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 سم اهلل الرحمن الرحیم ب

 

 »امروز هم روز امتحان شماست«

 

ویران  موری  خانه  شما  جور  از  شد   گر 

 

کنید   آباد  که  است  محال  خویش   خانه 

 

 جناب عبدالکریم سروش 

با ظاهری خیرخواهانه برداشتی و مراجع عظام و مشایخ حوزه علمیه را    آمیزنصیحت تفرقه  بار دیگر قلم به

سخن  » های بزرگان به شما که  توصیه   هم  باز   با کمی دقت در متن نامه آشکار است که  اما  ،خطاب قرار دادی 

وقعی بر جانت ننهاد و همچون گذشته که به طعن و فحاشی و ناسزا به دانشگاهیان و    « بگو اما با ادب بگو

 . کردینثار مراجع و شیوخ حوزه علمیه    را  انگیزتو تفرقه   کاذبانه   ۀاینک نصیحت متبختران ،  زویان پرداختیحو

ادب توفیق  خواهیم  خدا   از 
 

رببی  لطف  از  ماند  محروم   ادب 
 

بد داشت  را  خود  نه  تنها  ادب   بی 
 

زد   آفاق  همه  در  آتش   بلکه 
 

چیان ریب خنشینان و قاتالن و اغتشاشگران و تشما و امثال شما خارج  ۀوفات مرحومه مهسا دغدغ  آیا واقعاً

  ــ  که بی شک نداریــ  است؟ اگر در گفتار و نوشتار خود، صدق اخالقی داری  و خصوصی  اموال عمومی  

طلبها  و کومله و سلطنت   چرا برای قتل مرحومه میترا بیانیه ندادی؟ چرا برای ترور هزاران شهید به دست منافقان

؟ چرا این  یدینالنهای این ملت بودند،  شهدای علم و دانش دانشگاه که سرمایه   برای  نقدی ننگاشتی؟ چرا

گناه و تخریب اموال شخصی و عمومی آشوبگران را نادیده  بی مظلوم و  مردم  سازی  و مجروحعام  همه قتل

و  سازد؟ نمی بر پا ، دردی در دلت اینی گزیده آنجا سکی؟ چرا این همه ظلم بر سیاهان واشنگتن که در گرفت

 بر کودکان و زنان مظلوم فلسطین و یمن  هایستم چرا  پلیس آمریکایی نیستی؟    ن حاضر به ارشاد گشت خش

رساندن دارو و درمان و غذا    ۀاجاز  که حتی  آشامخونجهانی  استکبار    ت،مقتدایارادت به    بینی؟ نکندرا نمی

ساخته و قلمت را شکسته و دهانت را دوخته   گنگو زبانت را  چالقرا  انت دهد، دستنمی به آن مظلومان را 

 عهدنامه   خالفبخواهی نقدی بر دولت آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی بنگاری،  اگر  معلوم است    است؟

این  و شاید    را نخواهی داشت   ن کشوریک دقیقه ماندن در آ  ۀاجازو    یاکه امضا کرده  ست آمریکا  در  اقامت 

 . باشد برای استمرار مجوز اقامت شما هم زآمیتفرقههای بیانیه 
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ای کاش اخالق به دوستان قدیم تو  .  سنگرانتان که بر ملت شریف ایران آشکار است وای بر کذب شما و هم 

 ات اول و دوم ۀنسبت به خانواد اتی و رفتاریگفتار خشونت داد تا از در انجمن حکمت و فلسفه اجازه می

   یابند. را بهتر در  توهای  تو، مضمون و مدلول واقعی بیانیه   ۀتا خوانندگانت با شناخت شاکل   گشایندلب به سخن  

گوش فرا   اتکنی و انتظار داری به ندای کاذبانه علمیه را به خروش دعوت می  ۀاینک مراجع و بزرگان حوز

شدی و در امامت و مهدویت تردید کردی و ــ صلی اهلل علیه و آله ــ  اهلل  که منکر وحی رسول  تودهند؟  

اما به ت!  ضیاتی خواندی که تاریخ آنها به سر رسیده اسرَهای قرآن الهی و سنت نبوی و علوی را عَآموزه

دهند بلکه برای ه سخنان واهی تو گوش نمینه تنها بمراجع تقلید این سرزمین اسالمی  خداوند متعال،لطف 

در مسیر خدمت به مردم دالور  معظم  همراه و همگام با رهبری  حفظ امنیت کشور هم بیانیه صادر کردند و  

 ورزند. استقامت می 

منافقان جنایتکار و استکبار  بی از  امتحان شماست؛ آزمون حمایت سه دهه اخیر شما  امروز هم روز  شک، 

و امید است در این آزمون    زه کردن اسالم آمریکایی و داعشی، فرجام نامبارکی بر جای گذاشته جهانی و تئوری

 . یش روی خود را اصالح کنیدپر به خود آیید و مسی

آزماید. ای کاش شما هم از ابوحنیفه درس  خداوند حکیم شما را در ایران آزمود و اینک در واشنگتن می

