








فهرستمطالب

٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اس�مي> انق�ب و خميني <امام مقا�ت مجموعة بر درآمدي ـ ١

٢٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ايران/ اس�مي انق�ب ـ ٢

٣٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مشي خط ـ ٣

٤١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / راه جستجوي در ـ ٤

٤٦ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اس�مي انق�ب پابپاي ايراني پژوهش و دانش ـ ٥

٥٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اس�مي/ انق�ب اياما, ياد به ـ ٦

٧٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / امام پيام و خونين حج از تحليلي ـ ٧

٩٦ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / آن از مستضعفان و مسلمانان انتظار و جهان در اس�مي ايران موضع ـ ٨

١١٧ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / برادري> <منشور به تعّهد ـ ٩

١٣٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / =١٣٦٧ Cسال گذشت كه سالي در امّت امام رهنمودهاي ـ ١٠

١٦٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / درگذشت خميني امام ـ ١١

١٦٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / او امتيازات و امام شخصيت ـ ١٢

١٨٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / امريكايي اس�م mnopqو محّمدي ناب اس�م ـ ١٣

١٩٥ / / / / / / / / / شيطاني آيات كتاب نويسندة بارة در رحمةا, امام حكم تبيين مقّدماتي سمينار ـ ١٤

٢٠٦ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / جهاني استبكار و شيطاني آيات كتاب برابر در امام نقش ـ ١٥

٢١٢ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اس�مي تفكر احياء و خميني امام ـ ١٦

٢٣١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اس�مي وحدت و خميني امام ـ ١٧

٢٤٤ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / قرآن و تعالي رضوانا, خميني امام ديدگاه از اقلّيتها حقوق ـ ١٨

٢٦٠ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / است اس�مي وظيفة يك اس�م جهان اوضاع از اط�ع ـ ١٩

٢٦٥ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / آن/ مشك�ت و اس�م جهان ـ ٢٠



اس�مي انق�ب و خميني امام ٦

٢٧٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / هرزگوين و بوسني فاجعة و اس�م جهان ـ ٢١

٢٨٥ / / / / / / / / / / / / / /cdefg مهدي قيام اس�مي, انق�ب ,mnopq اكرم رسول بعثت اس�م: نهضت سه ـ ٢٢

٣٠١ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / حسيني/ نهضت و اس�مي انق�ب ـ ٢٣

٣١٣ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اس�مي/ تمدن و فرهنگ از پاسداري ـ ٢٤

٣٢٨ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / علميه/ حوزة بودجة ـ ٢٥

٣٣٩ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / مرجعيّت/ ـ ٢٦



١

اسمي> انقب و خميني <امام مقا�ت مجموعه بر درآمدي

برگزينم/ را اس�مي> انق�ب و خميني <امام نام رسيد نظرم به خود, مقا�ت از مجموعه اين براي
اس�م> <جهان به راجع هم مقاله چند دارد/ اختصاص عنوان دو اين از يكي به آنها عمدة بخش زيرا
بلند افكار از گرفته الهام و انق�ب, حاكميت راستاي در و اس�مي انق�ب فضاي در نيز آنها كه است

است/ شده نوشته بزرگوار امام آن وا�ي آرمانهاي كردن پياده منظور به و خميني امام
جا هر تفكيكنباشند, قابل هم از اس�مي> <انق�ب و خميني> <امام عنوان دو اين ميرسد نظر به
به ديگري عنوان دو اين از يكي شنيدن از و است, مطرح اس�مي انق�ب نام هست خميني امام نام
و ثبت هم با جهان, و اس�م تاريخ در هم هميشه براي عنوان, دو اين مسلمًا مينمايد/ تداعي ذهن
تبعات و آثار و اس�مي, انق�ب به تاريخ, كه اندازه همان به و گرديد خواهد تحليل و تجزيه و ضبط
قـائل عـظمت خميني> <امام براي آن, از بيشتر شايد و نسبت, همان به ميدهد اهميت آن, از ناشي

ميداند/ باشكوه انق�ب اين سلسلهجنبان و بنيانگذار را او زيرا ميشود,
قـرن پايان در خميني, امام است/ قرن انق�ب هم, اس�مي انق�ب است, قرن مرد خميني امام
انـق�ب مـيآيد, شـمار بـه اسـ�م مجّدد حتم, بطور پانزدهم قرن آغاز و قمري, هجري چهاردهم
سرفصلي و قرن اين در اس�م فرهنگي و سياسي حيات تجديد و اس�مي تفكر احياي هم, اس�مي
داد قرار اس�م و ايران مقطعي تاريخ مبدٔا را آن بايد كه است اس�م تاريخ در ترديد غيرقابل و روشن

كرد/ مشخص انق�ب از بعد و قبل با را حوادث و زمان و

اس�مي انق�بات و تحو�ت بر مروري
و اهـميت نسـبت بـه آنها از كدام هر كه است داده رخ بسياري انق�بات و تحو�ت اس�م, در
مـنفي تٔاثير چه و مثبت تٔاثير چه است افتاده مٔوثر مسلمين و اس�م سرنوشت در خود, تٔاثير قدرت
برده پيش به را مسلمين واحوال اوضاع آن, مفاهيم از صحيح تبيين و اس�م به نزديكي نسبت به زيرا
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اس�مي انق�ب و خميني امام ٨

در اس�مي, حقايق و مفاهيم از دوري نسبت به عكس, به يا است, داده جلوه نيكو را اس�م چهرة و
است/ نموده ترسيم اس�م از ناپسند, چهرهاي و گذارده نامطلوب تٔاثير مسلمانها وضع

ارزيـابي را اسـ�م تاريخ مٔوثر و مهم تحو�ت و انق�بات يك يك كه نيست آن مجال اينجا در
منفي تٔاثير و كاربرد حدود و ادا را انق�ب هر حق تا دارد, كتاب چند يا يك تٔاليف به نياز خود كه كنيم,

كدام/ هر آثار از برخي به اشاره با ميكنيم ياد را آنها از فهرستي تنها ما كند, روشن را آن مثبت يا
از را اس�م كه است, بوده مدينه به مكه از اكرم رسول هجرت اس�م, تاريخ در مهم تحول اولين
اشـارة بـه خـاطر همين به و كرد باز جايي جهان, سياسي صحنة در اس�م براي و آورد بيرون انزوا
تشريع و اس�م حاكميت دوران بايد را هجرت از پس دوران گرفت/ قرار اس�م تاريخ cdefgمبدٔا علي
و آيات در تحول, اين دانست, عبادي احكام عمدة تشريعبخش بلكه و سياسي و اجتماعي قوانين
فرق بيان هنگام معموً� آن شرح و است مشهود كام�ً اس�مي, قوانين در و مدني و مكي سورههاي
دوران در فقه> <تاريخ در نيز و منسوخ و ناسخ مسٔالة در گاهي, و قرآني, سور و آيات از دسته دو اين

ميگردد/ تحرير تشريع= Cدوران نخست:
و خ�فت نظام استقرار و هجرت, يازدهم سال در mnopqاست اكرم رسول رحلِت تحّول, دومين
دروِن در Cمرتدين= رّده اهل با مسلمانها جنگهاي و عرب قبايل از بسياري ارتداد مانند آن پيامدهاي
ايران/ و عراق و شام در بخصوص جزيرةالعرب از بيرون در اس�مي فتوحات آغاز و جزيرةالعرب,
رسـول و خدا نص از سرپيچي و امامت نظام از عدول شيعه, عقيدة به خ�فت نظام كه آنجا از
خ�فت نظام قاطع مبارزة به استناد با سنت اهل اما است, منفي آن به نسبت شيعيان ديدگاه است, بوده
كـه اين تصّور به و جزيرةالعرب غرب و شرق در اس�م لشكر پياپي پيشرفتهاي و ارتداد حركت با
كه است معتقد شيعه شمردهاند/ ارزش يك را آن است, بوده عقد و حّل اهل شوراي از ناشي خ�فت
و اس�مي احكام و معارف و حقايق مييافت, استقرار امامت mnopqنظام اكرم رسول رحلت از پس گر ا
كمرنگميگرديد/ يا و ميرفت ميان از سياسي و فقهي اخت�فات زمينة روشنترميشد, قرآني مفاهيم
بـحثي نـيازمند مـطلب ايـن بررسي كه ميخورد, رقم ديگري گونة به جهان سرنوشت نتيجه, در و

است/ مستوفا
ديـدگاه از گـرچـه cdefgبود/ علي بر خ�فت استقرار و سوم خليفة عليه مردم قيام سوم, تحول
امامت, نظام براساس و نّص معيار با نه و رسيد خ�فت به مردم بيعت و اصرار cdefgبا علي تاريخي,
بوده امامت نظام همان يعني حق به باطل از مردم برگشت تحول, اين كه عقيدهاند اين بر شيعيان ولي
واقعي مسير در اس�م ديگر mnopqبار اكرم پيامبر رحلت از سالها گذشت از پس بدينترتيب و است/

ميطلبد/ را دامنهداري بحث نيز مطلب اين و است/ گرفته قرار خود
لحـاظ از و هست, و بـوده چهارم خليفة مسلمانها, جمهور ديدگاه cdefgاز علي گر ا حال, هر در
روي خ�فت معمول معيار همان با او و است بوده آن از پيش خ�فتهاي امتداد او, خ�فت تاريخي



٩ پيشگفتار
از قبل حضرت, آن خاصِّ شيعيان حال, عين در امامت, نظام براساس و نّص, معيار با نه و آمد كار
او بـه خـ�فت= نـه Cو امـامت ديـدة بـه هـم خ�فت حال در و ميدانستند امام را او خ�فت, ايام
مـختلف ديـدگاه دو با را اقليت و اكثريت گروه دو هر ,cdefg علي خ�فت گفت: بايد و مينگريستند
را خوشي cdefgروزگار علي خ�فت دوران در مسلمانها بايد عليالقاعده و بود/ كرده خشنود و راضي
كار روي كيفيّت به توجه با عكس, به ولي ميچشيدند/ را اس�م ارزشمند نظام شيرين طعم كرده طي
و نـاكـثين مـختلف گـروههاي كه تلخي وقايع به توجه با و وي از پيش خليفة قتل از پس او آمدن
خـونين جنگ سه درگير را اس�مي جامعة گون گونا انگيزههاي با و آوردند پديد مارقين و قاسطين
بلند و وا� اهداف به ميخواست كه چنان نيافت cdefgفرصت علي كردند, نهروان= و صفّين Cجمل,
شـهادت بـا مسـلمانها و رسـيد شـهادت بـه عبادت محراب در سرانجام آن, دنبال به و برسد خود
<بني حكمراني دوران يافت: ادامه قرن يك قريب كه گذاشتند تلخي و تاريك دوران به پا cdefg علي

<مرواني>اش/ و <سفياني> تيرة دو با اميّه>
دوستان كه علي, خاص شيعيان تنها نه كه است <بنياميه> خ�فت آغاز بنابراين, چهارم, تحّول

بردند/ رنج آن از مسلمانها, اتفاق به قريب اكثريت يعني اهلبيت عام طرفداران و
خود به عجم, بر عرب برتري و نژادي رنگ كه قومي, و سياسي استبداد دوراِن همين در چند هر
و يافت ادامه اندلس, تا آن, غرب در بخصوص اس�م, كشور اطراف در اس�م فتوحات دامنة گرفت,
قـابل خـود كه كنند ارزيابي مثبت را دوران اين اس�م, مورخان از عدهاي كه گرديد باعث امر همين
روح نه و بوده حاكم اس�م ظواهر دوران, اين در ميرسد نظر به است/ تٔامّل جاي و تحليل و تجزيه

آن/ باطن و اس�م
بـا آن, تـلخ بسـيار حـوادث و بسـيار منفي و كم مثبِت تحّو�ت همة با دوران, اين حال, هر به

گرديد/ سپري <بنيعباس> خ�فت آمدِن كار روي و <اموي> خ�فت انقراض
نه, پيغمبر, بيت اهل دوستي به تظاهر و گرايش با بود بنيعباس خ�فت استقرار پنجم, تحول
باشد مسلمانها رضايت مورد كه محّمد آل از فردي حكومت داعية به و <rstuv بيت <اهل نام به بلكه
كه آمدند, كار روي ايراني, فرهنگ به گرايش با و ايرانيان ياري به عباس بني محمد=/ آل من Cرضي
<دكـتر نوشتة اس�م پرتو كتاب در جمله از است/ آمده كتابها در فرهنگي و سياسي بُعد از آن شرح

مصري/ امين> احمد
در پـيشرفت و سـياسي گسـترش جـاي به آن, شيرين و تلخ تبعات همة با عباس, آل خ�فت
و تٔاليف زمينة گرديد, اس�م در عظيمي فرهنگي تحول مبدٔا بود, افتاده اتفاق قب�ً كه اس�مي فتوحات
و مـصري و هـندي و ايراني و يوناني وعلوم فرهنگ با آشنايي و اس�مي علوم پيشرفِت و تٔاسيس
ايـن پيشرفت گرديد/ اس�م در تصنيف و تٔاليف كار آغاز باعث سرانجام و كرده فراهم را ملل ديگر
زدن درجا و ركود دچار تدريجًا چهارم قرن از پس و داشت ادامه قرن سه تا تقريبًا فرهنگي, حركت
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رفت/ انقراض و ضعف به رو هفتم قرن در <مغول> حملة با و گرديد
گرديد, سنت اهل و مسلمانها جمهور براي دانش و علم بازار رونق باعث تنها نه عباسي, خ�فت
در كه ميدانيم ما شد/ خير منشٔا ـ خ�فت دستگاه خواست برخ�ف ـ نيز بيت اهل پيروان براي كه
در و گـرفت نضج بيت اهل افكار و روايات دوم= قرن اول Chijklنيمة صادق امام و باقر امام دوران
من ميكرد/ رقابت ديگر مذاهب با چهارم و سوم قرن در كه طوري به كرد, رسميتپيدا علمي, محيط
اس�م> علمي نهضت در صادق امام <نقش عنوان تحت نشريه همين ٣٢ شمارة در كه مقاله يك در

پرداختهام/ حقيقت اين شرح به شد, چاپ
او�د و مـعصوم امـامان رسانيدن شهادت به همان <بنيعباس> دوران تاريِك و ننگ لكههاي از
از كه اين كما است ميگساري و شهوتراني و لعب و لهو بساط گسترش نيز و خلفا دست به پيغمبر
عـليبن <زيـدبن شـهادت فـاجعة آن از پس و كـرب� فـاجعة <بـنيامـيه> دوران نـقاط تــاريكترين
و ابـيسفيان> <آل حكومت به حسين, امام شهادت گذاشت: را خود اثر كدام, هر كه الحسين>است
را زمينه آن, مشابه جنايات و جنايت دو هر و داد/ پايان مروان> <آل حكومت به علي> <زيدبن شهادت

كرد/ فراهم آنان كارآمدن روي و عباس> <آل تبليغات براي
گرايش دو با تحّولي عقب و جلو قرن نيم حدود با عباس>, <آل خ�فت اوايل در ششم, تحول
تن يك فرار با اندلس در اموي> <امارت آمدن كار روي اول, افتاد: اتفاق اس�م جهان غرب در متضاد,
حكـومت تـٔاسيس و <اندلس> به دوانيقي> <منصور دست از داخل> <عبدالرحمن نام به <بنياميه> از
بسـيار اس�مي تمّدن و فرهنگ و علم بازار رونق باعث كه است آنجا در عباسي خ�فت از مستقل
در امـوي <خ�فت> يا و <امارت> دوران انقراض تا و پنجم قرن تا آن آثار و گرديد جاذب و جالب
انـدلس> در اسـ�م <غروب و اس�مي حكومت انقراض و هجري, نهم قرن نيمة تا حتي و اندلس,
تاريخ ارزش با كتاب جمله از اندلس, در اس�م به مربوط كتابهاي در بايد را آن شرح و داشت ادامه
در آيـتي> <عـبدالمـحمد تـرجـمة و عـنان> عـبدا, <مــحمد تــٔاليف انــدلس در اســ�مي دولت
بـا اروپـا آشـنايي وسـيلة و اروپـا و اسـ�م مـيان پـلي عـجيب اّتـفاق ايـن كـرد/ م�حظه مجلد, ٥

گرديد/ اس�مي> <فرهنگ
كه دومي اتّفاق اما داشت/ سنّي و اموي گرايش عمدًة فرهنگي, و سياسي عظيم تحول اين باري,
هـمانا افتاد, اتّفاق غرب در خاندان, اين وسيلة به و بيت اهل به خاص عاطفة با و شيعي گرايش با
توسط كه كنوني= مغرب Cكشور اس�مي افريقاي نقطة غربيترين در بود <ادريسيان> علوي نهضت
و فـقهي فكر چند هر و داد رخ <cdefg ابيطالب بن علي بن الحسن بن الحسن بن عبدا, بن <ادريس
حاضر عصر تا كه بود تؤام بيت اهل به شديد عواطف با اما مالكي, مذهب با بود, سنّي آنان, مذهبي
و عـواطـف هـمين مـيدانـند/ شيعه را خود آنان و ميخورد بچشم بشّدت مغرب در عواطف اين
مـيان از ادريسـيان, از پس مـغرب بر حاكم سلسلههاي اكثر كه گرديد باعث بيت, اهل به تماي�ت



١١ پيشگفتار
كمي سابقه/ سال چهارصد حدود با كنوني علوي سلسلة جمله از آيند, پديد الحسن> <بني و علويين
و ليبي Cدر غيرافراطي و افراطي گرايشهاي با خوارج سلسلههاي افريقا اواسط و شرق در آن از پس
زمـان ايـن در نيز آن كه داشتند حكمراني چندي رستم= Cآل آنان از تيره يك و شدند پيدا الجزاير=

ميآمد/ شمار به اس�مي افريقاي در تحّولي
ادامـه قـرن چـند تا مغرب, كمان حا و اندلس كمان حا ميان گرايشدر دو اين درگيري و رقابت
در گفتيم كه خوارج گروههاي با و عباسي خ�فت طرفداران با مغرب كمان حا بين همچنين, و داشت
كما باقيهستند, هنوز ليبي و تونس و الجزاير در آنان پيروان ولي رفتند ميان از و آمده كار روي افريقا
اين نقش كلي بطور ولي دارند/ حاكميت هنوز عمان كشور در <اباضيه> نام به خوارج بقاياي كه اين
همة از كه <اباضيه> يعني آنان از تيره يك تنها و است بوده كمرنگ اول قرن سه از بعد قرون در فرقه

ماندهاند/ باقي تاكنون هستند خوارجمعتدلتر تيرههاي
لمس قابل حاضر, عصر تا افريقا, مسلمانان ميان در فرهنگي, و فكري و سياسي تضادهاي اين

نيست/ مشهود چندان افريقا ديگر نقاط در مغرب, كشور بجز چند هر است,
مـفّصل آن شـرح كه <سلفيگري> گرايش با داشته شيعي رنگ موّحدين حركت مغرب, در البته

ميباشد/ مشهود بيش و كم آن آثار و است
قـدرت دو اسـتقرار هـمانا افتاد, اتفاق بيت> <اهل فرهنگ گسترش جهت در كه هفتم, تحول
قدرت به شرق, در چهارم: قرن آغاز در بود/ اس�م جهان غرب و شرق در شيعي, فرهنگ با سياسي
در اما داشت/ ادامه پنجم قرن نيمة تا كه اس�مي, خ�فت مركز <بغداد> در و ايران در بويه> <آل رسيدن
در و آغـاز كنوني> <تونس افريقا شمال وسط از كه بود <فاطميين> امامت و خ�فت استقرار غرب,

يافت/ ادامه ششم قرن تا و گرديد مستقر <مصر>
از و جا همه در شيعه علمي حوزههاي و بردند سود شيعياناثنيعشري عمدًة بويه> <آل قدرت از
گرفته قرار بحث مورد تفصيل به تشيع تاريخ در كه كرد پيدا رونق خ�فت مركز بغداد در بيشتر همه
و تـٔاليف و يــافت گســترش و رواج شــهر هــمان در عــمدًة <شــيعه> مــذهب عــلوم و است

ميگرديد/ تدريس
به و <باطنيگري> انديشة و فكر براساس اس�م, جهان غرب در <فاطميين> رسيدن قدرت به اما
و محبّت اما نگرديد, فراگير <فاطميين> حكومت قلمرو در حتي فكر, اين گرچه و بود <اسماعيليه> نام
در آن آثار تاكنون كه داد گسترش شرق در بلكه و اس�م, جهان غرب در را پيغمبر بيت اهل به ع�قة
سـقوط و مـغول حملة با اس�مي شرق در <اسماعيليه> حركت از ناشي تحو�ت است/ باقي مصر
به و نمود, افول كمكم و داشت ادامه سوريه, در آن از پس اندكي و قمري, هجري ٦٥٦ سال در بغداد
و <بُـهره> فـرقة دو بـا عـمدًة و فـرقه بـاچند يـمن و ايران و افريقا و هند در متفرق اقليت صورت
آشكـاري و بـارز فـرهنگي و سـياسي نقش هيچ و ميدهد ادامه خود حيات به تاكنون, <آقاخانيه>
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مهمي نقش همواره حاضر عصر تا بويه> <آل از پس كه امامي> <شيعي گرايش برخ�ف ندارد/ بهعهده
ديد/ خواهيم مغول, حملة از پس تحو�ت در را آن اثر كه ميكرده بازي را

تـمام بـا اسـ�مي عـلوم گستردگي بر ع�وه شيعي, حركت و نهضت دو اين ديگر آشكار فرق
در آن پيروان ازدياد ع�وة به و آن جز و رجال و حديث و تفسير و فقه از اماميه مذهب در شعباتش
از اسماعيليه فرقة كه است آن ايران, در تاكنون آن قدرت ادامة ع�وة به و اس�م عالم غرب و شرق
دعوت و متانت و امانت و آرامش همواره اماميه طائفة كه حالي در زد دست خشونت و ترور به آغاز,
پيشرفت راز و بقاء سّر امر همين شايد و مينمايد و نموده رعايت ومنطق, دانش و علم راه از را خود
بـه تـن هـيچگاه و كـرده حـفظ همواره جور حكومتهاي با را خود مبارزة سنّت كه اين با باشد, آن

است/ نداده سازشكاري
فـرهنگي و سـياسي لحاظ از را مسلمين و اس�م سرنوشت كه اس�م, تاريخ در هشتم تحول
از پس عمدًة و قمري ٦١٦ سال در مغول حملة از همانا برد, انحطاط به رو را اس�م و كرد دگرگون
و منفيبسيار تبعات و آثار دربارة ميشود/ آغاز ٦٥٦ در عباس> <آل خ�فت انقرض و <بغداد> سقوط

دارد/ بحث جاي هم هنوز و گفتهاند بسيار سخن تحول, اين ذكر غيرقابل و اندك مثبِت
فرهنگي دستاوردهاي و علمي آثار عمدة بخش و صددرصد اس�م, سياسي قدرت كلي, بطور
و آداب و اخـ�ق و اسـ�مي شـخصيت و مـنش رفت, ميان از مغول دست به مسلمانها چشمگير
كـه مسـلمانها گـذشتة قرون مواريث همچنين, و هنگام آن تا اس�م صدر از مانده جاي به سنتهاي
عقيدة به و رفت ميان از بود, عربها ديگر و مصريان و ايرانيان بخصوص اس�مي ملل همة دستآورد
دوران تـا و شد آغاز هنگام آن از مسلمانها روحي انحطاط و خودباختگي بزرگ, مورخان از برخي

است/ باقي آن آثار همچنان كنوني
از بـود متمركز بغداد خليفة در كه اس�م امت وحدت معيار و سياست شيرازة سياسي, لحاظ از
نبودند, خ�فت آن تسليم اس�مي, غرب و شرق در آنجا, و اينجا در اقليتهايي چند هر رفت, ميان
اسـ�م, شـرق در آن, از پس مـيشد/ شـمرده اسـ�م بـراي قدرتي بغداد خ�فت حال, هر به ولي
و ك�مي و فقهي گون گونا مذاهب با و شيعي و سني مختلف گرايشهاي با متضاد و متفرق حكومتهاي
چـند هـر رفـتند, ازميان و آمدند وجود به پيدرپي گون گونا نامهاي به و سياسي متفاوت نظامهاي
مشـابه وضـعي نيز اس�م, جهان غرب بود/ تركنژاد و ايراني س�طين آِن از شرق در عمده قدرت

است/ يافته ادامه تاكنون كه داشت غلبه آن بر <سنّي> تفكّر و عربي عنصر چند هر داشت,
ناباوري در و معجزهآسا طور به تا داشت, ادامه اندي و قرن دو حدود تا وضع, اين نهم, تحّول
نمود, رخ اس�م, جهان شمال و شرق در تدريجًا سني> و <شيعي دوگرايش با نيرومند نظام دو تمام,

پيوست/ هند= قارة Cشبه اس�م روز آن جهان شرقيترين در دو, آن به سومي نظام بعدًا و
در كـنوني Cتـركيه= مركزي آسياي در عثمان> <آل خ�فت= Cبعدًا و امارت و سلطنت نظام اول,



١٣ پيشگفتار
سـيطرة از پس كـه بـود, سـنّي شديد گرايش با عباسي> <خ�فت انقراض از پس قرن> <يك حدود
اسـ�مي> خ�فت <نظام عنوان به رسمًا عربستان, و مصر و سوريه بر ق= / ه ٩٢٣C سليم> <سلطان
و سياسي قدرت قلمرو افريقا و اروپا ناف تا و گرفت را بغداد خ�فت جاي تدريجًا و شد شناخته
اين تا ميزد را اول حرف اس�م, جهان در قرن چند تا عثماني خ�فت داد/ گسترش را خود فرهنگي
عمدًة و اروپاييها نيرنگ با قمري هجري چهاردهم قرن اول ثلث در اول, بينالملل جنگ از پس كه

گرديد/ تقسيم ترك, كشور يك و عربي كشور ٢٠ از بيش به آن قلمرو و پاشيد هم از <انگليس>
امـا نـبود چشمگير فرهنگي, لحاظ از ولي قوي بسيار سياسي لحاظ از اس�مي, سنّي نظام اين
را عـمده نـقش قـرن, چـند ظـرف اسـ�م, از حـمايت و سنّي اس�مي فكر پيشبرد در حال, هر در

داشت/ عهده به
اسـ�مي ايران در قمري, هجري دهم قرن آغاز و نهم قرن پايان در صفويه پادشاهي نظام دوم,
درگـيريهاي بـا و <سنّي> گرايش با آشكار ضديت با و عشري> اثني <شيعي مفرط و شديد باگرايش
بيت اهل به انتساب و سيادت ادعاي با صفويه سلطنت عثماني>/ <خ�فت خود سنّي همتاي با فراوان
داعـية كـرد= پـيدا فـراوان مـخالفان و طـرفداران و گرفت قرار موّرخان بحث مورد بعدًا Cكه پيغمبر

ميكرد/ عمل بدان و داشت اماميه شيعة مذهب از صددرصد حمايت
تـا اسـ�م شـرق عمدة بخش در <عثماني> نظام دوشادوش تدريجًا سياسي لحاظ از نظام, اين
فكر و فرهنگ فرهنگي, لحاظ از اما كرد/ پيدا گسترش هند مرزهاي تا و وسطي آسياي و ماوراءالنهر
اماميه شعية علوم و فرهنگ گاه هيچ بويه آل ط�يي دوران از پس كه بهطوري داد, گسترش را شيعي
عرفان, و فلسفه و ك�م رجال, و روايت و حديث اصول, و فقه علوم بود/ نيافته گسترش پايه اين تا
عشريه=/ اثني امامية Cمذهب بيت اهل مذهب به تعهد با و شيعي فكر با البته كرد پيشرفت فوقالعاده
تصرف و ايران به متعّصب ازبكهاي حملة با قرن دو حدود از پس صفوي سلطنت نظام چند هر
همه از كه داد ديگر شيعي سلطنت نظامهاي به را خود جاي اما رفت ميان از Cاصفهان= ايران پايتخت
چهاردهم قرن اول نيمة در و پديدار هجري سيزدهم قرن آغاز در كه بود قاجاريه سلسلة دوامتر با

گرديد/ منقرض پهلوي> <رضاخان توسط
و بود ضعيف فرهنگي لحاظ از هم و سياسي لحاظ از هم صفوي, سلسلة به نسبت قاجار, سلسلة

داد/ دست از را كشور شرق و شمال از مهمي بخش
كار روي ايراني, سلطنت نظام و عثماني> <خ�فت نظام استقرار از پس سالهاي كه سومي نظام اما
گاهي و سنّي گرايش با بود هند قارة شبه در تيمور> <امير خاندان تيموريان, سلطنت استقرار همانا آمد

نبود/ چشمگير فرهنگي لحاظ از و داشت نوسان سياسي لحاظ از كه شيعي تماي�ت با
از <انگليس> دست به تاريخ١٢٧٥Cه/ق= در هجري سيزدهم قرن اواخر در سرانجام سلسله, اين
هجري چهاردهم قرن دوم نيمة در كه اين تا گرفت/ قرار آنان قبضة در دربست قاره شبه و رفت ميان
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و هندي و اس�مي, كشور دو به پهناور, كشور آن اما يافت نجات استعمار چنگال از هند مردم قيام با
و دارد ادامه وضع اين تاكنون و شد, تقسيم بنگ�دش و پاكستان كشور دو به هم اس�مي كشور بعدًا
در آنـان آيـندة نـدارنـد, اطمينانبخشي وضع پرآشوب, و حساس منطقة آن در مسلمانها هم هنوز
من أ�مر <و, است ئاسآور و اسفانگيز بسيار <هند> كشور در و ابهام دچار بنگ�دش و پاكستان

بَعْد>/ من و قبُل
تازة نغمههاي با مخصوصًا ميانجامد, كجا به هند> قارة <شبه در اس�م سرنوشت كه ميداند خدا
و <شـيعه جـنگ و است برده اسلحه به دست عقيدتي, جنگ بر ع�وه كه صحابه> <سپاه و وهابيت
و ضعيف, اس�مي فرهنگ لحاظ از مردم, اين كه حالي در است/ انداخته راه َسلَفي> و <سنّي و سني>
اس�مي> <نظام استقرار با آنان سوي از و است <�ئيك> عناصر دست در قدرت هم, سياسي لحاظ از
انگيزه همين به بزرگ, پاكستان كشور بنيانگذاران و شدند, جدا <هند> از آن, آرزوي به مسلمانها كه
در اس�مي نظام استقرار از پس بخصوص ميشود مبارزه بشّدت كردند, جدا هنديها, از را مسلمانها

هستند/ ازدياد به رو اس�مي نظام هواخواهان چند هر ايران/
مسـتعمرة آسـيا و افـريقا اس�مي نقاط از بسياري هند, قارة شبه از بعد و قبل دوران, همين در

ميكنم/ بحث آنها آزادي به راجع بعدًا كه بود اروپاييان
تحول يك آغاز عثماني, تركية در نيز و ايران در را مشروطيت ما موّرخان معموً� دهم, تحول
ضعيف, بُعد دو هر در چند هر باشد تحول يك ميتواند فرهنگي و سياسي لحاظ از البته كه ميدانند,

است/ داده ادامه خود حيات به هم كمي مدت و بوده ضعيفتر سياسي لحاظ از و
اين در اس�مي چاشني با و اروپا از تٔاثر با فكرمشروطيت اخت�ف, دهه دو يكي با همزمان تقريبًا
ايران در مشروطه حكومت نظام قمري ١٣٢٤ سال در رسيد/ نتيجه به و گرفت اوج اس�مي كشور دو
از فكر اصل چون و بود, آنبيشتر رسم از آن اسم اما يافت, رسميت <عثماني> در آن از پيش اندي و
بشدت اكثرًا كه دين علماي و افتاد �ئيك, نظام و غربي فكر حاميان دست به كار سرانجام بود بيگانه
پس بخصوص سياست صحنة از ميكردند حمايت اس�مي, عادلة حكومت از بخشي عنوان به آن از
آغـاز, در گر ا دوران اين بنابراين, شدند رانده بيرون انگليسيها, كمك به رضاخان آمدن كار روي از
يك عـنوان بـه هم را نظام آن بايد كه انجاميد, استبداد> نظام <به ميآمد شمار به آزاديبخش تحول

داد/ قرار بحث مورد تحول,
استقرار و افريقا و عربي كشورهاي و هند در فرانسه و انگليس استعمار استقرار يازدهم, تحول
شدن جدا و عثماني خ�فت انقراض از پس تركية در چهره: دو با تركيه در و ايران در استبداد نظام
راندن بيرون و مفرط<�ئيك> گرايش با <آتاتورك> استبدادي نظام آن, از افريقايي و عربي كشورهاي
مـظاهر از جـلوگيري و اس�مي حركتهاي كلية سركوب و حكومت و سياست عرصة از بكلّي دين
پوشش در تماممظاهرش با اروپايي گسترشفرهنگ با�خره و اس�مي علمي مدارس تعطيل و ديني



١٥ پيشگفتار
آمد/ كار روي تركي, مليت و قوميت

حـركت چـند هـر دارد ادامـه بشدت تاكنون آن> <سران در و حكومت نظام بدنة در وضع اين
و آداب بـه ملزم و هستند مسلمان همچنان تركيه مردم و ببرد ميان از را اس�م نتوانست Cآتاتورك=
پيشبيني و است گسترش به رو هم سياسي اس�م فكر كه اين كما اروپايي, چهرة در اس�مي رسوم

بيفتد/ اس�مي نظام طرفداران دست به حكومت و سياست زود, يا دير كه ميشود
و سـياسي بُـعد در مشـروطه, نـظام مسخرة و كمرنگ پوشش با رضاخاني استبداد ايران, در اما
پس چند هر ميرفت, پيش اس�مي, ومظاهر فرهنگ با و اس�م با ضديت جهت در بشدت فرهنگي
اس�مي, ضد قدرت اين رضاخان, فرار با و ايران به <متفقين> هجوم و دوم بينالمللي جنگ شروع از
تا نمايد كنترل را اس�مخواهان و دين علماي ديگر نتوانست سالها تا محمدرضا و كرد پيدا ضعف
اس�مي نظام و گرديد منقرض هم, اس�مي ارزشهاي ضد سالة پنجاه سلسلة اين نيز, او فرار با كه اين

هستيم/ اس�مي كشورهاي گذشتة نظامهاي با آن مقايسة صدد در اينك, كه يافت استقرار
ايران در اس�مي, جمهوري نظام اين چند هر اس�مي; جمهوري نظام استقرار دوازدهم تحول
و اختصار به جا اين در كه ما توضيحات با اما ايران, خاص است تحولي ظاهر به و پيداكرد حاكميت
انـق�ب يك انق�ب, اين كه ديد خواهيم است آمده تفصيل به مجموعه اين در مندرج مقا�ت در
تـرجـيح مـا و نـدارد اختصاص ايران محدودة به و است اس�م جهان كل به نسبت فراگير اس�مي

كنيم/ بيان فراز چند طي را مطلب اين ميدهيم

اس�مي انق�ب زمينههاي اول
همراه مستقل, اس�مي حكومت و فراگير اس�مي نظام استقرار انديشة يا سياسي اس�م فكر ١ـ
آن از پس و است رسيده ظهور منّصة به درمدينه, عم�ً اكرم رسول هجرت از پس و آمده پديد اس�م
عـناوين و نـامها بـه و مـختلف گونههاي به چهاردهم قرن تا شد گفته قب�ً كه همانطور حضرت,
پـهناور كشـور اسـ�م نام به حكومتي پايگاه آخرين و است داشته جريان اس�م جهان در متفاوت
سعود آل حكومت بجز نداشت وجود ديگر اس�م نام به حكومتي عم�ً آن, انقراض با كه بود عثماني

است/ اس�مي مقررات به تعهد مدعي و اس�م به متظاهر كه عربستان در
تـيرههاي بـا خـوارج و شـيعه و سـنّي فرقههاي جمله از اس�مي فَِرق اخت�ف ريشة اصوً� ٢ـ
نحوي به آنها از كدام وهر است گرفته نشٔات حكومت در اخت�ف از اس�متاكنون, صدر از مختلف,

است/ داشته موافقت يا مخالفت حاكم نظام با و حمايت خاصي حكومت از
يك از عمدًة اس�مي> <انق�ب يعني اخير تحول از پيش با� در شده ياد تحو�ت اينكه كما ٣ـ

است/ گرفته سرچشمه حكومتي نظام خاص بينش نوع يك و سياسي فكر نوع
سياست محدودة در و سياست از ناشي را مذاهب اخت�فات كل كه نيست اين سخن اين معني
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مـتفاوت ديدگاههاي و سياسي اخت�فات فرقهها, پيدايش اصلي منشٔا كه است آن مراد بلكه بدانيم
راه كـ�م و فـقه قلمرو در كدام هر فرقهها, پيدايش از پس البته كه است بوده حكومت نظام دربارة
از نـاشي هـمه و است طـبيعي امـري گـروهي درون اخـت�فاِت ايـن و گـرفتهانـد پـيش را خاصي

است/ نبوده حكومت در اخت�فنظر
نـبوده جـدا اس�م از هيچگاه اس�م, در حكومت نظام و ديني و مذهبي سياسي تفكر باري, ٤ـ
بيشتر در غرب, از تقليد به سياست از دين جدايي و �ئيك نظام كه است عصري پديدة اين و است
آن از و دادهانـد تـن آن بـه غربگرايـان و غرب طرفداران عمدًة و گرديد مطرح اس�مي كشورهاي
نـظام كـميت حـا فكـر مغول, حملة اوايل در حتي اس�م, بستر در گرنه و ميكنند/ و كرده حمايت
شـمرده مسلمان هر اس�مي هويت از جزئي و داشته وجود مسلمين همة بين در همواره اس�مي,
حكومتهاي حتي ميخوردهاند/ تٔاسف مغول دست به خ�فت انقراض از مسلمانها و است, ميشده
شـعار خـود, نـفوذ زير مردم جلب براي نداشتهاند هم ديني گرايش كه اس�مي كشورهاي بر حاكم
<اسـ�مپناه> و مـدار> <اسـ�م را خـود پادشاهان و <دارالخ�فه> را خود پايتخت و ميدادهاند اس�م
عـموم ذهـن در اس�مي حكومت فكر بودن ارتكازي و رسوخ از حاكي خود اين و ميدانستهاند/

است/ مسلمانها
ايـن بـه اسـ�مي جوامع گرايش و موعود> <مهدي نام به اشخاص پياپي قيامهاي كه اين كما ٥ـ
به اس�مي, صالح حكومت انتظار با و آرزو در همواره مسلمانها كه است سخن اين مٔويد همه دعوتها
ميگفتهاند/ لبيك نداها آن به ميكند تٔامين را آنان آرزوي دعوتها اين كه آن تصور به و ميبردهاند سر
به انتساب و سيادت ادعاي ولي برخاستهاند سنت اهل ميان از آنان كهبيشتر نيز, مهدويت مدعيان
مردم, آرزوهاي با را خود دعوت و بودند باخبر مسلمانها پنهاني آرزوي اين از داشتهاند, را بيت اهل

ميگرفت/ قرار هم غالبًا و گيرد قرار مردم عامة پذيرش مورد تا ميساختند هماهنگ
روشن كام�ً را حقيقت اين افريقا در بخصوص اس�م, جهان سراسر در قيامها اين تاريخ بررسي

نميگذارد/ باقي وترديدي شك گونه هيچ جاي و ميكند
را خود راه فرازهايي و نشيب با اس�م تاريخ كشاكش در اس�مي, حكومت مقدس فكر اين ٦ـ
و جـديد نـهضتهاي زمـينة چـند عوامـلي كه رسيد قمري هجري چهارده و سيزده قرن به تا پيمود

كرد/ وادار اس�م دعوت به را بزرگي داعيان و مصلحان و آورد فراهم را متشكلي

استعمار اول, عامل
كه بود اس�مي كشورهاي سراسر بر غرب فرهنگي و نظامي سياسي, سيطرة عوامل, آن از يكي
از پيش قرن چهار سه از اس�مي شرق وكشورهاي اندونزي گفتيم/ سخن آن از يازدهم تحول در قب�ً
يا حدود همين در نيز افريقا قارة اس�مي, كشورهاي اين, از پيش قرن دو حدود از هند قارة شبه اين,



١٧ پيشگفتار
از پيش قرن يك حدود از وسطي آسياي كشورهاي درآمدند/ اروپا استعمار به عقبتر, و جلوتر كمي
هـرچـه اسـتعمارگران, گـرفت/ قـرار غـيرمسلمان روسـهاي تـصرف تـحت و مستعمره رسمًا اين,
جا همه در دعوتتبشيرمسيحيت ميدادند, انجام خود سيطرة تحت مسلمانهاي دربارة ميتوانستند
نـفيس كتاب رابطه اين در كه بود غرب استعمار پايههاي استقرار ماية اس�م, عالم غرب و شرق از
اوقاف و مسلمان عالمان علميه, حوزههاي معابد, و مساجد است/ م�حظه قابل وا�ستعمار> <التبشير
كشـورهاي در ايـن, بـر عـ�وه مـيگرفت/ قرار استعمارگران تعدي و تجاوز مورد جا همه اس�مي
نبرد غيراس�مي و اس�مي از اعم ديني عقيدة اصل با اين, از پيش هفتادسال حدود از وسطي آسياي
خيلي چين, مسلمانان نمودند نما و نشو �ديني و الحاد فضاي در مسلمانها از نسل چند و ميكردند

بودند/ چين كمان حا ستم و سيطره تحت قرن چهار از بيش
استق�ل ظاهر به چند هر ديگر برخي و عربستان عثماني, كشور ايران, مانند مستقل كشورهاي اما
سالهاي و فرانسه هم گاهي و انگلستان روسيه, كشورهاي همواره و بودند وابسته واقع در اما داشتند

مينمودند/ دخالت آنها سرنوشت در امريكا آخر
ظـاهر روزبـهروز كشـورها ايـن در پـنهان, و غـيررسمي و آشكار, و رسمي استعمار شوم آثار
ايـن طـبيعي مـنابع مـيكرد, پـيدا نفوذ مردم انديشة و فرهنگ و رسوم و آداب كلية در و ميگرديد

نبودند/ بيش بردهاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي لحاظ از مردم, و ميشد برده يغما به كشورها
شـر از رهـايي و خ�صي براي ت�ش به را غيور مسلمانان آن, تلخ تبعات و استعمار عامل اين
پيش حتي و اخير سالة صد در را مسلمان زمامدار و سياستمدار و عالم صدها ميكرد/ وادار استعمار
آنان از بسياري و كرده مقاومت و قيام استعمار روبهروي خود, توان حد در كه برد نام ميتوان آن از

نوشيدهاند/ شهادت شربت
نفر چند همان از تنها مسلمان مردم و نيامده تاريخبيشتر متن در رهبران اين از تن چند نام البته
جـمالالديـن سـيد شـيرازي, محّمدحسن ميرزا آيةا, جزايري, عبدالقادر امير مانند دارند, شناخت
سيد حسنبنا, شيخ باديس, عبدالحميدبن عبده, محمد شيخ كاشاني, ابوالقاسم سيد آيةا, اسدآبادي,
رهبر دهها نام استعمارزده, كشورهاي اين يك يك تاريخ بررسي كه حالي در ديگر; تن چند و قطب
از اخير سالة صد اس�مي نهضتهاي كتاب در آنان, از شمهاي مينمايد/ معرفي ما به را استعمار ضد
امروز يا اس�م نو <عالم آن ترجمة و ا�س�مي> العالم <حاضر كتاب در آن, از پيش و مطهري استاد

ميخورد/ چشم به كشورها آن يك يك استق�ل تاريخ در و مسلمين>
و استعمار سيطرة نتيجة همه انق�بي, رهبران آن پيدايش و قيامها و نهضتها اين تمام من, نظر به
اسـتعماري ضـد قـيامهاي ايـن هـم بـاز است خـوب چـه است/ بـوده آن بـرابـر در عكسالعــمل
تـجزيه مـورد و شـود نـوشته كـتاب و مـقاله آنـها دربـارة و شـناسايي انـق�بي شـخصيتهاي آن و

گيرند/ قرار تحليل و
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جديد دانشهاي و علوم دوم, عامل
يك چند هر است, اول عامل از ناشي كه مصلحان, آن پيدايش و نهضتها و قيامها اين ديگر عامل
نسـل بـخصوص مسلمين و اس�م صيانت همانا نميآيد, شمار به استعمار سوي از عمدي توطئة
و علوم آن جاذبة در شدن هضم و شدن جلب خطر از جديد دانشهاي و علوم با آشنا و تحصيلكرده
به توجه با و ميگرديد وارد مسلمان جوانان مغز در مذهب, بدونكنترل و بند و بيقيد كه بود دانشها
ايـجاد بـراي آنـان اسـتعداد عـدم و دانشـها آن صحيح تلقي براي آنان مذهبي ذهنيات آمادگي عدم
و عـالم عناصر وجود ندرت يا فقدان با متٔاسفانه و اس�مي عقايد با علوم آن بين منطقي هماهنگي
اين كنند/ پاك علوم آن ناحية از ناشي شبهات از را جوانان اذهان بتوانند كه مسلمين بين در واقعبين
مورد را اس�مي آداب و عقايد و است باقي خود حال به نيز اكنون هم داشته وجود گذشته در عامل
ايـران در تـنها نه اينك كه است فرهنگي تهاجم همان از بخشي اين و ميدهد, قرار هجوم و خطر
قدري به خطر اين و است مطرح آسماني اديان همة ميان در بلكه اس�م جهان سطح در كه اس�مي
دلسوز شخصيتهاي ديگر و انق�ب رهبر و راحل امام راهنماييهاي از بخشي كه است مهم و حساس
به يا فرهنگي> <تهاجم با مقدس جهاد اين همچنان و است داده اختصاص خود به را انق�ب حال به
تـركش تـير آخـرين آن, كـه باشد/ داشته بايد و دارد ادامه فرهنگي> <شبيخون انق�ب رهبر فرمودة

است/ انق�ب و اس�م براي خطر بزرگترين و استعمار

غربي نظامهاي با آشنايي سوم, عامل
در آورد وارد اسـ�م عالم به فراوان زيانهاي چند هر غربي استعمار بنگريم انصاف ديدة به گر ا
غربي ونظامهاي علوم و پيشرفتها با رفته رفته مسلمانها گرديد/ هم مسلمانها بيداري ماية حال عين
سيطرة و ناداني و جهل غلبة نتيجة در غالبًا كه را تمدن و ترقي و استق�ل و آزادي راه و شدند آشنا
و سيزده قرن در مسلمان رهبران از بسياري لهذا و آوردند خاطر به دوباره بودند برده ياد از استعمار
و سياسي ازحركتهاي متٔاثر و مطلع اروپا احوال و اوضاع از آبادي اسد جمالالّدين سيّد مانند چهارده
اين نكته آن و افزود آن بر بايد را نكتهاي اما داشت مكتوم نبايد را حقيقت اين بلي بودند/ آن فرهنگي
كه آنان كه اين اول صورت ثمربخشيد: گونه دو به اروپا, تمّدن از رهبران آن تٔاثّر و آشنايي كه است
اس�مي سنتهاي به و آمدند خود به مسلمانها افتادگي عقب و ذلّت از داشتند اس�مي حميّت و عرق
سـيد مـن نـظر بـه كـه ميكردند دعوت رفته دست از اس�مي آزادي و استق�ل به را مردم برگشته,
امام همه پايان در و مودودي ابوا�ع�ي و البناء حسن و عبده محمد شيخ و اسدآبادي جمالالدين
در و نشدند غرق آن در اما آموختند درس اروپا ازپيشرفتهاي آنان دانست/ زمره اين از بايد را خميني
جمالالّدين سيّد سخنان از برخي چند هر كردند حفظ را اس�مي شخصيت و منش اصالت خود قيام
گفت خواهيم كه چنان البته كه است غربي دموكراسي و آزادي نوع يك به دعوت از حاكي اسدآبادي
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حكومت و است داشته فرق خميني امام روش با ديگر اس�مي رهبران از بسياري و او روش مسلمًا
و اس�م رفتة دست از عظمت و استق�ل صرفًا بلكه نداشتند نظر در را فقيه و�يت مبناي بر اس�مي

بودند/ طالب را مسلمين
آموختند غربي مشخصات همان به را دموكراسي و آزادي روش غرب از كه بود آن دوم صورت
حكومت نظام به برگشت طالب ديگر اما كردند آغاز را خود دعوت مسلمين و اس�م نام به چند هر
طراحان �هوري اقبال جمله از و دوستانش و جناح پاكستان, بنيانگذاران من نظر به نبودند اس�مي
و مـغرب و مسـتقل الجزايـر در نخست زمامداران نيز و بودند زمره اين از پاكستان, استق�ل اصلي

يافته/ استق�ل كشورهاي ديگر و اندونزي و تونس
با غربگرا و جناحمذهبي دو همواره استق�لطلبانه حركتهاي اين همة در بگوييم است بهتر شايد
نـيز ايـران در كـه گرديدهاند پيروز غربگرا جناح منتها داشتهاند رقابت حال عين در و همكاري هم
غربگرا, نظام درمشروطيت داشت وجود اس�مي, انق�ب در هم و مشروطيت در هم تضادي چنين
مـانند مسـلماني شخصيت كه الجزاير كشور در مسلمًا گرديد, پيروز مذهبي جناح انق�ب, در ولي
به آنچه نه بود خالص اس�مي نظام به برگشت فكر در داشت قرار نهضت رٔاس در باديس عبدالحميد
حركتهاي از بسياري و مصر و الجزاير در تضاد اين هم هنوز و گرفت صورت مخالف جناح دست

دارد/ ادامه بشدت اس�م جهان طلبانة استق�ل
و روحاني جناح دو بين در نفت صنعت كردن ملي نهضت در نيز و مشروطيت سران ميان تضاد
ضرورت انديشة گرفتن نضج به عوامل, قبيل اين باري, است/ بوده گرايش دو اين از نمونههايي ملي
و كرد كمك جهان, كشورهاي بر حاكم نظامهاي همة از جدا و غرب از مستقل اس�مي نظام استقرار
چـند هر ميكنم اشاره آنها از شمهاي به كه گرديد سبب را متشكلي جمعيتهاي و احزاب و نهضتها

بودند: داده قرار راالگو غربي شيوههاي آنها از برخي

اس�مي كشورهاي در اخير قرن سياسي حركتهاي
قرن اوايل و ١٣ قرن اواخر در افغاني به معروف اسدآبادي جمالالدين سيد اص�حي حركت ١ـ
وحـدت اسـ�م, احـياي اسـتق�ل, بيداري, به مسلمانها دعوت بر مبني عمدًة كه قمري هجري ١٤
در بـخصوص گرديد دنبال عبده محمد شيخ شاگردش وسيلة به كه بود مسائل قبيل اين و اس�مي

علمي/ بُعد
قرن اوايل در آن تٔاييد در و عثماني خ�فت اواخر با مقارن هند قارة شبه در خ�فت نهضت ٢ـ

قمري/ هجري چهاردهم
مـتوفاي مـصري ابـوالعـزائـم ماضي شيخ دعوت با زمان همين در مصر در خ�فت نهضت ٣ـ

١٣٥٦ق/
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لغـتنا, العـربية ديـننا, إ�سـ�م شـعار: سه بر مبني الجزاير در باديس بن عبدالحميد شيخ قيام ٤ـ
شـيوة به اما انجاميد, فرانسه استعمار از كشور اين استق�ل به او درگذشت از پس كه وطننا/ الجزائر

اس�مي/ نه و غربي
مـحمدعلي رهبري با و هندي شاعر و فيلسوف اقبال دعوت به هند قارة شبه مسلمانان قيام ٥ـ

نبود/ خالص اس�مي حركت يك و انجاميد پاكستان كشور استق�ل به كه جناح
كه فرانسه استعمار از مغرب كشور استق�ل كسب براي او استق�ل حزب و الفاسي ع�ل قيام ٦ـ

اس�مي/ نظام يك به نه اما انجاميد كشور آن استق�ل به
به كه هلند كشور استعمار از استق�ل كسب جهت آن مجاور وكشورهاي اندونزي مردم قيام ٧ـ

غربي/ شيوة با ولي انجاميد كشورها آن استق�ل
كشـورهاي از بسـياري در كه مصر در البنّاء حسن استاد رهبري به المسلمين اخوان نهضت ٨ـ
گون گونا نامهاي به اكنون, هم اخواني انديشة كرد/ پيدا انشعاباتي بعدًا و شعبات و طرفداران اس�مي
اقطار ديگر و هرزگوين بوسني اندونزي, مالزي, پاكستان, هند, افغانستان, الجزاير, تونس, سودان, در
اسـتاد رهـبري به هند قارة شبه اس�مي جماعت حركت جمله آن از و دارد/ حامي و نفوذ اس�مي

ميباشد/ مودودي ابوا�ع�
تٔاسيس و اس�مي هويت تجديد و استق�ل كسب حركتهاي مهمترين كه نهضتها اين آخرين ٩ـ
خميني امام حضرت رهبري به ايران اس�مي شكوهمند انق�ب همانا بود, مستقل اس�مي حكومت
شده نوشته كتابها تاكنون آن دربارة و است مجموعه اين مقا�ت محور كه است عليه تعالي رضوانا,
سطح در آن دربارة منفي, و مثبت تحليلهاي و تجزيه و مقا�ت و كتابها كليبيشترين طور به شايد و
امام حال شرح نوشتن درصدد اينجا در ما و است گرفته صورت جهان كل در بلكه و اس�م جهان

ميكنيم: اشاره فهرستوار آن بُعد چند به تنها نيستيم انق�ب تاريخچة و انق�ب اين رهبر خميني

ايران اس�مي انق�ب مشخصات و امتيازات
دربـارة هـم و انـق�ب بـه راجـع هـم مـجموعه, ايـن مقا�ت ضمن در بارها خصوص اين در
ناب <اس�م و او> امتيازات و خميني امام <شخصيت مقالة دو در جمله از بحثكردهام, امام شخصيت

اس�مي>/ تفكر احياء و خميني <امام مقالة در همچنين آمريكايي> اس�م و محمدي
ميشود/ اشاره مطالب رٔووس به تنها اينجا در

آن, رهـبر كه بود آن اس�مي, انق�ب پيروزي و موفقيت قطعي عامل هم و امتياز بزرگترين ١ـ
از شـيعه, بـين در تـقليد مـرجـعيت بود/ مردم تقليد مرجع و اس�مي علوم جامع و برجسته عالمي
حكـم خـود, مذهبي عقيدة برحسب مردم, است, برخوردار ك�م نفوذ و قداست و احترام با�ترين
شيعه بين در تقليد, مرجع ميدانند, حرام را آن از تخلف و رسول و خدا حكم و امام حكم را مرجع
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و ميباشد شرعيه وجوهات در تصرف دخل و صرف و اخذ در و حكم, و فتوي در استق�ل داراي
با�ترين انق�ب, اين رهبري پس نيست/ قبول قابل او فتواي با�ي قانوني و او حرف با�ي حرفي
نكـته همين و بود او موفقيت عامل نكته همين و بود دارا مردم بين در را ك�م نفوذ و ديني جايگاه

