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مجاهدی استوار 
در سنگر مبارزه با

انحرافات مدرن
هادی مجیدی

اشاره: 

تاریـخ زندگـی مرحـوم عالمـه مصباح یزدی، 
برابـر  در  ایشـان  حساسـیت  بیان گـر 
هـرگاه  اسـت.  بـوده  انحرافـی  جریان هـای 
جریانـی سـعی در تحریـف اسـالم یـا انقالب 
هم چـون  ایشـان  اسـت،  داشـته  اسـالمی 
رزمنـده ای دلیـر بـه میـدان آمـده، از مبانـی 
اسـالم و انقـالب دفـاع کـرده اسـت. مرحوم 
عالمـه مصبـاح، معتقـد بودنـد کـه ریشـه ی 
بایـد خشـکانید  ابتـدا  را در همـان  انحـراف 
ایرانیـان و  و اسـالم نـاب و راسـتین را بـه 
مصبـاح  آیـت اهلل  شناسـاند.مرحوم  جهانیـان 
مجاهـدت  60سـال  طـول  در  یـزدی، 
گوناگونـی  انحرافـات  مقابـل  در  علمـی، 
لیبرالیسـم،  ماتریالیسـم،  مارکسیسـم،  چـون 
اعقـاب سیاسـی  پلورالیسـم، سکوالریسـم و 
اجتماعـی آنـان در جامعـه ایسـتاد. از جملـه 
برهه هایـی کـه مرحـوم آیـت اهلل مصبـاح بـه 
دلیـل ایسـتادگی علمـی در برابـر هجمه هـا، 
بـا حقـد و کینـه و دشـمنی کـوردالن زمـان 
مواجـه گردیـد در زمان تصـدی اصالح طلبان 
بارهـا  کـه  بـود  تـا84   76 سـال های  طـی 
تـرور  معاندیـن،  رسـانه  های  سـالح  توسـط 
شـخصیتی شـدند بنـا بـه اظهـار مطبوعـات 
آن زمـان، آیت اهلل مصبـاح خبرسـازترین مرِد 

بـوده اسـت. ایـران  سـال1380 در 
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ويژه نامه ارتحال حضرت عالمه مصباح یزدی

مقدمه
با پیروزی انقالب اسالمی در 22بهمن1357، مردم و جامعه 
ایران صرفا با نظام 2500ساله شاهنشاهی، که پایه آن بر ستم 
و بیداد، وابستگی به بیگانگان و نادیده انگاشتن حقوق ملت 
بود، وداع نکردند، بلکه با گفتمانی که مبتنی بر ترویج فرهنگ 
سکوالر و ستیز با مذهب و نهادهای مذهبی و احیا و تقویت 
باستان گرایی ناسیونالیستی و... بود یعنی رژیم منحوس پهلوی 
نیز وداع کردند. این چنین بود که در تقابل این دو ایدئولوژی 
آشکارا اسالم گرایی غلبه یافت و با پیروزی انقالب اسالمی این 

برتری رسما در تاریخ معاصر ثبت گردید.1
زمان  مرور  به  انقالب موجب شد  اسالمی  و  دینی  ماهیت 
چپ  جریان  لیبرال،  جریان  چون  غیراسالمی  جریان های 
تکاپوی  در  کدام  هر  که  التقاطی  جریان  و  مارکسیستی 
تأثیرگذاری بر فرآیندهای سیاسی و ساخت دولت پس از انقالب 
بودند، منزوی شده و از صحنه سیاست حذف شوند. با حذف 
تفکر ملی گرایی و لیبرالیسم از صحنه و حاکمیت کامل تفکر 
اسالمی و نیروهای حزب اللهی و خط امامی، اختالف سلیقه ها 
در میان نیروهای انقالب، دو جناح موسوم به چپ و راست را 
در جریان اسالمی پدید آورد. مجموعه ای از مسائل و تحوالت 
سیاسی از قبیل: پایان یافتن جنگ، عزل آقای منتظری از قائم 
مقام رهبری، رحلت حضرت امام خمینی و انتخاب رهبر 
معظم انقالب، تحوالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دولت 
سازندگی، زمینه هایی برای تحول فکری در جناح چپ و همگرا 
شدن آنان با ملی گراها و لیبرال ها فراهم ساخت. پدیده دوم 
خرداد سال1376 و ورود گفتمان اصالحات و مسائل پس از 