 ای و از ظالمان این سرزمین؛ اما نقاب ارشاد بر چهره نهاده شوریدیگرفتی و بر ستمگران استکباری میمی

زنی؛ اما بدان که اگر جامعه ایرانی با جامعه  کنی و از تفرقه جامعه ایرانی و جامعه روحانی دم می دفاع می

روحانی همراه نبود، هزاران گروه جهادی در آبادانی کشور و هزاران هیأت مذهبی دلسوخته حسینی در مساجد  

شد. حال تو با حدیث نفس ی نمیگرفت و روحانیت، منتخب مردمی ریاست جمهورها شکل نمیو حسینیه

به کاندیداهای شما رأی نمی  ایران  روشنفکری  دهند؛ چون جامعه شبه از خود بپرس که چرا هیچگاه مردم 

رفع  در  و  درک  را  آنها  دردهای  شریعتی،  دکتر  تعبیر  به  و  است  گرفته  فاصله  ایرانی  جامعه  از  سکوالر 

دهد و تنها اهل حرف ر راه خدای متعال شهید نمیکند و دهای مردم مشارکت و مجاهدت نمی محرومیت 

 زدن آن هم در مسیر اهداف استکبار است. 

روشنفکر قاسطین به مولی های شبه های تو به رهبر معظم انقالب و مراجع تقیلد، مؤمنان را به یاد نامه نامه 

تفسیر به رأی به سخنان آن    اندازد؛ با این تفاوت که گاهی باالسالم( می الموحدین امیرالمؤمنین علی )علیه 

شوی.  های کالم جدید، مدعی عَرَضی بودن آن سخنان میکنی و در بحث طلبانه میحضرت تمسک فرصت 

اینک پاسخ امیرالمؤمنین علیه السالم در نامه ششم نهج البالغه به آن شبه روشنفکر قاسطین را بشنو که فرمود: 

 دست از گمراهی بردار.«    »از هوای نفس دوری کن و با دیده عقل بنگر و
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از کسانی که هنوز وقعی به سخنان  ؤس     آیا نمی میتو  ال مهم این مسکین  این است که  دانند زوال نهند 

  خواهد شد ایران عزیزی    ۀبا تجزی   قارنم  ــ  شاءاهللکه البته در خواب هم نخواهند دید انــ  جمهوری اسالمی  

داعش   این کشور به گوشت قربانی در دست   نددانآیا نمی  دادند؟  ها سی سال پیش وعده آن راکه صهیونیست 

روشنفکرانی که بر  د از شبه نخواه تبدیل خواهد شد؟ تا کی می طلبان جنایتکار  و منافقین و کومله و سلطنت 

گیرند،  ، جشن میزادهمجاهدان واقعی همچون شهید حاج قاسم و عالمان واقعی همچون شهید فخریشهادت  

 د؟ ند و امنیت کشور را به خطر بینداز نکنپیروی 

حجاب و عفاف با همین   ۀ و مسأل  است   به ویژه حکمرانی فرهنگی  ،آری کشور ما نیازمند تقویت حکمرانی

اجتماعی   شریعت  تکنولوژی  و  حکمت  بر  شدمبتنی  خواهد  فرهنگی  لبتها  ؛حل  کهحکمرانی  نوع   ای  از 

 .  ناتوی فرهنگی یااختاپوس فرهنگی و  یافرهنگی ی هرمحکومت از نوع نه  باشد؛ ساالری دینیمردم 

چشم    . آنها کافی است کنندستیز معرفی می گریز و روحانیت که مردم را دین است  دیگر خطاب به آنانی    ۀنکت

های آیا استقبال میلیونی مردم به ویژه جوانان در شب   ؛بین خود را باز کنند و خود را به تغافل نزنندحقیقت 

السالم م های مذهبی و راهپیمایی اربعین و زیارت عتبات و حرم مطهر امام رضا علیه تأقدر و دعای عرفه و هی

مداری و گرایش مردم به روحانیت عالم و عارف داللتی جز بر دینداری و والیت  و تشییع پیکر علما و شهدا

  دارد؟

دانند  ند چون می اهعلمیه و مرجعیت بود ۀهاست که دشمنان اسالم دنبال آسیب زدن به اسالم و نهاد حوزقرن

اما اسالم    ؛به اهداف استکباری  اندن جامعه ایرانیاز مردم، یعنی رسروحانیت  که گرفتن مرجعیت دینی سیاسی  

 ارواحنا لتراب مقدمه الفداء ــ  عصر  بیت به ویژه حضرت ولیهای علمیه مشمول عنایت اهلو تشیع و حوزه

 شاءاهلل حافظ این مرز و بوم جهادگر است. هستند و خداوند متعال ان  ــ

 « ونَيُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُ»

 الهدی والسالم علی من اتبع 

 عبدالحسین خسروپناه 

 طلبه حوزه علمیه قم 

 و یکم ربیع االول  ۱۴۰۱ششم مهرماه 

 


