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بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــین 

َ
هللَا َوک

َ
ُه َوالَیْخَشــوَن َاَحــدًا ِال

َ
ُغــوَن ِرســاالِت هللِا َوَیْخَشــون

ّ
ذیــَن ُیَبل

ّ
َال

ِبــاهلِل َحســیباً )احــزاب آیه3۹(
مدت هاســت ذهنــم مشــغول بــود کــه چنــد ســخن مکتــوب بــا بــرادران 
و خواهــران داشــته باشــم تــا تکلیــف و تبلیــغ از ایــن طریــق نیز صـــورت 
گرفتــه و کامــی ازعمــق جــان و از ســر خیر بــرای خــود و بــرای دیگران 
برکاغــذ نقــش بنــدد، بلکــه رضــای حــق و توجــه حجــت حق جلب شــده 

. » ن ُمّتقــ�ی
ْ
 ِلل

ُ
و عاقبتــی بــر اســاس تقــوی را رقــم زنیــم کــه»و العاِقَبــة

ــْم َمــْن َضــلَّ 
ُ
ک ّ ُ ْم ال َی�ن

ُ
ُفَســک

ْ
ــْم َان

ُ
ْیک

َ
ســخن اول: خطــاب بــه خــودم کــه »َعل

ا اْهَتَدْیُتــم« )ســوره مائــده آیــه 1۰5(
َ
ِاذ

وای بــه حالــت  اگــر بــه اصــاح خــودت مشــغول نباشــی، وای بــه حــال 
تــو اگــر همچنــان پــای درگل مانــده بــه آخرخــط رســیده و اندوختــه ای 
نداشــته باشــی،  وای بــه حالــت اگرگرفتــار عناویــن و گرفتــار زر و ســیم 
ــی  ــی گشایش ــر درب می کوب ــه ب ــه هرچ ــده ک ــه ش ــو را چ ــی ، ت باش
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ــت  ــر رؤی ــی ب ــرا راه ــود؟ چ ــوده نمی ش ــرده ای گش ــرا پ ــی؟ چ نمی بین
حقایــق عالــم نــداری؟ چــرا از تکالیــف فاصلــه داری؟ چرا سستـــی و رکود 
زمین گیــرت کــرده اســت؟ چــرا قبــر و قیامــت را در چنــد قدمــی خــود 
ــو ســلب شــده اســت؟ چــرا  نمی بینــی؟ چــرا حــال نمــاز و نیایــش از ت
ســاُن 

ْ
ن

ْ
َهــا ال ــداری؟ »یــا َایُّ ــم را ن ــوالی کری ــی م خضــوع و خشــوع بندگ

ریــِم« )ســوره انفطــار آیــه6( چــرا نعمت هــای بی منتهــای 
َ
ک

ْ
ــَک ال َک  ِبَربِّ ــرَّ

َ
مــا غ

الهــی را نمی بینــی؟ چــرا آن هــا را تبــاه مــی کنــی؟ چــرا شــاکر آفریننــده 
ونعمــت دهنــده ات نیســتی؟ چــرا ســر در الک غفلــت فــرو بــرده و لبــاس 
رعنــای توجیــه در برکــرده و همــه لغزش هــا و خطاهایت و همــه قصورها 
و تقصیرهایــت را بحســاب نمی دانــم و نمی توانــم می گــذاری؟ چــرا مــدام 
درمنافــع غوطــه وری؟ چــرا بــه خــود نمی آیــی و از الک نفــس ســرکش 
خــارج نمی شــوی؟ ، چــرا آییــن مظلــوم حــق را یــاری نمی کنــی؟ چــرا 
عبــرت تاریــخ و سرکشــی های پیشــینیان چــراغ راهــت نمی شــود؟ چــرا 
ــاد  ــرا فری ــی؟ چ ــن را درک نمی کن ــن و محرومی ــت مظلومی اشــک غرب
عدل گســتر نــداری؟ چــرا همــراه قافلــه کربــا نیســتی؟ چــرا بــه خــون 
خفتــگان شــهید را یــاری نمی کنــی؟ مگــر فرامــوش کــرده ای کــه بــه 
همــه ایــن چراهــا بایــد در بــرزخ و در محشــر پاســخ دهی؟ مگــر فراموش 
کــرده ای کــه: طلبــه باشــی و یــا نباشــی انســاِن مکلفــی هســتی کــه باید 
پاســخگوی لحظــه لحظــه عمــر باشــی؟ پیامبــر و کتــاب آســمانی داری، 
ــْم َاْعَهــْد 

َ
عهــد و پیمــان فطــری بــر دیــن مــداری و برعبــادت داری. »َال

نٌ َو َاِن اْعُبــُدو�ن  ــْم َعــُدوٌّ ُمبــ�ی
ُ
ک

َ
ــُه ل

ّ
ــْم یــا َبــ�ن آَدَم َاْن الَتْعُبــُدو الَشــْیطاَن ِان

ُ
ْیک

َ
ِال

هــذا ِ�اٌط ُمْســَتقیٌم« )ســوره یــس آیــه 6۰ و 61( تــو را چــه شــده کــه بــه 
ــا  ــق را ب ــا نمی اندیشــی و صــراط مســتقیم ح ــف طاقت فرس ــن وظای ای
ــه و  ــب اشــتباه گرفت ــر از اغــوا و فری ــا راه هــای پ راه هــای شــیطانی و ب
حتــی آییــن خــدا را براســاس راحتــی و منافعــت تأویــل و تفســیرکرده و 
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همــه چیــز را بــه بــازی گرفتــه ای؟ مگــر نخوانــده ای کتــاب وحــی را که 
گل سرســبد خلقــت و اشــرف و اکمــل خلــق یعنــی خاتــم رســوالن هــم 
ــن را تفســیر  ــد و دی ــن وارد کن ــزی در دی ــد می شــود کــه اگــر چی تهدی
ــاره کــرده و جانــش را خواهیــم گرفــت.  ــه رای نمایــد رگ قلبــش را پ ب
َقَطْعنــا ِمْنــُه 

َ
ــمَّ ل

ُ
نِ ث َیمــ�ی

ْ
نــا ِمْنــُه َبال

ْ
ََخذ

َ
َ قاویــِل ل

ْ
ْینــا َبْعــَض ال

َ
َل َعل ْوَتَقــوَّ

َ
»َول

« )الحاقــه 44 تــا 46( تــو را چــه شــده کــه گرفتــار ماحظه ایــن و آن  نَ َوتــ�ی
ْ
ال

شــده و وظایــف دینــی و انقابیــت را زمیــن گذاشــته ای؟ تــورا چــه شــده 
کــه مــدام بــه عیــوب دیگــران پرداختــه و از نفــس ســرکش و پــراز عیــب 
خــودت غافــل شــده ای؟ تــو را چــه شــده کــه بــه مــدح و تعریــف و بــه 
مراتــب و مناصــب دلبســته و از نمــره و پــاداش خدایــت بازمانــده ای؟ مگر 
تضمینــی از جایــی و از کســی دریافــت نمــوده ای؟ مگــر جایــی و کســی 
را ســراغ داری کــه از محاکمــه و مواخــذه الهــی معــاف شــده باشــد کــه تو 
دومیــن باشــی؟ مگــر زمینــی یــا جائــی کــه ملک خــدا نباشــد پیــدا کرده 
ای؟ مگــر توانــی در خــود یافتــه ی کــه جــان بــه جــان آفریــن ندهــی و 
بــرای همیشــه در دنیــا بمانــی؟ مگــر نــان و آبــی یافتــه ای کــه مالــک آن 
خــدا نباشــد؟ مگــر قــدرت آن راپیــدا کــرده ای کــه عــذاب قبــر و قیامــت 
را از خــود دورکنــی؟ وای بــر تــو، اِی انســان نمایی کــه چــون بهائــم بــه 
خــورد و خــوراک و بــه لــذات چنــد روزه دنیــا دلخوش کــرده و از شــناخت 
ــه  ــازی ک ــو: اِی فیلم ب ــده ای؟ وای و صــد وای برت و درک خــودت بازمان
ــار و  ــی ات راهــِی ن ــا باطــن ظلمان ــه ظاهــر در آورده ام ــان را ب ادای خوب
عــذاب اســت، چــرا بــه خــود رحــم نمی کنــی؟ چــرا بــه خــود نمی آیــی، 
ــور را  ــان ن ــدای داعی ــرا ن ــوی؟ چ ــدار نمی ش ــت بی ــواب غفل ــرا ازخ چ
ــه نصــوح نمی کنــی؟ چــرا  ــرای همیشــه توب نمی شــنوی؟ چــرا یکبــار ب
بــه اینهمــه رأفــت و رحمــت و بــه این همــه مهــر و محبــت خدایت پاســخ 
ــای  ــوزده و زبان ه ــتین های اُت ــول و آس ــای پ ــرا جیب ه ــی؟ چ نمی گوی
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چــرب مقّربــت هســتند؟ چــرا بی نواهــای محــروم و بی زبان هــای 
گرفتــار مطــرودت شــده اند؟ ، چــرا قیمــت بهشــتی خــود را رایــگان و یــا 
بــه میــز و فرصت هــا فروختــه ای؟ چــرا بلــغ بــه بلــع تبدیــل شــده اســت؟ 
ْیــِه َاْجــرًا« )ســوره انعــام آیــه ۹۰( فرامــوش شــده؟ چــرا 

َ
ْم َعل

ُ
ک

ُ
چــرا »ال َاْســأل

همــه چیــز بــه مادیــات گــره خــورده؟ چــرا رزق الیحتســب بــا محاســبه 
رزق، جایگزیــن شــده اند؟ چــرا ُخلــق و خــوی نبــوی و اخــاق اهل بیتــی 
نــا 

َ
ــو ل

ُ
ون

ُ
ــر انســانی بخشــیده؟ چــرا »ک ــه رفتارهــای غی جــای خــود را ب

ــت  ــرای اولیائ ــوائی ب ــیده و رس « بخش ن ــه »ِشــ�ی ــود را ب ــای خ « ج ً
ِزینــا

می آفرینــی؟ وای برتــو: اِی کســی کــه تکیــه برجــای بــزرگان زده ای و از 
ْفــی ِبَتْقــَوی هللا« در 

َ
ــْم َو ن

ُ
بزرگیــت بهره ای نیســت، ای گوینــده »ُاوصیک

جســتجوی تقوایــت بــاش، مبــادا تقــوای ظاهــرت بــر تقــوای باطــن غلبه 
ْینا 

َ
لُهــمَّ اْرَحْمنــا و َُتــْب َعل

ّ
داشــته کــه این چنین اســت. ازخدایــت بتــرس، »َال

حیــم« ــّواُب الرَّ ــَت التَّ
ْ
ــَک َان

َّ
ِان

ــه  ــرادران و خواهــران خاضعان ــدگان و ب ــان و همــه خوانن ازهمــه مخاطب
و ملتمســانه انتظــار دارم بــا دعــای عارفانــه خــود دســتگیر ایــن حقیــر و 

دســتگیر یکدیگــر باشــید.
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خطاب به جوانان عزیز
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ســخن دوم: بــا جوانــان عزیــز و فرزنــدان رشــید امــام  و رهبــری و با همه 
جوانــان اســام بــا هرنــگاه و بــا هرجایــگاه؛ عزیزانــم شــما دریافته ایـــــد 
کــه ارزش هــر انســان بــه میــزان و بــه انــدازه تفکــر و اندیشــه اوســت، 
انســانی کــه اندیشــه اش در انــدازه محسوســات و همیــن دنیاســت، ارزش 
ــا انســانی کــه توانســت  ــی اســت. ام ــای فان ــدازه دنی او هــم درحــد و ان
بــه عقــل و فطــرت خــود توجــه کنــد و نــدای فطــرت را بشــنود و عقــل 
او بــه کمکــش بشــتابد یعنــی از ظرفیــت عقــل بهــره بگیــرد و بــه اینجــا 
برســد کــه جهــان طبیعــت و دنیــای فانــی متکــی بــه غیــر اســت، خالــق 
و آفریننــده ای دارد کــه هیــچ نیــازی در او راه نــدارد و همــه نیازهــا بــه 
ــاز خالــق هســتی اســت و خالــق  او منتهــی می شــود، آن وجــود بــی نی
انســان اســت، او کــه خــّاق عالــم اســت. همــه آفریده هایــش بــا زبــان 
حــال و قــال می گویندکــه او وجــودی حکیــم و عالــم اســت و هیــچ کار 

عبــث و بیهــوده انجــام نمــی دهــد.
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نعمت انسان بودن:

جــوان عزیــز: تــو یکــی از مخلوقــات خــدا هســتی کــه انســان آفریــده 
شــده ای، ایــن خــود از نعمت هــای خــدای بــزرگ اســت کــه از جمــادات، 
از نباتــات و از دیگــر مخلوقــات نیســتیم، بلکــه انســان آفریــده شــده ایم 
ناُهــْم« هســتیم ) ســوره اســرا ءآیــه7۰(، 

ْ
ّضل

َ
و ســرآمد و برتــر موجــودات »ف

انســان آفریــده شــده ایم و مخلــوق »َتبــاَرَک هللا« هســتیم )ســوره مومنــون 
ْمنــا َبــ�ن آَدم« )ســوره  رَّ

َ
آیــه 14(، انســان آفریــده شــده ایم و تکریــم بــه »ک

اســرا آیــه 7۰( هســتیم، انســان آفریــده شــده ایم و بــه منزلــت »ِعْنــد ََملیــٍک 
ُمْقَتــِدْر« )ســوره َقَمرآیــه55( مفتخرهســتیم، انســان آفریــده شــده ایم و بالنده 

ــْم« هســتیم. )ســوره غافرآیــه 64(
ُ
ْحَســَن ُصَوَرک

َ
ا
َ
بــه »ف

جــوان عزیــز: خــّاق عالــم کــه تــو را انســان و بــا اوصــاف و مختصــات 
ویــژه آفریــده، از تــو انتظــار »َاْحَســِن َعَمــْل« دارد. )ســوره ملــک آیــه2(. تــو 
را بــرای آن کــه خلیفــه خــودش باشــی آفریــده اســت. )ســوره بقــره آیــه 3۰( 
تــو را بــرای آنکــه رنــگ خدائــی بــه خــود بگیــری آفریــده اســت. )ســوره 
بقــره آیــه 138( دشــمن اصلــی تــو را بــه تــو نشــان داده و ازپیــروی او برحذر 
داشــته )ســوره یــس آیــه 6۰ (، راه مســتقیم و درســت را بــه تــو معرفــی نموده 
و تــو را دعــوت کــرده تــا از آن راه عــدول نکنــی. )ســوره یــس آیــات 61 و 62 ( 

راه انسان شدن:
ــر  ــان در نظ ــرای انس ــه ب ــد ک ــای بلن ــا و منزلت ه ــن تکریم ه ــه ای هم
گرفتــه شــده بــه شــرطی محقــق می شــود کــه خــود را بشناســیم و قــدر 
ــر این صــورت از پســت ترین موجــودات  ــم، در غی و قیمــت خــود را بدانی

خواهیــم بــود. )ســوره اَْعــراْف آیــه 1۹ ( 
جــوان عزیــز: راهــی کــه خــدای متعــال پیــش پایــت گذاشــته و وظائفــی 
کــه برایــت مشــخص کــرده، بایــد شــاکله وجــودی تــو بشــود تــا کارهای 
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بهشــتی انجــام دهــی و ااِّل شــاکله جهنمــی پیــدا خواهــی کــرد و کارهای 
ناپســند و زشــت شــیوه ات خواهدشــد. )ســوره اســرا آیه 84(

بــرای ایجــاد شــاکله درســت بایــد همــه انتخاب هایــت عقانــی باشــد، 
همــه انتخاب هایــت قرآنــی باشــد، همــه انتخاب هایــت براســاس 
دســتورالعمل اولیــاء الهــی باشــد، انســان بــا انتخاب هــای خــود سرنوشــت 

ــد. )ســوره رعــد آیــه 11( خــود را، خــودش رقــم مــی زن
جــوان عزیــز: امــروز درعصــری قــرار گرفتــه ای کــه بــه برکــت انقــاب 
اســامی، راه هــای نورانــی و راه اســام نــاب به مراتــب بهتــر از گذشــته 
مقابلــت خودنمایــی می کنــد. البتــه دشــمنان قرآنــی هــم برِعــّده و ُعــّده 
خــود افــزوده و بــا زرق و بــرق و بــا تــاش وافــر در مقــام تغییــر مســیر تو 
هســتند و در مقــام آننــد کــه انتخاب هــای شــیطانی تــو را افزایــش دهنــد 
و شــاکله شــیطانی در تــو به وجــود آورنــد ، انتظــاری کــه از جــوان هســت 
آن اســت کــه خــودش آســتین همــت بــاال زده و ســعادت ابــدی را بــرای 
ــد، در این صــورت اســت کــه تــاش مربیــان و دلســوزان  خــود رقــم زن
و کســانی کــه در خانــه و جامعــه پشــتوانه فکــری و عملــی تــو هســتند 

موثّرخواهــد افتــاد وشــما را بــه مقصــد خواهنــد رســاند.

ت: ورت هوشیاری و بص�ی �ض
جــوان عزیــز: بــه هــوش بــاش کــه بازیگــران دینــی، فرقه ســازان و مریــد 
پــروران از تــو پــل نســاخته تــا بــه مقاصــد شوم شــان برســند. بــه هــوش 
بــاش کــه بازیگــران عرصــه سیاســت تــو را ابــزار به قــدرت رســیدن خود 
قــرار ندهنــد. بــه هــوش بــاش کــه ســوغات بیگانــه، خــوراک فکــری و 
ذهنــی تــو نشــود. بــه هــوش بــاش کــه الگویــت جــز معرفی شــده های 
م �ن َرســُوِل هللِا ُاْســَوٌة َحَســَنة«  )ســوره 

ُ
ک

َ
َقْد کاَن ل

َ
وحی آســمانی نباشــد. »ل

احــزاب آیــه 21(
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آن کســی کــه در مقــام ُحســن عاقبــت اســت، اُســوه و الگوئــی جــز پیامبر 
ــاء آن هــا و راهــی جــز راه آن هــا انتخــاب  ــران و اَوصی خــدا و جــز پیامب

نخواهدکــرد. )ســوره ُمْمَتَحنــه آیــه 4 و6 (
بــه هــوش بــاش کــه از شــعائر دیــن دور نشــوی کــه بــا شــعائر زندگــی 

کــردن رمــز رســتگاری اســت. )ســوره حــج آیــه 32(
بــه هــوش بــاش در جمعــه و جماعــات باشــی کــه فــاح و رســتگاری و 
خیــر و ســعادت بــه تعبیــر قــرآن در جمعــه و جماعــت اســت )ســوره ُجْمَعــه 
آیــه۹و1۰( درآیــه ۹، خیــر و ســعادت و در آیــه 1۰ فــاح و رســتگاری بــه 

جمعــه و جماعــت گــره خــورده اســت. 
بــه هــوش بــاش دســت تــو را از رشــته والیــت قطــع نکننــد کــه قطــع از 
رشــته والیــت همــان و ســقوط ابــدی هــم همــان. بــه هــوش باش ســره 
ــه  از ناســره شــناخته شــود، ناصــح از ناصح نمــا تشــخیص داده شــود . ب

هــوش بــاش تــو را ابــزار تخریــب والیــان ناصــح قرارندهنــد.
فرزنــد عزیــزم؛ شــما بــه خوبــی دانســته ای کــه تخریــب بــا ابزارهــای بــه 
ظاهــر زیبــا و بــه ظاهــر خــوش رنــگ و لعــاب، شــخصّیتی ماننــد امیــر 
مؤمنــان علیه الســام را هــم بــه جائــی می رســاند کــه یــاری جــز چــاه 
برایــش نمــی مانــد. جــوان عزیــز : بــه هــوش بــاش کــه همــه انــرژی 
و همــه تــوان جوانــی تــو جهــت علــم و تزکیــه خــودت و جهــت ارتقــاء 
جامعــه وحیانــی هزینــه شــود؛ خــدای نخواســته خــرج دنیاطلبــان طّمــاع 
ــزار تفرقــه والئیــان نشــوی.  ــه هــوش بــاش کــه هیــچ گاه اب نشــوی. ب
بــه هــوش بــاش کــه شــنیده هایت بــه یقیــن تبدیــل شــود. هــر آن چــه 
ــات  ــی واقعی ــس در پ ــع باشــد. پ می شــنوی ممکــن اســت خــاف واق

بــاش نــه مســموعات و شــایعات.
بــه هــوش بــاش کــه تــو را در دام احــزاب و گروه هــا و جناح هــای بازیگــر 
نیاندازنــد. در اســام عزیــز همــه حزب هــا و جناح هــا و طیف هــا در یــک 
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طیــف و حــزب قــرار گرفتــه و آن حــزب اهلل راســتین و والیتمــدار صــادق 
ــه در ســوره  ــان شــده از جمل ــرای آن در قــرآن نشــانه هایی بی اســت و ب
ُمجاِدلَــه آیــه 22 کــه رســتگاری مومــن فقــط درســایه محبــت و رشــته 

والیــی و الهــی معرفــی شــده اســت.
جــوان عزیــز: مراقــب بــاش تــو زمامــدار آینــده ایــن کشــور و ایــن انقاب 
هســتی؛ انقابــی کــه چهــل ســال  بــه چیــزی جــز حاکمیــت دین خــدا و 
حاکمیــت ارزش هــای الهــی نیندیشــیده و مــن و تــو بــرای همیــن هــدف 
در صحنــه انقــاب هســتیم، نــه بــرای بــه نــان و آب رســاندن کســانی 
کــه ســر غــارت بیت المــال و ســپردن انقــاب بــه بیگانــه متأســفانه دعــوا 

دارند.