آن، معلول این نوع تحول و همگرایی بود.
بودند که   اصالح طلبان گروه های چپ رادیکال دهه1360 
در تجدیدنظرهای سیاسی خود در اواخر همان دهه به سوی 
تعالیم  تحت  ها  آن  دادند.  نشان  تمایل  لیبرالیستی  اندیشه 
عبدالکریم سروش و با عذرخواهی از بازرگان پس از درگذشت 
او، مسیر لیبرال شدن خود را هموار کردند. با کسب قدرت توسط 
اصالح طلبان در سال1376، آن ها خود را نولیبرالیست هایی 
معرفی کردند که اکنون به قدرت برگشته اند و تالش دارند 
با اندیشه لیبرالیسم نو، جامعه و حکومت و دین را تغییر بدهند. 
در این دوره فضای رسانه ای و مکتوب کشور پر از مفاهیم 

لیبرالیستی شد و لیبرالیسم نیز تقدیس شد. 

چگونگیشکلگیریاینرخداد
چنان که گذشت با استقرار جمهوری اسالمی، فضای جامعه 
مدت ها تحت تأثیر گفتمان اسالم ناب محمدی قرار داشت به 
 همین دلیل »ضدانقالب« و به تعبیر حضرت امام خمینی
» اسالم آمریکایی« از جامعه طرد شد. دفاع مقدس نیز این 
موضوع را تقویت می کرد. ولی پس از پذیرش قطعنامه598 
و ضرورت  یافتن جنگ،  پایان  و  اسالمی  توسط جمهوری 
حضور  و  سازندگی  دولت  شکل گیری  و  کشور  بازسازی 

تکنوکرات ها در این دولت و حاکمیت  آن ها و حتی برخی از 
دگراندیشان  بر حوزه فرهنگ و سیاست کشور و ورود نسل 
دوم و سوم انقالب به جامعه به تدریج تفکرات لیبرالیستی و 
اومانیستی در جامعه جان گرفت. تشکیل حلقه کیان و مرکز 
مطالعات استراتژیک در ریاست جمهوری دولت هاشمی به اتاق 
فکر این جریان تبدیل شد و در تداوم آن،  این مسیر به تشکیل 

دولت اصالحات انجامید.
گفتمان اصالحات بر پایه »توسعه سیاسی و انفتاح فضای 
)تنش زدایی( و گسترش دموکراسی غربی  سیاست خارجی 
متفاوت از مردم ساالری دینی استوار بود. بر اساس این گفتمان، 
دین و معنویت به دلیل غلبه نگاه سکوالر باید به حاشیه رانده 
می شد. لذا تمام تالش مسئوالن در جهت آوردن دموکراسی 
غربی بر سر سفره مردم بود. البته این جریان  هیچ گاه یک 
بلکه  نبوده،  یکدست  و  سیاسی همگون  و  معرفتی  جریان 
دست کم کنشگران و حامالن اصالحات، در دو طیف قرار 

می گرفتند:3 
اول: طیف را »اصالح طلبان سنتی«تشکیل می داد که عمدتا از 
گرایشات چپ اقتصادی و اسالم گرایی به تفکر لیبرالی در حال 

نقل مکان بودند.
بودند که جریان  دوم: طیف »اصالح طلبان سکوالریست« 
افراطی و تندرو اصالحات را تشکیل می داد و شامل احزابی 
از قبیل»جبهه مشارکت ایران اسالمی« و همچنین بسیاری از 

روشن فکران اصالح طلب  حلقه  کیان می شد.
 بر این اساس غایت اصالح طلبی از نظر برخی از اصالح طلبان 
و  جمهوریت  دموکراسی،  قبیل  از  مفاهیمی  به  معطوف 
مشروطیت بود. با این بیان ، کامال روشن می شود که مقصود از 
اصالح طلبی و دموکراتیزاسیون، زدودن منشأ و خاستگاه دینی 
نظام سیاسی و نشاندن تلقی عرفی و سکوالریستی به جای 
آن بود. ناگفته پیداست که این دیدگاه، کامال با آرمان انقالب 

اسالمی و تفکر سیاسی امام خمینی در تضاد بود
و  دموکراتیک  به جامعه  منظور دست یابی  به  اصالح طلبان 
سکوالریستی مورد نظر خود، چاره ای جز استحاله ماهیت نظام 

