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 الحق هو 

االسالم والمسلمین دیانی به االسالم والمسلمین مدنی و معارفه حجتمراسم تجلیل از حجت

 عنوان سرپرست جامعه الزهرا علیهاالسالم

 

 االسالم والمسلمین مدنی:سخنرانی حجت کامل متن

. الثَّنَآءِ َسنَأَحْ الَلهِ عَلَی أَهُْلهُ؛ أُثِْنی ُهوَ کَمَا لِلَّهِ اَْلحَمْدُبسم اهلل الرحمن الرحیم  الرّجیم الشیطان من العلیم السمیع باهلل اعوذ

 سِیَّمَا الْمُرْسَلِین لَا وَ الْأَنْبِیَاءِ علی جَمِیعِ نُسَلِّمُ و نُصَلّی وَ نَسْتَْهديهِ، و نَسْتَْغفِرُهُ و نَسْتَعینُهُ و نَحْمَدُهُ  ؛والضَّرَّآءِ السَّرَّآءِ عَلَی وَأَحْمَدُهُ

 الَطّیِِّبینَ  هِبَیتِ  أهلِ عَلَی وَ (سَلَّم وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اللَّهُ صَلَّی)مَُحمَّد الُْمصْطََفی اْلقَاسِم أَبِی الَْعالَمِین إِلَهِ َحبِیبِ أَفَضَلِِهم وَ خَاتَمِِهم

 اسُلْطَانً لَدُنْكَ مِنْ لِی وَاجْعَلْ صِدْقٍ مُخْرَجَ وَأَخْرِجْنِی صِدْقٍ مُدْخَلَ أَدْخِلِْنی رَبِّ»؛ أَجْمَعِینَ  أَعْدائِِهمْ عَلَی الَلّهِ لَعْنَةُ وَ الطَّاهِرِينَ

 «.نَصِیرًا

ر بو با نهايت ذلت و نهايت خضوع و خشوع خداوند متعال را میمانه و از صمیم قلب در آغاز صحبت و قبل از هر چیز، ص

 سپاسگزارم.ه نعمتهايش هم

 سال چهار خواهران و برادران شما خدمت در و باشم فاخر موسسه اين خدمت در داد توفیق که نعمتی اين بر همچنین

 جزء را سال چهار اين هست، العیوب ستار و الذنوب غفار که متعال وندخدا لطف و فضل به امیدوارم انشاهلل کنم، خدمت

 است.  بالحسنات السیئات مبدل او اينکه اعتبار به کند، قبول ما حسنات

 خصوصی و توديع و معارفه داخلی جلسه اين عزيزان، شما يکايك از دارم سپاسگزاری و تشکر سپاس و شکر ،اين از بعد

 بزرگ وادهخان ما يعنی خانوادگی داشتم، جلسه همیشه که تعبیری همان با خودمانی است و کامال جلسه ماست. بنابراين

 همیشه هک همانطور عزيزان يکايك از کنممی تشکر و سپاسگزاری صمیمانه من خوب علیها است،اهللسالم الزهرا جامعه

 همه و تگذاریسیاس شورای امنا، محترم هیئت محترم، معاونان و مديريتی مختلف سطوح تا گرفته در دم نگهبان از گفتم

 همکاری همین اثر شده مثبتی کار چه هر و کردند مساعدت ياری وکردند،  بزرگواری و محبت مسیر اين در که کسانی

 است.  بوده شما زحمات و همدلی و همراهی و
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 صوبمن که مدظله العالی رهبری معظم مقام اعتماد از دارم تشکر و سپاسگزاری هم همه راس در و

 است. ما  اصلی سپاس و تشکر پذیرفتند را استعفا هم نهایت در و کردند

به بنده ا اولین نکته این که چرکنم؛ می عرضخدمت شما به صورت نکته نکته و کوتاه و فشره  کوتاه نکته چند

قضیه اين  و اما اصل قصه ،باشد و حاشیه ای ، شايد حوادث  کوچك و بزرگی کناری؟استعفا در این مقطع رسیدم

 بنا نداشتم که باشم.  است که دوره سه ساله بنده به پايان رسیده بود و برای دوره بعدی هم

تر رهبری دف، همچنین شود و برگرديدآمدند و فرمودند مشکالت حل میما يك سال قبل استعفا دادم، هیئت امنا به منزل 

 و شورا تماس گرفتند و ما برگشتیم. يك سال از آن تاريخ گذشت و مشکالت کماکان باقی است. 