ورت پایداری:  راه دشوار و �ض
البتــه کــه در صحنــه انقــاب بــا ایــن اهــداف نورانــی بــودن کاری بــس 
دشواراســت و جهــاد طاقت فرســا مــی طلبــد، البتــه کــه بســیاری از افــراد 
هســتند کــه تــاب  تحمــل دین مــداری و والیتمــداری را ندارنــد. البتــه که 
در ایــن عرصــه ســخت، بزرگانــی هــم هســتند کــه نیمــه راه می ماننــد 
ــداری و  ــر راه دین م ــود و اگ ــن ب ــر از ای ــر غی ــد. اگ ــا ســقوط می کنن و ی
والیتمــداری آســان بــود، بعــد از وجــود نازنیــن پیامبرخاتــم )ص( همــه 
ــد و  ــنیده اید و خوانده ای ــا ش ــز؛ حتم ــان عزی ــد. جوان ــزش نمی کردن ری
می دانیــد کــه بعــد از پیامبــر پــای والیــت نبــوی و والیتمــداری علــوی ، 

گاهــی گفتــه شــده کمتــر از عــدد انگشــتان یــک دســت ماندنــد. 
تاریــخ، چــراغ راه ماســت، مایــه عبــرت ماســت. نبایــد اجــازه داد تاریــخ 
ســیاه تکــرار شــود. البتــه کــه اگــر کســانی بخواهنــد در ایــن راه نورانــی 
مقــاوم باشــند، بایــد ابوذرگونــه تازیانــه خــورده و در تبعیــدگاه و درغربــت 
جــان دهنــد. البتــه کــه بــرای مقاومــت در ایــن راه نورانــی، مظلومیــت 
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شــهید بهشــتی ها و ترورشــدن را بایــد بــه جــان خریــد، انــواع تهمت هــا و 
بی مهری هــا را بایــد تحمــل کــرد و حتــی بی مهــری دوســتان انقابــی 
کــه دچــار تحلیــل اشــتباه می شــوند را بایــد تحمل کــرد. دوســتان انقابی 
ــد و یــا مســامحه در وظائــف را برحضــور  کــه بــه ســکوت روی می آورن
جهــادی ترجیــح می دهنــد را بایــد تحمــل کــرد. دوســتان انقابــی کــه 
ــا نگــران بعضــی ازجهت گیری هــای  ــر انقابــی بودنشــان می بالیــم اّم ب
احیانــا ضعیــف هســتیم کــه خواســته یــا ناخواســته گرفتــار آن می شــوند. 
ایــن دســت از دوســتان انقابــی بایــد خیلــی مراقــب باشــند. راه، پرپیــچ 
و خــم اســت، انتخاب هــا همیشــه آســان و روان نیســت، انتظــاری کــه 
از دوســتان هســت آن اســت کــه وقتــی حــق را در والیــت و در رشــته 
والیــی یافتنــد، نامهربانــی بــا رشــته حــق نداشــته باشــند و هــر آنچــه از 
رفتــار و مواضــع او مشــاهده می کننــد گرچــه با ســایق خودشــان ســازگار 
نباشــد، تقویــت آن رفتارهــا و مواضــع را وظیفــه خــود بدانند، اما متاســفانه 
گاهــی این چنیــن نبــوده و جریــان حــق در طــول تاریــخ از همیــن زاویــه 
ضربه هــا خــورده و آســیب های فراوانــی را مشــاهده کــرده اســت. حــق 
زمانــی جبهــه برتــر و جریــان حاکــم می شــود کــه طرفــداران آن، منافــع 
ــا  ــه دیدگاه ه ــا باشــد هم ــر بن ــد و اال اگ ــی کنن و ســایق خــود را قربان
وهمــه ســایق، عملــی شــود و همــه انتظــار داشــته باشــند کــه بــه گفته 
و بــه فکــر و نظــر آن هــا عمــل شــود، هرگــز امــکان حکومــت حــق و 
ــی  ــت. حت ــد داش ــود نخواه ــدار وج ــه حق م ــکل دهی جامع ــکان ش ام
ــه  ــم این گون ــور ه ــادی دنیامح ــای م ــل و جریان ه ــای باط حکومت ه
نیســت کــه بــه نظــر و ســایق همــه طرفــداران عمــل شــود. جمعــی 

ظالمانــه حقــوق دیگــران را پایمــال کــرده و حکومــت می کننــد.
ــه  ــان حق محــور و عدالت گســتر و عقبی نگــر ممکــن اســت ب ــا جری ام
همــه ســایق و دیدگاه هــا عمــل نکنــد ولــی کرامــت انســانی همــگان و 
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رســاندن جامعــه بــه اوج تعالــی مــادی و معنوی اولویت اوســت و ســتم بر 
هیــچ انســانی را روا ندانســته و موافــق و مخالــف را دارای حقوق اجتماعی 
و انســانی دانســته و بــرای احقــاق حقــوق همــگان تــاش می کنــد. ایــن 
دیــن خداســت و ایــن رشــته والیــت اســت کــه از آن ســخن می گوییــم. 
اگــر همــگان بــا ایــن رشــته والیــی همــکاری صمیمــی داشــته باشــند 
و هرکــس در پــی منافــع خــود نباشــد، حتمــا جامعــه ای شــکل خواهــد 

گرفــت کــه آســایش و آرامــش همگانــی را تأمیــن خواهــد کــرد.
ــی و  ــی و ایمان ــاش علم ــه ت ــم ک ــان می گوی ــا اطمین ــز: ب ــوان عزی ج
اخاقــی تــو در ســایه انقــاب اســامی و زیــر پرچــم والیــت فقیــه و 
ــک  ــجود مائ ــه مس ــاخت ک ــد س ــانی خواه ــو انس ــی، از ت ــته والئ رش
ــته هایت  ــارات و خواس ــه انتظ ــی ب ــور کن ــواردی تص ــر در م ــی. اگ باش
توجــه نشــده امــا خضــوع داشــته و نامهربانــی بــا رشــته والیــت از تــو 
مشــاهده نشــود، آزمــون و امتحان پیروزمندانه ای را پشــت سرگذاشــته ای. 
ــا و  ــا طعنه ه ــر ب ــردی، اگ ــوی و صبرک ــه ش ــختی ها مواج ــا س ــر ب اگ
ســرزنش های نابخــردان روبــرو شــدی و مقاومــت کــردی و اگــر  واگــر  
ــوان  ــی و ج ــوان اهل بیت ــی و ج ــوان قرآن ــورت ج ــن ص ــر...  در ای واگ
موفقــی خواهــی بــود. درحاکمیــت والئــی منفعــت حاکــم ماک نیســت. 
حاکــم، خادمــی بــرای جامعــه بیــش نیســت. آنچــه مهــم اســت اصــاح 
ــه  ــود علی ــام خ ــام در قی ــام حسین علیه الس ــه ام ــی ک ــه، اصاح جامع
ــن  ــة َجــّدی« و ای صــالح �ن ُامَّ ِ

ْ
 ال

َّ
ــرد »ِاْن ُاریــُد ِال ــان ک ــا بی طاغوت ه

وظیفــه همگانــی اســت.
ــه انقــاب  ــم ازحضــور در صحن ــه می کن ــاز هــم توصی ــز: ب جــوان عزی
ــجد و از  ــا و مس ــات و از مص ــه و جماع ــودن و از جمع ــی ب و از انقاب
امــام و شــهدا و ازمســیر والئــی فاصلــه نگیرکــه امــروز همــه رســتگاری 
ــت و  ــن راه اس ــت در همی ــش و خلق ــان آفرین ــه آرم ــعادت و هم و س
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بــس. دور شــدن ازایــن راه نورانــی ریــزش اســت، در دام شــیاطین افتادن 
اســت.

من آنچه شرط باغ است باتومی گویم
                       خواه ازسخنم پند گیروخواه مال

مکری از مکرها:
ــواع توانایی هــا  ــی و سرشــار از ان ــرژی جوان ــز: توسرشــار از ان جــوان عزی
هســتی. ایــن انــرژی جوانــی و ایــن توانمندی هــا نبایــد خــرج هواپرســتی 
و خــرج کســانی شــود کــه تــو را بــرای رســیدن بــه مقاصد شیطانی شــان 
انتخــاب کــرده و ظرفیت هــای نورانــی تــو را خــرج رســیدن بــه مقاصــد 
شــیطانی خــود می کننــد. شــعار زیبــای جوان پســند ســر داده و از جمــع 
ــای  ــای سیاســی و در بانده ــس و در طیف ه ــل و مجل ــان در محاف جوان
نردبانــی بــرای پســت ها و مقامــات اســتفاده ابــزاری کــرده و هیــچ نفعــی 
عائــد جــوان پــر شــور و فعــال نمی شــود. دســته دســته کــردن و متفــرق 
نمــودن جوانــان و هرگــروه را دنبــال یــک طیــف راه انداختــن و هرچنــد 
نفــر از جوانــان را جــزء یــک گروه و بانــد قــراردادن، از مکرها و نقشــه های 
شــیطانی اســت. تــا ایــن ظرفیــت عظیــم بــه هــم پیوســته نشــود و یــک 
ــی در  ــا ســیر والئ ــرد ت ــذار شــکل نگی ــزرگ و اثرگ ــروه متشــکل و ب گ
حرکــت نورانــی انقــاب کم رهــرو باشــد و یــاران والیــت بــه جمعیت هــا 
وگروه هــای کوچــک، هــر چنــد بــا نــام والیتمــداری تبدیــل شــود و بــه 
گونــه ای بشــود کــه هــرگاه فراخوانــی از رشــته والیــت صــورت گرفــت، 
جوانــان آنقــدر متفــرق باشــند کــه لبیک گوئــِی بــه موقــع صــورت نگرفته 
و تردیدافکنــی آنقــدر فــراوان باشــد کــه امــکان تصمیم گیــری ســریع و 
بجــا ازجــوان ســلب شــود، شــما جــوان عزیزحتمــا بــا اینجانب هــم عقیده 
هســتید کــه وقتــی دل در گــرو یــک جمع قــرار گرفــت و دل ســپردگی به 
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یــک گــروه شــکل گرفــت، بیشــتِر تــوان و انــرژی و هزینــه همــان جمــع 
و همــان گــروه خواهــد شــد، لــذا بایــد از اول هیــچ دل ســپردگی و هیــچ 
گرایشــی جــز دل ســپردگی و گرایــش بــه حــق صــورت نگیــرد. شــما بــه 
خوبــی دریافته ایــد کــه حقــی جــز رشــته والیــت نبــوی و والیــت علــوی 
ــا  ــا و تنه ــروز تنه ــدارد، ام ــود ن ــه وج ــت فقی ــدوی و والی ــت مه و والی
والیــت فقیــه اســت کــه مســیر ســعادت و ســیر تکاملــی را پیــش پــای 
ــب  ــراِد حق طل ــزاب و اف ــور و اح ــای حق مح ــذارد. گروه ه ــان می گ انس
ــال آن  ــن و امث ــدار و تشــکل های مؤم ــن م ــای دی ــا و هیئت ه و جمع ه
ــرام و  ــود م ــرای خ ــد ب ــت گرفته ان ــته والی ــود را از رش ــت خ ــه حقانی ک
مســلک تعریــف نمی کننــد. هــر جمــع و گروهــی کــه طرفــداران خــود 
را بــه مســلک تعریــف شــده خــود دعــوت کــرد، دام شــیطان و میــدان 
تفرقــه اســت، چــرا کــه گروه هــای والئــی بــه هیــچ عهــدی جــز عهــد 
بــا والیــت دل ســپرده نشــدند و جامعــه را فقــط و فقــط بــه والیتمــداری 

دعــوت کــرده و هرچــه غیــرآن را باطــل می داننــد.
ر ِْمــَن 
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ــید اســام؛ »َال ــدان رش ــز و فرزن ــان عزی جوان

ْق« هیــچ خطــری بــه میــزان تفــرُّق و گــروه گــروه شــدن، جامعــه  َفــرُّ التَّ
را تهدیــد نمــی کنــد. هیــچ خطــری بــه میــزان تفــرُّق ســّد راه نمی شــود. 
هیــچ خطــری بــه میــزان تفــرُّق، بصیــرت و حضــور بــه موقــع را کاهــش 
نمی دهــد. هیــچ ســاحی از دشــمن بــه میــزان ســاح تفرقــه کارســاز 

نخواهدبــود.

قلب حرم الیه است:
الُتْســِکْن 

َ
ــُب َحــَرُم هللا ف

ْ
َقل

ْ
ــه »َال ــد ک ــو آموخته ان ــه ت ــزم؛ ب ــوان عزی ج

َ هللا« )بِحاُرااَلنـْـوار،ج 7۰، صفحــه 25( از امــام صادق علیه الســام  ْ ــ�ی
َ
َحــَرَم هللِا غ

اســت کــه فرمــود: »در دلــی کــه یــک ظــرف اســت و یــک محتوا بیشــتر 
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ــو،  ــب ت ــه قل ــرا ک ــده چ ــرار ن ــت اهلل  ق ــی جــز والی ــرد، محتوائ نمی گی
دل و درون تــو حریــم کبریائــی اســت«. درایــن حــرم و حریــم نورانــی، 
ــد، راه یافتــن ظلمت زده هــای  ــدا کنن ــد راه پی نامحرمــان ظلمــت زده نبای
دنیائــی در دل همــان و انحــراف و هاکــت هــم همــان. پــس مهم تریــن 
توصیــه ایــن طلبــه حقیــر بــه شــما جــوان عزیــز آن اســت کــه مراقــب 
دل دادگی هــای خــودت بــاش. مراقــب بــاش چــه کســانی  چــه 
جمع هایــی وچــه کتاب هایــی رفیــق راهــت هســتند. مراقــب بــاش تنهــا 
دوســت تــو خــدای متعــال و تنهــا رفیــق تــو پیامبــر و اهل بیــت او و تنهــا 

کتــاب تــو قــرآن باشــد. 
مراقــب بــاش تنهــا و تنهــا، انــس تــو بــا ایــن مجموعــه باشــد تــا تنهــا 
دســتگیرت و تنهــا یــاران تــو همیــن مجموعــه باشــند کــه وعــده صــادق 
ــا خــدای تبــارک و تعالــی،  پــروردگار آن اســت کــه دل هــای مأنــوس ب
دل هــای آرامنــد و هماننــد کشــتی آرام بــه ســاحل نجــات خواهند رســید. 

ُقلــُوْب«
ْ
نُ ال ــِرهللِا َتْطَمــ�ئِ

ْ
»َاالِبِذک
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خطاب به والدین گرامی
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ــا والدیــن و پــدر و مادرهاســت . عزیزانــم شــما متولــی  ســخن ســوم: ب
جامعــه کوچکــی بــه نــام خانــواده هســتید. خانــواده جامعــه ای اســت کــه 
ــی باشــد. آســمانی  ــد زمین ــد آســمانی باشــد و هــم می توان هــم می توان
بــودن و زمینــی بــودن را والدیــن رقــم می زننــد، بعضــی از پدرهــا و مادرها 
در اثــر عوامــل تخریبــی جامعــه، اراده خــود را از دســت می دهنــد و خانوده 
را رهــا می کننــد و گاهــی آن چنــان یــأس بــر آن هــا حاکــم می شــود کــه 

گویــا اصــا تکلیفــی ندارند!!

خانه و خانواده سازنده:
نبایــد غافــل بــود، کــه فرزنــد، محصــول خانــه وخانــوده اســت، همانگونه 
کــه گنــدم، محصــول ریشــه و ســاقه اســت. فرزنــد از پــدر و مــادر روئیــده 
می شــود. قطعــا پــدر و مـــــادر صالــح و خانــه صالــح بــر شــکل گیری 
شــخصیت فرزنــد، نقــش عمیــق دارد، قطعــا خانــه ای کــه شــعائر دیــن 
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وارزش هــای اخاقــی در آن زنــده و پویا باشــــد و پایبندی به دســتورات و 
احــکام الهــی پررنــگ باشــد، فرزنــدی متفــاوت در آن خانــه شــکل خواهد 
ــه می دهــد.  ــل جامع ــاب تحوی ــد ناب ــت. بی تفاوتی هاســت کــه فرزن گرف
درســت اســت کــه در جامعــه عوامــل تخریبــی زیاد اســت، درســت اســت 
ــه  ــا راه یافت ــا و عمــق خانه ه ــه درون جیب ه ــای شــیطانی ب ــه ابزاره ک
امــا فرزنــد مــن و شــما مثــل همــه انســان ها از ابــزار مســتحکم درونــی 
برخــوردار اســت کــه اگــرآن زنــده و پویــا باشــد، بــر همــه ابزارهــای فتنــه 
غلبــه دارد. ابــزار درونــی فرزنــدان، فطــرت پــاک آن هاســت. ابــزار درونــی، 
عقــل ســلیم آن هاســت کــه بایــد هــر دو پــرورش داده شــود همان گونــه 
کــه کارانبیــــــــاء الهـــــی بــرای رشــد جامعه بــزرگ انســانی، پرورش 
عقــل و فطــرت اســت، کار والدین هــم در جامعــه کوچک خانــه و خانواده، 
ــدی  ــه بهره من ــه ک ــت. همان گون ــودک اس ــرت ک ــل و فط ــرورش عق پ
ــوند و راه  ــد می ش ــی بهره من ــت، بعض ــاوت اس ــاء متف ــان ها از انبی انس
آســمانی را می پیماینــد و بعضــی محــروم مانــده و زمینــی می ماننــد، خانه 
و خانــواده هــم همیــن اســت. امــا ســؤال آن اســت کــه آیــا انبیــاء وقتی با 
انســان های نــا اهــل مواجــه می شــدند، از رســالت نبــوی خــود و از تربیــت 
ــز،  ــد؟ هرگ ــار می گذارن ــی را کن ــاش تربیت ــیده و ت ــان ها دست کش انس
نــه تنهــا کنــار نمی گذارنــد بلکــه جهــاد تربیتــی پیشــه می کننــد، خــود 
را قربانــی می کننــد، انــواع ســختی ها و نامایمــات را تحمــل می کننــد، 

جــان و مــال و هســتی خــود را فــدای تربیــت انســان ها می کننــد. 