سیاسی نداشتند. از این رو، به اقدامات ذیل مبادرت ورزیدند:
اول: تالش کردند تا از انقالب اسالمی، تفسیری دموکراتیک 
عرضه کرده و غایت انقالب اسالمی را که اسالم و اجرای 

احکام اسالمی بود  »دموکراسی« معرفی کنند.
دوم: نظریات سیاسی امام خمینی را یا تحریف و تفسیر به 
رأی کردند و یا آن ها را تاریخ مند و خاص شرایط اجتماعی و 

سیاسی دوره حیات ایشان معرفی نمودند.
مورد  باید  اساسی  قانون  از  اصولی  ورزیدند که  اصرار  سوم: 

تجدیدنظر قرار بگیرد.5
بدین سان، پر واضح است که پروژه اصالح طلبی، »بازگشت 
به انقالب« یا »تکمیل مسیر انقالب« نبود، بلکه در حقیقت، 
منحرف ساختن نظام سیاسی و اجتماعی از مسیری بود که 
انقالب اسالمی و امام خمینی  ترسیم کرده بود. تفکر و 

 پروژه اصالح طلبی، »بازگشت 
به انقالب« یا »تکمیل مسیر 

انقالب« نبود، بلکه در حقیقت، 
منحرف ساختن نظام سیاسى 

و اجتماعى از مسیری بود که 
  انقالب اسالمى و امام خمینى
ترسیم کرده بود. تفکر و عملکرد 
اصالح طلبان نه تنها در چارچوب 

اصول و ارزش های انقالب اسالمى 
قرار نداشت، بلکه به واسطه 

آراء و عملکرد سکوالریستى 
اصالح طلبان در دوره هشت ساله 

حاکمیت شان، انقالب اسالمى 
متحمل ضربه ها و خدشه های 

دردناکى گردید.
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انقالب  ارزش های  و  اصول  چارچوب  در  تنها  نه  اصالح طلبان  عملکرد 
سکوالریستی  عملکرد  و  آراء  واسطه  به  بلکه  نداشت،  قرار  اسالمی 
اصالح طلبان در دوره هشت ساله حاکمیت شان، انقالب اسالمی متحمل 
بهانه های  با  سال ها،  این  طی  گردید.  دردناکی  خدشه های  و  ضربه ها 
مختلف، عالوه بر مبانی و اصول انقالب، از جمله حکومت دینی، والیت 
فقیه، قانون اساسی، استکبارستیزی، استقالل و...، ارکان و نهادهای قانونی 
نظام از رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته 
تا سپاه و بسیج و صدا و سیما و شورای عالی انقالب فرهنگی، در معرض 
شدیدترین تهاجمات سیاسی و مطبوعاتی جریان اصالح طلبی قرار داشتند.6 
معضل فکری اصالح طلبان، اتکای مطلق آن ها بر نظریات علوم اجتماعی 
سکوالر غرب بود.7 همین امر سبب دورافتادگی آنها از واقعیت های جامعه 

ایران و انقالب اسالمی می شد.
شاید  و  اسالمی  انقالب  از  پس  دوران  از  مقطعی  هیچ  در  بدون شک، 
هم باصراحت باید گفت در پیش از انقالب همچون سال های حاکمیت 
اصالح طلبان، ارزش های فکری و رفتاری اسالمی و انقالبی مورد تهاجم 

واقع نشد
 در دوران اصالحات مطبوعات زنجیره ای، کتاب ها، سخنرانی های عمومی، 
فیلم ها و تولیدات موسیقی از جمله ابزارهایی بودند که در راستای ضدیت 
با عقاید و احکام اسالمی و همسویی با فرهنگ و تفکر غربی به کار گرفته 
شدند. تعدد قرائت ها از دین، کثرت گرایی دینی، عرفان و معنویت بدون 
شریعت و دین، نسبیت معرفت دینی، نسبیت ارزش های دینی، تاریخ مندی 
لیبرالیسم،  اومانیسم،  سیاست،  از  دین  تفکیک  اسالم،  احکام  از  برخی 
راسیونالیسم، اسالم منهای روحانیت، استبدادی بودن والیت فقیه، تساهل 
و تسامح، ولنگاری اخالقی، مخالفت با جهاد و شهادت طلبی و...، از جمله 
صدها مقوله متضاد با اصول و ارزش های انقالب اسالمی بود که از سوی 
اصالح طلبان بیان و تأیید و ترویج می شدند، و ازسوی مسووالن فرهنگی 
دولت اصالحات مورد حمایت  قرار می گرفت. دستگاه عظیم رسانه ای نظام 
استکباری نیز با تمام تجربیاتی که کسب کرده بود و با استفاده از تمام شیوه 

های عملیات روانی از آن ها حمایت می کرد.