گرديد/ اس�مي انق�ب به مسلمان مردم اطمينان باعث
مكتب شاگردان از آنان بيشتر و شريعت عالمان و دين ازعلماي همه هم انق�ب اصلي ياران ٢ـ
در روحاني غير عناصر بودند/ او با هماهنگ سياسي, انديشة و فقهي و علمي مباني لحاظ از و امام
با را خود و پذيرفته را امام تقليد و تبعيت آنان اكثر كه بودند زياد انق�ب, اصلي مناديان و حاميان ميان
مـليت تـٔاثير تحت كه روحاني غير عناصر بودند/ نموده هماهنگ او همفكر روحانيون و رهبر آراء
تسليم يا كه داشتند وجود بودند, غربي طرز به دموكراسي حكومتي نظام طرفدار و ازمذهب جداي
در سليقه اخت�ف يا ملي و انديشةمذهبي تضاد لحاظ اين از و گرفتند قرار انزوا در يا و شدند انق�ب
در اكنون هم و با�, در شده ياد انق�بهاي اكثر در كه چنان �ئيك و مذهبي بين حاكم نظام چگونگي
انق�ب مورد در دارد, و داشته وجود بشدت مصر و الجزاير در جمله از اس�مي كشورهاي سراسر
در آنان حاميان سوي از بلكه و غربي تفكر حاميان سوي از كه كوشش و ت�ش همه با ايران اس�مي
نـيز اين كه ماند, مصون دروني تضاد از انق�ب, لحاظ اين از و نيفتاد كارگر ميآمد, عمل به غرب,
نظام اين نام در ميتوان را تضاد اين نمونة بود/ انق�ب قوي بسيار و فرد به منحصر رهبري معلول
اسـ�مي> <جـمهوري مـيگفت: خميني امام كه كرد/ مشاهده عمومي, نظرخواهي اولين در اس�مي
جـمهوري يـا دمـوكراتـيك جـمهوري مـيگفتند ديگـران و زيـاد, كـلمه يك نـه و كم كلمه يك نه

اس�مي/ دموكراتيك
از التقاط بر يا خالص دموكراسي انديشة بر خالص اس�مي انديشة غلبة كه كنيم اعتراف بايد البته
كه بود انق�ب بنيانگذار و رهبر ص�بت و عظمت تنها و نيامد دست به آساني به دموكراسي و اس�م

كرد/ انق�ب نصيب را موفقيت اين
از دور به و اس�م قوانين به تعهد با و فقاهت مبناي بر صددرصد انق�ب خاطر, همين به و ٣ـ

گرديد/ مواجه شكست با آن مخالف گرايشهاي و رسيد/ ثمر به اخت�ط, و التقاط
و فـقهي كـارشناسان و فقها سوي از اس�مي جمهوري اساسي قانون خاطر, همين به باز و ٤ـ
ادعـا ميتوان بجرٔات كه طوري به گرديد تصويب مردم سوي از و تدوين اس�مي موازين با منطبق
با و جامعيت اين با قانوني اس�م, تاريخ در نه و اس�مي كشورهاي در نه و جهان در نه تاكنون كرد
قـوانـين از يك هـيچ بـا مقايسه قابل و نگرديده تدوين اس�مي, موازين به عميق و دقيق التزام اين
جمله از ديگر, قوانين با ايران اس�مي جمهوري اساسي قانون مقايسة يعني بحث اين نيست/ موجود

ميباشد/ بررسي شايستة و نگرفته انجام بايد كه چنان تاكنون دورانمشروطيت, مصوب قانون با
و فقها از بسياري عدة مٔوسسان مجلس نمايندگان بين در كه است آن قانون, اين خصوصيات از
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ديگر امتيازات از گرديد/ تدوين كامل و جامع لحاظ هر از و داشتند وجود حقوقدانان از عدهاي نيز
آن بر ايران تقليد مراجع تمام و دادند رٔاي بدان ملت اتفاق به قريب اكثريت كه است آن قانون اين

گذاردند/ صحه
از خـبرگان مجلس تٔاسيس و آن شرايط و انق�ب رهبري بحث قانون, اين مزاياي از اينكه كما
و بـزرگ مـجتهدان بـين از اسـاسي قـانون نگـهبان شـوراي نيز و ملت, سوي از منتخب مجتهدين
نباشد/ اساسي قانون و اس�م برخ�ف كه است اساسي قانون از ناشي قوانين جهتكنترل قانوندانان,

است/ آن اساسي قانون همانا اس�مي انق�ب مهم امتيازات از يكي گفت بايد با�خره
در ميكرد, وادار وي از اطاعت و تسليم به را مردم همة امام شخصيت و مقام كه اين بر ع�وه ٥ـ
را مـردمي نيروهاي شريان كه شدند پيدا <حزبا,> نام به او دلباختة مريد بيشماري عدة مردم بين
ساله, هشت تحميلي جنگ دوران تمام در بخصوص تاكنون انق�ب اول از آنان و ميدادند تشكيل
شـخصيت از كـه بـود انق�ب خاص مزاياي از هم اين و ميكردند حمايت انق�ب از كف بر جان

ميگرفت/ مايه آن رهبري
اسـتق�ل, بـود: مبتني اصل سه بر پيروزي, از پيش انق�ب اصلي شعار ميدانيم كه همانطور ٦ـ
در و اساسي قانون در دقيقًا را شعارها اين كه است آن انق�ب امتيازات از اس�مي/ جمهوري آزادي,

ومينمايد/ نموده رعايت كام�ً عمل, در و گانه سه قواي در و آن از منشعب قوانين
سابق قدرت ابر دو جمله از جهان سياسي اقطاب از هيچيك به سياسي استق�ل زمينة در جمله از
منصفي آدم هيچ و برآنند جملگي كه است قولي اين و نيست/ و نبوده وابسته كنوني قدرت ابر تك و
از كشـوري هـيچ گفت: بتوان بجرٔات هم زمينه اين در شايد و نمايد انكار را حقيقت اين نميتواند
اين موضعگيري آن دليل نباشد, وابسته ابرقدرتها از يكي به كه باشد نداشته وجود جهان, كشورهاي
خط در سابقًا ميكنند, حركت ابرقدرت يك خط در كام�ً كه است جهاني مهم مسائل در كشورها

است/ چنين هم, كنوني روسية حتي آمريكا, خط در غالبًا ا��ن و امريكا يا شوروي
برخي كه ميكردند سعي خارجي و داخلي انق�ب ضد ايران, سياسي تحو�ت كشاكش در البته
ميورزيدند/ هم اصرار و كنند قلمداد ابرقدرتها از يكي دنبالهرو را انق�ب كل گاهي و دولتمردان از
افترا و واهي همه آن كه داد نشان حوادث سير اما ميزدند, دامن آن به هم استكبار بوقهاي و رسانهها

گرديد/ برآب نقش همه و بود رواني جنگ و
مـختلف كشورهاي با صنعتي, و اقتصادي و تجاري قراردادهاي بجز انق�ب, اقتصادي بُعد در
استق�ل در آن گذاري تٔاثير بدون و وابستگي بدون دارد, ضرورت كشوري هر براي كه غرب و شرق

است/ داشته نگه رامحفوظ خود اقتصادي استق�ل ميرسد نظر به سياسي,
شرق, جناح فروپاشي از قبل آلباني كوچك كشور مانند انق�بي, ايران باشند مايل عدهاي شايد
انزواي در و باشد نداشته صنعتي و اقتصادي رابطة كشوري هيچ با و بكشد آهنين ديوار را خود دور
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نه البته كه بدانند اقتصادي انزواي از عبارت را اقتصادي استق�ل شايد عناصر, اين برد, سر به مطلق

عملي/ نه و است صحيح
جـمهوري اقتصادي اصول از يكي كه خودكفايي به رسيدن كه كنيم تٔاكيد نكته اين بر بايد بلي
يك با اقتصادي قراردادهاي انحصار كه اين كما ميشود, كه شود دنبال همچنان بايد است, اس�مي
قـرار تحتالشعاع را سياسي استق�ل بلكه و اقتصادي استق�ل تدريجًا جهان سياسي خاص جناح

ميشود/ و شده هم پرهيز كه كرد پرهيز آن از بايد و ميدهد
در اوليـه نيازهاي تٔامين و اوليه مواد تٔامين با اقتصادي استق�ل كه دارم تٔاكيد من حال, عين در
بينيازي ولي ميگيرد/ كه گيرد قرار اولويت در امر اين همچنان بايد و ميآيد دست به كشور داخل
صـنعتي و اقـتصادي نـيازهاي گـر ا بـلي ديگران/ براي نه و است ميسور ما براي نه ديگران از مطلق
نيازها اين گر ا ولي نميآورد وارد لطمه سياسي و استق�لاقتصادي به باشد متقابل و دوطرفه كشورها
دوطرفه بايد تعهدها و وامها همچنين و ميبرد/ سٔوال زير را استق�ل نوع دو هر ظاهرًا باشد يكطرفه

ميآفريند/ مشكل گرنه و باشد
و عـلمي سـطح كه اين مگر نميآيد دست به آساني اين به ظاهرًا علمي, و صنعتي استق�ل اما
با بستان بده شايستة و رقابت قابل كه برسد حدي به ما ابتكار و صنعت قدرت و دانشگاهها پژوهشي
با ژاپن يا فرانسه و آلمان يا آمريكا و انگليس بين مث�ً كه همچنان باشد, پيشرفته صنعتي كشورهاي
و كرد صنعتي و علمي استق�ل ادعاي نميتوان صورت اين غير در و دارد وجود اروپايي كشورهاي
نـظر بـه كـه نكـند پـيشرفته كشورهاي دنبالهرو و وابسته را ما نياز, اين كنيم سعي بايد حال اين در

است/ همين نيز ايران اس�مي جمهوري سياست ميرسد
رعـايت اسـاسي قـانون حـد در گون گونا آزاديهاي ايران اس�مي جمهوري در آزادي, اصل اما
دقتنظر, و بررسي از پس خارج, در چه و داخل در چه دارد وجود مخالفي نغمههاي گر ا و ميشود
اصل ميخواهد حقيقت در و است, اساسي قانون محدودة از خارج آزاديهاي به راجع نغمهها, آن
كـانديداي نـدارد حق مردم افراد از فردي هر چرا ميشود گفته مث�ً ببرد/ سٔوال زير را اس�مي نظام
قبيل اين از و وزارت براي منتخب يا جمهور رياست كانديداي يا اس�مي شوراي مجلس نمايندگي
اين از و باشد؟ جاري قوانين محدودة از خارج و دلخواه بطور واردات و صادرات يا بشود؟ پستها
به و مخالف اس�مي نظام روح با محتوا, در كه ميرسد گوش به گاه به گاه ناميمون, نغمههاي قبيل
قـانون بـرحسب نـظام, ايـن صيانت البته, صد و البته كه ميشود ساز آن, با ضديت و مقابله منظور
را اخـ�قي فسـادهاي و غـرب در مـوجود ديگـر آزاديهاي نيز و آزاديها قبيل اين جلو آن, اساسي

است/ انق�ب اصلي اصول از آزاديها اين از آن محافظت و اجتماع كنترل بلكه ميگيرد
قـانون در مـدون اصـول و انق�ب از پيش گانة سه شعارهاي اس�مي, جمهوري نظام بنابراين,
را كـارگزاران و مسٔوو�ن از برخي اداري تخّلفات البته كه مينمايد و نموده رعايت دقيقًا را اساسي
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و نـيست اغـماض خور در و است تعقيب و انتقاد و اعتراض قابل و گذاشت نظام حساب به نبايد
كـار بـه نـظام عليه و استفاده سوء اتفاقاتي, چنين از نبايد ولي ندارد حرفي خصوص اين در كسي

شود/ گرفته
كه اس�مي كشورهاي تنها نه آن موج و آوازه شد, جهانگير صاعقهاي مانند اس�مي انق�ب ٧ـ
پرجاذبهترين ما, قرن در شايد و اخير دهة چند در گفت ميتوان جرٔات به و گرفت فرا را جهان كل
مـردم و گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد ديگر, حادثة هر از بيش لهذا و است, بوده جهان حوادث
گهاني نا غلبة شاه, با انق�بيون و امام سالة چند مبارزة است/ وادشته انق�ب آثار پيگيري به را جهان
گـروگانگيري انـق�ب, قـبال در آنـان صـفآرايـي و جـهان ابـرقدرتهاي عكسالعمل وي, بر آنان
قبيل, اين از عواملي و آن اخبار و آثار و تبعات و ساله هشت تحميلي جنگ امريكايي, جاسوسان
از بهتر چه هر جهان, مردم و شود افزوده آن, خبري جاذبة بر و انق�ب اهميت بر كه گرديد موجب

كنند/ پيدا بهتر شناختي خميني امام از و شوند گاه آ انق�ب ماهيت
جـنگ در مـا كـرديم, صـادر را خـودمان انـق�ب جـنگ در <ما ميفرمود: جنگ فوايد در امام,
انـق�ب طوفان بلي شديم///> پيروز ابرقدرتها بر جنگ در ما شناختيم, دوستانمان از را دشمنانمان
بـه چـيزي خـميني امـام و انق�ب از كه نشود يافت جهان در كسي شايد و شد جهانگير اس�مي,

باشد/ نخورده گوشش
است شناخته و روباز و آشكار جهاني عرصة در كه است آن اس�مي انق�ب امتيازات از بنابراين,

دارد/ پي در را ديگر امتيازات از بسياري اميتاز, اين است معلوم نيست/ مكتوم سّري و مهر به سر و
انـق�ب شـد, اشاره بدان قب�ً كه اس�مي, كشورهاي در قبل از موجود زمينههاي با مسلمًا ـ ٨
از پس و گـرديد اسـ�م جـهاني حـركت يك بـناي سنگ آخرين و علت متمم جزء ايران, اس�مي
آن يـا إ�سـ�مية> <الصحوة ميكنند تعبير عربها كه چنان يا و اس�مي آزاديبخش حركتهاي انق�ب,
تعبير هر يا اس�مي> اصولگرايي يا جهانيميگويند<بنيادگرايي صهيونيسم و انق�ب دشمنان كه طور
همين, و كرد پيدا شتاببيشتري بوده قبل از آنچه و شد آغاز پيدرپي حركتها اين بكنيم كه ديگري

داشت/ تٔاكيد آن بر امت امام كه بود انق�ب> <صدور صحيح معني
امام گفتيم قب�ً كه همانطور و است اس�مي فرهنگي و سياسي حيات تجديد اس�مي, انق�ب ٩ـ
تجديد اما گفتيم, قب�ً كه است همان سياسي حيات تجديد است, قرن رٔاس در اس�م مجدّد هم امت
كدام هر كه است اس�مي اقتصاد در و حكومت و نظام در فقه, در نوآوري از عبارت فرهنگي حيات

است/ خود مشابه با رقابت قابل جهان در و است بررسي و بحث قابل گانه جدا
قبيل از داشت: پي در را ديگر سياسي و فرهنگي و اجتماعي آثار از بسياري اس�مي انق�ب ١٠ـ
اس�مي, اصيل بهفرهنگ ع�قه و عشق ايجاد ديني, علوم تعلّم به تشويق جوانان, اص�ح زنان, عفت
فضاي س�مت اس�م, راه در فداكاري و طلبي شهادت روح اشاعة و ترويج جماعت, و جمعه احياي
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بـه جـوان نسـل توجه فساد, با اصولي مبارزة جامعه, فضاي س�مت و پاكي كلي بطور و آموزشي
مـعنويت و دادن روح سـختيها, در امت مـقاومت بـنية تـحكيم اخـروي, امور به و غيبي امدادهاي
حـج احـياي و است حـج روح كـه مشـركين از بـرائت مراسـم بخصوص حج, فريضة به بخشيدن
مقالة در كه را ديگر امتيازات و مردم عموم سياسي حّس بيداري و حكومت كردن مردمي ابراهيمي,
معنوي آثار آن جمله از پرداختهام/ آنها بسط و شرح به مقا�ت ديگر و اس�مي> انق�ب اياما, ياد <به
بُـعد تـجديد يـا و عـرفاني روح نوع يك آوردن وجود به همانا, است تٔامل شايستة كه فرهنگي, و
از يكـي كـه هـمانطور امـام زيـرا مـيگيرد, سرچشـمه امام عرفاني روح از كه است اس�م عرفاني
آثـار و بـود خـود عصر فيلسوفان و عرفا بزرگترين از همينگونه به بود فقها و مجتهدين بزرگترين
بود جديدي باب فتح خود اين و ندارد او اصولي و فقهي آثار از كمي دست نظم و نثر به او عرفاني
غير و روحاني شاگردان از نسلي و داد پيوند هم به را عرفان و فقه اس�م, صدر مانند كه عصر اين در
كـنون تـا و است بررسي قابل گانه جدا انق�ب, بُعد اين كه كرد تقديم اس�مي جامعة به را روحاني

است/ نشده بررسي
وجود به اس�مي و انق�بي شعر و ادب و نوعفرهنگ يك اس�م صدر مانند اس�مي انق�ب ١٢ـ
انجام كارهايي زمينه اين در البته است/ نداشته سابقه اخيره, قرون در بخصوص آن از پيش كه آورد
از يكي خود كه آويني> مرتضي سيد <شهيد مانند كساني و آوردهاند گرد را انق�ب ادبي آثار و گرفته
وصـيتنامههاي گذاشـتهانـد/ يادگار به خود از آثاري بود, انق�ب و امام مكتب شدگان تربيت همان
كه است عرفان و انق�ب ادب از نفيسي گنجينة مييابد انتشار مج�ت, و جرايد در دائمًا كه شهيدان

شود/ گردآوري بايد

حال و گذشته اس�مي حركتهاي با اس�مي انق�ب مقايسة
باقي شك جاي آن, از پيش اس�مي حركتهاي خصوصيات و اس�مي انق�ب مزاياي به توجه با
كار روي و اس�م صدر تحو�ت با مخصوصًا آنها از هيچكدام با مقايسه قابل انق�ب اين كه نميماند
حـركتها آن از يك هـيچ نـيست/ سـلطنتي نـظامهاي و عثماني خ�فت و بنيعباس و بنياميه آمدن
نداشته امام سخن مانند تازهيي سخن و امام ياران مانند ياراني و خميني امام خصوصيات با رهبري
يا اندلس, اموي خلفاي يا را آنان ديگر خلفاي و بنيعباس اول خليفة دو منصور و سفاح شما است/
كدام هيچ بنگريد را مختلف سلسلههاي شاهان به برسد چه عثماني خلفاي يا مصر, فاطمي خلفاي
شـدة يـاد مـزايـاي داراي سـياسي نظامهاي و حركتها آن از يك هيچ و نداشتهاند را امام مشخصات

نبودهاند/ اس�مي انق�ب
است بوده كشورگشايي و نظامي موفقيتهاي همانا است مشهود نظامها و حركتها آن در آنچه بلي,
بـه و نموده تسخير را دلها كشور اس�مي, انق�ب عوض در اما ندارد وجود اس�مي انق�ب در كه



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٦

شد/ گفته كه است داشته معنوي پيشرفت نظامي جايپيشروي
اصيلترين كه <اخوانالمسلمين> حركت جمله از ما عصر حركتهاي با اس�مي انق�ب كه اين كما
مـعلم يك البـناء> <حسن المسلمين اخوان اول رهبر نيست/ مقايسه قابل است آنها گستردهترين و
يك به برسد چه عالم يك به تا بود شبيهتر حزب ليدر به او الشرايط جامع فقيه يك نه و بود مدرسه
بر ع�وه هستند/ و بوده همينطور همه آن, از منشعب گروههاي رهبران و او جانشينان تقليد, مرجع
و بوده وابسته عربستان به فرهنگي و سياسي لحاظ از طبعًا كه داشتند وهابي گرايش غالبًا آنان كه اين
و احزاب صورت به همچنان, و نيافتهاند را حكومت تٔاسيس توفيق جا هيچ در همه اين با هستند/
با و ميدهند ادامه خود حيات به ديگر كشور چند و مصر در هم, با متضاد گاهي و پراكنده گروههاي

نميرود/ آنها پيروزي اميد و هستند دمخور غالبًا كشورها آن بر حاكم سياستهاي
كـه است آن حـق كـجا/ آن مستقل و عالم و قاطع رهبري با اس�مي انق�ب و كجا احزاب اين
امام تعاليم موبهمو آوردند, دست به پيروزي بخواهند گر ا اس�م, جهان در موجود اس�مي حركتهاي
اس�م بر تٔاكيد و كلمه وحدت و عالم و قاطع رهبري با دنبالكنند, را اس�مي انق�ب الگوي و امت
و كسبكنند توفيق خداوندمنّان, ياري به تا بروند پيش به موجود كمان حا به وابستگي بدون خالص,
ريشهدارتـرين, ايران اس�مي انق�ب كه آن نتيجه, نيست> رستگاري نور كشتي اين جبين <در گرنه
سـرآمـد آن بزرگوار رهبر همينطور و است اس�مي حركتهاي و انق�بها موفقترين و اصوليترين
يا اس�م, جهان گذشتة رهبران يك يك با امام مقايسة به نيازي اينجا در ديگر است/ اس�مي رهبران

است>/ بيان به حاجت چه است عيان كه <چيزي و نيست كنوني رهبران

من فكري زيربناي و سابقه
بودن انق�بي ادعاي خميني امام و اس�مي انق�ب دربارة مقا�ت ديگر و مقاله اين نوشتن با من
گرايش و تمايل نوع يك جواني اوايل از مينگرمميبينم خود به و ميكنم فكر درست وقتي اما ندارم
با رضاخان مبارزة پدرم, براي من كودكي دوران حوادث داشتهام, اس�مي انديشة نوع اين به فطري
مشـروحًا آن از را خـودم خـاطرات مـن كـه گـوهرشاد مسجد خونين فاجعة روحانيت, با و اس�م
با من نيمة و سال سه سفر و فاجعه آن از پس سال چهار حدود پدرم خانهنشيني نوشتهام, گانه جدا
از مردم, عموم و او شادماني رضاخان, عليه نجف در او داغ دعاهاي و منبرها و عاليات عتبات به پدر
و اسـدآبادي جـمالالديـن سـيد مـانند انـق�بي عـلماي زنـدگي با آشنايي رضاخان, فرار و سقوط
صـنعت كردن ملي نهضت آنان, كامي نا و مشروطيت صدر در علما مبارزات از اط�ع شاگردانش,
جـمال پـيروزي انگـليس, بـا مـبارزه در او بـارز نـقش و كـاشاني آيةا, برجستة شخصيت و نفت
چـند هـر مـيكردم, دنـبال قاهره راديوي از و روزنامهها در را آن اخبار من كه مصر, در عبدالناصر
براي آبرويي انگليس, بر او پيروزي روزگار, آن در حال هر به ولي اس�مي نه بود قومي او حركت
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كـانال رهـايي الجزايـر, اندونزي, پاكستان, اس�مي كشورهاي پياپي استق�ل ميشد, شمرده اس�م
از سال ١١ حدود كه آيةا,بروجردي روشن و باز تفكر ميكردم, دنبال را آنها خبرهاي من كه سوئز,
و خوانساري, محمدتقي سيد آيةا, مرحوم انق�بي جاذبة همچنين و داشتم قرار آن جاذبة در نزديك
بـلند افكار نامي, وعاظ از بسياري بيانات استماع و صدر, صدرالدين سيد آيةا, مرحوم آزادمنشي
مـرحـوم مـانند برجسـته فض�ي با همنشيني و مشهد در قزويني هاشم شيخ آيةا, مرحوم ما استاد
شاگردي سال وچند اس�م مكتب مجلة در مقالهنويسي با�خره قم, در ديگر دوستان و شهيدمطهري
ابعاد در را اس�م حيات تجديد و انق�بي اس�م به تمايل قبيل اين از عواملي و قم در خميني امام نزد
بردم قلم به دست اس�م مكتب مجلة در كه آغاز همان از لهذا نمود, شكوفا من در فرهنگي و سياسي

دهم/ پرورش خوانندگان در را حماسي روح تا برگزيدم, را مسلمين> <فتوحات موضوع
آن خـاطرات از بـخشي كـه مسـلمان متفكران با تماس و اس�مي كشورهاي به پياپي سفرهاي
حدود كه دانشگاه جّو با�خره نوشتهام, مشهد اس�مي معارف و الهيات دانشكدة نشرية در را سفرها
و داخل در مختلف اس�مي و ادبي كنگرههاي در شركت نيز و دارم را آن در تدريس سابقة سال ٣٤
با آشنايي و مشهد دانشگاه در ١٣٥٠ سال در طوسي شيخ عظيم كنگرة ادارة جمله از كشور خارج
است بوده من در فكر طرز اين نمو و نشو ماية همه و همه آن, طي در مسلمان دانشمندان از بسياري
كشاكش در بودم, همگام آن با ميداد اجازه من وضع كه آنجا تا خميني امام حركت آغاز از لهذا و
اع�ميههاي از برخي همچنين و پاريس به را مشهد دانشگاهيان تلگراف متن دارم خاطر به پيروزي
تحت دانشكده مجلة در را مقاله اولين كردم, تهيه من انق�ب, پيروزي كشاكش در را مشهد علماي
در هـمچنين و نـوشتم دارد قـرار مقا�ت از مجموعه اين آغاز در كه ايران> اس�مي <انق�ب عنوان
الصالحين <ُأحّب شوم يادآور را جمله اين خود دربارة كه است آن بهتر امروز تا آن از پس تحو�ت

الطاهرين/ آله و محّمد علي صليا, و منهم> ولست

خراساني واعظزادة محمد



٢

در انق�ب پيروزي از پس ماه سه تقريبا كه است اس�مي انق�ب بارة در اينجانب مقا!ت اولين مقاله اين گرديد/١- منتشر سرمقاله عنوان به ١٣٥٧ سال ,٢٦-٢٧ شمارة مشهد, اس�مي معارف و الهيّات دانشكدة نشرية

ايران١ اس�مي انق�ب
انق�ب معجزة

بار آمد, غيببيرون آستين از خدا تواناي دست ديگر بار افتاد, اتفاق تاريخ در معجزهاي ديگر بار
را ستمكشيده و مستضعف ملتي حق, منت و رحمت و افتاد كار به حكيم و عزيز خداي ارادة ديگر
آنـچه سرانجام دميد/ روان و روح مرده ملتي كالبد به و فرمود مدد روحالقدس فيض و گرفت دربر
ملل و ملتهايمسلمان و ما ملت پيوست, وقوع به ناممكنميپنداشتيم و نميديديم هم شب بخواب
هـمه بـا را بينالمـللي ابرقدرتهاي و داخلي قدرتهاي نمود, اعجاب و حيرت و بهت غرق را عالم
طـرحـهاي و سـياسي نقشههاي و حسابها كرد, غافلگير سانسوربازي و جاسوسسازي و هشياري
را آزادي ايـران مسلمان ملت باKخره و ريخت بهم را آنان شدة مطالعه تصميمگيريهاي و درازمدت

دارند/ قلم> <شرم و عاجزند آن توجيه و تفسير از جهان, سياسي مفسران هنوز اما بازيافت,

انق�ب ماهّيت
شده شناخته جهاني سطح در و بدانمعترفند دشمن و دوست كه همانطور راستين, ب Qانق اين
<انـقQب كلمه دو اين محتواي و مفهوم در كمي ابتداء است مناسب است/ اسQمي> <انقQب است

بكنيم/ بايد چه و بكنيم چه ميخواهيم و كردهايم چه بدانيم تا كه دقتكنيم اسQمي>
وتغيير عوضشدن قالبچيزي و قلب شدن, دگرگون شدن, معنيزيرورو به لغت, در انقQب,
و سياسي نهاد و اجتماعي زيربناي <تغيير از عبارتست انقQب, جامعهشناسي مفهوم اما است, يافتن

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٢٩ ايران اس�مي انق�ب
و زمامداران شدن جابجا تنها حقيقي و راستين انقQب بنابراين, حاكميت>/ نظام و نيرو شدن دگرگون
و شـدن داخـل بـدان ديگر خانداني و رفتن بيرون كاخ از خانداني و گرفتن را افرادي جاي افرادي
شكـل تـنها انـقQب, نـيز و نـيست/ كـردن, بكـار آغاز ديگر سلسلهاي و گشتن منقرض سلسلهاي
شكل و چهرهها تغيير بر عQوه بلكه نيست, شدن عوض حاكم رژيم چهارچوب و قالب و حكومت
و بـنيادي دگـرگوني اسـاس, و ريشـه و بن از بايد ضروري امريست انقQبي هر در البته كه قالبها و
و ارزشـها و سـابق, مـقياسهاي و مـعيارها بايد گيرد, صورت اجتماع دل و باطن در همهجانبهاي
و راسـتين ارزشـهاي و امـتيازات بـا انسـانيتر مـعيارهائي نـو از و گـردد لغو آنها از ناشي امتيازات
اينستمعني شود/ فرما حكم جامعه بر و طرحريزي انقQب, خاص اساسايدهئولوژي بر عادKنهتر

<انقQب>/ راستين
نهادها با انسانها نجات براي اين, از پيش چهاردهقرن كه است آسماني همانمكتب <اسQم> اما و
دل از امت بهترين آوردن جهتبيرون ايدهئولوژيتوحيدي, با و الهي, قوانين و ارزشها و معيارها و
جوامع در معروف <طبقات توحيدي طبقة بدون جامعة تشكيل و لِنّىاِس> اُخِْرَجْت اُّمٍة خَيُْر كُنْتُْم > تاريخ,
لحـاظ بـه اما هستيم/ خبر با dاجما اسQم, محتواي و شكل از غالبا گرچه و آمد پديد اسQمي> غير
صدها و بدآموزيها و شخصي اجتهادهاي و تصرفها و دخل و اجتماعي و سياسي تحوKت و عوامل
مانده پنهان مسلمانان ما اكثر انديشة و ديد از آن, حقيقت ناشناخته, يا و شده شناخته عوامل و علل
اسـQم به مسلمين انگشتهاي Kي از اسدآبادي جمالالدين سيد بقول كه ديگران به برسد چه است
و مستور اسQم, شخص همين بگفتة كه حالي در مسلمينميشناسند چهرة از را اسQم و مينگرند
اسQم خدمتبه بزرگترين و بالمسلمين> محجوب <اKسQم همينمسلمين وسيلة استبه محجوب

بدانند!!! يى مبرَّ اسQم از را خود مسلمين كه آنست فيلسوف, اين ديد از
ژرف است دريائي چون و دارد فراوان بحث و كاوش به نياز اسQم, باطن و نهاد لحاظ, همين به
ايـن بـودن جاوداني ِسّر و خاتميت رمز اينست و نميرسيم/ آن قعر به رويم فرو آن در چه هر كه

آسماني/ مكتب
و اجتماعي نظام و اجتماع قالب و قلب در راستين تحول و دگرگوني يعني اسQمي انقQب پس
از نـخورده دست و پـاك رحمت, باران چون كه توحيدي ايدهئولوژي و معيارها براساس سياسي,
<الي عـرب نـويسندة يك بـقول و راسـتين اسـQم به بازگشت يعني گرديد نازل الهي وحي آسمان
و ابـوذر و حسـين و زينب و فاطمه و علي و محمد اسQم اسQم, بسوي نو از جديد>: من اKسQم
مـحتواي و گرفته بخود طاغوتي رنگ كه اسQمي يافته, تحريف و خورده دست اسQم نه و سلمان
همة و َحّجاجها يزيدها, معاويهها, اسQم داده: دست از را خود خالقي و خلق و توحيدي و انساني
بـنام و دادنـد قـرار مـلعبه را آن ديگـر, سلسلة از پس سلسلهاي و ديگري از پس يكي كه طاغوتها
شـاهي, سـلطنت, خـQفت, بـعنوان مـلكه> vخلدا> السQطين>: <وعاظ خير دعاي با و <اسQمپناه>
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فـرمانروائـي مردم بر عناوين, ساير يا اتابكي, خاني, حكومت, امارت, شيخي, امامت, شاهنشاهي,
موي از تفاوت و باشند/ اسQم خدمت در آنان كه اين نه و آوردند خود خدمت در را اسQم و كردند

است/ نكته همين در طاغوتي اسQم و راستين اسQم باريكتِر
مينمايد: دشوار و سنگين بسيار انقQب, از پس ما وظيفة كه اينجاست

چـنان ابعادش, و موازين معارف, همةمعيارها, با انقQبي اسQم يا اسQمي, انقQب شناخت ١ـ
هست/ كه

باشد/ بايد كه چنان آن, درست و دقيق كردن پياده ٢ـ

انق�ب مقايسة
نظامي كودتاي انقQب اين است/ بينظير جهان, اخيِر قرن دو انقQبهاي همة بين در ما, انقQب
بر كه آنگاه و بدستگيرند را قدرت زمام حسابشده فرصِت يك در جمعيارتشي آن در نيستكه
مطرح ساختهاند, پيروزي, از پس يا و داشتند قبل از كه را خاصي ايدهئولوژي شدند, مسلط اوضاع
آن مـلت, كـه كـنند وانـمود دورغ بـه و تـحميل بـيگانهانـد, آن از بكـلي كه مردمي بر را آن و كنند
كشور چند بخصوص خاورميانه كشورهاي از بسياري در كه همانطور است, پذيرفته را ايدهئولوژي

افتاد/ اتفاق عربي
اقـليت نـفرات, لحـاظ از كـه نـيست انـقQبي, ايـدهئولوژي حزِب يك غلبة قبيل از ما, انقQب
قيافة در آنگاه و شود مسلح پنهاني تا است, مناسب فرصت پي در و تاكتيك داراي اما ناچيزيست,
چـنان و شـود مسلط تاكتيك, بدون اكثريت بر مسلح, دندان تا باطن در ولي سQح, بدون انقQبي
انقQب در كه چنان پذيرفتهاند, را حزب رغبتايدهئولوژي و ميل با مردم ظاهر به كه نمايد وانمود

شود/ مراجعه پيرايه محمود نوشتة كرملين> مزدوران > كتاب به -١

است١ شده عمل وسوسياليستي كمونيستي رژيمهاي كلية در و روسيه اكتبر
كه نيست ستمگر كِم حا يا و رژيم يك عليه عمومي طغياِن و خشم و نارضايتي صرفا انقQبما,
و خوراك و مسكن تأمين و نان و آب آوردن بدست و رفاه براي فقط ملت, و مكيده را ملت خون
فرانسه, انقQبكبير در كه چنان باشد كرده قيام خاصي, ايدهئولوژي داشتن بدون وآزادي, پوشاك

است/ داده رخ
كه استعمارزده و شده اشغال كشورهاي ساير و هند و الجزائر مردم قيام و انقQب قبيل از حتي و
مسـلما و رانـدند بيرون را اشغالگر دولتهاي و كردند قيام خود, كشور استقQِل و آزادي براي صرفا

نميباشد/ نيز ميروند, بشمار جهان, انقQبات مقّدسترين و اصيلترين
كه اين گو ندارد سنخيت اصلماهيت, در و محتوي تمام در اينها از يك هيچ با انقQب, اين خير,



٣١ ايران اس�مي انق�ب
و فرانسه انقQبكبير با بخصوص, باشد, داشته ميتواند آنها از يك هر با مشتركي وجوه و شباهتها
دو اين و است بوده آزادي و استقQل كسب آنها هدف كه استعمارزده ملل استقQلطلبانة انقQبهاي
چيز ماهيّتآن, و دارد وجود هم چيزهايديگري ما انقQب در اما است انقQبما اركان از يكي امر,

ديگريست/
فرهنگي و مذهبي, ملّي, سياسي, اقتصادي, نظامي, صرفا يعني بُعدي يك تنها ما انقQب dاصو

بردارد/ در را ابعاد اين همة بلكه نيست
اسQمي/ برادري و بيگانه برابر در كامل تعّهد عدم آزادي, ملي, استقQل سياسي: لحاظ از

نـوع از نـه كـه اسـQمي مـيانة مكتب و نظام اساس بر خودكفائي و استقQل اقتصادي, لحاظ از
است/ مالي تفريط و افراط از دور و شرق بلوك كمونيستي نه و غربي سرمايهداري

نـظام به برگشت و طاغوتي دورة طبقهبنديهاي و ظالمانه امتيازات كلية الغاء اجتماعي, لحاظ از
كارآمدها/ و لياقتها رعايتاستعدادها, با عادKنةتوحيدي

و نـخورده دست اسQمي امت يك تابناك چهرة در ايراني مليت حفظ مذهبي, و ملي لحاظ از
نشده/ تحريف

تمام با آن دستآوردهاي دقيق نگهداري و انقQب جهتپاسداري ارتشي تهية نظامي, لحاظ از
داخلي/ و خارجي مخرب عوامل قبال در ابعادش

پـرورش مـنظور بـه گسـتردهاش ابـعاد بـا اسـQمي اصيل فرهنگ كردِن زنده فرهنگي, لحاظ از
به شدن آراسته و بشريت/ صQح و خير به قبيل هر و نوع هر از معارف و علوم پيشبرد و استعدادها
جـهانبيني اسـاس بـر جـهان خالِق و جهان و انسان شناخِت و <vا أْخQِق <تََخلَّقوا خدائي اخQق

اسQمي/
غربي شدة انقQبيشناخته مقياسهاي و گاميبسويمفاهيم و قيامي انقQبما, حقيقتاينستكه
جـهش و جنبش به است بازگشتي انقQب, اين جوهر بلكه نيست, آنها از تقليد و شرق بلوك يا و
قدرتها توارث ديكتاتوري, انقQب, اين در مشخصاتش/ و ابعاد همة با اسQم صدر اسQمِي بيمانند
وجود اجتماعي, گون گونا سطوح در وحشتناك, طبقاتي اختQف و مناصب, و مقامات و ثروتها و
بـا گـون, گـونا ابعاد و سطوح تمام در آزادي اما ندارد/ وجود كوخ و كاخ ديگر ما انقQب در ندارد

دارد/ وجود ديگران, حقوق رعايت

انق�ب ريشة و منشأ
نـهضت آغـاز پيش, قرن چهارده از بايد كنيم پيدا را انقQب اين اصلي ريشة بخواهيم گر ا پس
و سوزان صحراي دل در معجزهاي درستتر بتعبير يا و انقQبي ميدانيم كه چنان شروعكنيم/ اسQمي
از پس و تـمدن, از دور و بـيسواد مردمي بين در افتاد اتفاق عربستان, عقبماندة و علف و آب بي



اس�مي انق�ب و خميني امام ٣٢

را لي اوَّ روم, و ايـران امـپراطـوري روز: آن قدرت ابر دو و گرفت فرا را منطقه سراسر قرن, يكربع
صحنة از را آن قرن چند از پس سرانجام و راند غرب بسمت شرق از را ديگري و ساخت نابود بكلي
اخQقي, همةمعيارهايعقيدتي, كه بود اسQم بُعدي آسمانيچند مكتب همان اين برانداخت/ جهان
و گشـود بشـريت فـراراه انسـاني و خـدائـي راهـي و كـرد عوض را سياسي و اجتماعي اقتصادي,

نهاد/ بنا خود از پيش طاغوتي برابر نا و طبقاتي جوامع ويرانههاي بر جامعهآيتوحيدي
از بشريت هنوز كه گرانبهائي دستآوردهاي و داشته پيشرفتهايچشمگيري چه گر اينمكتب,
ركود و انحراف دستخوش آغاز, همان از ميدانيم كه چنان اما نموده تقديم ميبرد, بهره آنها ثمرات
دست از را خود حقيقي ماهيت سال, چند از پس كه اجتماعيش و سياسي بُعد در بخصوص گرديد,
و پاسداريكنند انقQب, از برآمدند درصدد متعهد, و بيدار اقليتهائي كه گرديد باعث امر همين و داد

بگيرند/ را انحراف جلو و برسانند ثمر به ابعادش همة در را آن
قيامهاي جانبازيها, كاريها, فدا كه گرديد انقQبي ايدة يك راستين, اسQم به بازگشت بعد, به آن از
را, ديگر بعناوين گاهي و تشيع بنام غالبا فرقههائي و سلسلهها تشكيل و حكومتها و جنگها پيدرپي,
و زمانها در بود� شعيه مخصوص كه عترتپيغمبر به �وفاداري و سنت> و كتاب <بازگشتبه شعار با
جانبازيها و دولتها و قيامها اين از مملو اسQم, تاريخ و آورد پديد تاريخ طول در مختلف, مكانهاي
و اخـQص از خود اّدعاي در غالبا بلكه نكردند تأمين را هدف اين آنها از هيچكدام چند هر است,
آنها مفاسد تمام با اسQمي غير طاغوتي روشهاي و سنتها پيرِو عم� و تهي, نيّت صدق و صداقت

است/ نبوده قدرت كسب براي بهانهاي جز مقدس, شعار آن و بودهاند/
بن زيد cdefgو حسين قيام آن, از پس و است قيامها اين cdefgسرآغاز علي خQفت اينجانب بنظر
و يـمن زيـدي امـامان فـاطميان, مغرب, ادريسيان بنيعباس, دولتهاي آنگاه و علويان ساير و علي
هـمه با كردهاند عنوان را شعار همين همه صفويه سلسلهي و عثماني خQفت به برسد تا طبرستان
كه عنواني و نام هر به سلسلهها اين انحراف بزرگترين و داشتهاند راستين اسQم از غالبا كه انحرافي
چيزي است, توارث سبيل بر خاندان يك در قرنها فرمانروائي انحصار و سلسله تشكيل همان بوده,

ساخت/ نابود را آن اسQم كه
اعماق در اسQمي, طاغوتيبظاهر رژيمهاي طرد و راستين اسQم به بازگشت انديشة حال, هر به
جهاني عدل حكومِت cdefgو مهدي ظهور انتظار در كه شيعيان بخصوص مسلماني هر رواِن و روح
با كه فرض بر و است زائلنگشته مسلمين ميان از اينانديشه هيچگاه و داشته وجود همواره هستند,
طاغوتي ماهيت كشِف از پس اما مييافته تسكين موقتا عطش, اين اسQم, بنام دولتي آمدن كار روي

است/ ميشده معطوف آينده بسوي و ميگرائيده بيأس اميدها دوباره دولت, آن
بر عQوه مسلمان دولتهاي كه اخير قرن دو در اسQمي, دولتعدل آرزوي و التهاب و عطش اين
يـا و مُـتّكي اروپـائي اسـتعمارگران و بـيگانگان بـه راسـتين, اسـQم مسـير از انحراف و ذاتي فساد
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حـقارِت دولتـها, ايـن سـتم و فساد و جور تحمل بر عQوه مسلمانان, و بودهاند آنان دستنشاندة
بـه مسـلمانان انـتظار و مـييابد شـدت ميكردند, هموار خود بر بايد نيز را بيگانگان و كفار بردگي

ميرسد/ اوج

انق�ب در سرفصلي
در مردي پاسخميدهد, انتظار اين به خدا ارادة و تاريخ ضرورت سيزدهمهجري, قرن پايان در
فكـري و گـران, دانشـي بـا <افغاني, به معروف اسدآبادي جمالالدين سيد بنام ميكند ظهور شرق
از وسـيع گـاهي آ و تسليمناپذير, ارادهاي و توانا, بياني و خارقالعاده هشياري و نيرومند, و روشن
اسQم/ جهان در فرمانروايان فساد و سپردگي سر و مسلمانان بدبختي و زبوني و غرب و شرق اوضاع
و اتحاد و راستين اسQم به نو از را اسQم فرزندان و ميافتد براه اسQمي كشورهاي در نابغه, مرد اين

ميخواند/ اسQمي عدِل حكومت نوع يك تشكيل و اسQمي اخوت
قيامهاي كلية منشأ و مسلمين حيات در نو سرآغازي و جديد سرفصلي انقQبي, فرياد و ندا اين
و آهـنگي اسـQم, سـرزمين از گوشه هر در صدا اين است/ اسQم جهان در اخير قرن آزاديخواهانة
امپراطوريگستردة در و افغانستان ايران, هند, آفريقا, شمال و الجزائر مصر, در ميدهد: سر زمزمهاي
چنگال از رهائي و آزادي و اسQمي عدل حكومت و سيادت و مجد دوران به بازگشت فكر عثماني,

مييابد/ گسترش استعمار
كه انداخت براه را نهضتهائي و اماجنبشها مطلوبنرسيد, نتيجة به جا هيچ در چه گر دعوت, اين
سپس و جنبشتنباكو ايران, در جمله آن از بهدرگيريپرداختند, داخلي واستبداد خارجي استعمار با
نتيجه به و بود روحانيت تحترهبري و اسQمي صرفا اول, كه آورد بشمار بايد را نهضتمشروطه
اما و كرد/ فراهم دوم نهضت براي هم شايدزمينهاي و متوقفشد كو تنبا قرارداد لغو حد در اما رسيد,
بر عQوه و غربي دموكراسي و اسQمي عدل حكومت از بود تلفيقي كه مشروطه نهضت يعني دوم
و بـاطن در ولي موفّق ظاهر به بود, برخوردار هم ايراني مليّت حماسة از اسQمي عقيدة به تعّصب
و انگـليس بـه روس از بـيگانه نفوذ انتقال آن, انكار قابل غير قطعي نتيجة تنها و بود ناموفق محتوا
سهم مشروطيت در كه بيگانه نفوذ همان كمك به هم سال چند از پس و بود قاجار دربار تضعيف
<از نـهرو: قول به كه همانطور و گرديد منتهي پهلوي خاندان حكومتاستبدادي به داشت, بسزائي
بـا البته آمد, بيرون رضاخان هم ايران انقQبمشروطيت از آمد> بيرون ناپلئون فرانسه كبير انقQب

رضاخان/ بعكس ناپلئون, بودن وملي محبوبيت و اصالت جمله از دو آن ميان فراوان تفاوتهاي
و روشنفكر قشر در هم را غربي دموكراسي حكومت نوع يك انديشة انقQبمشروطيت, بلي,
عـدل حكـومِت آرزوي انـديشه, آن هـمراه حال, عين در اما كرد, زنده ما غربزدة يا و رفته اروپا
و بدعتها اندازه هر و ماند باقي تشكيلميدهند را جامعةما اكثريت كه مؤمنين دل اعماق در اسQمي
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اكثريت همان دروني خشم پسرشبيشترميگرديد, و رضاخاني دوران اسQمي ضد قوانين و ستمها
اوج اسـQمي, عـدل نـظام بـرقراري بـه ايشـان التهاب و عطش و رژيم, به نسبت اسQم, به وفادار

ميكرد/ پيدا طرفدارانبيشتري هم غربي دموكراسي نظام انديشة كه اين كما ميگرفت
ما ملِت بينالمللي, ضرورتهاي مقتضاي به كه بيست شهريور از پس آرزو, و انديشه نوع دو اين
يك طي و پيوست بهم تدريجا و كرد محسوسي نمو و رشد كند, استشمام را آزادي نسيم توانست
و نـفت صـنعت كـردن مـلي نـهضت سرانـجام ملّي, رجال و روحانيت رهبري با تحوKت سلسله
چـيز همه و گرائيد كامي نا به مرداد ٢٨ كودتاي با هم آن كه آورد ببار را مصدق دكتر ملي حكومت
و سوزانيد را تر و خشك و داشت بدنبال را ساله ٢٥ اختناق و استبداد دوران كه كودتائي يافت, پايان

كرد/ حبس سينهها در را نَفَسها

انق�ب تكامل و آغاز
صـرفا جـنبشي وKيـتي, و ايـالتي انجمنهاي اسQمي ضد تصويبنامة صدور از پس ٤١ سال در
قم و نجف تقليد بينچهرههايسرشناسمراجع در و شد آغاز رژيم, روحانيتعليه مذهبيبرهبري
حضرت وآشتيناپذير, قاطع مصّمم, صريح, شجاع, پيشوائيروشنبين, را, جنبش رهبرِي ومشهد,
٤٢ سال خرداد ١٥ در جنبش, شدند, همگام او با هم ديگران و گرفت بعهده خميني امام آيةالعظمي
بـخصوص آزاديـخواه و ملي قشرهاي همة تدريجا گرفت اوج كردند, زنداني و دستگير را امام كه
ميدادند, ادامه مبارزاتزيرزمينيمحدودي و فعاليتها به مرداد ٢٨ از پس كه را انقQبي مذهبي عناصر

كرد/ جلب خود به
از پس كه شاه; اسQمي ضد خائنانة قوانين با مخالفت چهارچوب در آغاز, در گرچه, اينجنبش,
گسترش كمكم اما بود منحصر تصويبميگرديد, ديگري از پس يكي ملت, و شاه باصطQح انقQب

كرد/ زنده مجددا را, اسQمي عدل حكومِت نهفتهي دلها در ديريِن آرمان و كرد پيدا
را مبارزه عراق, و تركيه به تبعيد از پس چه و ايران در چه فرصتها كلية از استفاده با خميني, امام
اهانت و اطQعات ننگين مقالة انتشار از پس ٥٦ دي ١٩ در كه اين تا پيشبرد به را انقQب و داد ادامه
شهرها ساير و تهران مشهد, تبريز, در سپس و قم در گرفتابتدا بخود ديگري رنگ نهضت, امام, به
و كـي سـّفا مـيگرفت, اوج مـردم جانبازي چه هر و كردند ياري را انقQب خود خون نثار با مردم
سـمت بـه را عـراق امـام, رژيم, فشار نتيجة در باKخره و مييافت گسترش هم رژيم خونخواري
جهشي كه است جديد سرفصلي اكرم; رسول هجرت همچون امام, هجرِت واين ترككرد, پاريس

كشانيد/ جهاني صحنة به داخل, از را انقQب و آورد وجود به
در و بود حركت و ركود و فراز و نشيب و نوسان با توأم انقQب, سال, پانزده طي كه اين پساز و
مـاه, چهار از كمتر در كه آمد پديد آن در خارقالعاده جهشي گهان, نا ميرفت, جلو به رو مجموع
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يكي را فرمايشي دولتهاي و ساخت واژگون پيدرپي را ستم كاخهاي و لرزانيد را استبداد رژيم اركان
رژيـم و شـاه آورد: بـزبان را خـود آخـر حـرف امـام, كه بود پاريس در كرد/ ساقط ديگري از پس
ملت, قاطبة طرف از سخن, اين گردد/ برقرار آن بجاي اسQمي> <جمهوري و برود بايد شاهنشاهي
امام, داد, آن به را خود رأي هم ملت و شد بازگو نفري ميليون چند تا راهپيمائيهايچندصدهزار طي
بـطور ٥٧ بـهمن ٢٢ در انـقQب; سـرانـجام, و گـرديد روبـرو بيسابقهاي استقبال با و آمد ايران به

داد/ پايان طاغوتي سالة ٢٥٠٠ رژيم به و رسيد قطعي پيروزي به اعجازآميزي

انق�ب قبال در ما وظيفة
تمام با اسQمي عدل نظام تا داريم, پيش در كه ديگري گامهاي و اولست, گام يافته انجام آنچه
رسوخ ما اجتماعي سنّتهاي و رسوم و آداب و افكار اعماق در كه طاغوتي شوم آثار و ابعادشمستقر

شود/ ريشهكن كرده
و كـرد ايـجاد مسـلمان مـلتهاي و ما ملت در زائدالوصف َشعفي و شوق انقQب, اولية پيروزي
ما كه انباشت هم روي ما قبال در را مشكQت از كوهي و برد Kبا را توقع و انتظار سطح نسبت, بهمان

ميباشيم/ آنها رفع مسئوول خود
را كار و نااميدي و بيتفاوتي روحية با و داريم نگه زنده را انقQبي روحية كه آنست وظيفه اولين
و شده انقQبيخسته تQشهاي از كه جامعهاي بر انقQبي هر از پس خودبخود كه انگاشتن, پايانيافته

است/ موفّقيّت شرط اولين اين كنيم/ مبازه بشدت مستوليميگردد, دارد, نياز آرامش به
بـخرج حوصله صبرو نكردن, عجله رفتن, پيش گامبگام و تدريج سنِّت رعايت اين, بر عQوه
از سـنجيدن, را امكـانات و اولويـتها شـدن, قـائل انـقQب رهـبر و دولت براي كافي فرصت دادن,
سعةصدر چشمپوشيدن, سازنده, انتقاد عين در فرعي, درمسائل و نصبها و عزل در خطاهايجزئي
كـردن كـنترل انـتقامگيريها, بغضها, و ُحّب عقدهها, رقابتها, تنگنظريها, كمبودها, تحمل در داشتن
از خودداري دروميكند, هم با را فاسد و صالح و بد و خوب و نابود را خشك و تر كه انقQبي خشم
امـتيازخـواهـي, بـرتريجوئي; انـحصارطلبي, فـرصتطلبي, فتنهانگـيزي, حزببازي, دستهبندي,
و همه انقQبي, اخQق و انساني منش فكري, رشد رعايِت باKخره و خواستن انقQب سهماKرث

شرطپيروزيست/ و انقQبي وظايف جزء همه

انق�ب ضد عناصر
مـيتوان را انـقQب ضـد و فـاسد عـناصر اما كَند نميتوان شِب يك را فساد ريشة است مسلم

قرار: بدين نمود شناسائي حّدي تا و دستهبندي و ارزيابي
از حـال هـر در ديدهانـد, زيان انقQب از و سود سابق وضع از كه ابرقدرتها و استعمارگران ١ـ
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به داخلي, انقQب ضد طريقعناصر از آنانبيشتر كنوني, شرائط در اما دستبردارنيستند, كارشكني
نـبايد هم كمونيست و صهيونيست امپرياليست, مسلحانة هجوم از كه اين گو زد, خواهند ضربه ما

كرد/ ايجاد محكم سّدي آنان, برابر در بايد نظامي و سياسي راههاي واز بود خاطرجمع
نـابود را انقQب بتوانند گر ا تا ميگردند فرصت پي كه سابق رژيم هواخواهاِن و سردمداران ٢ـ
براي را خود نتوانند گر ا حال كرد نخواهند دريغ بيگانگان به توسل حتي كوششي هيچ از آنان كنند/
مـانند انـقQبيون صـف در و بگـيرند بـخود انـقQبي چهرة است ممكن كنند آماده مسلحانه مبارزة
به و بيخاصيت محتوا و باطن از را انقQب نموده قبضه را قدرت مراكز تدريجا و نفوذ, آبزيركاه
از بازگردند شدهاند رانده بيرون كه دري از نتوانستهاند كه آنان و تبديلكنند سابق وضع شبيه چيزي
وارد نـيز مـا انـقQب بـر آوردنـد, مشـروطيت سر بر كه بQئي و گشت برخواهند پشتبام و پنجره

آورد/ خواهند
دم غربي دموكراسي نظام از كه آنان چه اسQمي غير ايدهئولوژي داراي انقQبي و ملي عناصر ٣ـ
كـلية خـQصه و ميگيرند بخود هم مذهبي چهرة احيانا كه چپگرايان و ماركسيستها يا و ميزنند
حالي در طلبميكنند سهماKرث ميدانند سهيم انقQب, در را خود اينها وارداتي>/ <ايسم طرفداران
همان با ملت تودة با همگام داشتهاند, تأثيري انقQب, چرخ افتادن براه در گر ا كه ميدانند خوب كه
و خود, مخصوص شعار با نه و برداشتهاند گام رهبريمذهبي, همان فرمان زير و اسQمي شعارهاي
و واضـحي فـطر اعـياد در راهپـيمائي و مـذهبي, تـظاهرات بـا و اسـQمي ايـدة و چـهره با انقQب
و نـيمهشب, تكـبير و واعظ سخن شنيدن و مساجد در اجتماعي و اربعين, و عاشورا سوگواريهاي
پQكارتهاي حمل و <vروحا فقط رهبر ,vحزبا فقط <حزب قبيل از اسQمي صرفا شعارهاي دادن