وظیفه اصیل والدین:
والدیــن فقــط متولــی خــوراک و پوشــاک کــودک نیســتند، متولــی فکــر و 
ذهــن او هــم هســتند. بلکه خــوراک فکــری و ذهنــی و عقلــی او را تأمین 
کــردن اولویــت دارد. ممکــن اســت در مــواردی نتیجــه عکــس گرفتــه 
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شــود و احیانــا فرزنــدی بــه دالئــل مختلــف ناخلــف و ناصالح باشــد که در 
این صــورت اگــر والدیــن ســعی و تــاش وافــر خــود را انجــام داده باشــند 
ــت  ــد دریاف ــود را از خداون ــاش خ ــاداش ت ــه پ ــوند بلک ــذه نمی ش مؤاخ
خواهنــد کــرد، لــذا نبایــد بــه خاطــر تاش هــای وافــر شــیطانی، از تاش 
مــا کاســته شــود. خانــه بایــد برنامــه مســتمر قرآنــی داشــته باشــد. تاوت 
قــرآن، دعــا، نمــاز، انــس بــا مســجد و جماعــت، برنامــه جــدی خانــه باید 
ــاب  ــد. کت ــد مــوج بزن ــه بای باشــد. مهــرورزی و صفــا و صداقــت در خان
ــور  ــودک به ط ــای ک ــردن آگاهی ه ــی و باالب ــرورش علم ــه و پ و مطالع
ی  ّ َ ــ�ب

َ
 َو ت

ّ
صحیــح و ســالم، جــزء برنامــه منظــم خانــه بایــد باشــد. تــَول

یعنــی معرفــی دوســتان و دشــمنان بــرای کــودک در عمل و در بیــان الزم 
و ضــروری اســت. آگاهــی کــودک و نوجــوان از واجبــات و محرمــات دینی 
را بایــد جــزء برنامه هــای ثابــت خانــه قــرار داد. درســت اســت کــه همــه 
وظائــف متوجــه خانــه و والدیــن نیســت و مدرســه و مســجد هــم وظائفی 
دارنــد، امــا شــکل گیری اولیــه کــودک در خانــه اســت. لقمــه حالــی کــه 
پــدر بــه خانــه مــی آورد، تقیــد عملی کــه والدیــن درخانــه دارنــد، خلقیات 
و رفتــاری کــه درخانــه حاکــم اســت و پای بنــدی جــدی و اعتقــادی کــه 
والدیــن بــه احــکام الهــی دارنــد، ازکــودک، جوانی مســتعد خواهد ســاخت 
کــه دارای فنداســیون و پایــه قــوی و مســتحکم بــرای دریافــت حقایــق 
بــوده و روبناهــای ایمانــی بعــدی را بــا اقبــال بیشــتری اخــذ خواهــد کــرد 
و تخریب هــای اجتماعــی و فکــری، چنــدان آســیب زا نخواهــد بــود و در 
آن شــرایط اســت کــه گرایــش مســجدی در فرزنــد قــوت دارد. تمایــل به 
مراکــز عبــادی و دینــی در وجــودش پررنــگ اســت و مربیــان آموزشــی 
ــارور شــدن  ــری در ب ــان موث ــد نقش آفرین در مدرســه و مســجد می توانن
جــوان داشــته باشــند. کوتــاه ســخن آن کــه: پــدر و مادرگرامــی؛ بــدان تــو 
صاحــب نقشــی ســازنده و عمیــق هســتی. مراقــب نقش آفرینــی خــود 
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درشــکل دهی و شــکل گیری جامعــه توحیــدی بــاش. اگرکوتاهــی 
صــورت گیــرد یــک پایــه و ســتون اصلــی در جامعــه سســت اســت و روند 
جامعــه بــه ســوی آرمان هــای بهشــتی ُکنــد خواهــد بــود و اگــر مقصــر 
باشــیم بایــد منتظــر مؤاخــذه و عذاب هــای موعــود بــود. وعــده پــروردگار 
بــرای جامعــه مومــن و متقــی نــزول بــرکات اســت. )ســوره اَْعــراف آیــه ۹6( و 
وعیــد الهــی بــرای جامعــه سســت بنیان عــذاب دردنــاک و معــاش ضنک 

اســت. )ســوره طــه آیــه 124(
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خطاب به متولیان محترم مساجد
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ــی کــه  ــا عزیزان ــان مســاجد. ب ــا متولی ســخن چهــارم: ســخنی اســت ب
خداونــد متعــال، توفیــق بلنــدی بــه آن هــا عطــا کــرده و آن هــا را الیــق 
دانســته کــه نقش آفریــن در خانه اش باشــند. نقشــی کــه ویــژه پیامبرالهی 
ــرت  ــی حض ــزرگ اله ــه 125. پیامبرب ــره آی ــه بق ــوره مبارک ــت درس اس
ابراهیــم و فرزنــدش، حضــرت اســماعیل را مــدال افتخار بخشــیده و آن ها 
را مأمــور کــرده کــه خانــه خــدا را بــرای اهــل ایمــان، پاکیــزه و طاهــر 
کــرده و مهیــا نگه دارنــد. دســت اندرکاران مســاجد بداننــد: هریــک در هــر 
جایگاهــی کــه هســتند و هــرکاری کــه بــرای مســجد انجــام می دهنــد 

مــدال افتخــاری اســت کــه عــزت دنیــا وآخــرت آن هاســت.

وظایف متولیان مساجد و مسجد تراز اسالم:
اّواًل: بداننــد ایــن خانــه، خانــه خداســت و خانــه خودشــان نیســت. بایــد 
بــرای عبــادت و پــرورش بنــدگان خــدا مهیــا نگه داشــته شــود.باید هــر 
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ــادی و  ــاط عب ــه ارتب ــد در آن خان ــن بخواهن ــک از مؤمنی ــر ی ــان، ه زم
تربیتــی بــا خــدای متعــال برقــرار کننــد، زمینــه فراهم باشــد. باید وســایل 

آســایش و آرامــش مومنیــن درآن خانــه فراهــم باشــد. 
ثانیــاً: مؤمنیــن، مهمانــان خــدای متعــال هســتند. مهمــان بــرای 
ــات را  ــه امکان ــه هم ــت. صاحب خان ــرم اس ــز و محت ــه، عزی صاحب خان
درحــّد میســور و مقــدور بــرای آســایش مهمــان فراهــم می کنــد. متولیان 
ــاده  ــان آم ــرای مهم ــود را ب ــه خ ــه خان ــه ک ــد همان گون ــاجد بای مس
می کننــد تــا نــزد مهمــان شــرمنده نشــوند، مســجد وخانــه خــدا را مهیــا 
ــد می شــود  ــه مســجد، مهمــان خداون ــا ورود ب ــی کــه ب ــا مؤمن ــد ت کنن

ــت.  ــرده اس ــم ک ــه او را تکری ــه صاحب خان ــد ک ــس کن ح
ثالثــاً: مســجد، خانــه عبــادت و خانــه تربیــت اســت. همان گونه که مســجد 
بایــد مهیــا بــرای عبــادت باشــد، بایــد مهیــا بــرای تربیت هــم باشــد. الزم 
اســت برنامه هــای تربیتــی ویــژه توســط متولیــان مســجد تــدارک دیــده 
ــوی باشــد.  ــی و معن ــی و ایمان ــا فضــای مســجد، فضــای اخاق شــود ت
نظافــت در همــه مســجد و متعلقــات آن مشــهود باشــد. برخــورد و رفتــار 
ــه و  ــورد کرامت گون ــوند، برخ ــجد می ش ــانی که وارد مس ــه کس ــا هم ب
محترمانــه باشــد. بــه دیدگاه هــای اصحــاب مســجد و نمازگــزاران احتــرام 
گذاشــته شــود. بــه ســؤاالت و ابهام هــای مــردم درچهارچــوب مســجد و 
پیرامــون دیــن پاســخ گفتــه شــود. کاس هــای آموزشــی و معرفتــی وجود 
داشــته باشــد. فضــای شــاد پــر نشــاط بــرای مســجد تــدارک دیــده شــود. 
امــام جماعــت به عنــوان امــام طبیعــی مســجد تکریــم شــده و یاری شــود 
تــا برنامه هــای تربیتــی پرجاذبــه و متنــوع تــدارک ببینــد. درمســجد فضای 
همدلــی، وحــدت و انــس و الفــت حاکــم باشــد. ضمــن این کــه هــر یــک 
ــد  یاری گــر یکدیگــر در انجــام وظایــف  وظایــف خــود را انجــام می دهن
باشــند، تــا آن جــا کــه ممکــن اســت در همــه ســاعات نمــاز درب مســجد 
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ــل  ــر دلی ــه ه ــاعات ب ــه س ــر در هم ــد. اگ ــاز باش ــزاران ب ــه روی نمازگ ب
امکان پذیــر نیســت حتمــا در یکــی دو ســاعت اول وقــت )صبــح و ظهــر و 
شــب( درب مســاجد بــاز باشــد. به ویــژه بــرای نمــاز صبــح کــه متأســفانه 
اکثــر قریــب بــه اتفــاق مســاجد، صبح هــا بســته هســتند و نمازگــزار اعــم 
از مســافر و غیرمســافر، حیــران و ســرگردان، جایــی بــرای اقامــه نمــاز پیدا 
نمی کنــد. جــوان و نوجــوان در مســجد تکریــم شــود. اجــازه نقش آفرینــی 
بــه آن هــا داده شــود. مســجد یکــی از مراکــزی اســت که تمریــن مدیریت 
در آن صــورت می گیــرد. مدیــران آینــده جامعــه در مســاجد بــا مدیریــت 
ــور  ــاجد، حض ــان مس ــوند. متولی ــنا می ش ــًا آش ــاً و َعَم ــامی ِعلم اس
ــه هــای دیگــر  ــن در برنام مســتمر در نمــاز جماعــت مســجد و همچنی
داشــته باشــند، مســجد بــه کانــون رفــع مشــکات محلــه تبدیــل شــود. 
محلــی بــرای رســیدگی بــه فقــرا و نیازمنــدان باشــد. مدیــران بــه مســجد 
دعــوت شــوند و دغدغه هــا و مشــکات بــه آن هــا منتقــل شــود و در یــک 
کام، مســجد تکیه گاهــی جامــع بــرای همــگان باشــد. انتظــار از مســاجد 
همــان اســت کــه در صــدر اســام عمــا وجــود داشــت. مســجد در صــدر 
اســام، هــم کانــون عبــادت، هــم سیاســت، هــم علــم و دانــش و هــم 
کانــون قوام بخشــی بــه خانــه و جامعــه بــود. متأســفانه مســاجد مــا در اوج 
مظلومیــت قــرار دارنــد ولــی می تــوان ایــن مــکان پــرورش مذهبــی را در 
اوج عــزت و نقش آفرینــی قــرارداد. اگــر ائمــه محتــرم جماعــت و هیئــت 
امنــاء و خــدام و متولیــان حکومتــی مســجد یعنــی اوقــاف و امــور خیریــه 
و همچنیــن اهالــی محلــه بــا نــگاه واحــد و جهت گیــری درســت و اقــدام 
هماهنــگ و بایســته، دســت به دســت هم بدهنــد، حتما مســجدی پرتوان 
و پــر اثــر شــکل خواهنــد داد، همان گونــه کــه نمونه هایــی از ایــن دســت 
درکشــور داریــم کــه قبــل از انقــاب و دوران انقــاب تــا امــروز نقش های 

معتنابهــی آفریــده و آثــار و بــرکات فــوق العــاده ای داشــته و دارنــد.
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خطاب به فرهنگیان و معلمین ارزشمند
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ــن و  ــان و معلمی ــا مربی ــدارس؛ ب ــا م ــت ب ــخنی اس ــم: س ــخن پنج س
یِهــْم 

ّ
اســاتیدی کــه عهــده دار رســالت انبیــاء هســتند. رســالت انبیــاء »ُیَزک

َمــة« اســت. مربــی و معلــم و اســتاد در مدرســه 
ْ
ِحک

ْ
ِکتــاَب َو ال

ْ
ُمُهــُم ال

ِّ
َو ُیَعل

و در دانشــگاه، پرورش دهنــده و علــم آمــوز انســان در ســنینی اســت کــه 
بیشــترین تهّیــأ وآمادگی برای رشــد علمــی و تربیتــی وجــود دارد. بهترین 
ایــام عمــر و بهتریــن ســرمایه های انســانی دراختیــار ایــن جمــع قــراردارد.

نقش معلم:
اگــر انســان مقــام خلیفــة الهــی دارد، اگــر انســان تــاج کرامت الهی برســر 
ــک« )ســوره اِنِْشــقاق  ــَک کاِدٌح ِال َربِّ

َّ
ســان ِان

ْ
ن ِ

ْ
َهــا ال دارد، اگرانســان ســیر»یا َایُّ

ــن  ــه همی ــات عالی ــن دوران درک آن مقام ــه 6( را در پیــش دارد، بهتری آی
دورانــی اســت کــه انســان ها در اختیــار معلمیــن هســتند. ایــن اســت کــه 
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بــرای معلــم جایــگاه بلنــد قــرار داده شــده و تکریــم معلــم و اســتاد، رمــز 
رســیدن بــه مقامــات عالیــه اســت. اگــر علــم، مایــه ســلطنت انســان ها 
معرفــی شــده، ایــن علــم و ایــن ســلطنت به وســیله معلــم تحقــق پیــدا 
می کنــد. پــس معلــم بــه ســلطنت رســاننده انســان ها در دنیــا و آخــرت 
اســت. وقتــی معلــم در ایــن جایــگاه و ایــن مرتبــت قــرار دارد، ضرورتــًا 
بایــد قــدر و منزلــت خــود را بیشــتر بدانــد و بــر ســنگینی رســالتی کــه 
بــر دوش دارد واقــف باشــد. اوســت کــه بــا ســرپنجه دانشــش و بــا تدبیــر 
اخاقــی و عملــی اش انســان هایی وارد عرصــه مدیریتــی جامعــه می کنــد 
ــم  ــد. معل ــد ش ــی خواهن ــرور فرعون ــا جامعه پ ــاز عرشــی ی ــه جامعه س ک
بایــد بدانــد و می دانــد کــه محصــول علــم و اخــاق و تربیــت او بهشــت 

یــا جهنــم خواهــد بــود.
 

رسنوشت معلم هم در کالس رقم یم خورد:
ــم را  ــت معل ــه سرنوش ــت ک ــاش اوس ــول ت ــورت، محص ــر ص و در ه
ــژوه  ــی و تربیــت دانش پ ــد. یعنــی تربیــت انســان متعال هــم رقــم می زن
ــش  ــد زد و پیدای ــم خواه ــن را رق ــت بری ــم، بهش ــرای معل ــی، ب وحیان
ــم،  ــرای معل ــزن ب ــد و انســان های مخــرب و راه انســان های رذل و پلی
اگرکوتاهــی کــرده باشــد، جهنــم را رقــم خواهــد زد، بایدهــا ونبایدهــای 
معلمیــن و اســاتید گرامــی و نقــش عمیــق و کلیــدی آن هــا در رشــد و 
ــوح  ــام به وض ــم اس ــه تعالی ــان پروری، در مجموع ــه و انس ــی جامع تعال
ذکــر شــده و مــورد توجــه قرارگرفتــه. صاحیت هــای فــردی و ضــرورت 
ــی و آراســتگی های  ــه زیبایی هــای اخاق ــی ب ــی و عمل ــدی ایمان پای بن
شــخصیتی مــورد تأکیــد اســام عزیــز اســت. انگیزه منــدی بــاال در تربیت  
نیــروی کارآمــد و نشــاط و شــور و شــوق الزم درانجــام وظایــف آموزشــی 
ــتگی ناپذیری  ــت. خس ــاتید اس ــان و اس ــای مربی ــی از ضرورت ه و تربیت
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و تحمــل نامایمــات از بایدهــای اجتناب ناپذیــر معلمیــن گرامــی اســت. 
همــت بلنــد، نــگاه تیزبیــن و دوراندیــش از ویژگی هــای مهــم مدیــران و 

معلمیــن اســت.

کالس، معنویت ومفهوم آن:
ــی  ــی، معن ــی و آموزش ــان علم ــرای متولی ــالت ها ب ــّم رس و از اهـــــ
بخشــیدن بــه همــه بخش هــای علمــی وآموزشــی اســت. واضــح اســت 
منظــور از معنــی بخشــیدن، همــان معنویــات اســت. یعنــی پیونــد همــه 
ــه ای  ــال. به گون ــّاق متع ــده و خ ــه آفرینن ــوم ب ــه عل ــا و هم بخش ه
کــه ایــن حقیقــت روشــن و ایــن واقعیــت راســتین بــرای نســل جــوان 
و بــرای دانش پــژوه، بــه یــک واقعیــت ملمــوس تبدیــل شــود. و آنچــه 
موالیمــان حضــرت امیــر ســام اهلل علیه فرمــود محقــق شــود، آن عبــد 
کامــل در پاســخ بــه ســؤالی کــه آیــا خدایــی را کــه می پرســتی دیــده ای؟ 
ــن  ــه کــه ای ــده باشــم نمی پرســتم«. البت ــی را کــه ندی ــد: »خدای فرمودن
ــا چشــم ظاهــر نیســت، مشــاهده دل و درون اســت.  مشــاهده، دیــدن ب
امــا ایــن مشــاهده آن چنــان باورمنــدی ایجــاد کــرده کــه ازهــر ملموســی، 
ملموس تــر و گویاتــر اســت. اگــر ایــن حقیقــت بــه بــاور همگانــی تبدیــل 
شــود و همــه جــا و در همــه حــال، خــدای متعال مشــاهده شــود، انســانی 
ــرد.  ــد ک ــک خواه ــه مقصــد و مقصــود را نزدی ــت ک ــرورش خواهدیاف پ
ــدان ســخت نیســت.  ــاور چن ــن ب ــن حقیقــت و شــکل دهی ای ــات ای اثب
ایــن راه در همــه علــوم مفتــوح اســت. چگونهــ ؟ مگــر نــه آن اســت کــه 
تمــام علــوم و دانش هــا کــه درس و مدرســه را بــه خــود اختصــاص داده و 
تمــام گفتنی هــا و شــنیدنی ها در مــدارس، همــه وهمــه از اجــزاء همیــن 
جهــان هســتی اســت و مگــر نــه آن اســت کــه همــه جهــان هســتی، 
مخلــوق آن خالــق یکتاســت و مگــر نــه آن اســت کــه همــه اجــزاء ایــن 
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جهــان، آیــات و نشــانه هایی بــرای آن آفریــدگار حکیــم اســت. مگــر نــه 
آن اســت کــه هــر ذره ای از اجــزاء موجــودات،  درونــی پــر از اســرار دارد. 
ــق و  ــه آن اســت کــه اســرار درون هــر ذره، خــود از اســرار عمی مگــر ن
ــوان  ــم، ت ــزاء عال ــزء از اج ــدام ج ــا برخورداراســت. ک ناگشــودنی بی منته
هســتی بخشــیدن و تــوان اثرگــذاری درون موجــودات را دارد؟ همــه اجزاء 
و ذّرات عالــم و موجوداتــی کــه مــا در آموزشــگاه هایمان از آن بحــث کرده 

ــد. و ســخن می گوییــم سراســر فقــر و سراســر نیازن
ذات نا یافته از هستی بخش              کی تواند که شود هستی بخش  
تمــام آنچــه بــا آن مواجهیــم و آنچــه نمی بینیم، همــه و همــه آفریده های 
آن بی نیــاز مطلــق اســت. اگــر انســان توانســت رابطــه میــان آفریننــده و 
آفریــده شــده را بفهمــد و اگــر توانســت از ایــن طریــق بــه وجــود خالــق 
متعــال، در همــه اجــزاء عالــم پــی بــرده و بفهمــد کــه عالــم خالقــی دارد 
ــان و  ــن ایم ــدام ای ــرده و م ــدا ک ــی پی ــاک باری تعال ــه ذات پ ــان ب و ایم
ایــن بــاور را تقویــت کنــد، بــه جایــی خواهــد رســید کــه مقصد متعالــی را 

همــت خــود قــرار داده و چیــزی جــز عبودیــت پیشــه نکنــد. 

