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 موضوع: رسالت اصلی دانشگاه های کشور

  :رئیس دانشگاه آزاد اسالمی شهرری« قاضی مغربی»

 بسم هللا الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین إنه خیر ناصر و معین

برسیم و با « یتشبکه جهانی وال»خوشحال هستیم که فرصتی به ما داده شد تا خدمت حضرتعالی و مجموعه 

د رئیس دانشگاه آزا« قاضی مغربی»بنده  کردند آشنا بشویم.مجموعه کار میهایی که عزیزان در این فعالیت

معاونین آموزشی، پژوهشی، عمران، اداری و مالی در خدمت شما  اسالمی واحد یادگار امام شهرری به همراه

ی، مدیریت و حسابداری، آموزش معلمان و علوم های معماری، فنی مهندسرؤسای دانشکدههمچنین هستیم. 

 خدمت شما هستند.نیز در پایه 

جامع محسوب  یک دانشگاهدانشگاه ما دارای بیست و پنج هزار دانشجو و هزار و پانصد استاد است که 

ایی ههای مختلف مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و علوم انسانی فعالیت داریم. تنها رشتهشویم. ما در حوزهمی

 که نداریم پزشکی است.

گردد و از ابتدا در شهرری بودیم. مجتمع یادگار امام که قدمت دانشگاه ما به اوایل تأسیس دانشگاه آزاد برمی

به واسطه ه برای ما برکتی ایجاد کرده است. نامگذاری شد« مرحوم حاج سید احمد خمینی»در واقع به نام 

 آنجا حاکم است و مسائل مذهبی برای ما هم مهم است.یم بافت مذهبی در اینکه در شهرری هست

برسیم. امروز بعد از اینکه از خدمت حضرتعالی مرخص هم قصد داریم خدمت مراجع عظام تقلید  ما در اینجا

 مند شویم.رسیم و از فیوضات ایشان بهرهشدیم خدمت آیت هللا علوی گرگانی می



زیرمجموعه « ایکنا»و « ایسنا» هم مسئولیت داشتم و مدتی« یرناخبرگذاری ا»در  سابقا  به واسطه اینکه بنده 

با این هم های مختلف آشنایی اولیه دارم، اما از باب اینکه هیئت رئیسه خود من بود با مفاهیم خبری و شبکه

ها فعالیت مجموعهتوانیم با ما به این واسطه می شد. د خوشحالیم این فرصت اختصاص دادهمجموعه آشنا شون

 توانیم تعاملی را با هم شروع کنیم.شنا شویم و در صورتی که الزم باشد میآ

های مختلف هم مشغول نفر استاد داریم که در حوزه 1500در هر صورت پتانسیلی که در دانشگاه هست و حدود 

اسی ارشد، های کارشنها و نیازهای شما در قالب پروژهچه بسا بعضی از مواقع بعضی از فعالیت .به کار هستند

 تواند انجام شود. مشترک می یهمکاراینکه  مضافا  کترا و کارشناسی قابل تحقق باشد. های دپروژه

به سمت  هایی را تشکیل بدهیم که بتوانیم با هم همکاری کنیم. ما دانشگاه خود راتوانیم تیم ورکما می

زش بدهیم، در دانشگاه ما چندین سال خواهیم تنها دانشجو بگیریم آموما نمیدانشگاه حل مسئله بردیم. 

 مشغول تحصیل شود و بعد برود در جامعه ببیند هیچ کاری بلد نیست.

این قطب را به خود اختصاص دادیم. ما از لحاظ قطب هم قطب حمل و نقل و ترافیک شدیم. ما در دانشگاه آزاد 

بلکه اخالق در حمل و نقل و مستحضر هستید مسائل حمل و نقل و ترافیک تنها مسائل فنی نیست؛ شما 

ترافیک، حقوق در حمل و نقل، روانشناسی، مدیریت و مسائل اجتماعی معضلی است که روزانه همه با حمل و 

 نقل با آن مواجه هستند.

تأکید ما بیشتر بر مباحث علوم انسانی حمل و نقل است. علی رغم اینکه بنده فنی هستم، اما تأکیدم بیشتر روی 

 خواهیم وارد این قضایا هم شویم.نسانی حمل و نقل است که میمسائل علوم ا

شوم. از اینکه این فرصت به ما اختصاص داده شد سپاسگذار شما بنده بیشتر از این مصدع اوقات شما نمی

« حاج آقا فرهادیان»و مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه هستند. « خانیحاج آقا یاری»در ضمن  هستم.

 بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. ی و دانشجویی بنده هستند. در خدمت شما هستیم.معاون فرهنگ



 آیةهللا دکتر حسینی قزوینی:

 الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا آل آله علی و هللا رسول علی

؛ «مک  زیارت  ل  هد الع   ر  هللا آخ   ل  ع  و ال ج  »کنیم. م که بزرگواران و گرامیان را زیارت میما هم خوشحال هستی

استاد ظرفیت  1500هزار دانشجو و  25نکاتی که حضرتعالی فرمودید نکات و سرمایه بسیار باارزشی است. 

 بسیار مبارکی است.

