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 ما و مواضع ما
 و منطق آن  میموضع سل

 
 

 (. هی" أآلنی)و التِهنوا و التحزنوا و أنتُُم األعلون إِْن کنتُم ُمؤِمن 
 .دیداشته باش مانیاگر ا دی شما برتر  رایز د،ینباش ناراحت

 را دانستن و شناختن است! رانیګ مسلمان خوب شدن حق خود و د یبل
ها انسان به   اردیدر قلب مل شدیو راه راست به زور وجبر در قلب انسانها داخل م مانیداخل کردن ا یتالش برا رګا

 ! رددګخود شخص باشد و یاعتقاد و انتخاب داخل دیبا نیجبر ناممکن بود. ا
به    فته،ګو هردو هللا اکبر    شودیحالل م  نییکند و آنکه در پا  یو حالل م  ی کارد به دست دارد و انسان را قصاب  آنکه

  بودیم   قنیمت  داشتیباور م  کهیکامل ندارد. در صورت مانیا  یآنکه در باال کارد بدست است به قادر بودن هللا تعال  نیقی
  ر ګدور و زمان کوتاه ابتالء و امتحان نبود! وا  نی( و ضرورت به اشدیم  و( ) شکنی) کن ف  خواستیم  یکه هللا هللا تعال

 نیو مسلمان به چن   کردی( برابر م کنی) کن ف  کیهمه را به    یو  یا  دهیهمان راه، رسم و  خط کش   خواستیم   یهللا تعال
تشدد طالب و داعش   هو ضرورت ب  شدیهمه برابر م   یهم است.  بل  نیداشته باشد و چن  مانی ا  دیبا  یهللا تعال  ییتوانا

  ت یثواب ندارد. چون در همه امور ن لیاز ترس تشدد و تحم ریآن امر خ ی و اجرا لی تشدد و تحم  نینبود. عالوه برا
 ندارد!  یاهګقلب است که به جز هللا ج و بنده از ان آ زیرابطه  و چ تیاساس است و ن

 هیو نف  کندی م  لیخواه و ظالم درک نه کرده و تحم  تیخود کامه، تمام   ته،یتوتال  ستمیاست که نظام و س  ی زیهمان چ  نیا
 .رانیګ د

 هم است! نجایدانند که بخش عمدهء مشکل از هم یرا تاحال نم نیو جابر ا تهیتوتال یها تی و تمام حاکم طالب،
و   تواندیرا عمدتا حل کرده م  ایرا شناخت، مشکل امروز دن  ران یګ انسان خوب و مسلمان خوب که حق خود و د  لذا

 .میمنطق را عام بساز نیا دیما با
  ی و طالب حق ندارند که بر ما خط کش رانیګ د  یول شندیباند م،یشیاند یو م میا دهیما کش یهمه به خط ک ستین یحتم
کار جدا    ذارند،ګ  یکنند. دختر خودش را، خواهر خودش را به مکتب رفتن نم  لیخود را تحم  تیخود و روا  یها

ملت    ی قو  یصدا   کی متخلف را با    نیو چن  ستینحقش    اموزدیو دانش ب  ل یتحص  ذارندګ  یدختر ملت را نم  ی است، ول
را    خوب ملت  یکه فرصت ها  یدارند، اما انها  جیصدا و حرکت همه حق شرکت و بس  نینشاند. در  شیشدن، به جا

اندوختن و مال ملت را خوردند، اشتراک شان در  عیضا  فیتعر  عیخط و جبهه وس  نیکردند و تخلف کردند، زر 
باشد. سوء   یقابل تالف  رګکنند، ا  یخود را تالف  ناهانګتوبه بکشند و حد اقل    توانندیم  زمانند سربا  شانیمشخص دارد. ا

شان فرصت    یبرا  د یو نه هم با  ی نه اخالق  ،یفکر کردن، نه انسان  میاستفاده از وضع و باز هم خود را رهبر و زع
 داده شود! 
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