: معلم وتربیت دی�ض واخال�ق
توقــع خــارج از وظیفــه نیســت کــه ازمعلــم انتظارداشــته باشــیم، تربیــت 
ــد  دینــی و اعتقــادی و اخاقــی را در اولویــت وظایــف خــود قلمــداد کن
و فقــط بــه درس و کتــاب درســی بســنده نکنــد. پایــه علمــی جــوان و 
نوجــوان بایــد قــوی و متقــن باشــد. علــم بایــد رشــد کنــد امــا علــم بدون 
ایمــان و اخــاق، ســاح دســت زنگــی مســت اســت. عالـِـم فاقــد ایمــان 
ــه دانــش  واخــاق هماننــد گاو شــاخ دار وحشــی اســت.خدمت جامــع ب
آمــوز و دانشــجو، پــرورش او در عرصــه علــم و دیــن اســت.، علــم و دیــن، 
دو بــال پــرواز دهنــده هســتند کــه جــوان و نســل آینــده را آســمانی کرده 
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و او را بــرای خدمــت و نجــات کشــور از مهالــک آمــاده می کنــد.



3۹

خطاب به روحانیون ارجمند
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ســخن ششــم: ایــن ســخن را بــا هــم لباس هــای خــودم داشــته باشــم 
امــا کمــی متفــاوت. عزیزانــی کــه مفتخــر و بالنــده بــه ســربازی امــام 
عصر)عــج( هســتید. عزیزانــی کــه در مکتــب امــام صــادق ســام اهلل علیه 
ــی  ــری شــده اید. عزیزان ــب جعف ــه مکت ــت ب ــاده خدم ــرده و آم ــذ ک تلّم
کــه همــت بلنــد و عــزم راســخ در پــرورش فکــری و ایمانــی جامعــه را 
پیشــه خــود قــرار داده ایــد. عزیزانــی کــه بــا ســخت ترین شــرایط معــاش 
و زندگــی مواجــه هســتید امــا قناعــت را شــیوه رفتــاری خــود قــرار داده و 
هــر یــک بــه نوبــه خــود مشــعل هدایــت و روشــنگر فکــری و اعتقــادی 
جامعه ایــد. عزیزانــی کــه امــروزه در ایــن مقطــع از مظلومیــت مضاعفــی 
هــم برخورداریــد، چراکــه نــگاه جامعــه بــه شــما نــگاه متمکنانــه اســت، 
ــال و  ــتی ازم ــت، تهی دس ــتی اس ــما تهی دس ــی ش ــت درون ــا واقعی ام
منــال، از قــدرت و مکنــت و از رفــاه و ثــروت. فقــط و فقــط آنچــه عامــل 
ــت  ــداری اس ــف و وظیفه م ــاس تکلی ــت، احس ــی شماس ــات اجتماع حی
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ــه و  ــاء الگــو گرفت ــاء و اولی ــه از ائمــه هــدی علیهــم الســام و از انبی ک
ــه  ــد. البت ــر خــود می دانی ــه اجتناب ناپذی ــه شــرایط را وظیف ــغ در هم تبلی
معــدودی هــم درایــن لبــاس مقــدس، قداست شــکن هســتند و دنیامداری 
و ثروت انــدوزی را پیشــه کرده انــد، امــا جامعــه طلبگــی و روحانــی شــما 
همــان اســت کــه گفتــه شــد. اعتمــاد جامعــه هــم بــه همیــن دســته از 
روحانیــت اســت. ســخن اینجانــب هــم بــا همیــن جمــع نورانی اســت که 
قــدر و منزلــت خــود را شــناخته و معاملــه بــا خــدای متعــال را بــر معاملــه 
بــا نفــس و بــا دنیــا ترجیــح داده و خــود را بــه کمتــر از بهشــت نفروخته و 
تجــارت ابدیت بخــش را پیشــه خــود قــرار داده انــد. ایناننــد کــه بــر مــدار 
وحــدت و حــول محــور ایمــان و تقــوی حرکــت می کننــد، ایناننــد کــه 
تخریــب و تضعیــف هم لباســی و غیــر هــم لباســی پیشــه آن هــا نیســت، 
ــر را در  ــند و یکدیگ ــک راه می اندیش ــدف و ی ــک ه ــه ی ــه ب ــد ک اینانن
همیــن راه و همیــن هــدف تقویــت می کننــد. ایناننــد کــه از عصبیت های 
شــیطانی دورنــد. ایناننــد کــه از درونــی صــاف و زالل برخوردارنــد و کینه و 
حســد و ماننــد آن را الیــق دل پــر نورخــود نمی داننــد. ایناننــد کــه صفای 
ــه آن هــا بخشــیده کــه لغزش هــای درون جمعــی و  ــی ب باطنشــان جائ
بــرون جمعــی اهــل ایمــان را بــا نــگاه کرامــت و بــا نــگاه عفــو و اغماض 
نظــر نمــوده و بــه چیــزی جــز محبــت بــه یکدیگــر رضایــت نمی دهنــد ، 
ایناننــد کــه بــرای لبــاس مقدســی کــه برتــن دارنــد زینــت تــام بــوده و از 
هرگونــه خدشــه وارد نمــودن بــه ایــن لبــاس در پرهیــز محــض هســتند، 
ــی اســت.  ــای قرآن ــدا و معروف ه ــن خ ــان دی ــّم و غم ش ــه ه ــد ک اینانن
مســامحه در قامــوس فکــری آن هــا راه نــدارد. غیــرت دینــی و تعصــب 
مذهبــی از آن هــا روحانیتــی ســاخته کــه ســازش با لهــو و لعب و ســکوت 
در برابــر منکــر را روا نمی دارنــد، ایناننــد کــه بــا تأســی بــه اربــاب فضائــل، 
ــور و  ــای حق مح ــام، گرایش ه ــین علیه الس ــداهلل الحس ــرت اباعب حض
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باطل گریــز را از ارزش هــای واالی جامعــه دانســته و عکــس آن را عامــل 
باِطــَل 

ْ
َحــقَّ الُیْعَمــُل ِبــِه َو َانَّ ال

ْ
ــد. »َاال َتــَرْوَن َانَّ ال ــه می دانن ــت جامع نکب

ــد. از  ــرور مبّراین ــر و غ ــه ازکب ــلکانند ک ــن خوش مس الُیَتنــایه َعْنــُه« ای
ــر  ــره واف ــت به ــی و فضیل ــد. از پاک ــی برخوردارن ــی و خوش زبان نرم خوئ
دارنــد. از تقــوای همه جانبــه بهره مندنــد، زندگــی و معــاش زاهدانــه پیشــه 

آن هاســت. 
ــی  ــه انقاب ــی در جامع ــل اله ــه فض ــا ب ــن ویژگی ه ــا ای ــی ب روحانیون
امــروز فراواننــد کــه بــدون هیــچ ادعایــی بــه وظایــف دینــی و تبلیغــی 
خــود مشــغولند. روحانیــت پرفضیلــت اســتان هــم بــه جــّد مایــه فخــر 
و بالندگــی هســتند. عزیــزان تاشــگری کــه در جــای جــای اســتان، بــا 
انــواع مشــکات تبلیغــی و معیشــتی مواجــه هســتند امــا صبورانــه بــه 
ــم و  ــت اســتان چــه در ق ــی خــود مشــغولند. روحانی ــی و تبلیغ ــر دین ام
ــرای اســام و انقــاب  ــر دغدغــه و پرســوز ب چــه در اســتان، جمعــی پ
ــکل و  ــی متش ــل. جمع ــد و فاض ــاش و انگیزه من ــی پرت ــتند. جمع هس
ــی راه  ــای دین ــه حوزه ه ــه ب ــد ک ــای ایمانی ان ــه در خانه ه پرورش یافت
یافتــه و ره پیموده هــای علمــی و تهذیبــی هســتند کــه امــروز و آینــده ای 
درخشــان و بالنــده را بــرای اســتان رقــم زده وخواهنــد زد. اینجانــب بــه 
جامعــه روحانیتــی اســتان می بالــم. ممکــن اســت میــان آن هــا اختــاف 
ســائق وجــود داشــته باشــد کــه دارد. ممکــن اســت احیانــا فــردی یــا 
افــرادی بــه جهــت نگاهــی خــاص در معــرض قضــاوت یــا قضاوت هایــی 
قــرار گیرنــد و یــا قضاوت هایــی را نســبت بــه یکدیگــر داشــته باشــند کــه 
اگــر ایــن قضاوت هــا، قــدری منصفانــه و عالمانه تــر باشــد بهتراســت. امــا 
هیــچ یــک از ایــن امــور، از جایــگاه بلنــد و رکیــن روحانیــت عظیم الشــأن 

اســتان نکاســته و نخواهدکاســت. 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری، حتمــا آینــده فقهــا و عرفائــی به مراتــب 
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ــا را  ــداهلل پیاده ه ــیخ عب ــا و ش ــی دهکردی ه ــت اهلل العظم ــل از آی افض
عرضــه خواهدکــرد. آیــت اهلل العظمی شــیخ ابوالقاســم دهکــردی، فقیهی 
نــام آشــنا و بلنــد مرتبــه و خــود ســاخته ای عظیم القــدر از مفاخــر فقهــی 
و معرفتــی ایــن اســتان اســت و شــیخ عبــداهلل پیــاده از اصحــاب معرفــت 
ــق  ــداده و عاش ــیفتگان دل ــی و از ش ــد عرفان ــب بلن ــه مرات ــه ب و ره یافت
ــد  ــان می بال ــه وجودش ــتان ب ــن اس ــت و ای ــت اس ــب اهل بی در مکت
ــر  ــه کمت ــری ک ــی دیگ ــه علم ــد مرتب ــخصیت های بلن ــن ش و همچنی
نامشــان مطــرح اســت امــا ظرفیــت امــروز اســتان آن گونــه که ایــن حقیر 
مشــاهده می کنــم ظرفیتــی بــس عظیــم از جهــت اســتعدادهای علمــی و 
معرفتــی اســت و به وضــوح می بینیــم کــه در آینــده ای نــه چنــدان دور، 
ایــن چهره هــای فخرآفریــن، رخ نشــان داده و به مراتــب بیــش از گذشــته 

بــر بالندگی هــای علمــی و شــخصّیتی اســتان خواهنــد افــزود. 
تشــنگان معرفــت و جوینــدگان حقایــق دینــی در جــای جــای اســتان، 
مــدام و مســتمر از اینجانــب و از مراکــز حــوزوی متقاضــی مبلّــغ دینــی 
ــهرها و  ــاجد و درش ــی در مس ــزان روحان ــه عزی ــد ک ــوده و می خواهن ب
روســتاها حضــوری فعال تــر داشــته و فضاهایــی فراهــم شــود تــا مــردم 
اســتان بیشــتر از محضــر پرفیــض روحانیــت بهره مند شــوند. ایــن مطالبه 
و تقاضــای مــردم، هــم جایــگاه بلنــد ایمانــی مــردم را نشــان می دهــد و 
هــم عاقــه وافــر بــه روحانیــت عظیم الشــأن را و هم مســئولیت مضاعف 
هم لباســی های عزیــز را کــه الزم اســت منتظــر تــدارک امکانــات تبلیغــی 
و امثــال آن نمانــده و بیــش از گذشــته بــه مصــاف چالش هــا و مشــکات 

رفتــه و درخدمــت دیــن و فرهنــگ دینــی مــردم اســتان قــرار گیرنــد
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خطاب به کارگزاران و مسئوالن عزیز
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ســخن هفتــم: چنــد جملــه بــا عزیزانــی ســخن گفتــه شــودکه خــدای 
تبــارک و تعالــی توفیــق بلنــدی بــه آن هــا عطــا کــرده تــا کارگــزار نظــام 
باشــند. بــه همــان انــدازه کــه نظــام دینــی مقدس اســت و نــزد پــروردگار 
ــه  ــگران عرص ــان و تاش ــزاران و خادم ــت، کارگ ــمند اس ــال ارزش متع
مدیریتــی هــم ارزشــمندند. مدیریــت در ایــن نظــام یعنــی از پایین تریــن 
ــای  ــا تاش ه ــه ب ــه و هم ــه، هم ــن مرتب ــا باالتری ــت ت ــه خدم عرص
خادمانــه خــود، امنیــت و رفــاه بــرای خلــق خــدا می آفریننــد. خدمــت بــه 

خلــق خــدا رضایــت خالــق و بهشــت ابــدی را در پــی دارد. 
امــام ششــم حضــرت امــام جعفرصــادق علیه الســام فرمودنــد: »َمــْن َاتــاُه 
« )آثارالصادقین، ج 5، ص 17۹(  ــَرَم هللَا َعَزَوَجــلَّ

ْ
مــا َاک

ّ
ِان

َ
َرَمــُه ف

ْ
ک
َ
ا
َ
ُمْســِلُم ف

ْ
َاخــُوُه ال

ــرادر مســلم و  ــن ب ــد و او ای ــه کن ــه او مراجع هرکــس برادرمســلمانش ب
ــرده  ــرام ک ــی را احت ــارک و تعال ــد تب ــد، خداون ــرام کن ــد را احت حاجت من

اســت.
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ــن فرصــت را خدمتگــزاران نظــام  ــم خداســت و ای ــم مــردم، تکری تکری
اســامی دارنــد کــه بــا اخــاق نیکــو و چهره خنــدان، بــا مخدومیــن خود 

مواجــه شــوند و درپــی رفــع گرفتــاری آن هــا باشــند. 
ــد: »ِانَّ هلِل ِعبــادًا  ــام می فرماین ــام موسی ابن جعفرعلیه الس ــرت ام حض
قیاَمه َوَمْن َاْدَخَل 

ْ
ِ اَلْرِض َِیْسعُوَن �ن َحوِائِج الّناِس ُهُم االِمنُوَن َیْوَم ال

�ن
قیَمــة« )آثارالصادقیــن، جاد5، ص 18۰( 

ْ
َبــُه َیــْوَم َال

ْ
ل
َ
َح هللُا ق ــرَّ

َ
َعــیل ُمؤِمــٍن رُسُورًا ف

بــرای خداونــد تبــارک و تعالــی بندگانــی هســتند کــه ســعی وافــر دارنــد 
ــت  ــد کــه روز قیامــت در امنی ــان بدانن ــردم. این ــاری م ــع گرفت ــرای رف ب
کامــل قــرار دارنــد، )چــرا؟( بــرای این کــه هرکــس مؤمنــی را مســرور و 
شــادمان کنــد، خداونــد روز قیامــت او را مفــّرح و شــادمان خواهــد کــرد. 
ــِه وَابیــه و صاِحَبِتــِه َوَبنیــه«  َمــْرُء ِمــْن َاخیــُه َو ُامِّ

ْ
ــْوَم َیِفــرُّ ال ــت »َی روز قیام

ــر  ــه از یکدیگ ــت و هم ــتناکی اس ــه 34و35و36( روز وحش ــس آی ــوره عب )س
ــر و  ــادر و همس ــدر و م ــد از پ ــرادر و فرزن ــرادر از ب ــی ب ــد، حت می گریزن
رفیق.خاصــه همــه و همــه در فکــر نجــات خــود هســتند و هیچ کــس 
ــران نیســت  ــه دیگ ــارای کمــک ب ــه هیچ کــس نیســت و کســی را ی ب
زیــرا همــه محتاجنــد و  دســت همــه ازعمــل کوتــاه. در آن روز پرخــوف 
ــه  ــد و چ ــاده دارن ــه آرامشــی فوق الع ــک دســته هســتند ک ــراس، ی و ه
بســا دســتگیر دیگــران هــم باشــند. آن هــا همــان خدمتگــزاران بــه مــردم 
ــود  ــه اداری خ ــه عرص ــند ک ــردم می باش ــه م ــان ب ــخ گویان مهرب و پاس
را در نظــام اســامی، عرصــه خدمــت قــرار داده و بــه چیــزی جــز ارائــه 
خدمــت نمی اندیشــند. ممکــن اســت ســؤال شــود خدمــت وگره گشــایی 
چــه ربطــی بــه نظــام اســامی دارد؟! در همــه اوضــاع و شــرایط می تــوان 
خدمــت کــرد. بلــه عرصــه خدمــت، همیشــه هســت، امــا حتمــا خدمــت 
زیــر علــم اســام و دیــن خدا بــا خدمــت زیرعلم طاغــوت و دشــمنان خدا 
متفــاوت اســت. اینجــا هــم خدمــت اســت، هــم نوع دوســتی و رفــاه و هم 
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شــکل دهی باورهــا، حقیقــت و هویــت انســان. قبــل از آن کــه به اعمــال او 
باشــد بــه باورهــای اوســت. بــاور بــه وحــی، بــاور بــه پیامبــر و امــام، بــاور 
ــر زمیــن و اداره کننــده  ــر انســان وحکومت کننــده ب ــه این کــه حاکــم ب ب
جامعــه انســانی همــان اســت کــه آورنــده وحــی و دارای مقــام امامــت از 
طــرف پــروردگار اســت. بــاور بــه حاکمیــت خــدا و اولیــاء او بــر زمیــن، 
ــای مســتکبر.  ــت طاغوت ه ــه حکوم ــور و ن ــت ســاطین ج ــه حاکمی ن
ــای  ــتبد و حکومت ه ــای مس ــت حکومت ه ــد دس ــه بای ــه این ک ــاور ب ب
دین ســتیز و حکومت هــای خودکامــه و خودمحــور را کوتــاه کــرد و 
زمینــه را بــرای حاکمیــت اولیــاء الهــی و حکومــت صالحــان فراهــم کــرد. 
بــاور بــه اینکــه بایــد جامعــه بشــری را مهیــای حکومــت عــدل جهانــی 
کــرد. معنــای انتظــار کــه ازعبادت هــای مهــم و از وظایــف دینــی اســت 
همیــن اســت کــه منتظریــن ظهــور و منتظریــن عدل گســتر، هریــک بــه 
نوبــه خــود در گســترش عــدل ســهمی ایفــاء نماینــد. امــروز پرچــم نظــام 
اســامی براســاس زمینه ســازی بــرای عــدل جهانــی بــه اهتــزاز در آمــده 
اســت. ایــن نظــام بــه نــام جمهــوری اســامی شــکل گرفتــه تــا در درون 
خــود پرورش دهنــده انســان های مکتبــی و مقــاوم باشــد. شــکل گرفتــه 
تــا روحیــه استکبارســتیزی و ناســازگاری بــا ظلــم و ســتم، زنــده و پویــا 
باشــد. شــکل گرفتــه تــا بــه هــر میــزان ممکــن، مجــری عدالــت باشــد 
و محرومــان و مســتضعفان را از حــق طبیعــی خودشــان بهره منــد نمایــد 
ــه ای را  و دســت ســتمکاران و مســتکبران جهــان و طاغوت هــای منطق
ــوع و رأفــت و رحمــت  ــه هم ن ــا خدمــت ب ــه ت قطــع کنــد. شــکل گرفت