رسيد/ نتيجه به اينها, مانند و اسQمي
عوضكردن در كوشش و ديگر طرحايدهئولوژيهاي پيروزيهستيم راه نيمه در ما هنوز كه اينك
ميشود محسوب بدان خيانتي ندانسته يا دانسته بلكه انقQبنيست به خدمتي تنها نه انقQب, چهرة

شود/ داده پايان انقQبي ضد فعاليتهاي قبيل اين به اميدواريم ما و

انق�ب پاسداري
داريم: نياز سپاه نوع دو به انقQب از جهتپاسداري

گونه هر هشياري نهايِت با تا آن به وفادار و انقQب ايدهئولوژي با آشنا پاسدارانيمسلّح, ـ اول
نمايند/ سركوب را انقQب ضد عناصر توطئهي

آنستكه: ايندسته وظيفة دانش/ و تقوا سQح به مسلّح انقQب, فلسفهي از گاه آ پاسداراني ـ دوم
روشن آن, نسبتبه را مردم و انقQبآشنا رسم و راه و انگيزه با را پراكنده اقشار و ملت تودة dاو
خود عمل با و نمايند تفسير و تشريح قلم, و بيان با را انقQبي اخQق و فكري اصول سازند/ مؤمن و
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دهند/ پرورش و آموزش را مردم

حـوادث نـمايند, گـوشزد را انحراف سازند, فاش را دسيسهها و توطئهها تمام, هشياري با ثانيا
در نمايند, توجيه و تفسير شايسته بطور كند ايجاد ترديد و شك است ممكن كه را روزمره ومسائل
تأويل و انقQب ضد اخبار نشر از خوددارينكنند, خيرخواهانه و سازنده انتقادهاي از لزوم صورت
بـثمر و دهـند ُرشـد را انقQب نهال دلسوزي و درايت با خQصه و شوند/ مانع ناروا, تفسيرهاي و

بود/ نخواهد بينياز آن از انقQب هيچگاه و است Kزم هميشه براي پاسداري نوع اين و برسانند/

£ £ £

آغاز در چاپبيرونميآيد از كه حال و گرديد فراهم انقQب, سال روزهاي واپسين در مقاله اين
بـيستميليون رفـرانـدوم طي اسQمي جمهوري نظام و نهاده بجلو ديگر گامي انقQب جديد, سال
يكـي بگـوئيم تـبريك بار سه خود, ايراني خواهران و برادران به بايد ما و است يافته استقرار نفري
اين به اسQمي, جمهوري نظام برقراري و انقQب لحاظپيروزي به ديگر دو و سال, آغاز بمناسبت
همگامي و وهمبستگي كلمه وحدِت با لطفپروردگار ساية در ملتما سالجديد, ظرف در كه اميد
همة در را انقQب و كند حل ديگري از پس يكي را مشكQت انقQب, رهبر از پيروي با و اقشار همة

<vانشاءا> رساند بثمر ابعادش



٣

اينجانب/ تصّدي از پس مشكوة مجلة سرمقالة اولين -١

مشي١ خط
با همزمان و الثناء, و التحية آKف عليه موسيالرضا عليبن امام فرخندة ميQد سالگرد آستانة در
پـژوهشهاي بنياد به انتقال از �پس مشكوة مجلة شمارة نخستين حضرت, آن جهاني كنگرة دومين
در پيامي باشد/ اسQم از بنيادي پژوهشي و جهاني, پيامي و دوباره, وKدتي تا ميشد منتشر اسQمي�
و فضيلت, و فرهنگ و دين و علم قلمرو در نو پژوهشي فقاهت, و وKيت و رسالت خط استمرار

اسQمي/ انقQب اهداف پيشبرد در جهشي
است/ مسلمانان عقيدتي نهاد و ايران مركز بزرگوار, امام گفتة به قدسرضوي آستان

است/ قدس آستان تحقيقات و مطالعات مركِز و فرهنگي نهادي اسQمي, پژوهشهاي بنياد
است/ اسQم جهان متفكران آراء و افكار ناشر و بنياد, تQشگر محققان گوياي زبان مشكوة, مجلة
هـمكاري و مـتعال خـداونـد يـاري بـا كه است ايمان و علم نور و خدا نور مشكوة مجله, اين
اهـلالبـيت مشكـوة از را الهـي دانش انـوار و اسـQمي ارزشـهاي تا است آن بر گاه, آ پژوهشگران

پخشكند/ جهان نقاط دورترين تا عليهمالسQم
رونـد بـا هـماهنگ اسQمي, پژوهش شيوة در عميق انقQبي و تحول كه مينهد گام راه اين در
انقQبي است/ اسQم نوينبراي حياتي و براستيوKدتيجديد كه انقQبي آورد: اسQميپديد انقQب

دارد/ برعهده را آن رفتة ياد از ارزشهاي تذكار و تجديد و اسQمي اصيل تفكر احياي كه
به نيز, مشهد شهر است/ اسQم فرهنگي و سياسي نهضتهاي قديمي و هميشگي پايگاه خراسان,
بزرگ ادباي و حكما فقها, مجمع و محّققان, شاهد گذشته در هشتم, امام بارگاه پرتو در خود, نوبة

دارد/ خاطر به داستانها آنان درس محافل و دين و علم بزرگان سرگذشت از و است بوده
و پـژوهش از جـديدي دورة آغـازگر مشكوة مجلة و اسQمي پژوهشهاي بنياد كه بجاست پس
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٣٩ مشي خط
علمي و فرهنگي بعد در جهان, كه انتظاري امكان حّد تا و بازگردانند, را گذشته شكوه و تحقيقباشند
در كنند/ سيراب را انقQبي اسQم تشنگان لب و برآورند, دارد, اسQمي جمهوري و انقQبي ايراِن از
اساسي تحولي درون از و تكانيبدهد خود به مشكوة مجلة dاو است: Kزم هدف, اين به رسيدن راه

كند/ پيدا
هـمين بـه دهـد/ پـيام و گويد سخن خودشان زبان به ديگران با نكند, كتفا ا فارسي زبان به ثانيا
انگليسي و عربي اردو, زبانهاي به مشكوة, مجله خواستخدا, به دور, چندان نه آيندهاي در جهت,

است/ گرديده فراهم كار اين زمينة اكنون هم و شد, خواهد منتشر نيز
نـقش آمـادةايـفاي زبـاندان, پژوهشگراني و چيرهدست مترجماني با اسQمي, پژوهشهاي بنياد

است/ راه اين در خويش
كه ديگر, جاي هر در و دانشگاهها و علميه حوزههاي در ما محققان براي عذري ديگر بنابراين,

نميماند/ باقي داشتهاند, دل به را فرصت چنين حسرت و آرزو
پـيشنهادهاي و نظرات نو, آراِء ميخواهيم, كمك آنان از و ميكنيم, دراز دست آنان سوي به ما
عـلمي مـواريث از اول دست كـاوشهاي اسـQمي, مـفاهيم از ابـتكاري تفسيرهاي و برداشتها تازه,
را همه مرتبطباشد, آن گستردة ابعاد و اسQم با گونهاي به كه پژوهشارزندهاي نوع هر و گذشتگان,

ميپذيريم/ نظر وسعت با و باز, آغوش با
اسـQمي, عـلوم و فرهنگ با كه پژوهشهايي است, اسQمي پژوهشهاي مجله, اصلي مشي خط
يا آسايش و رفاه قضاوت, و دادگستري حكومت, و سياست قانون, و فقه اقتصاد, جغرافيا, و تاريخ
مسلمان, اقليتهاي يا و اسQمي كشورهاي مستضعف, و عقبمانده و بند در مسلمانان تعب و رنج
و مسلمان سياستمداران و كمان حا نادرست و درست سياستهاي و منفي و مثبت روشهاي بررسي
تفكر و فرهنگ اسQمي, انقQب و اسQم, موجوديت با رابطه در جهان, ابرقدرتهاي و مسلمان غير
ايـن مشي محدودةخط در كلي بطور مسائلي چنين باشد/ مرتبط مسلمانان سرنوشت با و اسQمي,

است/ مجله
و حوزه و جديد و قديم افكار تبادل و تQقي نقطة اسQمي, بنيادپژوهشهاي همانند مجلةمشكوة

ميرسد/ محققان نظر به ذيل در كه شرايطي با است, انديشهها آن پخش وسيلهي و دانشگاه
باشد/ روشن و كوتاه الفاظي با محكم و فشرده پرمحتوا, حتياKمكان نوشته, ١ـ

صرفا يا اسQم ابعاد با بيگانه باشد, بوده خوانندگان اكثريت براي فهم قابل و سازنده آموزنده, ٢ـ
نباشد/ صرف, ادبي مباحث مانند دارد, معدودي خوانندگان كه تخصصي

بـهره نـظرات آخـرين از و واجـد, را Kزم آمـادگي و تـخصص خـود كار زمينة در نويسنده ٣ـ
باشد/ گرفته

باشد/ نيافته انتشار ديگر جاي در قب� و باشد اول دست و بكر مقاله ٤ـ



اس�مي انق�ب و خميني امام ٤٠

گردد/ خودداري سست و بيمدرك مطالب ونقل طرح از شود, ذكر دقيقا مصادر و منابع ٥ـ
وحدتباشد, پيامآور و انقQبي اسQم و اسQمي انقQب راستاي در و بايدمكتبي, حال, هر در ٦ـ

نيفكند/ دشمني و اختQف و تفرقه سنگ و
حاوي يا و آن, از پس چشمگير پيشرفتهاي بيانگر يا انقQب, از قبل تاريك روزهاي يادآور ٧ـ
انقQبي و اقتصادي و سياسي مسائل طراحان و جانبازان و كشور محترم گرانبهايمسؤوKن خاطرات

باشد/ بوده ايران اسQمي جمهوري



٤

مشكوة/ سرمقالة دومين -١

جستجويراه١ در
نـظر مـورد هـمواره اسQم, فرهنگي و علمي نهضت آغاز از و اوليه قرون از دين, و علم رابطة

است/ بوده مسلمان محققان و دانشمندان
از عـام, مـعني به علم ومصدر منبع كه حالي در است/ الهي وحي دين, اصلي وسرچشمة منشأ
اصـلي ماية كه ودين, علم است/ بشر كاوش و ذوق و فكر تجربي, علوم يا و عقلي علوم و فلسفه
از ديگري و خدا از يكي متفاوت; نقطة دو از ظاهر به است, انساني جامعة امتيازات از و بشر, تمدن
طبعا و كرده تQقي هم با مسائل از بسياري در خود, مسير در ولي ميشوند; آغاز بشر درك و عقل

ميكنند/ اختQفپيدا يا و توافق
راه بـه و ميجوشند چشمهسار دو از آب, نهر دو مانند بشر, مادي و معنوي حيات ماية دو اين
هر تضاد, و برخورد گاهيبدون هنگام اين در ميگيرند/ قرار كانال يك دربستر تدريج به اما ميافتند/
اين در و ميرود>/ جوي يك به <آبشان اصطQح به و داده ادامه خود راه به جهت يك در هم با دو

ميشوند/ بارور يكديگر از خويش تكامل و گسترش در غالبا فرض
هر و ميشوند جدا هم از تدريج به مسير طول در بعدها يا و هم با برخورد محض به هم گاهي
شده, جدا هم از خطوط طبعا حركتميكنند/ جهتمتقابل دو در احيانا و داده ادامه خود راه به كدام
پيش قدر هر صورت اين در ميپردازند/ ونزاع جنگ به گاهي و ميگيرند, فاصله هم از آنها پيروان
صدد در و دارند عQقه خط دو هر به كه ميشوند يافت كساني احيانا ميشوند/ دورتر هم از روند
و تطبيق هم با را آنها دو, هر يا و نظر دو از يكي توجيه و تأويل با اصQحذاتالبينبرميآيند, و آشتي

سازشميدهند/
چنين ومسيح يهود دين در حتي درگذشته دين و علم سرگذشت مستمر, و دايم طور به تقريبا
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اس�مي انق�ب و خميني امام ٤٢

خود فقيهان, و محّدثان برابر در گروه دو هر و هم قبال در متلكمان, و فQسفه جبههگيري است/ بوده
هيأتقديم تقابل و مواجهه مث� كه اين كما است/ دين و علم ميان رابطهاي چنين آشكار و بارز نمونة

است/ آن از ديگري نمونة ديني آثار و نصوص با قبيل آن از علومي و
مـجاري در احـيانا و كـانال, يك در گاهي ميشوند, شروع منبع دو از دين و علم گفتيم كه اين
بحث از چه گر كه است; گفتگو و بحث خور ودر مهم ادعاي سه قرارميگيرند, روياروي و مختلف
گفتگو مورد را آنها كوتاه و گذرا طور به جاست به پس است/ بحث زيربناي اما است, خارج ما اصلي

دهيم/ قرار
از ابQغ و نزول مراحل تمام در كه است الهي وحي از ناشي دين گفت: بايد اول, مطلب به راجع
پـيامبر, بـه بـرسد تا وحي وسايط در نيست/ متصور خطا و جهل باري ذات در است/ مصون خطا
ابـQغ مـردم بـه پيامبران وسيله به نخورده, دست وحي مسلّم, اصل اين بنابر است/ شرط عصمت
حتي وحياست, ابQغ از مراتبپس در حتم طور به كند بروز آن در اختQفنظري گر پسا ميشود/
مردم تناسباستعداد به وحي لسان در اختQفتعبيري يا و شويم قايل ومنسوخ ناسخ وحي, در گر ا
مَعاِشر <نَْحُن گويند سخن فهمشان قدر به مردم با مكلّفند الهي انبياي كه اين باب از بخورد چشم به
اختQف وحي اصل در كه نميشود آن موجب هم باز ُعُقولِِهم>, قَْدِر َعلي النَّاَس نُكَلَِّم َأْن ُأمِرنَا اKٔنبياء

دهد/ رخ اشتباهي و
مـيگيرد/ نشأت بشر حّس و فكر و عقل از انواعش, و اقسام تمام با علم اما دين, به راجع اين

/٨٥ آيه اسرا, سوره -١/٦٩ آيه عنكبوت, سوره -٢

قَِلي�>١ ِاّ� الِعلِْم ِمَن ُأوِتيتُم ا مى <َو ميگويد: قرآن است/ محدود انديشهاش و حس و خطاپذير, طبعا يَقِذفُهبشر, نُوٌر <الِعلُْم قبيل: از رواياتي الهيميدانند, فيض از ناشي را علم فلسفي مكاتب از برخي چند هر
با عمدًة كه را اصل اين ُسبُلَنا>٢ لَنَهِديَنَُّهم ِفينا جاَهدوا الَّذِيَن <َو قبيل: از آيههايي و يَشاُء> َمْن قَلِْب ِفي ا3ُ

ميكند/ تأييد ميدهد وفق اشراق مشرب و افQطوني فلسفة
سهو از همواره, و است الهي وحي رديف در قدسي فيض اين ندارد اّدعا كس هيچ عينحال, در
خود اعتبار به همچنان والنَّْسياِن> ْهِو السَّ مََحلُّ <اKٕنساَن كه: سخن اين و است امان در لغزش و خطا و

ادعاست/ اين بر صادق گواهي علم, يك دانشمندان بين فراوان اختQف و تغييرنظر است/ باقي
اوقات از بسياري در دو هر قلمرو كه علتاست اين به تQقيميكنند هم با دين و علم كه اين اما
و خـدا اKخص>, معني به <الهيات در خصوصا ال¤هي, فلسفة در اصلي مسائل است/ واحد موضوع
اخQق و كماKت مرگ, از پس حيات و نفس بقاي آن, قدم و حدوث جهان, پيدايش اوست/ صفات

است/ دين و فلسفه اساسي مسائل از خانواده تنظيم و سياست حتي و نفساني
اين در دين, و علم تطابق و توافق يا اختQف, و برخورد يعني سوم مطلب امر, دو اين به توجه با

طبيعي/ و قهري است امري مسائل قبيل



٤٣ راه جستجوي در
و واقـع از دو هـر دين و علم كه اين آن, و داشت; دور نظر از نبايد باره اين در را ديگري نكتة
نـيز عـلم مـيگويد/ حـتما و بگويد را حقيقت خود قلمرو در ميخواهد دين, ميزنند/ دم حقيقت
باشد, داشته اختيار در را Kزم ابزار و نكرده خطا خويش تQش در گر ا و حقيقتاست, كشف درصدد
تـعدد و است يكـي چيز هر حقيقت و واقع چون است/ حقيقت عين يافته دست بدان آنچه قهرا

باشند/ موافق هم با دين و عقل و باشد يكي هم نتيجه بايد قاعدًة بنابراين نميپذيرد,
عقليه فقطمستقQت آن مجراي كه مQزمه> <قاعدة نام به قاعدهاياست فقه اصول و كQم علم در
نياز كه الَعْقُل/>, به َحكَم ْرُع الشَّ بِه َحكََم ُكلَّما و رُع الشَّ به َحكََم الَعْقُل به َحكََم ُكلَّما > اينتعبير: با است/
و واقعبيمعني, در واحد قلمرو در دين و علم اختQفميان حساب, اين روي دارد/ بحث و شرح به
بلكه رخدهد, نميتواند وحي در اينخطا�علياKصول� حال است/ اشتباه و خطا يك از ناشي صرفا

است/ دو هر در يا و علم در يا و است, آن از درست برداشت و وحي صحيح فهم در يا
در بـايد را آن شـرح كـه است, ديـن و علم رابطة از اجمالي و كلي تصوير يكي شد گفته آنچه

كرد/ مطالعه مربوط علمي كتابهاي
مراكز كل سطح در اينك كه است برايمسائلي حل راه استجستجوي نظر مورد اينجا در آنچه
بـنياد ميدهد/ تشكيل را علميه حوزههاي مباحث داغترين و است, مطرح اسQم, فرهنگي و علمي
خود نوبة به است; دانشگاه و حوزه و جديد و قديم افكار تQقي محل گفتيم كه اسQمي, پژوهشهاي

ميباشد/ آن حل خواهان و مشكل اين درگير
احـيانا و اخQقي و عقيدتي مسائل به گذشته در گر ا دين و علم خطوطمشترك كه اين توضيح
سرايت و علوم روزافزون بسط و گسترش با اينك داشت; اختصاص آن مشابه علوم و نجوم و هيأت
خصوص به است/ كرده دينپيدا با تQقيبسياري نقاط زندگيبشر, و اجتماع درون به علم رسوخ و
است/ گـذشته عـبادت و اخـQق و عـقيده مرز از آن قلمرو و است جامعاKطراف ديِن كه اسQم با
بـه است/ گـرفته پـا زيـر را بشـر اجتماعي و فردي معنوي, و مادي جسمي, و روحي همةنيازهاي
ابـعاد ايـن از يكـي بـه مـربوط كدام هر خاص, معني به اسQم علوم دارد, نظر بشر وجود همةابعاد
كشور و خانواده تا گرفته شخص از اجتماعيبشر, و انفرادي همةنيازهاي فقه علم تنها مختلفاست/

است/ گرفته فرا را همه بهداشت, تا عبادت از قضاوت, و حكومت سياست, تا اقتصاد از جهان, و
و است, بشر اجتماعي و فردي زندگي به مربوط آن عمدة بخش كه فقه ابواب و كتابها به نظري

است/ حقيقت اين گوياي شاهد دارد, آن در كمتري سهم خداست با انسان رابطة عمدًة كه عبادت
مطمح را اجتماعي و رواني نيازهايمتنوع اخQق علم و عقلي, نيازهاي الهي فلسفة و كQم علم

ميدهد/ قرار نظر
كـرده پـيدا مQحظه قابل جهش و تبلور ابعاد اين همة در اينك بشر علم كه است حالي در اين
و آشنا علوم اين از تا چند يا يك با خود تحصيلي تناسبرشتة به كدام هر ما تحصيلكردههاي است/
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ميباشند/ آنها مدافع قهرا
علم است/ كرده كر و كور را گوشها و چشمها اينك آن, گون گونا شعب و رشتهها با حقوق علم
كه حكومت و سياست روانشناسي, جامعهشناسي, آن, متنوع رشتههاي و متعّدد مكتبهاي با اقتصاد
زيستشناسي بهداشت, و پزشكي مينمايد/ چيزيمستقل اما است, حقوق علم از اصلرشتهاي در
را تQقي اين ميكنند/ پيدا تQقي دين با خود كار بستر در كه است علومي آن, جز و زمينشناسي و
گذشت/ آن كنار از بيتفاوت و گرفت كم دست را آن نبايد و دانست, اتفاقي و تصادفي امري نبايد
گروه اين علوم, آموزندگان و جويندگان تا است; دين حاميان و عالمان حتمي وظيفة بيشتر امر اين
و حد ما كار دهيم/ ادامه طبيعت راز به برايدستيابي خود كار به خاطر دغدغة بدون بايد ما ميگويند:
اين ميشويم/ شاد نه و داريم واهمه نه دين, با برخورد يا و موافقت يا مخالفت از نميشناسد/ مرز
اشياء حقايق به علم = <حكمت فلسفهميگفتند: تعريف در فيلسوفان قديم از كه است حرفي همان

طاقتبشر/> قدر به است
ذرهبين, همدوربين, كار وسيله و است منطبيعت كار <قلمرو ميگويد حال زبان به دانشمند يك
آسـمانها, نـامحدود و بـاز فضاي و درياها اعماق در ما است/// عيني كاوش و آزمايش آزمايشگاه,
سّد ما گاهيبراي آنها مطالعة اص� است/ نوشته چه آسماني كتابهاي در كه نداريم كار مطالعهميكنيم;

است>/ راه
هـم آن از نبايد جلوگيريكنند, علم گسترش از نبايد كه حال عين در دين عالمان و حاميان اما
خـود كـه نيست خQف كار تنها نه است, علم قلمرو كه خلقت راز مطالعة زيرا باشند/ داشته واهمه
در را خـالق بـيمنتهاي حكـمت و قدرت علم, كاينات, در نظر است/ ديني فريضه و واجب امري
است/ فرموده تضمين را حق راه ساعيان و هدايتمجاهدان و موفقيت خداوند جQميبخشد/ نظرها

طبيعت راز به يافتن دست براي علمي كوششهاي شامل اين, و ُسبُلَنا/>, لَنَْهِديَنَُّهم ِفينىا جاَهدُوا <والَِّذيَن
ميشود/ نيز

را دين با علم قهري تضاد دارد, تعهد دين از پاسداري به نسبت كه عالمي آيا است چنين كه حال
dمعمو علوم با آشنايان دو, آن ناهماهنگيميان احساس مجرد به بابتكه اين از نميداند؟ زنگخطر
كـه تجربي علوم خصوص به علم/ صحت و صداقت در نه ترديدميكنند, دين اصالت در نخست

تلقيميكنند/ قطعي را آن نتيجة
قـطعي حـقايق از يك هـيچ مـخالف باشد, نخورده دست گر ا حق, دين علياKصول كه اين با
در يـا و ديـن بـدفهمي و خـطا از نـاشي حتما گفتيم كه همانطور دهد رخ برخوردي گر ا و نيست,

است/ دو هر در يا و آن از نتيجهگيري و علم خطمشي
بـر آيا بگيريم؟ نديده را خطر و كنيم خالي بار زير از شانه كلي به آيا كرد؟ بايد چه شما نظر به
از مذبوحانه حركتي با يا و كنيم بسنده علم تخطئة به و كنيم عمل عوامانه اسQمي اصول همة خQف



٤٥ راه جستجوي در
دين توجيه و تأويل دستبه است بوده معمول دراز سالهاي كه چنان آيا آنجلوگيريكنيم؟ پيشرفت
اجتهادي مباحث و ضروري و قطعي مباحث ميان باشيم: واقعبين كه اين يا بزنيم؟ دو هر يا علم يا
تـفاوت ديگر طرف از علوم قطعي غير فرضيات و قطعي مسائل بين همچنين و طرف يك از دين

شويم/ قايل
همواره يا دارد وجود دين و علم قطعي و ضروري مسائل ميان برخوردي آيا كنيم مQحظه دقيقا
قطعي غير ديگر طرف و قطعي طرف يك يا و طرفين در قطعي غير مسألة دو ميان برخوردي چنين
اين و است, باز راه دين, و علم قطعي غير مسائل در نظر تجديد براي صورت اين در ميآيد؟ پيش
كنند نظر تجديد خود برداشت و اجتهاد در كه دين و علم متخصصان به است ناهماهنگيهشداري
و عميقتر نظري با را ديني متون و كنند استقبال برخوردها اين از ديني علوم متخصصان بخصوص
خصوصا علوم راهگشايي و تحليلها و تجزيه از و دهند قرار بررسي مورد موجود واقعيات بر منطبق

ببرند/ بهره ديني مسائل كردن عرضه نحوة و دستهبندي در
آن, به متعهد و دين اصول و مباني از گاه آ مختلف علوم در دانشمنداني هدف اين به رسيدن در
دانشمندان و علما همياريساير با و آنان همكاري با تا است Kزم كيمياست� وجودشان متأسفانه �كه
مـيان از را مـوجود بـنبستهاي تـوجيهي, نظرات و ابتكاري تحقيقات سلسله يك با و دين, و علم
مـغتنم را سـنت و قـرآن جـاويدان و جـامع و عـميق مـفاهيم از تازه فرصتبرداشتهاي و برداريم;
دانش گون گونا انگيزههاي با كه علم طرفداران از برخي تكتازي و طغيان از حال عين در شماريم/
سِر رشته اين و نميشود ختم همينجا سخن اين بكاهيم/ ميدهند قرار دين با ستيزه وسيلة را خود

دارد/// دراز
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انق�باس�مي پژوهشاس�ميپابپاي دانشو

از كـارها هـمة كه است آن جامعه يك در صحيح انقQب گفت بايد راستين انقQب تعريف در
هـمة معيار و محور كه گونهاي به كند, پيدا تحول انقQب اهداِف راستاي در بنيادي طور به و ريشه

باشد/ انقQب واقعي انگيزة و اصلي نقطة همان امور
وپژوهشي, خدماتي رفاهي, قانونگذاري, سياسي صنعتي, علمي, جمعي, و تQشفردي هر در
گـرفته صـورت آن خاطر به انقQب كه باشد چيزي به رسيدن كلّي, الگوي و اصلي مقياِس و ميزان
تباينها, و تعاونها قها, تفرُّ و عها تجمُّ كنديها, و تنديها سكونها, و حركتها قعودها, و قيامها همة است/
به انقQبي رونِد اين از ما اينك و رود, پيش انقQب مخروط رأِس و اوج نقطة به وصول جهِت در

ميكنيم/ تعبير محوري> <انقQب

محوري: انق�ب بزرِگ فائدة
يك مـتوجه نـيروها همة كه اين به نظر انقQب, راستاي در نيروهاست تجمع و هماهنگي ,dاو
و تعادل پراكنده, نيروها ميان خود به خود تبديلميشود, جمعي به فردي تQشهاي قهرا است نقطه
از را نمازگزار ميليونها كه است قبله جهِت منزلة به انقQب اصلي نقطة زيرا ميآيد, وجود به تناسق
گـرد همواره كه است ساعت عقربه مانند يا و ميسازد متوجه نقطه يك به قهرا جهان, گوشة چهار
و تكروي ديگر و تQشميكنند/ هدف يك براي همه انقQبي, جامعة يك در ميچرخد/ محور يك
كارشكني, رقابت, همچشمي, نزاع, و جنگ تضاد, و برخورد پس ندارد, وجود آن در خودخواهي
انضباِط و قهري نظِم يك آنها جاي به و بيمعناست/ آن در تشتُّت, و تفرقه ديگر عوامِل و رياكاري
درآيد, اهتزاز به مرتفعي قلّة در پيروزي پرچِم باشد قرار گر ا فيالمثل ميآيد, پديد جامعه در جبري
باشد كه نام به و كسي چه دست به كه اين ديگر شود, بلند نقطه آن در پرچم تا تQشميكنند همه

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٤٧ اس�مي انق�ب پابپاي اس�مي پژوهش و دانش
مـدال و مـقام و جايزه بنِد در و شهرت, و آوازه و نام طالب كسي انقQبي جامعة در نيست/ مطرح

سينه/ بر نه است سينه درون در هست, مدالي گر ا و نميباشد/ افتخار
كارهاي از نيز و لَِعب� و �لَْهو قرآن گفتة به و ثمر بي كارهاي از را جامعه هدف, روي تمركز ثانيا,
و ميكند, پيدا را خود واقعي معناي كارها همة و ميدارد/ باز تصنعي و تكلفي و تشريفاتي و صوري
گـام كـمال بـه رو هـمواره جـامعه و مـيگيرد, صـورت كـمل ا وجه به و احسن نحو به كارها قهرا

ميدارد/ بر
بـي كـاري, كم و كاري بي كاري, دوباره كاري, ندانم تفريط, و افراط و تبذير, و اسراف از ثالثا,
اقـتصادي گـون گـونا امـراض از نتيجه در و افراد, ماندن كار بي و امكانات و نيروها ماندن مصرف
طـور به كارها و ميگردد/ برخوردار انساني نيروي و سالم, اقتصادي از جامعه و ميكند, جلوگيري

ميرسد/ نتيجه به كمترينهزينه, با و طرق اقرب از و ساده و سهل
نـفس سـQمت و روحـي تعالي و اخQقي صQحيت و كفايت از جامعهاي چنين است, بديهي
جـهِش چـنين جامعه تا و بود, خواهد مصون نيز اجتماعي و روحي گوِن گونا امراض از و بهرهمند

بود/ نخواهد انقQبي جامعة باشد نداشته روحي
انقQب بدانيم كه است كافي قدر همين است, كم شود گفته چه هر محوري> <انقQب ثمراِت در
گر ا حتّي ميگذارد اثر وپژوهش, دانش سياست, اخQق, اقتصاد, از اعم خود فرزنداِن شؤون همه در
افراد, معاشرِت و رفتن راه ساختن, خانه لباسپوشيدن, خوردن, غذا در روزمره: زندگي در بگوييم
معناي گرفتهاند قرار انقQبي جاذبة در عمر كشاكِش در كه كساني تنها نگفتهايم/ گزافي سخن دارد, اثر
كه است عشق خود بلكه نه است, عشق مانند محوري> <انقQب دركميكنند/ درست را حرف اين
وجوِد خود از او ميدهد/ قرار وي تحتالشعاع و معشوقميكشد سمت به شؤون كليه در را عاشق
است عشـقي واقـعي, انـقQِب آري است/ مـحو مـعشوق وجـوِد در او هستي بلكه ندارد, مستقلي

ميكند/ فدا او وصال راه در و لبريز معشوق از و تهي خود از را عاشق كه توفنده و جانسوز

£ £ £

است گرفته صورت الهي انبياي وسيلة به تاريخ طول در جهان انقQبهاي عميقترين حتم, طور به
هدف يك داراي همه اما است/ آورده وجود به بنيادين و انقQبيريشهدار خود حريم در پيغمبري هر
اين ورِق زّرينترين اسQم و است, يافته ادامه خاتم تا آدم از زنجيروار كه بودهاند مشخص و واحد
جـامعترين و كـاملترين است, طـومار اين خِط درشتترين و لوحه اين نقش برجستهترين و َوالّذيدفتر, نُـوحا بِه َوّصيى ما يِن الذِّ ِمَن لَكُم <َشَرَع است/ گردآورده خود در را همه مزاياي است, همةاديان
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عقيده, اصQح آن, اركان و اصول كه است شريعتي و دين از فراگيرتر انقQب كدام ٕاليَك///>١ َأوَحينىا
اوست/ جسم و دل, عقل, يعني آدمي وجود اركان همة آن قلمرو و انسان, عمل و اخQق,

و كند زندگي او براي و بداند خدا از را خود بشر تا خداست اديان, همة و اسQم در اصلي َوهدِف تي َصلوى ِانَّ <ُقل باشد/ خدا براي همه سكونش و حركت عملش, و عبادت مماتش, و حيات َحوَلبميرد/ � َراِجُعوَن, ٕالَيِْه َوٕانَّا ٕانَّا3 ا3, ٕا� الىَه � جملههايتوحيدي: الِميَن>٢/ العى ربَّ اتي3 َممى و َمْحياَي َو نُُسِكي
در ,vفيسبيلا اله, َوْجه ,vا ٕالي قربًة قُربت, نيّت, اخQص, شايعتوحيدي: مفاهيم و ِبا3, ٕا�َّ ةَ ُقوَّ َو�
باشد, �vا سبيل �في بايد هجرت و جهاد بردارد/ در را حقيقت همين همه اسQمي فرهنِگ قلمرو

بالنّيّاِت/> اKْٔعماُل <ٕانَّما است نيّت حسب بر هم كار ارزش
به كامل التزام آن معناي و است, فرد بودن انقQبي شاخِص كه است تعهد همان انقQبمحوري,
را چيز همه الهي, متعهد انسان پس, خداست انقQبالهي, اصلي هدف گر ا و است/ انقQب اهداف
خـدا ارادة در ارادهاش و مـيرساند <vفـيا <فـناي مـقام بـه را خــود و مــيكند, خــدا راه فــداي

ميگردد/ ذوب
پرورش خود دامن در را شخصيتها فداكارترين اسQم, باKخص و الهي, اديان تاريخ, شهادت به
بشر آيندة تاريخ اسوة و الگو و آفريدهاند, را جانبازي حماسههاي شورانگيزترين كه كساني دادهاند,

گرديدهاند/
خط و رهبري شيوة كنون, تا آغاز از انقQب سرگذشت است, اسQمي ما انقQب كه نيست شك
انـقQب, دشـمنان مـاهيِت انقQب, از پس و پيش حوادِث و تحوKت انقQب, انصار و ياران مشي
اسـQمي گـواه همه گروهي/// رسانههاي و تبليغات سخنرانيها, آن, از ناشي قوانيِن و اساسي قانون
بگيرد/ نشأت اسQم از تحوKت, و تحويل و انفعاKت و همةفعل بايد بنابراين, است/ انقQب بودن
زراعت, و تـجارت سـپاه, و ارتش قـانون, و مـجلس قـضاوت, و دادگستري سياست, و حكومت
محراب حوزه, و دانشگاه كارفرمايي, و كارگري وصنعت, كارخانه سرمايه, و كار پرورش, و آموزش
اسQمي �مملكِت امام: حضرت قول به و بزند/ دور اسQم محور بر و باشد اسQمي بايد همه منبر و

باشد�/ اسQمي بايد چيزش همه
مـحدودة از عـجالًة و است گانهاي جدا بحثهاي موضوع ابعاد, اين از يك هر شدِن اسQمي راه
روند كه است آن در ما اصلي بحث است/ خارج نفر دو يا يك تخصص و قدرت از بلكه و بحثما,
از بُـعد ايـن گـر ا و مـيگذارد اثري نوع چه اسQمي پژوهشهاي و دانش قلمرو در اسQمي انقQب

بود/ خواهد چه اسQمي علوم سرنوشت رود, پيش خود راه در انقQب
و طـرق اقـرب از و مـيكند خود واقعي هدف متوجه و معنادار را كارها راستين انقQب گفتيم:
چطور اسQمي پژوهش و دانش در مزيَّت اين ببينيم حال ميرساند/ نتيجه بهترين به مؤونه كمترين



٤٩ اس�مي انق�ب پابپاي اس�مي پژوهش و دانش
شود/ پياده بايد

و سرگرداني نوع يك گرفتار اسQمي علوم ناخواسته, و زمان مرور به كه نيست انكار جاي ظاهرا
برابر در و كميميرسند نتيجة به وقتبسيار َصرف با كه گرديدهاند, خود واقعي هدِف با ناهماهنگي
انقQببايد گرفتهاند/ كهنگي رنِگ كلي طور به و مينمايد, ناتوان و ضعيف علميعصر, پيشرفتهاي
گفته قب� كه <انقQبمحوري> مزاياي همة از تا هدايتكند خود واقعي اهداف سمِت به را علوم اين

نمونه: چند اينك و گردند/ بهرهمند شد
را ديگران سخِن و بنويسد و صحبتكند خوب انسان, كه است آن براي كلّي طور ادبيبه علوم
درست و فـصيح نتوانـيم ولي بخوانيم بيان و معاني و صرف و نحو سالها گر ا حال, بفهمد; خوب
دليل اين بفهميم, را فصحا و شعرا كQم و اشعار و حديث و قرآن رموِز و بنويسيم و بگوييم سخن
در كـار عـيب بـدانـيم ما كه باشد اين بايد انقQب هنِر نرسيدهاند/ خود هدف به علوم اين كه است
چه بايد ما و كمخاصيّتشدهاند يا بيخاصيّت و افتاده دور خود هدف از دانشها اين چرا و كجاست,
از را مـطلوب نـتيجة كـمتر هـزينة و وقت َصـرِف با تا بازآوريم/ جوي به را رفته آب اين كه بكنيم

آوريم/ چنگ به علوم اين آموزِش
حـل را عقلي و علمي مشكQِت درست, تفكّر با انسان كه است آن فلسفه و منطق غرضاز
و فلسفي مشكQت برابر در اما بخوانيم فلسفه و منطق سالها گر ا حال, نظريبرسد, حقايِق به و كند,
به ما علم كه اعترافكنيم بايد باشيم ناتوان الحاديعصر, ومكتبهاي علمي سفسطههاي و وسوسهها
به و ماست/ دوش بر سنگين باري خود بلكه است, برنداشته ما دوش از باري و نرسيده خود نتيجة
پيچ كوچههاي در را ما فلسفي بغرنج مباحِث و اصطQحات اKٔكبَر> هوالِحجاُب <الِعلُم عارفان: قول

نميبريم/ جايي به راه و است, كرده سرگردان انديشةپيشينيان پيچ در
را علم اين تنها اگر, حال است آن از شبهه دفع و اسQمي عقايد در بصيرت ك م علم هدفاز
ما زمان براي Kاقل كنيم, محدود معتزله و اشاعره نزاع و جنگ و گذشته قرون مباحِث چهارچوب در
وسفسطههاي علمي فرضيّههاي و فلسفي مكاتِب از ناشي شبهاتفراوان دفع از و بود, نخواهد مفيد

بود/ خواهيم عاجز خاورشناسان
حـوادث بتوانـيم تا است اجتهاد و احكام صحيح استنباط قدرِت اصول و فقه علم از منظور
مسلمانان و استخراجكنيم, كلّي ضوابط از را اصطQح<مسائلمُْستَحدثَه> به و منصوص غير و روزمره
از بـرخـاسته و زمـان, روح از ناشي مشكQِت انبوه برابر در سردرگمي و بQتكليفي و حيرت از را

دهيم/ نجات جهان, سياسي و اجتماعي و صنعتي و علمي تحوKت
مردم نيازهاي ضروريترين به علم, دو اين بغرنج مسائل در سير دراز ساليان از پس گر ا حال,
جامعه متن در و بازار در نتوانيم را فقه بزرگ, اساتيِد از يكي قول به يا و بدهيم صريح پاسخ نتوانيم

ماندهايم/ دور هدف از كه بپذيريم بايد كنيم, پياده
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خصوص در �و امام و رسول و خدا سخِن با آشناييمستقيم تفسير و حديث علم غرضاز
است/ ديـن واقـعي اهـداف سـوي بـه هدايت باKخره و نيز� ضعيف از صحيح تشخيص حديث,
و مسـافت تـبعيد عـلم, دو ايـن آموزش در حديث و قرآن از احنبي و اجنبي مسائل در سرگرداني
اسQمي علوم ساير و اصول و فقه يا و حديث و قرآن قلمرو در كه كساني و است/ هدف از انحراف

كمنيستند/ حيرتاند و سرگرداني اين دچار
به سرگذشتپيشينيان, درسِت مطالعة است, آينده براي گذشته از عبرت تاريخ علم از هدف
دانسـتِن و حـوادث, معلوKِت و علل پيگيري با جز هدف اين است/ آيندگان راهگشاي حتم طور
و آنها رابطة و پيوند به توّجه بدون منقوKت, كِم ترا و انباشتن هم روي نميآيد/ بدست تاريخ فلسفة
غالبا بلكه نميرساند, هدف اين به را انسان تنها نه حاصلميگردد, آنها نقِل از كه منفي و نتايجمثبت
گمراهكننده و بيهدف و بيثمر تاريخي اينقبيلنوشتههاي از مسلمانان ما سهم و دارد معكوس تأثير

مييابد/ انتشار نيز اكنون هم و نيست كم
فكري روال و اخQقي و سياسي زندگِي تحليل و تجزيه سياسيبدون و علمي رجال ترجمة
قـرن چند زدِن درجا يا و عقبگرد يا و پيشرفت در كه تأثيري و ايشان عملي مشِي خِط و علمي و
نيم از بيش كه رجالي بسيارند چه انقQبنيست, با هماهنگ وجه هيچ به اسQميداشتهاند, جامعهي
چـند به آنان, تراجم در امّا داشتهاند تأثير شهر, يك و ناحيه يك يا مملكت يك سرنوشت در قرن,
و سياسي شخصيِت و است, شده كتفا ا آن امثال و صدراعظم المنقول, و جامعالمعقول عQمه, عنواِن
اين نظر به است/ گرفته قرار آنان اجتماعي نفوذ يا تقوا و علمي شهرِت تحتالشعاع آنان اجتماعي
كسان شخصيت تحريف است, افراد شخصيت تحريف منزلة به نويسي حال شرح گونه اين جانب
صريحا بايد <انقQبمحوري> نابخشودني/ است ُجرمي رسول سنِت و خدا كتاب تحريف همچون

نمايد/ روشن را تاريخي شدة تحريف قبيلشخصيتهاي اين تكليف قاطع طور به و
و َسـنَد آنـان زنـدگي تـدريجا, و بـودهانـد مقتدا و ُاسوه گاه, ناآ مسلمان هزاران براي كه كساني
<ُسـنَِّت جـاي بـه آنان َسيِّئه> ُسنَّت <و است گرفته قرار ايشان اخQف سرمشِق و ديگران مُستمِسك
چـهرة است/ داشـته نگـه جان بي و مرده سكوت, و ركود حاِل در را اسQمي جامعة اسQم َحَسنة>

ندهد/ قرار معيار را آنان شيوة كسي آينده در تا گردد روشن بايد طبقه اين واقعي
و اخQقي و سياسي جنبانحركتهاي سلسله خود �كه هدي ائمة و كرم ا رسول سيرة نوشتن
اوKد عدد و وفات و تولد روز و سال ذكر به صرفا و بوده شايع قرنها كه گونهاي به بودهاند� اجتماعي
كارهاي و معجزات نقِل به تنها يا ميشده بسنده كنيه و لقب و خاتم نقِش و عمر, مدت و ازواج و
و ميكردهاند, كتفا ا بزرگواران آن عبادت و ورع زهد, وارستگي, از نيمرخي ارائة به يا و خارقالعاده
و طـاغوتها بـا و خود, عصر اجتماعي سياسي فكري, عقيدتي, انحرافات با مبارزه در را آنان نقِش
پيشوايان زندگي كردن پاره تكه و تقطيع و تحريف منزلة به نيز آن گرفتهاند, ناديده روزگار, جبّاران
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أسوهانـد, وجودي مشخصات و ابعاد همة با آنان است/ ِبَبعٍض> نكفُُر َو ِبَبعٍض <نؤُمن قبيل از و است,
اكرم رسول بياعتنايي و عبادت و زهد دربارة فيالمثل, نميپذيرد/ تبعيض و تفكيك آنان شخصيِت
دوران تـمام كـرم ا رسـول كـه ايـن از زدن دم بدوِن دادن, سخن داد دنيا, زيوِر و زور cdefgبه علي و
جهاد و ميدانهايجنگ در شريفش عمر از سال ده حدود جمله, از و گرديده مبارزه صرف رسالتش
آن سيرة عنواِن را او خونين جهاد از بُعد همين شدهاند ناچار سيرهنويسان, كه جايي تا است/ گذشته

بنامند/ ـ جنگ ميدان يا جنگ معناي به مَغزيى جمع ـ مَغازي را آن و دهند, قرار الهي مرد بزرگ
در گـرانـبارش عمر سالگي, ٦٠ از پس تا نوجواني دوران از خودش قول به كه cdefgرا علي يا و
كـانوِن و شبزنـدهدار, و گوشهگـير و دنيا تاِرك صرفا فردي گذشته, خدا دشمناِن با نبرد ميدانهاي
بـر كـه ايـن بدون ستودن, را وي زوربازوي و شجاعت و دKوري صرفا يا كردن, معرفي معجزات
جز به امام, و پيغمبر براي سيرهنويسي نوع اين كنند, تأكيد جنگها و دKوريها آن از او واKي هدف
حالي در باشد؟ داشته ميتواند مفهومي و معنا چه آنان, سنت قبول در تبعيض و تحريفشخصيت,
بـينظير و خارقالعاده درجه همان به و ندارد, او معجزات از كمي cdefgدسِت علي سياسي سيرة كه
همة الهامبخش قيامت تا او سيرة اما نيست, تقليد و پيروي قابِل او معجزات كه تفاوت اين با است/

است/ اسQمي غير و اسQمي جامعة سياسي و روحاني رهبران و زعما و زمامداران
دعا و ذكر از و امامان, خاتِم نقِش و فرزندان ناِم و كُنيه و لقب از حتّي درستكار, سيرهنويِس آري
حـركِت و سـياسي تـحليل آنان, قبور زيارت و مصيبت, بر گرية ثواِب از و روزمره, نماز تعقيب و
كه زندگيپيشوايان, در برجسته نكاِت قبيل اين است بسيار چه و ميآورد/ انقQبيبيرون و اصQحي
اسQمي انقQب فرزنداِن كه است آن انتظار در و است نهفته كتابها دِل در مهر به سر گنجي مانند هنوز
دست از جـهان مسـتضعفان نـجات خـاطِر بـه و كـنند, اسـتخراج را گنجها آن و بروند سراغش به
كنند/ نثار را گوهرها آن مسلمان, پراكندة و خوابيده جامعة بيداري راه در و غرب, و شرق مستكبراِن
اما است, داشته عهده به عمدهاي نقش اسQم در و است, بشر عادي زندگي ادبجزء و شعر
شـعر دربـارة كـه چـنان است مبالغه و دروغ و فاسد نوعا ادبي نوشتههاي و سرودهها عمدة بخش
تملقآميز يا و عاشقانه شعِر هزاران ميتوان اسQمي انقQب شرايِط در آيا كَذبُها� َا �َاشعَُرهىا گفتهاند:
تقليد آن از يا و داد, رواج فارسي زبان و ملي ادب پشتوانة عنوان به و كرد نشخوار را گذشته قرون
گذشته, چون آينده در اسQمي پهنايفرهنگ در و فارسي ادِب عرصة در دهند اجازه هم باز و كرد,
عرض تفاوت, بي و قلندر يا و بلهوس بدزبان, شهوتران, متملّق, چاپلوس, نويسندة و شاعر صدها

كنند؟ وجود
شـعر نـميتوانـم گذشته مانند امروز <من گفت: اسQم از پس جاهليّت معروف شعراي از يكي

است/> زده قيد من زبان به اسQم زيرا بگويم
ماKمال و راستين, اسQم عالي فمفاهيم معرِّ و بايدحاوي حتما ادبي تعهد و اسQمي ادب و شعر
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باشد/ اخQقي تعهد و مال, و جان ايثاِر و نثار از و خدا, به عشِق از
شعاع در بايد حتم طور به دائرةالمعارفنويسي, مهمتر همه از و تصنيفمقالهنويسي تأليفو
بـزرگ, كشـورهاي در گيرد/ صورت انقQب, مفاهيم و مباني و اصول بر تأكيد با و اسQمي انقQب
سـرمايهداري فكـر بـا كـمونيستي, رژيـم در آنـهاست/ ايـدهئولوژي نـمودار و آيـنه دائرةالمـعارف
و بررسي سوسياليستي ديد از را تاريخ سراسر و فنون و علوم همة بلكه نمينويسند, دائرةالمعارف

تحليلميكنند/ و تجزيه
فرازهايي و دانشمندان, از بيهدف و رمق بي حال شرح به دائرةالمعارف نوشتِن در گر ا امروز ما
مغشوش يا مرده و وپوسيده كُهنه افكاِر و كنيم, كتفا ا سياسي و اجتماعي تحليِل تاريخبدون خشكاز
انـقQب بـراي تـازهاي كـار گـردآوريم بـزرگتر كـتابهاي در كوچك كتابهاي از دوباره را مشكوك و

كردهايم/ حفظ ديگر قرن چند تا را ديرين َاَسفباِر و افسانهاي وضع بلكه نكردهايم,
همة و گردد رعايت نكته اين است تهيه دست در اينك كه دائرةالمعارفها تدوين در است اميد

شود/ برآورده موفقيت با داريم, بزرگ كار اين به كه اميدهايي اين
مـيگردد/ درمـان بي درد دچار گاهي كه است جاري پژوهشهاي از ديگر يكي متون تصحيح
آن, كاربرد اندازة و ارزش و قديمي يكمتن محتواي گرفتِن نظر در بدون پركار و خوشنيّت كساني
و تـصحيح كـمرشكن, هزينة و فراوان رنِج با را آن مرده, و متروك واژة چند احياي خاطر به صرفا
كارهاي از اينقبيل در كه حالي در اضافهميكنند/ بيثمر, و گران بارهاي حقيقتباريبر در و منتشر,
هدفدار, انقQباسQمي, با هماهنگ, نيز را آن و شود, بايدتجديدنظر هم, ادبي و فرهنگي و علمي
پـديد كتابها از سري اين انتشار در تحولي و تعادلي Kاقل و سازند, راه� سّد نه �و راهگشا و معنا با
فائدة خاطر به گردد صرف پژوهشهايمفيدتري در ميتواند كه هزينهها و عمرها همه اين تا آورند,

نرود/ هدر زياد, خسارت احيانا و كم
بـا و مـعنادار بيپيرايـه, صريح, بايد انقQب, پرتو در اسQمي پژوهش و دانش كه اين خQصه
از لبريز برعكس, و مكررات, تكرار و پرگويي اصطQحپردازي, علمي, خودنمايي از دور هدف,

روزي/// چنين اميد به باشد/ الهي واKي ارزشهاي به عشق از سرشار و اسQمي, منِش و بينش



٦

انق�باس�مي ايّاما  ياد به

به تا ميشود شروع اسQمي, پژوهشهاي بنياد نشريّه مشكوة: مجلّة جديد دورة نو, سال آغاز با
دهد/ ادامه قبل سال مانند را خود راه متعال خداوند ياري

سـالگرد با همزمان و اسQمي انقQب سال نهمين طليعة مقارن ميمون, طالع اين كه اين به نظر
شـايسته است, اسQم جهان و ايران آسمان در حاضر قرن حيرتانگيز و درخشان ستارة اين طلوع
زمينههاياميدبخشي و آن, از حاصل ثمراِت و انقQب گذشتة بر مروري با را مجله جديد دورة است
عبادتي خود كه ,<vايّاما> تذكار با را خود كار تا كنيم, آغاز ميخورد, چشم به انقQب, آينده در كه
شـروع است, آيـنده, راه روشـنگِر و الهـامبخش حـال عـين در و است اسQمي وظيفهاي و بزرگ

باشيم/ كرده
و شـيرين روزهـاي بد, روزهاي و نيك روزهاي روزها: و ماهها و سالها از است تركيبي زمان,
و سوانح و حوادث اين ندارند/ نيكوبد و شيرين و تلخ يكسانند, روزها واقع, در امّا, تلخ/ روزهاي
را روزها كه ناكامند, و ناروا يا كامروا و لذتبخش و بدند, يا نيك كه است vايّاما خطرات و خاطرات

شيرينميكنند/ و تلخ و ناميمون و ميمون

قرآن در ايّاما8

/٥ . ابراهيم -١
بأَيّاِما3>١ كِّْرُهْم ذَ َو ِالَيالنُّور الظُّلُماِت ِمَن َقْوَمَك َأخْرْج أْن ///>cdefg حضرتابراهيم به قرآن توصية به بنا
ظلمات از رهايي باعث كه آورد خاطر به همواره را گذشته سرنوشتساز و تاريخي و بزرگ ايّام بايد

است/ نور و روشني سوي به

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



اس�مي انق�ب و خميني امام ٥٤

/١٤ . جاثيه -١/١٤٠ . عمران آل -٢

روزهـاي انـتظار در بـايد أيّـاَما3>١ يَـْرُجوَن � لِلَّذيَْن يَغْفُِروا آَمنُوا لِلَّذيَن <ُقْل شريفة آية مصداق به
ايـن بايد باز و داريم/ نگه روشن دل در را آينده به اميد نوِر همواره و بريم, سر به آينده اميدبخش
و اقوام بين در نيكوبد سرنوشت و تلخوشيرين روزهاي كه بسپاريم خاطر به را خدا نُداِولُهاسنّتKيتغيَّر أ�يّاُم تِلَْك <و ديد خواهد را ميمون و ناميمون روزهاي ملتي و قوم هر و است/ گردش در ملل,
و است/ گردش در مردم بين در عدالت و حق اساس بر و نسبت به بدبختي و خوشبختي بَيَْنالنّاِس>٢
اين و خوشبختباشند/ همواره خوشبخت, مردم و بدبخت, همواره بدبخت, مردِم كه نيست چنين
و تـحّولي مردم, در تا و ميكنند, بد يا نيك را خود روزگار خود كوشش و سعي با كه هستند مـامردم يُـغَيِّروا َحـتّي ِبـَقْوٍم مـا يُغَيُِّر � ا3 <ٕانَّ نميدهد تغيير را آنان سرنوشت خداوند نشود, پيدا تحركّي

/١١ . رعد -٣/٥٣ . انفال -٤

ِبأنُْفِسِهم>٤/ ما يُغَيِّروا َحتّي قْوٍم عَليى أنَْعَمهاى ِنْعَمًة ُمغَيِّرا يَُك لَْم ا3 ِبأنَّ <ذىالَِك ِبأَنُْفِسِهْم>٣
پـي ايـام آن خصوصيّت و چگونگي به انسان كه است آن ,<vايّاما> تذكار صحيح معناي ظاهرا
تحليل و تجزيه فكر به و بپردازد, آنها خطرات و ثمرات ارزيابي و حوادث علل از جستجو به و ببرد,
تكـرار از احـتراز نـيز و آنـها, سـپاسگزاري و شـيرين حـوادث از اسـتفاده درصدد نتيجًة و گذشته
آن تذكار و نميگردد عايد سودي گذشته, ايّام يادآوري از نكند, چنين تا و باشد/ گوار نا پيشامدهاي

است/ تاريخ از گرفتن عبرت معناي همان اين و نميرساند/ نور به ظلمات از را او ايام

قرآن در ايام ارزيابي معيار
بـزرگترين از ١٣٥٨ آغـاز و ١٣٥٧ سال پايان روزهاي اسQم, امِت و ما ملت تاريخ در مسلما,
اسQم صدر روزگار از پس كه امّتاست, اين و ملت اين سرنوشتساز و ودرخشان نوراني روزهاي

است/ نظير كم يا ندارد, نظير
انقQبعظيم, اين دستاوردهاي به گذرا مروري با و عجله با كه برآنيم فرصتكوتاه, اين در حال,

شويم؟ يادآور را انقQب بُعِد كدام و كنيم, آغاز كجا از را سخن بايد شما, نظر به افكنيم/ نظر
قـرآن ميگيريم/ الهام قرآن از انقQب, ثمرات يادآوري كيفيت در يعني هم, خصوص اين در ما
در است شده متذكر اقوام ساير هم و مسلمان مردم به بزرگ پيامبران زبان از را خويش نعمتهاي قُـلُوِبكُْمبارها بَـيَْن َف َفـالَّ َأْعـداًء كُنْتُْم ٕاذْ عَلَيْكُْم ِنْعمَتا3 كُُروا <َواذْ ميگويد: چنين مسلمانان به خطاب آياتي

/١٠٣ . عمران آل -٥
به تَْهتَُدوَن>٥ لَعَلَّكُْم آياِتِه لَكُْم يُبيُِّنا3َ لَِك كَذى ا ِمنْهى كُْم َفاَنَْقَذ ِمَنالنَّاِر حُفَْرٍة َشفا عَلىي كُنْتُْم و ٕاخْوانا ِبِنْعَمِتِه َفاَْصبَْحتُْم
شـما بين در خداوند پس بوديد, يكديگر دشمن كه هنگام آن شما بر را خدا نعمت بياوريد خاطر
لبپرتگاهي بر شما كه آوريد ياد به را هنگامي كرد/ برادر خود كََرم به را شما و دوستيبرقرار و الفت



٥٥ اس�مي انق�ب ايّاما$ ياد به
ميكند بيان شما براي را خود آيات چنين اين خداوند, داد/ نجات آن از را شما خدا و بوديد آتش از

شويد/ هدايت شايد

/٢٣١ . بقره -١/٢٦ . انفال -٢

كتاب شما بر كه اين و خدا نعمت [لِْحكَْمِة١///> َو الِْكتَاِب ِمَن عَلَيْكُْم اَنَْزَل ا مى َو عَلَيْكُْم ا3ِ ِنْعَمَت كُُروا <َو[ذْ
بياوريد/ خاطر به كرد نازل را حكمت َرَزَقكُْمو و بِنَْصِرِه كُْم َأيََّد َو يكُْم َفأوى النّىاُس َيَتَخطََّفكُُم أْن اُفوَن تَخى ِفياْ�َْٔرِض ُمْستَْضَعُفوَن قَليٌل اَنْتُْم ذْ ِا كُُروا <َو[ذْ

بوديد, مستضعف زمين در و اندك شما كه را هنگامي بياوريد خاطر به تَْشكُُروَن>٢ لَعَلَّكُْم الطَِّيبىاِت ِمَن
و كمككرد خود ياري و نصرت با و داد پناه را شما خداوند پس بربايند, را شما مردم كه ميترسيديد

بگزاريد/ را نعمتها اين سپاس شايد فرمود, ارزاني شما به حQل و طيّب روزيهاي از

/٩ . احزاب -٣/١١ . مائده -٤

اي ا///>٣ تََرْوهى لَْم ُجنُودا َو ِريحا عَلَيِْهْم َفأْرَسلْنىا ُجنُوٌد جاَءتْكُْم ِاذْ عَلَيْكُْم ِنْعَمَةا3ِ كُُروا [ذْ آَمنُوا ايُّهاالَّذيَن <يىا
�بـا مـا و آمـدند شما سراغ به لشكرهايي كه هنگامي شما بر را خدا نعمت آوريد خاطر به مؤمنان!