تعاملی هم در رابطه با بعضی  فرمودیده به اینکه بنده چند نکته خدمت شما بزرگواران اشاره داشته باشم؛ با توج

 .باشدهای ارشد و دکترا هم از رساله

تواند دهیم در صورتی میهای مختلف انجام میهایی که ما در حوزهعزیزان ما مستحضر هستند تمام تالش

ان بهتر اگر در به بیاست مستقر باشد. « امنیت»مفید و ثمربخش باشد که زیربنای اصلی جامعه ما که همان 

که در بعضی از کشورهای همسایه مشاهده  طورهمانای امنیت نباشد، دلهره و استرس و مشکالت جامعه

 های ما هم ثمربخش نخواهد بود.دیگر تالش قطعا  کنیم در کشور حاکم باشد می

یروزی انقالب در حال حاضر با توجه به حوادثی که در طول هشت سال اخیر ایجاد شد گرچه ریشه از اول پ

 توانند زیر سؤال ببرند.ها بر این است که امنیت ما را در داخل کشور به هر نحوی که میتالش ، ولیاسالمی دارد

های ما بهترین ظرفیت برای نهادینه کردن امنیت و جلوگیری از هرگونه مسائلی که امنیت ما را هدف دانشگاه

 اند، هستند.گرفته

عالم خطری برای رای اسالمی و حرم امام خمینی )رحمة هللا علیه( افتاد در حقیقت ادو اتفاقی که در مجلس شو

 ما بود.و چه بسا مراکز آموزشی مراکز امنیتی  همه ما، مسئولین،



مقداری این  درخواست بنده از حضرتعالی و مسئول محترم نهاد مقام معظم رهبری و دیگر عزیزان این است که

ها وقت بگذارید، فراخوان مقاله داشته باشید، همایش در کنار دیگر آموزشاست  قضیه را جدی بگیرید. الزم

داشته باشید و به این موضوع اختصاص دهید که چطور شد کشور سوریه، عراق، یمن و بحرین امنیت خود را از 

 امنیت چندانی وجود ندارد. دیگر، همچنانکه در کشور مصر و کشورهای بسیاری ؟دست دادند

آیند ن میکنیم مردم زمانی که از منزل بیروکه امروزه در شمال اروپا و آمریکا هم مشاهده می رطوهمان

 سال در این کشورها حاکم بود دیگر وجود ندارد. 50کنند و امنیتی که احساس ناامنی می

ان جهادگر و وکشور نیرو در سوریه و عراق تحت عن 130چه اتفاقاتی در عصر حاضر افتاده است که یک مرتبه از 

 شود!؟مجاهد بسیج می

 به من گفتند: هست همینجا نشسته بودند و  ان که مشاور رئیس جمهور آنجا نیزروزی مفتی اعظم قرقیزست

ها پرده صحبت کنم؛ ما اهل سنت غفلت کردیم و شما شیعیان هم غفلت کردید!! سلفیخواهم بی"می

در حال غات کردند، اما ما اهمیت ندادیم. تبلی ها شروع بهسال در فضای مجازی و رسانه 25حدود 

جنگد. اگر فردا هزار نیرو از منطقه من در سوریه می 20کشم به شما بگویم که حاضر بنده خجالت می

ها سلفیور ما برگردانند چه خواهیم کرد؟! این افراد به کشور برگردند و فرهنگ تکفیر و قتل را در کش

هزار  80کشور بیش از  140سال از  20لیغ کردند، نیرو ساختند و بعد از سال کار فرهنگی کردند، تب 20

 نیرو برای جنگ در سوریه جمع کردند."

دوستان عزیز مقداری دقت کنید. "م، گفتم: یجا جلسه داشتبنده دیشب که با تعدادی از فرماندهان سپاه همین

با چه مشکالتی تعدادی از عزیزان پاکستانی، فرستادیم. بعد ور یا مستشار نظامی میما ابتدا به سوریه مشا

فرستادیم و چه امتیازاتی برای این افراد قائل افغانستانی و هندی را تحت عنوان زینبیون، فاطمیون به سوریه می

 بجنگند!؟« مدافعین حرم»تحت عنوان  بودیم تا به سوریه



ود به سوریه آمدند. این افراد نیامدند تا پول و عاشقانه و با میل خ هزار نیرو، 90؛ 80 که ولی اینها چکار کردند

اولین کاری که در سوریه کردند این بود که پاسپورت خود را آتش زدند و  غالبا  مقام برای کشور خود بیاورند، بلکه 

از  اناین افراد در تبلیغات خود چه مطالبی ارائه دادند که این جوان« مدیم بمانیم، نیامدیم برگردیم!!ما آ»گفتند: 

 ؟!جنگند!! چرا ما نتوانستیممیپدر و مادر و فرزند و زن و بچه خود گذشته و در سوریه 

قوی است یا اینکه مشکل این است که این  هاآنآیا مذهب و ایدئولوژی ما مشکل دارد و مذهب و ایدئولوژی 

 فرماید:د!! قرآن کریم میگیرنکشند و نتیجه زحمت خود را هم میافراد در مسیر باطل با تمام تالش زحمت می

ن سان   س  یل   أ ن   )و   ع ما إ الا  ل ْل    (یس 

 .ستین او وششک و یسع جز یابهره انسان یبرا هکنیا و

 39(: آیه 53سوره نجم )

کشد به جاهایی از نظر قدرت روحی سال ریاضت می 20مرتاض هندی که معتقد به هیچ چیزی نیست زمانی که 

ست، اما ما دست روی دست گذاستیم و با خیال اینکه بر حق هستیم و اهلبیت با ما رسد. این سنت الهی امی

 کنیم.کنند هیچ کاری نمیهستند و کمکمان می

تر بودند که در منزل بنشینند و خداوند ایشان را رسول گرامی اسالم از ما مستحق چنین خیالی سودمند بوداگر 

 دعا کند و از خداوند کمک بگیرد، در منزل خود بنشیند و پیروز شود!!کمک کند. امیرالمؤمینن )سالم هللا علیه( 

ها و سلفیونی که از ایران رفتند را های داعشیتقاضای بنده از عزیزان و بزرگواران این است که مقداری مصاحبه

این افراد به شد که را به سوریه کشانده بررسی کنید. ببینیم چه عواملی باعث  هاآنهایی که مطالعه و انگیزه

 آن عوامل را مورد مطالعه قرار دهیم!! سوریه رفتند؟



و سعی کنیم آن نقاط قوت را مورد حمله  فاده قرار دادند چه بود؟باید ببینیم نقاط قوتی که دواعش مورد است

 را مورد مطالعه قرار دهیم. هاآنقرار دهیم. باید ببینیم نقاط ضعف دواعش چیست و سعی کنیم 

ضر در سوریه و عراق به ظاهر بساط داعش برچیده شده است، اما مرتب به طرف افغانستان نیرو در حال حا

را که در اختیار خودش است به افغانستان « ابوبکر البغدادی»آورند. چه بسا فردا یا پس فردا آمریکا می

 بفرستد.