مقابلهعمارانقالب
اینجا بود که مرحوم آیت اهلل مصباح مقابل این  جریانات ایستاد. البته این 
ایشان خیلی  برای  بود،  انقالب و مردم  به  بزرگی  ایستادگی که خدمت 
سخت گذشت و فشارهای زیادی روی ایشان وارد شد و مکرر مورد حمله 
جریان انحرافی قرار گرفتند. تاریخ  زندگی  مرحوم آیت اهلل مصباح ، بیانگر 
حساسیت  ایشان  در برابر جریان های  انحرافی  بوده  است . هرگاه  جریانی  
سعی  در تحریف  دین  یا انقالب  اسالمی  داشته  است ، ایشان  چون  رزمنده ای  
مرحوم  است .  کرده   دفاع   انقالب   و  اسالم   مبانی   از  آمده   میدان   به   دلیر 
آیت اهلل مصباح در این زمینه فرمودند:»واهلل برای بنده با این غصه هایی که 
انسان در جامعه می خورد، مرگ بسیار شیرین است، اگر کافر علیه انسان 
کاری انجام می داد، غصه نداشت؛ تحریف دین و تحریف خط امام به 
نام احیای آثار امام غصه دارد. مرگ برای ما چه ضرری دارد؟ ما را از 

این غصه ها نجات می دهد«15
پیش  از پیروزی  انقالب  اسالمی ، بیشتر مبارزان  بر این  باور بودند که  در 
آغاز باید مبارزات  سیاسی  را پیش  برد و بعد از پیروزی  انقالب  به  پاالیش  

فرهنگی  جامعه  برآمد. اما در این  میان  بزرگانی  چون  آیت اهلل  مطهری  و آیت 
اهلل مصباح  یزدی ، معتقد بودند که  ریشه انحراف  را در همان  دوره مبارزه  
باید خشکانید و اسالم  ناب  و راستین  را به  ایرانیان  و جهانیان  شناساند. در 
این زمینه مرحوم عالمه مصباح فرمودند:»اگر نگهبانی، آتش یا سیالبی را 
از دور دید؛ باید در همان نیمه شب فریاد بزند. هر چند  که می داند مردم 
خواهند گفت: چرا در نیمه شب داد و فریاد می کنی؟ یا اینکه می داند به 
او ناسزا خواهند گفت و ممکن است حتی به او تهمت هم بزنند، اما وظیفه 
دارد برای نجات جان مردم و جلوگیری از ویران شدن خانه ها، مردم را 

هوشیار سازد«16
مرحوم عالمه مصباح  پیش  از انقالب  اسالمی ، خطر نفوذ مارکسیسم  را 
گوشزد کرده  بود. ایشان با تدوین  کتاب ها و جزوات  و تشکیل  کالس های  
نقد مبانی  مارکسیسم ، به  گفتار خود جامه عمل  می پوشاندند. همچنین  با 
پرده  برداری  از سخنان  برخی  روشنفکران  و نیز نقد نظریه »اسالم  منهای  
برمی داشتند.  انقالب   و  اسالم   دشمنان   شوم   افکار  از  پرده   روحانیت « 
حساسیت  و قاطعیت  ایشان  در برخورد با این  مسائل ، چنان  بود که  گاه  
برخی  از دوستان  انقالب  نیز به ایشان  اعتراض می کردند و ایشان  را به  
نرمش  در برابر مسائل  پیش  آمده  سفارش  می نمودند؛ اما استاد با عزمی  
پوالدین ، از مبانی  دین  مقدس  اسالم  و از اصول  آن  از جمله  توحید، معاد 
و نبوت  که  در آن  روز مورد هجمه  التقاط  گرایان  بود، دفاع  می کردند و در 
این  راه  از سخنرانی ، مناظره ، نگاشتن  کتاب  و مقاله  و دیگر ابزارهای  تبلیغی  
بهره  می بردند و از توهین  و تهمت  و تهاجم  احدی  نمی هراسیدند. مرحوم 
آیت اهلل مصباح سال ها قبل از پیروزی انقالب، »غرب شناسی« و شناخت 
تمدن غرب را در حوزه ها و مدارس اسالمی پایه گذاری کرده بود و در کنار 
شهیدان بزرگوار بهشتی و قدوسی، برنامه ی درسی تکمیلی برای آشنایی 
طالب علوم دینی با دانش های مدرن و زبان های خارجه نوشته بود. مرحوم 
عالمه مصباح در کنار شهید بهشتی، با اعتماد به نفس و استحکام علمی 
مثال زدنی، در اوایل سال 60، در مناظره تلویزیونی رو در روی تئوریسین 

