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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
مرکــزی ،دبیــرکل و معاونین محترمشــان،
مســئوالن عزیــز و گرانمایــه اســتانها
و خواهــران محتــرم و بزرگــواری کــه
ســمت معاونــت خواهــران را در کشــور
بــه عهــده دارنــد ،تشــکر میکنــم و برای
همــهی عزیــزان آرزوی توفیــق دارم.
بحمــداهلل دوســتان ســال خوبی را پشــت
ســر گذاشــتند و بنــده از نزدیــک شــاهد
تالشهــای دوســتان عزیــز بــودم.
خیلــی از دوســتان در اســتانها گرفتــار
زحمــت ســفرهای مــا شــدند .بیــش از
یــک مــاه در اســتانها حضــور داشــتم
و در خدمــت عزیــزا ن بــودم .ایــن توفیــق
شــامل حــال مــا بــود کــه از نزدیــک
شــاهد تالشهــا و فعالیتهــای عزیــزان
در مــدارس تــا قرارگاههــا و بخشهــای
گوناگــون باشــم .از خداونــد متعــال بابت
ایــن مســئله شــاکرم .البتــه هم ـهی ایــن
فعالیتهــا در شــرایطی صــورت گرفــت
کــه اتحادیــه بــا محدودیت منابــع روبهرو
بــود .خوشــبختانه بــا ابتــکار مســئوالن
عزیــز اســتانها و بــا خویشــتنداری کادر
محتــرم و بــا اعتمــاد بــه نفــس و تدابیــر
دبیــرکل ســختکوش و مدیریت جهادی
ایشان و همکارانشان ،بحمداهلل مشکالت
را پشــت ســر گذاشــتند و تــا حــد زیادی
ایــن کمبــود منابــع کــه گاهــی شــرایط را
در وضعیــت خــاص قــرار مـیداد ،جبران
شــد .مــن معتقدم با خودشناســی بیشــتر،
تشــکیالت مــا میتوانــد بــا اســتفاده
از همیــن موقعیتهــای دشــوار بــه

یک تشکر تشکیالتی
خدمــت همــهی شــما عزیــزان کــه از
سراســر نقــاط میهــن عزیــز و ســرافراز
اســامی تشــریففرما شــدید ،خیرمقدم
و بــه خاطــر پشــت ســر گذاشــتن یــک
ســال پرتــاش ،خســته نباشــید عــرض
میکنــم .ضمنــ ًا ایــام پربرکــت والدت
باســعادت حضرت صدیقــه اطهر ،فاطمه
زهــرا (صلــوات اهلل و ســامه علیهــا) و
ســال جدیــد را به همهی عزیــزان تبریک
و تهنیــت عــرض میکنــم.
امیــدوارم در پرتــو عنایــات حضــرت
زهــرا (ســام اهلل علیهــا) ،امســال بــرای
کشــور عزیــز مــا و ملــت و رهبــر
عالیقــدر مــا و همــهی دوســتداران آن
حضــرت در سراســر عالــم ،و همچنیــن
ایــن تشــکل باصفــا و نورانــی و اعضــای
عزیــزش ،ســال پــر از خیــر و برکــت و
عافیــت باشــد.
در آغــاز جلســه الزم میدانــم از
تالشهــای مجاهدانــ ه همــهی شــما
عزیــزان در ســالی کــه پشــت ســر
گذاشــتیم ،صمیمانــه تشــکر کنــم .از
اعضــای نورانــی و باصفــای انجمنهــای
اســامی دانشآمــوزان ،اعــم از دختــران و
پســران ،در سراسر کشــور و شبکه کادر و
پشــتیبان ،از شهرســتانها گرفتــه تــا دفتر
مرکــزی ،مراکــز اقمــاری ،شــورای محترم
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گشــایشهای زیــادی دســت یابــد .ایــن
را همیشــه عرض کــردهام و امروز بیشــتر
راجعبــه آن صحبــت خواهــم کــرد.
نویــدی کــه بــرای افزایــش بودجــه دادند،
اصــ ً
ا جــدی نگیریــد؛ بایــد فکرهــای
تــازهای در مجموعــه مــا شــکل گیــرد .ما
ایــن مســیرهای پرفرازونشــیب را تجربــه
کردهایــم و از مشــکالت واهمــهای
نداریــم.
مــن عرائضــم را طبــق قاعــده در چنــد
فصــل خدمتتــان تقدیــم میکنــم.
آقــای عالمتــی میگفتنــد مثل اینکــه این
گــزارش یــک مقــدار طوالنی شــد .گفتم:
نــه ،گــزارش یــک ســال بــا ایــن همــه
فشردهســازی ،حــق مجموعــه اســت کــه
یــک جــا در جلســه ارائــه شــود .خیلــی
خوشــحال میشــوم وقتی ایــن مجموعه
اقدامــات را در کنــار هــم میبینــم .ایــن
حجــم فعالیــت ،همـهی مــا را بــه شــکر
بــه درگاه خــدای متعــال وامـیدارد .بایــد
اینهــا گفته شــود و در جلســات مختلف،
عزیــزان از فعالیــت مجموعه خــود باخبر
باشــند .البتــه کارهایــی کــه بــه هــر دلیــل
نتوانســتیم ،انجــام دهیــم یــا منابعــی کــه
میخواســتیم نرســیده یــا غفلتهــای
صورتگرفتــه نیــز گفتــه شــود .ایــن
روش ،روش درســت و خوبــی اســت که
در اتحادیــه ســابقه هــم دارد .همــه بایــد
بــه همین ترتیــب کارهایمــان را بررســی
کنیــم و بخشهــای انجامنشــده را هــم
حتمـ ًا در ضمــن گزارشهایمــان بیاوریم.

تعییــن آیــه ســال ،موضــوع اصلــی ایــن
جلســه مــا محســوب میشــود.
خداونــد متعــال در قــرآن کریــم
ـن آ َمنُــوا َع َليْ ُك ْم
میفرمایــد« :يــا أَيُّ َهــا الَّذيـ َ
ـن ضَ ـ َّ
أَن ْ ُف َسـ ُ
ـل إ ِ َذا ا ْهتَدَ يْتُ ْم
ـك ْم ال يَ ُض ُّر ُك ْم َمـ ْ
إِلَــى َّ
ـم بِمــا
ـم َجميعـ ًا َفيُنَ ِّبئ ُُكـ ْ
الل ِ َم ْر ِج ُع ُكـ ْ
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ـم تَ ْع َم ُلــونَ؛ اى كســانى كــه ايمــان
ُكنْتُـ ْ
آوردهايــد ،بــه خودتــان بپردازيــد .هــر گاه
شــما هدايــت يافتيــد ،آنكــس كــه گمراه
شــده اســت بــه شــما زيانــى نمىرســاند.
بازگشــت همـهی شــما بــه ســوى خــدا
اســت .پــس شــما را از آنچــه انجــام
مىداديــد ،آگاه خواهــد كــرد».
سورهی والیت
چنــد نکتــه مقدماتــی راجعبــه ایــن آیــه
نورانــی بیــان خواهــم کــرد؛ منتهــا قبــل از
آن ،چنــد مطلــب دربــارهی ســوره مائــده
ـور
متذکــر میشــوم .ســوره مائــده از سـ َ
مدنــی قــرآن کریــم اســت کــه در آخرین
ماههــای عمــر پربرکــت پیامبــر عظیــم
الشــأن مــا بــر ایشــان نــازل شــده اســت.
بنابرایــن بــه نوعــی میشــود گفــت
جمعبندیهایــی را در خــودش دارد .اگــر
ایــن گونــه بــه ایــن ســوره نــگاه کنیــم،
جمعبندیهــای آن و ارائــه خطــوط و
راهبردهایــی را کــه تضمینکننــده مســیر
آینــده امت اســامی اســت ،در آن خواهیم
دیــد .حرفهــای پایانــی در مهندســی
امــت اســامی در این ســوره مبارکه نهفته
2

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
قصــص جالبــی نیــز مطرح شــده اســت؛
ماجــرای هابیل و قابیل فرزنــدان حضرت
آدم (علــی نبینــا و آلــه و علیــه الســام) و
ماجــرای مربــوط بــه حضرت عیســی بن
مریــم (علــی نبینــا و آلــه و علیــه و علــی
اُمــه الســام).
مــا بــرای آیــه ســال ،آیــه  105ایــن ســوره
مبارکــه را انتخــاب کردهایــم کــه آی ـهای
کامـ ً
ا راهبــردی اســت و دربرگیرنده یک
پیــام کلیدی و بســیار مهم و ســازنده برای
مؤمنــان و یــک دعوت جــدی بــرای نگاه
بــه درون و پذیــرش مســئولیت و اجتناب
از فرافراکنــی اســت .مخاطــب آن نیز آحاد
مؤمنــان و امت اســامی اســت.
در آیه ســال گذشــته کــه آیه پایانی ســوره
مبارکــه آل عمــران بــود ،عــرض کــردم که
مرحوم عالمــه طباطبایی (اعلــی اهلل مقامه
الشــریف) بــا توجه بــه ذوق ســلیم قرآنی
خــود ،ذیــل ایــن آیــه کریمــه مباحــث
مربــوط به جامعــه از دیدگاه قــرآن را آورده
و جمعبنــدی کردهانــد .ایــن ویژگــی آیــه
قبلی بــود.
جالــب اســت کــه ایــن شــخصیت بزرگ
و عزیــز و پرافتخــار ،ذیــل آیه  105ســوره
مبارکــه مائــده ،بــاب وســیعی را دربــارهی
معرفــت نفــس گشــوده و فصــول
گوناگــون مربــوط بــه این موضوع بســیار
جــذاب و مهــم و اساســی را در آنجــا
آوردهانــد .حــدود پنجاه صفحــه از ترجمه
تفســیر ارزشــمند المیزان به ایــن موضوع
اختصــاص دارد .ایــن را گفتــم تــا از منظر