امثال اينها بود. اين علت محدثه بود؛ غیر از اينکه ما در آستانه دوره دوم  بحث مدرک و بودجه جامعه الزهرا علیهاالسالم و

ه در جلسه ک مديريت بوديم و هیئت امنا محبت کرده بودند و برای دوره پنج ساله مصوب کرده بودند، در شورا مطرح بود

ديدم که اين آمادگی و توانايی را نمیواقعا و قلبا در خودم شد و من می گیری رایبرای اين دوره، بعدی و يا بعدتر بايد 

 چهار پنج سال ديگر اين مسئولیت را به عهده داشته باشم. 

کرد. واضح و روشن است که اين بیماری به اين معنا نیست که من يك آدم ناقصی می بیماری فشار خون من خیلی اذيت

و ها من ناشی از مسائل است و اگر استرس دارم، فشار خون راباشم، من االن آمادگی تدريس چهار پنج درس سنگین 

 واقع این است که مسئله فشار خون بهانه نبود. فشارها نباشد ما هم يك آدم عادی هستیم، 

ه ما مطمئن فرمودند کتماس گرفتند و االسالم والمسلمین حجازی از دفتر آقا البته جناب آقای حجت

ناشی از همین شرايط و  البته گفتم واقعا این بهانه نیست،باشیم که این بهانه فرار از مسئولیت نیست و من 

است اما بهانه نیست و من تقاضا دارم به محضر حضرت آقا اين وضعیت و تمايل مرا هم بگويید و بحمدهلل اين ها گرفتاری

رای نتايج آن ب موافقت فرمودند و ما ممنون و سپاسگزاريم و امیدواريم کهمدظله العالی انجام شد و مقام معظم رهبری 

 اسالم و مسلمین و همچنین ما خیر باشد. 

الم این بنده که مقابل شما نشسته از روزی که مسئولیت مدیریت جامعه الزهرا علیهاالسبعدی اینکه نکته 

را پذیرفتیم، واقعا مقید و متعهد بودم که قوانین و مصوبات را به چه به نفع و چه به ضررم باشد، چه 

زيادی دارم هیچ جا يادم نمی آيد که مصوبه و قانونی را عمدا عمل های . نمونهلف باشم، رعایت کنمموافق و یا مخا

 نکنم. 
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و در جاهای  دانستمی شورا اين را غیرقانونی گیرند،می که سرپرست خانوار نیستند و حق اوالدهايی نسبت به خانممثال 

 ابودجه متوقف خواهد بود تا اجر ،یرند، اعالم کردند و گفتندگمی سرپرست خانوار حق اوالدهای ديگر هم فقط خانم

دانستیم که مجموعه زنانه و خواهران توقع زيادی دارند و نسبت به ما بدبین خواهند می با اين که ،کنید. ما هم اجرا کرديم

 شد، اما اجرا کرديم. 

گسترده ای داشت، شورا اعالم کرد که اين موضوع غیرقانونی توزيع  زمانیالعاده ويژه در جامعه الزهرا علیهاالسالم يك فوق

انون متعهد به قما بنابراين است و ما هم اعالم کرديم که معاون اداری مالی طبق مصوبه شورای سیاستگذاری انجام دهد. 

 بوديم. 

