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 ه بیست و هشتمـجلس

 رت(ـ) هج 3رامون والیت ـدر پی

 

ضَد ثِ هسئلِ ٍالٗت. ثب آى ٍسعتٖ کِ هسئلِ ٍالٗت را هب هسئلِ ّجزت، هزثَغ هٖ

اٌٗجب هؽزح کزدٗن؛ ثزإ خبؼز اٌٗکِ اگز السم ثبضذ کِ ّز اًسبًٖ در ٍالٗت خذا ٍ 

ثبٗذ اگز پذٗزفت٘ن کِ هٖآهَخت؛ ٍلّٖ خذا سًذگٖ ثکٌذ؛ کِ اٗي را اصل ٍالٗت ثِ هب هٖ

ّبٕ جسوٖ ٍ فکزٕ ٍ رٍاًٖ اٍ ثب ارادُ ٍلّٖ الْٖ ٍ اًسبى ّوِ ً٘زٍّبٗص، ّوِ ًطبغ

، ثِ کبر ث٘بفتذ ٍ خالصِ اًسبى ثبٗذ ثب جو٘ع عٌبصز ٍجَدش، ثٌذُ اهللٍالٖ هِي قِجَل 

بر پذٗزٗن؛ پس ًبچاگز اٗي هؽبلت را هب قجَل دارٗن ٍ هٖ .خذا ثبضذ، ًِ ثٌذُ ؼبغَت

اٗي را ّن ثبٗذ قجَل کٌ٘ن کِ اگز ٗک جبٖٗ ٍجَد هب ٍ ّستٖ هب ٍ ّوِ ً٘زٍّب ٍ 

ّبٕ هب تحت فزهبى ٍالٗت الْٖ ًجَد؛ ثلکِ تحت فزهبى ٍالٗت ؼبغَتٖ ٍ ًطبغ

ض٘ؽبًٖ ثَد؛ تعْذ الْٖ هب اٗي است کِ هب خَدهبى را اس ق٘ذ ٍ ثٌذ ٍالٗت ؼبغَت رّب 

 .اهللن ثِ تحت سبِٗ پزه٘وٌت ٍالٗت کٌ٘ن، ًجبت دّ٘ن، آساد کٌ٘ن ٍ ثزٍٗ

 "ّجزت "خبرج ضذى اس آى ٍالٗت ظبلن ٍ ٍارد ضذى ثِ آى ٍالٗت عبدل، اسوص 

 است.

ضَد ٗب بى ثَد؟ ثزإ اٌٗکِ هب ثذاً٘ن هٖـتَاى در ٍالٗت ؼبغَت ثَد ٍ هسلوآٗب ًوٖ

رٍضي ضَد، ثبٗذ ٗک قذرٕ خَدِ اٗي سَال را تحل٘ل کٌ٘ن، تفس٘ز کٌ٘ن تب جَاة ًوٖ

بى ثبضذ ٗب ـتحت ٍالٗت ض٘ؽبى ثبضذ ٍ هسلوتَاًذ کسٖ پزس٘ن آٗب هٖضَد. هب هٖ

 تَاًذ؟ًوٖ

اٗي دٍ تب سَال در حق٘قت، ٗک سَال است کِ اس دٍ جشء تزک٘ت ٗبفتِ. ٍ هب اٗي دٍ 

 جشء را درست تجشِٗ کٌ٘ن ٍ ثجٌ٘٘ن کِ هعٌبٗص چ٘ست؟

ٗعٌٖ چِ تحت ٍالٗت ض٘ؽبى  جشء اٍل اٗي است کِ کسٖ تحت ٍالٗت ض٘ؽبى ثبضذ.

ثبضذ؟ ٍالٗت هگز ٗعٌٖ چِ؟ آى هعٌبٖٗ کِ هب ثزإ ٍالٗت اس آٗبت قزآى استفبدُ 

اٗي را  -کِ هستٌذ ثِ چٌذٗي آِٗ قزآى ثَدُ است -کزدٗن؛ اگز چٌبًچِ آى هعٌب را 
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ضَد کِ ٍالٗت ض٘ؽبى ثگذارٗن در کٌبر اٗي جولِ ٍالٗت ض٘ؽبى، آى ٍقت هعلَم هٖ

 ٗعٌٖ چِ.

ٌبٕ کلٖ ض٘ؽبى کِ ـثِ ّوبى هع -ص اٗي است کِ ض٘ؽبى ـت ض٘ؽبى هعٌبٗـالٍٗ

ض٘ؽبى ثز توبم ً٘زٍّب ٍ استعذادّب ٍ اثتکبرّب ٍ کبرّب ثز ٍجَد آدهٖ  -نـثبرّب گفت

کٌذ؛ اٍ اخت٘برٕ اس ضَد. آى کسٖ کِ در تحت ٍالٗت ؼبغَت سًذگٖ هٖهسلػ هٖ

اخت٘بر است. حبال آِٗ قزآى را کِ ثٖگَٗن ثِ کلٖ خَد در حق٘قت گَٖٗ ًذارد! ًوٖ

رٍد! ضَد در قزآى. اهب در جزٗبى س٘ل دارد هٖهعٌب کزدٗن، تفس٘ز هؽلت رٍضي هٖ

ثٌ٘ذ ّوِ خَاّذ اس راُ جٌْن ثزگزدد؛ هٖتَاًذ! هٖخَاّذ دست ٍ پبٖٗ ثشًذ؛ ًوٖهٖ

کطبًذ. خت اٗي ٍالٗت، رًٍذ؛ اٍ را ّن ثب خَدش هٖاؼزافص دارًذ ثِ ؼزف جٌْن هٖ

 ٍالٗت ؼبغَت است. ٍالٗت ض٘ؽبى است. 