کشور آشوب به پا کنند خطر آن  دقت داشته باشید افغانستان دیگر عراق و سوریه نیست؛ اگر بخواهند در این

ها در افغانستان ظرفیتی قوی است که برای ما چندین برابر عراق و سوریه است. طالبان و دیگر گروهک

 توانند از این ظرفیت استفاده کنند.می

فراد ا های ارشد و دکترا ببینیم عوامل موفقیت اینها و رسالهها، آموزشتقاضای بنده این است که در کنار بحث

 در این قضایا چه بوده است!؟ این را بررسی کنیم.

سال روی این موضوعات کار کی دو ما باید این موضوعات را در خدمت اساتید عزیز و دانشجویان قرار دهیم تا ی

 کنند، این عوامل را استخراج کنند و راهکارهای مبارزه با این عوامل را بررسی کنند.

که عرض کردم دانشگاه ظرفیت  طورهمان نین اتفاقی افتاد تکلیف ما چیست!؟چ ما باید ببینیم اگر در آینده

 تواند در این حوزه کار کند.مبارک و توانمندی است که می

 های جهانی حضور داشتیم.سال قبل در رسانه 20ما از است؛ « شبکه جهانی والیت»در رابطه با  نکته دیگر

شود. داستان مفصلی دارد. های عربستان سعودی اداره میزینهکه در لندن است و با ه« شبکه المستقله»

صاحب این شبکه به ایران آمد و به مسئولین جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد که حاضرم این شبکه را در اختیار 

 شما قرار بدهم.



سعودی برای  او به مسئولین ایران بیان کرد که شما بیایید این شبکه را حمایت مالی کنید، زیرا عربستان

در فرودگاه امام خمینی برخورد بسیار  ل،یکی از این آقایان مسئوکند. ولی یت مالی این شبکه التماس میحما

او را به دامن برگشت و ما زشت و سخیفی با این شخص کرد. زمانی که او از ایران برگشت با بغض و عداوت 

 عربستان سعودی هل دادیم.

چهارده سال قبل  هاآنمیلیون مخاطب داریم.  80ی در آن زمان مدعی بودند ااین شبکه ماهوارهمسئولین 

کردند. خود ما هم چندین جلسه مناظره داشتیم و بعد از آن مشاهده ها منتشر میمناظراتی از شیعیان و وهابی

 کردیم که تأثیرگذاری زیادی دارد.

وز بخواهیم کاالی نورانی اهلبیت را در بازار گویند: "اگر ما امرتعبیری دارند که می« عالمه شهید مطهری»

ما ست." نفره کاری ساخته نی 400نفره و حسینیه  600نفره، مسجد  20فرهنگی بین الملل ارائه بدهیم از کالس 

کنند استفاده کنیم. امروزه دشمنان از هایی که امروزه مخالفین و دشمنان ما استفاده میباید از ابزار و ظرفیت

 برند.ا حداکثر استفاده را میاین ابزاره

در فلسطین اشغالی انتخاب شد، به کنگره آمریکا رفت، سخنرانی کرد « نتانیاهو»بنده به خاطر دارم سال اول که 

خواهم. ما از کنگره خواهم و نه کمک نظامی و اقتصادی می"من نه از کنگره آمریکا کمک مالی میت: و گف

فضای مجازی یا رسانه فارسی تأسیس کنیم و بتوانیم افکار جوانان ایرانی و تقاضا داریم که ما را یاری کنند 

 خواهد هدایت کنیم."شیعه را طوری که دلمان می

های جذابی در ابتدا سریال هاآنرا راه اندازی کردند. « فارسی وان»ای این افراد بعد از چند سال شبکه ماهواره

تزلزل عقاید جوانان و شروع به القاء بعضی از شبهات برای  آنجا پخش کردند تا مشتری جمع کنند، سپس

 ها کردند.کشاندن فساد و فحشا به خانواده



مدیر این شبکه در اولین سالگرد تأسیس شبکه خود گفت: "ما در یک سال توانستیم در ایران، پاکستان، 

 میلیون مخاطب جذب کنیم." 110افغانستان و تاجیکستان بیش از 

خواهیم حرف بزنیم با ما هم وقتی میمیلیون نفر صحبت کنند.  110را فراهم کردند که بتوانند با ظرفیتی  هاآن

های سنتی در آیا ما باید به همان سخنرانیحبت کنیم؟! چه امکاناتی سخن بگوییم؟! با کدام مخاطبین ص

 های روز هم استفاده کنیم؟!ها و تکایا بسنده کنیم یا از ظرفیتمساجد و حسینیه

را « شبکه من و تو»ای باشد که رسیور داشته باشد و کمتر خانه ،های سنتیکنم به غیر از مذهبیبنده گمان نمی

ای بیان شان جملهکه مدیر رسانه ملی بود خدمت مراجع عظام تقلید آمده بود. ای« سرافراز»نگیرد. جناب آقای 

تغذیه فکری « شبکه من و تو»هم از « دای آمریکاص»و « سیبیشبکه بی»های ما "طبق بررسیکردند و گفتند: 

 گیرند."می

ها را مالحظه های معاند و ضد نظام و ضد اهلبیت شده است. اگر عملکرد این شبکهاین شبکه مادربزرگ شبکه

