را حل نمایید یا گوش دهید تا مشکل حل شود

رهبر انقالب دامت : سالی خشکو  آبهشدارهای آبی مسئولین نسبت به  6
داریم استفاده  ظرفّیتهای زمین همهاز  کنیم میامروز هم که ما خیال  برکاته:

وز شما از ها برابِر آنچه امر  ، حقیقت مطلب این نیست؛ ممکن است میلیونکنیم می
و از خاک و از هوا و از مواد زیرزمینی و از محصوالت روی زمین استفاده  آب
کنید، بشود به نحوی استفاده کرد که امروز ما از آن خبری نداریم. مشکل  می
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 زودی بهزیست این است که آثار تخریب با آسانی و  اساسی در باب مسائل محیط
 بلند مّدت  ها مشکلها و  آسیب؛ وقتی ظاهر شد، عالج آن شود نمیظاهر 

ً
هم بعضا

 ناممکن است.
ً
 های آب درصد 97برداری از  با بهرهایران  عیسی کالنتری: و بعضا

 سطحی خود 
ً
اگر به همین وضع  ،های خود را خشک کرده است رودخانهتمام  عمال
نفر برای زنده  یلیونم 55ایرانیان یعنی جمعیتی معادل  درصد 75ادامه دهیم حدود 

در حال حاضر وضع آبی برخی از  .ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند
تعاریف علمی و  ازنظربه سطحی رسیده است که آن شهرها ایران شهرهای 

بیم آن محمد درویش: . شوند میتعبیر « شهر مرده»استانداردهای جهانی به 
در کشور وجود دارد  آبجنگ شدت پیدا کند. اکنون ایران در  آبکه جنگ  رود می
آن را در مرحله کنونی مهار کرد و اجازه نداد شدت پیدا کند. ما در  توان میاما 

که اکنون در منطقه  روبرو باشیم؛ درحالی آبمنطقه سبالن که دیگر نباید با کمبود 
 15بیگلو با نشست زمین روبرو هستیم. چرا در منطقه چهارمحال بختیاری که  آبی

روستا بدون  25گیرد باید  از این منطقه سرچشمه میایران سطحی  های آبدرصد 
یک مافیای بسیار پیچیده حول محور محمدحسین پاپلی یزدی:  بمانند؟! دکتر آب

! شود میدارد میلیاردها دزدی  آبتوی این  -شده تشکیلایران در  آباقتصاد 
کنیم، فرهنگ گوییم تقصیر مردم هست، فرهنگ مردم را باید درست  همش می

پروفسور پرویز  اند باید درست بشود! این دزدهای گردن کلفتی که باال نشسته
دهد کشاورزی در  نشان می آبها و اطالعات در مورد بحران  گزارشکردوانی: 

آمار مهاجرت  بار یکمختلف در حال تعطیل شدن است. هر پنج سال  های استان
درصد روستاهای  85هر ماه است؛ زیرا  اما در یزد استخراج آمار شود میاستخراج 

درصد مواد غذایی از خارج تأمین  55گویند  می -یزد تعطیل و خالی از سکنه شده
 95ای دروغ است. وضعیت اسفبارتر از این آمارهاست؛ زیرا  ؛ چنین گفتهشود می

متر، در  575در جهرم  آب. شود میدرصد روغن، چای، نان و گندم از خارج تأمین 
 آبمتر پایین رفته است؛ شاهد تجارت  355متر و در شهریار  455 نجارفسن

و به کشاورزان  کنند میکشاورزان را خریداری  آبای که امروز  هستیم، به گونه
 گذرانی. گویند برو سفر و خوش می

و برف کاهش پیدا  بارانطبق روال پیش رو که زمستان نیز گرم شده و  آبی ایران: یندهآ 3
در آینده نماییم،  اقدامی نمی سالی خشکنمودن  برطرفجدی برای  صورت بهنموده و ما نیز 
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زیرزمینی ما که خط فراتر از خط قرمز هر کشور است نیز خشک  یها سفرهنزدیک 
شرقی کشور حتی  یمهنو در این صورت  شوند مینیز خشک  ها رودخانهو  ها یاچهدر ، شوند می

کشاورزی قرار دارند، در این  سالی خشکغربی کشور نیز در  یمهننخواهند داشت و  آببرای شرب 
، در این شود میصورت مردم از شرق کشور به غرب هجوم میاورند و غرب کشور نیز بسیار بحرانی 

یمت ریال و ق کند میو غذا افزایش پیدا  آبصورت ما تولید داخلی نخواهیم داشت و قیمت 
شاهد قحطی زمان در این  رود میو از طرفی قیمت دالر باال  کند میعجیبی سقوط  صورت به

 ضربهبیگانگان و دشمنان ما برای زمان و در این  شود میعمومی زیاد  های بیماری، خواهیم بود
الی  1692اتفاقات نداریم و  سالی خشکو ما نیز راهکاری برای  شوند مینهایی به ما هم پیمان 

دادند و مرگ و  جان% ایرانیان باهم 45زمان در آن  شود میتکرار ایران در  1354
کار را بجایی رساند که  سالی خشکعمومی و مشکل قحطی  های بیماریناامنی 

ها خاموش  الله را منحرف کردند و ندای شیخ فضل مشروطهبیگانگان انقالب 
ها پیروز  شهید شدند و سرانجام انگلیس گردید و میرزا کوچک خان و یارانش

را به دست بگیرند و حکومت دلخواه خود را ایران میدان شدند و توانستند حکومت 
منتشر  3494را فعالا تا سال زمان ما اسناد آن  اند گفتهو خودشان  استقرار دهندایران در 

دانیم  دقیق نمی صورت به هم آنایرانینخواهیم کرد و شاید این تاریخ را نیز تمدید نمایند و اتفاقاا ما 
 چه اتفاقی افتاده است عیناا آن اتفاقات در حال تکرار است.زمان در آن 
وجود  سالی خشکدالیل زیادی از منظر علم و از منظر دین برای  :سالی خشک: دالیل 4

: گناه، دروغ، ظلم، قضاوت ناحق، ظلم سردمداران مردم، منظر دین سالی خشکدلیل دارد از 
: ایجاد سدهای غیر کارشناسانه که منجر به از منظر علمی سالی خشکدلیل ربا و... و 

ها گردیده، اکوسیستم جهان، گسترش جمعیت، عدم  زیرزمینی و رودخانه یها سفرهخشکی 
امی مواردی که اشاره شد و اشاره بنده با قبول تم ازنظر، ولی آبسازی در بخش مصرف  فرهنگ

دانش کمی داریم و  آبما در حوزه  -1گردد:  به این امور بازمی سالی خشکنشد علت 
عنصر جامعه است حتی  ترین مهم آب، برای ما مشخص نشده است تاکنوناهمیت آن 

مرموزی ما را  صورت بهدشمن  -6 است. تر مهمو موشک هم  یا هستهبه نظر بنده از انرژی 
 مسئلهعلمی در  ظاهر بههای  و با ابزارهای مختلف مانند نفوذ و یا هدایت کنترل نموده است
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ناتوان قلمداد شویم، بعضی از مسئولین را اگر  سالی خشکما را به ناامیدی رسانده تا ما در برابر  آب
 نگوییم نفوذی هستند ولی حتماا جاهل مرکب هستند.

اهداف انقالب تحقق پیدا بدانیم  انقالب: های آرمان در تحقق آب: عظمت 5
 مگر اینکه  کند نمی

ً
، نماییم برطرفکوتاهی زمان را در  سالی خشکمشکل  سریعا

هدف و در حال فراگیر شدن است و ما فرصت چندانی نداریم،  سرعت بهمشکالت  کنم می تأکید
 برطرفمعلوم است و کسانی که در امر  سالی خشکمبارزه با  های یوهشضررت و 

ترین حالت درک صحیحی از  بینانه اما و اگر میاورند در خوش سالی خشککردن 
پاسخ دهیم و  بازهمسؤاالت متخصصین  تمامی بهما حاضر هستیم  وضعیت موجود ندارند،

ساعته در  9 جلسهرا دوباره تبیین نماییم اما همه بدانند در  سالی خشکشدن  برطرفروش سریع 
و نقد تمامی راهکارهای موجود بیان  سالی خشککشور خطرات  آبحضور شش کارشناس حوزه 

مباحث  ادامهشد و سپس یک روش عادی یک ساله و دو روش غیرعادی بیان شد و در 
و طریق عادی مهار  یوهشکتاب هزار و یک قطره را اختصاص به  29 قطره ،سالی خشک
صفحه برای  0یم که کارشناسان به آن طرح اشکاالت خود را در در یک سال قرارداد سالی خشک

صفحه قسمت اول پاسخ به شبهات متخصصین بیان  99در  33 قطرهما ارسال نمودند که در 
 تمامی بهباقی نماند، باز  سالی خشکبرای مهار  یا بهانهعذر و  گونه هیچگردیده است تا جای 

 سالی خشکرواج  واسطه بهدشمن  وضعیت کنونی: در نمایم میدوستداران انقالب عرض 
پروراند و ما از آن  و این چیزی است که دشمن در سر می باشد میدر صدد براندازی نظام 

که دیگر  رسد میاقدام ننماییم کار بجایی  سالی خشکبرای رفع  سریعاا غافل هستیم و اگر ما 
دشمن بعد مرگ سهراب است،  توان کار چندانی انجام داد که در آن صورت نوش دارو نمی
زمانی که آمریکا و شوروی دو  تکرار نماید،ایران مدل براندازی شوروی را در  خواهد می

قدرت بعد از جنگ جهانی دوم وارد جنگ سرد شدند، شوروی نتوانست مشکل اقتصادی مردم 
خود را حل نماید و کشاورزی آنان ویران شد تا جایی که مردم برای نان خود دچار مشکل شدند، از 

زندگی  سرشار از  طرفی مردم شوروی که شاهد اقتصاد خراب بودند هالیوود و سینمای غربی
هایی را شروع  گذاشت، مردم شوروی جنبش شادی مردم غرب را برای مردم شوروی به نمایش می

در داخل شوروی علیه گورباچف کودتا شد و آن شد که همه میدانیم و شوروی به  بعدازآننمودند و 
و بوده ایران  یهتجز همه میدانیم که دشمن از ابتدا در پی کشور تجزیه شد و  19

 ها استانو ایجاد جنگ بین  سالی خشکرواج  واسطه بهخواهد بود ولی این امر را 
دنبال ایران دنبال نموده است و مدل پیاده شده در شوروی را به نحوی دیگر در 
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شکل دهد و با ایران دشمن در پی این است که وضعیت مشابه شوروی سابق را در  نماید، می
را نیز ... یعنی مشکل اقتصادی و رواج فساد ایران نمود  مدلی که شوروی را دچار فروپاشی

سیستمی و حقوقهای نجومی و ایجاد نارضایتی در بین مردم و از طرفی پایین آمدن درآمد مردم و 
 بعدازآندست مردم فراهم آورد و  نارضایتی بین قشر پایین ینهزماز طرفی گرانی و ... 

راهکار ما مهار  ،گردد میآنان فروپاشی تکمیل  یدهعقو به  گردد میاعتراضات زیاد 
دیگر را از  های بحراناست که بحراِن اقتصاد و بسیاری از  سالی خشکسریع 

جایی برای اعتراض  بعدازآندهد و  و تا حدود بسیاری اوضاع را سامان می نماید اساس حل می
در  متأسفانهاست  شده دادهمردم جواب عقالنی و درست  حق به مطالبهماند و  باقی نمی

 حق بهمردم لیدارهای ناحق دارد و آنان مطالبات  حق بهوضعیت موجود مطالبات 
 کنند میمردم را با هدایت و مدیریت به سمت براندازی نظام و اغتشاشات هدایت 

جریان برانداز  بازهم 31ماه  که شاهد بودیم بعد از جریان اعتراضات و اغتشاشات مردم در دی
 بسا چهتفاوتی نکرده و زمان ، از طرفی اوضاع اقتصادی نیز با آن اند دادهاعتراضات را ادامه 

با نگاهی کوتاه به بازار ارز و  توان میشده است که  تر وخیممشکالت اقتصادی از وضعیت قبل هم 
 دالر و ریال و قیمت کاالها این امور را تصدیق نمود.

وقتی وضعیت ما بجایی رسیده باشد که  هرهای مختلف:در ش سالی خشک: 2
لذا تنها چند نمونه را اشاره  معلوم است سالی خشکوضعیت 149شتر باشیم  واردکننده

با بیست هزار هکتار وسعت در « گمیشان»المللی  شده، تاالب بین رود خشک زاینده -نماییم می
 94شده و حداکثر  ارومیه خشکدرصد از دریاچه  24شده،  شمال غربی استان گلستان خشک

های ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز تأثیر ملموسی نداشته است،  آن باقی مانده است و پروژه درصد
دشت کشور در اثر شدت  655متر رسیده است،  655به بیش از  ها چاهعمق 

% رسیده 69% به 29در حال فرو رفتن است و تعداد روستاییان از  سالی خشک
نظیر بوده  سال گذشته بی 27گرمی هوا و عدم نزوالت آسمانی در  ضعیتواست 

 کشاورزی دیم نیز دچار بحران گردیده، است، 
ً
ها نیز در حال  و مراتع و جنگل ها باغبعضا

 خشک شدن است.
 سالی خشکهجوم شاید بتوان با اطمینان گفت که  در کشور: سالی خشک سابقه: 7

شاه مردم  در اواخر دوره ناصرالدین ،باشد می بارتر زیانتر و  از هجوم قوم مغول وحشتناک
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در کشور رخ  بارانیی و کم باران چند سال بی واسطه بهدرگیر قحطی بزرگی بودند که ایران 
عبدالله مستوفی: بعد از  .بود ها سالومیر، مهاجرت، نزاع و شورش از آثار قحطی این  مرگ .داد

روی  سالی خشککشاورزی، عوارض  ایدرزمینهزرع کاهش شدید نزوالت جوی و نبود کشت و 
مشکل  هم آنمردم برای تهیه نگرانی و کمیابی خواربار و مواد غذایی نمود پیدا کرد و حتی 

که لقمه نانی بر سر سفره  کرد و مردم برای این روز ترقی پیدا می . قیمت نان روزبهپیدا کردند
این روند باعث افزایش اعتراض عمومی شد و خانواده خود بگذارند مشکالت فراوانی داشتند. 

در پی کمیابی نان، سوداگرانی پیدا  .ای سرودند های زننده نشینان در مذمت شاه، تصنیف پایتخت
آن کس که گذاشتند.  شدند که غالت، خواربار و نان را به قیمت گزاف در اختیار مردم می

ادی تهیه کند، اما آن کسی توانست نان را به پانزده برابر قیمت ع تمکنی داشت می
ها بماند و آخر  ها در صف نانوایی که آهی در بساط نداشت مجبور بود ساعت

کرد و  بیداد میایران گرانی و کمبود مواد غذایی در  .خالی به خانه بازگردد دست هم
ای نداشتند و مجبور شدند از روسیه کمک بگیرند. این همسایه شمالی هم به  مردان چاره دولت

نارضایتی افزایش یافت و  .کر سود خود بود. آرد روسی چندان کمکی به بهبود اوضاع نکردف
ای در برخی شهرها مثل اصفهان، بوشهر و قزوین رخ داد.  های پراکنده شورش

گشتند و هر  توانستند نان تهیه کنند در کوچه و خیابان می گرسنگانی که نمی
خوردند. حتی  دند برای رفع گرسنگی میکر  موجود چهارپایی زنده یا مرده پیدا می

امنیت از  .است ذکرشدههایی  هایی هم از بچه دزدی و قتل کودکان نمونه در گزارش
خبرهایی از دزدیدن شهرها رخت بر بسته بود. زنان شهامت بیرون آمدن از خانه را نداشتند. 

ذل با رسید که ارا های برخی از شهرها به گوش می ها و خیابان زنان در کوچه
 دریکی .خوردند کشتند و گوشتشان را می ها را می نیرنگ و به بهانه دادن نان، زن

 شاه قیام کردند و درگیری ایجاد شد. هزار زن علیه ناصرالدین 2از جریانات 
بردند.  ای افتاده بودند و در حال احتضار به سر می های شهرها پر بود از مردمانی که در گوشه کوچه
هایی که بدن نیم خورده آنان در اطراف افتاده بود. جالب اینجاست  های کشور پر بود از جنازه جاده
حضرت همایونی آزرده نشود  که خاطر مبارک اعلی اطرافیان شاه برای اینکه 

دادند و از وفور نعمت و کافی بودن  های غیرواقع به سلطان صاحبقران می شگزار 
رو کرد و  بال و بیماری کشور را با بحران روبهگفتند.  مواد غذایی و غالت در کشور می

ها هم در یک کاسه  برد. دست کالنتران و اوباش محله نمی جایی بهاعتراض مردم هم گویی ره 
ها  مشکالت هولناکی به وجود آورد. تقریباا تمام چشمهایران ب قحطی در جنو 1311بود. سال 
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خشک شد، محصوالت کشاورزی از بین رفت، نان نایاب شد؛ بنابراین بازارها بسته شد و تعداد 
% ایرانیان بر 45یازده میلیون نفر یعنی  1698 سالی خشکدر  - .باختند جانزیادی 

 سپردند. جانو صدمات آن  سالی خشکاثر 
مگر اینکه  جمعیت را زیاد نماییم توانیم نمیما  :آببا  های بحرانرتباط تمامی : ا8

قبل از آن کشاورزی را درست نموده باشیم و برای مردم غذا تهیه نموده باشیم با وضعیت پیش رو 
 آباصلی اقتصاد و اشتغال  یهپاما در تأمین غذای جمعیت موجود هم با مشکل مواجه هستیم. 

 الزمهوساز: و  بازگشت اقتصاد به یکی از این سه است صنعت، کشاورزی، ساخت چراکهاست، 
نباشد تمامی امور اقتصادی دچار مشکل  آبزمانی که و  باشد می آباز نیز  اموررونق این 

در صورت نبود  چراکه بستگی دارد آبآلودگی هوا نیز به مشکل ریز گردها و  .شوند می
زدایی معنایی ندارد.  بیابان آبنمودن مشکل  برطرفو بدون  ندک میزایی شدت پیدا  بیابان آب

. باشد میروستاها  سالی خشکمشکل ازدحام جمعیت در شهرها نیز به علت 
وام بگیرند و  ها بانکند از هست مردم به علت فقر مجبور چراکه است آبمشکل ربا نیز از 

. اند آوردهتوانند ثروت حالل تولید نمایند روی به گرفتن ربا از مردم  نیز به علت اینکه نمی ها بانک
نباشد اقتصاد خراب  آب، زمانی که گردد میبر  آبمشکل فرهنگ و اغتشاشات نیز به 

، از طرفی وقتی اقتصاد خراب باشد و فقر زنند میو در آن صورت مردم به اعتراض دست  شود می
مشکل زلزله نیز به کشاند.  دینی می را به کفر و بیانسان طبق روایت فقر  عمومی شود،

موجب سفت شدن زمین است و  سالی خشکگوید:  علم می: گردد میبر  سالی خشک
دهد،  بخارات زمین از زمین خارج نگردد و در این صورت زلزله رخ می شود میسفتی زمین موجب 

، مشکل اقتصادی فقر میاورد، فقر فحشا کند میاقتصاد را ویران  سالی خشک گوید: دین می
و ها را به همراه دارد:  تمامی بدبختی سالی خشکمیاورد، فحشا زلزله میاورد و در نگاه قرآنی 

وقتی  شود مینباشد اقتصاد ویران  آبوقتی - 94سوره انبیاء آیه  جعلنا من الماء کل شیء حی
از طرفی اقتصاِد ویران ، شود میآشوب و اغتشاش کشیده اقتصاد ویران شدن جامعه به 

خوار و ربوی در جنگ  حرام جامعهنماید و  خواری را در جامعه بازمی اسباب حرام
نباشد  آب، از طرفی وقتی باشد نمیو دعا در آن جامعه مستجاب  شود میباخدا 

میرد، لذا بدون مهار  و حتی خاک حاصلخیز نیز می رود میتمامی آبادانیها از بین 
 .شود نمیهیچ بحرانی حل  سالی خشک
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تمامی راهکارهایی : سالی خشکشدن  برطرف: راهکارهای مختلف در رابطه با 9
باید ما را از این وضعیت نجات داده  تاکنونداشت  ای یدهفااگر  چراکهفایده است  که میگویند بی

  یما نمودهو اثبات  یما نمودهکالن را نقد  تمامی ُنه راهکاربود، 
ً
امید بیجا و از  تماما

 دریا و مدیریت منابع... آبمانند بارور کردن ابرها و انتقال  استزمان دست دادن 
بنده سه پیشنهاد برای مشکل  :آبرفت از بحران  راهکار برای برون ارائه: 15
حتی از طریق  یما نمودهیک مورد آن اشاره شده است و اثبات  33و  29دارم در قطره  سالی خشک
گوید راه دیگری  را مهار نمود هر آن کس که می سالی خشکدر ظرف یک سال  توان میعادی 

 وجود دارد یا دست بکار شود و یا بیان کند تا بتوانیم نقد نماییم.
یا کننده هستیم،  این سؤالی است که ما هم منتظر جواب قانع ؟آورند نمی آب: چرا 11

 توانیم. لزوم دارد و می یما کردهکه اثبات  توانیم نمیمیگویند لزومی ندارد یا اینکه 
منفی است ما به اندازه  بیرون برده است؟ جواب سالی خشکما را از  ها باران آیا :16

 اندک دو مقوله است بارانبا  سالی خشکشدن  رطرفبو  یما نداشتهنیاز کنونی کشور نیز نزوالت 
گاه نمایید و  باید انجام داد؟ کار چه: 13 را  چیز یک جا همههمه باهم در همه را آ

 92.11.19 بخواهیم یا مشکل را حل نمایید یا گوش دهید تا مشکل حل شود.

 کنترل دالر چیست؟ حل راهدالر چیست؟  ندهیآ؟ رود میچرا قیمت دالر باال  92 قطره
92.11.65 

توانند تعهدات  نیز نمی ها بانکراهکاری جدی برای حمایت از تولید داخلی نداریم،  مقدمه:
 آورند یمخود به مردم را پاسخگو باشند از طرفی مردم برای تجارت و کسب کار روی به واردات 

و این بدان  کند میو از طرفی ریال و پول ملی سقوط  رود میاردات دالر الزم دارد، لذا دالر باال و 
و فقر تمامی مشکالت  شوند میمعناست که ایرانی فقیر شده است و دشمنان ما ثروتمندتر 

اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را به دنبال دارد، از طرفی باال رفتن قیمت دالر را باید بانک 
دالر را به قیمت معقول برساند ولی از طرفی نفوذ دشمن با اشباع بازار  تواند میمرکزی کنترل کند و 

هاست مانع کنترل بازار دالر  و افرادی که پایین آمدن دالر به ضرر آنایران های  در اقتصاد و بانک
و  ها بانکای باال بردن دالر توسط باال رفتن دالر در بازار آزاد دلیل موجهی است بر  چراکه شود می

ربوی بودن از جنگ باخدا ابایی ندارند از باال رفتن قیمت دالر  واسطه هبهاست  که سال ها بانک
 ها آنناخشنود و در پی کنترل آن هستند ولی در باطن باال بودن دالر برای  ظاهر بهکه  اگرچه
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و عدم توانایی در  زنند میمنفعتی سرشار دارد و از این طریق سود سرشاری را از جیب مردم به جیب 
 304از طریق فروش نفت  تنها نه، بله دولت روزاکنند میرا به این وسیله جبران  بانکداری موفق

قیمت  تومان 1444و این پول را باید به ریال تبدیل نماید و اگر تنها  کند میمیلیون دالر دریافت 
بیشتر کسب درآمد کرده  تومانمیلیارد  304بیشتر  توماناز این هزار  تنها نهباالتر باشد روزا دالر

و در پرداخت یارانه به مردم  شود می دولتدالر باالتر باشد سود بیشتری نصیب  هرچقدراست پس 
مشکل کمتری دارد، حال سؤال ما این است که اگر واقعاا چنین نیست، چرا دالر را در قیمت 

ندگی مردم نیست؟ آیا کنند؟ آیا باال رفتن دالر فشار مضاعف بر تمامی ز  مطلوب خود کنترل نمی
دست دارد و باید به هر طریقی دالر را به ریال  درایران ترین دالر را در  این دولت نیست که بیش

توانند دالر یک هفته از  تبدیل نماید و هر چه دالر باالتر باشد به نفع اوست؟ آیا واقعاا دولت نمی
 9د تا قیمت دالر پایین بیاید؟ آیا با تزریق روزانه دریافتی نفت را در بازار وارد کرده و بازار را اشباع کن

مردم و ... باید دالر  یارانهصعود دالر را کنترل نمود؟ آیا برای تأمین  توان میمیلیون دالر در بازار ارز 
یارانه به  عنوان بهرا باال برد و به مردم دالر باال فروخت و از طرفی مقداری از سود دالر را دوباره 

جامعه است؟ ما منتظر جواب  ادارهروشی درست برای  ،خت نمود؟ آیا این روشمردم پردا
بعد از این اما  اند نداشتهمردان به این امر توجه  دولت تاکنون کنیم میکننده هستیم و فرض  قانع

نیست و باال بودن قیمت دالر برای ما قابل  یا مسامحه گونه هیچنوشته دیگر جای 
و یا  کنند میمانند اینکه افراد سود جو این کار را  ها گفتهتوجیه نیست و تمامی 

قبول  اینکه باال بودن دالر دلیل روانی دارد و یا حباب است و ... برای ما غیرقابل
ما راهکار ارائه دادیم و عدم عمل نمودن به این راهکار به معنای این است که  چراکه است

و از این طریق  هستندضی به باال بودن دالر را صاحبان کالن دالر در کشور که دولت است
پیرامون کنترل دالر چیزی جز ظاهر  ها گفتهها و  سود سرشار به دست میاورد و تمامی ناراحتی

 باطن چیز دیگری است.و  باشد نمیقضیه 
 سال گذشته 45در ایران در  الرروند رشد د  یخچهتار  – 1

قیمت  سال
دالر به 
 تومان

مقدار 
درصد 

افزایش 
 قیمت

زمان مقدار 
 شده سپری

 نتیجه:
 39قیمت دالر در عرض  – 1

 57برابر سال  495سال گذشته 
 شده است
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92 14 
 تومان

بار دو برابر  9قیمت دالر  -3  
و در آستانه  شدن را شاهد بوده

است یعنی  قرارگرفته تومان 9134
تقریباا هر چهار سال قیمت دو برابر قبل 

 .شود می
طبق روال گذشته قیمت دالر  -9
هش بعدی که در عرض سه الی در ج

چهار سال آینده شاهد خواهیم بود به 
، شاید روند رسد می تومان 14.304مرز 

 سرعت هم بگیرد.
قیمت دالر طبق نمودارها  -0

 تومانبه باالی صد هزار  راحتی به
خواهد رسید، چیزی که از نمودارها به 
دست میاید بسیار عجیب است بهتر 

 است خودتان حساب کنید.
روند رو به رشد دالر طبق  -9

الگوی گذشته نیست بلکه روند 
باال رفتن قیمت سرعت بیشتری 

و دلیل آن رکود و  پیدا خواهد کرد
تورم عجیبی است که در پیش است و 

 سالی خشکاین تورم و رکود با وضعیت 
 کنترل نیست. فعلی قابل

93 34 
 تومان

 سال 3در عرض  برابر 3

13 09 
 تومان

3.39 
 برابر

 سال 9در عرض 

11 33 
 تومان

 سال 0در عرض  برابر 3.3

23 114 
 تومان

 سال 1در عرض  برابر 1.1

29 000 
 تومان

 سال 9در عرض  برابر 3.0

23 119 
 تومان

 سال 0در عرض  برابر 1.1

13 1144 
 تومان

 سال 14در عرض  برابر 1.9

31 1944 
 تومان

 سال 3 در عرض برابر 1.9

31 0344 
 تومان

 سال 9در عرض  برابر 9.3

واضح است که کشور ما  باال رفتن قیمت دالر چه تأثیری بر معاش مردم دارد؟ – 6
را برای مردم فراهم کند و با این حداکثری اشتغال  ینهزمکشوری وارد کننده است و دولت نتوانسته 

را نیز  ایمانشویم که حتی مجبور هستیم غذ میکننده  تبدیل به کشوری مصرفزمان روال به مرور 
باال بودن قیمت دالر بر تمامی اقشار جامعه از خارج وارد نماییم، لذا آنچه مشهود است 

با نگاهی به لیست واردات از  چراکه، اند یدهنددالر را  تاکنونگذارد حتی آنان که  تأثیر می
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واسطه یا  تمامی افراد جامعه بی شویم که محصوالت کشاورزی تا صنعتی و ... متوجه می
با دالر خریده شده  تماماا ، برنج هندی و تایلندی و قند و شکر و ... باواسطه با دالر سروکاردارند

و این بدان معنا است که باال رفتن قیمت دالر بر تمامی اقشار جامعه تأثیر  گردد میوارد ایران و به 
 مردم ارتباط دارد. سفرهداشته و مستقیماا با 

 د؟نبر  چرا دالر را باال می– 3
 فراهم آمدن سود بیشتر برای اصحاب دالردلیل باال بردن دالر معلوم است - 1
باشند احتیاج دارند ریال را به دالر ایران زمانی که مردم به فکر مهاجرت از  -6 

، اما دلیل اینکه مردم دشو میتبدیل کنند و هجوم مردم به بازار دالر دلیل باال رفتن دالر 
 طلبد. به فکر مهاجرت هستند بحثی دیگر را می

المللی  زمانی که سود در واردات باشد مردم احتیاج دارند برای دادوستد بین – 9 
ریال را به دالر تبدیل کنند پس رکود بازار داخلی و رونق واردات دلیل بر افزایش 

 طلبد. خلی چنین است بحثی دیگر میو چرا بازار راکد است و تولید دادالر است 
زمانی که دولت کسری بودجه داشته باشد بعضی از افراد وابسته درون  – 0 

که  شود میدالر را در بازار آزاد افزایش دهند و این امر موجب  کنند میدولت تالش 
 لذا در بازار آزاد دالر بانک مرکزی برای افزایش دالر دولتی توجیه موجهی داشته باشد،

دهند و از این طریق به کسب  با این توجیه دالر دولتی را افزایش می بعدازآندهند و  را افزایش می
حال اگر تفاوت دالر  کند میمیلیون دالر به بازار تزریق  9بانک روزانه  اکنون همپردازند،  درآمد می

کاری نصیب  گونه هیچسود بدون  تومانمیلیارد  9باشد یعنی روزانه  تومانآزاد و دولتی هزار 
را حل نماید یعنی افراد   ها بانکتا حدودی مشکل ورشکستگی  تواند میو این سود سرشار  گردد می

دولت نمایند، بله  کارایی خود در تولید و اشتغال را با گران کردن دالر تأمین می عدمنفوذی  دولت 
ردم گوش ندادند و از تذکر داده بود افراد از دریافت یارانه انصراف دهند حال که م

طرفی شب پرداخت یارانه شب عزای دولت است لذا از طریق گرانی دالر، دالر را 
با  ، لذاشود میفروشند و از این طریق پول یارانه از جیب مردم تأمین  به مردم می

میلیون  9باشد و بانک روزانه  توماناین حساب که اگر تفاوت قیمت دالر دولتی و آزاد تنها هزار 
فقط از طریق این تزریق  تومانمیلیارد  194دالر در بازار تزریق کند با این حساب بانک ماهیانه 

، حال سؤال دیگری مطرح آورد یمپول از جیب مردم به جیب میزند و سود بیشتری به دست 
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 14فروش داریم اگر قیمت هر بشکه را  میلیون بشکه نفت 0و آن اینکه ما روزانه تقریباا  شود می
میلیون دالر در روز، سؤال این است که دولت این پول را چگونه در  304 شود میالر حساب کنیم، د 

 تومان؟ باید دالر تبدیل به ریال شود، واضح است تنها از طریق همین هزار کند میخرج ایران 
 تر گراندالر باالتر به فروش برسد سود بیشتری کرده است پس به نفع دولت است که دالر  هرچقدر

 تومانمیلیارد  645شود دولت روزانه  تر گران تومان 1.555دالر ایران اگر در باشد، 
به دست آورده است و لذا از این طریق  یا دادهسود بیشتر بدون هیچ کار انجام 

نیز معلوم  ها بانکوضعیت دالر را فروخته است،  بار یکنفت را فروخته و  بار یکدولت 
ه است صرف بهبانکی نیز مقرون  ازنظراست که در بازپرداخت پول مردم دچار مشکل هستند پس 

دالر را با قیمت باالتر به مردم بفروشند و از این  ها بانکدالر را در بازار آزاد افزایش دهند و بعد 
ند، این تنها در مورد فروش سود به جیب بزنند و بعد مقداری از این ورشکستی خود را جبران نمای

زده  ها را نیز اضافه کنیم بهت نفت بود حال اگر به این جریان فروش گاز و فوالد و سایر خام فروشی
که از این گرانی سود  باشند میشویم، لذا اجماالا یکی از دالیل گرانی دالر افراد نفوذی دولت  می

دانیم چرا  دهند و بعد میگویند نمی زایش می، بله دالر را در بازار آزاد افکنند میسرشار نصیب خود 
بسیاری است که  های راهفروشند و  دالر باال رفت و بعد به این بهانه خودشان نیز دالر را گران می

از کار  یا گوشهتوانند دالر را در بازار افزایش دهند وجود دارد و این تازه  نامحسوس می صورت به
ها ناتوانی خود در امر تولید و اشتغال را  د نفوذی دولت از آن راهاست بماند سایر امور دیگری که افرا

جهت نبود تأکیدات  ، بیدانند نمیکشند و مردم  اقتصادی از جیب مردم بیرون می یها شعبدهبا 
رهبر انقالب دامت برکاته در امر نفوذ و اقتصاد اسالمی، بله ما غافل شدیم و دشمن با تالش مدام 

 ب ضربه میزند.جان به حق یا چهرهبا نفوذ نمود و به ما 
دهندگان دالر افراد  افزایش ترین مهمزمان در این  -1 برد؟ چه کسی دالر را باال می – 4

و  رود میاند لذا گاهی اوقات غیر عمدی دالر باال  نفوذی در دولت هستند که در امر اقتصاد ناتوان
نفوذی داریم نفوذ  یا هستهبرند، تصور نکنید ما فقط در انرژی  گاهی اوقات عمدی دالر را باال می

که بارها بحث نفوذ در بیانات رهبر انقالب مطرح  باشد میدر بانک داری و اقتصاد بسیار مهم 
ب در آوردن انقال زانو بهها برای  و دولت ها بانکافراد نفوذی وابسته در گردیده است، 

 قیمت دالر را باال می
ً
برند و این یعنی پایین آمدن ارزش پول ملی، از  اسالمی دائما

شده است و این بدان معنی است که  تر گرانبرابر دالر  555 تاکنوناول انقالب 
 555به اندازه  57در سال  تومانشده است یعنی هزار  تر ارزشبرابر کم  555ریال 
اگر نگوییم بیشتر از این است، به عقیده بنده  داشته استارزش زمان در این  تومانهزار 
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که دولت  نباشد درحالی گونه اینها در گران شدن دالر نقش اصلی را دارند و چرا  افراد نفوذی دولت
اصلی دالر در دست دولت  ینهخز و گرانی دالر به نفع اوست و امروز  باشد میصاحب دالر  ترین بزرگ

فروش نیز از  برد و البته چند دالل خرده د دولت است که سود اصلی را میاست و اگر دالر باال برو
 حقیقتاا پشت پرده این داستان  -3خورد،  بر نمی جایی بهگیرند که  گل آلود نیز ماهی می آباین 

دشمنان یهودی هستند که بازار اصلی پول و بانک در دستان آنان است و خیلی راحت دالر را 
خرند  فروشند و ریال می دالر را به ما می وقت آن کند میال ارزش کمتری پیدا دهند و ری افزایش می

یعنی در حقیقت چندین منفعت  کنند میخرند و با قیمت باالتر صادر  و با ریال اجناس را از ما می
 برند. می

 شود میبا باال رفتن دالر اختالف طبقاتی زیاد  باال رفتن دالر به نفع چه کسی است؟ – 5
، آنکه دالر دارد ثروتمند و آنکه رنگ دالر را هم ندیده فقیرتر شود می تر یغنو فقیر فقیرتر و غنی 

که امروز دالر را در دست دارد دولت  یا طبقه ترین بزرگو همه میدانیم که  شود می
 هرحال بهو  کند میو دالر دریافت  صادرات نفت و گاز و ... را دارد ترین بزرگاست که 

فروش وجود  غیراز بهدهد آیا راهی  الر را تبدیل به ریال کند و چگونه این تبدیل را انجام میباید د 
 دارد؟
راهکارهای جاری برای  -1اند؟  کردهکار  چهتا حاال برای مقابله با افزایش دالر  -2

و لذا در آینده نیز نتیجه نخواهد داد، باید  کنترل دالر در آینده همان راهکارهای قبل است
لذا  شود میرویکردها را عوض نمود، طبق الگوها تقریباا هر چهار سال قیمت دالر دو برابر  سریعاا 

امور اصالح گردد که البته بسیاری از  سریعاا است مگر اینکه  تومانجهش بعدی دالر ده هزار 
برای کنترل دالر چند نفر  -3خواهند امور اصالح شود و مانع هستند.  ها اصالا نمی نفوذی
سؤال این است آیا چند نفر که در گوشه خیابان هستند  ،شوند میخیابان گرفته  گوشهدالل 

دستگیر شدند آیا مشکل قیمت  ها آنتوانند چنین چالش عظیم اقتصادی ایجاد کنند؟ خوب  می
میگویند حباب است، مشکل  – 9مقصر نیستند  ها آندالر مرتفع شد؟ نه مشکل حل نشد پس 

دانید گفتیم، مشکل دالر نه حباب است و نه روانی بلکه  کنید اگر نمی ، اشتباه میو ... روانی دارد
ویران گردد و البته صاحبان دالر در ظاهر گریان و در ایران عملکردی حساب شده است تا اقتصاد 

 ند.هست باطن دل شاد
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دلیل گرانی دالر، رکود و  -1کرد؟ توان میبرای جلوگیری از افزایش دالر چه  –7
 سالی خشکهمه به  ها اینو عدم موفقیت در تولید داخلی و خام فروشی است که  گرانی

و لذا واردات بیشتر  شود میاز گذشته  تر فلجبیشتر شود اقتصاد  سالی خشکهر چه  -3گردد. بازمی
اگر  -3و تقاضای دالر بیشتر و قیمت دالر باالتر و ریال ارزش کمتری خواهد داشت.  شود می

 
ً
اردات نیز و ، برای غذا و ... مجبور به واردات بیشتر هستیم نشود برطرف سالی کخش سریعا

 -9.رود میو... لذا دالر با شدت بیشتری باال  کند میدالر الزم دارد، از طرفی قیمت نفت سقوط 
 سالی خشکاگر راهکار برای  -0. است سالی خشکتنها راه مهار دالر مهار سریع 

که البته میدانیم هیچ راهکاری ندارید و اگر راهکار ندارید گوش دهید تا  دارید ارائه دهید
 شد. برطرف سالی خشک

ها در نگاه  جدید که آن هزار تومانی های عدد یک بر روی هزار تومانی -1 چند نکته:
 تومانهزار  14دهد که دالر به  اول مانند ده هزار تومانی است به ذهن این مطلب را هشدار می

، همچنین مطلبی بر روی پول ملی سابقه نداشته است و در اینجا بحثی دیگر است که درس می
شود روند  برطرف سالی خشکاگر  -3ارزش پول نسبت به گذشته چقدر پایین آمده است؟ 

آتشی  دالر -9.کند میو دالر سقوط  کند میو ریال ارزش پیدا  شود میافزایش دالر معکوس 
خواهیم این آتش را کنترل کرده و خاموش  ، اگر میشود می رترو  شعله آباست که با نبود 

 92.11.65 شود. رسانی آب سریعاا کنیم باید 

چگونگی مبارزه با تورم و افرایش قیمت دالر و مبارزه با باال رفتن قیمت  97 قطره
 قسمت اول ها در بازار سکه، مساوی سازی حقوق کارگر با تورم و ثبات قیمت

97.5.5 

چگونگی مبارزه با تورم و افرایش قیمت دالر و مبارزه با باال رفتن قیمت سکه، مساوی سازی حقوق 
 باشد میبانکداری اسالمی  جزوهها در بازار؟ این نوشتار قسمتی از  کارگر با تورم و ثبات قیمت

باشیم تمامی راهکارهای  در جنگ اقتصادی می حقیقتاا در شرایط کنونی اقتصادی که – 1
که اگر راهکارهای گذشته ارزشمند بودند  باشد میبخش  گذشته برای اقتصاد فاقد ارزش نجات

اکنون در چنین وضعیتی نبودیم و لذا اگرچه که رئیس بانک مرکزی تغییر نمود اما درروند  هم
د تورم و رکود بازار تغییری حاصل نشد بلکه افزایش دالر و سقوط ریال و باال رفتن قیمت سکه و رش

گردید، حتی اگر تمامی دولت تغییر کند نیز توفیقی حاصل  تر یبحراندر این ابتدای امر وضعیت 



 151 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

نمایند و راهکار  دیگر نیز مانند کارشناسان و مسئولین کنونی عمل می چراکه کارشناسان   شود نمی
خواهند انجام دهند افراد کنونی انجام داده و نتیجه  بخشی ندارند هر آنچه دیگران می عملی نجات

کرد درروییک رویکرد رادارند و تنها  تماماا ، مسئولین کشور ازلحاظ عملکرد بینیم میهمان است که 
 سالی خشکما  جامعه های بحرانسیاسی با یکدیگر تفاوت دارند، مشکل اصلی و اساسی تمامی 

بخش  و یا اینکه راهکار نجات دانند نمیمسئولین و رؤسای اجرایی یا این مسئله را  متأسفانهاست و 
مختلف از کتاب هزار و  یها قطرهدر دست ندارند که در  سالی خشکبرای بیرون رفت از بحران 

خواهیم یک راهکار عملی و  در این وضعیت بحرانی می -3.یما دادهیک قطره این مطلب را توضیح 
ای بیرون رفت از تورم و افزایش قیمت دالر و کنترل قیمت سکه و جلوگیری از بخش بر  نجات

هجوم مردم به با بازار دالر و سکه و طال و جلوگیری از سقوط ریال ارائه دهیم که این راهکار 
شده و اگر مسئولین  اختصار نوشته گردد، این متن بهایران منشأ تحوالت اقتصادی در  تواند می

که با حضور کارشناسان برقرار  یا جلسهتوانیم در  ضیحات بیشتری را بخواهند میبانک مرکزی تو
این راهکار عملی نشود فعالا  سریعاا اگر  کنیم میابعاد دیگر طرح را ارائه دهیم، و اعالم  شود می

میلیون تومانی قرار دارد و این روند  9هزارتومانی و سکه در جهش  34دالر در جهش 
این راهکار کنترل همیشگی تورم، جلوگیری از افزایش  از نتایج عمل به -9 باشد میکنترل  غیرقابل

دالر، جلوگیری از سقوط ریال، جلوگیری از افزایش قیمت طال و سکه حتی اگر قیمت جهانی طال 
افزایش یابد، باال رفتن ارزش پول ملی، پایین آمدن ارزش دالر در برابر ریال، باال رفتن ارزش مزد 

دون افزایش دستمزد کارگر و ایجاد آرامش در بین مردم و جلوگیری از هجوم مردم به خرید کارگر ب
ازآن ثبات اقتصادی و آرامش و  ، پسباشد میبحران زمان سکه و طال و اجناس دیگر حتی در 

های گذشته در بین مردم مبادالت  مقدمه: در زمان - 0.گردد میرونق تجارت در بین مردم آشکار 
طال و نقره در عوض کاال بود و چیزی به نام پول کاغذی وجود  سکهکاال به کاال و  مبادله یهپابر 

طال و نقره لذا اگر ارزش  یها سکهنداشت و لذا آنچه در دست مردم وجود داشت یا کاال بود و یا 
ظاهر  گشت اما با دالیلی به رفت آنچه در دست مردم بود ارزشش بیشتر می طال و نقره باال می

ها اقدام به چاپ اسکناس کرده و طال و نقره را از دست مردم  رست اما خیانت پشت پرده دولتد
کردند اما  ونقل طال و نقره عنوان می خارج نمودند، در ابتدا اگرچه دلیل اصلی را مشکل بودن حمل

پول  ها جمع کردند و طال و نقره را از میان ملت یها سکهها  در پشت پرده چیز دیگری بود دولت
کاغذی را در میان مردم رواج دادند و در ابتدا برای هر پول ارزش مشخصی از طال و نقره قراردادند 
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شده طال و نقره ذخیره کنند پول بدون پشتوانه چاپ  چاپ های پولو در ادامه بدون این اینکه برای 
مردم را به بردگی ها با رواج پول بدون پشتوانه در حقیقت  کرده و از این طریق در حقیقت دولت

کشیده و پول و زحمات مردم را به جیب زدند و هرگاه که به مشکل مالی برخورد نمودند پول چاپ 
شده که پول نام  ها نیز بدون اینکه در جریان این روال باشند برای کاغذهای رنگ نمودند و ملت

ارزشی ندارد بلکه  خود هیچ خودی که پول کاغذی به داشت ارزش طال و نقره قراردادند درحالی
و اگر پشتوانه نداشته باشند ارزش هر قطعه اسکناس  باشد میآن  نقرهطال و  پشتوانهارزش پول به 

ها پول بدون پشتوانه چاپ کردند و مردم برای این  ، دولتباشد مییک برگه کاغذ باطله  اندازه به
حدهای پولی با یکدیگر همین کاغذهای رنگی ارزش طال و نقره قراردادند و دلیل اصلی اختالف وا

ها باید پاسخ دهند این است که چه مقدار پول  سؤال اصلی که تمامی حکومت - 9مطلب است. 
طال  یرهذخشده  طال دارید؟ اگر تمامی کشورها به مقدار پول چاپ یرهذخو چه مقدار  یدا کردهچاپ 

دالر و  1ریال برابر با  1عنی ی باشد میها باهم یکی  داشته باشند در این صورت واحد تمامی پول
اما اگر این نسبت رعایت نشده باشد به  باشد مییوان و ...  1لیر و برابر  1برابر  ویور  1برابر با 

توجیهی ندارد  حقیقتاا مقداری که نسبت رعایت نشده آن پول از ارزش کمتری برخوردار است، لذا 
اینکه کشورها پول بدون پشتوانه چاپ کرده  که تمامی واحدهای پولی با یکدیگر برابر نباشند مگر

 یرهذخشده و  ها مقدار پول چاپ باشند لذا حل مشکل اقتصاد جهانی در این است که تمامی دولت
کنند چراکه این سؤال در  کشورها چنین کاری نمی گاه هیچارزی خود را اعالم نمایند ولی بدانید 

اسرار هر کشور است که پاسخ به این سؤال مقدار  ینتر  محرمانهو  ینتر  حساسحقیقت سؤال از 
 ها تودهفهمند علت فقر  و همه می کند میهای کالن حکومتی را آشکار  برداری ها و کاله دزدی

پولی خود را اعالم نکنند اما ما از طرق  یها پشتوانهها  ، البته اگرچه دولتاند بودهها  حکومت
 سریعاا توانیم  عجیب دیگر اینکه ما می نکتهآوریم و  توانیم این اطالعات را به دست دیگری می

از اینکه در ایران های اقتصادی دنیا را به چالش بکشیم و با اصالح واحد پولی  تمامی سیستم
و محور شدن پول ایران اصالح پولی  -1مبادالت جهانی دالر محور باشد ریال را محور قرار دهیم.

ولی بحث ما این امور  کنیم میدارد که اجماالا اشاره  ییها الزمهالمللی  در معامالت بینایران 
باید: مقدار  سالی خشکانداز برسیم بعد از رفع  خواهیم به این چشم نیست اما باید بدانیم اگر می

تا هر  –جلوی چاپ پول بدون پشتوانه گرفته شود  –طال برابر باشد  یرهذخشده با مقدار  پول چاپ
بدون پشتوانه را از نظام پولی خارج و امحاء نماییم که مباحث  های پولد توانیم بای مقداری که می

اولین راهکار عملی و سرعتی برای رسیدن به اهداف و نتایجی که دربند دوم  -2دیگری دارد. 
شده است: اگر ما یک واحد پول جدید را در سیستم نظام معامالتی کشور وارد نماییم  ترسیم
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 باشد میسید، این واحد پولی جدید پول کاغذی نیست بلکه پول طال تمامی اهداف خواهیم ر  به
اتفاق عالی رقم خواهد خورد.  ها دهکه در این صورت  تومانهزار  344طال به ارزش  سکهیک  مثالا 
چه  باشد میمختلفی در بازار موجود  طالی یها سکهاکنون  اول: ممکن است بگویید هم نکته

طالی جدیدی  سکهولی  باشد نمیموجود در بازار پول  یها سکهفرقی دارد؟ جواب این است که 
: دوم بانک مرکزی نکتهارزش دارد.  توماندویست هزار  مثالا پول است، پولی که  شود میکه وارد 

به همان مقدار پول کاغذی را از مردم دریافت کرده و  کند میپولی طال که وارد بازار  سکههر مقدار 
یک از اهداف  ها را از بین نبرد هیچ را از بین ببرد و اگر پول کند مییافت هایی را که در  باید پول

پولی طال  سکهسوم: این  نکته .شود میتر  شده به دست نخواهد آمد بلکه وضعیت بحرانی ترسیم
طال  تومانهزار  344هزارتومانی باید  344 سکهخود طال باشد یعنی این  اندازه بهباید ارزشش 

ی ساخت هم در نظر گرفته نشود -برای این سکه هزینه دهم میداشته باشد حتی بنده پیشنهاد 
به این معنی  باشد میرایج در مملکت  های پولچراکه این سکه در حقیقت ترازوی سنجش تمامی 

ی و این است در مبادالت ارز  افتد یم% از این سکه و اتفاقی که در اینجا 1دوهزارتومانی یعنی  که
ارزش پول ملی ما ایران یعنی اگر قیمت جهانی طال زیاد شود در  باشد میها این سکه معیار  صرافی

دالر ارزش داشته  34هزارتومانی  344طالی  سکهاگر دیروز این  مثالا یعنی اینکه  شود میزیاد 
تبع آن  و به شود میاست اگر فرضاا قیمت طال دو برابر شود ارزش این سکه در جهان دو برابر 

و  شود میاز تورم جلوگیری  گونه اینو  شود میاسکناسی ما نیز ارزشش دو برابر  های پولتمامی 
نیز رشد کرده و در مقابل آن دیروز ایران بدون اینکه کاری انجام داده باشیم با رشد جهانی طال پول 

و تبع آن پول  دالر 04 شود میدالر بوده ولی امروز با افزایش طال یک سکه  34که یک سکه 
دالر بوده ولی امروز با افزایش قیمت  1 تومانهزار  14تا دیروز  مثالا کاغذی نیز رشد نموده است، 

س علی هذا...  شود می تومانهزار  1دالر  1قیمت  مثالا جهانی طال  چهارم: این فرایند  نکتهو ق 
پولی طال در معامالت رایج شود یعنی اینکه مردم برای خرید خود  سکهکه این  افتد یمزمانی اتفاق 

 سکه توان میبرد، لذا  از این واحد پولی استفاده کنند و ضرب محدود این سکه کاری از پیش نمی
پنجم:  نکته هزارتومانی را از معامالت حذف نمود. 94هزارتومانی ضرب نمود و تراول  94طالی 

 های پولطال و نقره را وارد معامالت نماییم و البته  سکهحدهای دیگر توانیم وا با این روند می
دهد و مردم برای کم نشدن  کاغذی را حفظ نماییم که این جریان به مردم حالت اطمینان می

نمایند چراکه اطمینان دارند ارزش پولی  طال و تبدیل ریال به دالر نمی یرهذخارزش پول اقدام به 
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 پولی طال دریافت نمایند. سکهتوانند پول کاغذی بدهند و  اه بخواهند میآنان محفوظ است و هرگ
ارزش حقوق کارگر متناسب با تورم جهانی افزایش پیدا زمان ششم: در این صورت با گذر  نکته

میلیون و  که حقوق کارگر ثابت مانده است یعنی حقوق یک کارگر امروز یک درحالی کند می
طال که اگر تورم جهانی طال موجب شود طال دو  سکه 2 شود میچهارصد هزار توان است که 

مقدار حقوق افزایش نیافته  که درحالیبرابر شود به همان تناسب ارزش حقوق کارگر دو برابر شده 
 14بوده است و قیمت سکه  تومانهزار  92حداقل دستمزد کارگر  1914است، توضیح: در سال 

میلیون و چهارصد  میلیون و حداقل دستمزد یک 0مت سکه اکنون قی بوده است اما هم تومانهزار 
میلیون و  اکنون باید یا سکه یک که اگر تناسب رعایت شده بود هم درحالی باشد می تومانهزار 

باشد، حال اگر در سال  تومانمیلیون  0و یا اینکه حداقل دستمزد  ماند یم تومانچهارصد هزار 
 0ها ثابت مانده بود و سکه به  اکنون قیمت پولی طال اجرایی شده بود هم سکهطرح رواج  14

شدنی نیست مگر اینکه  و این شکاف حقوق کارگر و رشد تورم جامعه حل رسید نمی تومانمیلیون 
پولی طال بین مردم است البته  سکهکارهای زیر بنایی زیادی انجام گردد که یکی از آن کارها رواج 

دهند اما باید جواب  زبانی مردم را دائماا فریب می غربی برای توجیه تورم با چربهای  اقتصاددان
 2یافته است؟ دالر  برابر کاهش 1944سال گذشته بیش از  04دهند چرا ارزش پول ملی ما در 

، آقایان میگویند حباب است و رسد می تومانهزار  34زودی به  رسیده و به تومانهزار  11به  تومان
آید؟ اگر حباب است  روانی دارد و ... سؤال این است که چرا این حباب برای دالر پیش نمی یا دالیل

و دروغ است شما ریال از مردم بگیرید و دالر تحویل دهید، اگر افزایش قیمت سکه حباب است 
طرف است اگر  ها را از مردم بگیرید و طال تحویل دهید، معیار  ارزش  پول کشورهای بی شما پول

ها یک  طرف صرافی خواهیم بدانیم ریال چه مقدار ارزش دارد باید نگاه کنیم در کشورهای بی می
طرف که با ریال و دالر  های کشورهای بی باید ببینیم طالفروش کنند میدالر را با چند ریال مبادله 

 14ل دهند؟ جوانی که در سا بدهیم چه مقدار طال تحویل می تومانمیلیون  1سروکار ندارند اگر 
همسر خود را  یهمهر خواست  سکه برای همسر خود مهریه قرار داده است اگر می 10کرده و  ازدواج

کرد مهریه را پرداخت کرده  ماه خود را به همسر خودپرداخت می 19اگر کارکرد زمان بپردازد در آن 
اخت کند پس از سکه پرد 10 تواند میماه حقوق خود را پرداخت نماید  04اگر زمان بود اما در این 

 14تاکنون حقوق کارگر متناسب با تورم رشد نکرده است درآمد یک ماه کارگر در سال  14سال 
شغل کار کند  3.1با زمان است یعنی اگر کارگری در این  32ماه درآمد کارگر در سال  3.1برابر 

یعنی اگر یک مرد  کرده با یک شغل کار می 14با یک کارگر که در سال  کند میازنظر معیشتی برابر 
کرده در این سال اگر زن و مرد باهم کار  کرده وزندگی را اداره می با یک شغل کار می 14در سال 
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جهت نیست سن  تر هستند لذا بی نیستند و عقب 14سال  اندازه بهکنند بازهم ازنظر معیشتی 
جهت  مخارج زندگی برآیند، بی عهدهتا از  کنند میازدواج باال رفته است، زن و شوهر باهم کار 

جهت نیست مردم در فکر  نیست که عموم مردم رغبت ندارند چندین فرزند داشته باشند بی
جهت نیست ازدواج کم شده و در عوض فحشا زیاد شده است و ...  هستند، بیایران مهاجرت از 

ود اگر این طرح اما اگر این قاعده اجرا شود شاهد شکاف بین حقوق کارگر و تورم نخواهیم ب
طرح  سکه یمنهزارتومانی است که معادل  344پولی طالی  سکه 2اجرایی شود حقوق کارگر امروز 

طرح امامی  سکهسکه است و قیمت  2امامی است ده سال دیگر نیز حقوق کارگر نیز همین 
ه است ولی اگر قیمت جهانی طال دو برابر شده باشد بدان معنی است ک تومانمیلیون  0همین 
ها تورم  های پولی زیاد شده و بدون افزایش حقوق و قیمت ثابت مانده ولی ارزشایران ها در  قیمت
کنترل کرده و در مقایسه با تورم جهانی ارزش کاالهای ایرانی باال رفته و در عوض ایران را در 

نجا مطالب ارزش شده و سقوط نموده است، البته ای بیایران جهانی در برابر پول  های پولتمامی 
توانیم در ابتدا نوعی عمل نماییم  هفتم: ما می نکته وجود دارد که مجال گفتن نیست. تری یقدق

 باشد میثابت نماییم که البته سخت  تومانرا به پنج هزار  تومانشده را از ده هزار  که دالر تثبیت
اشکال مختلفی  هشتم: برای اجرایی نمودن این طرح بعد از تصویب آن نکته ولی اساسی است.

نهم:  نکتهقبل از پخش پول جدید بازار را کنترل نمود.  توان میمتصور است که در یک نوع آن 
امکان  سالی خشکیک دالر را معادل یک ریال نمود که اوالا بدون رفع بحران  توان می یما گفته

انداز  یک انقالب اقتصادی الزم است ولی در چشم حقیقتاا ندارد و برای اجرایی نمودن آن 
یافت که در این مدت ازنظر اقتصادی هرروز بهتر از روز قبل  به این مطلب دست توان میساله  پنجاه

، کما اینکه در چهل سال گذشته ازلحاظ اقتصادی هرروز از روز قبل ... بله در این صورت باشد می
ورها برای تقویت پول ملی اقدام به حذف صفر از پول تورم سقوط مکیند، البته بعضی از کش

 حقیقتاا  کنند میشده تا پنج صفر را از پول ملی حذف  ندارد که حتی دیده ای یدهفاکه البته  کنند می
که پیشنهاد ما حذف صفر نیست. برای تبیین این طرح  باشد میاکنون پنج صفر در پول ما زیاد  هم

زمان طالی  های پولپر از  یا کوزهاکنون فردی  کنید هم: فرض نماییم میمثالی را فرض 
ها چه مقدار ارزش دارد؟ حال  این پول باشد می ها سکهکیلوگرم وزن آن  1ساسانیان پیدا کند که 

سال دیگر این  944ما دو چمدان اسکناس را پنهان کند و زمان فرض کنید شخصی در 
ها چه مقدار ارز دارد؟ جواب واضح  اساسکنزمان ها توسط گروهی کشف شود در آن  اسکناس
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پول طال ارزشش متناسب با زمان بلکه با گذر  کند نمیارزش  طال را بی های پولزمان است گذر 
تر شدن است تا  ارزش ولی پول کاغذی هرلحظه در حال کم کند میتغییر قیمت طال افزایش پیدا 

متخصصین اقتصادی و بانک مرکزی . در اینجا باشد میبرگ کاغذی  اندازه بهجایی که ارزشش 
تر شدن پول ملی سراغ دارند؟ و  ارزش باید پاسخ دهند: آیا راهی بهتر از این برای کنترل تورم و بی

تاکنون متخصصین  کنیم میباید دالیل خود را اعالم نمایند، فرض  کنیم میاگر ما اشتباه 
دانستند و خیانتی پشت پرده نبوده است اما آیا اگر دلیل  اقتصادی و بانک ملی این مطلب را نمی

گفت خیانتی در پشت پرده شکل  توان مینمودن این طرح نباشد بازهم نموجهی برای عملیاتی 
در حقیقت به نفع  زیرا این طرح باشند میداران مخالف این طرح  نگرفته است؟ باید دانست سرمایه

آوری طال و نقره و رواج اسکناس اسباب فقیرتر  داران هستند که با جمع پابرهنگان بوده و سرمایه
شدن فقرا را فراهم آوردند. با اجرایی نمودن این طرح هیچ توجیهی برای افزایش قیمت کاالهایی 

با اجرایی ، خالف دیگر کشورهاوجود ندارد به ایران در داخل  کنند میکه با رشد دالر افزایش پیدا 
عمل نمایند که در غیر این صورت ایران مانند  شوند مینمودن این طرح کشورهای دیگر مجبور 

زیادی که برای جایگزینی  ینههز با اجرایی نمودن این طرح  ،به شکست اقتصادی هستند محکوم
طالیی  سکهار طالی گذاری اولیه و مقد قیمت، گردد میحذف  شود میرسوده هزینه ف های پول

لذا مطالب  باشد میچیز  چراکه در حقیقت این سکه ترازویی برای سنجش همه باشد میبسیار مهم 
پولی رادارند و عجیب  پشتوانهکشورهای فقیر کمترین  کنیم میدقیقی در اینجا وجود دارد. اعالم 

را دارا است که توضیحاتی ی پول پشتوانهاین است که آمریکا نیز که قدرت برتر پولی است کمترین 
میشودبعد از ضرب سکه در عرض چند ماه این سکه فراگیر شود و فراگیری آن  بینی پیش، دارد

از  توان مینظیری هستیم که  در حالت نجومی  بی کنیم میعمل ما دارد. اعالم  سرعت بهبستگی 
ی تمامی اصل یشهر را برطرف نمود و ایران  سالی خشکطرق غیرعادی در عرض دو ماه 

بگذرد و این کار را عملی ننماییم باید یک  32.1.9کشور را برطرف نمود اگر تاریخ  های بحران
و هیچ بحرانی از  گردد میها بیشتر  سال منتظر ماند و البته در طول این مدت تمامی بحران

 ها و یابد و تمامی بحران محیطی و اقتصادی و فرهنگی و ... پایان نمی زیست های بحران
و  گردد میو دالر افزایش میابد و تورم بیشتر  کند می، پول ملی سقوط گردد میها بیشتر  اعتراض
پس اگر  شود میحق مردمی تغییر ماهیت داده و به آشوب و فتنه تبدیل  های به اعتراض

را برطرف نمود،  سالی خشکخواهیم برای جنگ اقتصادی قدم اساسی برداریم در ابتدا باید  می
 هاست. تدبیری و بی سالی خشکدی و وضعیت خراب اقتصا یجهنت شود میهایی که ریخته  خون

32.9.14 
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چگونگی مبارزه با تورم و افرایش قیمت دالر و مبارزه با باال رفتن قیمت  98 قطره
 قسمت دوم ها در بازار سکه، مساوی سازی حقوق کارگر با تورم و ثبات قیمت

27.5.62 

 باشد میبانکداری اسالمی  جزوه این نوشتار قسمتی از -قسمت دومایران اصالح پول 
 

تورم بدون  وسازی درآمد  پیشنهاد ما برای کنترل افزایش دالر و سکه و طال، کنترل تورم، یکسان 
افزایش حقوق و کنترل سقوط ریال ایجاد یک واحد پول طالیی جدید در معامالت بود که تمام 

 94تمامی تراولهای  توان می مثالا  شود میشده با این تکنیک اجرایی  های ترسیمانداز  چشم
هزارتومانی را در معامالت جایگزین  94طالیی  سکههزارتومانی را جمع و ابطال نمود و در عوض 

را بررسی  صراا برای تبیین مطلب فروض مختلفلب بسیاری وجود دارد که مختانمود، البته مط
 :کنیم می

کما اینکه در اوایل  کند میو ریال سقوط  تر گران: اگر این طرح اجرایی نشود دائماا دالر دالر -1 
رسیده است اما با اجرایی شدن این طرح  تومانهزار  11اینک به  بوده و هم تومان 2انقالب دالر 

جز  با گران شدن قیمت جهانی طال قیمت ریال نیز افزایش میابد زیرا در این صورت ریال چیزی
 94 سکه، یعنی تا دیروز قیمت کند میو با گرانی طال ریال گران شده و دالر سقوط  باشد نمیطال 

دالر  14 شود میدالر بوده است ولی اگر قیمت طال دو برابر شود قیمت این سکه  9هزارتومانی 
ا روال طال ریال افزایش قیمت و دالر کاهش قیمت خواهد داشت، ب جهانی   تورم   اندازه بهیعنی 

 .رسد می تومانهزار  34راحتی به  به ش ه 1044موجود دالر تا قبل از 
رسیده است  تومانمیلیون  0اکنون به  بوده است و هم تومان 039: اوایل انقالب سکه سکه -3 

اما اگر این طرح اجرایی شود  رسد می تومانمیلیون  1راحتی به  اگر این طرح اجرایی نشود سکه به
ماند و با دو برابر شدن قیمت جهانی طال ارزش  به قیمت ثابت خود باقی میایران سکه و طال در 

وارد ایران تورم جهانی طال به  گاه هیچماند یعنی  ها ثابت می اما قیمت شود میپول ما دو برابر 
 .شود نمی

بوده  تومانهزار  14قوق یک کارگر تقریباا ح 14: در سال شکاف بین حقوق کارگر و تورم -9
میلیون و چهارصد هزار  اکنون حقوق کارگر یک است و قیمت سکه هم همین حدود بوده ولی هم
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، یعنی بین رشد تورم و حقوق کارگر شکاف عظیمی باشد می تومانو سکه چهار میلیون  تومان
 14با یک ماه حقوق کارگر در سال  برابر 32وجود دارد یعنی حقوق دو ماه و نیم کارگر در سال 

 14در سال  مثالا شد  که اگر این طرح اجرایی شده بود این شکاف ایجاد نمی درحالی باشد می
اینک نیز همان است، واضح است  هزارتومانی بوده و هم 14پولی طالیی  سکهحقوق کارگر یک 

تبع گرانی دالر و  بلکه صدها جنس دیگر به باشد نمیها تنها مربوط به سکه  تورم و افزایش قیمت
کارگر بسیار بیش از آن  طبقهگفت فشار تورم بر  توان مییافته است مانند مسکن پس  سکه افزایش

 چیزی است که بیان شد.
: واضح است مردم برای اینکه ارزش هجوم مردم برای تبدیل ریال به دالر و سکه -0 

و این امر سبب  کنند میاجناس قیمتی مانند دالر و سکه تبدیل پولشان کم نشود دائماا ریال را به 
مردم  گاه هیچحال اگر ما پول طالیی در دست مردم قرار دهیم  شود میگرانی طال و سکه و ... 

کنند دلیل آن واضح است زیرا که  برای پایین نیامدن ارزش پول، ریال را به طال و دالر تبدیل نمی
است و با باال رفتن قیمت جهانی طال ارزش این پول هم زیاد طالیی پولی همان طال  سکه

 شود میپس معنایی ندارد که ریال را تبدیل به دالر و یا سکه نمایند بلکه قضیه برعکس  شود می
نمایند، در  طالیی می یها سکهیعنی مردم برای اینکه ارزش پولشان پایین نیاید دالر را تبدیل به 

 .کند میشویم و دالر سقوط  به ریال میاین صورت شاهد هجوم مردم 
گیرد  که این واحد پولی جدید وارد معامالت شود پول ملی رونق می : درصورتیرونق پول ملی -9 

که با رشد تورم جهانی رشد  شود میو دلیل آن این است که پول ملی به شیء باارزشی تبدیل 
به دنبال آن هستند به خالف این  شوند و این همان چیزی است که همگان و متضرر نمی کند می

چراکه ارزش پولی که در اختیاردارند هرسال  شود میکه هر که پول داشته باشند متضرر زمان 
 میابد. کاهشنسبت به سال قبل 

فالن جنس گران شد زیرا قیمت جهانی  شود می: معموالا گفته کنترل تورم در جامعه -1
پولی  سکهکه اگر  درحالی کند میطال افزایش یافت و گرانی طال به گرانی ریال و اجناس سرایت 

بلکه گرانی جهانی طال به ارزش  شود نمیطال در معامالت وارد گردد گرانی طال به ریال منتقل 
 .شوند میگرانی طال گران  که با گردد میو مانع تورم اجناسی  شود میریال منتقل 

بهار آزادی ضرب کنیم و  سکهویران گردد ایران خواهیم اقتصاد  اگر می -2 
بهار آزادی را گرفته و  سکهآباد گردد جلوی ضرب ایران خواهیم اقتصاد  اگر می

و  گردد میبهار آزادی سبب باال رفتن قیمت سکه  سکه: ضرب پولی طال ضرب کنیم سکه
جدید ضرب نماید و شاهد بودیم دولت تنها  سکهدولت برای کنترل قیمت سکه مجبور است دائماا 
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طال ضرب نمود که دیدیم قیمت سکه  سکههزار  صد و پنجاه هفت میلیون و شش 32در سال 
بهار آزادی سبب  سکهبرابر افزایش قیمت داشت پس ضرب  3کنترل نشد که هیچ بلکه تا بیش از 

بلکه  شود میها  ارزش شدن پول ملی و افزایش قیمت بلکه باعث کم شود نمیت سکه کنترل قیم
زیرا مردم برای  باشد میبهار آزادی در حقیقت خارج نمودن طال از اقتصاد ملی  سکهضرب 

خود دائماا ریال را به سکه تبدیل کرده و به امید گران شدن سکه که در  یهسرمآارزش نشدن  کم
بهار آزادی  سکهدارند بله در حقیقت ضرب  ارزش شدن ریال است آن را نگاه می حقیقت به امید بی

 باشد میها  طال در گاوصندوق سکهچراکه جایگاه  باشد میاقتصاد ملی  چرخهخارج نمودن طال از 
تبدیل به  کنیم می سکهاقتصادی جایگاهی ندارد اما اگر همین طال را که صرف ضرب  چرخهو در 
ها به  و از گاوصندوق یما کردهملی را وارد اقتصاد ملی  یهسرمآییم در حقیقت پولی طال نما سکه

اقدام به نگاهداری سکه به امید گران شدن آن نخواهد  کس هیچو  یما نمودهاقتصاد وارد  چرخه
بلکه دارایی فردی و  باشد نمیبهار آزادی که پول  سکهنمود چراکه این سکه پول است به خالف 
و عموم ملت از این تورم جهانی  رود میخاص  یا عدهثروت است و گران شدن آن تنها به جیب 

پولی طال ضرب کنیم گرانی جهانی طال به نفع پول ملی و  سکهنصیب هستند، اما اگر  طال بی
 تمامی ملت است.

پولی  سکهاما ضرب  باشد میبهار آزادی سبب تضعیف پول ملی  سکهضرب  -1 
 0اکنون به  بوده است و هم تومان 034در اوایل انقالب سکه  :باشد میطال تقویت پول ملی 

که  درحالی اند بودهتبع آن تمامی اشیاء شاهد همین تورم بلکه بیشتر  رسیده است و به تومانمیلیون 
ارزش بیشتری پیدا ایران نمودیم با افزایش قیمت طال پول  پولی طال ضرب می سکهاگر از ابتدا 

اگر این طرح در اوایل انقالب عملی شده بود و  شود میوکتاب ساده معلوم  نمود با یک حساب می
 1به زمان اوایل انقالب در این  تومان 2تومانی طال ضرب نموده بودیم دالر از  094پولی  سکه

هزار ریال باشد، دشمن  114اکنون یک دالر مساوی با  دالر رسیده بود نه اینکه هم 9ریال مساوی 
 .یما نداشته یا برنامه عمالا ارزش نمودن ریال برنامه داشته ولی ما برای تقویت پول ملی  برای کم

 بهار آزادی ندارند سکهسردمداران اقتصادی کشور هیچ توجیهی برای ضرب  -3
 بسا عوامل های غربی باشد و چه مؤلفه یهپااقتصاد بر  یجهنتاین عملکرد  کنم میو فکر 

هرحال دانشمندان اقتصادی ما علوم  اقتصاددان نفوذی در این جریان نقش داشته باشند به
اقتصاد و علوم انسانی در خدمت  حوزهدر  مخصوصاا و علوم غربی  اند آموختهخود را از غرب 
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و اال چه توجیهی دارد طال که جنس  باشد می ها تودهداری و سرکیسه نمودن  نظام سرمایه
اقتصاد ملی خارج نماییم و در اختیار  چرخهبهار آزادی از  سکهباارزشی است را با ضرب 

 اقتصاد فرد قرار دهیم؟
ارزش  دلیل آن جلوگیری از کم ؟کنند میمردم به چه دلیل سکه و دالر خریداری  -14 

لذا پول را  شود میدائماا ارزش پول کم شدن سرمایه است که اگر پول در دست داشته باشند 
پولی طال را در معامالت وارد نماییم ارزش پول  سکهنمایند حال اگر  تبدیل به سکه و دالر می

لذا  شود میگردد بلکه با رشد جهانی طال ارزش پولی که در دست دارند نیز بیشتر  کم نمی
پولی که در دست دارند ارزشمند  دانند میچراکه  آورند نمیمردم به خرید سکه و طال روی 

 پردازند. و لذا با خیال راحت به امور اقتصادی خود می باشد می
شاهد هستیم فروشندگانی که جنس دارند حتی زمان در این بازگشت ثبات در بازار:  -11 

با سود هم حاضر نیستند جنس خود را بفروشند زیرا اگر امروز این جنس را با سود بفروشند 
ارزش شدن  بی یجهنت ها ایند پول بیشتری بدهند تا همان جنس را خریداری کنند و فردا بای

و باال  کند می، زیرا ریال ثبات پیدا شود میدائمی ریال است که با این طرح این روند متوقف 
رفتن قیمت جهانی طال بر روی ریال اثر منفی ندارد بلکه اثر مثبت خواهد داشت و دالر نیز 

 گیرد. گیرد، پس بازار رونق می روند سقوط پیش می
چرا قیمت سکه  1این است که:  سؤال اساسی که باید بانک مرکزی پاسخ دهد – 13 

: از 3خوانی ندارد؟  زن و قیمت باهم همو ؟ باشد میدر مقایسه با بازار جهانی این مقدار باال 
طالیی که برای ضرب سکه  9؟ یما نمودهضرب ایران اول انقالب تاکنون چه مقدار سکه در 

یا اینکه از خارج  نماییم میاز کجا به دست میاید آیا این مقدار طال تولید  شود میاستفاده 
؟ این سه سؤال توضیحات شود می و یا اینکه از ذخایر ارزی طال استفاده شود میخریداری 

 .باشد نمیپرداختن به آن  که در این مختصر فرصت باشد میمفصلی دارد و بسیار راهگشا 
وجود ایران چیز ثابتی در  این است که هیچایران یکی از مشکالت اقتصاد  – 19 

تعیین ایران را خارج از ایران های درون  که اجناس با آن سنجیده شود و قیمت ندارد
و  شود میگذاری  قیمتایران چیز به طال بستگی دارد و طال در خارج از  ، قیمت همهکنند می

از آفتاب  تر روشنایران قیمت ریال هم به دالر بستگی دارد که دشمنی صاحب دالر با ملت 
پولی  سکه، ضرب کند میها آسیب جدی به اقتصاد ما وارد  است، این شناور بودن قیمت

نماید زیرا با افزایش قیمت جهانی طال ارزش  ارتومانی این مشکل را برطرف میهز 94طالی 
چراکه پول ما کاغذی نیست بلکه  کند نمیها تغییر  ولی قیمت شود میپول طالیی ما بیشتر 
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ایران پول طالیی است و مستقیم با طال ارتباط دارد، در حقیقت با این کار ما در ایران پول 
ایران اکنون برای اقتصاد  که هم نجش اقتصاد خواهیم داشت درحالیترازوی ثابتی برای س

هزارتومانی گذشته از اینکه پول  94طالیی  سکهچنین ترازویی وجود ندارد، در حقیقت 
و البته تا زمانی که این ترازو برای  باشد میترازوی ثابت برای سنجش امور اقتصادی  باشد می

 گردد. ر و مبنایی ندارد و ثبوت به بازار برنمیاقتصاد تولید نشود اقتصاد هیچ معیا
استفاده از نخ طال در پول ایران دیگر برای اصالح پول در  های راهیکی از  – 10 

بجای  توان می شود میها از نخ پول استفاده  اکنون که در پول به این معنی که هم باشد می
آن از نخ طالیی استفاده نمود و در هر پول به مقدار ارزش آن پول طال در آن قرارداد لذا در 

پولی را در خود  پشتوانهو در حقیقت  باشد میها ارزششان به خودشان  این صورت اسکناس
و در این  رود میو با باال رفتن قیمت طال ارزش این اسکناس نیز باال  یما قراردادهاسکناس 

صورت مانع سقوط ریال و رشد دالر و باال رفتن قیمت طال خواهیم شد، این بند توضیحات 
طالیی پولی نیز به اهداف  سکهیک اضافه نمودن یک واحد  به اهمانمفصلی دارد، اما 

 خواهیم رسید.
و  تومانهزار  65راحتی به  را اصالح نکنیم دالر بهایران اگر نظام پولی  – 19 

 2سال گذشته دالر از  04در طول  خواهد رسید تومانمیلیون  8ه راحتی ب سکه به
رسیده است یعنی در  تومانمیلیون  0به  تومان 039و سکه از  تومانهزار  11به  تومانهزار 

سال قیمت سکه و دالر دو برابر قبل شده است که البته این رشد در دالر بیشتر بوده  0هر 
اجناس سرعت بیشتری  یهبقتأمل اینجاست که رشد تصاعدی دالر و سکه و  قابل نکتهاست 

 .گردد میایران گرفته است، این طرح موجب اصالح پول 
 هر کشوری که  -11 

ً
از پول کاغذی که ارزش توهمی بیش نیست دست  سریعا

یل تمامی اقتصادها را به چالش خواهد کشید و تبد بردارد و به ارزش واقعی روی آورد
واضح است کشورهای دیگر برای جلوگیری از سقوط ارزی  گردد میبه قدرت اقتصادی 

و لذا در  باشد مینمایند که یکی از آن راهکارها پیروی از همین الگو  راهکارهایی را اتخاذ می
 قدم باشیم. پیش وتوانیم الگ این عرصه می

 04فرض کنیم شخصی  ،ارزش شدن ریال دهنده به علت کم خسارت وام -12 
پول خود را پس بگیرد چه مقدار  خواهد میوام به کسی داده و امروز  تومان 194سال پیش 
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 194گوید  دهنده می امو بدهکار بودم  تومان 194گوید  باید به او داده شود؟ قرض گیرنده می
ت و لذا بوده اس تومان 039زمان بهار آزادی چراکه سکه در آن  سکه 3یعنی زمان آن  تومان
پس بدهی؟ حق با چه کسی است؟ هر  تومانمیلیون  1سکه یعنی  3 اندازه بهباید به من  اآلن

میلیون  1داده شود و با یک حساب باید  تومان 194دو درست میگویند ولی با یک حساب باید 
در مورد مهریه و  مثالا شده است  داده شود که از این نوع جدال و ستیز بسیار دیده تومان

سکه  10یک سکه بوده و کسی که  اندازه بهحقوق کارگر هرماه  14داخت سکه: در سال پر 
اکنون که حقوق کارگر  توانست مهریه را پرداخت نماید اما هم ماه کار می 10بدهکار بوده با 

ماه  04و سکه چهار میلیون است یک کارگر باید حقوق  تومانمیلیون و چهارصد هزار  یک
گوید من زمانی که سکه مهر  سکه را پرداخت کرده باشد و مرد می 10خود را پرداخت نماید تا 

شده و همین مقدار مهریه بدهکارم  می تومانصد و چهل هزار  سکه هشت 10قیمت  ام کرده
که  سکه بدهی و یا اینکه قیمت روز آن 10گوید سکه مهر من است و باید یا اینکه  و زن می

را بدهی تمامی این امور به علت وجود نداشتن شیء ثابت  تومانوشش میلیون  پنجاه شود می
هزارتومانی وارد  94 طالی   پولی   ی   سکهکه اگر  باشد میبرای سنجش امور اقتصادی 

میلیون  یکاکنون  شخصی که هم شود میمعامالت شود تمامی این امور مهلک برطرف 
هزارتومانی و صدسال هم بگذرد همین مقدار  94سکه طالیی  34بدهکار است یعنی  تومان

گردد لذا  چیزی از ارزش کم و یا زیاد نمیزمان و با گذر  باشد میین ارزش بدهکار باهم
دهد در  الحسنه منسوخ گردد چراکه کسی که وام می وضعیت کنونی باعث شده تا قرض

ست زیرا سال بعد اگر بخواهد پولی را که داده است پس بگیرد در حقیقت حقیقت ضرر کرده ا
زیرا زن سکه طلب  باشد میارزش پولش کم گردیده است و همین منوال در رابطه با ازدواج 

و این عدم ثبات باعث کم رونق شدن  گردد میکه ارزش سکه دائماا زیاد  داند میو مرد  کند می
شده  ثبات اقتصادی ازدواج به امری خطرناک تبدیل این وضعیت بی، اصوالا با گردد میازدواج 
به دالیل و چرایی کم رونق شدن ازدواج و پررونق شدن طالق مراجعه نمود تا  توان میاست و 

 اینکه دریابیم.
اگرچه که اهمیت اصالح پول ملی بسیار زیاد بوده و اقتصاد ما بستگی به  -11 

در اختیار کسانی است که بیشترین  یندهآاقتصاد  داریم میآن دارد اما اعالم 
نجات دهند زیرا با افزایش گرما و کم شدن  سالی خشکخود را از  سریعاا و  رادارند آب

خورند و تمامی معادالت  نزوالت آسمانی کشورها در تأمین منابع غذایی به مشکل برمی
زندگی  توان میبدون طال زیرا  ،دارند اال کشورهایی که آب شود میاقتصادی دچار شکست 
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در  ها یهسرمانزدیک طال و بلکه تمامی  یندهآدر  ،توان زندگی نمود نمی آبکرد ولی بدون 
ترین کشورها  پس در حقیقت ثروتمندترین کشورها پرآب گردد میارزش  و غذا بی آبمقابل 

و محصوالت کشاورزی از تورم قیمت طال بسیار بیشتر خواهد  آبخواهند بود و تورم قیمت 
کشورهایی که  ،است آببود پس راهکار اصلی تولید و کسب ثروت و قدرت و حیات در 

و محصوالت کشاورزی طال را از کشورهای ثروتمند خارج  آبراحتی با فروش  دارند به آب
واضح است قدرت   ،را به بردگی بکشندها  نمایند و بعد از مدتی توانایی خواهند داشت ملت می

ها را نیز در دست خواهد داشت مانند قدرت  نظامی و فرهنگی و سیاسی  قدرت یهبقاقتصادی 
را برطرف نماییم اگر به دنبال  آبو ... پس اگر به دنبال اقتصاد و فرهنگ هستیم مشکل 

 یشهر برطرف نماییم که  را آبپیشرفت و حیات و انسجام ملی و فرهنگ و اقتدار و ... هستیم 
نیاید مشکلی برطرف نخواهد شد بالفرض  آباست و تا  سالی خشکما از  های بحرانتمامی 

انسانی  های یهسرمانباشد مجبوریم تمامی  آبکه ما نظام پولی خود را اصالح نمودیم اما اگر 
جات یابیم و این و خدادادی و منابع طبیعی و ... را بدهیم تا غذایی به دست آورده و از مرگ ن

شوم تا جایی ادامه دارد که جمعیت زیادی در کام مرگ کشیده شده و جمعیت زیادی  نقشه
ایران که در صدسال گذشته  اسیر دشمنان گردند و این واقعه چیز عجیبی نیست درحالی

% 04میلیون ایرانی یعنی  11بزرگ بوده که تنها دریکی از آن وقایع  سالی خشکشاهد سه 
 توان میدر دو ماه از طریق غیرعادی  نمایم میبه مرگ دچار گردید اعالم یران اجمعیت 

بگذرد و کالم ما  31نیز مانند  32مشخص سال زمان را برطرف نمود و اگر ایران  سالی خشک
که هیچ راهی برای مهار آن  هایی درراه است و ریخته شدن خون ها آشوبمسموع نشود 

به اغتشاش کشیده شده اقتصاد است و اقتصاد  های   آن اعتراض یشهر وجود ندارد چراکه 
مساوی با خشکی اقتصاد است و هرسال از  سالی خشکنگیرد و رشد  جاننیاید  آبتا ایران 

تر  هرسال نسبت به سال قبل اقتصاد ویران نتیجتاا گیرد و  شدت می سالی خشکسال قبل 
، بله در مدت گردد مینه و نارضایتی بیشتر هرسال از سال قبل آشوب و فت نتیجتاا و  گردد می

 چالهایران نمود و در  دار شیبایران آسمان را به سمت  توان میدو ماه از طریق غیرعادی 
وارد نمود در قطرات ایران ها به  را از تمامی سرزمین آبجوی ایجاد نمود و 

 32.9.11 .یما دادهتوضیح  29،33،39،30،1444
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چگونگی مبارزه با تورم و افرایش قیمت دالر و مبارزه با باال رفتن قیمت  99 قطره
ها در بازار؟ اصالح پول  سکه، مساوی سازی حقوق کارگر با تورم و ثبات قیمت

 97.5.18 قسمت سومایران 

 پاسخ به چند سؤال و شبهه -باشد میاین نوشتار قسمتی از جزوه بانکداری اسالمی 
 

هزارتومانی و باطل نمودن تمامی تراولهای  55راهکار ما ضرب سکه پولی طالی  
مشکل این است که پول کاغذی  کاغذی چیست؟ های پولمشکل  هزارتومانی بود، 55

تا زمانی که معلوم نباشد پول سند برای  ،باشد نمیمعلوم  است سند است ولی سند برای چه چیزی
بین تورم و درآمد و گرانی باقی است و  فاصلهافزایش دالر و  چه چیزی است تورم، سقوط ریال و

ب رؤسای بانک جانفقیرتر شدن فقرا و اختالف طبقاتی و مشکالت اقتصادی را از  حقیقتاا  توان می
کنند پول چه ارزشی دارد که اگر ارزش اسکناس معلوم شده بود تمامی این  دانست که معلوم نمی

و  شود میهای پولی طال تمامی این مشکالت برطرف  ، با ضرب سکهشد میمشکالت برطرف 
رواج سکه پولی طال این . یکی از فواید شود میارزش اسکناس که در حقیقت سند است معلوم 

اکنون بسیاری از اجناس  ، همشود میلحظه ارزان  به است که اجناس خارجی لحظه
زیرا  کند میمی ریال فروشنده جنس ضرر ، دلیل آن این است که با سقوط دائشوند میاحتکار 

خریده اگر جنس را بفروشد فردا مجبور است همان جنس  تومانهزار  9اکنون با دالر  جنسی را هم
بخرد  تر گرانبخرد پس در حقیقت اگر جنسی را امروز بفروشد فردا باید  تومانهزار  14را با دالر 

گیرد اما اگر سکه پولی طال وارد معامالت  یپس بهتر است جنس را نفروشد و لذا احتکار شکل م
 طالیی   ریال   و دلیل آن واضح است زیرا دائماا دالر و بقیه ارزها در مقابل   شود می برعکسگردد امر 

رویه و  پس واردات بی گردد میتر  و لذا اجناس وارداتی دائماا ارزان شود میتر  ارزش کمایران 
اجناس خود را  سریعاا وکتاب اجناس به ضرر واردکننده خواهد بود مگر اینکه بتوانند  حساب بی

تر خواهد بود لذا از  جنس وارداتی فردا از امروز ارزان نتیجتاا و  شود میتر  بفروشند زیرا فردا دالر ارزان
اعث رواج تولیدات وگیری نمود و این امر برویه اجناس خارجی جل از واردات بی توان میاین طریق 

 .گردد میداخلی 
 ممکن است بگویند در این صورت تولید داخلی 

ً
خورد زیرا اجناس  زمین می کامال

تر از  تر و باکیفیت و بدیهی است جنس خارجی ارزانتر خواهد شد  روز ارزان خارجی روزبه
 .شود میلی موجب خرید اجناس خارجی جنس داخ
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 :شود میکه اجماالا بیان  شود میسه راهکار پیشنهاد در اینجا  
 .قیمت اجناس وارداتی را کنترل نمود توان مییا اینکه: با مالیات 

تولید کنند که این امر سبب ایران های خارجی، محصوالت را درون  راهکار دوم: تولیدکننده 
هدیه داده ایران به مردم  عمالا ها و تکنولوژی  ایجاد شود و فناوریایران مشاغل زیادی در  شود می

 شود.
تولیدات  مثالا تغییر دهیم ایران راهکار سوم که این راهکار خوب است اینکه: رویکرد تولید را در 

خارجی مانند خودرو را از خارج وارد نماییم و ظرفیت تولید داخلی را به سمت تولیداتی که ورود 
که ما  باشد میآالت کشاورزی  د تولید ماشیننداریم هدایت کنیم که مشخصاا منظور ما در مور 

آالت سهم بسیار پایین در بازار داخلی و صادرات داریم که البته در رابطه  درزمینه تولید این ماشین
در رابطه با محصوالت  مثالا متفاوت است  ها یریگ موضعحسب مورد  با محصوالت مختلف به

 .انگیخ
، اوالا اگر بنا به شود میال از کشور گویند ضرب سکه طال باعث خارج شدن ط می

هر توجیهی که  باشد میخارج کردن طال باشد خوب در رابطه با سکه بهار آزادی هم این اشکال 
برای ضرب سکه بهار آزادی وجود دارد در اینجا هم وجود دارد و اگر آنجا اشکالی وجود ندارد 

سکه بهار آزادی  باشد میآنچه باعث خروج طال از کشور اینجا هم وجود ندارد ثانیاا 
زیرا سکه مال شخصی و در مالکیت شخص است اما پول در  پولی طال سکهاست و نه 

: با خروج سکه پولی طال از کشور در حقیقت دالر از خارج وارد  شده ایران مالکیت ملت است. ثالثاا
از کشور را حساب نمود و در عوض با دالرهایی طال را  سکهبا اموری مقدار خروج  توان میاست و 

با یک ترفند  توان میکه وارد کشور شده طال خریداری نمود و تبدیل به سکه پولی طال نمود. رابعاا 
نظام  کاری کرد که هر فردی که سکه پولی طال را از کشور خارج کند مجبور باشد آن را دوباره به

هزار  09هزارتومانی  94پولی  سکهدر  توان میاست که برگرداند و روش چنین ایران معامالتی 
عنوان پشتوانه نگاه داشت در این صورت کسی که این  آن را به تومانهزار  9طال قرارداد و  تومان

هزینه کرده حال اگر به خارج ببرد و از نظام معامالتی  تومانهزار  94اندازه  کرده به سکه را تهیه
به نفع اقتصاد ملی کارکرده است و  تومانهزار  9ضرر کرده و  ومانتهزار  9خارج کند در حقیقت 

 .اگر پول را به سیستم معامالتی برگرداند فبها المراد، در اینجا ممکن است کسی بگوید
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شده  که جواب آن داده های طال را مردم به زیورآالت تبدیل کنند ممکن است سکه 
کنند و به زیورآالت  آبطال دارد اگر سکه را  تومانهزار  09هزارتومانی  94زیرا در حقیقت سکه 

اند، این حرف مانند این است که کسی بگوید ممکن است  ضرر کرده تومانهزار  9تبدیل کنند 
کنند و به زیورآالت تبدیل کنند بدیهی است کسی که چنین کاری  آبهای بهار آزادی را  مردم سکه

ای  گونه های بهار آزادی به زن سکهو یمت و ارزش را انجام دهد ضرری فاحش کرده است چراکه ق
است که سکه بهار آزادی ارزشی دارد که اگر سکه از بین برود و مقدار طالی آن سنجیده شود از 

 .چنین خواهد بود سکه پولی طال همدر مورد  گردد میارزش آن کم 
ی را ابطال هزارتومان 55میگویند آیا این مقدار طال وجود دارد که تمامی تراولهای 

اکنون پشتوانه  سؤال این است هم هزارتومانی انتشار دهیم؟ 55و بجای آن سکه طالی 
ای ندارد که وامصیبتا، خوب است  ما چه چیزی است؟ اگر بگویند پشتوانه های پولها و  اسکناس

ک است که اگر پول ما پشتوانه نداشته باشد اگر بگویند ی تومانهزار  14که یک دالر مساوی با 
کم است و اگر پول ما پشتوانه دارد که مشکلی نیست هر  هم آنمیلیون توم دالر مساوی با یک

و به سکه طالیی  داریم برمیبه همان مقدار از ذخیره طال  کنیم میمقدار تراول را از سیستم خارج 
 .کنیم میتبدیل 

در مورد نخ طال توضیح  31در قطره  ؟شود میکاغذی چه  های پولمیگویند تکلیف 
اندازه مشخصی از نخ طال قرارداد و در حقیقت تمام  ها به در تمامی اسکناس توان میایم که  داده
کوچک  های پولها را طالیی نمود اما پیشنهاد ما این نیست بلکه در هر نظام پولی زمانی که  پول

 رسد میعدد  14ها به  زمانی که تعداد ریال مثالا  شود میواحد پولی جدید  رسد میبه نصاب خاصی 
هزار عدد  944ها به  توانیم اعالم نماییم زمانی که تعداد ریال لذا می شود می تومانواحد پول 

 944سکه، در این صورت این سکه واحد جدید پولی است که معادل  شود میواحد پول  رسد می
 های نظامکاغذی به قوت خود باقی است، تمام  های پولپس در این صورت  باشد میهزار ریال 

نت  مثالا تر پولی دارند  پولی واحدهای کوچک  باشد میپول آمریکا قبل از اینکه به یک دالر برسد س 
تر از ریال وجود ندارد و  ارزش بودن ریال واحد کوچک اما در مورد واحدی پولی ما به علت کم

 تومان 144است و شاید بتوان گفت واحد پولی ما از شده  گفت ریال هم منسوخ توان می حقیقتاا 
که اگر پول سالم و قوی داشتیم باید قبل از رسیدن پول به ریال واحدهای  درحالی شود میشروع 

 .تر معامالت در جریان بود ای کوچکتری هم وجود داشت که با آن واحده کوچک
های خود  هزارتومانی در خانه 55های پولی  میگویند اگر چنین شود مردم سکه

های خود پنهان  : واضح است چنین چیزی باطل است زیرا آنچه مردم درون خانهکنند میپنهان 
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طال و سکه بهار آزادی است نه پول، این واحد جدید پولی اگرچه که از جنس طال است  کنند می
دارند و جایگاه پول درون کیف پول و بانک است  اما پول است و مردم برای معامله احتیاج به پول

اکنون مردم  کنند بله هم های خانه پنهان نمی ها را درون صندوق مردم این سکه گاه هیچلذا 
ها پول نیست اما اگر  اند زیرا این سکه های خود پنهان کرده بهار آزادی را درون خانه های سکه

، مردم مجبور به معامله هستند و باید کنند میسکه طال همان پول باشد آن را در بانک نگهداری 
 .خود را در بانک نگهدارند های پول

صاد ملی میگویند ضرب سکه پولی طال در حقیقت خارج نمودن طال از اقت
اردکردن طال در و ، واضح است ضرب سکه بهار آزادی خارج نمودن طال از اقتصاد ملی باشد می

زیرا با گران شدن قیمت جهانی طال در حقیقت هر که سکه و طال  باشد میثروت شخصی افراد 
لی ارزش شدن پول ملی حال اگر ما طال را تبدیل به پول م و گرانی طال یعنی کم کند میدارد سود 

کنیم به این معناست که گرانی جهانی طال مساوی است با ارزشمندتر شدن پول ملی و پول در 
اردکردن و دست همگان است پس در حقیقت ضرب سکه طالیی پولی در حقیقت تقویت پول ملی 

 .باشد میخروج طال از سرمایه ملی پول در ذخیره ملی و جلوگیری کردن از 
 باشد مییکی از ارکان بانکداری و اقتصاد شیطانی غرب اسکناس و پول کاغذی 

هر اسکناس چه معنا و چه ارزشی دارد معلوم  که چیستی و ماهیت آن معلوم نیست؟
و سلسله  شود میاگر پول اصالح شود ستون خیمه اقتصاد شیطانی سرنگون نیست، 

، باشد میبحث ربا  گردد میموری که اصالح ، یکی از اگردد میوار تمامی امور شیطانی اصالح 
بیان نمود  توان میجلوگیری ربا بحث مفصلی دارد اما آنچه در این فرصت کم  های راهبحث ربا و 

گفت در بسیاری از مسائل به  توان میو  کند میاینکه با اصالح پول تورم در جامعه کاهش پیدا 
قادر  ها بانکو دیگر  باشد میآور  سود زیان پرداخت ها بانکو در این صورت برای  رسد میصفر 

اکنون  عده سودهای کالن بدهند، همونخواهند به حیل مختلف پول را از دست مردم خارج نموده 
بعد از یک سال  تومانمیلیون  144برای  مثالا دهد  سود می مثالا % 34گذاری  بانک برای سپرده

را  تومانمیلیون  144گذار  که اگر همین شخص سپرده درحالی کند میپرداخت  تومانمیلیون  134
شده بود لذا در این  تومانمیلیون  344تبدیل به ملک و یا طال و یا ... نموده بود بعد از یک سال 

گذارند تا سود بگیرند بلکه پول  پول را در بانک نمی گاه هیچشرایط افرادی که از این امور خبردارند 
ایران تا ضرر نکنند با اجرایی کردن طرح سکه پولی طال تورم در  کنند میتبدیل  را به جنس باارزش
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مقدار ارزش دارد و لذا  هم آنسال گذشته در امسال نیز هم تومانمیلیون  144و  شود میکنترل 
ها را از مردم بگیرند و به مردم سود دهند از طرفی خود مردم  سودی ندارد که پول ها بانکبرای 

وکار و تولید مفید،  کار کنند و لذا روی میاورند به کسب هایشان یهسرماند برای افزایش مجبور هست
یا اینکه  شود میبه یکی از این دو کار مجبور  ها بانکشده است  از طرفی در شرایطی که تورم کنترل

ن های خود را تأمی توانند با روال گذشته هزینه رشکستگی هستند چراکه نمیو به تعطیلی  محکوم
 شوند مینمایند و یا اینکه مجبورند واقعاا در عرصه تولید و تجارت سالم وارد شوند و این امر موجب 

از  ها بانک اینک هم  ،پولی مجبور شوند در جامعه کار و شغل ایجاد نمایند و مؤسسات   ها بانککه 
خواهیم  خود را به دست میاورند بحثی مهم و مفصل دارد که از خداوند می های ینههز هایی  چه راه

 دشمنان خدا هستند. حقیقتاا را هدایت فرماید و اال  ها آن
بهار آزادی تاکنون حجم بسیاری از طال که سرمایه ملی است را  سکهبا ضرب  

و سبب  یما قراردادهاز گردونه اقتصاد ملی خارج نموده و در اختیار افراد ثروتمند 
ها در انتظار روزی است  ایم از طرفی این حجم باالی طال در گاوصندوق ثروتمندتر شدن افراد شده

که قیمت سکه باال رود که معنای آن این است که در امید روزی هستند که ریال سقوط بیشتر پیدا 
شده است را به  ی خارجکه از اقتصاد مل ها سکهتوانیم تمامی این  بسیار عالی می حل راه کند با یک

 ها دهعنوان پول اعالم نماییم که  بهار آزادی را به سکهاقتصاد ملی بازگردانیم و آن این است که 
: شود میقیمت سکه برای همیشه کنترل خورد اوالا اینکه  اتفاق عالی رقم می سکه ، ثانیاا

:  کند میراه پیدا  ها بانکها به با بازار معامالتی و  از گاوصندوق سود نصیب ثالثاا
:  شود نمیو به جیب افرادی خاص سرازیر  شود میتمامی ملت  افرادی که رابعاا

ارزش  کم ها آنتا پول  اند کردهپنهان  یا گوشه ای یدهفاسکه خریده و بدون هیچ 
عنوان پول وارد بانک و بازار  را این بار به ها سکهتوانند  نشود بدون هیچ نگرانی می

 کنیم میکه البته اختصاراا بیان  شود میاین امر سبب رواج اقتصاد  معامالت کنند و
هزارتومانی را تعیین نماییم سپس  94 سکهگذاری قیمت طال مقدار طالی  توانیم بعد از ارزش می

اگر قیمت  مثالا نیز تعیین نماییم که  شود میبهار آزادی را که در معامالت وارد  سکهمقدار قیمت 
 94طالیی  سکه 24که  شود میمیلیون اعالم نماییم مشخص  9.9بهار آزادی را  سکهپولی 

راحتی  اگر این اتفاق نیفتد بهبهار آزادی است بدیهی است  سکههزارتومانی با وزن یک 
و  و ... خواهد رسید تومانهزار  65میلیون و قیمت دالر به  2قیمت سکه به بیش از 

ن مواجه خواهیم شد. مشتاقانه منتظریم تا روش کنترل تورم و های کمرشک با تورم و افزایش قیمت
یقین میگویم  سقوط ریال را کارشناسان نقد نمایند اما واضح است انتقاد علمی وجود ندارند بلکه به
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در قرآن و  ها حرفاین  یشهر آموز هستند چراکه  های غربی در اینجا در حکم دانش اقتصاددان
 .وخطاست علوم دیگران در علومی است که سراسر آزمون یشهر و روایات است که تخلفی ندارد 

طال وزن کمتر و حجم  سکهکه  ، درحالیپولی طال زیاد است سکهحجم وزن میگویند 
یک  اسکناس قرار دهید و ببینید کدام تومانمیلیون  0بهار آزادی را کنار  سکهکمتری دارد یک 

 زن بیشتری دارد.و حجم 
 پولی طال  سکهبا ضرب  

ً
 گاه هیچو  شویم مانع ضرب پول بدون پشتوانه می عمال

توانند برای جبران مشکالت مالی خود پول بدون پشتوانه چاپ کنند زیرا در این  ها نمی دولت
و اال ناگزیر هستند برای جبران مشکالت  کنند میطالیی ضرب  سکهصورت اگر طال موجود بود 

پولی  سکهدر صورت ضرب دهند واضح است  مالی خود اقدامات عملی اقتصادی سالم انجام
 15اسکناس پولی  ترین بزرگهای درشت نخواهیم بود بلکه  طال ما شاهد اسکناس

متخصصین واضح است  شود میطال  سکهها تبدیل به  بود و بعدازآن پول هزارتومانی خواهد
که  دانند میتقویت پول را حذف تعدادی صفر از پول  های راهاقتصادی یکی از 

کما اینکه  خورد ینمرقم با حذف صفر هیچ اتفاقی برای تقویت پول  کنیم میاعالم 
اینک شاهد هستیم که ترکیه با شکست مواجه  این روش را ترکیه برای تقویت پولی خود پیمود و هم

اصلی بانک ملی تقویت  یفهوظهرحال  شده است و لیر ترکیه در مقابل دالر سقوط نمود، به
تر از قبل شده  ارزش برابر کم کم 1555و از اول انقالب تاکنون ریال  پول ملی است

روال  ادامهاضح است و شده است  هزار ریال تبدیل 115ریال به  75است چراکه دالر 
، در نامه به دکتر سیف و کنونی را برای آینده به همراه دارد یجهنتو راهکارهای گذشته 

تغییری در  گونه هیچاعالم نمودیم  شوند میجایگزین  ستاد جنگ اقتصادی و افرادی که در دولت
اقتصاد روی نخواهد داد مگر اینکه رویکردها تغییر کند راهکارهای گذشته مشکالت امروز را به 

تغییر  سریعاا مگر اینکه  باشد میهمراه داشته و مشکالت فردای ما از راهکارهای غلط امروز ما 
است  سالی خشککنیم و البته راهکار اصلی بیرون رفت از مشکالت اقتصادی در رفع سریع 

ثروتمند باید دارایی خود را بدهند تا گرسنه نمانند  ی کشورهای  غذا تمام   زودی برای تأمین   چراکه به
 29،33،39،30،1444،1441 یها قطرهرا در  سالی خشککه راهکارهای عادی و غیرعادی رفع 

در  سالی خشکبرای راهکار غیرعادی رفع  32.1.9اگر تاریخ  کنیم می تأکید یما دادهتوضیح 
در عرض دو ماه آسمان را به  توان میزمان مدت دو ماه بگذرد باید یک سال منتظر ماند که در آن 
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مت ها به س را از تمامی آسمان آبجوی ایجاد نمود و  چالهایران نمود و در  دار شیبایران سمت 
اقدام ننماییم اعتراضات  سریعاا و اگر  یما دادهسرازیر نمود که در بحث انفطار السماء توضیح ایران 

کما اینکه  گردد میو اعتراضات تبدیل به آشوب و اغتشاش  051گرفته اقتصادی شکل بهانهجدید با 
جدید بانک مرکزی و ستاد جنگ اقتصادی  بسته کنیم می تأکیدشاهد بودیم  31ماه سال  در دی

شده در این اقدامات عیناا مانند  و دلیل آن این است که راهکارهای ارائه باشد نمینیز راهگشا 
راهکار گذشته در  ادامهو  050حکم االمثال فیما یجوز و فیما ال یجوز واحد: باشد میگذشته 

تمامی مشکالت  یشهر حکم قرآن  بلکه به را دارد که امروز شاهد آن هستیم ای یجهنتآینده همان 
و جعلنا من الماء کل : فرماید می 94 یهآانبیاء  سورهاست که خداوند در  آبو  سالی خشک

طه با اصالح مطالعه شود و چند فایل صوتی در راب 98و  97 یها قطره – 1شیء حّی 
 32.9.11 .یما دادهپول انجام 

 97.1.69نامه کلی خالصه مباحث  155 قطره

ایرانیان  همهبحران و چالشی که به  ترین مهمخواهیم در رابطه با  : میعلیکم سالم
مذهبی باشیم و یا غیرمذهبی، اصولگرا یا  کند نمیبا شما صحبت نماییم، فرقی  ارتباط دارد

 است ، تنها کافیستا  مرگ و زندگی مسئلهاین مسئله طلب، چپ یا راست و ...  اصالح
خواهیم این مسئله به ما ارتباط دارد، اگر به دنبال  ویم، اگر پیشرفت میکمی فکر کنیم و بیدار ش

ارتقاء فرهنگی و سیاسی و اقتصادی هستیم این مسئله به ما ارتباط دارد، اگر به دنبال این هستیم 
که مشکالتی مانند فقر و بیکاری و مشکل مسکن و سن ازدواج و تورم و گرانی و ریز گردها و 

ست، ا ها شود این مسئله قدم اول و اساسی برای حل تمامی این بحران برطرف. آلودگی هوا و ..
اگر بحران با شما صحبت نمایم، باید بدانیم:  سالی خشکخواهم در رابطه با  بله بنده می

 را  سالی خشک
ً
مشکالت هموار  یهبقنماییم راه برای برطرف نمودن  برطرف سریعا

روز مشکالت بیشتر و  و روزبه است و اال تمامی مشکالت به قوت خود باقی شود می
، باشد می سالی خشکها و مشکالت ما در  تمامی بحران یشهر و  شود می تر یقعم

میرد. باید  می چیز همهنباشد  آبو اگر  باشد میزنده  آباز  چیز همهیعنی آبادانی یعنی زندگی و  آب
 عظیمی قرار دارد و فرصت چندانی نداریم و تنها راِه  سالی خشکدر ایران بدانیم 

                                      
 94سوره انبیاء آیه  0
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که الزم  اگرچهاست و صرفه جویی  آبو تولید  سالی خشکنمودن  برطرف ،نجات
که وضعیت نسبت  بینیم میاگر کمی به اطرافمان توجه نماییم  امروز است ولی درمان نیست.