حاکــم باشــد. 
کارگــزار و مدیــری کــه در ایــن نظــام خدمــت می کنــد، اضافــه بــر اجــر 
خدمــت از اجــر امیدآفرینــی بــه آینــده هم برخــوردار اســت. از اجــر تقویت 
باورهــای مهــدوی هــم بهره منــد اســت. از اجــر قوام بخشــیدن بــه نظــام 
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ــره  ــردم به ــتن م ــه نگه داش ــردم داری و درصحن ــر م ــامی و از اج اس
خواهدبــرد. مگــر نــه آن اســت کــه یــک رکــن نظــام اســامی مردمندکه 
بایــد مــدام و مســتمر در صحنــه باشــند و پشــتیبان دیگــر ارکان نظــام 
اســامی باشــند؟ اگرخدمــت بــه مــردم صــورت نگیــرد و اگــر نشــاط و 
امیــد بــر مــردم حاکــم نباشــد و حضــور در صحنــه نداشــته باشــند، رهبــر، 
علــی ابــن ابی طالــب علیه الســام هــم کــه باشــد، خانــه نشــین شــده و 

نظــام اســامی کارآیــی الزم را نخواهــد داشــت.
مدیــران و کارگــزاران و خادمان در دولــت، در مجلس، در قضا و در نیروهای 
مســلح و در همــه نهادهــا می دانندکــه کوتاهــی درخدمــت بــه مــردم، آرام 
ــه اســتحاله نظــام اســامی می انجامــد و آرام آرام اســاس یــأس و  آرام ب
ناامیــدی ازظرفیــت اســام، افــکار جامعــه را فــرا خواهدگرفــت. اســامی 
کــه ازظرفیــت عظیــم و بی بدیــل بــرای اداره جوامــع برخــوردار اســت، بــه 
اســامی تبدیــل خواهــد شــد در حــد مســجد و نمــاز جماعــت و در حــد 
ــل از شــکل گیری  ــه قب ــه ک ــال آن. همان گون ــردی و امث عبادت هــای ف
نظــام جمهــوری اســامی و قبــل از انقــاب همیــن نــگاه حاکــم بــود و 
در افــکار عمومــی مســلمان و غیرمســلمان القــا کــرده بودنــد کــه اســام 
ظرفیــت جهانی ســازی نــدارد. اســام تــوان اداره جامعــه بشــری نــدارد. در 
اســام ظرفیــت رشــد بخشــیدن بــه جوامع بشــری و اجــرای عــدل وجود 
نــدارد. به خاطــر همیــن نــگاه باطــل و غلــط کــه القــا کــرده بودنــد، مبــارز 
بــودن و مقابلــه بــا حکومت هــای طاغوتــی در نظــر چهره هایــی ازعالــم 
اســام مذمــوم بــود و نهــی می کردنــد از مبــارزه، بلکــه امــر بــه ســکوت 
و ســازش کــرده و بــه نوعــی تــن بــه ذلــت می دادنــد و حکومــت ظالمانــه 
ــب  ــن از مکت ــام گرفت ــر اله ــد. اگ ــز می کردن ــًا تجوی ــوت را عم طاغ
عاشــورا نبــود، بــه آســانی نفــی آن فکــر شــیطانی امکان پذیــر نبــود. درود 
و رضــوان الهــی بــر آن عــارف مجاهــد، امــام راحــل و خمینــی بت شــکن 
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بــاد کــه قیــام کــرد و هــزاران درود نثــار مــردان و زنــان عاشــورایی کــه 
ــتکبرین را  ــت مس ــون و دس ــتم را واژگ ــدند و کاخ س ــوی او ش لبیک گ
ــن و  ــاب تدوی ــن اســام ن ــون اساســی از مت ــن کشــور قطــع و قان از ای
جمهــوری اســامی را بــا آراء بیــش از۹8٪ مــردم شــکل دادنــد و اکنــون 
بــه حمــد و فضــل الهــی، گام اول برداشــته شــده و بــا بالندگــی راه چهــل 
ســاله اول طــی شــده وگام دوم بــا رهنمودهای حکیمانه و دور اندیشــانه ای 

کــه در بیانیــه گام دوم رهبــری واالی انقــاب آمــده، آغازشــده اســت.
خدمتگــزاران درون نظــام کــه خــود از شــکل دهندگان و تداوم بخشــندگان 
تــا امــروز هســتند، الزم اســت تمــام ســعی خــود را در بقــاء نظــام و ادامــه 
آن بــه کار گیرنــد و یکــی از بهتریــن راه هــای آن، گره گشــایی از مــردم 
ــیار  ــی بس ــل اله ــه فض ــور ب ــام و کش ــی نظ ــای درون ــت. ظرفیت ه اس
باالســت. بایــد از همیــن ظرفیت هــا اســتفاده کــرد و بــا بهتریــن تدبیــر 
و بــا تــوکل و اســتعانت ازخــدای متعــال در خدمــت اقتصــاد ایــن مــردم و 
درخدمــت تولیــد و رفــاه و آرامــش ایــن مــردم بــود. بویــژه آنــان از مؤمنین 
کــه آســتینی کهنــه دارنــد و امــکان دسترســی کمتــری بــه مقامــات و به 
موقعیت هــا دارنــد، اینــان را کــه معمــواًل بــه خداونــد هــم نزدیکترنــد باید 
دریافــت. خدمــت بــه ایــن افــراد را بایــد مغتنــم شــمرد و رضــای الهــی را 
بــا ایــن خدمــات خالصانــه و صادقانــه بــرای خــود رقــم زد کــه خداونــد 
ذیــَن َیْدعــُوَن 
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« )ســوره انعــام آیه 52( آنان  ن َتکــُوَن ِمــَن الّظاِلمــ�ی
َ
َتْطُرَدُهــْم ف

َ
ٍ ف

َ َعلْیِهــْم ِمــْن �ش
کــه وجهــه و همتــی جــز خــدا ندارنــد و پناهگاهــی غیرخدابــرای خــود 
ــتمکاران  ــه در این صــورت از س ــن... ک ــرد نک ــد راط ــی کنن انتخــاب نم

خواهــی بــود. 
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« خــدا را خــدا را مراقــب بــاش در مــورد افــرادی که  َمــ�ن ُبــؤِس َوالزَّ

ْ
وَاْهــِل ال

از طبقــات پائیــن جامعــه هســتند. محتاجیــن و مســاکینی کــه دسترســی 
بــه جایــی ندارنــد و معمــوال راه هــا بــر آن هــا بســته اســت. 

کارگــزاران نظــام اســامی بداننــد کــه بایــد در خدمــت اهل ایمان باشــند. 
ــرخ روزخورهــا اطرافشــان را  ــه ن ــان ب ــان و ن ــداران و چرب زبان ــادا پول مب
ــه  ــا ک ــادا آن ه ــند! مب ــوار باش ــان خ ــان در چشم ش ــل ایم ــه و اه گرفت
ــب و در  ــای عق ــد درصف ه ــی دارن ــده ایمان ــهدایی و دغدغ ــه ش دغدغ
ــم  ــا تکری ــون و ولی محوره ــادا انقابی ــند! مب ــن باش ــای آخری نوبت ه
نشــده بلکــه تحقیــر هــم شــوند! اگــر خــدای ناخواســته این چنیــن شــد 
آن کارگــزار بدانــد کــه حقــوق مشــروع دریافــت نمی کنــد. نــان ناپــاک در 

زندگــی آنــان آثــار ســوء فراوانــی دارد. 
ــاوز  ــه تج ــند ک ــال باش ــی و بیت الم ــوال عموم ــب ام ــزاران مراق کارگ
ــه حــق آحــاد جامعــه اســت و امــکان  ــه حقــوق عمومــی و تعــّرض ب ب
پاســخ گویی در قیامــت بــه آحــاد مــردم وجــود نــدارد و جهنــم ســوزان و 

ــی دارد.  ــی را در پ ــاک اله ــذاب دردن ع
ــر  ــعی واف ــد س ــی بای ــتگاه های اداری و خدمات ــاغل در دس ــتان ش دوس
ــوردار  ــو برخ ــان و کام نیک ــه از زب ــن مســتمر ک ــند و تمری ــته باش داش
شــوند. خداونــد متعــال در ســوره مبارکــه بقــره آیــه 83 امــر می کنــد کــه 
»ًقُولُوالِلّنــاِس ُحْســنا« بامــردم بــه نیکــی ســخن گوییــد. چهــره خنــدان 
ــی  ــما کاف ــرم ش ــام و کام گ ــوع و س ــاب رج ــه ارب ــاداب ب ــگاه ش و ن
اســت کــه مراجعه کننــده بــا دلــی شــاداب و رضایت مندانــه از شــما جــدا 
شــود. گرچــه کارش هــم بــه انجــام نرســد و گرچــه پاســخ منفــی از شــما 

ــگاه مثبــت از شــما جــدا می شــود. ــا ن ــا ب دریافــت دارد اّم
خدمتگــزاران در نظــام اســامی می داننــد کــه در نظــام مهــدوی، در حــال 
خدمــت هســتند نــه نظــام طاغــوت. نظــام طاغــوت را بایــد تخریــب و 
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تضعیــف کــرد. نظــام اســامی و والیــی را بــه حکــم دیــن و بــه حکــم 
خداونــد متعــال بایــد تقویــت کــرد. مبــادا ایــن وظیفــه دینــی مــورد غفلت 
قــرار گیــرد! تخطــی از حکــم دیــن و از حکــم خداونــد عاقبتــی جــز جهنم 
نخواهــد داشــت. مبــادا ایــن القــاء دشــمن و ایــن القــاء بی خبــران از وحــی 
آســمانی در یــک کارگــزار از نظــام اثــر کنــد و تصــور نمایــد کــه نظــام 
متعلــق بــه روحانیــت اســت! باصطــاح نظــام آخونــدی اســت!! هرگــز 
ــرار دارد و  ــت ق ــا روحانی ــی منصب ه ــر در بعض ــت. اگ ــه نیس این گون
ــد، آن هــا هــم  بعضــی از روحانیــون در ســطح کشــور منصب هایــی دارن
مثــل دیگــر کارگــزاران هســتند و یــک خدمتــکار بــرای نظــام اســامی 
بیشــتر نیســتند و در مصــادری مثــل ریاســت جمهــوری و امثــال آن هــم 
ــرار  ــب ق ــن مناص ــت در ای ــه روحاین ــود ک ــام آن ب ــرت ام ــای حض مبن
نگیــرد امــا قضایایــی مثــل دولــت موقــت و مثــل بنــی صــدر و امثــال آن، 
شــرایط را بــه گونــه ای رقــم زد کــه شــخصیتی مثــل حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای، اول رئیــس جمهــور روحانــی باشــد و همیــن شــرایط، باعــث 
شــد کــه رییــس مجلــس و بعضــی وزارت خانه هــا در آن مقطــع و بعــد از 
آن، از وجــود روحانیــت اســتفاده شــود و اینــان در ایــن صحنه هــا حضــور 
یابنــد. ایــن مقــدار قلیــل از روحانیــت کــه در بعضــی پســت ها هســتند را 
نمی تــوان نظــام آخونــدی نامیــد. اگــر در رأس نظــام هــم ولــی فقیــه قرار 
دارد بــه حکــم دیــن اســت کــه در زمــان غیبــت امــام معصــوم، مرجــع 
ــون اساســی  ــد فقیهــی جامع الشــرایط باشــد کــه در قان ــردم بای ــور م ام
ســاز و کار آن آمــده و اصــا مشــروعیت نظــام بــه حضــور اوســت. اگــر 
در رأس نظــام، فقیهــی جامع الشــرایط نباشــد، آن نظــام،  نظــام اســامی 
نخواهــد بــود و مشــروعیت دینــی نخواهــد داشــت. اگــر رئیــس جمهــور 
کــه منتخــب مــردم اســت، حکــم ریاســت جمهــوری را بــا تنفیــذ از مقــام 
رهبــری دریافــت می کنــد، بــرای همیــن اســت کــه مشــروعیت از والیت 
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ــه چیــز دیگــر، ای کاش قــدری دقــت بیشــتری  نشــأت مــی گیــرد و ن
صــورت می گرفــت و ایــن دقایــق و ظرافــات دینــی بیشــتر مــورد توجــه 
بــود و مــرزی میــان مشــروعیت و غیرمشــروعیت را علمــاً و عمــًا مــورد 
ــار کار در نظــام مشــروع و کار درنظــام غیــر  مداقــه قــرار می دادیــم و آث
مشــروع و تفــاوت آن هــا بــا یکدیگــر بــه زیبایــی تبییــن می شــد و هــر 
یــک بــرای خودمــان ایــن ذهنیــت را بــه بــاور قطعــی تبدیــل مــی کردیم 
وخــود را خــادم دیــن خــدا می دانســتیم و بــه قداســت جایــگاه خود بیشــتر 
پــی می بردیــم کــه البتــه کــم نیســتند کارگــزاران مؤمــن و باورمنــد کــه 
بــه جهــت همیــن ایمــان و همین بــاور دینــی، عاشــقانه در نظام اســامی 
تــاش می کننــد و آنچــه تــوان دارنــد بــه مــردم خدمــت می کننــد و در 
تولیــد کار و در تولیــد علــم و تولیــد زراعــت و تولیــد صنعــت و تولیــد فکر 
و تولیــد ایده هــای نویــن و فــن آوری، از هــر تاشــی دریــغ نداشــته بلکــه 
ــبقت  ــران س ــته اند و از دیگ ــابقه گذاش ــتر مس ــت بیش ــرای کار و خدم ب
می گیرنــد، چــرا کــه می داننــد هــر چــه بیشــتر خدمــت شــود، درجــات 
ــی  ــد و ملکوت ــگاه بلن ــه و جای الهــی و درجــات بهشــتی او افزایــش یافت

خواهنــد داشــت.
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خطاب به نخبگان واالقدر
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ســخن هشــتم: بــا نخبــگان و اســتعدادهای درخشــان کــه به فضــل الهی 
در ایــران اســامی، صاحبــان اســتعداد و نخبــگان فکــری و علمــی بــه 
وفــور مشــاهده می شــود. ایــران بیــش از بســیاری از کشــورها از نیروهــای 
مســتعد و نخبــه برخــوردار اســت. در دنیــا و کشــورهای رشــد یافتــه هــم 
نقــش ایرانیــان بــه وضــوح دیــده می شــود. ایرانیــان مســتعدی کــه قبــل 
از انقــاب در کشــور خودشــان اصــا امــکان خدمــت نداشــتند، نــه تنهــا 
ــرار  ــه ق ــراً می بایســت در خدمــت بیگان ــود بلکــه جب امــکان خدمــت نب
گیرنــد و ااّل بیگانــگان او را در کشــور ســر بــه نیســت می کردنــد تا کشــور 
از وجــود نخبــه برخــوردار نباشــد. اینــان بــه ناچــار می بایســت در خدمــت 
بیگانــه قــرار می گرفتنــد و خدمات علمــی و فــن آوری فراوان بــرای بیگانه 
داشــتند و امــروز پــای علــم و فــن آوری و اختراعــات و اکتشــافات آن ها در 
دنیــا و در کشــورهای بیگانــه کامــًا مطــرح اســت. بــه گونــه ای کــه اگــر 
بعضــی از آن هــا جــا خالــی کــرده و ارائــه خدمت نداشــته باشــند، بعضی از 
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کشــورها بــا مشــکل جــدی مواجــه می شــوند. به برکــت انقاب اســامی 
ورق برگشــت و فضــای داخلــی کامــًا تغییــر کــرد. دســت بیگانــه کوتــاه 
ــت.  ــان یاف ــی اراده در کشــور پای ــل و ب ــِت وابســتگاِن ذلی شــد و حکوم
ــد.  ــرار گرفتن ــگان در خدمــت خودشــان و کشورشــان ق بســیاری از نخب
حتــی بعضــی از آن هــا کــه بیــرون رفتــه بودنــد، بازگشــت بــه کشــور را 
ترجیــح دادنــد و گام هــای بلنــدی برداشــته شــد. جایــگاه علمی کشــور در 
دنیــا رشــد کــرد. در مــواردی از کشــورهای دیگر جلــو افتادیــم. در مواردی 
حتــی رتبــه اول جهانــی را کســب کردیــم. در نانــو فــن آوری، در رویــان، 
در هســته ای، در هــوا و فضــا، در ســاح های موشــکی و دفاعــی، در امــور 
پزشــکی و دارو، و در مــوارد متعــدد بحمــداهلل و المنــه و بــا همــت بلنــد 
نیروهــای متعّهــد و نخبــه بــه مراتب بلنــد علمی و فــن آوری نائــل آمدیم. 
ایــن هــا واقعیــت عینــی و اقرارهــای جهانــی اســت کــه امــروز شــاهد آن 
ــت  ــی به دس ــتاورد ها در فضای ــن دس ــه ای ــد ک ــه می دانن ــتیم، هم هس
آمــده کــه دشــمنان ملــت ایــران، لحظــه ای از دشــمنی خــود نکاســتند 
و هــر چــه تــوان داشــتند، بــا تحریــم و بــا تبلیــغ علیــه ایــران اســامی و 
بــا تهدیــد و تطمیــع و بــا هــر شــیوه دیگــری کوشــیدند تــا مانــع حرکــت 
انقــاب و مانــع نیروهــای انقابــی و مانــع رشــد علمــی باشــند. نخبــگان 
مــا بــا دســت خالــی و بــا کمتریــن امکانــات آن هــم در حالــی کــه بــا 
انــواع مشــکات درونــی مواجهــه بودنــد، بــا اتــکا بــر خداونــد متعــال و 
بــا تکیــه بــر توانمندی هــای داخلــی و بــا صبــر و مقاومــت مثــال زدنــی، 
ــی  ــد. نخبه هــای ایران ــن را طــی کردن ــده و فخرآفری ــدار راه بالن ــن مق ای
ــوز در بســیاری از عرصه هــا  ــوز آغــاز راه هســتند و هن ــد کــه هن می دانن

عقــب ماندگــی دردآور داریــم.
ــد،  ــد کــه آنچــه اســتعداد و نخبگــی دارن ــت دارن ــور عنای نخبه هــای غی
ــا  ــال اســت. آن ه ــروردگار متع ــت الهــی اســت. نعمــت پ فضــل و عنای
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می داننــد کــه خــدای متعــال بــه آن هــا عنایــت داشــته کــه در ایــن دوران 
بــه دنیــا آمده انــد و در ایــن دوران، اســتعداد درخشــان در ایــن کشــور بــه 
ــی انقــاب اســامی و در کشــور  آن هــا بخشــیده شــده. در دوران طای
منتســب بــه اهــل بیــت عصمــت و طهــارت و در مقطعی که نظام شــیعی 
و نظــام اســامی )اســام نــاب( شــکل گرفتــه، آن هــا از امتیــاز نخبگــی و 
اســتعداد هــای درخشــان برخــوردار شــده اند. اقتضــای ایــن نعمــت و ایــن 
ــن نعمــت در خدمــت  ــن دوران، آن اســت کــه همــه ای داده الهــی در ای
ــرد. ممکــن اســت در  ــرار گی ــردم ق ــن م ــن نظــام و ای ــن کشــور و ای ای
ــز  ــرش قرم ــی ف ــه ایران ــان نخب ــرای جوان ــر ب بعضــی کشــورهای دیگ
پهــن کننــد و او را از همــه امکانــات زندگــی تــا آخــر عمــر بــه بهتریــن 
وجــه برخــوردار کننــد و همــه امکانــات علمــی، آزمایشــگاهی و پژوهشــی 
ــه نفــع  ــن اســتعداد سرشــار ب ــا از ای ــد ت ــارش بگذارن ــغ در اختی را بی دری
کشورشــان بهره منــد شــوند، امــا بهــای رفتــن بــه ایــن کشــورها و ترجیح 
ــور و  ــن کش ــور، فروخت ــدن در کش ــر مان ــاه ب ــات و آن رف دادن آن امکان
مــردم کشــور اســت. معاملــه دنیــوی و پــر ســود امــا از نظــر وجدانــی و 
انســانی زیانبــار. ولــی مانــدن در کشــور همــراه بــا تحمــل ســختی ها و 
حتــی نامهربانی هــا و خدمت رســانی علمــی و فــن آوری بــه کشــور در اوج 
تنگناهــا و در اوج مشــکات، معاملــه پــر ســود وجدانــی و انســانی اســت 
ــدگار در پــی دارد.از آن جــا کــه مــا در  کــه قطعــا عاقبتــی شــیرین و مان
ــمنی ها  ــواع دش ــا ان ــا و ب ــا تحریم ه ــه ب ــا ک ــتیم و از آن ج ــاز راه هس آغ
مواجــه هســتیم و از آن جــا کــه دشــمن نمی خواهــد و اراده کــرده نگــذارد 
ایــران بــه جایگاه هــای بلنــد علمــی برســد، کار تحقیقــی و آزمایشــگاهی 
و پژوهشــی بســیار ســخت اســت. امکانــات بســیار کــم و ناچیــز اســت. 
ــر جاده صاف کــن ایــن  ــی هــم متأســفانه کمت بعضــاً مدیریت هــای درون
راه ناهمــوار هســتند. نخبــه دلســوز و غیــور مــا فــراوان با درب های بســته 
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مواجــه می شــود و چــه بســا برخــی از ســرمایه های اســتعدادی و نخبگــی 
خــود را از دســت بدهــد امــا بــا همــه ایــن مشــکات، مانــدن در کشــور و 
بــا اراده و عمــل جهــادی راه گشــای مشــکات بــودن و بــه خدمــت علمی 
در کشــور پرداختــن، ارزش واالی انســانی و  وجدانیــش بــه مراتــب، بیــش 

از رفتــن و بــه بیگانــه خدمــت کــردن اســت.