اصلی مارکسیسم قرار گرفت.17
در این دوره نیز جامعه  ما شاهد تالش  مرحوم آیت اهلل مصباح یزدی ، برای  
حفظ  دستاوردهای  انقالب  و مبارزه  با جریان های  انحرافی و پاسخ گویی  به  
شبهات  بود  که  به  تحریف  مبانی  اسالمیت  و جمهوریت  نظام  می پرداختند.
با روی کار آمدن اصالح طلبان و منتشر شدن دیدگاه ها و افکار آنها، مرحوم 
آنها در  انحرافی  التقاطی و  آیت اهلل مصباح به سرعت به هویت فکری، 
زمینه برداشت ها و تفسیرهای دینی و سیاسی پی برد. از این رو، ایشان 
که همچون استاد شهید مرتضی مطهری از حساسیت بسیار زیادی در 
مورد ضرورت صیانت از مرزهای عقاید و تفکر اصیل اسالمی برخوردار 
بودند، به میدان کارزار ایدئولوژیک و نظری با اصالح طلبان وارد شدند. 
ایشان در زمینه روشنگری  حجم تالش و مجاهدت فکری و فرهنگی 
اعتقادی علیه اصالح طلبان آن چنان وسیع بود که به جرأت می توان گفت 
که در دوران حاکمیت اصالح طلبان، هیچ یک از علمای طراز اول حوزه، 
هم سنگ با مرحوم آیت اهلل مصباح فعالیت نکرد. از آنجا که این روشنگری 
از منطق بسیار قوی و زبانی گویا و اتقان علمی برخوردار بود به همین 
دلیل، جریان مقابل به جای برخورد علمی ترور شخصیتی ایشان را در 
تبلیغات تخریبی و تحریفی  بیشترین میزان  دستور کار خود قرار داد. و 
ایشان  روی  بر  انقالب،  بر ضد شخصیت های  اصالح طلبان  تحریمی  و 
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اندازه ایشان،  متمرکز شد، آن چنان که هیچ چهره ای به 
مورد هجوم رسانه ای مستمرو قبیله ای اصالح طلبان  و رسانه 

های نظام استکباری قرارنگرفت.18
. مرحوم استاد خود  درباره ابزارهای انحراف می فرمودند:» 
معاویه با استفاده از ضعف های فرهنگی، ضعف ایمان و 
ضعف شناخت توانست به وسیله سه عامل تبلیغ، تهدید و 
تطمیع مردم را به جهت دلخواه سوق دهد. امروز هم اگر 
کسی بخواهد جامعه اسالمی را از مسیر خود منحرف کند، 
امروز دشمنان  ندارد....ببینید  این سه عامل  از  ابزاری غیر 
اسالم در دنیا نسبت به اسالم چه می کنند. آیا از تبلیغات 
کم می گذارند؟ کدام افترا و تهمتی است که نمی زنند؟...«.19

در برابر این هجمه ها و توهین ها از سوی اردوگاه اصالح طلبان 
بود  که مقام معظم رهبری همواره حمایت های صریحی را 
از مرحوم عالمه مصباح یزدی به عمل آوردند. معظم له در 
مقطعی درباره ایشان فرمودند: »یک نفر مثل آقای مصباح 
یزدی مورد هجوم تبلیغاتی قرار می گیرد. حرف رسا و منطق 
قوی و مستحکم هرجایی باشد آنجا را دشمن زود تشخیص 
می دهد. با مرحوم شهید مطهری هم همین گونه برخورد 
کردند.«20 و یا در مقطع دیگری فرمودند:»بنده نزدیک به 
چهل سال است که جناب آقای مصباح را می شناسم و به 
ایشان به عنوان یک فقیه، فیلسوف، متفکر و صاحب نظر در 
مسایل اساسی اسالم ارادت قلبی دارم. اگر خدای متعال به 
نسل کنونی ما، این توفیق را نداد که از شخصیت هایی مانند 
عالمه طباطبایی و شهید مطهری استفاده کند، اما به لطف 
خدا این شخصیت عزیز و عظیم القدر، خإل آن عزیزان را در 