اســت .فضای عمومــی این ســوره نورانی
را آیــه اولــش نشــان میدهــد کــه مســئله
«وفــای بــه پیمــان» اســت .جالــب اســت
کــه اولیــن آیــه بــا «یــا ایهــا الذیــن آمنــوا»
شــروع میشــود .در ادامــه میفرمایــد:
«أوفــوا بالعقــود» در بخشهــای مختلــف
این ســوره مبارکه مســئله پیمــان و عهد و
جایگاهش را در اســام مشــاهده میکنید؛
بــه ویــژه آن عهــد اصلــی و بــزرگ و مهم
و سرنوشتســاز کــه عهــد والیــت الهــی
اســت .ســوره مبارکــه مائــده ،ســوره علی
بــن ابیطالــب (علیــه الســام) و غدیــر
اســت .ماجــرای غدیــر خــم کــه در همان
ماههــای پایانــی عمــر پیامبــر اتفــاق افتاد،
آیاتــش در ایــن ســوره مبارکــه واقع شــده
اســت .در ایــن ســوره دســتور اعــام
والیــت الهــی بــه پیامبــر داده میشــود:
ـول ب َ ِّلــغْ مــا أُن ْ ـز َِل إِلَيْـ َ
«يــا أَيُّ َهــا ا َّلر ُسـ ُ
ـك
ـن َربِّـ َ
ـك؛  2اى پيامبــر ،آنچــه از جانــب
مِـ ْ
پــروردگارت بــه ســوى تــو نــازل شــده،
ابــاغ كــن» .پــس از اعــام خشــنودی
ت
ـو َم أَ ْك َم ْل ُ
خــدای متعــال ،میفرمایــد« :الْيَـ ْ
ِ
ي َو
ـم ن ْع َمت 
ـم َو أَتْ َم ْمـ ُ
ـت َع َليْ ُكـ ْ
ـم دينَ ُكـ ْ
ل َ ُكـ ْ
ً3
ـت ل َ ُك ُم ْال ِْســا َم دينـا؛ امــروز ،دين
َرضيـ ُ
شــما را كامــل كــردم و نعمــت خــود را بر
شــما تمــام نمــودم و اســام را بــه عنــوان
آييــن (جــاودان) شــما پذيرفتــم» .میتوان
گفــت در ســوره مبارکــه مائــده راز بقــای
امــت اســامی تعبیــه شــده اســت.
در ایــن ســوره لطایــف و ظرایــف و
شــیرینیهای ویــژهای وجــود دارد و
3
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مؤمــن ،کشــور مؤمــن ،امــت اســامی
مخاطــب خــاص میشــود .یــک
تشــکیالت مؤمــن مثــل مجموعه مــا نیز
بــا عنــوان خــاص خــودش مخاطــب «یــا
ایهــا الذیــن آمنــوا» قــرار میگیــرد .مــا
هــم بــه ایــن آیــات لبیــک میگوییــم.
ســیره اولیــای خــدا ایــن بــوده کــه هــر
جــا خطــاب «یــا ایهــا الذین آمنــوا» بــوده،
میفرمودنــد :لبیــک .بــه ایــن معنــا کــه
مــن پیــام را گرفتــم و انشــاءاهلل بــرای
اقــدام ،عمــل و پیگیــری آمــادهام.
نکتــه دوم ،اصلیترین پیام ایــن آیه کریمه
اســت کــه در دو کلمه« :علیکم انفســکم»
واقع شــده و عبارت «علیکم انفســکم» در
اوج تأکیــد اســت .بــه این عبــارت کلیدی
بعــدا ً بیشــتر خواهیــم میپردازیم.
ـن ضَ َّل
ـم َمـ ْ
نکتــه ســوم ،تعبیــر «ال يَ ُض ُّر ُكـ ْ
إ ِ َذا ا ْهتَدَ يْتُـم» اســت .در «علیکم انفســکم»
میگویــد خودتــان را دریابیــد .بعــد
از اینکــه میفرمایــد خــود را دریابیــد،
ــن
ــم َم ْ
بالفاصلــه میفرمایــد« :ال يَ ُض ُّر ُك ْ
ضَ ـ َّ
ـل إ ِ َذا ا ْهتَدَ يْتُـم» اگــر شــما بــه خودتان
برســید ،خود را کشــف کنید ،بشناســید و
بســازید ،نگران دشــمن و دیگران نباشــید،
آنهــا نمیتواننــد بــه شــما ضــرری بزننــد.
اگــر شــما بــه هدایــت الهــی هدایــت
شــوید ،آنهایــی کــه گمــراه شــدند،
گمراهیشــان بــه شــما ضــرری نخواهــد
رســاند« .اهتــداء» از ریشــه هدایــت اســت
و بــه معنــای هدایــت مســتقر و یک مرتبه
اســتوار و اســتقراریافته از هدایــت الهــی

ایــن شــخصیت پرافتخــار جهان تشــیع و
شــخصیت قرآنــی روزگار مــا ،اهمیــت و
نقــش و جایــگاه ویــژه ایــن آیه کریمــه را
بیشــتر درک کنید.
تفسیر آیه سال
خطــاب این آیــه کریمه به مؤمنین اســت.
در قــرآن کریــم ،عنــوان «یــا ایهــا الذیــن
آمنوا» عنوانی بســیار محترمانه است؛ یعنی
یــک خطــاب آکنــده از احتــرام و تجلیل و
تکریــم نســبت بــه مؤمنــان اســت کــه
قالعــاده شــوقانگیز ،هویتبخــش،
فو 
مســئولیتآفرین و انگیزهســاز اســت
و توقعــات خداونــد تبــارک و تعالــی را
از فــرد و جامعــه مؤمــن تبییــن میکنــد.
افــزون از هشــتاد آیــه بــا «یــا ایهــا الذیــن
امنــوا» شــروع میشــود کــه چنانچــه آنهــا
را کنــار هــم بگذاریم ،ســیمای روشــنی از
فــرد و جامعــه مؤمــن را در نــگاه خداونــد
بــه مــا معرفــی میکنــد و خطــوط اصلی
شــخصیت ،اندیشــه و عمــل مؤمــن را به
مــا نشــان میدهــد .لــذا بایــد خیلــی قدر
ایــن آیــات را دانســت و در آنهــا بیشــتر
دقــت کــرد.
هــر جــا عنــوان «یــا ایهــا الذیــن آمنــوا»
اســت ،تکتــک انســانهای مؤمــن
را مســئول و متعهــد میکنــد ،بــرای
آنهــا حــرف و بیــان دارد و همزمــان
عمــوم جامعــه مؤمنــان را بــه عناویــن
اجتماعیشــان خطــاب قــرار میدهــد؛
مثـ ً
ا خانــواده مؤمــن ،فامیل مؤمن ،شــهر
4

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
معتقدنــد ایــن آیــه نهتنهــا ناســخ آیــات
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر نیســت
و رسـالتها و مســئولیتهای اجتماعــی
و جهانــی مؤمنیــن را زیــر ســؤال نمیبرد،
بلکــه مؤیــد و مقــوم و مؤکــد آن آیــات
هــم هســت .عــاوه بــر ایــن ،بــه قــدری
جایــگاه مســئلهی امر بــه معــروف و نهی
از منکــر در منظومــه فکــر اســامی عظیم
اســت و اساســ ًا ضامــن بقــای همــهی
ن محســوب میشــود کــه بــا ایــن
دیــ 
حرفهــا نمیشــود آن را انــکار کــرد.
امســال در جلســه مشــهد الرضــا (علیــه
الســام) رهبــر عزیــز و عالیقدرمــان
ــم فِــي
در مــورد آیــه« :الَّ َ
ذيــن إ ِنْ َم َّكنَّا ُه ْ
الْ ْرض» ،چهــار رکــن را مطــرح کردنــد:
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــه در
ایــن آیــه کریمــه در کنــار نمــاز و زکات
مطــرح شــده اســت.

اســت .وقتــی هدایــت در وجود کســی یا
جامعـهای مســتقر میشــود ،از واژه اهتداء
اســتفاده میگــردد.
در واقــع پیــام اصلی که «علیکم انفســکم»
باشــد ،تأکیــد خــاص میشــود .پیــام
«علیکــم انفکســم» ایــن بــود کــه خــود را
دریابید .بالفاصلــه میفرمایــد« :ال يَ ُض ُّر ُك ْم
ـن ضَ ـ َّ
ـل إ ِ َذا ا ْهتَدَ يْتُـم» یعنــی دیگر نگران
َمـ ْ
پیرامونتان نباشــید.
بعضیهــا در صدر اســام از جهت اشــتباه
در فهــم آیــه یــا بــه جهــت تنبلــی و امثال
اینهــا ،گفتنــد کــه ایــن آیــه ناســخ آیــات
امــر بــه معــروف و نهــی از منکر اســت و
کار دیگــران بــه مــا مربــوط نیســت .ایــن
آیــه کریمــه نمیخواهــد بگویــد کاری به
دیگــران نداشــته باشــید ،بلکــه میخواهد
بگویــد اگــر شــما در مصونیــت حیــات
مؤمنانــه قــرار گرفتید و شــخصیت شــما
یــک شــخصیت مؤمــن شــد ،دیگــران
نمیتواننــد بــه شــما ضــرری برســانند.
آیــه کریمــه میخواهــد بــه مــا بگویــد
نگــران و مواظــب خودتــان باشــید .اینکه
آیــا مــا در ارتباط بــا گمراهیهــای دیگران
وظیفــه داریــم یــا نــه ،مســئله دیگــری
اســت .شــخصی ایــن موضــوع را در
صــدر اســام مطــرح کــرد ،البتــه در همان
جلســه ســایرین او را محکــوم کردنــد.
ولــی جالــب اســت کــه بعدهــا برخــی به
همــان مســئله پرداختنــد و ایــن مســئله تا
حــدی در کنــار تفســیر ایــن آیــه مطــرح
اســت .همــهی مفســران عالیقــدر مــا