فرستاديم/ نميديديد را آنان شما كه لشكرياني و بادي غيبي� امدادهاي
اي َعـنْكُْم>٤ اَيْديَُهم َفَكفَّ أيِْديَُهْم ٕالَيْكُْم َيْبُسطُوا ْن اَ َقْوٌم ِاذَْهمَّ عَلَيْكُْم ِنْعَمَتا3ِ كُُرْوا اذْ آَمنُوا ايُّهاالَّذيَن <يىا
دستدرازي شما به تا گماشتند همت قومي كه هنگامي شما بر را خدا نعمت آوريد خاطر به مؤمنان!

كرد/ كوتاه شما َسر از را آنان دستهاي خداوند پس كنند,

/٧ . مائده -٥/١٢٢ و ٤٧ . بقره -٦

را نعمتخدا بياوريد خاطر به َوأطَْعنىا>٥ َسِمْعنىا قُلْتُْم ٕاذْ ِبِه اثََقكُْم وى الَّذيى ميثاَقُه َو عَلَيْكُْم ِنْعَمةا3ِ كُروا <َو[ذْ
برديم/ فرمان و شنيديم گفتيد كه هنگامي بست, شما با كه پيماني و َأنّيىبرشما َو عَلَيْكُْم أنَْعْمُت ِنْعَمتَيالَّتيى كُُروا [ذ اسراييَل بَنيى <يىا ميگويد: سوره يك در دوبار يهود, قوم به قرآن

را شما كه اين و كردم انعام شما به من كه نعمتي آوريد خاطر به ايبنياسراييل الَميَن>٦ الْعى عَلَي لْتُكُْم فَضَّ
دادم/ فضيلت و برتري جهانيان همة يُْؤِتبر مالَْم اىتيىكُْم و مُلُوكا جَعَلَكُْم َو أنْبيآَء ِفيكُْم َجَعَل ٕاذْ عَلَيْكُْم ِنْعَمَةا3ِ كُُروا اذْ َقْوِم يا لَِقْوِمِه ُموسيى قاَل ٕاذْ <َو

/٢٠ . مائده -٧/٤٩ . بقره -٨

به شما بر را خدا نعمت آوريد ياد به قوم اي گفت: خود قوم به موسي كه هنگامي الَميَن>٧ الْعى ِمَن أَحدا
نـداده جـهانيان از كسي به آنچه و داد قرار پادشاهان را شما و فرستاد پيغمبران شما ميان در كه اين

كرد/ عنايت شما به بlٌَءاست ذالِكُْم فيى َو ِنَسائَكُْم يَْستَْحيُوَن َو كُم َأبْناَء يَُذبُِّحوَن الَْعذاِب ُسوَء يَُسوُمونَكُْم فِْرَعْوَن آل ِمْن كُْم ينىا ٕاذْنَجَّ <و
به را شما كه داديم نجات فرعونيان دست از را شما كه هنگامي بياوريد!� خاطر �به َعظيٌم>٨ َربِّكُْم ِمْن
و خـدمتكاري �بـراي را شما زنان و ميبريدند سر را شما پسران ميدادند شكنجه و عذاب سختي



اس�مي انق�ب و خميني امام ٥٦

بQيي� و عذابي اينشكنجه, در �يا آزمايشي و نعمتي نجات, اين در و نگهميداشتند زنده كامبري�
طرفپروردگارتان! از بود بزرگ

قـبيل از مـعنوي نعمتهاي بر dاو خداوند كه ميشود ديده وضوح به آنها, مانند و آيات اين در
به كه ديگران بر برتري و تفّوق و نصرت قّوت, وحدت, كتاب, و نبوت و وحي معرفت, حكمت,
هم باز ماّديآمده نعمتهاي از سخن گر ا حتي است, كرده استتكيه داده مسلمانان به يا و موسي قوم
غـيبي امـدادهـاي از سخن است, كرده ياد پاكيزه و حQل روزي و طيّبات از معنويّات, با رابطه در

است/ كافران دست از مؤمنان نجات و قدرت و كثرت و امنيّت از سخن خداست,
آن از پـيش حـالت با مقايسه در نعمتها اين يادآوري يهود و مسلمان قوِم دو هر به نسبت ثانيا,
اسQم, با را آنان بودندخداوند تباهي و انقراض و حتمي سقوط پرتگاه در اسQم از پيش عربها است/
در برادري و دوستي و الفت خداوند, سرميبردند, به دشمنيدائم و درستيزه عرب قبايل نجاتداد,
فـرعونيان از دائـما نيز, يهود قوم آموختند/ حكمت و شدند عالم بودند, نادان كرد/ ايجاد آنان بين
خداوند كه بودند ناتوان و مستضعف آنمستكبران, دست در و ميديدند تحقير و عذاب و شكنجه
ملوك و انبيا و كرد, عطا قانون و كتاب و حكمت آنان به و داد, نجات ناتوانيها و رنجها اين از را آنان
آنـان به روز, آن جهان ملل و اقوام همة به نسبت برتري و فضيلت و برانگيخت, آنان ميان از الهي

داشت/ ارزاني

اس�مي انق�ب معنوي ارزشهاي
چيزهايي همان يعني انقQب معنوي دستاوردهاي و ثمرات بر قرآن, از پيروي به نيز ما بنابراين,
كـم هـم, ـ آن مادي ثمرات چند هر ـ ميكنيم تكيه ميرود انتظار الهي و اسQمي انقQب يك از كه
يك زيـربناي معنوي, آثار همان عQوه, به است/ آن گوياي رسمي غير و رسمي آمارهاي و نيست

ميشود/ ظاهر آن آثار تدريجا, كه, ميباشد هم ريشهدار و سالم اقتصادي و مادي تحّول
ارزيابي بنابراين, است/ ماديات و اقتصاد وزيربنا, هدفاصلي غرب, و شرق جهاني نظامهاي در
الهي, اديان همة و اسQم, در اما است/ مادي و اقتصادي محاسباِت اساس بر هم نظامها آن موفقيّت
است مطرح وسيله عنوان به تنها ماديات است, روان و روح سQمِت و اخQقي مسائل هدف, و زيربنا
اساس بر كه انقQبي در است چنين گر ا پس ميشود/ داده بها آن به و دارد اهميت اندازه همان به و
و مـعنوي مـعيارهاي از غـفلت بـود/ خواهـد استوار و باقي اساس همان بر و آمده وجود به اسQم
مـخالفاِن تـنها نـه كه است اشتباهي اين نيست/ درست مادي نظامهاي منطق و ميزان با آن, ارزيابي
كـه عـلت اين به است/ شده نيز اسQمي انقQب هواخواهان از بسياري دامنگير بلكه دارند, انقQب
به عQقه و عشق و ايمان و نيت ُحسن چند هر ندارند/ آن مقدس اهداف و انقQب از درستي درك
بـرخـوردار مادي و رفاهي امكانات همة از مردم, همة انقQب از پس گر ا ما, نظر به دارند/ انقQب



٥٧ اس�مي انق�ب ايّاما$ ياد به
كه بود اين آن معناي زيرا بود/ فاجعه يك اين بودند, نرفته پيش قدمي معنوي بُعد در ولي ميشدند,
يا و است, بازمانده است اجتماع سQمت و روحي و معنوي تحول كه خود واقعي رسالت از اسQم,

ارزشهايمعنوي: آن بر اينكمروري و نيست/ چنين كه حالي در نيست, اسQمي انقQب, كه اين

اس�م سياسي حيات تجديد ١ـ
قدرت و عزت آرمان احياي و اسQمي وحدت و اخّوت اساس بر اسQم, سياسي حيات تجديد
را رفته دست از عظمت و مجد دوباره كه جهان, سراسر در اسQم شيفتگان به دادن اميد و مسلمين
دوسـتان از بيش بيگانگان, و دشمنان زبان از را آن خبِر كه انكارناپذير است حقيقتي اين و بازيابند

است/ منظور همين به قبيل اين از چيزهايي و وحدت كنگرههاي وحدت, هفتة ميشنويم/

مستقل سياسي مكتب اس�م ٢ـ
خـاص ايـدهئولوژي با مستقل سياسي مكتب يك عنوان به جهاني سطح در اسQم كردن مطرح
نـاباوري با اسQم صدر در كه چيزي همان اسQمي> جمهوري غربي, نه و شرقي <نه شعار با خود,
وجود عرض غرب, قيصراِن و شرق امپراطوريخسروان دو و روز, آن جهان قطِب دو ميان در تمام,
vا دين اساس بر مستقل سياستي ناظر ماديات, غرق جهان و است, شده تكرار تاريخ اينك و كرد/

است/ گسترش به رو كه ميباشد

اس�مي حماسة احياي ٣ـ
انكارنانپذير طور به كه اسQمي ملتهاي بين در آن خاص جاذبة و حماسه با اسQم, كردن عرضه
اقـتضاي بـه dمـعمو كـه را جـوان نسـل ديگـر, ايـدهئولوژي و مكتب هر از بيش اسQم هماكنون,
جذب خود به انحرافيميشدند, و الحادي جذبمكتبهاي جواني, خام عواطِف و حاّد, احساسات
اسQمي نظام برقراري فرياد جوان, هزاران اسQمي, كشورهاي دانشگاههاي در اينك و است, كرده

مينهند/ ترجيح ديگر مكتبهاي همة بر را اسQم و ميدهند, سر
خشم و وحشت باعِث خداست, دوستان خاطر انبساط و اميد ماية كه نسبت همان به امر, اين
را جوانان نوپا, و جوان ديِن اين كه صدراسQم ماننِد درست است/ گرديده دنياپرستان, و ابرقدرتها

ميكرد/ جلب خود به آنان از پيش و سالمندان, از بيش
اسQم چهرة از را ناتواني و كهنگي رنگ اسQمي انقQِب كه كرد بيان چنين راميتوان مزيّت اين
ميان از را نيست> كنوني جهان مشكQت حل به قادر اين, از پيش قرن چهارده <دين افسانة و زدوده

داد/ <vا> عاشقان به تازهاي اميد و برد
آنان دست از گروههايمنحرفبود و باطل مذاهِب دسِت در بُّرندهايكه حربههاي همينمزيّت,
<مـذهب مـيگفت: كه را ديالكتيك فلسفة مُشِت نيز و برد, فرو حيرت و بُهت در را همه و گرفت,

كرد/ رسوا را مكتب آن هواخواهان و باز, تودههاست> افيون



اس�مي انق�ب و خميني امام ٥٨

مستضعفان حكومِت ٤ـ
پـوچ اّدعـاهاي قِـباِل در صالحان, و محرومان و مستضعفان حكومِت قرآني شعاِر كردِن مطرح
و محرومان سنِگ همواره كه شرق ابرقدرت بخصوص جهان, مستكبراِن و غرب و شرق رژيمهاي
جمله از جا همه در محرومان, به ستم با جز را خود قدرت پايههاي اما ـ ميزند سينه به را گرسنگان

است/ ارزشمعنوي اين از ديگري بعد ـ است نكرده بنا افغانستان در
است, جلبكرده خود به را اميدمستضعفان و گرديده ايرانمطرح در استكه اسQم اين اينك, و
دروغگـوي مـدعيّان و است نواخته را جهان بر حاكم اقتصادي و سياسي مكتبهاي رسوايي طبِل و

است/ كرده بيآبرو بودند كرده جلب خود به را افكار نيرنگ با سالها, كه را بشر حقوق

ابرقدرتها مدار از خروج ٥ـ
در آن از پـيش كه واقعي استقQل كسِب و غرب و شرق ابرقدرتهاي مدار از ايران كردن خارج
اثـبات بـه و نـيست, و نـبوده بيش افسانهاي سوم جهان كشورهاي از بسياري در اكنون هم و ايران
وابسته و زندگيكنند ميتوانندمستقل خود مقاومِتخستگيناپذير با ضعيف ملتهاي كه اين رساندن
در كه انقQبهايي تمامي زيرا است/ ايران اسQمي انقQب حاصل اينمزيّت, َابَرقدرتينباشند, هيچ به
واقعي آزادي علت, همين به و است بوده وابسته خاص قطِب دو از يكي به است, داده رخ ما زمان
بـه و برآمـده چاهي از و است برده پناه ديگر قدرت به قدرتي سلطة از بلكه است, نكرده راكسب

است/ درافتاده ديگر چاهي
كه كرد ثابت و برد, ميان از ضعيف ملتهاي برابر در را ابَرقدرتها شكستناپذيري افسانة امر, اين
رابطه, همين در بايستد/ جهان قلدرهاي برابر در ميتواند كند زندگي آزاد و مستقل بخواهد ملتي گر ا
سال هشت َابَرقدرتها, كمك تحميلجنگبدون توطئة قبال در ميتواند كه ثابتكرد اسQمي انقQب
در سر, فرِق تا ما دشمِن كه حالي در كمكنگيرد, و وام كسي از شاهي يك و بايستد خود پاي روي
زبـون و ذليل هم باز و است گرفته كمك جهان طاغوتچههاي و طاغوتها همة از و رفته فرو قرض

اسQمي/ غير و اسQمي رژيم يك فرِق است اين و است/

وابسته طاغوتيان اخراج ٦ـ
آمريكا َابَرقدرِت شوم اجرايمقاصد آلت كه كQن سرمايهداران و طاغوتيان دست از نجاتايران
نـفع بـه هـمواره طـاغوتيها ايـن دست بـه كه اقتصادي و سياسي پيوندهاي قطع و بودند, ايران در
در غرب, مرّوجفرهنگ و فساد رواج باعث طبقه همين و بود, جريان در ما مردم ضرر به و بيگانگان

بودند/ مردم بين
و اسارت براي ديگري عاملمستقيم خود كه متعهد, غير متخصصان و علمي آلودة مغزهاي فرار

است/ امر اين از ديگري مظهر بودند, ايران فرهنگي وابستگي
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غـير و امـريكايي كـارشناس هـزاران اخـراج بـا نـامشروع پيوندهاي اين قطع است همچنين و
بيگانگان, ديگر و امريكا سياست استقرار محكم پايههاي از طاغوتي, افراد آن كمك با كه امريكايي

بودند/ ايران در

خودكفايي ٧ـ
مقدس, هدِف اين به رسيدن راه در تQشپيگير و وابستگي قطع و خودكفايي شعار كردن مطرح
كـردِن زنده دارد/ دنبال به هم را فرهنگي و سياسي استقQل مسلما اقتصادي, استقQِل بر عQوه كه
چشـم ديگـران بـه و كردن صرف خود ماية از حتياKمكان كه اين بر تأكيد و افراد, در ابتكار روح
امر اين نميرويم> ديگري بار زير و ميخوريم را خود پنير و نان <ما بزرگوار: امام قول به و نداشتن
را سالم اقتصادي و پيشرفتمادي گونه هر زمينة و است/ واقعي استقQل زيربناي حتم, طور به مهم,

مادي/ نه است, معنوي آن, واقعي ارزش اما فراهمميكند,

جنوبي افريقاي و اسرائيل تحريم ٨ـ
ايـران دامـن بـر نـنگي لكة همواره كه اسرائيل و جنوبي افريقاي غاصِب رژيمهاي با رابطه قطع
يا و اشغالي اراضي ساكن وفلسطينيهاي افريقايي سياهپوستان به رهاييبخشيدن اميد و بود اسQمي
آنان نجاِت راِه تنها كه آنان انقQبي بهحركتهاي دادن اسQمي گرايِش مهمتر همه از و جهان, در آواره
اين است, جهان سياسي قطب دو از يكي به تمايل و خطرجهتگيري از و غرب و شرق دسايس از
جـهان در كـنون ا هـم فلسطين آزادي آرزوي است/ اسQمي انقQِب ارزش با دستاوردهاي از همه
ناظِر جهانيقدس, روز امسال رمضان ٢٣ در ما و است گسترش به رو روزبروز, و بسال سال اسQم,
اسرائيل بر مرگ فرياد روزه, دهان با اسQمي غرب و شرق در كه بوديم مسلمانان ميليوني تظاهرات
و َاندلس مانند تا ميدارد نگه زنده را اقصيى ومسجد شريف قدس ياد شكوه, با مراسم اين دادند/ سر

آوردهاند/ بدست را خود آزادي ظاهر به ميانه آسياي كشورهاي ديگر و قفقاز كنون, هما Vبحمدا -١

نگيرد/ قرار نسيان محاِق در رفته دست از اسQمي وسرزمنيهاي نقاط ساير و قفقاز١
شهادت اس�مي سنّت ٩ـ

نسـِل بـخصوص مؤمنان, دل در خدا, راه در شهادِت آرمان و فداكاري و ايثار روِح كردن زنده
و ايـمان بـي قدرتهاي اسيِر و دربند اسQمِي كشورهاي ساير و تونس مصر, لبنان, ايران, در جوان,
اسQم و داشت, رواج مؤمنان بين در اسQم صدر در كه است همانچيزي اين طاغوتي/ حكومتهاي
پيروزي مقدس, انگيزة همين با جز نيز آينده در و پيروزينرسيد به عاليخدايي, همينروحية با جز

آورد/ نخواهد دست به
يك اين ميباشند/ شهادت آمادة هستند جوان نسِل از اكثر كه نفر هزاران ما كشور در هماكنون,
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است/ گسترش به رو و ميخورد چشم به خانوادهها از بسياري در كه است حقيقت يك نيست, اّدعا
و فرابگيرد, را اسQم جهاِن سراسِر عالي روحية اين كه آنميترسند از جهان, ومستكبراِن َابرقدرتها
استثماري و حربههاياستعماري همة و ميرود, باد بر هميشه براي آنان اميدهاي همة ديگر وقت آن
به را اسQمي سرمايههايكشورهاي ديگر و نفت توانست نخواهند ديگر آنان شد/ خواهد كند آنان,

كنند/ سرازير كشورها اين به دلخواه طور به را خود صنعتي توليدات عوض, در و برند, يغما
روحـيّة هـمين پـرورش نـاخواسـته, و تـحميلي جـنِگ ايـن حكـمِت شـايد است, عـالم خدا
جبهههاي اينك و است داده رشد خود دامن در را دلباخته عاشِق هزار هزاران كه باشد شهادتطلبي
ايـن از و خـداست/ راه در جانبازي و ايثار روِح از ماKمال و انسانسازي دانشگاه بزرگترين جنگ

است>/ رحمت ما براي <جنگ لحاظ:

اس�مي اصيل فرهنگ ١٠ـ
ساختِن بيرنگ و آموزشي و علمي زندگي, سطوح تمام در اسQمي اصيل فرهنگ كردن مطرح
كشورهاي ساير در و ايران در شده حساب و دقيق برنامة يك با دراز, ساليان طي كه غربي, فرهنگ
فرِق از را مسلمانان و كند, ريشهكن را اسQمي فرهنگ كه ميرفت و بود, گسترش حال در اسQمي
بـراي آرمـان بـزرگترين و مـا بـراي خـطر بـزرگترين ايـن و سازد تهي خود از و فرنگي قدم تا سر

بود/ بيگانگان
به اينك, و ندارد/ شرح به نياز كه ميشد ديده ما شؤون كليّة در غرب, نشانههايفرهنِگ و عQئم
جـاي و است گسسـتن حال در ديگري از پس يكي نامشروع, پيوندهاي اين اسQمي انقQب ُيمِن

ميدهد/ اسQمي سنتهاي و رسوم و آداب به را خود

اس�مي علوم رونق ١١ـ
بيرنگ و زدن عقب بر سعي انقQب از پيش دورة در كه اسQمي معارِف و علوم رابطه, همين در
و گـرفته رونـق نو از اينك ميگرفت, قرار توجه مورد قديمه> <علوم عنوان به تنها و بود, آن كردن
سـاختهانـد/ مـتوجه علميّه حوزههاي سوي به دانشگاهها از را خود راه كرده تحصيل جوان هزاران
يكي نقل به بنا است/ گرفته را مطبوعاتفاسد جاي و است مطبوعات كتابهايمذهبيپرفروشترين
چاپ كتابهاي قاهره, در كتاب بينالمللي نمايشگاه در كتابها جاريپرفروشترين سال در مطلعين, از
عـلم طـالبان از مملو و شده نوسازي و تعمير قديمي مخروبة مدارس بود/ ايران اسQمي جمهوري
تأسـيس اسـQمي مـحتواي با و جديد سبك به دانشگاه چند و مدرسه صدها عQوه, به است دين

است/ گرديده
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اس�مي فقه احياي ١٢ـ

خود ديگرحيثيت بار رفته, ياد از فقه ابواب از بخش آن كه اين انقQب, فرهنگي ثمراِت از باز و
شهادات, و قضا مسائل علميه حوزههاي در ميبينيم غفلت, و نسيان سالها از پس اينك و بازيافته, را
فقه كه است آن نشان اين و است, مطرح اينها امثال و قصاص و ديات و حدود سياست, و حكومت

است/ يافته باز را خود حاكميت اسQم قانون و كرده حيات تجديد وجود, تمام با اسQمي
قـضايي مـؤسسات و دادگـاهها طـرف از اسـتفتائات <بـيشترين ميفرمود تقليد مراجع از يكي

است>/ اسQمي جمهوري بركت از اين و جوابميدهيم, هم ما و ميرسد
التقاط نوع هر از دور و فقه, مبناي بر اسQمي جمهوري اساسي قانون اسQم, جهان در منحصرا
كشورهاي ساير راهنماي و الگو ميتواند كه است مستقلي مزيت خود اين و است, گرديده تدوين

گيرد/ قرار اسQمي
بـه اسQم قضايي و اقتصادي و سياسي مسايل در علمي و تاريخي كاوشهاي و بحثها همچنين
در كه درس جلسات در و كتابها و مجQت و مقاKت طي تنها نه و است جريان در روزافزون طور
مؤسسة دهها اكنون هم است, مطرح بحثهايي چنين گوناگون, علمي مجامع و كنگرهها و كنفرانسها
امـيد مـاية هـمه اين و تحقيقهستند/ سرگرم اسQمي دائرةالمعارف و نهاد چند و اسQمي پژوهش

است/ اسQمي پژوهشهاي در آنان تQشپيگيِر و دلگرمي باعِث و اسQمي محققاِن

آموزشي فضاي س�مِت ١٣ـ
تـا ابـتدايـي مـدرسة از آمـوزشي سـطوح تـمام در فرهنگي و آموزشي فضاهاي ساختن سالم
مـعارف و عـبادي اعـمال و اسـQمي رسـوم و آداب برقراري و عالي, تعليمات مراكز و دانشگاهها
نـاباوري با دشوار بسيار كار اين است/ اسQمي انقQب دستاوردهاي از ديگر يكي آنها, در اسQمي
و دانشـجويان اسـQمي انـجمنهاي جـهاددانشگـاهي, فرهنگي, انقQب عالي شوراي ايجاد با تمام,

است/ رسيده نتيجه به هماكنون دانشآموزان,
مـدارس چهرة هستند/ تحصيل حال در اسQمي منش با جوان هزاران اينك ما دانشگاههاي در
ديگر انحراففكري و اخQقي تباهي و فساد همه آن از و است, عوضشده كلي به ودخترانه پسرانه

نيست/ خبري
امور كهمتصديان بود دانشگاهها و همينمدارس جوانان, تباهِي و خطر عامل بزرگترين سابق, در
فـرزندان بـه نسبت مسلمان, مردم دهند/ گسترش و كنند شروع مراكز آن از را فساد ميكردند سعي
مـحيط سـQمِت همين ميكنند/ آرامش احساس هماكنون و داشتند دلهره علمي مراكز اين در خود
عQقه آموختن به گذشته از بيش بچهها محسوس طور به و گرديده تحصيQت رشد باعِث آموزشي
داد/ خواهند جامعه تحويل سالمي و مطمئن عناصر فرهنگي, مراكز اين آينده در و نشانميدهند,
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فساد با اصولي مبارزة ١٤ـ
طبق كه فسادي است/ اسQمي انقQب مهِم آثار و اهداف از يكي جامعه سطح در فساد, با مبارزه
چـهرههاي در و مـيشد, داده سـرايت مـردم زندگي شؤون تماِم در سرطان مانند شده طرح برنامة
بـاشگاهها, گردشگاهها, و پاركها پQژها, هتلها, ميخورد/ چشم به عمومي مراكز كلية در گون گونا
گـهيهاي آ و مـطبوعات و مجQت تلويزيون, و راديو سينماها, جوانان, خانة مدارس, و دانشگاهها
فـاحشهخانهها, مـيخانهها, جشـن, و رقـص سـالنهاي خـيابانها, و بـازارهـا فروشگاهها, بازرگاني,
و تـوريست جـلب كـز مـرا مـخّدر, مـواّد اسـتعمال و پـخش مراكز و شيرهكشخانهها قمارخانهها,
مراكز آن از بخشي بردن نام از ناچار تأسف كمال با كه آن, امثال صدها و شبنشينيها و جهانگردي

بياوريم/ ناسپاس و فراموشكار افراد ذهن به را گذشته وحشتناك چهرة تا هستيم,
ادامه ديگر سال چند گر ا كه ميرفت گسترش به رو چنان و بود فساد وسايل و مظاهر همه ااينها َشفى عَليى كُنتُم > آشكار مصداق اينها آيا ميكرد/ آلوده كQن و خرد و مرد و زن از را مردم همة مييافت

داد؟ نجات مهالك آن از را ما انقQب كه نبود النَّاِر> ِمَن حُفَرٍة
هـم بـاز نـميداشت خـارقالعـاده كـار همين جز خاصيتي هيچ اسQمي انقQب گر ا ما, نظر به
و مـيكند تـضمين را مردم جسم و روح سQمِت كه كاري ـ بود كرده كشور به را خدمت بزرگترين

ميرهاند/ حتمي سقوط از را جامعه
و تمّدن مظاهر از را همه آن غربي, و اروپايي منطق با يا و اقتصادي ديد از كه كسانيباشند شايد
بخواهيم خدا از كه اين جز ما بپندارند/ كشور زيان باعث را آن انداختن بر و بدانند, اقتصاد رشد ماية
روح گروه, اين نداريم/ آنان با ديگر بزدايدسخني آنان از را غربزدگي منطِق و كند باز را آنان دل چشِم
پر ديگر جاي در روحشان زندگيميكنند, ايران در جسما گر ا و دادهاند دست از را ايراني و اسQمي

داوريمينشينند/ به روحيّه همان با و ميزند,
اول گروه مانند گاهي اما ندادهاند, دست از را اسQمي عواطِف هنوز كه است كساني با ما سخن
لوازم به التزام شيء به <التزام ميگوييم: آنان به ميآورند/ زبان بر سخنان همان از و قضاوتميكنند
اسQمي عقيدة تعهداتشبپذيريد, و لوازم همة با را آن بايد پايبندهستيد اسQم به گر ا شما است/ آن
باز ناروا آزاديهاي از و ميكند مهار را انسان اسQم است/ ناسازگار فرنگي زندگي مظاهر از بسياري با
مصلحت به رنجميبرند آن پيامد از اروپاييان, خود حتي كه آزاديها اين شما نظر به گر ا حال ميدارد/
نو از و كنيد تجديدنظر داريد ايمان آن به كه اسQمي از خودتان ارزيابي در بايد كه است بوده ملت

بياموزيد/ را اسQم

زنان عفت ١٥ـ
انـقQب معجزآسـاي موفقيتهاي از يكي اسQمي, پوشش سنّت رواج با زنان عفت بازگردانيدن
زنـان عـفت بـه ساله چندين كوشش با استعمار واقعيت/ يك تا است شبيهتر رؤيا يك به كه است



٦٣ اس�مي انق�ب ايّاما$ ياد به
فسـادهاي هـمة كـليد ميديد, خود برابر در محكم سّدي را اسQمي پوشش زيرا زد, لطمه مسلمان
ما و بگيرد, بدخواهان دست از را كليد اين توانست اسQمي انقQب كه است, زن بيعفتي اجتماعي
الجـزائـرِي انـقQبي مسـلمان دانشمند يك گذشته سال ديد/ خواهيم را آن شيرين ثمرات آينده, در
كشـور در مسلمان زنان آوردن <روي ميگفت: مشهد دانشگاه در خود سخنراني طي فرانسه كِن سا
ميبينند زيرا فرانسه, استعمارگران چشم در است خاري مانند اسQمي, پوشش و حجاب به فرانسه
و است>/ نابودي حال در شمالي افريقاي كشورهاي ساير و الجزاير در آنان قرن يك از بيش تQش

نباشد/ روشن ما براي اندازه اين تا آن اهميت شايد كه است نكتهاي اين

غيبي امدادهاي ١٦ـ
زياِن از و كشور خارج از بيگانگان هجوم از را اسQمي ايران سال, اينچند در كه امدادهايغيبي
امـدادهـاي همان يادآور خود و است انقQب اين امتيازات از كرد حفظ داخل در آنان ايادي توطئه
حـملة طـبس, به آمريكا حملة مياندازد/ آنها ياد به را مسلمانان ,Kبا شدة ذكر آيات كه است غيبي
طـرف, يك از گـون, گـونا نامهاي و عناوين با احزاب و گروهكها و كردستان توطئه ايران, به عراق
اتفاق <ُحنين> و <بدر> در آنچه قبيل از امدادهايي گر ا اينامر, طرفديگر, از انقQباسQمي, پايداري

كرد؟ توجيه طور چه را آن بايد پس نباشد, افتاد
در و ايستاده, كوه چون آنان ايادي و َاذناب و غرب و شرق برابر در اسQمي جمهوري هماكنون,

/١٢٥ . عمران آل -١

الَحكِيٍم١>/ الَعزيِز ِعنِدا3ِ ِمن ٕا� النَّصُر ما <و استمعناي: اين و دارد/ را Kبا دست ميدانها همة

فقيه رهبري و بيت اهل مذهب طرح ١٧ـ
اسQم جهان سطح در و جهان در بيت اهل مذهب طرح اسQمي انقQِب مزيّت گرانبهاترين شايد
شيعه مذهب به راجع جهان علمي مراكز از برخي در تحقيقاتي واصله, اطQعات طبق هماكنون باشد
و اندازد راه به را عظيمي حركت استچنين قادر كه است نهفته آن, در رمزي چه كه است جريان در

كند/ اداره اساس, آن بر را كشوري
تشكيQت شيعه, فقه و علوم و معارف امامانشيعه, و پيشوايان تاريخيتشيّع, سابقه باب, اين در
وKيتفقيه و ورهبري فقاهت نقش اسQم, در تشيع نقشحركِت تاريخ, طول در سازمانهايشيعه و
باعِث حتي و ميگيرد قرار ارزيابي مورد همه اينها شيعه, علمي آثار و كتب سياست, و حكومت در

است/ گرديده مذهب اين به مسلمانان از برخي گرايش
حـقيقت بـدين و كـنند قضاوت انصاف روي از شده, اغفال و سادهلوح افراد برخي است اميد
حقا كه را, امت امام و اهلبيت, مكتِب به وابسته اسQم, جهان سراسر در را اسQمي انقQب كه برسند
و وارث و پـيغمبر خـاندان از و مـقدس, مكـتب اين يافتة تربيت است, مسلمانان همة َرهبر امروز



اس�مي انق�ب و خميني امام ٦٤

مسألة است شـده تـرجـمه گون گونا زبانهاي به كه ايران, اساسي قانوِن در ميدانند/ امامان جانشين
ميخوانند/ را آن همه و دارد مهمي جايگاه فداه ارواحنا عصر ولي حضرت از نيابِت به فقيه رهبري

گرفت؟ كم دست ميتوان را بيت اهل مذهِب به تاريخي نظير بي خدمِت اين آيا

سختيها در مقاومت نيروي ١٨ـ

/١٤٠ . عمران آل -١٢ عنكبوت. -٢

بر در را دو هر شيرين و تلخ روزهاي النَّاِس١> بَيَن ا نُداِولُهى أ�يّاُم <تِلَك خداوند گفتاِر ميرسد نظر به
ما, ملت داشتهايم, زياد موفقيت, با توأم شادي روزهاي كه طور همان نيز اسQمي انقQِب در دارد,
سرفراز آنها همة از كه گذاشته سر پشت سال چند اين در نيز را تلخي بسيار و ناميمون و نحس ايّام
هم باز شد گر ا يا و نشود, تكرار ايام, آن آينده در كه آموزد درس گذشته از بايد و است, آمده بيرون
و بزرگ شيطان باKخص و خارج و داخل اهريمني نيروهاي كه روزهايي آيد/ بيرون آنها از سرافراز
نه, گر ا و سازد, كام نا و نابود ريشه از را انقQب بتواند گر ا تا آورد پيش پياپي توطئههاي با وي ايادي

كند/ آنجلوگيري شتاب و جهش از و كُند, را انقQب چرِخ Kاقل,
بـا vانشـاءا و نـرسيد انـقQب نابودي يعني خود اول هدِف به مسلما شيطاني كوششهاي اين
دشـمن نـصيب مـوفقيتهايي دوم هـدِف در ظاهرا اما, رسيد/ نخواهد آن با هم بعدا ملت, مقاومِت
سـمِت به سريع پيشرفِت از را انقQب مسلما كرد پرتاب انقQب راه در كه بزرگي سنگهاي گرديد/
كه اعترافكنيم بايد باشيم باريكبين و موشكاف گر ا اما, داشت/ باز خود عمراني و اهدافاقتصادي
آبديده را ما ملت پي, در پِي موانع و سنگQخها همه آن از عبور و روزهايتلخ, آن گذاشتن سر پشت
آزمـايش بـه تـاريك فـتنههاي و آينده مشكQت برابر در را مردم مقاومت قدرت و استعداد و ُهـمكرد, َو آَمنّا يَُقولُوا أن يُتركُوا َأن النَّاُس <أَحِسَب آية در خداوند Kيتغير سنت به بنا كه فتنههايي گذاشت,
مؤمنان تا ميشوند, سبز الهي حركتهاي و حق, راه رهرواِن راه سِر و دارند وجود همواره �يُفتَنُون٢>

شوند/ شناخته كاذب, از صادق,
در را انقQب مظلوميت و حقانيّت ملت, مقاومت بنية تقويِت بر عQوه ناميمون, و نحس ايّاِم آن

رسانيد/ ثبوت به مستضعف و مسلمان ملتهاي بين در بخصوص جهاني عرصة
فرصِت حتم, طور به نميبود انقQب عليه نفاقافكني و جنگافروزي و كارشكني همه آن گر ا
دشمناِن ماهيت زيرا نميشد, فراهم هست كه گونه اين به انقQب حقانيت دربارة مطالعه و بررسي

است/ آن حقانيت معرِف بهترين خود انقQب,
مورد در را شبهه و شك گونه هر حوادثمستمر, اين پيگيري با جهان, سراسر در اسQم شيفتگان

/١٦ عمران. آل ديگـر٣- طـور َزيـٌغ>٣ قُـلُوِبِهم ِفـيى الَّـِذيَن <َو مـريض دلهـاي تـنها و زدودنـد/ دل از اسـQمي انـقQب



٦٥ اس�مي انق�ب ايّاما$ ياد به
قضاوتميكنند/

و اسQم صدر اوضاِع و حوادث به شبيه بسيار انقQب, اول ساِل چند اين شيرين و تلخ حوادِث
در اسQم, بود, خوب چه برسد كسي فكر به شايد است/ اكرم رسول دوران شكستهاي و پيروزيها
به برخورد بدون الهي دعوِت اين و نميشد/ روبرو دشمنان صفآرايي و كارشكني همه آن با آغاز,
ارزِش با و كوتاه عمِر و ميرفت/ پيش گرانبها فرصتهاي دادِن دست از و وقت تضييع بدون و مانع,

نميرفت!! هدر جنگ خونيِن صحنههاي در و عقيدتي, رزم ميدانهاي در اكرم رسول
خدا سنِّت است/ آن خQِف بر خداوند سنت اما خام, آرزويي هم شايد و آرزوست يك اين بلي,
و شـود, حاصل رنج, ساية در آسايش و صبر, اثر بر ظَفَر و خار, ميان از گُل همواره كه است آن بر

٥-٦ انشراح. -١٢ عنكبوت. -٢

<أَحِسَب آيـة طبق عQوه, به يُسرا١> العُسِر َمَع ٕانَّ يُسرا العُسِر َمَع <َفٕانَّ نميشود> ميّسر گنج رنج, <نابرده
كسيپذيرفته از ادعا ِصرِف و شوند, آزمايش حق راِه در بايد مردم آياتديگر, و كُوا///٢> يُتَر َأن النَّاُس

٢٩ محمد. -٣٣١ محمد. -٤

سالم, از دلهايمريض بايد انَُهم٣> ا3َأضغى لَنيُخِرج َأن َمَرٌض قُلُوِبِهم في الَِّذيَن َحِسَب <َأم آية طبق و َحـتّينيست, نَبلوكُم <َو شوند شاخته صابران, و مجاهدان تا ميكند آزمايش را مردم خداوند, شوند/ شناخته
كُم٤>/ َأخباَر نَبلَُو َو َوالَصابِريَن ِمنكُم اِهِديَن الُمجى نَعلََم

و ندهند راه دل به ترديد و شك ايمان, از پس كه آنانند راستين مؤمنان قرآن, گفتة طبق باKخره, ِبأَمَوالِِهمو اَهدوا َوجى يَرتَابُوا لَْم ثُمَّ َوَرُسولِه ِبا3ِ آَمنُوا الَِّذيَن الُمؤِمنُوَن ا <ٕانَّمى جهادكنند: خدا راه در جان, و مال با

١٥ حجرات. -٥

الّصاِدُقوَن٥>/ ُهُم أولىِئك ا3ِ َسِبيِل في َوَأنُفِسِهم
را خود بايد ـ هست كه ـ است علي و انقQبپيغمبر استمرار انقQب, اين كه داريم باور گر ا حال,
راه كـه شـويم قانع بايد ميكرديم/ آماده دارد بر در شيرين ميوههاي قطعا كه تلخ, حوادِث اين براي
هـمراهـي با همانان, و مكه, در قريش, سردمداراِن صفآرايي است/ موانع قبيل اين از ناگزير حق,
مانع اسQم سريع پيشرفِت از گرچه اكرم, رسول برابر در مدينه, در يهود, اقطاب و عرب قبائل سراِن
جـريانها, هـمين امـا كشـيد, خـون و خاك به را پيمبر باوفاي ياران بهترين از عدهاي چه وگر شد,
مـطالعه زمـينة بـاطل, و حـق َمصاِف اين كرد, روشن ديگران براي را دعوت اين حّقانيِّت سرانجام,
خدا ولّي خQفت دوراِن در تلخ, تجربة همين درست, كرد/ فراهم جزيره عرب براي را اسQم دربارة
كه نفاق ريشههاي و نيروهاياهريمني وي, آمدِن كار روي محض به و شد تجديد عليهالسQم, علي,
در مسلماني چهرة با و اسQم, لواي زير در دفعه اين رفتهاند, ميان از رحلتپيغمبر, با ميشد تصور
و اسـQم باوفاي ياِر هزاران جان و كردند تجديد را خونبار صحنههاي آن و صفبستند, علي برابر

گرفتند/ را علي
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و ظلمت, با نور دارد, ادامه باطل و حق مصاِف است, Kيتغيّر خدا سنِّت كه پذيرفت بايد آري,
و حق مصاِف اين در چرا پس است, چنين كه حال ستيزند/ در همواره رحمىن جنود با شيطان جنود
مـا بـرابـر در جـهان اهـريمني نـيروهاي گـر ا نـميشد, گـر ا نشود؟ تكرار تجربه اين ما, قرِن باطِل
ايـن گـر ا كه ميرفت, سؤال زير انقQب حّقانيت ميگرديد/ خدشهدار انقQب چهره نميايستادند,
و كـردهانـد, دراز آن طرِف به را خود دست جهان, اقطاِب و قدرتها همة چرا پس است حق سخن
بـرافـتاده جهان از شيطان نسِل و نفاق تُخِم و آمده, عقل سر به بشر آيا فشردهاند؟ را انقQب دسِت
آيا است؟ شده تبديل شرقي> هم و غربي <هم به عم� غربي> نه و شرقي <نه شعار چرا پس, است؟
ما به طور اين كه دارد وجود غرب و شرق اهدافاستعماري و انقQب ميان ِسنّخيتي و منافع ك اشترا
و ايستادهاند ما برابر در يكنسبت به غرب و شرق چنيننيست! وجه هيچ به اَريىتبريكميگويند؟خير! النَّصى � و اليَُهوُد َعنَك ي تَرضى <َولَن ميگويد قرآن شويم/ آنان تسليم ما كه هنگامي تا بايستند, بايد

١٢٠ بقره. -١

شديم آنان تسليم گر ا و نميشوند/ خشنود ما از نشويم آنان مطيع و دنبالهرو ما تا ِملَّتَُهم١> َتتَّبَع َحتَّيى
بـيمسّمي اسـمي و است داده دست از را خـود مـاهيّت انـقQب نـيست, اسـQمي انـقQب, ديگر

بود/ خواهد
مـزايـاي و پـيشرفتها از سخن بلكه بگوييم, سخن تلخيها از نميخواستيم هنگام, اين در باري,
معنوي مزاياي و آثار بارزترين از سختيها در امام, و امت پايداري و همينصبر و بود انقQب معنوي

آمد/ ميان به نامQيمات و سختيها از سخن ناچار, كه است/ انقQب

حّج به دادن روح ١٩ـ
و اجـتماعي مـحتواي داراي حتم طور به كه است, اسQم اركان و عبادات از يكي حج, مناسك
مكه فتح از پس سال اولين يعني هجرت, نهم سال در مسلمانان, رسمي حِج نخستين است/ سياسي
آياتي فرمود, ابQغ مشركان cdefgبه علي وسيلة به را براءة صورة صدر آيات خدا رسول كه شد/ برگزار
به آن از آيات, اين اساس بر و است سياسي تخويف و مشركان از برائت و تهديد و انذار سراسر كه

گرديد/ ممنوع اكيدا مكه به آنان دخوِل كلي طور به و حج, در مشركان شركِت بعد
هزاران شركِت با اكرم رسول سرپرستي به رسمي حج دومين هجرت, دهم سال يعني بعد, سال
آنحضرت, با همگامي شوق به كنارجزيرةالعرب و گوشه از عموميپيغمبر, اعQن اثر بر كه مسلمان
خـQفت اعـQن جـمله از اجـتماعي, و سياسي توصيههاي مهمترين با و گرديد برگزار بودند, آمده
سياسيميكردند/ استفادة عظيم اجتماع اين از نيز خلفا دوران در بود/ همراه طرفپيغمبر cdefgاز علي
وي از پس و كـرد آغاز حج ايام در و نقطه همين از زمان طاغوت عليه را خود cdefgقيام امامحسين

اسQم/ صدر در حج وضع بود اين داد/ ادامه مكه همان در را خQفت داعية زبير بن vعبدا
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عـظيم, اجـتماع آن كه اين جاي به و گرديد, صرف عبادي عمل يك به تبديل حج, تدريجا اما
بروز جهِت محلي يا و بيگانگي مظهر به باشد, مسلمانان هشياري و همبستگي و وحدت تجليگاه

شد/ بدل دوگانگي و اختQف
سال هر اينك, و بازگردانيد خود جايگاه به را حج اسQمي, انقQِب قرنها, از پس بار اولين براي
دنيا طاغيان و طاغوتها و جهاني طغيان و شرك از براءت اظهار جهت حج ايام در مسلمانان صفوِف
و ميگردد/ طوKنيتر و فشردهتر قبل سال از سال هر غاصب اسرائيل و بزرگ شيطان از بخصوص

ميشود/ جهان ديگر مسلمان ميليونها بلكه حاجي يكميليون از بيش گاهي آ باعث

حكومت كردن مردمي ٢٠ـ
و شد شروع نفر, هزاران راهپيمايي و شركتمردم با بود/ مردمي آغاز از ايران, در اسQمي حركِت
مراحل در است/ بوده نظامي عمدًة كه انقQبها اكثر خQف بر رسيد, ثمر به مردم حركِت و قدرت با
ديگـر, جـنگهاي كـلية خQف بر و است مردمي هم جنگ حتي ماند, باقي مردمي گام, به گام بعد,
مـزيِت ايـن نـميكنم گمان من است/ داوطلب و مردمي نيروي از ماKمال جبههها پشت و جبههها
از همه اين و باشد/ داشته نظير يا و شود يافت جهان از جايديگر در حد اين تا انقQب بودن مردمي
انقQب است, چنين چون و است تودهها و مردم دين اسQم كه است, انقQب بودن اسQمي بركِت
اسQمي انقQب ديگر دستبدهد, از را خاصيّت اين روزي نكرده خداي گر ا و است, آسيبناپذير

بود/ نخواهد
راه و گذشته مرزها از بلكه نميشود, محدود كشور داخل به تنها انقQب, بودن مردمي خصلِت
دوستانة روابط اسQمي جمهوري است درست است/ كرده باز جهان اسQمي مجامِع درون به را خود
پيوند اما است/ ايران سياست Kينفك جزء امر, اين و كرده قرار بر اسQمي دولتهاي اكثر با ديپلماسي
نيست/ هم توصيف قابل و ندارد, مرزي و حد كه است اسQمي ملتهاي با انقQب, مستحكِم و واقعي
اين ميدانيم كه طور همان و / دارند دولتها آن كه است سياستي چهارچوب در طبعا دولتها با رابطه
اسQميهستند, اسما آنها از بسياري dاصو است/ ابرقدرتها از يكي با آنان رابطة تحتالشعاع رابطه
آنها و ما ميان روابط و عواطف پس است/ شرق يا و غرب از آنانمتأثر قانوني و خطمشيسياسي اما

بود/ خواهد محدود حد, همين در
كه هستند آنها است اسQمي مشترك عواطِف و عقايد اساس بر تنها مسلمان, ملتهاي با رابطة اما
آن از و نزديكميكنند آن به را خود بتوانند تا و ميورزند, عشق انقQب به و ميفهمند را ما حرف

ميآموزند/ درس
مردم زبان به زيرا باشد مردمي پسبايد است, استكهصدايخدا دل فرياد اسQمي انقQب آري

دلمينشيند/ بر برآيد دل كز سخن و ميگويد سخن خدا زبان از و مسلمان, مردِم دل با و
طـول در كه است حقيقتي اين و داريد, سراغ ميليوني چهار تا دو راهپيمايي دنيا كجاي در شما
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انقQبنيست؟ بودن مردمي دليل اين آيا ميپيوندد, وقوع به اسQمي ايران در نوبت چند سال,

جهاد و جمعه احياي ٢١ـ
اسQم ساKنة عمومي حجكنگرة گر ا است/ اسQم سياسي عبادي اركان از ديگر يكي جمعه, نماز
ايـن دارد/ بسـيار ثمرات كه دانست اسQمي هفتگي و محلي كنگرة بايد را جمعه نماز آيد, شمار به
در هم گر ا بود, شده سپرده فراموشي دست به ما جامعة در قرنها بلكه سالها, اسQمي, عظيم اجتماع
و شرم, ماية كه بود محتوا بدون و بيرمق و خشك چنان ميشد برگزار جمعهاي نماز كنار, و گوشه
اسQميباشد, وهشياري گاهي آ و نشاط سراسر بايد كه جمعهاي نماز بود/ اسQم ورشكستگي نشانة

بود/ سستي و جمود و ركود باعث
بـخصوص است/ اخـروي و دنـيوي مسائل و عبادت و سياست تريبون جمعه, نمازهاي اينك
نبايد نماز يك از بيش فرسخ يك مسافت در كه دارد وجود شيعه فقه در جمعه نماز براي كه مزيتي

است/ شده جمعه نماز شكوه و عظمت موجب امر اين گردد; برگزار
تهران دانشگاه جمعة نماز كيفيت و كميت با جمعهاي نماز اسQم, جهان سراسر در حتم, طور به
نگه دور مذهبي مجامع از را سياست كه است آن بر سعي اسQمي, ديگر كشورهاي در ندارد/ وجود
در آنچه عكس به درست, درآورند, حكومتها اسQمي غير سياستهاي خدمت در را آنها يا و دارند/
اين و ميگردد برگزار جمعه نماز مهم مساجد همة در ديگر, كشورهاي در عQوه, به ميگذرد/ ايران

ميشود/ نمازگزاران پراكندگي و تفرق باعث
جهاني سياست بلكه و اسQم عالم جهاني تريبون تهران, جمعه نماز خطبة بلندگوي هماكنون,
خـطبة از همواره جنگ, و جهاني سياست با رابطه در را ايران سياسي اخبار بيگانه راديوهاي است/
كميّت آن با و اينكيفيّت, با اسQم جهان در جمعهاي نماز تاكنون آيا نقلميكنند/ تهران جمعة نماز

كي؟ و كجا است؟ شده برگزار اسQم تاريخ در ميليوني عظيم
گرفته قرار نسيان بوتة در چنان است/ بهشت ابواب از cdefgبابي علي قول به كه جهاد مسألهي اما
و تحميلي اينكجنگ و سكوتميكردند/ آن از عمليه رسالههاي كلية و فقهي كتب از برخي كه بود,
در اتفاقا بازگردانند/ خود عمليه رسايل و كتب به را جهاد عنوان كه ميكند ناچار را فقها آن, مسايل
كه ميداد خرج به وافر سعي خود, مسلماننشين مستعمرات در انگليس استعمار اخير, قرِن دو يكي
كه شدند پيدا جاهايديگر و هند در اسQم نام به ساختگي مذاهِب كند/ طرد اسQم قاموس از را جهاد
كـه ايـران اسQمي انقQب با سياستها قبيل اين است, طبيعي پس كردند/ اعQم رسما را جهاد الغاي
مـيبخشد جـهاد و مـبارزه روِح و سياسي حيات نو از مسلمانان به و ميكند, پنبه را آنان بافتههاي
در دخـول از را مسـلمانان ُوّعاُظالسQطين, چهرة در و مختلف, لباسهاي در آنان, ُعّمال و درافتند/

بدارند/ باز شهادت و جنگ و سياست



٦٩ اس�مي انق�ب ايّاما$ ياد به
كاذب مليگرائي رسوائي ـ ٢٢

كلياستعمار, بطور است/ قرناخير نيم مُشتمليگرايان بازكردِن انقQباسQمي, بركات از يكي
را اسـQمي مـلل و اقـوام مـليتهاي و قـوميتها احياي و تجديد را مسلمانان ميان تفرقه عامل بهترين
بحث اين است/ برده كار به اسQمي وحدت و حميت عليه حربهاي عنوان به را آن و داده تشخيص
مليت سنِگ عدهاي ايران در كه است اين بگوييم ميخواهيم اينجا آنچه است, مهم بسيار خود بجاي
اسQم تضعيف باعث كه ميكردند بسنده اندازه آن به ملي مظاهر از تنها و ميزدند, سينه به دروغ به را
ساله دوهزاروپانصد تاريخ به هجري تاريخ تبديل از آنها مث� بود/ استعماري سياست اين تقويت و
نام جاي <كورش> نام كه آنجهت, از بلكه شد, زنده تاريخكورش و نام جهتكه آن از نه شدند شاد
غـربزده قـدم تا فرق از آنان بيشتر كه حالي در است/ گرفته را اسQم جاي مليت, و <mnopq <محمد
را خيانتها وطنپرستيبزرگترين نام به است, غربي آنان اجتماعي عواطف و سياسي گرايش هستند,
برخي متأسفانه بلدنيستند/ فارسي و شدهاند بزرگ بيگانه كشورهاي در آنان فرزندان كردند, كشور به
كتاب آمريكا, پناه در سرانجام دستداشتند, در را مملكت فرهنگ نبض سال چهل از بيش آنان از

كردند/ Qم بر ملت اين سالة هزار تاريخ به را خود بيوفايي و نوشتند خميني> تا كليني <از
قـيافة گـاهي افـراد ايـن ساخت/ آشكار را آنان كذب و كرد/ رسوا را اينها همة اسQمي انقQب