نا استدالل م، در جلسه هیئت اشد و گرفتاری بودبه مرکز خدمات داده نمیها بود که اطالعات طلبهها مدت

ا که از خود اينج میبدهبه ديگران دهید که شناسنامه آنان را می اجازه ،کردم و عرض کردم اگر بخواهیم اينها را بیمه کنیم

خواست ما کوتاهی نکرديم. شايد می هیئت امنا درباره اطالعاتی که شورا و. و ما انجام داديم که موافقت شد حوزه است 

 ر ارائه اطالعاتلذا دگرچه هنوز به نتیجه نرسیديم  ،به دنبال يك بانك مرکز جامع اطالعات بوديمسیستم نداشتیم، ما  ما

 تأخیر بوده اما تعمدی نبوده است. 

ما برای اولین بار بودجه مراکز غیرحوزوی را به هیئت امنا بردیم، عملکرد مالی و برنامه ای را به هیئت 

راحت عرض کردیم  و مکتوب هم کردیم که هر اطالعاتی بردیم و به ص و شورای سیاستگذاری امنا

بخواهید معاونان موظفند که اطالعاتی که در حدود وظایف شان است بدهند و هر جاکه مشکل بود 

 . که شفاف باشیم بگویند و ما متعهد بودیم

 ارکنانکبه همه ابالغ کردم که از مدیر تا همه  در اختیار ما قرار داده شد، اعتبار صورت بهوامی که 

سیب زمینی و پیاز بخرند و مدير و کارمند ندارد. لذا به همه کارکنان همه بايد شرايط کرونا در . عادالنه کنیدتوزیع 

ديگری که  اموهر که تقاضا کرد، انجام شد.   هفت میلیون تومان وام داده شد. حتی آنانی که وام داشتند توانستند بگیرند.

م د که ما از پرداخت آن اظهار امتنان کرديبرای يك مسئولیت خاص و يك رده خاص بو ،در اختیار ما نبود و توزيع کردند

 و همکاری کرديم، ما حقیقتا در جامعه الزهرا علیهاالسالم بین زيد، عمرو و بکر و خالد و زينب و فاطمه فرقی نگذاشتیم. 

هر  اعالم کرديم کهها و معاونتها و واحدها به همه بخش کارکنان فعال و غیرفعالنسبت به بحث کرونا و 

کارمندی که هر روز در مجموعه حضور داشته، به عنوان کارمند فعال به ما معرفی کنند. همچنین کارکنان نیمه فعال نیز 

تقدير و همین روال افراد معرفی شدند طبق اين روال معرفی شدند، ممکن است اطالعات غلط به ما رسیده باشد، اما طبق

 . شد
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زمینه ها برای این است که اطمینان بکنید و آرامش قلبی شود و برای بعدیها در وقت رفتن این حرف

 ا اعمال نظر و امثال اینها نشد. شما آرام باشد. واقعهای سازی شود که دل

 زهرا علیهاالسالمجامعه النکته سوم با اینکه به قوانین و مقررات پایبند بودم، به شدت از هویت و کیان 

 دفاع کردم. 

فتر داشتند د در جامعه الزهرا علیهاالسالم مختلفی به صورت مستقلهای بنده از روزی که آمدم ارگان

وزشی را آمهای ر دارد و همه بايد تسلیم شوند. حتی دوره، من گفتم جامعه الزهرا علیهاالسالم يك مديکردندمی و کار

عه الزهرا با مديريت جام بنابراين که مديريت آن در اختیار جامعه الزهرا علیهاالسالم نباشد، نگذاشتیم فعالیت کنند.