اهمیت معاد

امــا نکتــه دیگــر آنکــه« :إلــی اهلل َم ْر ِج ُع ُك ْم
ـم تَ ْع َم ُلــو ن» این
ـم بِما ُكنْتُـ ْ
َجميعـ ًا َفيُنَ ِّبئ ُُكـ ْ
قســمت اخیــر تضمیــن پیامــی اســت که
در قلــب ایــن آیــه کریمــه نهفتــه اســت و
ضمانــت اصلــی بــرای همـهی رفتارهای
مؤمنانــه محســوب میشــود و آن توجه به
اصــل مســئولیتآفرین معــاد و بازگشــت
بــه ســوی خــدای متعــال اســت .در ایــن
آیــه کریمه ،این موضوع برجســته ،بســیار
زیبــا و باشــکوه مطــرح شــده اســت .همه
بــه ســوی او برمیگردیــد ،اســتثناء نــدارد.
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[حقيقـت] آنچــه انجــام مىداديد ،شــما را
بــا خبــر خواهــم كــرد»؛ « ُك ُّل ن َ ْفـ ٍ
ـس ذائ ِ َقـ ُه
ـم إِلَيْنــا ت ُْر َج ُعــون؛ 6هــر ن ْفســى
ـوت ثُـ َّ
ال ْ َمـ ْ
چشــنده مــرگ اســت ،آنــگاه بــه ســوى
مــا بازگردانيــده خواهيد شـد» .البتــه مرگ
ح در
بــه لحــاظ جســمی اســت ،ولــی رو 
جایگاههــای قدســی خواهــد بــود .یــا
آیــه مشــهور کــه میفرمایــد« :إِنَّــا ِ َّل ِ َو
إِنَّــا إِلَيْـ ِه را ِج ُعــونَ؛ 7ما از آ ِن خدا هســتيم،
و بــه ســوى او بــاز مىگرديــم» .از ایــن
قبیــل تعابیــر در قــرآن کریــم در ارتبــاط با
مســئلهی معــاد و قیامــت فــراوان اســتفاده
شــده اســت.
نکتــه لطیــف اینکــه هر جــا کلمــه رجوع
وجــود دارد ،اشــاره بــه مبــدأ و بازگشــت
اســت .کلمــه رجــوع ،الهامبخــش آغــاز
اســت .هــر جــا ســخن از فرجــام اســت،
اشــارهای به آن آغاز اســت؛ مخصوصـ ًا در
کلمــه رجــوع ایــن مفهــوم نهفته اســت و
البتــه بشــارت ســر آمــدن ایــام فــراق نیــز
اســت.
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم
آنکه آورد مرا باز برد در وطنم
اینجاوطنمانیست.
مرغ باغ ملکوتم نیام از عالم خاک
چندروزیقفسیساختهاندازبدنم
خــوش بــه حــال آنهایــی کــه بــه چنیــن
حالــی برســند.
ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست
به هوای سر کویش پر و بالی بزنم
مؤمــن اگــر بــه حقیقــت زندگــی ایمانــی

در ایــن بازگشــت ،خــدای متعال به شــما
خبــر خواهــد داد کــه چــه کردهایــد .اگــر
کســی بخواهــد بــه ایــن آیه کریمــه عمل
کنــد ،بایــد بــه معادبــاوری برســد ،بــه آن
بازگشــت فکر کند و بــه آن ایمان بیــاورد.
ما ز باالییم و باال میرویم
ما ز دریاییم و دریا میرویم
خواندهایإناالیهراجعون
تابدانیکهکجاهامیرویم
ماازاینجاوازآنجانیستیم
مازبیجاییموبیجامیرویم
مــا مســافر هســتیم و در نهایــت خداونــد
را مالقــات خواهیــم کــرد« :إِنَّ َ
ــك كادِ ٌح
إِلــى َربِّـ َ
ـك َكدْحـ ًا َف ُمالقيـ ِه؛ 4ح ّقـ ًا كه تو
بــه ســوى پــروردگار خــود به ســختى در
تالشــى ،و او را مالقــات خواهــى كــرد».
همــه به مالقــات خــدای متعــال میروند.
کســی بــه آن بــاور برســد ،بــه همــه چیــز
خواهــد رســید .همــهی مشــکالت مــا
ایــن اســت کــه ایــن مســئله را جــدی
نگرفتهایــم یــا از آن غافلیــم.
موضــوع معــاد در قــرآن کریم در بخشــی
از آیــات بــا همیــن آهنــگ آیه  105ســوره
مبارکــه مطــرح شــده اســت؛ یعنــی بــا
کلیــدواژه «رجــوع الــی اهلل؛ بازگشــت بــه
خداونــد» .نمیدانــم تاکنــون بــه این کلمه
فکــر کردهایــد یــا نــه؟ تعابیــری از ایــن
قبیــل و حتــی از ایــن آیــه تکاندهندهتــر
ـي
در جایجــای قــرآن آمــده اســت« .إِلَـ َّ
5
َمر ِج ُع ُكـ ُ
ـم تَ ْع َم ُلــونَ؛
ـم َفأن َ ِّبئ ُُكــم ب ِ َمــا ُكنتُـ ْ
ْ
ْ
بازگشــت شــما به ســوى مــن اســت و از
6

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
نمیشــود .در بعضــی از روایــات مربــوط
بــه توبــه اســت کــه خــدای متعــال کاری
میکنــد کــه فرشــتههای ثبتکننــدهی
اعمــال ،گناهــان از یادشــان مـیرود .البتــه
ایــن وجــه شــوقانگیزش اســت .وجــه
انذاردهنــدهای نیــز دارد کــه بمانــد.
قــرآن کریــم میفرمایــدَ « :و ُك َّل إِنســا ٍن
َ
ي ُعنُقِـ ِه َو نُخْ ر ُِج لَـ ُه يَ ْو َم
ـر ُه فـ 
أل ْ َز ْمنــا ُه طائِـ َ
الْقِيا َمـ ِة كِتابـ ًا يَ ْلقــا ُه َمنْ ُشــوراً؛ 10و كارنامــه
هــر انســانى را بــه گــردن او بســتهايم،
و روز قيامــت بــراى او نام ـهاى كــه آن را
گشــاده مىبينــد بيــرون مىآوريــم» .در
آنجــا اعمــال را نشــان انســان میدهنــد و
میگوینــد :اکنــون خــودت بگــو مــن بــا
تــو چــه کار کنــم؟ مــا هــم میگوییــم:
دْت َع َلیال ْ َکری ِمبِغَیْ ِرزادٍ
َو َف ُ
11
م ِ َنال ْ َح َس ِ
نات َوال ْ َق ْل ِ
لسلی ِم
با َّ
بــدون زاد و توشـهای از کارهــای خوب و
قلــب ســلیم بر خــدای کریــم وارد شــدم.
البتــه «بغیــر زادٍ» مربــوط بــه اولیــاء اســت،
امثــال مــا بایــد چیــزی دیگــری بگوییــم.
َو َح ْم ُل ال ّزادِ اَقْبَ ُح ُک ِّل َش ْیءٍ
12
ا ِ َذا َکانَ ال ْ ُو ُفو ُد َع َلی ال ْ َکری ِم
و هنگامــیکه انســان بر شــخص کریمی
وارد میشــود ،زشــتترین چیــز همــراه
بــردن زاد و توشــه اســت.
ــر َك ب ِ َربِّ َ
َ
«يــا أَيُّ َهــا ْالِن ْســانُ
ــك
غ
مــا
َّ
ال ْ َكريــ ِم؛ 13اى انســان ،چــه چيــز تــو را
در بــاره پــروردگار بزرگــوارت مغــرور
ســاخته؟» .آنجــا میگوییــم :بــا َک َرمــت
هــر چــه میخواهــی بــا مــن بکــن.