، متر رسیده 655به بیش از  ها چاهخشکیده، عمق  ها رودخانهبه قبل فرق کرده، 
نمک  قم و گاوخونی و هور العظیم که برای  یاچهدر ارومیه و  یاچهدر مانند  ها یاچهدر وضعیت 

شّدت پیدا نموده و مقدار نزوالت  آبهوا گرم شده و تبخیِر همگان معلوم است، 
نظیر بوده،  ها بی سال گذشته کمی بارش 27آسمانی کم شده تا جایی که در 

زیرزمینی شدت پیدا نموده و کشاورزان دچار مشکالت  های آباز  استفاده
در  آبتا جایی که اعتراضات کشاورزان اصفهانی به علت نبود  اند یدهگرد ای یدهعد

های مشابهی نیز در  ادامه دارد و اعتراض 32.1.33و تا این تاریخ شروع گردیده  92سال 
 یشهر  ، بنا بر نظر کارشناسی درست نیزدباش میگیری  و تفرش و یزد در حال شکل رنگ کوه

 عمدهدلیل  .باشد می سالی خشکماه و اغتشاشات آینده نیز از  اغتشاشات دی
مسائل اقتصادی و معیشت بوده و همه  بعدازآنو  31ماه سال  ها در دی اغتشاشات و اعتراض

سه ضلع مهم اقتصاد یعنی صنعت، کشاورزی،  چراکهاست،  آبمیدانیم شرط اول اقتصاد 
شود این امور  سالی خشکدارد و اگر کشور دچار  آبوساز و حتی گردشگری بستگی به  ساخت

دلیل اصلِی ، پس بدیهی است گردد میدچار رکود گردیده و در نتیجه اقتصاد ورشکسته 
ست و ا یخشکسال% کشور در 32و  باشد می سالی خشکمشکالت اقتصادِی جامعه 

تالش شد اقتصاد کمی احیا شود ولی باید بدانیم کار از  اگرچه 31ماه  میدانیم بعد از جریانات دی
 چیز همهرسید و گرانی دالر یعنی گرانی  تومان 2455دالر تا بنیان ُسست است که دیدم 

هزار  15جهش بعدی دالر و بدانیم کار اساسی نیز صورت نگرفته و  یعنی سقوط پول ملی
یعنی واردات ایران گرانی دالر یعنی زیادشدن مهاجرت از و میدانیم  باشد می تومان

ها و تبدیل نرخ معامالت از دالر به یورو نیز  بیشتر یعنی تعطیلی بیشتر کارخانه
ل می گونه اینو چرا جریانات  نماید نمی برطرفمشکلی را  توانند  شده است؟ آیا چند دال 

آیا در جریان بانک ی کنند و یا اینکه جریانات چیز دیگری است، دچار ناثبات گونه اینکشوری را 
؟ این مطلبی است که به و ارز هم مانند محیط زیست اخاللگراِن نفوذِی دولتی داریم

د  باید پیگیری شود.  واردکنندهدار شده  استقالِل کشاورزی ما خدشهوضعیت کنونی  با ج 
رسد آزادی سیاسی خود را نیز از و زمانی که کار به اینجا ب یما شدهمحصوالت 
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بر روی مبانی خود بایستد و حتماا  تواند نمیغذاست  واردکنندهکشوری که  چراکه دهیم میدست 
دار  بله قربان گوی دیگران و حتی دشمنان خواهد بود و زمانی که اقتصاد و کشاورزی ما خدشه

دار  ، اما اسالمیت خدشهشود میدار  شود بدیهی است که اسالمیت و جمهوریت ما نیز خدشه
 اقتصاد و  عرصهوابستگی کشاورزی یعنی شکست در ، زیرا شود می

ً
جامعه و  نتیجتا

جامعه و حکومت مأیوس شده و اغتشاشات بیشتر و  ادارهمردم از الگوی کنونی 
... و خداوند به هیچ حکومتی تضمین نداده که تا ابد باقی بماند و لذا درنهایتو  گردد میبیشتر 

تمامی ماهیت انقالب یعنی شعار اساسی: استقالل آزادی جمهوری اسالمی  سالی خشک ادامهبا 
. شاید فکر کنیم شود میبه چالش کشیده  -و شعار: نه شرقی نه غربی جمهوری اسالمی  -

که این تصور پندار و  توان انجام داد درحالی امری طبیعی است و در برابر آن کاری نمی سالی خشک
تمامی تفکرها چه مادی و چه الهی و حتی ِفَرق انحرافی برای ، باشد نمیتوهمی بیش 

 باشد میو البته در اسالم نیز راهکارهای  معنوی  متعددی  راه چاره دارند سالی خشککنترل 
ولی راهکارهای غیرعادی دیگری نیز وجود دارد که اکثراا  باشد می باراننماز  ها آن ازجملهکه 

 باشد میهای دشمن  فعالیت یجهنت سالی خشکناامیدی از مهار ، باشند میاطالع  بی
این بالی  توان میاز طریق غیرعادی در عرض دو ماه  کنم میولی بنده اعالم 

و توضیح کوتاه این است که در شرایط خاصی از راه غیرعادی  سوز را مهار نمود خانمان
 آبجوی درست نمود و  چالهایران ن نمود و درون آسما دار شیبایران آسمان را به سمت  توان می

نمود، این حرکت  برطرفرا  سالی خشکانتقال داد و برای همیشه مشکل ایران را از آسمانها به 
توان آن را  بیشتر نمی بار یکتوان آن را انجام داد و در سال  نمی تنهایی بهو  باشد میحرکتی جمعی 

نیز تاریخ مشخصی دارد  32بوده است و در سال  31.1.1انجام داد و در سال گذشته تاریخ آن 
ما برای  سالهو راهکار عادی یک مراجعه فرمایید  1441و  39 یها قطرهتوانید به  که می
فارس و دریای عمان به کل  خلیج آب سالهانتقاِل یک  سالی خشکنمودن  برطرف
ما به  جامعه متأسفانهاست، ولی  شده دادهتوضیح  29،33،30 یها قطرهکه در  باشد میکشور 

بسیاری از  یدهعقتوان اقدام مهمی انجام داد، به  نمی سالی خشکاین باور رسیده است که در برابر 
شدت ایران در  31ری که از سال و امور مهیب دیگایران  سالی خشکمتفکرین و نخبگان جامعه: 

در جنگی قرار  اکنون همما دستاوردهای جدید غرب بوده و  یجهنت ها زلزلهگرفته است مانند 
هجوِم امواِج مخرب و اکوسیستمی )خبریم، جنِگ  های آن بی داریم که از سالح

و سردی و گرمی هوا و تغییرات منفی  وهوا آبیعنی: تغییر  گذار بر محیط زیست( تأثیر
 درنهایتهای مدرن در کشور هدف که علت بسیاری از مشکالت اقتصادی و  تکنولوژی یلهوس به
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سرما و  بعدازآنگرمی زمستان و شکوفه دادن درختان و  یا عده یدهعق. به باشد میاغتشاشات 
ناپذیر در کشاورزی  ضررهای جبرانفروردین و سرما و برف  دوباره که منجر به  هوای   برف و گرمی  

% 97عجیبی قرار داریم  دورهدر بله  ،سوز است همین جنگ خانمان یجهنتگردید ایران 
متوجه مملکت گردید و  سالی خشکقرار دارد و ضررهای  سالی خشککشور در 

کشت برنج در کرمانشاه و خوزستان و شیراز و اصفهان ممنوع شده از طرف دیگر 
بیند، و محصوالت یخ میزند،  جای دیگر مملکت بر اثر سرما و برف و سیل ضرر می

ننمود ولی کشاورزی ما را  برطرفرا  سالی خشک 97این برف و سرمای فروردین 
 یطهحجاسوس در  عنوان بهگروهی  92در سال  بینیم میو زمانی که  ویران نمود

 بعدازآنو  کند میو یکی از آنان در زندان خودکشی  شوند میزیست دستگیر  محیط
که یکی از افراد مشکوک است که با آن ایران زیست  معاون محیط 97در فروردین 

استعفا داده  شود میو بعد اعالم  152گردد میخارج ایران گروه ارتباط داشته از 
هایی در پس پرده مشغول فعالیت است  که دست شود میاست ظن و گمان بیشتر 

گردد و در عوض در صدد هستند با  برطرفخواهند مشکالت این مملکت  که نمی
این اعتراضات  درنهایتاعتراضات مردمی بیشتر گردد و  سالی خشکگسترش 

های خود  به دور نیست زمانی که در بررسی و این مطلب از ذهن را دچار فروپاشی نمایدایران 
یکی از علل فروپاشی شوروی ناتوانی در بخش کشاورزی بوده و رسیم که  به اینجا می

 های کشاورزی در سوریه بوده ها در سوریه نیز شروع اعتراض یکی از علل نا آرامی
پیروز بوده  تاکنونود رسیم که دشمن با الگوهایی که برای از بین بردن رقبای خ باز به اینجا می

با ایجاد  1698در سال ایران دشمنان نموده است، بله ایران اقدام به تأثیرات منفی در 
براندازی نموده و قیام مشروطه را ایران مصنوعی حکومت قاجار را در  سالی خشک

حکومت و فردی را که مورد پسند خودشان بود  درنهایتناکام گذاشتند و ایران در 
 6555که ما تا سال  اند نمودهها اعالم  بر روی کار آوردند و انگلیسن ایرارا در 

% 45زمان دهیم که در آن  را در اختیار کسی قرار نمیزمان مدارک و اتفاقات آن 
 جانعمومی  های بیماریبر اثر گرسنگی و ایران میلیون نفر در  11ایرانیان یعنی 

 در 
ً
 سالی خشک، انقالب را با باشد میدر حال تکرار ایران دادند و این اتفاقات عینا

کمال بهره را زمان گذشته خود در این  تجربهبله آنان از  به چالش بکشند، خواهند می
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آن چه بدتر  متأسفانهحلی ندارند و  در حال خشک شدن است و مسئولین هیچ راهایران برند،  می
آنان  گذشته یها برنامهها و  مدیریتدارند در حالی  حل راه کنند میاینکه: فکر  باشد می

وضعیت را برای ما چنین نموده است و مدیریت حال آنان با گذشته هیچ تفاوتی 
اضح است که اوضاع و  سپارند نمی کس هیچندارد و از آن بدتر اینکه گوش به حرف 

آشکار شود که مصیبت برای همه  یا هنگامهشده و سؤال این است: آیا در  تر وخیمروز از این  روزبه
اگر مردم مصیبت زده را رها خواهند نمود؟ زمان مانند و یا در آن  مسئولین کنار مردم می

مسئولین برای کشاورزان اصفهان کاری کردند در آینده هم برای ایرانیان کاری 
گویند و امید دارند  مصیبت دیگر این است که مسئولین وضعیت بحرانی را نمی ،دهند میانجام 

ما برد،  جایی بهتوان کار را  که با این امیدها نمی آینده وضعیت بهتر گردد درحالی های سال
زیرزمینی اوضاع را  های آببا  اکنون همنزوالت آسمانی نداریم و زمان نیا اندازه به

علوم  ازنظرزیرزمینی  های آبکه استفاده از  درحالی یما داشتهعادی نگاه 
کننده تعادل زمین  زیرزمینی تضمین های آب چراکهشناسی حرام مطلق است  زمین

ولی چه  گردد میاستفاده گردد سبب زلزله و فرو رفتن زمین  ها آباست و اگر آن 
استفاده  ها آبباید کرد که ما در این وضعیت بحرانی با تمامی سرعت از آن 

وضعیت  دانند نمیخبر ندارند و  سالی خشک، مشکل دیگر این است که مردم عموماا از نماییم می
خبری هم شاید یک سیاست باشد، شاید توجیه  داشتن مردم در بی چقدر بحرانی است که البته نگاه

و لذا  آید یماین سیاست این باشد که اگر بگوییم وضعیت چگونه است مشکالت دیگری به وجود 
ناپذیر  نتی جبرانکه نگفتن بحران خیا درحالی شود میگویند و منتظرند ببینند در آینده چه  نمی

عادی وضعیت تغییر نخواهد نمود و در آینده دولت نیز دستاورد  صورت بهاست، اوالا باید بدانیم 
به مردم  اآلنجدیدی پیدا نخواهد نمود که وضعیت را بهبود ببخشد لذا بهتر است از همین 

مردم ما ون شویم، بله واقعیت را بگوییم تا اینکه به لطف خدا با کار جمعی و ملی از این مشکل بیر 
  چراکهآگاهی ندارند  سالی خشکنسبت به 

ً
 باشد می سالی خشک دانند نمییا اصال

و چرا  شده است برطرف سالی خشک کنند میو برف فکر  بارانو یا اینکه با اندک 
% تقلیل پیدا نموده و آنکه 33% روستانشین به 13فکر نکنند در حالی جمعیت کشور از  گونه این
را بفهمد مردم شهر نیستند بلکه روستانشینان هستند، یکی از موانع دیگری  سالی خشک تواند می

وجود دارد جبران کسری محصوالت کشاورزی از راه  سالی خشکگذارد مردم بفهمند  که نمی
با واردات عادی نگاه  گونه اینوضعیت را  توان میزمان اما سؤال این است: تا چه  باشد میواردات 

 همان اموری است که  هایی که کارشناسان عنوان می حل راهداشت؟ 
ً
دارند عموما
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، اگر مدیریت منابع آبی و اصالح الگوی مصرف و اند دادهانجام  درگذشته
مجازی و  آبزیرزمینی و  های آبسازی کشاورزی و ممنوعیت استفاده از  بهینه

بخش بود که وضعیت  نجات حل راه تاکنوندریا و ...  آبیونیزه کرده ابرها و انتقال 
نداشته لذا بدانیم آن  ای یدهفامسئولین برای ما  گذشتههای  حل ما چنین نبود، راه

ندارد حتی اگر با جّدیت تمام امور را دنبال  ای یدهفاما نیز  یندهآها برای  حل راه
، برای گفتن ندارند یا تازه وحرف ن چراکهتوانند کاری انجام دهند  نمی بازهمنمایند 

 های آببرای حل این بحران نداریم و اوضاع  کنونی با استفاده از زمان مهم این است که ما  مسئله
، آنگاه باید شود میهم تمام  ها آنزیرزمینی است که عادی نگاه داشته شده ولی دیر یا زود  ممنوعه

 های مسئولین  حل راهچه انجام داد؟ 
ً
امور الزمی است که باید انجام گردد ولی  تماما

 مرگ را مقداری عقب  حل ، راهباشد نمیدرمان قطعی 
ً
های مسئولین نهایتا

زیاد  آبایران ، درمان قطعی زمانی است که بتوان در مدت کوتاهی در اندازد می
دشت کشور در حال فرو رفتن است و ما با این مدیریت برای  655تولید نمود، 

د  این مطلب مطرح است  خاک و نه آبی باقی نخواهیم گذاشت. آیندگان نه از طرفی به ج 
گردیم  مجبور می گردد میروز بیشتر آشکار  در اثر ورشکستی اقتصادی که روزبهکه 

برداریم بله مشکِل  از بسیاری از اصول خود در سیاست داخلی خارجی دست
ها برجام را و  شکل تحریمرا بر امام ره تحمیل نمود و م 598اقتصادی، قطعنامه 

طبق این روال آن جریانات تکرار شدنی است و این بار از تمامی آن وقایع 
از طرفی  هستند، آبدر جریان پیش رو ملت محتاج  چراکهخواهد بود  بارتر خون
در آوردن  زانو به دانند میبعضی افراد از اساس به این وضعیت خشنود باشند بعضی  رود میگمان 

رواج یابد انقالب مجبور  سالی خشکاگر انقالب نه با جنگ روبرو امکان دارد و نه ... بلکه 
خواهد بود، با وضعیت کنونی نه کاالیی برای  خواهد میبه پذیرش هر آنچه دشمن 

ماند که ما حمایت نماییم و نه انسجام و اتحاد ملی باقی خواهد ماند  باقی میایران 
وجود ایران میلیون نفر در  55یم جمعیت را زیاد نماییم بلکه خطر مرگ توان و نه می

هستیم و یا مذاکره بر سر تمامی ایران دارد که برای زنده ماندن یا مجبور به کوچ از 
تکرار خواهد شد، ایران در  1354دارایی و دین خود و در غیر آن صورت جریان 

ها و  و اعتراض گردد می تر یفضعضعیف و ایران یعنی با روال پیش رو هر روز 
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... بله بعضی درنهایتو  گردند و مردم از حکومت ناامید می گردد میها بیشتر  اغتشاش
در این  یا عدهاهمیتی ندارد، مطمئناا ایشان دین و ملت بر  یندهآبه این وضعیت راضی هستند و 

 سالی خشکدارند و تعدادی هم به  ای یژهوو ماموریتهای  اند نمودهحوزه نفوذ 
واردات محصوالت کشاورزی  سالی خشکراضی هستند تا از راه گسترش 

به  آورده را سالی خشکبلکه  هنگفت بادآورده های پولگسترش یابد و از این راه 
مباحث مربوط  یها حوزهکشورها در  ترین یقو جیب زنند و البته الزم است بدانیم 

آخرین  گاه هیچ ها آندشمنان ما هستند مانند آمریکا و اسرائیل غاصب و  آببه 
لذا باید  دهند حیاتی را در اختیار دیگران قرار نمی مسئلهدستاوردهای خود در این 

 که باید استفاده نماییم. اگرچهاعتماد چندانی داشته باشیم  توانیم نمیبدانیم به علوم غربی هم 
کردن  برطرفزیادی برای زمان پژوهان این مطلب هویدا است که ما  یندهبر پژوهشگران و آ البته

شرب مردم اصفهان در  آب اکنون همها  طبق گزارشنداریم  سالی خشکبحران 
، وضعیت روستاها باشد میضعیت مشهد و تهران نیز مشابه آن و باشد میمخاطره 
کشاورزی  آبباشد  درخطرشرب شهرها  آباست، بدیهی است زمانی  تر بحرانی

 توان میکه میگویند  باشد میتنها کالم کسانی مسموع ، لذا وجود نخواهد داشت
نمود و ما  برطرف یک سالکمتر از  هم آنفراوان  آبرا با تولید  سالی خشکمشکل 

و کمتر از  یک سالدر عرض  غیرعادینیز اعالم نمودیم که از طریق عادی و 
 .مراجعه نمایید 93 و 73های  قطرهنمود به  برطرفرا  سالی خشک توان می

 22.69.19 اختصار و خالصه قسمت اول صورت بهوضعیت کشور  151 قطره

 رهبر انقالب دامت برکاته:
بعضی از  کنم می، بنده فکر باشد مینگاه مسئولین ما به کالم حضرت آقا نگاه منبر  متأسفانه 

اند تا ثواب ببرند و آخر منبر شام  منبر آمده کنند میدهند فکر  افراد مهم که این سخنان را گوش می
هم  بار یکما برای  بسا چهخوانند تا ثواب ببرند و  که بیشتر مردم قرآن می گونه همانهم بخورند، 

لذا یک سؤال ساده: ترجمه قرآن نخوانده باشیم و برای عملی کردن قرآن تالش نکرده باشیم، 
 74،85،89،95،91،96،93،95،92 های سالرهبر انقالب دامت برکاته در 
 بودهیکی از الفاظ اقتصاد، کار، اشتغال  153شعارهایی که برای سال قراردادند

آیا مسئولین  وضعیت اشتغال، کار و اقتصاد در جامعه ما چگونه است؟ :سؤالاست، 
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جمهور در پیام نوروز چه گزارشی برای  رئیس آقایامسال آن شعارها را عملی کردند؟ 
گذاری چیست؟  گذاری سال به اسم خاصی و عدم اسم د؟ فرق اسمگفتن دارن

برای تغییر وضعیت  یا برنامهوضعیت پیش روی اقتصادی کشور چگونه است؟ آیا 
 اقتصادی موجود است؟

 
 :بدانید دکتر روحانی آقای

حال ناتوان، سال بعد  د سامان دادن به اقتصاد است ولی درعینیوظیفه که دار  ترین مهم -1
ها  د، تمامی هزینهید انجام دهیتوان هیچ کاری نمی سالی خشکبرای  چراکه، شود میاوضاع بدتر 

و لذا  سالی خشکو  آباال هزینه درست و عملیاتی برای  شود میها انجام  در تمامی حوزه
به گردن مدل ایران مشکل جامعه  درنهایتو  شود میبیشتر  هرلحظهمشکالت در 

که  درحالی شود میو بعد شعار تغییر مدل حکومت داده  شوند میحکومتی گذاشته 
مدل حکومت مشکل ندارد سیاست کالن مشکل دارد که آن سیاست رفع 

 نیست. سالی خشک
 یدهعقبه  شود می، رفراندومی که به آن سمت برده بردن جامعه به سمت رفراندوم -6 
بین باشیم  از نوع ترکیه است که دین از سیاست جدا باشد، حال اگر بخواهیم واقع یا جامعهبنده 

را انجام ایران شناسی  دهند؟ باید جامعه در برابر این پیشنهاد چه واکنشی نشان میایران  جامعهکه 
مجبور به برجام شد ایران ان روشی که جامعه باهمبنده  یدهعقداد و بعد جواب داد. به 

رفراندوم در قانون  ،مردم رسانند که شعارِ  گراها به اینجا می را غربایران  جامعه
نه رفراندوم تغییر انقالبی بلکه رفراندوم تغییر از نوع اسالم غیر ناب یعنی  هم آن اساسی شود،

 جام زهر دیگری آماده است.گیریم که  اسالم آمریکایی پس نتیجه می
 

 نژاد: احمدیدکتر 
داده نشود  گوش ها آنبقایی( به اینکه: اگر به حرف  آقاینژاد ) طبق تصریح یار دکتر احمدی

مدل حکومتی بدون  درنهایت ها آنیعنی  شود میتکرار ایران کار مارتین لوتر در  درنهایت
یا کار مارتین  شوند میدهند و یا خواستار تغییر قانون اساسی  فقیه را ارائه می والیت

دهند کما اینکه در سخنان او در  با پاپ را این بار با رهبر انقالب انجام می 154لوتر
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یاری و الله وعنی دیگر کدیور و کتاب اجلوی دادگاه و سخنان در بوشهر شنیدیم، ی
و از زبان مسئولین حکومت هستند و ما ایران ... در خارج نیستند بلکه در  ورسانه ا

و البته  اینجا انجام دهیم توانیم میکردیم اینبار هم  ها آنه در مقابل هم هر کاری ک
ولی به  باشد مینژاد مورد انتقاد ما  که دکتر احمدی اگرچهاجتماعی بسیار قوی دارد،  بدنههنوز 

 ، او در باطل خود راسخ است.باشد میترین فرد  عقیده بنده عملیاتی
 

 های نفوذی: جریان
 دشمنان از درون نظام صدا و رفتار   ها و شنیده و دیده شدن   الیهنفوذ در تمامی  -1
شدن تصمیمات حیاتی و کلیدی  های تصمیم ساز کشور برای فراموش نفوذ در جایگاه -3

به طور مثال هنوز  ،ما های تصمیم سازی   و در اتاق ها دانشگاهها در  مانند نفوذ سید امامی
به آن  بازهمحال  و درعین دهد نمیما را نجات  اهگ هیچداند که بارورسازی ابرها  سپاه نمی

ما رسوخ کرده  جانسید امامی نیست اما فکر او در  شوند میخسته  زودی بهپردازد و  می
ها ما را از راه دور کنترل  است او ملت ما را به دنبال نخود سیاه فرستاده است، غربی

به  1ها، تغییر اولویت  پروژههای کالن، تعطیل شدن  ، تصمیمها بانکنفوذ در -کنند می
ثمر مانند اختصاص بودجه به ریز گردهای  فریبانه بی ، کارهای عوام1به  14و  14

 ...خوزستان و.
 

 های بر انداز: جریان
ها و تمامی کسانی  طلب هابیت، سلطنتوهای مسئول، داعش  ری استارت، نفوذی -1

 .که با عقاید اسالم ناب زاویه دارند در اینجا هستند
، آنان هر مخالفی را تقویت برند میاز وضعیت موجود بهترین استفاده را  ها اینتمامی   -3

 .دهند و طبق اهداف خودکارهایی را انجام می کنند میو حمایت 
آنان براندازی از درون را در دستور کاردارند، جنگ انقالبی با انقالبی، جنگ شیعه   -9

شیعه )انقالبی با درویش(، جنگ شیعه سنی )داعش در قالب اهل سنت میاید( و 
 و قومیتی ای یلهقبحتی جنگ سنی سنی و حتی اختالفهای 

 
 های مردمی: جریان
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افزاری ندارد و  قدرت نرم متأسفانه :ها راستیالله و بسیج، اصولگرایان،  حزب-1 
هاست از  که سال کنند، بعضی هم هنوز منتظر حکم جهاد هستند درحالی کار چهباید  دانند نمی

نتوانسته راهکار عملی برای اقتصاد مقاومتی ارائه  کس هیچشروع جهاد گذشته است، هنوز زمان 
برد، اگر مسیر گذشته درست بود حداقل باید  افزاری بهترین بهره را می دهد، دشمن از ضعف نرم

 ها اینولی او راهکاری برای اقتصاد نداشت،  شد میرئیسی ارائه  یت اللهآالگوی اقتصادی توسط 
ه زبان هستند هم آنت، مشکل این جریان این است که لیدرهای این جریهاس کاری کم یجهنتهمه 

پور ازغذی  رحیم آقایسال تمام شود کما اینکه  0گوش نیستند، این جریان منتظر است  گاه هیچو 
این تفکر این  ..و. فرمودند: این چهار سال را صبر کنید و هر چه گفتند بگویید شما درست میگویید

و شاید کار بجایی  رود میسال خیلی چیزها از بین  0که  سازد درحالی ر بودن نمیتفکر با تکلیف مدا
برسد که دیگر هیچ کاری نتوان انجام داد، سؤالی که از این گروه باید نمود این است که: چهار 

گوید  انجام دادید؟ این تفکر می 31سال آینده چه خواهید نمود؟ آیا غیر از همانکاری بود که سال 
گروههای برانداز امید دارند  که درحالیو در دور بعد به سراغ ما میاید  شود میباألخره خسته  جامعه

برسیم ریزشهای  1044در همین چند سال براندازی را تکمیل کنند و اگر هم با این وضعیت به 
و دشمن توقع دارد در آن هنگام اصل نظام را  055باشد میعموم مردم و حتی خواص بسیار زیاد 

فروپاشی نماید، این تفکر بی شباهت به تفکر انجمن حجتیه نیست، بارها نا امیدی را از این گروه 
عج میاید و امور را درست زمان یا میگویند فعالیت در این جامعه فایده ندارد یا میگویند امام  ام یدهد

چگونه  اصوالا و  گیرند نمیکه آنجا هم جواب  نمایند میفرهنگ و یا تمام توان را صرف  کند می
 مأمور هرلحظهمشکل اول کشور اقتصاد است؟ و در حالیکه ما در  که درحالیوالیت مدار هستند 

صبر نمود خوب چرا ما انقالب کردیم با رژیم شاه تا  1044به اصالح جامعه هستیم اگر باید تا 
تکلیف اجتماعی داریم، گذشته از اینکه تمامی  هرلحظه، ما مکردی میعج صبر زمان ظهور امام 

و اگر  شود میلی فقیه نوشته و اسالم و روحانیت و انقالب  پای به دهد میاموری که دولت انجام 
های  نژاد را بخوانید، با تمامی تالش نامه دکتر احمدی دهم مینیست پیشنهاد  گونه اینمیگویید 

روسای این گروه فقط بلد هستند دردها را  متأسفانهافزاری دارد و  شده این جریان مشکل نرم انجام
صالحین نیز نتوانست کار چندانی از پیش ببرد، این  های حلقهبگویند و هیچ راهکاری ندارند، حتی 

با دیگران تعامل کند،  تواند نمیباشد و در ضعف گفتمانی قرار دارد و جریان نتوانست گفتمان ساز 
 به علت مشکالت معیشتی و حتی شبهات فکری ریزشهایش بسیار شده است.
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ها، ناراحت از  ناراحت از وضعیت اقتصادی معیشتی، ناراحت از دزدیتوده مردم:  -9
ازی و باند و باندبازی ب اختالف طبقاتی، ناراحت از حقوقهای نجومی، ناراحت از پارتی

با مؤسسات مالی اعتباری ارتباط دارند  آنان که، ها بانکتکراری، ناراحت از های  عدهو
آنچه  .کند میها را به سمت براندازی هدایت  متعرض هستند و دشمنان این اعتراض

، آنچه باشد میتوجهی به این قشر  بی شود میهای برانداز  باعث گسترش و قوت جریان
این است که جوابی درست به توده مردم  باشد میسفید و ...  یها چهارشنبهرواج باعث 

 پندارند. امید را در جای دیگری می و آنان نقطه شود نمیداده 
 

 اتفاقات آینده:
است و  سالی خشکهمه مشکالت از  چراکه شود میتر  تمامی مشکالت بیشتر و بزرگ 1 

 تر شدن مشکالت قبل. بیشتر = مشکالت جدیدتر و بزرگ سالی خشک
 امسال که سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل بود وضعیت چنین بود سال بعد... -3
های مردمی توسط  های عمومی، لیدری  اعتراض مشکل گرانی، بیکاری، اعتراض – 9

شده پیشروی خود را  اال گفتههایی که در ب از جریان هرکدامهای برانداز به سمت براندازی،  جریان
 و ... کنند میبیشتر 
 به مردم رسیده است باشد میما بال  ازنظرسه مشکل که  -0
مخرب، ریز گردها و  بارانمانند گرمی زمستان و کوالک و برف مضر،  بالهای آسمانی 

 آلودگی هوا و.
زمین، ضرر به  ، فرو رفتن زمین، سفت شدنآب، پایین رفتن ها زلزلهمانند  بالهای زمینی

 ها و ... بع آبی، خشک شدن جنگلمحصوالت کشاورزی، خشک شدن منا
: اغتشاشات، گرانی، بیماری، اختالف، فرقه فرقه شدن، افسردگی بالهای اجتماعی

 ناامیدی،
به علت اشتباهاتی که از هر جریان و گروه در  حقیقتاا  راهکار بیرون رفت از مشکالت:

های جاری کشور که  از جریان کدام هیچها  افراد و گروه تمامی بهترام ضمن اح ام شدهمتوجه ایران 
دارای مزایا و معایبی  هرکدامدانم  به قانون اساسی پایبند هستند را در مسیر درست و صحیح نمی

و  باشد میو یا در راهکار برای رسیدن به هدف  باشد میگذاری  هستند و عمده اشتباه یا در هدف
، لذا باشد میگذاری و راهکار  بهترین هدف یما دادهگذاری و راهکاری را که ارائه  هدف کنم میفکر 

و برای ما  باشد میراهکارهای موجود فاقد ارزش  دارم میدارم اعالم  که بر عهدهالهی بنا بر تکلیف 



 181 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

 نیرسا آبجدی  صورت بهچیزی جز اتالف وقت ندارد و اگر ما برای دین و ملت دلسوز هستیم باید 
مسلک و  هر بانماید و اسباب رضایت همه را  ها را باطل می سریع انجام گردد و این امر تمامی فتنه

 شود میبیاید اقتصاد درست  آبکننده هر آتش است،  خاموش آب چراکهمرام به همراه دارد 
، آنان که گردد میو امید به جامعه بر  شود میفرهنگ بهبود میابد و انسجام ملی و همدلی ایجاد 

رسند و آنان که به دنبال فرهنگ و امور معنوی  به دنبال اقتصاد و رفع فقر هستند به نتیجه می
کار فرهنگی عالج اقتصاد فلج شده کشور  ترین بزرگرسند و به عقیده بنده  هستند نیز به هدف می

زمان ل مصر در بنده جریان تحو  یدهعقاست و این عالج، عالج  فرهنگی را نیز در پی دارد و به 
پس ما تالش  شود میتکرار زمان در این ایران در  السالم علیهمحضرت یوسف علی نبینا و آله و 

حل  آبیک ساله مشکل  یما کردهسریع انجام گردد، از طریق عادی اثبات  رسانی آبتا  کنیم می
اید تمامی از طریق غیرعادی نیز مشکل حل شدنی است، ما ب دوماههمیگوییم  بازهمو  شود می

افزاری جامعه را حل نماییم باید تمامی تالش را انجام دهیم تا  تالش را انجام دهیم تا مشکل نرم
جایگاهی ندارد، بله  آب 32در برنامه و بودجه  متأسفانهباشد،  سالی خشکاولویت اول کشور رفع 

جایگاهی ندارد و این جریان بیشتر شبیه  رسانی آبایجاد شغل جایگاه دارد، ازدواج جایگاه دارد ولی 
مرگ قرار داریم چه برسد  درخطرنباشد  آبدقیق و حکیمانه،  یا برنامهداستانی تأسف بار است تا 

 به اینکه فکر ازدواج و ایجاد شغل و ... باشیم.
 

 روحانیت:
 .کنند میگروهی فقط کالم رهبر انقالب دامت برکاته را با صدایی بلندتر تکرار  -1 

بیاید در عین حال دم  عجل الله تعالی فرجه الشریف گروهی میگویند باید منتظر بود تا امام -3
ولی در امور اجتماعی هیچ دخالتی ندارند در عین حال در اجتماعات و  زنند میاز انقالب 

 .کنند میراهپیماییها شرکت 
کمی و کاستیها را میگویند  دائماا و  کنند میگروهی با توان هر چه زیادتر از انقالب دفاع  -9 

یا راهکار ندارند و یا اینکه بدون توجه به مسائل دیگر اجتماعی مسائلی  خواهی میوقتی راهکار 
بانک دست  گفت می کردم میاجرایی نیست به یک نفر در رابطه با ربا صحبت  حقیقتاا میگویند که 

مد میاوری؟ جوابی برای آکجا برای بانک در  کردم از سؤال، گیرم میمن باشد از ابتدا جلوی ربا را 
 نداشتگفتن 
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 .کنندگروهی تنها به دنبال این هستند که اجتهاد کسب  -0
 .گروهی فقط به دنبال این هستند که درآمد کسب کنند و منبر بروند -9 
 .دانند نمیگروهی به دنبال خدمت و تبلیغ و معرفی دین هستند ولی از اقتصاد چیزی -1 
 .کنند میی ورود در مسائل سیاسی را انکار گروه -2 
 .دانند میروحانیت  خالفشانگروهی ورود در حل مشکالت مادی و اکوسیستمی را  -1 

 

 22.61.91 کاهش جمعیت خطرات 156 قطره

 ظرفیت جمعیتی ایران
مردمی با درآمدهای بسیار باال داشته باشد تا جایی که فقیر و  تواند میایران  است ادعای ما این

 یجهنتو با یک مقایسه به  پردازیم میایران بیکار در آن یافت نشود لذا در اینجا به ظرفیت جمعیتی 
بی  یجهنتاما ممکن است بعضی اشکاالتی مطرح نمایند که آن اشکاالت  رسیم میدلخواه 

 1٬101٬139میلیون نفر و مساحت  14 تقریباا با جمعیت ایران . باشد میاطالعی از دیگر مباحث ما 
در میان ایران . ولی در ابتدا بگویم شاید باورتان نشود باشد میکشور جهان  ینمربع هفدهم کیلومتر

وسعت زمین و کمی جمعیت یکی  ازنظرصدو شصت و دومین کشور را دارد یعنی  رتبهکشور  304
کشور جهان بهتر  113باید از ایران ن است یعنی وضعیت مسکن در از بهترین کشورهای جها

 .056نیست  گونه این باشد ولی
 .باشد مینفر  01در هر کیلومتر مربع ایران تراکم در 

اسم کشور، جمعیت، مساحت و مقدار  
 تراکم

جمعیت و  ازنظرایران مقایسه آن کشور با 
 تراکم

 بنگالدش  1
 جمعیت

111٬944٬444 
 مساحت
 نفر 102٬924
 جمعیت
1439 

ایران برابر  33در بنگالدش  جمعیت کمترا 
است یعنی یک میلیارد و هفتصد و شصت 

توانند  میایران میلیون نفر بنگالدشی در 
 زندگی کنند
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 سنگاپور  3
 جمعیت

0٬039٬234 
 مساحت
1132 
 تراکم

 نفر 101

ایران برابر   10سنگاپوردر  جمعیت کمترا 
است یعنی یک میلیارد و صدو چهل 

توانند  میایران ی در سنگاپورمیلیون نفر 
 زندگی کنند

 هنگ کنگ  9
 جمعیت

1٬131٬111 
 مساحت
1٬403 
 تراکم

 نفر 1134

برابر   192هنگ کنگدر  جمعیت کمترا 
است یعنی ده میلیون و نهصد و ایران 

ایران ی در هنگ کنگشصت میلیون نفر 
 توانند زندگی کنند می

 بحرین  0
 جمعیت

111٬909 
 مساحت

119 
 تراکم

 نفر 1499

ایران برابر  31در بحرین  جمعیت کمترا 
است یعنی یک میلیارد و هفتصد و بیست و 

توانند  میایران پنج میلیون نفر بحرینی در 
 زندگی کنند

 نوار غزه  9
 جمعیت

1٬921٬313 
 مساحت

914 

ایران برابر  23در نوار غزه  جمعیت کمترا 
است یعنی شش میلیارد و سیصد و هفتاد و 

ایران در  یا غزهیک میلیون نفر نوار 
 توانند زندگی کنند می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
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 تراکم
 نفر 9139

 مالدیو  1
 جمعیت

903٬141 
 مساحت

944 
 تراکم

 نفر 1119

است ایران برابر  30در مالدیو  جمعیت کمترا 
یعنی یک میلیارد و نهصد و سی و هشت 

توانند  میایران میلیون نفر مالدیوی در 
 زندگی کنند

 کره جنوبی  2
 جمعیت

01٬104٬121 
 مساحت
31٬134 

 تراکم
 نفر 039

ایران برابر  14در کره جنوبی  جمعیت کمترا 
است یعنی هشتصد و یست و پنج نفر کره 

 توانند زندگی کنند میایران جنوبیی در 

 ژاپن  1
 جمعیت

132٬992٬113 
 مساحت

920٬200 
 تراکم

 نفر 904

است ایران برابر  2در ژاپن  جمعیت کمترا 
یعنی پانصدو شصت و شش میلیون نفر 

 توانند زندگی کنند میایران ژاپنی در 

 لبنان  3
 جمعیت

9٬133٬233 
 مساحت

است ایران برابر  2در لبنان  جمعیت کمترا 
یعنی ششصد و بیست و سه میلیون نفر 

 توانند زندگی کنند میایران لبنانی در 
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14٬394 
 تراکم

 نفر 920
 هلند  14

 جمعیت
11٬042٬031 

 مساحت
99٬119 

 تراکم
 نفر 010

است ایران برابر  14در هلند  جمعیت کمترا 
یعنی هشتصد و شش میلیون نفر هلندی 

 توانند زندگی کنند میایران در 

 رژیم صهیونیستی  11
 جمعیت

1٬203٬319 
 مساحت
34٬994 

 تراکم
 نفر 991

برابر  1در رژیم صهیونیستی  جمعیت کمترا 
است یعنی پانصدو پنجاه و یک ایران 

ایران میلیون نفر رژیم صهیونیستی در 
 توانند زندگی کنند می

 سوئیس  13
 جمعیت

2٬013٬924 
 مساحت
93٬224 

 تراکم
 نفر 111

ایران برابر  9.3در سوئیس  جمعیت کمترا 
است یعنی سیصد و سیزده میلیون میلیون 

 توانند زندگی کنند میایران نفر سوئیسی در 

 فیلیپین  19
 جمعیت

ایران در فیلیپین شش برابر  جمعیت کمترا 
است یعنی چهار صد و نود میلیون نفر 
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12٬192٬029 
 مساحت

331٬124 
 تراکم

 نفر 330

 د زندگی کنندتوانن میایران فیلیپینی در 

 بلژیک  10
 جمعیت

14٬910٬911 
 مساحت
94٬321 

 تراکم
 نفر 903

ایران در بلژیک هفت برابر  جمعیت کمترا 
است یعنی پانصدو هفتاد میلیون نفر 

 توانند زندگی کنند میایران بلژیکی در 

 انگلیس  19
 جمعیت

14٬001٬092 
 مساحت

301٬934 
 تراکم

 نفر 394

ایران در انگلیس پنج برابر  جمعیت کمترا 
است یعنی چهار صدو شانزده میلیون نفر 

 توانند زندگی کنند میایران انگلیسی در 

 السالوادور  11
 جمعیت

1٬211٬121 
 مساحت
34٬234 

 تراکم
 نفر 939

ایران در السالوادور شش برابر  جمعیت کمترا 
است یعنی پانصد و سی و هشت میلیون 

توانند زندگی  میایران نفر السالوادوری در 
 کنند

ایران برابر  3.3در چین  جمعیت کمترا  کشور  12
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 چین
 جمعیت

1٬941٬919٬113 
 مساحت

3٬931٬014 
 تراکم

 نفر 104

است یعنی دویست و سی و سه میلیون نفر 
 توانند زندگی کنند میایران چینی در 

 کره شمالی  11
 جمعیت

33٬313٬122 
 مساحت

134٬014 
 تراکم

 نفر 134

برابر  9.3در کره شمالی  جمعیت کمترا 
است یعنی سیصدو شانزده میلیون ایران 

توانند زندگی  میایران نفر کره شمالیی در 
 کنند

 پاکستان  13
 جمعیت

191٬211٬233 
 مساحت

221٬234 
 تراکم

 نفر 394

ایران برابر  0.2در پاکستان  جمعیت کمترا 
است یعنی سیصدو هشتاد و سه میلیون نفر 

 توانند زندگی کنند میایران پاکستانی در 

 رواندا  34
 جمعیت

3٬921٬331 
 مساحت
30٬301 

ایران برابر  2.1در رواندا  جمعیت کمترا 
است یعنی یک ششصدو بیست و پنج 

توانند  میایران میلیون نفر رواندایی در 
 زندگی کنند
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 تراکم
 نفر 929

 هند  31
 جمعیت

1٬439٬919٬031 
 مساحت

3٬329٬134 
 تراکم
912 
 نفر

است ایران برابر  2.1در هند  جمعیت کمترا 
یعنی ششصد و یازده میلیون نفر هندی در 

 توانند زندگی کنند میایران 

 ایتالیا  33
 جمعیت

91٬149٬499 
 مساحت

330٬434 
 تراکم
132 

 نفر

ایران در ایتالیا چهار برابر  جمعیت کمترا 
است یعنی سیصد و بیست و هشت میلیون 

 توانند زندگی کنند میایران نفر ایتالیایی در 

 آلمان  39
 جمعیت

13٬091٬934 
 مساحت

903٬339 
 تراکم

 نفر 391

ایران برابر  0.3در آلمان  جمعیت کمترا 
است یعنی سیصدو نود و سه میلیون نفر 

 توانند زندگی کنند میایران آلمانی در 

 تایلند  30
 جمعیت

ایران برابر  3.1در تایلند  جمعیت کمترا 
است یعنی دویست و هشت میلیون نفر 
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10٬119٬943 
 مساحت

911٬224 
 تراکم

 نفر 139

 توانند زندگی کنند میایران تایلندی در 

 فرانسه  39
 جمعیت

14٬191٬121 
 مساحت

909٬194 
 تراکم

 نفر 111

ایران برابر  3.9در فرانسه  جمعیت کمترا 
است یعنی یکصد و هشتاد و پنج میلیون 

 ندگی کنندتوانند ز  میایران نفر فرانسوی در 

 دانمارک  31
 جمعیت

9٬093٬999 
 مساحت
03٬930 

 تراکم
 نفر 131

ایران برابر  3.1در دانمارک  جمعیت کمترا 
است یعنی دویست و سیزده میلیون نفر 

 توانند زندگی کنند میایران دانمارکی در 

 

 22.69.99 نژاد احمدینامه اول به دکتر  153 قطره

 الله الرحمن الرحیم بسم
 نژاد سالم خدمت دکتر احمدیبا عرض 
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ب شما کلیپ سخنرانی مشاهده نمودم که برای بنده جانشیخ علی بهرامی نیکو از  بجان این
 سؤاالتی پیش آمد که تقاضا دارم جواب فرمایید.

ها اقتصاد را ویران کرد و  که یارانه کنند میها اشکال  فرمایید: بعضی به یارانه در سخنرانی می
 .شود میپول نفت به مردم پرداخت  ک بیستمفرمایید ی بعد می

در  کنم می؟ فکر ها یارانهپول  شود میبا کدام حساب یک بیستم پول نفت اشکال اول: 
 کنیم میاید لذا حساب  حساب و کتابتان اشتباه کرده

صد هزار بشکه صرف  میلیون بشکه تولید نفت دارد که یک میلیون و هفت 0روزانه ایران 
و دو میلیون و سیصد هزار بشکه صادرات داریم که هر بشکه نفت شصت  شود میمصارف داخلی 

 94و ده دالر هزینه تولید دارد و لذا روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه را در  شود میدالر فروخته 
: شود می آمده دست بهعدد  کنیم میروز ضرب  94و عدد را در  کنیم میدالر ضرب 

که برای گسترش میادین نفت و گاز  ای ینههز ماه درآمد نفت ما مقدار  دالر در 9.094.444.444
جواب  کنیم میمیلیون ایرانی تقسیم  14بلکه خالص این عدد را بر  کنیم نمیاست را نیز کم 

 0144دالر در ماه برای هر ایرانی اگر طبق دالر آزاد حساب کنیم و دالر را  09.139: شود می
در ماه برای تمامی ایرانیان و اگر دالر را دولتی  تومان 342.444: شود میبگیریم مبلغ  تومان

یعنی  123.944: شود میدالر دولتی حساب کنیم عدد  تومان 0.444حساب کنیم و 
با  زیرااثبات نیست  قابل شود میادعای شما که یک بیستم پول نفت به مردم پرداخت  عنوان هیچ به

پرداخت شود، حتی اگر با مبلغ فروش نفت در  تومان 341.44ادعای شما باید هر ماه به هر نفر 
، اگر حساب ما مشکل شود نمییک بیستم  بازهمدولت شما که بسیار باال هم بود حساب کنیم 

 ه باشید.هایتان نیز اشتباه کرد دارد بفرمایید و اال برای بنده این گمان پیش میاید که در بقیه حساب
 

یعنی شما برای گسترش ، شما خیر بود یهاولیا بد؟ نیت  ها خوب بود آیا یارانه اشکال دوم:
ها  مند شدن قشر مستضعف اقدام به پرداخت یارانه فقیر و غنی و بهره فاصلهعدالت و کم کردن 

یدا نمود؟ نمودید که مطمئناا مأجور هستید، اما سؤال بنده از شما این است، آیا آن امر تحقق پ
ها مشکالت قشر فقیر بیشتر شد، سوبسید کاالهای  جواب منفی است، بعد از پرداخت یارانه

اساسی را حذف نمودید و آن را مستقیماا به مردم دادید ولی روال تورم حتی در دولت شما افزایش 
دولت  عمالا  ها یارانهپیدا نمود و از طریق افزایش تورم و باال رفتن کاالهای اساسی و ثابت ماندن 

های بعد یارانه را حذف نمودند، به این صورت که با توجیه عدالت سوبسید را حذف  شما و دولت
هزار  ها یارانهپرداخت زمان ها را باال بردید، دالر در  کردید و بعد یارانه را ثابت نگاه داشتید و قیمت
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هزار  14 اکنون همای که شما پایه نهادید  یعنی یارانه تومانهزار  9نزدیک  اکنون همبود و  تومان
پس در حقیقت سوبسید را حذف کردید و از طرف دیگر در  تومان 09.944است و نه  تومان

و  تر یغنولی غنی در شرف حذف قرار دارد لذا فقیر غنی نشد  عمالا حقیقت یارانه را هم کم کردید و 
 شد. فقیر فقیرتر

 
مسئول اجرایی کشور بودید چرا بجای پرداخت یارانه  33الی  10ال شما از س اشکال سوم:

کار اساسی انجام ندادید؟ مثل شما مثل پدری بود که به پسرش ماهی گیری یاد نداد بلکه به او 
اقتصاد بود را حل نکردید؟ آیا  یهاولکه زیرساخت  سالی خشکو  آب مسئلهماهی داد، شما چرا 

اند و یا از  اند؟ آیا آنان مردم غنی و مرفه بوده فهان علیه شما شعار دادهخبردارید که مردم کشاورز اص
خود را انجام ندادید  یهاولاند؟ شما در مقام اجرایی کار  اند؟ چرا علیه شما شعار داده مردم فقیر بوده

را حل کرده  سالی خشکو  آبرا حل نمایید، اگر  سالی خشکو  آبو ندانستید که اول باید مشکل 
ها در این مصیبتی که شما برای ملت رقم زدید گرفتار نشده بودند،  بودید فقیر غنی شده بود و دولت

یارانه را حذف کند و از طرفی  تواند نمیهم  کس هیچحال در میان ملت توقعی ایجاد کردید که 
که یارانه  درحالیستنده، ملت محتاج یارانه دهد نمیرا  کس هیچما اجازه رشد به  ورشکستهاقتصاد 

که دولت هم درآمد چندانی ندارد،  و دولت هم باید یارانه بدهد درحالی کند نمیدردی را از ملت دوا 
، با دالری که شما تحویل کنند میگیرند و به مردم پرداخت  لذا با حیل مختلف از ملت پول می

یارانه دادید و مسکن مهر درست  اید در یک نگاه اساسی برای این ملت انجام داده کار چهگرفتید 
تا  انداختید یموکار را در مملکت راه  لیه کسبکه یارانه اشتباه بود باید زیرساخت او  کردید درحالی

 کردید که نکردید. می برطرفرا  سالی خشکباید  کالم یکپیشرفت قشر فقیر مهیا شود در  ینهزم
 

زیر بار الگوی  گاه هیچشما اگر مؤمن و متعهد و عالم به اسالم بودید  و اما مسکن مهر
کردید، مگر در اسالم  های چند طبقه گرفتار نمی رفتید و ملت را به این زندان شهرسازی غربی نمی

مسجد نسازید؟ شما که خود را مؤمن میدانید چرا به این حدیث  منارهنیامده که خانه را بلندتر از 
های ملت ویال پیشنهاد ندادید؟ آیا  آپارتمان نمودید؟ چرا برای خانهمبتال به چرا ما را  عمل نکردید؟

زمین کم داشتیم که نداشتیم، چرا این کار را انجام ندادید؟ اگر به مردم ویال داده بودید مشکل 
زرگ ها ب قتی بچهوخرید  های آنان تا مقدار زیادی حل شده بود، طرف ویال می یک خانواده و بچه
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و  شد میها هم حل  بچه خانهکردند و مشکل ازدواج و  شدند در همان خانه کمی سازه زیاد می می
آپارتمان نمودید حال بعد از مبتال به زیادشدن نسل هم حل شده بود اما شما ما را  ینهزمالبته 

ه ازدواج ها قادر ب اما به خاطر مشکل مسکن خانواده شوند میها بزرگ  چندین سال وام دادن بچه
 نیستند.

اشتباهات شما این است که شما خود را عقل  عمدهاشتباهات فاحش شما بسیار است و دلیل 
کل میدانید که البته یکی از افراد باهوش این سرزمین هستید اما بدانید این بدان معنی نیست که 

به  کند نمیکه شما سخن میگویید همه شنونده هستند و کسی جرئت  درجاهاییاشتباه ندارید، بله 
آمده که هر آنچه میگویید درست است و مصون  شما اعتراض نماید لذا برای شما این گمان پیش

 نیست. گونه اینکه  از اشتباه هستید درحالی
 31.13.31 شیخ علی بهرامی نیکوبرکاته  الله و و رحمت علیکم سالموال

 12.49ساعت  92.16.69 در یک نگاه 97 سال - 154 قطره

 ی. 551ب الله قّدر ما جری بین االرض و السماء  بسم
 من هو علی عباده رحیم

باور دارد خود را آماده کند و آنکس  کهدر یک نگاه آنکس  32سال خوبی داشته باشید، سال 
 که شک دارد منتظر باشد تا ببیند.

های بسیار، خیانت و گرانی، گرمای شدید و قطعی  جنگ و فتنه و اختالف در پیش است زلزله
های خاک و نمک و قحطی در راه است که با واردات در  و طوفان آببندی  برق و کمی و جیره

خانه از پایه سست است، غم و  شود نمیاما دردی دوا  شوند میداشتن امور  صدد آرام نگاه
، فساد شدت میابد، ناامیدی فراگیر شود میناامیدی بسیار زیاد، فقر بیشتر  مشکالت روحی و

، فساد و روابط نامشروع و سقط حالل و حرام شود می، خودکشی عادی شود، طالق بیشتر شود می
است و تولید فایده چندانی ندارد، کسی که کار نکرده و داللی شود، سود در تجارت  زیادترزیاد و 
برداری زیاد  و اهل تالش ورشکسته شوند، اهل فضل کوچک شمرده شوند، کاله برد میسود 

ای پنهانی و  بها را به بهای باال بفروشند، همه با یکدیگر حیله کنند و توطئه و اجناس بی شود می
و برای عزل حاکم تالشی پنهانی نمایند، دوست  شوند میبسیار بزرگ در راه است که همه متحیر 

، در بین دو راهی شوند میمیش و گرگ و لذا آشوب راه بیفتد و غرب با یکدیگر متحد اما در باطن 
حیران شوند، هر دو طرف درست اما هر دو طرف تحیر کننده، مردم مشکالت را به اسالم و 
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اشرار است، ترس بسیار زیاد  دورهافکنانه زیاد شود و دوره  روحانیت مستندسازند و شعارهای تفرقه
شود، امر به منکر زیاد  آبلس لهو در کوچه بیابان زیاد شود، قلب مؤمن مانند نمک ، مجاشود می

کنند تأثیر نداشته باشد زیرا اهل  معروف امربهمأیوس شوند و آنان که  معروف امربهو مؤمنین از 
دهند و  داری خود را از دست می ، منکرات عادی گردد، گروهی خویشتنشوند میمعروف بسیار کم 

خیزند، گروهی با نیت صادقانه امور پلید انجام دهد و دشمن با نیت پلید  بر می به نزاع
رفتاری کند، ناامیدی مؤمنین را بگیرد، درختان سرما زده شوند گروهی از خارج برای عزل  خوش

حال علما  شودتمامی امور بعد از مدتی اصالح  0بیاید آبهم پیمان شوند، حیوانات بمیرند اما اگر 
داری زیاد و حکومت  ، دینشود میمردم خوشحال  شود میها خلوت، ازدواج زیاد  دگاهدا خوب،

و همه  شود میو بیماری کم  شود میگیرد و عمر طوالنی  گیرد، کشاورزی رونق می قوت بسیار می
، همه گریان شوند که این گریه از شود میگذشته خود پشیمان  کردهاهداف عالی پیدا کنند و از 

 باید ت، ضجه خوشحالی و توبه بلند شود و دست دوستی به یکدیگر بفشارند باید.خوشحالی اس
بدانیم تولد در راه است این تولد یا با خوشی همراه است و یا با ناخوشی برای بنده تولد مهم است و 

 به وظیفه خود عمل کنیم. اکنون هماینکه ما 
خواهیم بعد از احکام، اخالقیات عمل کنیم و بعد با مشارطه و مراقبه و محاسبه  اگر تولد را می

و نهی از منکر را ترک نکنیم که  معروف امربهو محاکمه و معاقبه از شور به شعور و شهود برسیم 
منکر  ترین بزرگو  آبمعروف  ترین بزرگاحق افراد به این دو فریضه مسئولین هستند و 

 است. سالی کخش
را از  سالی خشک توان میندارید و در عرض دو ماه  سالی خشکو  آبحلی برای  بازمیگویم راه

 32در سال زمان ، افتد یم تأخیربه  31نیز بگذرد تا  32زمان نمود و اگر  برطرف غیرعادیطریق 
آن  مرهثتا ملموس شدن  سالی خشکشدن  برطرف، بدانیم از باشد می 31.1.1زودتر از تاریخ 

 سالی خشک 32برای همگان در اقتصاد باید به اندازه یک کشت کشاورزی منتظر ماند لذا اگر در 
تر  وحشتناک 31های  ، اتفاقشود میبه بعد تأثیر آن ملموس  31و از  32شود در انتهای  برطرف
 اتفاق خاصی نیفتاده است. تاکنوناست و 

                                      

 افتد. یمانفطار السماء انجام شود این امور اتفاق  هرگاه 0



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 196

 

 

است که من هو علی عباده رحیم، خدای رحیم را شکر که رحمان  97ثنا همان 
قم  –علی بهرامی نیکو  11.03ساعت  31.13.33 .باشد می ها رحیمالدنیا و االخره و 

 المقدسه
 

 به روی کار 1455توصیه به جریانی که بعد از دولت دوازدهم قبل از سال  155 قطره
97.3.62 

الذی جعل السسب و المسبب و العلة و المعلول و هو القاهر فوق کل  الله بسم1
شیء و کل شیء عنده ذلیل فقیر جاهل مقهور بل هم فقر و ضعف و جهل و هو 

 157 ال نحن اال هو والعالم القادر الغنی بل هو علم و قدرة و هو هو، ال یعلم هو اال ه
 علیکم سالمبه روی کار میاید:  1044توصیه به جریانی که بعد از دولت دوازدهم قبل از سال 

ریاست جمهوری خود دوام بیاورند اشتباهات  دورهدکتر روحانی نتوانستند تا آخر  آقایدلیل آنکه 
 را در حل مشکالت جامعه ناتوان ساختند اگر آن اشتباهاتایشان فاحشی بود که انجام دادند و 

و دالیل آن بسیار است اما دلیل عقلی آن این است  باشد میتکرار شود همان عاقبت در انتظار شما 
اذا تکررت العلة تکرر المعلول و اذا اشتدت العلة اشتدت و تسرعت المعلول و که: 

یمکن لعلة واحده معالیل کثیره و یبوسه االرض و عدم نزول المطر فی جمیع البالد 
ات االقتصادیه و االجتماعیه و الفردیه و االخالقیه و ... و اذا علة لجمیع المصیب

اشتدت العلة اشتد المعالیل و الواضح اشتداد حروره االرض و السماء و یبوسة 
لذا توصیه  2و من نتائجه کساد االقتصاد و الزراعه و ...ایران االرض و اتمام الماء فی 

                                      

یت ع که سبب و مسبب و علت و معلول را قرار ب اهلخواهم از خدا و  یمترجمه: کمک )** 0
یز در نزد او ذلیل و جاهل و متواضع است چ همهو خدا برتر و مالک همه موجودات است و  اند داده

باشد بلکه  یمبلکه تمامی موجودات فقر و جهل و ضعف هستند و خداوند عالم و قادر و غنی 
خداوند علم و قدرت است، او اوست و غیر از خودش کسی از او خبر ندارد و وجود ما نیز اوست .... 

33.3.3)** 
شود، و زمانی که علت شدت و سرعت  یمترجمه: زمانی که علت تکرار شود معلول تکرار )** 2

کند، ممکن است برای یک علت چند  یمپیدا کند معلول با سرعت و شدت بیشتری تحقق پیدا 
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را  سالی خشکبا تمام توان مشکل  سریعاا ال نشوید شما به آن سرنوشت مبت خواهید میاگر  کنیم می
محیطی و تورم و ... همه از  برطرف نمایید که مشکل فقر و اقتصاد و بیکاری و مشکالت زیست

 آبو مشکل  1 و جعلنا من الماء کل شیء حی: فرماید میچراکه خداوند  باشد می سالی خشک
 گذشتهبرطرف نمود و بدانید تکیه بر راهکارهای  توان می سریعاا را بدون وابستگی به غرب و شرق 

دکتر روحانی  آقایهمان اشتباهی است که  سالی خشکاهمیت دانستن  و کم آبحل بحران 
مبتال شدند و به آن سرنوشت دچار شدند اوالا راهکارهای گذشته اگرچه که الزم است ولی کافی 

کرد  رسانی آبکشاورزی  های زمینو  ها باغو روستاها  مخصوصاا  ها زمین تمامی بهنیست ثانیاا باید 
: باید  المللی برای برطرف نمودن  بین یها عرصهاین اقدام صورت گیرد رابعاا باید به  سریعاا ثالثاا

جهانی وارد شویم و هرکدام از این امور اتفاق نیفتاد آن سرنوشت برای شما هم تکرار  سالی خشک
برطرف نماییم که در  یک سالتوانیم مشکل را در کمتر از  . از طریق عادی و غیرعادی میشود می

شیخ علی بهرامی  -قم المقدسة  .یما دادهتوضیح  1441و  1444و  30و  39و  33و  29 یها قطره
 058 32.9.31 –نیکو 

                                                                                            

باشد برای تمامی  یمدر شهرها علت  معلول وجود داشته باشد، خشکی زمین و عدم بارش باران
مشکالت اقتصادی و اجتماعی و فردی و اخالقی و ... و زمانی که علت شدت یابد معلول شدت 
میابد، و واضح است شدت گرفتن گرمای زمین و آسمان و خشکی زمین و تمام شدن آب در ایران 

 **(33.3.3ای جز کساد اقتصاد و زراعت را به همراه ندارد  یجهنت
 94یه سوره انبیاء آ 0
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 هرمز تنگهدر رابطه با  1 نامه به سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی 152 قطره
97.4.14 

 الرحمن الرحیم الله بسم
 علیکم: خدمت بردار مجاهد سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی زید عزه سالم

قهریه بخواهند جلوی  قوهبا قلدر مآبی و  ها آنواضح است اگر نظام سلطه و استکبار و اذناب 
به شکستند  که محکوم اند نمودهخاکی را وارد بحرانی عظیم  کرهرا بگیرند تمام ایران صادرات نفت 

 دانند میهرمز در اقتصاد جهانی پوشیده نیست و همه  تنگهچراکه امروز برای کسی عظمت 
است به اقتصاد جهانی از دو جنگ  یابی دستهرمز که به آسانی قابل  تنگهصدمات بسته شدن 

واهند با استکباری بخ های نظاماما سؤال مهم و اساسی این است که اگر  باشد میجهانی بیشتر 
منصرف کرده و ایران را به هر نحوی از خرید نفت از ایران دیپلماسی و گفتگو مشتریان خرید نفت 

ها را ثابت  نفت هم با افزایش تولید کسری بازار نفت را جبران نموده و قیمت یدکنندهتولکشورهای 

                                      

باشد، متن نامه سردار  یماین قطره واکنش ما به نامه سردار سلیمانی به موضع آقای روحانی  0
 سلیمانی

 یمالله الرحمن الرح بسم
 یرانا یاسالم یمحترم جمهور  یاستر  یدکتر روحان یبزرگوار جناب آقا برادر

 یکمعل سالم
 یاگر نفت جمهور  ینکهبر ا یها منعکس شد، مبن در رسانه یعال حضرت یشاتاز فرما آنچه

 یاربس یاناتو ب باشد یصدور نفت کل منطقه نم یبرا ینیصادر نشود، تضم یرانا یاسالم
 یهما ید،فرمود یونیستیصه یمنسبت به رژ  یرانا یاسالم یکه در موضع جمهور  یارزشمند 

ملت سرفراز و با همه جان به حضور  ینو ا یتعنوان سرباز وال  به حقیر مباهات و افتخار است.
 بایست یو م یمو دار  یماست که ما شناخت داشت یهمان دکتر روحان ین: اکنم یعرض م یجنابعال

 یرانملت بزرگوار ا یز،ارزشمند و قدرتمندانه خودتان رهبر عز  یمانهباشد. شما با سخنان حک
موقع،  سخنان به ینا یرادا یشمارا برا دست .یدسرافراز نمود او مسلمانان جهان ر  یاسالم

باشد، در خدمت  یکه مصلحت نظام اسالم یاستیهر س یو برا بوسم یم یحو صح یمانهحک
 32.0.19 «یمانیقاسم سل» برادرتان .یمهست
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ا را مجبور به خرید نفت توانیم در اینجا متوسل به قوای قهریه شویم و کشوره آیا ما می 059دارند نگه
نماییم؟ و اگر این اقدام تنها راه و تدبیر ما باشد نظام اسالمی منزوی نشده و افکار عمومی ایران از 

ضعیت وخیم تولید ووابستگی ما به صادرات نفت و گاز  متأسفانه؟ از طرفی شود نمیجهان علیه ما 
که اگر این پول به جامعه  باشد میداخلی و اقتصاد ما به نحوی است که نظام به پول نفت وابسته 

خوریم و در این صورت  و حقوق کارمندان و... به مشکل برمی ها یارانهتزریق نشود در پرداخت 
و افزایش ایران ت دیگر اینکه در جواب دیپلماسی تحریم نف نکته، شود می تر یموخوضع جامعه 

کشورهای خریدار نفت را مجبور نماییم از ما خرید  توانیم نمیتولید نفت کشورهای عضو در ُاپ ک 
المللی تا  نفت تولید نفت را کاهش دهند، همه میدانیم تعهدات بین کنندهنمایند و کشورهای تولید 

د که نشو بیش محسوب نمی یا باطلهکه منفعت در آن تعهد باشد و اال کاغذ  شود میجایی عمل 
در جریان بر جام که توسط ترامپ ملغی گردید دیده شد لذا باید در پی راهکاری باشیم که از اساس 
مشکل را با کمترین لطمه برطرف نماید، باید سازوکاری در نظر گرفته شود که نه به جنگ کشیده 

نفت  یدکنندهتوللید نفت کشورهای و باال بردن تو ایران شویم و نه اینکه آنان با تحریم خرید نفت 
خالص  سریعاا بتوانند به ما ضرری وارد نمایند، بله باید از اقتصاد وابسته به نفت و خام فروشی 

 کنم می تأکید سریعاا خراب  وابستهتوانیم از این اقتصاد  شویم و این مطلب شدنی است یعنی ما می
است که در این صورت بارونق بخش ایران سریع به  رسانی آبنجات پیدا نماییم، راهکار در  سریعاا 

وساز در بخش مسکن ما به ابرقدرت اقتصادی دنیا تبدیل  کشاورزی و دامداری و باغداری و ساخت
مکرر  یها نامهتوانیم دنیا را تحریم نماییم، در  ما هستیم که می ،شویم و با این حرکت اساسی می

حال  یما نمودهسریع را مطرح  رسانی آببحث  یما داده 31که به بعضی از معتمدین شما در سال 
با وضعیت کنونی  اقتصاد نباید منتظر بود که آمریکا و اذناب آنان از بیرون به  نماییم می تأکیدبازهم 

داخلی است که زمینه را برای جریاناتی  شده یرانوما حمله نمایند بلکه دشمن اصلی ما اقتصاد 
اگر مشکل  ،0باشد میاز قبل  تر یمروخموده است که اغتشاشات پیش فراهم ن 31مانند اغتشاشات 

جوانه میزند در آن صورت الزم ایران برطرف ننمایم جریانات مشابه سوریه در داخل  سریعاا اقتصاد را 

                                      

به باشد که بر اثر گرانی بنزین  یم 31ین اغتشاشات انقالب، اغتشاشات آبان تر  بزرگ ظاهراا  0
 آمد. وجود
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 فقر و بیکاری و تورم است یجهنتوارد شود بلکه داعش ایران نیست داعش از مرزها گذر کند و به 
و جعلنا من الماء کل : فرماید میاست چراکه خداوند  سالی خشک ها اینتمامی  یشهر که  061

به بعد  32های مرداد و شهریور  و ماه باشد میکننده  ، لحظات بسیار حساس و تعیین1شیء حّی 
برای ما در پیش است  32خواهیم بود، فرصتی استثنایی در سال  تری یمعظشاهد جریانات 

، در شود میپیش رو فرصت است اما اگر قدر دانسته نشود حسرت زمان دوراهی صعود یا هبوط، 
مشخص آن بگذرد باید یک زمان را برطرف نمود ولی اگر ایران  سالی خشک توان میعرض دو ماه 

 ،باشد می تر یموخولی جریانات هرسال از سال گذشته  یما دادهسال صبر نمود که در کتاب توضیح 
اگر نظام سلطه با دیپلماسی و گفت و  نمایم میتاکیدا سؤال اصلی خود را تکرار 

را از خرید نفت منصرف نموده و تولید نفت هم توسط ایران گفتگو مشتریان نفت 
مزدوران منطقه افزایش پیدا کند راهکار عملی برای این جنگ اقتصادی چیست؟ 

که در  دهی شهید مرتضی کریمیفرمان بهشیخ علی بهرامی نیکو )نیروی گروهان شهید موسوی 
 32.0.10 –المقدسة قم  –به شهادت رسید روحش شاد(  طومان خاندر  30سال 

 97.4.14به خرمشهر  161دز آبدر مورد انتقال  نامه به سردار عبد اللهی 157 قطره

 علیکم داللهی دامت توفیقاته سالمخدمت بردار جهادی سردار عبالرحمن الرحیم  الله بسم
غدیر  رسانی آبنظیر  بی پروژهاالنبیاء ص در اجرایی نمودن  خاتم مخلصانهروزی و  جهاد شبانه

ها کوچک  مؤمن کوه ارادهسنگر سازان بی سنگر را زنده نمود و اثبات نمودید در برابر  خاطرهیاد و 
 0کارهای بزرگ را در مدت کوتاه به ثمر برساند، بله کاری که در طول  تواند میبوده و این تفکر 

رفت را در چند ماه عملی نمودید و قدرت تفکر جهاد و جهادی را به نمایش  سال توقع آن می
به فراموشی  متأسفانهگیرد که  می جانگذاشتید این همان چیزی است که انقالب با آن 

شده، شما اثبات نمودید تفکر و توان  ساخت پل خیبری و پل بعثت و ... هنوز باقی است شما  سپرده
زنده نمودید،  عمالا  ها سالرا بعد از  ها یوالها، حاج  ، باقریها یبرونسها،  ، همتها کاوه خاطرهیاد 

 های زمینتمامی  بسیار سریع به رسانی آب مسئلهباید اعتراف نماییم تنها این تفکر و اراده و تنها 
ما را از این موقعیت حساس که انقالب و ملت در آن قرار دهد نجات دهد،  تواند میتشنه است که 

ترین  و پرسرعت ترین یچیدهپاما اگرچه که در عملی نمودن پروژه دنیا را متحیر کرده و یکی از 

                                      

 94سوره انبیاء آیه  0
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 های سالترین اشتباه را مرتکب شدید که در  و فاحش ترین بزرگها را عملی نمودید اما  مهندسی
که چرا بدون توجه به این مسئله  کنم مینماید و تعجب  و زبان خناسان را دراز میآینده معلوم شده 

این  حقیقتاا که البته شاید توجیهاتی داشته باشید اما  یدا نمودهاقدام به عملی نمودن این پروژه 
های دز به  از سرشاخه آبسازد و آن مسئله انتقال  اشتباه در آینده تمامی زحمات شمارا خنثی می

وب است مسئله این است که با گرمی هوا و کم شدن نزوالت آسمانی و ممانعت کشورها از ورود جن
ز نیز به مشکل  و نیاز روزافزون کشور به منابع آبی بهایران به  آب  سالی خشکو  آبی یبزودی د 

 رود زایندهخورد و خط انتقالی شما چیزی برای انتقال در دست نخواهد داشت، بله سرگذشت  برمی
ز است گذشته از اینکه: مردم خوزستان تنها به  شرب و مصارف خانگی  آبو جازموریان در انتظار د 

و شما بهتر  شود میزندگی مختل  عمالا مصارف نداشته باشند  یهبقبرای  آباحتیاج ندارند و اگر 
جوابگوی مابقی مصارف مردم از قبیل دامداری و کشاورزی و صنعت و  آبمیدانید این خط انتقال 
نیازهای آبی مردم را تأمین نمایید بازهم خطر  یهبقچون نتوانستید  عمالا ... را نخواهد بود پس 

درگیری و خالی شدن مردم آن منطقه وجود دارد، نکته دیگر اینکه این عملیات انتقالی شما 
درگیری در خوزستان بودیم، چرا قبل از وقوع این جریانات شما  درزمانی شکل گرفت که شاهد

در آینده شاهد جنبش  چراکهچنین کاری را انجام ندادید؟ لذا بازهم خطر درگیری وجود دارد 
جریاناتی مشابه  آمادهنیز  ها استان یهبقگذشته  ها اینکشاورزان و دامداران و ... خواهیم بود، از 

که حق گرفتنی است اگر  اند یدهرسر حقیقت مردم به این نتیجه چراکه د باشد میخرمشهر 
را در ایران حق خود برسند باید مانند مردم خرمشهر عمل نمایند، و این تفکر تمامی  خواهند به می

اصفهان جوابی درست داده شد؟ آیا بین  ورزنهدهد، آیا به کشاورزان  خطری جدی قرار می آستانه
 واقعهقبل از وقوع  دهم میخاصمات آبی وجود ندارد؟ لذا پیشنهاد کوهرنگ و اصفهان و یزد م

 رسانی آب ها زمینتمامی  تدبیری جامع را دنبال نمایید و به ،را فرا بگیردایران وحشتناک که سراسر 
 های طرحسادگی زیر بار  دیگر اینکه به نکته، باشد میآتش فتنه  کننده خاموش آبنمایید که 

و شما در پیام نوروزی ترامپ  باشد میخود طراح و ناقد  خودی ها نروید تفکر جهاد و جهادی به دولت
و در استدالل  062نمود سالی خشکاالنبیاء را متهم به  دیدید که چگونه ترامپ خاتمایران به مردم 

 باشد میء از سد سازی است و سد سازیها کار خاتم االنبیا سالی خشکخود گفته بود:  یا مغالطه
 قوهکه تنها  کنم می، لذا توصیه باشد میسپاه و خاتم االنبیاء ص ایران  سالی خشکپس عامل 

منتقدانه باشید و امور  عاقالنه قوهعامله نباشید که دیگران بگویند و شما عمل کنید بلکه شما 
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واگذار نمایید، ها و متخصصین را نقد نموده و عملی نمودن آن را به آنان  اشتباه پیشنهادی دولت
فارس بود و نه  خلیج آبنکته دیگر اینکه راه درست برای مردم خوزستان انتقال و شیرین سازی 

ز چراکه  آبانتقال  ز محدود و در حال کم شدن است به خالف  آبد  فارس که در  خلیج آبد 
در انفطار السماء است که در ایران و بدانید راه نجات  یما دادهتوضیح  30، 33، 29 یها قطره
 32آبی که در سال  پروژهابر  11 تمامی به، بنده یما دادهتوضیح  1441، 1444، 39 یها قطره

شیخ علی  اشکاالتی دارم. 32شما در سال  پروژهابر  04انجام دهید و البته تمامی  خواهید می
 قم المقدسه – 32.0.10 –بهرامی نیکو 
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دکتر ولی الله سیف رئیس محترم بانک  آقایخدمت جناب الرحمن الرحیم  الله بسم
افراد بسیاری از  31ماه  واضح و آشکار است که قبل از جریانات تلخ دی علیکم: مرکزی سالم

خود اقدام  شدهگذاری  گیری مبالغ سپرده گذاران مؤسسات مالی و اعتباری نسبت به بازپس سپرده
گیری مطالبات منجر به  توان تأثیر این تجمعات را در شکل نموده و جوابی معقول نشنیدند و نمی

ما بازهم  یدهعقچراکه به  نماییم میهای خود را محضرتان تقدیم  نستلذا سؤالتأثیر دا اغتشاش بی
و مؤسسات مالی و اعتباری که با  ها بانکو رویکرد اشتباه  باشد میگیری  جریاناتی در حال شکل

، امید باشد نمیتأثیر  مشابه بی های بحرانگیری  مجوز رسمی بانک مرکزی فعالیت دارند در شکل
کننده را به افکار عمومی مرقوم فرمایید، آنچه واضح است اقتصاد کشور در شرایط  است جوابی قانع

تر شدن و یا  های اصلی اقتصاد هستند در بحرانی که یکی از بنگاه ها بانکبحرانی قرار دارد و 
 :کنند میبیرون رفت از این وضعیت نقش اصلی و اساسی را بازی 

طال چقدر بوده و  یرهذخشده در ابتدای انقالب و مقدار  مقدار پول چاپ اعالم فرمایید 1 
؟ بدیهی است اگر نسبت رعایت نشده باشد به همان مقدار تورم جامعه باشد میاکنون چه مقدار  هم

چراکه در حقیقت پول بدون پشتوانه چاپ کرده  باشد می ها بانکارزشی ریال به گردن  و سقوط و بی
 ارزش گردد ؟ و اال معنی ندارد که پول ملی چنین بیاند هنمودارد بازار و 

؟ اگر طالی تولیدشده دارید چرا سکه ضرب نکرده و در 061دلیل فروش کارت سکه چیست 6 
جای سکه به دست مردم  ؟ اگر طال ندارید به چه دلیل کارت سکه را بهیدا ندادهدسترس مردم قرار 

 ؟یدا فروخته؟ آیا این بدان معنی نیست که شما کاغذ را به بهای سکه یدا داده
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 1.199دلیل گران فروشی سکه به نسب مقدار طالی سکه توسط بانک چیست؟ هر سکه  3 
 1؟ هر سکه به اندازه شود نمیگرم طال دارد چرا قیمت سکه بر مبنای ارزش طال قیمت گذاری 

 گرم طال ارزش دارد اما چرا ...
گیرند و در اسالم  ربا می ها بانکعملی شما برای مبارزه با ربا چیست؟ واضح است که  امهبرن 4

برای مبارزه با ربا دارید و  یا برنامهربا حرام و سبب عذاب الهی بوده و در حکم جنگ باخداست، آیا 
مل یا اینکه از اساس این حکم اقتصادی اسالم را قبول ندارید، چرا الاقل مانند بالد کفر ع

 اند یدهفهمآورید؟ واضح است کشورهای ثروتمند بالد کفر نیز  و سود بانکی را پایین نمی نمایید نمی
 .باشد میتر  از کشور اسالمی ما بسیار پایین ها آنربا مخرب اقتصاد است و سود بانکی 

توانند  مشغول به چه امر اقتصادی هستند که می ها بانکدر این وضعیت خراب اقتصادی  5 
؟ شما تعداد زیادی باشد میاز چه اموری  ها بانکود کنند و به مردم نیز سود برسانند؟ درآمد س

و از طرفی  کنند میبرای جذب سرمایه به مردم پرداخت  ها بانککارمند داشته و جوایز بسیاری را 
و  ها بانکهای بسیاری که دارید ... مقدار درآمد  های نجومی به بعض از کارمندان و خرج پاداش
از کجاست؟ این حق ملت است که بدانند که آیا  ها بانکآنان و محل درآمد  های ینههز مقدار 
و  کنند میخود از طرق غیرمعمول درآمد کسب کرده و تورم ایجاد  های ینههز برای تأمین  ها بانک

 یا اینکه در این امور نقشی ندارند؟
بانک مرکزی است پولی را که تأیید مالی و اعتباری که مورد  مؤسساتبه چه مجوزی  2

دهند؟ چرا نظارت بر  را به مردم پس نمی اند دادهمردم اعتماد کرده و در اختیار آنان قرار 
ورشکستگی قرار گرفتند قبل از این مرحله از  آستانهتا اگر در  باشد نمیمؤسسات مالی 

 چرا نگردد؟فعالیت آنان جلوگیری گردیده تا سبب نارضایتی و ضرر مردم فراهم 
 تضمینهای الزم گرفته نشده است؟

نقدینگی باعث تورم است، سؤال ما این است آیا این حجم از پول  شود میدائماا گفته  7  8
؟ اگر نقدینگی اند کردهچاپ  ها بانکو یا  اند کردهرا مردم چاپ  باشد میکه در جامعه 

پس  ها بانکها را به  ؟ اگر مردم پولیدا نمودهقدر پول چاپ  باعث تورم است چرا این
؟ شود میطال به مردم بازگردانده  پشتوانهچقدر  تومانمیلیون  بدهند در قبال هر یک

 ها بانکآنچه به نظر میاید اینکه: از دالیل اصلی وضعیت بحرانی اقتصادی کشور ما 
 وعدهو با دارند  ، مؤسسات مالی جذب پولکنند میکه بدون پشتوانه پول چاپ  باشند می
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و از طرفی اقتصاد سالم و مولد ندارند لذا یا به  کنند میسودهای کالن پول را جمع 
آن تورم  یجهنتبرند که  رسند و یا از راه اقتصاد مخرب سودهای کالن می ورشکستگی می

برای مبارزه با ربا ندارد،  یا برنامهجمله بانک مرکزی  من ها بانکدر جامعه است و 
 بهرهدهند و این پول را وام با  سود می وعدهگیرند  ل مختلف از مردم پول میبا حی ها بانک

گذار  و مقداری سود هم به سپرده زنند میدهند و سودهای کالن به جیب  بسیار می
ترین  و حساس ترین مهمیکی از  کنم میلذا فکر  زنند میآن را به جیب  یهبقدهند و  می

شما  مصاحبه، ما در باشند می ها بانکما  جامعهشده برای فروپاشی  ریزی برنامهمراکز 
های  دانیم چه باید کرد ما به شما میگوییم: جواب سؤال شنیدیم که فرمودید نمی

شیخ علی بهرامی  تفصیل ارائه دهید تا راه نجات از این ورطه ارائه گردد. شده را به مطرح
 قم المقدسه – 32.0.11 –نیکو 
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: ال تقربا هذه الشجره فتکونا من وتعالی تبارکالرحمن الرحیم قال الله  الله بسم
 164الظالمین

فارس در حال  خلیج آببرای انتقال  ها بانکشده حاکی از آن است که  آنچه در خبرها شنیده
فارس  خلیج آبشویم: اوضح من الشمس است که  لذا اموری را یادآور می باشند میاقدام جدی 

که  را داشته و درصورتیایران های  راحتی قابلیت شیرین سازی و انتقال به جمیع سرزمین به
و ایرانی به عزت ایران حکیمانه و با در نظر گرفتن حقوق ملت این اتفاق عملی شود بعدازآن 

کننده تمامی معادالت این کره  گردند و تعیین درت اقتصادی دنیا میتصور رسیده و ابرق غیرقابل
یابیم  المللی دست توانیم به اهداف ملی و بین خاکی خواهیم بود و با سرعت بیرون از حد تصور می

اقتصادی اگرچه که بر عموم ملت پوشیده است اما بر نخبگان و اندیشمندان خودی و  یدهااین 
بردیم، لذا هر گروه  باید به این گنج پنهان پی می تر قبلغیرخودی پوشیده نیست و ما ایرانیان بسیار 

هایی که خطر آن برای  نمایند، یکی از گروه تفکری برای دستیابی به این ثروت عظیم تالش می
، باشند می ها بانکو چشم طمع به این ثروت خدادادی دارند  باشد میها  گروه یهبقبیش از  ملت

 پردهسیف پشت  آقایبه جناب  نامه، در باشد میبرای ملت و مؤمنین واضح  ها بانکوضعیت 
ورود  ها بانکبرای ملت بازگو گردید و باید بدانیم درجایی که  ها بانککوچکی از اقتصاد شیطانی 

یگانه مسیری که به  دهیم میلذا اوالا به ملت هشدار  شود میدار لحاظ  ند منافع قشر سرمایهنمای



 115 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

است ایران تمامی  سریع به رسانی آب انجامد یماز فقر و بیکاری و تورم و ... ایران نجات ملت 
یعنی فقر از ملت  شود می برعکس قرار گیرد کار ها بانکملی نشود و در دستان  آبمنتهی اگر 

برطرف نشده و در عوض باعث اختالف بسیار شدید طبقاتی و فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن 
بایی ندارد از به بردگی کشیدن هم  ها بانک، بلکه شود میثروتمندان  که از جنگ باخدا و گرفتن ربا ا 

را  آبو بحران  سالی کخشاولی ابایی ندارد، اگر قبل از اینکه ملت مشکل  طریق نوع خود به
بتوانند این مشکل را با هر روشی برطرف نمایند تمامی ملت مانند  ها بانکبرطرف نمایند 

بهره بودن از مواهب  روزی و بی اسرائیل به بردگی کشیده شده و سهم زندگی آنان کار شبانه بنی
بود پس قبل از آنکه آنان داران خواهد  سیری ناپذیر جهان خواران و سرمایه دنیایی و پر نمودن شکم

روش عادی برطرف شدن  29،33،30 یها قطرهگیرند ملت باید اقدام نماید و در  را در دست آب
خواهند مشکل را برطرف  ان الگوها میباهم ها بانککه  یما دادهرا توضیح  سالی خشکبحران 

به  آبملت نگذارند  نمایند که البته بهتر است بگوییم مشکل ملت را صد برابر نمایند لذا باید
تنها امری است  آبشویم  سرنوشت نفت مبتال شود، از طرف دیگر به دلسوزان انقالب یادآور می

ما را  تواند میبه هستیم جان که در این لحظات حساس که در ابر بحران و جنگ اقتصادی همه
ست ملت بیرون آورند نجات دهد قبل از اینکه دیر شود و یا غیر متعهدین بخواهند این گوهر را از د

سرعت بیرون شویم و  ها به ملت درآوریم تا از تمامی ابر بحران قبالهرا در  آبباید اقدام نماییم و 
عظمت تفکر اسالم در برپایی و ثمر رسیدن حکومت اسالمی را به همگان نشان دهیم و به 

 آبشویم  هستند یادآور می پیمایند و در پی زراندوزی ها را می ذلک که راه قارون و امثال ها بانک
نعمت عام خداوند است که  آب، باشد میممنوعه  شجرهحریم مقدسی دارد که برای شما 

توانید با در اختیار گرفتن آن نقش کلیدی در اقتصاد و زندگی ملت را ایفا نمایید، این فکر را از  نمی
است که  یملتحق  آبیابید،  به ثروت عظیمی برای خود دست آبسرخود بیرون کنید که بتوانید با 

حافظی دارد که دستان غیر را قطع  آب، اند کردهدر برابر دشمنان ایستادگی  جانسال بادل و  04
نشینان و  حق کوخ آبخورید،  از آن نمی گاه هیچبرای شما گندم ری است که  آب، کند می

طرف مقابل دارد اگر  حشی، بستگی بهومهربان است  بآنشینان است، بدانید  پابرهنگان و زاغه
تولدی  آستانهدر ایران ، بدانید کند میغرق  آبدهنده است و اال  نجات آبموسی و نوح باشد 

کنند پس اگر نیت شما  را در فقر و بیچارگی خود فراموش نمی ها بانکعظیم است و ملت نقش 
های ما را در نامه  ردم نشان دهید و جواب سؤالبه م عمالا کمک به مردم است تغییرات اساسی را 
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 قبالهیابید و این ثروت را در  دست آببه جناب دکتر سیف مرقوم فرمایید و بگویم قبل از اینکه به 
 ملت در میاید. قبالهدر  آبگیرد و  شخصی خودتان وارد نمایید تحوالت عظیمی شکل می

 32.0.12 –المقدسة قم  –شیخ علی بهرامی نیکو  و رحمه الله و برکاته علیکم سالموال

در مورد تورم  قضائیه دامت برکاته قوهی رئیس محترم جانالری الله آیت 115 قطره
97.4.17 

قضائیه دامت  قوهی رئیس محترم جانالله الری خدمت حضرت آیتالرحمن الرحیم  الله بسم
در حال حاضر میزان  ها گزارشفرمودید برحسب  32در نشست خبری تیر  علیکم: برکاته سالم

هزار میلیارد  244حدود  33که این میزان در سال  است درحالی تومانهزار میلیارد  1944نقدینگی 
بود ... بنا بر نظر بسیاری از متخصصان و کارشناسان اقتصادی این حجم از نقدینگی  تومان

 :نماییم میمطالبی را عرض  رفت از بحران اقتصادی لذا برای برون -تمام – شود میموجب تورم 
شده بوده و  چاپ های پول پشتوانه: در ابتدای انقالب نقدینگی چقدر بوده و چه مقدار طال 1 
؟ بدیهی است هر باشد میطال ذخیره  تومانمیلیارد  1944اکنون چه مقدار طال در عوض  هم

شده و چاپ پول بدون پشتوانه  مقدار نسبت رعایت نشده باشد در حقیقت پول بدون پشتوانه چاپ
، شاید بتوان کشف نمود سقوط بیش از هزار برابری ریال از اول باشد میبرداری عیان  نوعی کاله

 .انقالب تاکنون به علت چاپ هزار برابری پول بدون پشتوانه بوده است
 یرهذختاکنون اگر با مجوز رسمی و قانونی و  33التفاوت نقدینگی از سال  ار مابه: مقد6

برداری آشکار  و اگر بدون پشتوانه بوده عالوه بر تورم کاله شود نمیپشتوانه بوده است موجب تورم 
که مسببان آن از مفسدان حقیقی اقتصادی و مسببان تورم و سقوط ریال و باال رفتن ارز  باشد می
 .باشند میجمله دالر  جی منخار 

بلکه آن چیزی که باعث تورم است عدم  امنیت  بازار   باشد نمینقدینگی باعث تورم  گاه هیچ: 3 
تولید و گرایش مردم به واردات و یا تبدیل پول به کاالهایی است که در صورت تورم متضرر نشوند، 

و در این صورت تقاضای دالر  کنند میتولید سود ندارد گرایش به واردات پیدا  بینند میوقتی مردم 
و یا اینکه زمانی که امنیت شغلی نباشد مردم پول را به سکه و یا  کند میزیاد شده و ریال سقوط 

که  اما درصورتی گردد میو در این صورت تورم کاذب در جامعه ایجاد  کنند میطال و یا زمین تبدیل 
ول از راه قانونی و با پشتوانه انجام گردیده باشد و شرایط تولید موجود باشد در این صورت چاپ پ
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و در این صورت  شود نمیبازار قرارگرفته و به سمت یک جنس خاص هدایت  چرخهپول داخلی در 
 .گردد تورم ایجاد نمی

راهکارشان این  اه بانک: فرضاا نقدینگی باعث تورم باشد سؤال این است که چه باید کرد؟ 4 
است که با حیل مختلف مانند باال بردن سود سپرده گزاری پول را از سطح جامعه جمع نمایند تا 

و یا بازهم  شود میمقدار نقدینگی جامعه کم گردد، سؤال این است آیا این روش باعث مهار تورم 
 ها بانکو ... پول را به  زا است؟ مردم تحت هر عنوان از عناوین فقهی مانند مضاربه و مشارکت تورم

دادند و بانک پول را گرفت، خوب بانک برای اجرایی کردن قرارداد خود باید پول را دوباره وارد 
 شود نمیاین حجم از پول از سطح جامعه حذف  عمالا جامعه نماید تا به تعهدات خود وفا نماید، پس 
ن بار از طریق بانک در گردش اقتصادی و ای شد میبلکه قبل از این پول از طریق مردم وارد بازار 

دلیل آن این است  کند میواردشده است، مضافاا بر اینکه در این صورت تورم شدت بیشتری پیدا 
توجهی نیز برای خود کسب نماید  که بانک عالوه بر تعهد مالی سودرسانی به مشتری باید سود قابل

اقتصادی مفید انجام دهند و جامعه را دچار  توانستند کار و در اینجا به همان دلیل که مردم نمی
با شدت چند برابری وارونگی اقتصادی ایجاد  ها بانکوارونگی اقتصادی کرده بودند در اینجا 

کار اقتصادی پردرآمد انجام  چه ها بانکدهند، سؤال این است که  نمایند و تورم را افزایش می می
د کسب درآمد  ها بانکتوانند؟ آیا  دهند که مردم نمی می و یا ... پس نتیجه  کنند میاز راه  تولید  مول 
تولید  های زیرساختگیریم نقدینگی عامل تورم نیست، بلکه چاپ پول بدون پشتوانه و نبود  می

 ،سود گذاری و دریافت   داخلی و هجوم مردم به واردات و تبدیل پول به زمین و طال و دالر و سپرده
خواهند خود را با عوامل اصلی فساد  و یا نمی دانند نمیو اقتصاددانان یا  باشد میدالیل اصلی تورم 

اقتصادی روبرو نمایند، امروز اگرچه که در میان مسئولین ما افراد انگلیسی وجود ندارند اما یقین 
بدانید وابستگان نظام سلطه درون نظام رخنه کرده و اگر ما در جنگ اقتصادی هستیم مطمئن 

گاه نفوذی در  باشید وابستگان گاه و یا ناآ زها و  و کرسی ها بانکآ  های سخنرانیهای اقتصادی ت 
 یدهعقما را به جناب دکتر سیف مطالعه فرمایید که به  نامهدهند تقاضا دارم  زیبای زهرآلود ارائه می
توان  شده است، در اینجا نمی اقتصاد ضد اسالمی در آن بیان یها پردهبنده بعضی از پشت 

پیشنهاد داد که حداقل  توان میبدون پشتوانه را جمع کرده و امحاء نمایید اما  های پولداد  پیشنهاد
 دورهکنند که بعد از شکست قرارداد رویتر در  فراموش نمی گاه هیچپشتوانه را جبران نمایید، ملت 

ماید که جبران شاه تنظیم ن را با ناصرالدین تری ینننگقاجار، بارون رویتر درنهایت توانست قراردادی 
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شاه امتیاز ایجاد بانک شاهنشاهی را  قرارداد استعماری رویتر را نمود، بارون رویتر از ناصرالدین
ان پای بهرا از آن خود نمود و درنهایت قبل از ایران گرفت که حق انحصاری انتشار اسکناس در 

تأثیر  توان در سقوط قاجار بی رسیدن قرارداد قاجار سرنگون گردید و نقش این قرارداد را نمی
وزیاد  و انتشار پول بدون پشتوانه و پرداخت و دریافت ربا و کنترل و کم ها بانکهرحال  دانست، به

ود زیاد از س گذاری و دریافت   کردن نقدینگی در جامعه و حاکم بودن روابط بجای ضوابط و سپرده
ما دلیل اصلی مشکالت اقتصادی  یدهعقکه به  ، درحالیباشد میمشکالت اقتصادی ما 

 است. سالی خشک
 32.0.12 –المقدسة قم  –شیخ علی بهرامی نیکو  

 97.4.63تاریخ  سالی خشکو  آبدر مورد بحران  نامه به رضا پهلوی 111 قطره

سالم بر کسی که بشنود، فکر کند، پاسخ گوید که اگر سکوت کند جوابی 
 که باعث شده تا تمامی کسانی آبباعث خرسندی است که بحران رضا پهلوی  آقاینداشته 

و در پی رفع این معضل باشند لذا مطالبی را بیان  065گویند از آن سخن اند نکردهاین بحران را درک 
اموری عجیبی روی داد که باید ایران پادشاهی جد شما بر زمان : خوب میدانید که در نماییم می

های آرارات به ترکیه بخشیده شد  رضاشاه کوهزمان کننده داده شود، در  تمامی ایرانیان پاسخ قانع به
که باشد مهم این است  ها از آن و در توجیه این بذل و بخشش رضاشاه گفت: مهم نیست این کوه

نقشی اساسی ایران  سالی خشکها در رفع  ما با ترکیه دوست باشیم و بدیهی است که این کوه که
داشته است، اما در شرق کشور نیز رضاشاه دشت ناامید را به افغانستان بذل و بخشش نمود که 

سیستان و بلوچستان را مرتفع نماید و  سالی خشکتوانست قسمت مهمی از مشکل  این دشت می
ایران دیگری اروند را به عراق بخشید و در دوران پادشاهی پدر شما بحرین از  ادشاهانهپدر بخشش 

ایران  های زمینجدا گردید، معلوم نبود اگر آن پادشاهی کمی بیشتر طول کشیده بود چه مقدار از 
ا عنوان میراث دار خاندان پهلوی پاسخ دهید رضاشاه و پدر شم گردید، لذا شما به جدا میایران از 

جدا کردند؟ که اگر آن ایران را نموده و این مناطق را از  ها بخششبا چه مجوزی این بذل و 
و اگر آن  شد میجدا ایران از ایران پادشاهی ادامه میافت معلوم نبود در هرسال چه مقدار از خاک 

، در در چنین بحران آبی  وخیمی قرار نداشتیمزمان جدا نشده بود ما در این ایران مناطق از 
بوده است، نکته بعد ایران پادشاهی خاندان پهلوی در ایران  سالی خشکحقیقت یکی از عوامل 

را ایجاد  یا عمدهنقش ایران  سالی خشکنوعی در  به هم آنسیاست غلط تقسیم اراضی بود که 
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بسیاری  یها ضربه 1934تا سال  بعدازآنو  1331و  1311 های سالنمود، نکته دیگر اینکه ما در 
چه کردند؟ آیا در قحطی ایران  سالی خشکمتحمل شدیم: اجداد شما برای رفع  سالی خشکرا از 

رضاشاه در جنگ جهانی دوم اجداد شما برای این مردم کار اساسی انجام زمان در  سالی خشکو 
ین موردنیاز ا آباست، پهلوی اول و دوم برای تأمین  آبداری تأمین  دادند؟ اولین شرط حکومت

های  را با بذل و بخشش و سیاستایران مردم چه کردند؟ واضح است که کاری نکردند بلکه بحران 
غرب شده بودند و با تمامی توان به دول شرق و غرب  یفتهفر تر نمودند، اجداد شما که  غلط بحرانی

ر مصرف و را به بازاایران گرایی پیش برده و در حقیقت  به سمت مصرفایران  جامعهدادند  گوش می
ها تبدیل نمودند، یک روز پناه به انگلیس روز دیگر پناه به شوروی روز دیگر پناه به  جوالنگاه غربی

روستاها را خالی از ایران با ذبح کشاورزی  پدران شماآمریکا و روز دیگر تمایل به آلمان، در حقیقت 
 و در عوض بنای مهاجرت از روستا به شهر را بنیان گذاشتند و با شعار   هیران نمودوسکنه 
دادیم تا غذا وارد  را به واردت کننده در تمامی ابعاد تبدیل نمودند، ما نفت میایران  ،سالی خشک

فقیر بوده که  یا خانوادهتمامی ایرانیان باید پاسخ دهید که خاندان شما  گذشته به ها ایننماییم، از 
قدرت خرید خانه را نیز نداشتند و قبل از پادشاهی مستأجر بودند و بعد از پادشاهی به حتی 
ک  ترین بزرگ هزار  04بیش از ایران خارج شدن رضاشاه از زمان تبدیل شدید که تنها در ایران َمال 

لک بسیار بزرگ را به خاندان خود انتقال داد، لذا باید پاسخ دهید که چگونه ممکن است  سند م 
عنوان  بدون فساد مالی و اقتصادی چنین ثروت عظیمی را به دست آورده باشید؟ اجداد شما به

اما چگونه است که خاندان پهلوی به یکی از  اند داشتهپادشاه حقوق و مزایای مشخصی 
شده باشند، ثروت عظیمی که امروز در دست  خاکی تبدیل کرهاین  یها خانوادهثروتمندترین 

است؟ لذا اگر واقعاا  آمده دست بهبه عیش و نوش میگذارانید از کجا ایران از  شماست و در خارج
باز پس دهید و جواب ایران ملت را به  شده غارتسوزد در ابتدا اموال  دلتان به حال این ملت می

را در دوران پادشاهی خاندان شما توسط پدران شما بذل و بخشش ایران دهید به چه حقی 
و در دوران اجداد شما چه اتفاقی افتاد و شما چه ایران  سالی خشکنمودند؟ بفرمایید برای رفع 