دارد/ ديگر داستاني آن كه ميگيرند خود به هم اسQمي
را سخن ميخواهيم قدر هر است, كم بگوييم چه هر انقQب, اين معنوي مزاياي بارة در باري,
حديث خود تو و مينمائيم قطع را سخن ناچار است/ بسيار گفته نا مطلب هم باز ميبينيم كنيم, كوتاه

مجمل/ اين از بخوان مفصل
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امام پيام و خونين حج از تحليلي

مـفهوم بـه و پـرمحتواتـر, و معنيتر با و رنگينتر بسال سال ايران, انقQبي مسلمانان حج مراسم
فشردهتر سال هر مشركين از برائت صفوفمنظم ميگردد/ نزديكتر آن خدايي واهداف حج, واقعي
جـهان مسلمانان به و ميشود گيراتر و بلندتر حجاج, اسرائيل و آمريكا بر مرگ فرياد و قبل سال از

ميدهد/ گاهيبيشتر آ
هـمة و گشت جـهانگير آوازهاش داشت بـرتري گذشته سالهاي بر لحاظ هر از امسال, حج اما

داد/ تكان را جهان حقطلبان و مسلمانان
انـقQب كه كرد روشن امسال حج بود/ مظلومان خون از رنگين و خونآلود حّجي امسال, حج
خـون و نميدهد شهيد عراق تحميلي جنگ جبهههاي در و نزديك مرزهاي در تنها ايران اسQمي
فرموده قرآن كه جايي خدا امن سرزمين در كه نميريزد زمين بر نبرد صحنههاي در تنها ما جوانان,

/٩٧ . عمران آل -١/٢٥ . حج -٢

فيِه كُف ا العى <َسواًء كه: جايي ناس خانة كعبه كنار در و الهي امن حرم در آمنا>١ كاَن َدخَلُه َمن <و است:
ميريزد/ خاك بر ايران, انقQبي مردم مقدس خون نيز جا آن در َوالبىاِد///>٢

و مـيجنگيده مـا با بعثي, عفلقي سربازان دوشادوش سعودي رژيم كه كرد روشن امسال, حج
است/ كشانيده خدا خانة و داخلعربستان به را جنگ اين اينك

بايد تنها نه مسلمانان كه اين آن و ساخت Qبرم را مهر به سر و مكتوم حقيقت يك امسال, حج
بيگانه اشغال و اسارت در شريفنيز كعبة دوم, قبلة كه تQشكنند, اسQم اول قبلة نجاتقدس, براي

اسارتبرهانند/ از نيز را آن بايد و است
مسـلك وهـابي آلسـعود چنگال در دوم قبلة و صهيونيستها چنگال در مسلمانان اول قبلة بلي
است/ جـهانخوار آمريكاي چنگال در قبله, دو هر حقيقت در است امر ظاهر اين امّا است/ گرفتار

dayani
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دو منزلة به رژيم دو اين و تقلبيهستند سكّه يك روي و سعوديسمپشت و كهصهيونيسم شد معلوم
صـدام يـعني آمـريكا, ديگـر چنگال اسير معصومان مقدسة اعتاب كه همانطور آمريكايند, چنگال

است/ عفلقي
انگليس است/ مناطق اين در انگليس جانشين گرفته, لقب استعمار حقميراثخوار به كه آمريكا
غـول آمـريكا, سـپرد/ آمـريكا بـه چـندي از پس و كـرد جـدا عـثماني خـQفت از را سرزمينها اين
است/ گرفته دندان به يك و چنگال بدان يك و چنگ بدين يك را منطقه اين كه است خونآشامي

را خـود گـذشته سـال از كـه سـعودي شـاه است/ ذاتالحـرمين و ذاتالقـبلتين ايـنك آمـريكا
صدام و اسرائيل كه همانطور آمريكاست/ حلقهبهگوش غQم حقيقت در داده, لقب <خادمالحرمين>

اوهستند/ سينة به دست غQمهاي
شد روشن برايشان امروز قدسبكوشند رهايي براي بايد ميكردند گمان ديروز تا گر ا مسلمانان
بـه را مـدينه و مكه و حجاز سرزمين اول انگليس, نيست/ ميسر كعبه نجات بدون قدس نجات كه
آلسعود, توسط حجاز اشغال كه شد معلوم داد/ اسرائيل به را قدس و فلسطين آنگاه بخشيد آلسعود
آزاد كـعبه تا و است/ بوده قدرتها ابر ديگر و انگليس كمك با و اسرائيل توسط قدس اشغال مقدمة

شد/ نخواهد آزاد قدس نشود
از قدس راه بكشيم: فرياد بعد به اين از ميگذرد> Qكرب از قدس <راه ميزديم فرياد ديروز تا گر ا

ميگذرد/ كعبه و Qكرب
پشتوانة نيز لحاظاقتصادي از و بQاست نظاميسپر لحاظ از قدس اشغالگر رژيم براي آلسعود,
خاندان اختيار در و دست در ظاهرا سرزمينعربستان سرخ و سياه طQي كQن ثروتهاي است/ مالي
اسـتعمار حـيات شـريان ثروتها اين است/ اسرائيل و آمريكا چنگال در واقع در و آلسعود, مزدور
قـيامهاي هـمة و بـرميآورد نـفتي دKرهـاي هـمين را استعمار نيازهاي همة است منطقه در غرب
و تفنگاسرائيل و توپ و شمشير و آلسعود نفوذ و پول را, منطقه راستين انقQبهاي و آزاديخواهانه

سركوبميكنند/ عفلقي صدام
كرد/ خنثي صدام نفاق و اسرائيل و آمريكا سQح و سعودي دKرهاي را مصر نهضت

خاورميانه نفتي سلطان سعودي, پول و آمريكا بزرگ شيطان شيطنت و سياست نخست, روز از
را ايـران اسـQمي انـقQب مـيگيرد, قـرار آمـريكا نـاپيداي و پيدا ايادي ديگر و صدام اختيار در كه

ميدهد/ رنج
و بـود مـمكن غـير آمـريكا بـرابـر در آلسـعود تسـليم بـا جز نفت بهاي تنزل كه ميدانند همه
پايين و نفت بهاي بردن Kجهتبا در ايران ابتكار به كه نفتاوپك, كوششهايكشورهايصادركنندة
نبود قادر آمريكا گرنه, و ميشود! بياثر آلسعود اخQل با عملميآيد, به نفتي صادرات ميزان آوردن
بـدون هـم عـفلقي بعث حزب و صدام كه همانطور بزند/ اقتصادي ضربة ما به نفت بهاي تنزل با
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سـپاه برابـر در كنون تا نميتوانست كويت, و آلسعود بQعوض كمكهاي و عطايا و نفتي دKرهاي
نمايند/ مقاومت اسQم

بـعثي عفلقيان دست به را مخرب سQح همه آن كويت, امير و آلسعود دKرهاي ميدانند همه
ميخوريم/ سيلي آلسعود دست از نخسِتجنگ, روز از كه كعبه, كنار در امروز نه پسما است/ داده

اس�م با آلسعود نبرد مختلف ابعاد
در مزدور و منفور رژيم آن و دارد گون گونا ابعاد اسQمي, انقQب و راستين اسQم با آلسعود نبرد

است/ جنگ در اسQم, جهان سرتاسر در اسQمي انقQب و اسQم با مختلف ابعاد

اقتصادي بعد اول
ضد و استعماري اهداف راه در اينسرزمين, بيحساب و كQن ثروتهاي شد گفته كه همانطور

است/ شده گرفته كار به مسلمانان ديگر و ما اقصاد ورشكستگي و كامي نا جهت در و اسQمي

سياسي بعد دوم,
برابر در ناتوانيهايش, و ضعفها همة با كه اسQم, سياسيمستقل پايگاه آخرين ميدانند اطQع اهل
خQفت, اين نابودي مخالفبراي اولينصداي بود/ عثماني خQفت ايستادگيميكرد, اروپا استعمار
اين آمد/ بيرون ـ جزيرةالعرب نجد ناحية در ـ آلسعود خاندان همين حلقوم از ـ هجري ١٢ قرن در
بـا تـوأم و وهـابيگري عـقيدة پشتوانـة با داشتند, عهده بر را كوچكي محلي ِامارت قب� كه خاندان
شـرق تـمام بر كه آن تا دادند ادامه خود پيشرفت به تدريجا انگليس, يعني, استعمار پير نيرنگهاي
و يافتند Qجزيرةالعرباستي از مهمي بخش بر ـ هجري ١٤ قرن نيمههاي در ـ اخيرا و جزيرةالعرب

بود/ ايستاده آنان سر پشت انگليس جا همه
و مسـلمانان, مـيان در مـذهبياش مـركزيت و حساس موقعيت با را, شريفين حرمين انگليس,
غـQمان آن دست به سرخش, و سياه طQي پنهان و مهر به سر گنجهاي با را جزيرةالعرب سرزمين
كار به اسرائيل و آمريكا بعدا و انگليس اسQمي ضد و اهدافاستعماري راه در تا حلقهبهگوشسپرد
قبله و اسQم اصلي مركز بهعQوه و ببرد استفاده مسلمانان, نظر در احترامحرمين, و قداست از و رود,

باشد/ داشته اختيار در هميشه براي را مسلمين
زدند: نشان چند تير يك با وهّابيمسلك, آلسعود آوردن كار روي با انگليسها,

بـه را خـود شـرعيّت كـعبه, كليدداران و خادمالحرمين عنوان به كه عثماني خQفت تضعيف ١ـ
تشكيل براي مساعدي زمينة و شد منجر عثماني خQفت انقراض به سرانجام و بودند رسانيده اثبات

نبود/ عملي كار اين عثماني خQفت وجود با زيرا آمد فراهم غاصب اسرائيل دولت
هر كه اين و نفتي, گرانبهاي خزاين و اسQمي مركزيت با مقدس سرزمين آن گرفتن اختيار در ٢ـ



٧٣ امام پيام و خونين حج از تحليلي
بدان حج سياسي عبادي, فريضة انجام براي كه يكميليونمسلمان, از بيش اجتماع از وقتبخواهند
همان يعني كنند, پيدا اسرائيل غاصب دولت با برخوردي كوچكترين مبادا تا شوند مانع رفتهآند, جا

ميكنيم/ مشاهده امروز كه چيزي
بـيان بـعدا كـه اسـتعماري اهـداف راه در خـاندان, آن بـه اسـQمي پـوشالي دادن مـركزيت ٣ـ

شد/ خواهد
عـّمات قبور mnopqو رسولاكرم خويشاوندان و قُّراء تابعين, و صحابه بقيع, ائمه مبارك قبور ٤ـ
مرقد نبود مسلمانان ترس از گر ا و كردند يكسان خاك با را ديگران و النّبي عّم النّبي زوجات النّبي,
صدر شهداي ديگر و ُاحد و شهدايبدر قبور كه اين كما ويرانميكردند, نيز mnopqرا رسولاكرم مطهر
بزرگان و علما اوليا, اسQمي آثار دارد نظر در وهابي فرقه بردند/ ميان از بود ناحيه آن در كه را اسQم
مقدس قبر بيسروصدا اخير سالهاي همين در ببرد/ ميان از اسQم پهناوِر جهان سراسر در را اسQم
را آن من و بود مانده باقي نبوي اطرافمسجد كوچههاي از يكي در mnopqكه رسولاكرم پدر <vعبدا>
مسجد, توسعة با دارند قصد ميشود گفته بردند/ بين از اطرافمسجد, توسعة بهانة به كردم زيارت

كنند/ نابود كلي به را بقيع ماندة بجاي آثار
خـاطرات هـمة بـا را مـقدس بقاع و قبور اين ميخواهد اسQم دين نابودي براي استعمار پس,

كند/ محو سني و شيعه از اعم مسلمانان دل و ديده از آنها, مقدس
ياد جا اين در تاريخ, در ضبط براي كه يازيد دست هم ديگري غيرمستقيم استفادة به انگليس ٥ـ
ضد كارهاي همة با ـ قلدر رضاخان نام به ديگري گوش به حلقه غQم كارآوردن روي آن و ميكنيم

بود/ ايران در ـ اسQمياش
قـدرت آغـاز بـا <مقارن ميكرد: نقل بود مقدس مشهد در خود عصر معروف واعظ كه من پدر
جامع مسجد وارد عصر, روز يك ميافتاد/ زبانها سر بر بقيع ائمة قبور خرابي َخبَر گاهبگاه رضاخان,
دارنـد بـودند, حكومت عمال از هنگام آن در dمعمو كه سردستهها و داشها ديدم شدم, گوهرشاد
شـدن خـراب لحاظ به فرمودند: گفت است؟ خبر چه پرسيدم يكي از سياهپوشميكنند را مسجد
سخنرانان آمدند, گرد بيشماري جمعيت پاشد بر غوغايي سياهپوشكنيم, را مسجد بقيع, ائمه قبور

دادند/ سخن داد
شـخص هـمان از جمعميكنند, را سياه پوششهاي ديدم, شدم مسجد وارد باز روز سه از پس
بـا روزنامهها در واقعه, اين از پس روز چند است/ بس فرمودند, گفت جمعميكنيد؟ چرا پرسيدم
در مشهد مردم كه عنوان: اين به بودند, كرده منعكس را گوهرشاد مسجد مراسم تفصيQت, و عكس
را سپه> سردار <رضاخان نميخواهيم را <احمدشاه> ما ميگويند و آمدند گرد گوهرشاد جامع مسجد
است/ نشده خراب ائمه قبور و بوده, دروغ خبر آن اصل شد معلوم مدتي از پس اتفاقا ميخواهيم,
است دروغ گفتند و نكردند باور مردم دفعه اين كردهاند خراب را ائمه قبور كه شد شايع باز بعد سال
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سـوء چند يا يك هم اين است/ راست كه شد معلوم بعدا ولي ندادند نشان چنداني عكسالعمل و
ديگر/ استفاده

از كه را پهناور سرزمين آن آلسعود خانواده خدمتِي خوش براي انگليس, سياسي, بعد در باري,
را همه ميشد ناميده آن جز و يمامه نجد, حجاز, نام به آن بخشهاي قب� و است وسيعتر هم ايران
ناميد/ السعودية> العربية <المملكة خودشان قول به يا سعودي> <عربستان را آن و كرد آنان نام به يكجا
ـ ديگري مزدور خاندان نام به و كرد جدا <فلسطين> اصلي بدن از را فلسطين از بخشي كه همانگونه
وحدتسرزمينهاي عنوان به نيز آنان و فرمانرواييداشتند, شريفين حرمين بر آلسعود از پيش كه
و علي شريف خاندان يعني, ـ كردند قيام عثماني خQفت عليه عربي, واحد كشور تشكيل و عربي

ناميد/ هاشمي> <اردن شريفحسين, فرزندان
و مـنفور خـاندان دو ايـن ِطـلق ِمـلك اسرائيل, بQي سپر و هم به متصل اينسرزمينهاي گويا

است/ تحميلي
وارث اينك و نكردهاند! استعمار به كه خدماتي چه اخير قرن در دوم, خاندان اين ميدانند همه
بـا كـه است استعمار> دورهگرد <دKل امام, گفتة به اردني> حسين <شاه خاندان اين فرد به منحصر
را صدام جنگي سازوبرگ هزينة جهان, استعمارگر كشورهاي و عربي مناطق به خود رفتوآمدهاي
جـلب جاني صدام از را ابرقدرتها حمايت و گدايي فارس خليج شيوخ و كويت امير و آلسعود از

كرد/ صادر شليك فرمان و ايستاد دورزن توپهاي پشت صدام, كنار در كه همانطور ميكند/

مسلكي و عقيدتي بعد سوم,
آغـاز را خـود كـار وهابيّت نام به خاصي عقيدة پشتوانة با خاندان, اين شد اشاره كه همانطور
اينمسلكنيست/ بارة در كQم فرصتبسط جا اين در عقيدههستند/ آن حامي نيز هماكنون و كردند
نـام: بـه شـام در مـردي هـجري, هشتم قرن اوايل و هفتم قرن دوم نيمهي در كه آن مطلب اجمال
در كه �٦٦١-٧٢٨ه� تيميّه> <ابن به معروف دمشقي اني حرَّ بنعبدالحليم احمد تقيالدين ابوالعباس
و كرد قيام بدعتها و خرافات با مبارزه نام به بود, آمده <دمشق> به <حّران> شهر پدرشاز همراه كودكي
و شام در و داد, قرار انتقاد مورد بودند, نهاده وي نظر از كه لحاظبدعتهايي به را اسQمي مذاهب كلية
افكار نشر به قلم, و بيان با خستگيناپذيري پشتكار با و كرد بپا غوغايي ديگر بQد از برخي و مصر
رواج را او مسلك و كردند دنبال را او كار و يافتند شهرت كساني گردانش شا ميان از و پرداخت خود
و ٦٣٨ه� عـربي�م مـحيالديـن تـوسط: هـنگام آن در كـه ـ عـرفان و تصّوف مسلك با وي دادند/
پيروان با بخصوص سنت اهل مذاهب فقهاي متكلمان, فQسفه, با نيز و ـ بود يافته رواج گردانش شا
عQمة و او بين ميان, آن از نوشت مذاهب اين رد در كتابهايي و افتاد در شيعه, با جمله از و قياس,
مـنهاج > كتاب وي شد/ بدل و رد كتابهايي و واقع مباحثاتي ٧٢٦ه� شيعه�م معروف دانشمند حلّي
از بار چند گرفت/ انتقاد باد به را شيعه عقايد و كرد تحرير مة> الكرا منهاج > عQّمه كتاب رد بر را الّسنة>



٧٥ امام پيام و خونين حج از تحليلي
رفت, دنيا از دمشق� �قلعة شام زندان در سرانجام و افتاد زندان به مصر و شام در ايوبي حكّام طرف
را او جـنازه و تـعلطيل, را بـازارهـا وي از حـمايت بـه شـام مـردم از انبوهي جمعيت كه حالي در

كردند/ تشييع
بلكه و بدعت آنان به توّسل و اوليا قبور روي بر بارگاه و قبه بناي كه, بود آن وي سخنان جمله از
بپا سروصدايي گاهبگاه و كرد پيدا طرفداراني مصر و عراق شام, در كموبيش وي افكار است/ شرك
پيدا عبدالوهاب�١١١٥-١٢٠٦ه� محمدبن نام: به عالمي نجد, در ١٢هجري قرن در كه اين تا ميكرد
نمود/ خود پيرو محدوديداشتند امارت ناحيه آن در كه را آلسعود و كرد تبليغ را مسلك اين و شد
را روحانيّتعربستان زمام <آلشيخ> نام به اينك كه خاندانش و وي همياري با آلسعود بعد, به آن از

نيست/ شيخ آل خاندان از حاضر, درحال سعودي كل مفتي ^بنباز[ آقاي زيرا شدهاند خارج رده از فع` ١ـ

حمايت با هجريقمري, ١٤ قرن اواسط در كه اين تا دادند ادامه خود نفوذ بسط به دارند١, دست در
گرديدند/ مسلط جنگهايي طي شريفين حرمين جمله از سرزمين, آن سراسر بر انگليس,

نـفرت عنوان اين از خودشان چند هر شده, گرفته او نام از وهابيت �كه عبدالوهاب بن محمد
وي ميخواند/ مشرك را مسلمانان ساير صريحا گاهي و ميناميد <اهلتوحيد> را خود پيروان دارند�
پرداخت/ خود افكار نشر به بصره و شام به سفري در نيز و قبايلبدويعربستان ميان سفرهايي طي
جزيره كناف ا و اطراف به و آوردند گرد سپاهينيرومند عبدالوهاب, پيروان بدوي قبايل از آلسعود

رفتند/ پيش عراق و شام مرزهاي تا و بردند حمله
و عام قتل را شهر مردم آوردند, هجوم Qكرب شهر به قمري هجري ١٦ يا ١٢١٥ سال در وهابيان,
المسـائل>�م <ريـاض كـتاب صـاحب طباطبايي سيدعلي مرحوم وقت, معروف مرجع و فقيه خانة
داد/ نجات خارقالعادهاي نحو به را او خداوند كه داشتند را او جان قصد و كردند اشغال را ١٢٣١ه�
در را حسـيني ضريح بستند, مطهر صحن در را خود اسبهاي شدند, وارد حسيني مطهر حرم به
هتك انواع و نوشانيدند/ ديگران به و نوشيدند جوشانيده قهوه امام سر باKي در و قبهشكستند داخل

كردند/ فرار دولت و مردم ترس از آنگاه و داشته روا مقدسه آستانة آن به را ادب اسائة و حرمت
در تعمق عدم و فكري جمود و اخباريّت, و ظاهرگرايي نوع يك اساس بر وهابيت, تفكر طرز
اشعري مذهب چند هر است/ مبتني علمي اصول و عقلي ارزشهاي به توجه عدم و سنت, و كتاب
عـدليون و عـقليون بـرابـر در هـمواره اشاعره و ميكرد دنبال را رويه همين حدودي تا آن از پيش
مسلمانان است, كرده افراط راه اين در روشحنبلي به گرايش با وهّابي مسلك اما صفآراييداشتند,
بستن كار به و سنت, و كتاب نصوص در عقلي تعمق و بينش و آزاد انديشة و منطق بردن كار به از را
و اجـماعات به نهادن ارج و محققان, آراي از استفاده و احكام, استنباط و اجتهاد در اصولي قواعد
احكام زمينة در و عقايد در عقلي استدKل نوع هر از باKخره و فقهي, مسائل در موجود شهرتهاي
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نسـنجيدن و ظـاهرگرايـي, و فكري جمود گرفت/ نبايد كم دست را خطر اين و ميدارد, باز فرعي
وارد مسـلمانان, و اسQم به كاري ضربههاي تاريخ, طول در عقلي, موازين با سنت و كتاب ظواهر
حـمايت فكـري روش ايـن از امـوي سـلسلة بـخصوص اسـQمي حكومتهاي غالبا و است آورده
ميكردند, سوءاستفاده آن از بنياميّه كه است بهجبر اعتقاد اينعقيده, پذيرشهاي جملة از ميكردهاند
و تـقدير مـيان و ميدانستند خدا رضايت مورد و مشروع الهي تقدير اساس بر را خود حكومت و

ميكردند/ خلط تشريح
ميان از و است اسQم جهان در فكر طرز اين پرچمدار مسلك, اين بر تكيه با آلسعود, اينك و

دارند/ گرايش اموي سلسلة به همه از بيش اسQمي, حكام گذشته سلسلههاي
خليفه و امر ولّي كه: اين آن و دارد, بدنبال هم را خطرناك سياسي يكبُعد طبعا بُعدعقيدتي, اين
و است الهي امضاي و تقدير مورد بكند چه هر و است او قدر و قضا مجري و خدا نمايندة پادشاه, و

اعتراض/ و عيبجويي حق نه و دارند چارهاي نه, خونخوار, حكّام برابر در رضا و تسليم جز مردم
را مسلمانان بيشمار اموال آنان, كه اين به علم با آلسعود, هواخواهان استكه فكري ماية همين
و شهوتران شاهزادة هزار از بيش و صرفميكنند خود شهوتخواهشهاي ارضاي و قدرت بسط در
دKرهاي از را آمريكا و اروپا بانكهاي روزمّره, بيحساب خرجهاي بر عQوه خاندان اين وابستگان
به هواخواهان اين حال عين در ميزند, دKر ميليونها به سر كدام هر سرماية و كردهاند پر خود نفتي
است/ شده جاري منوال اين بر الهي رضاي و تقدير زيرا نميدهند, را اعتراض هيچگونه حق خود,

بـوده اسـتعماري و استبكاري ضد مسكلي اصل در كه اخوانالمسلمين تيرههاي از برخي حتي
در وجه هيچ به آلسعود به اقتصادي وابستگي و وهابيّت, مسلك به فكري گرايش لحاظ به است,
و آنان اللّهي خQفة مقام گويا نميكنند/ انتقاد طاغوتي رژيم اين از كتابهايخود, و مقاKت و مجQت
از وهالهاي عصمت از حريمي آنان� عقيده �به بدعتها برابر در قيامشان و نبوي سنت از حمايتشان

است/ آنانكشيده دور به قداست
<انـصارالسـنّه> نامهاي به حامياني اسQمي, كشورهاي در هماكنون آلسعود, پولهاي و تبليغات
است كرده فراهم ايشان براي حديث> <اهل و تابعين� و صحابه و صالح َسلَف �يعنيپيروان <َسلَفيه>
كه ـ خود تحقيقي مراكز و دانشگاهها در نيز و مجQت و آثار در و حمايتمينمايند, رژيم آن از كه

ميكنند/ بهجا آبرو رژيم آن براي ـ ميشود اداره آلسعود پول با همه
و سكـوت و فكـري ركـود و جمود به را مسلمانان وهابيگري, مسلك عقيدتي, بُعد در باري,
آن از آمـريكا ايـنك و گـذشته, در انگليس استعمار جهت همين به و ميدهد سوق سياسي تسليم
اسـQمي دولتـهاي گذاشتهانـد/ باز اسQمي كشورهاي همة در را او دست و ميكند و كرده حمايت
اجازهاي چنين غالبا كه حالي در تبليغميدهند, اجازة سعودي هواخواهان به هم بيگانه دستنشاندة
اسQم كردن آمريكايي خطر آلسعود, خطر باKخره و نميدهند ايران اسQمي انقQب طرفداران به را
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انـقQب و انـقQبي اسـQم مقابل نقطة كه است آمريكايي اسQم پشتوانة آلسعود حكومت و است

است/ اسQمي

تبليغي بعد چهارم, بعد
كشـورهاي در آلسـعود زرخـريد طرفداران كه است اسQمي انقQب با ضديت تبليغي, بعد در
ميشوند, محسوب اسQمي انقQب صدور قبال در سّدي هند, و پاكستان مصر, در جمله از اسQمي
دارند/ دست در را تبليغات زمام غالبا و خريدهاند سعوديها را, كشورها اين وعاظ و علما از بسياري
بـرگ و سـاز لحاظ از غالبا اسQمي اقليتهاي نيز آفريقا و آمريكا و اروپا اسQمي, غير كشورهاي در
تـحقيقات مركز و كتابخانه و مدرسه و مسجد آنان, پول با هستند, سعودي! كشور به وابسته تبليغي

ميدهند/ نشر مجله و كتاب و تأسيسميكنند
سمپاشي شيعه و ايران اسQمي جمهوري عليه منظمي و شده حساب برنامههاي با مؤسسات اين
اسـQمي انـقQب گـرايـي شـيعه از را سـنت اهل گاهي ميسازند/ مشغول را عموم اذهان و ميكنند
گاهي كه است عجيب و ندارد, اسQم به ربطي و است شيعي انقQب يك اين ميگويند و ميترسانند
اسـQمي انـقQب كـه مـيكنند تـبليغ را ايـن عكس شـيعيان مـيان در دربـاري مـبلغان قـبيل هـمين
و ميايد بيرون حلقوم يك از اصل, در مراتب سلسله صدابا دو هر اين بنده استنباط به سنّيگراست/
ايـن و مـيرساند مـدد گروه دو هر به قوي احتمال به هم سعودي پولهاي است/ آمريكا حلقوم آن
و مـؤسسات هند و پاكستان در كرد/ دنبال و گرفت جدي بايد ـ باشد ضعيف چند هر ـ را احتمال
وقبرپرستي تحريفقرآن عقيده به را شيعه نشرميدهند, كه كتابهايي در آلسعود آخوندهايطرفدار

متهمميكنند/
را آنان مخالفان و سعودي طرفداران صفآرايي داشتم, هند به اين از پيش ماه چند كه سفري در
اربـعهي مذاهب اصلي حاميان همان وهابيت, مخالفان شد معلوم كردم/ مشاهده سنت اهل ميان در
آن با سخت وهابيت, كه همانچيزي دارند عرفان و تصوف به گرايش كه كسانيهستند و سنت اهل
اداره فقر و تهيدستي با كه حيدرآباد شهر در اهلسنت, علميه حوزة و دانشگاه يك در است/ مخالف
اسQم از را آنان زيرا نميگيريم پول آنها از ما اما كمككنند ما به حاضرند سعوديها گفتند ما به ميشود

ميپذيريم/ كمككنيد, ما به اسQمي� جمهوري �يعني شما گر ا ولي ميدانيم منحرف
بـبرند/ آن از را اسـتفاده حداكثر بايد كشور, خارج در تبليغ, امر مسؤوKن كه است نكتهاي اين
بـا هـمزمان كه قبل ماه چند عام قتل در هند, مسلمانان از ايران اسQمي جمهوري بيدريغ حمايِت
قابل اثر هند, در ايران مسؤوKن از يكي گفتة به بنا بود هند سعودي طرفدار اسQمي, محافل سكوت
زيـرا داد, بـاد بـر را سـعوديها سـالة چـهل خرجـهاي و زحمات وي, بگفتة و است داشته توجهي
چـه هـر و هسـتند پوشالي مسلمانان سعودي, رژيم اصِل مانند وهابيان كه بردند پي هند مسلمانان
جـمهوري عكس بـر نيستند, اسQم واقعي حاميان آنان و ميدهند, انجام را همان بخواهد استعمار
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اهل و علمايشيعه و حمايتكرد, مظلومان آن از روابطديپلماتي, از بيمQحظه و بيباك كه اسQمي
افتادند/ زندان به حتي و دادند نشان خود از مقاومت جنايت, آن برابر در ايران, طرفدار سنِت

خونين حج
به جانب اين كشورميدانستند خارج تبليغات دستاندركاران تنها كه بود حقايقي شد گفته آنچه
كه سكوتي از و ميبردم رنج خطرناك, سياسي عقيدتي انحرافي خط اين از كه بود سالها خود نوبة
كرد روشن را چيز همه امسال خونين حج فاجعه كه اين تا ميخوردم تأسف بود گرفته فرا را جا همه
رژيـم و گـمراه فرقة اين صريحا خود بيانية در بزرگوار امام و ساخت/ آزاد را قلمها و زبانها همة و

كرد/ رسوا را آلسعود جنايتكار
ديگر يكي هم اين گويا كرد, آفتابي را حقايق همهي و زد, Kبا را پردهها همهي امسال, حج آري
گرديد اسQمي انقQب حال شامل خدا, خانه زايران پاك خونهاي بهاي با كه بود الهي خفية الطاف از
كنار و پدرهستند, يك نامشروع فرزند سه هر صدام و اسرائيل و آلسعود رژيمهاي كه شد معلوم و
صداميان و اسرائيل جنايتكاران مانند هم آلسعود و ايستادهاند/ اسQمي انقQب و اسQم برابر در هم
لبنانبيپناه, و آوارگانفلسطيني سر بر سالهاستكه اسرائيل گر ا و ندارند هيچجنايتيشرم از عفلقي,
آتش عراق واكراد ايران انقQبي مسلمانان سر بر كه سالهاست صدام, گر ا و ميريزد, خوشهاي بمب
سّميميافشاند بمب و گلوله و تير و چوب و سنگ بيدفاع, مظلومان آن سر بر هم آلسعود ميبارد,
رژيم آن هم, شهيدان اين خون كرد رسوا را بنياميّه فرزندانش, و حسين پاك خون كه همانطور و

/٨٨ . ص ١ـ

ِحيٍْن�١/ بَْعَد ه نَبَأَ �َولَتَعْلَُمنَّ كرد خواهد رسوا و مفتضح را تحميلي و طاغوتي
و بازارهـا آلسعود گر ا كه شد معلوم كردند, سفيد را آنان روي ابولهب, و ابوسفيان پيروان اين
در نـيز را آنـان رسم و راه كردهاند, نامگذاري لهب ابي و ابيسفيان نام به را شريف مكه خيابانهاي
حـرمين براي حرمتي هيچ حرمين, قQبي خادمان اين كه شد معلوم ميكنند/ دنبال اسQم با ضديت

خادمالحرمين>/ نه واقع<خائنالحرميناند در آنان قايلنيستند
است, آمده دست به مفقود و مجروح و شهيد صدها خون قيمت با فرصت, اين كه حال باري,
ايـن و مـنحوس رژيم اين شيطاني ماهيت از را جهانيان همة بلكه جهان, مسلمانان همة است Kزم
دامن از را ننگ لكة اين و ساخت, گاه آ است, كرده معرفي اسQم پرچمدار را خود كه انحرافي مكتب

كرد/ زايل اسQم
از عريان و پوستكنده طور به نيست قادر اسQمي انقQب نظام جز دولتي و كسي كه پيداست
خون حرمت كرده, باز فهميدن و برايشنيدن را خود دل و گوش جهان, اينك بگويد سخن قوم اين



٧٩ امام پيام و خونين حج از تحليلي
ميدان/// اين و گوي اين است/ ساخته مكلف و موظف نوشتن و گفتن براي را ما هم مظلومان آن

مدارس در بازارها, و تكايا و مساجد در تابلوها, و پردهها در ترسيمكنيم: و بنويسيم بگوييم, بايد
سـالنهاي و ورزش ميدانـهاي و عزاداري مراسم در كتابها, و روزنامهها و مجQت در دانشگاهها, و

بزم/// و رزم در و درس و خطبه و نثر و شعر در سينماها, و تلويزيون و راديو در سخنراني,
متحدانش و آمريكا جنگي تجمعكشتيهاي با همزمان آلسعود, دست به ايراني حجاج عام قتل
نبود نيروها اين به آلسعود, دلگرمي گر ا مسلما ميكند/ تفسير را فاجعه سياسي بُعد فارس, خليج در
آن حضور به است پاسخمثبتي و لبيك حقيقت در ننگين, عمل اين نداشتند, را جنايتي جرأتچنين
حوادث انتظار در بايد ما و است گرديده آن با هماهنگ و طرحريزي پيش از حتم, بهطور و نيروها
اقمارشطرحريزي و طرفآمريكا از حتما كه باشيم, اينمنطقه در فاجعه آن با ارتباط در هم ديگري

ميشود/ اجراء تدريجا و است شده

امام پيام از تحليلي
امت, امام پيامهاي است/ بيتاvالحرام حجاج براي امام مهم پيام امسال, خونين حج ديگر امتياز
اسQم دشمنان به نسبت و وروشنگر آموزنده انقQب, و اسQم شيفتگان همة و حجاج براي سال, هر
ديگر بويي و رنگ امسال, حج مانند امسال, پيام اما است/ بوده گر افشا و كوبنده اسQمي انقQب و
الهي و عرفاني روح عصارة و انقQباسQمي, گون گونا ابعاد و اسQم فشردة و خQصه اينپيام, دارد,
آن در را مهّمي هيچ و است نوشته را پيام اين خود خدايي آرمانهاي و وجود تمام با امام, است/ امام

است/ نكرده فروگذار
تـوطئه شـهادت, و خـدا راه در جـهاد اسQمي, وحدت و عترت و قرآن تا وKيت, و عرفان از
خـليج در اهـريمني احزاب تجمع و منطقه, در آنان اذناب و انصار و عوان ا و اسرائيل و ابرقدرتها
آفريقا, لبنان, فلسطين, مظلوم و بند در مسلمانان و جهان مستضعفان و محرومان از حمايت فارس,
نـقش كـمونيستي, و سـرمايهداري مكـتبهاي برابـر در اسQمي متين اقتصاد عراق, و هند افغانستان,
وارستگي ضدمستكبران, بر قيام و محرومان از دفاع در بخصوص صحنهها, اين همة در روحانيّت
ازمشركان برائت ابعاد و حج واقع رسالت علمايدرباري, و روحانينماها خطر و راستين, روحانيت
و اسـQمي انقQب عظمت وحدت, و نظم رعايت و حج راهپيمايي جهان, مستكبران و طاغوتها و
نسل استقبال و امروز جهان در اسQم عظمت انقQب, صدور و گون گونا ابعاد در آن توفيقپيشرفت
علل و شيطاني انگيزههاي و تحميلي جنگ آمريكايي, اسQم چهرة نماياندن راستين, اسQم از جوان
در آنان نقش و فارس خليج حكام آن, خطرات و تحميلي صلح كنون, تا طاغوت زمان از آن تداوم

جنگ///
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شهادت و Wاليا هجرت
الَمْوُت///> يُْدِركُْه ثُمَّ /// ا3 َسبيِل فِي يُهاِجْر َمْن <َو شريفة آية آغاز در استكه آن اينپيام در نكته اولين

بود/ گرديده صادر خونين فاجعة آن از پيش امام پيام ١ـ

حـجاج انـتظار در كه شهادتي به راجع است پيامي و گونهاي١ الهام خود كه شده جاري امام قلم بر
است/ آنان شدة تضمين پاداش و اجر و vبيتا

شهادت تقوا, اخ�ص, عرفان,
و نيّت صدق و عقيده اخQص و وارستگي الهي, عرفان نيستند, جدا هم از اسQم در معاني اين
كـه امام پيام دارد, دنبال به را vفيا فناي و شهادت عطش و تشنگي همه, اين و تقوا, و دل صفاي
شهادت به عشق و اخQص و حق عرفان از اوستماKمال عرفاني روح تراوش و جهش و جوشش
مـعشوق سـوي بـه را دلهـا و مـيزند مـوج خـدا راه در فداكاري و ايثار و نِثار آن سراسر در است

ميدهد: سوق
وجـود نـعمت به را وسروعلن شهادت و غيب عوالم خود نوراني سراسر جلوة با كه خالقي ///
را مطلق كمال در فناي و كماKت به وصول و جمالشبرافكنده/// از جميلشپرده ظهور با و آراسته///
معبد سوي به ايراني حجاجمحترم عزيمت آستانة در كرده/// گوشزد را vاليا سلوك و فرموده تعليم

رسوله/// و vاليا هجرت و معشوق مرقد و عشق
نگير ما ملت و ما از را بزرگ نعمتهاي اين خداوندا ///

فرما آشنا بيشتر خود بركات ارزش رابه ما خداوندا
خودتبيفزا برابر در ما ذلّت و عجز اظهار و ما خلوص و ما بندگي بر خداوندا

فرما/// كرامت را خود عنايِت جلب توفيِق و رضا و مقاومت و صبر و توكل ما به خداوندا
كشورها ديگر مسلمانان برابر در خود انقQب عظمت و رشد احساس از كه مبادا محترم زائران ///

شوند/// گرفتار ُعْجب و غرور به
است, ديني برادران و مستضعفان و مسلمانان برابر در تواضع كه الهي نعمتبزرگ اين شكر از و

بمانند/ غافل
عالميان نصيب كه بيپاياني نعمتهاي شكر از است عاجز نوشتارها و گفتارها و زبانها و قلمها ///

ميشود/// و شده
است/// گرديده جهاد در سبقت و تقوا آنان, نزد در برتري و ارزش مQك

بركات اين همة و ميكنم افتخار خدمت اين به و ميدانم ملتي چنين يك خادم را خودم من ///
ميدانم/ خاتمالمرسلين و رحمًةللعالمين پيامبر توجه از را معنوي
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ايـن بـا برادرانـه و گرم روابط ايجاد و شناخت و كشف به را اسQمي كشورهاي جوانان و مردم
ميدهم تذكر كشورمان مسؤوKن همة به فرصت, اين در و نموده دعوت تقوا و فضيلت عصارههاي
ارزشي همينتقدم و نيست, خدا راه در جهاد و تقوا از مQكيمهمتر و هيچارزش مQكها, تقّدِم در كه
و مـادي و غـلط امتيازات و سنتها همة جايگزين باKخره و دادن/// امتياز و انتخاب معيار بايد الهي

شود/// نفساني

شهادت مرز تا مقاومت و خلق و خدا راه در جهاد
نشانههاي از شهادت مرز تا خلق و خدا راه در كوشش و نفساني وارستگي , تقويى و دل صفاي

است: حق راه سالكان و خدا مردان
و الهـي ارزشهاي از دفاع و جدي مقابلة به Kزم, وسايل و امكانات همة با بايد مسلمانان كه ///

نمايند/ مستحكم و محكم را خويش مقدس دفاع و مبارزه صفوف و برخيزند مسلمين منافع
بـاKتري كـعبة بـه جـهاد, و شعور و عشق مقدسترينسرزمينهاي و بهترين از عزيز, زائران ///
بـه حج احرام از ,cdefg الحسين vعبدا ابي حضرت شهيدان, ساKر و سيد همچون و شوند, رهسپار
و شهادت غسِل به زمزم وء توضُّ از و بيت, صاحب طواف به حرم, و كعبه طواف از و حرب, احرام

آورند/// رو خون
آمـادة مسـلمانان از دفـاع فـريضة و حـق, واجب اداي بـراي را خويش ناقابِل جان و خون من

شهادتم/ عظيم فوز انتظار در و نمودهآم,
خرداد پانزدة از و مبارزه, شروع نخسِت روز از كه تحميلي, جنگ در فقط نه نكته اين به ما ///
الهي اسQمي آرماني و بزرگ, هدفي براي كه دريافتهايم خوبي به و رسيدهايم, بهمن دوم و تابيست

كنيم/// تقديم گرانقدري شهداي و نماييم پرداخت سنگين بهاي بايد
است/ آمده دست به مجروح/// و شهيد هزاران خونهاي با ايران, در اسQمي انقQب تجربة

حيات به همه يا و گيتيميفشاريم, كّل در اسQم جهاِن شاديپيروزي در را دستيكديگر يا ///
و پيروزي حال, دو هر در ولي ميكنيم/ استقبال شرافتمندانه مرِگ از و ميآوريم رو شهادت و ابدي

نميكنيم/// فراموش را دعا و ماست با موفقيت
نيروهايمردمي و وبسيج وسپاه ارتش و ومسؤولين دولت و ملت كه راسپاسميگزاريم خدا ///
مدرسة هنرآفرينان و اهلجنگ همه و ميبرند, سر به كامل آمادگي در كشورمان, دKور اقشار همة و

شهادتند/// و عشق
تحمل بزرگ, هدف اين به نيل براي را جهاني محاصرههاي و فشارها تمامي خدا لطف به و ///

نميشويم/ خسته خدا راه در كردن جنگ از و ميكنيم
روز هر و است ايستاده ايثار و شهادت بام بر قامتياستوار, با كه است ايران بزرگ ملت اين و ///

ميشود/ بيشتر راه ادامة براي او فرياِد و تحرك و نشاط
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خـود در شـهادت و جـنگ داوطـلب جـوان مـيليونها امروز خدا رسول كشوِر اين vالحمد ///
جهتاز همين به و نخواهدكرد, حق,چيزيپر رضايت جز را ما ملِت ديدگان و ودل است, پروريده

ميبرند/ لذت خدا راه در خويش فرزندان جاِن و مال بذِل
شهادت حد سر تا خود ديني مقدسات از دفاع براي اسQمي كشورهاي جواناِن وقتي كه چرا ///
و زنـدانـها و زدهانـد, Qبـ و حـوادث دنياي به را خود متجاوزان, كردن بيرون براي و رفتهاند, پيش

خريدهاند/// جان به را شكنجهها
بـه را خـود تعبد و امتحان ما, جامعة درآمِد كم طبقات و گودنشينان و پابرهنهها وقتي راستي ///
همة در و دادهاند, خود هستي همة بذِل و جوان, و عزيز نمودنچند قرباني سرحد تا اسQمي احكام
اين به خدمت از ما چرا ميدهند, خدا راه در جان سرو و بود, خواهند vانشاءا و بودهاند صحنهها
يك كه ميگويم مجددا من نكنيم افتخار بشريت, تاريخ شجاع رادمردان اين و حق, خالص بندگان

دارد/ برتري و شرف جهان كاخنشينان همه به شهيددادگان و اينكوخنشينان سر اين
هسـتيمان, و فـرزندان و خـود قـرباني مـرز تا را ما بندگانت به خدمت مسير در �خداوندا� ///

بنما/// مدد و همراهي
انـقQب, ديگر حوادث و جنگ و مبارزه دوران طوِل در گرچه ايران, دادة شهيد ملت و امت ///
راه تقديم را گرانقدري عزيزان و جوانان و است, ديده فراوان رنجهاي و درد و سختيها و مظلوميتها
مـراتب بـه است, رفـته ما پيشواياِن بر كه سختيهايي و مظلوميتها وسعِت يقينا ولي است, كرده خدا

ماست/ مسائل از باKتر
تو دين عزت براي خود, مادراِن و پدران كنار در اينسرزمين, فرزنداِن كه ميداني تو خداوندا ///
پر و بال تو بيانتهاي رحمت جوار به اميد, و شوق از پر دلي و خندان لبي با و شهادتميرسند, به

ميكشند/
هـجران سـختي و دادهانـد, واسير مجروح و مفقود و شهيد تو دين براي كه را ما مردم دل و ///
و عاشق خود بندگي مسير در را ما همة و فرما, شاد كردهاند, كامل تو رضاي و لقا عشق به را عزيزان

نما/ سيراب هدي ائمة و اكرم رسول و خود وKيِت زKل كوثِر از را ما شهيدان و فرما, آشنا درد

مستكبران با جهاد و محرومان از حمايت
انقQب اصلي اهداف از و بهچشمميخورد, تاريخي پيام اين سراسر در اساسياستكه ركِن دو

است: آمده بهشمار الهي انبياي همة و اسQمي
طول در جهانخواران, و جهان بهمستكبران الهي معظم انبياي برخورد از را ما كه كريمي كتاب ///

نموده/// گاه آ تاريخ
كاخنشينان دلهرة و پريشانگويي و برمQتر, سياه كاخ رسوايي و لرزانتر, گامهايمستكبران و ///

افزونتر///
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آن از گـاهانه آ جـهان, مسـتضعفان و مسلمين است آمده پيش كه جّوي اين در است Kزم و ///
قـيد از را خـودشان داده, هـم دست در دست مسـتضعفان, و مسلمين فرِق جميع و كرده, استفاده

نمايند/ خارج ابرقدرتها اسارت
حـاصل كـه است پابرهنههايي و محرومان و گرسنگان تهيدستِي و فقر فرياد ما, برائت فرياد ///
حريصانه و بردهاند, يغما به بينالمللي دزدان و زراندوزان را آنان شبانهروزي زحمات و جبين عرق
و سـوسياليزم و سرمايهداري اسم به زحمتكشان, و كارگران و كشاورزان و فقير ملتهاي دل خوِن از
به رسيدن از را جهان مردم و دادهاند, پيوند خود به را جهان و اقتصاد حيات شريان و مكيده, كمونيزم

نمودهاند/ محروم خود حقة حقوق كمترين
افول و جباران ستم كاخهاي ريختن فرو مقدمة را ما اسQمي انقQب و بنه منّت ما بر خداوندا ///
امـامِت و وراثت بـركات, و ثمرات از را ملتها همة و گردان, جهان سراسر در متجاوزان, عمر ستارة

فرما/ برخوردار پابرهنگان و مستضعفان
و متن در هم و مقررات و قوانين متن در هم بايد كه كفايتنميكند عرفي و لفظي صرفامتياز ///

شود/// پياده جامعه منش و روش و عقيده

غرب و شرق اقتصادي نظام برابر در اس�مي اقتصاد طرح
ظـالمانة و مـنحط فـرهنگ امـام, حضرت بينالمللي, مستكبران با ستيز و محرومان از دفاع در
محرومان از حمايت بر را خود تأكيد كرده, محكوم هم با و نسبت يك به را غرب و شرق اقتصادي
است: فرموده تكرار اسQمي اقتصاد نظام طرح و استكباري نظام دو اين شّر از آنان نجات و جهان

دو بـا جـدي مـقابلة است روحانيت و فقهاء و علماء عهدة به كه مهمي بسيار مسائل از يكي و
و سـرمايهداري اقـتصادي سـياستهاي با مبارزه و غرب, و شرق اقتصادي منحّط و ظالمانه فرهنگ
جوامعبشري اكثريت و شده تحميل ملتها همة بر جديدي بردگي عم� و است, جامعه در كي اشترا
اقتصادي مسائل در حقتصميمگيري و خوردهاند, پيوند زور و زر اربابان به خود روزمرة زندگي در

است/ شده سلب آنان, از جهان
و جـنگلها و دريـاها و آبـها و جهان, حاصلخيز سرزمينهاي و طبيعت سرشار منابع عليرغم و
روابـط ايجاد با سرمايهداران, و زراندوزان و كمونيستها و آمدهاند گرفتار درماندگي و فقر به ذخاير,
كـز مـرا ايـجاد بـا و كـردهانـد, سـلب مردم عامة از را عمل ابتكار و حيات حق جهانخواران, با گرم
و صـدور راهـهاي هـمة و گـرفته دست در را جهان اقتصادي نبض عم� مليتي, چند و انحصاري
بـا و نمودهانـد, منتهي خود به را بانكداري و نرخگذاري حتي و تقاضا و عرضه توزيع و استخراج
زندگي ما نفوذ تحت بايد كه باوراندهاند تودههايمحروم به ساخته, خود تحقيقات و تفكرات القاي
مقتضاي اين و است, نمانده باقي فقر, به دادن تن جز پابرهنهها حيات ادامة براي راهي Kِّا و كرده,
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و بسوزند نان لقمه يك حسرِت در اتفاقگرسنگان, به اكثريتقريِب جامعةانسانياستكه و خلقت
آيد/ لب به جانشان تعيّشها, در اسراف و پرخوري از گروهي و بميرند,

به اسQمي كشورهاي و تحميلكردهاند, بشريت بر جهانخواران كه است اينمصيبتي حال, هر به
شدهاند/ گرفتار اسفبار وضعيتي به وابستگي, و ضعفمديريتها واسطة

كردن جايگزين براي كه است اسQمي كارشناساِن و محققين و اسQم علماي عهدة به اين كه ///
مـنافع برگيرندة در و سازنده برنامههاي و طرحها اسQم, جهان بر حاكم اقتصادي ناصحيح سيستم
مـعيشت, فـقِر و تـنگنا از را مسـلمين و مسـتضعفين جـهان و دهـند, ارائه را پابرهنهها و محرومين

درآورند/
تبيينجهتگيري dاصو و طرحها ارائه ولي باشد زمان به نيازمند اسQم/// مقاصد كردن پياده البته
با اسQم مبارزة و آنان, عمومي مشاركِت گسترش و محرومين منافع حفظ راستاي در اسQم اقتصاد

ميرود/ بهشمار تهيدستي و فقر اسارِت از انسان آزادي بشارِت و هديه بزرگترين زراندوزان,

ثروتمندان رساندن قدرت به از اجتناب و محرومان به گرايش سياسِت
و اسـQمي جـمهوري نـظام در ثـروتمندان رسـيدن قدرت به خطر خود پيام جابهجاي در امام

مينمايد: گوشزد آنان, دست به را كشور اقتصادي سياست و كارهايكليدي تحويل
روشِن فقرستيزِي و كفرزدايي چهرة دنيافروشان, به دين و رسيدهها راه از تا شود سعي بايد و ///
مسـؤولين دامـن بـر را, خـدا از بـيخبر مـرفّهيِن از دفاع ننِگ لكة و نكنند, خدشهدار را ما انقQب

نچسبانند/
مـصيبتهاي و رنجها همة از فارغ و آرميدهاند, بيدرد و راحت مجلل, خانههاي در كه آنهايي و
هم دور از حتي و بودهاند, حوادث ناظر تنها پابرهنههايمحروم, و انقQب محكِم ستون جانفرساي
بسا چه كنند پيدا راه جا آن به گر ا كه كنند, تكيه مسؤوليتكليدي به نبايد نگرفتهاند, آتش بر دستي
طي راه عمق هرگز كه چرا دهند باد بر را ملت زحمات همة حاصل و بفروشند, شِب يك را انقQب
و ننمودهاند, مشاهده بيخبران, خدا از دسِت به را ملت و نظام شكافتة سينة و فرق و نديدهاند را شده
ظـلِم نـابودِي و مـرگ بـراي كـه مـجاهدان, بيقراري و التهاب و مبارزان غربتهاي و زجرها همة از

بيخبرند/ و غافل زدهاند, Qب درياي به دل بيگانگان,
ايـن از برتري و امتياز هيچ اسQمي حكومِت در منال, و مال صاحباِن كه حقيقت اين بيان و ///
پـرورش و شكـوفايي راه مسـلما گرفت, نخواهد تعلق آنان به اولويتي ابدا و ندارند فقرا بر جهت

ميكند/ فراهم را پابرهنگان شدة سركوب و خفته استعدادهاي
حكمرانان و حكومت در نبايد خود, مالي تمكّن خاطر به هرگز ثروتمندان كه اينمطلب, تذكر و
قرار مباهات و فخرفروشي بهانة را خود ثروت و مال و كنند, نفوذ اسQمي كشورهاي ادارهكنندگان و
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خـود ايـن كـنند, تـحميل را خود خواستههاي و افكار زحمتكشان, و مستمندان و فقرا بر و بدهند
فرار و متعالي, وارزشهاي كريمه اخQِق به آنان گرايش و امور, در مردم دادِن دخالت عامِل بزرگترين
دليل امكانتشان, و مال كه كند تصور كه اين از را ثروتمندان از بعضي حتي و ميگردد/ تملقگوييها از

ميكند/ متنبه خداست, پيشگاه در آنان اعتبار
آنكسي از وفزونتر, اسQميبهايبيشتر حكومت در واقعيتكه اين بيان كه اين كQم, خQصة ///

قدرت/// و مال و ثروت نه باشد, داشته تقوا كه است
و فـقرا بـا كـه مـوظفند عـدل, حكـومت نظام روحانيوِن و رهبران و كارگزاران و مديران همة و
متمكنين تا باشند رفاقتداشته و معارفه و مراوده و جلسه و نشر و پابرهنههابيشترحشر و مستمندان
افتخار دادن, قرار و دانستن آنان عرض در را خود و بودن پابرهنهها و مستمندان كناِر در و مرفهين و
vبحمدا كه ميدهد خاتمه منحرفين, شبهاِت و القاءات به عم� و شده, اوليا نصيب كه است بزرگي

است/ شدن پياده حال در بينش و تفكر اين اساس ايران, اسQمي جمهوري در
درآمدها, كمبود و اقتصادي شديد محاصرات عليرغم ايران, كشور محترم همچنينمسؤولين و
دولت و آرزويملت و آرمان همة و جامعهكردهاند, صرففقرزدايي را خود تQش و تماميكوشش
و صبور و عزيز مردم و رختبربندد ما جامعة از وتهيدستي فقر روزي كه ماست مسؤولينكشور و

باشند/ برخوردار معنوي و مادي زندگي در رفاه از ما كشور غيرتمند
از دفـاع بـه كـردن پشت مـا كشـور مسؤولين سياست و ما سياسِت كه را روزي آن نياورد خدا
بـيشتري اعـتبار از ثـروتمندان, و اغـنيا و گـردد, سـرمايهدارهـا از حمايت و روآوردن و محرومين

شوند/ برخوردار
نيست, سازگار معصومينعليهمالسQم أئمة و اميرالمؤمنين و روشانبياء و سيره با اين كه vمعاذا

باشد/ منزه بايد هم ابد تا و است منزه آن از روحانيت پاكي و حرمت
پـابرهنگان از حمايت به كه ماست روحانيت و انقQب و ما كشور بركات و افتخارات از اين و