 های سیاسی محض نیست.کنید خواهید دید که بحث

های ما و کنند. همچنین مساجد ما، عزاداریکنند و مراجع ما را مسخره میهر هفته کاریکاتور طراحی می هاآن

 کنند.اعتقادات شیعه را مسخره می

در این افراد قدم به قدم جلو رفتند، مقدسات ما را مورد حمله قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که اگر بخواهند 

 کنند.کار میم همذهبی را از جوانان ما بگیرند و به همین خاطر  تعصبدنیا موفق و پیروز شوند باید 

فارسی راه انداخته است. این افراد امکانات دارند و عربستان زبان ای به عربستان سعودی چندین شبکه ماهواره

 دهد.های کالنی در اختیار این افراد قرار میسعودی پول



های کالن گر بوده با بودجهسال تحلیل 28که « سیبییبشبکه »گران دو سال پیش یکی از تحلیلاین افراد 

ها را جذب کنیم، اهل سنت را به سلفی تبدیل آوردند و مشغول کارشناسی هستند تا ببینند چکار کنیم بچه شیعه

 ز داخل ایران نیرو جذب داعش کنیم!؟ا چکار کنیم تا کنیم و

های برنامهکنند که هدف ما براندازی نظام جمهوری اسالمی است. مشاهده کنید کیفیت اعالم می علنا  این افراد 

تر است، زیرا امکانات و پول در تر و قویهای جمهوری اسالمی جذابهای شبکهها به مراتب از برنامهاین شبکه

 کنند.اختیار دارند و کار می

شبکه »از همان ابتدا که ما  هایی دارند!؟رسانه ملی چه فعالیت عزیزان ما در ،که در برابر این افراد شما ببینید

تمام توان ما را یاری که خداوند ایشان را حفظ کند با « ضرغامی»را تأسیس کردیم جناب آقای « یتجهانی وال

ایشان هم به ما مشورت دادند و هم هرچه خواستیم از آرشیو در اختیار ما قرار دادند. شاید آرشیو رسانه کردند. 

 ز کردند.باز نبود که این آقایان برای ما با طورآنهای داخلی ملی برای شبکه

کنم؛ بسیاری از مسائلی که با بنده تماس گرفتند و گفتند: "من از شما تشکر می« ضرغامی»چندین مرتبه آقای 

کشید و توانیم در رسانه ملی مطرح کنیم شما بار سنگین آن را به دوش میبا توجه به بافت جمعیتی کشور نمی

 دهید."آنچه وظیفه ماست انجام می

تنها بیش از دو میلیون « برنامه نود»کند. در حال حاضر بر فرض در مینای ما اسقاط تکلیف این قضیه برالبته 

های دیگر هزار نفر یک نفر پیامک بدهد یا در برنامه 5دهند. اگر قرار باشد طبق قانونی که دارند از پیامک می

ببینید که چقدر بیننده های دیگر هم ههمچنین برنامبدهند ببینید چقدر بیننده دارند. هزار نفر یک نفر پیامک  50

  دارند!؟



دو روز پیش مشاهده کردم که روحانی بزرگواری در  متأسفانه در قضایای اخیر هم رسانه ملی ما ورود نکرد.

گوید: "جناب یزید چنین فرمودند"، "جناب معاویه این کار را کردند" همین را کم کند و میشبکه یک صحبت می

 بدهیم که الحمدلله این را هم به آن اضافه کردند!!! «جناب»د لقب داشتیم که به یزی

با تفکر تکفیری به کار  در طول هشت سال تمام توان خود را برای مبارزه« شبکه جهانی والیت»در حال حاضر 

 گرفت و الحمدلله رب العالمین موفق هم بودیم.

تا یک جمله بگویم و  امآمده: "من زل ما آمد و گفتد نوروز به منمعاون وزیر محترم اطالعات پارسال بعد از عی

هزار کیلومتر است و تاکنون بیش از سه هزار  5که فاصله بین فرانسه تا داعش بیش از بروم. ما بررسی کردیم 

تعداد فاصله ایران با داعش کمتر از چهل کیلومتر است، اما یک سوم این  ولی نفر از فرانسه به داعش پیوستند.

باعث از اینکه بررسی میدانی کردیم مشاهده کردیم یکی از عواملی که  پسعش ملحق نشده است. هم به دا

 بوده است."« شبکه جهانی والیت»های شده مردم ایران به داعش ملحق نشوند برنامه

 ای که خود بنده داشتم شخصی از اهل سنت از شهر سنندج روی خطبنده همانجا به این آقایان گفتم در برنامه

ها نبود شاید اآلن رسانیکنیم. اگر این اطالعتشکر می« شبکه جهانی والیت»های آمدند و گفتند: "ما از برنامه

 جنگیدم."من در سوریه در کنار داعش می

تبلیغ اثرگذار است؛ در حال حاضر در عراق حدود هفتاد رسانه شخصی و دولتی فعالیت دارند. پارسال آقایان 

برای ما آوردند. این « نشانه قهرمانی و شجاعت»های ملی تحت عنوان ی از اتحادیه رسانهاعراقی تقدیرنامه

 مدال را به گردن ما انداختند، فیلم گرفتند و بردند.

در عراق در اتحاد میان شیعه و سنی « شبکه جهانی والیت»ایشان گفتند: "ما آمدیم تنها به شما بگوییم که نقش 

 آمیزتر بوده است."های محلی ما موفقیتاز تمام رسانه« حشد الشعبی»به  و تشویق مردم برای پیوستن



بنده گفتم: "این نتیجه توفیقاتی است که خداوند عالم به بنده عنایت کرده است." در داخل کشور بعضی از 

توان به خاطر مسائل امنیتی آن را مطرح کرد، اما جوانان اهل سنت قضایایی وجود دارد که گفتنی نیست و نمی

 بیدار شوند.