ندارید، مضافاا بر اینکه امروز شما موردحمایت دشمنان  یا برنامهدارید که میدانیم هیچ  یا برنامه
که این از کمال  را قبول ندارید درحالیایران میلیونی  14فی شما جمعیت این ملت هستید، از طر 

که  میلیون شده است درحالی 14میلیونی اشتباه است که  92ایران سستی عقل است که میگویید 
هر کشور نیروی انسانی آن کشور است و اگر کمی اطالعات منابع و  یهسرمآ ترین بزرگ
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کردید که جمعیت  نمودید اعتراف می با سایر کشورها را بررسی می را در مقایسهایران  های زیرساخت
میلیون بلکه استعدادهایی بسیار بیشتر را دارد، پس در حقیقت شما برای رفع  194تنها  نهایران 

ندارید که میگویید باید جمعیت را ثابت نگاه داشته و جمعیت مطلوب همان  یا برنامه سالی خشک
ایران ندارید جز اینکه  یا برنامهبرداریم بله  ید از خودکفایی کشاورزی دستمیلیون نفر است و با 92
باید بگوییم ایران  سالی خشکبگیرید اما در رابطه به ایران را از ایران نمایید و جمعیت  تر خشکرا 

اند و این  پهلوی به امور کشوری پرداختهزمان ان رویکرد باهم متأسفانهقالب بعدازآنهای  دولت
نمایی کرده  زودی قدرت اسالم قدرت به دهم میربطی به تفکر اسالمی ندارد اما وعده  سالی خشک

آن برطرف شدن بسیاری از  یجهنتکه  را برطرف کرده سالی خشکیار کمی و در ظرف مدت بس
علی من اتبع  والسالم و این حربه را از شما و امثال شما خواهیم گرفت. باشد میها  بحران

 97.4.63 –المقدسة قم  –یخ علی بهرامی نیکو ش –الهدی 

در رابطه با ارتباط با روسیه و فزایش مبادالت  نامه به دکتر والیتی 116 قطره
 97.4.62محصوالت کشاورزی تاریخ 

علیکم: یکی از  توفیقاته سالم خدمت دکتر والیتی دامتالرحمن الرحیم  الله بسم
و تشکر  مبادالت محصوالت کشاورزی است %92دستاوردهای سفر شما به روسیه افزایش 

روابط با روسیه در بخش  توسعهاز شما که قبل از وقوع فاجعه به فکر افتاده تا از طریق  نماییم می
، نماییم میمبادالت کشاورزی تدبیری برای بیرون رفت از این ابر بحران بنمایید اما نکاتی را عرض 

شده  کشاورزی ما را ورشکسته نموده، روستاها خالی سالی خشککه واضح است بحران  گونه همان
سؤال را خدمت شما ممنوع گردیده است اما چند ایران و تولید بعضی از محصوالت اساسی در 

 :نماییم میعرض 
علمی و اقتصادی بوده که  های ابرقدرتکه همه میدانیم کشور پهناور روسیه یکی  گونه همان

اکنون که ما برای تأمین غذای  ر دست دارد سؤال این است همشیرین را د های آببیشترین منابع 
آیا برای برطرف نمودن این مشکل باید به فکر خرید غذا از روسیه  یما نمودهملت به مشکل برخورد 

خواهیم کاری اساسی را انجام دهیم باید از روسیه برای برطرف نمودن  باشیم و یا اینکه اگر می
برطرف شود بسیار  سالی خشکها کمک کنند و  که اگر روس کمک بگیریم؟ سالی خشکمشکل 

 نماییم میغذای خودمان را تأمین  راحت بجای اینکه بخواهیم نفت دهیم و غذا بگیریم خودمان
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ها قیمت  روس شود میآیا اعتمادی وجود دارد درزمانی که احتیاج ما به واردات غذا بیشتر  
این واقعه در تاریخ  نمونهبرابر افزایش ندهند؟ که فروش محصوالت کشاورزی را تا ده بلکه صد 

برابر فزایش  19که چیزی جز نان اندکی برای خوردن نبود قیمت نان تا  درزمانیموجود است که 
انداز  واردات غذا از خارج تا چه  و اصوالا چشم نمودند میاره مخلوط  پیدا کرد، نانی که بعضاا با خاک

 زمانی است؟
توانیم بدون تولید و خودکفایی در  اندازی برای احیاء کشاورزی وجود دارد؟ آیا می آیا چشم 

و کشاورزی را برطرف  آبمشکل  سریعاا که  داریم و یا درصورتی صورت زنده نگاه کشاورزی نظام را به
تمامی  در یما نمودهشویم که ما در کتابمان اثبات  ننماییم به سرنوشت شوروی و قاجار مبتال می

های قاجار و شوروی است مگر اینکه  مدل ،ها های فروپاشی هستیم و دو مدل از آن مدل مدل
 :منابع آبی دنیا را در دست دارند ترین بزرگها  را برطرف نماییم، روس سالی خشک سریعاا 
ها تکنولوژی اتمی  مذاکره نکردید؟ روس ها آنشیرین قطب شمال با  های آبچرا برای انتقال  

کمک  ها آنجنوب از  های آبچرا برای انتقال و شیرین سازی  ،دریا رادارند آبای شیرین سازی بر 
میلیون نفر است و ما در تأمین غذای این مردم به مشکل  14ایران اکنون جمعیت  نخواستید؟ هم

 تواند میولی این روال تا کی  اید یدهدحل را واردات محصوالت کشاورزی  برخورد نموده و تنها راه
 ادامه داشته باشد؟

را تحقق بخشید؟ یا اینکه با روال ایران میلیون نفری  194انداز  چشم توان میآیا با این روال  
که منجر به مرگ  1331 فاجعهتا  شود نمیموجب ایران موجود فقر و تورم و بیکاری و سوءتغذیه در 

را چه خواهیم داد؟ جواب ایران  شده حذبتکرار شود؟ جواب کشاورزی ایران میلیون نفر شد در  11
گری  تاریخ را چه خواهیم داد؟ اگرچه که در این سفر از طرف سخنگوی وزارت خارجه میانجی

با آمریکا و اسرائیل تکذیب شد ولی باز ما در کتاب خودمان ایران روسیه برای نزدیک نمودن روابط 
ننماییم به مذاکره با اسرائیل خواهیم رسید را برطرف  سالی خشکمشکل  سریعاا اگر  یما نمودهاثبات 

رسید و  931 قطعنامهبه ایران البته شاید این مطلب را بخواهیم انکار نماییم اما به همان دالیلی که 
بعد به مذاکره با آمریکا و برجام رسید، به  مرحلهبا دشمن خود یعنی رژیم بعث به مذاکره رسید و در 

را  سالی خشکمشکل  سریعاا با اسرائیل خواهیم رسید مگر اینکه  همان دالیل این بار به مذاکره
های  نمایند آسان است، تحریم تأملبینی این مطلب برای کسانی که کمی  برطرف نماییم و پیش
 سالی خشکشده،  ترین پول دنیا تبدیل ارزش درراه است، ریال به کم ها ینهزمکمرشکن در تمامی 
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دهد، پس  الشعاع قرار می وساز را نیز تحت کشاورزی ما را ذبح کرده و سلسله وار صنعت و ساخت
و  شود میفاق ملی نمایان وپیامد آن امور در خانواده و فرهنگ  شود میفقر و تورم و بیکاری زیاد 

داشت برای احیاء اقتصاد موجود نیست، دولتمردان ما نیز تنها به مذاکره و بر  یا برنامههیچ 
و صاحبان تحریم و دشمنان ما نیز چیزی جز به رسمیت شناختن  اند نمودهخوش  ها دل تحریم

انداز ما در  مقاومت و کنار گذاشتن اسالم راضی نیستند پس چشم جبههنشینی از  اسرائیل و عقب
های حکومتی به مذاکره با اسرائیل  چند سال پیش رو چیزی جز این نیست که برای حفظ حداقلی

و برجام توجیه شد این بار هم توجیه خواهد شد بله  931پردازیم و البته به همان راحتی که ب
نشینی از جبهه مقاومت است و از طرفی میدانیم اسرائیل  ها منوط به عقب برداشته شدن تحریم

آبی جهان است و همین دو علت برای سوق به سمت مذاکره با اسرائیل  های ابرقدرتنیز یکی از 
هرگونه تالش برای  نمایم میرا برطرف نماییم، عرض  سالی خشک سریعاا است مگر اینکه  کافی
 یشهر برطرف شود چراکه  سالی خشکمحکوم است مگر اینکه تالش کنیم ایران  های بحرانحل 

هیچ بحرانی اعم از فرهنگی و  است سالی خشکاست و تا  سالی خشکما  های بحرانتمامی 
و جعلنا من الماء  فرماید میچراکه قرآن  شود نمیصادی و ... برطرف اجتماعی و امنیتی و اقت

با  یما نمودهرا برطرف نمود ما اعالم  سالی خشک توان میدانید چگونه  و اگر نمی کل شیء حّی 
برطرف  توان میرا  سالی خشکغیرعادی در دو ماه  های طرحعادی در یک سال و با  های طرح

شیخ علی  –الله و برکاته  و رحمه علیکم سالموال - 33،39،30،1441،1444، 29 یها قطرهنمود. 
 97.4.62 –المقدسة قم  –بهرامی نیکو 

 97.4.67 نامه به نتانیاهو 113 قطره

سالم بر کسی که بشنود، فکر کند، پاسخ گوید که اگر سکوت کند جوابی 
با  آب حوزهشاهد بودیم کانال تلگرامی فن آوریهای اسرائیل در نتانیاهو  آقاینداشته جناب 

اما باگذشت بیش از یک  066اقدام به فعالیت نمودایران  سالی خشکسخنرانی شما در حل بحران 
شویم، پیشنهاد  لذا مطالبی را یادآور می شود نمیماه چیز مفیدی در سایت و کانال شما مشاهده 

فاضالب بود که پیشنهاد  آب پسپیرامون بازیافت ایران در  سالی خشکشما برای رفع بحران 
 :نماییم میشمارا بررسی 

زیر نظر داشته و در زیروبم نظام نفوذ  کامالا را ایران اوالا شما که بنا بر ادعای خودتان امور  
دقیقه وقت  33ساعت و  1 یا هسته محرمانهدارید تا جایی که میدانید برای سرقت اطالعات فوق 
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را  یا هستهاسناد  محرمانهعدد سی دی  119توانید بیش از نیم ُتن اسناد کاغذی و  و می 067یددار 
دانید وضعیت آبی به حدی وخیم است که در بعضی  سرقت کرده و به اسرائیل انتقال دهید، آیا نمی

را برطرف نماییم؟  سالی خشکمشکل  پسآب یهتصفها اصوالا آبی نیست که بخواهیم با  از مکان
دهید و  نظر میایران  سالی خشکدانید چگونه برای رفع  ید است این مطلب راندانید، اگر نمیبع

نمایان است  کامالا دهید؟ وضعیت آبی ما برای شما  را می پسآب یهتصفاگر میدانید چگونه پیشنهاد 
های  داشته و شما بسیاری از نقشه یا حسنهبا شما روابط ایران گذشته از آنکه رژیم سابق 

و قزوین و  068زیست دشت مغان آبی و محیط یها نقشهرا در دست دارید، ایران  های زیرساخت
، یدا داشتهایران خوزستان و ... و شما اصوالا در مقطع زمانی رژیم سابق منافع بسیاری زیادی را در 

ن ایراها و منابع و استعدادهای  پس تعجب اینجاست با اطالعات دقیق و باالیی که از زیرساخت
 دهید؟ به ما می سالی خشکب را برای حل بحران اید چگونه پیشنهاد استفاده از پسدار 

زیادی احتیاج داریم یعنی صدها میلیارد  آبدیگر اینکه ما برای کشاورزی و صنعت به  نکته 
 پسآبآیا پیشنهاد استفاده از  شود میبیشتر  آبمتر کعب در سال و البته هرسال نیز نیاز ما به 

اقدام شما برای عبور از بحران  ترین مهمنماید؟ آنچه واضح است  مشکلی را از این ملت برطرف می
ای بوده  انرژی هسته یلهوس بهدریا  آبهای اشغالی انتقال و شیرین سازی  در سرزمین سالی خشک

فارس و  خلیج آبانتقال و شیرین سازی  پروژهاست لذا سؤال ما این است: چرا در پیشنهاد خود به 
برای این  خواهید می، لذا تقاضا داریم اگر یدا نکرده یا اشاره یا هستهانرژی  یلهوس بهدریای عمان 

ها  پیمانان خود یعنی آمریکا و انگلیس و ... مذاکره نمایید تا اوالا تحریم باهمملت کاری انجام دهید 
بشناسند تا ما بتوانیم به کمک انرژی سازی اورانیوم را به رسمیت  بردارند ثانیاا حق غنیایران را از 

دریا را برطرف نماییم، شما خوب میدانید اگر  آبمشکل برق و شیرین سازی و انتقال  یا هسته
خود را برطرف نمایید، حال که این  آبتوانستید مشکل  نمی گاه هیچشما نبود  یا هستهراکتورهای 

مشکل  تواند نمیگردیده است راهکاری غیرازاین  سالی خشکرفت شما از  تکنولوژی باعث برون
شده  % غنی34را برطرف نماید پس چرا در به رسمیت شناختن حداقل اورانیوم ایران  سالی خشک

ما را برطرف نماید تالش  یا هستهدریا و درمان  آبکه بتوان مشکل برق و شیرین سازی 
 ؟نمایید نمیالمللی  بین

باختری و مردم  کرانهشرب و بهداشت دارند  آبنقاط که مشکل  ترین یبحراندیگر اینکه  نکته
و سوءتغذیه به آنان موشک و گلوله  آبچرا بجای برطرف کردن مشکل  باشند میغزه و فلسطین 
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بسوزد و برای  دور دلتان به حال ما فاصلهتوانیم قبول نماییم که شما از این  دهید؟ آیا می هدیه می
شما هستند  های زمینما تالش نمایید اما برای همسایگان خود که در حقیقت مالک  های بحران

های  در اینجا تناقض رسد میتالشی نکنید و در عوض از حقوق ابتدایی محروم باشند؟ به نظر 
ان باهمنیست، یعنی ایران پیشنهاد شما به ما فلسطینی کردن  پردهبسیاری وجود دارد، آیا پشت 

خانه را از خانه بیرون کرده و  سطین جای پا پیدا نمودید و درنهایت صاحبروشی که در فل
پروژه را عملی نمایید؟ با این اوصاف که خودتان  همانایران خانه شدید درصدد نیستید در  صاحب

را سرقت نمایید چگونه پیشنهاد ایران  یا هستهترین اسناد  محرمانه یدا توانستهاعتراف دارید بانفوذ 
باختری و غزه و  کرانهسفر نمایند؟ بله اگر دلتان به حال مردم ایران تا دانشمندان شما به  دهید می

خانه پس دادید شاید در ادعای دوستی شما کمی تردید نماییم  فلسطین سوخت و خانه را به صاحب
دیگر در  نکته، بینیم میروباه را به عیان  نماییم زیرا که دم اما با این وضع قسم به تورات را قبول نمی

 استفادهکه اعالم کرده احتمال  باشد مییک کارشناس امنیتی شما با اسپوتنیک  مصاحبهمورد 
خبر  ، بعید است شما از این تسلیحات بیکند نمیرد ایران یی علیه وهوا آباسرائیل از تسلیحات 

دهید تا صحت و یا کذب  نمیایران باشید اما سؤال این است که چرا این فرد را تحویل مقامات 
سخن  سالی خشکمطلب بررسی شود و اصوالا چرا از این تکنولوژی برای بیرون رفت از بحران 

% ایرانیان در جریان جنگ جهانی اول 04واقعی کشته شدن  069گویید؟ بله هولوکاست نمی
غال ، هولوکاست واقعی اش071شود نمیاست که از آن سخن گفته  سالی خشکقحطی و  واسطه به

ناپذیری را متحمل گردیدیم و بااینکه در هر دو  در جنگ جهانی دوم است که لطمات جبرانایران 
از طرفین جنگ نبودیم اما از تمامی کشورها صدمات بیشتری را متحمل شدیم،  کدام هیچجنگ 

های پیروز جنگ  میلیون کشته دادیم و درنهایت طرف 11ما ایرانیان موردتهاجم قرارگرفته و 
های مقدس مسلمانان و آل سعود وهابی را در جای دیگری پایه نهادند و از  رائیل را در سرزمیناس

پس  خواری را بر کار نشاندند و ازآن تکه نموده و بر هر قسمت جیره طرفی امپراتوری عثمانی را تکه
ایران ائیل در نیز جوالنگاه انگلیس و آمریکا گردید و در ادامه شاهد حضور اسر ایران ما شاهد بودیم 

میلیون ایرانی  11 یختهر ناحق  های به بودیم، بله هولوکاست واقعی که باید جواب داده شود خون
شناسان و  است در جنگی هیچ نقشی نداشتند نه ادعاهای بدون سند و مدرک که بارها توسط تاریخ

قم  –شیخ علی بهرامی نیکو  – والسالم علی من اتبع الهدیپژوهشگران مردود شده است. 
 32.0.32 –المقدسة 
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تاریخ  شوند میدولت دوازدهم جایگزین  نهیکابنامه به افرادی که در  114 قطره
97.4.68 

شویم، بدیهی است تغییرات در  الرحمن الرحیم اگر فکر کنیم و بشنویم گرفتار نمی الله بسم
سالمت،  حوزهلذا تغییرات اساسی در  باشد میدولت دوازدهم به علت بحران اقتصادی  ینهکاب

فرهنگ، امنیت، سیاست خارجه و ... شاهد نخواهیم بود، اما سؤال این است منشأ بحران 
ها  دهد این است تحریم اقتصادی چیست؟ جوابی که دولت یازدهم و دوازدهم به این پرسش می

، برق، شغل، تورم، اقتصاد آب دلیل مشکالت اقتصادی است لذا باید تحریم برطرف شود تا مشکل
های دولت برای ثمر دادن بر جام و رفع تحریمها  برطرف شود که شاهد بودیم تمامی تالش و ...

و مشکالت نیز بزرگ و بیشتر شدند،  داده ازدسترا زمان بود که آن نیز ثمری نداشت و در عوض 
منجر به برطرف  گاه هیچدر کابینه تغییرات  نتیجتاا ها خواهیم بود پس  از طرفی شاهد تشدید تحریم

شدن مشکالت اقتصادی نخواهد شد مگر اینکه تیم جدید ادعا کنند که با دیپلماسی و بر جام  
این  یجهنتها را برطرف نمایند که  جدیدی قادر خواهند بود نظام سلطه را متقاعد کنند که تحریم

طرفی باید توجه داشت: افراد کنونی   مراتب بدتر از توافق گذشته خواهد بود، از توافق جدید به
بهتر نتوانستند  های ینهگز لذا روشن است زمانی که  اند بودهکابینه ازنظر دکتر روحانی بهترین افراد 

توانند کاری انجام دهند، اگر بگوییم افراد  اولی نمی طریق به تر یینپا های ینهگز کاری کنند 
هم برای دولت و هم  شود میتر  ینجا کار بسیار وخیمدر ا شوند میجایگزین از اصولگراها انتخاب 

در دولتی وارد  تواند میگرا با حفظ اصولگرایی خود  برای اصل انقالب، اوالا اینکه چگونه یک اصول
هنوز در اذهان  31انتخابی  یها مناظرهآن دولت را قبول ندارد هنوز  یریگ جبههشود که اصل 

باقی است، از طرفی بعد از مدتی اختالفات بسیاری آشکار شود و هر یک دیگری را متهم کنند و 
دیگر  نکتهاصوالا اصولگرایی که در این دولت وارد شود از طرف تمامی اصولگراها طرد خواهد شد، 

اصولگراها قرار دهد بازهم مشکلی روحانی تمامی دولت و معاونین خود را نیز از  آقایاینکه اگر 
طلب،  چالش اقتصادی ما نه به اصولگرا ارتباطی دارد و نه به اصالح چراکهبرطرف نخواهد شد 

است که هر دو طیف از  سالی خشکها  چالش و دلیل اصلی بحران اقتصادی و البته تمامی بحران
توانند برای اقتصاد کاری انجام  مین کدام هیچاین مسئله غافل بوده و راهکاری برای آن ندارند پس 

گیرد و سریع  دهند، لذا اگر افراد جایگزین از اصولگراها باشند این بار اصل انقالب درخطر قرار می
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به سمت اغتشاشات بیشتر و رفراندوم و انتخابات زودرس پیش خواهیم رفت، زیرا با تغییر کابینه 
، لذا اگر کابینه از شوند میگوهای جدید نیز ناامید اما مردم از ال شود نمیتغییری در اقتصاد داده 

های برانداز و ضد نظام و دیگر  اول جریان شوند میاصولگراها انتخاب شوند دو جریان تقویت 
کشد  نژاد و البته فرایند ناامیدی از تغییر کابینه زیاد هم طول نمی جریان عدالت محور دکتر احمدی

، لذا شود میه جهت احیاء اقتصاد برای همگان نمایان کمتر از یک سال شکست تغییر کابین
خدا را هر صبح شام شکر نمایند که از این بلیه  کنند میگیری  باید کسانی که از کابینه کناره حقیقتاا 

شتی کابینه وارد  نیست  آبباید بدانند وقتی  شود مینجات یافتند و البته افراد جدیدی که در ک 
عظیمی هستیم، رفتار و پیشنهادهای افراد  سالی خشکینک در ا و هم کند نمیکشتی حرکت 

جدید کابینه با افراد قبل تفاوتی نخواهد داشت چراکه همه یک نوع معلومات و یک نوع پیشنهاد 
شده و بهترین راهکارها  هایی که نفرات جدید خواهند زد در قبل گفته دارند و البته تمامی حرف

توانند از سرعت  ، آیا نفرات جدید میبینیم میاکنون  تاکنون عملی شده و ثمره همان است که هم
توانند  ها را برطرف نمایند؟ آیا می توانند تحریم افزایش دالر و سقوط ریال جلوگیری کنند؟ آیا می

توانند تورم و  و ریز گردها و خالی شدن روستاها را برطرف نمایند؟ آیا می سالی خشکمشکل 
انند مشکل مؤسسات مالی و اعتباری را برطرف نمایند؟ تو  افزایش قیمتها را کنترل کنند؟ آیا می

و اگر پیشنهادی ندارند و یا دادند  میتوانستند همان پیشنهادها را به افراد موجود  خوب اگر می
قبل  یجهنتهمان  یجهنتکاری انجام دهند و  توانند نمیپس  کنند میپیشنهادهای گذشته را تکرار 

چیست؟ اوالا ما تنها  حل راه، اما 171ما ال یجوز واحدحکم االمثال فیما یجوز و فیاست، 
گذار است  تأثیردیگر  حوزهداریم و هر حوزه بر  مشکل ها ینهزممشکل اقتصاد نداریم بلکه در تمامی 

ثانیاا مشکل اقتصاد در افراد نیست که با تغییر فرد مشکل برطرف شود مشکل اقتصاد در نبود 
چیزی است که مسئولین ما آن را به تمام  درک  آباست و  بآاولین زیرساخت اقتصاد است که آن 

نداریم  داریم ولی مشکل پول درست است ما مشکل آب فرماید میلذا دکتر روحانی  اند نکرده
است  سالی خشککه باید گفت اگر مشکل شغل و تورم و امنیت و ... داریم به علت مشکل  درحالی

مشکالت فراهم شود، لذا  همهشدن  برطرف ینهزمرا برطرف نماییم تا  آبپس باید در ابتدا مشکل 
برای برطرف کردن مشکل اقتصاد نباید به سراغ وزیر اقتصاد و صنعت و ... رفت بلکه باید مشکل 

 شود میراحتی کشاورزی و چند میلیون شغل احیاء  باشد به آبرا در وزارت نیرو جستجو نمود، اگر 
بله یک ده آباد بهتر است از هزاران  رسد میون شغل وابسته نیز به تحرک و سلسله وار چند میلی

شهر ویران، پیشنهاد اقتصاددانان برای احیاء اقتصاد یکی از این امور است: صنعت، گردشگری، 



 107 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

قم  -شیخ علی بهرامی نیکو فلج هستند. آببدون  ها این همهکه  وساز، کشاورزی درحالی ساخت
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 97.4.35تاریخ  نژاد احمدینامه دوم به دکتر  115 قطره

نژاد، در سخنرانی در بجنورد  : با عرض سالم خدمت دکتر احمدیالله الرحمن الرحیم بسم
شویم تقریباا زمانی که  را به سه برابر افزایش داد، لذا نکاتی را یادآور می ها یارانه توان میفرمودید: 

 تومانهزار  3اکنون دالر به  ام به پرداخت یارانه نمودید و همبود شما اقد تومانقیمت دالر هزار 
شده و از طرفی با افزایش دالر و ثابت ماندن یارانه در  رسیده یعنی از طرفی سوبسید اجناس حذف

دالر بوده  09پرداخت یارانه که معادل زمان  تومانهزار  09حقیقت یارانه را هم حذف کردید یعنی 
هزار  9اکنون  پوشی هم نگاه نماییم باید بگوییم هم که اگر بخواهیم با چشمدالر است  9اکنون  هم

اکنون  نگاه کنیم هم ها یارانهو اگر بخواهیم به نسبت سال اول  شود مییارانه به مردم داده  تومان
 ها یارانهاست که در شروع پرداخت  ای یارانهیارانه پرداخت نمایند معادل  تومانهزار  043اگر مبلغ 
 یارانهشود در حقیقت  تومانهزار  34و البته شما حساب نمایید زمانی که دالر  نمودند میپرداخت 

و روند دو برابر شدن دالر و سقوط دائمی ریال در هر سه  باشد می تومانهزار  3 تومانهزار  09
ردن یارانه سخن ؟ حال بازهم در این شرایط از باال بعادالنه، آیا این بود توزیع باشد می بار یکسال 

بیشتر مساوی تورم بیشتر، البته مطمئناا نیت شما خیرخواهی  یارانهکه ما میدانیم  میگویید، درحالی
ما از قبیل  جامعه، مشکالت امروز انجامد یمبوده و هست اما نیت بدون تدبیر به خرابی 

انکداری شهرها و خالی شدن روستاها و مشکالت ب و ریزگردها و مشکالت کالن سالی خشک
ها و کارگزاران  ربوی مشکالتی نیست که امروز برای این ملت ایجادشده باشد بلکه تمامی دولت

و  سالی خشکبرای  نماییم مینظام باید جوابگو باشند اما از شما که فردی متعهد هستید سؤال 
است و  سالی خشکو  آبخصوص در رابطه با  کار اساسی انجام دادید؟ سؤال ما به چه رسانی آب

صورت اتوماتیک مابقی امور طبق روال  برطرف شود به سالی خشکدلیل آن این است که اگر 
عادی خود به نتیجه خواهد رسید مانند ایجاد شغل و کنترل تورم و فقرزدایی و باال بردن سبد درآمد 

شته باشد جمهوری هزاران کار انجام دهد ولی به این مسئله توجه ندا خانوارها و ... و اگر رئیس
بنده شما ازجمله رؤسای جمهوری بودید که  یدهعقچندانی نخواهد داشت و به  یجهنتدرنهایت 
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که اگر شما حتی یک دوره از ریاست خود را با تمام توان  رسانی آب مسئلههمه کار انجام دادید اال 
 یندهآسزایی در بودید و هم تأثیر به  تر موفققرار داده بودید هم در ریاست خود  رسانی آببرای 

ترین افراد  شما یکی از فعالایران بنده بااینکه در طول تاریخ  یدهعقایرانیان گذاشته بودید، پس به 
گفت که بهترین بهره را از زمانی که در اختیار داشتید نبردید و این به دلیل  توان میاما  یدا بوده

تمامی  تنها به شما بلکه به شه نهو این اشکال  در عمل و اندی باشد میضعف در مبانی اندیشه 
اول و  یفهوظگردد اال اینکه دلیل موجهی داشته باشند، سؤال این است: چگونه از  مجریان برمی

که امروز در چنین خطر و گرفتاری عظیمی  اند نکردهرا برطرف  آب مسئلهو  بودهاساسی خود غافل 
دیگر نیز داشتیم مانند ایجاد شغل،  مسئلههزاران  آب مسئلهدچار باشیم، شاید بگویید ما در کنار 

تمامی این امور زمانی معنی دارد  یما نمودهکه ما در کتاب خود اثبات  سازی و ... درحالی مسکن راه
که این مشکل به حالت خود باقی باشد تمامی زحمات  برطرف شده باشد و درصورتی آبکه مشکل 
و اولین شرط  شود نمیهیچ مشکلی مرتفع  سالی خشک، بدون برطرف نمودن شود میدیگر ذبح 

روستایی  یها خانه، شما طرح بازسازی باشد می سالی خشکها برطرف نمودن  برطرف شدن بحران
های  آبی روستاها در حال تخلیه شدن است، طرح بنگاه را عملی نمودید ولی امروز به علت بی

آبی در حال تعطیل شدن است، برق قطع  زودبازده را عملی نمودید ولی امروز صنایع ما به علت بی
 آبدر حال سوختن است و به علت نبود  ها باغرا برطرف نکردید،  آب مسئلهچون  شود می

شده پس هر کاری که برای روستاییان انجام شد همه در حال نابودی است زیرا  کشاورزی ما ذبح
و از طرفی  شود میو مشغول امور خدماتی  رود میوجود ندارد تا جایی که روستایی به شهر  آب

به روستاها نرساندید  آبمجبوریم برای تأمین غذای خود با روسیه وارد مذاکره شویم، پس چون 
یران شد و از طرفی شهرها هم به علت ازدحام جمعیت در حال ویرانی است، وستاها تخلیه رو

نداریم ... و  آبو میگویند  سالی خشکفرمودید: میگویند  شما شنیدم می های سخنرانیدریکی از 
زده کرد که چگونه شما در این  را منکر شدید و این ادعای شما ما را بهت سالی خشکاصل جریان 

؟ از طرفی شما برای یدا شده سالی خشکمنکر اصل  اند بردهپی  سالی خشککه همه به زمان 
وساز را لوکوموتیو جامعه میدانید که  ی ویژه دارید و ساختازنظر وس ایجاد شغل به بحث ساخت

که اگر با تمام  مانند یک قطار موتور محرک جامعه است و لذا روی به مسکن مهر آوردید درحالی
قرار داده بودید  سالی خشکقدرتی که برای مسکن مهر قراردادید تمامی آن توان را برای مبارزه با 

 های شغلزدید که از ابتدا  تاریخ بشریت را رقم می یا سازه پروژه ینتر  بزرگشما از همان ابتدا 
گردید که خود آن  پایه محسوب می های شغلزیادی ایجاد کرده بودید و این شغل ازجمله 

برداری برساند  ما را به استعداد بهره های زمینها شغل دیگر را پدید آورد و تمامی  توانست میلیون می
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ما را فراهم آورد و در ادامه بینهایت ثمره برای  های زمینشدن تمامی  زار هسبزآبادی و  ینهزمو 
زیادشدن درآمد مردم را پدید میاوردید و در ادامه  ینهزمملت داشته باشند و با یک حرکت مبنایی 

کردند ولی شما برای مردم شغل  دار شدن هم پیدا می مردم بدون احتیاج به وام مسکن قابلیت خانه
کوچک  آپارتمانی  وامدار دادید و یارانه پرداخت نمودید و زمانی که  خانهردید بلکه به مردم ایجاد نک

ارزش شد و زمانی که شغل نبود مخارجی برای معاش وجود نداشت و  تورم ایجاد شد یارانه تقریباا بی
دید، گر  کرده بودید تمامی این امور معکوس می رسانی آبکه اگر  طالق زیاد شد و ... درحالی

نیازی از سوبسید و یارانه = قدرت خرید خانه = باال رفتن  = ایجاد شغل = درآمد = بی رسانی آب
و جعلنا  فرماید میفایده، چراکه قرآن  نهایت یبسطح معاش مردم = کم شدن اختالف طبقاتی = 

و  سالی خشکو  آب مسئلهتوجهی به  بینی و بی اما ضعف در جهان 0من الماء کل شیء حّی 
را در کنار  آبها  تمامی دولت سالی خشکاول شرط توسعه و رفاه باعث شد بجای برطرف کردن 

یدید ولی به مردم کش زحمت، در حقیقت شما باشد میزیربنا  آبکه  امور ببینند درحالی یهبق
ل ماهیگیری یاد ندادید بلکه ماهی به مردم دادید و زمانی که نبودید دیگر از ماهی خبری نبود، حا

 –المقدسة قم  –دهید. شیخ علی بهرامی نیکو  یارانه سه برابری را می وعدهبازهم به مردم 
32.0.94 

 97.4.31 نامه به ستاد جنگ اقتصادی 112 قطره

 ق ن حمعسق یعصکهالله الذی نزل  بسم
 علیکم ستاد جنگ اقتصادی سالم 
و فتنه  31ماه  که اغتشاشات دی کند میبحران اقتصادی در چند ماه آینده انقالب را وارد عرصه بسیار حساسی  

 ترین بزرگمشکل را برطرف ننماییم انقالب با  سریعاا و اگر  072شود میدر مقابل آن یک شوخی قلمداد  21و  11
های روی میز را اجماالا بررسی  لذا برای بیرون رفت سریع از این بحران تمامی گزینه شود میچالش جدی خود روبرو 

که تنها  شود میهای جدیدی اعمال  های آینده تحریم واضح است در ماه دهیم میو نقد نموده و راهکار اصلی را ارائه 
های  قاومت و اتکاء بر نیروها و ظرفیتهاست و یا م رفت یا تسلیم محض در برابر نظام سلطه و قبول زورگویی راه برون
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چراکه از  باشد نمیقبول واقع نگردد چیزی جز شکست در انتظار  نماییم میداخلی است که اگر پیشنهادی که مطرح 
ما مبتنی بر اموری است که در این نوشته از قرآن و عقل سخن میگوییم بررسی  یها گفتهگوییم  خود سخن نمی

 راهکارها:
طلب که نقش  ، واضح است اختالف دو قطب مهم اصولگرا و اصالحو یا جابجایی کابینه تغییر دولت 1

نمایند در مسائل سیاسی بوده و راهکارهای اقتصادی هر دو طیف مشابه  اساسی را در هدایت و اداره جامعه ایفاء می
اند لذا در  طلب آموخته اصالح اند که اقتصاددانان های اصولگرا همان علومی را تلمذ نموده اقتصاددان باشد میهم 

روحانی نتوانست برای اقتصاد کاری انجام دهند جریان اصولگرا  آقاینمایند و اگر دولت  راهکارها شبیه هم عمل می
چراکه ملت به این  شود میگذشته از اینکه اگر دولت اصولگرا امور دولت را به دست بگیرد کار وخیم  تواند نمیهم 

حکم توانند برای اداره جامعه کاری انجام دهند  نمی کدام هیچطلب و نه اصولگرا  اصالح رسند که نه نتیجه می
 .االمثال فیما یجوز و فیما ال یجوز واحد

ها برطرف شود و  و از مواضع خود کوتاه بیاییم تا تحریم دوباره برای مذاکره تالش نماییماگر بخواهیم  6 
مگر اینکه ما از اسالمیت خود  باشد میغیرممکن  عمالا برجام دیگری امضاء شود بدیهی است که این کار 

 .اند بسته انداز دل برداریم که البته بعضی به همین چشم دست
بازور بخواهند از  ها آناست اگر  : بدیهیبستن تنگه هرمز و به چالش کشیدن اقتصاد جهانی 3 

با دیپلماسی  ها آنولی اگر  شود میو پیروزی از آن ما  شدهاشتباه را مرتکب  ترین بزرگصادرات جلوگیری نمایند 
توانیم با بستن تنگه هرمز  منصرف نموده و تولید خود را افزایش دهند آیا میایران مشتریان نفت را از خرید از 

کشورهای دیگر را مجبور نماییم تا از ما نفت خرید کنند و یا کشورهای دیگر تولید خود را کاهش دهند؟ آیا در این 
در این ایران یند؟ آیا نما طلب قلمداد نمی را کشوری غیرمعقول و جنگایران صورت افکار عمومی علیه ما نشده و 

ارد جنگ نظامی مستقیم شود؟ و در این صورت و الملل باید نات گردد که درصحنه بین صورت وارد جنگ عظیمی نمی
اکنون بااینکه جلوی صارادات ما را  ؟ مضافاا بر اینکه همشود نمیشمارشی را متحمل  آیا کشور ضررهای غیرقابل

بازهم در  اند ندادهخرند و تولیدکنندگان نفت هم چیزی افزایش  ما نفت میو کشورهای خریدار نفت از  اند نگرفته
 ؟شود میهای اساسی روبرو هستیم پس اگر شرایط تغییر کند چه  اقتصاد با چالش

: این هم مشکلی را برطرف با باال بردن سود بانکی ها بانکآوری نقدینگی از بازار توسط  جمع 4 
متوقف شود و مردم پول بدهند ایران ایم و این بدان معناست که تولید در  توضیح داده نماید که در جزوه بانکداری نمی

های خود را تأمین کنند که در این صورت  سود بدهند و هم هزینه مجبورند هم ها بانکو سود بگیرند و در این صورت 
باال رفتن قیمت مسکن را دات و اسباب تورم و ذبح تولید داخلی و توسعه وار  ها بانکتولید داخلی کم شده و خود 

باال و داللی در خریدوفروش و مشابه این امور است  بهرهام با و در واردات  ها بانک عمدهچراکه سود  آورند یمفراهم 
 زا است. تورم ها اینکه همه 
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: یقیناا با وضعیت موجود که تولید داخلی در مرز داشتن قیمت طال و سکه کنترل دالر و ثابت نگاه 5
شاهد ثبوت  گاه هیچشده تا جایی که باید برای واردات غذا با روسیه وارد مذاکره شویم  ورشکستی و صادرات ما ذبح

دالر و طال نخواهیم بود و دلیل آن این است که مردم برای جلوگیری از ورشکستگی پول خود را تبدیل به طال 
و از طرفی با زمین خوردن تولید داخلی نیاز به واردات  رود میو قیمت آن باال  شود میطال کم  نتیجتاا د پس نماین می

دائماا دالر افزایش میابد و از اول انقالب تاکنون دالر بیش از هزار  نتیجتاا اردات دالر الزم دارد پس و  گردد میبیشتر 
هزار برابر سقوط نموده است و البته یکی از دالیل عمده آن چاپ پول برابر گران و این بدان معناست که ریال بیش از 

 جلوگیری گردد و در عوض پشتوانه ذخیره نموده و پول چاپ نکنیم سریعاا که باید  باشد میبدون پشتوانه 
هستیم پس  سالی خشکنداریم زیرا در  آب: اگر بخواهیم کشاورزی را توسعه دهیم کشاورزی توسعه 2 
 کردیم واردات کشاورزی امضاء نمی توسعهتوانستیم که با روسیه قرارداد  اگر می توانیم نمی
: صنایع کنونی ما در حالت ورشکستگی و تعطیلی هستند و در حفظ حالت موجود دچار مشکل صنعت 7 

 داریمزیادی نزمان بر است و  هستیم چه برسد به اینکه بخواهیم صنایع جدید ایجاد نماییم گذشته از اینکه زمان
صورت جدی برخورد نماییم تمامی مرزهای کشور درخطر اعتراض  : اگر بخواهیم با کوله برها بهقاچاق کاال 8 

 شوند میگیرند کما اینکه در بانه دیده شد اگر بخواهیم مرز را باز بگذاریم صنایع داخلی ورشکسته  قرار می
جامعه را متحرک نماییم وضعیت روستاها و شهرهای آباد ما  اندازی بخش مسکن راهاگر بخواهیم با  9 

محیطی و زیرساختی و برق و... در حال خالی شدن و هجرت مردم به  آبی و مشکالت زیست چنین است که از بی
شهرهای موجود را داشته باشیم جایی برای احداث  های زیرساختشهرها هستند لذا وقتی نتوانیم تأمین  کالن

 ماند، نگاه کنید چند شهر کشور در تنش آبی قرار دارد باقی نمی شهرهای جدید
 بازهم منجر به ذبح تولید داخلی است مناطق آزاد را توسعه کمی و کیفی بدهیماگر بخواهیم  15 
امور را اصالح نماییم با این وضعیت امکان ندارد چراکه اگر وضعیت  توسعه گردشگریاگر بخواهیم با  11 

 نبودیمایران ها از  و شاهد بازگشت افغان 071نبودندایران میلیون نفر در صف مهاجرت از  1.9ود که موجود ایدئال ب
برد مشکل  جایی نمی ها از این طریق هم راه به و دور زدن تحریم ها دو تابعیتیدل بستن به زمان در این  16 

 تر از آن است که این امور جزئی بتوانند کاری کنند بزرگ
نماید جدا از اینکه تحریم  هم مشکلی را حل نمی در بورس و صادرات توسط افرادفروش نفت  13 

 کند میزا است و درآمد نظام را کم  این امر تورم شود میجدید وضع 
هستیم و با  غذا محتاج واردات ودار ای است که در مسائل اصلی مانند  گونه بدیهی است شرایط ما به 14 

دچار  اجتماعی یهسرمآعمل ننماییم  سریعاا و اگر  شود میبه تعطیلی کشیده  بازار داخلیروال موجود 
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مجدد  یانداز  راهبر  با سرعت بیشتر کاهش میابد از طرفی تکیه اعتماد عمومیو  گردد میهای زیادی  ریزش
عنوان دیپلماسی و هشدار به غرب نظام سلطه را  نماید که بخواهیم به نیز مشکلی را برطرف نمی یا هستهانرژی 

زیادی الزم است و راه مطمئن زمان  یا هستهبرداری اقتصادی از انرژی  نشینی نماید چراکه تا بهره متقاعد به عقب
د غربی وضعیت ما را چنین نموده بر اقتصا است، واضح است روال گذشته و تکیهزمان بازسازی امور در اقل 

مانند ایران بریم اقتصاد  است و ادامه راه گذشته همان چیزی را در آینده به دنبال دارد که امروز در آن به سر می
 سریعاا نماید مگر اینکه  های بیشتری را با خود همراه می بهمنی است که در سراشیبی کوه قرارگرفته و هرلحظه خرابی

گردد باید ایران خواهیم تمامی امور ذکرشده اصالح گردد و بینهایت فایده نصیب  اگر می کنیم میم تغییر کند اعال
 داریم میو اعالم 0 و جعلنا من الماء کل شیء حّی کالم خداست  معجزهبرطرف گردد و این  سالی خشک سریعاا 

را برطرف نموده و کشور نه به جنگ نظامی کشیده شود و نه  سالی خشکدر ظرف دو ماه این امکان وجود دارد که 
ها را برطرف نماید، ما تمامی راهکارهای ستاد جنگ اقتصادی را نقد نمودیم و  محتاج این باشیم که غرب تحریم

ل راهکار خود را ارائه دادیم، اگر در نقدهای ما نسبت به راهکارهای ستاد جوابی هست ارائه فرمایید و اگر در اص
راهکار ما مناقشه دارید راهکار ما را نقد فرمایید اما اگر نه توان دفاع از راهکارهای خود رادارید و راهکار دیگری هم 

برای بیرون رفت از بحران اقتصادی هم نقد و مناقشه ندارد  رسانی آبو راهکار  سالی خشکندارید و اصل موضوع 
اگر تاریخ انفطار السماء در  کنیم می، اعالم باشد میییم احتمالی قوی احتمال اینکه در راهکار دوماهه نیز درست بگو

اقتصادی و اجتماعی و امنیتی برطرف  های بحرانمنتظر بود و هیچ بحرانی از  31بگذرد باید تا سال  32سال 
 32.0.91 –المقدسة قم  –. شیخ علی بهرامی نیکو گردد میتر  ها بیشتر و عمیق و بحران شود نمی

 2 1398مهر  68تاریخ  کهانت 117 قطره

خبار از آینده بحث نماییم. واضح است علم  غیب  بالذات  خواهیم میدر این نوشتار  پیرامون ا 
کما اینکه در  اند دادهمخصوص خداوند بوده و البته پیامبران و اوصیاء نیز از راه وحی از آینده خبر 

است، از طرفی افراد بسیاری نیز اموری را در  شده دادهقرآن و روایات بسیاری از امور آینده خبر 
، در فقه اخبار از آینده در ذیل مبحث کهانت باشد میبیانات خود دارند که به نحوی خبر از آینده 

ما این است آیا اخبار از آینده توسط غیر انبیاء و اوصیاء کهانت است یا خیر؟  سؤال شود میبحث 
ات است که به نظر میاید اجماعی  تمامی  مسلمین باشد زیرا مذموم بودن کهانت در اسالم از بدیهی
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مردم یا اینکه پیامبر و اوصیاء را ساحر و کاهن  درنهایتدر حقیقت کاهن همانند ساحر است و 
زیرا در نظر عموم اخبار از آینده بدون ارتباط  دانند میصی وو یا اینکه کاهن و ساحر را نبی  دانند می

، و باشد میدشمنان انبیاء  ترین بزرگارد پس در حقیقت کاهن و ساحر از با عالم غیب امکان ند
و  نمودند میدشمنان انبیاء برای انکار نبوت انبیاء و اوصیاء آنان را متهم به کهانت و سحر  معموالا 

و دشمنان انبیاء برای مبارزه  نمودند میدر تاریخ کاهنان و ساحرها ادعای نبوت نیز  بعضاا از طرفی 
عل کاهن و ساحر شبیه فعل  شدند میبا انبیاء دست به دامان ساحران و کاهنان  زیرا در حقیقت ف 

برای مردم عادی شناخت این امور از یکدیگر مشکل باشد لذا فرعون برای  بسا چهرسول بوده و 
حر و کهانت مبارزه با موسی دست به دامان ساحران شد و به پیامبران نیز  ، قرآن زدند میتهمت س 

  071:فرماید میدر 
َ

ذ
َ

ْنَت ِبِنْعَمِة َربِّ کف
َ
ما أ

َ
جنون و  الله رسول)که از  0 اِهٍن َو ال َمْجُنوٍن کبِ  کْر ف

ْوِل : فرماید میو در  (کند میکهانت را نفی 
َ

لکَو ال ِبق
َ
 یاِهٍن ق

َ
 ما َتذ

ً
)که قرآن را از 2 ُروَن کال

حکم کاهن و ساحر نیز از مجازات سنگینی برخودار است و در حد شرک و  (کند میکهانت جدا 
منجر به  بسا چهنباشد  گونه اینکه اگر  شود میبا آنان برخورد  ها مجازاتکفر بالله و با شدیدترین 

دقیق معلوم گردد کاهن کیست که در  صورت بهآسیب جدی به دین و دیانت شود پس الزم است 
موجب قتل و یا تهمت به نفس  محترمه گردد لذا در این نوشتار کوتاه  بسا چهغیر این صورت 

آنچه واضح است کاهن کسی است که از آینده خبر  کاهن را زا غیر آن تمیز دهیم خواهیم می
این است هر آنکس که از  سؤالبحثی دیگر است، اما  دهد می، حال چگونه از آینده خبر دهد می

بسیاری از آینده خبر  مطمئناا  که درحالیکاهن است؟ بعضی بر این عقیده هستند  دهد میآینده خبر 
از ضروریات زندگی بشر بوده  بسا چهکاهن نیستند و فعل آنان حرام هم نیست و  مطمئناا و  دهند می

و هست و خواهد بود، پس تعریف کاهن به معنای اخبار از آینده تعریفی اشتباه و تعریف به َاَعم 
 :نماییم میرا ذکر  ییها نمونهکه  دباش می

ولی  دهد میمیاورد از آینده خبر  به دستکسی که از روایات کلیاتی برای شناخت َسنه  .1 
کاهن نیست که مرحوم عالمه مجلسی در کتاب ُملهمه روایت مفصلی را از دانیال نبی نقل 
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که در هر ماه از ماههای سال اگر زلزله آمد و یا کسوف و خسوف شد و یا سرخی و یا باد  فرماید می
دنباله دار پدید آمد  ستارهدر هوا پدید آمد و رعد و برق هویدا گردید یا صدای مخوف شنیده شد و یا 
نیست  ولی کاهن دهد میو ... چه چیزی در ُشرف وقوع است مطئنا عالم به این کتاب از آینده خبر 

که موجب علم و اخبار از آینده  کند میدر کتاب اختیارات نیز عالمه به نحوی دیگر کلیاتی را بیان 
، در این زمینه از امام صادق ع نیز اخباری وارد است که اگر اول سال چه باشد در سال چه شود می

 .ولی کاهن نیست دهد میعالم به این مسائل از آینده خبر  مطمئناا ، شود میواقع 
ولی  دهد مینفس چشم و گوش و قلب  برزخی او باز شده از آینده خبر  ی   یهتزککه با  کسی .6 

م، کالمک یر فیثکم وتکقلوب یج فیلوال تمر ص آمده که  الله رسولکاهن نیست در روایت 
از آثار سکوت و اخالص  قلب دیدن و شنیدن آنچیزی  0 175ولسمعتم ما أسمع یتم ما أر یلرأ

و  باشد نمیاز غیب خبر دهد ولی کاهن  تواند می، پس این فرد شنیده میو  دیده میاست که پیامبر 
ن من یر کأن الذا  076فرماید میدر روایت  مثالا روایات در این باب محیر العقول و بسیار زیاد است 

لمهم یکسرائر ضمائرهم، و یهم الله فیناجیدرجة  یالمقام إل به همعباده قد بلغ 
که در  2 کوجد مقام أرفع من هذا، أو درجة أشرف من تلیق عقولهم، فهل یمن طر 

از غیب و آینده خبر داد و پیامبر ص خبر او را شنید و  یاألنصار بن النعمان  کجریان حارثة بن مال
فرمودند و برای او دعا کردند لذا این مورد هم از کهانت خارج است اما تأیید انکار هم نفرمود بلکه 

 -الله رسولإن  077متن حدیث، گیرد میتعریف کهانت اگر اخبار از غیب و آینده باشد او را نیز 
خفق یالمسجد و هو  یشاب ف یبالناس الصبح فنظر إل یصل -ه و آلهیالله عل یصل
رأسه، فقال له  یناه فیسمه، و غارت عبرأسه، مصفرا لونه، قد نحف ج یهو یو 

ا یا فالن؟ قال: أصبحت یف أصبحت کی -ه و آلهیالله عل یصل -الله رسول
قة فما ین حقیقیل کمن قوله، و قال له: إن ل الله رسول! موقنا، فعجب الله رسول

و أظمأ  یلی، و أسهر لیأحزنن یهو الذ الله رسولا ی ینیقی: إن فقال ؟کنیقیقة یحق
و قد  یعرش رب یأنظر إل یأنک یها حتیا و ما فیعن الدن ی، فعزفت نفسیهواجر 

أهل الجنة  یأنظر إل یأنکهم، و ی، و أنا فکق لذلینصب للحساب، و حشر الخال
أهل النار و  یأنظر إل یأنکئون، و کمت کاَلرائ یتعارفون علیالجنة و  یتنعمون فی
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 فقال .یمسامع یدور فیر النار یأسمع زف اآلن یأنکها معذبون مصطرخون، و یهم ف
مان، ثم قال له: الزم ما یهذا عبد نور الله قلبه باال  -ه و آلهیالله عل یصل -الله رسول

، فدعا له کأن ارزق الشهادة مع الله رسولا ی یه، فقال الشاب: ادع الله لیأنت عل
 یصل -یبعض غزوات النب یلبث أن خرج فیفلم  -ه و آلهیالله عل یصل -الله رسول

در قرآن نیز به ارتباط به  1 ان هو العاشرکفاستشهد بعد تسعة نفر و  -ه و آلهیالله عل
 بسا چهبا مالئکه ازتباط بر قرار کند و  تواند میدر اثر استقامت در راه حق انسان غیب اشاره شده که 

ذ078موجب علم غیب گردد 
َّ
مَّ اْسَتقاُموا یِإنَّ ال

ُ
ُه ث

َّ
َنا الل وا َربُّ

ُ
 َن قال

َ
 َعل

ُ
ل َمالئِ یَتَتَنزَّ

ْ
 کِهُم ال

َّ
ال

َ
ُة أ

ِة  َجنَّ
ْ
ْبِشُروا ِبال

َ
وا َو ال َتْحَزُنوا َو أ

ُ
تَتخاف

َّ
این واضح است که تا قبل از  2 ْنُتْم ُتوَعُدونک یال

و به دوستان زمینی  کردند میص شیاطین با آسمانها صعود کرده و استراق سمع  الله رسولنبوت 
نفس  ی   یهتزکبر اثر انسان حال اگر  داد میو کاهن از این راه خبر از آینده  دادند میکاهن خود خبر 

ولی کاهن هم نیست  دهد میاز آینده خبر  مطمئناا به این مرحله برسد که با مالئکه ارتباط پیدا کند 
م در آیه قرآن اصل ارتباط با مالئکه نیز بیان شده است که البته علماء سیر سلوک مباحث یو دید
نیست یا علماء سیر و  ها آنموکل دارند که مجال پرداختن به  مالئکهلی پیرامون ارتباط با مفص

از امور  توانند میسلوک تاثیرات مختلفی برای اسماء الله قائل هستند که در اثر مداومت بر آنان 
اما کاهن  دهند میخبر از آینده  رسند میاین افراد که به شهود عرفانی  مطمئناا آینده خبر دهد که 

 .نیستند
به  توانیم میدر کتب ادعیه دستورهای بسیاری برای خوابهای صادقه بیان شده که حتی  – 9 

ع و یا علماء را در خواب زیارت نماییم  بیت اهلمفاتیح الجنان نیز مراجعه کنیم که اگر خواستیم 
ولی این  شود میز آینده خود را بپرسیم و جواب بگیریم که منجر به اخبار ا سؤالچه انجام دهیم و 

ْؤ  :فرماید میفرد کاهن نیست که در روایت  َة ُجْزء  ِمْن َسْبعِ یِإنَّ الرُّ
َ
اِدق َن ُجْزًء ِمَن یا الصَّ
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ة ُبوَّ ولی کاهن نیست بلکه منجم است که در  دهد میعالم به علم به نجوم اخبار از آینده 079 1 النُّ
 .یما نمودهکتاب هزار و یک قطره بحث  312 قطره
بیمار و حتی دیدن رنگ و آثار بر روی پوست شخص از مریضیهای پنهان  ینهمعاطبیب با  – 0 

داند، اعجب  اخبار از حال   چنین چیزی را کهانت نمی کس هیچدهد و  شخص خبر می یندهآو حتی 
اض است که از بررسی حالت نبض اخبار محیر العقول می کتب به  توان میدهد که  افراد در اخبار  َنب 

 .این فن مراجعه نمود
ولی کاهن نیست که میدانیم جفر و جامعه از علوم  دهد میعالم به علم جفر خبر از آینده  – 9 
که در روایت در مورد شرافت جفر  اند نوشتهع و البته علماء نیز در این زمینه کتابها  بیت اهل
َر َو َما : فرماید می

ْ
َجف

ْ
 ِوَعاء  ِمْن  ِهْم َمایْدرِ یِإنَّ ِعْنَدَنا ال

َ
ال

َ
ُر ق

ْ
َجف

ْ
ُت َو َما ال

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
ُر ق

ْ
َجف

ْ
ال

َدٍم ِف 
َ
بِ یأ ُم النَّ

ْ
َوِص ییِه ِعل

ْ
ِذ ییَن َو ال

َّ
َماِء ال

َ
ُعل

ْ
ُم ال

ْ
ُت یِإْسَرائِ  یَن َمَضْوا ِمْن َبنِ یَن َو ِعل

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
َل ق

م
ْ
ِعل

َ
ُه ل  ِإنَّ

َ
ال

َ
ُم ق

ْ
ِعل

ْ
ا ُهَو ال

َ
 081 2 ِإنَّ َهذ

 .داند نمیو کسی او را کاهن  دهد میاز آینده سیاستمدار اخبار  1
ولی کسی او را کاهن  دهد میآمار در مسائل مختلف اخبار از آینده  ی   کنندهبررسی  2 
 .داند نمی
و در عین حال کسی او را  دهد میهواشناسی اخبار از آینده  یها نقشههواشناس با بررسی  1 

 .داند نمیکاهن 
زمین شناس و دانشمندان این حوزه از وقوع زلزله و سونامی فرونشست زمین )خسف(  3 

 .داند نمیو کسی آنان را کاهن  دهند میخبر  ذلک امثالقوع آتش سوزی و و سالی خشکقوع و
سِّ ششم دارند و از آینده خبر  14  در تمامی جوامع هستند کسانی که معروف هستند به اینکه ح 
 .داند نمیای فهمی قوی هستند ولی کسی آنان را کاهن و دار  دهند می

ولی کسی آنان را  دهند میو روایات افرادی هستند که اخبار از آینده  درآیاتاز راه کنکاش  11 
 .داند نمیکاهن 

در میان علوم  جدید علمی به نام منتالیست وجود دارد که شخص از ذهن افراد و یا از  13 
این علم است که  شده شناختهاز افراد ایران که سعید فتحی روشن در  دهد میاموری در آینده خبر 
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ولی عنوان کاهن بر آنان صدق  دهند میاین اشخاص نیز بنا بر تواناییهای خود از آینده خبر 
 .نماید میدر عین حال فعل آنان ذهن بسیاری را به خود مشغول  کند نمی
ولی عنوان  دهد میتنجیم است نیز از آینده خبر  نجوم جدید یا آسترولوژی نیز که شبیه 19 

 .کند نمیکاهن بر آنان صدق 
که  باشد نمیکهانت  کدام هیچولی  ذکرشدهانواع و اقسام طالع بینی نیز در کتب علماء  10 
 شیخ بهایی یا مخازن مالاحمد نراقی مراجعه نماییم. های کتاببه  توانیم می

زیاد است و ما چند مورد آن را ذکر نمودیم و  شوند میآینده اموری که منجر به اخبار  هرحال به
 ها آنیکی از ضروریات امروز بشر برای آمادگی برای آینده است حال برخی از  پژوهی آینده اصوالا 

َحدس )فهم امور بدون  قوهمانند احضارات و رمل و  باشد میدانشگاهی و برخی از آنان سنتی 
 شده گفتهو .... با توجه به امور  (وحی که واسطه دارد خالف بهاسطه و مقدمه و صغری و کبری 

بین کهانت و اخبار از  رابطهکاهن را مخبر از آینده دانست لذا  توان نمینتیجه گرفت که  توان می
 پس کهانت چیست؟ باشد میآینده عموم خصوص مطلق 

ن است که شیاطین به یکی دیگر از راههایی که منجر به اخبار از آینده است ارتباط با شیاطی
علت خلقت خاصی که دارند اموری برای آنان آشکار است که برای ما پنهان است و دوستی و 

نَّ : إفرماید میکه قرآن  گردد مینزدیک شدن به آنان موجب علم و اطالع از امور پنهان 
 یاطیالشَّ 

َ
ْولِ  یِإلوُحوَن یَن ل

َ
البته  ،کنند میشیاطین به دوستان خود وحی  1 شیاطین یاِئِهمأ

گاهی از اخبار آسمانی ممنوع هستند جای خود ولی  این حقیقت که شیاطین از ورود به آسمان و آ
گاهی دارند که برای بشر پوشیده است و در عین حال نیاز به عروج  با این وجود شیاطین از اموری آ

گاهی از امور داخل زمین و یا اموری که در خلو و جلسات  ها انسانت به سماء هم ندارد مانند آ
إّن »به این حدیث استناد نماییم  توانیم میاین معنی تأیید و ... برای  گذرد میخصوصی 

َمع فکن یاطیالش د و یه ما َتِز ید فیَهنة فَتز کال یه إلیة و ُتلقیالجاهل یانت َتستِرق السَّ
نتیجه گرفت در شرع مقدس در معنای کهانه ارتباط با  توان میپس 080 2 فار منهمکقبله الی
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شیطان لحاظ شده است پس معنای صحیح برای کهانت چیزی است که لسان العرب از قول 
تعریف  گونه ایناالزهری گفته که ارتباط با شیطان در معنای کهانت داخل است که کهانت را 

ه عل یصل یالعرب قبَل َمبَعث النب یَهانُة فکانت الکنموده است: 
َّ
م، فلّما یالل

ّ
ه و سل

ُهب، و مِنعت الِجّن َو َمَرَدُة الّش یُبِعث نب  و ُحرَست السماُء بالشُّ
ً
ن من اسِتراق یاطیا

ْمع و إلقاِئه إل ه أباطکَهنة َبَطل ِعلُم الکال یالسَّ
َّ
رقان کَل الیَهانة، و أزَهق الل

ُ
ان بالف هَّ

ذ
َّ
ه نبیبه ب فرق جل و عّز  یال

َّ
ع الل

َ
ما شاء من  یعل یه بالَوْح ین الحّق و الباطل، و أطل

م الُغ 
ْ
تیِعل

َّ
ه به حمدوَم یَهانَة الکَهنُة عن اْلحاطة به، فال کَعَجَزت ال یوب ال ه و َمنِّ

َّ
 الل

مه در کنیز در م یخ انصار یش 182 .1 ف یثر علما در تعر کهانت فرموده: آنچه از ا ک مسئلهاسب محر 
اخبار  به اواز جن  دارد و  یقیه رفکاست  یسکاهن که در قواعد گفته: کهمانست  شده نقلاهن ک
ب را بآنها یه جن  اخبار غک گفتند میاهنان عرب کاز  یه گفته بعضیر در نهایابن اث .2اوردیم

با استخدام جن ه کاست  یسکاهن ک: فرمایند می. مرحوم طبرسی نیز در تعریف کهانت رساند می
مستقیم  رابطهکه کهانت با ارتباط با شیطان  شده تصریح، در این حدیث نیز ب است یعلم غ یمدع
ُه دارد  نَّ

َ
ِه: أ

َّ
ْوِل الل

َ
ٍر ع َعْن ق

َ
َبا َجْعف

َ
ُت أ

ْ
ل
َ
 َسأ

َ
ال

َ
ْنِس کَعْن ُزَراَرَة ق ِ

ْ
 ِمَن اْل

 
وَن یاَن ِرجال

ُ
ُعوذ

ِجنِّ 
ْ
: الرَّ  -ِبِرجاٍل ِمَن ال

َ
ال

َ
 ق

ً
زاُدوُهْم َرَهقا

َ
 یُجُل ف

َ
  یْنَطِلُق ِإل

ْ
ِذ کال

َّ
 یوِح یاَن ک یاِهِن ال

 
َ
 یِه الشَّ یِإل

َ
ْل ِلَش یَطاُن ف

ُ
 ق

ُ
ول

ُ
 بِ  کَطانِ یق

َ
ْد َعاذ

َ
ق

َ
 ف

ً
نا

َ
ال

ُ
حتی اگر ما تعریف کهانت 183 .3 کِإنَّ ف

را از این نحو استدالل نپذیریم به علت حکم سختی که کهانت دارد باید احتیاط نموده و تنها در 
ت جاری نماییم،  یَّ ل  مورد یقینی آن کهانت را جاری بدانیم و در سایر موارد یا برائت و یا استصحاب ح 

کسی از دلیل دیگر  مثالا ده را نیز اثبات نماییم حال شاید با دلیل دیگر حرمت موارد دیگر اخبار از آین
حرمت اخبار از غیب توسط احضار روح یا مالئکه و یا سحر و ... را اثبات نماید اما کالم این است 

پس نتیجه اینکه کهانت تنها در مورد اخبار از غیب  باشد نمیکه آن عناوین در ذیل کهانت داخل 
ارتباط با جن نیز اخبار از آینده دهد باز  واسطه بهتی اگر کسی که ح باشد میتوسط ارتباط با شیطان 

زیرا جن اعم از شیطان است، جن انواع و اقسامی دارد که یک  کند نمیعنوان کاهن بر او صدق 
به عللی ارتباط  بسا چههم وجود دارند که  مؤمنینشیاطین هستند و اال در مورد جن  ها آنفرقه از 

                                      

 910، ص: 19لسان العرب، ج  0
 111، ص: 1قاموس قرآن، ج  2
 133، ص: 14بیروت(، ج  -بحار األنوار )ط  1
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را اخبار داده باشد که البته آن انسان  مؤمنبرقرار شده باشد و از اموری  مؤمنانسان با  مؤمنجن 
دیگر اینکه سالک در سیر و  ی   نکتهغیب و برای جن شهادت بوده باشد،  ها انسانامور برای 

از غیب خبر  بسا چهو  انجامد یمسلوک خود محتاج عبادت است که در نتیجه به ارتباط با مالئکه 
 باشد میگناهان  ترین یمعظکاهن برای اینکه از اولیاء شیطان گردد محتاج  طرف آندار شود و از 

آخر اینکه شیاطین بعد از نبوت نبینا  ی   نکته، باشد میکهانت انجام کبائر بسیاری  مقدمهپس 
محمد ص از اخبار آسمانی منع شدند اما منعی از اخبار زمینی برای آنان وجود ندارد و این اخبار 

غیب است اما علم آن امور در توان و قدرت  ها انسانانواع بسیاری دارد که برای ما  زمینی نیز
 1931مهر  31 081 .باشد میشیاطین 

 1398مهر  12تاریخ  تنجیم 118 قطره

هزار بحث آن آمده است ارتباط  قطرهکه واضح است ادعای انفطار السماء که در  گونه همان
 :نماییم میمستقیم با مباحث نجومی دارد لذا در سه مقام مباحث اجمالی نجوم را مطرح 

 علت برای اتفاقات زمینی باشند؟ تواند میآیا اجرام آسمانی  مقام اول: 
برفرض تأثیرگذاری اجرام آسمانی آیا امکان استفاده از حاالت نجومی برای  مقام دوم:

 ن به اهداف زمینی وجود دارد؟رسید
بنابر مثبت بودن دو سؤال در دو مقام قبل آیا در شرع مقدس چنین اموری مورد  مقام سوم:

 شده است؟ نهی واقع
توانند علت برای اتفاقات زمینی باشند یا خیر؟ ما در این بحث  : آیا اجرام آسمانی میمقام اول

رای هیچ طایفه از علما و دانشمندان باقی نماند بلکه از که جای انکار ب نماییم میاز اموری استفاده 
در مواد و  منطبعهلذا از استدالل فالسفه به صور نوعیه  نماییم میامور بدیهی مدعای خود را اثبات 

همه میدانیم  -نماییم مینظر  ذی نفس بودن موجودات مادی و یا حتی دالیل روایی و قرآنی صرف
و حال خارج نیستند یا این موجودات گرم هستند و یا سرد و یا اینکه که تمامی موجودات مادی از د

عنوان معتدل مطرح هستند مقداری به یکی از این دو  خشک هستند و یا َتر حتی موجوداتی که به
حالت متمایل هستند پس طبق این قاعده تمامی اجرام آسمانی یا گرم و خشک هستند مانند 

ند زمین، یا سرد و خشک هستند مانند کیوان، یا سرد و تر هستند خورشید، یا گرم و تر هستند مان
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مانند بهرام البته در عین اینکه تمامی اجرام دریکی از این چهار دسته قرار دارند مراتب هر دسته 
چراکه هیچ موجود تکراری از ازل تا به ابد وجود ندارد و این  باشد مینیز به تعداد اجرام آسمانی 

اثبات  توان میو یا از راه استقراء و یا با دالیل عقلی  085 ال تکرار فی التجلی اعدهقمطلب را یا از 
که هیچ خطوط سرانگشتی عین هم نبوده و نیستند هیچ دو جرم آسمانی  گونه هماننمود، پس 

نهایت است زیرا  بنده تعداد این موجودات بی یدهعقباشند، طبق  هم از تمام جهات عین هم نمی
و هر به دو معنی مقصود ما  ای ممنوعا او محدودا -086 عطاء ربک محظوراما کان که 

و دلیل عقلی این مطلب اینکه خداوند که موجود مطلق است علم و قدرتش نیز  –حاصل است 
حد و بی حصر خواهد داشت اگرچه فیزیک کنونی تا رسیدن  حدوحصری ندارد و لذا مخلوقات بی

، پس در عین ایم یدهرسد اما ما با دالیل عقلی به این راز عالم کنکاش الزم دار  ها سالبه این علم 
نهایت یافت و هر جرم  بی توان میاینکه اجرام آسمانی چهار دسته هستند مراتب هر دسته را 

و  ها ستارهگذاریم که شامل  قرار دارد ما اسم این چهار دسته را مزاج جرم می یا مرتبهآسمانی را در 
بسا جرمی چند مزاج داشته باشد و یا  ، البته چهباشد میدارها و ...  و دنباله ها یاهچالهسو  ها یارهس

آنکه از تقارن و اجتماع دو یا چند و چندین جرم مزاج مرکبی شکل بگیرد، از طرفی دیگر هر جرم 
 شود میآسمانی دارای خصوصیات مخصوص به خود است که به آن فعل یا ذاتیات آن جرم گفته 

ال باشد  مثالا  ممکن است جرمی از اجرام آسمانی چگالی قوی داشته باشد و برای سایر ستارگان َاک 
ار باشد که فعل و خصوصیات  ممکن است جرمی دیگر جذب کننده باشد ممکن است جرم دیگر فر 

دهنده، بزرگی و کوچکی، سرعت و مدار حرکت، چگالی و  تشکیل مادهذاتی اجرام آسمانی برحسب 
هر موجود با ، آنچه گفتیم از مزاج و فعل در مورد موجودات زمینی بلکه در رابطه کند می ... تغییر

مزاج  مثالا مادی قابل تطبیق است یعنی هر موجود مادی مزاج و فعل مخصوص به خود دارد 
و در  باشد میکردن، قابض نیز  کنندگی و خشک نمک گرم و خشک است و فعل آن به غیر گرم

ین قاعده باهم، باشد میمکی نیز گرم و خشک است ولی فعل آن مسهل  میان گیاهان سنای
 توان میشناسیم لذا از همین راه  درمانی را می یها نسخهو  ها بیماریاست که ما گیاهان دارویی و 

گاهی پیدا نمود و  که مجاورت  گونه هماندر اجرام آسمانی کنکاش نمود و به مزاج و فعل سیارات آ
تک  بر تک تواند میاثری بر ما بگذارد نزدیکی و دوری یک جرم آسمانی نیز  دتوان میبا گیاهی 

و  شود میموجودات زمینی تأثیر بگذارد، برای دانشمند نجوم بدیهی است که چه زمانی هوا تاریک 
چه زمانی زمین در دورترین فاصله از  کند میو چه زمانی خورشید طلوع  کند میخورشید غروب 

ترین فاصله به خورشید است و  در نزدیکزمان گیرد و چه  تان شکل میخورشید است و زمس
ماه در بین زمان چه  کند میدقیق حرکت کواکب بیان  بامطالعهگیرد؟ حتی  تابستان شکل می
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گرفتگی  و چه زمانی زمین بین ماه و خوشید است و ماه شود میزمین و خورشید است و کسوف 
این امور دانشمند نجوم میلیاردها اتفاقی که از نزدیک شدن زمین به خورشید  محاسبه، با شود می

در تابستان و  بارانمانند وقوع گرما و کم شدن ریزش  کند میکه جرم گرم و خشک است را اعالم 
ماه و کامل شدن  مطالعهپیوندد و یا از  پیدایش اموری که از نزدیکی زمین به خورشید به وقوع می

دهد و مطالبی که بیان شد اموری بدیهی بود  قوع حوادث دریایی میوبار به جزر و مد هالل آن اخ
برای کشف مجهولی بزرگ است، پس هر جرم آسمانی مزاج و فعل مختص به خود دارد که از آن 

چند جرم اثرات جدیدی تولید  مقارنهبسا از نزدیک شدن و یا  و چه رسد میجرم آسمانی اثراتی به ما 
علت و معلولی بین آن جرم و اتفاقات در حال وقوع را کشف  رابطهانشمند این علم این گردد و د

ناشی از وضعیت  افتد یم، ذکر این نکته الزم است بدانیم تمامی اموری که در زمین اتفاق نماید یم
آن وجود خورشید و ماه است که اگر خورشید نبود حیاتی در زمین  ترین یهیبداجرام آسمانی که 

ی نبود و لکن برای عموم مردم که از اجرام آسمانی خبر ندارند تأثیرات ستارگان دیگر بر امور جار 
بسا برای عالمان علم نجوم این امور بدیهی باشد البته این  زمینی پنهان و ناشناخته است و چه

مانند داند  انکار است که دانشمند عالی علم نجوم علمش در مقابل چیزی که نمی واقعیتی غیرقابل
قطره در مقابل دریاست، پس در حقیقت نجوم نیز مانند طب است زیرا مبنای هر دو بر یک اساس 

علت و معلولی بین یک شیء و شیء  رابطهاست و هر دو علم تمرکز بر مزاج و خواص اشیاء و 
 شده و هر درد را با ضد  آن درمان دیگر دارد در طب مزاج شخص و بیماری و داروها تشخیص داده

آخر و در نجوم احواالت و  و الی کنند میبیماری سرد و خشک را با داروی گرم و تر درمان  کنند می
یابند، البته الزم است ذکر نمایم  امور تکوینی  در حال وقوع را از دوری و نزدیکی ستارگان درمی

یت ع ب وسعت علم نجوم به وسعت آسمان است و علم کامل و تام آن تنها در دست خدا و اهل
ُم ِبَمْن  کَو َربُّ : فرماید میالله  از آن داریم که کالم یا بهرهاما به نص قرآن ما نیز  باشد می

َ
ْعل

َ
أ

ْرض یِف 
َ ْ
ماواِت َو اَل دارد که قرآن  البته امر قرآنی ما را به تحقیق در مورد آسمان وامی 087 السَّ

ُروا ما ذا ِف : فرماید می
ُ

ِل اْنظ
ُ
ْرِض  یق

َ ْ
ماواِت َو اَل پس تمامی اجرام آسمانی مزاج و  188 السَّ

سبب بروز اموری در زمین گردد که بر تمامی  تواند میبه ما  ها آنفعلی دارند و نزدیک شدن 
ستارگان این امور را کشف نماییم، کما  بامطالعهتوانیم  موجودات زمینی اثر خواهد گذاشت و ما می

و از آثار گیاهان و معدنیات بر بدن  کند میمطالعه  ها بیماریاینکه عالم طب در مورد گیاهان و 
اجرام  بامطالعهکه  کنم می تأکید، در اینجا کند میچنین کاری  دهد عالم نجوم هم خبر میانسان 
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ات بروز اتفاقات آینده را یافت  توان میآسمانی و شناخت مزاج و فعل آنان در حقیقت  د  قایعی را وُمع 
قمری زمانی  19و  10و  19علم امروز به این مسئله پی برده است که در ایام  مثالا بینی کرد،  پیش

بروز عصبانیت و طالق و دعوا و پرخاشگری و بروز سکته در بین  ینهزم شود میکه هالل ماه کامل 
گذارد بلکه بر روی تمامی موجودات  دریا تأثیر می آبفقط بر روی  ماه نهزیرا  شود میبیشتر  ها انسان

ماه قرارگرفته که  جاذبهنوعی تحت تأثیر  موجودات زمینی به همهگذارد و در این ایام  زمین تأثیر می
بروز  ینهزمنماید و  طرف سر میل می است که این خون بهانسان این اشیاء خون درون بدن  ازجمله

داشته  ای یژهوهای  مراقبتزمان توانیم در این  و لذا می آورد یمرا پدید انسان شده در  رفتار گفته
 جوی به ما نرسد. یدهپدباشیم تا اثرات سوء این 

: برفرض تأثیرگذاری اجرام آسمانی آیا امکان استفاده از حاالت نجومی برای مقام دوم
، امروزه کنیم میرسیدن به اهداف زمینی وجود دارد؟ بازهم برای پاسخ از امور بدیهی استفاده 

یک  مسئله یناو  کنند میبسیاری از ماهیگیران برای امرارمعاش خود از جزر و مد دریا استفاده 
و یا  کنند میست، بسیاری از مردم برای برنزه نمودن پوست خود از خورشید استفاده نجومی ا یدهپد

شاید بتوان گفت که  کنند میداشتن ماهواره در مدار خود از مدار جاذبه استفاده  برای ثابت نگاه
بیشتر بلکه تمام امور تکوینی زمین به ستارگان بستگی دارد، شما خورشید را حذف کنید آیا چیزی 

یکی از امور نجومی است، پس جواب  ماند و خورشید و امور مربوط به آن ی زنده ماندن باقی میبرا
تنها اجرام آسمانی تأثیرگذار هستند بلکه از ضروریات زندگی ما استفاده از امور  سؤال این است نه

، ودش میما بیشتر  یبردار  بهرهو هر چه اطالعات ما بیشتر باشد  باشد مینجومی برای زندگی 
ها و  خود را برای فردا و ماه افتد یمبا توجه به امور جوی و سماوی که اتفاق  ها انسانتمامی 

بوده و هست و خواهد بود، پس ما اگر  ها انسانو این ضروریات اولیه  کنند میبعد آماده  های سال
 توانیم خود را برای فردایی بهتر آماده نماییم. در مورد ستارگان داشته باشیم می تری یقدق مطالعه

بنابر مثبت بودن دو سؤال در دو مقام قبل آیا در شرع مقدس چنین اموری مورد  مقام سوم
شده است یا خیر؟ گفته شد که نجوم بر مبنای مزاج و خاصیات و تأثیرات اجرام آسمانی  نهی واقع

گاهی از این امور  باشد میات زمینی بر روی موجود ما را برای وقایع آینده آماده نماید  تواند میو آ
گرفت یکی از علوم ضروری برای  یجهنت توان میکما اینکه هواشناسی و طب چنین است، پس 

تنها حرام نیست بلکه  نتیجه گرفت یادگیری چنین علمی نه توان میپس  باشد میزندگانی ما نجوم 
از طرفی علم نجوم از علوم انبیاء است کما اینکه قرآن در مورد ابراهیم ع  باشد میی واجب کفای

َرًة ِف  فرماید می
ْ

َر َنظ
َ

َنظ
َ

  یف
َ

ال
َ

ق
َ

ُجوِم ف  فاطر سوره 93 یهآمیدانیم که طبق  و 189 میَسِق  یِإنالنُّ
علوم انبیاء به بعض علماء شیعه به ارث رسیده اگرچه این علوم در دست تعداد محدودی از علما 
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که میدانیم تعداد بسیاری از علماء در این زمینه  091توان انکار کرد باشد پس اصل مسئله را نمی
گو یا جاهل بدانیم، اما نهی در نجوم شاید به این امور  آن علما را دروغ توانیم نمیها دارند لذا  کتاب

 برگردد:
 نهی از نجومی که مبنای علمی ندارد 1 
نهی از نجومی که قائل به استقالل تأثیرگذاری اجرام آسمانی در امور زمینی دارد که یا  3 

 مستلزم شرک و یا کفر است
که یا مستلزم جبر و یا  داند میعلت تامه و الیتغیر نهی از نجومی که اجرام آسمانی را  9 

 تفویض است
 نهی از نجومی که از راه ارتباط با اجنه باشد 0 
 اهل فساد وگ عه به منجمین دروغنهی از مراج 9 
هرحال اجرام آسمانی یکی از علل ناقصه در پدید آمدن امور زمینی هستند و بین امور زمینی  به 

و ضرورت زندگی بشریت از ابتدا بر این مسیر بوده و  باشد میعلت و معلول  رابطهو اجرام آسمانی 
توانیم از این موهبت الهی بیشتر منفعت ببریم آیا غیرازاین است که  هر چه علم ما بیشتر شود می

که شش ماه دیگر وضعیت خورشید به  کنیم میما با شناخت خورشید در ابتدای زمستان حکم 
امراض  ها انسانو در بین  شوند میخشک  ها رودخانهو  شود میرندگی کم زمین نزدیک است و با

آیا تمامی این امور غیر  شود میو ... چنین و چنان  ها زمینو در بین حیوانات و  شوند میگرم شایع 
از نجوم است؟ حال اطالعات ما تنها در مورد خورشید است و چنین وقایعی را میگوییم اگر علم ما 

رات دیگر نیز افزایش یابد احکام صادره از ما بیشتر خواهد بود از جهت دیگر بخواهم نسبت به سیا
 بیان کنم اینکه:

علت و  رابطهانسان کبیر است اگر بین تمامی اعضاء و جوارح انسان عالم صغیر و عالم انسان  
علت و معلولی برقرار است و هر جزء عالم بر تمام  رابطهمعلولی برقرار است بین تمامی عالم نیز 

عالم تأثیر دارد بله از منظر عقل حرکات یک ماهی در زیر اقیانوس بر دورترین کهکشان تأثیر دارد 
نخواهیم توانست این تأثیر را کشف نماییم اما عقل ما این قاعده را کشف  گاه هیچاگرچه که 

لت و معلولی بین اتفاقات خیلی جزئی عالم و ستارگان را ع رابطه، اگرچه که ما نتوانیم کند می
آیا عقل  191 ما ال یدرک کله ال یترک کلهو  باشد میکشف  کشف کنیم اما امور کلی که قابل

شدید درراه است؟ و  سالی خشکمزاج گرما و  گرم ستارهکه از اجتماع و تقارن چند  کند نمیحکم 
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خاصیت ... مضافاا بر اینکه ابزار کنونی  علمی  همیا  قس علی ذلک اجتماع چند ستاره هم مزاج و
و تمامی این امور بر موجودات  اند نمودهبرای ستارگان هاله یا فرکانس و امواج مشخصی را کشف 

، پس علم نجوم مبنای دقیق علمی و عقلی دارد و بر اساس مزاج و باشد میزمینی تأثیرگذار 
را از انسان ، علم نجوم اند نکردهبا علم مخالفت  گاه هیچبیت ع  گوید و اهل خواص اجرام سخن می

زیرا ما ستارگان را علل  طولی و مخلوق  خداوند میدانیم و علت تامه برای وقوع  کند نمیخدا نیز دور 
الوقوع بودن موت  که در طب چنین است اگر طبیب حکم به قریب گونه هماندانیم  حوادث نمی

و تو دروغ میگویی، او بر اساس مبانی  داند میییم مرگ را فقط خدا گو بیمار نماید ما به او نمی
بسا اخبار طبیب از مرگ باعث شود ما به درگاه خدا  گوید و مأجور است و چه علمی خود سخن می

گوییم دروغ گفت، در  التجاء کرده و طلب رحمت نماییم و حتی بیمار نیز شفا یابد ولی به طبیب نمی
چنین است شاید بر اساس مبانی خود هشداری دهد و ما با آمادگی و توسل از  مورد اخبار منجم نیز

و ... بله هر عالمی از منظر  کند میشده رهایی یابیم، میگویند منجم پیشگویی  اتفاق وخیم گفته
 گونه همیندهد و  نماید طبیب به نحوی خبر می خود حوادث آینده را از راه علت و معلول کشف می

شناس و ... پیشگویی بر اساس مبانی علمی امر مذمومی نیست که  هواشناس و زلزلهعالم دینی و 
، میگویند نجوم تنها در شود میبرچیده  ها انسانباشد بساط بسیاری از علوم ضروری  گونه ایناگر 

بیت ع است و علمای این  تنها نجوم بلکه تمامی علوم تنها در دست اهل بیت ع است، نه دست اهل
گردانند منتهی عالمی که در این زمینه تخصص ندارد بالکل  بیت ع برمی را نیز به اهلفن نجوم 

بیت ع هستند و دلیلی نداریم که فقط فقه از  انبیاء و اهل ورثهنماید، علماء  این علم را رد می
 به دلیل عدم علم به نجوم علم نجوم را بالکل تواند نمیبیت ع به علماء رسیده باشد لذا کسی  اهل

 داند میرد نماید، این مطلب هم مردود است که کسی بگوید منجم خود را در علم الهی شریک 
داند،  مریض را مساوی با شرکت در علم الهی نمی یندهآاخبار طبیب از  کس هیچکما اینکه 

جود دارد شما به عالمان وگ عالم نما و دروغ ها رشته همهگوید اوالا در  میگویند منجم دروغ می
: دروغ نمی راست  ها رشته همهگوید اشتباه کرده کما اینکه در  گوی هر رشته مراجعه نمایید ثانیاا

: نجوم علت تامه برای بروز حوادث نیست  عالم  مثالا حتی فقه و طب نیز اشتباه وجود دارد ثالثاا
گرم  های بیماریو ظهور  سالی کخشگرم و خشک حکم به نزول گرما و  ستارهنجوم از تقارن چند 

شناسی و طبابت  که این علم باید در کنار علم زمین و زلزله و موت حیوانات و ... نموده است درحالی
صورت  صورت شفاف وقایع کشف شود یعنی تنها زمانی حکم به وقایع آینده به و ... قرار گیرد تا به

ره دارد حکم نماید حکیم حکم  منجم را دقیق صحیح است که حکیمی که از تمامی این علوم به
داده سپس حکیم برای بیماران دموی  یا وعدهگرم و خشک چه  یها ستارهشنود که از تقارن  می



 115 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

های  دهد و برای انسان گرم و خشک است هشدار می یها ستارهکه مزاجشان مطابق با تقارن 
اتات و شهرها و حیوانات و دریاها در مورد نب گونه همیندهد  بلغمی که سرد و تر هستند بشارت می

او به سایر علوم  احاطهدارد پس منجم دروغ نگفته بلکه به دلیل عدم  نیز احکامی را بیان می
علم خود راست گفته است و ادنا  اندازه بهتری را بیان دارد، اما او  و شفاف تر یقدقنتوانسته حکم 

ظالمین  اند بردهاز این علم بهره  ها انسانکه تمامی طوایف  کند میتاریخ برای ما کشف  مطالعه
گاه می شدند  گشته و برای مقابله آماده می مانند نمرودها و فراعنه ل از راه نجوم از ظهور پیامبران آ

َرًة ف فرماید میاند که قرآن  برده و مؤمنین مانند ابراهیم ع نیز از این علوم بهره می
ْ

َر َنظ
َ

َنظ
َ
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 ِإن

َ
ال

َ
ق

َ
ُجوِم ف هشدار و روایت در رابطه با تأثیر قمر در عقرب و یا تأثیر  همه اینآیا  192 م  یَسِق  یالنُّ

بر روی مولود غیر از علم نجوم است؟  مخصوصاا  ها انسانجماع در ابتدا یا انتهای ماه بر روی 
 همه اینحتی در نجوم و طب، آیا  کنیم میو ما فروع را اجتهاد  اند کردهبیت ع کلیات را بیان  اهل

بیهوده و غیرعقالنی بوده؟ در حالی  اند نوشتهتبی که علمای شیعه در رابطه با احکام النجوم ک
هرحال علمی که مبنا دارد و به بهتر زیستن ما  ، بهاند بوده ها قلهازلحاظ عقل و تقوا در منتهای 

ح بلکه تنها مبا و دلیل قطعی بر حرمت آن وجود ندارد نه شود نمیو منجر به حرام  کند میکمک 
به حرمت نجوم انسان که در ابتدای امر گمان  اگرچه باشد مییافت که واجب کفایی نیز  توان می

قرار داده انسان و خداوند تمامی عالم را در تسخیر  کند میتغییر انسان  رأیرود اما پس از تحقیق 
ْم چه برسد به ستارگان را: 
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َ
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َ
َر ل

َّ
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َّ
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َ
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 1392خرداد  65 نامه خیتار  .شود میپنجم است که نوشته  نامهاین  119 قطره

782 1 
 سالم:

                                      
 عمداا تا اگر نامه بر روی زمین افتاد  ذکرشدهباشد که به دلیل احترام به اسم خداوند عدد  یمالرحمن الرحیم  الله بسم 211منظور از  0

 و عالما هتک حرمتی نشده باشد.
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سایت به  ها نامه. برای اطالع بیشتر از شود میپنجم است که نوشته  نامهاین 
www.tvshia.com یا کانال تلگرامی  و@hodhodbashid  آن  خالصهمراجعه نمائید؛ اما

 .باشد میبه شرح زیر  ها نامه
آن نیز  سازی یخنثخطرناکی را که در پیش رو است، ترسیم نموده و راهکار  یندهآاول،  نامهدر 

 091 بیان گردید.
که در پیش رو است بیان گردید، از آشوبهایی که برای از بین بردن  ییها آشوبدوم  نامهدر 

 .آید یماسالمی ایران 
از این  تاکنونبیان نمودیم که چه خطری در پیش است و چه افرادی را  تر روشنسوم  نامهدر 

گاه   .یما کردهخطر آ
قبل بیان شده بیان  یها نامهدو آشوبی که در  ینهزمشفاف  صورت بهبود که  یا نامهچهارم  نامه

و در  باشد میهر مشکل  اجتماعی  یشهر  آبو نبود  سالی خشکگردید و در آنجا اثبات نمودیم که 
و اگر  باشد میو باعث هر آشوب و فسادی  اندازد میرا به خطر ایران  جامعهنزدیک تمام   ای یندهآ

تکرار  عیناا  1939تا  1331 های سالعاقالنه نکنیم اتفاقهای بین  مبارزه سالی خشکبا  سریعاا 
که آن وقایع عبارت بودند از گرانی و  (الله ان شاء کند مییاری  را ما خداوند)که البته  شود می

به نام پهلوی اول و سرنگونی قاجار و بروز جنگ جهانی اول و دوم  ای یدهپدو قحطی و بروز  ناامنی
میلیون ایرانی، و در آن نامه اعالم نمودیم که  11درصد از ایرانیان یعنی  04و نابودی و نسل کشی  

و  سالی خشک یشهر حسن روحانی را یاری نماییم تا  آقایمحترم جناب  جمهور رئیسحاضر هستیم 
 یندهآمیلیون ایرانی که در  94الی  94را از بین ببرد و از آوارگی و مرگ بیشتر آشوبهای آینده 

به کل کشور است که  فارس خلیجاز  رسانی آبجلوگیری کند. راهکار ما  افتد یمنزدیک اتفاق 
، کنیم میرا اعالم  مان طرححسن روحانی  آقایتلویزیونی با  زنده مناظرهاعالم نمودیم فقط در 

فعلی، دولت )ارائه شده در مجلس و یا  های طرحنمودیم طرح ما از قبیل  نیز اعالم جا همان
نیست؛ برای اینکه اثبات نماییم که این طرح با تمامی  (، هاشمی، پهلوی و ...نژاد احمدی

 آقایدوم با جناب  مناظرهاست، در  تر ییاجراو کارآمدتر و  تر متفاوتگذشته و حال،  های طرح
که چگونه این طرح، هم در انتقال و شیرین  نماییم میتلویزیونی، معلوم  زندهزاکانی در برنامه 

 آبزاکانی هم به انتقال  آقای چراکه. باشد میپروژه، بهتر  نمودن ییاجراکردن، و تبدیل و 
 آببر روی انتقال  ای شده یکارشناس مدت یطوالنبه کل کشور اعتقاد دارد، و کار  فارس خلیج
زاکانی این است که در این طرح،  آقایاست. از تفاوتهای طرح ما با طرح انجام داده  فارس خلیج

میلیاردها هزار دالر صرفه جویی هزینه و به همین اندازه صرفه جویی در نیروی انسانی و تغییر 
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پروژه و  یبردار  بهرهالزم است و تغییر در ایران بسیاری از ساختارهایی که برای پیشرفت اقتصادی 
از  هرکدامکه  095داریم فارس خلیج آبآن را به همراه دارد، البته ما سه طرح انتقال به ثمر رسیدن 

دارد،  فارس خلیج آبزاکانی و حتی هر شخص دیگری که اعتقاد به انتقال  آقایبا طرح  ها آن
 سرعت در عملکرد و... ازلحاظبودجه و چه  تأمین ازلحاظزمین تا آسمان فاصله دارد چه 

در اجرایی شدن این طرح غفلت شود صدمات آن  هرچقدرالزم است این نکته را ذکر نمایم که 
در حال خشک  رسانی آبرا که به علت عدم  هایی باغبر جای بماند،  زمین ایرانسال بر  های سالتا 

به فریاد درختان عطشان آن نرسیم بعد از خشک شدن آن درختان،  اآلنشدن است اگر همین 
محصوالت کشاورزی  کنندهالزم است؟ و در این مدت آیا ما به وارد زمان یاء آن چه مقدار برای اح

آن فساد و فحشاء  یجهنت؟ و یما ننموده؟ و کشاورزان و باغداران خود را بیکار و فقیر یما نشدهتبدیل 
جهانی را در  سالی خشکسوم  مناظرهدر جامعه نخواهد بود؟ در همان نامه نیز اعالم نمودیم در 

و راهکار اصلی مبارزه با آن را نیز به جهانیان  نماییم میدول و ملل اعالم  تمامی بهمناظره زنده 
 که ثمرات این حرکت بیشمار است که در فرصت دیگر توضیح خواهیم داد. دهیم مینشان 

ن و اثرات شوم آ واردشدهایران حدود یک قرن است در  سالی خشکآنچه واضح است اینکه 
گاهی بر همگان و در اکثر اوقات بر خواص مشهود بوده است، ولی با نگاهی عمیق به دالیل 
گرانی گوشت و لبینات و مسکن و باال رفتن سن ازدواج و هجوم مردم از روستا به شهر و مشکالت 

 یشهر تمامی  مشکالت جامعه حتی  یشهر  شود میشهرنشینی و امور ریز و درشت دیگر، معلوم 
فرهنگی و ناهنجاریهای اجتماعی از فقر و بیکاری و رکود و گرانی و... همه به مشکالت 

و اجناس  دادند میبه کار خود ادامه  باقدرتبود تمامی  شغلها  آب، اگر گردد میبر  سالی خشک
صنعت فوالد و یا  مثالا . شاید باور این قضیه در اول برای بعضی مشکل باشد که شد میارزان 

دارد؟ بله صنایعی مانند  آبخودروسازی و پارچه و کیف و کفش و مسکن و ... چه ربطی به 
چطور؟ واقعیت این است که تمامی امور  ها آنارتباط مستقیم دارد ولی  آبکشاورزی و دامداری به 

که این امور را  شود میسبب گرانی و یا حتی تعطیلی تمامی صنایع  سالی خشکربط دارد و  آببه 
الزم است  آبلیتر  244.444میدانید برای تولید خودرو بیش از  مثالا . یما نمودهدر جای خود اثبات 

مانند  هایی دامبود،  آب، یا اینکه اگر شود میمصرف  آب مترمکعب 9و یا برای تولید هر تن فوالد 
ن صورت قیمت کفش چینی از و در آ شد میو آنگاه پوست ارزان  شد می... فراوان وگوسفند و گا

و لذا قیمت پارچه و  شد میبود پشم حیوان و یا تولید پنبه زیاد  آبکفش ایرانی ارزانتر نبود، اگر 
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و همه  رفت میبیکاری برای هر ایرانی از بین  ینهزمبود  آب، و در کل اگر شد میلباس نیز ارزان 
خود را رها کرده و  های زمینکاری برای خود داشته باشند و دیگر الزم نبود روستائیان  توانستند می

، رفت میمشکالت شهری از گرانی خانه و ترافیک و آلودگی هوا نیز از بین  ینهزمبه شهر بیایند و 
رمان لذا ما حتی غذای دام و طیو اند آمدهنیست که روستائیان روستا را رها کرده و به شهر  آببله 

نزدیک  یندهآو در  نماییم میاز آمریکا وارد  جدیداا . حتی برنج را از هند و کنیم میرا از خارج وارد 
ما را در  ها آناین است که اگر  سؤالحتی تمام گندم و حتی آبمان را باید از خارج وارد کنیم، حال 

 سالی خشکنیستند تا  این اجناس اساسی تحریم کنند چه کنیم؟ آیا دشمنان ما منتظر این فرصت
در سیستان و اصفهان و فارس و خراسان جنوبی و یزد و... است، در تمام  اکنون همکه  گونه همان

 کشور فراگیر شود و آنگاه از ما انتقام بگیرند.
 یندهآباشم و إال در  فارس خلیج آبباید به فکر انتقال و شیرین کردن و تبدیل  اآلنبله از همین 

؟ ترکیه؟ به سمت وهابیت؟ عربستاننزدیک باید شاهد آوارگی ایرانیان باشیم اما به کدام کشور؟ 
 داعش؟ و ....

و ما هم  ایم شنیدهاز زبان بسیاری از افرادی که در دولت هستند  تاکنونرا  سالی خشکپیام 
راهکار  کاربردی را به ندارند ما  سالی خشکراهکاری برای مبارزه با  حقیقتاا ؛ ولی نماییم میتأیید 

 میلیون ایرانی فراهم شود. 94الی  94نجات  ینهزمتا  دهیم میدولت ارائه 
طرح  ینههز مانند اینکه  شده دادهنیز جواب  مسئلهو شبهات پیرامون این  ها سؤالالبته تمامی 

شهرها و  تمامی به رسانی آب؟ چگونگی فارس خلیج آباز کجا آورده شود؟ چگونگی شیرین کردن 
و اختالف سطح  فارس خلیجاز  آبشیرین شده چه باید کرد؟ مشکل انتقال  آبروستاها؟ با پساب 

بیان  تاکنونرا  ها جوابکه البته مقداری از  شده دادهجواب  ها سؤالرا چه کنیم؟ تمامی این 
زاکانی بیان  آقایحسن روحانی و دوم با  آقایاول با  مناظرهو امور دیگر را تنها در  ایم نموده

است که هر چه دیر شود  فارس خلیج آب. اما آنچه مهم است اقدام سریع برای انتقال نماییم می
 .شود میکار دشوارتر و صدمات آن بیشتر 

دولت محترم پیامهای ما را جدی نگرفته و برای  تاکنون متأسفانهآنچه باید انجام داد این است ولی 
کالمی که ما میگوییم اگر  که درحالی!، دانم ینمنکرده است، دلیل آن چیست؟  مناظره اعالم آمادگی

جدی حرف ما را  صورت به سریعاا % نه بلکه یک هزارم نه بلکه یک صد هزارم هم درست باشد باید 1
 .باشد می یقین بهصحت این کالم بر همگان قریب  که درحالیشنیده، یا قبول کنند و یا رد نمایند، 



 119 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

 همهکه  کند میدر چند سال آینده مشکالت را تا حدی زیاد  سالی خشکما اینکه  لادعای او 
و حتی دیگر آبی برای خوردن نیست و مردم باید از  شوند میاجناس گران شده تا جایی که اجناس نایاب 

 .نه دوستی کنند میبا ما دشمنی  ها آنبه کشورهای دشمن کوچ کنند و ایران 
در عرض یک سال است حتی اگر نتوانیم این کار را انجام  فارس خلیج آبما انتقال  دوم ادعای 

ایران به مهاجرت از ایرانیان نیازی  آببحران  دورهرا به حدی انتقال دهیم که در  آب توانیم میدهیم 
 .نداشته باشند

 یندهآو در  بریم میاقدام کنیم هم خطر را از بین  ینکا همما این است که اگر  سوم ادعاِی  
، که در شوند میو تمامی  کشورها به ما محتاج  شویم مینزدیک تبدیل به قطب بزرگ اقتصادی دنیا 

 .096است شده نوشتهطرح یک چهلم این مطلب 
مطالب ما را نشنیده لذا بر هر ایرانی واجب است به  تاکنونکه دولت محترم  کنیم میما فرض 

کرده و از دولت بخواهد یا کالم  رسانی اطالعاین سخن را به دولت محترم  تواند میهر طریقی که 
 به خاطرما را قبول نماید و یا اینکه اثبات کنند که ما در ادعای  خود دروغگو هستیم و حتی ما را 

 برنامهما فقط در  کنم می تأکیدتشویش اذهان عمومی محاکمه کرده و به سزای اعمالمان برساند. 
 .یما کردهتلویزیونی سخن میگوییم و دلیل آن را در نامه سوم بیان  زنده

گاه کرده و در  توانند میاینکه: به هر طریقی که  آید یمکاری که از دست همگان بر  دولت را آ
 94از مجموع بیش از  نوشته عکساین نامه یک  یمهضمنمایند  سؤالبرابر این ادعاها از دولت 

این نامه و آن عکس را تکثیر کرده و در هر اجتماعی  توانند میان عزیز است که ایرانی نوشته عکس
در اجتماعاتی مانند راهپیمایی روز قدس و ... در جلوی دوربینها با آن  مخصوصاا پخش نمایند 

عکس بگیرند و در فضای مجازی منتشر نمایند اگر برای ما هم ارسال کنند ما هم  نوشته عکس
و  ها زمینبه  آبجز رساندن  خواهیم نمی، ما از دولت محترم چیزی یمنمای میاقدام به نشر آن 

این کار را برای شما  توانیم میما  توانند نمیو صنایع  عطشان که در حال مرگ هستند اگر  ها باغ
و... نباشیم، و بیش از این  آبلبنیات و گوشت و نان و برق و  ترشدن گرانانجام دهیم. تا شاهد 

 گندم و برنج و شکر و سویا و حتی غذای دام و طیور و... از خارج نباشیم. واردکننده
 1091 رمضان المبارک 34 -1931خرداد  39 -پنج شنبه 
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 1392مرداد  16 نامه اول به آیات عظام جهت دیدار 165 قطره

 الرحمن الرحیم الله بسم
 (94 انبیاء آیه) : و جعلنا من الماء کل شیء حیوتعالی تبارکقال الله 

 )نامه اول( علیکم سالم
در ماه اردیبهشت  www.tvshia.comعلی بهرامی نیکو مسئول تلویزیون اینترنتی  بجان این

اقدام به  سریعاا امسال دریافتم که خطری عظیم و غیرقابل جبران متوجه دین و ملت گردیده و اگر 
 رفع آن ننماییم ویرانی عظیمی را به همراه دارد.

گردیده که منجر به  سالی خشکوارد مرحله جدیدی از ایران  ام نمودهریافت طبق آنچه بنده د
های براندازی و تغییر نظام و  این امر وحشتناک است که زمینه قدر آن، شود می چیز همهنابودی 

از آن  یا گوشهها ایرانی به خارج از کشور تنها  و حیوان و گیاه و کوچ میلیونانسان مرگ جمعی 
و غذا و گرانی و فساد تا جایی است که  آب، شدت گرما و خشکی و نبود آذوقه و باشد میوقایع 

درون  زندهکه حتی موجودات  کند می، یعنی گرما با زمین کاری شود میمنجر به مرگ خاک هم 
هم بیاید دیگر زمینی برای تولید  آب بعدازآنمیرند که حتی اگر  های حاصل خیر ما نیز می خاک

 سال زحمت فراوان. 944هیم داشت مگر بعد از علوفه و غذا نخوا
آقایان مسئولین ما هم راهکاری برای مبارزه با این بالی عجیب ندارند، طبق آنچه بنده 

 0از خارج هستند و به دوستی ظاهری دشمنان )ر....( آبآنان به دنبال خرید  ام نمودهدریافت 
بحران برسد سپس دشمنی  نقطهبه ایران که دشمنان ما منتظرند تا  ، درحالیاند کردهخوش  دل

خود را آشکار نمایند و تمام ما یملک ما را غارت کنند، مسئولین وضعیت بحرانی را به مردم 
چه چیزی در حال وقوع است، اما این  یمماندانگویند و با ظاهرسازی در پی این هستند که  نمی

را برطرف نکنیم تمامی روستاها خالی  سالی خشک سریعاا راهکار تا چه زمانی کاربرد دارد، اگر 
توانند ملت را  مسئولین می بازهم، سؤال این است اگر تمام ملت از روستا به شهر کوچ کنند شود می

تا  1331پیوندد، طبق فهم بنده وقایع  سابقه و انسانی به وقوع می بی یا فاجعهاداره کنند و یا اینکه 

                                      
توانیم غیر خودمان  ینمیم چنین بوده است، ما طبق دین و مذهبمان ا نمودهیی که پخش ها نامهمنظور ما روسیه بوده است اما در  0

در گذشته چه خیانتها به ما کردند؟ در جریان جنگ جهانی دوم و  ها روسرا دوست صمیمی خودمان بگیریم و به آنها اعتماد نماییم، 
کنند؟ سگ زرد  یمبا ما نباشد آیا آنها با ما دوستی  جنگ ایران و عراق به ما چه خیانتها کردند؟ و آیا اگر هم اکنون سود آنها در دوستی

باشد، ما باید این مطلب را دقیق بررسی نماییم که چرا روسیه با ما در  ینمبرادر شغال است، البته این مطلب مخالف ارتباط عاقالنه نیز 
 جبهه سوریه قرار گرفت؟
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، گرانی، سالی خشکوقایع از زمان کرار است در آن و نعل بالنعل در حال ت قدم به قدم 1943
% جمعیت هالک 04میلیون ایرانی یعنی  11قحطی، مرگ جمعی، وبا، طاعون و... شروع شد و 

 که آنقاجار منقرض شد و حکومتی ضد دین و ملت روی کارآمد، ضد دین بودن  درنهایتشدند و 
دلیران  اندازه بهامی رضاشاه حتی ست که نیروهای نظازاینجامعلوم امام ضد ملت بودن آن 

از خود در برابر دشمنان بیگانه واکنشی نشان ندادند و مملکت و ملت به دست  هم ناتنگست
 بیگانگان افتاد.