كردهاند/ زنده را مستضعفان از دفاع شعار و برخاستهاند,
هم مورد اين در جهانخواران ماست/ زندگي رسم و راه و عقيده كهمحروميتزدايي, جا آن از ///
و هراسند در پابرهنگان از حمايت طرف به اسQم, اقتصاد روح و گرايش از نگذاشتهاند/// آرام را ما
مـا از جهانخواران اميد كند, حركت محرومان از دفاع و فقرزدايي طرف به ما كشور قدر هر مسلما
توجه اصل, اين به بايد عزير روحانيت و ميشود, زيادتر اسQم به جهان گرايشملتهاي و منقطعتر,

باشند/// داشته عميق

جهان مستضعفان و مسلمانان از حمايت
استعمارگـران و ابـرقدرتها بـا ستيز و

و اسQمي كشورهاي ساير بند در مسلمانان ميزند دم ايران كشور محرومان از امام, كه همانطور
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دانسته اسQمي انقQب اساسي اصول از را آن و داده, قرار توجه مورد را جهان كليمستضعفان بطور
است/ داده اختصاص امر اين به را خود تاريخي پيام از وسيعي بخش و

از را اسـQمي سـرزمينهاي دامن از اسرائيل ننگ لكه زدودن امام, همواره ئيل: اسرا و فلسطين
غفلت آن از مسلمانان مبادا كه ميدارد نگه زنده را اصل آن و دانسته اسQمي انقQب مقدس اهداف

انگارند: ناديده را اسQمي كشورهاي و عرب سران خيانت و سازشكاري و توطئهها و نمايند
كـه است ديگري كشورهاي و ملتها همة و فلسطين و لبنان مردم برائِت فرياد ما برائِت فرياد ///
را آنان سرماية و دوختهاند طمع چشم آنان به اسرائيل و آمريكا خصوصا غرب و شرق ابرقدرتهاي

نمودهاند/// تحميل آنان به را خود سرسپردگاِن و نوكران و بردهاند غارت به
از را خـويش تـنفر و انـزجـار مـراتب و بـاشند فـلسطين نـجات فكـر بـه بايد مسلمان ملتهاي
سـرزمينهاي مـردم آرمان فلسطين نام به كه خودفروختهاي و ننگين رهبراِن مصالحة و سازشكاري
ميز سر بر خائنان اين نگذراند اعQم, دنيا به تباهيكشيدهاند به را خطّه اين مسلمانان و شده غصب

كنند/ خدشهدار را فلسطين قهرماِن ملِت شرافِت و اعتبار و حيثيت رفتوآمدها, و مذاكرهها
اسـرائـيل و آمـريكا بـه قـدس آزادي اسم به فروخته, خود و شخصيت كم نماهاي انقQبي اين

شدهاند/ متوسل
سـران سازش و سكوت ميگذرد, بيشتر فلسطين غصب خونبار فاجعة از كه روز هر كه عجبا,
شـعارهاي و تـبليغ از حـتي و بـيتشر غـاصب, اسـرائـيل بـا مـماشات طـرح و اسQمي كشورهاي
در خـود كه ايران, همانند كشوري مردِم و دولت گر ا و نميرسد/ گوش به خبري هم بيتالمقدس
او و ميزند فرياد و فلسطينبرخاسته مردم از بهپشتيباني است, محاصره و وجنگ تجاوز دفع حالت

نمودهاند/ وحشت شود برگزار <قدس> نام به هم روز يك كه اين از حتي و ميكند, محكوم را
را صهيونيزم و اسرائيل خيانتهاي صورت و سيرت زمان, گذشِت كه كردهاند تصور اينان كه نكند
تا نيل از غصبسرزمينهاي و تجاوز فكر از صهيونيزم, خونآشاِم گرگهاي و است, ساخته دگرگون

دستبرداشتهاند/ فرات,
و خـبيثه شـجرة ايـن بـا مـبارزه از اسQمي ملتهاي و ما مردم و ايران كشور محترم مسؤولين ///
توان و اسQم پيروان پراكندة قطرات از خداوند, ياري به و نخواهندكشيد دست آن, كردن ريشهكن
هسـتههاي تشكـيل با و كرد, استفاده بايد اسQمي, كشورهاي امكانات و ,^_`ab محمد امت معنوي
سـرزمينهاي و پشـيمان, خـود جـنايتبار گـذشتة از را اسرائيل جهان, سراسر در vحزبا مقاومت

كرد/ خارج آن چنگال از را مسلمانان شدة غصب
خطر مجددا دادهام, هشدار انقQب, از بعد و قبل گذشتة سالهاي در و بارها كه همانگونه من و
مـراتب و ميكنم, گوشزد اسQمي كشورهاي كالبد در را صهيونيزم سرطاني و چركين غّدة فراگيري
جوانان و ملتها اسQمي مبارزات تمامي از را ايران مسؤولين و دولت و ملت و خود بيدريغ حمايت
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مينمايم/ اعQم قدس آزادي راه در ومسلمان, غيور

هـند, مسـلمان مـردم فـلسطين, لبـنان, vحـزبا از امام, جهان: مسلمانان و لبنان Jحزبا
است/ فرموده اعQم را خود بيدريغ حمايت آن جز و آفريقا افغانستان,

جـهانخواران ذلت و خـواري و اسـQم, امت سـرافـرازي موحب كه لبنان, عزيز جوانان از و ///
كشور اين كنار در يا و اشغالي داخلسرزمينهاي در كه عزيزاني همة براي و ميكنم تشكر گرديدهاند

ميكنم/ دعا ميزنند, ضرر آن منافع و اسرائيل به جهاد, و ايمان سQح بر تكيه با شده غصب
قـدرت از و كـنيد, توكل خدا بر گذاشت, نخواهد تنها را شما ايران, ملِّت كه ميدهم اطمينان <ٕاْنو كه بريد حمله دشمنان بر مقاومت, و وصبر جهاد و تقوا سQح با و بهرهبجوييد, مسلمانان معنوي

/٧ . محّمد ١ـ

اَقداَمكُْم١>/ يُثَبِّْت َو كُْم يَنُْصْر تَنُْصرُوا3
مسلمانان وحدت اعQن و كريم, قرآن دستورات به عمل و سنتپيامبر احياي ما گناه و جرم ///
و افعانستان و فلسطين ملتمحروم از پشتيباني و جهاني كفر توطئه با مقابله سنيبراي و شيعه از اعم
و جـهاني صـهيونيسم و سرطاني غّدة اين با جنگ اعQن و ايران, در اسرائيل سفارت بستن و لبنان

است/ بوده آفريقا/// محروم مردم از دفاع و نژادپرستي با مبارزه
مقاومتكردهاند/ كشورها ساير و لبنان vحزبا عزيزان و مبارز و شجاع مسلمانان همچون و ///
و بـرخـاستهانـد, مسـلمانان بـا جدي جنگ به چه گر ا ابرقدرتها سرسپردگان و دولتها امروز ///

ميكنند/ عام قتل را آزاده و بيپناه و بيگناه مسلمانان دولتهند, همچون
و مسلمانان ناموس و خون و اسQمي ممالك بر و سياه كاخ چون بتخانههايي كه سلطهاي از و ///

باشد/ نداشته خبر كردهاند پيدا سوم جهان
از جانشان كه امتياست فرياد و ستمگران ستم از فرياد كافران, و مشركان از برائتما فرياد امروز
و وطـن و خـانه و است رسـيده لب بـه آن اذناِن و آمريكا آنان رأس در و غرب و شرق تجاوزات

است/ رفته غارت به سرمايهاش
كه متأسفم من و است/ افغانستان كشيدة ستم و مظلوم ملت فرياد ما برائِت فرياد /// افغانستان:

كرد/ حمله اسQمي كشور اين به و ننمود عمل افغانستان, مورد در من هشدار و تذكر به شوروي
افغانستان, مردم كنيد/ رها خود حال به را افغانستان ملّت كه ميدهم تذكر نيز اكنون و گفتهام بارها
يا كرملين وKيت به و تضمينميكنند/ را خود واقعي استقQل و نموده تعيين را خودشان سرنوشت

ندارند/ احتياج آمريكا قيموميت
را آمريكا پاي و نمينهند گردن ديگري سلطة به كشورشان از بيگانه نظاميان خروج از بعد مسلما

ميشكنند/ باشد, كرده را كشورشان در تجاوز و دخالت قصد گر ا
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ديـني خـواهـران و بـرادران فرياد آفريقاست, مسلمان مردم فرياد ما برائت فرياد نيز و آفريقا:
ميخورند/// را نژادپرست بيفرهنگ سيهروزان ستم تازيانه بودن, سياه جرم به كه ماست

عترت و قرآن پناه در اس�مي وحدت
دارد تأكـيد بسـيار است, اسQمي مسلم اصل يك كه اسQمي وحدت به راجع پيام اين در امام,
است گرديده يادآور بارها ماست انقQب و اساسمذهب كه را عترت و قرآن هماهنگي كه همانطور
را اسـQمي انـقQب امام نيستند/ شدني جدا هرگز كه است نكرده جدا هم از را مهم اصل دو اين و

ميداند: حق مطلقه امامت و كل, منجي ظهور مقدمة ab`_^و محمد امت همة انقQب

الفداء لمقدمه ارواحنا زمان امام أ_عظم Wوليا كشور و عترت/// و قرآن
امت كه هيهات و رفتهاند/ نشانه عظيم عترت و قرآن طرف به نيزهها و كمانها و تيرها همة و ///
اسـارت به و ذلتبار مرگ به صالحان, وراثت منتظران و عشق كوثِر شدگان سيرآب ab`_^و محمد

دهند/ در تن شرق و غرب
عترت و كريم قرآن حريم به كافران و مشركان و ديوسيرتان تجاوز برابر در خميني كه هيهات و
نظارهگرصحنههاي يا و بماند آرام و ساكت ابراهيمحنيف, پيروان ab`_^و محمد امت و خدا رسول

باشد/ مسلمانان حقارت و ذلت
وابستهاند/ ///rstuv هدي أئمه و خدا رسول و خدا به vانشاءا كه ///

و ايمان سQح فقطبر نابرابر و طوKني نبرد اين در كه ميكنيم افتخار ما احوال اين تمام با ولي ///
رسيدهايم/// پيروزي به فرجه/// تعالي vعجلا vبقيةا دعاي و بزرگ خداي بر توكل

ملت/// اين به فداه ارواحنا زمان امام توجه و حقتعالي خاصة عنايات و ///
براي/// غربتهايي چه در هدي أئمه و اكرم پيغمبر واقعا ///

فـداه ارواحـنا زمـان امـام حق, مطلقة امامت و كل مصلح و منجي براي را راه خدا ياري به و ///
ميكنيم/ هموار

ab`_^و vعبدا بن محمد حضرت اكرم آسمانيپيامبر كتاب و اسQم نوراني احكام بركت به و ///
ميشود/ rstuvاداره هدي ائمة از پيروي

سـازگار عليهمالسـQم معصومين أئمة و اميرالمؤمنين و انبياء روش و سيره با اين كه vمعاذا ///
نيست/

ما و است شده اسQميتكيه وحدت بر بارها پيام اين در مسلمانان: وقدرت اس مي وحدت
ميكنيم: بسنده آن از فرازهايي نقل به

مسلمانان وحدت اعQن و كريم, قرآن دستورات به عمل و سنتپيامبر احياي ما گناه و جرم ///
و افغانستان و فلسطين ملتمحروم از پشتيباني و جهاني كفر توطئه با مقابله براي سنّي و اشيعه از اعم
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است/ بوده لبنان///

وبنياديني, محكم سياستي اسQمي كشورهاي كنار در صدام� آن�سقوط تحقق با vشاءا ان كه ///
خطر و آفت از مردم منافع آن, پرتو در و است شده پايهريزي اسQمي ملتهاي و كشورها همة براي
كشـورهاي حـريم به تجاوز فكر به كه كساني همة و ماند, خواهد محفوظ متجاسرين و مهاجمين
گرفتار غضبملتها و خشم به را خودشان و عبرتميگيرند سرنوشتصداميان از افتادهاند, اسQمي

ساخت/ نخواهند
خورده گره درجنگ ما سرنوشت به اسQمي كشورهاي و امتها همة سرنوشت شك بدون امروز,

است///

حج در اس�مي وحدت تجلّي
و انـديشمندان و صاحبنظران با ارتباط روحانيون, براي مغتنم و مناسب فرصتهاي از يكي و ///
اسـQمي كشـورهاي از بـعضي سران يا و جهاني استكبار چند هر است, اسQمي كشورهاي علماي
وليبرنامهريزي مراقبتمينمايند, و آنجلوگيري از و بيمناك, رابطهها و مQقاتها نوع اين از بشدت
براي حل راه كردن پيدا و انديشهها و افكار تبادل براي مناسب موقعيت اين از كردن استفاده و سالم

است/// بوده ايران اسQمي جمهوري خواستههاي از اسQمي جوامع معضQت
و ديني خواهران و برادران با مسلمانان, كه است اسQمي ملتهاي معارفة ميعادگاه حجبهترين و ///
و اسـQمي جوامـع تمام به متعلق كه خانهاي آن در و ميشوند آشنا جهان, سراسر از خود, اسQمي
به نژادها, و مليّتها و رنگها و تشّخصها گذاشتن كنار با و ميآيند هم گرد است حنيف ابراهيم پيروان
مجادKت از اجتناب و اسQمي كريمة اخQق مراعات با رجعتميكنند, خود اولين خانة و سرزمين
نمايش به جهان سراسر در را محمدي امت تشكّل دورنماي و اسQمي اخوت صفاي تجمQت, و

ميگذارند/
ديني برادران و مستضعفان و مسلمانان برابر در تواضع كه الهي بزرگ نعم اين شكر از مبادا/// و
با را ارتباطآينده و دوستي پيوندهاي و بيعتها اكرم مرقدپيامبر و خدا خانة كنار در بمانند/ غافل است,
همة و من جانب از و نماييد, بازگو آنان به را خدا لطف و انقQب حديث و كنيد, محكم مسلمانان
مبارزات حامي و شما ايرانپشتيبان اسQمي جمهوري كه بدهيد اطمينان مسلمانان همة به ملتايران
از و است ايسـتاده شـما كـنار در مـتجاوزان, عليه سنگري هر در و شماست, اسQمي برنامههاي و
اعـتبار و اقتدار كه بگوييد آنان به و كرد, خواهد دفاع vانشاءا شما آيندة و امروز و گذشته حقوق
ايران, دKور و قهرمان ملت از دفاع و است, اسQمي ملتهاي همة به متعلق ايران, اسQمي جمهوري
هـمة سـتم و تـجاوز دست خـدا خواست با ما و است ستم تحت ملتهاي همة از دفاع حقيقت در

اسQميميشكنيم/// كشورهاي در را ستمگران
و است حج با رابطه در vبيتا حجاج براي امام پيام اعظم بخش پيداست حج: روح رسالتو
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آن: محتواي بر عبوري اينك
دارد/ ادامه قيامت روز تا همواره برائت اين است/ حج اصلي اهداف از مشركان از برائت اعQن
و ابـرقدرتها از بـرائت نـيست, جدا آمريكا آنان رأس در و ستمگران از برائت از مشركان, از برائت
حج پيام و روح مسلما است<كه توحيد و عبادت عين خود نيستكه عملسياسي يك فقط طاغوتها
گـر ا و است تـوحيد اوليـه اصـول از ابـليس جـنود با مبارزه بود/> نخواهد اين از غير ديگري چيز
مرحلة برائت <اعQن نمايند, اظهار ميتوانند كجا در پس نكنند برائت اظهار خدا خانة در مسلمانان
بـرنامههاي و شـيوهها و جـلوهها زماني هر در و ماست وظيفه ديگر مراحل آن, ادامة و مبارزه اول
و شكـلها در را مـدرن و جـديد بتپـرستي كه است عاقلي انسان <كدام ميطلبد>/ را خود متناسب
ممالك بر سياه كاخ چون بتخانههايي كه سلطهاي از و باشد نشناخته خود ويژة ترفندهاي و افسونها
و فضا آن <در باشد///>; نداشته خبر كردهاند, پيدا سوم جهان و مسلمانان ناموس و خون و اسQمي

است>/ آماده حق وپذيرفتن تحول براي دلها همة شرايطمعنوي
مـناسبترين جـماعات و جمعه و سنگر بهترين مساجد جماعات: و جمعه مسجد, رسالت
بهجنگ چه گر ا ابرقدرتها وسرسپردگان دولتها امروز مصالحمسلمينميباشند/ بيان و ميدانتشكيل
براي را مسلمين معابد و تعطيليمساجد قدرت و جرأت هرگز ولي برخاستهاند/// مسلمانان با جدي
گر ا حال عين در خاموشكنند/ نميتوانند را مسلمان ميليونها معرفت و عشق نور و ندارند هميشه

بكشانند/// تعطيلي به را اسQم علماي سياسي و مذهبي محافل و مساجد آنان
اسQم, رشد مورد در امام پيام از مهمي بخش ايران: ملت و ايران, انق ب, اس م, عظمت
اين در است ايران ملت عظمت و انقQب صدور و ايران اسQمي انقQب بركت از بشري جوامع در

ميكنم: كتفا ا آنها از برخي به تنها كه كردهام استخراج امام پيام از چند فرازي زمينه
اهـتزاز بـه عـالم اقـطاِر در اسQم معنوي بيرق و افكنده طنين جهان براقصيبQد اسQم نداي ///

است/ شده دوخته لمقدمهالفداء ارواحنا ولياvاKٔعظم كشور سوي به جهانيان چشم و درآمده
سرفرازتر/// آن ملتعظيم و پايدارتر هميشه از ايران, اسQمي عزيز كشور سالها, از پس امروز ///
در كـودكان سـر بـر خـود مـنازل شدن خراب در را جهاني كفر بر پيروزي تجربة ايران ملت ///
است/// نموده رابيمه خود كشور و انقQب مجاهدات, و كاريها فدا با و است آورده دست به خواب,
سنگرهاي و برطرف ديگري از پس يكي را خود محدودة خارج و داخل بزرگ موانع اسQم, ///

كرد/ خواهد فتح را جهان كليدي
و گرانبها قدر آن دادهايد انجام زنان و مردان شما كه كاري باشيد داشته توجه ايران, شريف ملت
شما تQشفرزندانعزير و فكر با دوباره و شود خاكيكسان با ايران بار گرصدها ا قيمتاستكه پر
ابديشدهايد, جهان, در و بردهايد, را vا اولياء كنار در زيستن سود كه نكردهايد تنها نه گردد, ساخته

حالتان/ به خوشا برد, خواهد رشك شما بر دنيا و
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بـر مـظلومانه, و تـنها و يّكـه كـبريا مقدس ذات از استعانت با ما متوكل و كارآزموده مردم و ///
فـايق كشورمان تسليحاتي نياز تا نيروها, آموزش و بسيج و عمليّات و طرحها از مشكQتبسياري

آمدهاند///
مجالس از و حوزهها, و دانشگاهها علمي تحقيقات مراكز تا گرفته كارزار و نبرد ميدانهاي از و ///
حـّلوفصل دستانـدركاِر كه مجريه قوة تا لشكري, و كشوري مقررات همة تدوين و قانونگذاري
از متجاوز جمعيّتي با و جهاد و جنگ حالت در بزرگ كشور يك اجرايي و اداري مسائل بزرگترين

است/// نفر ميليون پنجاه
در را ايران اسQمي جمهوري سياسي و دستاوردهايمعنوي ارزش ايران, كشور محترم زايران ///

دركميكنند/// بهتر مسلمانان ساير با برخورد
صQبت بهشت به را آنان و است, آمده وجود به ملت ديگر اقشار و جوانان در كه تحولي از و ///

ميگذارند/ سپاس را خدا شدهاند, رهنمون جهاد, و آزادي و شرافت و حيا و عفت و
ستيز و جنگ علل است/ طوKني مورد اين در امام, سخن تحميلي: صلح و تحميلي جنگ
كـQم, يك در و است گـرديده تحليل و تجزيه ما از آنان وحشت و ترس و ما با ابرقدرتها و عراق
دست به محرومان بر ستم قيمت به كه را آنان دنياي زيرا دارند وحشت راستين اسQم از جهانخواران
هـمان دنـبالهي نـبرد ميدانـهاي در را ما جوانان خونين كشتار امام ميگيرد/ آنان دست از آوردهاند,
رأس در را حالجنگ هر در و آمريكايجنايتكار, از را همه و ميداند, شاه زمان همگاني كشتارهاي

است: دانسته كشور امور
قاطع پيروزي آستانة در جهانخواران ماست كشور برنامههاي و امور رأس در جنگ كه جا آن از
افكار ساختن مشوش جهت در را تQشگستردهاي عفلقيان زوال به رو و پوسيده نظام بر ايران ملّت

گرفتهاند/ كار به جهانيان عمومي
سـخني مـا با بيطرفي و عدالت زبان با هيچگاه ما دفاعي مراحل تمام در و كنون تا آغاز از دنيا

است/// نگفته
كشـورهاي هـمة امـنيت خـرمن در را جنگ آتش شعلههاي و جرقه اولين صدام كه روزي آن
نگرفت/// را او جلويآتشافروزي اينمّدعيانصلح, كساز فارسبرافروختهيچ وخليج اسQمي
حكـومت بـه دادن رسـميت و اسQم از دفاع متجاوزان, و جهانخواران ديد از ما واقعي جرم ///

است/// شاهي ستم طاغوت نظام جاي به اسQمي
و خونبها ما عزيزان و تماميشهيدان و آمريكا, مأمور و نوكر شاه نداند كه است كسي چه ولي ///
و اسـQم از را آمـريكا انتقام توانست تا و شدند/// گرفته ايران از آزادي, خاطر به كه بودند قربانياني
از آمريكا بود/ مانده باقي پشتصحنه در آمريكا خود يعني اصليماجرا وليكارگزاِر گرفت, مسلمين
تيغي همان آمريكا دوباره داشت/// واهمه عدل, حكومت به منتهي قيام از و راستينميترسيد اسQم
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آيـا كـرد؟ چه صدام نهاد/ مست زنگي اين صدام, كف در بود سپرده محمدرضاخان دست به كه را
از را مـا قـبرستانهاي شـاه نـداد؟ انـجام بود داده انجام انقQب از قبل شاه, كه را كاري همان صدام

كرد؟ اين از غير صدام/// آيا و ساخت؟ پر آزادي بلند سروهاي
گرفتهايم/// قرار تهاجم مورد آرماني و اهداف چه مسير در ما كه كنند انديشه ///

صـداي و بـرميداريـم را آخـرمان قدمهاي و رسيدهايم مطلق پيروزي مرز به كه اكنون هم و ///
راه به غوغا جهان در و گوشميرسد, به جنگافروزان, و ستمگران كام از هم آن ناآشنايصلحطلبي

شدهاند/// انسانها امنيت و آزادي مدافع و نمودهاند برپا صلحطلبي ماتم و عزا و انداختهاند
است؟ شده ملتها طرفدار قدر اين آمريكا آن رأس در و جهاني استكبار كه است شده چه راستي
همزيستيمسالمتآميز, و انسانيت, شرف به قرن, جQّدان و معركهها آتشبياران و جنگافروزان و
و ميديد خويش مصلحت را سكوت روزي فريب/// يا است حقيقت اين آيا كردهاند؟/// پيدا اعتقاد

را؟ صلحطلبي امروز
هـزاران كـردن فدا و Kزم مقدمات و مناسب شرايط همة وجود با كه است عاقلي انسان كدام ///
او به و نموده چشمپوشي خود كشور و جامعه و مكتب احتضار به رو دشمن با نبرد از قربانيبزرگ,

كند؟ حمله ما كشور به مناسب موقع در تا دهد دوباره توان و مهلت

فارس! خليج كشورهاي و آمريكا به هشدار
ابـرقدرتهاي هـمهي و فارس خليج كشورهاي سران همهي به شرايطي چنين وجود با من و ///
و مـاجراجـويي و دخـالت از را آنـان و ميدهم هشدار شوروي و آمريكا خصوصا غرب, و شرق
بـه كـه مـيكنم سـفارش فارس خليج كشورهاي سران به من ميدارم/// برحذر عجوKنه تصميمات
تحقير را كشورتان مردم و خود اين, از بيش اقتصادي, نظامي, سياسي, ورشكستة عنصر يك خاطر
براي درندهها و گرگها از و نسازيد Qبرم را خود ناتواني و ضعف آمريكا, دامن به توّسل با و نكنيد

نطلبيد/ مدد خود, منافع حفظ و شباني
و صريح تاكنون اول از فارس خليج مورد در ما سياست البته فارس: خليج در ايران سياست
بـه و مـيدهد زيـادي اهميت فارس خليج در امنيت به ايران, اسQمي جمهوري است/ بوده روشن
و هـرمز تـنگة بسـتن در زميني و هوايي و دريايي همةامكانات بودن فراهم عليرغم و دليل همين
گسترش از جلوگيري و انتظار و صبر سياست از حال به تا نفتكشها/// و كشتيها به كردن وارد صدمه

است/// نموده جنگپيروي
آزمـايش يك صـرفا فـارس, خليج در نظامي دخالت كه برسد نكته اين به بايد آمريكا حتما و
حضور فارس خليج منطقه مسلمانان همة و ما و است خطرناك بازي يك و بزرگ دام يك كه نيست
ايران اسQمي جمهوري كشور و اسQمي ممالك به حمله و تهاجم مقدمة و نقشه را ابرقدرتها نظامي
عزم ايران, اسQم جمهوري نظام همراهي با جهان مسلمانان تلقيميكنيم صدام از حمايت ادامة در و
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كنند/ خورد دهانش در را آمريكا دندانهاي تا كنند جزم را خود

حزب و صدام رفتن تا ادامهينبرد, در ما اصرار حال هر به پيروزي: تا جنگ ادامه بر تصميم
الهياستكه واجب و يكتكليفشرعي ديگرمان, عادKنة و حق شرايطبر به رسيدن و كثيفعراق

نميكنيم/// تخطي هرگز آن از
آرمان به خيانت پيروزي راه نيمه در بزرگ, مكتب يك و كشور يك و ملت يك كردن رها و ///
و نشست, نـخواهـد فرو صدام سقوط به جز ما كشور در جنگ تب لذا خداست رسول و بشريت
نميشويم/// خسته كردن جنگ از و است/// نمانده چنداني فاصله هدف, اين به رسيدن تا vانشاءا
يك به حتي ايران كه كردهايم اعQم صراحت به جنگ اول از /// نداريم: نظر ديگران ك خا به
خـود حكومت انتخاب و تصميمگيريها در عراق مردم و است ندوخته چشم عراق خاك از وجب

آزادند///
مـرزها از خارج كه آنها احيانا است/// ممكن جنگ: مورد در مسؤو]ن وحدت و انسجام
خسـته آن ادامـة و جـنگ از بسيج و سپاه و ارتش و مسؤولين و مردم كه بيايد باورشان نشستهاند/
حاكميت در خدا لطف به كه آن حال و است/ افتاده اختQف جنگ, سر بر آنان ميان در يا و شدهاند
مصّممند همه و ندارد وجود اعتقادي و سياسي اصولي مواضع سر بر اختQفي ما اسQمي جمهوري
نه آيندهاي در تا بكوبانند, سنگ به را خصم سِر و نموده پياده اسQمي ملل بين در را ناب توحيد تا

برسند/// جهان در اسQم پيروزي به دور چندان
بـراي خـود پـيام در امـام, كـه را سهمي به ميرسيم پايان, در آن: وظائف و روحانيت مقام
روحانيت معنوي نفوذ بر امام, است/ قايلشده اسQمي انقQب و اسQم حفظ در آن تأثير و روحانيت
در را آن سـّر و است نـهاده انگشت مـردم سياسي عقيدتي رهبري در آن تأثير و اسQمي جامعة در

ميداند: دنيوي لذات و مادي ظواهر به آنان زدن پا پشِت و تقويى و وارستگي
رسالت و نقشعظيم از اسQمي روحانيونكشورهاي و علما از بسياري چگونه كه است تعجب
و غافلند/ است, اسQم نوراني احكام و معنويت بشريتتشنة كه اينعصري در خود تاريخي و الهي

نميكنند/// درك را ملتها عطش
احسـاس و نسـجام ا و وحدت با اسQمي, روشنفكران و بQد جمعهي أئمه و خطبا و علما ///
حاكميت و نفوذ قبضة در را دنيا ميتوانند هدايترهبريمردم, سنگين وظيفة به عمل و مسؤوليت

درآورند/// قرآن
الهي حجت و است اسQم نوراني احكام و حقايق تشنة امروز دنيا كه ميكنم تأكيد منمجددا ///

است/ گرديده تمام روحانيون و علما بر
تـقيه و نشسـتن خـانه در و مـماشات و سكوت براي بهانهاي چه و اين از باKتر حجتي چه ///
ميگذرد/ كار از كار عملكنند, دير گر ا اسQم روحانيتمتعهد و علما است؟/// مانده كردنهايبيمورد
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ظـلم و سـتمكاران سـتم بـرابـر در كـه است گـرفته پيمان علما از خداوند كه است اين نه مگر
نمانند؟ آرام و ساكت جنايتپيشگان

و عـلما بـايد پس زمـينهسـتند؟ بـر مـعصومين و پـيامبران حجت علما, كه است اين نه مگر
است, شـده دامـنگيرش كـه غـربتي از را اسـQم و بـرسند اسـQم داد بـه مـحققان, و روشــنفكران

دهند/// نجات
مـلت پـوKدين ارادة و جزم عزم و اسQم, روحانيت و علما رهبري و اقتدار متوجه آمريكا و ///

گرديد/// اسQمي عدل نظام به رسيدن و استقQل و آزادي كسب براي ايران
و سازنده نقش و كارايي از اكثرا اسQمي ممالك روحانيون بلكه مردمكشورها, تنها نه متأسفانه ///
وبرداشتهاي القاءات از متأثر و بينالملليبيخبرهستند, وسياستهاي روز درمسائل خود تعيينكنندة
مـادي, پيشرفتهاي و علمي تحوKت و صنعت و تكنيك و تمدن عصر در كه ميكنند تصور مادي/
vحـمدا به كه است! مانده عاجز كشورها اداره از اسQم, vبا نعوذ و است شده كم روحانيت نفوذ

نمود/// ثابت را تصورات اين خQف روحانيت رهبري به ايران اسQمي انقQب پيروزي
دخالت با و است ننموده كتفا ا روزمره مسائل ذكر و وعظ و خطابه به فقط ايران روحانيت كه ///
را اسQم روحانيت مديريت و قدرت است توانسته جهان, و خود سياسيكشور مسائل مهمترين در
علمفروشان و بيتعهد سازشكاران و سكوت به قايلين همة براي حجتي اتمام و بگذارد/// نمايش به

عمل/// بي
و روحـانيون و علما از تشكر ضمن جا اين در كه نكتهاي آخرين و روحانيت: زيستن ساده
سـاده مسألة نـمايم تأكـيد آن بـر و كنم عرض تذكر باب از بايد محرومان, حامي خدمتگزاِر دولت
از پير يكپدر عنوان به و متواضعانه من كه است, اسQم روحانيتمتعهد و علما زهدگرايي و زيستن
منت روحانيون و علما بر خداوند كه زماني در كه ميخواهم خود روحاني عزيزان و فرزندان همة
زّي از است, فـرموده مـحول آنـان بـه را انـبياء رسالت تبليغ و بزرگ كشور يك ادارة و است نهاده
و روحـانيت شأن دون كه دنيا برق و زرق و تجمQت به گرايش از و نشوند خارج خود روحانيت
بـراي خطري و آفت هيچ كه باشند حذر بر و كنند پرهيز است, ايران اسQمي جمهوري نظام اعتبار
vالحمدا كه نيست دنيا درمسير حركت و رفاه به توجه از باKتر آنان, آخرت و دنيا براي و روحانيت
اسQم قسمخوردة دشمنان بسا چه ولي است, داده را خود زهدگرايي امتحان اسQم, روحانيتمتعهد
شوند, كار به دست نور, و هدايت اينمشعلداران كردنچهرة برايخدشهدار اين از بعد روحانيت, و

نميشوند/// موفق vانشاءا كه سازند وارد لطمه آنان اعتبار به سوژهاي كمترين با و
و روحـانينماها خـطر امّت امـام دربـاري: عـلماي مـتنسكو جـاه ن روحـانينماها,
اين از تاريخي, مهم پيام اين در و ميكند گوشزد همواره را اسQمي حكومتهاي درباري آخوندهاي
و جـهانخواران رديـف در گـروه ايـن خطر كه كرده خاطرنشان و است نفرموده سكوت خطير امر



٩٥ امام پيام و خونين حج از تحليلي
است: منافقان

و تزويرها و حيلهها به و داشت نخواهند آرام اين از بعد ملتها دشمنان و جهانخواران مسلما كه ///
سQطين واجيرشدگان آخوندهايدرباري و روحانينماها و متمسكميشوند, گوناگون, چهرههاي
خلع براي و ميآورند رو منحرف, و غلط برداشتهاي و تفسيرها و فلسفهها به منافقين, و مليگرايان و
دستميزنند/ كاري هر mnopqبه امّتمحمد اقتدار و ابّهت و صQبت به زدن ضربه و مسلمانان, سQح
و تظاهرات و شعار به را معظمه كعبهي و خانةحق قداست كه بگويند متنّسك جاهQن بسا چه
رزم/// و صفآرايي ميدان نه است ذكر و عبادت جاي حج و شكست برائتنبايد اعQن و راهپيمايي
كلمات و KطائQت گفتن و نوشتن جاي به و اسQمي/// كشورهاي روحانيون و علما به راجع ///
در نفاق ايجاد و اسQم مسائل به مسضعفان كردن بدبين و جور, سQطين ثناي و مدح و تفرقهانگيز

گمارند/// همت اسQم نوراني احكام نشر و تحقق به مسلمين صفوف
اسQم نوراني احكام و كريم قرآن داشتن با كه نيست آور ننگ اسQمي علمايكشورهاي براي آيا
آنان نفوذ تحت اسQمي ممالك در مقرراتكفر, و احكام ,rstuv أئمةمعصومين و اكرم سنّتپيامبر و
و گردد اجرا اسQم واقعي مخالفان و تزوير و زور و زر صاحبان ديكتهشدهي تصميمات و شود پياده

كنند؟/// صادر اسQمي ممالك براي دستورالعمل واشنگتن يا كرملين سياستگذران
دنيافروشان به دين و روحانينماها و چهرهها, دو راستا اين در و علمايمتعهد/// به توصيه در ///
تـملقگويان و سوء علماي كه ندهند اجازه و برانند خود كسوت از و خود از را قيلوقالكنندگان و
از و تحميلكنند مردم بر اسQمي معنويامتهاي رهبران و جايپيشوايان به را خود ستمگران, و ظلمه

كنند/// استفاده سوء اسQم, علماي موقعيتمعنوي و منزلت
آخـوندهاي و سوء و مزدور علماي ناحيهي از كه عظيمي خطر از بايد اسQم متعهد روحانيون
حكـومت كه هستند بيخبران اين كه چرا بگويند سخن است شده اسQمي جوامع متوجه درباري,
لزوم مواقع در و منع, خود حقه حقوق استيفاي از را مظلومين و توجيه, را وابسته سران ظلِم و جائران
را اسQمي ملتهاي همة خداوند كه حكمميدهند خدا, راه در آزاديخواهاِن و مبارزان كفر و تفسيق به

دهد/ نجات دينفروشان و نااهQن اين ظلمت و َشَره از
دارد كتاب يك نوشتن به نياز اسQمي انقQب اينمنشور و تاريخي پيام اين تحليل و تجزبه باري

نيست/// اشاره يك از بيش فرصِت اينجا در و
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انتظارمسلمانان و جهان در ايراناس�مي موضع

آن از ومستضعفان

ماه دو با آن جز و چاپي مشك�ت لحاظ به ٦٦ سال شماره آخرين مشكوة مجلة از شماره اين
توفيق حد اين تا كه سپاس را خداي حال عين در ميگردد/ چاپخانه راهي خود, مقرر وقت از تأخير
و جلبكرد خود به را وصاحبنظران محققان زيادينظر حدود تا كه گرفت انجام كاري و گشت رفيق
انتقاداتشان و راهنماييها كه همانطور گرديد ما تشويق و دلگرمي باعث آنان تقدير و تشويق نامههاي

است/ ما توجه باعث و سپاس ماية

گذشت كه سالي
از ماGمال ايران اس�مي انق�ب و اس�مي جمهوري براي آن از پيش سالهاي مانند گذشته سال
براي ناكاميها و شاديها و شيرينيها و تلخيها استمرار و تتابع و توالي اين بود/ شيرين و تلخ حوادث
پـيروزي از پس انـق�ب كه است طبيعي امري گسترده, و عظيم انق�بي و ت�شگر و بپاخاسته امتي
بـايد و دارد پيش در نشيبوفراز و سنگ�خ از پر و دراز بس راهي پيروزي, از پيش روزهاي مانند

كند/ نرم پنجه و دست طاقتفرسا مشك�ت با همواره
و مـيكند تـهديد را نـامشروع مـنافع و امـتيازات و دگـرگون را مـعيارها راستين; انق�ب Vاصو
بـاطل, سـخنان قـبال در اس�مي انق�ب است/ رقيبان با تحّدي حال در و دشمنبرانگيز خودبخود
انق�ب Gاقل يا و انق�بنيست نباشد گر ا و است درستيز باطل با بيوقفه و دارد زبان حقبر سخني
و رحـمان جـنود و شر, و خير راهيان و باطل, و حق حاميان هميشگي سنِّت اين و نيست اس�مي
دارد, ادامـه قـيامت قيام تا راه, اين و بود خواهند و بوده گ�ويز يكديگر با همواره كه است شيطان

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٩٧ آن از مستضعفان و مسلمانان انتظار و ان جه در اس�مي ايران موضع
موGنا: قول به و است باطل و حق آشتي و انق�بي حركت پايان معني به آن, در توقف و ركود

صــور نــفخ تــا مـــيرود خــــ�يق در شور آب و شيرين آب اين است رگ رگ
Gهوري: اقبال قول به و

ماست عدم ما آسودگي كه موجيم نـداريـم آرام كـه آنـيم از زنـده ما
اما است باطل آِن از ظاهر صورت به گاهي و حق آِن از كاميابي و گاهيپيروزي دائم, نبرد اين َودر ِمـثْلُُه قَْرٌح الَْقْوَم َمسَّ َفَقْد قَْرٌح يَْمَسْسكُْم <ِاْن ميفرمايد: قرآن زمينه اين در است/ پيروز حق سرانجام,

/١٤٠ . عمران آل -١

الظَّالِميَن١>/ يُِحبُّ &ى َواُ' ُشَهداَء ِمنْكُْم يَتَِّخَذ َو آَمنُوا الَّذين اُ' لِيَعْلََم َو النَّاِس بَيَْن نُداِولُها اْ&ٔيّاُم تِلَْك
رؤوس و نظامي و سياسي ابعاد بر اصلي, بحث مقدمة باب از كوتاه و كم فرصت اين در اكنون
مـوضع روشـن, بـطور بـعدا تا ميكنيم گذرا مروري اخير ماههاي در كشور رويدادهاي و حوادث
از جهان مستضعفان كلّي بطور و مسلمان مردم كه انتظاري و اس�م جهان در را اس�مي ايران كنوني

كنيم/ بازگو دارند آن
نقشههايي و آنميبينند براي اس�مي انق�ب دشمنان كه پريشاني خوابهاي بحثها, اين خ�ل در
كنوني موضع درست شناخت و برداشت در نيز خود اين كه شد خواهد برم� خودبخود كهميكشند
و دوست تـا و مـيكنند تعيين ما دوستان و دشمنان را ما حقيقي موضع زيرا است مهم بسيار ايران,
نـظرگاههاي و زبـوني و ضـعف و پـيروزي و فـتح زمـينههاي و مخالف و مساعد عوامل و دشمن
صحيح ارزيابي نشود, معلوم زيان و سود راههاي و تاريك و روشن افقهاي و يأسآور و اميدبخش
و مجهول همچنان هست آن از كه انتظاراتي و توقعات طبعا و نميباشد ميسور ايران كنوني موقعيت

ماند/ خواهند مكتوم

نظامي بُعد در
ايـران طـرف در جـمله آن از داد; رخ عـظيمي تـحوGّت جـنگ, جـبهة در گـذشته يكسـال در
و مـالي هـمگاني بسيج كه بود ده> <والفجر همه رأس در و ديگر پيروزي چند و مهران واپسگيري
فارسبود درخليج دوستانش و آمريكا ناوگان كردن وارد دشمن سوي از امّا داشت/ دنبال به را جاني
و <فاو> منطقة و فارس خليج در حجاز رژيم و كويت و آمريكا آشكار همكاري يك به سرانجام كه
چـه گر گرديد, منتهي ايران اس�مي جمهوري به دريا و هوا و زمين از نيروهايمشترك اين هجوم
همزمان هجوم كه نيست پنهان كسي بر امّا ميگذارد خود شخص حساب به را پيروزي اين دشمن
در بـوبيان جـزيرة راه از كويت شركت و دريا, در ايران قايقهاي و نفتي سكوهاي به آمريكا ناوگان
چـند كه مصر و اسراييل ضربتي نيروي شركت روايتي به بنا و هوا در آمريكا هليكوپترهاي و زمين
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سوي از همچنين كرد/ روشن را همكاري اين ابعاد همه اينها شدند, پياده بحرين در آن از پيش روز
در شـيميايي بـمبهاي و قـم و تـهران جمله از شهرها بروي روسي موشكهاي گرفتن بكار دشمن,

آورد/ خاطر به بايد را ديگر نقاط و فاو و حلبچه

سياسي بُعد در
جـمهوري هـيأت شـركت بـا ايـران ديپلماسي فّعال حركت از بايد نخست سياسي, بُعد در اما
يـاد مـلل سازمان عمومي مجمع جلسة در ايشان سخنراني و جمهور رياست سرپرستي به اس�مي
رسـانههاي در را ايـران بحق موضع و اس�مي انق�ب آرمانهاي و اهداف سياسي حركت اين كرد;
و راديـو زمـان آن تـا مسّلما گذاشت/ جهان عمومي افكار داوري معرض به شرق و غرب گروهي
را عـراق عـليه ايـران دعاوي و اس�مي انق�ب از منطقي تحليل چنان اروپا, و آمريكا تلويزيونهاي
جهان, سراسر خبرنگارانكشورهاي جمع در جمهور رئيس جنبي مصاحبههاي بودند/ نكرده پخش
يا و خفته وجدانهاي كه بود سخنراني آن مكّمل و مؤثر بسيار خود نوبة به ملل, سازمان سقف زير در
را آن انـق�ب كشـاكش در يـا و گـرفت كـم دست را آن نـبايد و كرد بيدار را جهان بيخبر و غافل

كرد/ فراموش
آن بايد و بود ايران حقوق به وصول راه در گاميمثبت خود نوبة به نيز ملل سازمان ٥٩٨ قطعنامة
بود; رفته متجاوز شناسائي از سخن آن, در بار اولين براي زيرا آورد, بهشمار سياسي موفقيت يك را
تـنها و پـذيرفت دربست نـه و كـرد رد را آن نـه كـه ايران اس�مي جمهوري حكيمانة موضعگيري
مسأله قبال در ايران منصفانة و استوار منطق از حاكي نيز شد, ماده اين كردن پياده در تسريع خواستار
در آمـريكا حضور از پس ايران ملت بيسابقة ميليوني راهپيمايي و عكسالعمل بود/ تحميلي جنگ
بـه زدن ضـربه مستقيما آن, هدف كه آورد بهشمار ديگري سياسي حركِت ميتوان را فارس خليج

گذاشت/ نمايش به بينالمللي تجاوزگر اين از را ما ملت كينة و حقد و بود آمريكا
بـه بايد را گذشته سال خونين حادثة بودند, سياسي حركتهاي صرفا كه جريانها اين از پيش اما
پـيش از بـرنامة يك طي حجاز رژيم آمريكا سرشناس عامل دست به نظامي بُعد در كه آورد خاطر
امن حرم در و خدا خانة در دشمن طرف از نظامي حركت اين اما گرفت; صورت شده طرحريزي
رژيم و آمريكا با رژيم اين همكاري از پيش از بيش و افتاد, كارگر ايران سود به سياسي, بُعد در الىهي
از خاطرجلوگيري به صرفا حمله, اين زيرا برداشت, قدسپرده اشغالگر رژيم با Vمآ و بغداد عفلقي
از ديگري شعار هر مسّلما و گرفت انجام صّدام, بر مرگ و اسراييل بر مرگ و آمريكا بر مرگ شعار

نميشد/ مواجه عكسالعملي چنان با ايراني ُحّجاج طرف
و يكميليون از بيش و شد نمايان �كام حجاز حكمرانان استعماري ننگين چهرة فاجعه, اين در
كرب�ي فاجعة به حادثهچيزيشبيه اين بودند; اس�م جهان به تلخ واقعيت اين رسان پيام حاجي نيم
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امـوي شـاخة يك سـقوط بـه و بـرد ميان از بكلّي را بنيُاميّه ُحكّام رنگ كم آبروي كه بود حسيني
ـ عراق نظامي تحّرك با �همزمان حجاز رژيم رابطة قطع كه همانطور شد/ منتهي ابوسفيان� �خاندان
آن از وبالنتيجهجلوگيري حج, در ايراني حجاج شركت عدم منظور به فارس� خليج و فاو در آمريكا
اشغالگر رژيم طرف از امسال حج در فلسطيني حجاج شركت منع اع�ن و گرفت صورت شعارها
بـرداشت; پـرده اسـرائـيلي عفلقي, سعودي, آمريكايي, توطئة از و بود هدف اين مكّمل نيز قدس,
و بُـعدي چـند هـمكاري ايـن راستاي در ايران شهرهاي بر روسي موشكهاي پرتاب كه همانطور
اين در شرقي ابرقدرت اين مرگبار سكوت حال عين در و موشكها, بودن روسي به روسها اعتراف
به آن هجوم و فارس خليج در آمريكا ناوگان حضور در و عراق, شيميايي بمباران مورد در نيز و امر
نبودن خالي براي صرفا كه توخالي شعارهاي �بجز حوادث اين برابر در مسكو سكوت ايران, منافع

برداشت/ پرده نيز غرب و شرق ابرقدرت دو وسيع همكاري يك از همه و همه بود� عريضه
چـه هر هم قبال در ابرقدرت دو منافع كه شد آشكار نكته اين رسوا, و آشكار همكاري اين از
سوي از اروپا از موشكهايهستهايميانبرد كردن خارج بهاي به ولو شود تمام قيمت هر به و باشد
عين در و خانمانبرانداز و خونين سالجنگ هفت حدود از شورويپس نيروهاي خروج و آمريكا,
جهان سراسر در ديگري منافع نوع هر از گذشتطرفين و سويروسها, از افغانستان, از بيثمر, حال
ناچيز بسيار دارند, ايران اس�مي جمهوري از ابرقدرت دو كه واهمهاي برابر در منافع اين كردن فدا و
طرفين تا شود آب ابرقدرت دو روابط در اينيخهايمنجمد شده طور هر بايد گذشتاست/ قابل و
در جوان انق�ب اين مگر اس�ميبسيجكنند نوپاي انق�ب اين عليه را خود راحتنيروهاي خيال با

حسابميبرند؟ آن از يكسان بطور غرب و شرق حد اين تا كه دارد نقشي چه پهناور, جهان
اين تا و آورد زبان نخستبر روز از كه اس�مي> جمهوري غربي, نه شرقي, <نه شعار همان هيچ;
ابرقدرت دو از يك مذاقهيچ به سخن, اين است/ ايستاده آن سر بر ديگر وقت هر تا مسّلما و لحظه
امكاناتدرصدد تمام با و ندارند را آن تحّملشنيدن و نميآيد جور آنان هواخواهان و غرب و شرق
درس آن از و ملتهايمستضعفنشنوند و اس�مي ديگركشورهاي كه اينصداهستند خاموشكردن

گرفت/ درس آن از و فلسطينشنيد محروم و ملّتمستضعف كه همانطور نگيرند,
عـليه هـمياري و همسويي به آنان بين عميق تقابل و تضادها همة با را ابرقدرت دو آنچه پس,
اس�مي> جمهوري غربي, نه شرقي, <نه بُعدي سه شعار همان است كرده وادار اس�مي, جمهوري
تـحّمل قـابل مـا از يك هيچ براي نيست غربي و شرقي انق�ب اين كه اكنون ميگويند آنان است/
بـلوك بـودن غـربي شعار شوروي نيز و را شرق بلوك كشورهاي بودن شرقي شعار آمريكا نيست/
قـول بـه و نـميكنند تحّمل وجه هيچ به را شرقي> نه و غربي, <نه شعار امّا ميكنند تحّمل را غرب
عـنصر آنـان نظر از شعار, اين كه بخصوص نجوشد> بگذار نميجوشد ما براي كه <ديگي معروف
و سياست جهان است/ انق�ب بودن اس�مي عنصر آن و دارد خود با را ديگري خطرناك و ناآشنا
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كـه را اسـ�مي انق�ب يك ميتواند چهطور است, ا� ِضّد جهان غرب, و شرق بر حاكم استكبار
باشد؟ داشته همزيستي آن با يا و كند تحّمل است خدايي صددرصد

دو صلحآميز همزيستي آن تبع به و جهان, سياسي قُطب دو اخت�ف حّل زمزمة ما نظر به باري,
حالپيشرفت در گام به گام كه اس�مي انق�ب اوايل از يعني سالگذشته, درچند غرب و بلوكشرق
بطور بازميكنند; را كور گره يك و توافقميرسند, به اخت�ف نقاط از نقطه يك در روز هر و است
آن با مقابله جهت ايران اس�مي جمهوري نظام ثبات و استقرار آغاز همان از كه است نقشهاي حتم
يـا بـرژنف بـا ريگان يا كارتر از اعّم غرب و شرق سران گفتگوي موضوع و است شده طرحريزي
ايران, عليه تحميلي جنگ مسألة در جمله از است بوده ايران عليه همياري اول, درجة در گرباچف,
مـوافـقت و اطـ�ع بـا جـز است برنداشـته جهت اين در گامي طرفين, از يك هيچ ميرسد نظر به

ديگر/ طرف
نـاوگان حملة افغانستان, مسألة حل مورد در ژنو كنفرانس در كرد حاصل اطمينان ميتوان �مث
آن بـرابـر در شـوروي Gّا و است گرفته قرار توافق مورد ايران, قايقهاي و نفتي سكوهاي به آمريكا
بـغرنج مسألة عـوض در تـا است داده آمـريكا بـه شوروي كه است رشوهاي اين نميكرد/ سكوت
مسأله اين برايآمريكا, ويتنام و همچونجنگهايكره است روسها داميبراي كه افغانستان, وGينحلِّ
اسـتعماري حـّل بـه شوروي� ـ افغانستان �ملت صحيح حّلِ از مسأله و شود حل روسها دلخواه به
گـرفته ناديده افغانستان مسلمان و مبارز ملت منافع و حقوق چند هر شود بدل شوروي� ـ �آمريكا
كه رود هدر مجروح و آواره ميليونها بدني و مالي ضايعات و شهيد يكميليون از بيش خون و شود

ندارد/ مانعي برود
روسـها چـهرة از را بـودن امـپرياليستي ضّد ماسِك شوروي, ـ آمريكا همكاري اين چند, هر و
داشـته معتقدانـي و واقعي هواخواه گر �ا جهان در روسها هواخواهان شود باعث چند هر و بزدايد
سياسيشان مُرشد و قُطب كه برأيالعينميبينند زيرا بردارند خود اخ�ص و اعتقاد از دست باشند�
قـرار يكسـوي در خود دشمن با ايران, نوپاي انق�ب يا و افغانستان مظلوم ملّت منافع عليه آشكارا
و سرمايهداري الگوهاي آمريكا و روس كه برسند نتيجه اين به مريدان, اين چند هر و است, گرفته
و مـردمي ضـد و نسـبتامـپرياليست يك بـه دو هـر هستند, سكّه يك روي و پشت سوسياليسم,

ضعيفكُشند/
انق�ب خطر برابر در اما ميشود تمام گران بسيار روسها براي آبرويمصنوعي اين دادن دست از
از چارهاي ميخورد� چشم به نيز شوروي مسلمانان داخل به آن سرايت از نشانههايي �كه اس�مي

رود/ برباد آبرو اين بگذار نيست آن
آوردن پايين براي آمريكاييحجاز, رژيم پافشاري و پادرمياني ُاوپكبا عضو همياريكشورهاي
تـفسير در را آن هـم بـيبيسي كـه همانطور نيز, نفتي صادرات ميزان نگهداشتن Gبا و نفت بهاي



١٠١ آن از مستضعفان و مسلمانان انتظار و ان جه در اس�مي ايران موضع
چند هر است ايران اس�مي جمهوري اقتصاد عليه همكاري از ديگري صفحة پذيرفته خود سياسي
بـاشد حـجاز خـود حـتي و نـفت صـادركنندگان بـر روز هر در زيان دGر ميليونها باعث عمل اين

ندارد/ مانعي
عـليه آنـان اقمار و غرب و شرق توطئههاي و آشكار و پنهان حركتهاي اين برشمردن از باري
چـند است مـا اصـلي بـحث از نـيمي كـه جـهان در ايـران مـوضِع بـا رابـطه در ميخواهـيم ايران,

بگيريم: نتيجه

دارد عهده به را عمده نقش جبههها در قدرتنمايي ـ ١
جهان, مقياس در ميكنيم تصّور ما آنچه از بيش نبرد جبهههاي در ما كف بر جان جوانان ت�ش
و غرب و شرق سردمداران است/ گرديده اذنابشان و وحشتابرقدرتها و خوف باعث و دارد اهميت
جـنگ ايـن در ايران گر ا ميگويند صريحا مصري معروف روزنامهنويس هيكل, مانند كساني حتي
تنها كه است اين سخن اين معني افتاد, خطرخواهند به اطلس اقيانوس تا عرب دولتهاي شود, پيروز
سـعودي, كـمان حـا بـعثي, رژيم اين سقوط با و است نشانده دست دولتهاي اين ب�ي سپر عراق,
بايد ايندولتها همة �عم پس آورد تابمقاومتنخواهند آن, برابر در تونس و مراكش مصر, كويت,

دهند/ ادامه خود حيات به بتوانند تا يابند حضور جنگ صحنة در
گفته عراق حمايت به ايران عليه دولتها اين بسيج منظور به صرفا سخن, اين است ممكن چه گر
آن كـه است دليل اس�مي, نظام برقراري براي مناطق اين در مسلمان ملتهاي آمادگي امّا باشد, شده

است/ برخودار واقعيتي نوع يك از و نيست عبث گفته

ميزند چشم ما از اسرائيل ٢ـ
حال در روزبروز انق�بايران پساز كه قدس, اشغالگر رژيم عرببه نزديكيدولتهاي آنهمه از
برد, پي جبههها در ما مقاومت نيروي كاربرد به و انق�ب اين ُابُّهت و عظمت به بايد است, گسترش
در اس�مي انق�ب موج كه حالي در نترسد؟ آن از چرا ميزند, چشم قدرت اين از اسرائيل مسّلما
در نـيز و يـافته راه فـلسطين مستضعف مردم خيمههاي و كوخها و خانهها داخل تا وي گوش بيخ
درگـير دراز سالياني كه كساني است, كرده بسيج را لبناني حزبا� جوان هزاران اسرائيل همسايگي
آنان, كالبد در تازهاي روح اينك و احساسمحروميتسياسيميكردند, لبنان ماروني حكومت فشار
بريزند بيرون خود كشور از لحظه يك در را آمريكا و فرانسه و صهيونيزم مهاجمان توانستند و دميده