انسان ها برابر نیستند:
ممکــن اســت بعضــی بگوینــد: چــه تفاوتــی دارد؟ همــه انســان هســتند و هر 
جــا خدمــت صــورت گیــرد، خدمــت به جامعه انســانی اســت. پاســخ روشــن و 
واضــح اســت. از جهــت این کــه همــه انســانند بلــه، امــا خالــق انســان ها برای 
نــا َبْعَضُهــم َعــیل َبْعــٍض« 

ْ
ل ضَّ

َ
انســان ها تفــاوت قائــل شــده و می فرمایــد: »ف

)ســوره اســراء آّیــه 21( مؤمــن بــر غیــر مؤمــن، مجاهد بــر غیر مجاهد، مســلمان 
بــر غیــر مســلمان فضیلــت دارد. درســت اســت نــوع انســان ها یکی اســت اما 
خصائــص، آداب، فرهنگ هــا و بینش هــا متفــاوت اســت. آن ها کــه فرهنگ و 
بینــش آســمانی و وحیانــی را انتخــاب می کنند، افضــل از آنانند کــه از فرهنگ 

آســمانی فاصلــه گرفته اند. 
پیامبــران الهــی بــه ترتیــب آمده انــد و فرهنــگ و آئیــن آســمانی را بــه بشــر 
ارائــه کرده انــد. اســام، آخریــن آئیــن اســت کــه توســط آخریــن پیامبــر بــه 
بشــرعرضه شــده اســت. همــه پیامبــران ســابق، وعــده آمــدن پیامبر خاتــم را 
داده انــد. او ایــن فرهنــگ را در یــک کتــاب بــه نــام قــرآن از طــرف پــروردگار 
متعــال ارائــه کــرد. همــه انســان ها موظــف و مکلــف شــده اند کــه ایــن آئیــن 
ــًه ِللّنــاس« ما تو را 

َّ
 کاف

ّ
ناَک ِال

ْ
را انتخــاب نماینــد. )ســوره ســبأ آیــه 28( »َو مــا َاْرَســل

بــرای همــه مــردم فرســتادیم. آن هــا که ســر فــرود آورده و تســلیم ایــن آئین و 
ایــن کتــاب آســمانی شــده اند مســلمانند و بــر همــه انســان ها افضل هســتند. 
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ارزش خدمت در ایران:

 از میــان مســلمانان، آنــان افضلنــد کــه آخریــن توصیــه و ســفارش پیامبر 
خاتــم را پذیــرا باشــندکه فرمودنــد: »مــن دو چیــز در میان شــما بــه امانت 
مــی گــذارم قــرآن و عتــرت. و این هــا از یکدیگــر جداشــدنی نیســتند و 
هــر کــس بــه این هــا تمســک کنــد راه درســت را انتخــاب کــرده و گمراه 
نخواهــد شــد« آنــان کــه پیــرو قــرآن و عتــرت هســتند افضــل از همــه 

مســلمانانند. اینــان شــیعه و پیــرو مکتــب اهل بیــت هســتند.
ــب  ــن مکت ــرو ای ــه پی ــران، خدمــت در کشــوری اســت ک خدمــت در ای
هســتند و پیــروان ایــن مکتــب از آن خدمــات بهره منــد می شــوند. قطعــًا 
ایــن خدمــت، افضــل از خدمــت بــه دیگــران اســت زیــرا نخبــه و صاحــب 
ــای  ــود را در راه اعت ــتعداد واالی خ ــی و اس ــان، نخبگ ــتعداد درخش اس
ــن  ــن آئی ــه شــاخص ترین و کامل تری ــرد و ب ــه کار می گی ــن کشــور ب ای
آســمانی اعتــا می بخشــد و بــرای خــود ابدیــت در بهشــت جــاودان الهی 

ــد. ــم می زن را رق

این جا هم خدمت به انسانیت است:
ــت  ــا خدم ــه انســان اســت. ام ــت ب ــم، خدم ــن کشــور ه ــت در ای خدم
ــا اعتقــاد و  بــه انســانی کــه دارای بینــش و فرهنــگ حــق اســت. مــا ب
اســتدالل قطعــی و یقینــی و عقلــی پیــرو مکتــب اهــل بیت و شــیعه اثنی 
عشــری هســتیم. هــر کــس منصفانــه و نــه متعصبانــه تحقیــق داشــته 
باشــد در زیــر ایــن آســمان و روی کــره زمیــن، یــک مکتــب حــق بیشــتر 
ــب اهــل بیــت عصمــت و طهــارت اســت و  ــد و آن مکت ــد بیاب نمی توان
همــه می دانیــم حــق در یــک مکتــب و یــک آئیــن پیــدا می شــود. ایــن 
ــر  ــه ب ــره، اضاف ــه کبی ــارت جامع ــام در زی ــادی علیه الس ــام ه کام ام
آن کــه کام معصــوم اســت و حجــت، پشــتوانه قــوی و مســتدّل قرآنــی 
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ــْم 
ُ
َحــقُّ َمَعک

ْ
و روائــی و تاریخــی و عقلــی هــم دارد کــه مــی فرمایــد »َوال

ْم« در 
ُ
ة ِعْنَدک ُبوَّ اُث النُّ ُه َو م�ی

ُ
ُه َو َمْعِدن

ُ
ُتْم َاْهل

ْ
ْم َو َان

ُ
ْیک

َ
ْم َو ِال

ُ
ْم َو ِمْنک

ُ
َو فیک

عالــم هســتی فقط یــک پرچــم حــق وجــود دارد و آن پرچم توحید اســت. 
ایــن پرچــم بــه دســت انبیــاء الهــی دســت بــه دســت شــده و بــه ترتیــب 
آمده انــد  تــا آخریــن آن هــا کــه خاتــم انبیــا و پیامبــر اســام اســت، بعــد 
از او اوصیــاء و جانشــینانش کــه دوازده امــام معصــوم هســتند، پرچمــدار 
توحیدنــد و امــروز دوازدهمیــن آن هــا کــه امــام غائــب اســت، اّمــا زنــده و 
پرچمــدار توحیــد اســت. هــر چنــد متأســفانه بــه تعبیــر قــرآن اکثــراً علــم 
ُهــْم ُمْعِرُضــون« 

َ
َحــقَّ ف

ْ
ُمــوَن ال

َ
ُهــْم الَیْعل ُ َ �ث

ْ
بــه حــق پیــدا نمی کننــد »َبــْل َاک

)ســوره انبیــاء آیــه 24( همــه اّدعاهــا و همــه مکاتــب و فرقه هــا نمی تواننــد 
برحــق باشــند. خالــق مــا از مــا پیــروی مکتــب حــق را می پذیــرد.

یک تقاضا:
 مــا موظــف هســتیم بــا تحقــق و نــه چشم بســته، مکتــب و آئیــن حــق را 
جســتجو کــرده و از آن پیــروی نمائیــم. بــرای حقانیــت شــیعه ادلـّـه متقین 
و خدشــه ناپذیر عقلــی و روائــی و تاریخــی وجــود دارد و در کتــاب آســمانی 
مــا قــرآن هدایت هــای روشــن بــر حّقانیــت ایــن مکتــب صــورت گرفتــه 
ــب علیه الســام و  ــن ابی طال ــت علی اب ــرآن، حّقانی ــات بســیاری از ق و آی
راه و مکتــب شــیعه کــه پیــرو دوازده امــام معصــوم هســتند را بــه وضــوح 
ــه ســادگی  ــا ب ــان کــرده و اگــر کســانی اهــل تحقیــق باشــند، تقریب بی
می تواننــد بــه حقانیــت اســام در میــان مکاتــب آســمانی و بــه حقانیــت 
شــیعه در میــان مذاهــب و ِفــَرق اســامی پــی بــرده و بــا قــّوت قلــب و 
بــاور قطعــی در ایــن آئیــن و در ایــن مکتــب زندگــی کننــد و داده هــای 
الهــی و ســرمایه های وجــودی خــود را هزینــه ایــن مکتــب و پیــروان ایــن 

ــب نمایند. مکت
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هدف غا�ئ انقالب اسالیم:

انقــاب اســامی ایــران، ضمــن حفــظ وحــدت اســامی و ضمــن حرمت 
نهــادن بــه همــه آئین هــا و مکاتــب و مذاهــب، آنچــه مقصــد و مقصودش 
هســت، تمّدن ســازی بــرای بشــریت در ســایه حکومــت عــدل مهــدوی 
اســت. حکومــت عــدل مهــدوی همــان امــری اســت کــه آرمــان همــه 
انبیــاء و وعــده قــرآن و همــه مکاتــب آســمانی می باشــد. خدمــت در ایــن 

کشــور، خدمــت بــه مکتــب همه انبیاســت.

پاسخ به یک سؤال:
ممکــن اســت کســی بگویــد مــن کاری بــه ادیــان و مکاتــب نــدارم. هــر 
کــس هــر عقیــده ای می خواهــد داشــته باشــد. عقایــد افــراد هــم بــرای 

خودشــان محتــرم اســت. خدمــت را نبایــد بــه عقایــد گــره زد.
ایــن ســخن خــاف مکتــب همــه انبیــاء الهــی اســت و خــاف قــرآن که 
آخریــن کتــاب آســمانی و کتــاب جامــع و کامــل بــرای همــه انســان ها 
تــا قیامــت اســت. چــرا کــه هــدف آفرینــش، خدمت نیســت. خدمــت جزء 
وظایــف انســانی اســت نــه هــدف. انســان آفریــده شــده تــا مّوحد شــود و 
تنهــا در خدمــت خالــق خود باشــد و عبــادت و اطاعــت او متــن زندگی اش 
باشــد. عبــادت خداونــد یعنــی اطاعــت از اوامــر و نواهــی او. البتــه یکــی از 
اوامــر الهــی، خدمــت انســان ها بــه یکدیگر اســت و ایــن خدمــت از ارزش 
واالیــی برخــوردار اســت.در خدمــت انســان ها بــودن و مشــکات آن هــا 
را رفــع کــردن و رفــاه و آســایش بــرای آن هــا فراهــم کــردن، در آئیــن 
ــی  ــر عظیم الشــأن صل ــه پیامب ــم و مهــم اســت ک ــدر عظی اســام آن ق
ْیَس 

َ
ل
َ
نَ ف ُمْســِلم�ی

ْ
ُمــوِر ال

ُ
ــْم َیْهَتــمَّ ِبا

َ
اهلل علیــه و آله فرمودنــد: »َمــْن َاْصَبــَح َو ل

ِبُمْســِلٍم« کســی کــه در امــور جامعــه و مــردم بــی تفاوت باشــد مســلمان 
ــْم َیِجْبــُه 

َ
ل
َ
نَ ف ُمْســِلم�ی

ْ
ل
َ
 ُینــادی یــا ل

ً
نیســت و فرمودنــد« »َمــْن َیْســَمَع ُمنادیــا
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ْیــَس ِبُمْســِلٍم« کســی کــه بــه کمــک حاجت منــدی نشــتابد و پاســخ 
َ
ل
َ
ف

گرفتارهــا را ندهد، مســلمان نیســت.
خدمــت از هــر نــوع آن کــه بــه رشــد و تعالــی همــه جانبــه جامعه بشــری 
بینجامــد و جامعــه را بــه اوج رشــد و ســامت برســاند، جــزء متــن دیــن 
ــود.  ــی ش ــوب م ــروردگار محس ــادت پ ــاخه های عب ــی از ش ــت و یک اس
اّمــا ســؤال آن اســت کــه آیــا ایــن خدمــت بایــد بــه دوســتان خــدا ارائــه 
شــود یــا دشــمنان خــدا؟ آیــات فــراوان در قــرآن، آیــات جهــادی اســت 
کــه بــه مســلمان دســتور می دهــد در برابــر آن هــا کــه بــا خــدا و دیــن 
ــا و  ــا را از جمع ه ــید و دســت آن ه ــاوم باش ــد، مق ــمنی می کنن ــدا دش خ
ــر اســام  ــروز در براب ــه ام ــا ک ــاه کنید.آن ه ــان کوت ســرزمین های خودت
ــد،  ــمنی می کنن ــامی دش ــاب اس ــاب و انق ــام ن ــا اس ــتاده و ب ایس
دشــمنی بــا خــدا و دیــن خداســت. نــه تنهــا نبایــد آن هــا را تقویــت کــرد 
بلکــه بایــد بــا آن هــا مبــارزه کــرد و آن هــا را از جایــگاه قــدرت بــه زیــر 

کشــید و قــدرت را از آن هــا گرفــت.
جــوان نخبــه و خوش اســتعداد بــه خوبــی می دانــد کــه اگــر خدمــت علمی 
و نخبگــی خــود را در خدمــت کّفــار و مشــرکین قرار دهــد، آن هــا را از نظر 
علمــی تقویــت کــرده اســت. تقویــت علمــی آن هــا بــه اقتــدار و ســلطنت 
آن هــا می انجامــد. مشــکل امــروز جهــان اســام همیــن اســت کــه علــم 
در خدمــت دشــمنان خــدا و دیــن خــدا قــرار گرفتــه و بواســطه قــدرت 
و تــوان علمــی توانســته اند بــر جهــان اســام مســلّط شــوند. اگــر بایــد 
شــاخ و شــانه آن هــا شکســته شــود، بایــد تــاش کنیــم از قــدرت علمــی 
برخــوردار شــویم. بایــد همــه اســتعدادها و همــه نخبگی هــا در خدمــت 
درون قــرار گیــرد تــا از قــدرت و ســلطنت علمی برخــوردار شــویم و بتوانیم 
جهــان اســام را از ســلطه آن هــا نجــات بخشــیم. بلــه مــا چــون آغــاز راه 
هســتیم بــا مشــکات فــراوان مواجهیــم ولــی بــرای آبادانــی کشــور بایــد 
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یــک نســل و گاهــی چنــد نســل فــداکاری کننــد تــا آینــدگان برخــوردار 
شــوند. آیندگانــی کــه فرزنــدان مــا هســتند و جهان اســام از آن ها شــکل 
مــی گیــرد و بایــد بــا عــّزت زندگــی کنند. جوانــان قبــل مقاومــت کردند و 
جــان عزیزشــان را تقدیــم کردنــد تــا طاغــوت و اســتکبار را از ایــن کشــور 
راندنــد و اســتقال بــرای جوانــان امــروز بــه ارمغــان آوردند. جوانــان نخبه 
امــروز نیــز بایــد بــا تحّمــل همــه ســختی ها و مشــکات، راه هــای علمی 
و رونــق اقتصــادی و فــن آوری را بــرای خــود و بــرای آینــدگان گشــوده و 

ان شــاءاهلل در همــه عرصه هــا رتبــه برتــر جهانــی را کســب کننــد.
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ســخن نهــم: در ایــن فــراز از ایــن مقــال مناســب اســت، ســخنی هــم بــا 
عزیــزان رســانه داشــته باشــم. عزیزانــی کــه مســئولّیتی بــر دوش گرفته اند 
کــه بســی ســنگین و تکلیــف آور اســت. قلــم بــر دســت گرفتــن و واســطه 
ــه اذهــان  ــات عالَــم ب انتقــال امــور از ســطوح جامعــه و از حقایــق و واقعّی
شــدن و یــا بــا تریبــون گفتــاری منتقل کننــده امــور بــه افــکار بــودن و یــا 
بــا ابــزار هنــر و نمایــش و عکــس و فیلــم، نقش انتقــال امــور را ایفــا کردن. 
و امــروز در فضاهــای مجــازی نقــش واســطه گری میــان امــور و ذهن هــا 
را ایفــا کــردن. همــه و همــه از کارهــای بــس دشــوار و پرمســئولیت اســت 
زیــرا بواســطه همــه ایــن انتقال هاســت کــه فکــر و ذهــن جامعــه شــکل 
ــدا  ــروز پی ــور و ب ــردم ظه ــال م ــن شــکل گیری در افع ــار ای ــرد و آث می گی
ــای  ــن کاره ــود، محصــول همی ــه انجــام می ش ــد. آنچــه در جامع می کن

رســانه ای اســت. 
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رسانه ها زمامدار جامعه اند:

رســانه ها نقــش زمامــداری و قافله ســاالری بــرای اعمــال جامعــه را دارنــد. 
اگــر بگوئیــم، زمامــدار جامعــه رســانه ها هســتند گــزاف نگفته ایــم. متولیان 
جامعــه، منویــات و اهــداف و سیاســت های خــود را از طریــق رســانه ها بــه 

مــردم منتقــل کــرده و کارهــای حکومتــی را پیــش می برنــد.
حــال تصــّور کنیــد اگــر رســانه دارها، همگــی بــر یک امــر متمرکز شــوند و 
همــه ســخن یــک مرکــز را منتقــل کننــد و همــه بــر یک مطلــب مجتمع 
شــوند و تمرکــز واحــد بــر امــری درســت صــورت گیــرد، آیــا جامعــه بــه 
بیراهــه مــی رود؟ اگــر همــه ولی محــور و ارزش گــرا و وحدت آفریــن باشــند، 
اختافــی مشــاهده خواهــد شــد؟ اگر همــه در پــی منافع کان نظــام، طبق 
نقشــه ترســیمی والیــت امــر باشــند و اگــر همه، فکــر و ذهــن جامعــه را به 
ســوی منافــع و َمضــاّر کــه توســط مرکزیــت نظــام تعریف می شــود، ســوق 
ــًا  ــه گــوش برســد، حتم ــا ب ــر ســخن واحــد در جهت گیری ه ــد و اگ دهن

شــاهد رونــد بهتــر در همــه عرصه هــا خواهیــم بــود. 
درســت اســت کــه هــر رســانه یــا چنــد رســانه ممکــن اســت ســخنگوی 
ــر  ــع را منتش ــای آن جم ــکار و ایده ه ــد اف ــند و بخواهن ــه ای باش مجموع
نماینــد و از آن جــا کــه انســان ها دارای افــکار و ســایق مختلــف هســتند، 
لزومــاً انتشــار افــکار و ســایق مختلــف، تضادهائــی بــه وجــود مــی آورد که 
گریــزی از آن نیســت. اّمــا در همــه حکومت هــا خــط قرمزهایــی وجــود دارد 

کــه رعایــت آن هــا بــه انســجام آن حکومــت و آن جامعــه می انجامــد.