ای در حال وقوع است که مسئولین راهکاری هم ندارند، به بنده  کننده ویران سالی خشکپس 
ها و فسادهای پیش رو فهمانده شده و آن  و خنثی نمودن فتنه سالی خشکراهکار بیرون رفت از 

 م.هست دست بنده است که این از فضل خداست و خدا را شاکر
بیرون رفت از این مشکالت در انتقال و تبدیل و شیرین سازی  حل راهطبق راهکارهای عادی 

ر از آن، باید در در عرض یک سال و کمت هم آنفارس و دریای عمان به کل کشور است  خلیج آب
فارس را به کل کشور رساند و این طرح سوم است که این طرح فایده چندانی  خلیج آبیک سال 

را به  آباست و  ساله یکاین طرح  چراکه کند نمیندارد چون مسائل اصلی اقتصاد کشور را حل 
است و تمام رساند و هزینه هم دارد اما هزینه آن با بودجه موجود تأمین شدنی  روستاها نمی

 .یما نمودهمشکالت را در طرح حل 
است، و بنده توانایی نشان دادن آن را دارم و تاریخ  اسماء اللهی های طرحطرح دوم و اول، 

و در آن تاریخ صدق و کذب  097شود میمطلب دیده  11در شهود جمعی  ام آوردهشهود جمعی را در 
طرح در دستان  الله بسمانجام دهید  توانید میبدون شهود  اگر ،شود میما برای همگان روشن 

را انجام دهید، در تاریخ شهود جمعی قرار بگذارید تا  ها آن توانید نمیشماست و اگر بدون یقین 
 شوند میتمامی ملت برای دفن کلمات و آمادگی برای سرما و امور دیگر آماده  بعدازآننشان دهم، 

نجات میابد، دو طرح نه هزینه چندانی  سالی خشکز در عرض چند ماه اایران در این دو طرح 
و اکوسیستم زمین را هم حفظ و  رساند میبه همه روستاها  آبزیادی الزم دارد و زمان دارد و نه 

آن را سنجید، باید  توان نمیاست، و با علوم جدید دانشگاهی  غیرعادی، این دو طرح کند میبهتر 
انتقال داد. از شرایط  دوماههرا  آب توان میشیخ بهایی و خواجه نصیر را شناخت تا دانست چگونه 

دو طرح آمادگی تمامی ملت است، در طرح دو باید تمامی ملت برای سرما و سیل آماده شوند و 
 توان میسال مشخص دفن کنند، این طرح در تاریخ مشخصی در زمان همه آن کلمات را در 
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حتی  کند میو هر که نبیند حمل بر دیوانگی  کند میاجرایی نمود، باید دانست هر که ببیند تصدیق 
 اگر تعداد شهادت دهندگان هزاران نفر باشند.

و تأیید و آنان کل مطالب یا بعض آن را  ام دادهافراد و مسئولین زیادی را در جریان قرار  تاکنون
که  099باشند می 0 و سید مهدی طباطبائی 098آنان آیات عظام گرامی ملهازجکه  اند کردههمراهی 

هم نامه بنده را تقریر کردند و هم سخنرانی کردند و قول همکاری دارند، البته به مسئولین نیز 
ی و جاندکتر الری آقایبه  بجان ایننامه  ازجملهکه  ام نمودههشدارها و مطالب الزم را بیان 

 .باشد میدکتر روحانی و ...  آقایجمهور محترم جناب  رئیس
درخواست دارم مطالب و راهنمایی حکیمانه خود را بذل نموده تا به تکلیف الهی خود عمل 

 نماییم. )نامه دوم پیوست است(
علی  شیخ ایدکم الله تعالی فی دارین و رزقنا الله تعالی من الماء ظاهره و باطنه و سّر باطنه،

 ُهدُهد(نیکو )بهرامی 
به افراد بسیاری اعالم  1931مرداد  13دوباره تنظیم گردید ولی اصل مطلب را در تاریخ  32این متن برای سال 

انفطار السماء را انجام داد که کسی که توجه نکرد و تاریخ گذشت و ملت  1931.1.1در تاریخ  توان میکردیم که 
 کنیم میاعالم  بازهمشدند که گفته بودیم اگر عمل نکنید این مصیبات در راه است  مصیبت گرفتار همه اینبه ایران 

خاصی زمان که آن  یما دادهشهر را هم به بسیاری  3و نامه  گردد می تر قویبیشتر و  ها مصیبتنشود  داده گوشاگر 
 1931مرداد  13. اقدام نمود توان می هرلحظهندارد 
 

 1392مرداد  16تاریخ  جهت تقریر تر طوالنینامه دوم به آیات عظام  161 قطره

 الرحمن الرحیم الله بسم
َماِء کلَّ َشیٍء َحیفی محکم کتابه:  وتعالی تبارکقال الله 

ْ
َنا ِمَن ال

ْ
 94انبیاء آیه  سوره َجَعل

                                      
ودم و در محضر حضرت آیت الله سید مهدی طباطبائی بنده در محضر حضرت آیت الله حق شناس دروس طلبگی را شروع نم 0

متلبس به لباس روحانیت شدم و خدا هر دو را رحمت فرماید یکی از آیاتی که مباحث بنده را شنیدند حضرت آیت الله سید مهدی 
ح نمودم، بدانید در محضر ی نیم ساعته مباحث و ادعاهای خود را مطر ا جلسهطباطبائی بوده است که البته بنده نیز در محضر ایشان در 

نمایم که الحمد لله فایل صوتی موجود است که  یمایشان نیز ادعا نمودم با اسماء الله در عرض کمتر از دو ماه مشکل آب ایران را بر طرف 
یشان درخواست داشتم که و البته در جلسه دوم ایشان در جواب نامه بنده تقریر نوشتند، البته بنده از ا ام ننمودهتا کنون آن فایل را پخش 

توانند که همانمقدار که کالم بنده را شنیدند و تقریر  ینمبروند و مباحث را به باالترین افراد نظام برسانند که البته ایشان فرمودند  حضوراا 
 33.3.11باشد، خدا رحمت کند ایشان را.  یمنوشتند هم خوب 



 111 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

 )نامه دوم( علیکم سالم
راهکار  وو خطرات پیش ر  آبهای خود را در مورد بحران  خواهشمندیم مواعظ و راهنمایی

 بفرمایید. ام نمودهبیرون رفت از این بحران و مطالبی را که بنده مرقوم 
که به  گردید میحضوری )این نامه باید بعد از جلسه حضوری تقدیم  جلسهکه در  گونه همان

بنده  یدهعقبه عرض رساندیم بنا بر  (ود وقت با نامه اول خدمت شما ارسال گردیده استبعلت ن
های  به مراحل حساسی واردشده و خطرات وحشتناکی در انتظار ماست و باید از اتفاق آببحران 

تکرار نشود که ایران در  1331گذشته کمال بهره را برد تا وقایعی مانند مرگ جمعی سال  صدسال
پرداخته جدی  صورت به آب مسئلهاند که اگر به  کشف نموده ها بررسیحتی اساتید دانشگاه نیز با 

که به  گونه همانخواهد بود،  تر عظیمنشود آن وقایع تکرار شده و عمق و گستردگی فاجعه بسیار 
از  آبعرض رساندم تمامی راهکارهای موجود )نیروی هارپ، انفجار یون منفی در آسمان، گرفتن 

ایی بود اگر اجر  چراکهی برای ما نخواهد داشت بخش نجات یجهنتهوا و ...( فاقد ارزش بوده و 
نیست که  بارانیبارد و اگر ببارد  نمی بارانینبود، بنا بر علل مختلف  گونه اینوضع ما  اکنون هم

از کشورهای دیگر نیز سادگی است،  آبخوش نمودن به خرید  را مرتفع کند، دل سالی خشک
کنونی نیز  رسانی آبممکن است طمع بیشتر کنند و اصالا آبی به ما نفروشند، اقدامات  چراکه

و نکته دیگر اینکه مشکل کل مملکت را حل  رسد میبعد به نتیجه  ها سالتا  چراکهباطل است 
برسانیم که البته ثوابی عظیم  آبعطشان در حال سوختنمان  های زمینباید به  سریعاا ، ما کند نمی

هستید که  واردشده، شما در جریان السالم علیهمبیت عصمت و طهارت  دارد که در روایات اهل
و دریای عمان را  فارس خلیج آبتوانیم و باید در یک سال و کمتر از آن  بنده مدعی هستم که می

است و اال بنا بر عقیده بنده به دین و ملت  آببه کل کشور برسانیم که پیشرفت ما نیز در گروی 
سه طرح در دست بنده است یک طرح آن  نمایم می تأکید، گردد میناپذیر وارد  جبران یا ضربه

که این طرح را فاش میگویم و دو طرح دیگر از طرق  شود میهزینه دارد و از طرق عادی انجام 
و  رساند می ها شهرستانرا به روستاها و شهرها و  آبکه در کمتر از دو ماه  باشد می غیرعادی

مطابق با  ش ه 31.1.1تا تاریخ فقط  غیرعادیهم ندارد، برای اجرای طرح  یچنان آنهزینه 
متن )دو روز بعد دخول قمر در عقرب و یک روز مانده به خروج آن فرصت داریم  ق ه 91.13.1

عملی کردن آن امضاهایی است باید زیر آن لوح قرار  یطاز شرا(، باشد میپیوست  غیرعادیلوح 
یکی را برای رهبر  افتد یماقی به همه نشان دهم که با آن لوح چه اتف توانم میبگیرد، من دو بار 
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دکتر حسن روحانی باید آنجا باشد و  آقایو یکی را برای تمامی ملت که  ام داشتهانقالب نگاه 
که بر عهده بنده است و نعل بالنعل آن را اجرا  است یفیتکلباشند، این  امضاکنندهاول ایشان 

بسیاری دارد که اهم  یها بخشاز این سه طرح  هرکدام، پس انتخاب فرمایید در ضمن کنم می
 .آبج: تبدیل  آبب: شیرین سازی  آبآن سه مطلب است: الف: انتقال 

 را برسی شود. مسئلهفوری را دارم تا  یا جلسهتقاضای  مسئلهلذا به دلیل حساس بودن 
ضمن تشکر از زحمات شما در صورت صالحدید نظرات خود را مرقوم بفرمایید. نامه سوم 

 پیوست است.
ایدکم الله تعالی فی دارین و رزقنا الله تعالی من الماء ظاهره و باطنه و سّر باطنه 

 1الهی اخرج من ظلمنی من حولک و قوتک الی حوله و قوته ب.
 1931مرداد  13شیخ علی بهرامی نیکو 

 

 92تاریخ انفطار السماء در سال  بعدازاینکه 92.2.2نامه بعد از تاریخ  166 قطره
 22.7.9تاریخ نامه گذشت 

الذی  الله بسم
الذی  الله بسم ن ق حم حمعسق ص یس طسم طس طه یعصالرالمرکه المص الم نزل

نزل الکتب علی الحروف و الحروف یتشکل من الخطوط و الخطوط من النقطه و 
 2 السالم علی النقطه

 یها نامهدر  31که از ماه اردیبهشت سال  گونه همانشیخ علی بهرامی نیکو  بجان اینو بعد 
 :بسیاری اعالم نمودم

                                      
یاری فرماید و خداوند روزی ما گرداند آب ظاهر و باطن و سر باطنی آب را، خداوندا  ی  دنیا و آخرت خانهخداوند شما را در دو خانه،  0

 33.3.11خودش واگذار فرما بحق نقطه  قوه  ی  خودت خارج و به حول و  قوهکسی را که به من ظلم کرده است از حول و 
کمک ن  ق حم حمعسق ص یس طسم طس طه یعصالرالمرکه المص المخواهم از اهل بیتی که نازل نمودند  یمکمک  2

خواهم از اهل بیتی که نازل نمودند کتاب را بر اساس حروف و حروف از خطوط تشکیل یافته و خط از نقطه تشکیل یافته و سالم بر  یم
باشد که در کتاب نقطه مباحث بیان گردیده  یمطبق عقیده درست حقیقت نقطه که بسیط مطلق است نور اهل بیت ع  –تمام  –نقطه 

 33.3.11ست. ا
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و حیوان و گیاه و انسان میلیون ایرانی و  94و خطر مرگ  جدی است سالی خشکخطر  الف( 
تأیید آن را  ها بررسیقطعی است که حتی دانشمندان دانشگاه نیز با مطالعات و ایران حتی خاک در 

 1043و اوج آن در تاریخ  شده شروع 1931این وقایع از تاریخ  ام یدهفهمو طبق آنچه بنده  اند نموده
آن بالء را با توکل و امداد  توانیم میاست که با رویکردهای متناسب  گونه این حتماا البته  باشد می

در آینده به وقوع  حتماا ما به لوح محفوظ دسترسی نداریم که چه چیز  چراکهالهی کنترل نماییم 
  یفهشر  یهآپس باید تالش نمود تا مصداق  پیوندد می

َ
ْیِدیُکْم ِإل

َ
وا ِبأ

ُ
ق

ْ
َکةِ  یَو ال ُتل

ُ
ْهل  نباشیم0 الَتّ

 ترجمه: با دستان خودتان خودتان را به هالکت نیندازید.()
راهی عملی و  گزاران خدمتو بقیه  گذار قانوناجرایی و  های دستگاهدولت و تمامی  ب( 

روستاها خالی  دائماا برای ملت در دست ندارند که اگر داشتند وضعیت چنین نبود که  بخش نجات
مانند یونیزه کردن و بارور  یما کردهرا نقد  سالی خشکبیرون رفت از  های راهشوند و ... که ما تمامی 

، آمدن منابع آبی جدید به دستکردن ابرها، انفجار و تزریق یون منفی در آسمان، انرژی هارپ، 
 های آببسیار عمیق و استفاده از  های چاه، حفر آبکمک گرفتن از کشورهای همسایه، خرید 

 های طرحنیست مانند  بخش نجاتدر حال اجرا نیز  های طرح...  و با عمق بسیار زیاد، زیرزمینی
زمان  سالی خشک، ما برای رفع یما داشتهمختلفی دلیل آن را بیان  های سخنرانیکه در  آبانتقال 

موجب مرگ خاک و از  سالی خشکعنصر مهمی است و طوالنی شدن زمان  چراکهزیادی نداریم 
 .یما نمودهمختلفی این را نیز بیان  های سخنرانیکه در  شود میدست رفتن حاصلخیزی زمین 

آن را از  توان میکه  ای ینههز بنده مدعی هستم از طریق عادی در طول یک سال با  ( ج 
را به شهرها و در سال سوم به  آبرساند و در سال دوم  ها استانرا به  آبنمود  تأمینمنابع موجود 

ضررهای  چراکهچندانی برای ما ندارد  یدهفارساند که  ها زمینروستاها و در سال چهارم به سایر 
بدون  غیرعادی های راهاست اما از  شمارش قابلغیر برای ملت و دین  هرلحظهدر  سالی خشک

 را مهار نمود. سالی خشک توان میچندانی زمان صرف هزینه و 
ما این مطالب را از همان تاریخ که فهمیدیم در پنهان و آشکار اعالم نمودیم و هر شخص بنا 
بر احوال خود در قبال ما موضعی گرفت توقع ما این بود ما را امتحان نمایند تا کذب و صدق ما 

خریه گرفتند گروهی احتمال دادند گروهی تهمت زدند و ... تا اینکه آشکار شود اما گروهی به ُس 

                                      
 139سوره بقره آیه  0
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در این تاریخ  شد بیرون( بگذشت و آن ودایع از دست ق ه 91.13.1-ش ه 31.1.1)زمان 
 حروفی واسطه بهرا ایران آسمان  توانستیم می

ان شاء  9222ر  رف ح دق خ ب ف غ م بام م م م م ن ه ب ل اب اه ازل ؟قبا ف اخ 782) 
 )انفطار السماء(سوراخ کرده  السالم علی من اتبع الهدی( و الله،
 گشت برمیبه حالت قبل خود  ها فصلایجاد نماییم که در آن صورت ایران جوی درون  چالهو  

از غرق شدن  آبایران تا جایی که باید برای کنترل ترسالی و نجات  شد میو نزوالت آسمانی زیاد 
و اعالم کرده بودیم که بدون شرایط موجود در  رفت فرومی آبدر ایران و اال  یمکرد میرا صادر  آب

ی جا همهنمود که از شرایط آن لوح امضاء و دفن در  برطرفرا  سالی خشک توان نمیآن لوح 
زمانش  آنچه هرحال بهو آمادگی عمومی تمامی ملت برای سرمای پیش رو بود ایران سرزمین 

گذشته برای ما چیزی جز حسرت ندارد و بنده نیز اعالم نموده بودم که قدرت در دست دارم تا 
برگردد و زمان منتظر بود تا  یک سالعملی نماییم و اال باید  بار یکدوبار آن وقایع را نشان داده و 

یا ع که قدرت تکلم را و توانایی آن را نداریم همانند زکر  داده ازدستگذشته و قدرت را زمان اکنون 
 از دست داد و همانند برصیصا که قدرت استفاده از علوم الهی را از دست داد.

و یک تکمله  غیرطبیعیدو جریان ایران  سالی خشکنمودن  برطرفطبق آنچه گفته بودم برای 
ی وهوا آبو  شد میسوراخ شده و چاله جوی ایجاد ایران وجود دارد در طرح دوم الهی آسمان 

و در طرح یک باید با  شود میمشخص انجام زمان که این در  گشت برمیبه حالت سابق ایران 
خارج کنیم )اخراج لشکر جنیان ایران جنگ کنیم و آن قوم طغیانگر را از  سالی خشکلشکر 

را یاری نماییم که همینک آن لشکر در  یترسالو تتمه این است که باید لشکر  (زمینی از ایران
 ف خود قرار دارد.منتهای ضع

ب رئیس جانکالم ما جدی گرفته شود، با اعالم قرار از  که درصورتی دارم میباز اعالم  بجان این
آن علوم را طی نموده تا همگان  بازگرداندکتر روحانی حاضرم مقدمات  آقایمحترم جمهور جناب 

آوردن آن علوم احتیاج است  به دستکه برای  زمانی مدتنجات دهیم،  سوز خانمانرا از این بالی 
یکی از این چند روز است یا هفت و یا چهارده و یا چهل و یا هفتاد روز، این بستگی به آمادگی جناب 

که در آن لوح  سالی خشکدکتر روحانی دارد، و دلیل آن این است که طبق آنچه برای رفع  آقای
 آقایباید جناب  درنهایتد که این بو شد میمقدس )طرح دو یا یک الهی( موجود بود و عملی 

گاه نمودن ملت از سرمای  رسانی اطالعمانند  داد میروحانی اقدامات عملی را انجام  عمومی و آ
رو به آسمان و .... که طرح دو الهی بود و  یها لولهدفن آنچه در آن نوشته بود و قرار دادن  وپیش ر 

، خدا را شکر ذکرشدهدر آن لوح  تماماا که است ایران یا طرح یک الهی که بیرون نمودن جنیان از 
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که به عقیده خود تمام تالش را نمودم تا تکلیف خود را در برابر آن علم به انجام برسانم و  کنم می
 به طمع امور غیر الهی از آن استفاده ننمودم. گاه هیچ

عجله به تو  خدایا میدانی که راست گفتم و راست نوشتم آنچه صالحمان است را تقدیر نما، و از
 .نمایم میکه عجله از شیطان است و از تو صبر طلب  برم میپناه 

اللهم اسقنا من الماء ظاهره و باطنه و سر باطنه اخرج من ظلمنی من حولک و 
 .حق بهقوتک 

 ق ه 93.1.9مطابق با  ش ه 31.2.3شیخ علی بهرامی نیکو 
 

 1 نامه محرمانه 163 قطره

 1438رمضان المبارک  7 -الجمعة  - 1392خرداد  16 -جمعه 
 

گویند اگر  شوند می سالی خشککه در آینده گرفتار  هایی آن آبتا  آباز  آبسالم بر 
پس اعتراف کردند به گناهشان  ،نبویدم زدگان مصیبتکردیم از گرفتاران و  شنیدیم و یا تعقل می می

به  بر اثر جنگ و بیماری مرگ جمعی و ناامنیپس تشنگی و گرسنگی و  که فکر نکرده و یا نشنیدند
اقعیت نیست که در آن صورت باطل است و یا و این خبر یا مطابق عقل . گردن خودشان است

 زودی بهاقعیت است که باید یکدیگر را یاری کنیم تا نجات یابیم که اگر چنین نکنیم و مطابق عقل 
در حال وقوع است که تمامی   ای سابقه یبحشتناک و و عظیم سالی خشک. همه هالک شویم

مستثنی از آن نیست بلکه با نگاهی کوتاه به شهرهای اطراف  همایران و  گیرد یبرمکشورها را در 
 ها یاچهدر اراک و .... و با نگاه به خود مانند یزد و اصفهان و شیراز و قم و زاهدان و اهواز و فارس و 

                                      

به صورت خالصه در این نامه نیز آمده است و بعدها در  130بنا به دالیل خاصی متن قطره  0
بسیار پیچیده است و برای اطالع بیشتر به  130نمودم، قطره  یمبنده این نامه را پخش  31سال 

مراجعه شود، اما بنده اعالم مکینم تمام آن نامه درست و صحیح است اما  اذا فرغتکتاب 
 33.3.9توضیح دارد. 
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برای  خشک  کشاورزی و روستاهای خالی از سکنه و ... های زمینو  ها باغو  ها تاالبو  ها چاهو 
ان پای بهآشامیدنی رو  آبشده و  تر گرمزمین گرم و  روز روزبهکه  گذارد نمیجای  شکی باقی  کس هیچ

هجوم  مردم از روستا به شهر است، وضعیت جهان در شصت  سالی خشکآن  ی  ها نشانهاست از 
معتبر  پژوهی آیندهدقیق با جزئیات(  شناسی زمین های نقشهعلمی  ) های توپوگرافیسال آینده که 

زمین را مانند بیابانی خشک به تصویر کشیده است کشورهای   ها نقشهنیز گویاست که در آن 
عظمت  های نشانهاطراف ما مانند افغانستان و پاکستان و هند و عراق .... نیز چنین است، 

 یمانها رودخانهخشکیده، رودها و  تدریج بهما  های باغ، آشکارشده سالی خشکیرانگری  آن و
به سیصد متر  ها چاهعمیق ما نیز چیزی جز خاک بیرون نیاید، عمق  های چاهصحرا شده، از 

مانند همدان، علوفه کم شده لذا گوسفندان و دام  پرآبی منطقهآبی نیست حتی در  رسیده ولی
گوشت باال رفته، گرانی امور دیگر نیز به این سبب است، کشاورزی طیور هم کم شده، لذا قیمت  

 سالی خشک، آری این تازه خبری از یما شدهمحصوالت  واردکننده شده ویران سالی خشکما بر اثر 
زمین در اثر  چراکه برد نمیکاری را از پیش  همباران نیامده. حتی بارش  سالی خشکو هنوز  است

نشست خاک  ن: فشرده شدن خاک و سفت شدن زمیننشست کرده )فرونشست زمی سالی خشک
خراسان و کرمان نگاهی  های استانبه  توانیم میکه  (از بیشتر  کشورها بیشتر استایران در 

میاید ولی داخل زمین  بارانو مانند سنگ گردیده است؛  شده انباشته هم رویلذا خاک بر  بیندازیم
بخار به  صورت بهو دوباره  شده جاریبر زمین  بارانرا ُپر کند لذا  آب زیرزمینی ی  ها سفرهکه  رود نمی

 نماید میرا حل  سالی خشکسیل زا مشکل  های بارانکه  کنند می، و بعضی فکر رود میآسمان 
. گردد میو بخار  اندازد میسیل راه  شده جاریبه زمین رسوخ نکرده و تنها بر زمین  باران که درحالی
 ریزی برنامهگناه است و گناه  اصلی به گردن مسئولینی است که با  ی   یجهنت سالی خشکو البته 

راهکارهایی  و فقر در جامعه شدند، سالی خشکو سبب گسترش  اند بردهغلط منابع آبی را از بین 
ن بیشتر به طنز شبیه است، گناه  این مسئولی دهند میارائه  سالی خشککردن  برطرفکه برای 

گوش ندادند. لذا  سالی خشککردن  برطرفکه به کالم و راهکار  ملت برای   جاست بیتکبر  
را  10و ابتدای قرن   19شده و شدت میابد، فقر و قحطی  انتهای  قرن   تر سختروز امورمان  روزبه

چه روی داد؟ و پدران و ایران شمسی در  1331الی  1331 های سالدوباره ببینیم، بخوانیم در 
و گرانی مرگ که در ادامه سقوط   ناامنیمادران ما چه کشیدند؟ قحطی و فقر و شیوع بیماری و 

% ایرانیان را به کام مرگ  سیاه )مرگ بر 04که بیش از ایران جهانی و اشتغال  های جنگقاجار و 
در حال تکرار  عیناا پیش  صدسال( کشاند، حال وقایع  سوءتغذیهاثر شیوع بیماری و گرسنگی و 

میلیون ایرانی که  94الی  94.... جنگ جهانی سوم و آوارگی  ناامنی، گرانی، سالی خشکاست: 
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کشد و مادر  می آبای  نباشد فرزند مادر را برای جرعه آبراهی جز مرگ سیاه و سرخ ندارند، بله 
ر هشت شهرستان بوشهر گوشت فرزندش را بخورد. آیا کرمان در وضعیت قرمز آبی نیست؟ آیا د

از بخش خصوصی توسط دولت چه معنایی دارد؟ آیا دولت  آبوجود ندارد؟ خرید  آبقطعی 
به بخش خصوصی تقویت  مافیای   آباقدام کند؟ آیا واگذاری  آب تأمینخود در رابطه با  تواند نمی

در پیش است؟  ای یندهآرا از خارج بخریم؟ چه  آبه نیست؟ آیا ما باید بجایی برسیم ک آبپنهان 
ادامه دارد؟ اگر  سالی خشک؟ آیا وزیر نیرو نگفت که شود میرا تحریم کنند چه  آب ها آناگر 
 ؟ آیا باال رفتن  قیمت  مسکن و ترافیکاند کردهچه  شود میاست که هست و بیشتر و بدتر  گونه این

روستاها و خالی از سکنه شدنشان نیست؟ اگر هست چه  سالی خشک یجهنتو آلودگی  هوا 
که بهتر بگویم رسیده است و حواسمان نیست؟  رسد نمیبه شهرها  سالی خشک؟ آیا این ایم کرده

 سابقه بی گذشتهاصفهان در چهل سال  سالی خشک آیا اگر برسد از شهرها به کجا پناه َبریم؟
شهر  آباد خرمنیست؟ مگر  سابقه بیسال اخیر خراسان  رضوی در پنجاه  سالی خشکنیست؟ آیا 

ه برای  خود  ها چشمه نمایند؟ آیا آنجا هم  تأمین آبنیست؟ پس چرا مردم  آنجا باید با َدب 
نشده؟ اگر  سالی خشکبوده نیز دچار  آبغربی و شرقی که همیشه پر  جان؟ آیا آذربایشده خشک

از و بوشهر که از اول کم ما چنین است پس در یزد و کرمان و قم و زاهدان و اهو  آبشهرهای پر 
ربط ندارد؟ چرا لوله سازهای ما تولیدات خود  آبچگونه است؟ آیا تعطیلی  صنایع ما به  اند بوده آب
 تولید لوله و هزاران های کارخانهبود  رسانی آببفروشند؟ آیا اگر سیاست اول دولت  توانند نمیرا 

 شد نمیگوسفند ارزان  وبود قیمت پوست گا آب؟ آیا اگر شدند میبه آن بیکار و تعطیل  وابستهشغل 
 ها دهما و  های کفاشکفش بود؟ آیا در این صورت  شده تمامآن ارزان شدن قیمت  ی   یجهنتکه 

از قیمت کفشی که در  آید یم؟ چرا قیمت کفشی که از چین شدند میبه آن ورشکست  وابستهشغل 
فراوان داشتیم قیمت قبض برق به این گرانی بود و  آباست؟ آیا اگر  تر ارزان شود میتولید ایران 

 آبی بیبه علت  شده ساخته؟ چرا سدهایی که برای  تولید برق شدیم میدچار قطعی برق 
 یامد و در آن صورت قیمت  بود قیمت برق نیز پایین م آبنیست که اگر  گونه این؟ آیا اند ازکارافتاده

؟ کدام شد میو تمام اجناس ارزان  آمد یمپایین  شود میتمامی  اجناسی که با برق تولیدی  شده تمام
% تولید 14است؟ آیا معاون  توانیر نگفته است که بیش از  ارتباط بیتولید و صنعت است که با برق 

، بیکاری  سالی خشک ی   یجهنت؟ آیا ایم داده ازدست سالی خشکرا به علت   آبی های نیروگاهبرق از 
و دزدی و فساد و  گیری باجقتل و زورگیری و  ی   مقدمهاز جامعه نیست؟ آیا بیکاری قشر عظیمی 
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 ی   یجهنت ها زندانی زیادشدنست؟ بله فحشاء و خودفروشی و باال رفتن جرم در جامعه نی
، آیا سالی است خشک ی   یجهنتزندانیان نیز  یها خانواده ، به فساد کشیده شدنسالی است خشک

نیست که  سالی خشکست؟ آیا ا سالی خشکبیش از ده سال نیست که استان فارس در جنگ با 
افغانستان نیست که سبب شده بعض   سالی خشکشده؟ آیا ایران باعث  هجرت  مردم  افغانستان به 

سبب تقویت داعش شده پس کلید جنگ با  سالی خشکمردم افغانستان به داعش بپیوندند؟ بله، 
ار  درست را ادامه یابد و ما راهکایران در  سالی خشک، اگر سالی است خشکتکفیر نیز در مبارزه با 

 رسد میبسیار نزدیک به ما  ای یندهآدر حال وقوع است؟ بالیی که در  یا فاجعهبکار نبریم چه 
ای  آیندهشد، در ایران گریبان گیر  1933تا  1331 های سالکه در  بالیی استاز  تر کننده ویران

یکدیگر بیفتند، بکشیم  جانبه  آبای  میلیون ایرانی برای نوشیدن جرعه 94الی  94بسیار نزدیک 
 جا همهبیفتند ولی به کجا؟  جوار همبه کشورهای ایران و کشته شویم، گروهی به فکر مهاجرت از 

؟ ترکیه؟ با ما چه کنند؟ عربستانوهابیت؟ داعش؟  سوی به، به کجا برویم؟ سالی است خشک
با جوانان  زائر  ما در گیت فرودگاه آن  آنان کهحکم  میهمان را بر ما اجرا کنند یا کنیز و برده را؟ 

که ضعیف شده و محتاج آنانیم چه کنند؟ نگاه کنیم اطراف را تا  درزمانی دانند میکردند که همه 
جدید و قدیم مانند طاعون  های بیماری، فقر، سالی خشک جا همهت، مانند هم اس جا همهبفهمیم. 

 جا همهقتل،  جا همه، یعنی جنگ برای زنده ماندن، آبجنگ بر سر  جا همه، ناامنی جا همه با،و
مرگ  سیاه و سرخ و سفید )مرگ سیاه مرگ بر اثر بیماری، مرگ سرخ بر اثر جنگ، مرگ سفید بر 

است، گرسنگی، تشنگی،  سالی خشکزلزله که از گرمی زمین و  زآنبعداو گرسنگی(،  آبی بیاثر 
پول دهیم آبی  هرچقدرزمان و ُمسری، در آن  واگیردار های بیماری، مردن حیوانات، شیوع ناامنی

ارزشمند شود که  آبانسانی را خرید و فروخت و چقدر  توان می آببا یک لیوان زمان نیست در آن 
باشد  آبنایاب شد. در آن هنگام هر جا  آباز اول هم ارزشمند بود ولی کسی نفهمید تا زمانی که 

باشد خون ریخته  آباند. آری هر جا  نباشد همه مرده آبجنگی خونین است و هر جا  جا همان
هایی  گ نیز قیامبزر  سالی خشکبجنگد، قبل از قحطی و انسان و حیوان با انسان با انسان شود، 

دست روی  توانیم نمیروحانی، ما  آقایکه برای خردمندان نشانه است ظاهر شود، ..... برادر عزیز 
بازارهای   توانیم نمیها باشیم،  تدبیری  امروز شاهد  آوارگی  تمامی ایرانی دست بگذاریم و به علت  بی

 کاش ایرا شاهد باشیم.؟  شوند میخته به کفار فرو آببرده و کنیز  ایرانی را که به خاطر نبود  
هزاران لشکر داعشی به ما حمله کند ولی  کاش ایبرگردد.  سالی خشکهزاران بمب اتم ببارد ولی 

از بمب اتم و داعشی و تکفیری و...  سالی خشکخطر  جمهور رئیس آقایبرگردد،  سالی خشک
برطرف کردن  را نابود کند.مهار نشود در کمتر از یک ماه همه  سالی خشکبیشتر است، اگر 
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 ها آنکه این اتفاق روی دهد؛  خواهد نمی آب، ولی شاید مافیای داند میرا، بهرامی  سالی خشک
ایرانی َپرَپر شوند، ... اگر راهکار را از ما  ها میلیونحاضرند تا چند صباحی از گندم ر ی بخورند ولی 

 کند میتمامی  ملت را به سقوط نزدیک  برعکسو  آورد ینم به دستقبول نکند هیچ موفقیتی 
است و راهکار  ایران  تمامی به فارس خلیج آبانتقال  سالی خشکراهکار  اصلی عادی رفع بحران 

سوز  و خانمان بالیی عظیم نماییم میاثبات  است.. آبجهانی  مبارزه با تمامی  مشکالت بشریت نیز 
 برطرفو باید در عرض یک سال این مشکل را  است آبتمامی  مشکالت در  ی   یشهر در راه است و 

را ایران عطشان انتقال داد که در غیر این صورت عطش، ایران را به  فارس خلیج آبنمود و 
 ، ماسالی است خشکرفتاری  در حال  وقوع که و هر چه دیر عمل نماییم مقداری از گ خشکاند می

مشکالت را از  ی   همه ی   یشهر است، آیا قرآن  آبئون  کشور ش ی   همهگیرد پس اولویت  اول   را می
عمیق ما  های چاهوجود ندارد؟ آیا  سالی خشکایران نیست؟ آیا در  گونه این؟ و آیا داند نمی آب

گرانی و  آیا نیست؟ سالی خشکاصلی  تمام مشکالت  اقتصادی و ...  ی   یشه  ر خشکیده نیست؟ آیا 
چیزی غیر از  سالی خشکنیست؟ آیا راهکارهای  شما برای برطرف کردن  سالی خشکبیکاری از 

 تر یلذللت را خوار و م سالی خشکممنوعیت  حفر چاه عمیق است؟ آیا راهکار شما برای مبارزه با 
آشوب  ی   مقدمه سالی خشکاست، آیا  مسئلهدن راهکار نیست، پاک کر  اصالا این  چراکه؟ کند نمی

ا اگر فقر را برطرف ننماییم ا جامعه را مستعد  هر آشوبی ننموده است؟ آینیست؟ آیا عملکرد  شم
که جنگ  جهانی  سوم است در پیش نیست؟ شما  آبجنگ   آیا ؟شود نمیعظیم تکرار  یا فتنه

 ای یندهآدر  اند نگفتهعیسی کالنتری  آقای؟ مگر مشاورین  شما مثل  اید کردهبرای این جنگ چه 
میلیون ایرانی کوچ کنند؟ ما باید به کجا کوچ کنیم؟ زنان و دختران ما  94الی  94نزدیک باید 

؟ آنتالیای  ترکیه؟ ُازبکستان؟ آیا وهابیت از پناه جویان  ایرانی عربستان به کدام سوی روند؟ اجبار به
در  زمین ایران؟ آیا شما دوست دارید که فرزندان دختر و پسر اندازد نمیبازار فروش برده و کنیز راه 

؟ آیا شما گیرد نمی؟ آیا غرب و شرق پناه جویان را به بردگی گیرند جایانسان فروش  های ویترین
اروپا چه بالیی بر سر مردم پناه جوی  سوریه آورد؟ چه کسی است که نفهمیده  ی   یهاتحادندیدید 

ه است؟ در سوریه ک تر سختداعش به سوریه  ی   حملهاز ایران در  سالی خشکمصیبت  باشد
 94الی  94حمله کند بین  سالی خشککه ایران شدند ولی در  آوارهداعش حمله کرد دو میلیون 

 واسطه بهآیا  کند میو زمین را ویران  کشد میرا  ها انسانمیلیون ایرانی آواره شوند. آری جنگ 
از راه  سالی خشکروستاها ویران نشده؟ وای به زمانی که  سالی خشکنزدیک شدن   ی   مقدمه
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 شده یرهذخ های آبنیست؟  آب؟ مگر جنگ  جهانی  سوم جنگ  یدا کردهذخیره  آببرسد. چقدر 
ما  آیا به ترکیه هستیم،ایران ما به فکر صدور  گاز   وقت آنندارد،  آبشما کجاست؟، رودخانه و چاه، 

و دریای  فارس خلیجخزر و باشد ) آبکه باال و پایین مملکت  ایم برگشتهبه عقب  قدر آنایرانیان 
و مردم در داخل از تشنگی بمیرند؟ آیا کانال سوئز توسط داریوش ایجاد نشده؟ حال چگونه  (عمان

کنیم؟ چگونه هزینه برای خرید هواپیما هست ولی  کشی لولهبه کل کشور  فارس خلیجاز  توانیم نمی
 کار بیبا ایرانیان   نامه پیمانو ترکیه برای صدور گاز هست ولی ایران نیست؟ چگونه پیمان   آببرای 

مافیای  کشور غیر مطلع هستید؟  ترین بزرگخلیج به کل کشور نیست؟؟ آیا شما از  آببرای انتقال  
که  دانیم نمیما  کنند میفکر  ها آندر کشور چه کسانی هستند؟ آیا  آبمافیای   دانید نمیآیا 

 تر خطرناکو قاچاق دارو، مافیایی ان انساز مافیای  قاچاق  مواد  مخدر و اسلحه و قاچاق   تر خطرناک
تمامی  مافیاهای  موجود است؟ در کجای  دنیا با آبی  ی   یشهر در کشور است که  آبمافیای   به نام  

دو  آب؟ بله، اگر کنید نمی مصرف  را دو  آب؟ چرا روند میکه برای خوردن است به دستشویی 
استحمام و صنعت و کشاورزی... سود چند  وشود یکی برای شرب و دیگری برای شستش مصرف  

را  آب دارند حقپس  شود میبه جیب میزند کم ایران در  آبهزار میلیارد دالری  ماهانه که مافیای  
تمامی   باقی استتمامی  مافیاهاست و تا زمانی که این مافیا  یشهر  آبنکنند؟ مافیای   مصرف  دو 

اما  کنند میخلیج برای شرب استفاده  آباز  فارس لیجخ یهحاشاست. چگونه شیوخ   پابرجامافیاها 
ما که  های باغولی  کنند میدریا زمین  ُگلف درست  آببا  ها آن...؟ توانیم نمیما برای کشاورزی 

نیست که گوشت را به کیلویی  آب. آیا کمبود سوزد می آبی بیاست با  ساله دهزحمات چند  ی   ثمره
 نیست که روستاها را خالی و شهرها را پرجمعیت کرده؟ آبنبود   آیا رسانده است؟ تومانهزار  94
 آباز  آیا محصوالت کشاورزی تبدیل کرده است. واردکنندهنیست که ما را به  آب نبود آیا

 را برطرفبرای صنعت  پرورش ماهی شور در کل کشور استفاده کرد و فقر  توان نمی فارس خلیج
 آببا انتقال   توان نمی آیا دریا نیستیم؟ آبولی فکر شیرین کردن  خریم مینمود؟ چرا هواپیما 

فراهم نمود؟  ها یکاریب ی   همهکردن   کن یشهر از ابتدا برای به کل کشور، زمینه را  فارس خلیج
برگردانند ولی ایران خام به چین ببرند تا تراش بدهند و دوباره به  صورت بهسنگ را  شود میچگونه 

 ی   نشانهعمیق  شهرهای آبخیز ما  های چاهخشک شدن  آیا به یزد، نه؟ فارس خلیجرا از  آب
 به شرب نیست؟ آباولویت  امروز  تمام  جوامع، تدبیری برای  آیا گذشتن از بحران و هشدار نیست؟

 گونه این باید چه گفت، زمانی که جز خاک چیزی ندارد؟ آیا کویر از دل آن زاییده نشد؟ رود یندهزا
نیست تا جایی که جنسی برای  آبنیست که هر چه پیش رویم، تمام  اجناس گران شود چون 

 گونه این آیا نبود که مردم  کنعان محتاج مصر شدند؟ سالی خشکبر اثر  آیا نباشد؟ خریدوفروش
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باشد، شغل  آبنیست که اگر  گونه این آیا نباشیم، فردا محتاج  ُکفر شویم؟ آبنیست که اگر فکر 
 آبنیست که اگر  گونه این آیا مشکالت مرتفع گردد؟ ی   همه ی   یشهر د شود و در آن صورت ازی

 های جنبشاصلی  بهانه آیا باشد، ثروت حالل هست و ثروت باشد، طالق و فحشا نیست؟
دلیل بیشتر فساد در جامعه، مسائل   آیا اقتصادی نیست؟ ی   مسئلهآینده،  یها فتنهاجتماعی و 

باشد فقیر هم غنی  آبنیست که اگر  گونه این آیا اقتصادی و اختالف طبقاتی و لجبازی نیست؟
و  شود میباشد شغل زیاد  آبنیست که اگر  گونه این؟ آیا شود میو اختالف طبقاتی کم  شود می

 درآمد کمخنثی و  های شغلگر مردم به و دی کند نمیو ظلم  گوید نمیدیگر کارفرما به کارگر زور 
 آب توان نمیآتش استخراج کرد ولی از نفت  توان می آبنیست که از  گونه این؟ آیا آورند نمیروی 

راهکار  دولت  ترین مهم چیست؟ سالی خشکاستخراج کرد؟ راهکار  جدی دولت برای مبارزه با 
روال  فعلی دولت موجب سلب عمومی اعتماد مردم به دولت  آیا چیست؟ ها وعدهرای عمل به ب

کنونی   ی   یفهوظتمدنی  هر حکومتی نیست؟  یهپااصلی و اساسی و  زیرساخت رسانی آبنیست؟ آیا 
گاه کرده پیام   ی   همه با صاحب این  سالی خشکملت  ما این است که یکدیگر را از خطر  پیش رو آ

گاه  بسیاری را تاکنونما نامه است و  توجهی  و تمام  کسانی که گوش نداده و یا بی یما نمودهآ
بر  آبی بیو  سالی خشکبرای کسی که پذیرفت و کمک کرد و  آب اند. اند ناالن و گریان شده کرده

 .حق به کسی که به ماظلم کرد
 1438رمضان المبارک  7 -الجمعة  - 1392خرداد  16 -جمعه  

 7 - جمعةال - 1392 خرداد 16 - جمعه تاریخو مهم نامه محرمانه  164 قطره
 1 1438 المبارک رمضان

 آبتا  آباز  آبسالم بر  آببه نام 

                                      

شود، خود  یمکامل توضیح داده  اذا فرغتاست که در کتاب  139این قطره کامل قطره  0
 .کنم که این نامه بسیار پیچیده است یماعتراف 
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کردیم از  شنیدیم و یا تعقل می گویند اگر می شوند می سالی خشککه در آینده گرفتار  هایی آن
پس  پس اعتراف کردند به گناهشان که فکر نکرده و یا نشنیدند ،نبویدم زدگان مصیبتگرفتاران و 

 .به گردن خودشان است بر اثر جنگ و بیماری مرگ جمعی و ناامنیتشنگی و گرسنگی و 
اقعیت و اقعیت نیست که در آن صورت باطل است و یا مطابق عقل و این خبر یا مطابق عقل 

 همه هالک شویم. زودی بهکه اگر چنین نکنیم است که باید یکدیگر را یاری کنیم تا نجات یابیم 
در حال وقوع است که تمامی  کشورها را در  ای سابقه یبحشتناک و وعظیم  سالی خشک

مستثنی از آن نیست بلکه با نگاهی کوتاه به شهرهای اطراف خود مانند یزد  ایران همو  گیرد برمی
و  ها چاهو  ها یاچهدر و با نگاه به و اصفهان و شیراز و قم و زاهدان و اهواز و فارس و اراک و .... 

 کس هیچبرای  خشک  کشاورزی و روستاهای خالی از سکنه و ... های زمینو  ها باغو  ها تاالب
ان است از پای بهامیدنی رو آش آبشده و  تر گرمزمین گرم و  روز روزبهکه  گذارد نمیجای  شکی باقی 

به مقاالت  علمی   توانیم میهجوم  مردم از روستا به شهر است و ما  سالی خشکآن  ی  ها نشانه
 مراجعه نماییم، وضعیت جهان در شصت سال آینده که مسئلهدر رابطه با این  شده نوشته

معتبر نیز گویاست که  پژوهی آیندهدقیق با جزئیات(  شناسی زمین های نقشهعلمی  ) های توپوگرافی
زمین را مانند بیابانی خشک به تصویر کشیده است کشورهای  اطراف ما مانند  ها نقشهدر آن 

یرانگری  آن وعظمت  های نشانهافغانستان و پاکستان و هند و عراق .... نیز چنین است، 
صحرا شده، از  یمانها رودخانهخشکیده، رودها و  تدریج بهما  های باغ، آشکارشده سالی خشک

رسیده ولی آبی به سیصد متر  ها چاهعمیق ما نیز چیزی جز خاک بیرون نیاید، عمق  های چاه
مانند همدان، علوفه کم شده لذا گوسفندان و دام طیور هم کم شده،  پرآبی منطقهنیست حتی در 

 سالی خشکمت  گوشت باال رفته، گرانی امور دیگر نیز به این سبب است، کشاورزی ما بر اثر لذا قی
و هنوز  است سالی خشک، آری این تازه خبری از یما شدهمحصوالت  واردکننده شده ویران

 سالی خشکزمین در اثر  چراکه برد نمیکاری را از پیش  همباران نیامده. حتی بارش  سالی خشک
از ایران نشست خاک در ، : فشرده شدن خاک و سفت شدن زمیننشست کرده )فرونشست زمین

لذا خاک  خراسان و کرمان نگاهی بیندازیم های استانبه  توانیم میکه  (بیشتر  کشورها بیشتر است
که  رود نمیمیاید ولی داخل زمین  بارانو مانند سنگ گردیده است؛  شده انباشته هم رویبر 

بخار به آسمان  صورت بهو دوباره  شده جاریبر زمین  بارانرا ُپر کند لذا  آب زیرزمینی ی  ها سفره
 که درحالی نماید میرا حل  سالی خشکسیل زا مشکل  های بارانکه  کنند می، و بعضی فکر رود می

. و البته گردد میو بخار  اندازد میسیل راه  شده جاریبه زمین رسوخ نکرده و تنها بر زمین باران 
غلط منابع  ریزی برنامهگناه است و گناه  اصلی به گردن مسئولینی است که با  ی   یجهنت سالی خشک
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راهکارهایی که برای  و فقر در جامعه شدند، سالی خشکو سبب گسترش  اند بردهآبی را از بین 
بیشتر به طنز شبیه است، گناه  این مسئولین تکبر   دهند میارائه  سالی خشککردن  برطرف

 گوش ندادند. سالی خشککردن  برطرفکه به کالم و راهکار  ملت برای   جاست بی
و ابتدای قرن   19شده و شدت میابد، فقر و قحطی  انتهای  قرن   تر سختروز امورمان  لذا روزبه

چه روی داد؟ و پدران ایران شمسی در  1331الی  1331 های سالرا دوباره ببینیم، بخوانیم در  10
و گرانی مرگ که در ادامه سقوط   ناامنیو مادران ما چه کشیدند؟ قحطی و فقر و شیوع بیماری و 

% ایرانیان را به کام مرگ  سیاه )مرگ بر 04که بیش از ایران جهانی و اشتغال  های جنگقاجار و 
در حال تکرار  عیناا پیش  صدسال( کشاند، حال وقایع  سوءتغذیهاثر شیوع بیماری و گرسنگی و 

میلیون ایرانی که  94الی  94.... جنگ جهانی سوم و آوارگی  ناامنی، گرانی، سالی خشکاست: 
کشد و مادر  می آبای  نباشد فرزند مادر را برای جرعه آبراهی جز مرگ سیاه و سرخ ندارند، بله 
وضعیت قرمز آبی نیست؟ آیا در هشت شهرستان بوشهر گوشت فرزندش را بخورد. آیا کرمان در 

از بخش خصوصی توسط دولت چه معنایی دارد؟ آیا دولت  آبوجود ندارد؟ خرید  آبقطعی 
به بخش خصوصی تقویت  مافیای   آباقدام کند؟ آیا واگذاری  آب تأمینخود در رابطه با  تواند نمی

در پیش است؟  ای یندهآرا از خارج بخریم؟ چه  آبه نیست؟ آیا ما باید بجایی برسیم ک آبپنهان 
ادامه دارد؟ اگر  سالی خشک؟ آیا وزیر نیرو نگفت که شود میرا تحریم کنند چه  آب ها آناگر 
کن و ترافیک ؟ آیا باال رفتن  قیمت  مساند کردهچه  شود میاست که هست و بیشتر و بدتر  گونه این

روستاها و خالی از سکنه شدنشان نیست؟ اگر هست چه  سالی خشک یجهنتو آلودگی  هوا 
که بهتر بگویم رسیده است و حواسمان نیست؟  رسد نمیبه شهرها  سالی خشک؟ آیا این ایم کرده

 سابقه بی گذشتهاصفهان در چهل سال  سالی خشک آیا اگر برسد از شهرها به کجا پناه َبریم؟
شهر  آباد خرمنیست؟ مگر  سابقه بیسال اخیر خراسان  رضوی در پنجاه  سالی خشکنیست؟ آیا 

ه برای  خود  ها چشمه نمایند؟ آیا آنجا هم  تأمین آبنیست؟ پس چرا مردم  آنجا باید با َدب 
نشده؟ اگر  سالی خشکبوده نیز دچار  آبغربی و شرقی که همیشه پر  جان؟ آیا آذربایشده خشک

از و بوشهر که از اول کم ما چنین است پس در یزد و کرمان و قم و زاهدان و اهو  آبشهرهای پر 
ربط ندارد؟ چرا لوله سازهای ما تولیدات خود  آبچگونه است؟ آیا تعطیلی  صنایع ما به  اند بوده آب
 تولید لوله و هزاران های کارخانهبود  رسانی آببفروشند؟ آیا اگر سیاست اول دولت  توانند نمیرا 

 شد نمیگوسفند ارزان  وبود قیمت پوست گا آب؟ آیا اگر شدند میبه آن بیکار و تعطیل  وابستهشغل 
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 ها دهما و  های کفاشکفش بود؟ آیا در این صورت  شده تمامآن ارزان شدن قیمت  ی   یجهنتکه 
؟ چرا قیمت کفشی که از چین میاید از قیمت کفشی که در شدند میبه آن ورشکست  وابستهشغل 
فراوان داشتیم قیمت قبض برق به این گرانی بود و  آباست؟ آیا اگر  تر ارزان شود میتولید ایران 

 آبی بیبه علت  شده ساخته؟ چرا سدهایی که برای  تولید برق شدیم میدچار قطعی برق 
مت  آن صورت قیبود قیمت برق نیز پایین میامد و در  آبنیست که اگر  گونه این؟ آیا اند ازکارافتاده

؟ کدام شد میو تمام اجناس ارزان  آمد یمپایین  شود میتمامی  اجناسی که با برق تولیدی  شده تمام
% تولید 14است؟ آیا معاون  توانیر نگفته است که بیش از  ارتباط بیتولید و صنعت است که با برق 

، بیکاری  سالی خشک ی   یجهنتآیا ؟ ایم داده ازدست سالی خشکرا به علت   آبی های نیروگاهبرق از 
و دزدی و فساد و  گیری باجقتل و زورگیری و  ی   مقدمهاز جامعه نیست؟ آیا بیکاری قشر عظیمی 

 ی   یجهنت ها زندانی زیادشدنست؟ بله فحشاء و خودفروشی و باال رفتن جرم در جامعه نی
، آیا لی استسا خشک ی   یجهنتزندانیان نیز  یها خانواده، به فساد کشیده شدن سالی است خشک

نیست که  سالی خشک؟ آیا سالی است خشککه استان فارس در جنگ با بیش از ده سال نیست 
افغانستان نیست که سبب شده بعض   سالی خشکشده؟ آیا ایران باعث  هجرت  مردم  افغانستان به 

 سبب تقویت داعش شده پس کلید جنگ با سالی خشکمردم افغانستان به داعش بپیوندند؟ بله، 
ار  درست را ادامه یابد و ما راهکایران در  سالی خشک، اگر سالی است خشکتکفیر نیز در مبارزه با 

 در حال وقوع است؟ یا فاجعهبکار نبریم چه 
 های سالکه در  بالیی استاز  تر کننده ویران رسد میبسیار نزدیک به ما  ای یندهآبالیی که در 

میلیون ایرانی برای  94الی  94بسیار نزدیک ای  آیندهشد، در ایران گریبان گیر  1933تا  1331
یکدیگر بیفتند، بکشیم و کشته شویم، گروهی به فکر مهاجرت از  جانبه  آبای  نوشیدن جرعه

 سوی به، به کجا برویم؟ سالی است خشک جا همهبیفتند ولی به کجا؟  جوار همبه کشورهای ایران 
... با ما چه کنند؟ حکم  میهمان را بر ما اجرا کنند یا کنیز و و ؟ ترکیه؟عربستانوهابیت؟ داعش؟ 

که ضعیف  درزمانی دانند میبا جوانان  زائر  ما در گیت فرودگاه آن کردند که همه  آنان کهبرده را؟ 
 شده و محتاج آنانیم چه کنند؟ نگاه کنیم اطراف را تا بفهمیم.

 با،وجدید و قدیم مانند طاعون  های ماریبی، فقر، سالی خشک جا همهمانند هم است،  جا همه
مرگ   جا همهقتل،  جا همه، یعنی جنگ برای زنده ماندن، آبجنگ بر سر  جا همه، ناامنی جا همه

سیاه و سرخ و سفید )مرگ سیاه مرگ بر اثر بیماری، مرگ سرخ بر اثر جنگ، مرگ سفید بر اثر 
است، گرسنگی، تشنگی،  سالی خشک زلزله که از گرمی زمین و بعدازآنو گرسنگی(،  آبی بی

پول دهیم آبی  هرچقدرزمان و ُمسری، در آن  واگیردار های بیماری، مردن حیوانات، شیوع ناامنی
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ارزشمند شود که  آبانسانی را خرید و فروخت و چقدر  توان می آببا یک لیوان زمان نیست در آن 
 نایاب شد. آباز اول هم ارزشمند بود ولی کسی نفهمید تا زمانی که 

اند.  نباشد همه مرده آبجنگی خونین است و هر جا  جا همانباشد  آبدر آن هنگام هر جا 
بجنگد، قبل از قحطی و انسان و حیوان با انسان با انسان باشد خون ریخته شود،  آبآری هر جا 

دم به هایی که برای خردمندان نشانه است ظاهر شود، جریان  هجوم مر  بزرگ نیز قیام سالی خشک
تلخ بود که توجه نشد، و اشک را از  ای واقعهحسن روحانی در گلستان  آقایمحترم  جمهور رئیس

رویش  هایی قبرستاناز گلستان  از هر بالیی حفظ کند، ولی شماراچشمان ما جاری نمود، خدا 
ستان نموده است، جناب ایران رسیده و تمام ایران کرده و به تمام  روحانی ما از  آقایرا مستعد قیام 

ما بودیم که از دوست شما  سوزاند میطرفداران شماییم ولی اگر برای شما اتفاقی بیفتد ما را نیز 
حمایت کردیم، پس کالم  تلخ  دوست  خود را با رغبت و اشتیاق بنوشید که این داروی تلخ عاقبتی 

ما  کنند میت شما گل پر  سوی بهباشد فقر نیست و در آن صورت مردم  آبخوش دارد اگر 
برای استقبال شما گل بیاورند، ما را سرافراز کنید بله ما بودیم که گفتیم خدا ایران تمام  خواهیم می

برای  اصالا او کتابش  چراکهحفظ نمود دیگران را نجات داد و آن را از خطر ایران بود که 
رفیق شما هاشمی طبا  هچراکو کالمی نداشتند اما شما داشتید  حل راه رسانی آبو  سالی خشک

تمام  مشکالت را فهمیده بود و ما رفیق دوم شما  ی   یشهر و او  گفت میسخن  آببود و او از 
 هم دهیم تا همه سرفراز شویم. دست به دستبرسانید پس ایران را به کل  آبهستیم برای اینکه 

تدبیری  امروز  دست روی دست بگذاریم و به علت  بی توانیم نمیروحانی، ما  آقایبرادر عزیز 
 آببازارهای  برده و کنیز  ایرانی را که به خاطر نبود   توانیم نمیها باشیم،  شاهد  آوارگی  تمامی ایرانی

را شاهد باشیم. آیا همین بالی فروش زنان ایزدی گرفتار مردم سوریه  شوند میبه کفار فروخته 
 کاش ایبرگردد.  سالی خشکهزاران بمب اتم ببارد ولی  کاش ایکنیز نداریم؟  نشد؟ آیا بازار برده و

خطر  جمهور رئیس آقایبرگردد،  سالی خشکهزاران لشکر داعشی به ما حمله کند ولی 
مهار نشود در کمتر  سالی خشکاز بمب اتم و داعشی و تکفیری و... بیشتر است، اگر  سالی خشک

 از یک ماه همه را نابود کند.
شده و به خاک و خون کشیده شوند شاید  و تمام خاندانش کشته وعیال اهلبهرامی و  کاش ای

 سالی خشککردن  برطرف بجنگند. سالی خشکمردم بیدار شوند و لشکر تائبین راه افتد و با لشکر 
را، خدا به بهرامی یاد داد و او هدهد شد، ولی میدانم که شاید ایران فارس به  خلیج آبو کشیدن 
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حاضرند تا چند صباحی از گندم ر ی بخورند  ها آنکه این اتفاق روی دهد؛  خواهد نمی آبمافیای 
 آقایرئیسی بودیم و هستیم، و نه طرفدار   آقایایرانی َپرَپر شوند، ما نه طرفدار  ها میلیونولی 

عالم نمودیم با دادیم و قبل از انتخابات نیز ا رأیهاشمی طبا  آقایروحانی، ما با دلیل و برهان به 
مسالهشود بر  جمهور رئیسهر کس که  مناظره کنیم لذا از باب انجام   آب مسئلهاقتصاد و  ی   سر 

دهیم. اگر شورای نگهبان کتاب ما را که بعد از اعالم  ادامهراه را  باشد میتکلیفی که به گردن  ما 
 الله آیتبه آن نامه توجه کرده بود و یا  ... الله آیتاسامی نامزدها تحویل داده بودیم خوانده بود و یا 

ما  ی   نامهبه  .. .سید  الله آیتو یا دفتر  کرد میبود توجه  شده دادهبه پیامی که درون مسجد به او  ...
نبودیم ما را  دیگران ما مکلفیم. آیا چون طرفدار  هرحال به؛ رسید نمی، کار به اینجا کرد میعمل 

ما قبل از انتخابات اعالم نمودیم که در بین  تمامی  کاندیداها تنها .. .طرد کرده و گوش ندادند؟ 
اصلی   ی   یشهر به  چراکهدس هاشمی طبا است مهن آقایکسی که از بقیه کمی بهتر است جناب 

شود  جمهور رئیساعالم نمودیم به هر کس که  جا همانو  کرده اشارهاست  آبتمامی  مشکالت که 
تا او را کمک کرده تا موفق شود و اال اگر راهکار را از  نماییم میتلویزیونی  ی   زنده ی   مناظرهاعالم 

 کند میتمامی  ملت را به سقوط نزدیک  برعکسو  آورد ینم به دستما قبول نکند هیچ موفقیتی 
است و راهکار  جهانی  ایران  تمامی به فارس خلیج آبانتقال  سالی خشکراهکار  اصلی رفع بحران 

 ایم نمودهاعالم  تلویزیونی ی   زنده ی   مناظرهاست لذا سه  آبیز مبارزه با تمامی  مشکالت بشریت ن
و  سالی خشکستگی به ملت دارد که چه مقدار اهمیت ب ها مناظرهاین  شود میکه به ترتیب انجام 

 برای رفع مشکالت را کشف کرده باشند و در جهت برپایی مناظره تالش کنند: آبعظمت 
سوز در راه است  بالیی عظیم و خانمان نماییم میحسن  روحانی اثبات  آقایاول با  ی   مناظرهدر 

 آبنمود و  برطرفاست و باید در عرض یک سال این مشکل را  آبتمامی  مشکالت در  ی   یشهر و 
و هر  خشکاند میرا ایران عطشان انتقال داد که در غیر این صورت عطش، ایران را به  فارس خلیج

گیرد پس  را می ، ماسالی است خشکرفتاری  در حال  وقوع که چه دیر عمل نماییم مقداری از گ
 روحانی پاسخ دهید: آقایاست،  آبشئون  کشور  ی   همهاولویت  اول  

نیست؟ آیا در  گونه این؟ و آیا داند نمی آبمشکالت را از  ی   همه ی   یشهر روحانی آیا قرآن  آقای
اصلی  تمام  ی   یشه  ر عمیق ما خشکیده نیست؟ آیا  های چاهوجود ندارد؟ آیا  سالی خشکایران 

نیست؟ آیا  سالی خشکگرانی و بیکاری از  آیا نیست؟ سالی خشکمشکالت  اقتصادی و ... 
چیزی غیر از ممنوعیت  حفر چاه عمیق است؟ آیا  سالی خشکراهکارهای  شما برای برطرف کردن 

راهکار  اصالا این  چراکه؟ کند نمی تر یلذلملت را خوار و  سالی خشکه با راهکار شما برای مبارز 
آشوب نیست؟ آیا عملکرد  شما جامعه را  ی   مقدمه سالی خشکاست، آیا  مسئلهدن نیست، پاک کر 
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که  آبجنگ   آیا ؟شود نمیمستعد  هر آشوبی ننموده است؟ آیا اگر فقر را برطرف ننماییم تکرار 
؟ مگر مشاورین  شما اید کردهجنگ  جهانی  سوم است در پیش نیست؟ شما برای این جنگ چه 

میلیون ایرانی کوچ کنند؟  94الی  94باید  نزدیک ای یندهآدر  اند نگفتهعیسی کالنتری  آقایمثل  
؟ آنتالیای  ترکیه؟ عربستان به کدام سوی روند؟ اجبار بهما باید به کجا کوچ کنیم؟ زنان و دختران ما 

؟ آیا شما دوست اندازد نمیُازبکستان؟ آیا وهابیت از پناه جویان  ایرانی بازار فروش برده و کنیز راه 
؟ آیا غرب و شرق گیرند جایانسان فروش  های ویتریندر  زمین ایراندارید که فرزندان دختر و پسر 

اروپا چه بالیی بر سر مردم پناه جوی   ی   یهاتحاد؟ آیا شما ندیدید گیرد نمیپناه جویان را به بردگی 
داعش به  ی   حملهاز ایران در  سالی خشکمصیبت  سوریه آورد؟ چه کسی است که نفهمیده باشد

که ایران شدند ولی در  آوارهاست؟ در سوریه که داعش حمله کرد دو میلیون  تر سختسوریه 
و  کشد میرا  ها انسانمیلیون ایرانی آواره شوند. آری جنگ  94الی  94حمله کند بین  سالی خشک

روستاها ویران نشده؟ وای  سالی خشکنزدیک شدن   ی   مقدمه واسطه بهآیا  کند میزمین را ویران 
؟ مگر جنگ  یدا کردهذخیره  آبچقدر  جمهور رئیس آقایاز راه برسد.  سالی خشکبه زمانی که 

ندارد،  آبشما کجاست؟، رودخانه و چاه،  شده یرهذخ های آبنیست؟  آبجهانی  سوم جنگ  
 آبولی  برید میبه ترکیه هستید، چرا گاز را به ترکیه ایران شما به فکر صدور  گاز   وقت آن

را  فارس خلیج آببرد آیا  توان می؟ اگر گاز را از ته دریا تا اروپا آورید ینمایران را به داخل  فارس خلیج
باشد  آبکه باال و پایین مملکت  ایم برگشتهبه عقب  قدر آنبرد؟ آیا ما ایرانیان  توان نمیاز دریا تا یزد 

و مردم در داخل از تشنگی بمیرند؟ آیا کانال سوئز توسط  (و دریای عمان فارس خلیجخزر و )
کنیم؟ چگونه  کشی لولهبه کل کشور  فارس خلیجاز  توانیم نمیاریوش ایجاد نشده؟ حال چگونه د

و ترکیه برای صدور گاز ایران نیست؟ چگونه پیمان   آبهزینه برای خرید هواپیما هست ولی برای 
خلیج به کل کشور نیست؟؟ آیا شما از  آببرای انتقال   کار بیبا ایرانیان   نامه پیمانت ولی هس

در کشور چه کسانی  آبمافیای   دانید نمیمافیای  کشور غیر مطلع هستید یا خیر؟ آیا  ترین بزرگ
در و اسلحه و از مافیای  قاچاق  مواد  مخ تر خطرناککه  دانیم نمیما  کنند میفکر  ها آنهستند؟ آیا 

تمامی   ی   یشهر در کشور است که  آبمافیای   به نام   تر خطرناکو قاچاق دارو، مافیایی انسان قاچاق  
 آب؟ چرا روند میمافیاهای  موجود است؟ در کجای  دنیا با آبی که برای خوردن است به دستشویی 

 وشود یکی برای شرب و دیگری برای شستش مصرف  دو  آب؟ بله، اگر کنید نمی مصرف  را دو 
به ایران در  آباستحمام و صنعت و کشاورزی... سود چند هزار میلیارد دالری  ماهانه که مافیای  



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 161

 

 

تمامی  مافیاهاست  یشهر  آبنکنند؟ مافیای   مصرف  را دو  آب دارند حقپس  شود میجیب میزند کم 
روحانی چرا نفت را با لوله تا  آقایاست.  پابرجاتمامی  مافیاها  باقی استو تا زمانی که این مافیا 

 آباز  فارس خلیج یهحاشاست؟ چگونه شیوخ   تر مهمرا نه؟ کدام  آب، ولی آورید مینزدیک تهران 
دریا زمین  ُگلف  آببا  ها آن...؟ توانیم نمیاما ما برای کشاورزی  کنند میخلیج برای شرب استفاده 

. آیا کمبود سوزد می آبی بیاست با  ساله دهزحمات چند  ی   ثمرهما که  های باغلی و  کنند میدرست 
نیست که روستاها را  آبنبود   آیا رسانده است؟ تومانهزار  94نیست که گوشت را به کیلویی  آب

محصوالت کشاورزی  واردکنندهنیست که ما را به  آب نبود آیا خالی و شهرها را پرجمعیت کرده؟
برای صنعت  پرورش ماهی شور در کل کشور  توان نمی فارس خلیج آباز  آیا تبدیل کرده است.

 دریا نیستیم؟ آبولی فکر شیرین کردن  خریم مینمود؟ چرا هواپیما  را برطرفاستفاده کرد و فقر 
 ی   همهکردن   کن یشهر ای به کل کشور، زمینه را از ابتدا بر  فارس خلیج آببا انتقال   توان نمی آیا

خام به چین ببرند تا تراش بدهند و  صورت بهسنگ را  شود میفراهم نمود؟ چگونه  ها یکاریب
عمیق   های چاهخشک شدن  آیا به یزد، نه؟ فارس خلیجرا از  آببرگردانند ولی ایران دوباره به 

اولویت  امروز  تمام  جوامع، تدبیری  آیا گذشتن از بحران و هشدار نیست؟ ی   نشانهشهرهای آبخیز ما 
باید چه گفت، زمانی که جز خاک چیزی ندارد؟ آیا کویر از دل  رود یندهزا به شرب نیست؟ آببرای 

نیست تا  آبنیست که هر چه پیش رویم، تمام  اجناس گران شود چون  گونه این آن زاییده نشد؟
نبود که مردم  کنعان محتاج مصر  سالی کخشبر اثر  آیا نباشد؟ خریدوفروشجایی که جنسی برای 

نیست که  گونه این آیا نباشیم، فردا محتاج  ُکفر شویم؟ آبنیست که اگر فکر  گونه این آیا شدند؟
 گونه این آیا مشکالت مرتفع گردد؟ ی   همه ی   یشهر شغل زیاد شود و در آن صورت  باشد، آباگر 

اصلی  بهانه آیا باشد، ثروت حالل هست و ثروت باشد، طالق و فحشا نیست؟ آبنیست که اگر 
دلیل بیشتر فساد در  آیا اقتصادی نیست؟ ی   مسئلهآینده،  یها فتنهاجتماعی و  های جنبش

باشد  آبنیست که اگر  گونه این آیا جامعه، مسائل  اقتصادی و اختالف طبقاتی و لجبازی نیست؟
باشد شغل زیاد  آبنیست که اگر  گونه این؟ آیا شود میختالف طبقاتی کم و ا شود میفقیر هم غنی 

خنثی و  های شغلو دیگر مردم به  کند نمیو ظلم  گوید نمیو دیگر کارفرما به کارگر زور  شود می
آتش استخراج کرد ولی از نفت  توان می آبنیست که از  گونه این؟ آیا آورند نمیروی  درآمد کم

، آبنیست که با  گونه این ( آیاشود میتولید  آببرق که از  ی   قوهاستخراج کرد؟ ) آب توان نمی
جدی دولت برای مبارزه با  راهکار   نه؟ برعکسزندگی کرد اما  توان میبدون نفت، گاز، برق و...، 

روال  فعلی دولت  آیا چیست؟ ها وعدهراهکار  دولت برای عمل به  ترین مهم چیست؟ سالی خشک
 آبل عمل  جدی برای انتقا تاکنوناینکه  دلیل موجب سلب عمومی اعتماد مردم به دولت نیست؟
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 فرمانروایاناز شما که از همه  تنها نه ها سؤالچیست؟ این  اند نکردهبه کل کشور  فارس خلیج
تمامی کسانی که حتی و  نژاد احمدیی و خاتمی و جاناست از پهلوی  اول و دوم از رفسن زمین ایران

را داشتند، همه و همه باید جواب دهند، چرا جاده کشیدید ایران در سر رویای  ریاست بر مردم 
ه به ما یک قرن نیست ک سالی خشکو  آبی کمنکشیدید، مگر هشدار  آبساختید و ... ولی  آهن راه

که  11تا  92 های سالما را به سمت مرگ کشانده است؟ بلی از  ی   جامعهو هر روز  شده داده
چه؟  بعدازآننبود اما قبل و  رسانی آبچون فرصت  کنیم نمی سؤالیمملکت گریبان گیر جنگ بود 

تمدنی  هر حکومتی نیست؟ پس چرا اولویت اصلی و  یهپااصلی و اساسی و  زیرساخت رسانی آبآیا 
از گاز  تر راحترا با لوله،  فارس خلیج آب آیا نبوده است؟ رسانی آب ها آناساسی و شعار اول 

 ؟کنند نمیدریا، استفاده  آببرای  استفاده از  کن یرینش آبتمام  دنیا از  آیا انتقال داد؟ توان نمی
 آب، تنها راه  اصلی انتقال  ام کردهمطالعه را  سالی خشکبیشتر راهکارهای  مبارزه با  بجان این

دوم اثبات  ی   مناظرهالهی بودن  آن است که در  ،اه طرحاست تفاوت  طرح  ما با تمام   فارس خلیج
 ی   مناظرهسپس هر روستا و سپس... در تا هر شهر و  فارس خلیج آب. کمتر از یک سال نماییم می

زاکانی، اثبات الهی بودن  آقای؛ در مناظره دوم با سالی خشکروحانی، اثبات معضل  آقایاول با 
غییر اساسی در طرح که میلیاردها هزار دالر هزینه و میلیاردها هزار ساعت کار انسانی و ت

را به همراه دارد؛ اگر راهکار الهی  اول قبول نشد، راهکار  ایران  ی   جامعه ی   اداره های زیرساخت
 .شود میلهی است، مطرح مدیریت ا هم آندوم که 

ترامپ در روسیه، قدمی جهانی به سمت تمدن اسالمی و  آقایسوم با  ی   مناظرهدر  
 .داریم برمین بشریت از ظلم شد بیرون

 آبتخصصی بر روی مشکل  صورت بهزاکانی که تمام  تیم او که  آقایدوم با  ی   مناظرهدر 
اند  انجام دادهایران فارس به داخل  خلیج آبترین تحقیقات را بر روی انتقال  اند و قوی کارکرده
گاه شوند که طرحی که در دست ماست،  کنیم میمناظره  نه مادی، لذا در  الهی استتا همگان آ

 شود میبحث  رسانی آبو مدیریت   آبهای انتقال و شیرین کردن  این مناظره در انواع شیوه
، به دلیل شود میدر اینجا گفته  شود نمیروحانی گفته  آقایاول با  ی   مناظره)مطالب دقیقی که در 
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است و باید مطرح شود. در ابتدا ... ایران حساس بودن مطالب که بسیاری از اسرار حکومتی الهی 
 0 بماند(

و خطر   سالی خشکو هشدار   2 کنیم میترامپ در روسیه مناظره  آقایسوم با  ی   مناظرهدر 
خود را برای کمک به هر دولت  و آمادگی   دهیم میکشورها  تمامی بهپیش رو را اول به آمریکا و بعد 

و در صورت   مبارزه کنند هاست انساناعمال  ما  یجهنتتا با این بالء که  داریم میو ملتی اعالم 
ملت  آنان نیز مانند های ملتخود آنان است که البته  ی   عهدهوجهی، اثرات و صدمات  آن بر ت بی

 .کنند میدر حال وقوع جلوگیری  ی   فاجعهبیدار شده و از ایران 
 تر از مو ای باریک این مسیر جاده رسد می سرعت به، که 1 تمام  بشریت باید منتظر  وعده باشند

و درایت تصمیم بگیریم و فکر  باعقلای غفلت از آن سقوط را به همراه دارد پس  ست که لحظها
، از تهمت و افترا هم بپرهیزیم بهرامی گو دروغگوست و یا  که صاحب سخن راستکنیم و ببینیم 

ای ساده است جفر، رمل، عدد، شاعر، دیوانه مرتبط با جن و روح، ساحر و مجنون اهل  طلبه

                                      
باشد و بنده  یمی عادی جای اشکال و پاسخ باقی ها طرحی داریم، در طرح عادی و دو طرح غیر عاد 9ما برای رفع خشکسالی  0

 یکی از مهمترین و فعالترین افراد که در زمینه رفع بحران آب که تالشهای زیادی کرده است را دکتر زاکانی میدانم و لذا در این نامه به
و  سؤالی عادی جای ها طرح، بدیهی است که در ام فتهگخود از مهمترین فرد که طرح و تئوری برای رفع بحران آب دارد سخن  یدهعق

ی غیر عادی، که البته ما در جلسات و مکاتبات خود با نمایندگان وزارت نیرو به تمامی ها طرحاشکال برای افراد باقی است بخالف 
ر عادی خود نیز گزاف سخن نگفته شود که شاید ما در ادعای غی یمیم و این امر باعث تقویت ادعای غیر عادی ما ا دادهاشکاالت پاسخ 

پیرامون مباحث طرح عادی انتقال آب صحبت  حضوراا آخر  جلسه  باشیم، کما اینکه بعد از مکاتبات با نمایندگان وزارت نیرو قرار بود در 
ن آن مرکز به بنده ساعت پیرامون طرح غیر عادی با ما صحبت نمودند و در آخر رئیس و معاو 9شود اما متاسفانه آنان بدون قرار قبلی 

خواهیم  یمشویم ولی از تو  یمتوانیم انتقال دهیم که اگر این کار را انجام دهیم اخراج  ینمگفتند که ما یقین داریم تو راست میگویی ولی 
یر دارد ما حاضر به تأثتوانی کاری انجام دهی انجام بده و اگر امضای ما دو نفر در شیبدار شدن آسمان به سمت ایران  یماگر خودت 

امضای لوح تو هستیم، آقایان دکتر که از ترس شغل خود مطالب را انتقال ندادید بدانید در خون بسیاری شریک هستید، حق را یاری 
 33.3.11شوید.  یمنکردید و مطمئن باشید در دنیا قبل از آخرت گرفتار 

رود و با آب تمامی فرعونیان غرق  یمکالنترین مباحث جهانی پیش  ما نه فقط برای ایران است بلکه جریانات تا وعده  بدانید  2
 33.3.11خواهند شد. 

از طرف دادگاه احضار شدیم که متاسفانه در آن زمان جریانات را ننوشتم ولی فایل صوتی گزارش آن ایام موجود  31ما در آبان سال  1
شوم و تبرئه خواهم شد و همانجا  ینمو لذا هیچ امری بر علیه بنده اثبات  ام نکردهاست، بنده در جلسه اول اعالم نمودم بنده هیچ جرمی 

از قاضی درخواست نمودم در صورت تبرئه شدن بنده مقامات را در جریان قرار دهند در آن گزارش که بنده به دادگاه فراخوانده شده بودم 
تبرئه شدم و هیچ امری بر علیه بنده اثبات نشد و در همانجا اعالم تهمت و دروغ بر علیه بنده اقامه شده بود که از همه آنها  134بیش از 

به دلیل ظلمی که حداقل در رابطه با این پیام مقدس شده باید منتظر جریانات وحشتناکی باشیم که شما نگاه کنید از تاریخ  نمودم
بیسیار بیشتر شد جریانات کامل را در  31.1.1یخ جریانات از تار  1444 قطه  در این چه اتفاقاتی روی داد و البته طبق وعده  31.1.31

شود.  یمتر  یقعمجویا شوید، بدانید پیام مهمی برای اهل زمان خود دارم که در صورت بی توجهی بحرانها عمیق و  اذا فرغتکتاب 
33.3.11 
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تهمت است که اهل  ها این، تمام داند نمیصی و نبی و ... نیست و وطلسم و مرتبط با امام و خدا 
هم  اکنون همای روشن است و  ده با گذشتهای سا باطل میگویند و باید منتظر باشند، بهرامی طلبه

فهمد عمل کند پس گوش کنیم تا  همان است که بوده نه چیزی بیشتر، او تکلیفی را که می
 تکلیف مدار باشیم.

گاه کرده و با مالیمت   ی   همهکنونی   ی   یفهوظ ملت  ما این است که یکدیگر را از خطر  پیش رو آ
 ی   زنده ی   برنامهمحترم بخواهیم در جمهور  رئیس آقای و دلسوزی از بامحبتهر چه تمام و 

تلویزیونی  ی   زنده ی   مناظره. بهرامی تنها در 0تلویزیونی با بهرامی که همان هدهد است مناظره کند
ر  نگوید و اگر کشته شود امر به خون کشیده شده و نفر دوم با یدگوسخن  ، حتی اگر َسر دهد س 

بهرامی ایران تمام  2هم کشته شود تا یازده نفر اگر او هم کشته شودشدت بیشتری بیاید اگر او 
ر  مگو برای همگان فاش  شوند می فهمند اسرار  حکومت چیست و در  و همه می شود میچون س 

و َسرهای 211به َسر رسیده پس َسرها بلند شوند زمان کجاست و چه باید کنند؟ و در این زمان، 
ایران اسرائیل واقع شد در  ر واژگون گردد و همانند قتلی که در بنیبسیاری ریخته شود و تمام  امو

 ( برویداسرائیل بنیواقع شود پس از همین ابتدا به سراغ نعمت َمن  و َسلوی )دو نعمت آسمانی بر 
ها رسیده و  نزول  بشارتزمان ( 210سالگی چهلبعد از چهل سال )نزدیک شدن انقالب به  چراکه

شده پس  به علت نافرمانی دچار شدند( تمام اسرائیل بنیسرگردانی ایرانیان در تیــه )بیابانی که 
که  یما آموختهکه ما از انبیاء  چیزی استن رمز( و ای) .212شوید در باب وارد می زودی بهُسجدا 

د فرقه و نحله و مذهبی و... جدی مسیر حق قائم به شخص نیست و راه ادامه دارد نه اینکه ادعای
که ما  مسیری استبودن انبیاء برای ما. و این تنها تبیین  داشته باشیم. و این یعنی ُاسوه

                                      
اگر  شرعاا اهد افتاد زیرا که عقال و ام و یا بعد از مرگ یا شهادتم این اتفاق خو  یمادمقصود شهود جمعی است که یا در زمان حیات  0

 33.3.11شوم  یمشوم و اگر راستگو باشم در نهایت مدد الهی به تمامه رسیده و یاری  یمدروغگو باشم باالخره رسوا 
این حقیقتی انکار ناپذیر است: دادن حکمت به دست جاهل ظلم و ندادن حکمت به اهلش نیز ظلم است، بنده علوم خود را ودیعه  2

 مند بهرهام توفیق نصیب گردد اهل زمان خود را از علوم  یمادهمانگونه که در وصیتنامه بنده نیز آمده است، اگر در زمان حیات  ام اشتهگذ
یت آب را مأمور گردند، تعدادی از این افراد  مند بهرهسازم و اال این علوم برای زمانی که مردمی عاقل و فهیم یافت شوند و از آن علوم  یم

دادند مورد سرزنش مردم قرار  ینمباشند و در آن زمان است که متکبرینی که گوش ندادند و حداقل احتمال راستگویی ما را  یما دار 
 33.3.11گیرند و دور نیست آن زمان.  یم
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که آن  بسیار مهم در تمام موارد است ی   نهفتهچیز دیگری، البته یک شرط  نه تهدید و پیماییم می
 .بینید میهمه را باطل کند و تا زمانی که باطل نکرد. تکلیف ما همین است که  تواند می

گاه  تاکنونما با صاحب این نامه است و  سالی خشکحال تصمیم با شماست، پیام   بسیاری را آ
که  اگرچه، 0 اند اند ناالن و گریان شده توجهی کرده و تمام  کسانی که گوش نداده و یا بی یما نموده

که  211ستا توجهی به خبر  هدهد بوده که هدهد همان بهرامی دلیل ناالن شدنشان بی ننددا نمی
آن را دارد. از این افراد سؤال کنید: آیا ما با افرادی که اسمشان  حل راهو  سالی خشکو  آبپیام 

 این مطالب را در جریان گذاشتیم یا خیر؟ و هدفمان تنها کمک بود. آید می
، و فردی ..، دکتر ..، حسین ..، الیاس ..و تیم او: آقایان دکتر  ... آقایکنید از جناب  سؤال. 1

ر دچار  سرنوشتمهشدار داده بودیم که اگر دکتر به حرف ما گوش ندهد به  تاکنون 39که از سال 
بنده گوش ندادند، و  های حرفبه  گاه هیچولی  کنیم میاگر الزم باشد تلفن آن فرد را فاش  شود می

 211.افسوس از جوابی
بنده را به دالیل واهی نشنیدند آقایان  های صحبتکه نامه و  ... آقایکنید از تیم  سؤال. 3

 حکمت و قنبری
خیانت در نامه کرد و نامه را نرساند؟ مسئول  .. آقای، آیا محافظ  .. آقایکنید از تیم  سؤال. 9

ست، ا .. آقایه باشد مقصر اصلی خود ، و اگر نامه رسیدطور همین همایشان ستاد روحانیون 
وز که جواب ناشایستی در ر  ... مخصوصاا نیز مقصرند،  ..، ...، ...، .. ..، ...تمامی  این آقایان، آقایان 

 سوم به ما دادند مناظرهقبل 
 دوم را جواب ندادند؟ نامهکه چه جوابی بود به نامه ما دادند؟ و چرا  ...الله  کنید از آیت سؤال. 0
 نامه را جواب ندادند. ...الله  رسان آیت نامه ی   واسطهکنید چرا  سؤال. 9
 کنید چرا شورای  نگهبان کتاب اول را نخواندند و به هشدارها توجه نکردند. سؤال. 1
نامه را تحویل  آیا شورای نگهبان جواب نامه را ندادند؟ ...الله  کنید چرا دفتر آیت سؤال. 2

 ندادند و یا ...؟

                                      
شده و حتی  ابمراجعه شود اما بنده عقیده دارم بواسطه بی توجهی به پیام هدهد گروهی مبتال به نفرین و عذ اذا فرغتبه کتاب  0

دو حالت را دارد یا حق است یا باطل؟ و باید باطل را  بر اثر تمسخر پیام عمرشان کوتاه و مردند، زیرا بنده اعتقاد دارم هر جریانی یکی از
ا باطل رسوا نمود و حق را یاری کرد در غیر این صورت تمامی کسانی که با او مواجه هستند باطل هستند زیرا در صورت باطل بودن او ر 

دارم تا کنون به صورت جدی کسی ما را یاری نکرده و البته هیچ کس هم  یمنکرده و در صورت حق بودن حق را یاری نکردند و اعالم 
 333.11 ام آوردهی از یکی از جریانات عجیب را در انتهای کتاب ا نمونهنتوانسته ادعاهای بنده را باطل نماید، 
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گرفتند ولی حاضر نشد نامه و کتاب را به او نامه اول را تحویل  ... الله آیتکنید چرا  سؤال. 1
 د.نتحویل دهیم تا در شورای نگهبان مطرح کن

را که به دفتر آنجا تحویل دادیم جواب ندادند آیا دفتردار  ای نامه ... ی   جامعهکنید چرا  سؤال. 3
 خیانت کرده؟

 دفتردار خیانت کرده؟مقتدایی جواب نامه را ندادند؟ آیا . .. الله کنید چرا آیت سؤال. 14
دادیم جواب ندادند؟ آیا نگفتیم محرمانه  .. .الله  کنید چرا نامه را که به دست آیت سؤال. 11

 است سریع جواب دهید؟
ایشان جواب نامه را ندادند آیا در مسجد جمکران به دفتر  .. . آقایو  ...کنید چرا  سؤال. 13

رسان  دیگر جواب دهید؟ آیا نامه ی   یقهدقیم بسیار فوری است و تا ده نکرد تأکیدتحویل ندادیم؟ و 
 خیانت کرد؟

 .. .، ...، ...، .. .، .... آیا حجت را بر بسیاری از اساتید  سطح عالی حوزه تمام نکردیم، آقایان 19
که با این  کنند میتعطیلش  زودی بهنفر دیگر، آیا نگفتیم حوزه را باید تعطیل کرد و اال  ها دهو 

 حوزه را نیز خشک کند. سالی خشکاوضاع باید منتظر بود 
. آیا بر بسیاری از افراد سرشناس دیگر حجت را تمام نکردیم؟ اگر الزم باشد اسم و مدارک 10

 نفر سرشناس فاش کنیم. 94را برای بیش از 
با ما برخورد ایشان  ی  ها وزارتخانهدند؟ چرا نداایشان به  روحانی پیام را آقای. چرا طرفداران  19

گاهی  ؟ آیا ای یوانهدمیگویند تو  دهد میمتناسب نکردند؟ آیا در جواب  کسی که خطری بزرگ را آ
را به مصر داد دیوانه بود؟ چرا فهم ما از  سالی خشکنعوذبالله یوسف که درود خدا بر او باد، پیام  

. چرا پیام ما را 11؟.ایم نیامدهروحانی  آقایفهم عزیز مصر کمتر شده مگر ما برای کمک به ملت و 
به .... ...... ... ... ....... نرساندند؟ چرا ...؟ چرا؟ چر؟ چ؟ چرا هدهد نشدند تا پیام برسد؟ آیا هدهد 

 هدهد بزرگ نیست؟ ؟ آیا پیام  است چیزی کمشدن 
گاه کنید ایران هم به  فارس خلیج آبو عملی شدن انتقال  سالی خشک بابرای مبارزه   وه را آ

مانند عکس نوشته و  ای ایدهاجتماعی و هر اجتماعی با هر روش و  های شبکهآرام در  صورت به
ه حرف  ملت که حسن روحانی بخواهیم تا ب آقایمحترم جناب  جمهور رئیسعکس و فیلم کوتاه از 
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و  سالی خشکخطر  0 کند میزنده اثبات  ی   مناظره دوست و یاور او هستند گوش بسپارد بهرامی در
است که در صورت در اختیار قرار دادن امکانات  فارس خلیج آبآن انتقال   حل راهعواقب آن و تنها 

محرمانه را به هر ایرانی  ی   نامهلذا این  دهیم میاین کار را در عرض یک سال برای  شما انجام 
را بیشتر  آببرسانید که هر ایرانی محرم است و از نامحرمان حفظش کنید و در ادامه ما جایگاه 

 (ادامه کالمی از امام ره) روشن نماییم.
از جوش، و خروش  گاه هیچخرداد  موج .2استایران پانزده خرداد مبدأ نهضت اسالمی 

 های آرمانهای سرکش این حرکت انقالبی فرو نخواهد نشست زیرا  افتد و هیچ زمانی شعله نمی
ی شد.   19قیام  -یک ملت بزرگ و شجاع در این روز و در قالب یک اجتماع حقیقت طلبانه متجل 

تی مورد تجاوز و زورگویی03خرداد   طلب قدرتای  های عده ، گویای این واقعیت بود که اگر مل 
ایستادگی  ها ستمو  ها ظلمدر مقابله با  تواند میدیکتاتور مآب قرار گیرد؛ تنها اراده آن ملت است که 

حائز اهمیت است، شکستن  03خرداد  19آنچه در قیام تاریخی  -کند و سرنوشت خود را رقم زند 
مات و  م مردم  های خیالهیبت پوسیده و پوشالی رژیم شاهنشاهی بود که با توه  خام، خود را قی 

ی، همه شکوه و اقتدار نظام وپنداشتند اما با یک حرکت هماهنگ و با یک وحدت  می فاق مل 
، دارای یک 03خرداد  19قیام انقالبی و مردمی  و سرنگون شد. فروریخت باره یک به شاهی ستم

و ال یبقی مع الکفر  الملک یبقی مع سیاسی بود و آن اینکه های نظامپیام بزرگ برای همه 
با کفر شاید ماندنی باشد و این بیانگر آن است که  اگرچهماند،  ، هیچ حکومتی با ظلم نمیالظلم

 شد پیچیده درهم، نظامی ظالمانه بود که سرانجام طومار حیاتش شاهی ستمنظام 
 بر کسی که به ماظلم کرد آبی بیو  سالی خشکبرای کسی که پذیرفت و کمک کرد و  آب

 .حق به

                                      

باشد که امور اجرایی را در دست دارد و در این  یممسئولیت اجرایی نمودن آب رئیس دولت  0
زمان حسن روحانی این منصب را داشته است و در هر زمان هر کس رئیس دولت باشد نامه 

باشد که در کتاب توضیح  یمباشد. و منظور از مناظره همان بحث شهود جمعی  یمخطاب به او 
 یم.ا داده

باشد که در  یمخرداد  19اعتقاد دارم حرکت برای رفع خشکسالی ایران همانند حرکت  بنده 2
نهایت منجر به تاریخ قبل از آب و بعد از آب خواهد شد کما اینکه هم اکنون میگوییم قبل از 

 انقالب و بعد از انقالب.
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 98.16.14رئیسی  الله آیتنامه به  – 165 قطره

 یمالرحمن الرح الله بسم
 علیکم سالمدامت برکاته  یسیرئ الله آیت آقایجناب 

 31سال  در ای پروندهقم  یتروحان یژهوطلبه قم در دادگاه  یکون یبهرام یعل یخش بجان این 
بنده اثبات نشده  یلهع ییادعا گونه هیچپرونده مختومه شده است و  یهجلسه دفاع 9بعد از  ام داشته

بعد از مختومه شدن پرونده به  در پرونده مطرح بوده است یحساس یارمطالب بس لبتهاست که ا
ننموده و  نشینی عقببنده بوده است  موردادعایکه  یاز مباحث یک هیچدادگاه اعالم نمودم از 

 ینلذا از دادگاه درخواست نمودم باالتر  ام ایستادهخود  ییمباحث ادعا یتمام یبر رو  کماکان
 موردادعایبنده قرار دهند تا ملت و انقالب از علوم  یاتپرونده و دفاع یانکشور را در جر  اتمقام

 دادگاه خارج یفهوظ هیطحکار از  یندادگاه به بنده اعالم نمود ا متأسفانهببرند که  در پرونده نفع
را  یکوتاه گونه هیچ یبنده که راه نجات ملت است متعلق به ملت و جا موردادعایاست. علوم 

قم اخذ نموده و بعد از  یتروحان یژهوبنده را از دادگاه  پروندهندارد، لذا از شما درخواست دارم تا 
کارآمد  یعلم تحفهرو را با آن  یشخطرات پ کشور انتقال داده تا یمطالعه مطالب را به مقامات عال

را به عرض برسانم. از مقامات قوه  طالبم توانم می یزخود ن یاز. در صورت نیمبگذران سالمت به
 یقیصد الله آیت یانبه آقا توانم می ام نمودهخود صحبت  ییمطالب ادعا در رابطه با قبالا که  یهقضائ

بارها از طرق  یجانیالر  الله آیت یاستدوران ر به ذکر است در  الزم اشاره نمود. یمیرح آقایو 
قم  . با تشکرام نمودهن یافتدر  یپاسخ گاه هیچکه  ام نوشتهمکرر  های ایشان نامهخطاب به  مختلف

 یکون یبهرام یعل یخشالمقدسة  قم ُ 1001رجب  3المقدسة 

 91/91/9911نامه به وزیر بهداشت در رابطه با بیماری کرونا  162 قطره

الشافیاهللبسم

 علیکم سالمخدمت برادر بزرگوار دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 168

 

 

 مباحث طب اسالمی ها سالشیخ علی بهرامی نیکو از طالب حوزه علمیه قم که  بجان این
سنتی را در محضر اساتیدی همچون دکتر آقارفیعی، عزیزخانی و حکما و اساتیدی همچون 

، نمایم میرا در این لحظات حساس عرض  یا نکتهند چ ام نمودهخیراندیش، ناظم، نظری تلمذ 
اسالمی ایرانی، عقلی و حکمتی که نتیجه وحی و عقل و تجربه  های اندوختهامید است با بهره از 

است از این امواج پرتالطم با کمترین هزینه عبور نماییم لذا بدون مقدمه و صرف وقت به اصل 
 .پردازم میمطلب 

دکتر خود بهتر میدانید که تعلل در برخورد سریع با این اپیدمی فراگیر چه خسارات  آقایجناب 
ی و مالی، جسمی و روانی، اقتصادی و سیاسی، فردی و خانوادگی و اجتماعی را به همراه دارد جان

باید با تضارب آراء و تجربیات یکدیگر را یاری نماییم تا با استعانت از وحی و زمان لذا بدون صرف 
 دشمنان عبور دهیم. یسهدسعقل و تجربه ملت را از این 

اما بشرطها و  داریم میما طالب آمادگی خود را برای ورود جدی در مقابله با این بیماری اعالم 
 .باشد میعقلی و منطقی  کامالا شروطها که آن شروط 

متفاوت است  ها ندرما نتیجتاا بدیهی است تعریف ما از هر بیماری با تعریف شما تفاوت دارد و  
گاه از طب اسالمی ایرانی در نوع  رود نمیپس انتظار  شما ورود تأیید مورد  رسانی خدمتکه طالب آ

انکار نماید که طیف عظیمی از جامعه به طب مولکولی  تواند نمی کس هیچنمایند از طرف دیگر 
 نمایم میا عرض شما بی اطمینان هستند، لذا بنده چند پیشنهاد خدمت شم مورداطمینانغربی 

گاهی عمومی تا با این بیماری مبارزه کامل  نه برای اثبات یا رد یک طب بلکه برای باال رفتن آ
 انجام گردد.

دعوت به عمل بیاید و  ها رسانهاستاد نام بردم در  عنوان بهدرخواست دارم از اساتیدی که بنده  1
این اساتید در مورد این بیماری نظریات خود را به گوش مردم برسانند، الزم است که استاد ضیایی 

بنده تأیید نیستم اما مورد ایشان که شاگرد  اگرچهرا هم در اسامی نام بردگان اضافه نماییم 
ادل آراء هم باشد که در آن صورت مناظره و یا تب صورت به تواند می یا رسانه، این فعالیت باشد می

 .شود می تر کوتاهمسیر درمان 
قرار دهید تا برای مداوای  شده گفتهیک بیمارستان در اختیار گروهی متشکل از اساتید  3

هستم در این  حاضربیماران به روش طب اسالمی ایرانی نیز عمل نماییم، بنده به شخصه 
تمامی پرسنل آن را از طالب جهادی بسیج نمایم  مده میبیمارستان مشغول فعالیت شوم و قول 

گاه طب اسالمی ایرانی در مراکزی که مورد  یک هیچاما انتظار نداشته باشید بنده و  از طالب آ
 ازنظرباشیم زیرا اصل و اساس اقدامات شما  حضورداشتهاساتید طب اسالمی و ایرانی نیست تأیید 
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قرار دادن چنین بیمارستانی بیمار برای درمان خود حق  یلهوس به الاقل، باشد نمیما صحیح 
مانند شما و دیگران کارآمدی شیوه  مخصوصاا برای همگان و  زودی بهانتخاب خواهد داشت و 

 .گردد میدرمان معلوم 
که امید است جواب  نمایم می سؤالرا هم از محضرتان  مسئلهدکتر نمکی چند  آقایجناب 

 کافی را مبذول فرمایید:
مبتال خوبی داشته و دارید اما بیان فرمایید سیر درمان افراد  های توصیه پیشگیریما برای ش 

؟ و اگر داروهای شما درمانگر است نمایید میبیماری کرونا چگونه است؟ چه داروهایی تجویز به 
شما برای پیشگیری جواب نداده و  برنامه؟ چرا شود میافزوده  شدگان فوتچرا همچنان بر تعداد 

؟ و خود بهتر میدانید که تعداد واقعی افراد مبتال بیش از شود میهمچنان بر تعداد مبتالیان افزوده 
 است. شده دیدهچیزی است که میگویید از این کوه یخ نهفته تنها نوک قله آن 

 :نمایم میلذا چند نکته را عرض 
غربی را برای مردم  های یهتوصهمان  تماماا مل نیست و الف: اقدامات شما برای پیشگیری کا

توصیه به دست شستن،  تماماا ، برید نمیو از اندوخته اسالمی ایرانی بهره  نمایید میتکرار ایران 
ما مسامحتا الزم ولی  ازنظرکه  نمایید میاکتفاء  ذلک امثال، تعطیلی مجامع عمومی و قرنطینه

 کافی نیست.
که ماهیت بیماری کرونا برای مردم تشریح شود و  گردد مییری کامل ما زمانی پیشگ ازنظر

ما بیماری کرونا بیماری  ازنظرمبارزه با بیماری را با ضد آن مختل نمایند، و این یعنی  چرخهمردم 
بیماری باید به سراغ مواد غذایی گرم و خشک بروند  ادامهسرد و تر است و برای انقطاع چرخه و 

که هیچ حتی در درمان افراد مبتال  یدا نفرمودهن مطلب به این عظیمی را به مردم شما ای که درحالی
توقع داشته که زحمات شما به بار نشسته و  توان می، پس چگونه یدا ننمودهاز این تحفه استفاده  نیز

در درمان موفق  خواهید میبیان نمایم اگر  جا همیناز تلفات زیاد این بیماری جلوگیری نمود؟ لذا 
و از  ندهیدیا عرضا را به بیماران  ذاتاا شوید غذای بیماران را گرم و خشک نمایید و هیچ غذای سرد 

و عرضا استفاده نمایید، اگر با پیشنهاد بیمارستان موافقت گردد تمامی  ذاتاا غذاهای گرم و خشک 
ها، آشامیدنی و .... اگر موافقت هوا و غذا و لباس و دارو باشد میاجزاء آن بیمارستان گرم و خشک 

از شما به بنده  یا نامهدر مقیاس محدود امتحان نمایید و اگر در جواب این نامه  الاقل نمایید نمی
 .دارم میدیگر برای شما مرقوم  یا نامهبرسد لیست اقدامات عملی الزم را در 
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% شما با مواجهه با این بیماری گردیده است این 144دیگری که باعث عدم موفقیت  نکته
برای پیشگیری دارید و در صورت مراجعه یا مشاهده بیمار اقدام به  هایی یهتوصاست که شما 

به علت حساسیت موضوع ما باید بدون اینکه جامعه را دچار وحشت و  که درحالی نمایید میدرمان 
نماییم باید درمان را قبل از اینکه فرد بیمار شود شروع نماییم، بله تجویزهایی که شما فوبیای کرونا 

برای بیماران دارید را تنها باید به بیماران داد و این ماهیت طب مولکولی غربی است اما در طب 
جزء کمتر آن را به افراد  شود میاسالمی ایرانی چنین نیست، داروهایی که برای درمان استفاده 

درمان را قبل از بیماری شروع  شود میداد که در این صورت تسامحا گفته  توان میغیر مبتال 
یروس و وما شامل گیاهان و معدنیات گرم و خشک مزاجا و ضد باکتری  های درمان، یما نموده

مذکور را از عمومی تا ، که اگر به نامه بنده جواب دهید لیست داروهای باشد میعفونت خاصیتا 
 .دارم میتخصصی برای شما مرقوم 

مطالب بیان  یهبقبنده است که اگر این نامه جدی گرفته شود  موردنظراقدامات دیگری نیز 
 .گردد می

امید است با هر گفته و نوشته معقول برخورد شود زیرا تمامی علم در نزد فرد یا گروه خاصی 
 نیست.