 استفاده کرديم. ها از همه ظرفیتعلیهاالسالم 

ماه در مباحث کم شدن  6يم که بنده در حد شاهد عادل دار ، اينجا ما دودر بحث بودجه جامعه الزهرا علیهاالسالم

االسالم والمسلمین ربانی گفتم که در اين مباحث يك سال و نیم عمر من کم شد. هیچ بودجه مقاومت کردم و به حجت

 پذيرفتیم اما تا جايی که توانستیم دفاع کرديم.  ،کوتاهی نکردم، وقتی قانون شد

از جامعه  همايش را اين بعد از اينکه نخستین همايش را برگزار کرديم، پیشنهادی آمد که ،در مسئله کتاب سال بانوان

کتاب رگرداندم و به جامعه ب الزهرا علیهاالسالم بگیرند که بنده با نهايت قدرت در مقابل تقريبا آرای اتفاقی ايستادم و آن را

 سال را برای جامعه الزهرا علیهاالسالم تثبیت کردم. 

 تم ، چهار سال تالش کردم و به همه نامه نوشتحصیلی جامعه الزهرا سالم اهلل علیها حث مدرکبرای ب

با  انده بود،ینجا ممدارکی  که چند سال در ا لی طی یک مسیر قانونی جایگزین ووهنوز نهایی نشده 

ه آن مصوبه ای ک امید است و اين مسیر ادامه خواهد يافت و همت و تالش چند هزار مدرک بحمداهلل صادر شد

 تمام شود. نیز گذراند، می به شورای عالی انقالب فرهنگی رفته و مراحل نهايی را

طلبه کوچکی که در مقابل شما است برای خودش هیچ ویژگی در جامعه الزهرا  ایننکته بعدی :

ردن میز، من، حق عوض ک . روز اول که آمدم به مسئوالن دفتر گفتم در اين دفتر بدون اجازهعلیهاالسالم قائل نبود

. برای بعدی تحول دهم مديرخواهم همانطوری که اين دفتر را تحويل گرفتم، به می صندلی، پرده و هیچ چیزی را نداريد.

آوريد برای من هم بیاوريد، گفتند امکانش نیست، گفتم پس می آوردند، گفتم اگر برای همه دمنوشمی مدير دمنوش

اننده کیلو میوه به ما دادند، وقتی برگشتم به رچند یاوريد. اگر از دستجرد بازديد کردم و چای بمانند بقیه برای مدير هم 

و پول آن را شخصی پرداخت کردم. هر چه هديه ای و امتیازی به  حساب کنندآقای رضايی گفتم وزن و قیمت آن را 
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يك ريال از  اما میلیون تومان شد، 52بايل من کسی دادم، در باره خودم اعمال نکردم. در اين چهار سال، شايد هزينه مو

 جامعه الزهرا علیهاالسالم دريافت نشد. 

در جریان کرونا شاهد بودید، همانطورکه شما آمدید پا به پای شما آمدم، نمی گویم به اندازه شما 

ی برای جاي كدر سفرهای پرخاطره اربعین حسینی از خود تولیت گفتند يزحمت کشیدم اما پابه پای شما بودم. 

اما من با همین عزيزان وسط صحن مدرسه خوابیديم و باران هم آمد. هیچ ويژگی برای  ،نجاشما اختصاص داديم بیايید آ

 که از شما باشم.  يژگی نداشتم و افتخار من اين بودخود قائل نبودم و و

پولی بود ارکنان يك وقتی  برای پرداخت حقوق کنکته بعدی این که حقیقتا مشکالت سنگینی در مسیر بود. 

ود، آن نببرای خريد ماسك و ضدعفونی پولی در جامعه الزهرا علیهاالسالم نه و قرض کرديم وحقوق را پرداخت کرديم

ن اوصاف کنید که با ايمی االسالم والمسلمین شهیدی گفتند شما چگونه جرئتبنده چك شخصی کشیدم. حجتموقع 

 کنند. میه ما کمك بحضرت زهرا علیهاالسالم بنشینید؟ گفتم برای اينکه اينجا صاحبخانه دارد و صاحب خانه پشت اين میز 

ما نمی خواهیم چیزی را زیر سوال ببریم و گفتن این سخنان برای این است که شما بدانید و دلتان 

ن زمان که در آدگی هست. آرام باشد و با عشق کار کنید. نگویند در جامعه الزهرا علیهاالسالم افسر

باید بدانید تا  گویم، شمامی روممی جامعه الزهرا علیهاالسالم بودم نمی توانستم بگویم اما االن که دارم

 قلبتان آرام شود و نسبت به دیگران خوش بین باشید. 