ر معرض پیوستن به داعش و سلفیون بودند از این کار ها سبب شد جوانان اهل سنت که دالحمدلله این برنامه

 .ندمنصرف شوند. همچنین بعضی از جوانانی که مستعد فهم حقیقت بودند الحمدلله روشن شد

تن از علمای اهل سنت وجود دارند که مولوی و ماموستا بودند، اما  50در حال حاضر در داخل کشور نزدیک 

 تشیع در کشور هستند.مذهب شیعه را انتخاب کردند و مبلغ 

هستند به مذهب اهلبیت پیوستند نفر از کسانی که دکتر، مهندس، استاد دانشگاه و تکنیسین  200شاید بیش از 

 کنند.و مذهب تشیع را تبلیغ می

بنابراین اگر ما از این ظرفیت و امکانات استفاده کنیم آینده خوبی داریم، اما اگر بخواهیم غفلت کنیم چشممان 

تر از مردم عراق و سوریه نیست. خدای ناکرده اگر غفلت کنیم شاید در آینده گرفتار مشکالتی شویم که سیاه

 مردم عراق و سوریه گرفتار آن هستند.

کنم روی مسائل فرهنگی و اعتقادی جوانان مقداری من از همه شما بزرگواران و گرامیان عاجزانه تقاضا می

وانید فراخوان بدهید، مسابقه کتابخوانی برگزار کنید، همایش تشکیل تبیشتر کار کنید. در این خصوص می

 بدهید یا کارهای دیگری از این قبیل.

های دکترا بدهیم در خدمت آقایان های ارشد یا رسالهنامهخواهیم برای پایاندر رابطه با موضوعاتی که می

توانیم کتاب یا لفی را تهیه کنیم. همچنین میتوانیم با آقایان جلساتی برگزار کنیم و موضوعات مختهستیم. می

 فایلی که در اختیار داریم را در اختیار عزیزانمان قرار بدهیم.



 ای را میان ما در آینده آغاز کند.های گستردهامیدواریم این جلسه، جلسه مبارکی باشد و همکاری

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

 :یکی از حضار جلسه

بیان کردند مجموعه « دکتر قاضی مغربی»که جناب آقای  طورهمانمت حضرتعالی عرض کنم حاج آقا خد

از قبیل دکترای ادیان و عرفان های آن بعضی از رشتهدر هزار دانشجو دارد که  25دانشگاه آزاد واحد یادگار امام 

 .مرتبط شد« شبکه جهانی والیت»با می شود 

توان موضوعاتی که شما ها را در دانشگاه خود داریم. میاین رشتههای تخصصی و هیئت علمی ما این رشته

 در جلسات بعد خدمت شما برسیم. شاءهللاانبه هست را بفرمایید تا دهید یا موضوعاتی که مبتالست میدرخوا

سالم رویم، اها به دانشگاه میکنیم. ما صبحاین است که ما در قم زندگی می« خانیحاج آقا یاری»ویژگی من و 

 گردیم.دهیم و سپس بازمیرا نشر می

های شما شرکت کردم. خوب در خدمت شما درایه را خواندم و در کالس 1390کنیم که در سال ما افتخار می

 باز شود.« شبکه جهانی والیت»است که پای علما به 

 :آیةهللا دکتر حسینی قزوینی

ورود پیدا ها شما باشیم. بنده معتقدم که اگر دانشگاهکنیم که در خدمت ما در خدمت شما هستیم و افتخار می

خدای نکرده افکار دانشجو و اساتید خود را از اآلن آماده نکنیم در آینده با مشکل ما کنند آینده روشنی داریم. اگر 

 مواجه خواهیم شد.

 پرسش:



که به زاهدان داشتیم  با علمای اهل سنت ایران چطور است؟! در سفری« شبکه جهانی والیت»حاج آقا تعامل 

ها و خصوصیات امام حسین )علیه ویژگی»واحد زاهدان مقاالتی تحت عنوان:  مشاهده کردیم که دانشگاه آزاد

داده بودند. این موضوعی بود که دانشگاه به آن فراخوان داده  «السالم( در کالم پیامبر اسالم در منابع اهل سنت

 بود. 

مقاله ما هم پذیرفته شد. ما به آنجا رفتیم، اما مولوی آنجا که برای خود اسم و  دوستان مقاالت خود را نوشتند و

ای و حسین بن علی راه و چاره ه"ما اعتقاد داریم یزید فاسد بود رسمی هم پیدا کرده پشت تریبون اعالم کرد:

اگر در آن زمان بودم،  منت. جز شهادت نداشت. آن بزرگوار با شهادت خود نشان داد که راه یزید اشتباه بوده اس

 ه شهادت برسم.در رکاب ایشان ب کردم کهآرزو می

کنیم. ما گذرد دیگر برای او عزاداری نمیگوید: کسی که سه روز از دنیا رفتن او میمن می های مذهباما آموزه

 .کنیممیما به همین دلیل در عزاداری حسین بن علی شرکت نکنیم. یغمبر اکرم هم عزاداری نمیدر رحلت پ

 وگرنه ما او را به عنوان یک انسان وارسته و شهید قبول داریم." 