برســد ،با اشــتیاق به حــق رجــوع خواهد
کــرد؛ منتهــا با یــک مالحظــه .قبـ ً
ا در آیه
ـم َو ِج َل ـ ٌة
ســال دیگــر داشــتیمَ « :و ُق ُلوب ُ ُهـ ْ
َ
ـم را ِج ُعــونَ؛ 8در حالــى كه
ـم إِلــى َربِّهِـ ْ
أنَّ ُهـ ْ
دلهايشــان ترســان اســت [و مىداننــد]
كــه بــه ســوى پروردگارشــان بازخواهنــد
گشــت» .مشــتاق لقــاء اهلل هســتند ،امــا در
عیــن حــال میترســند .قــرآن کریــم در
جایــی دیگــر ســخن از مخبتین و مســئله
إخبــات بــه میــان مـیآورد .إخبــات یعنی
شــوق بــه رجــوع ،ولــی بــا حالــت ترس
و لــرز .ترکیبــی اســت کــه ترجمــهاش
ســخت اســت.
علیــم
کــه
رویــد
ی
م
کســی
بــه ســوی
ٌ
بــذات الصــدور ،عالــم الغیــب و الشــهادة
اســت و هیــچ چیــزی در نگاهــش مخفی
نیســت .هــر چــه انجــام دادهایــد ،بــه
شــما تحویــل میدهــدَ « :فيُنَ ِّبئ ُُكــم ب ِ َمــا
ـم تَ ْع َم ُلــونَ؛ 9پــس شــما را بــه آنچــه
ُكنتُـ ْ
انجــام مىداديــد ،آگاه خواهــد كــرد».
مســئله «انبــاء؛ خبــر دادن» ،مطلــب مهمی
در خــود دارد کــه خــدای متعــال بــه
خــودش نســبت میدهــد؛ مخصوصــ ًا
وقتــی کــه میگویــد« :أنبئکــم»؛ چــون
همیشــه میگویــد او خبــر میدهــد ،بــه
ســوی او میرویــد؛ امــا اینجــا میگویــد
بــه ســوی مــن میآییــد و خــودم بــه
شــما خبــر میدهــم .مــورد شــوقانگیز
ایــن اســت کــه انشــاءاهلل انســان مؤمــن
در پــرده ســتر الهــی قــرار میگیــرد و
هیچکــس دیگــری از اعمــال او باخبــر
7
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میگوینــد و «انفســکم» هم کــه مفعولش
اســت .در اینجــا از اســم فعل به جــای امر
اســتفاده شــده اســت؛ زیرا تأکیــدش باالتر
از فعــل امــر اســت .نکتــه دوم کــه مهمتــر
اســت اینکــه فرمــوده« :علیکــم انفســکم»
کــه توســعه معنــا دارد .مثـ ً
ا در جملـهی
«اعرفــوا انفســکم» ،دیگــر «جاهــدوا
انفســکم» نیســت .یــا اگــر بگوییــم:
«جاهــدوا انفســکم» معنایــش فقــط همان
میشــود و یــک بار معنایی بیشــتر نــدارد.
امــا در اینجــا خــدای متعــال از تعبیــری
اســتفاده کــرده کــه معنای بســیار گســترده
و فراخــی دارد .هــر چیــزی که شــما برای
تکامــل و ســیر الــی اهلل تبــارک و تعالــی و
رجــوع مؤمنانــه بــه خــدای متعــال بــه آن
نیــاز داریــد ،در کلمه «علیکم» وجــود دارد.
هــر چیزی کــه امــت و جامعهی اســامی
برای رســیدن بــه مدینه فاضلــه نیــاز دارد،
در کلمــه «علیکــم» وجــود دارد و گویــا
هم ـهی نیازهــا در ایــن کلمــه گنجانــده
شــده اســت .بــه ایــن خاطــر اســت کــه
مــن میگویــم ایــن یــک آیــه راهبــردی
اســت؛ بلکــه راهبــرد راهبردهاســت .ایــن
ویژگــی ایــن آیــه اســت کــه کمتــر اهــل
تفســیر از ایــن منظر بــه آن دقــت کردهاند.
مفســرین وقتــی خواســتند «علیکــم
انفســکم» را معنــا کننــد ،گفتنــد« :الزمــوا
انفســکم» و خیال خــود را راحــت کردند.
«الزمــوا انفکســم» یعنــی خــود را حفــظ
کنیــد ،مــازم خویشــتن باشــید .این کلمه
قرآنــی ُمصــدَّر بــه «یــا ایهــا الذیــن آمنــوا»

رســوایی بســیار بــد اســت .مــن و شــما
اگــر یقیــن داشــتیم کــه رســوا میشــویم،
امــکان نداشــت حتــی فکــر بعضــی از
چیزهــا در ذهــن مــا خطور کند .همیشــه
پیــش خودمــان میگوییــم خداونــد مــا
را رســوا نمیکنــد ،مخصوص ـ ًا در پیــش
ـی کامــل ،پیــش پیغمبــر
اولیــاء ،پیــش ولـ ّ
اکــرم خــود ،ســتار اســت.
عبــارت «علیــم بــذات الصــدور» یــا
ُــر ُّدونَ إِلــى عالِــ ِم الْغَيْ ِ
ــب َو
آیــه« :ث ُ َّ
ــم ت َ
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ا َّ
لشــها َدة؛ آنــگاه بــه ســوى دانــاى نهــان
و آشــكار بازگردانيــده خواهيــد شــد»،
میخواهــد بــه مــا بگویــد کــه چیــزی
پیــش خداونــد مخفــی نیســت .حتــی در
پســتوی شــخصیت شــما چیــزی نــزد
خــدا پنهــان نیســت.
نگاه مسئوالنه معطوف به
ظرفیتها و آسیبهای درونی
اگــر بخواهیــم نکت ه کلیــدی و پیــام اصلی
«علیکم انفســکم» را در یک جمله خالصه
کنیــم ،میتوانیم بگوییــم« :نگاه مســئوالنه
معطــوف بــه ظرفیتهــا و آســیبهای
درونــی» .یــک فراخــوان بســیار مهــم،
ســازنده ،بیدارکننــده و حرکتآفریــن ،در
ایــن دو کلمــه نهفتــه شــده اســت .خدای
متعــال در ترکیــب ادبــی از اســم فعــل
اســتفاده کــرده اســت .در فارســی «علیکم
انفســکم» بــه صــورت تحت اللفظــی «بر
شــما بــاد خودهایتــان» ترجمــه میشــود
کــه ناقــص اســت« .علیکــم» را اســم فعل
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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
ـن آ َمنُــوا ُقــوا
نیــز اســت« .يــا أَيُّ َهــا الَّذيـ َ
ـك م َو أَ ْه ُ
أَن ْ ُف َسـ ُ
ـم ناراً؛ 15اى كســانى كه
ليكـ ْ
ايمــان آوردهايــد ،خودتــان و كســانتان را از
آتشــى كــه ســوخت آن ،مردم و ســنگها
اســت حفــظ كنيــد»« .قــوا انفســکم»،
یعنــی مواظــب خودتــان باشــید ،مراقــب
باشــید ،دیدهبانــی کنیــد ،خویشــتنبان
باشــید« .احفظــوا» را میشــود در ایــن جــا
آورد« .صونــوا» در اینجــا معنــا پیــدا مــی
کنــد« .جاهــدوا» معنــا دارد و جهــاد اکبــر
میشــود« .علیکــم» یعنــی «راقبــوا» ،یعنی
خویشــتنبان باشــید ،مواظــب خودتــان
باشــید« .علیکــم انفســکم» یعنــی «اکرموا
انفســکم» ،عــزت داشــته باشــید ،خــود
را بــزرگ بشــمارید ،شــما پیــش خــدای
متعال بســیار بزرگ هســتید؛ لــذا خودتان
را دســت کــم نگیریــد« .علیکم انفســکم»
یعنــی «ادبوا انفســکم» که امــام على (عليه
ـب
الســام) در روایتــی فرمــودَ « :مـ ْ
ـن ن َ َصـ َ
ن َ ْف َسـ ُه لِلنَّـ ِ
ـاس إ ِ َمامـ ًا َف ْليَبْــدَأْ بِتَ ْعلِي ِم ن َ ْف ِسـ ِه
ِ 16
َقبْـ َ
َ
ـل تَ ْعلِيـ ِم غيْـ ِره؛ كســى كــه خــود را
پيشــواى مــردم قــرار داده ،بايــد پيــش از
آمــوزش ديگــران ،خــود را آمــوزش دهد».
«علیکم انفســکم» یعنی «حا ِســبُوا اَن ْ ُف َس ُکم
قبـ َ
ُحاســبُوا؛ 17بــه حســاب خــود
ـل اَن ت َ
برســید قبــل از آنکــه بــه حســاب شــما
برســند» .البته ذیلــی هــم داردُ « :موتُــوا َقبْ َل
أَنْ ت َُموتُــوا؛ 18بمیرید پیش از آنکه بمیرید».
«علیکم انفســکم» یعنی «املکوا انفســکم».
در بیــان علــوی راهــش را هــم بــه مــا
معرفــی کــرده اســت« :املکــوا انفســکم