تَاى در ضذ. گفت٘ن آٗب هٖإ کِ سَال اس اٍ تطک٘ل هٖاٗي جولِ اٍل اس دٍ جولِ

تَاى؟ حبال در ٍالٗت ؼبغَت سٗستي را ٍالٗت ؼبغَت سٗست ٍ هسلوبى سٗست؟ هٖ

 فْو٘ذٗن اجوبالً ٗعٌٖ چِ. هسلوبى سٗستي چ٘ست آقب؟

ّب ٍ استعذادّبٕ ٗک ّب ٍ ً٘زٍّب ٍ قذرتسٗستي ٗعٌٖ توبم اهکبًبت ٍ اًزصٕهسلوبى 

بى در طبى در اخت٘بر خذا، جبًخت٘بر خذا ثَدى. ّوِ چ٘شضبى، هبلطاًسبى درثست در ا

ضبى در اخت٘بر خذا، خَاة ضجطبى در اخت٘بر خذا، ، فعبل٘ت ٍ حزکت رٍساًِاخت٘بر خذا

 تَاً٘ذ ثزاٗطبى ثشً٘ذ؟ ثلِ. ٗب هثبلٖ هٖاًذٗطِ ٍ فکزضبى در اخت٘بر خذا. آ

کزد اهب در ثبؼي درست در جْت عکس ض٘عِ ثِ ظبّز در ًظبم ؼبغَتٖ سًذگٖ هٖ

گذاضت. ّوچٌ٘ي آى گزٍُ ثس٘بر اًذکٖ کِ ثب کزد! ًوًٖظبم ؼبغَتٖ حزکت هٖ

ٍ سالهِ علِ٘ ثَدًذ در کزثال. اٌْٗب درست اٗي س٘ل را  اهللحس٘ي ثي علٖ صلَات 

کزد. پس تِ ثَدًذ ٍ آهذُ ثَدًذ در خالف هس٘زٕ کِ س٘ل آًْب را ّذاٗت هٖضکبف

 ّب. ّبٖٗ دارٗن. ّن در جبهعِ ٍ ّن در گزٍُثٌبثزاٗي در تبرٗخ ٗک ًوًَِ

تَاًذ هسلوبى ثبضذ، ثِ ؼَر کلٖ اهب افزاد هعوَلٖ، افزاد ثِ ؼَر کلٖ، فزد، ًوٖ

ً٘زٍّبٗص ٍ استعذادّبٗص تحت ّب ٍ ّبٗص، ّوِ قٍَُّجَدش، اهکبًبتص، اًزصٕ

جبهعِ  –إ کِ قجالً تزس٘ن کزدم فزهبى خذا ثبضذ؛ درحبل٘کِ در آًچٌبى جبهعِ
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کٌذ. چٌ٘ي چ٘شٕ هوکي ً٘ست. اگز در هح٘ػ ؼبغَتٖ ٍ ًظبم سًذگٖ هٖ -ؼبغَتٖ

اش ثبالخزُ در راُ ؼبغَت است. ؼبغَتٖ ٗک ًفز سًذگٖ ثکٌذ؛ ٗک فصلٖ اس هسلوبًٖ

تَاًذ اش ثبالخزُ ثٌذُ ؼبغَت است. صذ درصذ ثٌذُ خذا ًوٖگٖٗک ثخطٖ اس سًذ

 ثبضذ. چِ کبر کٌذ؟

دّذ. ن جَاة هٖـبر کٌـزآى ثِ اٗي چِ کـدّذ. آِٗ قَاة هٖـزآى جـب آِٗ قـاٌٗج

آى کسبًٖ کِ فزضتگبى « نـکَٔ ظبلِوٖ اًَفُسِِْـالوَلئِ نـتَََفّبُّ يَـىَّ اَلَّذٗاِ» ذ: ـفزهبٗهٖ

اًذ؛ کزدُّب ثز خَٗطتي ستن هٖکٌٌذ؛ در حبلٖ کِ اٗي ث٘چبرُقجط هٖجبى آًبى را 

ش خَد ستن کزدًذ، ٍ حبال دارًذ ـ، ثز ّوِ چ٘ز جبى خَد، ثز آٌٗذُ خَدثآى هزدهٖ کِ 

کٌٌذ، ط رٍح هٖـزٍردگبر، دارًذ اٌْٗب را قجـَرٗي پـّبٕ خذا، هأهِـه٘زًذ؛ فزضتهٖ

 در چِ ٍظعٖ ثَدٗذ؟ کجب ثَدٗذ؟« ف٘نَ کٌُتُن» ٌٗذ: گَفزضتگبى ثِ اٌْٗب هٖ« قبلَا...» 