 کنند؟!هست، یا به خاطر مسائل دیگر آن را مطرح می هاآنآیا این مطلب در کالم 

 پاسخ:

مند هستند، در حال حاضر اهل سنت دو دسته هستند؛ دسته اول اهل سنتی هستند که نسبت به اهلبیت عالقه

کنند. در سنندج و گلستان در ایام عاشورا هر سال عزاداری عزاداری هم میحتی ن را دوست دارند و آن بزرگوارا

 کنند.می

کردم که مفتی اعظم دسته دوم اهل سنتی هستند که تفکرات سلفی دارند. بنده پای ماهواره بودم و گوش می

 کرد.تگو داشتیم مصاحبه مییک ساعت با ایشان گف 1382که در طائف سال « آل شیخ»عربستان سعودی 



پرسید: نظر شما نسبت به یزید و امام حسین چیست؟! او گفت: ما معتقدیم یزید « آل شیخ»شخصی از 

 باه کرد که در برابر او قیام کرد!!امیرالمؤمنین، خلیفه و ولی امر مسلمین بوده است. امام حسین اشت

ییم مطالب را مستند بیان کنیم. دلیل موفقیت ما در گوهرچه می« شبکه جهانی والیت»کنیم در ما تالش می

 زنیم به صورت مستند است.این بوده که هر حرفی می« شبکه جهانی والیت»

آورند او را که مغز متفکر وهابیت است و زمانی که اهل سنت نام او را می« ابن تیمیه»همچنین مشاهده کنید 

 نویسد:رسد، میوقتی به نام یزید می« مجموع الفتاوی»تاب خوانند در ک)رضی هللا عنه( و )رحمه هللا( می

 «ئاتیوس حسنات له نیالمسلم کملو من اکمل انک أنه»

 او پادشاهی از پادشاهان مسلمین بوده که هم کارهای خوبی داشته و هم کارهای بدی داشته است.

 أبو یالحران ةیمیت بن میالحل عبد أحمد :المؤلف اسم ة،یمیت ابن اإلسالم خیش یوفتاو ورسائل تبک

 یالعاصم قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ة،یمیت ابن تبةکم: النشر دار العباس،

 483، ص 4، ج یالنجد

منهاج السنة »تر بیایید همه به این صورت هستند. او همچنین در کتاب در حقیقت وقتی از معصوم پایین

 نویسد:می 571ابیت است جلد چهارم صفحه که قانون اساسی وه« النبویة

 «هذه من تبی لم الظلمة من رهیغ أو دیزی أن اإلنسان علمی نیأ فمن»

 دانیم یزید از جنایاتی که کرده توبه نکرده باشد؟از کجا می

 مؤسسة: النشر دار العباس، أبو یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد :المؤلف اسم ة،یالنبو السنة منهاج

 571، ص 4سالم، ج  رشاد محمد. د: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،1406 - قرطبة



او امام حسین )علیه السالم( را به شهادت رسانده است و در ماجرای حره هفتصد صحابه را کشته است، اما از 

ر هم توبه فراد دیگیا ا« شداد»، «فرعون»دانیم این باشد ما نمی اگر بنابرکجا معلوم که توبه نکرده باشد؟! 

 کردند یا خیر!؟

 پرسش:

 شد!!؟؟استاد زمانی که به دریا افتاد شاید توبه کرده با

 پاسخ:

  کنی!!بله، او در آن لحظه گفت: "ایمان آوردم"، اما خداوند متعال فرمود: اآلن توبه می

 گوید:به صراحت می« منهاج السنة النبویة»در کتاب « ابن تیمیه»و همچنین 

 «فیبالس نیالمسلم أمور الةو یعل خرجی ال»

 بر ولی امر مسلمین نباید قیام کرد.

 «ةیجاهل تةیم مات األمور لوالة عایمط نیک لم من وأن»

 هرکسی تابع ولی امر نباشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.

 مؤسسة: شرالن دار العباس، أبو یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد :المؤلف اسم ة،یالنبو السنة منهاج

 111، ص 1سالم، ج  رشاد محمد. د: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،1406 - قرطبة

زیرا برخالف سنت پیغمبر اکرم  خواند!!السالم( را مرگ جاهلیت می شهادت حضرت سیدالشهدا )علیه عمال  او 

 گوید:می« مجموع الفتاوی»نسبت به امام زمان خود خروج کرده است!! او همچنین در کتاب 

 «األمة أمر یول مسلم أنه»



 یزید ولی امر امت بوده است.

 أبو یالحران ةیمیت بن میالحل عبد أحمد :المؤلف اسم ة،یمیت ابن اإلسالم خیش یوفتاو ورسائل تبک

 یالعاصم قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ة،یمیت ابن تبةکم: النشر دار العباس،

 ةیمعاو بن دیزی یف باب سؤال، 486، ص 4، ج یالنجد

نقل شده است  «طولون  بن الدين شمس»اثر « قید الشرید من أخبار یزید»در کتاب « غزالی»نین از قول همچ

لعنش  گوید: نه، یزید مسلمان بوده است؛شود یزید را لعن کرد یا خیر؟! میکنند: آیا میکه وقتی از او سؤال می

 جایز نیست!!

 المصلين لعن عن نهى وسلم عليه هللا صلى النبي ألن الحجاج، وال معاوية، ابن يزيد لعن ينبغي ال أنه »

 «القبلة أهل من كان ومن

 لعن یزید و لعن حجاج جایز نیست. زیرا پیامبر از لعن نمازگزاران نهی کرده است.

 عزب؛ دار دمحم زينهم محمد. هـ؛ تحقيق؛ د 953طولون؛  بن يزيد؛ تأليف: محمد أخبار من الشريد قيد

 69م؛ ص 1986 - هـ 1406األولى،  للنشر؛ الطبعة الصحوة

د که مطالب نار آن هم افراد زیادی وجود داردر حال حاضر این تفکرات در میان اهل سنت وجود دارد. البته در کن

 اشاره کرد.« ابن جوزی»توان به دیگری بیان کردند که از آن جمله می

رسد، زمانی که به یزید می« سیر أعالم النبالء»علمی اهل سنت است در کتاب  هایکه یکی از استوانه« ذهبی»

 گوید:می

 «رکالمن فعلیو رکالمس تناولی جلفا ظایغل فظا ایناصب انکو»

 داد.یزید ناصبی، بداخالق، جلف، احمق، شارب الخمر بود و کارهای منکر انجام می



: النشر دار هللا، عبد أبو یالذهب مازیقا بن عثمان نب أحمد بن محمد :المؤلف اسم النبالء، أعالم ریس