درصد بودجه جامعه الزهرا علیهاالسالم را کم کنند.  02تصمیم گرفته شد که در یک برهه از زمان 

 9 آن موقع اين موضوع ماه آذر اتفاق افتاد. ،شدمی درصد بودجه جامعه الزهرا علیهاالسالم 52چهاردرصد بودجه کل که 

وق به نگذاشتیم يك روز حقسال را حساب کردند و از پول ما کم کردند. ما نگذاشتیم خبرش به شما برسد و  نخستماه 

 تأخیر نیفتاد.  هب که هنوز هم مسیر روان نیست. اما حقوقهايی تأخیر داشتند به دلیل رسیدگیها تأخیر بیفتد. بله ساعتی

، نفرات معلمی نداشتیهای مانند گروهها شبحث مهم چارت و تشکیالت، ما چارت مصوبی در برخی بخ

مشکل داشتیم. شورا درباره نفرات انتقاد داشت. ما يك بحث مفصلی با هیئت امنا داشتیم و جلسات تشکیل داديم و چارت 

دهیم؛ روها را تغییرنیبعد از تکمیل اين تصويب و نفرات،  وضعیت اما هنوز تکمیل نشده، من منتظرم  ،و نفرات تصويب شد

 هاشمی عرضاالسالم والمسلمین حجتاالسالم والمسلمین نعیمی و االسالم والمسلمین ربانی، حجتاالن خدمت حجت

شود، حقوق می یتا تعطیلکنند، هاست که به صورت ساعتی کار میتعداد زیادی از نیروها سالکنم که می

سمت قدنبال کردم  اين مسئله را شکل دارند. من چهار سالشود، بیمه آنان مشکل دارد و هزار و يك ماينها پرداخت نمی
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کمی اصالح شد. اين تغییر وضعیت بايد صورت بگیرد، اينها نیروهايی هستند که ما نیاز داريم. چند سال است که به صورت 

 کنند. ساعتی کار می

 در چارت و الحمدهلل علمی ستون فقرات جامعه الزهرا علیهاالسالم هستند که در چارت نبودندهای گروه

انند فردا دگذاريم و آنها نمیمی کنند، ما اين همه کار به دوش آنانعلمی ساعتی کار میهای قرار گرفتند. دبیرهای گروه

 هستند يا نه. در جامعه الزهرا 

 یمهب. بعد از خروج از قانون کار، بحث مسئله خروج از قانون کار، اختیار آن دست ما نبود و ما خارج شدیم

خواستند یم بیمه احداث کنیم با تجربیاتی که داشتند تصويب نشد. برای عزيزانی کهبود که پیشنهاد دادم صندوق  بیکاری

ه جايی ببازنشسته شوند، اداره کار بالهای زيادی به سر ما آورد، االن آقای هاشمی اينجا هستند، چند بار پیگیری کردند. 

ی چهل کنم از اين قصه که راننده جانباز سمی من دارم سکتهداند می و گفتم که خدا به دفتر آقا شکايت کردم رسید که

گويند شما خارج از قانون کار هستید می درصد ما سه عمل دارد، دو ماه معطل است و اداره بیمه نمی پذيرد، از يك طرف

 و از طرف ديگر ما نمی توانیم کاری کنیم. 