هب در سه٘ي در « عَف٘يَ فٖ االَرضـکٌُّب هُستَع» گٌَٗذ: « قبلَا...» گٌَٗذ: در جَاة هٖ

بر ثَدٗن. ـاختَ٘دُ ثٖـعف ثَدٗن. هب جشء تـکزدٗن؛ هستعزدم کِ سًذگٖ هٖـه٘بى ه

جبهعِ دست آًْب ً٘ست. اٌْٗب در جبهعِ کِ اخت٘بر  آى گزٍّٖ ّستٌذ "هستععف٘ي "

 اًذ. هستععف

ٍاسِعَٔ فَتُْبجِزٍا  اهللِاَلَن تَکُي اَرضُ » گٌَٗذ: « قبلَا...» گٌَٗذ: فزضتگبى پزٍردگبر هٖ

حبال آًجب هستععف ثَدٗذ؛ سه٘ي پزٍردگبر ّن هٌحصز ثِ ّوبى جب ثَد؟! ّوِ « فْ٘ب

-بهعِ هستععفبًِ سًذگٖ هٖإ کِ ضوب در آى جدً٘ب خالصِ ضذُ ثَد در ّوبى جبهعِ

کزدٗذ؟! سزسه٘ي خذا گستزدُ ًجَد تب ضوب اس اٗي سًذاى خبرج ضَٗذ ٍ ثزٍٗذ ثِ ٗک 

 إ کِ ثتَاً٘ذ خذا را عجبدت کٌ٘ذ؟! ًقؽِ آسادٕ؟! ثِ ٗک ًقؽِ

ٍ « جٌَََّْن ٍَ سبءَت هس٘زاً» جبٗگبّطبى کجبست؟ « هَأٍاُّن...» پس آًبى « فَبٍلئِکَ...» 

گبّٖ است ثزإ اًسبى! اٗي ّن آخز کبر. الجتِ ٗک استثٌب گبُ ٍ سزاًجبمچِ ثذ ثزگطت

تَاًٌذ خَدضبى را اس آى ثٌذ ًظبم جبّلٖ تَاًٌذ ّجزت کٌٌذ. ّوِ ًوٖدارد. ّوِ ًوٖ

اًذ. ٗک إ کَدکٗک عذُ زًذ.ـإ پ٘ـاًذ. ٗک عذُإ ًبتَاىًجبت دٌّذ. ٗک عذُ

ضًَذ. ثعذ ثزاٗطبى ً٘ست. لذا اٌْٗب استثٌب هٖإ سًبًٖ ّستٌذ کِ اهکبى اٗي کبر عذُ

بس ًکٌٌذ، خ٘بل ًکٌٌذ ـزت ثِ آًْبست؛ احسـثزإ اٌٗکِ آى کسبًٖ کِ خؽبة ّج
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ذ ـًَِ خَاّـبى خَاّذ ضذ؛ ٗب حبال چگـتٖ ٍ سٗـزت ثزإ آًْب هبِٗ ثذثخـکِ ّج

 کٌ٘ن؟ کٌ٘ن؟ ًوٖتَاً٘ن؟ کِٖ دست پ٘ذا هٖتَاً٘ن؟ ًوٖضذ؟ هٖ

کٌذ زت هٖـآى کسٖ کِ هْبج« اهلللِ ـز فٖ سَج٘ـٍَ هَي ُْٗبجِ» فزهبٗذ: در جَاة هٖ

ٗبثذ در سه٘ي جَالًگبّٖ ثس٘بر هٖ« زاغِوبً کَث٘زاً ٍَ سَعََٔٗجِذ فٖ االَرضِ ه» ، در راُ خذا

 زدُ. ـٍ سزسهٌٖ٘ گست

حزکت حبال اگز چٌبًچِ در راُ خب حزکت کزدٕ اس هکِ، اس دار کفز، ثِ سَٕ دارالْجزٓ، 

گَٗذ آى ٍقت تَ کزدٕ، در ث٘ي راُ جبًت را خذا گزفت، هزدٕ. اٌٗجب چؽَر است؟ هٖ

اجزت ٍ پبداضت ثب خذاست. چَى تَ کبر خَدت را کزدٕ. حزکتٖ کِ السم ثَد اًجبم 

 دّٖ؛ اس تَ سز سد ٍ 
 

 تي ثبؼل    ـي ثِِ اس ًطسـثِ راُ ثبدِٗ رفت

 ثپَٗن(زاد ًجَٗن ثِ قذر ٍسع ثکَضن ) ٗب ـکِ گز ه

 

خَاّذ کِ ّز کسٖ ثِ قذر تَاى خَدش؛ آى ٍ اسالم هٖ خَاّذٍ اسالم اٗي را هٖ

 در راُ خذا حزکت کٌذ. ،تَاًذ ٍ هستؽ٘ع است ٍ استؽبعت داردهقذارٕ کِ هٖ