، یالعرقسوس مینع محمد, األرناؤوط بیشع: قیتحق التاسعة،: الطبعة ،1413 - روتیب - الرسالة مؤسسة

 ةیمعاو بن دیزی 8، باب 37، ص 4ج 

راب بود، وارد شده است: یزید اهل ش 30جلد پنجم صفحه « ذهبی»اثر « تاریخ اإلسالم»همچنین در کتاب 

 داشتند و جنایاتی مرتکب شده است.داد، مردم او را دشمن میکارهای منکر انجام می

به « عبدهللا بن حنظله»وارد شده است زمانی که  324جلد سوم صفحه « سیر أعالم النبالء»همچنین در کتاب 

که از آسمان سنگ بر سر ما  ترسیمشام رفت یزید را دید، برگشت و گفت: اگر ما در برابر یزید قیام نکنیم می

 ببارد.

شود، شود، با خواهرانش همبستر میکند، با دخترانش همبستر مییزید انسانی است که با مادرانش نکاح می

 خورد و نماز را هم رها کرده است!!شراب می

ها و یقگیاین تفکری است که در میان اهل سنت وجود دارد. متأسفانه در داخل کشور ما به جهت بعضی کج سل

 د.طرف مقابل سنگر به سنگر جلو بیایسبب شده که  ،یا عقب نشینی بیش از حد عزیزان تقریبی ما

قدس و وزارت اطالعات حضور  دوستانی که از سپاهو ای که در کنگره تکفیر برگزار شده بود در جلسهبنده 

های درصد از طلبه 40ر بیش از داشتند گفتم: من به این نتیجه رسیدم که در حال حاضر در قسمت غرب کشو

 اهل سنت ما جذب سلفیت شدند.

مینی در تمام که از بیت امام خ« دکتر زمانی»چنین نیست!! و بعضی از دوستان گفتند: این حرف مبالغه است، 

های درصد از طلبه 60: نظر بنده این است که بیش از سفرهای حج حضور دارد و مدتی هم در مصر بود، گفت

 ما جذب سلفیت و وهابیت شدند.اهل سنت 



دار کردن احساسات ای نیست که توهین به اهل سنت و جریحهکنیم. هیچ شک و شبههعقب نشینی می دائما  ما 

اهل سنت خالف شرع است و در آن هیچ شکی نیست، اما وظیفه و تکلیف ماست که حقایق را برای مردم بیان 

 کنیم.

برنامه زنده داشتند. ما موارد « شبکه جهانی والیت»گان اهل سنت در تا به حال بیش از پانصد نفر از بزر

مفتیان بزرگ کشورهای عربی در چستان، کردستان و گلستان داشتیم. های سیستان و بلومتعددی از استان

 مفتی اعظم سوریه داشتیم.« بدرالدین حسون»های مختلفی از شبکه ما برنامه داشتند. ما برنامه

د و چندین برنامه زنده از ایشان آم« شبکه جهانی والیت»مفتی اعظم استرالیا به « دین هاللیتاج ال»همچنین 

 رهبر اهل سنت عراق داشتیم.« مألدکتر خالد »داشتیم. ما چندین برنامه با 

تالش ما بر این بوده از اهل سنتی که با نظام همخوانی دارند و روحیه ضد سلفی دارند استفاده کنیم.  غالبا  

با مشکالت  دکنو علیه سلفیت و وهابیت بحث مید آیبه اینجا می ای است که هرکسیأسفانه جو به گونهمت

 د.شوزیادی مواجه می

 هایحنفزمانی که یکی از علمای سیستان و بلوچستان را به اینجا آوردیم، گفت: "من هفتصد مورد اختالف میان 

و به او منطقه برگشت به قدری او را ترور شخصیتی کردند و وهابیت را ثبت کردم." زمانی که این شخص به 

 توهین کردند که مراحل بعد نتوانست بیاید.

شوند. این در حالی است که او بعد از کنند با این موارد مواجه میآیند و شروع به بحث میافرادی که به اینجا می

 گفتیم که چنین نگوید.هم به او نمی برد و مابردن اسامی خلفا عبارت )رضی هللا عنه( را به کار می



او را آزاد گذاشته بودیم و تنها از او درخواست کردیم که بیاید منطقی در مورد تفکر سلفی که خالف نظر  کامال  ما 

برخورد شدیدی  هاآنگشتند علیه اهل سنت است مطالبی را بیان کند. زمانی که این افراد به منطقه برمی

 شد.شروع می هاآننی علیه شد و تبلیغات سنگیمی

گذرد عزاداری می هاآنکنند: "ما برای کسانی که بیش از سه روز از درگذشتن در مورد اینکه این افراد ادعا می

تمام بزرگان اهل سنت در رابطه واهید دید که ادعای نابجایی است. مراجعه کنید خ هاآنکنیم" اگر به سنت نمی

 که بعد از شهادت ایشان رسول اکرم فرمودند:با حمزه سیدالشهداء نوشتند 

 «له کیبوا ال حمزة نکل»

 ولی حمزه عزادار ندارد.