گيرند/ بدست منطقه قلمرو در را عمده نقش و
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دارند واهمه ما از ابرقدرتها ٣ـ
بـا و است انـداخـته خـطر بـه فـارس خليج در را ابرقدرتها منافع ايران, اس�مي انق�ب مسّلما
به اين و نميماند, باقي فارس خليج در آنان براي قدمي جاي حتي ديگر اينجنگ, در ايران پيروزي
نفت %٨٠ ميگويند كارشناسان است/ آنان سياسي و اقتصادي حيات شريان و تين و رگ قطع منزلة
كه دارد ارزش بنابراين, ميگردد, صادر آبراه اين از مرتبا و شده ذخيره جهان از نقطه اين در جهان
را عراق و ايران جنگ در بيطرفي ماسك و بخرد خود به بينالمللي سطح در را رسوايي اين آمريكا
را نفتكشها از حمايت بهانه به فارس خليج در آمريكا دخالت هم حتيكيسينجر كه برگيرد چهره از
اهميت به بايد ما پس ندادند/ گوش او حرف به ولي دانست مغاير كشور اين شده اع�م بيطرفي با
هـر بـه ميخواهد استعمار و داريم/ دست در را استعمار گلوگاه كه ببريم پي بهتر خود وضع و كار

برهاند/ ما دست رااز خود شده قيمت

نيست عراق تنها جنگ در ما طرف ٤ـ
ابرقدرتهاي اول درجة در بلكه نيست و نبوده عراق تنها جنگ اين در ما طرف كه كنيم باور بايد
مـا بـا كه هستند منطقه در آنان دستنشاندة ُحكّام بعد درجة در و غربي و شرقي از اعم جهانخوار
برداريم گام موقعيت اين همسوي و درككنيم �كام آنان همة برابر در را خود موضع بايد ميجنگند,

كنيم/ عمل و

نيستند ما با جا همه ما دوستان ٥ـ
روشـي مـا بـا ظاهرا كه عربي غير و عربي معدود اس�مي كشورهاي حتي كه داشت توجه بايد
در ايران با آنان بلكه دانست اس�مي جمهوري نظام حامي صددرصد را آنان نميتوان دارند دوستانه
با دشمنانشان قبال در استكه آن آنان سياسي مصلحت دوستهستند/ سياسياش مواضع از پارهاي
ما كنند/ رفتار منافقانه هم شايد و نمايند, تحمل را ما و نموده مماشات ما با Gاقل يا و دوستباشند ما

ميكنيم: توجيه چنين را اينموضعگيري علت ببريم نام خاصي كشور از اينكه بدون
ايـن معني غربي, و شرقي هم يا و غربي يا هستند شرقي يا واقع در كشورها از قبيل اين ـ اول
اسـ�مي جـمهوري كه است حالي در اين و نيستند مستقلّي سياست داراي آنان كه است آن سخن
بلكه و كام�مستقل غرب و شرق بلوك دو برابر در و غربي, نه و شرقياست نه كه ميزند فرياد ايران
دوست, دولتـهاي آن صـورت, اين در است, جهان استعماري و استكباري قدرتهاي ضّد واقع در
نبرد سنگر يك به برسد چه سياسي, موضع يك در ما با شرايطي هر در و جا همه ميتوانند چطور
نميشوند, جمع هم با دو اين و �G بشرط ما و شيءاند بشرط �آنان علمي اصط�ح به و گيرند؟ قرار
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G� آن علما قول به ميگويند/ �بلي� دو هر به يا يكي به آنان و ميگوئيم <نه> ابرقدرت دو هر به ما

مطلق/ نه مشروطاند موافق ما با آنان پس شرط�/ الف مع �يجتمع كه است بشرط�
داشته سياسيمشتركي موضع ما با دوستصددرصد اينكشورهاي از برخي هم گر ا فرضا ـ دوم
عنصر در آنان از يك هيچ حتم, بطور اما است� بعيد خيلي �كه باشند غربي نه و شرقي نه ما مانند و
نـظام زيـرا نـيستند مـوضع هم ما با اس�مي, حكومت نظام يعني داريم تأكيد آن روي ما كه سومي
است/ نشده بنا آسماني قوانين و اس�م اساس بر و است جهان موجود نظامهاي پيرو آنان, حكومتي
طـبيعًة كـه نـميباشند بيطرف يا و همسو ايران, اس�مي جمهوري با تنها نه بابت اين از آنان,
خـود كشـورهاي درون بـه آن نـفوذ از و دارنـد وحشت اسـ�مي انـق�ب از و هستند هم مخالف
قـبال در را آنان مشروط موافقت موضع اين رويدادها, و حوادث در آنان رفتار جلوگيريميكنند;
يا لفظا را ما و محكوم, را ما دشمن تحميلي, جنگ در �مث روشنميكند, �كام اس�مي, جمهوري
ميكنند/ رد ايراني قايقهاي و نفتي سكوهاي به فارس خليج در را آمريكا حملة ياريميدهند, �عم
در �مث كه است نخورده ما گوش به تاكنون و نميكنند همكاري ابدا ايران با قدس جهاني روز در امّا
و تـظاهرات مـيدهند نشـان هـمدردي مـا با جنگ در ديگران از بيش كه ليبي و سوريه كشورهاي
در را ايـران مردم اسرائيلي ضد تظاهرات و راهپيماييها اين اخبار يا و باشد گرفته صورت راهپيمايي
بيانيههاي در نيز الجزاير و كشور دو اين بع�وه منعكسكنند; خود, روزنامههاي و تلويزيونها راديو
ديگر, نمونة نبرند/ نام افغانستان به شوروي اشغالگران هجوم از سعيميكنند ايران, با خود مشترك
انق�ب موج ميگفت بود الجزاير در ايران اس�مي انق�ب پيروزي هنگام كه عرب استادان از يكي
از يكي اينكه تا كردند استقبال آن از هم با همصدا دولت و ملت و گرفت فرا را الجزاير تمام اس�مي
وضع اين با چهميكنيد؟ داريد ميدانيد شما گفت آنان سران به و آمد الجزاير به حجاز رژيم وزراي
اس�ميتشكيلخواهند حكومت زود يا دير مردم و داريد نگه را خود حكومت نميتوانيد فردا شما

كرد/ تأييد را گفته اين الجزاير, اخير سال سه دو حوادث -١

و اسـ�مي انـق�ب از شـدت بـا پس آن از و شد بيدار خواب از الجزاير دولت حرف, اين با داد١/
حـجاب بـا دخـتر دانشـجويان دخـول از حتي و آورد, عمل به ممانعت الجزاير در آن پيآمدهاي

كرد/ جلوگيري شديدا بود گسترش حال در كه دانشگاهها به اس�مي
در كه نقلميشود اس�ميديگر كشورهاي از وبسياري تركيه تونس, ازمصر, اينوضعيت, نظير
فاصله آن از تدريجا ولي دادند نشان آن به خوش روي نيز دولتها ملتها, همراه اس�مي انق�ب آغاز
را اس�مي سردمدارانكشورهاي همة ميانملتهايمسلمان, در آن ازگسترش واهمه و ترس و گرفتند
درون بـه اسـ�مي انق�ب نفوذ از سياستپيشگيري اين سرخيل و جنبان سلسله گويا و گرفت فرا
است سعودي عربستان اس�مي ضد كشور جهان, سراسر در مسلمان اقليتهاي و اس�مي كشورهاي

ميباشد/ نيز آمريكايي اس�م پرچمدار كه



اس�مي انق�ب و خميني امام ١٠٤

است تنها خود خط در ايران اس>مي جمهوري ٦ـ
اين وغرب, شرق بلوك و جهانخوار ابرقدرتهاي و اس�مي دولتهاي با رابطه در شد گفته آنچه از
همانطور تنها, تنهاي است تنها جهاني, سياست قلمرو در اس�مي جمهوري كه شد روشن َوحقيقت غَِريْبا إ&ْس;ُم بُِدَء فرمود: اكرم رسول است/ cdefgتنها علي كه همانطور است تنها باطل برابر در حق كه

/١٣ . سبأ -١

كُوُر>١/ الشَّ ِعبىاِدَي ِمْن قَِليٌل <َو است: فرموده هم خدا لِلْغَُربَاِء َفطُْوبىي غَِريْبا َسيَُعْوُد
بر حاكم سياستهاي و قدرتها ميان در ما كه باشيم داشته توجه �كام تلخ حقيقِت اين به بايد آري
برخـ�ف و زورگويي و جور و ستم رسم به قدرتها آن زيرا هستيم تنها استثناء بدون كشورها همة
و است, بـاطل مـقابل نقطة حق و عدل, مقابِل نقطة جور و ظلم و آمدهاند, كار روي الهي, مقررات

نميشوند/ جمع هم با و است توحيد ضد شرك
ببريم/ هم دوست دولتهاي از حتي و دهيم جنگ اع�ن همه با ما كه نيست اين سخن اين معني
نميخواهيم تحليل و تجزيه اين با كنيم/ حساب عاق�نه بايد واقعيت, اين به علم با عكس, به خير,
پرداخت/ روابط قطع و پرخاشگري به يكسره و زد آخر سيم به پسبايد بگوييم تندروان برخي مانند
رضوي اس�مي علوم دانشگاه در خارجه امور وزير آقاي جناب از سخنراني چند اينجانب كنون تا
معارف و الهيات دانشكدة در وزارتخانه آن فرهنگي روابط كل مدير آقاي جناب از سخنرانيهايي و
را آن و شـنيدهام ايـران, خـارجـه سـياست حكـيمانة روش هـمين بـارة در مشهد دانشگاه اس�مي
هـر كـه است آن عمده نيستم موافق است نداشته هم خوبي نتايج كه تندرويها برخي با و ميستايم
شناخت با و ما سياسي تنهايي از كامل وقوف با بايد ميگيريم پيش كه حكيمانهاي و منطقي روش

باشيم/ نداشته نابجا انتظار ديگر كشورهاي از و باشد ديگران سياست صحيح
بزرگوار آن درخشان گواهيسيرة به اكرم رسول و است اس�مي سنّتهاي از ديگران با روشمدارا
از كه داد ارائه ميتوان را حضرت آن عملي روش از بسياري شواهد و است ما مقتداي اينسنّت, در

هجرت/ ششم سال در ُحَديبِيَّه ُصلح است جمله آن

نهراسيم تنهايي از ٧ـ
ِفـي تَْسـتَْوِحُشوا Gى <أيُّهاالّنـاُس cdefgميفرمايد: علي باشيم/ داشته وحشت نبايد تنهايي اين از ما

صالح/ ُصبحي دكتر / ط ,٣١٩ ص ,٢٠١ خطبه الب4غة نهج -٢
َأهْلِِه>٢/ لََقلِّة الُْهديى طَِريِْق

وحشت الهـي انـبياء همه, از پيش بايد گردد كسي وحشت باعث بتواند حق راه در تنهايي گر ا
موّحدان, سلسلة سر و ابراهيمشيخاGنبياء كردند/ غربتقيام و شرايطتنهايي در عموما زيرا ميكردند



١٠٥ آن از مستضعفان و مسلمانان انتظار و ان جه در اس�مي ايران موضع

/١٢٠ . النحل -١/٥ . القصص -٢

عين در بود, شده خ�صه فرد يك وجود در امّت يك َقانِتا>١/ ًة اُمَّ كَاَن ٕابَْراِهيَْم <ٕانَّ بود: تنها قرآن گفتة به
چرا داد/ ادامه ديگر كشورهاي در و بابل خود زادگاه در توحيد كلمة نشر به تنه يك و نهراسيد حال,
كـه داد تشكيل توحيدي حكومت توحيد, نشر بر ع�وه تنهايي mnopqبه اكرم رسول برويم؟ دور راه
مورد در است/ گفته سخن بسيار زمينه اين در قرآن گرفت/ فرا را متمدن جهان عمدة بخش َوسرانجام ًة َأِئـمَّ نَجْعَلَُهْم َو أ&َْرِض ِفْي اْستُْضِعُفْوا عَلَيالَِّذيَْن نَُمنَّ َأْن نُِريُْد <َو ميفرمايد: بنياسرائيل كشيدة رنج قوم

است/ گرديده تأويل cdefgنيز حضرتمهدي حكومت به كه الَْواِرِثيَْن>٢ نَجْعَلَُهْم
است تسليم از غير معقول انعطاف ٨ـ

تـرس, آن مـعني گـرفت پـيش انـعطافآميز و مـعقول روش تـنهايي در بايد كه شد گفته آنچه
رنگ بـه و بـرداشـتن هدف از دست و سازش و پيش, به حركت از توقف حتي يا يأس عقبگرد,
انسان, كه است آن مراد بلكه, نيست اينها هم <تقيّه> صحيح معني اينكه كما نيست, درآمدن, جماعت
تحّملسبكترين با و تلفات و ضايعات كمترين با كه بردارد گام حكمت و تدبير با هدف درپيشبرد
گاه هيچ حال, هر در و نيندازد مهلكه در را خود بيجهت و كسبكند, را نتايج باGترين خسارات,
است/ داده نصرت وعدة خداوند است گناه خدا ياري از يأس مأيوسنگردد/ و برندارد حق از دست
سـر طـاقتفرسا, رنـجهاي و بسـيار صـبر از پس الهي نصرت اين اما نميكند ُخلْف را خود وعدة

/١١٠ . يوسف -٣/٢١ . المجادلة -٤

پيروزي باGخره و نَْصُرنَا>٣ َجاَءُهْم كُِذبُوا َقْد اَنَُّهْم ظَنُّوا َو ُسُل الرُّ اْستَيْئََس ٕاذَا <َحتَّيى ميفرمايد: قرآن لَـُهُمميرسد/ ٕانَُّهْم الُْمْرَسِليَْن, لِِعبىاِدنَا كَِلَمتُنَا َسبََقْت لََقْد <َو ُرُسِلْي///>٤, َو أنَا َ&َٔغْلَبَنَّ اُ' كَتََب > است/ حّق آِن از نهايي

/١٧١-١٧٣ . الصافات -٥

الغالبون>٥/ لَُهْم جنَْدنا ٕانَّ َو الَْمنُْصوروَن,
هستند/ ما با جهان مستضعفان و مسلمان ملّتهاي ٩ـ

مستضعفان و مسلمان ملتهاي وضع بايد آنها واقعي موضع شناخت و دولتها با روابط موازات به
طور به شناخت/ بايد چنانكه را آن كيف و كّم و درستارزيابيكرد, اس�مي انق�ب قبال در را جهان
است چنان اس�مي انق�ب قبال در اس�مي كمانكشورهاي حا و جهاني موضعسياستهاي گر ا كلّي
عكس, به باشد, نبايد كه است يأسآور آن كردن بازگو و دارد, حكايت ما تنهايي از و شد, گفته كه
قـبال در جـهان, بـند در مسـتضعف مـلّتهاي همچنين و اس�مي اقلّيتهاي و مسلمان ملتهاي موضع
حمايت را خود شعار كه شرق ابرقدرت به Vمعمو ملّتها اين است/ اميدبخش بسيار اس�مي انق�ب
و است خالي تو طبل اينشعارها, كه پيميبرند تدريجا امّا بودند دوخته چشم داده قرار محرومان از



اس�مي انق�ب و خميني امام ١٠٦

ايستاده آن كنار در جا همه و است, كُش ضعيف و ستمگر غرب ابرقدرت اندازة به هم ابرقدرت اين
يك بـه ابـرقدرت دو هـر با كه بستهاند اس�مي جمهوري به اميد ملتها اين اينك و ميگويد/ زور و
ايـجاد مـا بـراي خود اين و كند پياده را محرومان حامي الىهي نظام ميخواهد و است طرف نسبت,

داريم/ مسلمان ملل برابر در كه وظيفهاي بجز ميكند, وظيفه
بطور و دارند, قرار ستمگر و نشانده دست حكومتهاي فشار تحت اكثرا كه مسلمان ملّتهاي امّا و
اقـتصادي و سـياسي فشـارهاي از تحّملميكنند, را بزرگ ابرقدرتهاي فشار مستقيم غير يا مستقيم
اين كه است طبيعي خيلي ميبرند/ رنج دولتهايشان مذهبي ضّد سلوك و رسوم و آداب از گذشته,
و بدوزند اس�ميچشم جمهوري به جاهايديگر, در چه و اس�مي دركشورهاي چه مسلمان, مردم
گـرفت؟ نـديده مـيتوان را آنـان اسـ�مي حـركتهاي از پـيدرپي خـبرهاي آيا حمايتكنند/ آن از
بورقيبه> مانند<حبيب مطيع و سالخورده نوكري از تا ميكند مجبور را آمريكا ابرقدرت كه حركتهايي
مصر, در مبارك زدن كنار به وادار را آمريكا سرانجام, همينحركتها, كه معلوم چه و نمايد, صرفنظر
طرد از پيش جاهايديگر, در ديگران, و حجاز در فهد شاه اردن, و مغرب در شاهحسين و حسن شاه
و اروپـا كشـورهاي در عـظيم تـظاهرات آن و حركتها اين معني آيا نكند؟ ملّتهايشان, سوي از آنان
حمايت جلب و نزديك, و دور نقاط به اس�مي انق�ب صدور بر دليل قدس روز مناسبت به آمريكا

انق�بنيست؟ از مسلمانان
داشته اميد بايد ملّتها به عوض در متّكيباشيم, نميتوانيم دولتها به ما گر ا كه است دليل همه اينها
تانكهايدولتهاي و توپ و موشكها پاسخ سرانجام قلبهايمسلمان, معصومانه, فريادهاي اين باشيم
راه در و افتاد, خواهد مردم همين دست به مخّرب س�ح همه آن روزي و داد, خواهد ما عليه را آنان

/٨٤ . هود -١/١٣ . صف -٢

بِقَِريب>١/ بُْح الصُّ َألَيَْس بُْح الصُّ َمْوِعَدُهْم <ٕانَّ شد/ خواهد گرفته بكار كشورها آن در اس�مي نظام برقراري

/٢١٤ . بقره -٣

قَِريَْب>٣/ نَْصَراِ' ٕانَّ <أ&ى قَِريٌْب>٢/ َفتٌْح َو اِ' ِمَن <نَْصٌر
برخـوردار خاصي اهداف و كمي موارد در جز دولتها و ابرقدرتها حمايت از ما گر ا آنكه نتيجه
مـا سخن زيرا خالق, حمايت برخورداريم, كافي حّد به خالق و خلق حمايت از عوض در نيستيم,
حمايت اما ميگرداند, پيروز باطل بر را حق سرانجام, خود صريح وعدة به بنا خداوند و است حق
مستضعف مردم حقوق از واقعا ديگر نظامي ما بجز جهان در و هستيم خدا خلق حامي ما كه خلق,
امام بجز و است دوخته چشم ما به تنها شد, گفته كه همانطور اس�م, جهان بع�وه نميكند/ حمايت
و نـمايد, پياده جهان در صددرصد را اس�مي نظام بخواهد كه نميشناسد خود براي رهبري ُامت,
آب اين و كند تجديد را اس�م گذشتة عظمت و مجد و برآورد را راستين مسلمانان آرزوهاي و آمال

آورد/ باز جوي به را رفته



١٠٧ آن از مستضعفان و مسلمانان انتظار و ان جه در اس�مي ايران موضع
هستند ما با كدل پا دولتمردان ١٠ـ

بخصوص غرب و شرق دولتمردانكشورهاي ميان در حتي ملتها بر ع�وه كه ببريم خاطر نبايداز
برخ�فمشي كه ميشوند يافت كساني اس�مي, كشورهاي از برخي و آفريقا زجركشيدة كشورهاي
آزادانـديشِي و انـصاف و روشنبيني يا و مذهبي شخصي اعتقادات حكم به خود دولتهاي سياسي
نميخواهـند يا و نميتوانند منتها دارند, اس�مي جمهوري سياسي خط به گرايش نوع يك باطني,
از اس�مي جمهوري بلندپاية مسؤوGن با خصوصي گفتگوهاي در تنها اظهاركنند, را آن رسمي بطور
تنها <اين بود: گفته ما كشور سران از يكي با خصوصي ديدار در آفريقا سران از يكي ميزنند/ دم آن
و ابرقدرتايستادهايد, دو هر برابر در و سرميدهيد غربي> نه شرقي, <نه شعار آزادانه كه شماهستيد
خـود ِسـَمت در بـعد روز كـنم مـطرح را شـعاري چنين بار يك من گر ا اما ميبرم, لذت آن از من

بود!!> نخواهم
شـعارهاي ايـن از و بـحق مـوضع ايـن از جهان كشورهاي مسؤوGن و سران از عدهاي مسلما
شعار آزادانه بتوانندچنين آنان, بر كم حا سياست فشار قبال در دارند آرزو و لذتميبرند ما بيپيراية
و خـصوصي تـماس بطور تنگناها در ك است آن باعث باطني گرايش همين بگيرند/ جبهه و دهند

ببريم/ سود آن از بتوانيم ما علني و رسمي بطور نه و شخصي

ايران اس>مي انق>ب به نسبت اس>مي احزاب انعطاف ١١ـ
جريان دو به نسبت بايد انق�ب, از مسلمان اقليّتهاي و ملّتها عمومي هواخواهي و تماي�ت بجز
بـه نسـبت آنان شديد انعطاف و عواطف از و داشت توجه بيشتر اس�م جهان در ديگر گروه دو و
پاسخ آن به و گرفت بهره آن از و بود, خبر با �كام ايران, اس�مي جمهوري نظام و اس�مي انق�ب
سرتاسر در تصّوف, و عرفاني گرايشهاي و اس�مي احزاب از عبارتاست: جريان, دو آن داد/ مثبت

اس�مي/ كشورهاي
آن, با همزمان يا و اسدآبادي جمالالدين سياسيسيد حركت از پس اخير, صدسالة در ميدانيم
اسـ�مي, وحدت اول بودهاند/ هدف دو داراي عمدًة كه آمد پديد اس�مي احزابي اس�م, جهان در
هـند, قارة شبه در نهضتها و احزاب قبيل اين اس�مي/ خ�فت رسم به حكومت نظام برقراري دوم
ظاهر سياسي عرصة در نقاط, ساير و آفريقا اس�مي كشورهاي در و عربي كشورهاي ساير و مصر,

و گرديده
براي حركتابوالغرائم از ميتوان اجمال طور به قرناخير نيم در فعاليّتهايچمشگيريداشتهاند/
در حسنالبناء رهبري به اخوانالمسلمين مذهبي سياسي حركت مصر, در اس�مي خ�فت تجديد
جـماعت حركت بنگ�دش, در خ�فت جنبش عربي, كشورهاي از برخي ودر اردن سودان, مصر,
رهبريشيخعبدالحميد به الجزاير اس�مي حركت پاكستان, در ابواGَعليمودودي رهبري به اس�مي



اس�مي انق�ب و خميني امام ١٠٨

برد/ نام را اس�مي احزاب ديگر معدودي و روس اس�ميتركستاِن جنبش و آفريقا, در باديس بن
برقراري به پنهان يا آشكار بطور سپس و اس�مي وحدت به Vاو را مسلمانان احزاب, اين همة
ياد از اس�مي ملّيت و قومي وحدت ياد به را مسلمانان دعوتها اين ميخواندند/ فرا اس�مي حكومت
مسلمانان, كه را اس�مي قديمي آرمان انداخته, خ�فتداشتند نظام پناه در كه عظمتي و مجد و رفته

/١٣٣ . عمران آل -١

در جهانباشند, در قدرتبرتر ُمْؤِمِنيَْن>١ كُنْتُْم ٕاْن اْ&َٔعْلَْوَن أنْتُُم <َو قرآن گفتة به بايد و واحدهستند امت
كردند/ زنده آنان دل

زمام بود نزديك و بودند قوي و جّدي بسيار حركتها اين از برخي كه باشيم داشته خاطر به بايد
حـركتهاي و مـصر, در اخـوانالمسـلمين جمله آن از بياورند/ بدست خود فعاليت منطقة در را كار
ابـرقدرتها, حـمايت مـورد مـلّيگرايـانة حـركتهاي بـرابـر در امـا بـود پاكستان و بنگ�دش اس�مي

ماندند/ كام نا
در وي َاخ�ف اما بود اس�مي صرفا نيز الجزاير استق�ل براي الجزاير, در باديس> <ابن حركت
كـه است ترفندي آخرين اين و كردند, تحريف ملي رنگ به اس�مي صبغة از را آن پيروزي, دمادم
را آن و انق�بجلوگيريكند اصل از نتواند گر ا يعني ميبرد, بكار اس�مي برابرحركتهاي در استعمار
سياست, اين و بزدايد آن از را اس�مي خاصيّت Gاقل كه مينمايد كتفا ا اين به براندازد, بن و بيخ از
انـق�ب آغـاز در حـتّي است, شـده پياده ديگر جاهاي و پاكستان اندونزي, آفريقا, مصر, در بارها
مـاند/ عـقيم مسـلمان, مـردم و امت امـام هُشياري با ولي شد پيگيري آن از بشّدت ايران, اس�مي
از موقّت بطور Gاقل و شد, خواهند شاد ابرقدرتها همة بيفتد ايران در اتفاقي چنين گر ا نيز هماكنون

بُخشكاند/ باشد, داشته أصالتي گر ا هم را آن ريشة بعدا تا كرد خواهند حمايت آن
آن مـنظور نـيست, اس�مي حركتهاي و انق�بها سرگذشت و معرفي بحث, اين از غرض باري
در و كرده زنده را اس�م سياسي استق�ل انديشة اس�م, جهان سطح در حركتها اين بدانيم كه است
است واداشته ت�ش و كار به و برده فرو انديشه به را عاشق و دلباخته مسلماِن ميليونها آنجا و اينجا
بـر كامي نا همين و است, نشده برآورده بايد چنانكه اس�م جهان از نقطهاي هيچ در آرزو اين ولي

است/ افزوده آن هواخواهان حسرت و التهاب و شور
كشورهاي در آن چشمگير پيروزي سپس و ايران اس�مي حركت از مسلمانان, جّوي چنين در
شـعارهاي مـيشوند/ خبر با ميدانست, خود براي ثبات جزيرة را آن آمريكا كه ايران, مثل طاغوتي
مسـلماناِن بـا نـظام ايـن سخاوتمندانة و صميمانه روابط اس�مي, جمهوري نظام اس�مي, وحدت
يـاد اسـ�مي حركتهاي و احزاب آن به وابسته افراد و اعضاء و رهبران بخصوص همه براي جهان,

است/ اميد نقطة شده
برايپذيرش اس�م, صدر از حقيقت در و قبل سال ازصد كه اينزمينههايمساعد همة به بايد ما



١٠٩ آن از مستضعفان و مسلمانان انتظار و ان جه در اس�مي ايران موضع
كنيم/ مهيّا را خود آن به پاسخ براي و استبينديشيم آمده فراهم انق�ب اين

و مسلمان ميليونها كه ديدم را هند مسلمانان جانسوز عشق و دلبستگي خود چشم به اينجانب,
خ�صه ايران اس�مي جمهوري به اميد و عشق در را خود آرزوهاي همة طور چه سنّت اهل از اكثرا
را ايران مسائل ما خود از احيانا كه حّدي به ميكنند دنبال را ايران اخبار و مسائل ع�قه با و كردهاند

ميدانند/ بهتر
هند علماي از يكي ميدانيم/ زيادي اس�ميچيزهاي احزاب به راجع نيز نقاط ساير از هند, بجز
كه كرد نقل من براي بود, حيات قيد در هنوز كه مودودي ابواGَعلىي قول از انق�ب پيروزي اوايل در
همين اس�مي نظام و <انق�ب است: گفته خود حزبي هممسلكان و مريدان به مسلمان دانشمند اين
اتفاق كه اس�مي انق�ب نوع هر ديگرينباشيد/ چيز فكر به بيجهت و افتاده اتفاق ايران در كه است

باشد>/ آن از بهتر نميتواند و داشت خواهد را ايران انق�ب مسائل همين بيفتد
اس�ميخبرهاياميدبخش انق�ب با رابطه در سودان كشور بر حاكم سياسيمذهبي وضعيت از
انـعطاف و هـماهنگي ايران اس�مي انق�ب با گونهاي به كدام هر سودان عمدة حزب سه ميرسد/
و سياسي تفكر لحاظ از سودان در Vاجما دارد/ مقاله يك نوشتن به نياز آن شرح كه ميدهند نشان
از يكي كند/ پُر را خ�ٔ آن حتما بايد اس�مي جمهوري كه ميشود خ�ٔيياحساس اس�مي معلومات
كتابهاي <شما گفت: من به سودان نخستوزيز داشت: اظهار اس�ميايران, بينالملل روابط مسؤوGن

اسـ4مي نـظام هـواخـواه و حامي دولت يك آمدن كار روي به كه سودان اخير سال چند سياسي حوادث است/١- آمده قلم به آن از پيش كه است گفته اين زندة گواه انجاميد

داريم>١/ علمي فقر بسيار ما كه كنيد سودانمنتشر در و بياوريد را خود مذهبي
ايـن نـظير نـيز انـدونزي و تركيه حتي و الجزاير تونس, نيجريه, تانزانيا, آفريقايي كشورهاي از

نيست/ جايز آن به بياعتنايي و ميكند وظيفه ايجاد ما براي همه اينها ميرسد مژدهها

اس>مي انق>ب به نسبت عرفان و تصوف طرق انعطاف ١٢ـ
تصوفهستند/ فرقههاي و طرق تشيع, فكر به همه از نزديكتر سنّت, اهِل اس�مي فرق ميان از
مـيدانـند, خود طريقة سرحلقة را او و cdefgميرسانند علي Gمو به را خود طريقت سلسلة آنان اكثر
نخست آنان, از بسياري شايد و دارد رواج آنان ميان در گونهاي به شيعه خاص اعتقادات از بسياري
مـناطق, آن بـر كم حا سياسي فشارهاي و افتادهاند دور خود اصل از زمان مرور به كه بودهاند rstuvشيعه البيت اهل به آنان باطني گرايشهاي و عواطف حال هر در ولي است كرده وادار تقيّه به را ايشان

است/ باقي هنوز

ايران در سوداني دانشجوي يك كردم, مشاهده مصر, از قويتر حتي را گرايش اين هم سودان كشور در بعدا -٢
لمسكردهام٢, آنجا تصوف طرق پيروان در را پاك عواطف اين مصر به متوالي سفرهاي در من



اس�مي انق�ب و خميني امام ١١٠

همهي و ميگيرند فرا را سودان مردم همهي تقريبا كه دارد وجود اصلي طريقهي هفت سودان كشور در گفت من ميرسد/به سالك به خاندانش و علي طريق از اني> ربّ <فيض معتقدند طريقه هفت اين

ايـن در است/ چـنين وضـع نيز پاكستان و هند در بيشتر جا همه از و تركيه و مغرب كشورهاي در
اين از يكي به كه است كسي كمتر و دارد شيوع ديني پيشوايان بين در حتي تصّوف مسألة كشورها
امـام و حسـن امـام بـه و پـيغمبر خـاندان بـه را خـود نسبت غالبا آنان مشايخ نباشد, وابسته طُُرق,

hijklميرساند/ حسين
و علم با پيغمبر خاندان از پيشوايي ميشنوند تشيّع عواطف با سنّي ظاهر به مسلمانان اين حال,
تا گرفته تصميم اس�م, حيات تجديد به و آورده دست به را امر زمام ايران در عرفانيگسترده و تقوا
در و عارفيواصل, ارشاد و سلوك در فقاهتفقيهيزبردست, درمسند او كند/ پياده صددرصد را آن
برابر در كوه مانند و است قاطع و جدي بسيار سياست قلمرو در و مسلَّم, استادي اس�مي حكمت
نميبندند؟ دل نظامي چنين و كسي چنين به فرقهها آن آيا است ايستاده ابرقدرتها و جهاني استكبار

ندارد/ وجود مبالغه آن در ذرهاي و است واقع عين شد نوشته آنچه
اهل تصّوف, طرق و عرفاني گرايشهاي همين كه نگذرايم گفته نا نيز را نكته اين بايد جا اين در
رژيم ك�ن پولهاي و تبليغات است/ نموده تقسيم متمايز دسته دو به اس�م جهان سراسر در را سنّت
تصّوف و عرفان با اول, در وهّابيّت زيرا نيست كارگر ابدا عارفپيشه گروِه اين بين در حجاز, وهّابي
تـصّوف از وهّـابيّت مسلِك بنيادگزار تيميه� �ابن شخص را انتقادات باGترين و داده نشان ضديت
آن تأثـير تـحت طريقتنيستند پيرو كه آنان تنها اما ميشود تبليغ جا همه در وهّابيّت است/ نموده

ميگيرند/ قرار
حجاز كمان حا طرف از و دارد, قرار وهّابيّت تحتتأثير اس�مي دانشگاه هندچند كشور در �مث
اهل علمية حوزة حقيقت در كه حيدرآباد> اس�مي <جامعة در ولي ميشود, آنها به زيادي كمكهاي
عارف عالمي آن بنيادگزار و ميشود اداره فقر و ُعسرت نهايت در و دانشگاهي نظام با است سنّت
مـا ولي كـند كـمك مـا به است حاضر سعودي <رژيم گفت: ما به جا آن اساتيد از يكي است/ بوده
به اس�مي جمهوري يعني شما گر ا ولي ميدانيم اس�م از انحراف نوع يك را وهّابيّت زيرا نميگيريم

ميگيريم>/ كمككند ما
برد/ بهره آنها از و داشت نظر مّد بايد را واقعيتها اين

اس>مي جمهوري قبال در جهان شيعيان موضع
قـرار ديگـران شكـنجة زير يا قرنها آنان ميباشند/ اقليّت در ايران بجز هستند جا هر در شيعيان
طوGني اينمحروميت بودهاند/ محروم آزاديمذهبي از احيانا و سياسي قدرت از Gاقل يا و داشتند
آنان براي بايد است تشيّع مهد كه ايران طبعا ميبردهاند/ بسر انتظار در و ميداده رنج را آنان همواره



١١١ آن از مستضعفان و مسلمانان انتظار و ان جه در اس�مي ايران موضع
پاسخ انتظار اين به پيشين, دورانهاي از برخي در جز ايران ولي باشد, گرمي پشت ماية و اميد نقطة
براي اميد نقطة و افتخار و سربلندي ماية ايران دولت تنها نه گذشته رژيم در بخصوص است نداده
حـمايت و دوسـتي جـمله از اسـ�م دشمنان قبال در رژيم, سياسي موضع كه نبوده شيعه اقليّتهاي
ديگر, مسلمانان ميان نميتوانستند و بوده حقارت و شرمندگي ماية آنان براي اسرائيل, از او آشكار

كنند/ بلند سر
آن حمايت مورد و وابسته مسلمان دولتهاي از يكي به غالبا اينكشورها در سنّت اهل عكس, به
وي بـه لبـنان سـنّي مسـلمانان عـبدالنـاصر جـمال قـدرت دوران در دارم خـاطر به هستند/ و بوده
وقت, هـمان در ولي مـيكردند, تـجليل و حمايت وي از مصريان خود از بيش حتي و مينازيدند

باشند/ داشته ايران شاه به نسبت را موضعي چنين نميتوانستند لبنان شيعيان
اين و شده كليمعكوس به وضع انق�ب, از پس اما انق�ب, از پيش شيعه وضعاقليتهاي بود اين
حـقا كـه مـيدانـند خـود انـق�ب را آن و مـيكنند افـتخار عـظيم انق�ب اين به كه هستند شيعيان

است/ چنين
هواخواه خود خودي به و طبعا آمريكا و اروپا لبنان, بنگ�دش, پاكستان, هند, در شيعي فرد هر
جـمله از عوامل قبيل اين كه بازدارد راه اين از را او ديگري عامل اينكه مگر است, اس�مي انق�ب
استشيعيان نتوانسته و ندارد وليشيوع دارد وجود بيش و كم مسّلما اس�مي گرايشهايسياسيغير

كند/ جدا اس�مي انق�ب از را
حساب جهان در پراكنده شيعة ميليون صد حدود روي ميتواند ايران اس�مي انق�ب بنابراين,

بدهد/ پاسخمساعد نير آنان انتظار به بتواند كه شرطي به كند

اس>مي جمهوري از انتظار و توّقع
از آنان انتظار و توقّع گروههايمختلف, نظر از اس�مي انق�ب موقعيت بيان طّي ميرسد نظر به
دارد/ توضيح به نياز مختصر چند هر حال عين در باشد, شده دانسته حدودي تا نوپا جمهوري اين
و عـلمي بـهداشـتي, و مـالي سياسي, كرد: تقسيم دسته چند به را انتظارات اين ميتوان رويهمرفته

قانوني/ و حقوقي فرهنگي,

سياسي انتظارات
بـ�اسـتثنا است افـتاده راه بـه جـهان مسـلمانان مـيان در اسـ�مي انق�ب از كه عظيمي موج با
سـاير اسـ�مي اقـليتهاي يـا و مـيكنند زنـدگي اس�مي كشورهاي در كه آنان از اعم همةمسلمانان
دارند توقع جهان, در موجود اس�مي قدرتصددرصد يك عنوان به اس�مي جمهوري از كشورها,
آنـان از را سـياسي فشارهاي باشد/ ايشان پناه و حامي و آنان كنار در همواره سياسي مسائل در كه
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و مـصالح َسِر اس�مي, دولتهاي ديگر مانند هيچگاه و كند, دفاع ايشان منافع و حقوق از و برطرف
نكند/ معامله ابرقدرتها و اس�م دشمنان با آنان منافع

چـنين شـاهد مـا حـاضر, زمـان در و نـزديك و دور گـذشتههاي در متأسفانه اس�م, جهان در
مـورد در آمـريكا بـا عـرب سران معاملة جمله از هستيم و بوده مسلمان كمان حا سياسي معام�ت
و متعّصب, مارونيهاي برابر در لبنان مسلمانان مورد در و شده, اشغال فلسطين در فلسطينيها حقوق
سازشكارانهيبسياري روش جمله از و جهان/ نقاط اقصي در مسلمان اقليتهاي از بسياري مورد در
پرست/ بت هندوهاي برابر در هند مسلمانان يا شوروي برابر در افغانستان مورد در اس�مي دول از
انتظار با �كام گرفته پيش سياسي بُعد اين در ايران تاكنون كه را روشي گذشت, نبايد انصاف از
جمهوري تنها توسطهندوها مسلمانان گذشته سال عام قتِل در دارد/ تطابق مسلمان قبيلملتهاي اين
كه حالي در افتاد/ مؤثر بسيار و كردند اعتراض صريحا كه بود امام حضرت شخص و ايران اس�مي
حادثة آن قِبال در هند, در وي هواخواهان و <خادمالحرمين>!! فهد شاه جمله از اس�مي دوِل ساير

كردند/ سكوت گوارد نا
سال بيست از امام سخنان در حتي انق�ب اول روز از فلسطينيها قبال در اس�مي ايران موضع
حـمايت مـظلومان آن از سـياسي حـيلههاي بـدون و مـخلصانه و بـيريا كــه است مــعلوم قــبل

ميكنند/ و كرده
در اس�مي ايران ما نظر به است/ صريح و روشن بسيار افغانستان قبال در ايران موضع همچنين,

زندهي گواه اخير, سال دو خونبار حوادث در بوسنيهرزگوين مظلوم مردم از اس4مي ايران بيدريغ حمايت مدظلهالعالي١- خامنهاي bآيةا حضرت اس4مي انق4ب معظم رهبر از خود من نوشتهام/ fبا در آنچه بر است مـيخوانـدندديگري يأس آيـهي بـوسني مسلمانان پيروزي خصوص در كه كشور ديپلماتهاي از برخي پاسخ در كه ميدانيمشنيدم كه همانطور و كنيم> حمايت بيپناه مظلوم مردم آن از داريم وظيفه ما چيست؟ حرفها <اين سالميفرمودند: شهريور در هرزگوين بوسني مردم از حمايت كنفرانس ميكند/ و كرده آنان از را حمايت نوع همه اس4مي همهجانبه/ايران حمايتهاي اين بر است صادقي گواه تهران در ١٣٧٣ جاري

هم را مضايق و فشارها از بسياري و است١ نكرده دريغ كوششي هيچ از سياسي موضع چنين اتخاذ
آمريكا شايد نميكرد حمايت فلسطين مردم از جّدي چنان گر ا �مث است/ نموده تحّمل راه اين در
آنان نيست مسؤوGن ارشاد براي شد نوشته آنچه نميافتاد/ در اس�مي جمهوري با آشكارا چنان هم,
فكرميكنند شايد كه است كساني اقناع آن, هدفاز بلكه كردهاند عمل حتّيالمقدور خود وظايف به
حـمايت از مـوقّت, بـطور ولو بـياييم كنار جهان ستمگران با خودمان, منافع حفظ خاطر به بايد ما
سازگار اس�مي ُاخّوت و اس�م منطق با سكوتي يا و سازش چنين اما دستبرداريم/ بند در مسلمانان
چه حال بُِمْسلٍِم>/ فَلَيَْس يَِجبُْه فَلَْم لَلُْمْسلِِميَْن يَا يَُقوُل مُْسِلما َسِمَع <مََن mnopqفرمود: اكرم رسول نيست/
آمريكايي اس�م طرفداران شيوة به ولي mnopqباشيم محمدي ناب اس�م طرفدار ما است ممكن طور

كنيم؟ رفتار
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و گـرفتاريها تشخيص براي كافي بودجهاي با ادارهاي كه ميكند ايجاب سنگين, مسؤوليت اين
حـّل صـرفا كـارش و باشد داشته وجود ايران, از آنان حق به توقعات و جهان مسلمانان فشارهاي

باشد/ مسلمانان سياسي مشك�ت

بهداشتي و ماّدي توقّعات ٢ـ
در است, فقر قهري نتيجة كه جسمي ناتوانيهاي و امراض به ابت�ي نيز و محروميت و مالي فقِر
البـته نـيست, كـم هـم مـا خـود كشور در كه همانطور ميكند, بيداد اس�مي كشورهاي از بسياري
توقعي چنين شايد برآورد, را مسلمان نيازمندان همة نياز كه ندارد امكانات آنقدر اس�مي جمهوري
بيتفاوتباشد؟ مسأله اين به نسبت ميتواند اس�مي صددرصد دولت يك آيا امّا نباشد, آن از هم
اين به حدودي تا نميتوان درازمدت, در دلسوز افرادي مسؤوليت با و صحيح برنامهريزي با آيا
و كـار ايـجاد با ميتوان چرا, كرد؟ كمك باشد كه مذهب و ملت هر mnopqاز پيامبر و اس�م فرزندان

برداشت/ گامهايبلندي تدريجا آنان بهداشت به رايگان كمك و صنعت تعليم
حسابي كار اين براي و آورد بهشمار مسلمانان كفيل را خود بايد اس�مي دولت كه است آن عمده
مسـلمان زمـامداران گـردن از را مسؤوليت اين نميتواند اس�م, در جغرافيايي مرزبنديهاي كند/ باز
باب از و ثانوي حكم عنوان به اس�م, جهان در سياسي مرزهاي فرضا نميشناسد, مرز اس�م بردارد/
مـردم بـه نسـبت را مسـؤوGن وظـايف هـيچوجه به امّا شود شناخته رسميّت به مصلحت, رعايت
بيدرمان درد يك و هزار خودمان <ما قبيل: از سخناني نميبرد/ بين از جهان غرب و شرق مسلمان
نيست راستين مسلمان يك سخن نيست>, روا مسجد در است روا خانه در كه <چراغي يا و داريم>
مـيفرمود: خـود خـ�فت دوران cdefgدر علي كه بياوريم خاطر به اس�مي, دولت يك به برسد چه
ِفـي َلـُهْم ُأْسَوًة كُوُن أ َأو هِْر, الدَّ مَكىاِرِه فِي اِركُْهْم ُأشى Gى َو أمِيُرالُمؤمِنيَن هىَذا يُقاَل: بَِأْن نفسي مِن <َأَأقْنَُع

/٤٥ نامة الب4غه نهج -١

أْدنَاهُْم بِِذمَّتِِهْم <يَْسعىي فرمود: مسلمانان مسؤوليتمشترك بارة mnopqدر اكرم رسول العَيِْش؟١> ُجُشوبَِة
وظايف از و دارد, تشكي�ت به نياز خود مسلمانان حال از اط�ع كسب سواهُْم>/ مَْن َعلىي يٌَد هُْم َو
مسّلما برآورد/ را نيازها آن خود حال فراخور به بتواند تا وسيع, سطحي در است اس�مي دولت مهم
بـراي طرحهايي گرفتاريهايش همة با و است برداشته گامهايي راه, اين در ما اس�مي دولت تاكنون

كرد/ خواهد حاصل توفيق نشاءا� ا كه دارد آينده
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فرهنگي و علمي انتظارات ٣ـ
در اس�مي معارف زمينة در بخصوص علمي و فرهنگي فقر آن, از بيش شايد و مالي فقر كنار در
وقوفبر خاطر به اْ&ْٔرِض> ِفي ِسيُروا <ُقْل آية به بنا Gاقل است خوب ميكند, غوغا اس�م جهان سراسر
اينك برند/ پي فاجعه عمق به تا كنند سير را اس�مي ب�د عرض و طول اس�م, هواخواهان وضعيت
ايـران بـه اميدها تمام Gحا است, نرسيده دادشان به كسي كشيدهاند انتظار چه هر كنون تا مسلمانان
برايشان معلّم و استاد و مبلّغ اس�يد, فيلم, روزنامه, مجله, كتاب, گويد, پاسخ انتظار اين به كه است
اس�مي تبليغات سازمان برابر پنجاه �اق سازماني خود اين دهد/ نجات فقر اين از را آنان و بفرستد
مسـلمانان, كه ميرسد خبر تانزانيا از دارد/ Gزم اخ�ص با و زباندان و عالم انسان هزاران و كنوني
استراليا شوروي, چين, در بخرند/ ك�ن بهاي با بايد را قرآن جلد يك و ندارند قرآن به حتيدسترسي
مدرسه آنان طلبميكنند, قرآن معلّم ايران از پيدرپي آفريقايي مسلمانان نيست/ بهتر اين از وضع
بـه نياز نقاط, از بسياري اس�مي/ علوم و قرآن به برسد چه ندارند خود بچههاي سوادآموزي براي
و دلسوخته مسلمان صدها گذشته در دهند/ پرورش طَلَبه خود نياز طبق تا دارند علميه حوزة يك
نـظام در نكـند بـردند/ گـور به خود با را آرزو اين سرانجام و زدند داد امر اين پي در دين, عالمان
و كـم مـوارد در جز و است شده برابر صد قهرا كه توقعات و فريادها قبيل اين اس�مي, جمهوري

گردد/ گور راهي حسرت با همچنان و بماند كام نا هم باز است, شده انجام كه كافي نا
حـد تـا سـرعت بـه بشـري دانشـهاي هـمة در ايـران اس�مي جمهوري دارند انتظار مسلمانان
صنعتي و علمي فرهنگي, سلطة بايد كي تا كند/ خودكفا هم را مسلمانان ديگر و رود پيش خودكفايي
دعـوي نـميتوان هـرگز حـصر و بـيحّد وابسـتگي اين با كنند؟ تحّمل مسلمانان را شرق و غرب
كـدام هر اس�مي غير دولتهاي كنيم نگاه خود اطراف به و كنيم باز چشم است خوب كرد/ استق�ل
دارنـد, مـعكوس حـركت كـه هسـتند مسـلمانان اين تنها ميكشند بيرون آب از را خود گليم دارند
تـنها هسـتند, وابستگي اين ازدياد و عقبماندگي اين ادامة مأمور هم آنان دستنشاندهي دولتهاي
صـنعتي و عـلمي اسـتق�ل بـا جـز ايـن و مـيخواهـد را مسـلمين و اسـ�م عـزت كـه است ايران

نيست/ ممكن

قانوني و حقوقي توقّعات ٤ـ
پـيشوايـان اس�م جهان سراسر در كه است آن مراد نباشد گويا خود خودي به عنوان اين شايد
قانونيمنطبق و اقتصادي و سياسي حقوق زمينة در اس�مي ايران از كه براهاند چشم سياسي و مذهبي
و اقـتصادي مشكـ�ت هـمه ايـن ايـران مـيشود/ آنـان عـايد تازهاي مطلب چه اس�مي موازين با
چگـونه جـهاني نظامهاي و قوانين با و شرقي يا غربي رسم و راه با مقايسه رادر سياسي و حقوقي
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تـماس سودان قضائي شوراي با خرطوم, در توقف اثناي در كردم, سودان به سفري اين از پيش سال سه هـيچ١- بـدون و داريم نياز اس4م جنائي احكام و قضا در شما معلومات و تجربيات به ما ميگفتند: آنان شد تقاضاحاصل اين يزدي bآيةا آقاي با ايران به مراجعت در ميبنديم/ بكار اس4مي مذاهب ديگر احكام همراه را آنها بفرستند/تعصبي آنان براي كتاب خصوص اين در شد قرار و گذاشتم ميان در را

ميكند١؟ حلوفصل
خـاطر به ميكند؟ پياده طور چه قانون اقتصاد, سياست, بُعد در را غربي> نه شرقي <نه شعار آيا
بـه و بـودم عـلمي مـطالعات سـرگرم مصر كشور در مدتي اين, از پيش سال پانزده حدود در دارم
دانشكـدة رئـيس بـا روزي قـاهره <عينالشمس> بزرگ دانشگاه در جمله از ميزدم سر دانشگاهها
فقهي احكام ميشود چطور كه ميكنم رسيدگي دارم من گفت نشستن مجرّد به گرفتم تماس حقوق
سالهاي در اصط�ح اين و مينامند اGس�مية> الشريعة <تقنين را كار �اين درآورد قانون صورت به را
اتفاقا كاريكردهايد؟ چنين ايران در هم شما آيا داد ادامه گاه آن دارد� رواج عربي كشورهاي در اخير
بـا مـيگفت كـه بودم شينده تهران دانشگاه حقوق دانشكده در فقه استادان از يكي از اوقات همان
را آن جاي و ميرود بيرون دانشگاه از هم اس�مي حقوق قديمي, استادان از نفر چند ما رفتن بيرون
است تفاوت چقدر و بدهم را او جواب چه كه رفتم فرو فكر به مدتي من ميگيرد/ اروپايي حقوق

جا؟ اين و جا آن ميان
نظام در كه آمد در قانون بصورت ايران در اس�م احكام و شريعت تنها نه خدا خواست به اكنون
مصر به منحصر مسّلما كه استادان قبيل آن است/ آن شرف در يا و شده هم پياده اس�مي جمهوري
با را بانكداري دادهايم؟ تطبيق حاضر عصر نيازهاي با را اس�م طور چه ما بدانند ميخواهند نيستند,
غرب و شرق كه را كشاورزي و زمين مسأله نمودهايم؟ حل اس�م احكام طبق چهطور مسائلش همة

كردهايم/ پياده عمل در و استنباط اس�م از را آن حّل چگونه ما آنهستند خم و پيچ در هنوز
مـتفكران كـه است روبـرو قـانوني مشكـل هـزاران با اس�مي صددرصد نظام استقرار خ�صه,
ارائه مطمئني و جامع حّل راه هم هنوز و است كرده مشغول خود به اخير صدسالة اين در را اس�مي

كردهايم؟ راطي صدساله ره اين روزه يك چهطور ما بدانند مايلند ندادهاند/
نـظام برقراري در آنان راهگشاي تا دارند ما از مسلمانان كه قانوني و حقوقي توقعات است اين

باشد/ بوده اس�مي

شيعيان داشت چشم ٥ـ
و دارد كتاب يك به نياز كه است زياد آنقدر گون گونا ابعاد در جهان شيعيان كمبودهاي و نيازها
قرار گر ا خواندهايد/ Gبد مشكوة مجلة ١٥ شماره در هند> شيعيان <وضع مقالة در را آن از نمونهاي
هند قارة شبه و آفريقا استراليا, كانادا, آمريكا, اروپا, كشورهاي در شيعه اقليتهاي بارة در آنچه باشد
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ديگـر فـرصتي بـه را آن كـه است آن بهتر پس ميشود> كاغذ من هفتاد <مثنوي كنيم بازگو ميدانيم

را اهلبيت> جهاني <مجمع و اس4مي> مذاهب تقريب جهاني <مجمع به راجع مقالهاي در خصوص اين در چـاپ١- اسـ4مي وحـدت مقاfت زمرة در bانشاءا و گرديده چاپ مشكوة شمارة در مقاله اين كردهام/ بحث شد/مفص~ خواهد

نمائيم١/ موكول
و mnopqهسـتند مـحمد آل ايـتام هـم شيعيان است شيعيان به متعلق ايران اس�مي انق�ب Vاصو
كـه است طـبيعي نشستهانـد قدرت مسند در الهي فضل به اكنون كه ايتاماند اين كفيل شيعه علماي

روز/ آن اميد به گويد, پاسخ التماس و انتظار اين به تا باشند ايران براه چشم جهان شيعيان



٩

برادري> <منشور به تعّهد

در مـوجود سـياسي مـوضعگيريهاي و جريانها تحليل و تجزيه در امامخميني نامة قبل, چندي
نـام بـحق و كـرد, روشـن را نـظرها اخـت�ف ريشـة و مـملكتي مـهم مسـائل از بسـياري كشــور,
ضـروري و حياتي مسائل بر آن اشتمال و فراوان, اهميّت لحاظ به كه گرفت بخود <منشوربرداري>

بگذريم/ سكوت با آن از روانيست كشور, امروز
جمهوري نظام فراوانمسؤوGنمحترم تقدير و تحليل و تجزيه و موردتفسير تاكنون اينمنشور,
مورد را آن برجستة نكات و فرازها اعجاب, و توقير زبان با همه و گرفته قرار جرايد ارباب و اس�مي

دادهاند/ قرار بحث
محور و اصلي وليمسألة است, شده اشاره يا مسائلبسياريتصريح به اينمنشور, در چند, هر
طرف, يك از جريانها و اخت�فنظرها وجود آن, و بود گرفته قرار سؤال مورد كه است همان سخن,
مردم از ذهنبسياري كه سؤالي جاي و ابهام نقطة طرفديگر, از آنها همة از امام حضرت حمايت و
سؤالبرانگيز, و مهّم مر ا بارةهمين در كه برآنيم نيز ما است/ كرده مشغول خود به را متعهد و انق�بي
آن ما كه كنيم خ�صه و دستهبندي را مطالبمنشور اول است Gزم بحث, آغاز از پيش اما بحثكنيم;

تلخيصكردهايم: زير بخش سه در را
فقهي نظر اخت�ف به را موجود اخت�فات از بسياري منشأ امام, ١ـ اختف: منشأ اول بخش
و اقسـام و مالكيّت از : را اس�مي جمهوري نظام نياز مورد مسائل در فقها نظر اخت�ف برگردانيده,
پيوند بينالملل, حقوق معادن, زيست, محيط بانكداري, و پول به مربوط مسائل تا گرفته آن حدود
با برخورد نحوة اجتماعي, و آزاديفردي حدود اس�مي, غير و اس�مي جامعة در زنان نقش اعضاء,
وGيت حاكميت باGخره و فضايي, و هوايي سفرهاي در فرايض انجام كيفيت شرك, و كفر و التقاط