زمان ما پر می کند.«21
برخی از کوشش های معرفتی و ایدئولوژیک مرحوم آیت اهلل 
و ضداسالمی  التقاطی  تفکر  شناساندن  زمینه  در  مصباح 

اصالح طلبان به افکار عمومی عبارت بودند از:
1. سلسله سخنرانی های »نظریه سیاسی اسالم«،   »نظریه 
فرآیند  در  جهشی  اسالمی؛  »انقالب  و  اسالم«  حقوقی 
در  1377ـ1382  سال های  طول  در  که  جهان«  سیاسی 
استاد  شدند.  ایراد  تهران  جمعه  نماز  خطبه های  از  پیش 
مختلف،  اقتضائات  و  مناسبت ها  به  سخنرانی ها  این  در 
اعتقادی  انحراف های  و  التقاط ها  و  کج اندیشی ها  به 
اصالح طلبان تصریح می کرد و هویت فکری حقیقی آنها را 
افشا می نمود. مضامین سخنرانی های یاد شده آن چنان برای 
اصالح طلبان گران و غیرقابل تحمل می آمد که بارها تالش 
کردند تا این سخنرانی ها را تعطیل و از حضور ایشان در نماز 
جمعه، جلوگیری کنند. ناکامی در این باره و ناتوانی نظری 
اصالح طلبان از مواجهه منطقی و فکری با ایشان، سبب 
گردید که به بی اخالقی رسانه ای روی آورده و به تحریف و 
وارونه جلوه دادن افکار و آراء ایشان بپردازند تا شاید نگرش 
اجتماعی و افکار عمومی را نسبت به وی، منفی کرده و از 

قابلیت اثرگذاری ایشان بکاهند.

2. سفرهای متعدد به نقاط مختلف کشور در این دوره و 
ایراد سخنرانی های روشنگرانه درباره التقاط و نفاق معرفتی 

اصالح طلبان.
با   1379 سال  در  تلویزیونی  مناظره  در  شرکت   .3
اصالح طلبان  از  یکی  که  کرمانی  حجتی  حجت االسالم 
آیت اهلل  منتقد  و  اصالحات  دولت  جمهور  رییس  هوادار 

مصباح بود.
»طرح والیت« برای  برپایی دوره های آموزشی سالیانه   .4
دانشجویان که منجر به ارتقای معرفت دینی آنها می گردید و 
در آن، ایشان و جمعی از شاگردانشان به شبهات روشن فکران 

اصالح طلب پاسخ می گفتند.
5. انتشار کتاب های عقیدتی متعدد از سوی مؤسسه آموزشی 

و پژوهشی امام خمینیبه قلم ایشان و شاگردانشان.
سنگر  که  سال 1377  از  پرتو سخن  هفته نامه  انتشار   .6
مطبوعاتی و رسانه ای شاگردان استاد بود و در آن، شاگردان 
و  فرهنگی  دینی،  دیدگاه های  و  مواضع  نقد  به  ایشان 
سیاسی اصالح طلبان می پرداختند و در واقع، از زاویه نگاه 
تفکر اسالمی، به رصد ناراستی های فکری و بیراهه روی 

اصالح طلبان مشغول بودند.
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تاریخ  زندگى  مرحوم آیت هللا 
مصباح ، بیانگر حساسیت  
ایشان  در برابر جریان های  
انحرافى  بوده  است . هرگاه  

جریانى  سعى  در تحریف  دین  
یا انقالب  اسالمى  داشته  است ، 

ایشان  چون  رزمنده ای  دلیر به  
میدان  آمده  از مبانى  اسالم  و 

انقالب  دفاع  کرده  است . مرحوم 
آیت هللا مصباح در این زمینه 

فرمودند:»وهللا برای بنده با این 
غصه هایی که انسان در جامعه 

مى خورد، مرگ بسیار شیرین 
است، اگر کافر علیه انسان کاری 

انجام مى داد، غصه نداشت؛ 
تحریف دین و تحریف خط 

 به نام احیای آثار امام امام
غصه دارد. مرگ برای ما چه 

ضرری دارد؟ ما را از این غصه ها 
نجات مى دهد.