بــدوام جهادهــا؛ 19بــا تــداوم جهــاد ،ن ْفس
خــود را تملــک کنیــد» .جملـهی «علیکم
انفســکم» چنیــن ظرفیتــی دارد.
همیــن جــا بخــش نفــی آیــه را هــم
بگوییــم .جالــب اســت کــه در خــود
قــرآن کریــم اینهــا بیــان شــده اســت؛
مثــ ً
ا خودفراموشــی .یــک نمونــهاش
َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ونَ
ـر َو
ـاس بالبـ ِّ
ـر ال َّنـ َ
اینکــه فرمــود« :أتَأ ُمـ ُ
ـونَ أَن ْ ُف َسـ ُ
ـك ْم؛ 20آيــا مــردم را به نيكى
تَنْ َسـ ْ
فرمــان مىدهيــد و خــود را فرامــوش
مىكنيــد» .ایــن آیــه خودفراموشــی
را بیــان میکنــد .یــا مثــ ً
ا ظلــم بــه
خویشــتن ،اینها نقطههــای مقابل «علیکم
انفســکم» اســت .اگــر مواظــب خودتــان
نباشــید گرفتــار خودفراموشــی و ظلــم
بــه خویشــتن میشــوید .خطــاب بــه
ــم
ــم َظ َل ْمتُ ْ
بنیاســرائیل میفرمایــد« :إِنَّ ُك ْ
21
أَن ْ ُف َس ُ
ــم الْعِ ْجــل؛ شــما
ــك ْم بِا ِّتخاذِ ُك ُ
بــا [بــه پرســتش] گرفتــن گوس ـاله ،بــر
خــود ســتم كرديــد» .در دعــای کمیــل
«ظلمــت نفســی» گرفتــار
میگوییــم:
ُ
خیانــت بــه خــود میشــوید .قــرآن کریم
میفرمایــدَ « :علِــم َّ َ
ـم تَخْ تان ُونَ
َ
اللُ أنَّ ُك ْم ُكنْتُـ ْ
أَن ْ ُف َسـ ُ
ـك ْم؛ 22خــدا مىدانســت كــه شــما
بــا خودتــان ناراســتى مىكرديــد» گرفتــار
تحقیــر خــود میشــوید .در مناســبات
اجتماعــی قــرآن میفرمایــدَ « :و ال تَ ْل ِمـ ُزوا
أَن ْ ُف َسـ ُ
ـك ْم َو ال تَنابَــ ُزوا بِالْلْقـ ِ
ـاب؛ 23و بــه
همديگــر لقبهــاى زشــت مدهيــد» .اگر
بــه «علیکــم انفســکم» عمل نشــود ،شــما
گرفتــار خودســتایی میشــویدَ « :ف َ
ــا
9
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ـكم ُهـ َ َ
َ
ـم ب ِ َمــنِ ا َّت َقــى؛
ـو أ ْع َلـ ُ
تُ َز ُّكــوا أن ُف َسـ ُ ْ
پــس خودتــان را پــاك مشــماريد .او بــه
[حال] كســى كه پرهيزگارى نمــوده داناتر
اسـت» .آدم اگــر مواظــب خــودش نشــود
در دام یــک خطر بســیار عجیــب و غریبی
بــه نــام خــود فریبــی میافتــد .قــرآن
ُ 25
ـم أَن ْ ُف َســك ْم؛
ـم َفتَنْتُـ ْ
میفرمایــدَ « :و ل ِكن َُّكـ ْ
ولــى شــما خودتــان را در بــا افكنديــد».
چنــد جملــه را به عنــوان جمعبنــدی ذیل
«علیکــم انفســکم» در ایــن مرحلــه بیــان
میکنیــم .ایــن آیــه یــک نــگاه بــه فــرد
دارد و یــک نــگاه بــه جامعــه .در مرحلــة
فــردی کســی کــه ایــن آیــه را عمــل کند،
شــخصیتی اســت با غلبه هویــت ایمانی،
بهرهمنــد از عــزت و اعتمــاد بــه نفــس،
مبتنــی بــر نــگاه توحیــدی ،اســتوار روی
پــای خــود و ثابــت قــدم ،خویشــتنبان
و خویشــتندار .مؤمــن اینگونــه اســت:
« َمثَـ ً
ـجرة ٍ َط ِّيبَـ ٍة أَ ْص ُل َها
ا َكل ِ َمـ ًة َط ِّيبَـ ًة َك َشـ َ
26
لســ َماء؛ ماننــد
ثَاب ِ ٌ
ــت َو َف ْر ُع َهــا فِــي ا َّ
درختــى پاك اســت كه ريشـهاش اســتوار
ي
و شــاخهاش در آســمان اســت»« ،تُؤْتــ 
أُ ُك َلهــا ُك َّل حيــنٍ ب ِـإ ِ ْذ ِن َربِّهــا؛ 27ميــوهاش
را هــر دم بــه اذن پــروردگارش مىدهــد».
اعتقادات ریشــه اســت ،فرع اخالق اســت
و عمل میــوه .مؤمن بهرهمنــد از مصونیت
و نفوذناپذیــر در برابر آســیبهای محیطی
اســت .جامعــه و تشــکل مؤمنانــه کــه
انشــاءاهلل اتحادیــه مبارکــه مــا یکــی از
مصادیــق آن اســت و برآینــد ایــن آیــه
کریمــه ایــن میشــود؛ جامعـهای رشــید،

ســربلند و عزیــز ،روی پــای خــود و
مســتقل دارای انســجام درونــی ،متحــد و
پیشــرو اســت .قــرآن میفرمایــدَ « :كـ َز ْر ٍع
َ
ـر َج َشـ ْ
اسـتَوى
اسـتَ ْغ َل َظ َف ْ
ـط َأ ُه َفــآ َز َر ُه َف ْ
أخْ ـ َ
ـب الـ ُّز َّر َاع؛ 28کــه چون
َعلــى ُســوق ِ ِه يُ ْع ِجـ ُ
کشــتهای هســتند کــه جوانــه بزنــد و آن
جوانــه محکــم شــود و بــر پاهــای خــود
بايستد و کشــاورزان را به شــگفتی وادارد».
مرحــوم عالمه طباطبایــی در ذیــل این آیه
میفرماینــد :ایــن آیــه خطــاب بــه فــرد
و جمــع اســت .ایشــان در ایــن قســمت
میگویــد ایــن آیــه ظاهــرا ً ایــن مضمــون
را یــادآوری میکنــد کــه در همیــن
ـو َم
ســوره اســت .آن آیــه ایــن اســت« :الْيَـ ْ
ــم َفــ َ
ا
ــس الَّ ِذ َ
ــروا ْ مِــن دِين ِ ُك ْ
يَئ ِ َ
يــن َك َف ُ
29
ـو ُه ْم؛ امــروز كســانى كــه كافــر
تَخْ َشـ ْ
شــدهاند ،از [كارشــكنى در] ديــن شــما
نوميــد گرديدهانــد» .شــما بــه والیــت
علــوی کــه رســیدید ،کفــار مأیــوس
میشــوند .اهتــداء بــه والیت علــی باعث
میشــود از ناحیــه آنهــا بــه شــما آســیبی
نرســد؛ پــس مواظــب خودتــان باشــید و
خودتــان را دریابیــد.

24

مزایای نگاه معطوف به درون
نــگاه معطــوف بــه درون ،یــک نــگاه
اکتشــافی معرفتمحــور ،هویتبخــش،
مصونســازِ مســئولیتآفرین ،پایــا و
درونجــوش اســت .بــا وجــود «علیکــم
انفســکم» نمیتــوان نقصهــای خــود را
گــردن دیگــران انداخــت .اگر بــه خودتان
10

درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
دعوتشــوندگان فطــرت انســان
مؤمــن و جامعــه اهــل والیــت اســت.
محتــوای دعــوت نیــز عبــارت اســت از:
خویشــتنیابی در پرتو خویشتنشناســی،
و خویشــتنبانی در پرتــو نــور ایمــان و
یــاد معــاد و خویشتنســازی و فعلیــت
اســتعدادها و بهــره بــردن از ظرفیتها .این
دعــوت در ایــن آیــه کریمــه نهفته اســت.
ایــن دعــوت طراحیهــا ،توطئههــای
شــیطانی ،شــیطان کوچک و بزرگ و  ...را
ابطــال میکنــد .ابطــال کیــد بیرونی نیــز از
طریــق تولیــد مصونیــت درونــی صورت
میگیــرد .ازهــاق باطــل درون از طریــق
انهــدام خــود موهــوم و احقــاق حــق و
اســتقرارش اســت« .و زهق الباطــل» باطل
اصلــش ایــن نفــس امــاره اســت.
جمعبنــدی نهایــی ســخنان مــا ایــن آیــه
ـن آ َمنُــوا ا َّت ُقــوا َّ
اللَ َو
اســت« :يــا أَيُّ َهــا الَّذيـ َ
ـت ل ِ َغـ ٍد َو ا َّت ُقــوا َّ
اللَ
ـس مــا َقدَّ َمـ ْ
ـر ن َ ْفـ ٌ
لْتَنْ ُظـ ْ
30
إ ِ َّن َّ
اللَ خَ بي ٌــر بِمــا تَ ْع َم ُلــونَ؛ اى كســانى
كــه ايمــان آوردهايــد ،از خــدا پــروا داريــد
و هــر كســى بايــد بنگــرد كــه بــراى فــردا
[ى خــود] از پيــش چــه فرســتاده اســت و
[بــاز] از خــدا بترســيد .در حقيقــت ،خــدا
بــه آنچــه مىكنيــد آگاه اســت».
پرســش اساســی ایــن اســت کــه
تشــکیالت ما اکنون چــه کار بایــد بکند؟
دوســتان مــا در ایــن بــاره فکــر کننــد و
نتیجــه را بــه مــا بگوینــد .همچنیــن برای
نــگاه معطــوف بــه درون در یــک حرکت
جمعــی تشــکیالتی برنامهریــزی کننــد.

برگردیــد و بــه ایــن آیــه عمــل کنیــد ،از
بیــرون بــه شــما ضــرری نمیرســد .اگــر
ضــرری هســت ،مربــوط بــه خــود شــما
اســت و درونــی اســت .نــگاه معطــوف به
درون ،کمالگــرا ،ســازنده ،حرکتبخــش
و اســتقاللآفرین اســت .البتــه بــه هیــچ
وجــه تعامــل بــا محیــط بیــرون را نفــی
نمیکنــد .منتهــا بــا دو رویکــرد بــا بیــرون
تعامــل دارد :یــک ســاختن دیگــران ،و دو
اســتفاده از موفقیتهــای ســایرین .آقــای
عزیزمــان پارســال بحث اقتصــاد مقاومتی
را بــا آن تفصیل تدوین کردنــد و فرمودند:
ایــن اقتصــاد ،اقتصــاد منــزوی نیســت .ما
راجــع بــه فــرد و جامع ه منــزوی صحبت
نمیکنیــم .مؤمن وســط میــدان اســت و از
دیگــران آســیب نمیبینــد ،امــا بــه دیگران
ســود میرســاند .البتــه از دیگــران هــم
ســود میبــرد ،امــا آســیب نمیبینــد؛
چــون اهتــداء و خویشــتنبانی دارد.
معایب نگاه معطوف به بیرون
نــگاه معطــوف بــه بیــرون ،معایبــی دارد
کــه عبارتنــد از :خودفراموشــی ،اســتحاله
هویتــی ،حســرت ،حســادت ،انفعــال،
غــرور و وابســتگی کــه از همــه بدتــر
اســت چــون ذلــتآور اســت.
درخواستی تشکیالتی
جمعبنــدی پایانــی آیــه ایــن میشــود:
دعوتــی همگانــی از ســوی پــروردگار
متعــال صــورت گرفتــه اســت.
11
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و مــواردی از ایــن قبیــل ،بــا توجــه بــه
کارهــای بزرگــی کــه در عرصههــای
گوناگــون ،مخصوصـ ًا در عرصــه اقتصــاد
پیــش رو اســت .اینهــا مطالبــی بــود کــه
ایشــان بــا توجــه بــه مالحظــه کارهــای
بــزرگ پیــش رو تبییــن فرمودنــد.
امــا جنبــه درونــی و عمیقتــر مســئله
چیســت؟ عبــارت اســت از خنثیســازی
یکــی از مهمتریــن ابزارهــای دشــمن
بــرای فروپاشــی نظــام کــه «حاکمیــت
دوگانــه» اســت .حجــت االســام
والمســلمین آقایــی و بقیــه بایــد ایــن
بحــث را انشــاءاهلل تحلیــل کننــد؛ منتهــا
مــن سربســته و جمعبندیشــدهاش را
خدمتتــان عــرض میکنــم.