ورت یک باور: �ض
در اســام عزیــز هــم ضمــن آزادی بیان و ضمــن آزادی افــکار، رهنمودهای 
ــا  ــه آن رهنموده ــر ب ــه اگ ــود دارد ک ــازنده و وحدت بخشــی وج بســیار س
پایبنــدی صــورت گیــرد، اختــاف ســایق و حتــی اختــاف افــکار، هیــچ 
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آســیبی بــه جامعــه درحــال رشــد وارد نمی کند.متولیــان رســانه ها بایــد خود 
از تعّهــد اخاقــی و ایمانــی برخــوردار باشــند و بداننــد و بــاور داشــته باشــند 
« )ســوره اســراء 

ً
ولِئَك كاَن َعنُه َمســئول

ُ
لُّ أ

ُ
ــمَع َوالَبَ�َ َوالُفؤاَد ك که »ِإنَّ السَّ

آیــه 36(  هــر آنچــه از اعضــاء انســان صــادر شــود و هــر عملــی و نوشــته ای 
ــه جامعــه منتقــل  ــا بشــنود و هــر فکــری را کــه ب کــه انســان بگویــد ی
کنــد، بایــد محضــر پــروردگار پاســخگو باشــد. لــذا نبایــد منتقل کننــده فکر 
و عملــی بــه جامعــه باشــد کــه بــا ارزش هــای دینــی و بــا احــکام الهــی 
همخــوان نباشــد. نبایــد رســانه حــزب و جناحی باشــد که همســو با ســتون 
خیمــه نظــام نیســت. نبایــد مــرّوج افــکاری باشــد کــه غایــت آن، تضعیــف 
پایه هــای نظــام دینــی و تقویــت و امیدآفرینــی بــرای دشــمنان باشــد. نباید 
بزرگ کننــده آدم هایــی باشــد کــه از شــاکله  ایمانــی و اعتقــادی برخــوردار 
نیســتند. نبایــد کارهایــی را برجســته نمایــد و مــّروج رفتارهایی باشــد که بر 

اســاس نفــس و بــر اســاس منافــع محــدود و خــاص باشــد. 
متولــی رســانه اگــر از تعّهــد ایمانــی و اخاقــی برخــوردار بــود حتمــاً بــه 
عاقبــت کارهــای خــود می اندیشــد. حتمــاً بــه عاقبــت افــکار و نوشــته هایی 
ــه  ــد ک ــرا می دان ــد زی ــه می کن ــد توج ــه می ده ــورد جامع ــه خ ــه ب ک
همان گونــه کــه هدایــت یــک نفــر مســاوی بــا هدایــت کل جامعــه اســت، 
گمــراه کــردن یــک نفــر هــم بــه گمراهــی افــرادی وافــر می انجامــد و روز 

قیامــت امــکان پاســخگوئی بــه آن هــا وجــود نــدارد.
ــه  ــه در نظــام اســامی ب ــد ک ــانه می دان ــن در رس ــد و مؤم ــی متعه متول
نشــر فکــر و ایــده و خبــر اشــتغال دارد و بایــد همــه گفته هــا و نوشــته ها 
و نمایش هــا از متــن اســام باشــد و مجــّوز اســامی داشــته باشــد، بلــه 
هســتند کســانی کــه بــا قامــت روشــنفکری ظاهــر شــده و قیافه مســلمان 
روشــنفکرنما بــه خــود می گیرنــد و چه بســا بــا تحریــف اســام عزیــز در 
ــوآوری می باشــند، اینــان بــرای خــود اجتهــاد کــرده و  مقــام باصطــاح ن
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ــه اســم  ــه و ب ــرای جامع ــه اســم ضــرورت ب ــا را ب ــی بندوباری ه ــواع ب ان
ســخت نگرفتــن و امثــال آن در جامعــه ترویــج می کننــد. هســتند کســانی 
کــه عاملیــن و مرّوجیــن احــکام خــدا و حتــی آمریــن بــه معــروف و ناهیان 
ــای  ــا دروازه ه ــد ت ــم می کنن ــود مّته ــری و ُجم ــه تنگ نظ ــر را ب از منک
ابتــذال غربــی را بــر جامعه بگشــایند. هســتند کســانی کــه مرّوج تســاهل و 
تســامح اند و القــا می کننــد بایــد در برابــر ســیل فســاد و بداخاقی هــا کوتــاه 
آمــد تــا بعضی هــا نرنجنــد. هســتند رســانه دارهایی کــه در انــواع ماحظات 
غــرق شــده و چشــم بر احــکام الهــی و ترویــج فضائــل می بندند و هســتند 
رســانه هایــی کــه در میــدان مبــارزه جــّدی فضائــل و رذائــل ســکوت کرده 
و تاشــگران عرصــه فضائــل را تقویــت نمی کننــد. آیــا ایــن رســانه دارهــا 

می تواننــد مّدعــی رســانه داری در تــراز نظــام اســامی باشــند؟
عزیزانــم نبایــد بــه قلــم زیبــای خــود و بــه هنــر رســانه داری خــود و بــه 
مدیریــت بــر رســانه دلخــوش بــود. چه بســا همیــن قلــم خــوش و همیــن 
ــش  ــی از آت ــه طوق ــد و ب ــان باش ــال گردنم ــت وب ــن مدیری ــر و همی هن
تبدیل شــده و بــه جهنــم ســوزان و ابــدی گرفتارمــان نمایــد. شــاکله ایــن 
نظــام شــاکله دینــی و قرآنــی اســت. هرقــدر جامعــه را بــا معــارف اســام 
آشــنا کنیــم و مــرّوج معرفت هــای دینــی باشــیم، عاقبتــی خــوش بــرای 
خــود رقــم زده ایــم. در غیــر این صــورت فقــط نــام و عنــوان اســت و در پــی 

آن پــس از مّدتــی انــدک، تنهایــی و پشــیمانی.
نمی گویــم مــدام در رســانه ها قــال الصــادق و قــال الباقــر باشــد کــه اگــر 
باشــد بســی بالندگــی و بســی اوج، بلکــه می گویــم هــر آنچــه می گوییــد 
و نشــر می دهیــد بــه ارتقــاء نظــام اســامی بینجامد.راه هــای ارتقــاء نظــام 
را در جناح هــا و احــزاب بازیگــر و درگروه هــای خودمحــور جســتجو نکنیــد. 
راه ارتقــاء نظــام، راه ترســیمی توّســط  مقــام واالی والیــت اســت که بســی 
ــا هــر  ــرار دارد. اگــر همــه رســانه ها ب روشــن و شــفاف پیــش روی مــا ق
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فکــر و بــا هــر ســلیقه سیاســی همــان راه ترســیمی والئــی را دنبــال کنند، 
آســیب های نظــام بــه حّداقــل خواهــد رســید.

سخ�ض ویژه با رسانه میل:
ســخن پیرامــون رســانه بســیار زیــاد اســت. فعــًا همیــن قــدر بــرای خودم 
کــه صاحب رســانه ای رســا هســتم کافــی اســت. البتــه اینجانــب بــه حکــم 
تکلیــف بــرای خــودم قیدوبندهــای وافــری دارم کــه امیــد اســت خداونــد 
متعــال توفیــق دهــد عاقبــت بخیــر باشــیم. مناســب اســت در پایــان بــه 
رســانه ملــی توجــه ویژه تــری داشــته باشــیم و عــرض کنــم کــه از همــه 
ــیمای  ــه صداوس ــت ک ــی اس ــانه ملّ ــئولیت تر رس ــر و پرمس ــانه ها برت رس
رســمی جمهــوری اســامی اســت و همــه صــدا و همــه ســیمایی کــه 
ــیمای  ــوان صداوس ــه عن ــود ب ــیده و مشــاهده می ش ــوش رس ــه گ از آن ب
اســام تلّقــی می شــود و متولیــان و دســت اندرکاران آن اگــر درســت عمــل 
کننــد و مــرّوج اســام و نمایــش حقیقــی اســام نــاب باشــند اجــری بــه 
میــزان اجــر اولیــاء دیــن و ائّمــه اســام دارنــد و اگــر چنیــن نباشــد و گرفتار 
ســایق شــخصی و گرفتــار نفــس شــوند و یــا گرفتــار تحلیل هــای غلــط و 
برداشــت های نادرســت شــده و برنامه هــای متفــاوت ارائــه دهنــد و از عــدل 
اســامی و اخــاق دینــی و محتواهــای معارفــی دور شــوند و احیانــاً مــرّوج 
شــادی های مبتــذل و بلندگــوی ایــن و آن بجــای بلندگــوی نظــام باشــند، از 
عــذاب ســخت الهــی بــه میــزان عــذاب ناسپاســان در امــان نخواهند بــود که 
َشــديٌد« )ســوره ابراهیــم آیــه 7(
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چــه کفرانــی از ایــن باالتــر کــه رســانه ای بــا ایــن عظمــت و با ایــن صدای 
رســا در اختیــار باشــد و آن را در راســتای معــارف حســینی و معــارف مهدوی 
بــه کار نگیریــم، و یــا بخش هایــی را اختصــاص بــه ایــن معــارف بدهیــم 
ــن و آن  ــت آوردن ای ــات و دل به دس ــه ماحظ ــم ب ــی ه ــا بخش های اّم
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ــکنی از  ــود و حریم ش ــای گناه آل ــه برنامه ه ــته ارائ ــی ناخواس ــا خدای و ی
دیــن خــدا و امثــال آن پرداختــه شــود!! حتــی یــک ثانیــه از ایــن مجموعــه 
ــی نظــام اســامی هــدر رود  ــد و نوران ــر از اهــداف بلن ــم اگــر در غی عظی
کفــران اســت. رســانه ملــی در همــه عرصه هــای ضــروری بــرای جامعــه و 
بــرای مــردم بایــد ورود داشــته باشــد اّمــا چهارچــوب همــه ورودهــا، تقــوای 
دینــی و اخــاق اســامی و خدامحــوری اســت. رســانه بایــد پاســخگوی 
همــه نیازهــای جامعــه باشــد اّمــا همــراه بــا معیارهــای تعیین شــده توســط 
اولیــاء دیــن. و بدیهــی اســت کــه جامعیــت دیــن خــدا و معــارف اولیــاء دین 
ــی و  ــری و عقل ــای فط ــه نیازه ــده هم ــه تأمین کنن ــت ک ــه ای اس به گون
نیازهــای جنســی و جســمی باشــد. هیــچ خــأ و کمبــودی در دیــن خــدا 
ٍء« فقــط اراده مســتحکم و تــاش وافر و  ْ ي

َ لِّ �ش
ُ
وجــود نــدارد »ِفيــِه ِتْبَيــاٌن ِلــک

تعّهــد ایمانــی و اخاقــی الزم اســت تــا از ایــن مجموعــه به بهترین شــکل 
ممکــن بهــره گرفــت و آن را صداوســیمای راســتین دیــن خــدا قــرارداد.  
ــه  ــت ب ــی اس ــانه مل ــای رس ــن بخش ه ــه از مهم تری ــر ک ــه خب در عرص
محتــوا بیشــتر بایــد توجــه کــرد تــا اصل خبــر، هــر چنــد در مــواردی اصل 
خبــر موضوعیــت دارد امــا محتواهــای خبــری بســیار می توانــد ارتقابخش و 
جهت دهنــده باشــد. اینجانــب نســبت به خــودم بارهــا به مســئولین محترم 
گفتــه ام در انتخــاب مطلــب بــه مطالــب محتوایــی و مهــم توجــه شــود. اگر 
در مــوردی محتــوای مناســب وجــود نــدارد لزومــی بــه پخش خبر نیســت. 
امثــال ماهــا رســالت دینــی و فرهنگــی داریــم و ایــن رســالت را بایــد ابــاغ 
کنیــم و امــروز مهم تریــن واســطه ایــن ابــاغ، رســانه ملــی اســت کــه بــه 
ویــژه در بخش هــای خبــری نــکات محتوایــی به گونــه ای زیبــا و جــذاب 

بایــد بــه گــوش مخاطــب رســیده و بخشــی از رســالتمان عملــی شــود.
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خطاب به شهرکردی های رشید
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ســخن دهــم: خــدای تبــارک و تعالــی را بســیار شــاکرم کــه توفیقــم 
ــه در  ــم ل ــی معّظ ــر نمایندگ ــه ب ــرم اضاف ــر ولیّ ام ــه ام ــرد، ب ــا ک عط
اســتان، افتخــار امامــت جمعــه شــهرکرد را هــم داشــته باشــم. از ایــن 
ــن و  ــن شــهر که ــه ای ــف نســبت ب ــه ای مضاع ــود وظیف ــر خ ــاب ب ب
ــده  ــی از فائ ــادآوری را خال ــه ی ــد جمل ــده و چن ــم و جهــاد دی شــهر عل

نمی بینــم.
ــای  ــزرگ در عرصه ه ــردان ب ــان و م ــرورش عالِم ــد پ ــهرکرد مه ش
ــارف  ــی ع ــته و مرجع ــی برجس ــرورش عالم ــد پ ــت، مه ــون اس گوناگ
ــت اهلل العظمــی شــیخ ابوالقاســم دهکــردی اســت.  ــر چــون آی و بصی
شــهرکردی های عزیــز و مــردان و زنــان ایــن دیــار بــه خوبــی می داننــد 
کــه در ایــن شــهر، ظرفّیت هــای عظیــم انســانی و ظرفّیت هــای 
ــن  ــود دارد، بســیاری از ای ــون ارزشــی وج ــای گوناگ ــم در عرصه ه مه

ــود. ــاهده می ش ــروز مش ــور دارد و ام ــروز و ظه ــا ب ظرفّیت ه
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ــی و  ــور ایمان ــی، حض ــور علم ــی، حض ــور سیاس ــادی، حض ــور جه حض
اعتقــادی، حضــور خدماتــی و تولیــدی و هنــری، حضــور بصیرتــی، حضور 
ــِی  ــی، حضــور استکبارســتیزی و دشــمن شناســی، حضــور عصبّیت والئ
مثبــت، حضــور غیرتمنــدی دینی، حضــور تربیتــی، حضور فّعــال اجتماعی 
ــه  ــوری ک ــر حض ــی و ه ــد دین ــادی و تعّب ــور عب ــه حض و در رأس هم
ضــرورت دیــن و ضــرورت زمــان و مــکان باشــد، بــه عنــوان پاســخگوئی 
بــه وظائــف و تکالیــف بحمــداهلل و بــه فضــل الهی در این شــهر مشــاهده 
می شــود و این هــا بالندگی هــای ایــن شــهری اســت کــه روزی بــه نــام 
زیبــای دهکــرد شــناخته می شــد و هنــوز بســیاری مفتخــر بــه همــان نام 
تــا ســوابق درخشــان خــود را حفــظ کــرده و در حافظــه تاریــخ نگه دارنــد.

رسالت امام جمعه و روحانیت:
ــن  ــت عظیم الشــأن ای ــه روحانی ــب و هم ــر دوش اینجان ــه ب ــالتی ک رس
شــهر و همــه پدرهــا و مادرهــا و جوانــان غیرتمنــد ایــن شــهر اســت آنکه 
ایــن ظرفّیت هــا روز بــه روز افزایــش یابــد نه تنهــا ظرفیت هــای بالفعــل 
کــه برخــی از آن هــا بیــان شــد بلکــه ظرفیت هــای فراوانــی کــه بالقــّوه  
وجــود دارد و بایــد در ســایه تــاش همگانــی بــه آن هــا فعلّیــت بخشــیده 

و بــه عرصــه آورده شــود.
حضــور فّعــال در عرصــه امــر به معــروف و نهــی از منکر هســت اّمــا الزم 

اســت همگانی شــود. 
حضــور در مســاجد و حضــور در جمعــه و جماعــت مناســب اســت، گاهــی 
ــی کــه حضــور  ــا هســتند عزیزان بســیار چشــمگیر و ســتودنی اســت اّم

ندارنــد یــا حضــور کمتــری دارنــد؛ بایــد همگانــی شــود.
حضــور در  مجالــس روضه هــا، هیئــات، جشــن ها آنقــدر مناســب اســت 
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کــه بعضی هــا خــود را مقّیــد می داننــد حتــی جلســه روضــه و ســخنرانی 
کــه چنــدان مفیــد هــم نیســت حضــور یابنــد تــا تعظیــم شــعائر نماینــد، 
تــا نامشــان در پرونــده حســنات ثبــت شــود اّمــا ظرفیــت شــهرکرد ایمانی 
خیلــی باالتــر اســت و جــا دارد مجالــس بیشــتر تقویــت شــوند، چــرا کــه 
ــت،  ــی اس ــاز های تربیت ــه س ــی و زمین ــای معرفت ــس َعلَم ه ــن مجال ای
نبایــد جلســات ســخنرانی و منابــر کــه ارزش های حســنه و ماندگار اســت 
و بعیــد اســت چیــزی بتوانــد جایگزیــن آن شــود دســت کم گرفتــه شــده 
و مــورد غفلــت قــرار گیــرد. شــهرکرد مرکــز اســتان اســت و بایــد الگــو 

. شد با

ارتباط قوی با حوزه و روحانیت:
ــادی و  ــوب و اعتق ــیار خ ــت بس ــا و روحانی ــا حوزه ه ــد ب ــور و پیون حض
ــای  ــه در حوزه ه ــتند ک ــد هس ــن مقّی ــی از مؤمنی ــت. بعض ــتودنی اس س
ــواع پشــتیبانی ها را  ــد، ان ــن باشــند، کمــک کنن ــی نقش آفری علمــِی دین
ــد  ــق دریافته ان ــه ح ــه ب ــرا ک ــند چ ــته باش ــا داش ــت و حوزه ه از روحانی
ــوده  ــت ب ــا و روحانی ــه برکــت حوزه ه ــه ب ــن در جامع ــه گســترش دی ک
و هســت، مقّیدنــد کــه متولیــان حوزه هــا و ائمــه جمعــه پشــتیبانی شــده 
ــه  ــد هــر مجلســی ک ــد می دانن ــت  شــوند، بســیاری خــود را مقّی و تقوی
توّســط امــام جمعــه و حوزویــان گذاشــته می شــود حتمــاً حضــور جــّدی 
ــد  ــرای رضــای خداون ــال داشــته باشــند و ایــن حضــور را خالصــاً ب و فّع
ــژه مجالســی کــه بیشــتر در  ــه وی ــا دیــن خــدا تقویــت شــود ب ــد ت دارن
معــرض قضــاوت افــکار عمومــی اســت را بیشــتر تقویــت می کننــد تــا 
دیــن خــدا و نظــام دینــی در افــکار و اذهــان تضعیــف نشــود و شــیاطین و 
مــّکاران نتواننــد القــاء جدائــی مــردم از ایــن مجالــس مهــم را تبلیــغ کنند، 
ــوده و  ــوب آن ب ــردم خ ــای شــهرکرد و م ــا از زیبائی ه ــه حضوره اینگون
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ــرادران و خواهرانــی  ــا کافــی نیســت، الزم اســت عزیــزان و ب هســت اّم
کــه از اهمیــت ایــن امــور ممکــن اســت غافــل باشــند توجــه بیشــتری 
بــه ایــن وظائــف داشــته باشــند. قطعــاً هــر چــه ایــن جمع هــای جمعــه و 
ــی و  ــات و روضه هــا و ســخنرانی ها و مراســم های مذهب جماعــت و هیئ
دینــی و سیاســی والئــی و بویــژه مراســم های منتســب بــه امــام جمعــه 
و بــه دیگــر جایگاه هــای ارزش محــور پررنگ تــر و پرجمّعیت تــر شــکل 
گیــرد، رونــق دیــن اســت  و نشــانه دین محــوری جامعه اســت  و ســامت 
اخاقــی جامعــه باالتــر رفتــه و راه کمــال و انســانیت هموارتر خواهد شــد 
و بــه همــان میــزان در آینــده شــخّصیتهای بــه مراتــب باالتــر و واالتــر از 

آیــت اهلل دهکردی هــا تحویــل جامعــه خواهــد شــد. 