 ه ش 13/13/1931ه ق مطابق با  1001/ رجب / 10مقدسة القم  وفقکم الله فی دارین
 43933929390 شیخ علی بهرامی نیکو

 66/16/98نامه به جامعه مدرسین در رابطه با کرونا  167 قطره

الذیعَلَّمالمتقیناهللبسم
علمایی که وارث انبیاء هستند، در این لحظات بحرانی الزم میدانم مطالبی را  تمامی بهسالم 

خدمت جامعه مدرسین، اساتید و فضالی حوزه و روحانیت معزز عرض نمایم امید است با نگاه 
 سربلند بیرون آییم. پرتالطماز این امواج  السالم علیهم بیت اهلعقالنی و حکمتی و یاری خدا و 

بسیاری که حاوی هشدارهای بسیار  یها نامه 31هرامی نیکو )هدهد( که سال علی ب بجان این
 .ام داشتهطالب حوزه علمیه مرقوم  فضالمهمی بوده را خدمت علماء و 

در حوزه  ظاهر بهپیچیده که  های بحران ترین مهماز  دریکی اکنون هممشهود است  آنچه
یت و مکتب است قرار داریم و آنچه از حوزه سالمت اما در واقعیت در حوزه اقتصاد و فرهنگ و امن

 جلوهما در تاریخ  آفرینی نقشکه سکوت و عدم  باشد می بدیل بی آفرینی نقش رود میعلمیه توقع 
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دیروز  تدبیری بیامروز روحانیت ما نتیجه  شده یفتضعخوشایندی نخواهد داشت و البته وضعیت 
که بنده در  31، سال دهد نمیرسیده است که اجازه نقد عالمانه را  جایی بهاست، حوزه علمیه 

، اقتصاد، زلزله و مسائل کالن حکومت اسالمی پخش سالی خشکفیضیه مطالب خود را در مورد 
قهریه مانع  قوهبا  نمودم میمحدودی از طالب جهادی و مشتاق صحبت  عدهو برای  نمودم می

 الله آیت آقایاز  جا همینه نیست، جای تضارب آراء است، حوزه جای قوه قهری که درحالیشدند 
برای بیرون رفت از  کنم می سؤالسید احمد خاتمی که نقش مهمی در تعطیلی آن مباحث داشتند 

بر دوش روحانیت است یا خیر؟ برای  ای یفهوظاین وضعیت بحرانی چه باید انجام دهیم؟ آیا 
نهاد بنده برای برقرار کردن تریبون آزاد در فیضیه اگر پیش مشکل اقتصاد چه پیشنهادی دارید؟

صدای نقادانه طالب حتی در نقد روحانیت شنیده شود امروز کار  شد میو اجازه داده  شد میقبول 
که کوچک و بزرگ، خرد و کالن، جاهل و عوام حوزه و روحانیت را به باد تمسخر  رسید نمیبجایی 

را محدود به فقه و اصول کرده باشد توقعی جز این نیست که  حوزه علم عمالا بگیرند، بله زمانی که 
دیگر علوم در حوزه تعطیل شود و اگر صدایی هم بلند شود انکار کنند و با زور با آن برخورد کنند و 

امروز و  غیرعقالنیکه امروز حوزه و روحانیت متوجه آن شده نتیجه همین رویکرد غلط و  یا ضربه
چنین کرده و نتیجه این زمان منحصر در فقه و اصول نیست اما حوزه این  دیروز است، علوم انبیاء

، وضعیت اقتصاد و بهداشت در مملکت ما چنین شده و مردم نیز از چشم روحانیت بینیم میشد که 
که این رویکرد به اسالم و مکتب تشیع زده  ای ضربهلذا  شود میاسالم گذاشته  پای بهو  بینند می

است از وهابیت هم متوجه ما نگشته است، حتی رویکرد غلط حوزه کار را بجایی رسانده که حتی 
شبهات ضد دینی برای  بسا چهبعضی از طالب ما حتی در مسائل اعتقادی توان دفاع را ندارند و 

مکتب نمایند، آیا  نقد بهدشمنان اقدام  طالب تبدیل به اصل دینی شده و حتی روحانیت قبل از
است که احمد الحسن کذاب در میان طالب نیز طرفدارانی دارد؟ وای به من که در  غیرازاین

 .نمایم میچنین زمانی زیست 
 کنم می سؤالاخالق نیز چنین است، برای اثبات ادعا از علما که وارث انبیاء هستند  یرهدادر 

وجود دارد که دست به دعا بردارد و ریش گرو بگذارد و دعای او آیا در این میان آبرومندی 
و بالها برگردد؟ کجایند علمایی که حضور آنان در شهری باعث برطرف شدن بال در  مستجاب شود

فرقی بین قم و دیگر جاها قائل نیست؟ شاید در حوزه  سوز خانمانآن دیار بود؟ چرا این بالی 
اطمینان میگویم مصلحت سنجی بعضی از علماء در امور کالن و  فردی گناهی نکرده باشند اما به
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عدم برخورد قاطع با دولتمردان کارشکن آبرویی برای ما در پیش خدا باقی نگذاشته است، کجایند 
مقبول و سعیشان مشکور ایشان ، دعنمودند می برطرفرا  سالی خشک بارانعلمایی که با یک نماز 

و سکوت ما در  اند نمودهبه ملت مستضعف  ها بانکبود، لقمه حرام بانکداری ربوی و ظلمی که 
رسوخ کرده در نظام اقتصادی که  داری سرمایهنظام  شده دادهموجه و زینت  های دزدیبرابر 

شده خدا هم با  و توجیهاتی مانند توجیهات اصحاب سبت سبب نمودهبرده  حقیقتاا مستضعفین را 
تحقق  یز( نکند میترجمه: خدا آنان را مسخره  23توبه ) سخر اللهما سبتی برخورد نماید، بله 

، هر چه میگویند شود می، خوب دقت کنید بیشتر آنچه دولتمردان میگویند برعکسش پیداکرده
: ترجمه 19بقره ) یستهزی بهم الله یدو این جای فکر ندارد؟ شا شود میبرعکس  شود میخوب 

باشد؟ همه میدانیم دزدی آثار دنیوی قبل از  یافته تحقق( در حق ما کند میخدا آنان را استهزاء 
دزد که حوزه هم در  ترین بزرگ دهم میآخرت به همراه دارد و باید دست دزد را قطع نمود شهادت 

ر و یک قطره را از کتاب هزا سؤالسکوت کرده بانکداری و نظام پولی است، تنها یک  ها آنبرابر 
و چه مقدار پشتوانه در کشور وجود  شده چاپ: اول انقالب چه میزان پول نمایم میدر اینجا مطرح 

داشت و امروز چه مقدار وجود دارد؟ به میزانی که نسبت رعایت نشده باشد به همان میزان دزدی 
گناه حوزه سکوت است شده است، و مال دزدی تاوان دارد و سکوت در برابر دزد نیز تاوان دارد، 

، کنند میدر کنار دیوار مقدس دعا  همیهودیان ، بله امروز شود نمیکرد که چرا دعا قبول  تأملباید 
و خدا برای جنگ لشکریانی  رساند می، ربا نفرین مظلوم را به عرش باخداستبله ربا جنگ 

همانند: زلزله، سیل، ملخ، زکام، بیماری، گرانی، خسف، سنگ و ... را در اختیار دارد، این را که 
خداست،  فرمان به چیز همهبه تقدیر است و  چیز همهانکار کنیم از نگاه توحیدی اسالم  توانیم نمی

نکنم وضعیت فردای ما در سرای زکام و کرونا هم لشکر خداست، دنیا محک آخرت است، فکر 
عج و زمان جدی حوزه در برابر توهین حسن روحانی به امام  گیری موضعباقی خوشایند باشد، عدم 

گناهی بود که باید منتظر بدتر از کروناها باشیم بالهایی که کرونا در مقابل آن یک  الله رسول
فانتظروا انی معکم من  شود میساده است، و منتظر باشیم تا ببینیم چه  سرماخوردگی
از  باشد میکه مقامات معنوی آنان  بیت اهلبردن عصمت  سؤالزیر  - 34یونس  – المنتظرین

است و خدا برای محافظت از کعبه  تر سنگینو به شهادت رساندن آنان  بیت اهلتوهین به جسم 
ت ازل تا به ابد از موجودا یک هیچعج با زمان باالتر از کعبه و امام  مؤمنابابیل فرستاد و 

، ایم دادهنیست پس چه چیز در انتظار ماست؟ که ما بارها عواقب این گناه را هشدار  مقایسه قابل
امور وحشتناکی که  کنم می سؤال -خداوند در کمینگاه است  10فجر  -ربک لبالمرصاد بلهان
متوجه آن شده آیا خارج از اراده خداوند است یا تمامی امور در شب قدر و به تقدیر و امضای ایران 
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پس چرا امام عج برای این مملکت تقدیر  باشد میاست که  چنین اینعج است؟ اگر زمان امام 
و  ها زلزلهو  ها سیلتعطیل شود  ها زاده امامعزاداری و  های هیئتنمود نمازهای جماعت و جمعه، 

مرگ بلند شود و خوف عمومی در  یها نالهبر ما هبوط کند و  ها آشوبو  ها بیماریو  ها گرانی
میدانیم غریبانه به خاک سپرده شوند و مراسمی هم در یاد  که چنان آن ها مرده جامعه پاشیده شود و

ر تحقق این که امام برای ما چنین تقدیر نموده است؟ بله این امو یما کردهآنان برپا نشود؟ ما چه 
یبعث علیکم عذابا من فوقکم  یانعلهو القادر : فرماید میکریمه در حق ماست که  مائده

 - 25انعام  –بعض  بأساو من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعیا و یذیق بعضکم 
خداوند قادر است عذابی از باالی سر و از پایین پا بر شما نازل کند و جامعه را به اختالف و جدایی 

اهل القری  لوانو مگر خدا وعده نداده که ، کند و در جامعه آشوب و درگیری ایجاد شودمبتال 
بله خدا وعده داده که اگر شما  آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و االرض

ولکن چه شده که درهای نزول  شود میبیاورید درهای برکات آسمانها و زمین بر ما گشوده  ایمان
ماست زیرا در ادامه  ایمانن و زمین و جامعه بر ما گشوده شده است؟ مشکل در بال از آسما

نیاوردند و  ایمانشما  - 31اعراف  – و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون فرماید می
بفرمایید این  خواهید میانکار کردند پس خدا به سزای این اعمال بر آنان عذاب نازل نمود، آیا 

تحان است؟ آیا به علت ترفیع درجات ماست؟ نه حقیقت این است که ما لیاقت آن بالها به علت ام
سکوت روحانیت بوده،  یجهنتجایگاه را نداشتیم و لذا خداوند هم بر ما بال نازل نمود بالیی که 

نقش دین و روحانیت در این مملکت اسالمی چیست؟ وقتی روحانیت ما کاربردی نباشد خدا 
حوزه و مساجد و مجالس و ... تعطیل شدند؟ امروز اگر دانشگاه علوم پزشکی ، لذا کند میتعطلیش 

؟ حوزه چه نقشی در اداره شود می؟ اگر حوزه تعطیل شود چه شود میدر مملکت تعطیل شود چه 
باشد پس  ها مشکلدنیای مردم ورود کند و حالل  یرهدادر  تواند نمیجامعه دارد؟ اگر دین و حوزه 

را  مؤمنو غیر  مؤمن نتیجتاا چرا میگوییم حکومت دینی؟ بالیی به ما رسیده از آسمان و زمین، و 
انفال  -اتقوا فتنه ال تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة گرفتار نموده بله خداوند وعده داده

که  شده نازلا چه بالیی بر م بینیم میو  -بر حذر باشید رسد نمیاز بالیی که تنها به ظالمین  39
این  کند نمیو اعالم  کند نمیجدی ورود  صورت بهعلمیه  حوزه، چرا سوزاند می باهمرا  مؤمنظالم 

که باید چوب  اند نمودهبیماری مخوف از قم و از حوزه شروع نشده است؟ مردم قم چه گناهی 
ضعیت امنیتی ؟ با این وشود میسکوت ما را بخورند؟ با مردم قم در شهرهای دیگر چه رفتاری 
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هبرای طالب و روحانیت باقی  بس  روید یم طرف آنو  طرف این؟ روسای حوزه که با محافظ اند م 
جمعه؟  ائمهو بیوت  ها حوزه، بس نیست به آتش کشیده شدن دفاع یبنیست کشته شدن طالب 

آنان جوانه  خانواده ها دهدر دل  ای ینهکتخم و بذر  میرد یمامروز هر ایرانی که بر اثر بیماری کرونا 
مخوف را برای ما  ای آیندهو این  بینند میآنان این مصیبت را از چشم حوزه علمیه قم  چراکهمیزند 

اذا سکت اهل الحق عن الباطل توهم اهل رقم میزند که نتیجه سکوت مرگبار ماست 
فکر  گویند یمق سکوت کنند اهل باطل که یاوه زمانی که اهل حعلی الحق  هم آنالباطل 

است؟ چرا زمانی  شده شروعآیا کرونا از حوزه و از قم و از بین طالب خارجی  بر حق هستند کنند می
میگویند چگونه قم شهر  اید یدهنشنرفت برای دفاع از آن قیام ننمودیم، آیا  سؤالکه تقدس قم زیر 

ا است؟ نه،  شده شروعکرونا از قم  که درحالیامن است  و َهال  نه به والله قسم کرونا از قم شروع  کال 
نشد اما مصیبتی مرگبارتر از کرونا در قم ریشه دارد، جایگاه انبیاء نشستن اما تهی از حرکت انبیاء، 
باید توبه نمود و در خط مقدم توبه روحانیت است بله امروز باید روحانیت را دعوت به توبه نمود، کار 

با حذف و سانسور و  بعضاا ع از بعضی از احکام اسالم را هم نداریم و ما بجایی رسیده که توان دفا
عدم نگاه جامع به اسالم است، توبه  یجهنتاین اتفاق شوم  پوشانیم یم دینی یبتوجیه لباس دین بر 

لسانی مضحکه است لذا  توبهتوبه نمود که بسنده نمودن به  عمالا نمودن نیست باید  استغفرالله
 :نمایم میرض چند پیشنهاد را ع

تریبون  کنم می تأکیدکنید،  اندازی راه ها حوزهآزاد را در فیضیه و البته تمامی  یبونتر  سریعاا  1
گفته  ها حجرهآزد، بگذارید طالب درون حوزه اشکاالت خود را بگویند نه اینکه شبهات مطرح در 

از دل حوزه افراد ضد دین و مکتب رویش کنند  یتاا نهاو  یاورددرب ها رسانهسر از  بعدازآنشود و 
گفته شود و این پتانسیل در جامعه ریخته  ها حوزهبگذارید پتانسیل شبهات درون طالب حداقل در 

نشود، شاید در بین طالب جوانان افراد متعهدی باشند که به مدد الهی اقدام به پاسخگویی نمایند 
 پیشنهادهای کارگشایی بیرون زده شود.و شاید از دل این انتقادها، راهکارها و 

امتحان درس خارج را متمرکز در فقه و اصول ننمایید، فقه اصطالحی فقه اصغر و کالم و  3
عقاید فقه اکبر است که متضمن تمامی دین است، چرا باید در حوزه علمیه تمامی طالب به سمت 

که در کالم محقق باشد عالم  یا بهطلکه فقه بداند عالم و  یا طلبهفقه و اصول سوق داده شوند؟ 
ندارند  یا عالقهشمرده نشود، شما بهتر میدانید که درصد باالیی از طالب به فقه تا سطح اجتهاد 

که فردای قیامت هم طالب و هم  دهند یماما باالجبار عمر خود را در این مسیر به فنا 
حافظ و نگهبان فقه ما  دهم میهشدار  حوزه جوابی برای این اتالف وقت ندارند، گذاران یاستس

کالم جایگاهی در حوزه ندارد، بنده برای امتحان درس خارج به مرکز  متأسفانهکالم است و 
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، چند شود نمیخارج عقاید امتحان دهم گفتند  خواهم یمامتحان شفاهی مراجعه کردم و گفتم 
 سؤالمراجعه کردم  رفتگ یمکالمی طرح کردم و به محضر استادی که امتحان اجتهاد  سؤال

را از علماء  ها سؤالدوم را اجازه نداد بپرسم گفت باید این  سؤال، دانم ینماول را پرسیدم گفت 
حال  کند میاجتهادش اثبات شود شما او را امتحان  خواهد میپرسید گفتم حضرت استاد هر که 

امروز جمعیت عوام شیعه به شبهاتی که  متأسفانهرا بپرسم، بله  سؤالمن پیش کدام عالم بروم و 
هم برای این امور ندارند،  یا برنامهبه گوش علماء نخورده است و از آن بدتر  بعضاا آن مبتال گشته 

کالم و طب و اقتصاد را داده بود و راه تدریس مطالب  درزمینهدرس خارج  اجازهاگر حوزه علمیه 
و در این مسیر کمک نموده  کرد ینمحکمتی مانند طب و ریاضیات و نجوم و علوم غریبه را مسدود 

طراحی کرده بود مانند چیز که یهود برای  بلندمدتبود و برای حوزه و جامعه شیعی برنامه مدون و 
که بعضی از علمای ما در  گشت ینمه است وضعیت ما چنین طراحی کرد ها پروتکلآیین خود در 

 شده باشند. یننش خانهکند  آفرینی نقشاین وضعیت بحرانی که روحانیت باید در کف جامعه باشد و 
 تواند میمهمی است که در این لحظات  نامهنمکی  آقاینامه بنده به وزیر بهداشت  9
اما چون از جایگاه عنوانی برخوردار نیستم خود را  حوزه را نشان دهد، نامه مهم است آفرینی نقش

 اکنون همپیشنهاد گردد، البته ایشان تقاضا دارم از جایگاه حوزه به  دانند نمیملزم به پاسخگویی 
تنظیم ایشان جدا خطاب به  یا نامهکه  اند شدهدکتر روحانی  آقایریاست مبارزه با کرونا جناب 

بنویسید، اجمال نامه این است که ما برای مواجهه با ایشان را به  یشنهادهاپلذا  نمایم می
حوزه سالمت پتانسیل عظیمی به نام طب اسالمی ایرانی داریم که باید این پتانسیل  های بحران

که عدم استفاده از این پتانسیل  نجات بخشدکند و ما را از این بحران  آفرینی نقش اکنون هم
بنده هستند تأیید داشت اساتیدی که در این حوزه مورد خسارات زیادی را به همراه خواهد 

از آقایان دکتر آقارفیعی، عزیزخوانی، ضیایی و آقایان: خیراندیش، ناظم، نظری، بنده در  اند عبارت
 .ام داشتهآن نامه چندین پیشنهاد کارآمد و معقول را بیان 

 یازاتامتسال  04عد از گذشت اگر این نظام نتواند ب باشد میتنها حکومت دینی دنیا مملکت ما 
 دوره بسا چهو  شود میمردم نشان دهد باعث شک و شبهات زیادی  روزمرهخود را در زندگی 

دین باید جامع بین دنیا و آخرت  کنم می تأکیدبرای حوزه علمیه رقم بخورد لذا باز  بار ینا رنسانس
، باشد میتمامی ادیان باطل  موردادعایو دنیا را نابود کرده  دهد یمباشد دینی که وعده آخرت 

وعده  خواهیم یم؟ اگر دهند یممگر مسیحیت و یا یهود به پیروان خود چیزی جز وعده آخرت را 
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ملموس در این دنیا نشان داده شود؟ اگر  صورت بهآخرتی ما برای همگان مقبول افتد باید 
در مقابل آن یک مزاح است، زمان این پیش رو که کرونا و زلزله و گرانی  های بحراناز  خواهیم یم

 تمامی به رسانی آب جز یا چارهحیاتی دوباره تزریق نماییم،  رمق یبو به این جسم  پیداکردهنجات 
شغل وابسته نیز فراهم شود  هزارانمورد نیاز کشاورزی و صنعت و شهرسازی و  آبنیست تا ایران 

و لوح انفطار السماء در قم و در  آبخود را به بشریت نشان دهد و بدانید  بدیل بیو روحانیت جایگاه 
بیشتر از این گردد،  ها یناامنو  ها اعتراضو  ها آشوبدستان ما طالب است، بپرهیزیم از اینکه 

 دورهمکه زمان میلیون نفر قرار گیرد و در آن  134 آستانهدر ایران بپرهیزیم از اینکه جمعیت 
ی برای خرید غذا باشد و نه آبی برای کشت و کار، امروز ما طالب باید برای جامعه نیست نه دالر 

به  خواهد میهستیم، اگر کسی هم توضیح بیشتر  خور نانباشیم اما در حکم کودک  آور نانپدر و 
به کمک اسماء الله رجوع  غیرعادیاز طرق ایران  سالی خشککتاب هزار و یک قطره در رفع 

تمامی برکات را در  یشهر و  یسال خشکرا  ها یبدبختنماید، اما اشارتا تنها یک آیه: قرآن ریشه همه 
اگر -94انبیاء  – و جعلنا من الماء کل شیء حی فرماید مینداریم که  آبو امروز  داند می آب

باطن  یدانیمم هماهی بیفکند، بله ما نگ یزرع لم های زمینبه  کند میهم کسی این بدیهی را انکار 
امام غایب است و تنها راه حقیقی برطرف شدن مشکالت فرج حجت خداوند است و باید دعا  آب

 اندازه بهاین است تا زمانی که ظهور نشده چه باید نمود؟ آیا وضعیت مکتب را نباید  سؤالنمود اما 
توان سامان داد؟ بخواهیم نخواهیم، تمسخر کنیم نکنیم، انکار کنیم نکنیم نه از باب فخر تنها از 

به بنده  آبمیگویم بر راه حق استقامت نمودم و  -11الضحی  – و اما بنعمت ربک فحدثباب 
بله قرآن  گردد میامتحان نیز بر همگان روشن زمان قرآنی دارد و در تأیید هدیه شد که این 

اگر در راه خدا  -11الجن –و ان لو استقاموا علی الطریقه السقیناکم ماء غدقا : فرماید می
داده شدم و این  آببله استقامت کردم پس  کند میفراوانی سیراب  آببا  شمارااستقامت کنید خدا 

و  را خرد گویان یاوهحق ملت است تا به باالترین درجات کمال و عزت صعود کند و دهان  آب
که در آن صورت من و سلوی بر ما  نجات بخشد اند یرانحعونیان را غرق و ملت ما را که در تیه فر 

، امیدوارم علمائی که اهل عقل و نقل هستند به ادعای انفطار السماء عقال و نقال شود مینازل 
و منتظر  است یکافنگاه کنند همین مقدار که احتمال اینکه که درست میگویم باقی است برای ما 

مقرر که راست و دروغ از هم آشکار گردد، خدایا اگر دروغ میگویم مرا از حول و زمان تا  مانیم یم
خود واگذار نما و اگر کسی بدون دلیل قطعی مرا انکار نماید این  قوهخودت خارج و به حول و  قوه

تقاضای  ازپیش یشبنفرین را در حقش نازل بفرما بحق.، لذا از حوزه علمیه برای روشن شدن 
 فضالکه بنده مباحث را در این چند سال به دست بسیاری از علماء و  اگرچهفوری دارم  جلسه
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که  31بنده در سال  های نامهحداقل به  کنم میلذا توصیه  ام یدهنشنو جوابی جز سکوت  ام رسانده
 و به نام به علمای جامعه مدرسین نوشتم نگاهی بیفکنند. جداجدا

مامی علماء ربانی و آیات عظام و طالب مخلص جهادی و مبلغین و ائمه جمعه و در آخر از ت
جماعات که وجود آنان برای مکتب و جامعه برکت است التماس دعا دارم و از زحمات خوبی که 

 .نمایم میحوزه برای طالب و جامعه کشیده است تشکر 
 حفظ بفرما بحق.خداوندا ما را از بالیی که علماء یهود بدان مبتال گشتند 

 33/13/31المقدسة شیخ علی بهرامی نیکو قم 
 

 98.16.65 نامه به حسن روحانی در مورد کرونا 168 قطره

 الرحمن الرحیم الله بسم
 : و ان لو استقاموا علی الطریقه السقیناکم ماء غدقاوتعالی تبارکقال الله 

 علیکم سالمخدمت دکتر روحانی 
علی بهرامی نیکو نیز از باب  بجان این یدا گشتهمسئول ستاد مبارزه با کرونا حال که شما 

مکرری که ما در  یها نامهی شما نسبت به توجه بی اگرچه نمایم میخیرخواهی مطالبی را عرض 
و بعید میدانم که مطالب به  گردد میباعث مالل و دلسردی  یما نوشته سالی خشکو  آبمورد 

، اگر نامه را نخوانده و ام دادهدست دو تن از وزیران شما نامه  شخصاا دست شما نرسیده باشد زیرا 
زیرا  شوید یمواقع  بازخواستشما مورد مواخذه و  اند دادهآنان و اگر به شما انتقال  اند ندادهانتقال 

 یرتأخآینده است را به  یها نسلو ایران الی عطف ارتقاء و تع نقطهامری عظیم و مهم را که 
 .یدا انداخته

امروز همانند دیروز عمل ننمایید که  افسارگسستهدر مورد بیماری، زلزله و گرانی  یدوارمام
 نعال بالنلعتسبیح  یها دانهمانند  یما گفته 13/9/31 نامهو آنچه در  پیداکردهشدت  ها بحران

 عملی نمایید.را  یما گفته ها نامهعظیم را که بارها در  تحفهآن  سریعاا ، مگر اینکه رسد می
و نگاه جامع و معقول از اصول ابتدایی برای اداره هر مجموعه  ها یتظرفاستفاده از تمامی 

وضعیت را برای شما درست تشریح نموده  چه برسد به امور کشوری، نکته دیگر اینکه اگر باشد می
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بیماری کرونا وضعیت خطرناکی را برای ما رقم خواهد زد، زیرا اگر باشند واضح است که اپیدمی 
سریع این بیماری را مهار نکنیم ظرفیت درمانی ما از تعداد بیماران کمتر خواهد بود و در آن نقطه 

صحرایی و  های یمارستانبدیگر افزایش خواهد یافت که حتی افتتاح  بحران به چندین ابر بحران  
نخواهد بود، نکته دیگر اینکه باید با واقعیات روبرو شد و خود را برای  شثمربخهم  ذلک امثال

بدترین وضعیت آماده نمود حال آن بدترین وضعیت پیش آید و یا نیاید، نکته دیگر اینکه ما میدانیم 
و زکام درمان بشری ندارد و تنها  باشد میو شما هم بدانید فریب نخورید بیماری کرونا از نوع زکام 

مقابله با آن رعایت بهداشت فردی و خانوادگی و اجتماعی و تقویت سیستم ایمنی بدن و مبارزه راه 
درمان با ضد است و تشدید بیماری با  گوید یمحکمتی عقلی در طب  قاعده چراکهبه ضد است 

 :نمایم میلذا چند پیشنهاد را عرض  یشفی االمراض باضدادهاموافق، 
ا مطالعه فرمایید که در آن نامه پیشنهادهای کاربردی را خدمت بنده به وزیر بهداشت ر  نامه 1

 .یما داشتهمرقوم ایشان 
 سؤالباشد، از شما  شده ییشناساواکسن یا داروی کرونا  ها رسانهطبق اخبار  کنیم میفرض  3

مهلک هستیم و حتی در تولید ماسک و مواد  واقعهکه درون این  اکنون هم کنم می
کاربردی از این واکسن  استفاده سرعت به توانیم یمدچار مشکل هستیم آیا  کننده یضدعفون

میلیون نفر این واکسن را تهیه نماید؟ بدیهی است  14برای  تواند میبنماییم؟ آیا ظرفیت تولید ما 
تبلیغاتی دارد زیرا در قبل از  جنبهبنده این خبر تنها  یدهعقجواب منفی است، گذشته از اینکه به 

این هم خبر سیما از موفقیت پزشکان چینی در تولید داروی کرونا خبر داده بود ولی همچنان 
وضعیت بحرانی است، گذشته از اینکه طبق استاندارهای تولید دارو که از طرف وزارت بهداشت 

 احتیاج دارد. ها اینثبت یک دارو زمانی بیش از  پروسه شده تنظیم
 :نمایم میلذا بنده برای مهار این بیماری چند پیشنهاد 

که برنامه پیشگیری عمومی شده است، کار درمان را نیز عمومی نمایید، یعنی  گونه همان 1
مداوا نمایند این پیشنهاد فواید  ها خانهکه مردم بیماران را درون  یا رسانهآموزشی  یها برنامه

 :رابسیاری را به همراه خواهد داشت زی
 شاید بجایی برسیم که برای درمان بیماران فضای بیمارستانی نداشته باشیم. اوالا 

دلیل آن فضای  نماید یم یمارترببیمار را  ها یمارستانببنده حضور بیماران در  یدهعقبه  یاا ثان
و نبود امکانات مراقبتی الزم است، این بیماران تغذیه مناسب خود را احتیاج  ها یمارستانب آلوده

در این بیماری باید  مخصوصاا  که درحالیتمرکز بر روی دارو است  ها یمارستانبدر  معموالا دارند و 
لذا غذای غیر  باشند میغافل  کامالا غذا نیز جنبه دارویی داشته باشد که پزشکان از این امر 
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، این با فرضی است که ما قبول نماییم برای این بیماری دارویی برد یمدارو را از بین  یرتأث حکیمانه
 وجود دارد که چنین چیزی هم نیست.

شفاف پاسخ داده شود پروسه درمان این  صورت بهاساسی است که باید  سؤال ،سؤالاین 
 .گردد میچگونه است؟ چه اموری برای بیمار انجام  ها یمارستانببیماری در 
خودداری  ها یمارستانباز حضور در  االمکان یحت نمایم میه یبه ملت عزیز توص جا همین

از داروهای  تماماا ندارند،  بیماریدارویی برای مبارزه با این  حقیقتاا کادر درمانی  اوالا نمایند، 
ینکه برای این و استفاده از این داروها از روی ناچاری است نه ا نمایند یماستفاده  ویروس یآنت

صحیح بیماری راه  یصتشخ عدمباشند زیرا طب مولکولی غربی به علت  پیداکردهبیماری درمانی 
بیماری کرونا ندارد، لذا در درمان بیماری  مخصوصاا و  ها بیماریبرای  و اساسی درمان کارآمد

ما بیماری از نوع بیماری سرد و تر است و راه درمان آن استفاده از  ازنظر که درصورتیناتوان است 
گرم و خشک  های یدنینوشاز غذاها و  مخصوصاا تمامی اموری است که گرم و خشک باشد، 

ندارند و حتی اگر داروی مفیدی هم به بیمار بدهند  مسئلهچنین نگاهی به  ها یمارستانب که درحالی
بنده به وزیر  نامه نمایم میملت توصیه  تمامی به، بنده نمایند یمرا خنثی با تغذیه نامناسب اثر دارو 

 صورت بهاما  یما نمودهبهداشت را مطالعه نمایند که در آنجا راهکارهای درمانی خوبی را اشاره 
هر فرد بدون  یاا ثانبهداشتی را جدی بگیرند  های یهتوص اوالا : نمایم میملت عرض  تمامی بهاجمال 

شروع نماید خود را بیمار  اکنون همکه اینکه استرس به خود و اطرافیان وارد نمایند کار درمان را از 
و باکتری خاصیتا و تقویت سیستم دفاعی  یروسضدوفرض کرده و با تغذیه گرم و خشک مزاجا و 

کرونا مبتال شده است اگر فردی به  کنم می: توصیه ثالثاا خود را از این بیماری رهایی ببخشد، 
بیماری تشدید شود پس  شود میعجوالنه به بیمارستان مراجعه ننماید که در صورت مراجعه باعث 

کار درمان را در خانه انجام دهند درمان این شخص شامل این امور  کنم میچه باید کرد؟ توصیه 
 های یدنینوشاز غذاها و  3بهداشتی را رعایت نماید تا دیگران دچار بیماری نگردند  موارد 1است: 

 خوری یچاعسل روزانه سه قاشق و  دانه یاهس 9سرد پرهیز کنند هم مزاج و هم خود غذا گرم باشد 
سیب  آبروزانه یک لیوان  1روزانه یک قاشق اسفند ببلعند  9استفاده از قاسنی  0استفاده از زوفا  0

گیاهان  1نمک و عسل  یمول آبروزانه یک استکان  2شلغم و عسل  آبروزانه یک لیوان  2و عسل 
هلیله، مصطکی، شکر سرخ را به نسبت  3گرم و خشک مانند زنجبیل و فلفل و دارچین و نعناع 

در غذاها از سرکه استفاده  14 نمایندمصرف  خوری یچامساوی مخلوط نمایند و روزانه یک قاشق 
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که  یا اندازه بهند نروزانه چند بار ورزش ک 19ز سیر استفاده کند ا 13از پیاز استفاده کند  11کند 
 مرتبه یک روزانه 10ند و تمامی ریه از هوا پر شود و سموم از راه عرق از بدن خارج شود نعرق ک
 هدیه به امام سجاد ع بخوانید نجمسوره 

 و برکاته الله رحمت و علیکم سالموال
 شیخ علی بهرامی نیکوالمقدسة قم 
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 انفطار السماء 1555 قطره

شدن آسمان به سمت  دار شیب انفطار السماء) اسماء اللهیمتن طرح دوم 
 1 13.39 ساعت - 31.9.13 -تاریخ  و ایجاد چاله جوی در ایران(ایران 

 
در شمس، و سه شین در قمر،  شششکه دو روز از دخول قمر از عقرب گذشته، و  زمانی 782 

آسمان را َکند، و کندن به عدد کمتر از  توان میقرار دارید،  19رود به و  10و ابتدای  19در انتهای 
عقرب در جمعه  بعدازآن 14سنبله در دو هشت است، پس زمان سبع المثانی و شصت است، این 

شده، و سنبله عقرب را از سرما کشته و چه عجیب است  9هفت مانده است، و شش  1است، و 
ه، همه رحمت است، اما اگر  را نازل کند، برف، باد، تگرگ، آبکشته شدن عقرب از سرما، سرما  م 

 آب، پس از شود میاست در تشرین اول جاری  آبشش که  گونه اینآماده نباشند هالک شوند، و 
، آبرا خاموش کند، زمین پر  ها آتش آبشود،  آبتا تشرین  اول پر  یدکارکنشروع کنید، ایلول را 

سیراب، درختان شاد، حیوانات زیاد شوند، هوا پاکیزه شود، ابرها پایین آیند پس باید همه  ها یاچهدر 
پس زمانی که امضاء شد همه و همه در  ن ه ب ل اب اه ازل 782 :تعهد دهند و امضاء نمایند

 آب هرچقدرآن را دفن کنند تا عقرب درون خاک بمیرد، پس لوله از باال پر شود و  ها زمینهمه 
گذشته عقرب به بهار االول  13شین عقرب زمانی که از دو  9دارید را بردارید، اگر نکنید در  الزم

گشده و نیش آن  تر یقو عقرب با خاک و گرما  چراکهخشک شود  ها بدنزند و  ها یشن ، تر ینزهرآ

                                      

لوح توسط ایرانیان امضاء و دفن شود که در آن  31.1.1اجمال لوح این است که در تاریخ  0
باید  31ایران از خشکسالی نجات میابد و اال اگر این کار را نکنید از آبان  31.1.9صورت از تاریخ 

ی وحشتناک و زیاد در ایران باشید و این مصیبت عالوه بر اثرات خشکسالی ها زلزلهمنتظر 
یی پیش آمد، البته این هشدار را دوباره ها زلزلهدر ایران چه  31باشد، و شما نگاه کنید از آبان  یم

در ضمن یک فایل صوتی هشدار دادیم و از تاریخ  31.1.19در تاریخ  ها زلزلهقبل از شروع 
 ی مخوف و زیاد در ایران شروع شد.ها زلزله 31.1.31
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همان سنبله است، ایلول همان  آب پسکه در برج دو شین است را جاری نکردید،  آباز  چراکه
 ترازوست، تشرین اول همان عقرب است،

 به سلطان؟ ثبت الزمان، ظهر الزمان، کشف الزمان، و انا الرسول قبا ف اخ 
مبین، وضع الشیء فی احسن وجهه علی اتقن وجهه، اول آخر آخر اول ظاهر 

لله، و السالم علی ان شاء ا 9222ر  رف ح دق خ ب ف غ م بام م م م مباطن باطن ظاهر 
 -13.39ساعت  - 31.9.13 -من اتبع الهدی

این نوشته نقطه  - غیرعادیبه کل کشور از طریق  دوماهه رسانی آبتوضیح: طرح دو الهی 
 ش ه 31.1.1آنچه مشهود است اینکه فقط تا تاریخ  – شود میشود باطل  یادوز  کمیا ویرگولی و ... 

 بعدازآناین عمل را انجام داد و همه باید آمادگی داشته باشند و  توان می ق ه 91.13.1و 
فاقات عجیبی در باشیم ات نکرده عملاگر  31.1.1مگر اینکه یک سال صبر کرد و از  توان نمی

 2دکتر حسن روحانی آقایدر مقابل تلویزیون آنچه باید امضاء شود و ما در ، 0خورد یمرقم ایران 
 دهیم مینشان 

                                      

است را خودتا مرور کنید تا کمی از  33.3.3مروز که تا ا 31.1.1یی که از تاریخ ها اتفاق 0

: آلودگی هوا و تعطیلی مدارس، آشوب و فتنه بر اثر بنزین، آشوب اجماالا جریانات را متوجه شوید: 
، گرانی عجیب که سکه تا ها زلزلهها،  یسو فتنه بر اثر برخود موشک خودی با هواپیمای اوکراینی، 

ی مساجد و مدارس، آموزشکاهها و حتی مراکز تجاری و و قرنطینه میلیون رسید، کرونا، تطیل 1.9
شهری و خانگی و تعطیلی مدارس بر اثر کرونا، نفت قیمت منفی پیدا نمود، گرانی اجناس، دو 
کشور لبنان و عراق دچار آشوب شدند و دولت به مشکل برخورد نمود، هجوم ملخها به ایران، 

 تندباد و رعد و برق وحشتناک ...

باشد  یممهم حسن روحانی و ... نیست بلکه مسئولیت اجرایی انفطار السماء به عهده دولت  2
لذا همانطور که در وصیتنامه بنده هم آمده است انفطار به عهده دولت است و تا زمانی که 
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ان شاء  9222ر  رف ح دق خ ب ف غ م بام م م م م ن ه ب ل اب اه ازل ؟قبا ف اخ 782
 له، و السالم علی من اتبع الهدیال

 نتایج این لوح:
 ایجاد چاله جوی درون ایران 1
 سرد شدن پاییز و زمستان و خنکی بهار و تابستان 3
 کند میو دریای عمان و حتی خزر و ... به کل کشور انتقال پیدا  فارس خلیج آب 9
 و برف و تگرگ و ... بارانبدون انتظار بارش  ها ینزم در آبانتقال اختیاری و مورد نیاز  0
 آبی در حال اجرا های پروژهتعطیل شدن بیشتر  9
 و ... بعد از دو ماه ها تاالبو  ها یاچهدر  آباقدام به پر نمودن  3

 در ایران یترسالورود به  14
 شود نمیلوله و کانال کنده  11
 شود می آبسدهای تولید برق پر  13
 در ایران آبشدن  مصرف  دو  19
 زیرزمینی های سفرهپر شدن  10
و باید قوانین را  برد میرا ایران  آبکه اگر این کار را نکنیم  آبورود در عرصه صادرات  19

 است یرمعقولغامحاء کنیم که 
 در ایران آبپایین آمدن قیمت برق و  11
 از باال ها لولهپر شدن  12
 ن منفی طبیعی درون ایرانیو زیادشدن 11
 هارپ و انفجار یون منفی و ... نیست و.. 19

                                                                                            

توان انجام داد و لذا مسئول دولت باید قدم اصلی را  ینمدولت حرکت نکند انفطار کامل را 
 بردارد.
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 در عرض چند ماهایران  سالی خشکشدن  برطرف غیرعادیروش اول  1551 قطره
 22.2.97تاریخ نه شهر جنی  –

االرض و ما  الذی خلق االنس و الجن و مایری و ما ال یری، خلق ما فی الله بسم
 فوق االرض و ما تحت االرض وان تعدوا خلقه ال تحصی

خود موجوداتی آفریده که از که خداوند به علم و قدرت و حکمت نامحدود  دهم میشهادت 
گاهی یابد و از این مجرا به  خداوند های یدهآفر به بعضی از  روز روزبهید علمی بشر خارج و شا یرهدا آ

آن موجودات، موجودات غیبی مانند جن و مالئکه  ازجملهآورد،  ایمان ازپیش یشب خداوند متعال
، مسلمان و مکلف هستند، جنیان نیز مانند ما آدمیان دارای عقل و شعور هستند، آنان نیز باشد می

دارند، شرور و فاسق و فاجر دارند و گاها زندگی آنان با منافع ما آدمیان تعارض داشته و  غیرمسلمان
پرداخته و یکی از  مسئلهاز آنان متوجه ما گردد تا آنجا که در قرآن کریم به این  هایی یبآس بسا چه

باط آنان جن و ارت مسئلهمختلفی به  درآیاتده است، جن نام نهاده ش سورهقرآن به نام  یها سوره
کمتر پرداخته  مسئلهما به این  متأسفانهبا آدمیان پرداخته است مانند جریان سلیمان و شیطان و...

 بهره یب مسئلهموجب شده راه برای غیر اهل آن باز شود و ما نیز از فواید این  مسئلهو همین 
گزارش نمایم،  راستنیز  اکنون همشم دید و قلب راست حکم نمود و و چ -تمام -ایم یدهگرد

الهی بیرون و به حول و قوه خود  قوهمرا از حول و  یمگو دروغکنم  معبودا اگر در آنچه گزارش
که مرا از روی جهل انکار نماید اگر قابل  کس آنواگذار نما و اگر راست گفتم مرا حفظ نما و 

 تر یکنزده ما آن چیزی که از رگ گردن ب حق بههدایت نیست این دعا را در حقش مستجاب فرما 
غمناک بودم که زمان کردم و از گذر  آسمانی نگاه می های راهاست ان شاء الله، در زیر آسمان به 

 برطرفچندانی زمان را بدون هزینه و  سالی خشکایجاد کرد و ایران آسمانی را در  چاله توان می
آسیب  ینهزممتوجه ماست که  سالی خشکبال و چقدر خسارت از ق کند نمینمود ولی کسی توجه 

در انتظار ماست که خطر مرگ  سالی خشکبه دنیا و دین را فراهم آورده و چه خطراتی از قبال 
از چشم جاری شد، به زمین افتاد، در زیرزمین  آبمیلیونی ایرانیان گوشه کوچکی از آن است که 
بسیار تنگ  یا روزنهرد شدن از  گرفت مانند درد درد وارد شدم بدون آنکه زمین را کنده باشم، بدن

ه شدن درک  مانند دردی که مردگان از فشار قبر می و  کند میکشند مانند دردی که مورچه از ل 
ناخن و این درد تا چند روز با من بود و خواب را از چشمانم ربوده  وی من درد گرفت حتی مجا همه
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برای کسی که  دیدنی استنچه بود و صدای آه من بلند بود، موجوداتی عجیب دیدم، وصف آ
از  تر سختبسیار سخت است، و  ام یدهدا کردن کلمات برای وصف آنچه ندیده سخت است، پید

با اشکال عجیب و  تودرتوشهر بزرگ و مخوف و  ، ُنهکنم میکه توصیف  چیزی استآن تصور 
نبیند باور نکند و آنکه  یتاکسکه  کنند میزندگی  ها آنکه جنیان در ایران در زیرزمین  درپیچ یچپ

شب در آنجا  یمهنکنواخت اما پرتالطم، اما در ببیند نتواند بیان کند، آنجا نه شبی بود و نه روزی ی
راه تغییر کرده بود،  کردی میراه ادامه داشت، وقتی مسیر رفته را نگاه  رفتی میوارد شدم، هر چه 

در حال  ها زمین سرعت به، پس کنند میما را خشک  های زمینایشان آنان برای گسترش شهره
 سالی خشکخشک شدن و شهرهای جنیان در حال گسترش است، آبادانی شهرهای آنان و 

ما مانند دو کفه ترازوست که به یکدیگر بستگی دارد، جنیان برای زندگی و زادوولد به  های زمین
تمام  اند تالش، لذا در کنندرا خشک  ها زمینتمام  سرعت بهشهرهای جدید احتیاج دارند پس 

های آنان متنوع و مخوف  امپراتوری را تشکیل دهند، شکل ترین بزرگرا خشک کرده و  ها زمین
هستند، بوی بسیار زننده،  یدست کف اندازه بهها و بعضی  ها و اقیانوس است بعضی به بزرگی کوه

که  هایی رنگسیاه،  رنگ بعضی سفید و قرمز و زرد و های آنان نیز متنوع است بعضی بی رنگ
 یبعضدر بدن مار، انسان بعضی سر  دهندتغییر شکل  سرعت به، آنان ام یدهندرا  ها رنگآن  نمونه

بدن درخت و سر جماد بعضی بدن بدون سر، هر شکل زیبا و زشت و مخوفی در آنجا بود باالتر 
مانند آتش بلکه آتش بودند ولی  شدند میدر شکلی جدید ظاهر  هرلحظهدر ذهن ما بیاید،  ازآنچه

بعد به درخشندگی خورشید، بزرگ آنان از سوراخی بسیار کوچک رد  ای لحظهسرد، تاریک اما 
 دائماا ، کردند یمو از باال دفع  خورند میپایین شد، از  و کوچک آنان از سوراخ بزرگ رد نمی شد می

 یا مجسمهست و عریان مانند م همه و بدون خستگی، وقفه یبدر حال خوردن و جماع و رقص 
که باطن آن دیده شود خوردن جماع و جماع تولد بود، با هر آنچه نزدیکشان بود جماع  ای شیشه

شدن  یکی آنانعقدی خوانده شود، مادر با پسر و دختر با پدر، جماع  یغهص، بدون آنکه کردند می
بود، قانون و نظمی در نظر من نبود، هر که قوت بیشتر داشت  باهمدو یا چند نر یا چند نر و ماده 

مذکر و  سرعت به مؤنث، زیبای آنان به زشت و کوچک آنان به بزرگ رغبت داشت، شد میحاکم 
و مذکر وجود نداشت جز اینکه یکی بر دیگری  مؤنث، معیاری برای شد می مؤنث سرعت بهمذکر 

و صدها  مرد میو مادر قبل از زاییدن  شد میه از نر زاییده ، مادنمود میقبول  یکی آنو  شد میوارد 
، نمودند می طلب جفتو نعره بلند کرده و  شدند میمیامد بچه در چشم بر هم زدنی بالغ  به دنیابچه 
همان چشم  ها آن، گوش دیدند میدر حال خوردن و بلعیدن، چشم نداشتند اما از همه طرف  دائماا 

که به غرور  فهمیدی میاما  اند کردهکه پشت به تو  کردی میان گوش بود، گم دهان همانو 
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، اشرار آنان تر کوچک شدی میو اگر نزدیک  شدند می تر بزرگ شدی می، اگر دور کنند مینگاهت 
اثر و بدون آنکه  کردند یمهای مرموز  مردمان را دچار مرگبرای تفریح بر روی زمین آمده و 

کته کرده، شاید علت سکته همان باشد، در آنجا  سرعت بهباشد مرگی مانند کسی که  یا نشانه س 
ها آنان هستند، مردگان جنیان بر روی زمین  همه جنیان شر بودند، پس علت بسیاری از مرگ

دچار  و آدمیان را شدند یمو در بدن آدمیان وارد  نمود یمافکنده شده و باد اجساد آنان را پراکنده 
 ،جنیان هستندنیز  ها بیماریجسمی و روحی، پس علت بسیاری از  های بیماری، کردند یمی بیمار 

 خانهراه دارد، اگر بدون سالح بر که ثروت بسیاری را به هم اند کردههای بسیاری ذخیره  آنان گنج
با ما شده و هالکمان گردانند، آنان به جماع  یها بدنای آنان وارد  آنان وارد شویم بدون اثر و نشانه

است اما  بخش لذتو جماع با آدمیان برای آنان  آبرغبت دارند مگر جماع با  کس همهو  یزچ همه
قبل از اینکه کامی دهند کام گیرند و هالک کنند، کالم آنان نامفهوم اما آنچه فهمیدم شهرهای 

بلیس، شبلیس، وبلی آنان به این نام تان، شتان، وتان، غتان،هاست ج  ، جار سل، غبلیس، ج 
و آنان تنها موجودات زنده آن شهرها هستند، این شهرها در اکثر  یزرع لمشهرهای آنان خشک و 

کشوری واحد با فرمانروایی واحد باشد. اراده دارم دوباره  درمجموع، به گمانم باشد مینقاط دنیا 
عجایب  یمفروروشوم، به گمانم هر چه بیشتر در زمین طلب کرده و بار دیگر در شهرهای آنان وارد 

 اند شدهاما به سطح زمین بسیار نزدیک بیشتری از آنان بدانیم، شهرهای آنان در اعماق زمین بود 
 محل زندگی را به روی زمین بکشانند، بسا چهو  آیند یمجایی که حتی گاها به روی زمین تا 

آنان عجیب و  های راهمحکم،  ییها دروازهمحکم با  و، بزرگ درپیچ یچپ یوستهپ هم به شهرهایی
و عاقبت او هالکت است، به گمانم  که کسی که در آنجا وارد شود توان بازگشت ندارد یزاسرارآم

گاه هستند حتی جنیان نیز از اسرار شهرهای خود  جدی داریم  ارادهمگر تعداد کمی، اگر ناآ
زمان  یکشود باید همه باهم در  برطرفایران از شده و مفاسد جنیان  برطرف سالی خشک
 وح مقدس را به همراه داشته باشیمو این ل یمبازکنهای آنان را  دروازه

و باید تمام مردم برای مقابله با آنان آماده باشند که  (شود میوارد  بعداا اینجا شکلی وجود دارد که )
اگر نباشند ممکن است اشرار آنان به ما آسیب برسانند و قبل از آنکه آنان بر روی زمین بیایند 

کوچ کرده و از ایران از  یآرام بهجاری نماییم تا آنان  آب ها دروازههای آنان از تمام  در خانه یآرام به
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شده جنیان مهاجرت کرده و  جاریایران به زیرزمین  آبند در این صورت سرزمین ما خارج شو
را  زیرزمینی یها سفرهو  ها چاهها و  دریاچه شده جاری آبتوانیم با  ، میشود برطرف سالی خشک
جسمی و روحی کم  های بیمارینماییم،  مصرف  سانده و دو ر  ها زمینرا به  آبنماییم و  آبنیز پر 

روحی از بین رود و میزان مرگ نیز کم  های یشانیپر شده و نشاط به جامعه برگردد و بسیاری از 
نیست، در  یانب قابلزمان شود، که البته مرگ دست خداست و فواید بسیاری که در این اندک 

بی که برای است، بهترین آ آبانتقال  های راهمحکم جنیان برای ما بهترین  یها خانهحقیقت 
ان است، برای  آبدر شهرهای جنیان وجود دارد  واردکردن ه دیگر جنیان ک یها دروازهدریای ُعم 

جاری  آباندیشید ولی وقتی جنیان کوچ کردند تنها از دریای عمان  یا چارهاز دریا بسیار دورند باید 
 شیرین دروازه وجود دارد، ها آنو البته شهرهای آنان به هم متصل است و تنها در بین  شود می

سازی باید در ابتدا انجام شود تا اکوسیستم زمین مشکلی پیدا نکند، بعد از نقل این جریان جناب 
مهم است  آنچه ،دهیم میشیرین سازی را ما انجام  215مهندس هاشمی طبا قول دادند آقای

البته الگوی  را پیدا نمود، آنان یها دروازهمحل دقیق  توان میما هم قول دادیم که  و انتقال است،
که  است یضرور ایم نیز موجود است، این نکته  آورده به دستشیرین سازی را که از طریق توسل 

ای از خانه آنان  ذره آبمحکم است که حتی اگر شیرین سازی هم نکنیم  قدر آنهای جنیان  خانه
ولی اگر در ابتدا شیرین سازی انجام  کند نمیو اکوسیستم را خراب  شود نمیبه اطراف زمین جاری 

و  گرددو کار معکوس  شوداگر همه باهم این کار را نکنند در بین ما جنگ  شود بهتر است،
خشک و ایران یکدیگر افتاده تا جایی که جنیان بر تمامی مردم غلبه نمایند و  جانایرانیان به 

و قطب اقتصاد  آبگو ما را به مرز صادرات شاءالله، این ال توانیم به لطف خدا ان یزرع شود و می لم
حاصلخیز خارج  های زمینتوانیم جنیان سایر کشورها را نیز از  دنیا تبدیل کرده و با این الگو می

تبدیل  سالی خشکا به قطب  قدرت  مبارزه با َاَبر بحران  جهانی مبارزه بایران کنیم و در اینجا 
دار  اسالم  ناب طرف آندار آن ایرانی آید که پرچم دید میتحوالت عظیمی در جهان پ ینهزمو  شود می

اشرار آنان در حال نابودی خاک و ملت  حقیقتاا عام نماییم، اما  خواهیم جنیان را قتل هستند. ما نمی
حاصلخیز کوچ دهیم، سود  های زمینآنان را از  یمدار  حقما و سایر کشورها هستند، پس ما 

لذا بعد از  باشد میهای مادی و دنیاپرست در گروی گسترش شهرهای جنیان  گروهی از انسان
اعالم  عمومی  این مطلب آنان با ما مبارزه خواهند نمود که البته در برابر سیل عظیم ملت راه بجایی 

 216و از سلیمان قرآنی و حقیقی جن را خواند سورهبرای پیروزی بر جنیان باید  نخواهند برد. پس
الگو گرفت و با توکل و صبر و تالش بر آنان غلبه پیدا نمود و باید از جنیان آبی را نیز استفاده کرد 
که آن بحثی جدا دارد، بله جنیان آبی دشمن جنیان خاکی هستند که تقویت آنان ما را در پیروزی 
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ین شهرها را در صورت فراهم بودن شرایط . اذن داده شد دوبار انماید مییاری  سالی خشکبر 
بار آن برای تمامی ایرانیان است، خوف آن دارم که قبل  بار یکنشان دهم تا همگان باور نمایند که 

از ما  سوز خانمانیهود دست بکار شده و در این جنگ  آبو انتقال  سالی خشکاز ما با الگوی 
باشد، زمانی طوالنی در آنجا  شده هدایتبعید نیست این جریان توسط یهود  چراکهپیشی گیرد 

بیش نگذشته بود، جسم خود را بر روی زمین دیدم  یا لحظهبودم اما وقتی برگشتم در اینجا چند 
، بدن از شدت عرق خیس الحی القیوم گفت میو مدام  کند میکه در سجده است و استغفار 

کرده باشد آن لحظه از خود بیخود بودم، به خود آمدم پس ترسیدم که  شده بود مانند کسی که شنا
نترسیده بوده، بار دیگر نیز چنین شد اما ذکر را رها  کاش یکه اروح از بدن کامل منقطع شود 

کردم و دیگر آن جریان تکرار نشد پس فهمیدم چقدر از توحید دور و ترسانم که از انقطاع روح از 
که  کس آن ، پس خدایا ما را یاری کن تا بر ترس خود غلبه نماییم،ترسم میگر رود به عالم دیو بدن 

وصف جنیان و آن شهرها برای  چراکهرا تصور کرده دورتر از دیگران است  ام گفتهگمان ُبرد آنچه 
و نه  داند میبچه نه کالمی  که درحالیدیگران مانند وصف دنیا برای بچه در شکم مادر است 

خود را ظاهر گردانده نه  جهل تصدیق کند و اگر انکار نماید تواند نمیچیزی را  تصوری دارد، پس
که معیار عقل دارد احتمال  کس آناینکه چیزی را باطل کرده باشد، آنکه دیده تصدیق نماید، 

دهد، خوشا به حال این دو گروه، آنکه انکار کند حالش معلوم است و احتیاجی به بیان ندارد، پس 
 زودی بهاو، او  به حالعالم که سعادتمند است، و جاهل بسیط که خوشا گروه هستند سه  ها انسان

میدانم و عالم را نفی کرده او  گوید میلی و  داند نمیعالم شود، و جاهل مرکب که صد آه بر او که 
خود و دیگران را منحرف کند پس خدایا ما را از جهل مرکب و بسیط نجات ده و به علم و حق و 

 برسان. الیقین ینع
عقل را از این مطلب اهل فهم و  توانید میاین متن محرمانه بوده و از نشر آن پرهیز نمایید ولی 

گاه نمایید برای بنده حاصل شد ولی بنا به دالیلی در این تاریخ آن  31این جریان در اردیبهشت  .آ
، ام ننمودهه نگارش و گزارش آن جریان مطالب شفاهی اقدام ب به غیر تاکنونوقایع را نوشته و 

ا امهات بیان شد بوده است ام ازآنچهو جریانات بسیار بیش  ام داده ازدستآن حاالت را  اکنون هم
مسئولین جدی گرفته و همکاری نمایند با  که درصورتی دارم میاعالم  .ام نوشتهمطلب آن است که 

به را  ها قدرتدوباره آن علوم و  سالی خشکشدن  برطرفتوسل و اعمال شرعی حاضرم برای 
شده و مفاسد  برطرف سالی خشکآوریم تا  به دستورودی را  یها دروازهآورده و محل دقیق  دست



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 572

 

 

نگاشتم که اثبات شد پریشانی ذهن ندارم و زمان برطرف شود این مطالب را در این ایران جنیان از 
ذهن،  در سالمت بوده و یا در پریشانی   ام یدهدکه آیا آنچه  ام نمودهو بارها امتحان  گویم نمیهذیان 

در صورت  توانم میرحمانی بوده و نه شیطانی و دلیل آن این است که  ای یدهد ام یدهرس یقین بهکه 
 31.1.32 شیخ علی بهرامی نیکوالمقدسة قم فراهم شدن شرایط آن مطالب را نشان دهم. 

 مؤلف های کتاب ترین مهمفهرست 

 شیعی قرآن ِی  ترجمه 1
یک گروه تشکیل  توانم میو اگر هزینه داشته باشم  ام نمودهشیعی  ی   ترجمهقرآن را  94جزء 

کشد، این ترجمه  ماه طول می 1شیعی نمایم، که طبق برآورد بنده  ی   ترجمهدهم و تمامی  قرآن را 
با توجه به روایات و مصداق شناسی  بطن آیات تنظیم گردیده است، و قاری  آن با خواندن  ترجمه 

های مهم و سخت  هر آیه در باالی  آیات، لغت ی   ترجمهغیراز  نماید، به اسالم  حقیقی را کشف می
مقابل خالصه و اصل و اساس بعضی از معارف آیات  ی   صفحهاست و در شده  همان لغت ترجمه

است، اگر بتوانم این ترجمه را تکمیل نمایم  ذکرشدهآیات نیز  ترجمهشده است و دلیل  توضیح داده
 که بسیار موجز اصل  باطن آیات بیان گردیده است. باشد میکتابی بین ترجمه و تفسیر 
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بیت ع بحث نموده و نهایت معرفتی که در رابطه  ب از مقامات نورانی و معرفتی اهلدر این کتا
، دالیل ما در این کتاب قرآن و دارم میرا مرقوم  ام آوردهبیت ع با دالیل عقل و نقل به دست  با اهل

آنان  موردقبوللذا در این کتاب برای هر طایفه از اهل عقل و نقل دلیلی که  باشد میروایت و عقل 
دقیق و جدید از آیات قرآن و بعضی از زیارات  ترجمهو با توجه به آن دالیل  یما نمودهاست را ذکر 
انتشار  آن  ی   اجازهمؤلف حق نشر را از خود ساقط نمود و  یما نمودهکبیره را ذکر  جامعهمانند زیارت 

کسی که کتاب را نشر دهد،  ، رحمت بهام نمودهرا به عموم دادم، این کتاب را در چهل نقطه تنظیم 
ترجمه کند برای دیگران بخواند و توضیح دهد و حتی ردیه بر این کتاب بنویسد و از رحمت خدا دور 
باشد کسی که کتاب را تحریف کند و قسمتی از کتاب را بدون توجه به مطالب دیگر نقد نماید و 

 دروغ و گزاف نسبت دهد.
 پنهان ِی  جاده 3
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به دنبال حل مشکالت و رسیدن به ایران  ی   جامعهو اقشار مختلف  زمانی که دیدم طوایف
هستند به  توجه یبو به کتاب هزار و یک قطره ... دانند نمیاقتدار هستند اما راهکار اصلی را  ی   قله

تمامی  اندیشمندان  هر حوزه اعم از فرهنگ و سیاست و اقتصاد و مذهبی و  تادنبال این شدم 
است که  تصور قابلیرمذهبی و ... را به این نقطه از اندیشه برسانم که آن اهداف تنها زمانی غ
را مالک و جعلنا من الماء کل شیء حی  یهآمهیا شود، لذا ایران  ی   جامعهیرساخت  اصلی  ز 

مطرح نمودم و مباحث اقتصادی، فرهنگی،  سالی خشکو  آبقرارداده و با توجه به این آیه مبحث  
ردی و خانواده و اجتماعی و امنیتی و سیاست خارجی و ... را با توجه به این آیه بحث نمودم، ف

که برای رسیدن به اهداف بلندش  رسد میاین کتاب از هر قشری که باشد به این نتیجه  ی   خواننده
تاری و شود، این کتاب آماده است و تنها باید ویراس برطرفایران در  سالی خشک مسئلهابتدا باید 

و نقد راهکاری  موجود بحثی  سالی خشکشدن  برطرفتنظیم گردد، در این کتاب از راهکارهای  
 که امثال  این مطالب در کتاب هراز و یک قطره ... بحث شده است. ام نکرده
 
 دادند یماگر گوش  4

حل نمایم  ام کردهتوصیف  که چنان آنرا  سالی خشکحیات  مادیم نتوانم مشکل زمان اگر در 
از  سالی خشکشدن  برطرفگیرد،  یماین کتاب بعد از مرگ یا شهادت بنده در دسترس عموم قرار 

برسد که در هر نقطه از آن ُپتانسیل کشاورزی و  یا نقطهبه ایران منظر بنده یعنی اینکه 
 ی   زمهال که  آبیراز غ بهی وجود داشته باشد، در این کتاب از بیست امر دیگر وزندگ وساز ساخت

است، اگر به کالم ما  آبویک امر  یستبولی اولین آن  ام نمودهرسیدن به این نقطه است صحبت 
آن بیست امر نیز َابتر خواهد  آبو بدون  گردد میآن امور نیز بیان  ی   یهبقگوش دهند  آبدر مورد 

 بود.
 
 شش رساله 5

ای اجتماعی  نامه یتوصرا برطرف نمایم  سالی خشکحیات  مادیم نتوانم مشکل زمان اگر در 
و از موضع  ام نموده تأکید آب مسئله، و در آنجا باز به شود میدارم که در هنگام دفن بنده قرائت 

نمایم لذا  برطرفکه مشکل را  رادارمآمادگی این  بازهم ام نمودهاعالم  آنجاو در  ام نمودهخود دفاع 
ی جمعی ها رسانهمتن نامه باید در  سالی خشکنمودن  برطرفدر صورت آمادگی نظام برای 
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پنجم و در  ی   نامهتا  گونه همینو  شود میدوم در اختیار قرارداده  نامهاول  نامهخوانده شود، بعد از 
و تمامی مردم  گردد میدر کتاب هزار و یک قطره انجام  شده دادهششم شهود جمعی وعده  ی   نامه

رقم ایران در  سالی خشکنمایند و شروع پایان  یمر و یک قطره کتاب هزا 1444 قطرهیقین به 
 1444 قطرهششم شهود  جمعی  ی   نامهپنهان است و  ی   جادهاز کتاب  یا خالصه ها نامهخورد،  یم

در دست افراد  ها نامه، مجموع باشد میدادند  یمکتاب هزار و یک قطره و کلید کتاب  اگر گوش 
لذا حتی اگر  باشد نمیبردار زمان  ها نامهیک از دیگری خبر ندارد و قوت این  یچهمختلف است و 

 قوت علمی مطالب بر جای خود ثابت است. بازهمصدها سال هم بگذرد 
 
 الواح 2

حیات در نزد زمان ، این کتاب تا بردارنداز طلسمات شرعی که آثار خاصی را در  یا مجموعه
، و این کتاب در دست عموم قرار شود میاز علماء ربانی سپرده به دست یکی  بعدازآنبنده است و 

از کتاب هزار و  1441 قطرهو  یما نمودهگیرد، در این کتاب از بطالن سحر و دفع جن نیز بحث  ینم
 .باشد مینیز در این کتاب  قطره یک

 ابابیل 7
و اعمال شرعی جهت برخورد معنوی با ظالمین  از دعاها و ختومات و الواح و اذکار یا مجموعه

مانند دعای سیفی، طمطام، حرز یمانی، دعای قاموس، جوشن صغیر، دعای مباهله، دعای 
، این کتاب همانند باشد میمجادله و ق..  وفیل و تبت  یها سورهَسَحر، ختم اسامی جاللی، ختم 

 .شود میکتاب الواح به دست یکی از علماء سپرده 
 
 تاب مقدسنقد ک 8

یس نو دست صورت به اکنون همکه  ام داشتهاز مباحثی که پیرامون مسیحیت  یا مجموعه
ت کتاب مقدس و تناقضات کتاب مقدس، باشد می  یها نسخه، در این کتاب از تثلیث و َسَندیَّ

مختلف انجیل، انجیل بارنابا، مکاشفات یوحنا، نقش پولس در مسیحیت، احکام عهد عتیق و 
تفسیری   ترجمهی کتاب مقدس، تفاوت ها بشارتاحکام در تورات و انجیل و قرآن،  یسهامقجدید و 

 .ام نمودهو ... بحث  ها ترجمهکتاب  مقدس با سایر 
 شافی 9

، باشد میمطالب نیز موجود  یها نوشتهو  ام داشتهسخنرانی پیرامون مباحث طبی  14 تاکنون
یه، مزاج سن، ها مزاجپیرامون معرفی  شده مطرحمباحث  بل  ی بلغم، سودا، دم، صفرا، ریح، مزاج ج 



 575 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

چهار  ی عارضی، قواعد کلی برای فهم مزاج هر یک از اشیاء مادی و ...ها مزاجمزاج بیماری، 
و ده بیماری عمده  ام نمودهگردد را بحث  یبرم ها آنبه  ها بیماریی مابقیباا تقر عدم تعادل مزاج که 

، فشارخونمانند: سردی، غلظت خون، قند خون،  شوند مییگری بسیار د های بیماریکه باعث 
به تعادل، انسان سودا و بلغم و دم و صفرا است و درمان بازگشت  غلبههایی که ناشی از  یماریب

 توصیه برای هر مزاج و هر سن و ...
 بادیه 15

مناظرات بنده با افرادی  شدهمتفرقه مانند نقد سید حسن آقامیری، پیاده  یها نوشته مجموعه
مانند اتاق  ام داشته تاکنونمتفرقه که  یها نوشتهمانند اللهیاری، عباس فتحیه، سوشیانس و ... و 

 تاکنونیی که ها طرحجهانی با داعش، دجالواره، بررسی داعش از درون، و  مبارزه، مسئلهفکر حل 
 .... ام دادهارائه 

نچه عیان است بنده قبل از اینکه نویسنده باشم دیگری نیز موجود است اما آ یها نوشته
تا مرا در  خواهم مییت ع کمک ب اهلو از خدا و  ام شدهنوشتن مطالب  وارد تازهو  ام بودهسخنران 

بیگ بنگ از  ی   یهنظر یف نمایم َردِّ تألیی که در نظر دارم ها کتاباین راه یاری فرمایند، یکی از 
 .باشد میمنظر عقل 

رَ  11
َ

 غُت ِاذا ف
 نمودم. آبکه برای رساندن مبحث  ییها تالشمجموعه 

t یتساتوانند به  یمخواهند  یمبنده را  شده یانبعزیزانی که مبحث  vshi a.com مراجعه 
، عزیزانی هم که باشد میپانصد سخنرانی در مباحث مختلف در آنجا  و فرمایند و که تقریباا هزار

های مختلف فعالیت دارند آرشیو دوازده هزار سخنرانی به  دارند و به زبان ای ماهواره های شبکه
کابلی و محلی  های شبکهو یا  ای ماهواره های شبکهتوانند در  که می باشد میهفده زبان موجود 

هزار سخنرانی باکیفیت اینترنتی در سایت ذکرشده موجود است  استفاده نمایند البته این دوازده
 43933929390توانید با این شماره تماس حاصل فرمایید  ا بنده میبرای ارتباط ب
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 با سید علی نجفی آشنا شدم 1379ل از سا شده نوشته

 برای مبارزه با مواد مخدر ایرانشهر رفتم 1923در سال 

 با این افراد ارتباط دارم: شده نوشته

                                      
 ایراد گردیده است. 1939زدید از مجموعه تی وی شیعه بوده که در سال این متن سخنرانی پیاده شده ... در با 0



 585 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 586

 

 



 587 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 588

 

 



 589 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 591

 

 

 ی و روش مبارزه سردار سلیمانی، کامل نیامدهبحث سردار سلیمان
 

 

 ی / نیو داعش/ داعش جدید در منطقهاکوسیستم های جنگپیدایش داعش با الگوی جدید/ 



 590 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

 

 ...را در دانشگاه  6565در متن گزارش بعید دانسته شده که بنده طرح آنتی طرز فتنه 
 بحث کرده باشم،

 

 

 دعا راه از و است بهتر شود حل غیرعادی های راه از امور کرد اعالم صراحتوی با 
 :شود می حل

                                      
 ام نمودهمتن طوالنی بوده لذا آن را حذف  0
 ام نمودهمتن طوالنی بوده لذا آن را حذف  2

 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 592

 

 

 برج دو اعالم نمودم به ...

 :سالی خشکآمده است که سه روش بنده برای مبارزه با در متن گزارش 

 بنده سه مبحث دارم
 

 

 

 :اسماء اللهیمتن طرح دوم  -1444



 591 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 591

 

 



 595 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 596

 

 



 597 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 598

 

 

31.1.32-43133111442-
 این مطلب مطالبه رهبر انقالب است: ام گفتهاست که من  شده نوشتهدر متن 

mailto:96.6.27-09192166007-@hodhodbashid


 599 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

خزائن مرحوم نراقی انجام خواهم داد، با  یقطر این کار را از  ام گفتهمن  شده نوشته
 کمک اسماء الله.

 :فهمند ینمچه کنم که دیگران  ام یدهفهممشکل را  ام گفته شده نوشته
 

 

 

 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 611

 

 



 610 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

 ؟دهید ینمچرا این کار را خودتان انجام 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 612

 

 

 

 کند؟تأیید  شمارا جمهور رئیسچرا اصرار دارید 
 

آمده است و حدود  به وجودابع آبی ندر کشور به دلیل عدم مدیریت م آبی کممشکل 
، روش آبیاری غرق آبی شود میمصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف  آب% 96

 شده است. ها یاچهدر و  ها رودخانهموجب خشک شدن 
 

 



 611 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 611

 

 

 چه لزومی دارد چاله هوایی ایجاد کنیم؟
 

 

 شما چه تخصصی دارید؟
 

 



 615 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 616

 

 

 

 

 

 

 

سال گذشته مربوط به عدم مدیریت و اوضاع  155و قحطی ایران در  سالی خشک
 جهانی بوده است؟ های جنگسیاسی و تبعات 

 



 617 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 618

 

 



 619 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 601

 

 



 600 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 602

 

 

عرفا و مشاهیر نداشتیم چرا به این روش شما و یا استفاده از کتاب زمان مگر ما در آن 
 نشده است؟ یا اشارهخزائن هیچ 



 601 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

 

  

 

 



 1به کمک اسماء الله در عرض چند ماه ج  یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و  ........ 601

 

 

 

این فهم کجاست؟ این چه نوع استداللی  منشأیعنی چه؟  فهمم یماینکه میگویید من 
سنگ روی سنگ بند  فهمم یم؟ هر کس بیاید بگوید من کنید یماست که مطرح 

 ؟شود نمی
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اگر حرف شما صحیح باشد باید هدف مهمی برای کشورهای غربی باشید؟ بله من 
 هدف ترور هستم.

 

 دارد؟با مسئولین چه معنایی  ینگار  نامه همه این
 

 علماء  های حرفچرا 
ً
 ؟کنید یمخودتان تأیید برداشت به  ... الله آیت مخصوصا

 

 

 

چرا در فضای مجازی از لباس روحانیت برای پیشبرد اهداف خودتان استفاده 
 ؟کنید یم
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گوش نخواهد داد، اگر روند بررسی ادعاهای شما رنگ  به شما ...هیچ کجا مانند 
 قضایی به خود بگیرد رویه چیز دیگری خواهد شد.

 

باید چنین ادعای به این مهمی را  سازی یلمفکار فرهنگی،  باسابقهچرا یک طلبه 
 انجام دهد؟

 

 ؟یدا شدهو باعث وهن روحانیت شیعه  یدا قرارگرفتهمورد تمسخر 
 

 

 

عرفا میگویند امور باید از راه طبیعی انجام گیرد و خدا ابا دارد که امور از راه 
 انجام گیرد؟ غیرطبیعی

 

 

 د؟جاندر قابل امور طبیعی گن توان میرا چگونه  افتد یمسیل را ایران با اسماء الله در 
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 عالقه دارید؟ غیرطبیعییا ادعای معجزه و کرامت دارید و یا اینکه به امور 
 

ناراحت  اند زدهبه دلیل ادعاهایتان انگ اعتیاد به شیشه و تریاک به یک روحانی 
 نیستید؟
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 ؟کنند میتأیید  شماراکدام نهاد علمی و قانونی در کشور نظرات 
 

 

 ؟گرفتید یماز اعالن خصوصی خودت  ای یجهنتبهتر نبود قبل از اعالن عمومی ابتدا 
 

 

 .... بوده ثمر یبشما  های یتفعالچون 
 

 

 

 

 ؟شود مینیستم مشکالت زیادی گریبان گیر کشور  ینب خوشعملکرد دولت 
 

 .برگردانمرا  92.2.2 توانم می خواهند یماگر  آبدر مورد 
 

 کیفیت محصوالت قلمی و تصویری بسیار پایین بوده و ساختار فنی ندارد؟
 

 در هر زمینه از توانایی سطحی برخوردار است
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امبرده مورد الهام برخی از بیانات در خصوص فهم شخصی به نحوی است که گویی ن
 و خود وی در این امر دخیل نیست. گیرد یمو عنایت قرار 

 

 جریان حمله داعش به ایران
 

 .فهمم یمچرا میگویم من 
 

. 

حاوی علوم غریبه بود این در حالی است که  فارس خلیج آباوراد برای انتقال 
استفاده از علوم غریبه را رد کرده و مدعی بود من همه ادعاهای خود را از طریق دعا 

آن شامل  یها شاخهد الزم به ذکر است که علوم غریبه با توجه به ر پیش خواهم ب
 و در بین اساتید این علم امری بعید نیست. گردد مینزدیک هم  یندهآ بینی پیش
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 ادامهبودن ادعاهای نامبرده و اصرار بر  غیرعقالنیبودن و  یزتمسخرآمبا توجه به 
نسبت به حوزه و عدم پاسخگویی نهاد حوزه نسبت  ینامناسبتبعات  رود میفعالیت انتظار 

 به این مطلب ایجاد گردد.
 

 

 

 بحث اجنه و ذکر و توانایی آنان
 

 هر کس ظرفیت مطالب مربوط به اجنه را ندارد از کانال خارج شود دهد یمتذکر 
 

 عنوان بهبود استفاده از علوم غریبه و مطرح کردن خود  شده بینی یشپ همچنان که
در سطح  العاده خارقبا استفاده از ظرفیت اجنه نسبت به اقدامات  تواند میفردی که 

 است. قرارگرفتهستور کار وی اقدام کند در دایران 
 

 

به  آبنامبرده قصد دارد طبق ادعایش از توانایی جسمی و خاص اجنه جهت انتقال 
 استفاده کند. ها یالبسو همچنین ساخت سدها و مدیریت ایران مرکز و شمال 

 

 .... آقایدیدار با 
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 .... آقایاز تقریرات علماء، با  سوءاستفاده
 

 محصوالت ضعیف عمار المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
 

 

 

 

 یزتمسخرآم ای یقهدق 35فیلم 
 

 

و قحطی  سالی خشک، آبی کممختلفی در خصوص  های متننامبرده در اقدامی دیگر 
 مدرسین و مراجع اقدام کرده استآن توسط اعضای جامعه تأیید به  نسبتو  کرده یهته

 

اقدامات و تأیید توسط برخی از بزرگان را ایران در  آبی کموجود تأیید بهرامی  آقای
 ادعاهایش دانسته و نسبت به نشر آن اقدام کرده است
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و مشاهدات صورت گرفته از نحوه رفتار، چینش مطالب و  شده انجامبا توجه به دیدار 
 مسلک عارف، نیاز شدید به توجه، نیازمندی اقتصادی، خود را ییگو پراکندهسخن گفتن، 

ارگانهای تبلیغی به ... و نامبرده پس از قطع تماس از  رسد مینشان دادن و ... به نظر 
و با مطرح کردن چنین ادعایی قصد بازگشت به صحنه را دارد، با توجه  شده راندهحاشیه 

 یآسان به توان ینمبهرامی  آقایحرکات و ادعاهای  یترؤو  شده انجامبه مصاحبه 
حرکات و ادعاهای وی را ناشی از اختالل مشاعر وی دانست، بلکه  چنین ینا

د نبودن در امور علمی، در تحصیل، هدفمن برنامگی یب، ها رشتهدر همه  نگری یسطح
میلیون  365کوتاه و بدهی زمان  مدتمشهور بودن در عرصه فرهنگ و به حاشیه رفتن در 

با توجه  درهرصورتتوسط وی بیان کرد.  شده مطرحاز علل ادعاهای  توان میتومانی را 
به تبعات منفی ادعاهای نامبرده نسبت به حوزه و روحانیت و تمسخر اقدامات و 

به وی در  شده ارائهنبودن تذکرات  مؤثروی در فضای مجازی و به دلیل  یها یتفعال
 با وی انجام شود. یا بازدارندهجلسه توجیهی الزم است برخورد 
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 یرتأثناخودآگاه وی  ( درتروما درصحنهدارد )اختالل اسکیزوفرنی، پایه وراثتی 
 یها تجربهو یا  کند میپیدا  وغریب یبعجگذاشته است، و در این اختالل فرد باورهای 

 .دارد یمرا ابراز  یرمعمولغادراک 
 

 

 شنیدن صداها

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85_%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D9%87%D9%85_%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 فکری و کالمی آشفتگی

 

 

 آشفته گویی

 

 

 

 

 انزوای اجتماعی

 کار

 حافظه بلند مدت
 

 

 کمبود عاطفه

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AF%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D8%AF%D8%B1%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%D9%94_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF_%D9%85%D8%AF%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87&action=edit&redlink=1
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 عجز گویایی
 

 فقدان لذت
 

 اعتنایی اجتماعی بی
 

 فقدان اراده

 

 

 سیستم ایمنی بدن

 

 هذیان
 

 است خبر یبرهبر سلیمانی که  وخودش هدهد 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AC%D8%B2_%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%AC%D8%B2_%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B0%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B0%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D9%86
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 شبی یمهن یرمعقولغادراک  یها تجربه
 

 

 میلیون بدهی دارد. 35

 خانواده نامبرده از کارهای وی به ستوه آمده است.
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 .دانند میهمسایه و خویشاندان او را دیوانه 
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 اعتماد کرد، لوح از کجا آمده توان ینمبه لوح 
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 از کجا معلوم الهی بوده است
 

 مکاشفات شیطانی بوده است.
 

 .کنم ینمچرا خودم اقدام 
 

 .کنم میمثال به عرفان حلقه که مثل آن را ادعا 
 

 .کردند یمبدون اجازه اجنه اذیت 
 

 این لوح شیطانی است.
 

 .هاست آنیک نماد مقدس برای  222نماد 
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 الهامات غیر الهی
 

 

 .اند کردهن بوده و از استفاده نهی علوم غریبه نزد اماما
 

 

 

 

 .اند نکردهبرای امور دنیایی استفاده 
 

 بردن آزمون سؤالمن زیر بار آزمون نرفتم و زیر 
 

 تالش شد شیطانی بودن القائات تفهیم شود.
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 .رود میبه هر کشوری  گوید یملحن 
 

 ...و  ...ارتباط از خارج کشور 
 

 

 و خطرناک است یرمعقولغما  حل راهنظریه 
 

 

 فرقه انحرافی خواهم داشت
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 یطانی بودن نیست.مالکی برای سنجش رحمانی و یا ش
 

 

 یرمعقولغ های راهتکلیف محور است تکلیف محور است ولی تکالیف خود را از 
 .کند میدریافت 

 

 احتمال بیدار شدن من توسط اساتید هم نیست.
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و بنده در که به بنده از طرف دو مجموعه زده شد  ییها تهمتقسمتی از 

 یشناس یتدر جواب آزمون شخص ام نمودهگاه دفاع ددا

 سؤالساعت  1که دو نهاد بعد از  هایی تهمتاز  هایی قسمت کنم میبنده در این قسمت سعی 
جلسه  9نموده و پرونده را به دادگاه ارجاع دادند و بنده بعد از  سازی پروندهو جواب به ما زده شد و 

 مفصل این جریان در کتاب اذا فرغت مطالعه فرمایید: نمایم میدفاعیه تبرئه شدم را ذکر 
 

 31.3.1 یختار  یشناس یتدر جواب آزمون شخص یکون یبهرام یعل یخسوم ش یهدفاع
 

 الرحمن الرحیم الله بسم
اُه ِمَن  الله صلی الله رسولقال 

َ
َمُه َمَنَع ف

َّ
َه َوَعظ

َّ
علیه و آله و سلم: َمْن َعَرَف الل

 
ْ
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 نیکو بهرامی لیع خیش نامه وصیت

 رساله اول از کتاب شش رساله
الرحمنالرحیماهللبسم

:انلواستقامواعلیالطریقهالسقیناکمماءغدقاوتعالیتبارکقالاهلل

فراوان گوارا سیراب  آببا  شماراو اگر در راه حق استقامت ورزید خداوند 

 گرداند یم

 دارم یینندهشننیع ی ننی بیرامننی نیبننو از بنناب بب ی ننی  نن  بنن       بجاننن اینن و 

، امیننند اسنننت شنننما ماناننند  نمنننای  منننیبنننرای آیاننندگان مرننناض ی را ینننر   

یظنننی  و  بح ننن منننا بودنننند ن نننوده و ایننن   یصنننر هننن ا ثرینننت مردمنننی  ننن  

مقننندا را گرفتننن  و بننن  بننناسبری  درجننناآ سننناادآ دنینننا و آخنننرآ نا ننن      

و بننن   بنننردهپنننی  یدار حبومنننتجتمنننایی و آییننند، آنبننن  بانننده در م احننن  ا

بننرای موفقیننت حبومننت و   حقیقتنناًاینن  اسننت  نن    اهنن  زمننان  اینندم نمننودم  

بسنننیاری از م نننبدآ  ی ننن ربینننرون رفنننت از بمنننامی م نننبدآ منننادی  ننن   

مانانننده بیداشنننت و مسنننب  و بنننورم، اشنننت ا ، ازدوا  و    هنننا حنننوزهدر دیگنننر 

بننوده و بننا اینن     سنناضی خ نن  بحننران  باشنند  مننیحتننی دینن  و فرهانن        

م ننب  زیننر باننایی مرب ننت نگننردد بمننامی م ننبدآ بنن  حاضننت خننود بننا ی         

امننا بنن    نماینند یمنناسننت و  سننی  نن  زننح ت از برنننرک نمننودن م ننبدآ      

از  یننن  هنننی اسنننت در حقیقنننت  بوجننن  بنننیازننن ی م نننبدآ  ی ننن رایننن  

شنناار باننن   ینن ی ادیننا     جنن  بنن نماینند و  برنننرک بواننند نمننیم ننبدآ را 

پاینننان را  جنننادهی بننناز شننندن ایننن  مر نننب  تننناب  نبنننرده اسنننت  ننن  بنننرا

بحقیننق و ب حننا نمایینند و    مسننه  در اینن   بوانینند یمننو شننما هنن    ام نوشننت 

 وجعلناااماانالماااءکاا  اایءحاای ه فرماینند مننیسننوره ان یننا   نن   03 ینن آ

خننود اینن  مر ننب را بنن  گننو  افننراد   زمننان را بننا د ننت بنندبر نمایینند، باننده در   

خنننود رسنننانده و  اننندی  راهبنننار ینننادی و  جاماننن زینننادی از ا  نننار م ت ننن  

را ارا نن  دادم  نن  هننر فننرد باننا بنن  ی نن  و یقنن  خننود برخننوردی بننا       غیریننادی

 اذافرغاا خننود را نینن  در  تنناب    هننای یننتفااضمننا داشننت  نن  م موینن     
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بننوان  دمنن  را بنن  گننو  افننراد بسننیاری     اننندازه بنن  حقیقتنناًو  ام نمننودهث ننت 

ی نن  و  اننندازه بنن  یگننراندا ش رسنناندم امننا  نن  باینند  ننرد  نن  بننرازوی سنن     

مگنننر  رود نمنننیو بنننیش از آن بنننو ای از شننن ا  باشننند منننییقننن  هنننر  ننن  

ماننور گردیننده باشنند، اجمننا   نندم مننا اینن  اسننت      نننوراهایابنن    ننب او بنن   

هننی  م ننب ی برنننرک    سنناضی خ نن شنندن م ننب    برنننرکه بنندون اوالً نن  

زمننان گ ننت  نن  یبننی از  ارهننای اوضینن   نن  امننام     بننوان مننیحتننی  شننود نمننی

 باشنند مننی سنناضی خ نن برنننرک نمننودن   دهنند یمننیننب بننرای ب ننریت ان ننام   

بننرای ب ننریت بنن  ارم ننان    خیننر هننا ی یننونم نن  بنن  دن ننا  آن هنن اران ب بنن     

ه باننده بنن  یاااًثانیااننی مننرت و برسنناضی یااننی زننندگی   یسنناض ، خ نن آینند یمنن

ی ح ننن راه سننناضی خ ننن نمنننودن  برننننرکاهننن  زمنننان  ایننندم نمنننودم بنننرای  

ندارینند  نن  اگننر داشننتید یمنن  نمننوده بودینند، اض تنن  بنن  یقیننده باننده دو           

 دانسننتاد یمننو یننا  دانسننتاد ینمننایابنن   اولم ننب  در ایا ننا وجننود داشننت   

م ننب  ازنن ی مرننر     یاننوان بنن را  آبی نداشننتاد م ننب   ح نن راهوضننی  ننون  

ی نداشننتاد و بوا ننت هنن  نداشننتاد  نن  بنن       ح نن راهایابنن   دوم  ردننند ینمنن

منننا خنننود را یننناض  و زمنننان  ننندم غینننر خنننود گنننو  دهاننند، روسنننای اهننن  

ن ننود سزم ن ننود مثنن     گوننن  اینن  نن  اگننر   دانسننتاد یمننجاهنن   را دیگننران

گذشننت  هسننت  بننا شننما آیانندگان زننح ت نمننای ، ضننذا     زمننان باننده  نن  بننرای  

آنبنن  ، گننردان  یمنننمقنندا محننروم   بح نن از آن  شننمارااز بنناب ز نناآ ی نن    

 سنناضی خ نن نمننودن م ننب   برنننرکمننا بننرای بننرای شننما مینن  اسننت ایابنن    

 دهننی  مننیبسننیار سننریت را بنن  شننما هدینن      اسننما  اض یننی  غیریننادیدو نننر  

و شننرآ آن اینن  اسننت  نن     پننذیرد یمنن نن  اینن  امننر بننا شننش نامنن  ان ننام      

و  یمنندًبوسننح حبومننت بنن  گننو  مننردم برسنند و بانند از هننر نامنن        هننا نامنن 

ببویانننا ب واهیننند ینننا ن واهیننند آمنننادگی یمنننومی بنننرای آن امنننر یظنننی  و     

فننراوان ب ننای رحمننت    آبآن  ، نن  بنندون آمننادگی   افتنند یمننی یننب اب ننا   

و  بنناراننقمننت و یننذاب خواهنند بننود زیننرا بمننامی مننردم باینند بننرای سننرما و       
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ر نن  ایننران آمنناده شننوند، اب ننا ی  نن  بانند از شننش نامنن  در      سننابق  بننیبننرک 

و نننن و  سنننرما و اینننران شننندن آسنننمان بننن  سنننمت   دار شنننیب خنننورد یمننن

 شننود مننیان رننار اضسننما  گ تنن    ازننردحاً نن   باشنند مننیبسننیاری  هننای بنناران

 نن  بوسننح اموننا  و دفنن  ضننو  در ینن  روز م نن ا از سننا  بوسننح ا ثننر         

ش نن  بمننامی مننردم بنن      نامنن ، بدانینند بانند از  افتنند یمننمننردم اینن  اب ننا    

 بأ ینند، گننردد مننیادیننای مننا روشنن    ان رننار اضسننما  یقننی  نمننوده و زنند     

، مننا اینن  مر ننب را در  تنناب هنن ار و ینن   رننره   رسننید یمنن یقننی  بنن   ننا  مننی

بننن   مننن  اسنننما  اه در  غیرینننادیاز نرینننق اینننران  سننناضی خ ننن در رفنننت 

پنناب نامنن  دیگننر دسننت     م موینن ، ینن ا دادهبو ننیش شننیود جماننی بو ننیش    

دیگننر بنن  شننما   نامنن متاینند اسننت و بانند از یمنن  بنن  هننر نامنن ،     منننم پنناب 

باینند بوسننح  هننا نامنن هسننتید  سنناضی خ نن پنن  اگننر بنن  دن ننا  رفننت   رسنند مننی

بننردار زمننان  هننا نامنن بننرای مننردم  را ننت شننود     و اسننت  نن حبومننت بنندون  

و حتنننی اگنننر زننندها سنننا  باننند از نگنننار  نامننن  ا ننندام نماییننند  باشننند نمنننی

  ی ی اننننی  ننن  م احننن  گنننردد منننیان رنننار اضسنننما  بننن  شنننما هدیننن   بح ننن 

 تننناب هننن ار و یننن   رنننره در رفنننت  خواهاننند یمنننبی نننتری در ایننن  زمیاننن  

 نامنن را مراضانن  نمایانند، اینن  نامنن      غیریننادیاز نریننق ایننران  سنناضی خ نن 

و اگننر  شننود مننیاو  از شننش نامنن  اسننت  نن  در هاگننام دفنن  باننده  را ننت       

ی رسننمی بننرا  زننورآ بنن اینن  نامنن  را  زمننان در هننر ایننران هننر حبننومتی در  

ش نن   نن  هننر نامنن  باینند    نامنن بننا  گننردد مننیدوم بقنندی   نامنن مننردم ب واننند 

او  در روز شننننا    نامنننن خوانننننده شننننود و  باننننداز یر 6در سننننایت  یقنننناًد 

شننا    نن    5بننا روز  شننود مننیخوانننده شننود و هننر روز ینن  نامنن  خوانننده      

 سنننی نامننن  دوم را   ن نننان ، شنننود منننیخواننننده  6ش ننن  در سنننایت   نامننن 

 یهننا نوشننت  دسننتاینن  اسننت  نن   تنناب ابابینن   نن  م موینن        رسنناند مننی

خرننی  زننورآ بنن در بنناب م ننازاآ مااننوی و اسننما ی  نناضمی  و     بجاننن اینن 

و  دانننننند منننننیاسنننننت را در دسنننننت دارد و اوضنننننی  دروازه از ن ننننن  دروازه را 

 راننی  ن ننان ن ننان دهنند او   نقرنن جایگنناه اینن  ادیننا را از  تنناب    بواننند مننی

پننن   سنننی ادینننای  سنننازد یمنننرا رسنننوا  ییگنننو دروغدیگنننری دارد  ننن  هنننر 
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، و زمننانی آن فننرد بننرای همگننان ما ننوم     شننود مننیدروغ ناماینند  نن  گرفتننار   

رسننمی نمننوده  زننورآ بنن او   نامنن  نن  حبومننت ا نندام بنن  خواننندن    شننود مننی

و  شننود مننیسننوم در دسننت دارد بوسننح او مارفننی    نامنن ، ن ننر دوم  نن   باشنند

ینناض ،  بنن  حننا  خوشننا  ش نن  را در دسننت دارد،  نامنن هبننذا ن ننر پننا    نن    

جاهنن  ینناض  نمننا، سنن ی  و شننیران متب ننری     بنن  حننا  یا نن ، متوا ننت و بنندا  

التقولااوالماانیقتاا فاایساابی  اسننت،انسننان  زننورآ بنن  نن  متنن    

بنن   سننانی  نن  در راه خنندا بنن    اهللامااوابباا احیاااءولشاانالتشااعرون

مننرده نگویینند ب بنن  زنننده هسننتاد و ضبنن  شننما شنناور ندارینند     رسنناد یمنن تنن  

خننندایا منننا را دینننای گنننوی مردمنننی  ننن  بنننرای  مننن  بننن  سنننیراب نمنننودن 

موفننق بنندار و مننا فننو  آنبنن  در  هنن         اانند مننیب نناگان ینناری  ننرده و   

 نن  اینن  ی نن      نن  آنو  617بحاا  دارننند را در دنیننا و آخننرآ یرننا ب رمننا    

خ ننبی دنیننا و آخننرآ   م ننتد بنن    دنماینن یمننیظننی  را از روی جینن  انبننار   

خنننودآ خنننار    نننوهو رو  و ن سنننش بگنننردان و از حنننو  و  و جسننن در منننا  

 حمعس قبح خود  واگذار ب رما   وهو ب  حو  و 

هدهد( فا یت ای  نام  از ) یبوناو  از  تاب شش رساض  شیع ی ی بیرامی  رساض 

 باشد می را ت آن در هاگام دف  باده زمان 

 
                                      

برای تمامی نمایندگان مجلس نامه نوشتم  بار یکبرای بحث آب چندین مرتبه بنده به مجلس نامه نوشتم  0
یکی از آیات عظام  بار یکنیرو پیش آمد،  وزارته توسط آقای عارف به وزارت نیرو پاراو گردید و جریانات که نامه بند

با آقای الریجانی مطلب را در میان گذاشتند و آقای حقیقت پور از طرف آقای الریجانی با بنده تماس  یماا مستق
ساعته مباحث را مطرح نمودم، عکس زیر بعد از جلسه با آقای حقیقت پور  1.9گرفتند و در طی یک جلسه 

 ... اذا فرغت، مفصل جلسات در کتاب باشد یم
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را از ایرلند به ایران صادر باران آب  توانستیم یمب به علی الریجانی: اگر رئیس مجلس سنای ایرلند خطا 2

زیادی روبرو هستیم لذا اگر امکان آن وجود داشت در این  های یبارندگدر فصولی از سال با  چراکه کردیم یم
 .کردیم یمخصوص کمک 

 
بود، موسی )ع( چهار حرف،  عطاشدهآن  دو حرفع( فرموده است: به عیسی بن مریم )ع( صادق )امام  1

حرف و محمد )ص( هفتاد و دو حرف را  وپنج یستبحرف، آدم )ع(  ( پانزده، نوح )عحرفع( هشت ) یمابراه
در روایت  3; بصائر الدرجات، ص 914، ص الرحمن فسیک حرف، از آن حضرت هم مخفی بود  و ،دانست یم

فرزند خواهر سلیمان )ع( یک حرف « آصف بن برخیا»و دیگر: اسم اعظم خداوند متعال هفتاد و سه حرف است، 
 نزد به هم زدن، چشم یکرا با  یسبلق، که توانست بدان تکلم کند و زمین را مهار سازد و تخت دانست یمآن را 

در روایت دیگری آمده: به حضرت عیسی )ع( دو حرف از "اسم  سلیمان )ع( بیاورد و زمین به حالت اول برگردد
: به اذن خداوند کور مادرزاد و بیمار مبتال به پیسی را شفا دهد و توانست یم، که به بیان قرآن ودعطاشده ب" اعظم

: عمر بن خوانیم یمدر روایت دیگری  914; نفس الرحمن، ص 03، آیه عمران آلنیز مردگان را زنده گرداند سوره 
مقام و منزلتی دارم. امام باقر )ع( فرمود: نزد تو  کنم یمگمان  من ع( گفت: ای موالی من!باقر )حنظله، به امام 

گفت: حال که چنین است، من از تو درخواستی دارم. امام فرمود:  حنظلهاست. عمر بن  طور ینهمآری، 
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ع( فرمود: آیا طاقت باقر )"اسم اعظم خداوند" را به من بیاموزی! امام  خواهم یمدرخواست تو چیست؟ عمر گفت: 
باقر داخل اتاق شد، امام « عمر»مر گفت: آری. امام )ع( فرمود: داخل اتاق شو. وقتی فهم و درک آن را داری؟! ع

« عمر»از ترس، ناله و فریاد  که یطور  بهرا روی زمین گذاشت، اما بدون فاصله اتاق تاریک شد،  خودع( دست )
ع( امام )مر گفت: نه، آنگاه " را به تو بیاموزم؟ عاعظم؟ آیا "اسم گویی یمع( فرمود: چه باقر )بلند گردید! امام 

در  394. بصائر الدرجات، ص برگشتو حالت اول  ییبه روشناو فضای اتاق  برداشتخود را از روی زمین  دست
" را یالهع( رسیدند و تقاضای آموختن "اسم اعظم ) ینحس: افرادی به حضور حضرت امام خوانیم یمروایاتی هم 

علی بن ابراهیم  130، ص 9تقاضا منصرف شدند. اثبات الهداة، ج  یناز ا ماندند،کردند، و چون از تلقی آن ناتوان 
کاَن  آتلَو »قمی در تفسیر خود در ذیل آیه 

َ
ْیطاُن ف

َّ
ْتَبَعُه الش

َ
أ

َ
َخ ِمْنها ف

َ
اْنَسل

َ
ذی آَتْیناُه آیاِتنا ف

َّ
 ال

َ
ْیِهْم َنَبأ

َ
َعل

غاوین
ْ
برایم نقل کرد که آن حضرت  (حسن امام رضا )علیه السالم: پدرم از حسین بن خالد از ابی الگوید یم ِمَن ال

، در آخر کرد یمو خداوند دعایش را اجابت  کرد یمفرمود: بلعم باعورا دارای اسم اعظم بود، و با اسم اعظم دعا 
ش فرعون میل کرد، و از درباریان او شد، این ببود تا آن روزی که فرعون برای دستگیر کردن موسی و یاران طرف به

، عبورش به بلعم افتاد، گفت: از خدا بخواه موسی و اصحابش را به دام ما بیندازد، بلعم بر گشت یمدر طلب ایشان 
االغ خود سوار شد تا او نیز به جستجوی موسی برود، االغش از راه رفتن امتناع کرد، بلعم شروع کرد به زدن آن 

با تو  خواهی یم؟ آیا زنی یمآمد و گفت: وای بر تو برای چه مرا و به زبان  برداشتحیوان، خداوند قفل از زبان االغ 
آن حیوان را زد تا کشت، و  قدر آننفرین کنی؟ بلعم این را که شنید  یمانباابیایم تا تو بر پیغمبر خدا و مردمی 

َخ ِمْنها »فرموده:  اش دربارهشد، و قرآن  برداشتهاسم اعظم از زبانش  جا همان
َ
اْنَسل

َ
کاَن ف

َ
ْیطاُن ف

َّ
ْتَبَعُه الش

َ
أ

َ
ف

ُه َکَمَثِل 
ُ
َمَثل

َ
َبَع َهواُه ف ْرِض َو اتَّ

َ
َل

ْ
ی ا

َ
َد ِإل

َ
ْخل

َ
ُه أ ْعناُه ِبها َو لِکنَّ

َ
َرف

َ
ْو ِشْئنا ل

َ
غاویَن، َو ل

ْ
ِب ِإْن َتْحِمْل ِمَن ال

ْ
َکل

ْ
ال

 
ْ

َهث
ْ
ْو َتْتُرْکُه َیل

َ
 أ

ْ
َهث

ْ
ْیِه َیل

َ
اسم اعظم خداوند، هفتاد و سه حرف است. آصف  :فرماید یمامام باقر علیه السالم  َعل

برهم زدن، تخت  چشم یککه توانست زمین را درهم نوردد و قبل از  دانست یمبن برخیا فقط یکی از آن حروف را 
ه معصومین  و یک  دانیم یم آن راهفتاد و دو حرف از  -بلقیس را از سرزمین سبا در نزد سلیمان حاضر سازد و ما ائم 

 و الحول و القوه اال بالله العلی العظیمخداوند به خودش اختصاص داده که نزد او مستور است  حرف را هم
 یها حرفامام صادق علیه السالم فرمود: به حضرت عیسی علیه السالم دو حرف از  39، ص 32بحاراالنوار، ج 

بن عمران علیه السالم  و به حضرت موسی کرد یمآن معجزات خود را ظاهر  یلهوس بهکه  شده دادهاسم اعظم 
چهار حرف و به حضرت ابراهیم علیه السالم هشت حرف و به حضرت نوح علیه السالم پانزده حرف و به حضرت 

را برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم  ها حرفحرف داده شد و خداوند تمام  وپنج یستبآدم علیه السالم 
و یک  شده دادههفتاد و دو حرف آن  الله رسولد و سه حرف است که به او جمع فرمود و اسم اعظم هفتا یتب اهلو 

چگونه مردم، فرمایش  امام صادق علیه السالم فرمود: 31و  39، ص 32حرف در پرده است. بحاراالنوار، ج 
ر شام من اگر بخواهم با همین پایم به سینه معاویه که د»که فرمود:  کنند یمعلیه السالم را انکار  یرالمؤمنینام

عمل آصف بن برخیا را که تخت بلقیس را برای  که یدرحال« نمایم یم سرنگونو او را از تختش  زنم یماست 
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 ینبرتر ؟! آیا پیامبر ما افضل تمام پیامبران نیست؟ آیا وصی او کنند ینمحضرت سلیمان علیه السالم آورد، انکار 
: فرمود یم: از امام هادی علیه السالم شنیدم که گوید یمشخصی به نام علی پسر محمد نوفلی  اوصیاء نیست؟

اسم اعظم خداوند متعال، هفتاد و سه حرف است و نزد آصف تنها یک حرف بود که وقتی تکلم به آن حرف کرد 
توانست به تخت و جایگاه بلقیس ملکه سباء دست یابد و آن را در اختیار سلیمان پیامبر خدا قرار دهد و همه این 

ر از چشم بهم زدنی واقع شود ولی نزد ما ائمه علیه السالم هفتاد و دو حرف از اسم اعظم خداوند کارها در کمت
وجود دارد و یک حرف هم نزد خداوند عزوجل است که در علم غیب آن حرف مخصوص خود خداوند متعال است. 

