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                                               پیشگفتار

در هر اجتماعى، نس��ل نوجوان و جوان، آينده آن اجتماع را تشكيل مىدهد. آنان هستند 
كه مقّدرات مملكت را به دس��ت خواهند گرفت. بنابراين بايستى به مسائل مملكت خود 
آشنا باشند. فرهنگ و آداب و نظام اسالمى كشور خودشان را خوب بشناسند. تا بتوانند در 
هنگام مسؤوليت از عهده اداره آن برآيند. آيا امكان دارد كسى از خصوصيات و ويژگيهاى 
چيزى بدرس��تى مطلع نباشد اما در نگهدارى و پيشبرد آن موّفق باشد؟ البته جواب منفى 

است.
از قديم گفته اند: قدر زر، زرگر شناسد قدر گوهر، گوهرى.

از طرِف ديگر دش��مناِن نظام اس��المى، خوب مىدانند كه ش��ما نوجوانان و جوانها، در آينده 
مسؤوليت هاى بزرگى را به عهده خواهيد داشت، آنها هم روى شما سرمايه گذارى مىكنند 
تا ش��ما را نس��بت به فرهنگ اسالمى ايرانى خودتان بيگانه كنند، شما را از حقايق كشورتان 
دور نگهدارند، نسبت به نظام و اداره كشور و مسؤولين آن بدبين نمايند. طبيعى است كه براى 
ناكام شدن دشمن هم، بايد قدر نعمت بزرگ خدا؛ يعنى اسالم و نظام اسالمى و رهبرى نظام 
و فرهنگ و آداب غنى خودمان را خوب بشناس��يم و از آنها خوب دفاع كنيم. جوانان جامعه 
اس��المى ما بايد به نعمتهايى كه خداوند به آنها ارزانى داشته توجه نمايند و براى آنها ارزش 

وااليى قائل باشند.
 اگر اين طور شد، هم به خواست معمار انقالب اسالمى، حضرت امام خمينى پاسخ مثبت 

داده ايم و هم انتظار مقام معّظم رهبرى را برآورده كردهايم، آن جا كه مىفرمايند :
»شما جوانها پايه هاى اصلى انقالب براى نسل آينده و دوره بعد هستيد . . . امروز عناصر 
مؤثريد، فردا س��تون هاى انقالب هس��تيد، توجه كنيد انقالب را با ريشه هايش، با مبانى 

فكرى و منطقىاش بدرستى بشناسيد«.
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مجموع��ه اى كه پيش رو داريد درباره ى اصلىترين ريش��ه ى انقالب- كه منطقىترين 
و مس��تدل ترين مبانى نظام نيز هس��ت، يعنى مسأله ى رهبرى حكومت اسالمى ايران- 
بحث مىكند و چون رهبرى نظام يا واليت فقيه ادامه ى امامت و نبوت پيامبران بزرگ 
خداس��ت، يک هديه ى آسمانى بزرگى است كه ثمره ى آن نجات بشرّيت از گمراهى و 

فس��اد و ظلم و بىعدالتى اس��ت.
 و چه زيبا امام بزرگوارمان فرمود كه: »واليت فقيه يک هديه ى الهى است براى ملت ما«.                                                                                                                                
واليت فقيه پس از قرنها انتظار و تالش، توس��ط امام و علماء و مردم مسلمان ايران به 
ثمر نشس��ت و در دنياى تاريک و پر از تباهى امروز تش��كيل حكومت داد و به بهترين 
وجه��ى آن را اداره ك��رد. حتمآ تاريخ را مطالعه كنيد و از بزرگترها س��ؤال كنيد تا ببينيد 
وضعيت كش��ور ما در دوران حكومت طوالنى پادش��اهان و مخصوصآ رژيم پهلوى چه 
بود و در اين چند س��الى كه دس��ت در دسِت مردان الهى و مناديان حق و عدالت و تقوا 
گذاشته ايم چه بركاتى بر ما و عموم ملّتهاى مسلمان و حتى محرومان و مستضعفان عالم 

رسيده است. 
حفظ اين همه بركات نيازمند ش��ناخت ما از اين نعمت بزرگ و ايستادگى در برابر تبليغات 
ش��ديد غرب و ش��رق و دوس��تان داخلى آنها بر عليه اين گوهر گرانبهاست و چه بجاست 
سخنى گران سنگ از رهبر كبير انقالب بگوييم كه حق بزرگى به گردن همه ى ما دارند. 
حضرت امام فرمودند: »هر چيزى كه دشمن بيشتر بر ضّد آن فعاليت كند آن چيز براى شما 
ارزش��مندتر است« و راستى هيچ اصلى از اصول قانون اساسى مانند اصل واليت فقيه اين 
مقدار از سوى دشمنان اين ملّت، مورد هجوم قرار نگرفته است لذا مفيدتر و پربركت تر از 

آن اصلى وجود ندارد. 
اميد اس��ت اين مجموعه ش��ما را در ش��ناخت با ارزش تري��ن و مترّقىترين اصل قانون 

اساسى، يعنى »واليت فقيه« يارى نمايد. ان شاءالّل 

                                                       مؤسسه فرهنگى هنرى قدر واليت
                                                                                                                           