با استاندارها،  .برای آن جلسه داشتیم هفته هر سه سال و نیم است که خیابان یاسمن نشینیقصه عقب

را پشت سر گذاشتیم و آخرين مرحله ها شهردار و معاونان شهرداری و غیره جلسه داشیتم و همه خوان اعضای شورا،

ت و پای کار اسگذار ، پیمانکار و سرمايهخواهدمی ن هزینهااین پروژه هزار میلیاردتومفرمانداری گیر داده، 

منتظر ما است و اگر به لطف خداوند متعال اين کار انجام شود، از کارهای مهمی است که پشت اقتصادی جامعه را به 

 کند. از اين قبیل مشکالت وجود داشته و من به خیلی از آنها اشاره نکردم. بندد و محکم میمی حدقابل توجهی

خیال راحت  قتا نسبت یک سال گذشته که بنده استعفا دادم، باواقعا و حقی نکته بعدی شرایط فعلی است،

. به عنايت صاحب خانه و همت شما، همه نهادهايی که مورد نظر کنممی تری جامعه الزهرا علیهاالسالم را ترک

ين امتیاز را اجامعه الزهرا علیهاالسالم  نخبگان اما ،گرفتندمی سال بود که نخبگان جاهای ديگر امتیاز 6بوده، شکل گرفته. 

زشی و پژوهشی تبلیغی، آمو آمار نخبگانکاری کرديم که در جلسه اخیر هیئت امنا تنها نهادی که اداره تاسیس شد . ندنداشت

 را داده بود، جامعه الزهرا علیهاالسالم بود و ما از مدير و کارکنان تقدير کرديم. 

، اداره امالک و مستغالت با همین و بین الملل کوتاه مدت ایرانیهای  دورهاداره نظارت و بازرسی، 

مهم تربیت مدرس که قطعا رکنی از جامعه الزهرا های نیروها و امکانات بدون اضافه کردن، دوره

کند. رشته کار می 20علیهاالسالم است و باید به یک مرکز قطعی و ماندنی تبدیل شود و در بیش از 

نفر پژوهشگر تربیت کرده است، االن جامعه  02جم دو بار فارغ التحصیل داشته، دوره تربیت محقق بیش از دوره تربیت متر
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مجله داخلی است. اين همه قلم زن در  25علمی تخصصی و مجله  4مجله علمی پژوهشی و  4الزهرا علیهاالسالم صاحب 

 جامعه الزهرا علیهاالسالم حضور دارند. 

رود و امیدواریم طبق وعده ای که داده شده، هم مصوبه اصالح می خوبی بودجه بحمد هلل به سمت

يی داشتیم، اهلل مقتداآن زمان که استعفا داديم، طبق جلسه ای که با آيت و هم اینکه آمار جدید ما لحاظ شود.شود 

 اخیرا واريز شد. دفتر آقا يك وعده ای داده بودندالحمدهلل اينکه دهیم و اين وام طول کشید تا می فرمودند که ما يك وامی

 و الحمد هلل واريز شد، استعفای من اگر اين قدر برکت داشته باشد، خیلی خوب است.  

یال شما کنم و خمی کنم برطرف شود. من در شرایط خوبی اینجا را ترکمی مشکالت دیگه هم فکر

 که شروع شده  هیئت امنا بودجه آن را تصويب کرده وهايی عالیتاين آقايانی که مستقر شدند هستند و ف راحت باشد،

احبی دارد که اينجا ص هستنگرانی نداريم، به خاطر توکل به خداوند متعال و باورمان  جای هیچ گونه نگرانی نیست. اصال

 به نام حضرت زهرا علیهاالسالم که دنیا و آخرت، چشم ما به دست مبارک آن حضرت است. 

کنم از همه شما می تقاضا ه این است که یک کارهایی دوست داشتم انجام شود، اما نهایی نشد،آخرین نکت

 انجام شود.  هابه ويژه هیئت امنا و شورای سیاستگذاری که اين کار

هیئت کنم که می را تقاضانیروها تغییر وضعیت  باقی مانده و بحث نفرات نهایی شود،های بحث چارت، بخش

سال در اينجا ساعتی کار کردند، حقشان نیست که  22، نیروهايی که وضعیت نیروها پشتیبانی کندامنا از تغییر 

 ساعتی بمانند. البته تعدادی را دستور دادم و انجام شده و در حال انجام است و بايد کارهای اداری را انجام دهند. 