 121، ص 94، ج بحاراالنوار
 

ویژه راه دریایی بین ایران و مصر، در اواخر قرن ششم  های دریایی، به داریوش بزرگ با توجه به اهمیت راه 1
 یراحت بههای ایرانی  پیش از میالد دستور ایجاد کانالی بین دریای سرخ و دریای مدیترانه را از راه نیل داد تا کشتی

. البته الزم به بتوانند از آن آبراه عبور کرده و در نتیجه راه بسیار کوتاهی بین ایران و مصر از طریق دریا ایجاد شود
حفر شد  میالدی توسط مون فردیناند 1113ذکر است که کانالی که داریوش حفر کرد با کانال کنونی که در سال 

کانال  که یدرحالشود،  کمی اختالف دارد، زیرا کانال کنونی از پورت سعید شروع و به خلیج سوئز منتهی می
به  شد. در نزدیکی سوئز به دریای سرخ ملحق می یتدرنهاو  شده شروعداریوش کبیر قدری باالتر از بوباستیس 

سنگی با خطوط میخی، پارسی، عیالمی، بابلی و مصری در آنجا  لوحه  یادگار این دستاورد بزرگ و پرارزش جهانی 
: منم داریوش، شاه شاهان، شاه کشورهایی که تمام نژادها مسکون است، شاه این سرزمین بزرگ تا آن شده نصب

پسر ویشتاسب هخامنشی، من پارسی هستم و به همراهی پارسیان مصر را گرفتم، امر کردم این کانال را  دورها،
 که چنانسوی ایران روانه شدند،  وسیله این کانال به ها از مصر به فرمان دادم و کشتی که چنانبکنند، کنده شد، 

در اینجا، ناخدا  ظاهراا در پاسارگاد دیدن کرد. پیش از میالد، داریوش از کاخ کوروش  913اراده من بود. تابستان 
داریوش  ترتیب ینا بههای دریا تقدیم او کرد.  اسکوالکس که از سوئز آمده بود، گزارش کار خود را از کاوش کرانه

هایی از امکانات بازرگانی  توان از ایران به مصر سفر کرد. در پیش ضمیر روشنش جلوه شاه دریافت که از راه دریا می
جهانی و در نتیجه رونق اقتصادی فرمانروایی پهناورش پدیدار شد که تا آن زمان به فکر کسی خطور نکرده بود و 

رها کرده  تمام یمهنپیش از میالد( آغاز و  114 – 939بدین ترتیب به این فکر افتاد که کانال سوئز را که فرعون نخو )
خود با متخصصان مصری شاغل در پاسارگاد گفتگو کرد، اما  ازه  ت برنامه  بود به انجام برساند. داریوش خشنود از 

گوید: به شهری که  در مصر می یبه  کتتخت جمشید حرکت کرد چنانچه یک  طرف به رو ینازاای نگرفت.  نتیجه
شمار مصری را که در کار  داشت، برود. در اینجا نیز داریوش معماران و هنرمندان بی دوست می جا همهتر از  بیش

ها در پاسخ گفت  وضع کانال ناتمام سوئز پرسید، اما سخنگوی آن درباره  و  گردآوردساخت کاخ او شرکت داشتند، 
، داریوش شاه بر آن شد که یک کشتی رو نیازااند.  اش شنیده اند و نه چیزی درباره ها نه این کانال را دیده که آن

پیش  914مسائل جانبی آن را معلوم کند. در سال  همه  اکتشافی به دریای سرخ بفرستد تا محل دقیق کانال نخو و 
وضعیت کانال ناتمام  درباره  بود، گزارش خود را  شده فرستادهکه به دریای سرخ  یاکتشافناخدای کشتی  از میالد،

، در آن از شن و هرحال بهناقص به ما رسیده است.  صورت بهداد، اما متأسفانه این گزارش نخو به شاهنشاه 
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آب آشامیدنی سخن بسیار آمده است. اما مهم این گفته بود که برای به پایان  یه  تهها برای  ضرورت حفر چاه
شد. داریوش  کیلومتر کنده می 10رساندن کانالی که فرعونی به نام نخو آغاز کرده بود، باید هنوز مسافتی در حدود 

و  فارس یجخلبخش راهی آبی از دریای مدیترانه به دریای عمان،  با حفر این کانال تنها به اثرات اقتصادی مسرت
لشکرکشی  خاطره  گذاشت و  این کار اثر شگرفی بر رعایای او می فرخنده  کرد، بلکه پایان  اقیانوس هند فکر نمی

دهد، در این کانال دو کشتی  هردوت گزارش می که چنانکرد.  ب روسیه را کمرنگ میناموفق علیه سکاها به جنو
متر حساب  09توان حدود  توانستند پهلو به پهلوی هم حرکت کنند. در نتیجه عرض آن را می با سه ردیف پاروزن می

ی کانال، دوازده میلیون کیلومتر  10کرد. اگر عمق کانال را اندکی بیش از سه متر بدانیم، باید برای کندن مسیر 
شد. ساتراپ اراونده باید برای برآوردن فرمان شاه لشکری عظیم از کارگران مصری را  خاک برداشته می مترمکعب

کار نخستین کانال  031به کار گرفته باشد. کارگران موفق شدند این کار را ظرف ده سال به پایان برسانند. در سال 
داریوش شاه به همراه تمام درباریان خود از شوش عازم سومین سفرش به مصر شد تا سوئز به پایان رسید. سال بعد 

کپی  داریوش از شوش به مصر رفت تا کانال سوئز را افتتاح کند. 032با جشن و سرور کانال را افتتاح کند. در بهار 
 از اینترنت

 پرمصرفکه صنعت فوالد صنعتی است اما بدیهی است  نظر اختالفالبته بین محققین در مقدار مصرفی آب  5
 برای آب است.
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شهرت علمی و فرهنگی:  -محل تولد: استرآباد  -( قمری 231/231مقتول - 204)تولد و وفات:  25

الدین نیز ذکر  ابومحمد عبدالرحمان جاللخور. نام پدر فضل  شهور به حاللم -دانشمند، صوفی، عارف و شاعر 
وان مقیم االدب" اصل وی را مشهدی دانسته که در شر  القضات استرآباد بود. صاحب "ریحانه   اند که قاضی کرده

پرداخت و از این راه  دوزی )دوختن نوعی کاله( می بوده است. نعیمی در استرآباد به دنیا آمد. در جوانی به طاقیه
خدا مشرف شد، سپس به تبریز رفت.  خانه   یارتز به  ازآنجاکرد. پس از مدتی به اصفهان رفت و  کسب معیشت می

ر شده است. وی جامع معقول و منقول بود و در علوم غریبه و در طول زندگی نعیمی، تکرا یروسفرهاسگویند این 
ای عالی داشت و در علم اسماء، حروف، جفر و اعداد ماهر بود و از این مهارت در  رموز تصوف و حکمت، مرتبه

زیست و مؤسس طریقه  حروفیه بود. از  جهت نشر و تعمیم عقاید خود استفاده نمود. وی در عهد تیمور گورکانی می
االعلی،  توان به سید عمادالدین نسیمی شیرازی و شیخ ابوالحسن اصفهانی، معروف به علی الله می گردان فضلشا 

اشاره کرد. گویند میرانشاه فرزند تیمور حاکم آذربایجان، به امر پدر او را از شروان احضار نمود و به فتوای علماء 
و را سوزاند. پس از او عقایدش در سراسر ممالک اسالمی ق سر و جسد ا 140که در  اند گفتهعصر به قتل رسانید. 

 شد وهای بکتاشیان وارد  منتشر گردید. علی االعلی یکی از طرفداران او به آناطولی گریخت و در آنجا یه خانقاه
آثار  رواج داد. مدفن او در نخجوان است. در مورد سال تولد و قتل و عناوین ها آنطریقه  حروفیان را به جای عقیده  

ها  باشد که بعضی از تذکره ها اختالفاتی وجود دارد. از آثار مهم او "جاودان کبیر" و "جاودان صغیر" می او، بین تذکره
الله در شروان  اند. صاحب "دانشمندان آذربایجان" آورده که سید فضل نامه" آورده آن را تحت عنوان کلی "جودان

نامه را تألیف کرده است، همچنین ادامه داده که شاگرد او،  "جاودان ، در محبس،ق 231مدتی زندانی بوده و در 
دهند.  ای نیز مشتمل بر وقایع آینده به او نسبت می االعلی، این کتاب را به نظم آورده است و در ضمن قصیده علی

عرش نامه"؛ مثنوی " "، به لهجه  استرآبادی؛ "محبتنوم نامه"؛ "عرف نامهاز دیگر آثارش: "انفس و آفاق" به فارسی؛ "
 کپی از اینترنت "، در هزار و سیصد و بیست بیت؛ "دیوان" شعر.نامه

 
که مشهور شده است، همان علم الحروف است که با استفاده از حروف و اعداد  گونه آنمنظور از علم جفر  26

شیوه که بعد از تبدیل ؛ به این دهد یمپاسخی مناسب ارائه  -بنابر ادعا -برای هر مجهولی  ها آن یها نسبتو 
که حاوی پاسخ به  شود یماعداد و سپس حروفی حاصل  یتدرنهاسؤال به حروف و اعداد و انجام مراحلی خاص 

مختلفی مدعی آن  یها گروهشده و  یگذار  ناممختلفی  یها باناماست. این علم در ادیان مختلف  شده مطرحسؤال 
 یها تفاوتکه  گذارد یماما بررسی روایات شیعه در مورد جفر ائمه )ع( اطالعات دیگری در اختیار ما  .اند بوده

واژه "جفر" به  به ذکر این روایات خواهیم پرداخت. ینجااخاصی با آنچه در مورد علم جفر مشهور شده است دارد. در 
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، آید یبرماین علوم و معارف  یهتسم وجهدر مورد است و آنچه از مجموعه روایات  گوسالهمعنای پوست بز یا میش یا 
بود یا مجموعه آثاری بود که در ظرف بزرگی از پوست قرار داشته  شده نوشتهاین است که این علوم یا در پوست 

است که از طریق پیامبر اسالم به حضرت  یالهاز معارف  یا مجموعه یطورکل بهطبق روایات شیعه، جفر  است.
بخشی از این علوم شامل وقایع آینده تا روز  و بعد از حضرت علی )ع( در اختیار ائمه قرار دارد. دهش منتقلعلی )ع( 

است که سلمان نیز که  شده نقل. و در برخی روایات شود یمنیز گفته « منایا و بالیا»قیامت است که به آن علم 
الزم به ذکر است که جفر در روایات بر سه نوع  .صاحب سر  پیامبر و علی )ع( بوده، این علم )منایا و بالیا( را داشت

که در ظرف بزرگی از  ییها کتاببوده، یا در سه مورد استعمال شده است. اول: کتاب جفر. دوم: مجموعه آثار و 
 چراکهپوست قرار داشته )جفر ابیض(. سوم: جفر احمر که عبارت از سالح پیامبر است و احمر نامیده شده است؛ 

در مورد هریک از این سه مورد روایاتی  قتال می کشاید که نشانه قهر خدا است. قصد بهن را صاحب شمشیر آ
به برخی از روایات اشاره  ینجااکه در  ذکرشدهاست و در برخی روایات نیز همه این چند مورد در کنار هم  شده نقل

ِه )ع( ... َواللِه الف.  . کتاب جفر1:کنیم یم
َّ
ِبی َعْبِد الل

َ
ُء َرُسوِل  یِعْنِد إنَّ "َعْن أ

َ
َدْی َماِعٍز َوَضأٍن إْمال

ْ
ِجل

َ
ل

ُه َعِلیٌّ علیه الّسالم ِبَیِدِه ..."؛ امام صادق )ع( فرمود: به خدا سوگند در نزد  اللِه صلی الله علیه و آله َو َخطَّ
 نوشتهخود  دست)ع( با  یعلرا  آن کهباشد  )ص( می اکرم رسولإمالء  کهوجود دارد  یشمبز و  پوستدو  من

ْد ُکِتَب ِفیِه . »ب 02، ص 31، ج بحاراالنوار. است
َ
ُر َو ُهَو أِدیم  ُعَکاِظیٌّ ق

ْ
َجف

ْ
ُمِلَئْت أَکاِرُعُه،  یَحتَّ ِعْنَدَنا ال

 ِفیِه َما َکاَن َو َما ُهَو َکائن  
َ
ِقَیَمِة  یإل

ْ
 مملو از یُعکاظ پوستاز:  است عبارت آنباشد، و  نزد ما َجفر می ؛«َیْوِم ال

، ج بحاراالنوار. است یدهگرد ثبتو آنچه تا روز قیامت واقع خواهد شد،  شده واقعآنچه تاکنون   در آن، کهنوشته ... 
علم  یإنی نظرت فی کتاب الجفر صبیحة هذا الیوم وهو الکتاب المشتمل عل»ج.  01، ص 31

یوم القیامة الذی خص الله تقدس اسمه به  یالمنایا والبالیا والرزایا وعلم ما کان وما یکون إل
محمدا واَلئمة من بعده علیه وعلیهم السالم، وتأملت فیه مولد قائمنا وغیبته وإبطاءه وطول عمره 

المؤمنین به من بعده فی ذلک الزمان وتولد الشکوک فی قلوبهم من طول غیبته وارتداد  یوبلو 
صادق به یکی از اصحاب خود فرمودند:  امام ؛«قهمأکثرهم عن دینهم وخلعهم ربقة اْلسالم من أعنا

و علم آنچه گذشته و  ها یبتمص، بالها، ها مرگبامداد امروز به کتاب جفر نگاه کردم، و این کتابی است که علم به 
د )ص( و امامان بعد از او را به این کتاب، اختصاص  شده نوشتهآینـده تا روز قیامت در آن  است که خداوند محم 

ل کردم، والدت قائم ما و غیبت او، و طوالنی شدن غیبتش و  داده مؤمنان  های یگرفتار است. من در این کتاب تأم 
اکثر آنان از  مرتدشدنآنان بر اثر طوالنی شدن غیبت، و  یها قلبدر عصر غیبت، و پدیدار شدن شک و تردید در 

َبا َعْبِد » . جفر ابیض3 .313، ص 91ج  بحاراالنواراز اسالم، را مشاهده کردم.  ها آندین، و خروج 
َ
 َسِمْعُت أ

َ
ال

َ
ق

ِه )ع( 
َّ
ولالل

ُ
  َیق

َ
ال

َ
ق

َ
: ف

َ
ال

َ
َنا: َو أیُّ َشْیٍء ِفیِه؟! ق

ْ
ل

ُ
: ق

َ
ال

َ
َر االْبَیَض. ق

ْ
َجف

ْ
: َزُبوُر َداُوَد َو یلِ انَّ ِعْنِدَی ال

اِطَمَة، َما أْزُعُم أنَّ  یَسیِع َو إْنِجیُل  یُموَس َتْوَراُة 
َ

َحراُم؛ َو ُمْصَحُف ف
ْ
 َوال

ُ
ل

َ
َحال

ْ
َو ُصُحُف إْبَراِهیَم َوال
 َنْحَتاُج 

َ
ْیَنا َو ال

َ
اُس إل ، َو ِفیِه َماَیْحَتاُج النَّ

ً
ْرآنا

ُ
 ِفیِه ق

َ
است جفر  منامام صادق )ع( فرمود: نزد  ؛«أَحٍد  یإل
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 ُصُحفعیسی و  یلانجموسی و  توراتد: زبور داوود و أبیض. گفته شد چه چیزی در آن است؟! حضرت فرمودن
 است آندر آن چیزی از قرآن باشد؛ و در  که دانم ینم چنان من، و فاطمه ُمْصحف؛ و حرامو  حاللو  یمابراه

 . جفر احمر9 .304، ص 1. کلینی، الکافی، ج یمندار حدی ابه  یاجدارند، و ما احت یاجاحتما  به مردم آنچه یعجم
یُّ »الف. 

َ
ُت َو أ

ْ
ل

ُ
 ق

َ
ال

َ
ْحَمَر ق

َ ْ
َر اَل

ْ
َجف

ْ
َتُح  ٍء  ْی َش ِعْنِدی ال

ْ
َما ُیف ِلَک ِإنَّ

َ
ُح َو ذ

َ
ال  السِّ

َ
ال

َ
ْحَمِر ق

َ ْ
ِر اَل

ْ
َجف

ْ
ِفی ال

ْتل
َ

ق
ْ
ْیِف ِلل َتُحُه َصاِحُب السَّ

ْ
ِم َیف : نزد من است جفر احمر راوی عرض کرد: جفر فرمودند؛ امام صادق )ع( «ِللدَّ

 .گشاید یمبرای قتال  ها آنصاحب شمشیر  چراکهت فرمودند: سالح؛ و جفر احمر نامیده شده احمر چیست؟ حضر 
اِئُم »ب.  .304، ص 1کلینی، الکافی، ج 

َ
ق

ْ
ِه َیِسیُر ال

َّ
ُت ِفَداَک َیا اْبَن َرُسوِل الل

ْ
ِه ع ُجِعل

َّ
ِبی َعْبِد الل

َ
ُت َِل

ْ
ل

ُ
ق

ْهِل 
َ
ِبی َطاِلٍب ِفی أ

َ
ْهِل ِبِسیَرِة َعِلیِّ ْبِن أ

َ
ِبی َطاِلٍب َساَر ِفی أ

َ
ْیُد ِإنَّ َعِلیَّ ْبَن أ

َ
 َیا ُرف

َ
 ال

َ
ال

َ
ق

َ
َواِد ف السَّ

ْحَمرِ 
َ ْ
ِر اَل

ْ
َجف

ْ
َعَرِب ِبَما ِفی ال

ْ
اِئَم َیِسیُر ِفی ال

َ
ق

ْ
ْبَیِض َو ِإنَّ ال

َ ْ
ِر اَل

ْ
َجف

ْ
َواِد ِبَما ِفی ال راوی گوید: به  ؛«السَّ

. کند یم)ع( رفتار  طالب یابه، آیا قائم )عج( همچون سیره علی بن امام صادق )ع( عرض کردم: یابن رسول الل
طبق جفر ابیض رفتار نمود و قائم )عج( طبق آنچه در جفر احمر است  طالب یابحضرت فرمود نه. همانا علی بن 

ِوَعاء  ِفی»ج.  .919، ص 93، ج بحاراالنوار. مجلسی، کند یمرفتار 
َ

ْحَمُر ف
َ ْ
ُر اَل

ْ
َجف

ْ
ا ال مَّ

َ
ِه َو أ

َّ
ُح َرُسوِل الل

َ
ِه ِسال

ُرَج َحتَّ 
ْ

ْن َیخ
َ
ْهَل  یص َو ل

َ
اِئُمَنا أ

َ
وَم ق

ُ
بَ َیق

ْ
؛ امام صادق )ع( فرمود: جفر احمر ظرفی است محتوی «ْیتال

، ص 31، ج بحاراالنوارقائم ما قیام کند. مجلسی،  که یوقت، مگر آید ینمبیرون  گاه یچهسالح رسول الله )ص( و 
11. 

 
 313، ص 91ج  ،بحاراالنوار 27
هو  الکتب من عندهم: و ما علومهم جهات باب:، علومهم أبواب، اإلمامة کتاب« بحاراالنوار» 28  یفنقر ی أن 
؛ و 11 یتروا، 92 ص، 31 ج: یدریح طبع، و از 319 ص، 2 ج: یکمپان طبع، از قلوبهم یف ینکتو  آذانهم

رجاتبصائر »  .01 ص« الد 
د )صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات فی فضائل آل  29 ، قم، مکتبة آیة الله 199، ص 1ص(، ج محم 

 .ق 1040المرعشی النجفی، چاپ دوم، 
، قم، کنگره شیخ مفید، 111، ص 3العباد، ج  یمفید، محمد بن محمد، اإلرشاد فی معرفة حجج الله عل 11

 .ق 1019چاپ اول، 
 ُعْثَماُن ْبُن َع  10

َ
ال

َ
اَن ق

َّ
ِس یف

ْ
ِه َما َتف

َّ
لل

َ
 ا

َ
ِس یا َرُسول

ْ
ُموا َتف

َّ
ِه ص َتَعل

َّ
لل

َ
 ا

ُ
 َرُسول

َ
ال

َ
ق

َ
ْبَجْد ف

َ
ْبَجْد یُر أ

َ
َر أ

ِإنَّ ِف 
َ

َعاِج یف
َ ْ
َل

َ
َها َو کَب یِه ا

َّ
ِس یل

ْ
 یل  ِلَعاِلٍم َجِهَل َتف

َ
ال

َ
ق

َ
ِس یَرُه ف

ْ
ِه ص َما َتف

َّ
لل

َ
 ا

َ
ا یا َرُسول مَّ

َ
 أ

َ
ال

َ
ْبَجْد ق

َ
ُر أ

ِلُف 
َ ْ
َل

َ
ِج  ا

ْ
ل

َ
ا ا مَّ

َ
ِه َو أ

َّ
لل

َ
َبْهَجُة ا

َ
َباُء ف

ْ
ل

َ
ا ا مَّ

َ
ْسَماِئِه َو أ

َ
ِه َحْرف  ِمْن أ

َّ
لل

َ
ُء ا

َ
آال

َ
 یف

ُ
ل

َ
ِه َو َجال

َّ
لل

َ
 ا

ُ
ِه َو َجَمال

َّ
لل

َ
ُة ا َجنَّ

َ
ُم ف

ِد 
َ

 ف
ُ

ال لدَّ
َ
ا ا مَّ

َ
ِه َو أ

َّ
لل

َ
َهاِو یا

ْ
ل

َ
َهاُء َهاُء ا

ْ
ال

َ
ْز ف ا َهوَّ مَّ

َ
ِه َو أ

َّ
لل

َ
َو یُن ا

َ
َو  یِف  یِلَمْن َهوَ ل  یِة ف

َ
َواُو ف

ْ
ل

َ
ا ا مَّ

َ
اِر َو أ لنَّ

َ
ل  یا

ا لزَّ
َ
ا ا مَّ

َ
اِر َو أ لنَّ

َ
ْهِل ا

َ
َزاِو  یَِل

َ
ا ِف  یة  ِف یف ِه ِممَّ

َّ
 ِبالل

ُ
َم َنُعوذ اِو  یَجَهنَّ لزَّ

َ
ا ُحطِّ یَزَوا یْعنِ یِة یا مَّ

َ
َم َو أ  یا َجَهنَّ

َطا
َ

خ
ْ
ل

َ
َحاُء ُحُطوُط ا

ْ
ال

َ
ُمْسَتْغِفرِ یف

ْ
ل

َ
  یِف  َن یا َعِن ا

َ
 ِبِه َجْبَرئِ یل

َ
ْدِر َو َما َنَزل

َ
ق

ْ
ل

َ
ِة ا

َ
ئِ یل

َ
َمال

ْ
ل

َ
 کُل ع َمَع ا

َ
ِع  یِة ِإل

َ
َمْطل

اُء َف ُطوب لطَّ
َ
ا ا مَّ

َ
ْجِر َو أ

َ
ف

ْ
ل

َ
ُهْم َو ُحْسُن َمآٍب َو ِه  یا

َ
ُه َعزَّ َو َجلَّ بِ  یل

َّ
لل

َ
َرَسَها ا

َ
َخ ِف یَشَجَرة  غ

َ
َها یِدِه َو َنف
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ْ

غ
َ
ُتَر ِمْن ُروِحِه َو ِإنَّ أ

َ
ُحلِ  یَصاَنَها ل

ْ
ِة َتْنُبُت ِبال َجنَّ

ْ
ل

َ
  یِمْن َوَراِء ُسوِر ا

ِّ
َماِر ُمَتَدل لثِّ

َ
ِل َو ا

َ
ُحل

ْ
ل

َ
 یَو ا

َ
 یًة َعل

 
ْ
ل

َ
ا ا مَّ

َ
َواِهِهْم َو أ

ْ
ف

َ
 یأ

َ
ِقِه ُسْبحاَنُه َو َتعالیاُء ف

ْ
ْوَق َخل

َ
ِه ف

َّ
لل

َ
ِر یَعّما  یُد ا

ْ
ا کش مَّ

َ
 کون َو أ

ْ
ال

َ
َمْن ف

َ
 کاُف کل

َّ
لل

َ
ُم ا

َ
ِه ال

ِة بَ کَل لِ یال َتْبِد  َجنَّ
ْ
ل

َ
ْهِل ا

َ
َماُم أ

ْ
ِإل

َ
ُم ف

َّ
لال

َ
ا ا مَّ

َ
 َو أ

ً
َتَحدا

ْ
ْن َتِجَد ِمْن ُدوِنِه ُمل

َ
ِه َو ل

ّ
لل

َ
لزِّ  یَنُهْم ِف یِلماِت ا

َ
اَرِة َو یا

ِح  لتَّ
َ
اِر ِف یا لنَّ

َ
ْهِل ا

َ
ُوِم أ

َ
ِم َو َتال

َ
ال لسَّ

َ
ِم یَما بَ یِة َو ا

ْ
ل

َ
ا ا مَّ

َ
 ُم یَنُهْم َو أ

ْ
ُمل

َ
ِذ  کف

َّ
ل

َ
ِه ا

َّ
لل

َ
  یا

َ
ِذ یال

َّ
ل

َ
ِه ا

َّ
لل

َ
 َو َدَواُم ا

ُ
 یُزول

 
َ
نَ یال

ْ
ِم َو ما  یف

َ
ل

َ
ق

ْ
ل

َ
وُن َف ن َو ا لنُّ

َ
ا ا مَّ

َ
م  ِمْن ُنوٍر َو یَو أ

َ
ل

َ
ُم ق

َ
ل

َ
ق

ْ
ال

َ
وٍظ  یَتاب  ِمْن ُنوٍر ِف کْسُطُرون ف

ُ
ْوٍح َمْحف

َ
ل

ُبون َو ی رَّ
َ

ُمق
ْ
ل

َ
َهُدُه ا

ْ
ِه َشِه  یفکش

ّ
 یِبالل

َ
 أ

ً
اُد َصاع  ِبَصاٍع دا الصَّ

َ
ْص ف

َ
ا َسْعف َجَزاِء  یْعنِ یمَّ

ْ
َجَزاَء ِبال

ْ
ل

َ
َما کا

 یَتِد 
َ
َه ال

َّ
لل

َ
َرَشْت یرِ یُن ُتَداُن ِإنَّ ا

َ
ا ق مَّ

َ
ِعباِد َو أ

ْ
 ِلل

ً
ما

ْ
ل

ُ
  یْعنِ یُد ظ

َ
َرُهْم ِإل

َ
َرُهْم َو َنش

َ
َحش

َ
َرَشُهْم ف

َ
ْوِم ی یق

ِق 
ْ
ل

َ
ِض یا

ُ
َحقِّ یبَ  یاَمِة َف ق

ْ
ُمون ََرَشْت یَو ُهْم ال  َنُهْم ِبال

َ
ل

ْ
  یْعنِ یظ

َ
َرُهْم ِإل

َ
َرُهْم َو َنش

َ
َحش

َ
َرَشُهْم ف

َ
ْوِم ی یق

ِق 
ْ
ل

َ
 991، ص 3الخصال، ج  اَمِة یا

َعَمُل تاِبُعُه ه و آلهیالله عل یامبر صلیپ 12
ْ
َعَمِل َوال

ْ
ِعلُم إماُم ال

ْ
ل

َ
َعداُء َو ی: ا شقیلَهُم ِبِه السُّ

ْ
؛ اُء یْحَرُمُه اَل

، ی. ]األمالاند محروموبدبختان از آن  شود یمرو آن است. به خوشبختان دانش الهام یعمل و عمل پ یشوایدانش پ
 [91، ح 011، ص یطوس

در  یلتفص بهیا بهتر بگویم چگونه هبه شده است  ام آورده به دستعلوم را چگونه  ینا ینکهباادر رابطه  11
 کتاب اذا فرغت توضیح خواهم داد.

  94 ات:یالذار  11
َ
وا ِإل ِفرُّ

َ
ِه ِإنِّ  یف

َّ
  یالل

َ
 ینُمبر  یْم ِمْنُه َنذکل

 .افتد یمدر خارج اتفاق  کند یمو عبد آنچه اراده  شود یمدر این مقام اراده عبد و خدا واحد  15
لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان لقتله و لقدآخی رسول الله بینهما، فما ظنکم بسائر  و الله 16
علمک علی مقداد لکفر، و یا مقداد! لو عرض صبرک علی سلمان،  یا سلمان! لو عرض - الخلق

 لکفر
ُه َخ کُروا َو َم کَو َم  90 :عمران آل 17

َّ
ُه َو الل

َّ
ماکر ُر یَر الل

ْ
 ینال

 111، النص، ص: یالطفوف / ترجمه فهر  یقتل یاللهوف عل 18
ْسماُء  114 األعراف: 19

َ ْ
ِه اَل

َّ
ُحْسنَو ِلل

ْ
ذ یال

َّ
ُروا ال

َ
اْدُعوُه ِبها َو ذ

َ
ِحُدوَن یَن یف

ْ
ْسماِئِه َس  یفل

َ
ْجَزْوَن یأ

وناُنوا کما 
ُ
 یْعَمل

 991، ص: 1ج ة(، یاإلسالم -)ط  یافکال 11
صدای مردی را شنید که در حال دعا کردن به اسماء الهی بود فرمود: قسم به  که یوقتص  پیامبر اکرم 10

را به اسم اعظمش خواند، همان اسمی که اگر خدا به آن خوانده شود عطا کسی که جانم به دست اوست، او خدا 
 (.330: 34ق،  1049 نماید )مجلسی، کند و اگر دعا به آن شود اجابت می می

ه والصفات، رازی، ج 12 نات فی شرح اسماء الل  ، فخر الدین، محمد بن عمر، منشورات 11 ، ص1 لوامع البی 
ه الحسنی، ص 199االزهریة القاهرة.. مصباح الشریعه، ص  ات یالکلمکتبة   .33. شرح اسماءالل 
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 394، ص 1اإلسالمیة(، ج  -)ط  یالکاف 11
که آن نیز از اهل  یما نموده. البته بحث اسم مستأثر را در کتاب نقطه بحث 990، ص 1ج ، یافکاصول  11

 باشد. بیت ع پوشیده نمی
 .31تا  39، ص 32بحاراالنوار، ج  15
لما کث قال یح یالمعنهذا  یالباقر ع إشارة إل یجعفر محمد بن عل یالم اْلمام أبک یف 16

م و لعل النمل الصغار تتوهم یکم مردود إلکه مخلوق مصنوع مثلیأدق معان یم فکزتموه بأوهامیم
 تصف بهما و هذا حالینقصان لمن ال  ها عدمتوهم أن یو  ها کمال کن فإن ذلیتیزبان یأن لله تعال

 ه و سالمه.یالمه صلوات الله علک یبه انته یصفون الله تعالیما یالعقالء ف
، مخلوق و مصنوعی اش یمعان ترین یقدقدر اوهام خودتان در  کنید یمشما آن را بازشناسی  آنچه هر ترجمه: 

که همانا برای خداوند متعال نیز دو  کند یمریز، خیال  مورچه   بسا چه. گردد یبازماست مثل خودتان؛ که به خودتان 
که شاخک نداشتن نقصان است برای  کند یمشاخک داشتن کمال خودش است و خیال  چراکهتا شاخک است. 

 339 ، ص11است. بحار األنوار، ج  گونه ینهمآنکه شاخک ندارد. حال  عقال نیز در توصیف خداوند متعال به 
 

ِه َعزَّ َو َجلَّ ِتْسَعًة َو ِتْسعِ ه و اله ِإ یامبر اکرم صلی الله علیپ 17
َّ
 َواِحَدًة َمْن ینَّ ِلل

َّ
 ِماَئًة ِإال

ً
َن ِاْسما

َة َو ِه  َجنَّ
ْ
ل

َ
ْحَصاَها َدَخَل ا

َ
ِم  یأ لسَّ

َ
آلِْخُر ا

َ
 ا

ُ
ل وَّ

َ ْ
َل

َ
َمُد ا لصَّ

َ
َحُد ا

َ ْ
َل

َ
َواِحُد ا

ْ
ل

َ
ُه ا

َ
ل ِ

ْ
ْل

َ
ُه ا

َّ
لل

َ
َبِص یا

ْ
ل

َ
ِد یُع ا

َ
ق

ْ
ل

َ
اِهُر یُر ا

َ
ق

ْ
ل

َ
ُر ا

َعلِ 
ْ
ل

َ
  یا

َ
ْعل

َ ْ
َل

َ
َباِق  یا

ْ
ل

َ
َبِد  یا

ْ
ل

َ
 یا

َ ْ
َل

َ
َباِرُئ ا

ْ
ل

َ
َح کُع ا

ْ
ل

َ
َباِطُن ا

ْ
ل

َ
اِهُر ا

َّ
لظ

َ
َح  یَرُم ا

ْ
ل

َ
َعلِ کیا

ْ
ل

َ
َحلِ یُم ا

ْ
ل

َ
َحِف یُم ا

ْ
ل

َ
 یُم ا

ُ
ظ

َحِس 
ْ
ل

َ
َحقُّ ا

ْ
ل

َ
َحِم یا

ْ
ل

َ
َحِف یُب ا

ْ
ل

َ
ِح  یُد ا لرَّ

َ
ْحَمُن ا لرَّ

َ
بُّ ا لرَّ

َ
ِق یا لرَّ

َ
اُق ا زَّ لرَّ

َ
اِرُئ ا

َّ
لذ

َ
الُم  ُب یُم ا لسَّ

َ
ُءوُف ا لرَّ

َ
ا

ُمَه 
ْ
ل

َ
ُمْؤِمُن ا

ْ
ل

َ
َعِز یا

ْ
ل

َ
ُمتَ یِمُن ا

ْ
ل

َ
َجّباُر ا

ْ
ل

َ
لسَّ کُز ا

َ
ُر ا ِه یبِّ

َّ
لش

َ
وُح ا بُّ لسُّ

َ
وُّ یُد ا

ُ
َعف

ْ
ل

َ
 ا

ُ
َعْدل

ْ
ل

َ
اِهُر ا لطَّ

َ
اِنُع ا لصَّ

َ
اِدُق ا لصَّ

َ
ُد ا

َغنِ 
ْ
ل

َ
وُر ا

ُ
َغف

ْ
ل

َ
ِغ  یا

ْ
ل

َ
اِطُر یا

َ
ف

ْ
ل

َ
 ا

ُ
الِ  آلفرداث

َ
ف

ْ
ل

َ
اُح ا تَّ

َ
ف

ْ
ل

َ
ِد ا

َ
ق

ْ
ل

َ
َملِ یُق ا

ْ
ل

َ
وِ  کُم ا

َ
ق

ْ
ل

َ
وُس ا دُّ

ُ
ق

ْ
ل

َ
رِ  یا

َ
ق

ْ
ل

َ
 یا

َ
ق

ْ
ل

َ
وُم یُب ا

اِض 
َ
َباِسُط ق

ْ
ل

َ
اِبُض ا

َ
ق

ْ
ل

َ
َمِج  یا

ْ
ل

َ
َحاَجاِت ا

ْ
ل

َ
 یا

َ
َمْول

ْ
ل

َ
ُمِح  یُد ا

ْ
ل

َ
اُن ا َمنَّ

ْ
ل

َ
ُمبِ یا

ْ
ل

َ
ُمِق یُط ا

ْ
ل

َ
 یُن ا

ْ
ل

َ
ُر ا ُمَصوِّ

ْ
ل

َ
ُم یرِ کُت ا

 
ْ
ل

َ
 یبِ کا

ْ
ل

َ
 ک یاِف کُر ا

ْ
ل

َ
رِّ ا لضُّ

َ
َهاِد اِشُف ا

ْ
ل

َ
َوُدوُد ا

ْ
ل

َ
َواِسُع ا

ْ
ل

َ
اِصُر ا لنَّ

َ
اُب ا َوهَّ

ْ
ل

َ
وُر ا لنُّ

َ
َوِف  یَوْتُر ا

ْ
ل

َ
وَ  یا

ْ
ل

َ
 کیا

ُ
َواِرث

ْ
ل

َ
ُل ا

َجلِ 
ْ
ل

َ
اُب ا وَّ لتَّ

َ
 ا

ُ
َباِعث

ْ
ل

َ
َبرُّ ا

ْ
ل

َ
بِ یا

َ
خ

ْ
ل

َ
َجَواُد ا

ْ
ل

َ
اِلُق َخ یُل ا

َ
خ

ْ
ل

َ
لّناِصرِ یُر ا

َ
 ین دَّ یُر ا

َّ
لش

َ
َعِظ کاُن ا

ْ
ل

َ
ِط یوُر ا

َّ
لل

َ
ُف یُم ا

اِف 
َّ

لش
َ
 .یا

را  ها آنس ک ( هرمک یکیاز صد است )نام  نودونهعز و جل  یخدا یه براک یدرست بهرسول خدا فرمود  
تا، یکمال در او جمع است الواحد: که صفات ک یاز الله: ذات اند عبارت ها نامو آن  شود یمبشمارد به بهشت داخل 

ر: یع: شنوا، البصیان السمین اآلخر: پایمهمات االول نخستنند در ک یه آهنگ و کگانه، الصمد: مهتر و آنیاالحد: 
دگار، ی: آفر یع: نوساز، البار ینده، البدی: پای: واالتر، الباقی: واال، االعلیره، العلیر: توانا، القاهر: چینا، القدیب

دانشمند،  م:یمت، العلکم: خداوند حکی: زنده، الحیار، الباطن: پنهان، الحکرم: بزرگوارتر، الظاهر: آشکاال 
: مهربان، یده، الحفید: پسندیب: حسابگر، الحمیقت، الحسیظ: نگهدار، الحق، خداوند حقیم: بردبار، الحفیالحل

ب: پاسدار، یدهنده، الرق یدگار، الرزاق: روز ی: آفر یم: مهربان، الذار ینده، الرحیالرب: پروردگار الرحمن: بخشا
ز: ارجمند، الجبار: یرنده، العز یمن: فراگیبخش، المه یمنیاننده: المومن: ک یالروف: مهربان، السالم: آشت
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د: حاضر و گواه، الصادق: راستگو، یو منزه الشه کد: آقا، السبوح: پا یبر: بزرگ منش: السکسته بند، المتکش
اث: یاز، الغین ی: بیزه، العدل: دادگر، العفو: بخشنده، الغفور: آمرزنده: الغنکیالصانع: سازنده، الطاهر: پا 

نه، یر یم: دی، القدیکیافنده تار کنده، الفالق: شیالفتاح: گشا-: طاق، آلفرد، یستیافنده نکادرس، الفاطر: شیفر 
رنده، یوم: بر پا دارنده، القابض: گی، القیکب: نزدیرومند، القر ی: نی، القو کو مبار  ک: پادشاه، القدوس: پا کالمل

: خداوند، المنان: منت ید: بزرگوار، المولیها، المجیدازمنیالحاجات: بر آورنده ن یالباسط: گستراننده، قاض
م: خداوند بخشش، یر کت: نگهبان، المصور: صورتگر، الیارا، المقکن: آشیننده المبکط: احاطه یگذارنده، المح

بخش،  ی، الوتر: تنها، النور: روشن و روشنیننده آزردگکاشف الضر: بر طرف ک: بسنده، یافکر: بزرگ، الیبکال
: یار دوست دارنده، الهادیدهنده، الواسع: وسعت بخش، الودود: بس یار یننده، الناصر: کار بخشش یبسالوهاب: 

ار، الباعث: فرستنده، کو یک: نآلبرارها باو واگذار شده، الوارث: ارث بر، که کل: آنکی: وفادار، الو یراهنما، الوف
گاه، الخالق: آفر یجود و بخشش، الخبار، الجواد: صاحب کل: بزرگ و آزموده یر، الجلیالتواب: توبه پذ ننده، یر: آ

ف: یم: با عظمت، اللطیور: سپاسگزار، العظکان: جزا دهنده، الشیدهندگان، الد یار ین ین: بهتر یالناصر  -ریخ
ان یت از راوین روایو ا ام نوشتهد یتاب توحکن نامها را در یر ای: شفابخش، و من تفسیخداوند لطف و مدارا، الشاف

 939، ص 9ده است. الخصال، ج یرس مختلف بمن
 

با  011 -019، ص 1با تلخیص. اعیان الشیعه؛ ج  11 -99، ص 2. الغدیر؛ ج 112، ص 3امل اآلمل؛ ج  18
 .033، ص 1. تنقیح المقال؛ ج 940، ص 1تلخیص. ریحانة إالدب؛ ج 

 911للصدوق(، النص، ص: األمالی ) 19
 یکسان همهکه برای  کند یم ای یژهوشبکه اول تلویزیون ایران شروع به پخش برنامه  1991در اواسط سال  51

انقالب ابتدای  ینتر  بزرگامام خمینی )ره( را تحت عنوان یک استراتژیست سیاسی و رهبر  ها سالکه در همه این 
تحت عنوان تفسیر قران که توسط شخص  هاست. این برنام انگیز یجانهخاص و  شدت بهقرن بیستم دیده بودند 

و از  شود یمبالفاصله بعد از شروع پخش به فاصله کوتاهی تعطیل  اما شود یمپخش  گیرد یمحضرت امام انجام 
. این شاید یک معمای اساسی در جریان تاریخ شود ینمقبلی دیگر پخش دوباره  یها قسمتتاکنون هم  آن زمان

محبوب و مقتدر یک انقالب نورس از  شدت بهب باشد که چه اتفاقی افتاد که رهبر مذهبی کشور و انقال یا رسانه
جلسه تفسیر از سوی حضرت امام در اوایل سال  9 مجموعاا  بازگویی یک مبحث مذهبی خاص در تلویزیون بازماند.

بوده  شده یلتکممد و آیه اول سوره ح الله بسمجلسه تفسیر  9در این  ظاهراا و  شود یمشمسی از تلویزیون پخش  91
که البته کم تعداد هستند  ها یبعضاست  نشده اعالماست. هنوز نظر واضحی درباره علت تعطیلی این برنامه تفسیر 

و محافل متحجر  ها دستهبرخی از  ینظر  تنگو در مقابل اکثریت معتقدند که  دانند یمآن را به بیماری امام مربوط 
مذهبی مثل انجمن پرنفوذ حجیته در مخالفت با نگاه عرفانی امام به قرآن سبب اصلی این تعطیلی نابهنگام و 

متعدد از سمت قم  یها نامهمشهوری هست که در همان اوایل پخش این تفسیر طوماری با  نقل ناامیدکننده ست.
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به خاطر این  کند یمقیام کردن را مطرح  ها یابانخدر  پوش کفن صورت بهکه ادعای  شود یمروانه بیت امام 
 "مطرح شده در این تفاسیر بنابر تفسیر خودشان. های یگریصوف"

 
ه   صل50 ، فحکلمُة الحکه و آله: یالله عل یرسوُل الل  ُة المؤمن  بحار األنوار: ] ُث وجَدها فُهو أحقُّ بها.یمة  ضال 

3/33/91]. 
ابد به آن سزاوارتر یمانه، گمشده مؤمن است، پس هر جا آن را بکیآله: سخن حه و یالله عل یامبر خدا صلیپ
 است.

و عنَد الُمشِر که السالم: الِح یعل یاْلماُم عل 52
َ
بوها و ل

ُ
ُة المؤمِن، فاْطل

ّ
ونوا أَحقَّ کت کَمُة َضال

ها.
َ
 .[265/1695: یللطوس یاَلمال] بها و أهل

ه شما کرا یباشد ز  کد گر چه نزد مشر ییاست؛ پس آن را بجومت، گمشده مؤمن که السالم: حیعل یامام عل
 .ترید یستهشابدان سزاوارتر و 

ُج ف یوُن فکَمَة تَ کانْت؛ فإنَّ الِح ک یَمَة أنّ که السالم: ُخِذ الِح یعنه عل 51
َ
ْجل

َ
 یَصْدِر الُمناِفِق فَتل

ُرَج، فَتْس  یَصدِرِه حتّ 
ْ

 .[79مة کالبالغة: الح نهج] َصدِر المؤمِن. یَصواِحِبها ف یَن إلکَتخ
وسته ناآرام ی، و پباشد یمنه منافق یمت در سکرا حی؛ ز یریدفراگباشد  هرکجامت را که السالم: حیعل یامام عل 

 رد.ینار همگنان خود آرام گکنه مؤمن، در یدر س شده خارج ازآنجااست تا 
 

و َوَجْدُتم ِسراجا یعل یسیع 51
َ
ِطراِن فیه السالم: ل

َ
ُد بالق

َّ
  یتَوق

َ
م یل

َ
ُتم بِه و ل

ْ
ٍة ُمظِلَمٍة الْسَتَضأ

َ
ل

  ینبغی کذلکُح َنْتِنِه، یم ِمنُه رِ کْمَنْع ی
َ
ْن َوَجْدُتموها َمعُه و ال کم أْن تأُخذوا الِح کل م ِمنُه کْمَنَع یَمَة ِممَّ

َبِتِه 
ْ

 .[78/357/1. بحار اَلنوار: ] .ها یفُسوُء َرغ
ه کل و چسبنده کش یع روغنیقطران: ما] دل شب با قطران.ه در کد یابیب یه السالم: اگر چراغیح علیمس 
 یسوختگ یه بو یقطران شب ی. بو آید یم به دستگر ید یها چوبدرخت صنوبر و  کاز جوشاندن چوب خش غالباا 

، شود ینمار شما کن یبد آن، مانع ا یو بو  گیرید یم، از نور آن بهره سوزد ی[ م(.3133/  3ن: یاست )فرهنگ مع
 او به آن، مانع شما نشود. رغبتی یبو  یریدفراگد، یافتیه کمت را در هر که شما حکته است سین شایهمچن
 

فیَن علیُن العابدیاْلماُم ز  55 ؤَة النَّ
ُ
ْؤل

ُّ
ِر الل

ِّ
سکَسَة أْن َتْجَتِلَبها ِمن الیه السالم: ال ُتَحق

َ
َسِة؛ یبا الخ

ن یفإنَّ أب
َ
: َسِمعُت أم یَحّدث

َ
: إّن الیه السالم یَن علیَر المؤمنیقال

ُ
ُج کِلَمَة ِمن الِح کقول

َ
ْجل

َ
َتتل

َ
َمِة ل

ها حتّ  یَصدِر الُمناِفِق ِنزاعا إل یف  بها، فی یَمظانِّ
َ

ِفظ
ْ
وَن أحقَّ بها و أهلها یکْسَمَعها المؤمُن فیل

ها.یف
َ

ف
َ

ق
ْ
 .[6/97/42بحار اَلنوار: ] ل

پست و  یار کف را یثک یها زبالهان یاز م بها گران ید یدن مروار یشکرون یه السالم: بیعل العابدین ینز امام  
، به عشق  قرار یزآم حکمت: سخن فرماید یمه السالم یعل یرالمؤمنینامه کدم یرا پدرم فرمود: شنیر مشمار؛ ز یحق
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ه بدان کنده شود و مؤمن کرون افیب که آنگاه، تا کند یم تابی یبنه منافق یخود، در س یگاه واقعیگرفتن در جا
 .رباید یمو  شنود یماست، آن را  تر یستهشاسزاوارتر و 

 
 122ة(، ص: ی)جنة األمان الواق یفعمکالمصباح لل56
م اشهد ان ال اله اال الله و اشهد ان یبسم الله الرحمن الرح»وصیتنامه شهید الجوردی:  57

ه ین بعد علی علا ولی الله وصی رسول الله و االئمه حادی عشر میمحمد رسول الله و ان عل
.« ل لست اهال له نشرتهیکم من ثناء جم»م: یگو بارالها! با تمام وجود می نیالسالم ائمه المسلم

های  توانست در راه تو و خدمت به انسان می که یدرحال، ام داده ازدستن نعمت بوده( یخداوندا! عمری را )که بهتر 
های منفی و  ن بردن ارزشیتوانست تا حدودی در جهت از ب مظلوم و مستضعف به کار گرفته شود؛ عمری که می

های مقدس  توانست در راه تحقق هدف انسانی مثمر ثمر افتد؛ عمری که می -های الهی ای ارزشیجاد و احیا
تش بکاهد و بر یتوانست از کم د و تکامل صاحبش سپری گردد؛ عمری که مییاسالم و اعتالی کلمه التوح

اد، یز  نسبتاا ت یای راه وصول به تو باشد؛ عمری که با کمید و همگام با شهدای خداجوی، جویفزایتش بیفیک
ماض تو ش را، به عفو تو و به اغیدش را و تمامی رجایکه تمامی ام جاست ینهم. لذا برنگرفتهای  توشه ینتر  کوچک

هم اغفر ل»د به فضلت! یام بازهمد و یام بازهما! یو بزرگواری تو و رحمت و فضل تو بسته است. خدا الذنوب  یالل 
دی است در درونم یهای مد آورم مدت به قلم می اکنون همدانی آنچه را  ا! خوب مییخدا «تهتک العصم. یآلت

 بانام؟ چگونه است که انجامد یمد کرد؟ امور به کجا یباست؟ چه یرت ندانم چیهای ح گذرد و بر سر چند راهه می
ری از یت جلوگیها که مسئول کند و آن دا مییخالی محتوا، رواج پ یبفر  مردمشعارهای  اسالمتاسالم و در ذی 

راهی را  هرکدامکنند و هزاران سؤال، که  هم می ییدتأ بعضاا نند! و سهل است، ینش انحراف افکار را دارند ساکت می
م روشن یز هستم، راه سعادت برای. اما خوشبختانه چون مقلد امام عز ام قرارگرفتهکند،  م مییجاب و خطی را ترسیا

ن انقالب عشق یا! با تمام وجودم به ایدا کنم. خدایق عمل بدان را پیخواهم اگر عمری بود، توف است و از خدا می
ن یها، ا نینفرت دارم و با همه ا ضدانقالبان یبه حام ونم، نسبتیورزم و به همان مقدار که دوستدار انقالب می

 اصطالح بهت یاساس، رضا ال واهی و بییام که هر کس به نفع دشمنان انقالب و به خ افتهیدر  یخوب بهمسئله را 
ی پ اصطالح بهگاه یال خام و پوچ، پایمردم و به خ قدر معصوم  ری کند، مصداق فرموده گرانیگ دا کردن، موضعیمل 

ا.»است که:  )ع( ا! تو شاهدی به همان یخدا «من طلب رضی الناس بسخط الله، فجعل الله حامده من الناس ذام 
و مدافعان عملی  سازش کارانورزم، نسبت به  عشق می یرمناپذ سازشو  -که به امام قاطع صدچندانبلکه  -اندازه

ا یتکرار شود و  مجدداا م آن دارم حوادث مشروطه ی)اگر در لفظ و اعتقاد هم مخالف باشند( نفرت دارم. ب ضدانقالب
خواهم دست و قدم، زبان و قلم  ر دچار شود. خداوندا! از تو مصرانه مییران اسالمی به سرنوشت الجزایا

ن از چنگال عدالت، اعمال قدرت و نفوذ ین و محاربیون و مرتدیدن ضد انقالبیرا که در جهت رهان یکسان همه
شه از یال رسند(، برای همیبه کام وهم و خ یاند )تا چند روز  ن ننگ شدهیرای ایکه پذ یکسان همهاند و  کرده
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ام، از آن ترس داشتم که افشای  ا! چون عاشق نظام بودهیو شاهد قطع فرمایی. خدا یدپرورشهن مردم یسرنوشت ا
اظی و بازار گرمیکنم که جدای  ه مییوارد آورد، به آنها توص نظام بهز یای ناچ چهره سازشکاران، لطمه های  از لف 

ای نباشند که قرآن  دا کنند و مواظب باشند که از آن دستهیق آن روز باور پیهای دق امت و حسابرسییصنفی، به ق
تم به صاحبان قدرت و یوص «تقولوا ما ال تفعلون. اللهانلم تقولون ما ال تفعلون. کبر مقتاا عند »شان فرموده:  درباره
ی را یها هیاستمدارانه، توصیب و سیدارند، به جای شعارهای مردم فر  گر حرکتشان را دوست مین است که ا ینفوذ ا

دارند،  خواران و حرام اندوزان اعمال می ن و حرامیو مترف مألکه تلفنی و شفاهی در جهت استخالص ضد انقالب و 
های حفظ سمت و استمرار  کردنمالی  ه و ماستیبا شهامت و رشادت، برای مردم بازگو کنند و از هر نوع توج

ن افتد و باز یر الماکر یان رسد و سر و کار با خیبی باالخره به پایو مردم فر  یبیخودفر زند که یت صدارت بپرهیموقع
اموزند و شعار یری را از امام مردم بیت و سازش ناپذین است که به خدا توکل کنند و قاطعیام به سردمداران ا هیتوص

ن انقالب بوده فراموش نکنند و مبادا که یرا که خواست و حق مردم است و علت موجده ا نه شرقی و نه غربی
المللی  نیهای حرکت و فشارهای ب یعی شود و انقالب و مهمتر از همه سختیگذشت روزها و فرو افتادن، طب

م زنند و بدانند که ده، به هیجاد گردیکرده و بحمدالله تا حدودی ا جاب مییموجب شود تعادلی را که شعار فوق ا
ن که یکند و باز ا از میین ه بر اوست که از هر قدرتی، انسان را و جامعه را بییقدرت مطلق از آن خداست و صرفاا تک

ت خدا و مردم یهای شکل گرفته، رضا تیاسی جدای از توکل شوند و بر ذهنیهای س بدانند که اگر دچار حسابگری
جاد یخ اینام و نشان در پهنه تار  مردم، گورستانی بی یود و انقالب را کنده و برامسلمان را مالک قرار ندهند، گور خ

های  تیادت و موقعیز هست و فراموش نکنند که سیه نیادشان باشد که علت موجده، علت مبقیاند و  کرده
بل از انقالب گر قیون افراد دیلیی انقالب اسالمی است و جدای از انقالب، فردی از چهل میاجتماعی آنان، اهدا

ن انقالب را )همانان که التقاط، به گونه ین مختلف، خطر منافقین بار به عناویا! تو شاهدی چندیخواهند بود. خدا
دن به یاکارانه برای رسین خلق سراسر وجودشان را و همه ذهن و باورشان را پر کرده و همانان که ر یمنافق

ی و باهنر را یاند، هم رجا به دست گرفته -بزرگی مجمع االضدادبه  -ار بزرگیشمی بسیمقصودشان، دستمال ابر 
کنند، هم آنان  التی و سپس...! برقرار مییوند تشکین خلق، پینند، هم با منافقینش کشند و هم به سوگشان می می

ت یکنند و از افشای ماه ت بد آنان تالش مییشان و اعطای مقام و مسئولیکنند و هم برای آزاد ر مییرا دستگ
ن و نجات یت مسئولیقت برای جلب رضایه آنان و در حقیشوند، هم در مبارزه عل مناک مییف آنان سخت بیکث
ر یآورند تا مس ه به فقه و فقاهت روی مییهای علم زنند و هم در حوزه کشان می ادی آنان خود را در صف منافقیبن

 دانم یمای  را؟ )گرچه نسبت به بعضی، تا اندازهدانم چ ام ولی نمی ن گوشزد کردهیفقه را عوض کنند(، به مسئول
ن خلق است، چرا یادتر از خطر منافقینان به مراتب ز یام که خطر ا ن بارها گفتهیاند. به مسئول ب اثر ندادهیچرا!( ترت

کم آنان را در  ان قرار گرفته و کمین، سالوسانه در صف حزب اللهیمنافق منافقانه  های  وهیکه عالوه بر همه ش
ن و بازنشستگان سوقشان داده و صفوف مقدم را غاصبانه به تصرف خود در ین و سپس به صف قاعدیفوف آخر ص

ها و حفظ  رندگان قرار گرفتند و در عزل و نصبیم گیای که عمالا عقل و اراده منفصل برخی تصم اند، به گونه آورده
ار مهم یت! مهم و بسیاهم همه پوچ است و بی ها نیکنند. ا زنند و اعمال قدرت می ب مییو ابقاءها دست به تخر 

شان است که ییها، گسترش فکر التقاطی و انحرافی سازمان ضد خدا ن تالشین است که هدف غایی از همه ایا
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ات مثبت و منفی یگیری از تجرب ست و با بهرهیگری نیز دیستی، چیالیانه و ماتر یگرا های مادی شهیجز اند
ق منافقان خلق در یادتر از توفیادی )ز یار ز یاند متاسفانه به نسبت بس توانستههای چپ و منافقشان  همپالگی

ل، بر ذهن و روان آنان اثرات یف الحیقرار دهند و با لطا یرتأثون را تحت یری از روحانی، تعداد کث90تا  91های  سال
ر به یبنگرند و حتی در مواردی نظ ده اغماضیتکارانه آنان با دیجا که بر اعمال جنا شان را بگذارند تا بدان دلخواه

مانی یای پش هیشیهای مسامحه کارانه و مصلحت اند دنیشهادت رساندن باهنر و رجایی، به دست روی دست مال
اند تعداد فراوانی از جوانان مسلمان را جذب  ، توانستهتأسفنکه با کمال یآورنده متوسل شوند. باز مهمتر از همه ا

ن منافقان یاکارانه ایهای ر  میو تکر  ییدتأب ید مبادا که فر یزم! بهوش باشیای خانواده عز ند. هان یکرده منحرف نما
ند و خود را چنان حزب اللهی جا بزنند یاید. چه بسا با ظاهری چاکرانه و دلسوزانه به سراغتان بین را بخور یجدا از د

نباشد! فرزندانم! اگر گاهی بر شما سخت ای هم لباسی و همشکلی با آنان  ها و ابوذرها را جرئت لحظه که مسلمان
شتر بوده، از آن جهت بوده است که اعتقادی یم امکان فراهم آوردن رفاه بیبوده که برا ین در حالیام و ا گرفته می

د قانع یشتر از آنچه تحمل کردیتوانستم شما را و خانواده را ب ام و اگر می داشته« سرایان مع العسر »مه یاستوار به کر 
ابنده شما مؤثرتر و کارسازتر یت سالم و رشد ین شخصین داشتم که در تکویقیکردم و  به طور قطع چنان می کنم

ر و صالح شما را در رفاه یدارد، خ شتر دوستتان مییز جز انقالب و اسالم بیبود. به هر صورت، پدرتان که از همه چ
گاهانه به دور انداز یعاف ی وید دارد در زندگی، رفاه جویداند و ام دانسته و نمی نمی ن ید و با عزمی آهنیت طلبی را آ

ن یز کنند. به جای چنیگران برای حل مشکالتتان اقدامی ولو ناچید دید و توقع نداشته باشیدر کام مشکالت رو
بتی و هر ید که هر مصیای عمل کن د و به گونهیها نهراس د و از سختییانتظاری در حل مشکالت مردم کوشا باش

ره شود و شما را ینکه بر شما چیم فرود آورد و به جای ایش اراده و عزم شما سر تسلیم، در پیهر قدر عظ مشکلی
د و بدانسو یر ید و مهارش را به دست گینش سوار شوین افکند، بر امواج به ظاهر سهمگیدست و پا بسته بر زم

ز و مهربانم! ید. خانواده عز یتعادل شما را برباد که بر شما مسلط شود و ید و اجازه ندهیخواه د که مییتش کنیهدا
رها و ین راه، تقصیسته مقام واالی انسانی شما بود، به خدمتتان کمر نبستم و در ایدرست است آنگونه که شا

شگاه خداوند در روز ید که در پید و اجازه ندهییتر آن است که بر من ببخشا قصورهای فراوان داشتم، اما درست
رائ کم و رحمت الله و یرم. والسالم علیتان قرار گیش رویق، شرمنده و سر افکنده پیر( و در انظار خال)تبلی الس 

 برکاته
 911، ص: 3ج (، یصالح المازندران یاألصول و الروضة )للمول-یافکشرح ال 58
ات پرداخت نشود، کز  هرگاه« یاة ماتت المواشکاذا حبست الز »ه السالم ـ فرمود: یامام رضا ـ عل 59
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ا سوره رعد  - 12آیه  61  َو ِممَّ
ً
 َراِبیا

ً
ْیُل َزَبدا اْحَتَمَل السَّ

َ
َدِرَها ف

َ
ْوِدَیة  ِبق

َ
ْت أ

َ
َسال

َ
َماِء َماًء ف  ِمنَّ السَّ

َ
نَزل

َ
ا

 
ُ
ْو َمَتاٍع َزَبد  ِمْثل

َ
َیٍة أ

ْ
اِر اْبِتَغاَء ِحل ْیِه ِفی النَّ

َ
َبُد ُیوِقُدوَن َعل ا الزَّ مَّ

َ
أ

َ
َباِطَل ف

ْ
َحقَّ َو ال

ْ
ُه َکذاِلَک َیْضِرُب اللُه ال

 
َ

ْمثال
َ ْ
ْرِض َکذاِلَک َیْضِرُب اللُه اَل

َ ْ
 ِفی اَل

ُ
َیْمُکث

َ
اَس ف ُع النَّ

َ
ا َما َینف مَّ

َ
اًء َو أ

َ
َهُب ُجف

ْ
َیذ

َ
 [12] ف

ه و رودخانه ی]خداوند[ از آسمان آب  ؛ سپس سیالب شد یجار  یها سیالب آن اندازه   به یا فرو فرستاد؛ و از هر در 
، ییا وسایل زندگ آالت ینتز به دست آوردن  یها[، برا ]در کوره ازآنچهکرد؛ ]همچنین[ و  حمل یخود کف یبر رو 
زند، سرانجام  یم ی، حق و باطل چنین مثالیآید، خداوند برا یمانند آن به وجود م یهای افروزند، کف یآن م بر آتش
ماند؛ خداوند  یخالص[ در زمین م فلزرساند ]آب یا  یآنچه به مردم سود م یشوند، ول یپرتاب مها به بیرون  کف

 زند. یمثال م چنین ینا
 324ص  1روح البیان ج  60
 (321، ص 9 المحجه البیضاء، ج) 62
 "311"نهج البالغه، خطبه  61
 (.13)نهج البالغه: نامه  61
ر  65

ُ
ق

ْ
ْهَل ال

َ
نَّ أ

َ
ْو أ

َ
  یَو ل

َ
َتْحنا َعل

َ
ف

َ
ْوا ل

َ
ق ْرِض َو لکِهْم َبرَ یآَمُنوا َو اتَّ

َ ْ
ماِء َو اَل ُبوا کْن کاٍت ِمَن السَّ

َّ
ذ

ناُهْم ِبما 
ْ

َخذ
َ
أ

َ
ردند، ک یشه میآوردند و تقوا پ یمان میها، ا ی[ و اگر اهل شهرها و آباد31] ِسُبوَن یکاُنوا کف

فر کیردند؛ ما هم آنان را به کب یذکها حق را[ ت ]آن یلم؛ و یگشود یها م ن را بر آنیات آسمان و زمکن بر یقی به
 م.یردکاعمالشان مجازات 

 آیاتی که بحث انتظار در آن مطرح است 66
تِ یَهْل  191 األنعام:

ْ
ْن َتأ

َ
 أ

َّ
ُروَن ِإال

ُ
َمالئِ یْنظ

ْ
ْو کُهُم ال

َ
تِ یُة أ

ْ
ْو  کَربُّ  یأ

َ
تِ یأ

ْ
تیْوَم ی کاِت َربِّ یَبْعُض آ یأ

ْ
 یأ

 إیال  کَربِّ اِت یَبْعُض آ
ً
سا

ْ
ُع َنف

َ
ْم تَ یْنف

َ
ْو کماُنها ل

َ
ْبُل أ

َ
ِل اْنَتِظُروا یماِنها َخ یإ یفَسَبْت کْن آَمَنْت ِمْن ق

ُ
 ق

ً
را

ا   ُمْنَتِظُروَن ِإنَّ
  21 األعراف:

َ
َع َعل

َ
ْد َوق

َ
 ق

َ
 کْم ِمْن َربِّ یکقال

َ
َضب  أ

َ
وَننْم ِرْجس  َو غ

ُ
ْسماٍء َسمَّ  یف یُتجاِدل

َ
ُتُموها یأ

ْنُتْم 
َ
اْنَتِظُروا ِإنِّ کَو آباؤُ  أ

َ
طاٍن ف

ْ
ُه ِبها ِمْن ُسل

َّ
 الل

َ
ل ُمْنَتِظر ْم ِمَن کَمَع  یْم ما َنزَّ

ْ
 یَن ال

 یَو  34 ونس:ی
َ
 َعل

َ
ْنِزل

ُ
ْو ال أ

َ
وَن ل

ُ
ول

ُ
َغ یِه آیق

ْ
َما ال ْل ِإنَّ

ُ
ق

َ
ِه ف اْنَتِظُروا ِإنِّ یة  ِمْن َربِّ

َ
ِه ف

َّ
ْم ِمَن کَمَع  یُب ِلل

ُمْنَتِظر 
ْ
 یَن ال

َهْل  143 ونس:ی
َ

 یف
َ
 ِمْثَل أ

َّ
ذیْنَتِظُروَن ِإال

َّ
اْنَتِظُروا ِإنِّ یاِم ال

َ
ْل ف

ُ
ْبِلِهْم ق

َ
ْوا ِمْن ق

َ
ْم ِمَن کَمَع  یَن َخل

ُمْنَتِظر 
ْ
 یَن ال

ا  166 هود:  ُمْنَتِظُرونَو اْنَتِظُروا ِإنَّ
خود عمل  یفه  وظز به ید، من نید انجام دهیقوم من! شما هرچه در توان دار  یا»: بگو: 93سوره زمر آیه  67

ا بهک یم  «.د دانستیخواه یزود نم؛ ام 
 است واردشدهدر قرآن  مضمونتمامی آیاتی که به این 
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 :ْل  199 األنعام
ُ

وا یق
ُ
ْوِم اْعَمل

َ
ُموَن َمْن تَ  یْم ِإنِّ کاَنتِ کَم  یَعلا ق

َ
َسْوَف َتْعل

َ
اِر کعاِمل  ف ُه عاِقَبُة الدَّ

َ
وُن ل

ُه ال  ِلُح یِإنَّ
ْ

اِلُموَن ف
َّ

 الظ
 :وا یَو  39 هود

ُ
ْوِم اْعَمل

َ
ُموَن َمْن  یْم ِإنِّ کاَنتِ کَم  یَعلا ق

َ
تیعاِمل  َسْوَف َتْعل

ْ
ز یِه َعذاب  یأ

ْ
ِه َو َمْن یخ

 یب  َرقْم کَمَع  یاِذب  َو اْرَتِقُبوا ِإنِّ کُهَو 
 :ذ 131 هود

َّ
ْل ِلل

ُ
وا یَن ال یَو ق

ُ
ا کاَنتِ کَم  یَعلْؤِمُنوَن اْعَمل وَن عْم ِإنَّ

ُ
 اِمل

 :ْل  93 الزمر
ُ
وا یق

ُ
ْوِم اْعَمل

َ
َسْوَف  یْم ِإنِّ کاَنتِ کَم  یَعلا ق

َ
ُمونعاِمل  ف

َ
 َتْعل

 
 941، ص: 3ج ة(، یاإلسالم -)ط  یافکال 68
 1931دی  2از  که مردمی در سراسر ایران بود، نشده   یرهبر ایران مجموعه اعتراضات  1931تظاهرات  69

( از مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان آغاز شد. فراخوان شرکت در این تظاهرات که در 3412دسامبر  31)
 شد وهای دولت حسن روحانی نامیده  )پویش اعتراضات و تجمع مردمی( و اعتراض به سیاست« نه به گرانی»آغاز 

 قرار گرفت. یتموردحماضد نظام  یها گروهتوسط 
 ![رفتندیردند ]؛ و فقط آنچه را به سودشان بود پذکم یقرآن را تقس که یکسان: همان 31سوره حجر آیه  71
اساس آمارهای  بر برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان گفت: مدیر دفتر حفاظت و بهره 70
 تان تجربه نکرده بودیم.سالی را در استان خوزس هایی از خشک سال گذشته چنین حالت 12شده حتی در  بررسی

31.11.3 
http://www.khouznews.ir/fa/news/159880/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%

-80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C
-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
-%D8%B3%D8%A7%D9%84-67-%D8%AF%D8%B1
-%D8%A8%DB%8C-8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87%DA%AF%D
-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87

%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87 
کشور را با وضعیت  31و مدیریت بحران سازمان هواشناسی بارش و دمای پاییز  یسال خشکرئیس مرکز ملی 

مسال شش استان مرکزی، قم، سمنان، تهران، البرز سال گذشته مقایسه کرد و گفت: در پاییز ا 94بارش و دمای 
 31.14.13جا کردند.  بارشی را جابه و اصفهان رکورد کم

-https://www.isna.ir/news/96101206158/%DB%B6
-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7

http://www.khouznews.ir/fa/news/159880/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-67-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khouznews.ir/fa/news/159880/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-67-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khouznews.ir/fa/news/159880/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-67-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khouznews.ir/fa/news/159880/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-67-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khouznews.ir/fa/news/159880/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-67-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khouznews.ir/fa/news/159880/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-67-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khouznews.ir/fa/news/159880/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-67-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khouznews.ir/fa/news/159880/%D8%AE%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-67-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.isna.ir/news/96101206158/%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/96101206158/%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/96101206158/%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF 
 
 

د این پروژه مانند مرکز تحقیقات رادیویی است و طراحان پروژه هارپ اصرار دارند که عملکر  ینکهباوجودا 72
های  اند که باید پژوهش های اتحادیه اروپا اعالم کرده خطری برای دگرگونی در وضعیت آب و هوایی ندارد، اما مقام

 High Frequency Activeاین پروژه انجام شود. هارپ ) محیطی یستز بهداشتی و  یخطرهابیشتری درباره 
Auroral Research Program در ها است که  آمریکایی یلهوس به اجراشده(، یک برنامه دفاعی نظامی مخفیانه

ها  های آمریکایی در تمام این سال بین المللی ایجاد کرده است. مقام در سطحهای فراوانی  اخیر جنجال یها سال
کنند، اما برخی محققان  ایجاد اختالل در وضعیت آب و هوایی جهان در اثر آزمایش پروژه هارپ را انکار می

سال ارتش آمریکایی تا  شده اعالمهای  های مخفی الکترومغناطیس هارپ برای پیشبرد هدف قابلیت اعتقاددارند
توان برای دگرگونی وضعیت آب و  از هارپ می اعتقاددارنداست. گروهی دیگر محققان نیز  شده یطراح 3434

استفاده  دست ینازاهای ارتباط جهانی و مواردی  هوایی جهان، ایجاد زلزله، سونامی و نیز مختلف کردن سیستم
رای مطالعه خواص و رفتار یونوسفر با رسمی هارپ، هدف از این پژوهش، یک تالش علمی ب یتسا وبکرد. در 

غیرنظامی و  یها باهدفهای ارتباطی و نظارت  خاص بر توانایی درک و استفاده از آن برای بهبود سیستم یدتأک
 1444کیلومتری الی  94 در فاصلهشود که  های باالیی جو کره زمین گفته می دفاعی است. یونوسفر به الیه

هایی برای تحریک موقت  هارپ اعالم کرده است که آزمایش یتسا وب. قرارداد کیلومتری باالتر از سطح زمین
تحریک کردن الیه حساسی، چون  اعتقاددارنددهند، اما کارشناسان  یک منطقه محدود از یونوسفر انجام می

فسکی از فاجعه باری به همراه داشته باشند. برخی از دانشمندان، چون میشل چودوسو یامدهایپتواند  یونوسفر می
تواند سبب ایجاد زلزله و  ها می دهد این اختالل که نشان می اند دادهدانشگاه اوتاوا و دکتر نیک بجیچ شواهدی ارائه 

این  یاثرهاو اخالقی برای بررسی  محیطی یستز حتی سونامی شود. اتحادیه اورپا خواستار بررسی مفاد قانونی، 
هایی نامرئی، اما  های الکترومغناطیس پدیده های جدید است. سالح ها و جلوگیری از انجام آزمایش نوع آزمایش

و گردبادی  رعدوبرقها برای ایجاد  ها هستند. استفاده از این نوع سالح برابر بیشتر از سایر سالح صدها باقدرت
است به تر از اعزام نیرو و نبرد متقابل  ترسناک در شهر هدف و نابود کردن آن به همراه ساکنینش بسیار راحت

کنند. انرژی که هارپ به فضا  ها استقبال می این نوع سالح از ساختهای غربی  همین دلیل برخی از قدرت
قرار گیرد.  مورداستفادهتواند  به یک سالح جنگی می وهوا آبفرستد سبب گرم شدن الیه یونوسفر و تبدیل  می

از و محل کار  یساتتأسایل الکترونیکی خانه، شهری ایجاد شود تمامی وس پرفراز یسیالکترومغناطچنانچه پالس 
شود.  یک شهر در عرض مدت کوتاهی نابود می ترتیب ینا بهشوند و  کنند و نابود می خود حرکت می یجا

https://www.isna.ir/news/96101206158/%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/96101206158/%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/96101206158/%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/96101206158/%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/96101206158/%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.isna.ir/news/96101206158/%DB%B6-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
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سال پیش دولت  94 اند کردههای غربی اعالم  هایی فوق مرگبار در دست دولت کارشناسان برای اثبات وجود سالح
بسیار شدید شود انجام داد و  و مدحل جزیره اوکلند برای ساخت بمبی که سبب جزر هایی در سا آمریکا آزمایش

سال و با پیشرفت فناوری،  94اولین بمب سونامی را تولید کرد. محققان امروزی معتقدند که پس از گذشت  درواقع
ها باشد. اکنون  ی از آنتواند یک و هارپ می اند یافته دستهایی فوق پیشرفته  های غربی به سالح دولت طورقطع به

، چون زمین لرزه هائیتی، سونامی اندونزی و توفان ییها حادثهدرباره دخالت پروژه هارپ در بروز  هایی یزن گمانه
بالیای  ینکهباوجودااست.  شده استفادهکاتریبا مطرح است و اینکه آیا از این پروژه در بروز این بالیای طبیعی 

توان  ها می است، اما با پژوهش و تحقیق درباره بروز آن داده رخطبیعی، چون زلزله، سیل و توفان همیشه در دنیا 
 را مشاهده کرد. یرعادیغها و مواردی مشکوک و  نشانه
  

نَّ  ک: ذلِ 99األنفال آیه  71
َ
ْم  اللهَ ِبأ

َ
ْنَعَمها َعلیُمَغ  یکل

َ
 ِنْعَمًة أ

ً
ْوٍم َحتَّ  یرا

َ
ِسِهْم َو یَغ ی یق

ُ
ْنف

َ
ُروا ما ِبأ

نَّ 
َ
 م  یع  َعلیَسم اللهَ أ

ها خودشان  ه آنکدهد؛ مگر آن یر نمییداده، تغ یه به گروهکرا  یچ نعمتیه خداوند، هکخاطر آن است  بهن، یا 
 ر دهند و خداوند، شنوا و داناست.ییرا تغ

َبات  ِمْن َبْیِن َیَدْیِه َو ِمْن  11رعد آیه 
ِّ

ْوٍم له ُمَعق
َ

ُر َما ِبق ْمِر اللِه ِإنَّ اللَه ال ُیَغیِّ
َ
وَنُه ِمْن أ

ُ
ظ

َ
ِفِه َیْحف

ْ
َخل

ُهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َواٍل  یَحتَّ 
َ
ُه َو َما ل

َ
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َ
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ً
ْوٍم ُسوءا

َ
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َ
ا أ

َ
ِسِهْم َو ِإذ

ُ
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َ
ُروا َما ِبأ  ُیَغیِّ

[ یو، و از پشت سر او را از فرمان خدا ]حوادث غیر حتمر  ، از پیشدرپی یپاست که  یهرکس، مأموران یبرا 
ت یکنند؛ و خداوند سرنوشت هیچ قوم یحفظ م دهد مگر آنکه آنان آنچه را در ]وجود[ خودشان  ی[ را تغییر نمی]ومل 

چیز مانع آن  ]و عذاب[ بخواهد، هیچ یاعمالشان[ بد  به خاطر] یقوم یکه خدا برا یاست تغییر دهند. و هنگام
 نخواهند داشت. یدهنده و[ سرپرست نخواهد شد؛ و جز خدا، ]نجات

 941، ص: 3ج ة(، یاإلسالم -)ط  یافکال 71
آالت سنگین،  تولید و مونتاژ ماشین باهدفهکتار در اراک  34در زمینی به وسعت  1991هپکو در سال  75

با  1990( تأسیس و از سال 09۵( و برادران رضایی )99۵یران )ایدرو( )توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ا
ین فرانسه، صنایع همکاری شرکت سنگین ساکائی ژاپن، دایناپاک سوئد، و  های نویستار اینترنشنال آمریکا، پوکل 

معدنی در وساز و  ساخت آالت ینماشپس از انقالب، توجه به ساخت  لوکومو فنالند رسماا شروع به فعالیت نمود.
 14444دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با تأسیس سالنی به مساحت 

آالت، و با ظرفیت تقریبی  ترین ماشین ای از مدرن دالر همراه با مجموعه 144٬444٬444ارزی  بااعتبار مترمربع
ماشین  شرق و فرتاک ماشین های کمات شرکت 1913آغاز گردید. در سال  1919دستگاه در سال  9444

 زیرمجموعه  هپکو تأسیس شدند.
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 : 323سوره بقره آیه  76
َ
ل

َ
ُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللِه َو َرُسوِلِه َو ِإْن ُتْبُتْم ف

َ
ذ

ْ
أ

َ
وا ف

ُ
َعل

ْ
ْم َتف

َ
ِإْن ل

َ
ْم ُرُؤُس کف

ْموالِ 
َ
ُموَن کأ

َ
ل

ْ
ِلُموَن َو ال ُتظ

ْ
کنند. و  یم جنگ اعالنا و رسولش، به شما کنید، بدانید خد یاگر چنین نم ْم ال َتظ

کنید، و نه بر شما ستم  یهایتان ]بدون سود[، از آن شماست ]و به این صورت[؛ نه ستم م اگر توبه کنید، سرمایه
 شود. یم

ذ99سوره مائده آیه  77
َّ
ما َجزاُء ال ُه َو یَن ی: ِإنَّ

َ
ْن  یْسَعْوَن ِف یحاِرُبوَن اللَه َو َرُسول

َ
 أ

ً
سادا

َ
ْرِض ف

َ ْ
اَل

ْو ی
َ
وا أ

ُ
ل تَّ

َ
 یق

َ
َع أ طَّ

َ
ْو ُتق

َ
ُبوا أ

َّ
ْو یدیَصل

َ
ُهْم ِمْن ِخالٍف أ

ُ
ْرُجل

َ
ْرِض ذلِ یِهْم َو أ

َ ْ
ْوا ِمَن اَل

َ
ُهْم ِخْز  کْنف

َ
نْ  یِف  یل ا یالدُّ

ُهْم ِف 
َ
 یدررو فساد  یبرازند، و یخ یامبرش به جنگ برمیه با خدا و پکها  فر آنکی م  یاآْلِخَرِة َعذاب  َعظ یَو ل
ه اعدام کن است یبرند[، فقط ا ید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله می، ]و با تهدکنند یمن تالش یزم

گر ]چهار انگشت از دست راست و چهار انگشت یدیک عکس به، ها آن یا دست و پایگردند؛  یختهآوا به دار یشوند؛ 
است؛ و در آخرت، مجازات یها در دن آن یین رسوای. اگردندد یخود تبعن یا از سرزمیشود؛ و  یدهبر چپ[،  یاز پا
 دارند. یبزرگ

 
78  

ّ
ه صل

ّ
ه عل یقال رسول الل

ّ
م: یالل

ّ
 الرسالة« ارم اَلخالقکإّنما بعثت َلتّمم م»ه و آله و سل

 16ة، المقدمة، ص: یسائر البر  یه السالم علین علیر المؤمنیفضل أم یة فیالعلو
 31، ص: 3ج مة(، یالقد -معرفة األئمة )ط  یشف الغمة فک 79
َنا اْحِمْل  ی: َحتَّ 04سوره هود آیه  81

ْ
ل

ُ
وُر ق نُّ ْمُرنا َو فاَر التَّ

َ
نَ یلٍّ َزْوَج کِمْن  ها یفِإذا جاَء أ

ْ
ِن َو یِن اث

 
َ
ْهل

َ
  کأ

َ
 َمْن َسَبَق َعل

َّ
لیِإال

َ
 ق

َّ
 َو َمْن آَمَن َو ما آَمَن َمَعُه ِإال

ُ
ْول

َ
ق

ْ
 ل  یِه ال

وانات ]از نر و یاز ح یاز هر جفت»م: یدن گرفت ]به نوح[ گفتیو تنور جوش یدفرارسفرمان ما  زمان کهتا آن 
 که قبالا وعده هالکها  مگر آن -ن[کن خاندانت را ]بر آن سوار ین! همچنک[ حمل یشتکزوج در آن ] یکماده[ 

ا جز  «!ن مؤمنان رایو همچن -(فرزندانتاز  یکی)همسر و  شده دادهآنان  ه  ام   اوردند!یمان نیهمراه او ا یمک عد 
زیرا  گردد یمایران تکمیل  یتمام به یرسان آببنده اگر قرار باشد نظام به ظهور برسد این اتفاق با  یده  عقبه  80

، زیرا دشمنان گیرد یمو در آن صورت پیکار نهایی شکل  شود یمتبدیل  بالمنازع ابرقدرتدر این صورت ایران به 
در ایران، نظام به چه قدرت جهانی تبدیل خواهد شد، و صبح  یسال خشکبعد از برطرف شدن مشکل  دانند یم

 .باشد یمواقعی ظهور و آب حقیقی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف 
 

 َرُجل  ِلَعِلیِّ  -): 19سوره صافات آیه  82
َ

ال
َ
ُحَسْیِن )َیا  ْبِن  فی تفسیر اْلمام العسکری )ق

ْ
اْبَن ال

ِلیِل )ا
َ

خ
ْ
ْنَت َکِإْبَراِهیَم ال

َ
ا أ

َ
ِإذ

َ
ِه ف

َّ
ُه َیا َعْبَدالل

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
ِص ف

َّ
ل

ُ
خ

ْ
َنا ِمْن ِشیَعِتُکُم ال

َ
ِه )أ

َّ
ُه َو َرُسوِل الل

َّ
 الل

َ
ال

َ
ِذی ق

َّ
ل

ِبهِ 
ْ
ل

َ
ُبَک َکق

ْ
ل

َ
ِإْن َکاَن ق

َ
ٍب َسِلیٍم ف

ْ
ل

َ
ُه ِبق  جاَء َربَّ

ْ
ْبراِهیَم ِإذ ِ

َ
ْم َیُکْن  ِإنَّ ِمْن ِشیَعِتِه ْل

َ
ْنَت ِمْن ِشیَعِتَنا َو ِإْن ل

َ
أ

َ
ف

نَّ 
َ
َت أ

ْ
َک ِإْن َعَرف ِإنَّ

َ
 ف

َّ
یَنا َو ِإال ْنَت ِمْن ُمِحبِّ

َ
أ

َ
ِغلِّ ف

ْ
ِغشِّ َو ال

ْ
ِبِه َو ُهَو َطاِهر  ِمَن ال

ْ
ل

َ
ُبَک َکق

ْ
ل

َ
ْوِلَک َکاِذب  ق

َ
َک ِبق

 
ْ
ی ال

َ
َک ِإل

ُ
اِرق

َ
 ُیف

َ
اِلٍج ال

َ
ی ِبف

ً
ُمْبَتل

َ
َک ل ا.ِفیِه ِإنَّ

َ
اَرْه ِلَکِذِبَک َهذ

َّ
اٍم ِلَیُکوَن َکف

َ
ْو ُجذ

َ
 َمْوِت أ
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ای پسر رسول خدا )! »)گفت:  سجاددر تفسیر امام حسن عسکری )آمده است: مردی به امام  -سجاد ) امام
خدا بنابراین تو همانند ابراهیم خلیلی هستی که خداوند  بنده  ای »امام )فرمود: «. من از شیعیان خالص شما هستم

ٍب َسِلیٍم در شأن او فرمود: 
ْ
ل

َ
ُه ِبق  جاَء َربَّ

ْ
ْبراِهیَم* ِإذ ِ

َ
اگر دل تو همچون دل اوست، از  َو ِإنَّ ِمْن ِشیَعِتِه ْل

ه باشی که در این  شیعیان مایی و اگر دلت چون او از دورویی و کینه پاک نیست، از دوستداران مایی و اگر متوج 
عا دروغ می  یتب اهلتفسیر «. یفر این دروغی که گفتی، به مرض فلج یا خوره مبتال گردیگویی، تا آخر عمر به ک اد 

و البرهان، فیه: قال  943 / اإلمام العسکری، ص 191 ، ص19 بحار األنوار، ج 110 ، ص13 ج السالم یهمعل
ادق علیه السالم ) نَّ ِإْبَراِهیَم )ِمْن  -الص 

َ
ْی أ

َ
ْبراِهیَم أ ِ

َ
نَّ  -). امام صادق ) ِشیَعْه َعلیٍّ َو ِإنَّ ِمْن ِشیَعِتِه ْل إ 

یَم یعنی ابراهیم )از پیروان علی )است. تفسیر  ْبَراه  ه  إَل  یَعت  ن ش  تأویل  110 ، ص13 ج السالم یهمعل یتب اهلم 
 / البرهان019 اآلیات الظاهرْه، ص

 
داللت  ثمر گرفتن در آیه داللت بر عصمت دارد و مکان قرا : اصطفینا و اورثنا الکتاب و عبادناترجمه 81

در آیه داللت دارد بر اینکه اینها غیر  ظالمدارد که این افراد بعد از رسول الله ص هستند و از انبیاء گذشته نیستند و 
نیستند بلکه سابق هستند و  مقتصدع نیز  یتب اهلظلمی ندارند و  گونه یچهع  یتب اهلع هستند زیرا  یتب اهلاز 

نیز سابق هم نیستند زیرا آنان اصل خیر هستند پس این دو آیه در وصف شیعیان است  السالم یهمعلاز جهتی آنان 
ع و برای  یتب اهلتحیر عقول از مقامات  واز جهت تقیه  اند برده نامآیات را در وصف خود  یناع  یتب اهلولکن 

ع مجالی نسیت جز اینکه بیان شود آنان برتر و بزرگتر از وصف ما هستند و آنان اسماء الله هستند پس در  یتب اهل
 .یما داده یحتوضنمایید. در کتاب نقطه بیشتر  تأملاین جمالت 

 329بقره آیه  81
ا از مردم کاغذ را رنگی کرده و اموال مردم ر  چراکهزمانی که پول چاپ شد راه برای دزدی جدید باز شد  85

 .فروشند یمو به اسم طال به مردم  کنند یمگرفتند و حال کاغذ را رنگی 
 39سوره انفال آیه  86
 94سوره انبیاء آیه  87
 311صفحه  9میزان الحکمه جلد  88
 911د(، النص، ص: ی)للمف یاألمال 89
 321األخبار، النص، ص:  یمعان 91
 129، ص: 9ج ث(، یدارالحد -)ط  یافکال 90
 93تحف العقول، النص، ص:  92
 321سوره بقره آیه  91
 91سوره حج آیه  91
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 39سوره انفال آیه  95
 

ِه )ص( ِإنِّ  96
َّ
ْوِل َرُسوِل الل

َ
 یکِف  کَتاِر  یق

َ
ل

َ
ق ِه َو ِعْتَرتِ کِن یُم الثَّ

َّ
ْهَل بَ  یَتاَب الل

َ
ُتْم ک]َما ِإْن َتَمسَّ  یتِ یأ

وا َبْعِد 
ُّ
ْن َتِضل

َ
  یِبِهَما ل

َ
[ َو ل

ً
َبدا

َ
ا َحتَّ یْن أ

َ
َتِرق

ْ
 ی یف

َ
َحْوض یِرَدا َعل

ْ
طالب  یبن أب یإمامة عل یالمسترشد ف ال

 914ه السالم، ص: یعل
سه  یالا تفصاست بعدها ما خود طرح عادی را به  یرعادیغمنظور از سه طرح یک طرح عادی و دو طرح  97

 33.3.33 یرعادیغطرح سه طرح عادی و دو طرح  9 شود یم مجموعاا بلکه بیشتر که  یما نمودهطرح عنوان 
 است که بعد از مشکالت به آنان هدیه شد. اسرائیل یبنمن و سلوی دو نعمت خداوند بر  98
 در نماز هستند. دائماا : کسانی که 39سوره معارج آیه  99

 نند.ک یم یانگار  ه ... در نماز خود سهلک یبر نمازگزاران ی: پس وا9و  0سوره ماعون آیه  011
 .930 ، ص1 من الیحضرالفقیه، ج 010
مِ  012

َ
 أ

َ
ال

َ
ُمْؤِمنِ یق

ْ
 یُر ال

َ
َه ث

َّ
ْسَتْغِفُر الل

َ
 ِبَحْضَرِتِه أ

َ
ال

َ
اِئٍل ق

َ
تْ کَن ع ِلق

َ
مُّ  کل

ُ
 َتْدرِ  کأ

َ
اُر ِإنَّ  یأ

َ
َما ااِلْسِتْغف

 
ِّ
ِعل

ْ
اَر َدَرَجُة ال

َ
 ییااِلْسِتْغف

َ
  یَن َو ُهَو اْسم  َواِقع  َعل

َ
ِة َمَعاٍن أ  ِستَّ

َ
َدُم َعل َها النَّ

ُ
ل انِ  یَما َمَض  یوَّ َعْزُم  یَو الثَّ

ْ
ال

 
َ
  کَترْ  یَعل

َ
َعْوِد ِإل

ْ
ْن ُتَؤدِّ یال

َ
 أ

ُ
اِلث  َو الثَّ

ً
َبدا

َ
  یِه أ

َ
وِق  یِإل

ُ
ل

ْ
َمخ

ْ
ُهْم َحتَّ یال

َ
وق

ُ
  یَن ُحق

َ
ق

ْ
  یَتل

َ
َس ل

َ
ْمل

َ
َه أ

َّ
َس یالل

 
َ
  یکَعل

َ
ْن َتْعِمَد ِإل

َ
اِبُع أ رِ ک یَتِبَعة  َو الرَّ

َ
 یلِّ ف

َ
ُتَؤدِّ یَض  یکَضٍة َعل

َ
  ها حّق  یْعَتَها ف

َ
ْن َتْعِمَد ِإل

َ
اِمُس أ

َ
خ

ْ
 یَو ال

ِذ 
َّ
ْحِم ال

َّ
  یالل

َ
ُتِذ  یَنَبَت َعل

َ
ْحِت ف ْحَزاِن َحتَّ یالسُّ

َ ْ
ِم َو ی یَبُه ِباَل

ْ
َعظ

ْ
ُد ِبال

ْ
ِجل

ْ
َصَق ال

ْ
 بَ یل

َ
أ

َ
ْحم  َجِد یْنش

َ
د  یَنُهَما ل

ْن ُتِذ 
َ
اِدُس أ  یَو السَّ

َ
ِجْسَم أ

ْ
اَعِة َق ال َم الطَّ

َ
َمْعِص کل

ْ
َوَة ال

َ
َتُه َحال

ْ
ق

َ
ذ

َ
لِ یَما أ

َ
ِعْنَد ذ

َ
ْسَتْغِفُر  کِة ف

َ
 أ

ُ
ول

ُ
هَتق

َّ
 الل
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011  
َ

ال
َ
اِدُق )ق  الصَّ

َ
ْصَحاُب ِفْرَعْوَن ِإل

َ
اَر َماُء النِّ  یع(: َجاَء أ

َ
ُه غ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ق

َ
ُکَنا  یهِ َو ِف  یِل ِفْرَعْوَن ف

َ
َهال

 
ْ
وا ال

ُ
 اْنَصِرف

َ
ال

َ
ق

َ
  َیْوَم ف

َّ
ا َکاَن ِمَن الل مَّ

َ
ل

َ
َط النِّ  ْیِل ف َع  یَل َتَوسَّ

َ
  َیَدْیهِ َو َرف

َ
ُهمَّ  یِإل

َّ
 الل

َ
ال

َ
َماِء َو ق َک السَّ ُم  ِإنَّ

َ
َتْعل

نِّ 
َ
  یأ

َ
ُه ال نَّ

َ
ُم أ

َ
ْعل

َ
ِدُر أ

ْ
  َیق

َ
ْن  یَعل

َ
ْصَبَح النِّ  َء  َیِجیأ

َ
أ

َ
ِجْئَنا ِبِه ف

َ
ْنَت ف

َ
 أ

َّ
َماِء ِإال

ْ
ق یُل ِبال

َّ
 .«َیَتَدف

فرعون نزد او آمده و به او گفتند:  یانو لشکر  یاران: »کند ینقل م ینع( چنصادق )امام جعفر  صدوق از شیخ 
]تا  یدبازگرد یتانشد. فرعون گفت: امروز به سراغ کارها یمهالک خواه یهمگ یابد،و اگر ادامه  فرونشسته یلآب ن

آسمان بلند  یسو  بهرا  یشها رفت و دست یلن رود یانمشب شد، فرعون به  که یهنگامکنم[  یا در مورد آن چاره
را  یلآب ن تواند یجز تو نم کس یچه دانم یکه من م یباخبر  یک! تو خود نیاکرد و به دعا پرداخته، گفت: "خدا

 شیخ «یدغلت هم یرو و امواج آن  یدهُپر از آب گرد یلصبح شد، ن یرا ُپر آب گردان". وقت یلبگرداند، پس تو خود، ن
چاپ دوم،  ی،قم، دفتر انتشارات اسالم  ،931، ص 1، ج اکبر یعل ی،محقق، غفار  یه،الفق یحضرهصدوق، من ال 

 .ق 1019
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 923، ص: 34ج روت(، یب -بحار األنوار )ط  015
 939ة، ص: یالمجازات النبو 016
 14، ص: 9ج ة(، یاإلسالم -)ط  یافکال 017
 (042ص  -11ج  –)وسائیل الشیعه  018
 [199]نهج الفصاحه، ح  019
 111ص ، 1تهذیب األحکام ج  001
 .[9/331/12ب: یب و الترهی]الترغ 000
 .[9/391/33ب: یب و الترهی]الترغ 002
 .1/191/193: یافکال 001
ال: ک] 001  .[9932نز العم 
لِبِه و کاَر الُمنکإن کَمن َترَ ه السالم: یعل یامام عل 005

َ
ُهَو َم یِر ِبق

َ
 .] اِء؛یَن اَلحیت  بَ یِدِه و ِلساِنِه ف

ند، کار نکر را با قلب و دست و زبانش انکه منک آن ه السالم:یعل ی.[ امام عل111، ص 1ام، ج کب األحیتهذ 
 ان زندگان.یاست م یا مرده

 
ه صلیُشعب اْل ( 113، ص 13)مستدرک الوسائل، ج  006

ّ
ه و یالله عل یمان عن أنس عن رسول الل

خِبرُ 
ُ
 کآله: أال ا

َ
نبِ یم َعن أقواٍم ل

َ
نبِ یوَم الِق یغِبُطُهم یاَء وال ُشَهداَء، یسوا ِبأ

َ
َهداُء یاَمِة اَل

ُّ
اُء َوالش

ه ِ عز و جل، َعل
ّ
 یکَمناِبَر ِمن نوٍر  یِبَمناِزِلِهم ِمَن الل

َ
ذیونوَن َعل

َّ
بوَن یَن یها؟ قالوا: َمن ُهم؟ قال: ال َحبِّ

 
َ
ه ِ إل

ّ
ه ِ، و یِعباَد الل

ّ
ه َ إلیالل

ّ
بوَن الل  یِعباِدِه، وُهم  یَحبِّ

َ
لنا:  یمشوَن َعل

ُ
: ق

َ
رِض ُنَصحاَء. قال

َ
اَل

ه َ إلی
ّ
بوَن الل   یَحبِّ

َ
ه ِ، ف

ّ
 یَف کیِعباِد الل

َ
ه ِ إل

ّ
بوَن ِعباَد الل هِ ؟! یَحبِّ

ّ
:  الل

َ
ه ِ، یقال

ّ
أُمروَنُهم ِبُحبِّ الل

ه ُ کَعّما  یعنینَهوَنُهم )یو
ّ
ُهُم الل ِإذا أطاعوُهم أَحبَّ

َ
ه ُ(، ف

ّ
 ِرَه الل

د، یامبرند و نه شهیه نه پک یاز مردم شماراهان! »فرمود:  ه و آلهیالله عل یامبر خدا صلی. به نقل از انس ـ: پ
 کدان به منزلتشان نزد خداوند عز و جل رشیامبران و شهیاز نور قرار دارند و پ ییامت بر منبرهایروز ق یکنول
ه بندگان خدا را نزد خدا محبوب ک یسانک»ستند؟ فرمود: کی]اصحاب[ گفتند: آنان «. نم؟ک، باخبر برند یم
خدا را محبوب »م: یدیپرس«. زنند یمن گام یرخواهانه بر زمیو خ سازند یمو خدا را محبوب بندگانش  گردانند یم

ا چگونه بندگان خدا را محبوب خدا ] گردانند یمبندگان خدا  به آنان فرمان »؟ فرمود: گردانند یم، روشن است[؛ ام 
ن یاز ا [ چونو ]بندگان خدا دارند یم، بازشان دارد یمخداوند ناخوش  ازآنچهتا خدا را دوست بدارند و  دهند یم

 «.، دوستشان خواهد داشتردند، خداوندکاطاعت  ناهیان آمران و
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های شرق آناتولی در کشور ترکیه  گیرند، رود فرات از کوهستان می سرچشمهرود دجله و فرات از ترکیه  007
روان است. این رود در مغرب کشور عراق و  فارس یجخلکشورهای سوریه، عراق و  یسو  بهسرچشمه گرفته و 

ها نزدیک رود ارس در شرق آناتولی ترکیه است.  متشکل است از دو شعبه قره سو و مرادچای، که سرچشمه آن
شود، ولی مجدداا دجله متوجه  رسند، فرات به دجله نزدیک می موقعی که دو شعبه قره سو و مرادچای به هم می

پیوندد. رود  به رود دجله می فارس یجخلشود و سپس در نزدیکی  سمت مغرب مایل میجنوب شرقی شده و فرات به 
گیرد پس از ورود به کشور عراق از میان  توروس در شرق ترکیه سرچشمه می کوه رشتهدجله از دامنه جنوبی 

دد که اروندرود پیون رسد و سرانجام هر دو به کارون می شهرهای بزرگی چون بغداد و موصل عبور کرده به فرات می
طور که منابع نفتی هر کشور  شوند. ترکیه مدعی است همان سرازیر می فارس یجخلدهند و در پایان به  را تشکیل می

 1391گیرند، به این کشور تعلق دارند. در سال  متعلق به آن کشور است، منابع آبی هم که از ترکیه سرچشمه می
 Guneydogu Anadoluوب شرقی که به زبان ترکی استانبولی، فکر اجرای طرحی به نام پروژه آناتولی جن

Projesi  خالصه  صورت بهوGAP شد. گاپ طرحی  تر یجد  1314شود شکل گرفت، و از  )گاپ( خوانده می
ای از سد و نیروگاه برقابی را بر بخش باالیی  عمرانی است که بر پایه آن دولت ترکیه در نظر دارد مجموعه

 یسو  بهگیرند و از جنوب شرقی آن کشور  های آناتولی مرکزی سرچشمه می و فرات که از کوههای دجله  رودخانه
برق و آب برای  تنها نهشوند، بسازد. دولت ترکیه مدعی است که در چارچوب این طرح،  سوریه و عراق روان می

آهن، فرودگاه،  د جاده، راهها کنترل خواهند شد، بلکه امکانات بسیاری مانن و سیالب شده ینتأمتوسعه  کشاورزی 
شود و از مهاجرت  جاذبه گردشگری، کارخانه، بیمارستان، مدرسه و امکانات نوین برای مردم این کشور فراهم می

میلیارد دالر پول در  93مردم نیز جلوگیری خواهد شد. دولت ترکیه، برای اجرای کامل این طرح سی سال زمان و 
نیروگاه برقابی ساخته خواهد شد.  13سد بر دجله و سرجمع  1سد بر روی فرات،  10. در این طرح، گرفته استنظر 

میلیارد کیلو  99میلیون هکتار زمین کشاورزی را آبیاری و ساالنه  2/1پس از تکمیل، این طرح قرار است 
 1333برق تولید کند. نخستین سازه بزرگ که در این طرح ساخته شد، سد آتاتورک بود که در سال  ساعت وات

نیز در دنیا  یآب برقتکمیل شد. سد آتاترک از لحاظ حجم کار ساختمانی پنجمین سد بزرگ جهان و از لحاظ تولید 
سد اروپا و ترکیه است. ترکیه قصد دارد سد ایلیسو را بر روی رود دجله بسازد و با  ینتر  بزرگباشد. سد آتاترک  سوم می

بین  ینیآفر  تنشمحیطی و  کند و تبعات زیست خاک عراق جلوگیری می درصد منابع آب دجله به 91این کار از ورود 
آنکه با ممانعت دولت ترکیه از ورود آب فرات به  تر کننده نگرانکشورهای ترکیه عراق و ایران ایجاد خواهد کرد. 