 - بيروت - اإلسالمي المكتب: النشر دار ،الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو: المؤلف اسم المصنف،

 6694، ح 561، ص 3األعظمي؛ ج الرحمن حبيب: تحقيق الثانية،: الطبعة ،1403

نویسد: پیغمبر اکرم بعد از قضیه شهدای احد می« السیر الکبیر»در کتاب « ابوحنیفه»شاگرد « یشیبان»

فرزندی نداشت تا برای او گریه کند. به همین « حمزه»کن دارد، اما مشاهده کردند که هرکدام از شهدا گریه

 خاطر فرمودند:

 «له کیبوا ال حمزة نکل»

 گوید:جمع شدند و برای حمزه عزاداری کردند. او سپس می بعد از این فرمایش پیغمبر اکرم زنان

 «عنه هللا یرض لحمزة اءکبالب بدءونی تیم منهم مات إذا أنه نةیبالمد الرسم یجر الوقت کذل ومن»

کرد و داد ابتدا برای حمزه عزاداری میبعد از آن در مدینه رسم شد که هرکسی عزیز خود را از دست می

 کردند.ن عزاداری میبعد برای عزیز خودشا



القاهرة، الطبعة:  –، دار النشر: معهد المخطوطات یالسیر الکبیر، اسم المؤلف: محمد بن الحسن الشیبان

 یالقتل یعل اءکالب ، باب108، ص 1ج ، تحقیق: د. صالح الدین المنجد، -

انصار، مهاجرین، زنان گوید: در عصر ما بعد از گذشتن سه قرن زنان هجری می 241متوفای « احمد بن حنبل»

خواستند عزاداری کنند ابتدا برای حمزه و تابعین، اتباع تابعین و بعد از آن یک سیره ثابت ایجاد شد که وقتی می

 کردند.بعد برای عزیز خودشان عزاداری می

 :یکی از حضار

 ها بیان کنند.حاج آقا این مطالب را به علما برسانید تا در دانشگاه

 پاسخ:

کند شیعه باشد، سنی شود فرقی نمیها باز مینداریم. به طور کلی روش ما بر این است وقتی که تلفن ما حرفی

کنند بالفاصله کتاب باشد، وهابی باشد یا مسیحی باشند. دوستان ما به قدری مسلط هستند که وقتی سؤال می

 آورند.نتن میرا روی آ

است. وحدت ضرورت قرآنی است و ربطی به شیعه و بنده عرض کردم بحث وحدت از ضروریات دین اسالم 

 سنی ندارد.

وا )و   م  ص  ت  ل   اع  ب  م   اللاه   ب ح  وا( ال و   عا  یج  ق  را  ت ف 

 د.ینشو ندهکپرا و دیزن چنگ( گرید ارتباط لهیوس گونه هر و اسالم و قرآن) خدا سمانیر به یهمگ و

 103(: آیه 3سوره آل عمران )



به نام « مرحوم مطهری»کنم کتاب ه چه معناست. بنده به دوستان توصیه میب «وحدت»باید ببینیم  ولی

 کند که معنای وحدت چیست!؟ن میبه بعد بیا 20را مطالعه کنند. ایشان از صفحه « امامت و رهبری»

کنیم، اما حاضر نیستیم به خاطر نویسد: "ما معتقد به وحدت هستیم و ضرورت وحدت را درک میایشان می

یک مستحب کوچک یا مکروه کوچک دست برداریم و توقع نداریم اهل سنت به خاطر وحدت از اصلی  وحدت از

 از اصول خود دست بردارند."

کند را نباید مطرح کنیم. فحش، دار میما باید حقایق را بگوییم، اما مطالبی که احساسات اهل سنت را جریحه

است. به تعبیر مقام معظم رهبری ما در دفاع از امیرالمؤمنین اهانت و ناسزا ممنوع باشد؛ اما بیان حقایق آزاد 

 شناسیم.برای خودمان حد و مرزی نمی

کنید امیرالمؤمنین حق بوده و که شما ثابت می طورآن" خواهم نام او را ببرم، گفت:روزی یکی از آقایانی که نمی

اندیشند که امیرالمؤمنین و با خود میشوند فضائلی مخصوص داشته که دیگران نداشتند اهل سنت ناراحت می

 شوند!!"دلخور میلذا و  فضایلی داشته که ابوبکر و عمر نداشته

و « مستدرک»در کتاب کنم. را از کتب اهل سنت بیان می کنیم، بلکه مطالبیتوهین و اهانت نمیمن گفتم: 

بیش از ده ویژگی به علی بن أبی  گوید: خداوند عالممی« ابن عباس»دیگر کتب معتبر اهل سنت وارد شده که 

 را نداده است. هاآنطالب داده که برای احدی غیر از پیغمبر اکرم 

توانند شوند؟! اگر میناراحت می هاآنآیا درست است که ما روایاتی که در کتب اهل سنت است بیان نکنیم که 

گذاری کنیم؟! چقدر باید ت سرمایهما تا چه اندازه باید برای وحد این مطالب را از کتب خود بردارند!!

 نشینی کنیم؟!عقب



در تقریب آمدند تحوالت خوبی ایجاد شد. ایشان دو سال گذشته در « اراکی»الحمدلله از زمانی که جناب آقای 

در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( برنامه زنده داشتند و مطالبی تندتر « شبکه جهانی والیت»

 در این قضیه بیان کردند. از ما هم

خدمت مقام معظم رهبری نامه نوشتند و بیان کردند که وقتی به « تسخیری»قبل از ایشان جناب آقای 

کنند که دهه فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا به وحدت ضرر رویم به ما اعتراض میکشورهای مختلف می

 نشود!! زند. کاری کنید که فاطمیه جمع شود و مطالبی مطرحمی

اگر وحدت چنین است نه امام چنین وحدتی را قبول دارد، نه مقام معظم رهبری چنین وحدتی را قبول دارد و نه 

 مراجع ما چنین وحدتی را قبول دارند.

بنیانگذار وحدت آیت هللا العظمی بروجردی و امام خمینی )رحمة هللا علیه( بودند. مقام معظم رهبری هم همان 

دهند. ما باید ملتزم باشیم به وحدتی که از بزرگان، مراجع عظام تقلید و مقام معظم رهبری میمسیر را ادامه 

 گیریم نه اینکه از خود مطلبی بیان کنیم.فرا می

 موفق و مؤید باشید. خداوند به شما جزای خیر بدهد.

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته
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