اســتقالل فکــری ،سیاســی ،فرهنگــی،
اقتصــادی ،نظــارت جمعــی ،عیبیابــی و
پیرایــش دائمــی ،در پرتــو نــگاه معطــوف
بــه درون محقــق خواهــد شــد .فرامــوش
نکنیــم کــه« :کلکــم را ٍع و کلکم مسـ ٌ
ـؤول
عــن رعیتــه؛ 31همــه شــما سرپرســت و
مســئول هســتید و درباره زیردســتانتان باز
خواســت مــىشــوید».
حکمت شعار امسال
بخش دوم ســخن ما دربارهی شــعار ســال
کشــور اســت کــه از طــرف رهبــر عزیز و
عالــی قدرمــان اعــام شــد .بــه مســئلهای
کــه امــروز عــرض میکنیــم ،بایــد توجــه
شــود .هــر چــه خــدا را شــکر کنیــم بابت
داشــتن چنیــن رهبــر بیــدار ،خردمنــد،
آیندهنگــر و زیرکــی ،بــاز هــم کــم اســت.
بعــد از اعــام شــعار امســال ،در اتاقهــای
فکــر شــیطان ،طوفانــی برپا شــده اســت.
منتهــا ایــن را هنــوز دوســتان مــا متوجــه
نشــدهاند .میگوینــد چــه شــده اســت؟
دولــت ،ملــت ،همدلــی ،همزبانــی .هنــوز
ایــن را پیــش خودشــان تکــرار میکننــد،
بــه جــای اینکــه مفهــوم آن را بگیرنــد و
وارد میــدان شــده باشــند ،هنــوز بــه آن
فکــر میکننــد.
شــعار امســال یــک ظاهــر و یــک باطــن
دارد .ظاهــرش همــان اســت کــه آقــا در
پیــام نوروزیشــان و در مشــهد مقــدس
مطــرح فرمودنــد .همکاریهای گســترده،
تقویــت اعتمــاد و انســجام درونــی نظــام

خنثیسازی گفتمان شیطانی
«حاکمیت دوگانه» با طرح شعار
امسال
مســئله حاکمیــت دوگانــه یــک گفتمــان
شــیطانی اســت کــه در ســکوالریزمِ
پنهــان در نفــاق داخلــی ریشـ ه دارد .ایــن
مســئله بســتر و زمینهســازی اصلــی تولید
فتنههــای درونــی ،همچــون فتنه ســال 88
بــا آنهمــه خســارتها و مصیبتهایــش
اســت .از روز ا ّول دشــمن روی مســئله
حاکمیــت دو گانــه تمرکــز کــرد .در جمع
شــما خیلــی معــدود هســتند عزیزانی که
زمــان بنیصــدر ملعــون را یادشــان باشــد.
امــا عده زیادی هســتند که زمان افســادات
را کــه بــه دروغ اصالحــات میگفتنــد،
12
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یادشــان باشــد .البتــه برخــی جوانهــای
عزیــز قرارگاهمــان خوشــبختانه آن دوران
را هــم ندیدهانــد؛ امــا بایــد دربــارهاش
مطالعــه کنند.
از ا ّول اینهــا دنبــال همیــن مســئله بودنــد.
ســاختار نظــام مــا را مطالعــه کردنــد و
گفتند اگــر بخواهیم این نظام را بشــکنیم،
بایــد درون ایــن نظــام ،حاکمیــت دوگانــه
و دو قطبــی را برنامهریــزی کنیــم .یعنــی
رهبــری را یک ســمت بگذاریــم ،و حوزه
اجرایــی و رئیــس جمهــور را بــه خاطــر
ظرفیتهــای خاصــش و اتــکای بــه رأی
مســتقیم مردم ،ســمت دیگــر قــرار دهیم.
بــه خیــال خــام خودشــان فکــر میکردند
بــا رأی مــردم امــکان تغییــر نظــام اســامی
را فراهــم میکننــد .مجــری ایــن طــرح
کیســت؟ مجــری جریــان نفــاق اســت.
خیــال نکنیــد مجــری خودشــان هســتند.
ایــن قصــه امــکان اجــرا از بیــرون نــدارد.
ـن ضَ ـ َّ
ـم» .ایــن
«ال يَ ُض ُّر ُك ْــم َمـ ْ
ـل إ ِ َذا ا ْهتَدَ يْتُـ ْ
جملــه طالیــی را به خاطر بســپارید :نفس
امــاره جامعه اســامی ،جریان نفاق اســت
و جهــاد اکبــر جامعــه اســامی ،رویارویی
بــا نفــاق اســت؛ گاهــی میدیــدی ایــن
مجــری از ارکان نظــام ماننــد مجلــس
شــورای اســامی ســر بلنــد میکــرد!
چنانکــه جهــاد اکبــر در شــخصیت
خودتــان بــا نفــس امــاره اســت و نفــس
مطمئنــه جامعــه اســامی والیــت اســت؛
پــس «اعتصمــوا بحبــل اهلل؛ 32و همگى به
ريســمان خــدا چنــگ زنيــد».

در جریانــات اخیــر دشــمن امیدهــای
تــازهای پیــدا کــرد .گمــان میکردنــد
حاکمیــت دوگانــه دوبــاره فعــال شــده
اســت .ایــن گفتمــان باطــل زمانــی بــا
تدابیر خنثی شــد .ســپس گفتمان انسجام
ملــی ،والیــی و یکپارچــه شــد ،ولــی
دوبــاره حاشــیههایی پیــدا کــرد .در ایــن
فــراز و فــرود آنهــا گفتنــد زمــان آن اســت
کــه دوبــاره مســئله حاکمیــت دوگانــه را
بازآفرینــی کنیــم .فتنــه بزرگتــری کــه
آقــا قبـ ً
ا فرمودنــد آمــاده آن باشــید ،ذیــل
همیــن عنــوان طراحــی میشــود .آنهــا
بــا اســتفاده از حواشــی و گوشــه و کنــار
دولــت جدیــد و ظرفیتهــای جدیــد در
دولــت ،دنبــال بازآفرینــی فتنه بودنــد .البته
جنــاب رئیسجمهــور منــزه اســت از این
مقــوالت .بســتر کارشــان را هــم از مذاکره
هســتهای دیدنــد .اینهــا میدانســتند کــه
آقــا روی ایــن بخشها حســاس هســتند؛
مخصوصـ ًا اگــر پــای مذاکــره بــا شــیطان
پیــش بیایــد .گفتنــد اینجــا خوب اســت.
بــه عنــوان شــعار انتخابــات هــم مطــرح
شــد :جامعــه از تحریــم خســته اســت،
مــا بایــد کلیدهایــی را پیــدا کنیــم که قفل
تحریــم را بــاز کنیــم .قفــل تحریــم بــاز
شــود ،نظــام نجــات پیــدا میکنــد .ذائقــه
عمومــی را ســنجیده بودنــد و چــون مردم
در مســائل اقتصــادی یک مقــدار دلزدگی
و خســتگی دارنــد ،بــه گمانشــان از اینجا
میشــود وارد شــد و ماجــرای حاکمیــت
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دارنــد کــه ذیــل گفتمــان حاکمیــت
دوگانــه ،دوگانههــای موهــوم میســازند:
اینگونــه القــا میکننــد کــه مثــ ً
ا مــا
نوگــرا هســتیم ،آنها کهنهگــرا ،مــا طرفدار
حضــور بانــوان در عرصــه فعالیتهــای
اجتماعــی و ورزشــی هســتیم ،اینهــا امــل
هســتند .مــا طرفــدار انفتــاح عرصههــای
جهانــی هســتیم ،ولــی اینهــا طرفــدار
انســداد هســتند .ما طرفــدار رونــق اقتصاد
و فرهنــگ هســتیم ،ولــی اینها نیســتند .ما
عقالنیــت و خــردورزی را دنبــال میکنیم،
اینهــا آرمانگــرا هســتند و همیشــه
میخواهنــد شــلوغ کننــد و با دنیــا درگیر
شــوند .مــا طرفــدار شــادی هســتند آنهــا
ی این
طرفــدار غــم .اگر مقــاالت زنجیــرها 
جریــان را مطالعــه کنیــد ،ایــن حرفهــا
کامــ ً
ا بــه دســتتان میآیــد.
آقــا چشــم فتنــه را کــور کردنــد .روزنامــه
 USA Todayگفتــه بــود :مــا هــر جــا
وارد میشــویم ،بــا یــک اَبَرحریــف بــه
نــام آی ـتاهلل خامن ـهای در ایــران روب ـهرو
هســتیم که حریفش نمیشــویم و دســت
مــا را میخوانــد .مــردم هــم بــه او اعتمــاد
دارنــد .کار مــا اینطــور پیــش نم ـیرود.
ایــن بــار هــم همینطــور شــد .آقــا چــه
کار کردنــد؟ مذاکــرات هســتهای را بــه
رســمیت شــناختند ،آن را تقویت کردند و
تیم مذاکرهکننــده را امین خودشــان و نظام
دانســتند؛ منتهــا شــروع بــه ریلگــذاری
کردنــد .گفتنــد بــه میــدان برویــد ،قــوی
هــم برویــد؛ امــا اینهــا خطــوط قرمــز

