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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 ارمـت و چهـه بیسـجلس

 پیوندهای امت اسالمی

که یک  است این ودشعرض  است که در دنباله باب بحث والیت الزمنی آبه طور خالصه 

اگر بخواهند  ؛اندجامعه اسالمی و یک جمعیتی که به عنوان امت اسالمی تشکیل شده

برسند به آن والیت قرآنی، آن والیتی که در قرآن مطرح شده، امت اسالم بخواهد آن را 

جهت ارتباطات داخلی  ،برای خودش تامین کند، دو جهت را باید مراعات کند، یک جهت

م یعنی رابطه عال   .جهت ارتباطات خارجی است ،جامعه اسالمی، یک جهت ، در داخلاست

 سالم و جامعه اسالمی با جوامع دیگر. اسالم و امت ا

در زمینه ارتباطات داخلی امت اسالم آن وقتی دارای والیت به معنای قرآنی است که کمال 

های همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی هرچه بیشتر آحاد و جناح

ی امت عظیم اسالمق و اختالفی در سرتاسر گوناگون را در خودش تامین کند. هیچ گونه تفرّ

در زمینه روابط خارجی امت اسالمی باید سعی کند روابط خود را جوری تنظیم کند  .نباشد

یک ذره  .ها قرار نگیردبا دنیای غیرمسلمان و غیر این امت که یک ذره تحت فرمان آن

های تثیر سیاسأیک مختصر سیاست مستقلش تحت ت .ها قرار نگیردثیر افکار آنأتحت ت

 .ها به کلی ممنوع استگی و پیوستگی ملت مسلمان با آنجبهههم .فتدااستقالل نیها از آن

 ثیر قرار بگیرد. أدر صورتی که این پیوستگی موجب شود که امت مسلمان تحت ت

مسلمان امم غیر با های غیرمسلمان وگوییم با دولتکه میحاال توجه داشته باشید این

م اسالم و امت اسالمی در انزوای سیاسی به نه به این معنا است که عال  ؛ها قطع استرابطه

نه با  م اسالمنه! مسئله، مسئله انزوای سیاسی نیست که خیال کنید که عال   ؛سر خواهد برد

هیچ کس رابطه بازرگانی دارد، نه رابطه سیاسی دارد، نه روابط دیپلماسی دارد، نه سفیر 

 .داردها نرد؛ نه! اینجور نیست! روابط معمولی دارد؛ والیت با آنگیفرستد، و نه سفیر میمی
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ها ندارد. اینجوری نخواهد بود که اگر پیوند جوهری و ماهوی با آن .ها نداردپیوستگی با آن

 ثیر خودشان قرار دهند. أها خواستند بتوانند عالم اسالم را تحت تآن

اخل جامعه اسالمی همه عناصر بایستی که در داین هدارد؛ یک روی هپس والیت قرآنی دو روی

در خارج از جامعه  با یک گام قدم بردارند.به سوی یک هدف، به سوی یک جهت، با یک راه، 

جناح های ضد اسالمی، پیوندهای خود  و اسالمی، امت اسالمی بایستی با همه بلوچ مُلوچ ها

 ه این معنا را که در قرآنرساند والیت برا بگسلد. اینجا یک نکته دقیقی وجود دارد که می

  .آمده و همان معنای والیتی که ما شیعه قائلیم

والیت قرآنی را به این معنا داشته باشد یعنی  یک امتی که ای واگر بخواهد یک جامعه

فتد ابه راه بی ،در یک خط ،به سوی یک هدف ،اش در یک جهتبخواهد تمام نیروهای داخلی

 ؛های ضد اسالمی در خارج بسیج بشوداش علیه قدرتداخلی و بخواهد تمام نیروهای

احتیاج دارد به یک نقطه قدرت متمرکز  -ها را داشته باشداگر بخواهد آن -احتیاج دارد 

ای احتیاج دارد که تمام نیروهای داخلی به آن نقطه در متن جامعه اسالمی. به یک نقطه

حرف گوش کنند. و او تمام  او حرف بشنوند ورند و همه از بپیوندد، همه از آنجا الهام بگی

بان نیرومند قوی دستی و قوی چشمی دجوانب مصالح و مفاسد را بداند تا بتواند مثل یک دی

یک  ،هرکسی را در جبهه جنگ به کار مخصوص خودش بگمارد. الزم است یک رهبری

درت بداند یک قدرت متمرکزی در جامعه اسالمی وجود داشته باشد که این ق ،فرماندهی

آید تا به هر های دیگر چه بر میآید؟ از انسانمی آید؟ از من چی برکه از شما چی بر می

 کسی آن کاری را که برای او الزم است بگوید بکن. 

 .اشدباید خیلی با تصمیم ب .باید خیلی بداند .البته شرایطی هم دارد؛ باید خیلی آگاه باشد

 .بایستی از هیچ چیزی در راه خدا نهراسد .اشدباید چشمش دارای یک دید دیگری ب

گذاریم چی؟ ما اسم این چنین موجودی را می .بایستی وقتی الزم شد خودش را هم فدا کند

این که  .شودامام! امام یعنی آن حاکم و پیشوایی که از طرف پروردگار در جامعه معین می

ه ککند مثل ایننشان معین می از طرف خدا یعنی چه؟ یعنی یا خداوند به نام و مگویمی

 کی هم پیغمبر خود. کرد معین را ائمه بقیه و را حسین امام  ،امام حسن را ،امیرالمومنین را
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 گویدمی ابراهیم به« ماما اِ اسِلنّلِ ک لُجاعِ  ینّاِ . »،است امام یک هم پیغمبر خود .است امام

 . جامعه یک در رهبر و حاکم و پیشوا آن یعنی امام. دادم قرار امام را تو من .متعال خداوند

گوید بعد از پیغمبر می .کندمی معرفی جامعه در نشان و نام با خداوند را امام این وقت یک

. یک وقت امام را خداوند متعال به نام معین دباش مثالً باید علی بن ابیطالب علیه السالم

 ن  مِ ن کان ا م مّا  و  »  السالممثل فرمایش امام علیه د مثل چی؟کنبه نشان معین می ؛کندنمی

م ماا« هدُلِّق ن یُا  وامِلع لِواله ف م  مرِا لِ طیعاًواه مُی ه  ل ع  فاًخالِمُ هِدینِلِ ظاً حافِ هِفسِن لِ هاء صائناًق الفُ

ن فقیهی که جانشین امام منصوص هست خود آمعین کرده است دیگر این هم امام است. 

هرکسی که  .است منتها امامی است که با نام معین نشده با نشان معین شده است امامی

  .شود اماماین نشان بر او تطبیق کرد، او می

عد دیگر والیت یعنی چه؟ یعنی ؟ وجود امام را. بُ پس اصل والیت قرآنی ایجاب کرد چی را

ارتباط  .با آن قلب امتهمه حال  ارتباط مستحکم و نیرومند هر یک از آحاد امت اسالم در

یعنی درست از او سرمشق گرفتن، یعنی درست در افکار  .چی؟ ارتباط فکری و ارتباط عملی

 .ها او را پیروی کردنها و حرکتها دنبال او بودن و درست در افعال و رفتار و فعالیتو بینش

 

 پایان

 تهیه شده در طرح تبیین منظومه فکری رهبری

 