وزگاری محیطی در جنوب غرب ایران شکل گرفت و تاالبی که ر  تاالب هورالعظیم یک فاجعه زیست یتدرنهاعراق و 
کننده هوا بود، رفته رفته کارکردهای انسانی خود را از دست  محل صید و صیادی اهالی و سیستم طبیعی خنک

داد. در اوضاع کنونی هم نهایی شدن سد ایلیسو بر روی رود دجله، دیگر منبع آبی تاالب هورالعظیم باید منتظر 
در ایران ماند. با توجه به مرزی بودن این سد در  محیطی الوقوع این تاالب و یک فاجعه بزرگ زیست مرگ قریب

کشور ایران را نیز  زیست یطمحشود و  جنوب شرق ترکیه و احداث آن بر روی رود دجله که به خاک عراق سرازیر می
به خود وابسته کرده، این موضوع برای ایران از اهمیت باالیی برخوردار است. دجله مستقیماا از ترکیه وارد عراق 

رسد. اگر سد ایلیسو بر روی دجله ساخته شود،  کند و سرانجام به تاالب هورالعظیم می ود و عراق را آبیاری میش می
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الوقوع  کند که در نتیجه باید منتظر مرگ قریب درصد منابع آب دجله به خاک عراق جلوگیری می 91این کار از ورود 
برابر سد کرخه(  9بود. اگر سد ایلیسو ترکیه )ظرفیت  محیطی در ایران تاالب هورالعظیم و یک فاجعه بزرگ زیست

دولت ترکیه سد بزرگ آتاتورک را افتتاح کرد که  1333خواهد شد. در سال  گرد یزر ساخته شود کل کشور درگیر 
ایم  سدی که ما در کشور ساخته 194گنجایش دارد که این میزان از گنجایش  مترمکعبمیلیارد  94نزدیک به 

های  هاست به یکی از چالش دارد و سبب تشدید ریزگردها در ایران شد. سدسازی در ترکیه مدتبیشتر گنجایش 
اندازی کمپینی تحت عنوان  در ایران با راه زیست یطمحتا آنجا که فعاالن  شده یلتبدمحیطی در منطقه  بزرگ زیست

اند با امضای این نامه مانع  سازمان ملل، از شهروندان ایرانی خواسته کل یردبای برای  و تنظیم نامه« رودان میان»
سو باعث جلوگیری  این کمپین ساخت سد در ترکیه ازجمله سد ایلی یانمتصدسدسازی در ترکیه شوند. بنا به اعالم 

های جدید  گیری کانون ها و شکل شدن تاالب شود که پیامد آن خشک از حقابه دجله و فرات به عراق و سوریه می
دهد؛ همچنان که ساخت سد آتاتورک در ترکیه باعث  الشعاع قرار می ریزگردی است که ایران را نیز تحت

ناشی از آن شهروندان ایرانی را  یگردها یزر شده در عراق( شد و اکنون  شدن تاالب هورالعظیم )بخش واقع خشک
 کند. تهدید می

 
 تمامی آیاتی که انزلنا من السماء دارد: 008

َنا الرِّ  33 الحجر:
ْ
ْرَسل

َ
 یَو أ

َ
ْسق

َ
أ

َ
ماِء ماًء ف نا ِمَن السَّ

ْ
ْنَزل

َ
أ

َ
واِقَح ف

َ
ُه کنایاَح ل

َ
ْنُتْم ل

َ
 یَن ِبخاِزنُموُه َو ما أ

ْس  11 المؤمنون:
َ
أ

َ
َدٍر ف

َ
ماِء ماًء ِبق نا ِمَن السَّ

ْ
ْنَزل

َ
اُه ِف کَو أ ا  ینَّ ْرِض َو ِإنَّ

َ ْ
هاٍب ِبِه  یَعلاَل

َ
قاِدُروَن ذ

َ
 ل

ذ 01 الفرقان:
َّ
ْرَسَل الرِّ  یَو ُهَو ال

َ
 بَ یأ

ً
را

ْ
  یَد یَن یاَح ُبش

ً
ماِء ماًء َطُهورا نا ِمَن السَّ

ْ
ْنَزل

َ
 َرْحَمِتِه َو أ

ماواِت ِبَغ  14 لقمان: َق السَّ
َ
قِر َعَمٍد َتَرْوَنها َو یَخل

ْ
ل

َ
ْرِض َرواِس  یِف  یأ

َ ْ
ْن َتم یاَل

َ
 کَد بِ یأ

َّ
 ها یفْم َو َبث

ٍة کِمْن  ْنَبْتنا  لِّ دابَّ
َ
أ

َ
ماِء ماًء ف نا ِمَن السَّ

ْ
ْنَزل

َ
 یمکر لِّ َزْوٍج کِمْن  ها یفَو أ

 
 31ه و آله(، ص: یالله عل یلمات قصار حضرت رسول صلکنهج الفصاحة )مجموعه  009
 یَو اْسَتع 09سوره بقره آیه  021

َ
ها ل الِة َو ِإنَّ ْبِر َو الصَّ  یبکُنوا ِبالصَّ

َ
 َعل

َّ
خاِشع یَرة  ِإال

ْ
 َن یال

ه به پروردگار، ن یدرون یها و مهار هوس ییباکید؛ ]و با شییجو یار یاز صبر و نماز  ار کن ید[؛ و ایر یرو بگیو توج 
 ن است.یخاشعان، دشوار و سنگ یجز برا

اگر در سطوح باال هم هستند، شما  یاز منکر فقط طبقه عامه مردم نیستند؛ حت یو نه معروف امربهطرف  020
 یامرونهکه از او خواهش کنید. باید بگویید: آقا! نکن؛ این کار یا این حرف درست نیست.  باید به او امر کنید؛ نه این

معنایش این نیست که آمران حتماا باید باالتر از مأموران، و ناهیان باالتر  استعالباشد. البته این  استعال باحالتباید 
ع نیست.  یامرونه، مدل معروف امربهز منهیان باشند؛ نه، روح و مدل ا است؛ مدل خواهش و تقاضا و تضر 

کنم شما این اشتباه را نکنید؛ نه، باید گفت آقا! این اشتباه را نکن؛ چرا اشتباه  یشود گفت که خواهش م ینم
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هم باشد، او هم مخاطب  تر مهماز بنده  -هستم  یبنده که طلبه حقیر  -هست  یهرکس؟ طرف، یکن یم
 (-ایران یاسالم یگیرد." )بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهور  یاز منکر قرار م یو نه معروف امربه

ه   صل 022 ٍة ِعجل  کله و آله: یالله عل یرسوُل الل  مَّ
ُ
تیّل ا مَّ

ُ
نان یعُبدوَنُه، و ِعجُل ا راِهُم یالدَّ  .ُر و الدَّ

تیالله عل یصلامبر خدا یپ حدیث و  پرستند یمه آن را ک ی[ دارد]چون گوساله سامر  یا گوساله یه و آله: هر ام 
ت دیگوساله ا  31413912حدیث شماره:  11 هستند. میزان الحکمه ج ها درهمنارها و ین ام 

 
ْرَض : 14سوره الرحمن آیه  021

َ ْ
ناِم  ها وضعَو اَل

َ ْ
 د.یمردم آفر  ین را برایو زم ِلأل

  ی: َو ِإل11آیه  سوره هود 021
َ

 قال
ً
خاُهْم صاِلحا

َ
ُموَد أ

َ
ْوِم اْعُبُدوا یث

َ
  اللهَ ا ق

َ
 کما ل

َ
ُرُه ُهَو یْم ِمْن ِإلٍه غ

 
َ
أ

َ
ْنش

َ
ْرِض َو اْسَتْعَمرَ کأ

َ ْ
  ها یفْم کْم ِمَن اَل

َ
مَّ ُتوُبوا ِإل

ُ
اْسَتْغِفُروُه ث

َ
ر  یِه ِإنَّ َربِّ یف

َ
 ب  یب  ُمجیق

قوم من! خدا را پرستش کنید، که هیچ  یا»را فرستادیم؛ گفت: « صالح»، برادرشان «ثمود»قوم  یسو  و به 
آن را به شما سپرد! از او آمرزش  آباد کردناز زمین آفرید؛ و  شماراشما نیست! اوست که  یجز او برا یمعبود

ها[  آن یها کننده ]خواسته جابت، که پروردگارم ]به بندگان خود[ نزدیک، و ایدبازگرداو  یسو  بطلبید، سپس به
 «.است

 
اِس َمْن : 340سوره بقره آیه  025 ُه ِف  کْعِجبُ یَو ِمَن النَّ

ُ
ْول

َ
َح  یق

ْ
نْ یال ِهُد أللَه َعلیا َو یاِة الدُّ

ْ
 یما ف یش

ِخصاِم 
ْ
دُّ ال

َ
ل

َ
ِبِه َو ُهَو أ

ْ
ل

َ
 ق

ت شدید م]در ظاهر،  شود؛  یاعجاب تو م یه  مادنیا  یاز مردم، گفتارشان در زندگ یبعض کنند[ و  یاظهار محب 
 .اند دشمنترین  آنان، سرسخت که یدرحالگیرند.  یخدا را بر آنچه در دل دارند گواه م

 
 349سوره بقره آیه  026

َّ
ْرِض لِ  یِف  یَسع ی: َو ِإذا َتَول

َ ْ
ِسَد یاَل

ْ
ْسَل َو أللُه  کْهلِ یَو  ها یفف  َو النَّ

َ
َحْرث

ْ
ال

ساَد یال 
َ

ف
ْ
 ِحبُّ ال

شوند[، در راه فساد در زمین،  یگردانند ]و از نزد تو خارج م یبرم یرو  که یهنگام، این است که[ ها آن نشانه  ] 
دانند[ خدا فساد را دوست  یم ینکهباا] سازند؛  یها را نابود م ها و چهارپایان و انسان کنند، و زراعت یکوشش م

 دارد. ینم
 

 این کالم خطاست، نعوذ بالله از این تفکر. 027
طاَع یَمْن : 14ره نساء آیه سو 028

َ
ْد أ

َ
ق

َ
 ف

َ
ُسول   اللهَ ِطِع الرَّ

َّ
نا یَو َمْن َتَول

ْ
ْرَسل

َ
ما أ

َ
  کف

َ
 یِهْم َحفیَعل

ً
 ظا

ه سرباز زند، تو را نگهبان ]و مراقب[ او کس کرده؛ و هر کند، خدا را اطاعت کامبر اطاعت یه از پک یسک
 [.یستیم ]و در برابر او، مسئول نینفرستاد
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َمواز 02سوره انبیاء آیه  029
ْ
ِقْسَط لِ ی: َو َنَضُع ال

ْ
ِق یَن ال

ْ
س  َش یْوِم ال

ْ
ُم َنف

َ
ل

ْ
ال ُتظ

َ
 َو ِإْن یاَمِة ف

ً
اَن کئا

تَ 
َ
ٍة ِمْن َخْرَدٍل أ  َحبَّ

َ
 َن یِبنا حاِسب یفکنا ِبها َو یِمْثقال

شود و اگر به مقدار  ینم ین ستمیمتر کس ک چیم، پس به هینک یامت برپا میعدل را در روز ق یما ترازوها 
 م.یباش حساب کنندهه ما ک است یکافم و ینک ی[ باشد، ما آن را حاضر میو بد  یکار نک] یخردل دانه   ینیسنگ

 
امبر ]خدا[ و ید پینکد خدا را! و اطاعت ینکد! اطاعت یا مان آوردهیه اک یسانک ی: ا93سوره نساء آیه  011

 ان ]معصوم[ خود را.یشوایپ
ه ک[ ی]اله یجز وح یزید چیگو ید. آنچه میگو ینفس سخن نم یهوا ی: و هرگز از رو 9سوره نجم آیه  010

 ست.ین القاشدهبر او 
 

ه عل یرم ـ صل  کامبر ا یاز پ 012 م ـ در روز غدیالل  ْول»ر خم: یه وآله وسل 
َ
ْسُت أ

َ
ل

َ
ِس کبِ  یأ

ُ
ْنف

َ
وا: کْم ِمْن أ

ُ
ْم؟ قال

 یَبل
ّ
 ـ صل

َ
ه عل ی. قال

ّ
م ـ: َمْن یالل

ّ
هذا َعلِ که وآله وسل

َ
ُهمَّ واِل َمْن واالُه، َو عاِد  یْنُت َمْوالُه، ف

ّ
لل

َ
َمْوالُه. أ

 و... 313، 139، ص 9، ج یر طبرانیبک؛ المعجم ال141، ص یخصائص نسائ «َمْن عاداُه...
 912، ص: 3ج مة(، یالقد -ن )ط یرة المتعظین و بصیروضة الواعظ 011
 91سوره حج آیه  011

ابوبصیر گوید: روزی پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله(  -: پیامبر )صلی الله علیه و آله(1ره معارج آیه سو 015
بن  یسیعتو به »نشسته بود که امیرالمؤمنین )علیه السالم( آمد و پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله( به او فرمود: 

تم  که گروهمانی، و اگر نبود ترس از این )علیه السالم( می یممر   درباره  تو همان را گویند که ترسایان  درباره  هایی از ام 
را  یتپا خاکگفتم که از میان مردم گذر نکنی مگر آنکه  تو چیزهایی می درباره  گفتند،  عیسی )علیه السالم( می

ک می شعبه و گروهی از قریشیان که  آن دو تن اعرابی خشمگین شدند و به همراهی مغیرةبن«. بردند برای تبر 
و این آیه «. تر از عیسی )علیه السالم( راضی نیست ای پایین اش به نمونه برای عموزاده»ها بودند، گفتند:  همراه آن

فرزند مریم مثلی زده شد، ناگهان قوم تو به خاطر  درباره  که  گامیبرای پیامبر )صلی الله علیه و آله( نازل شد: و هن
آیا خدایان ما بهترند یا او )مسیح(؟! ]اگر معبودان ما در دوزخند، مسیح نیز در »راه انداختند. و گفتند:  یاددادوفر آن 

ای تو نزدند آنان ها این مثل را جز از طریق جدال ]و لجاج[ بر  ولی آن[«! شده واقعمعبود  چراکهدوزخ است، 
ای بود که ما نعمت به او بخشیدیم و او را نمونه و الگویی برای  توز و پرخاشگرند! مسیح فقط بنده گروهی کینه

دهیم که جانشین ]شما[ گردند!.  جای شما در زمین فرشتگانی قرار می . و هرگاه بخواهیم بهیمقرارداد اسرائیل یبن
باشد و از نزد توست  خدایا! اگر این حکم درست می»مگین شد و گفت: عمرو فهری خش بن ( حارث92-14)زخرف/

ر شده، بنی ت را مانند هراکلیوس پس از هراکلیوس به ارث برند )یعنی  که مقر  اهان( پادش رسم بههاشم پیشوایی  ام 
ا به پیامبر )صلی بنابراین خداوند سخن حارث ر «. یا عذاب دردناکی بر ما فرود آرسنگ باران  پس بر سر ما از آسمان
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ها را  ها هستی، خداوند آن الله علیه و آله( وحی کرد و این آیه هم نازل شد: ولی ]ای پیامبر[! تا تو در میان آن
( پیامبر )صلی الله علیه و آله( 99کند. )انفال/ کنند، خدا عذابشان نمی مجازات نخواهد کرد و ]نیز[ تا استغفار می

د )صلی الله علیه و آله(! »او گفت: «. توبه کن یا کوچ کنای عمرو! یا »به او فرمود:  داری برای  ازآنچهای محم 
ر کن، زیرا بنی قریشیان بهره پیامبر )صلی الله علیه و آله( «. هاشم صاحب تمام مکارم عرب و عجم شدند ای مقر 

د )صلی ا»او گفت: «. ام این کار خداوند سبحان است من چنین نکرده»فرمود:  لله علیه و آله(! دلم به ای محم 
و دستور داد شترش را بیاورند، او سوار آن شد. و چون به حومه مدینه «. توبه تمایلی ندارد از کنار شما خواهم رفت

ه سنگی به سر او خورد و بر فرقش کوفت، و در اینجا به پیامبر )صلی الله علیه و آله( وحی آمد که:   رسید تک 
َ

ل
َ
َسأ

 ، ص99 ، جبحاراالنوار/ 92 ، ص1 الکافی، ج 1 ، ص12 ج السالم یهمعل. تفسیر اهل بیت ٍع ساِئل  ِبَعذاٍب واِق 
 913 ، ص3 / البرهان/ شواهدالتنزیل، ج939
  

 11صفر سال  39در خود )پیامبر اسالم در آخرین روزهای حیات  که یهنگامبنابر منابع تاریخی و روایی،  016
خواست تا سفارشی بنویسد که مانع گمراهی مسلمانان پس از خود شود هجری( در بستر بیماری بود قلم و دواتی 

این خواسته، با مخالفت یکی از حاضران مواجه شد و وصیت پیامبر ناگفته ماند. یکی از حاضران گفت: پیامبر 
 گوید و کتاب خدا ما را بس است. سپس میان اصحاب اختالف افتاد. پیامبر با مشاهده اختالف اصحاب هذیان می

اند اما برخی  کننده با پیامبر را، خلیفه دوم معرفی کرده از آنان خواست از نزد او بروند. بیشتر منابع شخص مخالفت
خواست با حدیث دوات بر جانشینی امام  ص( می) یامبرپاند. بنابر نظر علمای شیعه،  منابع به نام وی اشاره نکرده

ع( پس از خود تأکید کند. اما برخی از حاضران به این امر پی بردند و مانع آن شدند. خلیفه دوم نیز در ) یعل
 یعلخواسته نام  اش می ص( در بیماری) یامبرپکند که:  ، تصریح میشده نقلوگویی که میان او و ابن عباس  گفت

نسبت به اسالم و حفظ آن، مانع شدم.  یسوز دلع( را برای خالفت پس از خویش به زبان بیاورد ولی من از روی )
های صحیح  است. کتاب شده گزارشاین ماجرا با جزئیات و عبارات متفاوتی در منابع روایی و تاریخی شیعه و سنی 

مسلم، مسند احمد، سنن بیهقی و طبقات ابن سعد از منابع اهل سنت، االرشاد و اوائل المقاالت  یحصح بخاری،
های بزرگ  از منابع شیعی آمده است. علمای شیعه این ماجرا را از مصیبت شهرآشوبمناقب ابن الغیبة نعمانی و ال

اند، زیرا مانع از آن شد که وصیت پیامبر برای جلوگیری از گمراهی مسلمانان نوشته شود. جوهری، مقتضب  دانسته
ت نیز آمده است که ابن عباس های روایت در منابع اهل سن . در برخی از نقل9 األثر، مکتبة الطباطبائی، ص

 ، ص9 ، جق 1041خواند. بخاری، صحیح البخاری،  جلوگیری از نوشتن وصیت پیامبر را مصیبتی بزرگ می
. در متون عربی از این واقعه به رزیه یوم الخمیس یاد 21 ، ص9 ، صحیح مسلم، دارالفکر، جمسلم ؛192-191

جه به آیات قرآن کریم، چند ایراد بر عمر بن خطاب در این ماجرا عاملی در المراجعات، با تو ینالد شرفشود.  می
. پیروی نکردن از دستور 931وارد کرده است از جمله: شرف الدین، المراجعات، المجمع العالمی الهل البیت، ص 

اتر ص( نسبت به خواص قرآن و فواید آن دان) یامبرپص( و مخالفت با او. اظهار اینکه گویا عمر از خدا )رسول 
ص(. از نظر شیعه، این برخورد عمر بن خطاب، بر خالف بسیاری از آیات ) یامبرپگویی به  است. نسبت دادن هذیان

انَتُهوا َوَما آَتاکُم الَرّ قرآن است؛ از جمله: 
َ

وُه َوَما َنَهاکْم َعْنُه ف
ُ

ذ
ُ

خ
َ

 ف
ُ

)ترجمه: و آنچه را فرستاده ]او[ به  ُسول
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َوی  ﴿[ 2–سوره حشر]، بازایستید(بازداشت شمارا هازآنچشما داد، آن را بگیرید و 
َ

﴾ َوَما 6َما َضَلّ َصاِحُبکْم َوَما غ
َهَوی  ﴿

ْ
 َوْحی یوَحی  3ینِطُق َعِن ال

َّ
مانده [ یار شما نه گمراه شده و نه در نادانی که﴾ )ترجمه: ]0﴿﴾ ِإْن ُهَو ِإال

[ 9-3–سوره نجم]((0) شود نیست. ی می( این سخن به جزوحیی که وح9) گوید. ( و از سر هوس سخن نمی3)
، تصرف محدثان اهل سنت «قد غلب علیه الوجع»همچنین سید عبدالحسین شرف الدین آورده است که عبارت 

شرف الدین، المراجعات، المجمع العالمی الهل البیت،  برای تهذیب عبارت است تا زشتی عبارت را کم کرده باشند.
 .931-934 ص

 
 است. شده عنوانپنج آیه در قرآن وجود دارد که بعد از اطاعت از خداوند بالفاصله اطاعت از رسول الله  017

 ی 59 النساء:
َ
ذیا أ

َّ
طیَها ال

َ
طیَن آَمُنوا أ

َ
َه َو أ

َّ
ولِ یُعوا الل

ُ
 َو أ

َ
ُسول ْمِر ِمنْ  یُعوا الرَّ

َ ْ
ِإْن َتناَزْعُتْم کاَل

َ
 یفْم ف

  ٍء  یَش 
َ
وُه ِإل ُردُّ

َ
هِ  یف

َّ
ُسوِل ِإْن  الل  کَو الرَّ

ْ
ِه َو ال

َّ
ویَخ  کْوِم اآلِْخِر ذلِ یْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالل

ْ
ْحَسُن َتأ

َ
 یر  َو أ

ً
 ال

ط 96 المائدة:
َ
طیَو أ

َ
َه َو أ

َّ
 یُعوا الل

َّ
ِإْن َتَول

َ
ُروا ف

َ
 َو اْحذ

َ
ُسول ما یُعوا الرَّ نَّ

َ
ُموا أ

َ
اْعل

َ
  یَعلُتْم ف

ُ
َبالغ

ْ
َرُسوِلَنا ال

ُمب
ْ
 یُن ال

ط 54 النور:
َ
ْل أ

ُ
طیق

َ
َه َو أ

َّ
 یُعوا الل

َ
ما َعل ِإنَّ

َ
ْوا ف

َّ
ِإْن َتَول

َ
 ف

َ
ُسول  یُعوا الرَّ

َ
َل َو َعل ُتْم َو ِإْن یکِه ما ُحمِّ

ْ
ل ْم ما ُحمِّ

 یُتط
َ
  یُعوُه َتْهَتُدوا َو ما َعل

ُ
َبالغ

ْ
 ال

َّ
ُسوِل ِإال ُمبالرَّ

ْ
 یُن ال

 ی 33 محمد:
َ
ذیا أ

َّ
طیَها ال

َ
َه َو یَن آَمُنوا أ

َّ
ط ُعوا الل

َ
وا یأ

ُ
 َو ال ُتْبِطل

َ
ُسول کْم ُعوا الرَّ

َ
ْعمال

َ
 أ

ط 16 التغابن:
َ
طیَو أ

َ
َه َو أ

َّ
 یُعوا الل

َّ
ِإْن َتَول

َ
 ف

َ
ُسول ما یُعوا الرَّ ِإنَّ

َ
  یَعلُتْم ف

ُ
َبالغ

ْ
ُمبَرُسوِلَنا ال

ْ
 ینال

 
اختالفات خود، تو را ه در کنیمان نخواهند آورد، مگر ایها ا ه آنک: به پروردگارت سوگند 19سوره نساء آیه  018

 م باشند.یامالا تسلکنند؛ و کن یتو، در دل خود احساس ناراحت یطلبند؛ و سپس از داور  یبه داور 
ده است. و هرگز از یرسول خدا( گمراه نشده و منحرف نگرد)هرگز دوست شما  که :9الی  3سوره نجم آیه  019

ه قدرت ک کس آنست. ین القاشدهه بر او ک[ یه]ال یجز وح یزید چیگو ید آنچه میگو ینفس سخن نم یهوا یرو 
 م داده است.ین( او را تعلیل امیدارد )جبرئ یمیعظ

 32سوره مائده آیه  011
: هابیل به قابیل فرمود اگر تو دست دراز کنی مرا بکشی من برای کشتن تو دست دراز 31سوره مائده آیه  010

 کنم ینم
012 -zd.ir/20500http://aftabeya

-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86
-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4
-%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9

http://aftabeyazd.ir/20500-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://aftabeyazd.ir/20500-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://aftabeyazd.ir/20500-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://aftabeyazd.ir/20500-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://aftabeyazd.ir/20500-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
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-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2
%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html-%D8%A2%D8%A8 

 
011 

-A%A9%D9%88%DA%86https://www.hamshahrionline.ir/news/293458/%D
-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C
-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA
-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C 
یم که آقای عارف لطف کردند صفحه نوشت 10مفصل در  یا نامهنماینده مجلس  334توضیح: ما به تمام  011

و مهندس میدانی بجای وزیر  نداشتندو نامه ما را به وزارت نیرو ارجاع دادند و در آن زمان وزارت نیرو وزیری 
، و نامه ما توسط آقای مهندس میدانی به آبفا ارجاع داده شد تا بررسی شود و بنده طی نمودند یم یفهوظ انجام

عادی بنده اشکاالتی نموده که بنده نیز اقدام به  یها طرحعرض رساندم و آنان بر جلسات مکرر مباحث خود را به 
 پاسخگویی نمودم تفصیل مطلب در کتاب اذا فرغت.

تذکر ما دو منبع آبی داریم یکی زمین و دیگری آسمان است و خود زمین به منابع آبی سطحی و عمیق و  015
ْبواَب  11 با این منبع آبی آشنایی کمی داریم. القمر: ها انسانخیلی عمیق است، اما منابع آبی آسمان ما 

َ
َتْحنا أ

َ
ف

َ
ف

ماِء ِبماٍء ُمْنَهِمر  در جریان حضرت نوح درهای آسمان باز شد و آب آسمانی به زمین ریخت و آن سیل عظیم السَّ
 در ایران جاری شد.

  11 الجن: 016
َ
ِو اْسَتقاُموا َعل

َ
ْن ل

َ
ر  یَو أ  یالطَّ

َ
ْسق

َ َ
ِة َل

َ
َدقایق

َ
و اگر در مسیر هدایت استقامت  ناُهْم ماًء غ

 با آب فراوان سیراب نماید. شماراورزید خداوند 
 131سوره انعام آیه  017
، همه هم زنیم یمهمه راجع به مسائل اقتصادی حرف  فرض بفرمایید در مسائل اقتصادی کشور، ما این 018
، برایش کنند یم، تصدیق کنند یماز صدر تا ذیل تأیید ؛ اقتصاد مقاومتی را مطرح کردیم، همه هم کنند یمتصدیق 

ا[ آندهند یمجلسه و کمیته و کمیسیون و مانند اینها هم تشکیل  . خب رود ینمبایدوشاید کار پیش  کهچنان، ]ام 
علمی را چه کسی باید باز کند؟ شما که در دانشگاه هستید  گرهعلمی وجود دارد؛ این  گرهاشکال کجا است؟ یک 

 .یدبازکنباید 
گمرک ایران اعالم کرد: اطالعات واردات شتر به کشور بررسی و مشخص شد که واردات شتر بر اساس  019

مرزی صورت گرفته است. بر اساس اطالعات موجود در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد  یها بازارچهمجوزهای 
مرزی کوهک سراوان، میلک، ماهیرود و میرجاوه توسط  یها بازارچهارت فرامرزی، مجوز واردات شتر از طریق تج

و بر اساس اعالم سازمان  صادرشدهوزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی 
 برای مصارف گوشتی بوده است. صرفاا دامپزشکی، مجوز واردات شتر 

http://aftabeyazd.ir/20500-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
http://aftabeyazd.ir/20500-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
https://www.hamshahrionline.ir/news/293458/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/293458/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/293458/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/293458/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/293458/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://www.hamshahrionline.ir/news/293458/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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و قید اسامی سایر کشورها  اند واردشدهاز کشورهای پاکستان و افغانستان  صرفاا مامی شترهای وارداتی ت ضمناا 
چند کشور اروپایی در آمار تجارت خارجی کشور، مربوط به کشور محل انجام معامله است و کشور محل  یژهو به

 .شود ینمتولید کاال محسوب 
https://sepahanhamrah.com/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%

-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-AAD8%A7%D8%
-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5
-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA

%D8%A8/-%D8%B4%D8%AA%D8%B1 
 

چه مقدار اعتراض و  تاکنوناست و نگاه کنید از این تاریخ  شده نوشته 32.9.11این قطره در تاریخ  051
 33.3.13است.  گرفته شکلاغتشاش 
: دو چیز که مانند هم هستند یک حکم را دارند، شود یماین مطلب یک قاعده عقلی است که در آن بیان  050

زیرا همه این دولتمردان در  کند ینمچیزی را عوض  ها دولتدر اینجا به این معنی است که جابجایی افراد در 
و ارتباطات با یکدیگر تفاوت دارند، همه از  گذاری یاستسدر و تنها  نمایند یمراهکار عملی شبیه هم عمل 

 .نمایند یمرا عمل  اند کرده یزیر  برنامهغربی تلمذ کرده و آنچه آنان بر روی فکر اینان  یها دانشگاه
، تهران دانشمند، پژوهشگر و فعال محیط زیستی ایرانی و معاون سابق 1914کاوه مدنی متولد مرداد  052

سازمان ملل متحد است. وی استاد مرکز  زیست یطمحایران و نائب رئیس مجمع  زیست یطحمسازمان حفاظت 
است و در  یطوس یرنصکالج سلطنتی لندن )امپریال کالج لندن( و استاد دانشگاه خواجه  زیست یطمحسیاست 

 یها مدل با گیری یمتصمو تحلیل  ها یباز کمک بنیادی در تلفیق نظریه »المللی به سبب  جوامع علمی بین
ادامه  منظور بهدر رشته مهندسی عمران از دانشگاه تبریز  یلیالتحص فارغمطرح است. بعد از « مدیریت منابع آب

شد. سپس  یلالتحص فارغتحصیل عازم سوئد شد و در رشته منابع آب از دانشگاه لوند در مقطع کارشناسی ارشد 
 یپسادکتر دوره  ازآن پساز دانشگاه کالیفرنیا دریافت کرد و  زیست یطمحمدرک دکترا را در رشته مهندسی عمران و 

در همان دانشگاه به پایان رساند. او بعد از مشغول شدن در سمت خود  زیست یطمحرا در رشته اقتصاد و سیاست 
بود تا ها در این زمینه فراگیر شده  هایی را انجام داد و اندکی نگذشت که خبر بازداشت وی منتشر شد. شائبه فعالیت

توییتی را منتشر و به وضعیت موجود انتقاد کرد.  زیستی یطمحاینکه سرانجام وی در واکنش به دستگیری فعاالن 
از دانشگاه کالیفرنیا،  زیست یطمحمدرک دکتری تخصصی خود را در رشته مهندسی عمران و  1911او در سال 

زیست در دانشگاه کالیفرنیا،  اقتصاد و سیاست محیط خود را در رشته یپسادکتر دوره  ازآن پسدیویس دریافت نمود. 
 عنوان بهنیز توسط انجمن مهندسان عمران آمریکا  3413ساله در سال  91ریورساید گذرانده است. این محقق 

https://sepahanhamrah.com/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8/
https://sepahanhamrah.com/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8/
https://sepahanhamrah.com/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8/
https://sepahanhamrah.com/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8/
https://sepahanhamrah.com/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8/
https://sepahanhamrah.com/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A8/
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سبب کمک »المللی به  مدنی در جوامع علمی بین کاوه انتخاب شد.” چهره جدید مهندسی عمران“یکی از ده 
 یها سالمطرح است. او در « های مدیریت منابع آب گیری با مدل ها و تحلیل تصمیم یه بازیبنیادی در تلفیق نظر 

گاهی  و تأثیرگذاری در روشنگری در مورد سیاست پررنگاخیر نقش بسیار  های غلط مدیریت منابع آب و افزایش آ
 ها سامانهضر استاد تحلیل . کاوه مدنی در حال حانموده استایران ایفا  زیست یطمحعمومی نسبت به بحران آب و 

امپریال کالج لندن است. وی پیش از پیوستن به امپریال کالج لندن،  زیست یطمحو سیاست در مرکز سیاست 
استادیار دانشگاه مرکز فلوریدا )سنترال فلوریدا( بوده است. کاوه مدنی عضو شورای سردبیران نشریه علمی و 

و جوامع پایدار انتشارات  شهرهانجمن مهندسان عمران آمریکا و نشریه منابع آب ا یزیر  برنامهپژوهشی مدیریت و 
Elsevier  دبیر اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم ایران بود. کاوه  1939 اسفندماهاست. مدنی همچنین در

همواره از نقض حریم خصوصی خود، نبود امکان  زیست یطمحمدنی در طول خدمت خود در سازمان حفاظت 
ورود به تهران بازجویی شدم.  محض به»گوید:  کرد. وی می بسیار ابراز ناراحتی می های ییبازجولیت در ایران و فعا

در جریان بازداشت  1931او در بهمن «. های اجتماعی من را بدون اجازه چک کردند های شبکه ایمیل و اکانت
زمان با باال گرفتن تهدیدها از  اما هم 1932در فروردین  او متهم جاسوسی بازداشت شد. زیست یطمحفعاالن 

 سمت خود استعفا کرد و عیسی کالنتری علیرغم میل باطنی استعفای او را پذیرفت.
 

 هرسالشعارهای  153
 : سال امام خمینی1921
 : سال امام علی1923
 ینیاشتغال آفر : سال اقتدارملی و 1914
 : سال عزت و افتخار حسینی1911
 گزاری : سال خدمت1913
 : سال پاسخگویی بود1919
 : سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی1910
 : سال پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله1919
 : سال اتحاد ملی، انسجام اسالمی1911
 : سال نوآوری و شکوفایی1912
 : سال حرکت به سمت اصالح الگوی مصرف1911
 : سال همت مضاعف، کار مضاعف1913
 : سال جهاد اقتصادی1934
 : سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی1931
 : سال حماسه  سیاسی و حماسه  اقتصادی1933
 اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی سال :1939
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 یزبان هم: سال دولت و ملت، همدلی و 1930
 : سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل1939
 شتغالا -: سال اقتصاد مقاومتی، تولید 1931
 : سال حمایت از کاالی ایرانی1932
 : سال رونق تولید1931
 : سال جهش تولید1933

 
است. مارتین لوتر، پیشوای جنبشی است که به رفرم یا نوسازی آیین  شده خواندهسال مارتین لوتر  3412سال  051

مسیح منتهی شد و پیدایش کیش پروتستان را به دنبال داشت. او تنها اصالح کلیسا و زندگی معنوی پیروان مسیح 
وران بود. مارتین دگرگونی تمامی د مثابه بهبود، اقدام او  بناشدهخواست، اما در دورانی که یکسره بر بنیاد دین  را می

ای بود که تنها قصد داشت به وظیفه  خبر بود؛ روحانی ساده لوتر از نقش بزرگی که در تاریخ تمدن بشر ایفا کرد بی
ای ساده و  در خانواده 1019نوامبر  14دینی خود عمل کند و ساحت دین را از قیدوبندهای دنیوی بپاالید. لوتر در 

مروز، به دنیا آمد. در شهرهای ماگدبورگ و آیزناخ به مدرسه رفت و در سال پرجمعیت در آیسلبن، شرق آلمان ا
در دانشگاه ارفورت به تحصیل حقوق قضایی پرداخت. در رویدادی که از افسانه و اغراق خالی نیست، در راه  1941

لهام گرفت که باید بود، از "عالم غیب" ا شسته دستیک مسافرت گرفتار طوفانی مرگبار شد و در حالتی که از زندگی 
رسمی کشیش شد و در  طور به 1942راهب شود و دو هفته بعد در صومعه شهر ارفورت دیرنشین شد. لوتر در سال 

که در رشته  1913گیر بود. در سال  ای کوشا و پی همان سال در ارفورت به تحصیل الهیات پرداخت و همواره طلبه
واعظ کلیسای  عنوان بهویتنبرگ به تدریس پرداخت و دو سال بعد الهیات مدرک دکتری گرفته بود، در دانشگاه 

پر اصلی همان شهر شروع به وعظ و ارشاد پیروان مسیح کرد. چندی نگذشت که لوتر در کسوت روحانی با وضعیت 
شیشان و نابسامانی آشنا شد که ارباب کلیسا بدان آلوده بودند و از همه بدتر "تجارت آمرزش" بود. بسیاری از ک فساد

سندی  ها آنگرفتن پول به  یدرازاخبر بودند،  برای سرکیسه کردن مردم عادی، که از اعتقادات دینی بی
کرد. لوتر در اعتراض به این  را به بهشت تضمین می ها آنبخشید و رفتن  فروختند که تمام گناهانشان را می می

گاهی همگان به در کلیسای بزرگ شهر آویخت. این ماده یا تز تنظیم کرد و آن را برای  39ای در  وضعیت، نوشته آ
بازی و  ای علیه کلیسا بود که به اعتقاد لوتر وظیفه اصلی خود را فراموش کرده، به حقه ادعانامه درواقعنوشته 

درنگ  زراندوزی روی آورده بود. کلیسای کاتولیک که مرکز آن در رم بود و بر سراسر اروپای آن روز سلطه داشت، بی
ای مخوف تهدید کرد:  رابر اقدام تهورآمیز لوتر واکنش نشان داد و پاپ، پیشوای جهان کاتولیک، او را با حربهدر ب

ای در دانشگاه الیپزیگ، اصل  خود را انکار نکرد، بلکه طی مجادله ادعانامه  در برابر حمله کلیسا  تنها نهتکفیر. لوتر 
لوتر حکمی تهدیدآمیز از سوی پاپ دریافت کرد که با جسارتی  1934خطاناپذیری پاپ را زیر سؤال برد. در ژوئن 

سابقه آن را به آتش افکند و سوزاند. چند ماه بعد او از کلیسا طرد شد یا به زبان امروزی کافر شناخته شد. به  بی
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ساخت. دنبال طرد از کلیسا دربار سلطنتی کارل پنجم، که خود پیرو پاپ بود، لوتر را از حقوق شهروندی محروم 
لوتر از والیت خود گریخت و مدتی زندگی مخفیانه در پیش گرفت. در همین دوران بود که هم به افکار خود 

به ویتنبرگ برگشت و چند سال بعد،  1933سروسامان داد و هم انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد. لوتر در مارس 
نامدار و نواندیش به نام کاتارینا فون بورا ازدواج  یها راهبنافرمانی دیگری در برابر کلیسای کاتولیک، با  عنوان به

فرزند شد. در طول چند سال گروه روزافزونی از مردم، و از جمله بسیاری از شاهزادگان و  1کرد و از او صاحب 
و سه  سالگی درگذشت 13در  1901فوریه  11لوتر پی بردند. لوتر در  نوگرانه  های  اندیشه یدرست بهاشراف بانفوذ، 

در سراسر  روز بعد در کلیسای ویتنبرگ، همان پایگاهی که از آن سر به طغیان برداشته بود، به خاک سپرده شد.
، اروپا گرفتار فقر و جهل و نکبت بود. نیمی از تمام نوزادان تا شده خواندهعصر تاریکی  یدرست به، که یوسط قرون

هایی مانند  های مخوفی مانند وبا و طاعون و تیفوس یا مصیبت میرفتند. مردم در برابر اپید از دنیا می یسالگ سه
ای از مخالفان خود را  عده هر بارشناختند. کلیسا نیز  ای نمی سیل و زلزله جز توسل به دعا و خرافه و جادو چاره

رد. مرگ و سپ اند، به هیمه آتش می جادوگران و کافرانی که با ارتکاب گناه "غضب الهی" را برانگیخته عنوان به
هراس از "عذاب الهی" در "عالم آخرت" مؤمنان را در وحشتی همیشگی حبس کرده بود. مردم ساده برای  یژهو به

کوشیدند با اطاعت از دستورهای آن، بار گناهان خود را سبک  بردند و می رهایی از این وحشت به کلیسا پناه می
کران برای اولیای دین بود که  ای بی هل عوام، سرمایهکنند و از "مجازات الهی" در امان بمانند. ترس و ج

کردند  به برکت جهل عمومی، به مردم تلقین می ها آناندوزی روی آورده بودند.  طلبی و ثروت به قدرت ازپیش یشب
که برای به دست آوردن "فیض الهی" و رحمت فرزندش عیسی مسیح باید همه چیز خود را به کلیسا واگذار کنند. 

بر تمام هستی مادی و اجتماعی او نیز مسلط بود.  درواقعشد،  شالوده زندگی معنوی انسان شناخته می دین که
کلیسا برای حفظ اقتدار خود سلسله مراتبی به پا کرده بود که انسان عادی در آن هیچ جایی نداشت. پاپ نماینده 

رسید.  ها سرانجام به توده عوام می و کشیشها  ها و اسقف زمین بود و پیام او از طریق کاردینال یدررو خداوند 
جلب رضایت روحانیان، به قلمرو  شرط بهتوانست پیام خداوند را دریابد و  مسیحی عادی تنها از طریق کلیسا می

دنیای کهن خراش افتاد. در ذهن برخی  بدنه  بر  یجتدر  بههای چهاردهم و پانزدهم  رحمت او راه یابد. در سده
، بایستی به ها آنهای جسور این فکر جرقه زد که به جای اطاعت کورکورانه از متون عتیق و مفسران نادان  انسان

های  عقل و خرد تکیه کرد. افرادی متهور در گوشه و کنار چاره دردهای خود را در مرزهایی فراتر از تعصبات و خرافه
نوزایی جامعه  ضرورتشناختند، بر  ... برخی از دانشمندان که از تمدن درخشان یونان باستان را میکلیسا جستند و

شناختی تازه از هستی و موقعیت انسان در جهان دانستند. انسان بایستی به این  درگرو)رنسانس( پی بردند و آن را 
تواند با اندیشه و  عی نیست، بلکه میرسید که بنده سرنوشت و نیروهای طبیعی و مقدرات ماورای طبی درک می

گاهی بر ناشناخته برای انسانی که خود را یکسره اسیر  ها چیره شود و زندگی خود را بر پایه دانش سروسامان دهد. آ
وجود داشت: پیروی از دین را به اعتالی روحی یا رستگاری اخروی محدود کند  راه یکدید، تنها  "مشیت الهی" می

به دست تجربه و شناخت عقلی بسپارد. بنا به این رویکرد تازه، انسان برای سعادت اخروی به دین و زندگی خود را 
ساده در روزگاری که  یده  انیاز دارد، اما برای بهروزی در این دنیا باید از عقل و علم پیروی کند. جا انداختن این 

د. در راه این هدف روشنفکران و اندیشوران کرد، کار آسانی نبو کلیسا زندگی مادی و معنوی مردم را رهبری می
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 – 1019) هوس یانها  آنترین  از جان خود مایه گذاشتند. یکی از نامی شماری یبهای  ها کردند و انسان فداکاری
شد.  سپرده آتش"جادوگر" به هیمه  عنوان به( است. این روحانی اهل بوهم به گناه ایستادگی در برابر کلیسا 1921

گاهی از آموزه "گناه بزرگ" های دین در انحصار کلیسا نیست؛ تمام بندگان خداوند  هوس این بود که گفت آ
گاه شوند. می گوید مارتین لوتر که از  روایتی آمیخته به افسانه می توانند با خواندن "کتاب مقدس" از پیام او آ

ای را با چند میخ به در کلیسای  مهاکتبر ادعانا 91انحرافات ارباب دین به خشم آمده بود، در بامداد یکشنبه 
های چکش این کشیش همان ناقوسی بود که در مرگ  نگاران گفتند که ضربه ویتنبرگ کوبید. بعدها تاریخ

ساز خود را با اصلی ساده شروع  بین بود که رسالت تاریخ . لوتر یک روحانی کنجکاو و ژرفدرآمدبه صدا  یوسط قرون
م او دریافت که در اختیار همگان است. او با نگاهی تازه به مطالعه مستقیم کتاب کرد: پیام خدا را باید از کال

بودند را باطل دانست. او  بافته هم بهکه ارباب کلیسا  یزیخرافه آممقدس )تورات و انجیل( روی آورد و تفسیرهای 
و پیام او را تحریف  رآوردهددریافت که روحانیان برای حفظ امتیازات خود، کالم خدا را در انحصار خود  یزود به

به خداوند امری وجدانی  ایمانای که لوتر تدوین کرد، چند ایده بنیادی نهفته است:  گانه 39. در تزهای اند کرده
ارزش است. مردم باید آزادانه و با قلب  ی که از روی جهل یا فشار باشد بیایمانجوشد؛  است و از درون شخص برمی

گاهی که و وجدان خود راه خدا را  . خداوند همه هاست آنبه خداوند راه نجات و سعادت  ایمانبرگزینند، با این آ
تر  توانند مدعی شوند که به خداوند نزدیک مردم را یکسان آفریده و همه نزد او برابر هستند، پس روحانیان نمی

را  ها آنط است و نوای قلب هستند تا برای دیگران بخشش و آمرزش بطلبند. خداوند با همه بندگان خود در ارتبا
، با او در ارتباط باشند. این شده یانبتوانند با خواندن کالم خداوند که در کتاب مقدس  شنود. بندگان نیز می می

رابطه به میانجی یا واسطه نیاز ندارد، پس روحانیان نباید خود را واسطه ارتباط با خدا بدانند و آن را امتیازی برای 
ای الهی و  ، انسان نه در برابر کلیسا و ارباب آن، بلکه در برابر وجدان خود، که عطیهسان ینبدخود بشمارند. 

شود. خداوند انسان را با مهر و محبت آفریده و نیاز نیست که بندگانش از او در  همگانی است، مسئول شناخته می
و تالش  باکارکنند. هرکس که  که آفریدگان او در آسایش و بهروزی زندگی آن استهراس باشند. خواست خدا 
دینی داشتند، در  شالوده  ها که  به خواست خدا عمل کرده است. این آموزه درواقعکند،  خود به دیگران خدمت می

ای به کار رفتند که بر عملکرد فرد انسانی استوار است. برای نخستین بار "سوژه" یا عامل  بینی تازه ریزی جهان پی
گاه بود که تاریخ دیگر جمع یا نها شد. انسانی  آزاد وارد میدان عمل می باارادهدی انتزاعی نبود، بلکه انسانی خودآ

بود، فردیت یافت. احراز فردیت  شده گمو هویت او در "جمع مؤمنان"  شده ذوبیا مرجع  نهاد یکدر  ازاین یشپکه 
نتایج فلسفی مهمی به بار آورد: به انسان شهامت اندیشیدن آموخت، خردگرایی را شکوفا کرد و سرانجام به تکوین 

های بعد فلسفه عقل را  ها و سده حقوق و وظایف مدنی منتهی شد. با پیدایش و شکوفایی جنبش روشنگری در دهه
خبر بود،  تأثیر افکار خود بی دامنه  گمان از  عیار شناخت حقیقت معرفی کرد. لوتر که بییگانه مرجع داوری و یگانه م

ای قوی  شوند، شالوده گاه مدرنیته شناخته می با تأکید بر وجدان فردی، برای آزادی اندیشه و بیان، که تکیه عمالا 
انقالبی شگرف در عالم ارتباطات تدارک دید. کمابیش همانند دوران ما که با پیشرفت تکنولوژی سایبری شاهد 
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شد که به شکوفایی و پیشرفت آن یاری  زمان همهستیم، جنبش اصالحات یا رفرماسیون دینی نیز با تحولی بزرگ 
های  تنها ارباب کلیسا به دستخط یوسط قرونرساند و آن اختراع ماشین چاپ بود توسط یوهانس گوتنبرگ. در 

خواندن لغت رسمی تورات و انجیل یعنی زبان التین را نیز  ها آنشتند. اندک و گران "کتاب مقدس" دسترس دا
کردند  بودند. ارباب کلیسا چنین تبلیغ می خودساختهو از آن امتیازی برای  درآوردهمقدس خوانده، به انحصار خود 

فراد متخصص نیست و به تأویل و توضیح ا فهم قابلکه کالم خدا سرشار از رمز و راز است، برای مؤمنان ساده 
های زنده را برای درهم شکستن "انحصار  )روحانیان( نیازمند است. مصلحان دینی ترجمه "کتاب مقدس" به زبان

گاه شوند. یان  ای بزرگ می علمی" روحانیان وظیفه دانستند تا همه بتوانند آن را بخوانند و از پیام واقعی خداوند آ
"کتاب مقدس" را از التین به زبان چک  یوسط قرونتاریک  هوس نخستین کسی بود که در پایان شب بلند و

ترجمه کرد و به خاطر این "جسارت" در آتش سوزانده شد. لوتر نیز در آغاز شورش تاریخی خود در اقدامی نمادین به 
سخنان او پی ببرند؛ این اقدام  یدرست بهخدا را بخوانند و  کالم همترجمه کتاب مقدس دست زد تا مردم عادی 

های خود هم پیام خود را در سراسر قلمرو  مارتین لوتر با چاپ و پخش نوشته دون استفاده از فن چاپ ناممکن بود.ب
زبان آلمانی ایفا کرد. با خواندن کتاب مقدس به زبان  یساز  یگانهزبان منتشر کرد و هم نقش مهمی در  آلمانی

واسطه با پروردگار رابطه  بی تنها نهگفتند،  سخن می های گوناگون آلمانی آلمانی، اهالی قلمروهایی که به گویش
مردم  سان ینبدبرقرار کردند، بلکه بیش از آن به زبانی مشترک رسیدند و با یکدیگر نیز در ارتباطی زنده قرار گرفتند. 

نی یگانه فرودستی که از آموزش و سواد باالیی برخوردار نبودند، به افزار ارتباطی مهمی مجهز شدند و از طریق زبا
بود که سوادآموزی نیز  ینجاازارابطه برقرار کردند. مردم آموختند که برای فهمیدن پیام خدا باید سواد بیاموزند،  باهم

بسیاری دارد که در نقد کتاب مقدس بیان  یها بحث: مارتین لوتر جای مؤلفای شرعی بدل شد.  به وظیفه
 33.3.13خواهیم نمود. 

 
انقالب کمترین مشارکت مردم در انتخابات را داشته است و این میزان  یها سالدر بین تمامی  31سال  055

 % بوده است.03
 

سال گذشته کاهشی بوده  14شدن مردم ایران طی  خانه صاحبطبق گزارش مرکز آمار ایران، روند  056
از تعداد  دهد یمنشان  1939و  1934، 1919 یها سالعمومی در  های یسرشمار از  منتشرشده یآمارهااست! 

است. در حال  شده اضافهدرصد کم شده و به همین میزان بر تعداد مستاجرین  1سال حدود  14مالکین طی 
درصد هم جز سایر  1.1بوده و  مستأجردرصد  91.1هستند و  خانه صاحبدرصد مردم ایران  90.1حاضر 

برد تا یک ایرانی دارای شغل و درآمد با  سال زمان می 11، حدود شده انجام های یلتحل. بنابر شوند یم بندی یمتقس
کند. به گزارش  درصد از درآمد خود را صرف مسکن می 99شود. همچنین یک خانوار ایرانی  خانه صاحبانداز  پس

در بخش مسکن نشان ” 1939 و مسکنسرشماری عمومی نفوس “به نقل از مرکز آمار ایران، نتایج  ملک رادار
 199هزار و  329میلیون و  1واحد مسکونی معمولی در کشور تعداد  9هزار و  194و میلیون  33از مجموع  دهد یم

درصد( غیر آپارتمانی  14حدود واحد ) 194هزار و  190میلیون و  19درصد( آپارتمانی و تعداد  04واحد )حدود 
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میلیون و  33موع هستند. همچنین از مج یننش آپارتمان ها یرانیادرصد  04گفت  توان یم. بدین ترتیب باشد یم
درصد( واحد مسکونی  31.2) 211هزار و  394میلیون و  0واحد مسکونی معمولی در کشور، تعداد  9هزار و  194
واحدهای مسکونی در کشور است و واحدهای مسکونی با  پنجم یکمساحت دارند که  مترمربع 29تا  91بین 

. توزیع واحدهای باشند یمکمترین سهم را دارا  درصد( 4.1) 93131تر با تعداد  و بیش مترمربع 944مساحت 
درصد این واحدهای مسکونی دارای اسکلت  94.3دهد که  نیز نشان می اسکلتمعمولی برحسب نوع  یمسکون
ترین سهم مصالح بکار رفته در  درصد سایر بوده است. بیش 03.9آرمه و  درصد دارای اسکلت بتون 31.0فلزی، 

 39.1فلزی یا بتون آرمه نیست، مربوط به آجر و آهن یا سنگ و آهن با  ها نآواحدهای مسکونی که اسکلت 
 باشد. ( می9194123درصد )تعداد 

-https://melkradar.com/blog/%DA%86%D9%86%D8%AF
-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF

-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8

%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF/-%DA%86%D9%86%D8%AF-%88%D9 
 

هیچ  )تاکنون** ام  گفتهخوب عقلی است که در مورد علت و معلول سخن  یها متنمتن زیر یکی از  057
. خدایا شکر یما نکرده. تا ندانیم چه کسی فرمانده اغتشاشات است هیچ کاری ام یدهندتحلیل درستی از اغتشاشات 

. سیل مخرب پتانسیل است آن را هدایت برد یمچاه هست تا سر درون آن کنیم. روبروی سیل نایست، سیل تو را 
هستند.  ها یانقالب ینتر  داغ. منافقین شود یمکن و حفظ نما. آبی که نجست شد را دور نریز، به کر متصل کن پاک 

از بین مسئولین کسانی هستند که شب میگویند کجا را اثبات شود.  اش یدوستدشمن دشمن است مگر اینکه 
کسی نیست که قدرت  گیر یکشتانقالبی هستند. بهترین  ها ینا، کنند یمآنان سخنرانی  یهعلآتش بزنید و روز 

بیشتر دارد، کسی است که فکر بهتری دارد، بدل بهتر از اجرای فن است. در کشتی از قدرت حریف برای ضربه به 
ضربه از منافقین  ینتر  بزرگه کنید. زبان قدرتش از بازو و جمعیت بیشتر است، زبان دروازه فکر است. حریف استفاد

 تر یقو شود معلول  تر یقو است، دارو دسته مریم رجوی محارب است نه منافق. تا علت است معلول است. علت 
اگر آن را نبینیم. علت و معلول  علت است حتی حتماا معلول است. وقتی معلول است  حتماا شود. وقتی علت باشد 

یک  تحققعدم المانع، برای  9شرایط  3وجود علت  1 مالزم هم هستند. برای تحقق چیزی چند چیز الزم است:
یک علت را بیشتر  ها انسانرا بدانند. اکثر  راه یکهدف ممکن میلیاردها مسیر وجود داشته باشد ولی مردم 

ساده است. مسائل مهم علل پیچیده دور از ذهن دارند. علت قبل از معلول  علت مسئلهآن  که یدرحال، دانند ینم
باشند ولی بدانیم علت قبل از معلول است. قبل بودن علت دو معنی  باهماست. ممکن است علت و معلول همیشه 

دارد قبل زمانی، قبل مقامی. در قبل زمانی زمانی بوده که علت بوده ولی معلول نبوده مانند علت بودن پدر برای 

https://melkradar.com/blog/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF/
https://melkradar.com/blog/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF/
https://melkradar.com/blog/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF/
https://melkradar.com/blog/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF/
https://melkradar.com/blog/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF/
https://melkradar.com/blog/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF/
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رفتن علت  علت بوده معلول هم بود مانند علت بودن خورشید برای نور. با از بین هرگاهفرزند ولی در قبل مقامی 
معلول از بین رفته است. یک علت ممکن  حتماا عکس. اگر علت از بین رفت  به خالف رود یممعلول از بین  حتماا 

علل و معلول  قانون. شود یماست صدها معلول داشته باشد. معلول علت در شرایط مختلف به انواع مختلف ظاهر 
قانون علت و  گاه یچه. شود ینمباشد کتاب و سنت اثبات ن گونه یناو مقدم بر کتاب و سنت است، اگر  است یعقل

این قانون است  واسطه بهحتی  است یفطر بلکه  است یعقل تنها نه. قانون علت و معلول افتد ینممعلول از حجیت 
 . علل یا تام است یا ناقص، حقیقیشود یم. در بسیاری از موارد علل ناقص با تام اشتباه کنند یمکه حیوانات زندگی 

. دو علت مخالف که دو معلول آید ینم. تا علت نیاید معلول شود یمو توهمی. گاهی علت با غیر آن اشتباه گرفته 
باشد معلول با سرعت بیشتر  تر یقو که قوت بیشتری داشته باشد. هر چه علت  شوند یممخالف دارند زمانی قالب 

. مانند یمو در حال سکون باقی  شوند ینمیگر پیروز تحقق پیدا کند. دو علت مخالف که قدرت مساوی دارند بر یکد
. کشف دیدن است و یقین آور قلبی ولی علیت یقین آور است ولی در قلب وارد است یعقلکشف باالتر از فهم 

مزیتی جدا دارد.  هرکداممیرساند. در نسبیت کشف و عقل  . تلفیق کشف و عقل انسان را به مقام صدیقینشود ینم
 باعقلسخن کشفی که  به خالف آور ماللرو به آب هستی سخن عقلی درست است ولی  چراکهست چاه چقدر زیبا

و خشکی، نفرین بر  یسال خشک، سالم بر آب، سالم بر علت، نفرین به کننده مستعموم سازگار نیست ولی 
 ( **31.14.19دشمن آب 

 
 1932رویدادهای سال  ینتر  مهم 058

رهبری نام حمایت از کاالی ایرانی را برای آن برگزیدند و بالفاصله  که مقام معظم 32در اولین روز سال 
های تلویزیونی شروع به  ی کانال مسئوالن شروع به نصب بنرهای مرتبط کردند و لوگوهای اسم سال کنار صفحه

ای ه از نظر اقتصادی تبدیل به یکی از دشوارترین سال 32کرد که سال  چرخیدن کردند، شاید کسی فکرش را نمی
 پس از انقالب شود؛ هم برای دولت و هم برای مردم.

 اعتصاب در بانه
های گمرکی را افزایش  احتماالا با تصور اقدام حمایتی از کاالهای ایرانی بود که مسئوالن تصمیم گرفتند تعرفه

قرار داده  فشار تحتی شهرهای مرزی را  های مرزی را تعطیل کنند. اما این کار که کسبه دهند و تعدادی از بازارچه
ای از آنان در شهر بانه شد که  ی عده بود، در اولین ماه سال جدید منجر به اعتراض مدنی و اعتصابات گسترده

فروردین، عثمان مروتی رئیس اتاق اصناف بانه گفت: این افراد خواستار  31 روز طول کشید. 34تا  کم دست
ض به نشانه وضعیت بد معیشتی، سفره خالی را در خیابان پهن داران در بانه در اعترا بازگشایی مرزند و مغازه

این اعتراضات به مقابل فرمانداری بانه هم کشیده شد. رسول خضری، نماینده مردم سردشت و پیرانشهر  اند. کرده
هزار کولبر زحمتکش و  29معابر کولبری و اشاره به اینکه  بسته شدنفروردین ضمن اعتراض به  33در مجلس نیز 

 «.معیشت کولبران است درگروامنیت مرزی کشور »اند گفت:  میلیون کسبه و اصناف بیکار شده 2
 بحران ارز: فردوسی تعطیل!
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اسکناس ارز را قانوناا ممنوع کرد و عملیات مجاز  یدوفروشخر ای، کار  فروردین، بانک مرکزی با صدور بخشنامه 31
های دارای مجوز ارزی، خرید ارز ناشی از صادرات کاالهای  بانکانتقال ارز به دستور هر یک از »ها را به  صرافی

با این  محدود کرد.« شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی غیرنفتی از صادرکنندگان و فروش ارز خریداری
ارز خارج از  یدوفروشخر ها برای خرید ارز مردم معرفی شدند و  جایگزین صرافی عنوان بههای دولتی  تصمیم بانک

برای ساماندهی بازار ارز صادر  وزیران یئتهاین بخشنامه که در اجرای مصوبه  تلقی شد.« جرم»سیستم بانکی 
 های پایتخت است تعطیل کرد. شد، عمالا چهارراه استانبول و میدان فردوسی تهران را که بورس صرافی

 فیلتر تلگرام
 31ماه  دائمی تلگرام بود. این خبر پس از حوادث دی شدن یلترف 32در آغاز سال  پرسروصدادومین اتفاق مهم و 

ای به  اردیبهشت دادستانی تهران، در اطالعیه 14رسید اما روز  وگریخته از منابع مختلف به گوش می جسته
ها پایان  دهندگان خدمات اینترنتی دستور داد که دسترسی مردم به تلگرام را مسدود کنند و به حدس و گمان ارائه

انجام شود که حتی با فیلترشکن هم امکان  یا گونه بهستانی در دستور خود تأکید کرد این مسدودسازی داد. داد
نظران حقوقی به این تصمیم قضائی واکنش منفی  دولت و برخی صاحب دسترسی به تلگرام وجود نداشته باشد.

و حتی رئیس وقت دستگاه قضائی این نشان دادند اما در مقابل، دستگاه قضائی از این اقدام خود قویاا دفاع کرد 
 دانست.« احقاق حقوق مردم»مسدودسازی را در راستای 

 خروج ترامپ از برجام
های  تنها ایران بلکه طرف را خروج آمریکا از برجام دانست اتفاقی که نه 32ترین رویداد سال  شاید بتوان مهم

خواهم دنیا را از  می»شت در سخنانی خود گفت: اردیبه 11جمهوری آمریکا  غربی را هم به تکاپو انداخت رئیس
و اعالم کرد که پس از مشورت با شرکای آمریکا به این « ای مطلع کنم برای جلوگیری از سالح هسته ایمانه تالش

دونالد ترامپ بالفاصله پس از سخنرانی، فرمانی را امضا  نتیجه رسیده که این کشور باید از این توافق خارج شود.
ساعتی  های اقتصادی را در باالترین سطح اعمال کند. ای ایران را بازگردانده و تحریم های هسته حریمکرد که ت

خروج » مثابه بهپس از اعالم خروج آمریکا از برجام، حسن روحانی در یک سخنرانی زنده تلویزیونی، این اقدام را 
دیگر  1+9ین ایران و پنج کشور دیگر است. توصیف کرد و گفت از این لحظه توافق ب« یک موجود مزاحم از برجام

کنند؛ اما اگر ببینیم  کشور چگونه به تعهدات خود عمل می 1باید منتظر باشیم که  پس ینازاو  داده ازدستیکی را 
واکنش نمایندگان مجلس شورای اسالمی به تصمیم  کنم. شود، تصمیمات نظام را اعالم می منافع ما تضمین نمی

مادین برجام و پرچم آمریکا در صحن مجلس توسط برخی نمایندگان بود که البته این کار ن آتش زدنترامپ، 
 10پس از رایزنی ایران و کشورهای اروپایی، نهایتاا  برخی دیگر از نمایندگان و فعاالن سیاسی قرار گرفت. موردانتقاد

ام خمینی )ره(، به سازمان انرژی خردادماه، رهبر معظم انقالب در سخنرانی خود به مناسبت سالگرد ارتحال ام
 جمهوری را فراهم کنند. هزار سو و اجرای دستورات رئیس 134اتمی دستور دادند که مقدمات الزم برای رسیدن به 

 داران اعتصاب کامیون
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در پی گرانی کاالهای وارداتی از جمله الستیک و لوازم خودروهای سنگین، از اول خرداد در چند استان کشور 
داران منجر به خروج چندین جایگاه  از حمل بار آغاز شد. این اقدام کامیون ها آنداران با خودداری  کامیون اعتصاب

های سوخت در شهرهای مختلف شکل  طوالنی خودروها در برابر جایگاه یها وصفی توزیع شد  سوخت از چرخه
گران »هایشان اعتراض خود به  کامیونفردای آن روز برخی رانندگان با نصب پالکاردهای بزرگ در جلوی  گرفت.

های صنفی  هفتم خرداد، کانون انجمن را ابراز کردند.« ثابت ماندن کرایه بار»در عین « یدکی لوازمعوارض و  شدن
ها که از چند روز قبل  رانندگان ناوگان حمل کاالی سراسر کشور رسماا اعالم کرد که اعتراض رانندگان کامیون

ای در تاریخ پنجم  ای رسمی اعالم کرد که پس از انجام جلسه بود به پایان رسیده است. این کانون در نامه آغازشده
خرداد با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و نمایندگان حاضر در صنوف مختلف رانندگان، 

 دهد. شود به اعتراضات رانندگان پایان بینی می که پیش اتخاذشدهتصمیماتی 
 از روحانی سؤال

را در  جمهوری یسرئ، نمایندگان مجلس «جمهوری اسالمی»گیری  ششم شهریور، برای دومین بار از زمان شکل
ی ملت به پرسش کشیدند. بعد از اولین نوسانات ارزی تعدادی از نمایندگان عمدتاا عضو فراکسیون  صحن خانه

امضاها مجالی برای  پس گرفتنجمهوری بودند؛ سؤاالتی که هر بار به دلیل  از رئیس سؤالوالیی به دنبال طرح 
جمهوری را در پنج محور مطرح کردند و پای امضاهایشان  از رئیس سؤالنماینده  13کرد. این بار اما  طرح پیدا نمی

هقان نماینده طرقبه، کننده یعنی د ی سؤال های پنج نماینده جمهوری با صحبت از رئیس سؤالجلسه  ماندند.
پور نماینده فیروزآباد آغاز شد.  فرهنگی نماینده تبریز، نقوی حسینی نماینده ورامین، فوالدگر نماینده اصفهان و کرم

؛ توضیحاتی که دو بار باعث احسنت خودپرداختحسن روحانی پشت تریبون رفت و به بیان توضیحات  ازآن پس
را مطرح کرد که بخشی از آن واکنشی به تجمع  ییها خودپاسخوم سخنان روحانی در بخش د گفتن نمایندگان شد!

نمایندگان از  یتدرنهاهای یکی از مداحان بود که در آن او را به تعبیری تهدید به مرگ کرده بودند.  قم و صحبت
ارزهای های خود در باب کنترل قاچاق کاال و ارز، شاخص نرخ بیکاری، رکود اقتصادی،  پاسخ روحانی به پرسش

کننده  های بانکی را قانع ی تحریم درباره جمهوری یسرئخارجی و سقوط ارزش پول ملی قانع نشدند و تنها پاسخ 
 دانستند.

 های مرگبار الکلی موج مسمومیت
ای در اثر نوشیدن مشروبات الکلی از نقاط  شهریور تا هشتم مهرماه خبرهایی مبنی بر مسمومیت عده 11از 

نفر به دلیل مسمومیت با الکل به مراکز درمانی البرز،  014ی زمانی،  ه شد. طی این بازهمختلف کشور مخابر 
نفر فوت کردند یا دچار مرگ  03کهگیلویه و بویراحمد، فارس، خراسان و هرمزگان مراجعه کردند. از این تعداد 

 92ترینشان یک آقای  ساله و مسن 13ترین فوتی نیز یک خانم  مرد بودند. جوان ها آندرصد  39مغزی شدند که 
نفر دیالیز  124سال بودند. از میان این افراد  99تا  31درصد از مسمومین الکل در سن  01ساله بود. همچنین 

هم داشت که « وج دومم»ها چند روز بعد یک  نفر نیز بینایی خود را از دست دادند. البته این مسمومیت 11شدند و 
مصرف مشروبات الکلی تقلبی مسموم شدند و یک نفر از آنان جان  به خاطرنفر  93کم  در استان هرمزگان دست

 باخت.
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 رد خون در اهواز، انتقام در شرق فرات
ی نیروهای مسلح در اهواز دانست. روز  ی تروریستی به رژه ترین رویداد امنیتی سال را حمله شاید بتوان مهم

ی نیروهای مسلح در اهواز حمله  ی دفاع مقدس، چهار تروریست به مراسم رژه با آغاز هفته زمان همشهریورماه  91
در ابتدا سخنگوی گروه االحوازیه مسئولیت این  تن دیگر شد. 13نفر و جراحت  39کردند که منجر به شهادت 

اجرا کرده است. شهدای این حمله تروریستی  حمله را بر عهده گرفت اما سپس داعش مدعی شد که این عملیات را
شامل مردم عادی از جمله یک کودک چهارساله و تعدادی از نیروهای نظامی بودند. چهار تروریست نیز در درگیری 

روز بعد، دوشنبه نهم مهرماه، سپاه  3دولت، دوم آبان را عزای عمومی اعالم کرد.  با نیروهای امنیتی کشته شدند.
ی  های تکفیری در شرق فرات در سوریه را هدف حمله الب اسالمی محل استقرار و تجمع تروریستپاسداران انق

« یا حسین )ع(»و با رمز « ضربت محرم» بانام. طی این عملیات که قراردادبرد  شش فروند موشک بالستیک میان
گرفتند و در ادامه هفت فروند ی پانصدوهفتادکیلومتری هدف ضربات مرگبار قرار  ها از فاصله انجام شد، تروریست

طبق اعالم سپاه، در این عملیات تعدادی از  کردند.باران ها را بم پهپاد رزمی سپاه هم مواضع و مقرهای تروریست
ی  های آمادی و انبار ذخیره سرکردگان و عناصر مؤثر جنایت اهواز به هالکت رسیدند یا مجروح شدند و زیرساخت

 مهمات آنان نیز منهدم شد.
 های مفاسد اقتصادی مجوز خاص رهبر انقالب درباره پرونده

الله آملی  بحران اقتصادی در کشور و عزم مسئوالن دولتی و قضائی برای مبارزه با فساد، آیت باال گرفتندر پی 
ای به رهبر انقالب، با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت  ی قضائیه در نامه الریجانی رئیس وقت قوه

ی  گران و مفسدان اقتصادی، از ایشان درخواست کرد اجازه ای از اخالل از سوی عده جرائمان و انجام برخی ایر 
با اخاللگران و مفسدان در چارچوب قانون، داده شود. رهبر انقالب « برخورد قاطع و سریع»برای « اقدامات ویژه»

مقصود »ی الریجانی، ضمن موافقت با آن گفتند: در پاسخ به این درخواست آمل 32مرداد  34ی مورخ  نیز در نامه
ها دقت الزم را  آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادالنه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه

توان به حسین هدایتی و پرویز  هایی که در پی این مجوز محاکمه شدند می از مشهورترین چهره «.یدفرمانتوصیه 
اشاره کرد. وحید مظلومین مشهور به سلطان سکه و باقری درمنی مشهور  -نژاد  رفاه دولت احمدی وزیر -کاظمی 

 به سلطان قیر هم اعدام شدند.
 ترور در چابهار

شده قصد ورود به محل فرماندهی  گذاری ی یک وانت نیسان بمب آبان، راننده 19صبح  14حدود ساعت 
را داشت که وقتی با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه و در ورود به انتظامی چابهار و انجام عملیات انتحاری 

ساختمان ناکام شد، در ورودی قرارگاه انتظامی چابهار اقدام به انفجار خودرو کرد و موجب شهادت دو نفر و 
 جراحت چند تن دیگر شد.

 تصویب سی. اف. تی
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کنوانسیون »الیحه الحاق ایران به ی علنی  مهرماه، باالخره نمایندگان مجلس در یک جلسه 19یکشنبه 
( را بررسی و تصویب کردند. علی الریجانی، رئیس مجلس شورای CFT« )المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم بین

ی او  اسالمی در پاسخ به نمایندگان منتقد و مخالف این الیحه گفت که دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه
ی. تی. اف اعالم کرده که ایشان با بررسی این لوایح در مجلس  ونی بررسی کنوانسی درباره های مرتبط با اف. ا 

 اصطالح بهنظر رهبری، همان روز گروهی از مخالفان تصویب این الیحه یا  ینباوجودامخالفتی ندارند. اما 
نه به »مقابل مجلس تجمع کردند و با در دست داشتن پالکاردهای حاوی شعارهایی همچون « های فشار گروه»

ی. تی. اف خیانت است به ملت»و « خواهیم برجام نمی»، «خودتحریمی اعتراض خود را اعالم کردند. با « اف. ا 
ی اف. ای. تی. اف سرانجام  از لوایح چهارگانه تصویب سی. اف. تی و الیحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دو الیحه

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای »و « الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی»تصویب شد و دو تای دیگر یعنی 
گیری اعضای مجمع تشخیص مصلحت  همچنان در انتظار تصمیم« یافته فراملی )پالرمو( سازمان جرائممبارزه با 

 نظام است.
 مرزبان ایرانی 16 ربودن

ی  تن از بسیجیان بومی و نیروهای هنگ مرزی که در پایگاه مراقبتی در نقطه 10مهر  39شامگاه دوشنبه 
و تبانی عامل یا عوامل نفوذی   یانتباخصفر مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان مستقر بودند، 

های  های تروریستی که از سوی سرویس وامل گروهکربوده شدند. بنا به اعالم سپاه، ع ضدانقالبهای  گروهک
روی  شوند، با فریب و تطمیع عوامل نفوذی، این حادثه را در نقطه صفر مرزی و روبه بیگانه هدایت و پشتیبانی می

اما کمتر از دوماه بعد، اول آذرماه، روابط عمومی نیروی زمینی  های مرزی کشور پاکستان رقم زدند. یکی از پاسگاه
توسط گروهک تروریستی در میرجاوه به کشور  شده ربودهتن از مرزبانان  9ای از آزادی و بازگشت  در اطالعیه سپاه

 31 یتدرنها«. در سالمت کامل هستند» یرازاینکهغشده نبود  خبر داد و تا چهار ماه خبری از دیگر مرزبانان ربوده
های خود تماس  شده با خانواده شدند که سربازان ربوده ای مدعی ربایی با انتشار بیانه اسفندماه عامالن این آدم

اسیر دست گروهک تروریستی  مرزبانانی آزادی  اند. سردار قاسم رضایی، فرمانده مرزبانی کشور نیز درباره گرفته
صورت های مرزی با مسئوالن پاکستانی و برخی از سران طوایف از جمله اقدامات  گفت: مالقات« جیش الظلم»

و اگر دولت  اند پاکستانها باید بگویم مرزبانان، زنده و در خاک  این حوزه است و بر مبنای آخرین پیگیری در گرفته
 تواند این مرزبانان را آزاد کند. کند قطعاا می« اراده»پاکستان 

 اتوبوس مرگ در دانشگاه آزاد
اد واحد علوم و تحقیقات تهران، ماه، واژگونی اتوبوس حامل دانشجویان در دانشگاه آز  شنبه چهارم دی ظهر سه

ای به خود  ای گسترده ابعاد رسانه سرعت بهنفر دیگر شد. این حادثه  32دانشجو و مصدومیت  3منجر به مرگ 
های  طی پیگیری  دیده تا چند روز در رأس خبرها بود. های داغ گرفت و با تجمع اعتراضی دانشجویان و خانواده

ادثه، محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مقصر ح مشخص کردنمسئوالن برای 
 «.ضعف نظارتی دانشگاه آزاد در این زمینه محرز شد»شده به این کمیسیون  گزارش ارسال بر اساساعالم کرد که 

 حادثه تروریستی خاش
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رهای خود بودند، بهمن اتوبوس حامل نیروهای پاسدار که پس از اتمام مأموریت مرزبانی عازم شه 30شامگاه 
 ی انتحاری قرار گرفت. هدف حمله« جیش الظلم»زاهدان، توسط اعضای گروهک تروریستی  -ی خاش  در جاده

های قرارگاه  ی تروریستی که با انفجار یک خودروی حامل مواد منفجره در کنار اتوبوس یکی از یگان در این حمله
رهبر  ای مجروح شدند. ی سپاه به شهادت رسیدند و عدهتن از نیروها 32قدس نیروی زمینی سپاه انجام شد، 

های مسئول تأکید  معظم انقالب اسالمی در پیامی شهادت این پاسداران را تسلیت گفتند و خطاب به دستگاه
م است، موضوع  کردند که با تمرکز بر این جنایت که ارتباط عامالن آن با سازمان های جاسوسی برخی کشورها مسل 

 دنبال کنند.را با جدیت 
 ی گام دوم انقالب بیانیه

بود. حضرت « گام دوم انقالب»ی رهبر انقالب با عنوان  ، صدور بیانیه32ترین رویدادهای سال  یکی از مهم
در چهل سال گذشته  شده یمودهپهای مسیر  ای به تبیین ویژگی بهمن با صدور بیانیه 30ای روز  الله خامنه آیت

ها، خطاب به  گام بزرگ دوم به سمت آرمان دربرداشتنبینانه به آینده و نقش جوانان  پرداختند و با تأکید بر امید واقع
ای  الله خامنه حضرت آیت سرفصل اساسی بیان کردند. 2سازان ایران، الزامات این جهاد بزرگ را در  جوانان و آینده

تقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلوی و قاجار در این بیانیه گفتند: ان  به شد 
تو  یرشدهتحق بود، در مسیر پیشرفت سریع قرار گرفت؛ در گام نخست، رژیم ننگین سلطنت  مانده عقب به شد 

ی را که ج ساالری تبدیل کرد و عنصر اراده استبدادی را به حکومت مردمی و مردم ی پیشرفت  مایه انی مل 
دار اصلی حوادث و وارد عرصه  جانبه و حقیقی است در کانون مدیریت کشور وارد کرد؛ آنگاه جوانان را میدان همه

را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشمنان، اتکا به توانایی داخلی « توانیم ما می»مدیریت کرد؛ روحیه و باور 
ضمانت  -1را به هفت بخش تقسیم کردند: « برکات»ایشان این  ات بزرگ شد.را به همه آموخت و این منشأ برک

ی علم و  فراگیرتر شدن موتور پیشران کشور در عرصه -3ارضی و حفاظت از مرزها،  یتتمامکشور و  یتامنثبات و 
اوری و ایجاد زیرساخت  افزایش مشارکت مردمی در شئون مختلف -9های حیاتی و اقتصادی و عمرانی،  فن 

سنگین  -9المللی،  آور بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به مسائل بین ارتقای شگفت -0سیاسی اجتماعی، 
و اخالق در فضای  یتمعنوافزایش چشمگیر عیار  -1عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور،  ی کفهکردن 

ستادگی در برابر قلدران و زورگویان و و افتخارآمیز ای باشکوهو  ابهتتر شدن نماد پر  برجسته -2عمومی جامعه، 
آنچه »البته رهبر انقالب تصریح کردند که  کار. و جنایت جهان خوارمستکبران جهان و در رأس آنان آمریکای 

های مسئوالن  ای ژرف است. در جمهوری اسالمی، دل شده و بشود، دارای فاصله تاکنون شده با آنچه باید می
تهای عمیق طبقاتی  ها بتپد و از شکاف محرومیتدائم باید برای رفع  طور به بیمناک باشد. در جمهوری  به شد 

ا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن  اسالمی کسب ثروت نه تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، ام 
تانجامد،  عدالتی می گران اقتصادی که همه به بی و مدارا با فریب یخوار  یژهو به ممنوع است؛ همچنین  به شد 

 «.غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیست
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 بشار اسد در تهران
سوریه در تهران  جمهوری یسرئشاهد دو اتفاق سیاسی مهم و استراتژیک بود. اولی حضور  32ماه پایانی سال 

های  روحانی با هیئتی از دیپلماتاسالمی ایران، و دومی حضور حسن  جمهوری یسرئو دیدار با رهبر انقالب و 
الله سیستانی، مرجع شیعیان عراق. حضور اسد در تهران که تحت تدابیر  اش با آیت سابقه ارشد در عراق و دیدار بی

ها بازتاب داشت و توجه افکار عمومی در ایران و  شدید امنیتی و طبعاا بدون اعالم قبلی انجام شد، بشدت در رسانه
سوریه را « رمز پیروزی»لب کرد. رهبر انقالب در این دیدار که روز ششم اسفند انجام شد، جهان را به خود ج

جمهوری اسالمی »دانستند و تصریح کردند: « جمهوری و مردم سوریه و پافشاری آنان بر مقاومت استقامت رئیس»
اسد در این سفر کوتاه با بشار  «.داند ایران، کمک به دولت و ملت سوریه را کمک به حرکت و جریان مقاومت می

در تصاویر مربوط به دیدارهای اسد با  که یدرحالرویداد و  ینازا پساما بالفاصله  حسن روحانی هم دیدار کرد.
مقامات عالی ایران، اثری از وزیر امور خارجه کشورمان نبود، شامگاه ششم اسفند، محمدجواد ظریف، ناگهان در 

ها و  ی خدمت و تمام کاستی از ناتوانی برای ادامه»او در اینستاگرامش نوشت: کرد. « استعفا»اینستاگرام اعالم 
در پی این استعفا  ناشی از چیست.« ناتوانی»اما نگفت این « خواهم ها در دوران خدمت صمیمانه پوزش می کوتاهی

ا از این کار منصرف هایشان تالش کردند ظریف ر  وگوها و پیام ورزان در گفت ها نفر از سیاستمداران و سیاست ده
گیری  این حسن روحانی بود که باید به کناره یتدرنهادادند.  کنند اما برخی منابع از جدیت او در تصمیمش خبر می

اما شاید  رفت قاطعانه با این کار مخالفت کرد. داد و او نیز چنانکه انتظار می ترین وزیرش واکنش نشان می برجسته
حتمٌا آقای ظریف مسئول سیاست »ا، واکنش سردار قاسم سلیمانی بود که گفت: ترین واکنش به این استعف مهم

 یتموردحمای کشورمان، همواره  خارجی جمهوری اسالمی ایران است و طی مدت مسئولیت در وزارت امور خارجه
ده نیروی قدس فرمان«. ( بوده و هستندیالعال مدظلهمقام معظم رهبری ) یژهو بهی نظام،  رتبه و تأیید مقامات عالی

ها در نهاد ریاست  برخی ناهماهنگی»سپاه همچنین دلیل غیبت ظریف در دیدار رؤسای جمهوری ایران و سوریه را 
پانزدهم اسفند، سردار اسماعیل قاآنی، جانشین  در آن نبوده است.« تعمدی گونه یچه»دانست که « جمهوری

، گفت «بشار اسد را نیروی قدس سپاه به تهران آورد»که این یانبابسردار سلیمانی در سپاه قدس نیز در سخنانی 
دانستند؛  که نباید، نمی ییها آندانستند و  که باید بدانند، می ییها آن»از این سفر مطلع بود و  جمهوری یسرئ

 توصیف کرد.« غفلت»او عدم اطالع ظریف را هم ناشی از یک «. باالخره یک کار حساسی بود
 

شاهد بودیم نفت به منفی  33.3.13است و در این تاریخ یعنی  شده نوشته 32.0.10این نامه در تاریخ  059
 دالر نیز رسید. 94

 
که باعث  باشد یم یسال خشکتروریستی،  یها گروهبه عقیده بنده یکی از اسباب تقویت داعش و  061

، همین جریان در افغانستان اتفاق افتاد، یکی دیگر باشد یمتروریستی  یها گروهجذب توسط  بیکاری کشاورزان و
در سوریه سبب نارضایتی کشاورزان  یسال خشکدر جنگ سوریه نیز مشاهده نمود،  توان یماز دالیل این ارتباط را 

نظام سوریه وارد جنگ  یهعلگرفتند و  به دستبر عیله حکومت مرکزی اسلحه  بار یناشد و کشاورزان بیل به دست 
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، باشد یم یسال خشکسبب هر شر و بدی  یجتاا نت داند یمرا آب  یروبرکتخر قرآن نیز زمانی که سبب هر شدند، د
 است. یناامنو شرور فتنه و  ها یبد امنیت است و یکی از  ها یخوبیکی از 
 

به  غدیر در تقاطع محور حمیدیه یرسان آبگو با ایرنا افزود: با اتصال خط لوله  و غالمرضا شریعتی در گفت 060
آزمایشی آبگیری شد. وی تصریح کرد: این  صورت بهوشو  و دیشب پس از شست شده یلتکمسوسنگرد، این خط 

ماه پیش  14کلمه از  یمعنا تمام بهطرح از قبل در دست اجرا و طبق برنامه در دست پیگیری بود و این کار جهادی 
انجام شد.  ماه 11 تا 14ظرف ماه وقت الزم بود  30بود و کاری که در حالت استاندارد برای اجرای آن  شده شروع

و شامگاه دیشب آب در این خط پمپاژ شد و کل آب مورد  شده انجاماستاندار خوزستان افزود: اتصال آخر این طرح 
 یها بخشکار در سایر  ازآن پسشود و  می ینتأمتیرماه از طرح غدیر  10نیاز مردم آبادان، خرمشهر و شادگان از 

شود  : کار در خط دوم اهواز پیگیری میشد یادآورخواهد شد، شریعتی  یگیری( پاین طرح )برای بقیه مناطق استان
و با  یزود بهکنیم. استاندار خوزستان خاطرنشان کرد:  ینتأمکنیم تا آب را از دز برای مردم  و به سمت دز حرکت می

له به سمت دز تکمیل خواهد شد. وی با تقدیر از صبوری و تعیین تکلیف و تکمیل آبگیر سد دز و ساخت آن، خط لو 
ده نفر از کارگران در اثر کار در  کم دستشکیبایی مردم آبادان و خرمشهر اظهار داشت: در این چند روز کار فشرده 

دچار گرمازدگی شدند که این دستاورد را نشانه تعهد همه  یکار  سختدرجه استان و شرایط  94دمای باالی 
دانم. شریعتی در بخش دیگر سخنان خود از قرارگاه خاتم، موسسه اروندان و سایر  مردم می در قبالن مجریا

تسریع در به سرانجام رساندن کار تقدیر و تشکر کرد. به گفته مسئوالن سازمان آب و  به خاطرمجریان این طرح 
نیروی عملیاتی  992 یریکارگ به، با اندرکاران طرح، پس از اعالم وضعیت اضطراری در منطقه برق خوزستان دست

غدیر را به  یرسان آبروزی، موفق شدند در کمترین زمان ممکن، خط دوم  شبانه صورت بهاکیپ  39در قالب 
متری انتقال آب به شهرهای آبادان و  میلی 3444این گزارش برای تکمیل خط  بر اساسسرانجام برسانند. 

رسانی غدیر  میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی طرح آب 914هزار و  خرمشهر از باالدست رودخانه کرخه، پنج
 هزینه شده است.

را  دار ادامه یسال خشکسپاه پاسداران آثار  یریتسوء مدقسمتی از بیانیه ترامپ به مناسبت نوروز: فساد و  062
، مانند ]قرارگاه[ یشها شرکتسدها توسط  رویه یبایجاد کرده است. احداث  محیطی یستز تشدید کرده و بحرانی 

، که مشاغل و سابقه یب گردوغبار یها طوفانرا خشک کرده و کمک کرده است تا  ها یاچهدر ، رودها و یاءاالنب خاتم
قرن پیش، داریوش کبیر از خداوند خواست  وپنج یستب، خلق شوند ... ترامپ: کند یمایرانیان را تهدید  یها جان

و دروغ. امروز، سپاه پاسداران انقالب اسالمی  یسال خشکمتخاصم،  یها ارتشکه ایران را از سه خطر حفظ کند؛ 
 ... هاست آنرژیم ایران نماینده هر سه 

-nowruz-trump-iran-https://www.google.com/amp/s/ir.voanews.com/amp/us
/4306361.html?espv=1-message 

https://www.google.com/amp/s/ir.voanews.com/amp/us-iran-trump-nowruz-message-/4306361.html?espv=1
https://www.google.com/amp/s/ir.voanews.com/amp/us-iran-trump-nowruz-message-/4306361.html?espv=1
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 .دهند یمبجای سکه طال به مردم کارت و حواله سکه طال  یها بانکدر این طرح  061
 شوید یمن صورت از ظلم کنندگان : به این درخت نزدیک نشوید که در آ99سوره بقره آیه  061
که رضا پهلوی در حال  شده استچنین تأکید  رضا پهلوی: در این مصاحبه هم یها صحبتقسمتی از  065

آبی در  کم حاضر پیش از هر چیز در فکر کمک گرفتن از ایرانیان مقیم خارج برای حل مسئله کمبود آب و بحران 
ترین  آبی در ایران امروز را از مهم المللی و ملی مسئله کم لف بینهای مخت ایران است. گزارش نهادها و شخصیت

کند. از جمله گری لوئیس، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد در ایران، کمبود آب  های کشور معرفی می چالش
و، در حال حاضر ترین آمار وزارت نیر  در ایران دانسته است. بر اساس تازه یانسان یتیامنترین چالش  را اساساا عمده

 میلیون نفر یعنی حدود نیمی از مردم کشور در وضعیت تنش آبی قرار دارند. 99شهر در ایران با جمعیت  990
-pahlavi-https://www.google.com/amp/s/www.radiofarda.com/amp/iran

revolution/29310550.html?espv=1-new-throne-shortage-water-interview-bloomberg 
 

کشاورزان  یژهو بهکمک به مردم و  باهدفاندازی یک سایت به زبان فارسی  وزیر اسرائیل از راه نخست 066
شدید در ایران خبر داد. به گزارش رادیو فردا،  یسال خشکآبی و  ایران برای بازیافت آب و مقابله با بحران بزرگ بی

مردم ایران قربانی یک »وزیر اسرائیل در یک پیام ویدئویی خطاب به مردم ایران مدعی شد:  بنیامین نتانیاهو نخست
کند؛ اسرائیل از مردم ایران  که حتی آب مورد نیاز ملت را از او دریغ می رحم و استبدادی هستند؛ رژیمی رژیم بی

نتانیاهو با «. شماری از مردم ایران کمک کنم خواهم به نجات تعداد بی کند و به همین دلیل، می حمایت می
اطق ایران از درصد از من 31 یباا تقر از سوی سازمان هواشناسی ایران مبنی بر اینکه  شده ارائهیادآوری اطالعات 

های  وزیر سابق کشاورزی ایران مبنی بر این که به دلیل آسیب یها گفتهبرد و نیز  رنج می یسال خشکنوعی 
ها  های خود خواهند بود، ادعا کرد: میلیون میلیون نفر از جمعیت ایران ناچار به ترک خانه 94محیطی،  زیست

برند. وی با  ه یغما رفتن منابع حیاتی توسط رژیم ایران رنج میکفایتی و ب کودک ایرانی به دلیل مدیریت نادرست، بی
های پیشرفته برای حل این  کند، اما مبتکر فناوری  وپنجه نرم می ادعای بر اینکه اسرائیل نیز با چالش آب دست

در  ای مبتکر آبیاری قطره»کند، گفت: اسرائیل  درصد از فاضالب خود را تصفیه و بازیافت می 11معضل بوده و 
وزیر  محیطی ایران مقابله کنیم. نخست با تکیه بر دانش غنی اسرائیل با فاجعه زیست خواهیم یماست و ما « جهان

اندازی یک سایت این کمبود جبران  توانند به ایران بروند، گفت با راه ها نمی از اینکه اسرائیلی تأسفاسرائیل با ابراز 
نتانیاهو افزود «. شود ای تصفیه و بازیافت آب از فاضالب قرار داده میاطالعات دقیقی بر »شود و در این سایت  می

توانند از محصوالت خود محافظت  از طریق این سایت ما به شما نشان خواهیم داد چگونه کشاورزان ایرانی می
ال تلگرامی و یک کان یتسا وبسخنانش آدرس یک  های خود ببرند. نتانیاهو در پایان خانواده  کرده و نانی به سفره

گاهی از دانش فناوری آب اسرائیل به مردم و کشاورزان ایرانی منتشر کرد.  به زبان فارسی را برای آ
-khnl-w-frsy-syt-ndzy-/www.trt.net.tr/persian/mntqh/2018/06/11/rhhttps:/

990300-yrn-dr-khmaby-b-mqblh-amwzsh-bry-yl-sry-swy-z-tlgrm 

https://www.google.com/amp/s/www.radiofarda.com/amp/iran-pahlavi-bloomberg-interview-water-shortage-throne-new-revolution/29310550.html?espv=1
https://www.google.com/amp/s/www.radiofarda.com/amp/iran-pahlavi-bloomberg-interview-water-shortage-throne-new-revolution/29310550.html?espv=1
https://www.trt.net.tr/persian/mntqh/2018/06/11/rh-ndzy-syt-frsy-w-khnl-tlgrm-z-swy-sry-yl-bry-amwzsh-mqblh-b-khmaby-dr-yrn-990300
https://www.trt.net.tr/persian/mntqh/2018/06/11/rh-ndzy-syt-frsy-w-khnl-tlgrm-z-swy-sry-yl-bry-amwzsh-mqblh-b-khmaby-dr-yrn-990300
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هماهنگ به این مسئله پرداختند و مدعی شدند به اطالعات جدیدی  صورت بههای آمریکایی  برخی رسانه 067

خبر . به گزارش خبرگزاری اند یداکردهپی اسرائیل به این اسناد دسترسی از اسناد ادعایی اسرائیل و چگونگی دستیاب
ژانویه  91روز یکشنبه گزارشی منتشر کرد و در آن مدعی شد که عوامل موساد در شب  تایمز یویورکن، روزنامه ینآنال

سی  119هزار برگه و  94ای صنعتی در تهران نفوذ کردند و توانستند با دستیابی به بیش از  به یک انبار در منطقه
ای گذشته ایران پیش از رسیدن کارکنان انبار پایتخت ایران را به همراه اسناد  های هسته دی مربوط به فعالیت

دقیقه زمان صرف کردند تا  33ها شش ساعت و  است که این جاسوس ادعاشدهمسروقه ترک کنند. در این گزارش 
به این اسناد ادعایی دست  گاوصندوقعبور از دو درب و باز کردن چندین با از کار انداختن آژیرهای انبار،  بتوانند

یابند و سپس از ایران فرار کنند. بنابر ادعای این گزارش عوامل موساد ابزار جوشکاری در اختیار داشتند که دمای 
انبار را باز کنند و در پایان شب  یها گاوصندوقبودند  توانسته ها آنهزار درجه سلسیوس داشته و از طریق  3حدود 

، ویدئو و طرح از  دی حاوی فایل با در دست داشتن حدود نیم تن سند محرمانه شامل هزاران برگه مکتوب و سی 
های  ای با قدرت ها پس از حصول توافق هسته در ادامه ادعا کرده است که ایرانی تایمز یویورکنشهر بگریزند. 

و ذخیره این اسناد از سراسر کشور در انبار مذکور کردند و در ساعات  یآور  جمعبه  شروع 3419جهانی در ژوئیه 
 یروز  نخستکرده است. بنیامین نتانیاهو  نکند هیچ نگهبانی از این انبار محافظت نمی توجه جلبشب برای اینکه 

 درگذشتهیران دهد ا که نشان می یداکردهپرژیم صهیونیستی در ماه آوریل مدعی شد که به اسنادی دست 
 تایمز یویورکندست نکشیده است. گزارش  ها آنای نظامی داشته و پس از حصول توافق نیز از  های هسته فعالیت

ها قرار داده بود و این اسناد شامل  نیز بر اساس اطالعاتی است که اسرائیل در روزهای اخیر در اختیار رسانه
است که مقامات  ادعاشدههمچنین  تایمز یویورکنه است. در گزارش جزییاتی از اسناد مسروقه ادعایی نتانیاهو بود

هایی در خصوص برنامه  صهیونیستی می گویند که تهران از پاکستان و دیگر کارشناسان خارجی کمک
در گزارشی دیگر مدعی شده است که ایران در  پست واشنگتناش دریافت کرده است. همچنین روزنامه  ای هسته

است در آستانه دستیابی به فناوری کلید ساخت بمب  شده متوقفسال پیش  19آماد که  زمان اجرای پروژه
ای قرار داشته است. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز با انتشار این دو گزارش تصریح کرد که جزییات جدید  هسته

« فاکس نیوز» پایبند نبوده است. شبکه خبری 3419ای سال  کند که ایران به توافق هسته ثابت نمی منتشرشده
است که  کرده اشاره باره یندراشهرت دارد،  یرانیضد انیز که در اتخاذ مواضع مغرضانه  خواهان یجمهور نزدیک به 

های  است. مقام شده خارجمخفیانه اسناد زیادی از ایران  طور بهدر تهران در ماه ژانویه  ساعته ششدر عملیاتی 
. آنان اند یدهرس اند داشتهمخفیانه به انبارهایی که مواد مرتبط در آن وجود اند که تیم اسرائیلی  اسرائیلی مدعی شده

ها مدعی  دانستند که ساختمان بدون نظارت بوده است. این مقام اند و می یک شیشه ضخیم پنچره را شکسته
 صورت بهجلب نکند، محافظانی را  یساتتأسان  یسو  بهاند که ایران برای آن که توجه افکار عمومی را  شده
وجود  یا هشداردهندههای  یا کارگاه مذکور، سیستم یساتتأس، در آن حال ینباادر آنجا تعیین نکرده بود.  وقت تمام
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های ارشد اسرائیلی در نشستی  کند که مقام کردند. فاکس نیوز اشاره می یرفعالغداشتند که عوامل اسرائیل آن را 
از مقرهای امنیتی آن رژیم در هفته گذشته جزئیات بیشتری را در مورد عملیات مذکور مطرح  یکیدر مدت  طوالنی

ایرانی در  یها مقام چراکه: اثبات ادعاهای اسرائیل درباره اسناد ناممکن است نویسد یمکردند. این شبکه خبری 
روج از برجام سناریویی دولت ترامپ برای خ گیری یمتصمبا  زمان هماین موضوع را  شدن مطرحماه آوریل 

 «.آمریکا در ماه مه از توافق خارج شد جمهوری یسرئعلیه ایران دانستند.  شده ساخته
 

هایی از ایران به اسرائیل و سفر  در زمان دولت علم روابط با اسرائیل بسیار گسترده شد و به اعزام هیئت 068
ترین پروژه کشاورزی  مهم عنوان بهمقامات بلندپایه اسرائیلی به ایران انجامید. طرح کشت و صنعت دشت قزوین، 

ها تا بدان حد بود که موشه دایان، وزیر  اسرائیلی اسرائیل در خارج، در همین زمان آغاز شد. اهمیت این طرح برای
ل در سال  م در سال  1901کشاورزی اسرائیل، دو بار از دشت قزوین بازدید کرد: بار او  و پیش از شروع پروژه، بار دو 

 و پس از شروع پروژه. 1909
این  یرتأثیهودیان نیز تحت  بود. بعضی از فراگرفتهدر اواخر قرن نوزدهم آئین ناسیونالیستی سراسر اروپا را  069

نژادی که میان یهودیان موجود است یک "ملیت" یهود  اصطالح بهآئین به این نتیجه رسیده بودند که روابط 
. از جمله این حقوق ملی, حق کند یم"ملت یهود" حقوق ملی عادی اعطا  اصطالح بهو در نتیجه این  سازد یم

بود که اگر  گونه ینبدیهودیان  گونه ینا. استدالل بردند یمی را نام یک دولت یهود یستأسزندگی جداگانه و حق 
خود  های یامپراتور بال قدرت خود را در آسیا و آفریقا بگسترند و بر  اند شدهدیگر اروپایی موفق  یها ملت

, قوم یهود هم دارای همین حق است. در نتیجه فکر تشکیل یک یفزایندبرا  ها قارهوسیعی از این  یها قسمت
آن را به دلیل زندگی موسی و سلیمان سرزمین آبا و اجدادی خود  ها یهودیدر فلسطین که  خودمختارحکومت 

لیه او  اقدامات ,ورزید ینماروپا از کمک به این ماجرا دریغ  باآنکهپا گرفت.  1113برای اولین بار در سال  دانستند یم
 1132-1113 یها سالکه در  ییها کوشش رغم یعلنیافت و  آمیزی یتموفقاستعمار یهود در فلسطین سرانجام 

مهاجرت کردند.  متحده یاالتابه آرژانتین و  ها آنانجام گرفت, یهودیان کمتر جذب فلسطین شدند و قسمت اعظم 
( 3کست طرح اولیه, نخستین کنگره صهیونی )علل ش یابی یشهر به شکست انجامید. برای  عمالا برنامه یهودیان 

داشت. هدف اصلی و  به عهدهدر بازل سوئیس تشکیل شد. ریاست این کنگره را تئودور هرتزل  1132در اوت 
اساسی صهیونی که در کنگره بازل اعالم شد این بود:"هدف ما ایجاد کانون برای خلق یهود در فلسطین است. این 

 1132عمومی تضمین و حمایت گردد. باید دانست که از زمانی که برنامه بازل در سال  حقوق یلهوس بهکانون باید 
 یرصریحغهمیشه تعبیر  ها یونیستصهانجام یافت؛  1303تدوین گردید تا هنگام تنظیم برنامه بالتیمور که در سال 

 شد یمولت" بدون شک موجب . دلیل این ترجیح آن است که لفظ "داند داده"کانون" را بر لفظ صریح "دولت" ترجیح 
: "اگر نویسد یمدر محافل مختلف برانگیخته شود. در پایان کنگره؛ هرتزل در دفتر خاطراتش اینطور  ییها مخالفت

نخواهم کرد( باید بگویم که در  علناا این کاری است که  و البتهبخواهم کنگره بازل را در یک جمله خالصه کنم )
هادم. لکن اگر این مطلب را امروز اعالم کنم همه مردم مرا دست خواهند انداخت. بازل من دولت یهود را بنیان ن

 دار یهسرماسال آینده محققا دیگر بر کسی پوشیده نخواهد ماند. برای استعمار فلسطینیان, یهودیان  94در ظرف 
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نظم و قاعده تشکیل مطابق  یارع تماموسائل برای یک استعمار و یک یورش  تر تمام هرچهبسیج شدند و با سرعت 
(, 1341(, صندوق ملی یهود )1131استعمار, کولونیزاسیون ) یسیونکم (,1132گشت."تراست کوهرنیال یهود )

بودند که  ییابزارها( از نخستین 1341( و کمپانی برای رشد و توسعه زراعی در فلسطین )1341دفتر فلسطین )
دیگری نیز در حال انجام بود. البی صهیونیستی مدام در حال  های یتفعالصهیونیستی بنیان نهادند.  یها سازمان

سینا مستقر گردد اما  یرهجز  شبهدر  خودمختاررایزنی با انگلستان بود تا اجازه دهد یک مستعمره نشین صهیونیست 
ه به اغتشاش پیش آید ک آنجادر  ها یونصهبا حضور  ترسید یمدولت انگلیس  چراکهماند.  نتیجه یب ها یتفعالاین 

 94. مقارن با شروع جنگ جهانی اول, استعمار صهیونی فلسطین پس از شد یمضرر دولت بریتانیای کبیر تمام 
مقیم فلسطین اقلیت بسیار کوچکی را  های یونیستصهسال کوشش و فعالیت پیشرفت بسیار کمی داشت و 

هم ترس و  ها یونیستصهفعالیت و تنها شامل یک درصد جمعیت یهود در سراسر جهان بودند.  دادند یمتشکیل 
در سرزمین  یخودمختار مسئله یهود را  حل راههم مخالفت یهودیان دیگر را برانگیخت. این دسته از یهودیان 

 1بودند. یهودیان فلسطین حتی  متحده یاالتاو خواهان در هم آمیختن یهودیان با مردم اروپا و  دیدند ینمفلسطین 
فلسطین را در تصرف  های ینزمدرصد از  3.9 زحمت بهو  دادند ینمتشکیل درصد کل جمعیت فلسطین را هم 

ترسیم شد. جنگ جهانی اول عامل اتحادی  ها یونیستصهبرای  یا تازهداشتند. با شروع جنگ جهانی دور نمای 
ل بعد از سا 94میان امپریالیسم بریتانیا و استعمار صهیونی برقرار گردید. این اتحاد در طی  1312شد که در سال 

فلسطین را بر روی مستعمره نشینان صهیونی باز کرد و زمینه را برای خرید و غصب امالک خلق  یها دروازه 1312
 1301مقدمات ایجاد دولت استعماری صهیونی را در سال  آخر دستمهیا ساخت و  ها آنعرب فلسطین و اخراج 

 یرمستقیمغنیز  یامپراتور ثمانی بود. گرچه این ع یامپراتور از فلسطین تحت سلطه  یا عمدهمهیا ساخت. بخش 
, ها قدرت یادشدنز و کم و  کشورها وانفعاالت فعلبا  1311. در بهار کرد یم ینتأماهداف و منافع انگلستان را 

عثمانی میان انگلیس, فرانسه و روسیه تزاری تنظیم گردید. این  های ینسرزمسری بر سر تقسیم  یها نامه موافقت
که بخش اعظم فلسطین باید بین المللی شود. انگلیس که ضعیف شده بود با این توافق  ساخت یممقرر  عهدنامه

و فرانسه  متحده یاالتادر  ها آناز نفوذی که  خواست یم ها یونیستصهو با حمایت از  کرد یمسخت مخالفت 
 خواند یم ها یونیستصهبه گوش  ماا دائداشتند استفاده کند و مسئله قیومیت بین المللی فلسطین را منتفی سازد. 