ه برای منابع پايدار داشتیم، برنام، هفته ای يك جلسه بحث منابع پایدار، کارهای زیادی را شروع کردیم

 شده و بايد  تقويت شود و به جايی برسیم که جامعه الزهرا علیهاالسالم به بودجه دولتی متکی نباشد.  هايی ريزی

برای اجرای فرمان مقام معظم رهبری که به صراحت دستور دادند که در قم برای جامعه الزهرا 

اهلل تعالی  اهلل یزدی رضواننامه ای است که حضرت آیت ،ترریحز این صاعلیهاالسالم رقیب نتراشید. 

و  نویسد که بنده تحقیق کردممی رود و بعد به شورای عالیمی علیه به خدمت مقام معظم رهبری

 پرسیدم، نظر حضرت آقا این است که در قم به غیر از جامعه الزهرا علیهاالسالم مدرسه ای نباشد. 

دوش جامعه الزهرا علیهاالسالم بگذاريد که بايد صد تا مدرس برای شهرهای مختلف کشور و همه  اين را محقق کنید و به

و ود شبرگزار می تربیت مدرسهای دورهزير ساخت ان ايجاد شده  و  در جامعه الزهرا علیهاالسالم . االن تربیت کند جا

خواهد زير نظر یم شود که جامعه الزهرا علیهاالسالمید.  بعضا گفته مبرای تدريس و استادی تربیت کرصدها بانو توان می
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رود جامعه الزهرا علیهاالسالم زیر نظر جای دیگه نمیاین فرمان حضرت آقا است که  ،جای ديگر برود، نه

د، آقا هیئت امنای مستقل را تازه منصوب کردند و اگر بنا بود که جامعه الزهرا علیهاالسالم یو مطمئن باش

 ادغام در جای دیگر شود، هیئت امنای جدید معنا نداشت. 

آخر دعوانا الحمدهلل رب العالمین از همه شما تقاضا دارم که اگر قصوری کرديم، عفو کنید و از دعای خیرخود ما را 

شاءاهلل  کنم، انمی عادت ما هم اين است که اگر توفیق زيارتی داشته باشم، همه دوستان و همکاران را ياد محروم نکنید،

 ما را حالل کنید. 

طبیعتا به لحاظ مدیریت جدید، تردد بنده به جامعه الزهرا علیهاالسالم محدود خواهد شد، به جز 

و هستم و هر جا که نقطه سوالی باشد، پاسخگ اما برای همه کردارم پاسخگو ،مواردی که از من بخواهند

 هستم و متعهدم که وظیفه خود را انجام دهم. 

 دعاگوی شما هستیم و از همه التماس دعا داريم. خواهم. می اگر در استعفا و در مسائل ديگر شما را رنجانديم، معذرت

دانستم هست، اگر نفهمیدم، نخطا ما همه انسانیم و انسان محل سهو و نسیان است، بنده هم کوچکترين هستم و سرتاپای من 

 و اگر غفلتی کردم ان شاءاهلل مشمول دعای شما باشیم و بخشش از بزرگان است و ان شاءاهلل ما را عفو کنید. 

، در جبهه دار خوين عملیاتی بود، ت به عنوان سخن اخر می گويم اس برای رفع خستگی شما اين خاطره در ذهن من مانده

 بعد از عملیات ديدم روی ديوار سنگری نوشته شده بود: 

 اگر بار گران بوديم رفتیم/ اگر نامهربان بوديم رفتیم

 شما با خانمان خود بمانید / که ما بی خانمان بوديم و رفتیم

 والسالم علیکم و رحمه اهلل برکاته.  سالمت و موفق باشید.سرافراز و سربلند و 