: ورت وحدت بیش�ق �ض
حضــور وحدت بخــش در شــهرکرد و حضــور منســجم و همــراه و همــدل 
بســیار خــوب اســت. ســعی و تــاش وافــر توّســط اقشــار مختلــف صورت 
می گیــرد کــه وحــدت و انســجام درون شــهری و وحــدت والئــی و وحدت 
اجتماعــی و وحــدت دینــی و هیئتی و وحدت و انســجام مســجدی و امثال 
آن روز بــه روز برجســته تر باشــد و بــه لطــف و عنایــت الهــی کمتر شــاهد 
تفرقه هــای آســیب زا هســتیم، اّمــا ظرفیــت بــه مراتــب باالتــری بــرای 
وحــدت همه جانبــه در شــهر وجــود دارد. بایــد بیشــتر درکنــار هــم بــود، 
بایــد بیشــتر بــه هــم کمــک کــرد، بایــد بیشــتر توان هایمــان را روی هــم 

ریختــه و مجتمع شــد. 
ــد.  ــانی ندارن ــیطانی و نفس ــت ش ــف، رقاب ــای مختل ــاالن در عرصه ه فّع
ــر  ــا اگ ــت ام ــر هس ــت یکدیگ ــتای تقوی ــاش در راس ــعی و ت ــه س هم
ــادری هــم وجــود داشــته باشــد الزم اســت مراقبــت صــورت  مــوردی ن
گیــرد کــه هیــچ مســجدی مســجد دیگــر را، هیــچ هیئتــی هیئــت دیگــر 



78:: دلنوشته ای، ره توشه یازده دلبند

را، هیــچ رقیبــی رقیــب دیگــر را، هیــچ ملبســی هــم لبــاس خــودش را، 
هیــچ بــازاری همــکار خــودش را، هیــچ اداری و فرهنگــی همــکار اداری 
و فرهنگــی خــودش را تضعیــف نکنــد و بــا او رقابــت نفســانی و شــیطانی 
نداشــته باشــد و همــه جمع هــا ، جمع هــا و جماعت هــای دیگــر را 
تقویــت کــرده و یاری گــر یکدیگــر باشــند و خیرخواهــی بــرای همــه و 
ــهر  ــن ش ــای ای ــهر در جای ج ــور ش ــه ام ــرای هم ــکاران و ب ــرای هم ب
ــود. ــاهده ش ــوج زده و مش ــته م ــش از گذش ــتنی بی ــوب و دوست داش خ

ــران  ــهری و مدی ــد ش ــران ارش ــط مدی ــه توّس ــای کان ک ــه برنامه ه ب
ارشــد فرهنگــی تــدارک می شــود احتــرام گذاشــته و آن هــا را عملیاتــی 
کننــد. ایــن امــور امــروز در شــهر وجــود دارد اّمــا الزم اســت بیشــتر مــورد 
توجــه قــرار گیــرد تــا ان شــاءاهلل رشــد بیشــتر شــهر و تعالــی اقتصــادی و 
ــم( و تکریــم 

ُ
ــُروا ِکباَرک

ِّ
فرهنگــی بیشــتر را شــاهد باشــیم، توقیرِکبــار )َو ق

ــری،  ــزرگان هن ــی، ب ــزرگان علم ــّنی، ب ــزرگان ِس ــم از ب ــا )اع بزرگتره
بــزرگان ایمانــی و عبــادی، بــزرگان ارزشــمدار جماعــات ،ائّمــه جماعــات و 
عالمــان( همــه و همــه از نشــانه های رشــد یافتگــی یــک امــت اســت که 
در شــهرکرد بحمــداهلل برجســته و مناســب اســت اّمــا اگــر مــواردی هــم 
غیــر از ایــن مشــاهده شــود بایــد اصاح شــده و بــزرگان تکریــم شــوند 
کــه تحقیــر هــر بزرگــی ذلیــل کــردن بزرگی هاســت کــه مــردم فهیــم 

شــهرکرد از آن مبــّرا هســتند.

بایدهای شهری شهرکرد:
تعّصــب و غیــرت محلــی تــا حــّدی کــه در دیــن خــدا مجــاز اســت بایــد 
وجــود داشــته باشــد، مذمــوم نیســت که کســی نســبت بــه وطــن خودش 
یــا شــهر و اســتان خــودش غیــور باشــد و بــرای آبادانــی همه جانبــه آن 
تاشــگر باشــد و البتــه رعایــت عــدل و رعایــت حقــوق و رعایت هــای 
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همه جانبــه هــم مّدنظــر باشــد.
شــهرکرد ظرفّیــت رشــدیافتگی همه جانبــه بــه مراتــب بیــش از آنچــه که 
هســت را دارد. بــازار و اقتصــاد شــهر، معمــاری شــهر، فضاهــای ســبز و 
دلنشــین و پرجاذبــه، آرایش هــای میدانــی و خیابانــی، نورپــردازی فضاهای 
عمومــی، آمادگــی فضاهــا بــرای شــکل گیری متناســب بــا مناســبت ها، 
توجــه همگانــی بــرای تقویــت بــازار و اقتصاد شــهر بعنــوان مرکز اســتان، 
تهّیــه مایحتــاج و خریدهــا از مرکــز اســتان، تــاش بــرای تأمیــن همــه 
ــاء تســهیات و  ــدان و اعط ــتان، گشــودن می ــز اس ــا در مرک نیازمندی ه
امکانــات بــرای ســرمایه گذاران بــزرگ در شــهر و مرکــز اســتان، حمایــت 
جــّدی و تشــویق و دلگرمــی بخشــیدن بــه ســرمایه گذاران کان و امثــال 
ــی بیشــتر موردتوجــه  ــد خیل ــه بای ــی اســت ک ــور از ضرورت هائ ــن ام ای

همــگان قــرار گیــرد.
ــه  ــتان و هم ــهر و اس ــردم ش ــه م ــهری و هم ــتانی و ش ــئوالن اس مس
شــخصیت های اســتانی کــه در تهــران و جاهــای دیگــر هســتند بایــد در 
ایــن نــگاه ســازندگی و آبادانــی اســتان و مرکــز اســتان مشــترک بــوده و 
بــا پشــت بــه پشــت هــم دادن و کمــک همه جانبــه، زمینه ســاز رشــد و 
تعالــی بلنــد اســتان و شــهرکرد باشــند. البتــه کــه همــه در نــگاه آبادانــی 
اســتان مشــترک هســتند، عمــده آن اســت در عملیاتــی کــردن نگاه هــا، 
گفتگوهــای بیشــتر و همدلــی و همراهی هــای  بیشــتر صــورت گیــرد.

اینجانــب بعنــوان یــک خــادم کوچــک در ایــن شــهر و در ایــن اســتان تــا 
هــر زمــان کــه توفیــق خدمــت داشــته باشــم خــود را موظــف بــه هرگونه 
ــا  ــه عرصه ه ــرآمد در هم ــای س ــم و اعت ــتا می دان ــن راس ــاش در ای ت
ــته و دارم و  ــا داش ــتان را در برنامه ه ــن اس ــرای ای ــهر و ب ــن ش ــرای ای ب
از خداونــد علـّـی اعلــی مســألت دارم کــه راه هــا گشــوده و موانــع برطــرف 

شــود.
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خطاب به عشایر، اقوام بختیاری و قشقائی
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ســخن یازدهــم: اینجانــب از طــرف ولــّی امــر مســلمین مأموریــت اســتانی 
دارم و در خدمــت همــه اقشــار و همــه شــهر و روســتا و همــه اعــّزه هســتم 
ولــی ازآن جــا کــه بختیاری هــای عزیــز و عشــایر غیــور طیــف گســترده و 
عظیمــی از اســتان را تشــکیل می دهنــد اجــازه می خواهــم از ایــن طریــق 
چنــد جملــه بــا ایــن عزیــزان بزرگــوار ســخن بگویــم. عزیزانی کــه هرچند 
در اقــوام و عشــیره های مختلــف حضــور دارنــد اّمــا از مشــترکات عدیــده ای 
ــد. عزیزانــی  ــی دارن ــار هــم صفــا و صمیمیــت مثال زدن برخــوردار و در کن
کــه زندگــی ســاده و بی آالیــش آن هــا و ِمهــر و َمحّبتشــان هــر رهگــذر و 
هــر شــاهد و هــر محّقــق را مجــذوب خــود نمــوده و بی اختیــار دل درگــرو 
آن هــا قــرار می گیــرد. عزیزانــی کــه اعتقــاد دینــی و محّبــت و دلدادگــی به 

اهل بیــت عصمــت و طهــارت در وجودشــان ُعمــق مثال زدنــی دارد.
عزیزانــی کــه انقابــی و همراه بــا انقاب بــودن جزء الینفک  فرهنگشــان 

ــده است.  ش



83

عزیزانــی کــه دلدادگــی بــه امــام و رهبــری را از عمــق جــان و رســا بــه 
ــد. ــغ ندارن ــن راه دری ــداکاری در ای ــه ف ــانده و از هرگون ــا رس گوش ه

عشــایر غیرتمند و تاشــگری که مولّد بســیاری از نیازمندی های کشــورند. 
نقــش بختیاری هــای عزیــز در تولید و رفــع نیازمندی های غذائی و پوشــاک 
و امثــال آن نقــش بســیار برجســته و چشــمگیر اســت و در عین حــال بــی 
مّنــت و بــی اّدعــا و در کمــال ســامت و ســادگی بــه کشــور و هموطــن 
ــی دانســته اند کــه  ــه خوب ــزان ب ــد. ایــن عزی ــه خدمــت دارن خودشــان ارائ
نظــام اســامی هــم متقابــًا خــود را موّظــف بــه رفــع مشــکات آن هــا 
می دانــد، البتــه بایــد پذیرفــت خدمــات درخــور شــأن آن هــا ارائــه نشــده 
و ایــن نـَـه بــه جهــت بی توجهــی کــه غالبــاً بــه جهــت مشــکات عدیــده 
کشــور و عقــب ماندگی هــای قرن هــای متمــادی کــه طواغیــت و اســتکبار 
بــر ایــن کشــور تحمیــل کردنــد و جبــران آن هــا زمــان طوالنــی و امکانات 
و پشــتوانه های مالــی وافــر می طلبــد کــه طــی ایــن چهــل ســال علیرغــم 
بعضــی ســوء مدیریت هــا کارهــای بســیار مهــم و چشــمگیری صــورت 
گرفتــه و امیــد اســت در آینــده ای نه چنــدان دور شــاهد خدمــات در حــّد و 

انــدازه ایــن طیــف وســیع از مــردم ارزشــمدار کشــورمان باشــیم.

 هوشمند عشایر:
گ

یک ویژ�
ــت داران  ــی از دوس ــه یک ــم ک ــراق می گوی ــزاف و اغ ــدون گ ــب ب اینجان
بختیاری هــا و عشــایر زحمت کــش و قشــقائی های پرتــاش و فرهنــگ 
ــاکام  ــان ن ــمندانه این ــای هوش ــی از ویژگی ه ــتم. یک ــا هس ــای آن ه زیب
ــاش  ــمن در ت ــت. دش ــیطانی اس ــه های ش ــمن در نقش ــتن دش گذاش
ــی را در میانشــان  ــی و رو در روئی هــای قوم گســترده می خواهــد قوم گرائ
تقویــت کنــد و تفرقــه و اختــاف را دامــن بزنــد و حتــی بــه هــر شــکل 
ممکــن ایــن دالورمــردان و شــیر زنــان را در مقابــل نظــام قــرار دهــد اّمــا 
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ــاکام گذاشــتن  پاســخ عملــی و همیشــگی اینــان بصیــرت و بیــداری و ن
ــی داشــته اند کــه وقتــی متوجــه  ــوده و هســت. گاهــی مطالبات دشــمن ب
ــد از  ــه هــم دشــمن می خواهــد موج ســواری کن ــن مطالب شــده اند از همی
مطالبــه خــود گذشــتند یــا راهی بــرای مطالبــه درپیــش گرفتند کــه امکان 
ســوء اســتفاده دشــمن نباشــد. نه تنهــا راه بــه دشــمن ندادنــد بلکــه مقابلــه 
ــکا و انگلیــس خبیــث و در  ــل آمری ــا دشــمن و بیگانه ســتیزی و در مقاب ب
مقابــل رســانه های اســتکباری و بیگانــگان ایســتادن و مقاومــت در برابــر 
هجمه هــای آنــان را از ویژگی هــای بــارز خودشــان نشــان داده انــد و شــیر 
زنانــی ماننــد بی بــی مریم بختیــاری و مــردان غیرتمنــدی ماننــد علیمردان 
خــان بختیــاری مایــه مباهــات آن هــا و مباهــات اســتان و مباهات کشــور و 

انقــاب اســت. 
ــارف  ــه زخ ــی ب ــی اعتنائ ــی و ب ــی و اخاق ــای ایمان ــال ارزش ه درعین ح
ــدا و  ــاب خ ــه کت ــپردن ب ــدا و دل س ــادت خ ــه عب ــوی و روی آوردن ب دنی
ــته ای  ــم وارس ــارف و عال ــخصیت ع ــا ش ــان آن ه ــالت از می ــدان رس خان
ــه  هماننــد شــیخ عبــداهلل پیــاده بختیــاری ســاخته کــه مایــه بالندگــی ن
ــه روحانیــت اســت،  ــم تشــّیع وجامع تنهــا بختیاری هــا کــه مباهــات عال
شــیخ عبــداهلل پیــاده بختیــاری از یــک روســتای لــردگان، شــعله عشــق و 
ــه همــه ریاســت های قومــی و  ایمــان در وجــودش شــعله ور  می شــود و ب
قبیلــه ای و امثــال آن پشــت کــرده و رو بــه عالــم ملکوت آن چنان شــیفته و 
واله،کــه ســفرهای متعــّدد بــا پــای پیــاده بــه زیــارت قبــور مطّهــر حضرات 
ــه درجــات بلنــدی از مقامــات  معصومیــن علیهــم الســام می شــتابد و ب
ــی اســت  ــوی می رســد، این هــا ظرفیت هــای بختیاری هائ ــی و معن عرفان
کــه بــه وجــود آن هــا مفتخــر و بالنــده هســتیم می دانــم کــه اگــر راه هــای 
ــارز  ــان مب ــردان و زن ــود م ــم ش ــای الزم برایشــان فراه ــوار و زمینه ه هم
ــود و  ــه می ش ــه ارائ ــه جامع ــا ب ــته از آن ه ــان های وارس ــد و انس و مجاه
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همچنیــن از قشــقائی های غیــور و عظیم القــدر همان گونــه کــه درگذشــته 
عالــم فرزانــه و حکیــم و فیلســوف نامــوری چــون حکیــم جهانگیرخــان 
قشــقائی از ایــل بــزرگ قشــقائی و شــخصیت های فّعــال و مؤثــر سیاســی 
ــن  ــایر مؤم ــز و عش ــای عزی ــی از بختیاری ه ــری و دین ــی و هن و اجتماع
بــه جامعــه ارائه شــده و بســیاری از آن هــا امــروز در خدمــت نظــام مقــّدس 
جمهــوری اســامی هســتند، آینــده نیــز دارای چهره هــا و شــخصّیت های 

بــزرگ و توانمنــد خواهنــد بــود.

انتظار از بزرگان عشایر و بختیاری:
انتظــار مــی رود بــزرگان عشــایر و بختیــاری و قشــقائی بیــش از گذشــته 
زمینه ســاز پــرورش انســان های مؤثــر باشــند. بیــش از گذشــته در حفــظ 
میــراث دینــی و فرهنــگ ایمانــی و قرآنــی کوشــا باشــند. بیــش از گذشــته 
بــر انســجام و وحــدت خــود بیفزاینــد. بیــش از گذشــته حضــور فّعــال در 
عرصه هــای انقــاب و در عرصه هــای دینــی مثــل مســاجد داشــته باشــند. 
بیــش از گذشــته در آبادانــی مناطــق خــود و در صیانــت از فرهنــگ ســالم 
و زیبــای خــود کوشــا باشــند. بیــش از گذشــته در نــاکام گذاشــتن دشــمن 
بصیــرت افــزا باشــند. بیــش از گذشــته پیونــد معنــوی و ایمانی بــا روحانیت 
داشــته باشــند. امــروز بــه لطــف و عنایــت الهــی روحانیــون بختیــاری کّمــًا 
و کیفــاً قابل توجــه و از فضــل و تقــوای باالیــی برخوردارنــد. روحانیــون از 
ایل هــای مختلــف عشــایر برخاســته و در حوزه هــای علمیــه رشــد معتنابــه 
ــزان در مناطــق  ــد، زمینــه حضــور ایــن عزی علمــی و معرفتــی پیداکرده ان
عشــایری فراهــم شــود و از محضرشــان بیــش از گذشــته کســب فیــض 
شــود تــا بــه برکــت حضــور آن هــا هم مســاجد رونــق ویــژه پیداکــرده و هم 

جوانــان و نوجوانــان جویــای حقیقــت بهره منــد از فیــض عالمــان شــوند.
بیــش از گذشــته بــا منکــر و ناهنجاری هــای شــیطانی و بــد اخاقی هــای 
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نفســانی مبــارزه شــود. نبایــد اجــازه داد ماهــواره و فضــای مخــّرب اینترنتی، 
اخــاق و رفتــار جوانــان را تبــاه کنــد. نبایــد اجــازه داد عفــت و پاکدامنــی 
مخــدوش شــود. نبایــد اجــازه داد آن چــه دشــمنان غربــی می خواهنــد یعنی 
بی تفاوتــی و بی غیرتــی جــای غیــرت مثال زدنــی عشــایر را گرفتــه و بــه 

ایــن فرهنــگ نــاب و زیبــا خدشــه ای وارد شــود. 

جوانان عشایر:
ــتعداد و  ــد و پراس ــی برومن ــقائی، جوانان ــاری و قش ــایر بختی ــان عش جوان
ــا و  ــا ظرفیتّ هــای زیب ــد میــدان داشــته باشــند ت پرظرفیــت هســتند. بای
ایمــان محــور خــود را بــروز داده و بــه عرصــه آورنــد؛ کارهــای هنــری و 
تولیــدی فاخــر و زیبائــی کــه بوســیله زنــان مؤمــن عشــایر بــه بــازار عرضه 
ــای الزم  ــد زمینه ه ــود. بای ــه ش ــر ارائ ــترده تر و زیبات ــد گس ــود بای می ش
بــرای آن هــا فراهــم شــود و بســیاری از بایدهــا کــه امیــد اســت مســئولین 

عزیــز بیــش از گذشــته در خدمــت ایــن جمــع خــدوم باشــند. 
ــزرگ  ــای ب ــه ایل ه ــایرمان و هم ــه عش ــرای هم ــال ب ــد متع از خداون
بختیــاری و قشــقائی و غیــره کــه یــاران مانــدگار اســام و نظــام اســامی 

ــزون مســألت دارم. ــق روزاف هســتند توفی
ــّی  ــرت ح ــه داده  و از حض ــم خاتم ــخن یازده ــه س ــا ب ــن ج و در همی
ــال  ــن مق ــه در ای ــه آن چ ــم ک ــانه خواهان ــه و ملتمس ــال، عاجزان ذوالج
یازده گانــه از دل برخاســت و بــر قلــم جــاری شــد، آثــار و بــرکات مانــدگار و 
کاربــردی بــرای نویســنده و خواننــده قــرار دهــد و ذخیــره عقبایمــان باشــد. 

آمیــن یــا رب العالمیــن.
و الّسام علیکم و رحمه اهلل و برکاته
محمدعلی نکونام