دوگانــه را محقــق ســاخت .آقــا و طیــف
حــزباهلل و متدینیــن را مخالفیــن مذاکره
نشــان دهنــد؛ یعنــی مخالفیــن گشــودن
فضــای رفــاه و اقتصــاد کشــور و خــوب
شــدن وضــع معیشــت مــردم .عــده
دیگــری را کــه در دولــت و جاهــای دیگر
در حــوزه دیپلماســی مشــغول هســتند،
موافــق مذاکــره نشــان دهنــد .عقبــه ایــن
کار جریانــات افســاداتی و نفــاق اســت.
ســپس در پــی آن بودنــد کــه آنهــا و
روزنامههایشــان فعــال شــوند و دوقطبــی
کــردن را گفتمانســازی کننــد .بســتر نیــز
ماجــرای هســتهای اســت.
آقــا (روحــی فــداه) مذاکــره را به رســمیت
شــناختند و نقش ـههای آنــان ،نقــش بــر
آب شــد .بــا اینکــه جریــان مذاکــرات از
قبــل هم بــود ،منتهــا ایــن رویکــرد جدید
را نیــز بــه رســمیت شــناختند ،تأییــد و
تقویــت کردنــد.
جریــان پلیــد نفــاق و عقبــه شــیطانیاش
در ســال  ۹۳برنامهریــزی کــرده بودنــد
تــا در ســال  ۹۴برداشــت اول خــود را در
انتخابــات مجلس داشــته باشــند .آنهــا در
جریــان مجلــس ششــم کامشــان شــیرین
شــده بــود؛ لــذا دوبــاره میخواهند ســراغ
انتخابــات مجلــس بیاینــد تــا یک عــده از
عناصــر دگراندیــش را وارد مجلــس کنند.
آن وقــت دیگر مجلســی نیســت که علیه
شــیطان تکبیر بگویــد .میخواهنــد دوباره
یــک مشــت عناصر منفعــل را وســط این
گفتمــان جلــو ببرنــد .اینهــا ترفنــدی
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کــه بــر تجربــ ه جمهــوری اســامی و
مبانــی امــام راحــل عظیــم الشــأ ن مبتنــی
بــود ،یعنــی اقتصــاد مقاومتــی را مطــرح
کردند .ایشــان گفتنــد مذاکرات بــه هر جا
میخواهــد برســد ،برســد ،مــا بایــد روی
پــای خودمــان بایســتیم .نگاه معطــوف به
درون در برابــر گفتمــان نــگاه معطــوف به
بیــرون اســت .بــر ایــن اســاس آقــا اقتصاد
مقاومتــی را مطــرح کردنــد .اکنــون بهتــر
میتوانیــد بفهمیــد کــه چــه بالیــی بــر
ســر طرحهــای دشــمن میآیــد .رهبــری
بــا ایــن کار خــود تیــر خــاص را زدنــد.
هنــوز بعضــی دوســتان مــا متحیــر بــه
مســئله نــگاه میکننــد .برخــی گمــان
میکردنــد نــام امســال یــک شــعار
جهــادی بــا درونمایــهای از ایســتادگی
و مقاومــت باشــد .امــا پیشبینــی آنهــا
اشــتباه بــود .آقــا نــام دیگــری برگزیدند و
بــه همزبانــی قانــع نشــدند و همدلــی را
مطــرح کردنــد .کســانی کــه اهــل والیت
هســتند ،بایــد وارد میــدان شــوند و بــه
مبانــی اقتــدار جمهــوری اســامی کــه
توســط رهبــری ترســیم میشــود ایمــان
بیاورنــد و ایــن کار را إن شــاءاهلل الرحمــن
پیــش ببرنــد.
آنچــه که اتفــاق افتــاده یک موفقیــت بوده
اســت .آنهایــی که نتیجــه مذاکــرات را زیر
ســؤال میبرنــد بــه طــور کامــل در اشــتباه
محــض هســتند .از ایــن مذاکــره بایــد بــه
عنــوان یــک بُــرد و موفقیــت یاد کنیــد .از
آنهایی که زحمت کشــیدند تشــکر کنید؛

اســت و در ایــن بخــش خطوط قرمــز ،در
قالعــاده فعال ،مســتقیم ًا
راهبــری کالن فو 
حضــور پیــدا کردنــد؛ حتــی بعضــی
وقتهــا انــدازه تعریــف کردنــد و راجــع
بــه بعضــی پروژههــای کالن هســتهای
بــه مناســبتهایی اســم بردنــد .بعــد هــم
فرمودنــد :مــن کاری بــه امــور جزئــی
نــدارم .ایــن خطــوط رعایــت شــود،
برویــد مذاکــره کنیــد ،مــا هــم پشــتیبان
شــما هســتیم .دشــمن ا ّولیــن ضربــه را
اینجــا خــورد .هــر چــه در ایــن بیانــات
ح میکردنــد،
آقــا خطــوط را بیشــتر واضـ 
آنهــا بیشــتر ناراحــت میشــدند .تیــم
هســتهای هــم انصافـ ًا تیــم زحمتکــش
و امینــی اســت .امــروز اگر در بیانیـهای که
منتشــر شــده روی موافقــت ا ّولیــه مطالبی
هســت کــه خیلــی جالــب نیســت ،هیچ
کــس نمیتوانــد اینهــا را بــه رهبــری
نســبت دهــد؛ زیــرا آقــا فرمودنــد مــن
وارد جزئیــات نمیشــوم .از ایــن طــرف
راه را بســتند و از آن طــرف ،اصــل مســئله
را بــاز گذاشــتند؛ بنابرایــن هــر موفقیتــی
پیــش بیاید موفقیــت کل نظام میشــود و
امــکان توطئــه دوقطبیســازی نظــام اص ً
ال
وجــود نــدارد.
آقــا یــک قــدم دیگــر هــم برداشــتند .آن
قــدم دوم چــه بــود؟ در تمــام مدتــی کــه
عــدهای میخواســتند همــه چیــز کشــور
را بــه نتیجــه مذاکــرات گــره بزننــد ،آقــا
تئــوری پیشــرفته مبتنــی بــر اندیشـههای
عالــی و نــاب اســام فقاهتــی جواهــری
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یمــن افتادنــد .امیدواریــم در ایــن باتــاق
کام ـ ً
ا فــرو برونــد .یمــن یــک کشــور
عــادی نیســت ،یــک کشــور بــزرگ
اســت .مردمــش صحراگــرد ،زاهــد و
مقــاوم هســتند .یمــن باتالقــی بــرای آنها
میشــود ،مخصوص ـ ًا اگــر وارد درگیــری
زمینــی شــوند .آنهــا منتظــر درگیریهــای
زمینــی هســتند؛ چــون عربســتان اهــل
جنــگ زمینــی نیســت .هوایــی اقــدام
میکننــد کــه باعــث رسواییشــان
شــده اســت .اســم عربســتان ســعودی
و آل ســعود کنــار رژیــم صهیونیســتی
کودککــش قــرار گرفتــه اســت .مــا
چگونــه میتوانســتیم باطــن رژیــم
ســعودی را بــه جهــان اســام کــه تحــت
تأثیــر ایــن رژیــم اســت ،نشــان دهیــم؟
بعضــی از جوانــان ســاده و ظاهربین ما که
عمــره میرفتنــد ،میگفتنــد اینهــا خیلــی
هــم آدمهــای بــدی نیســتند .چــه کســی
میخواســت باطــن اینهـا را نشــان دهــد؟
اینجــا اســت کــه بایــد گفــت« :الحمــدهلل
الــذی جعــل اعدائنــا مــن الحمقــاء» امیــر
عربســتان کــه مجســمه حماقــت اســت،
وارد چنیــن مهلکــهای شــد و چهــرهی
واقعــی خــود را آشــکار ســاخت .افشــاء
شــدن آل ســعود در جهــان اســام یکــی
از نکتههــای کلیــدی پیشــرفت گفتمــان
اســام نــاب اســت.
بــرای بهتــر فهمیــدن ایــن قضیــه بــه این
نکتــه توجــه کنیــد کــه اندونــزی عمــق
اســتراتژیک جمهــوری اســامی از نظــر

امــا همانطور کــه آقــا فرمودند ،بــاب نقد
عالمانــه و ناصحانــه کــه از روی نصیحت
و خیرخواهــی اســت ،همچنــان گشــوده
اســت کــه تیــم مذاکرهکننــده مراقــب
باشند.
نــه کســانی کــه میگوینــد بایــد طبــل
پیــروزی کامــل را بزنیــم ،درســت
میگوینــد ،نــه بعضــی کــه خیــال
میکننــد بایــد شــیپور عــزا زد .هــر دو
اشــتباه میکننــد .از نظــر رهبــر عزیــز و
عالیقدرمــان ،ایــن مذاکــره یــک موفقیت
بــرای نظــام اســت کــه بــا تدبیــر نظــام و
ن را
شــخص ایشــان انجام شــده اســت .ای 
همــه میداننــد و بــه طــور مرتــب آقایــان،
مخصوصــ ًا آقایــان روحانــی و ظریــف
بــه آن اشــاره میکننــد .ایــن موفقیــت
را مدیــون حمایــت و رهنمودهــای
ســخاوتمندانه رهبــر عزیــز هســتیم و
ایــن موفقیــت بــرای نظــام اســت .بایــد
احســاس خوبــی داشــته باشــیم؛ امــا در
عیــن حــال چشـممان را هــم بــاز کنیــم؛
چــون دشــمن خیلــی خطرنــاک و مــکار
اســت و بــه آنهــا هیــچ اعتمــادی نیســت.