کوچکی به فلسطین  یها گروه صورت به ها یونیستصهکه باید به بسط برنامه استعمار در فلسطین پرداخت. در آغاز 
مذهبی یا انسانی مخفی کرده بودند. در  های یزهانگ ی پردهو اهداف سیاسی, استعماری خود را در زیر  شدند یموارد 

را به "ارض  ها آنکه این مهاجران زائرانی هستند که تمایالت مذهبی  پنداشتند یمسطینی این هنگام اعراب فل
و در  اند شده راندهمقدس" کشانده و یا پناهندگانی هستند که پس از تحمل زجر و شکنجه از اروپای شرقی 

مانه و برادرانه صمی ها گروهجستجوی پناهگاهی در فلسطین هستند. نتیجه این شد که اعراب فلسطین از این 
استقبال کنند. شیوه رفتار مهمان نوازانه اعراب کم کم جای خود را به سو ظن و ناراحتی داد. اخراج مرتب زارعان و 
کارگران همچنین تحریم محصوالت اعراب تنفر عمومی را برانگیخت, اما هنوز اعراب متوجه جنبه ناسیونالیستی و 
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که از کارهای ابتدایی فارغ گردید در تاریخ  ازآن پسنشده بودند. انگلیس  اه یونیستصهسیاسی برنامه بسیار وسیع 
رسمی روشن ساخت. در این اعالمیه  طور بهسیاسی خود را  یمش خطبا صدور "اعالمیه بالفور"  1312نوامبر  3

هم بیکار  ها یونیستصهکه از استقرار یک کانون ملی یهود در فلسطین حمایت کند.  شد یمانگلیس متعهد 
نبودند. از کنفرانس صلح تقاضا کردند تا قیومیت فلسطین را به بریتانیا بدهد. همچنین انگلیس یک یهودی را 

" آژانس یهود" به رسمیت شناخت و عنوان بهکمیساریای فلسطین انتخاب کرد. سازمان جهانی صهیونی را  عنوان به
گشود و به اعتراضات اعراب توجه نکرد. همچنین  ها تیونیسصهفلسطین را بر روی مهاجرت وسیع  یها دروازه

از اراضی خالصه را به مستعمره نشین های یهودی واگذار کرد و از  یبردار  بهرهانگلستان در فلسطین امتیاز 
 یستأس" کانون ملی" حمایت کرد و به جماعت یهود اجازه داد مدارس مخصوص خود را ی تازه کامالا  مؤسسات

)اورشلیم( توسط انگلیس اشغال شد  المقدس یتب 1312دسامبر  3ه نام" هاگاتا" ترتیب دهند. در کنند و سازمانی ب
باز کرد. از این دوره به بعد است که فلسطین صحنه مقاومت مداوم بر ضد  یراکم ها عربو چشم و گوش 

مل فلسطین نام نهاد. دوره مقاومت کا عنوان به توان یمرا  1301-1312 یها سال. فاصله گردد یم ها یونیستصه
روز طول  120فلسطینیان جنبش عدم اطاعت عمومی را آغاز کردند و این شورش و اعتصاب که  1391در سال 

و وسائل ارتباطی اداره  ها سازماناعتصاب عمومی طول تاریخ است( شامل تمام  ترین یطوالنو به قولی )کشید 
ن عرب پایان یافت؛ به امید مذاکره با انگلیس که البته که سرانجام با دخالت رهبرا شد یمشده توسط اعراب 

برابر  13سال قیومیت انگلیس جماعت مستعمره نشین های صهیونیست  94تحقق نیافت. در طی  وقت یچه
مخصوص خود را  مؤسساتدر فلسطین بودند. این جماعت با حمایت و عنایت بریتانیا  1312جمعیتی شدند که در 

فلسطینیان را به چند برابر قیمت از  های ینزمپولدار  های یونیستصهی کاملی فراهم آورد. بسط داده سازمان نظام
. )برای مثال سید ضیا عامل کودتای کردند یمایرانی و عربی استفاده  یها داللو در این راه از  خریدند یم ها آن

مشغول شد( البته  ها یونصهپس از متواری شدن از ایران به فلسطین رفت و به کار خرید زمین برای  1333
هر بار که صهیونیسم سعی  جهت ینازا. برداردکه این همکاری منافعش را نیز در  کرد یمانگلیس پیش خود حساب 

. گذاشت یمو چوب الی چرخ این کار  زد یمجنبش ایجاد یک دولت را تسریع کند دست به حمله متقابل  کرد یم
صهیونیست به هم بخورد. در -سریع کرد و موجب شد اتحاد انگلیسشدن دو طرف را ت رودرروجنگ دوم جهانی 

بود در جستجوی  شده یتحماسال از طرف امپریالیسم بریتانیا  94استعمار صهیونیستی فلسطین که  1309سال 
جمیع شرایط را دارا بود.  چراکهامریکا گزینه مناسبی بود  متحده یاالتا کار ینابرآمد. برای  یقدرتمندتر حامی 

به حمایت از دولت استعماری صهیونی در فلسطین را  یرأسازمان ملل متحد  1302نوامبر سال  33در  رانجامس
ضعیف شده بودند که آمادگی مقابله و مقاومت در  قدر آنسال قیومیت انگلیس  94داد. اعراب فلسطین در اثر 

 از و مسلح شده بودند, یافته ازمانسبرابر حمله جماعت صهیونیست را نداشتند. این جماعت عالوه بر اینکه 
اقتصادی وسیعی به دولت  یها کمکاروپایی نیز برخوردار بودند. آلمان نیز -پشتیبانی جامعه بین المللی آمریکایی

با بزرگ کردن کشتار یهودیان توسط  ها یونیستصهغرامت کرد. )حال شاید بفهمیم که  عنوان بهصهیونیستی 
تنظیم کرده بود باید "خلقی را که  1132که هرتزل در سال  یا برنامه(. مطابق اند کرده یمهیتلر چه هدفی را دنبال 

هم وایزمن ایجاد کشور  1313بر اثر نداشتن کار از همه چیز محروم است به ماورا مرز سوق داد". در سال 
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نگلیسی است. هدف ی باشد که در انگلستان ادیهو قدر همانرا توصیه کرد و گفت باید در فلسطین  نشین یهودی
و علنی شدن تشکیالت  1301صهیونی کند. بعد از سال  آن راکردن فلسطین بود تا بتواند  یرعربیغصهیونیسم 

اعراب در مناطق  درصد 34تقسیم گردید که  یرامنیتیغبه دو بخش امنیتی و  ینفلسط صهیونیسم و دولت آن,
جدیدی از استعمار نوین را  ی مرحلهسلسله قوانینی تصویب شد که  1399-1301. از سال برند یمامنیتی به سر 

آنان به یهودیان بدون حق  های ینزمخود توسط محاکم و دادن  های ینزم. محروم شدن مالکان از داد یمنوید 
می پایان پذیرفت, رس طور بهقیومیت انگلیس  ینکهازا پسبرای فلسطینیان از این نوع قوانین بود.  یدنظرتجد
. قتل نخستین بازرس قراردادند موردحملهو مقامات کشوری انگلیس در فلسطین را  ها پادگان ها یونیستصه

صهیونیستی مخالفت  یها برنامهبا  تواند ینم کس یچهسازمان ملل متحد به همراه دستیارش روشن ساخت که 
دیر یاسین و عین الزیتون و  یجمع دسته. کشتار گردد یمگرفتار خشم و تنبیه مقامات صهیونی  سرعت بهنماید و 

گاهانه یکشتارها 1301در آوریل  ینالد صالح اخراج فلسطینیان از راه ترور و وحشت. به  منظور بهبود  یا آ
ژوئن عکا ) (,1313اکتبر قاسم ) عفر (,1399) یکریتا: یها دهکدهو  شهرها یها عام قتلقبل باید  یها مثال

درآمده بود( به همراه  ها یونصهخان یونس را نیز اضافه کرد. انگلستان )که باز از در دوستی با و  غزه (,1391
به مصر حمله کرد. که در شش تصمیم جداگانه از سوی سازمان ملل  1391در سال  ها یونیستصهفرانسه و 

 (,1311آوریل حما ). کردند یمبیکار نبودند و هر از چند گاهی به فلسطینیان حمله  ها یونیستصهمحکوم شد. 
امنیت هم این حمالت را محکوم  یشورا از این حمالت بودند. 1313و مارس  1399و غزه در دسامبر  یهغلپ

 1391دوره مقاومت کامل فلسطین نام نهاد. در سال  عنوان به توان یمرا  1301-1312 یها سال!! فاصله کرد یم
و به قولی )روز طول کشید  120ز کردند و این شورش و اعتصاب که فلسطینیان جنبش عدم اطاعت عمومی را آغا

و وسائل ارتباطی اداره شده توسط اعراب  ها سازماناعتصاب عمومی طول تاریخ است( شامل تمام  ترین یطوالن
 ت.تحقق نیاف وقت یچهکه سرانجام با دخالت رهبران عرب پایان یافت؛ به امید مذاکره با انگلیس که البته  شد یم

فرانسه و انگلیس  که یهنگامدولت صهیونی از فرصت استفاده کرد و در  1391پایان اکتبر و اوایل نوامبر سال  در
مکرر  یها درخواستبه مصر حمله کرده بودند قسمتی از صحرای سینا و حاشیه نوار غزه را اشغال کرد و در مقابل 

این نواحی جزو قسمت تاریخی و میراث ملی  گفت یمفلسطین و مصر  های ینزمسازمان ملل مبنی بر پس دادن 
فقط قسمت کوچکی از سرزمین اسرائیل است.  شده اشغال های ینسرزماین  کرد یمو تازه ادعا  هاست یونیستصه

 یا گوشهاز حیات خود شد.  یا تازهفلسطین )ساف(, فلسطین وارد دور  بخش یآزادبا ایجاد سازمان  1310در سال 
های های ادحماس, قرارد یلتشک اعراب و اسرائیل, یها جنگ یماجرا اسرائیل را گفتیم. از تاریخچه تشکیل

 مجلس و دولت فلسطینی باشد برای وقتی دیگر... یلتشک صلح اسلو و کمپ دیوید,
  

پادشاهان ایران موجب مرگ  کفایتی یببزرگ که توسط دول خارجی و  یقحطبررسی  071
 گسترده شد
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در جنگ جهانی اول، بیشترین آسیب را از این جنگ  طرفی یباعالم  باوجودایران  1313تا  1312 یها سالطی 
ویرانگر دید و در حدود نیمی از جمعیت کشور قربانی مطامع کشورهای بزرگ و استعمارگر آن دوران شدند. اسناد 

و سری انگلستان قرار دارد و این  شده یبند  طبقهمیلیون نفری همچنان در ردیف اسناد  14قریب به  عام قتلاین 
 یمحمدقل. گزارش زیر با توجه به کتاب "قحطی بزرگ" نوشته دکتر کند یمممانعت  ها آنکشور هنوز هم از انتشار 

میلیون نفری ایرانیان بوده و با  3موجود درباره هولوکاست  شمار انگشتاست که یکی از منابع  شده نوشتهمجد 
مربوط به تلفات  یها عکساست.  شده نوشتهاستناد به اظهارات شاهدان و برخی اسناد تاریخی در دسترس 

جرقه  1310کشته شدن ولیعهد اتریش در سال  با قحطی برگرفته از کتاب دکتر مجد و دیگر منابع تاریخی است.
ول زده شد. کشورهای روسیه، فرانسه و بریتانیا تحت عنوان "دول متفق" و کشورهای اتریش و جنگ جهانی ا

"دول محور" آغاز شد و سپس عثمانی، ایتالیا و ژاپن نیز با پیوستن به این گروه، میدان جنگ را به  عنوان بهآلمان 
داخلی ایران بسیار متزلزل بود.  زمان آغاز جنگ جهانی اول، وضعیت در آسیا و خاورمیانه نیز گسترش دادند.

خارجی، ایران را تا آستانه یک  یها قدرت حدومرزاوضاع آشفته و نابسامان اقتصادی و سیاسی و مداخله بدون 
احمدشاه قاجار، جنگ جهانی اول آغاز شد و  یگذار  تاجدولت ورشکسته پیش برد. هشت روز پس از 

ایران را به دول متخاصم اعالم نمود. احمدشاه، شاه  طرفانه یبموضع  رسماا ایران  یروز  نخست الممالک یمستوف
ایران، نیروهای متخاصم انگلیس و روس از  طرفی یباعالم  باوجودکرد  یگذار  تاجسالگی  11ایران در  کفایت یب

یکی نقاط مختلف وارد کشور شدند. جدا از دالیل ژئوپلتیک و منابع حیاتی ایران که برای ادامه جنگ ضروری بود، 
احساسات همسو با آلمان از طریق یکی از مقامات دربار بود و بریتانیا از  یریگ شکلاز دالیل این تعرض به ایران، 

 پایتخت پیش آورد. یها دروازهبیم وقوع کودتای آلمانی در ایران، نیروهای خود را تا پشت 
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 به ایران -روس و انگلیس  -ورود نیروهای متفقین 

در مورد حضور نیروهای روس در آذربایجان، از مرزهای شمال غرب نیروهای  یتراش بهانهبا دولت عثمانی نیز 
 یروس در شهرها یرا به خروج روسیه از آذربایجان موکول کرد. قوا طرفی یبخود را وارد کشور کرده و توقف نقض 

ز در ین بندرلنگهشور از جمله بوشهر و کاز جنوب  ییها بخش، حضور داشتند و ین و انزلیل، قزویجان، اردبیآذربا
تحت امر خود از  یبه همراه نیروهای هند  یسیاز سربازان انگل ییس بود. همچنین واحدهایانگل یرو یاشغال ن

، ضرورت محافظت از ینظام یرو ین نیه ورود ایتوج ینتر  عمدهردند. کن شهر را اشغال ین وارد آبادان شدند و ایبحر 
روسیه، نیروهای روس از ایران خارج  1312ر منطقه خوزستان بود. با انقالب اکتبر سات استخراج نفت دیتأس

و عثمانی آغاز کرد و  ها آلمانخطر  یینما بزرگخود برای پر کردن جای این نیروها را با  یزیر  برنامهشدند و انگلیس 
از معضالت  نظر صرف یزکمر ومت کایران را تحت اشغال خود درآوردند. ح 1312از سال  ها یسیانگلبدین ترتیب 

گانگان، یل گوناگون از جمله: دخالت بینیز مواجه بود و به دال  یمتعددی در ابعاد اقتصاد یها بحران، با یاسیس
مردم که  یها تودهت یاز دولتمردان، فقر و محروم یو فساد جمع لیاقتی یبم، کحا  یها جناح یاسیس های یریدرگ

رده بود. در همین زمان قحطی در ک تر یچیدهپاوضاع نابسامان موجود را  رو به گسترش بود، یزیانگ اعجاببه طرز 
. نیروهای اشغالگر کشاند یمکودکان، زنان و سالمندان بسیاری را به کام مرگ  روزه همهو  کرد یمایران بیداد 
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ود، خریداری کرده و احتکار انگلیس تمامی منابع و تولیدات کشاورزی را برای گذران نیاز نظامیان در جنگ خ
و هند و حتی از آمریکا به ایران  النهرین ینباینکه ارتش بریتانیا مانع از واردات مواد غذایی از  تر یبعج. کردند یم

 شد.
 بود شده انباشته هم یرو اجساد گرسنگان در گوشه و کنار کوچه و بازار هیزم وار بر 

 
نظیر آنفوالنزا و وبا در  هایی یماریبعدم رعایت بهداشت موجب شیوع  یلبه دلسربازان انگلیسی عالوه بر این 

، مبتالیان جان خود را از دست ها یماریبقحطی و عدم توانایی مردم برای مقاومت در برابر  یلبه دلایران شدند که 
ت یاز جمع یمیه نکز بود ین ین قحطی: "در همنویسد یم. جعفر شهری نویسنده و شاهد این قحطی بزرگ دادند یم

، شده انباشته هم یرو وار بر   زمیوچه و بازار هکنار ک، اجساد گرسنگان در گوشه و شده تلف یتخت از گرسنگیپا
 344به تومان  3و جو از من تومان  044به تومان  0 یمت گندم از خروار ید و قیگرد یسر نمیم ها آن ودفن کفن
 -پزشک دربار  -شدند. میرزا خلیل خان ثقفی  یر به فروش نمحاض ها آنران کده، هنوز دارندگان و محتیرستومان 

از  یکیعمق فاجعه در پایتخت است: "از  دهنده نشانکه  گوید یمدر خاطرات خود از اوضاع حاکم بر تهران 
ان، دو کآن د  یبود. رو به رو  یپز ان دمپختکه در آنجا د کدم یرس یا بازارچهردم. به ک یتهران عبور م یها گذرگاه

ه کرزن یجوان و بلندقامت. پ یزن یگر یرالجثه و دیبود صغ یرزنیپ ها آناز  یکیستاده بودند. یوار اینفر زن پشت به د
 یکد؛ ینکن دختر بدبختم رحم یآقا، به من و ا یگفت: ا کنان یهگر در دست داشت،  ینیاسه گلکصورتش باز بود و 

 یاست از گرسنگ یکو نزد یما نخوردهغذا  کدام یچهه کاست  ید، مدتیده و به ما بدهین دمپخت خر یاز ا کچار 
د. گفتند: نه یپولش شد، بدهم خودتان بخر  هرقدردمپخت چقدر است تا  کچار  یکمت یم. گفتم: قیشو کهال

 ده و ما متضرر شویم.یشکم کن است دمپخت را کم، فروشنده ممید چون ما زن هستید و به ما بدهیآقا، شما بخر 
ار را کن یع ایسر  یطور  بهمشغول خوردن شدند و  جا همانختم. یر  ها آناسه کده و در یدمپخت خر  کچار  یک

ردند. گفتم: اگر که دمپخت را تمام کدم یرده بودم، دکتمام ن ها آنر خود را درباره وضع که من هنوز فکانجام دادند 
ر بدهد و یخداوند به شما اجر خد، ینکد و مرحمت یبخر  یتان بخرم، گفتند: آر یگر براید کچار  یک اید یرنشدهس

 ند.کم نک یالتانوع اهلرا از سر  تان یهسا
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 بود داشته وا یمردارخوار قحطی بزرگ در ایران مردم را به 

 یکبساط  یبود. در رو  یفروش برنج یرشان کد  یک خان یتق درگذر. خان یتقدم به گذر  یگذشتم و رس ازآنجا
و چند عدد  یخال یها بشقابره با یش کاسه یکاز آن فروخته شد و  یثلث یباا تقر ه کبود  برنج یرشمجموعه بزرگ 

ه کان برسم کبود به د  یکردم و نزدک یت مکوچه رو به باال حر کبساط گذاشته بودند. من از وسط  یز در رو یقاشق ن
نگاهش  دفعتاا ستاده و چشم به من دوخته بود. یا یوار ینار دکه در کافتاد  یناگهان در طرف مقابلم چشمم به دختر 

و  ها لباسشتر نداشت. یافتاد. آن دختر، شش، هفت سال ب یفروش برنج یرشمن برگشت و به بساط  یاز سو 
اه درآمده بود کبه رنگ  یباا تقر ه کاه و با وصف آن اندام الغر و چهره زرد یبود و چشمان و ابروانش س پاره پارهچادرش 

دار گشت و یپد اندامش تمامد در یار شدیبس یافتاد لرزش برنج یرشنگاهش به  که ینهمبا بود. یار خوشگل و ز یبس
م یبود قرارگرفتهامتداد  یکه هر دو در ک یفروش برنج یرشان کمن و د  جانب بهخود را به حال التماس  یها دست
ه به ناله یشب ینامفهوم یصدا که یدرحالد اما قوت و طاقتش تمام شد و یبگو یزیچ کنان اشارهرد و خواست کدراز 

 یرشبشقاب  یکه کدستور دادم  دکان صاحببه  فوراا رد. من کن افتاد و ضعف یزم یرون آمده، به رو یب اش ینهساز 
حالش به جا آمد و  کیاند  ینکهازا پسم. یبه آن دختر خوراند یخته بود آورده و چند قاشقیره هم ر یش شیه روک برنج

مادرم تا او بخورد و مثل پدرم از  ید ببرم برایرا بده برنج یرشن یا یخورم، باق یگر نمیتوانست حرف بزند. گفت: د
 «رد.ینم یگرسنگ

و برای  خریدند یمنیروهای انگلیس تمام محصوالت کشاورزی را با قیمت باال از کشاورزان 
 کردند یمسربازان خود احتکار 

می بود که جامعه ایرانی : بر اثر چنین فاجعه عظینویسد یممجد در کتاب "قحطی بزرگ" خود  یمحمدقل
بر ایران  1333خود را در قالب کودتای  نشانده دستحکومت  یسادگ بهفروپاشید و استعمار بریتانیا توانست  شدت به

 عنوان به یکش نسلاز قحطی و  ها یسیانگلهیچ تردیدی نیست که : »گیرد یمتحمیل کند. مجد چنین نتیجه 
 .کردند یمبرای سلطه بر ایران استفاده  ای یلهوس

 محتکر غالت در زمان قحطی بود ینتر  بزرگاحمدشاه 
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ه نشان از کاست  یحتاج عمومیار ماکون او در احتیاز حوار  یت شاه و جمعکبدتر از هر مصیبت دیگر، مشار 
رزا حسن ین برهه میاجانب دارد. در ا یشورش از سو کمردم به روزگار اشغال  یبه تنگدست اعتنایی یبو  مایگی یب

س و روس، با یار و نهان انگلکر شدن با عوامل آشیدرگ رغم بهت و تالش فراوان، یبا جد الممالک یمستوفخان 
د یخر  یبرا یر یران و اتخاذ تدابکن وضع آشفته، مقابله با محتیخود از ا وطنان همدرصدد نجات  یاوضع برنامه

 بود. وطنان همان یع آن میگندم، برنج، جو و توز  یژهو به یعادالنه ارزاق عموم
 در میان مردم نبود انبارشده یها گندمقحطی فراگیر حاضر به توزیع  باوجوداحمدشاه 

ز یخود ن الوزرای یسرئد منصفانه یشنهاد خر یه تن به پکران عمده غالت، احمدشاه جوان بود کاز محت یکی
د صدراعظم خود یشنهادهای خر یدر برابر پرده بود. شاه قاجار کره یر زیادی گندم و جو در انبارها ذخیداد و مقاد ینم

 «.ستمیفروش ن یگر حاضر براید صورت بهمت روز یجز به ق»داشت  یاظهار م
 فروخت ینمشاه قاجار گندم مورد نیاز مردم برای پخت نان را جز به قیمت روز 

ود افتاده و مردم دیگر به انسان شباهتی نداشتند. همه با چشمانی گ شده عوضدر زمان قحطی، شکل همه 
در دسترس بود به غذای  جان یب. هر چه از جاندار و خوردند یمو علف و ریشه درختان را  خزیدند یم وپا دستچهار 
 بود. سگ، گربه، کالغ، موش، خر و ... شده یلتبدمردم 

 
 1311 یها سالاطالعات نظامی انگلستان و نماینده سیاسی آن دولت در غرب ایران در  شده شناختهداناهو افسر 

: "اجساد چروکیده زنان و مردان، پشته شده و در معابر نویسد یم گونه یناایران  در غربدرباره قحطی  1313و 
که  هایی یشهر و یا  اند کنده. در میان انگشتان چروکیده آنان همچنان مشتی علف که از کنار جاده اند افتادهعمومی 

رنج ناشی از قحطی و مرگ را تاب بیاورند. در  خواستند یم ها علفبا این ؛ خورد یمبه چشم  اند درآوردهاز مزارع 
روی جاده  وپا دستبا چشمان گود افتاده که دیگر شباهت چندانی به انسان نداشت، چهار  یا پابرهنهجایی دیگر، 

انی التماس نای حرف زدن نداشت با اشاراتی برای لقمه ن که یدرحالو  خزید یم شد یمجلوی خودرویی که نزدیک 
 ."کرد یم

 فاجعه تاریخ ایران ینتر  بزرگ؛ 1917قحطی 
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 تر یمعظاز حمله مغول در قرن سیزدهم میالدی نیز بسیار  1313تا  1312 یها سالقحطی بزرگ ایران در 
ایران در آستانه قحطی قرار  1312روشن است که در تابستان  کامالا های مطبوعات آن زمان  بوده است. از گزارش

چنین  1312اوت  11ای کوتاه در آن ایجاد کرده بود. روزنامه ایران در  داشت و برداشت محصوالت تنها وقفه
غله در حال ورود به شهر است و دیروز  یتوجه قابلاکنون مقدار  های دولت، هم بر اثر تالش»دهد:  گزارش می

سپتامبر  31اما این تسکینی گذرا بود. ایران در «. کاهش یافتتومان  94به تومان  99و در هر خروار از قیمت ج
در کاشان  یژهو بهکمبود غله  یرتأثآورد.  نبود غله دارد در سراسر ایران قحطی به وجود می»نویسد:  می 1312

آباد به کاشان ممنوع است  غله از قم یا سلطانتواند اوضاع را بهتر کند، زیرا حمل  مشهود است و هیچ ترفندی نمی
 «.شود و مازاد غله این مناطق به شهرهای شمالی ارسال می

 
به کاشان بسیاری از مردم این شهر از گرسنگی کشته شدند،  آباد سلطانممنوعیت ورود غله از قم و  یلبه دل

به تشریح قحطی فزاینده  1312اکتبر  0تاریخ  به« فقر و رنج در ایران»در گزارشی با عنوان « جان الرنس کالدول»
ای  مناطق شمالی و حاشیه یژهو بهگندم و انواع نان، سراسر ایران  یژهو بهکمبود مواد غذایی، »نویسد:  پرداخته و می

از آغاز زمستان، فقر و رنج وسیعی پدید آمده است. تردیدی نیست که   و نیز تهران را چنان در برگرفته که پیش
زمستان امسال مرگ و گرسنگی چند برابر خواهد شد... حتی در این موقع از سال، قیمت ارزاق به باالترین حد خود 

 «.هشداردهنده است یقتاا حقجات  بود غله و میوهطی چندین سال گذشته رسیده و کم
 گرسنگی فراگیر در تمام نقاط ایران
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آن روز از فراگیر شدن قحطی در  یها روزنامهموجود و همچنین  مکاتباتو  ها تلگرافمجد در کتاب خود با اشاره به 
گزارش روزنامه رعد در یازدهم ، کارد به استخوان رسید. در 1311: از ژانویه نویسد یم گونه یناتمام نقاط کشور 

های  نفر بر اثر گرسنگی و سرما در خیابان 91به گزارش نظمیه، هفته گذشته »چنین آمده است:  1311ژانویه 
 شده اشارهبرای مقابله با قحطی در تهران  گرفته انجامدر همین مقاله به اقدامات امدادی «. اند باخته جانتهران 
ته مرکزی صدقات اقدامات زیر را برای فقرای شهر به انجام رسانده است: اختصاص تا پایان دسامبر، کمی»است: 

های زیاد و با اسباب و اثاثیه مورد نیاز و گرمایش برای اقامت مستمندان، اختصاص باغ  باغ اعتماد حضور با اتاق
، تأمین البسه مورد ها نآنفر ایجاد یک حمام برای  هزار یکمجزایی برای زنان مستمند و کودکان، پناه دادن به 

نیاز، تأمین جیره روزانه برای چای، آش و برنج، معالجه بیماران، نگهداری از زنان باردار و تأمین شیر نوزادان یتیم، 
دستگاه دار  1ای برای قالیبافی زنان و کودکان که تاکنون  تختخوابی، ایجاد کارخانه 94تأسیس یک مریضخانه 

رعد در بیستم «. است و تعیین معلمی برای تعلیم علوم دینی به کودکان مستقرشدهن قالیبافی در حال کار در آ
در چند روز گذشته تعدادی بر اثر وبا در بارفروش و دیگر نقاط نزدیک »نویسد:  ژانویه درباره بیماری و گرسنگی می

ر قم از نظر مواد غذایی اسفبار اوضاع شه»نویسد:  ژانویه درباره اوضاع قم می 31رعد در «. اند دریای خزر درگذشته
. اند نشده دفنهنوز  ها آنو تعدادی از  اند باخته جاننفر بر اثر گرسنگی و سرما  94است. طی هفته گذشته، بیش از 

ژانویه درباره پیشنهاد  33این روزنامه در شماره «. برخی از مردم برای غذایشان تنها خون گوسفند در دسترس دارند
دکان نانوایی برای فروش نان ارزان به فقرا باز  34دولت بنا دارد »نویسد:  ای دولتی در تهران میه گشایش نانوایی

درباره آمار  1311فوریه  9رعد در «. توانند به هر قیمت که بخواهند نان بفروشند کند و نانوایان دیگر هم می
روز گذشته  34ه گزارش داده است، طی حاکم تهران به وزارت داخل»نویسد:  های تهران می در خیابان یروم مرگ

«. نفر 91طور متوسط در هر روز  نفر رسیده است، یعنی به 934قحطی در تهران به  به خاطر یژهو بهتعداد مردگان 
های گوناگون به امداد فوری نیاز  در شهر»کند:  ، چنین گزارش می1311ژانویه  33کالدول در تلگرافی به تاریخ 

های خاصی را تعیین کرده حجم  شود. در والیاتی که دولت ایران قیمت رگ گزارش میاست. روزانه چندین م
روزها در صف نانوایی منتظر دریافت نان بودند و  زنان توان خرید. محدودی از گندم، برنج و دیگر مواد غذایی را می

ترین مشکل، تأمین امکانات دارویی و پزشکی  ، سختگشتند یبازمو گرسنه  یخال دست ها آنبسیاری از  یتاا نها
 34تا  19ها گزافند، گندم هر بوشل  است. واردات مواد غذایی اگر غیرممکن نباشد بسیار سخت است. قیمت

های  خارج است. سازمان ییتنها به ها آنکنند اما موضوع از توان  همکاری می باهم مسئولدالر... مردم و مقامات 
درصد نیازمندان شهر را پاسخ  14کنند اما این مقدار تنها نیاز  هزار دالر در تهران هزینه می 34محلی ماهانه 

زند:  تلگراف می گونه ینا 1311کالدول در اول فوریه «. دهد. در دیگر والیات نیز شرایط به همین منوال است می
اخبار قحطی را در اختیار کالدول در گزارش مطبوعاتی دیگری برخی «. مشکل قحطی کاهش نیافته است»

نویسد:  ، دکتر ساموئل جردن، رئیس کالج آمریکا در تلگرافی چنین می1311فوریه  10دهد. در  مطبوعات قرار می
«. گذارند خورند. زنان نوزادان خود را سر راه می هزار بینوا وجود دارد. مردم، مردار حیوانات را می 04تنها در تهران »

: " مفتخرا نویسد یم. کالدول کند یمرانسیس وایت دبیر سفارت آمریکا از بغداد به تهران سفر ، ف1311در ماه آوریل 
، یادداشت دبیر سفارت را که حاوی اطالعاتی است که نامبرده طی سفر خود از بغداد به تهران گردآوری یمهضم به
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وضع گرسنگی را چنین تشریح  ." وایتکنم یمآن وزارتخانه قرار گیرد، ارسال  موردعالقهکرده و ممکن است 
بیش از سه  یشانها ساق. قطر اند واستخوان پوستکه فقط  شوند یمکودکان لخت دیده  ها جاده: در سرتاسر کند یم

و  شود یمکمبود دیده  جا همهتکیده و چروکیده است.  هشتادسالهاینچ نیست و صورتشان مانند پیرمردان و پیرزنان 
تا نان درست کنند. در  کنند یمرا از سرگین سطح جاده جمع  ها دانهبخورند و حتی مردم ناگزیرند علف و یونجه 

بر سر جسد و  ها سگو دیدن صحنه درگیری کودکان و  خورند یمهمدان چندین مورد دیده شد که گوشت انسان 
 عجیب نیست. شود یمریخته  ها یابانخکه به  ییها زبالهآوردن  به دستیا 

 1918قحطی و وبا، بهار 
، کالدول تلگراف زیر را مخابره کرد: "کابینه به علت 1311، قحطی شدت گرفت. در اول مارس 1311در بهار 

، شولر دبیر کمیته امداد آمریکا در ایران به 1311." در شانزدهم مارس دهد یماوضاع سیاسی و قحطی استعفا 
. اند مردهاضطراری ادامه دارد. صدها نفر  کننده نگرانکه: "وضع  زند یمچارلز ویکری در نیویورک چنین تلگراف 

اما کارهای امدادی به مشهد، همدان، قزوین، کرمانشاه و  شده ینتأمغذای نزدیک به بیست هزار نفر در تهران 
که: "گرسنگی شدت گرفته و ناآرامی در  زند یمآوریل کالدول تلگراف  12نیز تسری یافته است." در  آباد سلطان

 شده یفتوصدر مروسله ای از سوی کالدول  1311است." این اوضاع اسفبار بهار  یافته یشافزارب ایران شمال غ
: هزاران نفر که گوید یموسیع کمیته امداد نجات و تغذیه بیش از هزاران گرسنه، کالدول  های یتفعال رغم بهاست. 

ن، مشهد و همدان جان خود را از دست دادند. در تهرا یژهو بهمیسر نشد به علت گرسنگی و بیماری  ها آنکمک به 
اطالعات موثق حاکی از آن است که فالکت و گرسنگی چنان مهیب است که صدها نفر از مردم از علف و 

...فالکت گسترده حتی بر شهرهای کوچک اند خوردهنیز  ها انسانو حتی گاه از گوشت  اند کردهحیوانات مرده تغذیه 
اکم بوده است. اما دسترسی به این اماکن به سبب فقدان تسهیالت حمل مواد غذایی به و هزاران روستای ایران ح

در ایرانیان اصیل به دیدن مرگ  رسد یمغیرممکن است. به نظر  یباا تقر کوهستانی و متروک  دورافتادهاین نواحی 
ا حدودی به سبب . و حتی خارجیان اینجا تاند کردهشکل آن، یعنی مرگ در اثر گرسنگی، عادت  ترین یعفج

. یک شاهد عینی ایرانی در خاطراتش شمار افرادی که در سال اند شدهمشاهده فالکت فراگیر در مقابل آن مقاوم 
 گوید یمو  داند یمسی هزار نفر  کم دستنخست قحطی در تهران به علت گرسنگی جان خود را از دست دادند 

 شده انباشته هم یرو نیز اجساد  خانه یشو  مرده، در عالوه بهپایتخت پراکنده بودند.  های یابانخو  ها کوچهاجساد در 
 .شد یم، وبا و تیفوئید شروع رفت یم. هر جا که قحطی از بین شدند یمدفن  یجمع دستهو در گورهای 

یف عمل کردند. در تأمین آذوقه مردم همدان هم بسیار ضع ها یتانیاییبر : گوید یمسرگرد داناهو در خاطرات خود 
بود و نان که تنها غذای فقرا و وعده  یافته یشافزابه علت گرسنگی  یروم مرگبه گفته داناهو: در این زمان شمار 

قران در هر من رسیده بود. همدان به شهر وحشت  10گران شده و به  شدت به آمد یماصلی غذای آنان به شمار 
 بود. شده یلتبد

 احتکار و گرانی یدکنندهتشدنبود دولت مقتدر 
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 33محصول خوب، قحطی با همان شدت ادامه یافت. کالدول در تاریخ  رغم به، 1311طی تابستان و پاییز 
: " گندم برای هر دهد یم، در مورد بهای اقالم ضروری در فصل برداشت محصول چنین گزارش 1311ژوئن 

حاکی  ها یمتقسنت... بود. از دیدگاه کالدول این  99دالر و برنج هر پوند  3- 2دالر، جو هر بوشل  19 – 13بوشل 
 ها یمتقیافتن علل افزایش  درصدداز کمبود آذوقه و قحطی در فصل برداشت محصول ایران است. کالدول سپس 

ران که در میان انبوه محصول دچار گرسنگی بودند به این توضیح نیاز : شرح موقعیت دوگانه طبقه فقیر ایآید یبرم
آذوقه  ینتأمبرای  احتماالا  1312از ذخایری که قشون خارجی در ایران خریداری کردند، محصول  نظر صرفدارد. 

ود جمعیت کشور کافی بود، اما به علت نبود دولت مقتدر و در حقیقت به دلیل نبود هیچ دولتی، محصوالت محد
 بشدت افزایش یافت. ها یمتقگندم و جو را که اقالم اصلی غذای فقراست، انبار و احتکار کردند تا 

 1919بهبود اوضاع تهران در بهار 
خود با اشاره به انتصاب المبرت مولیتور بلژیکی به  1311رالف ایچ بادر کنسول آمریکا در گزارش هفتم اکتبر 

تا به وضعیت غذایی رسیدگی کند.  اند داده: به وی اختیار تام گوید یمومه سمت ناظر مواد غذایی در تهران و ح
به تهران را  واردشدهنیمی از کل گندم  اند دادهانبارهای غله دولتی را پر کنند و همین منظور دستور  شود یمتالش 

و  شود یمریداری به قیمت فعلی بازار به ناظر مواد غذایی تحویل دهند. تمام والیات با سرعت تمام گندم خ
. مقایسه دهند یمدرصد گندم خود را غرامت  14 هرماه، فروشند ینمکشاورزانی که محصول خود را به دولت 

به علت  ها سالحاکی از آن است که حدود ده میلیون نفر طی این  1313و  1310 یها سالجمعیت ایران بین 
قحطی و بیماری جان خود را از دست دادند. بر خالف ادعای برخی نویسندگان قبل از جنگ جهانی اول، که 

 24تا  14 یها دهه، ادعایی که برخی از نشریات انگلیسی در اند کردهجمعیت ایران را فقط ده میلیون نفر اعالم 
 11این رقم به  1313میلیون نفر بوده است. و در سال  34نزدیک به  کم دست، جمعیت واقعی ایران اند کردهتکرار 

جمعیت  1391رسید و تا پیش از سال  1310طول کشیده بود تا ایران به جمعیت سال  چهار سالمیلیون رسید. 
 ترین یعفجفاجعه تاریخ ایران و شاید  ینتر  بزرگ یقین به 1313 – 1312 یها سالایران به این رقم نرسید. قحطی 

، نیمی از جمعیت خود را بر اثر جنگ جهانی اول از طرفی یباعالم  باوجودن بیستم بوده است. ایران قر  یکش نسل
 دست داد.

 1914جمعیت ایران در سال 
 ها یسانگلو  ها روسپیش از جنگ جهانی اول، تالش زیرکانه  یها سالبرای مقامات آمریکایی مقیم ایران در 

 یرکلمدملموس است. دبلیو مورگان شوستر  کامالا جمعیت ایران برای کم تخمین زدن و اندک جلوه دادن 
جمعیت ایران به  در مورد: "نویسد یمآمریکایی مالیه ایران در خصوص جمعیت ایران در اوایل قرن بیستم چنین 

پایه ارقام پایینی است  ظاهراا سرشماری شصت سال پیش  اصطالح به: آمار دهند یمنحو عجیبی آمار نادرست ارائه 
هیچ سرشماری صورت  ازآن پس. درست است که پسندند یمو خارجیان آن را  شود یمارائه  ها کتابکه در برخی از 

. جمعیت کنند یممیلیون برآورد  19تا  19نگرفته است اما اروپاییانی که با اوضاع آشنا هستند کل جمعیت را بین 
است." از برکت نتایج انتخابات تهران در  یافته یشافزاهزار نفر  994زار به ه 144تهران طی چهل سال گذشته از 

شد. به گزارش روزنامه ایران دوازده  یآور  جمعدر تهران و روستاهای اطراف  یرأهزار  29نزدیک به  1312پاییز 
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ال به باال حق رأی س 31آورده بودند. با در نظر گرفتن آنکه مردان  به دستهزار رأی  99نماینده منتخب بیش از 
داشتند و با در نظر گرفتن متوسط جمعیت برای هر خانواده در حدود شش نفر، جمعیت تهران و حومه در سال 

برآورد شوستر از  عالوه بههزار نفر باشد که با اظهارات شوستر هماهنگی دارد.  944 توانست یم یراحت به 1312
توسط  1310میلیونی در سال  34میلیون، با برآورد جمعیت  19 تا 19 بر بالغ 1344جمعیت ایران در حدود سال 

 11کشیش راسل طی گزارشی در خصوص مناسبات ایران و روس به تاریخ  مثال عنوان بهراسل، همخوانی دارد. 
میلیون نفر است. راسل  34: ایران به بزرگی استرالیا، آلمان و فرانسه با جمعیتی در حدود نویسد یم 1310مارس 

و به  دهد یمقرار  یموردبررسحجم عظیم آراء در انتخابات مجلس ایران را  1310ژوئن  10زارش مورخ در گ
بر جمعیت تهران  1312در سال  که یدرحال." کند یممیلیون آریایی در ایران اشاره  34"اهمیت مبارزه انقالبی 

رت دبلیو ایمبری نایب کنسول آمریکا راب 1330هزار نفر بود، در سال  944تا  044 کم دستآراء انتخابات  اساس
 هزار نفر برآورد کرد.. 344تا  194جمعیت تهران را 

 سال 45بازیابی جمعیت پس از 
خود بازگردد. چارلز سی هارت سفیر آمریکا  1310پس از این قحطی چهل سال طول کشید تا ایران به جمعیت 

بود که جمعیت ایران  1391میلیون نفر تخمین زده است. در سرشماری سال  19را  1394جمعیت ایران در سال 
تاریخ  های یقحط ینتر  بزرگیکی از  1313تا  1312 یها سالمیلیون نفر رسید. قحطی در ایران در  34به بیش از 

است که ایران به آن مبتال شد. تنها نکته بسیار روشن در این فاجعه، قربانی  یا فاجعه ینتر  بزرگبود و بدون تردید 
نسبی و خواه مطلق،  صورت بهمتخاصم خواه  یها طرفاز  یک یچه" در جنگ جهانی بود. طرف یبشدن ایران "

که منجر به فروپاشی جامعه ایرانی، تثبیت تسلط استعمار بریتانیا بر  یا فاجعهل نشدند. تلفاتی با این وسعت متحم
 منتخب مردمی شد. یها دولتوابسته به بریتانیا و کودتا علیه  یها حکومتتشکیل  ایران،

 ای یهودیان هولوکاست افسانه
میلیون یهودی در  1خیالی به ذکر مصیبت هولوکاست  هرروزهتحت کنترل یهودیان  یها رسانه که یدرحال

 اصطالح بههای  میلیون ایران در این رسانه 3، اما هیچ نامی از هولوکاست واقعی پردازند یمجنگ جهانی دوم 
که اسناد متعدد تاریخی صحت وقوع هولوکاست در ایران را  است یحالشود. این در  طرف چیزی شنیده نمی بی

افسانه هولوکاست یهودیان تا به امروز از سوی حامیان آن عرضه نشده  ییدتأولی حتی یک سند! در  کند یم ییدتأ
است! و تمامی محققینی که نقد کوچکی به این موضوع وارد سازند، بالفاصله روانه زندان شده و مورد پیگرد 

گیرند؛ گویی مصائب خیالی یهودیان بر مصائب حقیقی دیگر ابنای بشر برتری دارد. یهودی  قضایی قرار می
الی ویزل،  کند یمدر مورد هولوکاست چند هزار دالر تقاضا  یپراکن دروغکه برای هر سخنرانی و  یپرداز  روغد

این  یراست به« هولوکاست راز همه رازهاست.»پرداز مشهور هولوکاست، جمله جالبی در این خصوص دارد:  دروغ
میلیون  3د برداشته شود، هولوکاست واقعی پرده از راز هولوکاست خیالی یهو که یدرصورتجمله چقدر دقیق است؛ 

 نفر در ایران آشکار خواهد شد!
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: دو چیز که مانند هم هستند یک حکم را دارند، شود یماین مطلب یک قاعده عقلی است که در آن بیان  070

ن در زیرا همه این دولتمردا کند ینمچیزی را عوض  ها دولتدر اینجا به این معنی است که جابجایی افراد در 
و ارتباطات با یکدیگر تفاوت دارند، همه از  گذاری یاستسو تنها در  نمایند یمراهکار عملی شبیه هم عمل 

 .نمایند یماند را عمل کرده یزیر  برنامهغربی تلمذ کرده و آنچه آنان بر روی فکر اینان  یها دانشگاه
چه مقدار اغتشاش در  تاکنوناریخ نامه است و تحقیق کنید از ت شده نوشته 32.0.91این نامه در تاریخ  072

 دانشت. 31اغتشاشات آبان  توان یماغتشاشات تاریخ انقالب را  ینتر  بزرگایم، کشور داشته
هزار  144اکنون بیش از  ها حاکی از آن است، هم اینکه شنیده یانباباتاق ایران و چین: وی  رئیس یبنا 071

میلیون نفر  1.9بود که بیش از  شده اعالمگذاری هستند و چندی پیش نیز  نفر در صف اخذ ویزای سرمایه
عمل شده که حتی مردم  یا گونه بهاند، گفت: شرایط و تبلیغات  درخواست مهاجرت به استرالیا و کانادا را داده

اند و باید فکری به حال این موضوع کرد.  و متوسط هم به فکر خروج از کشور از طریق خرید خانه و ویال شدهعادی 
 منبع لینگ زیر:

-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-e-https://donya
-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA

-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-62/3376243
-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%81
-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7

A%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%88%D 
  

 نیستی. زده جنخدا را یاد کن که به نعمت خداوند تو کاهن و دیوانه و  071
ه دلتان حالت چمن را دارد و کاضافی شما و اگر نبود تمریج در دل شما ) یها حرفو  ها یپرحرفاگر نبود  075

 بشنوید. شنوم یمه من کببینید و صداهایی را  ینمب یمه من کآنچه را  توانستید یم(، چرد یمهر حیوانی در آن 
مناجات  ها آنکه خدا در باطن با  رسند یمای بدرستیکه بندگان ذکر کننده خداوند به مقام و درجه 076

 از این وجود دارد. تر یفشر ، پس آیا مقامی باالتر و کند یمصحبت  ها آن، و از طریق عقولشان با کند یم
الم فرمود: روز ه یامام صادق عل 077 ه عل یرسول خدا صل یالس  ه و آله نماز صبح را با مردم گزارد، سپس یاللَّ

افتاد، رنگش زرد بود و تنش الغر و چشمانش  ین میو سرش پائ زد یمه چرت کافتاد  یبه جواندر مسجد نگاهش 
ه عل ی، رسول خدا صلفرورفته یبه گود ن یقی: من با عرض کردفرمود: حالت چگونه است؟  به اوه و آله یاللَّ
ه عل یام، رسول خدا صل گشته را  ینیقیه و آله از گفته او در شگفت شد ]خوشش آمد[ و فرمود: همانا هر یاللَّ

ه همی: عرض کردست؟. ین تو چیقیقت یاست. حق یقتیحق ن ساخته و یه مرا اندوهگکن من است یقین یا رسول اللَّ
ا عرش یه گوکام تا آنجا  رغبت گشته یا هست بیا و آنچه در دنیاز دن ده ویگرمم بخش یروزها یشب و تشنگ یدار یب

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3376243-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3376243-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3376243-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3376243-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7
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https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3376243-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7


 700 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

                                                                                            

ا اهل بهشت را یو گو اند گردآمدهحساب  یو مردم برا برپاشدهخلق  حساب به یدگیرس یه براک بینم یمپروردگارم را 
ه کنم یب یوزخ را ما اهل دیو گو کنند یم یرا معرف یکدیگره زده، کیت ها یکرسو بر  خرامند یمه در نعمت ک نگرم یم

 انداز ینطندن آتش دوزخ در گوشم یشکنون آهنگ زبانه کا ا یو گو کنند یمناله  یادرسیبه فر و  اند معذبدر آنجا 
ه عل یاست. رسول خدا صل مان یا به نوره خدا دلش را ک است یا بندهن جوان یفرمود: ا به اصحابه و آله یاللَّ

ه از خدا بخواه یثابت باش. جوان گفت:  یه دار کن حال یاو فرمود: بر ا به خودروشن ساخته، سپس  ا رسول اللَّ
ه عل یند. رسول خدا صلکم یابت را روز کشهادت در ر   یه در جنگکنگذشت  یاو دعا فرمود. مدت یه و آله برایاللَّ

 .دان آن جنگ( بودین )شهید گشت و او دهمینفر شه 3رون رفت و بعد از یغمبر بیهمراه پ
 

ردند، فرشتگان بر آنان کسپس استقامت «. گانه استیپروردگار ما خداوند »ه گفتند: ک یسانک یقین به 078
 «!است شده دادهه به شما وعده ک ید، و بشارت باد بر شما به آن بهشتین مباشید و غمگینترس»ه: کشوند  ینازل م

 درست کی از هفتاد جزء نبوت و پیامبری است. یها خوابترجمه شود بدرستیکه  079
بِ  081
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ا یاز شما پرسشی دارم، آدم و عرض کردم: قربانت گردم، ید: خدمت امام صادق علیه السالم رسیر گویابوبص
ان آنجا و اطاق یای را که در م نجا کسی )نامحرم( هست که سخن مرا بشنود؟ امام صادق علیه السالم پردهیدر ا

د، سپس فرمود: ای ابا محمد هر چه خواهی بپرس، عرض کردم: قربانت گردم. یگر بود، باال زد و آنجا سر کشید
ی علیه و آله و سلم به علی علیه السالم بابی از علم آموخت که از آن غمبر صل علیکنند که پ ث مییان حدیعیش

غمبر صل علی علیه و آله و سلم به علی هزار باب از علم آموخت یهزار باب علم گشوده گشت، فرمود: ای محمد پ
رض شود( ع قی که بر قواعد کلی منطبق مییات و مصادیشد )مانند جزئ که از هر باب آن هزار باب گشوده می

ن اشاره کرد و یقی این است. امام علیه السالم ساعتی )برای اظهار تفکر( به زمیکردم: به خدا که علم کامل و حق
ست. سپس فرمود؛ ای ابا محمد همانا جامعه نزد ماست، اما مردم یسپس فرمود: آن علم است ولی علم کامل ن

به طول هفتاد  است یطومار ست؟ فرمود: یست؟ عرض کردم: قربانت گردم جامعه چیدانند؟ جامعه چ چه می
زبانی آن حضرت و دستخط علی، تمام حالل و حرام و همه  به امالءغمبر صل علی علیه و آله و سلم یذراع پ

مه خراش در آن موجود است، سپس با دست به بدن من زد و فرمود: به من اجازه ینی مردم، حتی جر یاجات دیاحت
گرفت و  یشگوننم هر چه خواهی بنما آنگاه با دست مبارک مرا یاز آن شما منکردم دهی ای ابا محمد؟ عرض  می

رسد )مانند حالتی که طبعاا برای  ن به نظر مییدر جامعه هست و حضرت خشمگ یشگوننن یمه ایفرمود: حتی جر 
 زهمبان علم است ولی ین است، فرمود: ایشود( من عرض کردمبه خدا که علم کامل ا دا مییرنده پیگ یشگونن

ست؟ یدانند جفر چ ست، آنگاه ساعتی سکوت نمود. سپس فرمود: همانا جعفر نزد ماست، مردم چه مییکامل ن
اء و علم دانشمندان گذشته یاء و اوصیست فرمود: مخزنی است از چرم که علم انبیعرض کردم: جفر چ

ست، باز یاست ولی علم کامل نن علم یدر آن است عرض کردم همانا علم کامل این است،، فرمود. ا اسرائیل یبن
دانند مصحف فاطمه  ساعتی سکوت کرد. سپس فرمود: همانا مصحف فاطمه س نزد ماست، مردم چه می

که در دست شماست به  یست؟ فرمود مصحفی است سه برابر قرآنیست! عرض کردم مصحف فاطمه س چیچ
د، در مصحف یفهم ر آن مییقرآن و تفس عنی مطالبی که شما از ظاهریست )یک حرف قرآن هم در آن نیخدا حتی 

ل قرآن است مرآت( یم مصحف تفصیفهم ل و معنای باطنی قرآن که ما آن را مییست ولی از نظر تأویفاطمه ن
ست. آنگاه ساعتی سکونت ین هم علم است ولی علم کامل نیعرض کردم: به خدا علم کامل این است. فرمود: ا

ن است، فرمود: یامت نزد ماست عرض کردمبه خدا علم کامل همیه تا روز قندینمود. سپس فرمود: علم گذشته و آ
ست؟ فرمود علمی است که یست عرض کردم: قربانت گردم. پس علم کامل چین هم علم است ولی علم کامل نیا

 د.ید آیامت پدیگر تا روز قیز دیزی پس از چیگر و چیدر هر شب و هر روز راجع به موضوعی پس از موضوع د
 

و به  کرد یمکاهن بر آن اخبار زیاد  و گفتند یمو به کاهن  شنیدند یمبدرستیکه شیاطین اخبار غیب را  080
 .کردند یمو کفار نیز قبول  گفت یمکفار 
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جنیان و شیاطین قبل از مبعث پیامبر ص بوده است،  ی یلهوس بهترجمه شود کهانت و خبر دادن از غیب  082
آسمانی حفظ شدند و مانع از این شدند که  یها شهابسمان با نگهبانانی از پس زمانی که پیامبر مبعوث شدند آ

شوند و به دوست انسانی خود که کاهن هست  خبردارجنیان و شیاطین گمراه به آسمان رفته و از امور آسمان غیب 
قرآن تمامی کهانت  ی یلهوس بهاست و  شده باطلجن و شیطان  ی یلهوس بهبگویند، لذا علم کهانت و پیشگویی 

و از غیب  کند یم، و خداوند پیامبرش را با وحی از آینده خبردار دهد یمکه قرآن بین حق و باطل را تمیز  شده باطل
گاه   ، پس کهانتی نیست.کند یمآ
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مردی نزد کاهنی که شیطان »پرسیدم. فرمود:  ِرجال

 ه آورده است.گفت به فالن شیطانت بگو که فالنی به تو پنا رفت و می داد می به او خبر می
 کهانت 081

بینی بر اساس استناد به امور طبیعی، عادی، علل و عواملی است که  بینی است. پیش پیشگویی غیر از پیش
دهد؛ اما پیشگویی گفتن آینده است که مستند  یا ترسالی خبر می یسال خشکیا باران انسان بر اساس آن از آمدن 

ای حق  باشد که از آینده یرطبیعیغو  یرعادیغند مستند به اموری توا به علل و امور طبیعی نیست. پیشگویی می
شود؛ زیرا آنان به منبعی  ع( بیان می) یالهدهد، مانند اخبار آینده که از سوی پیامبران و اولیای معصوم  خبر می

و لوح محفوظ را در اختیار دارد و مالک آن است؛ البته برخی از افراد هستند که  الکتاب اممتصل هستند که اخبار 
یابند که همانند اولیای الهی انسانی، از اولیاءالله هستند و  از جنیان ارتباط می یباکسانتوانایی پیشگویی دارند؛ زیرا 

ه با جنیان ارتباط دارند با جنیان کافری توانایی و دانایی در سطحی از پیشگویی را دارا هستند؛ اما بیشتر کسانی ک
فرشتگان با شهاب ثاقب آنان را از محیط اطالعاتی دور  که یدرحالکنند؛  است که سارق بوده و استراق سمع می

گاه نشده و پیشگویی نداشته باشند؛  می است که این دزدان اطالعات و اخبار، به دو  گونه یناسازند تا از اخبار آینده آ
ای از حق و باطل و راست و  دهند، آمیخته ها قرار می و سرقت ناقص، اگر اطالعاتی را در اختیار انسانسبب کفر 

هایی چون سحر و طلسم و مانند آن تمسک  نظر قرآن، افرادی که با جنیان ارتباط دارند و به روش از دروغ است.
شود که  عربی و قرآنی، به کسی گفته می در فرهنگ« کهن»مطرح هستند؛ زیرا واژه « کاهن» عنوان بهجویند،  می

و « تکهن»با ارتباط با جنیان قادر به پیشگویی و بیان اخباری است که بیرون از دسترسی عادی بشر است. واژگان 
 و بیان اخبار غیبی و آینده با استفاده از موکالن جنی است. ییگو فالنیز به معنای پیشگویی، « کهانت»

 در تعریف کاهن
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کاهن کسی است که از وقایع و حوادث  ن یتعاطی الخبر عن الکائنات فی مستقبل الزمان؛الکاهن م
کاهن کسی است که با  الکاهن من کان له رأی من الجن یأتیه االخبار؛اند:  آینده خبر دهد؛ و نیز گفته

و تابع  یرأ صاحبنای بر وزن غنی به مع« رأی»کند؛ زیرا کلمه  آورد و بیان می ارتباط با جن اخباری را از او می
؛ 99 ، ص9 ؛ حدائق الناضره، ج131 ، ص9 ؛ مسالک االفهام، ج131 ، ص3 المصباح المنیر، ج) است.

کهانت ارتباط با جنیان و شیاطین  ( خاستگاه91 ، ص0 المقاصد، ج ؛ جامع99 ، ص3ج  مکاسب، شیخ انصاری،
زان، یهانت باشد. )المکدر امر  ها آنگرفتن از  کمک ست مقصود از استعاذه به جن  ید نی(؛ زیرا بع1جن، آیه است )

شیاطین و انتقال آن به کاهنان زمینی و  یاز سو  یدیدگاه قرآن، استراق اخبار آسمان ( براساس03، ص 34ج 
؛ صافات، 339تا  331؛ شعراء، آیات 11و  12افتاد )حجر، آیات  بیشتر اتفاق می درگذشتهانسانی امری بوده که 

ص(، پیامبر )است. قبل از بعثت  یافته کاهشص( به شدت ) یامبرپ( و پس از ظهور 3تا  1؛ جن، آیات 14 تا 1آیات 
( 914، ص 1 - 9ان، ج ی. )مجمع البدادند یمانتقال  ینیاهنان زمکو به  کردند یمرا شنود  ین، اخبار آسمانیاطیش

ا»باید توجه داشت که مقصود از 
ّ

 (134، ص 0ر، ج یح القد. )فتباشند یماهنان ک« میاث کاف
 امکان پیشگویی از طریق جنیان

پیشگویی نسبت به برخی از حوادث آینده از طریق ارتباط با جنیان شدنی است، بلکه وقوع  تنها نهاز نظر قرآن، 
 شده ضبطالکتاب ثبت و  درامهای قرآنی، همه حوادث و رخدادهای هستی  نیز یافته است؛ زیرا بر اساس آموزه

درباره  خداوند شود. ( نیز تعبیر می11یونس، آیه ) ینمب( و کتاب 33بروج، آیه محفوظ )است که از آن به لوح 
ن و نه در ینه در زم یبتیچ مصیفرماید: ه است؛ می شده ضبطپیش از آفرینش آن ثبت و  در کتابحوادثی که 

ار بر خدا آسان است تا بر کن یاست. ا یتابکدر  میدآوریپده آن را کش از آنیه پکبه شما نرسد، مگر آن شما یها نفس
چ ید و خدا هینکفرحناک ن یشادمان  د، و به سبب آنچه به شما داده است،ین نشویشما رفته اندوهگ  آنچه از دست

فرماید که کلیدهای  همچنین می ( خدا39و  33را دوست ندارد. )حدید، آیات  یخیالباف و خودپسند فخرفروش
شود.  نازل می ازآنجاخزائن غیب در اختیار اوست؛ زیرا هر چیزی دارای خزائنی است که در اختیار خدا است و 

است یو در  کیو آنچه در خش داند ینمآن را  یسکب تنها نزد اوست، جز او یغ یدهایلکفرماید: و  چنانکه می
 کیتر و خش چین و هیزم های یکیتار در  یا دانهچ یو ه داند یمه آن را کنیمگر ا؛ افتد یفرونم یچ برگیو ه داند یم
( آنچه در عالم دنیا و طبیعت از اثبات و محو یا مرگ و 93روشن ثبت است. )انعام، آیه  یتابکه در کنیست؛ مگر این

کتاب هر چیزی را در عالم است و فرشتگان بر اساس آن  شده نوشتهافتد از قبل  زندگی یا هر چیز دیگری اتفاق می
؛ و 33جاثیه، آیه ) کنند. کنند؛ یعنی از روی اصل کتاب، آن را در عالم طبیعت و دنیا ایجاد می طبیعت نسخه می

است که  ازآن پسالکتاب و لوح محفوظ  ام یرو استنساخ از  ( البتهروایات تفسیری از امام صادق؛ المیزان، ذیل آیه
در زمین برسد که این امضا در شب قدر انجام  الله یفهخلاتفاق بیفتد به امضای  بایست هر امری که در طول می

( پس از امضای هر امری که باید اتفاق بیفتد، در طول سال 9تا  1؛ قدر، آیات 9تا  1دخان، آیات ) شود. می
هستند تا آن را استنساخ کنند؛ در اینجا است که برخی از جنیان کافر برای سرقت اطالعات به  مأمورفرشتگان 

گاه شوند؛ چنانکه خدا بارها در آیاتی به این  آسمان می روند تا پیش از وقوع آن، از آن اخبار و حوادث آ
زاجرات، مسئولیت این را دارند  نعنوا به( برخی از فرشتگان آسمان 14تا  1است. )صافات/ آیات  کرده اشاره نکته 
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های ثاقب و شکافنده برانند تا از اخبار مأل اعلی دزدی و  که این دزدان جنی اطالعات و اخبار آینده را با شهاب
ص( شمار نگهبانان آسمان بیشتر شده است ) یامبرپفرماید که پس از ظهور  ( خدا می3صافات، آیه ) سرقت نکنند.

فرماید: و ما بر آسمان  شود تا دسترسی جنیان سارق کاهش یابد؛ چنانکه خدا می ن میو حراست شدیدی از آسما
م؛ اما ینشست  ن مییمکدن به یشن یم و در آسمان برایافتیشهاب  یرهایو آن را پر از نگهبانان توانا و ت یافتیم دست

ه ک یسانک یا برایه آکم یدان ینمابد و ما درست ی  ین خود میمکدر  یر شهابیه بخواهد به گوش باشد تکنون هر کا 
( پس از سوی 14تا  1خواسته است. )جن، آیات   تیشان هدایا پروردگارشان برای شده خواسته ین هستند بد یدر زم

تا دسترسی به آسمان و اطالعات غیب کاهش یابد. از همین  شده اعمالهای شدیدی برای جنیان  خدا محدودیت
ت کامل و جامعی را به دست آورند. از سویی اطالعات آنان همواره به سبب کفر و توانند اطالعا رو آنان دیگر نمی

اعتماد و اطمینان کرد؛  یختهآم درهمتوان به اخباری که راست و دروغ  دزدی مخدوش بوده و کامل نیست و نمی
های کاهن به جنیان برای حفظ خود یا کسب اطالعات امری نادرست و ناروا است؛ خدا  انسان ییجو پناهبنابراین، 

ُه : فرماید یماز زبان جنیان  نَّ
َ
ْنِس کَوأ ِ

ْ
 ِمَن اْل
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َزاُدوُهْم َرَهق

َ
ِجنِّ ف

ْ
وَن ِبِرَجاٍل ِمَن ال

ُ
 ی؛ و مردانُعوذ

تواند  می ییجو پناه( اما چنین 1افزودند. )جن، آیه   یم ها آن یشکسر بردند و بر   از جن پناه می یان به مردانیاز آدم
موجب سرکشی و دور شدن شخص از حق و حقیقت شود و به جای آنکه در مسیر درست و راست قرار گیرد از آن 

 دورتر شود.
 حرمت کهانت و تسخیر جنیان

جن و ارتباط با آنان برای پیشگویی، های اسالم و حکم فقه اسالمی، کهانت به معنای تسخیر  از نظر آموزه
توان از چنین راهی امرار معاش  شود و نمی مکاسب محرم تلقی می عنوان بهدرآمدی از آن  هرگونهاقدامی حرام و 

کنند یا از طریق کاهن بر آن هستند تا  کرد و به کسب درآمد پرداخت. بنابراین، کسانی که به کهانت اقدام می
گاه شوند، کاری حرام مرتکب  پیشگویی داشته باشند و  ، ص3ج  مکاسب، شیخ انصاری،) .شوند یماز اخبار غیب آ

کند، از دین  ، کتاب تجارت( کسی که به کهانت اقدام می1 المسائل، ج ؛ ریاض91 ، ص0 المقاصد، ج ؛ جامع99
َن ص( فرمودند: عبدالله )اسالم، حضرت محمد بن  یاست؛ زیرا پیامبر گرام شده خارجاسالم  َن اْو ُتَکهِّ َمْن َتَکهَّ

ٍد؛ ْد َبِرَء ِمْن ِدیِن ُمَحمَّ
َ

ق
َ

ُه ف
َ
 یکند و یا نزد پیشگو برود، از آیین اسالم برائت و بیزار  یکه کهانت و پیشگوی یکس ل

کهانت باطل و حرام  تنها نه( از نظر اسالم 3، ح 31تسب به، باب یک، ابواب ما 13عه، ج یالش جسته است. )وسائل
های آنان مطلع شوند، آنان نیز گناهی بزرگ  تا از اخبار غیبی و پیشگویی روند یمکه کسانی که نزد آنان است، بل
ساِحٍر اْو   یال  یَمْن َمشص( فرمودند: اسالم )ع( به نقل از پیامبر صادق ). از همین رو امام شوند یممرتکب 

َر 
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َ

ق
َ

 ف
ُ
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ُ

ُه فیما َیق
ُ
ق اٍب ُیَصدِّ
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َ
که به سراغ جادوگر، یا پیشگو،  یکس ِبما اْنَزل

را تصدیق کند، نسبت به کتاب قرآن کفر ورزیده  ها آندهند، برود و گفتار  یکه از آینده خبر م ییگو دروغ یها یا آدم
ح احکام اسالمی ( بر اساس این روایات و رو9، ح 31تسب به، باب یک، ابواب ما 13عه، ج یالش وسائل)است!

بینی انجام  کهانت حرام و گناه است، بلکه هر عملی که در راستای پیشگویی نه پیش تنها نهتوان دریافت که  می
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، تا از یشود مانند استفاده از رمل و اسطرالب و حساب اعداد و دیگر علوم غریبه یا هیپنوتیزم و خواب مغناطیس می
گاه شود، حرام و گناه ا ه هیپنوتیزم برااخبار آینده آ بیماران  ینکها مثلندارد.  یها اشکال درمان بیماری یست. البت 

نمایند را با هیپنوتیزم  یدارند، یا احساس شدید گناه م یا العاده  فوق یتحساسکه  ی، یا کسانیمبتال به افسردگ
اح یگاه برخ یندارد. حت   یدرمان کنند، این کار اشکال  یهیپنوتیزم کرده، و از دارو  یاز بیماران را به هنگام جر 

ا اگر کس ینمایند، این کار نیز اشکال یاستفاده نم حسی یب العانرا خواب کنند تا  یندارد. ام  از او بگیرند و اسرار  یاط 
س اسالم از  یمردم را کشف کنند، کار حرام یو اخبار پنهان است. نتیجه اینکه اصل کهانت از نظر شریعت مقد 

الله  قرآن، آیت پربار ینگاه کنید: سوگندها) نداده است. یو خداوند به مسلمان اجازه پیشگوی شده شمردهگناهان 
( با توجه به آنچه بیان 993-994ه.ش، ص  1911مکارم شیرازی، انتشارات مدرسة االمام علی بن ابیطالب، قم، 

ه مراد از کن است کزیرا مم(؛ 91نساء، آیه است )نکوهیده نزد خداوند  یتوان دریافت که کهانت، امر  شد می
 (19، ص 9، جزء 0، ج یهانت باشد. )روح المعانک« الطاغوت»

 اتهام کهانت به پیامبران
یافتند که  سبب ارتباط با خدا از اخبار غیبی اطالع می یرابهز اند؛  در طول تاریخ پیامبران به کهانت متهم شده

: منان پیامبران عبارتی چون ساحر و مجنون استبسیار مفید و سازنده برای انسان است. عبارت تمامی دش
لِ ک

َ
تَ  کذ

َ
ِذ  یَما أ

َّ
؛یال ْو َمْجُنون 

َ
وا َساِحر  أ

ُ
ال

َ
 ق

َّ
ْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإال

َ
ش از یه پک یسانکسان بر  نیبد َن ِمْن ق

برخی از  ازآنجاکه( 93ذاریات، آیه ) است. یا زده ا جنیه گفتند: ساحر کنیامد، جز این یامبر یچ پیبودند ه ها آن
، اتهام نسبت به ایشان برد یمع( از لشکر جنیان حتی شیاطین آنان بهره ) ینبپیامبران از جمله حضرت سلیمان 

ع( برای انواع کارهای خویش از جنیان از جمله ) یمانسل( حضرت 143بقره، آیه ) بیشتر از هر پیامبر دیگری است.
تا  91ص، آیات ) بوده است. ها آنغواصی و آهنگری و بنایی و مانند کرد که شامل کارهای  شیاطین استفاده می

( یکی از جنیان به نام عفریت نیز بر آن شد تا تخت بلقیس ملکه سبا را از یمن به 13و  11؛ انبیاء، آیات 91
ه شود. ( همین ارتباط موجب شد تا چنین اتهامی به ایشان زد93و  91نمل، آیات ) المقدس بیاورد. فلسطین و بیت

ص( هم اتهام زده شد که قرآن را از جنیان گرفته است و خدا مشرکان را به سبب این اتهام کهانت ) یامبرپبه 
هانت به قرآن و گرفته شدن آن از کتهمت  ینف« و ال بقول...»(؛ مقصود از 03حاقه، آیه کند ) سرزنش و توبیخ می

که  هرچند( از نظر قرآن، 141، ص 0شاف، ج ک؛ ال040ص ، 13زان، ج ی. )الم( استصپیامبر ) یلهوس بهان یجن  
ار میک م، قرآن ید: ما قرآن را بر تو فرستادیگو می مؤکداا ، عالئم ین خداکهانت است، لکن قرآن سحر و یند: ایگو ف 

خزن ؛ م09تا  04ه از نزد پروردگار تو فرود آمده است. )حاقه، آیات کهانت، بلکل یل سحر است و نه از قبینه از قب
« کبنعمة رب  »ص( را به پیامبر )اهن نبودن کطور،  33ه خداوند در آیه کنی( همچنین ا303، ص 10العرفان، ج 

ت بگذارد و بگوکد یمق گذارد در  و آن نعمت نمی یدار  یخاصه تو نعمت کد یرد، خواست تا بر خصوص آن جناب من 
و تعبیر  یلتأوع( برای ) یوسفبودند که حضرت  ( برخی بر این باور11، ص 13زان، ج ی. )المیهانت باشکمعرض 

داند  برد اما خداوند آن را نفی کرده و ایشان را از کهانت در این زمینه مبرا و منزه می ، از کهانت بهره مییارؤ
من»فرماید:  ع( در آیه که مییوسف )ه سخن کن اساس ی(؛ بر ا92یوسف، آیه )

ّ
ه کاز آن جهت بود  «یربّ  یمّما عل

 (312ل، ص یالتأو قیهانت. )دقاکدهم، نه از نجوم و  و علم خبر می ید: من شما را از وحیبگوخواست 
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دارد، چیزی را برای بار دوم تکرار  هایت ینب: موجودی که علم و قدرت باشد یماین قاعده عقلی  085

، زیرا تکرار عالمت محدودیت و جهل و ضعف است و لذا مخلوقی در عالم نیست که عین مخلوق دیگر کند ینم
، بلکه هیچ دو باشد ینممانند یکدیگر  یاثرانگشتاست اینکه هیچ دو  شده کشف تاکنونباشد و آن چیزی که 

 .باشند ینمهم مانند هم  یدواتممولکول و یا 
، و اگر عطای خدا ازلی نباشد محدود باشد ینمو بخشش پروردگار تو محدود  عطا: و 34سوره اسراء آیه  086

 است.
 تر است که در آسمانها و زمین چه چیزی است.تو عالم ی دهنده پرورش: و خدا و 99 اإلسراء: 087
: بگو نگاه دقیق به آسمانها و زمین بیندازید و ببینید چه چیز در آسمانها و زمین 141سوره یونس آیه  088

 ست.ا
 ها نمود و فرمود من بیمار هستم.، پس ابراهیم نگاه دقیقی به ستاره13و  11سوره صافات آیه  089
سوره فاطر ما شیعیان خالص و کامل را در رتبه انبیاء میدانیم و مقامات ظاهری و  93و  91طبق آیات  091

که در کتاب نقطه بحث  باشند یمرا دارا اال عناوینی مانند نبی و اال سایر مقامات  باشند یممعنوی انبیاء را دارا 
  :فرماید یمسوره فاطر  93ایم در آیه نموده

ْ
َنا ال

ْ
ْوَرث

َ
مَّ أ

ُ
ذکث

َّ
 یتاَب ال

َ
سپس خداوند این نا ِمْن ِعباِدنا یَن اْصَطف
اند ردهایم اینها که کتاب را به ارث بکتاب قرآن را به بندگان برگزیده به ارث داد که ما در کتاب نقطه اثبات نموده

 .باشند یماهل بیت ع نیستند بلکه شیعیان واقعی 
آورد  به دست توان ینم: چیزی را که تمامش را شود یماین مطلب قاعده و قانون عقلی است، بیان  090

 ترک نمود. توان ینمتمامش را 
 هستم.ها نمود و فرمود من بیمار ، پس ابراهیم نگاه دقیقی به ستاره13و  11سوره صافات آیه  092
، آیا یقین نکردید که خداوند آنچه در آسمان و زمین است را برای شما تسخیر نموده و 34سوره لقمان آیه  091

 در اختیار شما قرار داده است.
 .باشد یمکتاب  134ی منظور قطره 091
 از اینکه: اند عبارتسه طرح عادی  095

شهرها و روستاها برسانیم که در سال اول  یتمام به و دریای عمان فارس یجخلو ... از  کانالالف: دوازده لوله و 
 است. شده دادهتوضیح  30و  33و  29که در قطره  رسد یماین دوازده لوله و کانال تا نیمه شمالی کشور 

و دریای عمان مانند اینکه آب  فارس یجخلموجود آبی برای انتقال آب  های یرساختز ب: استفاده از 
انتقال پیدا  یراحت بهو از دز تا قم این آب  ریزیم یمو در دز  نماییم یمامالح زدایی را در سطح کالن  فارس یجخل

، در سایر نقاط کشور شود یمنیمه جنوب غربی تا نیمه مرکزی کشور از بحران خارج  یباا تقر مینماید و با این حرکت 
 .گردد یمهای مشابه انجام نیز طرح
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کامل برسد ایران از  یبردار  بهرهیک چلهم از ظرفیت ایران به  اندازه به: بنده عقیده دارم اگر چهلم یکج: طرح 
از مقایسه ایران  مخصوصاا این وضعیت وخیم اقتصادی نجات میابد، و این مطلب را از مقایسه ایران با سایر کشورها 

را در مرز آبی  اه یرساختز بنده مدعی هستم اگر تنها شرایط زندگی و  چهلم یکآید، در طرح می به دستبا هلند 
جنوب ایران که حدود دو هزار و دویست کیلومتر است را فراهم آوریم و قوانین مضر را حذف نماییم و مردم را 

در  شهرها کالنتشویق به زندگی در کنار دریا نماییم، جمعیت کالنشرها به کنار دریا کوچ کرده و جمعیت متمرکز 
و از طرفی مردم کنار دریا از آب دریا  شود یم برطرف شهرها کالنل و از طرفی مشک شوند یمکنار دریا پراکنده 

شده و  برطرف شهرها کالنبدون تولید آب در  شهرها کالن یسال خشکمشکل  یتدرنهااستفاده نمایند و  توانند یم
 .رسد یم مملکتدومینووار فواید بسیاری به 

کامل برسد ایران از این وضعیت  یبردار  بهرهیک چلهم از ظرفیت ایران به  اندازه بهبنده عقیده دارم اگر  096
به از مقایسه ایران با هلند  مخصوصاا وخیم اقتصادی نجات میابد، و این مطلب را از مقایسه ایران با سایر کشورها 

رز آبی جنوب ایران را در م ها یرساختز بنده مدعی هستم اگر تنها شرایط زندگی و  چهلم یکآید، در طرح می دست
که حدود دو هزار و دویست کیلومتر است را فراهم آوریم و قوانین مضر را حذف نماییم و مردم را تشویق به زندگی 

در کنار دریا پراکنده  شهرها کالندر کنار دریا نماییم، جمعیت کالنشرها به کنار دریا کوچ کرده و جمعیت متمرکز 
استفاده  توانند یمو از طرفی مردم کنار دریا از آب دریا  شود یم برطرف رهاشه کالنو از طرفی مشکل  شوند یم

شده و دومینووار فواید  برطرف شهرها کالنبدون تولید آب در  شهرها کالن یسال خشکمشکل  یتدرنهانمایند و 
 .رسد یم مملکتبسیاری به 

 
ایم و معی در کانال تلگرام مطرح کردهآید مباحثی است که در رابطه با شهود جکه در اینجا می ییها متن 097

 :نماییم یمجداگانه این مبحث را مطرح  قطره یکان شاء الله در جلد دوم کتاب هزار و 
 مردم چه چیز میبینند؟ ءدر شهود جمعی انفطار السما

 عبارت است از: بینند یمآن چیزی که  کنند یمو یقین  کنند یمو تصدیق  بینند یمرا  یما گفتهتمام آنچه 
 دیدن سقف آسمان ایران و کشورهای همسایه 1
 کند یمعظیمی که از روی آسمان ایران عبور  یها رودخانهدیدن  3 

 و پایین آمدن ابرهاباران چگونگی مانع بودن سقف آسمان ایران از نزول  9
 (قمر در عقرب، زمان خاص)اجرام آسمانی بر وقایع زمینی  یرتأثچگونگی  0
 گی سرد شدن ایرانچگون 9
 چگونگی حرکت کشورهای همسایه و غیر همسایه به ایران 1
 و برف در ایرانباران چگونگی سقوط ابر و  2
 افتد یموحشتناکی که در ایران راه  های یلسدیدن  1
به  یرزمینیز  یها سفرههدایت کنیم و  یرزمینز آب را به  یعاا سر و برف و سیل که باید باران چگونگی کنترل  3

 حالت قبل و بهتر از آن بر گردد
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 کلمات و اعداد بر روی اجسام یرتأث 14 
 شوند امضاکه باید کلمات دفن و  ییها مکان 11
 باران برای عموم مردم و مسئولین یقین به برف و سرمای پیشرو و نحوه آماده شدن برای آن سرما و 13

 ؟؟کنم یمعت ادعای شما رو شهود باشم که تو اون سا یا عدهحاج آقا میشه من هم جز اون 
 31.14.41 -همه عالم ببینند تمام جواب: اصال بحث شهود جمعی است 

 فکر کارایی بیشتر دارد یا زور بازو؟
 مبنایی و راهگشاست. یسؤال سؤالکلید خروج امروز ما در این پاسخ است و این  1
، برخورد چکشی آخرین مرحله است، این کند یم تر یموخبرخورد چکشی کار را  هرگونهدر وضعیت بحران  3

جدا  ها آندرسی است که علی ع در جنگ نهروان به ما آموخت، او ع در ابتدا با سخنرانی بیشتر یاران خوارج را از 
به منتهی الیه ضعف رسیدند با جنگ نهروان کار را تمام کرد، امروز ما به سخنرانی راهگشا  ها آنکرد و وقتی 

 احتیاج داریم.
جناح حق  تواند یمسخت  سؤالبا ایجاد  داند یمو  شناسد یمو تولید فکر را  افزار نرمقدرت  یخوب بهشمن ما د 9

در شکست کامل قرار داشت با یک حیله لشکر ع را به  را به چالش بکشد، عمرو عاص مکار زمانی که لشکر معاویه
 یها قرآنار گذشته بود، اجتماعات خیابانی که کار از ک خورده یبفر چالش کشید، و لشکر علی ع زمانی فهمید 

که در حال و  هایی یسخنرانو  ها یلتحلراهگشا باشد، چه بسیار  تواند یم، سخنرانی عمار است که اند یزهنروی 
و راهکار بیرون رفت سریع از  یسال خشککه از  است یزیچآینده انجام شود و راهگشا نباشد، سخنرانی راهگشا 

خیابانی چه  یها شعلهتا ببینیم قرآن برای خاموش کردن  گردیم یبازمبه قرآن  کنم یم یدتأک، باز این بال ایراد شود
و همه  شود یم، همه چیز از آب زنده کل شی حی ءجعلنا من الماآب:  فرماید یم، کالم خدا دهد یمراهکاری 

 ایران. های یابانخحتی اجتماعات امروز  شود یمبا آب خاموش  ها فتنه
، بنده در بین تمامی شود یم تر یموخ لحظه به لحظهتمام عزیزان بدانند تا زمانی که نتوانیم سخن بگوییم کار  0

که مطالبه رهبر انقالب را برآورده کرده باشد و بتواند اوضاع را  ام نکردهموجود هیچ گفتمانی را پیدا  یها گفتمان
صدای ما را به گوش  یرگذارتأث یها رسانهاهی هیچ رسانه از ، به دالیل و یسال خشکسامان دهد اال گفتمان آب و 

میگویم این صدا مطالبه امام و  جرئت به، این صدا چیزی جز گفتمان قرآن و اهل بیت ع نیست، رساند ینممردم 
 .شود یمرهبر انقالب بوده که حال از زبان ما خارج 

ایران، اشتغال زیاد، رفع فقر،  یها بحرانابر  گفتمان ما چیزی نیست جز راهکار عملی برای خروج سریع از 9
، بدانید مشکل کشور ما کنند یمکه همه آرزو  یزیآن چدرآمد و ... همه و همه  یادشدنز احتکار و بیکاری و 

وحشتناک و گرم شدن  یسال خشککه اقتصاد ما را تا مرگ جلو برده  یزیآن چو نبود آب است، بدانید  یسال خشک
 و برف است، بدانید وقتی هوای زمستان بهاری شود، تابستانی آتشین در راه است.باران هوا و عدم نزول 
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باید آب  دانند ینم اند یستادها ها آنو تمام کسانی که روبروی  اند آببه دنبال  اند یابانختمام کسانی که در  1
، آب کند یم برطرفر و بیکاری را ، آب است که مشکل فقکند یمداشته باشند، آب است که ایرانی قدرتمند را متولد 

میلیون  94 یزود بهو بدانید اگر آب نیاوریم  کند یم برطرفاست که سن ازدواج و مشکل مسکن و معیشت را 
 ایرانی یا باید کوچ کنند یا بمانند از تشنگی ...

و ایران  شود یمو ایرانی قوی متولد  شود یم برطرفایران  یسال خشکدر ظرف دو ماه  کنم یمباز اعالم  2
وقوع  ی لحظهتاریخ شهود جمعی را  کنیم یم، ما اعالم شود یماین کره خاکی تبدیل  منازع یب ابرقدرتاسالمی به 

را امتحان کنید، بیشتر نشده هدهد  ها بحرانزلزله تهران استخراج کردیم و تا این زمان نیز از دست خارج نشده و 
 گوست. هدهد راست

 هدهد
سطحی از آن گذر کرد این دو  یها جوابو اساسی که باید به آن پرداخته شود و نباید با  ای یشهر  سؤالدو 

 است سؤال
 شکل گرفت؟ 31 ماه یدچرا جریانات اغتشاشات  1
 هدف از این جریانات چه بوده است؟ 3

ص و یا ناق یها جواب دانند یمبدترین وضعیت زمانی است که افراد صاحب تریبون که خود را عقل اول و آخر 
کامل یا اصلی نپردازند، که ضرر این وضعیت شاید از خود اغتشاشات برای ما بیشتر  یها جواباشتباه بدهند، و به 

 باشد.
و  کنیم ینمدلیل مطلب این است که ما اگر علت صحیح و دقیق را کشف نکنیم، برای از بین بردن آن تالش 

 است به قوت خود باقی است. در این صورت چون علت باقی است معلول که اغتشاشات
کردن کامل آن باشند و  برطرفامیدوارم مسئولین اجرایی کشور علت دقیق اغتشاشات را کشف کنند و در پی 

موقت باعث رشد  یها بخش آرامو  ها مسکنو مسکن موقت نباشند که این  بخش آرامآدرس غلط ندهند و در فکر 
 .شود یمهر بیشتری ظا باقوتعلت اغتشاشات شده و معلول 

ضد رهبر انقالب است،  ها یامق یهردو و  گیرد یمشکل  یزود بهما در برج دو اعالم کرده بودیم قیام دو گروه 
معلوم بود، لیدرهای  کامالا اصل اسالم که در این اغتشاشات  یهعل، یکی قیام فقیه یتوال یکی در پی اسالم بدون 

بودند، که آدرس غلط به مردم دادند و  یاصلهمین دو گروه  کردند یمجریانات که اکثریت را هدایت  یتیاقل
 ها بحرانمسئولین اجرایی علت این  دانند یمهمه  که یدرحالاغتشاشات را سمت اسالم و رهبر انقالب بردند 

 بیان همین وقایع بوده است. وسفید یاهسمار  ی نامههستند، 
 ها نشانهکه  اکنون هماز  توان یماه است ولی در ر  یتر  سختبدانیم جریانات هنوز شروع نشده و وقایع 

 آن را درمان نمود. ظاهرشده
 

سوم را تکرار نکند، در آنجا علت اصلی شروع اغتشاشات  ی یفهخلامیدوارم جناب آقای دکتر روحانی اشتباه 
م نمودند ولی دادند و اوضاع را آرا ییها قولفقر عمومی و اختالف طبقاتی و تبعیض بود، خلیفه در آنجا به مردم 
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منکوب کردن مردم هستند و دوباره مردم  درصددمردم شنیده نشده و با حیله  حق بهمعلوم شد که مطالبه  یزود به
همه میدانیم عثمان اولین خلیفه مسلمانان شد که توسط مسلمانان به قتل رسید و حتی مسلمان اجازه  قیام کردند و

 برسد به اینکه کنار پیامبر دفن شود.دفن شود چه  ها مسلمانندادند در قبرستان 
تکرار  حتماا اگر اشتباه دیروز او را امروز تکرار کنیم به سرنوشت او دچار شویم، جایی که علت تکرار شود معلول 

 .شود یم
مردم را بشنوید و کارها را اصالح نمایید، و اال کار بجایی  حق بهآقای روحانی امیدوارم تا دیر نشده صدای 

از این مردم یک پیکان  هرکدامبلند شود که مردم صدای شما را نشوند حتی اگر به  قدر آنصداها  که رسد یم
 چون میگویند فریب است. شوند ینمبدهید، آنان راضی 

چون محور شما آب و رفع  توانید ینماگر از صداقت قلب هم بخواهید کاری کنید  کنم یمباز اعالم 
 رو به موت شما آب الزم دارد. ی تشنهنیست، و اقتصاد  یسال خشک

 آب در دست هدهد است
 و صداقت را درآورده است ییگو راستتاریخ شهود جمعی برای یقین همه ی مردم به 

 آب نوش دارویی است که بعد مرگ سهراب برای سهراب فایده چندانی ندارد
 ارادتمند شما

 شیخ علی بهرامی نیکو
 هدهد

31.14.13 
الیق هستم فرمودید چند مطلب را  ازآنچهبیش  های یفتعر ه شما لطف کردید و در مورد قسمت دوم نامه ک
مطالبی که میگویم طبق یقین و اعتقادی است که  بدادندجریانات را  ازپیش یشبوظیفه میدانم بیان کنم تا همه 

 الله: ءخواهد کرد ان شارده و نخللی در بنده ایجاد نک گاه یچهکاری ندارم و  زنند یمدارم و با تهمت و افترائاتی که 
بنده و مباحث ما جریانی عادی نیست که کسی فکر کند در حوزه آب تحقیق و تفحص کردم و حال  1

 م، یک تکلیف الهی بر دوش دارمتخصص خود را ارائه ده خواهم یم
دو کار  بعدازآن، شود یمو حجت تمام  کنیم یمدر تمامی مباحثمان چند چیز مشهود است، استدالل  3

، هشدار و بشارت، این مطلب یعنی جریان الهی حق و باطل، یعنی ادامه راه انبیای، یعنی اسوه بودن کنیم یم
که رسیدم گفتم: بشنوید، تعقل کنید، تحقیق کنید سپس باطلم کنید و خبر دادم  یهرکسانبیای برای ما، از اول به 

ردید در جریان حق قرار ندارید و هشدار مقابله با حق باطل کنید، آنگاه باید کمک کنید، اگر کمک نک توانید ینمکه 
این یقین برای بنده قطعی است هر کس ندای ما به او رسید و ما را کمک  تاکنون، کند یمبرای شما تحقق پیدا 

 ید از این به بعد نیز چنین است.نکرد اموری برای او پیش آمد و غم و گرفتاری او را گرفت، بدان
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دارند، بگذار تا زمان بگذرد،  هایی یگرفتار را دادیم و امروز چه  ها یامپاسم ببرم به چه کسانی  خواهم ینم 9
 ای یندهآبدانید کسانی که نامه ما را خواندند و یاری نکردند و تهمت زدند و در آشکار و پنهان دشمنی کردند در 

شرمنده شوند،  یزود بهان مصری است که نزدیک در دنیا قبل از آخرت برای همه عبرت شوند، مثل آنان مثل زن
 رسوا شوند. یزود یوسف است که بهمثل آنان مثل برادران درغگو و ... 

تکلیف کسی که ما را مسخره کرد چیست؟  یمگو راست پرستم یمباشیم که به آنکه  گو راستفرض کنید ما  0
 که...وطئه کرد؟ و کسی که و کسی کسی که تعلل کرد؟ کسی تهمت زد؟ کسی که ت

بود، محاکمه نشدم محاکمه کردم، بازجویی نشدم بازجویی  حجت اتمامبدانید هر سخن و نامه و جلسه ما  9
دادیم تصریح کردیم  یماصداوسبه آقای عسکری رئیس  مثالا شدند، مسخره نشدم مسخره شدند، در هشداری که 

نشد؟ امروز در ایران  گونه یناست آیا و شروع جریانات وحشتناک ا کند یموقتی حجت تمام شود امر شدت پیدا 
متوجه جناب  ها حجت اتمامانسان جناب آقای روحانی است و از ابتدا هشدارها و  ینگرفتارتر بخواهیم و یا نخواهیم 

 کنید یمجناب آقای روحانی روال پیش روی شما روالی نیست که تصور  کنم یمدکتر روحانی بود و است، باز توصیه 
 ءاست یا بدا ءیکی از این دو بدا نتخاب هستید، هدهد را قبول کنید یا نه؟ روال پیش روی شماا یدوراهشما در 

فرصت زیادی  تاکنون کند یماسماعیل ابن جعفر الصادق علیه السالم زمان تعیین  ءاسماعیل ابن ابراهیم و یا بدا
کنید و نجات یابید و نجات یا اینکه قبول  نیدتوا ینمولی راه جبران باز است، یا مرا باطل کنید که  یدا داده ازدسترا 

 دهید.
یا تعقل کنید و بشنوید و کمکش کنید  توانید ینمملت میگویم یا هدهد را باطل کنید که  یتمام بهنکته بعد را  1

 ان حق است برای دیگران نیز هست.جری کنندگان مقابلهو اال همان چیزی که برای 
به دو لوح عمل کنید، اگر به دو لوح اعتماد ندارید از علما کمک  اگر به کالم ما یقین دارید گویم یبازم 2

شرایط را فراهم آورید تا  ام درآوردهرا  ام نوشتهیقین نکردید تاریخ شهود جمعی برای دیدن آنچه  بازهمبگیرید، اگر 
 در راه است. تسبیح یها دانهد و مانند همه ببینند و یقین کنند، اگر این را هم نکنند مصیبت شدت پیدا کن

فهمیده شده و جلو رفته است از  تاکنونبنده جمعیت و پول و عنوان نیست از همان راهی که امور  گاه یهتک 1
 دارم اسلحه، و این هشداری بس خطرناک و عظیم است، بنده با خود رود یماین به بعد هم با صبر و دعا امور جلو 

است  تر یقو اتمی عالم  یها آذوقهما از تمام  اسلحه، اند کردهما را به آن دعوت  یاانبام که تم یا اسلحههمان 
 ه ما دعا و تکرار اسامی خدا است.اسلح

بیشتر نیست و آن شهادت است  چیز یکو در مسیر آن هستم  ام کرده آرزو ها سالاین را بدانید سرنوشتی که  3
و بدانند  خواهم یمافراد عالم شوم و دوباره این را خدا  ینتر  پستبه  مبتال ام ازخداخواستهکه  دهم یمو شهادت 

 نوری و مصطفی خمینی هستم الله فضلبنده عاشق میرزا کوچک خان و شیخ  شود یمکسی که ظلم کند عبرت 
 وقتی یحیی به ظلم کشته شد

 ریخته او جوشید ناحق بهخون 
 و همه به آن ظلم کشته شدند 

 ظالمی بود که النصر بخت
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 انتقام یحیی را از ظالمین گرفت 
 قوتی ده که اگر تمام عالم بر ما شوریدند نترسیم 

 ملکوت عالم را که به شیعه مخلصی که ابراهیم نام داشت نشان دادی به ما هم بنمایان
 ما را وارث کتاب و قوم مصطفی و سابق بالخیرات و از عباد خود قرار ده

 کن مان یروز رجعتی پس از رجعت 
 حقایق عالم را بر ما بنمایان

 از زمین و آسمان با ما سخن بگو
 ما را به وجه الله برسان

 ما را عبد حقیقی خود بگردان
 حوائجه قرار بده ءا را از قوم مسارعین الیه فی قضام

 ما را دشمن ظلم و ظالم و یار مظلومین قرار بده
31.14.19 

 ؟بینند یمچیز  مردم چه ءدر شهود جمعی انفطار السما
 عبارت است از: بینند یمآن چیزی که  کنند یمو یقین  کنند یمو تصدیق  بینند یمرا  یما گفتهتمام آنچه 

 دیدن سقف آسمان ایران و کشورهای همسایه 1
 دیدن رود 3 

، حتی خواندن آن لوح خوف و ترس را به همراه دارد، اما بدانیم آن جریان در یمکن پخشید لوح شماره یک را 
شوید کارهای بسیاری  دل یقو  خواهید یم، اگر شود یمحال وقوع است و دیر یا زود آن جریان مخوف نیز اجرایی 

یی که از تنهایی در باید بکنید تا قلب شما قوی شود، باید توحید قوی شود و نور توحید در دل شما روشن شود تا جا
مقابل دشمن جنی و انسی نترسیم، لذا باید در ابتدا بذر توحید در قلب بیاید سپس با ذکر آن بذر را آبیاری کنید تا 

 کند یم، سوره فیل بذر توحید را در قلب آبیاری شود یمبذر توحید به درخت توحید تبدیل شود، آبیاری با قرآن انجام 
، پس سوره فیل را بخوانید و بدانید این ابتدا است دهید یمو حتی آنان را فراری  ترسید یمنتا جایی که دیگر از جن 

مرتبه ذکر شریف یا قهار گفت و  941روزانه  توان یمو اگر عمل کنید ادامه راه بیشتر معلوم خواهد شد، برای شروع 
است در آینده از ترس واژگون شوند،  مرتبه سوره فیل را خواند، بدانید کسانی که قوت قلبشان ضعیف 21 بعدازآن

 نیز بعد از درخت توحید در قلب باید لشکری از قوت باشد. مؤمنلشگر دشمن وحشتناک است و همراه هر 
 1932ه ش در سال  31.1.1منتظر بازگشت زمان  همه را، ءالسما اگر لوح دوم را ببینند یعنی انفطار 9

شکافند و همه نجات یابند، هر کس که آن جریان را ندیده باشد گمان برد تا در آن زمان همه با آسمان را ب شوند یم
بیشتر نمیتوان دید، مانند خوابی  بار یک کنم یم یدتأکهم بشنود باور نکند و باز  هرچقدر اند شدهکه همه دیوانه 

که ضبط  هایی یلموباو  ها یندورب، کند یمتنها به یاد میاورد و تعریف  بعدازآنو  بیند یم بار یکصادق که بیننده 
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آن جریان بعد از دیده  چراکهاین سحر نیست حقیقت است،  شود ینمولی دیده  دهد یمنشان  بعدازآن کنند یم
 لذا کسی در آن لحظه نبیند، دیگر نخواهد دید. شود ینمشدن باطل 

و عمل  شوند ینمو برف و ... آماده باران را که ادعا کردیم را نبینند برای سرما و یخبندان و  آنچهاگر مردم  0
، لذا همه و همه قبل از عمل گیرد یمو کشته  شود یمباشد عذاب  بخش نجاتو آن عمل به جای اینکه  کنند ینم

 کردن باید یقین کنند، در هر دو لوح چنین است، لذا بدون دیدن عمل محال است.
ی که عمل شد و امور به روال عادی برگشت باید از دو لوح نشان داده شود، باید عمل شود و زمان هرکدام 9

 هم نیازی نیست. فعالا است و  نشده نوشتهلوح بعدی عمل شود بعد آن باید لوح سوم عمل شود که لوح سوم 
بهترین حالت این است که ابتدا لوح دوم عمل شود بعد لوح اول و بعد لوح سوم که این لوح سوم را در  1

 .یما هگفتلوح یک  ی تتمه ها صحبت
 ؟بینند یممردم چه چیز  ءدر شهود جمعی انفطار السما

 عبارت است از: بینند یمآن چیزی که  کنند یمو یقین  کنند یمو تصدیق  بینند یمرا  یما گفتهتمام آنچه 
 دیدن سقف آسمان ایران و کشورهای همسایه 1
 کند یمعظیمی که از روی آسمان ایران عبور  یها رودخانهدیدن  3 

 و پایین آمدن ابرهاباران چگونگی مانع بودن سقف آسمان ایران از نزول  9
 (قمر در عقرب، زمان خاص)اجرام آسمانی بر وقایع زمینی  یرتأثچگونگی  0
 چگونگی سرد شدن ایران 9
 چگونگی حرکت کشورهای همسایه و غیر همسایه به ایران 1
 و برف در ایرانباران چگونگی سقوط ابر و  2
 افتد یموحشتناکی که در ایران راه  های یلس دیدن 1
به  یرزمینیز  یها سفرههدایت کنیم و  یرزمینز آب را به  یعاا سر و برف و سیل که باید باران چگونگی کنترل  3

 حالت قبل و بهتر از آن بر گردد
 کلمات و اعداد بر روی اجسام یرتأث 14 

 شوند امضاکه باید کلمات دفن و  ییها مکان 11
 برای عموم مردم و مسئولینباران یقین به برف و سرمای پیشرو و نحوه آماده شدن برای آن سرما و  13

 هدهد
 جواب باال

و در سال  گردد یبرمبه قبل  یستماکوسو  شود یمشروع  ها بارشدو ماه نیست بلکه بعد از دو ماه  ها بارش 1
 بارش بدون ضرر داریم ماه 3حداقل 

میدانیم و در شهود  به حمداللهاست و  تر مهمو  تر یبعجاز خود انفطار  ها بارشما و آمادگی برای آن سر 3
 جمعی نشان دهیم



 725 ...... 1در عرض چند دو ماه ج  به کمک اسماء الله یعاد یرغ یقاز طر  یرانا یقطره در رفع خشکسال یککتاب هزار و 

 

 

 

 

                                                                                            

که تمام دنیا  ای یههدسالگی انقالب است  04هدیه  ءمانند انفطار نیست، انفطار السما ها بارشاز  کدام یچه 9
 را به لرزه در میاورد

 را بخوانید یما زدهآیات قرآنی که در ماه رمضان  0
 مردم هم با این وضعیت کنید یمفکر  یاآقبول کردند  شماراکنیم آقای روحانی طرح  سالم حاج آقا فرض

 قبول کنند انفطار میگماآلن اعتقادی 
 یکمعل سالم

 بینند یم کنند یمقبل از عمل کردن در شهود جمعی همه یقین 
آنگاه مطمئن باشید همه عمل  دهیم یماول نشان  شود یمکه اگر چنین کنید چنین  گوییم ینمما ادعا را 

 کنند یم
 انتظروا انی معکم من المنتظرین

32.9.1 
 سالم حاج آقا

 طاعات و عبادات قبول
به نظرم این  کنید یمو شهود جمعی اتفاق نیفته تکلیف چیه و شما چکار  نکن  قبول  شمارااگه دولت طرح 

ائمه هم بدبین شدن یعنی اینقدر دروغ شنیدن که دیگ امام زمان هم دیگ نعوذبالله به خدا و  اآلندولت و مردم 
 داشت؟ رفته ازدست ایمانچه انتظاری میشه از این مردم ناامید و  بعد بیاد قبولش نمیکنن،

 یکمعل سالمهدهد: 
 شود یمبه بعد در ایران تکرار  1331اگر دولت قبول نکته و مردم هم به فکر آب نباشند اتفاقات 

اگر دولت این کار انجام ندهد بدا در دولت اولین نشانه آن اتفاقات است دولت در آستانه ساقط شدن قرار 
 یما گفتهمختلف بارها  یها زبانو به  گیرد یم

تا باالجبار بیدار شوند ولی ممکن است آشوب و غوغا به حدی شود  دهند یماگر ایران بیدار نشوند دائما هزینه 
 انفطار راسا نباشدکه امکان شهود و 

کرد که قطره  برطرفشهر مشکل را  3با  توان یمافتاد و فقط  یرتأخبه  31بگذرد انفطار برای  32اگر تاریخ 
 شهر انفطار آسان و بدون هزینه است 3بین انفطار و  که یدرحالاست  1441

 ذل قبل از آن سخریه کنندکه افراد ر  اگرچه کنند یماگر دولت ما را در معرض امتحان قرار دهند همه یقین 
را ذکر کنند تا این کار باران خطرات سرما و  کنند یماگر شهود انجام شود درصد کمتر از یک درصد سعی 

 شوند یمانجام نگردد ولی در سیل بقیه مردم غرق 
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قوانین  قبل از انجام انفطار ما را نابود کنند در حالی کنند یماگر شهود انجام شود آمریکا و متحدانش تالش 
جهانی تالش کنیم که در این  یسال خشکو در آنجا ما باید برای رفع  گردد یمبرای داخل و خارج فاش  تر یبعج

 شود یمصورت استکبار منزوی 
32.9.34 

 
098 
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 یتدرنهاو  شود یماز حامیان نظام کم و کمتر  روز روزبهننماییم  برطرفاگر مشکل آب را در ایران  211

ظهور  گوید یم، و در این اینجا دو نظریه وجود دارد یک نظریه گیرد یمنظام شکل  یهعلبسیاری  یها آشوب
دلیل عقلی بر ظهور وجود ندارد نظام دچار فروپاشی شده و حکومت تغییر میابد، نظر  گوید یمو یک نظریه  شود یم

شبه عقل است، و بالفرض هم که به  دالیل تماماا بنده این است که پیوست انقالب با ظهور دلیل عقلی ندارد و 
نمودن مشکل آب هیچ امری در ایران  برطرفامور را سامان دهیم و بدون  داریم یفهوظظهور برسیم تا آن زمان 

 سامان نمیابد.
م که در آن رابطه انقالب و سقصد دارم کتاب در مورد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بنوی 210

 را با ظهور توضیح خواهم داد. یسال خشکآب و 
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که  خورد یمشدن مشکل آب در این اتفاقات جهانی عجیبی رقم  برطرفاعتقاد بنده بر این است بعد از  212
خواهد افتاد، ان شاء  یتدرنهادر حقیقت تاریخ بشریت را به قبل از آب و بعد از آب تقسیم نمود و این اتفاق  توان یم

 الله.
به پیام هدهد گروهی مبتال به  توجهی یب واسطه بهراجعه شود اما بنده عقیده دارم م اذا فرغتبه کتاب  211 

دو  شده و حتی بر اثر تمسخر پیام عمرشان کوتاه و مردند، زیرا بنده اعتقاد دارم هر جریانی یکی از نفرین و عذاب
ر غیر این صورت تمامی کسانی که حالت را دارد یا حق است یا باطل؟ و باید باطل را رسوا نمود و حق را یاری کرد د

با او مواجه هستند باطل هستند زیرا در صورت باطل بودن او را باطل نکرده و در صورت حق بودن حق را یاری 
هم نتوانسته ادعاهای بنده  کس یچهجدی کسی ما را یاری نکرده و البته  صورت به تاکنون دارم یمنکردند و اعالم 

 را باطل نماید.
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 آید.مفصل این جریانات در کتاب اذا فرغت می 211
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و ایشان بر مباحث ما تقریر  شده گرفتهعکس زیر بعد از جلسه با جناب آقای مهندس هاشمی طبا  215
یزدی ارجاع دادند و بنده نیز به جامعه مدرسین مراجعه نموده و مطلب را منعکس  الله یتآکوتاهی نوشتند و ما را به 

 تاب اذا فرغت مراجعه فرمایید.نمودم اما .... به ک
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 .باشد یمسلیمان و یوسف حقیقی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف  216

ام تا نظرات خود را تقریر نمایند، عکس و پنج فاضل رسانده الله یتآ ششکتاب نقطه را به دست  تاکنون 217
 ام.م نمودهکه کتاب را به ایشان تقدی باشد یمبنی طبا  الله یتآزیر حضرت 
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