بررسیاوضاعیمن
ِ
کثیــف پلیــد ،ایــن
آل ســعودِ ملعــو ِن
شــکمبارههای شــهوتران  -کــه امــام
راحــل ،لعنــت خــدا و پیامبــر و مالئکــه و
مؤمنیــن را بــر آنــان فرســتادند  -بــا یــک
محاســبه الکلــی و غلــط و تجویــزی از
طــرف شــیطان بــزرگ ،در باتالقــی بــه نام
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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
چیــزی مواجه بودیــم .آل ســعود بدبخت
چــه رونمایــیای کــرد از رذالتهایــش
کــه حــاال شــده اســت رژیــم کودککــش
آل ســعود در کنــار رژیــم صهیونیســتی!

گفتمــان انقالبــی اســت .تــا کســی نــرود
آنجــا نمیتوانــد ایــن مســئله را درک
کنــد .مــردم آنجــا مجــذوب انقــاب
اســامی ،گفتمان امــام و گفتمــان انقالب
هســتند .پارســال کــه بــه آنجــا رفتــم،
یمنکشوریمهم
دیــدم در هواپیمــای مــا ،چنــد نفر از شــال
ٍ درجغرافیایظهور
قرمزیهــا و دشداشــه ســفیدها هســتند.
بــا خــود گفتــم :اینهــا کجــا میخواهنــد امــا اتفــاق دومی غیــر از این افشــاگری رخ
برونــد؟ نزدیــک در هواپیمــا کــه داد کــه بایــد بــا آن حســاستر برخــورد
میخواســتیم پیــاده شــویم ،بــرای اینکــه کنیــم و آن ،رونمایــی از ملت یمن اســت.
ت آنهــا بــه امــام ،رهبــر عظیــم الشــأن،
حــال مــرا بگیرنــد ،جلــو آمدنــد و گفتند :اراد 
ســام علیکــم و رحمــه اهلل .داشــتند بــه جمهــوری اســامی و گفتمــان انقــاب
مــا میگفتنــد شــما خیــال کردیــد فقــط اســامی ،آشــکارشــد .ایــن ،خطرنــاک
خودتــان هســتید .مــا هــم آمدیــم .آنجا به اســت؛ زیــرا اگــر دشــمنان بیشــتر بفهمند
مــن خبــر دادنــد کــه در اندونزی شــیعیان یمنیهــا چــه کســی هســتند ،بعــدا ً کار ما
را تحــت فشــار گذاشــت ه و عدهایشــان ســختتر خواهــد شــد.
را دســتگیر کردهانــد کــه تاکنــون ســابقه یمن کشــور مهمــی در جغرافیای آســتانه
نداشــته اســت .اندونــزی یعنــی کشــور ظهــور اســت؛ لــذا اتفاقاتــش را بایــد غیر
اســامِ خنــدان .در فــرودگاه نوشــتهاند :از نــگاه سیاســی  ،بــا نــگاه اعتقــادی هــم
بــه کشــور اســام خنــدان خــوش آمدید .ببینیــم؛ چنانکــه بحریــن هــم همیــن
چــون همهشــان لبخنــد میزننــد و خصوصیــت را دارد و بایــد مســائلش را با
تیــپ آرامــی دارنــد .بــه مســئول امــور دقــت ببینیــم .نگذاریــد بحریــن فراموش
مساجدشــان کــه قبــ ً
ا معــاون رئیــس شــود .الحمــدهلل در عــراق وضعیــت
جمهــور بــود ،گفتــم :چه شــده در کشــور مــا خیلــی خــوب اســت« .اگــر قاســم
شــما چه خبــر اســت؟ گفت :ســعودیها ســلیمانی نبــود ،داعــش ،نجــف و کربــا
و وهابیهــا بــه اینجــا آمــده و خط تبلیغی را هــم گرفتــه بــود» :ایــن ســخن مــردم
راه انداختهانــد .دوســتان بــه مــن گفتند در کوچــه و بــازار عــراق امــروز اســت .بــه
تمــام پروازهــا بــه ســمت مجمــع الجزایر شــدت به جمهــوری اســامی خوشبین
اندونــزی ،مب ّلغــان وهابــی حضــور دارند .هســتند .داعشــیها کــه دســتپرورده
ایــن غیــر از آن کاری اســت کــه در حــج عربســتانیها و آمریــکا و اســتکبار بودند،
و عمــره انجــام میدهنــد .مــا بــا چنیــن وســیله خیــر شــدند .عــدو شــود ســبب
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گذاشــتیم .دوســت عزیــز ما آقــای عبدی،
امــروز ســوره مبارکــه انســان را تــاوت
کردنــد و آن را خیلــی خــوب خواندنــد.
مــا همیــن جــا فــی المجلــس بــه نظرمان
رســید که برادرهــا و خواهرهــای عزیزمان
را در اتحادیــه بــه حفــظ ســوره انســان
دعــوت کنیــم که ســوره حضرت زهــرا و
امیــر و اهلبیــت (علیهــم الســام) اســت.
همهی عزیزانمان انشــاءاهلل ســوره انســان
را حفــظ کننــد.
دوســتان عزیــز مــا دو ســه مــورد کار
تکمیلــی هــم بکننــد .بــرای ایــن حفــظ
یــک حرکــت سراســری درســت کننــد و
مســابقه گذاشــته شــود .مرکــز قم هــم به
فوریــت از تفاســیر موجــود کــه بــه افــق
دانشآمــوزی نزدیــک اســت ،مجموعــه
مفاهیمــی را اســتخراج کننــد تــا مســابقه
تفســیری برگــزار شــود .کادر و دانشآموز،
همــه در ایــن مســابقه شــرکت کننــد و
کســانی خودشــان را مســتثنی نکننــد و
همــه ایــن ســوره را حفــظ کننــد.
مضامیــن و مطالــب به صــورت یکپارچه
در اختیــار دوســتان قــرار گیــرد کــه در آن
کار مســابقهای ،همزمــان مفاهیــم بــه تأمل
گذاشــته شــود و بســتری بــرای تفکــر در
قــرآن فراهــم شــود .مــن هــم انشــاءاهلل
بــه اســتانهای شــما آمدم ،از شــما ســؤال
خواهــم کــرد تــا ببینــم چقــدر حفــظ
کردهایــد .خیلــی برکــت م ـیآورد بــرای
شــخص شــما و خانوادهتــان و تشــکل
مــا إنشــاءاهلل الرحمــن .ایــن هــم یــک

خیــر ،گــر خــدا خواهــد .کاری کــه مــا با
میلیاردهــا تومان هزینــه و ســرمایهگذاری
نمیتوانســتیم بکنیــم ،داعشــیهای
احمــق انجــام دادنــد .البتــه ابتــکار رهبری
مــا و لشــکر قدس و ســردارش کــه اکنون
نالمللــی بــرای جمهــوری
یــک نمــاد بی 
اســامی شــده اســت نیــز در ایــن بــاره
مؤثــر بــوده اســت.
در ســوریه مشــکالت همچنان وجود دارد
کــه انشــاءاهلل بــا دعــا و توســل و حضور
و ابتــکار برطــرف خواهد شــد.
چندپیشنهادتشکیالتی

در بحثهای تشــکیالتی ســخن تــازهای
بــرای شــما نداشــتیم .آقــای عالمتــی
ضمــن فهرســت کارهــای انجامنشــده،
مطالبــی را مطــرح کردنــد کــه مــا در
ســال گذشــته مطــرح کــرده بودیــم .مثــل
بحــث فار غالتحصیــان همانهــا را
دوســتان إنشــاءاهلل پیگیــری کننــد .ایــن
همــان نــگاه معطــوف بــه درون اســت.
مــا جــای دیگــر دنبــال نیــرو میگردیــم،
حــال آنکــه نیروهــای خودمــان را داریــم
از دســت میدهیــم .ایــن روش بســیار
غلطــی اســت .یــا در ارتبــاط بــا فنــاوری،
رویکــرد خوبــی را شــروع کردهانــد .آن را
بایــد دنبــال کننــد.
از آنجــا که این جلســه ،جلســه مســجدی
هــم هســت ،مناســب اســت پیــام قرآنــی
هــم داشــته باشــد .مــا در مرکــز مســاجد
هــم امســال حرکــت قرآنــی را در دســتور
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درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت
دســتورالعمل قرآنــی عــاوه بــر آیه ســال
بــود.
در مــورد آیــه ســال هــم ،همـهی کارهایی
کــه ســال گذشــته گفتــه بودیــم ،آقایــان
انجــام دهنــد؛ منتهــا مــن کارشــان را
آســان کــردم .ایــن بحثــی کــه انجام شــد،
چهارچــوب کتابــی را کــه میخواهنــد
بنویســند و منتشــر بشــود ،انشــاءاهلل
محضرشــان تقدیم شــد .آقــای عالمتی و
شــورای محتــرم مرکزی و ســایر دوســتان
مطالبــی را کــه قبـ ً
ا تقدیــم شــد ،چــه در
جلســه آیــه ســال ،چــه در جلســه کنگره،
همانهــا را انشــاءاهلل دنبــال بفرماییــد.
اللهــم صــل علــی محمــد و آل محمــد و
عجــل فرجهــم.
خداونــدا دشــمنان اســام را بیــش از ایــن
خــوار و ذلیــل و منکــوب بفرمــا.
ارواح مطهــر شــهدا و امــام راحــل عظیــم
الشــأن از مــا راضــی بفرمــا.
توفیــق فهــم و عمــل بــه آیــه ســال را بــه
همــه مــا کرامــت بفرمــا.
شــهادت در راه خــودت را عاقبــت امــر
همــه مــا قــرار بــده.
اهــل جلســه مــا و اعضــا و کادر اتحادیــه
انجمنهــای اســامی را اهــل بهشــت
قــرار بــده.
و بهشــت همه را در مجاورت سیدالشــهدا
(علیه الســام) مقــرر بفرما.
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