است/ برشمرده فقيه,

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



اس�مي انق�ب و خميني امام ١١٨

هم انق�ب طبيعت باشد, باز بايد همواره مسائل قبيل اين در اجتهاد باب داشته اع�م صريحا ٢ـ
شود/ عرضه آزادانه زمينهها اين در مختلف نظرات كه ميكند اقتضا

برآن, ع�وه بلكه كافينيست, حوزهها در جاري و موجود اجتهاد كه است فرموده اضافه امام ٣ـ
چـنين تنها و باشند, برخوردار اجتماعي و سياسي بينش از بايد مسائل, از رشته اين در صاحبنظران
ميرسد نتيجه اين به باGخره و بگيرند/ تصميم مسائل, قبيل اين در ميتوانند مجتهدينصاحبنظري

است/ فقهي نظر اخت�ف از ناشي موجود اخت�فات از خيلي كه
حكـومتهاي در آنـها بـه نياز احساس عدم بخاطر ولي داشتند وجود هم �قب اخت�فات اين ٤ـ
خـبر بـا اخـت�فات, آن از عادي مردم نشده, كشانده بازار و جامعه ميان به اس�مي, غير و طاغوتي
است/ بوده مدفون و محصور فقهي كتب بطن در و حوزوي ديواريمدارس چهار در و نميشدهاند,
مـيدان بـه قـدم فـقهي, شدة فراموش بخشهاي اين اس�مي, جمهوري نظام استقرار از پس اينك و
يافته راه سياست و اقتصاد بازار به مدرسه مباحثات و مناظرات گذارده, قانون, و حكومت و اجتماع
ايـنك نـداشت خـبر آن از كسـي و بـودند آن سرگرم مدرسه معتكفان فقط سالها كه اسراري است,
انـق�ب بـركات از يكـي خـود ايـن و است, زبانها ورد برزني و كوچه هر سر بر كه است داستاني

است/ اس�مي
اجرا مقام در سرانجام ولي بود خواهد و باشد بايد هم اخت�ف و نيست چارهاي بحثها اين از ٥ـ
نظري آن تنها گوناگون, فقهي گرايشهاي و مختلف نظرهاي ميان از و وحدتبرسد/ به بايد عمل, و
سياسي و اجتماعي بينش با توأم فقهي, استدGل اتقان بر ع�وه و است نظام مصلحت با موافق كه

شود/ عمل آن طبق بر و گردد, اجرا و پياده بايد نظر همين ميباشد پخته و عميق
چـند بـه مشروط اجتماعي و سياسي چه و فقهي چه نظر اخت�ف و موضعگيري دوم: بخش
كـّل متوجه تهديدي كه رواست هنگامي تا مسأله يك در موضعگيري و پافشاري اول, است: شرط
و نگيرد, قرار انق�ب, خارجي و داخلي دشمنان بهرهبرداري مورد و نباشد اس�م, و انق�ب و نظام

نيست/ جايز بحث در ميدانداري و اخت�ف ادامة گرنه
غربي نه شرقي �نه سياست جمله از انق�ب و اس�م اصول به طرفبحث, جناحهاي همة دوم,
خود, نظر از دفاع حرارت عين در و بحثها كشاكش در و باشند, ملتزم و متعّهد اس�مي� جمهوري

نيست/ جايز اخت�ف ادامة هم باز گرنه و نكنند عدول اصول, آن از ذرهاي
و مال و جاه ُحّب و خودخواهي و نفس هواي گرفتار درجناحهايدرگير, افراد از يك هيچ سوم,
ومسؤوGن, مقامات همة و نيست, آن از مصون كس هيچ كه است مرضي اين و پستنباشد/ و مقام
و زن بـازاري, و دانشجو ديگران, و نخستوزير و جمهور رياست روحاني, غير و روحاني از اعّم
ا و اّمـاره نفس با جهاد و رياضت تنها آن دواي و هستند/ مرض اين به ابت�ي معرض در همه مرد

دهد/ نجات آن شّر از را انسان تا است خداوند از ستعانت



١١٩ برادري> <منشور به د تعّه
خودنمايي اجتماعي و سياسي و فقهي نظر اخت�ف بصورت ظاهرا چند هر اخت�فها, گر ا پس
به گاه ناخودآ تدريجا امّا علميباشد صرفا امر, آغاز در يا خودخواهيباشد, از ناشي باطن در اما كند,
اخت�فيجايز ادامةچنين هم باز شود, آلوده گروهي, و شخصي منافع حمايتاز و نفس هواي داعية
خـود نـفس مـراقب اسـ�مي, جمهوري نظام صاحبنظران و مسؤوGن بايد همواره اين بنابر نيست/
هواي نكرده خداي آنان, سياسي و فقهي نظِر تخاذ ا يا وجبههبندي, موضعگيري در مبادا كه باشند

كه: بدانند و كند رخنه نفس
نـيست شـدني مسلمان بدكيش, كافر وين نيست شدني فرمان به بدانديش نفِس اين

در جـهت هـمين بـه و بداند انتقاد از دور و عيب از مبّرا و مطلق را خود نبايد هيچكس چهارم,
و اجـتماعي و سـياسي و فـقهي از اعـم نـظري, مسـائل همة در كلي بطور و كشور, حياتي مسائل
بـرسد, مـفيد نـتيجة بـه تـا بـاشد باز انتقاد, و بحث و اجتهاد باب بايد همواره اينها جز و اقتصادي
در بايد قهرا و نيست/ سازگار حقجويي و تحقيق و علم طبيعت با مسائل قبيل اين در مطلقگرايي
كـه ايـن كما موضع, از دفاع و شخصيت حفظ نه باشد, حاكم حقطلبي, و انصاف روح تنها بحثها
بحث جّو و پاك, تفريط و انحراف و آلودگي از را رقابتها قهرا افكار, برخورد و مشورت و نظر تبادل

ميسازد/ سالم را
و مبارزه و آن, به زدن دامن و اخت�ف ايجاد معني به سالم, انتقاد امّا باشد, بايد سازنده انتقاد پس
اين به مخالف, طرف از يا و باشد منظور اين به نتقاد ا نبايد گاه هيچ و نيست مخالف طرف با جنگ

شود/ تلقي معني
برآيد, ديگران حذف و تخريب صدد در هيچكسنبايد اخت�فنظرها, و موضعگيري در پنجم;
ايـن در كـه دهـد ترجيح انق�ب مصلحت بر را خويش مصلحت و انق�ب, خط بر را خود خط و
بين در گر پسا است/ زده لطمه انق�ب و اس�م به بزند, ضربه رقبا و رقيب به كه اين پيشاز صورت,
طرف كوبيدن درصدد طرف, همه از يا طرف يك از كساني يا كسي شود احساس درگير, طرفهاي
امـر, ايـن است, قـدرت مـيدان از وي رانـدن بـيرون و سـياست, صـفحة از وي حـذف و مخالف
از نـاشي نميتوان را نظر اخت�ف اين ديگر است, انق�ب خط از آنان خروج از حاكي خودبخود,
و نـفس هـواي از نـاشي حـتما بـلكه دانست, نـظام مـصلحت و اسـ�م, و انق�ب اصول به عشق
اخت�فمبنائي كه شوند مّدعي كه اين مگر است/ اس�م و انق�ب اصول پاگذاردن زير و خودخواهي
است/ ويمخالف با همينخاطر به بگويد: و بداند خارج خط از را يكديگري هر و اصولياست و
وجـود سـازنده انتقاد از خطگرايي شناخت براي شاخصي آيا كه كنيم دنبال بايد بعدا را مسأله اين

خير؟ يا دارد
يك تابع همه يكنظر, طرفداران كه نيست معني اين به مسائل از پارهاي در نظر اخت�ف ششم,
به هم جريان يك با مخالفت كه اين كما آورند, وجود به جديد تشكي�ت خود براي و باشند جريان
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و خطبازي و بهدستهبندي حتما نبايد نظرها اخت�ف كه معني اين به نميباشد/ اخت�ف ايجاد معني
يك در مـوضعگيري بـه نـظري مسأله يك در مـوضعگيري و بينجامد, متعدد و مختلف جريانهاي
حـمايت بـجاي جـريان, يك طرفداران و پيروان و شود, تبديل مملكتي مسائل كّل در كلّي جريان
و حمايتكنند جريان يك از همه اخت�ف, مورد مسائل يا و مسأله در خود نظر از وبيشائبه مستَدّل
بـخورد, چشـم بـه آنان انتشارات و تبليغات و عمل و سخن در چنينموضعگيري, نشانههاي گر ا
آن روي بايد بعدا كه مهمياست نكتة هم اين و انق�بباشد خطاصلي انحرافاز بر شاهد ميتواند

بحثكنيم/
نظام سطحباGي در موجود جناحهاي به راجع نامةخود از بخشي در حضرتامام, سوم: بخش

ميشود: خ�صه امر چند در كه گفتهاند سخناني آنان بين برادري ايجاد و اس�مي جمهوري
كـلي اصـول در هـمه نـيست, اصـول در عـقيده اخـت�ف از ناشي عمدًة موجود اخت�فات ١ـ
سـلطة از و عـ�قهمند, كشـور استق�ل به و وفادار, نق�ب ا و قرآن و اس�م به نسبت و مشتركاند
از هـمةمردم صـ�حيت و شرافت به و بيزار, خارجي ستعمار ا و داخلي انق�ب ضّد و سودجويان
ُرشـد بـه و دولتـي دسـتگاههاي و ادارات انضباط و نظم به و اداري, و كشاورز و بازاري و كارمند

ميورزند/ عشق اس�م جهاني قدرت به و كشور, در اجتماعي عدالت و فرهنگي, و اقتصادي
در نظرها كه معني اين به است; مصلحت تشخيص اساس بر و سياسي عمدًة اخت�فات اين ٢ـ
تبادل همان نظر وحدت به رسيدن راه و نميدهد, وفق هم با و ندارد وحدت مصلحت, تشخيص
و نفس هواي از اجتناب با و بيطرفي و انصاف نهايت با مخالف نظرات به دادن دل و شيندن و نظر

است/ خطگرايي
و انق�ب به خدمت موضعها, ساختن نزديك و كدورتها زدودن جهت ت�ش و قلوب تأليف ٣ـ

ت�شكنند/ راه اين در جناحها همة بايد و است يكديگر به
كنند/ پرهيز بايد است فتنهانگيزي و بدبيني ايجاد كارشان كه واسطهها از ٤ـ

نه كنند دشمنان آن دفع مصروف را خود توان تمام بايد كه دارند دشمنانمشترك آنقدر آنان, ٥ـ
همبايستند/ برابر در كه اين

ويبايستند/ برابر در همه بايد كرد تخطّي اصول از كسي گر ا ٦ـ
همه به خداوند و دارد/ نياز برادري و نظر وحدت و سالم, تفكّر به سازندگي مرحلة در كشور ٧ـ
عـنايت توفيق ميطپد امريكايي اس�م نابودي و محمدي ناب اس�م احياي براي دلشان كه كساني

كند/ حفظ را آنها و فرمايد
شود آسانتر آن به عمل تا بحثكنيم منشور اين عناوين از عنوان چند به راجع ميبينم Gزم اينك

گردد/ انق�بينيرومندتر برادران ميان موّدت و اخّوت روح و نزديكتر هم به ديدگاهها و
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سياسي و فقهي اخت>فات حل راه

و سـياسي را آنها از بخشي بعدا و فقهي را موجود نظرهاي اخت�ف عمدة بخش آغاز, در امام,
امـا است; فقهي ادلة از گون گونا استنباطهاي از ناشي طبعا فقهي نظر اخت�ف دانست, اصولي غير
گـفتيم, زيـرا نـيستند Gزم شرايـط واجد صاحبنظران, همة كه است آن از مسبّب هم آنها از بسياري
هم علمي تخّصص و سياسي و اجتماعي بينش ابت�ينظام, مورد مسائل در فقهي تخّصص بر ع�وه
شرايطباشند, همة واجد همه كه فرضي در چه و صورت, اين در چه حال است, Gزم مسائل, آن در
شـوراي مـجلس ميان ديديم بارها كه همانطور چيست؟ چاره بماند باقي نظر اخت�ف هم باز گر ا

بستميرسيد!! بن به قانونگزاري كار و ميماند باقي نظر اخت�ف نگهبان, شوراي و اس�مي
نظر يك انتخاب در ميزان و وحدتبرسد, به عمل, مقام در نظرها بايد حتما فرمود تأكيد امام,
اخت�فات بر حاكم آنچه Vپسمآ باشد/ موافق اس�مي جمهوري نظام مصلحت با كه است آن واحد
كارشناسان, يا و فقها كار اينتشخيص, قهرا استكه مصلحت همانتشخيص است سياسي و فقهي
ممكن زيرا نميباشد تنهايي به هم مملكت مُجريان كار اينكه كما نيست/ ديگري از جداي يك هر
مـوارد در چـند هـر بـاشد, فـقهي مسـلّم اصـول خ�ف بر كه بدانند مصلحت را چيزي آنان است
هم امر همين اما دستبرداشت, اّولي عناوين از نظام مصالح طبق ميتوان ثانوي عنوان به اضطراري

است/ فقيه وGيت مدار داير و فقها نظر به بسته
مـصلحت> تشـخيص <مجمع نام به شورايي كه دانست آن در را چاره امام, چيست؟ چاره پس
عالي ديوان رئيس نخستوزير, مجلس, رياست جمهور, رياست نگهبان, شوراي فقهاي از مركب
شورا آن در هم مربوط مسؤوGن و وزيران ضرورت, صورت در و شود تشكيل نمايندةامام و كشور
آن خـ�ف بـر كـه نـرسد را كسـي ديگـر و بود خواهد قطعي شورا اين تصميمات نمايند, شركت

حذف با البته كه شد مطرح اساسي قانون در امام, فرمان به اساسي قانون در نظر تجديد هنگام مجمع, اين شد/١- برداشته مجمع اعضاي از <نخستوزير> عنوان اساسي قانون از نخستوزيري عنوان

كند١ عمل

ناسالم و سالم جريان
اعـتراف اصـول, بـه آنـها وفـاداري و تـعّهد و كشـور در جريان دو وجود به خود نامة در امام,

ميشمارد: بر را دو آن اشتراك وجوه و موارد و ميفرمايد
وفادارند/ انق�ب و اس�م به دو هر ـ

ميورزند/ عشق كشور استق�ل به دو هر ـ
اداراتهستند/ نظم و طبقات همة شرافت و س�مت خواستار دو هر ـ
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ع�قهمندند/ اقتصادي و فرهنگي رشد به دو هر ـ
است/ نهفته خلق به خدمت و خدا به عشق و اعتقاد جريان دو هر نهاد در ـ

در بعدا امام, امّا ميرسد/ هدف به زودتر او راه دارد عقيده كدام هر كه است آن سر بر اخت�ف
ميكند: گوشزد نيز را آنان وظايفمشترك جريان دو مشتركات بيان ادامة

باشند/ پايبند اس�مي> جمهوري غربي نه شرقي <نه سياست به ت�شپيگير, با بايد دو هر ـ
نمايند/ اجتناب خود مطلقپنداري از دو هر ـ

نورزند/ دريغ هم سالم انتقاد از و دهند گوش سالم انتقاد به دو هر ـ
بپردازند/ هم با نظر تبادل به دو هر ـ

كنند پرهيز فتنهانگيز دGGّن و واسطهها از دو هر ـ
نمايند/ اجتناب شديدا ديگري حذف براي كوشش از دو هر ـ

كمونيستيبكنند/ و سرمايهداري جهان متوجه را خود انق�بي خشم دو هر ـ
ندهند/ آنان بدست بهانه و باشند حذر بر خود دشمنانمشترك از دو هر ـ

كنند/ حذر نفس هواي شّر از دو هر ـ
جريانباشند/ يك تابع كه نيست آن معني به الزاما درچندمسأله اخت�ف كه باشند متوجه دو هر ـ
جريان خطرهاي و منفي و شرايطمثبت اما گذارده صّحه آن بر و پذيرفته را جريان دو اصل پسامام,
هـر و كس هـر كـه فرموده اشاره ناسالم و سالم جريان ع�ئم و نشانهها به و گوشزد, هم را گرايي

بود/ خواهد ناسالم نكند رعايت آنكه و سالم, رعايتكند را آنها جريان,
مطلب: سر بر برويم آمد بدست امام خود سخن از ناسالم, و سالم جريان چهارچوب كه اكنون
و باشند هممشترك با اصول در حزب چند ديگر تعبير به يا جريان, چند كه اين ميكنم: عرض
امـام, قـول بـه و نكـنند, مـتهم اصول, با مخالفت و انق�ب خط از انحراف به را ديگري كدام هيچ
تعدد و چيست سر بر اخت�ف پس بنيادي, و عقيدتي نه باشد سياسي صرفا موضعگيري و اخت�ف

است؟ توجيه قابل جريانهايي چنين Vاصو آيا است؟ شده ناشي كجا از و دارد معني چه جريانها
در اصول, در عيناشتراك در جريان, دو كه معنياست اين به باشد توجيه قابل اخت�ف گر ا Gبد

دارند: متفاوت ديدگاههاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي مسائل از پارهاي
تـحديد و خـارجـي تـجارت كردن دولتي و بسته درهاي اقتصادي سياست به معتقد يكي �مث
ساير در دولت دولتاست; دست در اساسي قانون نّص به بزرگكه صنايع بر ع�وه و مالكيتاست
باشد, بسته مردم بروي اقتصادي درهاي كه گونهاي به نمايد دخالت هم خصوصي صنايع و كارها
تا داشت نگه باز مردم بروي را درها بايد قانوني, محدوديتهاي بجز است معتقد عكس, به ديگري

شود/ پيدا دلها در واميد كارها در جنبش و نشاط
مـنكر ديگـري مـيرود كـمونيستي يـا و سـرمايهداري طرف به دارد مملكت است معتقد يكي



١٢٣ برادري> <منشور به د تعّه
است/ آن

و قـاطعيّت طـرفدار ديگـري داد, بـخرج خشونت نبايد منكرات با مبارزه در است معتقد يكي
است/ سرسختي

نيست/ Gزم ميگويد ديگري است, كشور نهادهاي در روحانيت مراقبت و نظارت طرفدار يكي
بدست بايد ديگريميگويد دينباشد, عالمان عهدة بر قانونگزاريبايدبيشتر كار يكيميگويد

باشد/ مملكت نياز مورد مختلف رشتههاي در متخّصصين
دانشگاه ميگويد ديگري ميداند, روحانيت وظيفه را دانشگاهها عقيدتي و اخ�قي كنترل يكي

ندارد/ Gزم عقيدتي كنترل و است آزاد محيطي
انق�بي اس�م نشر جهت كشور خارج در بايد تبليغات, سازمان و ارشاد وزارت ميگويد: يكي
در كه <چراغي نداريم وظيفهاي چنين ما ديگريميگويد: كند, سرمايهگزاري انق�ب, اصول معرفي

است>/ حرام مسجد در رواست خانه
است, اسـ�مي غـير دولتهاي و انق�بي غير اس�مي دولتهاي با تفاهم و مماشات طرفدار يكي
تعبير به و ميداند محافظهكاري نوع يك را آن و مباين, انق�بي روح با را سياسي روش اين ديگري
وتبّسم/ خنده قيافه ديگريميگويد: دهيم; نشان انق�بي خشم جهان, به بايد ما ميگويد يكي, ديگر,
آن ديگري فعاليتهايسياسياست, و نظر اظهار در دانشجويان و جوان آزادينسل طرفدار يكي,

خطرناكميپندارد/ را
ميداند/ كشاورزي ُرشد مانع را آن ديگري دارد, تأكيد زمينهايكشاورزي تقسيم بر يكي,

ديگري است, موافق دانشگاه تأسيس و پرورش و آموزش در خصوصي بخش دخالت با يكي,
نيست/ موافق

در بـيش و كـم كـه بشماريم را محتملالوجود يا موجود مختلف گرايشهاي بخواهيم گر ا باري,
غير را آنها همة نميتوان و نيست انكار قابل و است فراوان ميخورند, چشم به هم فعلي جريانهاي
افزود: آن بر نكته چند و زد آن بر حاشيه چند ميتوان اما دانست, انق�ب اصول از خارج و مشروع
قـبيل اين در جريان, يك تابِع افراِد كلية چطور كه است آن ميرسد ذهن به كه سؤالي اولين ١ـ
فرضكنيم, مسأله پنجاه را نظر اخت�ف مورد مسائل گر ا يعني هستند؟ عقيده هم و رأي هم مسائل
با منفيميدهند, رأي ديگر جريان افراد همة و رأيمثبت, مسأله پنجاه اين در جريان, يك افراد همة
مثبت رأي با م�زم همواره مسأله يك در مثبت رأي الزاما و ندارند, ربطي همچندان با مسائل كه اين
بـند و قيد از آزاد وافراِد باشد, نداشته وجود خاصي دستهبندي گر ا قاعدًة و نيست, ديگر مسألة در
هـم بـا گـاهي نيز جريان يك افراِد حتما كنند, نظر اظهار مسائل در بخواهند/ خاص, جريان و خط
شوند/ عقيده هم برخيمسائل در جريان, دو طرفداران از تن چند بسا چه و داشت, اخت�فخواهند

است/ طبيعي بسيار امر اين
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خود اين بگيرند, قرار هم روبروي مسائل, تمام در جريان, دو افراد كلية شود مشاهده گر ا پس
ديگر اغراض و دواعي از دور و مصلحت تشخيص از ناشي و طبيعي آنان, اخت�ِف كه است دليل
كه معني<جريانگرايي> است اين و است آن تابع و جريان يك از وناشي قالبي نظرها بلكه نميباشد,

ناسالم/ جريان يا و كرديم, عنوان را آن ما
و عـامل با وتوأم باشد نظام كلّي مصلحت تشخيص از ناشي صرفا گر ا اخت�فات, قبيل اين ٢ـ
ميز تشكيل و كنفرانسها و سمينارها برگزاري با است; حّل قابل زيادي حدود تا نباشد, ديگري داعي
به نظرها مسلما اس�مي, شوراي مجلس در يا و تلويزيون, راديو و جرايد در منطقي بحثهاي با و گرد

ميشود/ همجلوگيري با خشن و تند برخورد از Gاقل يا و نزديك, هم
عيني واقعيت �مث ميدهد: توضيح را ديگران نظر نقص و خود, نظر مزيّت استدGل, با كدام هر
از پس سـال چـند ايـن در مـا كـه ميگويد: دقيقا و ميكند, بيان را محدود يا و آزاد اقتصاد سياست
ار حال, بايدبرگزينيم/ را همان پس بردهايم/ سود يا زيان روشبيشتر دو اين از يك كدام از انق�ب,
و انصاف روي از حتما نيستند ديگر عوامل تأثير تحت و ميطپد انق�ب براي دلشان طرفين َفـيَتَِّبُعوَنواقعا الَقوَل يَْستَِمُعوَن الَّذيَْن عباِدي ر بَشِّ <َو مصداق به و ميدهند گوش يكديگر سخنان به واقعبيني

ميپذيرند/ را َاَحسن نظر اَْحَسنَُه///>
اط�ع بدون حتي معقول, و قرآني روش اين بجاي جريانهايي و كساني شود مشاهده گر ا پس,
غيرمنسجم, و پراكنده مسائل همة در هم آن خود, خط از حمايت و نزاع به مقابل, نظر نقطه از كامل

است/ جريان بودن ناسالم و <جريانگرايي> دليل خود اين ميپردازند;
اعمال و اقوال همة از دفاع و شخصيتها و اشخاص بر تكيه ناسالم, جريان نشانههاي از يكي ٣ـ
َقـاَل> َمـْن لَي ٕاِ تَنْظُْر Gَ َو قىاَل مَا لَي ٕاِ cdefg<أُنْظُْر علي فرمودة خ�ف بر درست كسي چنين است, آنان
جريان, زيرا مطرحند, اشخاص بلكه نيست, مطرح مطلب و سخن <جريانگرايي>, براي ميكند رفتار
كه حالي در ضوابط, و نظام اساسمصالح بر نه و است مبتني روابط, بر و گروه و فرد منافع اساس بر
يك بـه وابسته اشخاص را چه هر طور چه پس انتقادند, قابل و اشتباه و خطا معرض در افراد همة
جريان آن طرفداران حمايت مورد و نقض, و نقد قابل غير و قبول مورد عملكنند و بگويند جريان

است/ جريانگرايي دليل خود اين ميباشد؟
ابـعاد شـرح بـه بـعدا كـه است مـخالف نظر از انتقاد كيفيّت جريانگرايي نشانههاي از يكي ٤ـ

ميپردازيم/ آن گون گونا
طـرف حـذف بر اصرار و ومقام, پست حفظ بر تأكيد جريانگرايي, نشانههاي از ديگر يكي ٥ـ

كرد/ خواهيم بحث نيز آن از كه است مخالف
مجرد به امّا نميداند, جامعه در شكاف باعث را خودش وجود جريان, يك آنكه ديگر نشانة ٦ـ

ميداند/ نظام مخالف و انشعاب را آن ديگر, جريان تشكيل
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سرمقالههاي از يكي در انشاءا� ما و دارد, بحث جاي خود باشد حزب بمعني جريان, گر ا ٧ـ
و احـزاب, تـعّدد اسـ�مي, مـحيط در Vاصـو كه اين و اس�م> و قرآن نظر از <حزب به راجع آينده
تـفصيل به چيست؟ آن شرائط و حدود پس هست, گر ا و ناروا يا است روا مختلف, دستهبنديهاي

گفت/ خواهيم سخن

ناسالم و سالم انتقاد
هم جهان سياستمداران و عق� همة باشد, بايد كه است پذيرفته را سازنده و سالم انتقاد اصل امام,

/ ٢٧٠ ص العقول تحف عيوبي, َليَّ ٕا أهَدي مَْن َليىَّ ٕا ٕاخواني أَحبُّ :cdefg قالالصادق -١

از خـود, انـتقاد بگويد١, را او عيب كه است كسي انسان دوست آمده روايات در پذيرفتهاند, را آن
اصل يك نيز ما اساسي قانون در و اس�م در شورا كه ميدانيم و است, شورا عملي راههاي و فروع
هم را اين اما اينمطلببحثينيست/ در نميشود, واقعيمحقق معني به شورا نباشد انتقاد تا و است,

نيست/ سازنده يا و سالم انتقادها همة كه بپذيريم بايد
مَـَرٌض� ُقـلوبِِهْم �فِي مريض و بيمار دل از ناسالم انتقاد و سليم, قلب و پاك دل از سالم انتقاد

ميزند/ سر
و خيرخواهـي داعي به و جامعه مصلحت تشخيص انگيزة به كه است آن سازنده و سالم انتقاد
چـيز نـاسالم, انـتقاد امـا گـيرد/ صورت الُْمْسلِميَن> ِئّمِة َٔGِ <النَِّصيحُة راستاي در و طرف, اشتباِه رفع
تشخيص بايد كجا از را ناسالم و سالم انتقاد ما حال, دنبالميكند/ را هدفهايديگري و است ديگري
و تـناقضها و انـتقادكننده, سـخن لحن و انتقاد, نحوة از آيا خير؟ يا هست آن براي راهي آيا دهيم؟

اينكتوضيح: و ميتوان بلي داد؟ تشخيص را ناسالم و سالم ميتوان آن, در موجود تضادهاي
از انـتخابات, در �مـث كردهاند: خ�ف كار دو هر جريان دو يا و تن دو انتقاد: در تبعيض ١ـ
گر ا انتقادكننده قاعدًة كه كردهاند, خود رقيب عليه ناروا تبليغات و تخطّي, اخ�قي و قانوني اصول
يكـي/ از نه كند انتقاد دو هر از بايد باشد داشته نظر در را نظام مصلحت و انتخابات, س�مت واقعا
مربوط جريان از و طرفمخالفبگذارد, نارواي رويكارهاي انگشت فقط اينكار, بجاي گر ا حال,
<يكطرف تنها و نميباشد نظر بي و مخلص خود انتقاد در او كه است دليل اين نزند, دم خودش به
سوزن <يك يا و را, ديگران عيب بعد ببيند را خود عيب اول, كه اين بجاي و ميكند> گل كاه را ديوار
ديگري به را شمشيرها و تيرها همة نه, گر ا و همةجوالدوزها, بهديگري>, جوالدوز يك بزند خود به
و روزنـامهها انـتقادات در تـبعيضها قبيل اين از ميآورد/ فرود وي فرق و جان بر و ميدهد حواله

كند؟ توجيه را آنها بايد چطور نميداند انسان و نيست, كم سياسي, سخنرانيهاي
صرفا انتقاد گر ا بگو> بگفتيهنرشنيز جمله آن <عيب گفتهاند: قديم از تقدير: بدون انتقاد ٢ـ
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سپاس و تقدير مورد و آيد نظر به بايد هم طرف خوبيهاي پس است, خطاها و نقصها رفع منظور به
او گفت بايد نزند, دم آنان خوبيهاي از و كند كتفا ا ديگران عيب ذكر به تنها كسي گر ا حال, گيرد/ قرار
دو بـا نـه ميكند نگاه ديگران به چشم يك با و است عيببين چشم و عيبجويي حّس داراي تنها
از هـيچگاه امـا ميدهد, قرار انتقاد مورد را اس�مي جمهوري حكومت و دولت كارهاي �مث چشم:
و خـدمتها امـا مـيكشد وي رخ به را كمبودها و نقصها نميبرد نام وي سازندهي و خوب كارهاي
سوءاستفادهها, قيمتياجناس, چند توّرم, گراني, روي انگشت كتمانميكند; را او سازندهي كارهاي
لولهكشي و فراوان, جديداGحداث شوسة راههاي نظير كارهايي از اما ـ هست هم حق و ـ ميگذراد
كارهاي برابر چند و مملكت از وسيعي سطح در جنگ, وجود با انق�ب از پس كه شهرها در گاز

نميزند!! دم ابدا گرفته صورت انق�ب, از پيش
و ارقـام از امـا است, بجائي انتقاد كه ميكند انتقاد دهات و شهرها در آموزشي فضاي كمبود از
گوناگون, همةگرفتاريهاي وجود با سالاخير, اينچند در كه اين آماريكهمسؤوGنميدهندمبنيبر

نميبرد!! نام ابدا است, حق نيز آن كه شده, برابر دو كشور سطح در آموزشي فضاي
تـنّزل اقـتصادي, محاصرة جنگ, سنگين هزينههاي چشمش ولي ميكشد, داد كاستيها و كم از
پشت و جـنگ در را مـا دشـمن پشت كـه كـ�ن, وامـهاي گـرفتن از دولت خـودداري نفت, بهاي
فارغ سنگين بار آن از بحمدا� ما و است كرده خم را سوم جهان بلكه و ما, اطراف همةكشورهاي

تـوجيه قـابل و مسـتثني امر اين از fبد شده مطرح بعد به هفتادويك سالهاي در كه صنعتي وامهاي البته است/است/١- ١٣٦٧ سال مقصود -٢

نميزند!!١ حرف ابدا هستيم
الجـزايـر دارد!! بـدهي دGر ٩هـزار مـيآيد دنيا به تركيه در كه نوزاد هر نوشتند: روزنامهها دGر
نفتي عايدات تمام نفت بهاي تنزل از پس تقريبا يعني دGر ٥ميليارد سالي و است بدهكار ٢٣ميليارد
بـرابـر در اخـ�قي زبـوني و سـرشكستي جـز بـه ما, دشمن عراق بدهد/// وام بهرة بايد را خودش
سال چند و دادهاند, او به ب�عوض كمك دGر ميلياردها كه <امپرياليست> او قول به عرب كشورهاي
يـا دGر ميليارد هفتاد شصت اين, بر ع�وه فروختهاند, عراق حساب به را خود نفت بشكه ميليونها
سطور�/ اين نوشتن هنگام �يعني نداريم كسي به بدهي دينار يك ما كه حالي در دارد/ بدهي بيشتر

سال هست: هم ديگران از نميباشد, مسؤوGن و دولت از بيتقدير, انتقاد در تنها جريانگرايي,
اقـتصاد كـنگرة رضـوي قـدس آسـتان اس�مي پژوهشهاي بنياد طرف از مقدس, مشهد در جاري٢
استادانشركتكننده �كه فراوان مزاياي و چشمگير موفقيت با و دل, خون و زحمت هزار با اس�مي
بـرگزار مـيدهند� ترجـيح آنها بر و كرده مقايسه جهان اس�مي اقتصاد كنگرههاي بزرگترين با را آن
آن كـيف و كّم از اط�عي هيچ كه كساني طرف از حتي ميگيرد قرار انتقاد مورد كنگره اين گرديد,
برصّحتكرد؟ حمل را اينقبيلانتقاد ميتوان چهطور حقيقت! از دور و انتقاداتواهي آنهم ندارند,
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هـر ودر وقت هـمه و نامحدود و دارد حّدي طبعا سالم, انتقاد انتقاد: براي فرصتطلبي ٣ـ
هـر از و ايستاده بيدار و هشيار جريان, يك كه ميرسد نظر به كه اين و باشد/ نميتواند پيشآمدي
نيّت حسن و اخ�ص در را انسان خود اين بكند, استفاده وي از انتقاد و طرف كوبيدن براي فرصتي

ميرسد/ هم يقين مرز به گاهي نگوييم گر ا مياندازد, شك به كننده انتقاد طرف
مورد Gبا مسؤوGن از كسي است ممكن سياسي تحوGّت و انق�ب كشاكش در نمونه; باب از
به نسبت پدرانه تذكّر باب از امام خود گفتة به كه گيرد, قرار بزرگوار امام توبيخ و انتقاد يا و هشدار
اس�مي شوراي ومجلس نگهبان شوراي بين نظر اخت�ف مورد در آنچه نظير است, او خود فرزندان
ولي نبود, ديگري چيز امام حضرت طرف از نقشرهبري ايفاي و رهنمايي جز حقيقًة كه آمد, پيش
اينكه مثل افتاد, بهكار شورا آن كردن برايبيحيثيت زبانها و قلمها امام, نظر اظهار مجرد به ديديم ما
شدند/ فعاليت وارد فورا و بودند ايستاده انتقاد انتظار در كام در زبان و بدست قلم انتقادكنندگان همة
آن شخصيت اصل به را دامنةآن و ميكردند محدود نظر مورد مسألة همان به را انتقاد دايرة كاش اي

نميدادند!! گسترش آن عملكرد و شورا
كرد خطر متوجه زود را امام شورا, آن فراوان مثبت نقاط گرفتن ناديده و انتقادات گسترش آري,
داد درانتقاد, كه آنان كه بطوري فرمود/ ترميم و جبران را آن و گرفت را تبليغاتمخالف و گفتار جلو و
انـتظار در هـم بـاز مسّلما امّا خوددستبرداشتند, راه ادامة از شرمندگي نهايت با بودند داده سخن
مجلس كار در �كارشكني� به متهم را نگهبان شوراي و بيفتد دستشان به فرصتديگري تا ايستادهاند

كردند/ كه چنان بكنند شورا
مورد در مؤدبتر خيلي البته بعد اندكي و رياستجمهور به راجع وقت همان در ماجرا, اين عين

شد/ تكرار فيمابين, بدلهاي و ورّد دولت استعفاي
انـق�ب براي صرفا دلش كه <جريانگرايي> حلقة از فارغ و بيطرف, آدم يك از شما گر ا حال,
ميگويد: كيست؟ با حق خطوطنيست,بپرسيد: و خط اهل و دارد نظر در را نظام مصلحت و ميطپد
عنوان به هم امام دارند, وتصميمگيري نظر اظهار حق مملكتي حوادث و درمسائل مسلمامسؤوGن,
حتي و دهد هشدار دارد حق فقيه, وGيت و رهبري مقام مقتضاي و حكم به و انق�ب طپندة روح
عبرت آن از و بشنوند, را سخن آن بيشتر, نه و حد همين در بايد هم مردم كند, گله كسي از احيانا
حد اين از اما خطاببدانند, مورد افراد يا فرد به امام ع�قة دليل را سخنان قبيل آن حتي نه, بگيرند,
چهرههاي و ميداندارينكنند/ بحث, مورد افراد يا فرد و گروه يا و جريان عليه و وله ننمايند, تجاوز
و خـدشهدار زده حـرفي امـام كـه بهانه اين به كردهاند, سر راه اين در را عمري كه انق�ب برجستة
معني بر را آن بلكه نزنند خود پيش از تفسير و شرح و حاشيه صدها امام, سخن بر بيحيثيتنكنند,

Gغير/ حملكنند خودش
آورند/ حساب به كشور سياست و انق�ب طبيعي سير و عادي مراحل از را پيشآمدها قبيل اين
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جـرياني يـا كسي حذف يا و تخريب به نظرش راهنماييميكند, و مصلحتانديشي امام كه بدانند
يا و عتابكند فرزندانش از يكي به گرپدرينسبت ا آيا ميفهمم/ را اين برادري منشور از من نيست/
طردكنند؟ خود خانواده از و نفي پدر فرزندي از را او دارند حق فرزندان ساير اوبدهد, به تلخي پند
وراه فاشكـنند, و سازند برم� را خانوادگي معموِل حسدهاي و رقابتها و شمارند مغتنم را فرصت

نمايند؟ سّد بكلي را برادر آن ترميمحيثيت و شخصيت تجديد
سليم؟ قلب و سالم روح سازنده و سالم انتقاد معني است همين آيا

مـنتقد, فـرد كه است آن ناسالم انتقاد نشانههاي از يكي حقايق: تحريف با أم تو انتقاد ٤ـ
و كند پاره تكه و تقطيع را او حرف يا دهد جلوه وارونه را عملديگري يا سخن و تحريف را حقايق

بپردازد/ او از انتقاد به آنگاه
مـيتوانـم مـيكنم صـرف انـتقادي, مـقاGت و جرايـد مطالعة براي كه كمي وقِت با جانب اين
خطبازي و جريانگرايي بر حمل است ممكن ولي كنم, ذكر را انتقاد نوع اين از بسياري نمونههاي
در حضرتامام ميكنم/ كتفا ا ميشود بزرگوار امام سخن به مربوط كه نمونه يك ذكر به تنها لهذا شود,
موجبات و علل نميدهد اجازه مملكتي مصالح فرمودند: تصريح اينكه با ٥٩٨ قطعنامه پذيرش بيانية
منزلة به و تلخ بسيار را آن اين, بر ع�وه و شد, خواهد علني مناسب وقت در بعدا و فاشكنند را آن
دادهانـد/ تـن آن بـه انـق�ب, و كشور مصالح رعايت لحاظ به كه كردند, معرفي زهر كاسة نوشيدن
نبوده آن از چارهاي و بوده امام با حق كه بود اسباب و علل آن مبيّن كمابيش هم آن از پس حوادث
كه دلسوزيميكنند امام براي و كردند اجبار و تحميل بر حمل را امام سخن معالوصفبرخي, است
و مسـؤوGن سلطة به را مردم سوءظّن راه اين از و كردند, مجبور را او و آوردهاند فشار او بر برخي
راديوهاي در نخست حقيقت, تحريف و شيطاني نيرنگ اين البته برانگيزند/ ميخواهند امام, ناتواني
يك و مـيشود عـنوان هم كشور داخل سخنرانيهاي از برخي در ميبينيم ولي شد عنوان استعماري

ميشوند/ مرتكب را رسوا اتهام و شاخدار دروغ چنين
بيش تبليغاتبرونمرزي به كه زبانهايي و مريض دلهاي از و نيست, سالم انتقاد, نوع اين مسلما

ميزند/ سر بستهاند, دل امام, خود گفتة از
نـمونهها ايـن از Gّوا گـفتم امـام از دفـاع وظـيفة حكـم بـه و مـثال عـنوان به را نمونه يك اين

است/ فراوان
مثمر و عمل قابل و مفيد كه است آن سازنده انتقاد پيداست عملي: غير و بيفايده انتقاد ٥ـ
اين در باشد, ب�فايده و هوا در صوتي و كاغذ و مركّبي تنها اما باشد حق صرفا كه اين نه است ثمر
بـه صـرفا بـلكه سـرزند, سنجي مصلحت و دلسوزي روي از نميتواند انتقادات قبيل اين صورت

دارد/ هم ضرر بماند, نيست كه مفيد و ميشود مطرح مقابل طرف ضعف نقطه كردن افشا منظور
يابند؟ راه دانشگاه به نميتوانند ديپلمهها همة چرا



١٢٩ برادري> <منشور به د تعّه
كنيم سرازير جهان بازارهاي به را نفت سيل, مانند بايد ُاپكپايبندهستيم؟ سهميهبندي به ما چرا

آوريم/ كف به دGر و
نميگيرند؟ را مخّدر مواد پخش باندهاي و مرگ دGGّن جلو چر

است؟ كمياب كاغذ چرا است؟ گران كتاب چرا
سبيل بر البته كه چرا!! و چرا و چرا فاشنميكنند؟ هست كه طور آن را سياسي جريان ف�ن چرا

باشد/ عمل قابل و انتقاداتمفيد اين است ممكن Gّا و شد گفته مثال
گـر ا حـال است, بيفايده و عملي غير انتقادشان پنجاه صدي دهي, گوش منّقدان سخن به گر ا
بـرعكس, نه است مقّدم سخنش بر فكرش ميكند, انتقاد بعد ميانديشد اّول باشد, متعّهد شخص,

/٣٩ شمارة قصار كلمات نهجالب4غه -١

گفته چرا نيست عملي كه حرفي لِسانِِه>١ َوراَء الَجاهِِل قَلُْب َو قَلْبِِه وراَء الَعاقِل <لِساُن cdefgفرمود: علي
بهانه عقب بگيرد, ماهي و كند گلآلود را آب و آشفته را بازار بخواهد گوينده كه اين مگر بلي شود؟

كند/// در به ميدان از و بكوبد را رقيب كه بگردد
بـايد عـراق �البـته پرانـتز داخل نميدهيد> پايان را جنگ <چرا بود نوشته منّقدان, همين از يكي
كه Gحا و است؟ پرانتز داخل مطلب همين سر دعواها تمام كمه نميفهمد آدم آن آيا غرامتبدهد�!!
و نيامده پيش قدم يك حتي كه است عراق اين پذيرفتهاند, را قطعنامه طرفين و شده متوقّف جنگ

غرامت/ پرداخت به برسد چه است نكرده اجرا �كام را قطعنامه اول بند هنوز
روي كـه كسـاني كليه ندهند/ ارائه چاره راه اما بكنند انتقاد كه است آن مقصود كور: انتقاد ٦ـ
ميدانند كه حالي در ماميكشند, رخ به �مث را كانادا و رشدكشاورزيآمريكا دارندو تأكيد كشاورزي
و سياست در امر, اين و است ك�ن مالكان دست در غالبا آنجا در مهم كارخانههاي مانند كشاورزي
گر ا تعيينميكنند/ را مقدراتكشور كه بزرگهستند سرمايهداران همان و ميگذارد اثر آنان حكومت
سـرمايهدار عده يك دست به را مملكت بخوانيم, را انق�ب فاتحة بايد كه برويم را راه همان هم ما
بزرگمتصلميكنند شيطان جمله از و بينالمللي سرمايهداران خط با را خود خط كه هم آنها بدهيم,

انق�بكرديد؟ چرا �اص پس ميافتد, آمريكا چنگال به كشور مرتبه دو نخواهي خواهي و
را سـؤال ايـن پاسخ كه اين بدون هستند كشاورزي اراضي تقسيم طرفدار ديگر عده عكس, به

ميكاهد/ كشاورزي رشد از كوچك زمينهاي و خردهمالكي داده نشان تجربه كه بدهند
نقص دو اين فاقد كه نميدهند ارائه طرحي نظريهپردازان, و نّقادان از دسته دو اين از يك هيچ
كه نظامي همان كند فراهم را كمونيستي زمينة نه و دهد سوق سرمايهداري سوي به را كشور نه باشد

گرديد روشن گوناگون ابعاد در نظام آن اصل سستي fحا و شده, نوشته شوروي فروپاشي از پيش مقاله اين كشاورزي/٢- ُبعد در تنها نه
خوردهاند٢!! شكست كشاورزي در خودشان اعتراف به
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غـالب مـانند آنجا در گفتم است/ سوئد كشور اقتصاد اقتصادي, نظام بهترين ميگفت كه كسي
رشـد از و دارنـد, دانشگاهي معلومات مردم اكثريت است, محدود مواليد رقم اروپايي كشورهاي
اكثريت آن و جمعيت, سريع رشد اين با ما است, مساعد هم هوا و آب شرايط برخوردارند, فكري
يكشبه و پيشبرويم سوئد پابپايمردم ميتوانيم چطور اينزمينهايبيآب, و رشدنيافته و بيسواد
و صـحيح بـرنامهريزي بـا و كنيم عمل درست ما گر ا بلي, شويم؟ برخوردار آنجا اقتصادي رشد از
وقت, هـيچ جهات بعضي در هم شايد و برسيم سوئد به ديگر نيمقرن شايد رويم, پيش همهجانبه

عوضكرد!! نميتوان را اقليمي وضع و هوا و آب زيرا
بساست/ وبيفايدهبحثكرد,عجالًةهمينقدر سازنده ناسالمو و دربارةانتقادسالم ميتوان بازهم

ديگران سياستحذف
حـذف بـراي كـوشش و تـ�ش انـق�ب, اصول به تعّهد عدم و جريانگرايي نشانههاي از يكي
حـذف درصـدد كسـي چه برد پي ميتوان كجا از حال, است/ سياست صحنهي از انق�بي عناصر
آمـده كار روي تازه دولتي يافت: دست امر اين به ميتوان آسان و زود خيلي ظاهرا است؟ ديگران
عـمل ايـن مـيگمارد/ كار به را ديگر كسان و ميزند عقب كنار يك از را اول ردهي مسؤوGن تمام
همة انق�ب, از پس كه است بجا اين يعني است; توجيه قابل انق�ب, از قبل و بعد دوران به نسبت
انـق�بي نـظام يك بـراي كنند, كنار بر كار از دارند دست در را كليدي كارهاي كه Gبا ردة مسؤوGن
او هـميار و هـمكار و قـبلي نظام اطمينان مورد سابق, افراد حتم بطور زيرا نيست/ اين جز چارهاي
عوض كلي خط چون و باقيهستند هنوز انق�ب خط مغاير سابق خط همان در آنان, پس بودهاند,
گذراند/ وا مطمئن و انق�بي و متعهد نيروهاي به را كار و شوند عوض هم سابق دولتمردان بايد شده

است/ طبيعي امر يك اين
بوده همداستان انق�بي باعناصر �قب پنهان بطور است ممكن كه نادر و استثنايي افراد از بگذريم
عناصر همان تنها را افراد قبيل اين نميدادهاند/ بخرج كوششي و سعي طاغوتي, و فاسد كارهاي در و
با خود, كشاكشمبارزات در اينكه لحاظ به معرفيكنند, و شناسايي ميتوانند اّوليه مبارزان و انق�بي

بودهاند/ آنان معاضدت و حمايت مورد احيانا و تماس در آنان
كـه يـافت مـيتوان هم العمل صحيح و سالم مردمي مسّلما ديروز, مسؤوGن بين در اينكه كما
چـنين و مـيدهند گـواهـي آنان عمل صّحت بر همه اما بودهاند, مهّمي كار متصّدي هم �قب گرچه
را كارهايي Vوچنينعناصرياصو عملميكند خود وجداني وظيفة به شرايطي هر در او پيداستكه
گر ا بخصوص انق�ب از بعد هم افراد اين از باشد, داشته ربط كمتر سياست, با كه ميگيرند عهده به
سابق, كارهايكليدي متصديان ديگر به ولي كرد/ استفاده بايد باشند كشور نياز مورد تخّصص داراي

كرد/ اعتماد كارها قبيل اين در نميتوان زودي اين به



١٣١ برادري> <منشور به د تعّه
هر ميشوند; برگزيده سابقهدار انق�بي افراد ميان از ,Gبا درجة مسؤوGن طبعا انق�ب, از پس اما
كار و بيلياقتي و نادرستي كه هنگامي تا و كند استفاده افراد همين از بايد قاعدًة آيد كار روي دولتي
مخالفي خط از �بگذريم نيست/ آنان زدن كنار و تعويض براي موجبي نزده, سر آنان از انق�بي, ضد
گماشتند� كار سر بر را خود طرفداران توانستند تا و شد حاكم مملكت انق�ببر اول سالهاي در كه
همة كه نيست منطقي يكوزير, ِسمِت تغيير يا و دولت شدن عوض با قاعدًة وضع, تغيير از پس اما
جـديد, وزارت يـا و دولت شـود مشـاهده گـر ا پس شوند/ عوض وزارتخانه يا و دولت مسؤوGن
خود اين سركردهاند, امام و انق�ب راه در عمري كه است عناصري حذف و كردن عوض درصدد

است/ جريانگرايي> و <حذف سياست از پيروي بر آشكار دليل
افراد شايستگي عدم به بردن پي و مصلحتسنجي و مطالعه و بررسي از پس كار اين گر ا حال,
<همة شود: گفته كه اين اما است, توجيه قابل هم باز گيرد انجام آنان, از مردم رضايت عدم يا سابق,
و نـيست قبول قابل هستند> برخوردار Gزم شايستگي از همه آنان جانشينان و شايستگي فاقد آنان

است/ بدگماني و ظن سوء باعث
روحـية از نـاشي و غرض از خالي نميتواند دستهجمعي, تبديلهاي و تغيير و حذف قبيل اين
ذينـفوذ شـخصيتهاي با قهرا مدتها تا هم جديد مسؤوGن كه اين از بگذريم باشد/ محض انق�بي
كـار بـه هـنوز كـرد, خواهـند آلوده و ناسالم را جّو و بود, خواهند درگير انق�بي ارگانهاي و محلّي
و جـبران, را خـللي و طـرف, بـر را نـقصي تا نيامدهاند, آنان كه ميشود مشخص نشدهاند مشغول

كنند/ ديگر جريان جايگزين را جريان يك سلطة و نفوذ تا آمدهاند بلكه زايلكنند, را نارضايتي

قلوب تأليف سياسِت
راههاي از <يكي فرمود: كشور موجود جريانهاي بين قلوب تأليف و مودت ايجاد بر تأكيد امام,
با و عظمت و نيكي به ديگران از خود نوشتههاي و سخنرانيها در كدام هر كه است آن قلوب تأليف
خود, روزنامة در را ديگران به مربوط مطلب آورند> زبان بر را آنان خدمات و كنند ياد برادري لحِن
در است خود جريان به مربوط آنچه از كه نباشد چنين بياورند, تفصي�ت و عكس با كمال و تمام
صـفحات در است, ديگـران بـه مربوط آنچه و بزرگ, عكسهاي و درشت عناوين با و اّول صفحة
فاش زود خيلي زرنگي نوع اين درجكنند, عكسهايكوچك, و مبهم كلمات و ريز عناوين با لَووسط, َو ةٌ بَِصيَْر نَْفِسِه عَليى نْساُن اْ&ٕ <بَل قرآن قول به كه اين آخر حرف و نميماند, پنهان كسي بر و ميشود,

/١٤ . القيامه سورة -١/١٠٨ . نساء سوره -٢
از كه هم خداوند ميفهمند, نيز مردم ميكند, چه ميداند بهتر خود پيش در كس هر اِذيَرُه>١ َمعى َألَْقي

ُمحيطا>٢/ يَعَْملوَن ِبما اُ' كاَن <َو است گاه آ نيات



اس�مي انق�ب و خميني امام ١٣٢

١٠

'١٣٦٧ گذشت-سال كه درسالي امّت امام رهنمودهاي

است/ آمده مقاله همين پايان در امام نامة متن -١

از را مـا است مشكـوة١ مجلة شمارة اين زينتبخش كه شوروي رهبر به امام دستخط چند هر
سـاير و آن محتواي به نگاهي است بجا نامه, همين مناسبت به ولي ميكند, بينياز سرمقاله نوشتن
مسير راه اين از تا سالبيندازيم, اين پاياني شمارة اين در ٦٧ سال در امام حضرت پيامهاي و سخنان
بـه نسبت انق�ب, رهبر مقدس آرمانهاي و منويات به و دريابيم بهتر را آن كنوني شرايط و انق�ب

شويم/ واقف بيشتر آينده,

٦٧ سال در امام سخنان و پيامها فهرست
بدست شفاهي سخنان و نامه و پيام از اعم ٦٧ سال در را امام رهنمودهاي توانستيم, كه جايي تا

است: چنين زماني ترتيب به كه ميرسد رقم چهارده به آنها شماِر آورديم,
جديد/ سال حلول مناسبت به امام شفاهي پيام ١ـ

حضرت مسعود مي�د مناسبت به ايشان, با كشور سران م�قات در امام سخنان ,٦٧.١.١٤ در ٢ـ
كه اين بر مبني اس�مي, شوراي مجلس دورة سومين انتخاباِت آستانة در و فرجه عصرعّجلا� ولي
غافل امرضروري اين از مردم دشمنانميخواهند كه اين و است ضرورت يك اس�مي نظام استقرار

بيفتد/ آمريكا دست به كار تا شوند
<منشور به كه ٥٩٨ مناسبتپذيرشقطعنامة به و خونين حج سالگرد در امام پيام ,٦٧.٤.٢٩ در ٣ـ

بود/ كشور نياز مورد مسائل حّساسترين شامل و شد مشهور انق�ب> دوم
بـمناسبت ايشـان, بـا دولت هـيأت و جـمهور رئـيس ديـدار در امـام ســخنان ,٦٧.٦.٨ در ٤ـ

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



١٣٣ ,١٣٦٧ 2سال گذشت كه سالي در امّت امام رهنمودهاي
وحدت/ هفتة

وي/ استعفاي مورد در نخستوزير, به امام نامة ,٦٧.٦.١٥ در ٥ـ
كـه است قرآن قبول مورد هنري تنها كه اين و اس�مي, هنر مورد در امام نامة ,٦٧.٦.٣٠ در ٦ـ

mnopqباشد/ محّمد ناب اس�م صيقلدهندة
نـام بـه كه كشور مسؤوGن بين موجود گرايشهاي زمينة در انصاري, آقاي پاسخ در امام نامة ٧ـ
گرفت/ قرار تحليل و تجزيه مورد تفصيل به ٨ شمارة سرمقالة در و يافت شهرت برادري> <منشور

هـيچ تـحت اسـ�مي, جـمهوري كـه اين بر تأكيد و كشور بازسازي مورد در ,٦٧.٧.١١ در ٨ـ
هم كنار در همه جنگ, در كه همانگونه و برندارد دست خود مقّدس آرمانهاي و اصول از شرايطي

باشند/ يكديگر كنار در بايد هم سازندگي و صلح در بودند,
است, عشق مدرسة بسيج بود: آمده آن در كه تأسيسبسيج سالگرد در امام, پيام ,٦٧.٩.٢ در ٩ـ
تقّدس و تحّجرگرايي و پولپرستي و استكبار با مخالف mnopqو محّمدي ناب اس�م خط در كه ملّتي

باشند/ افرادشبسيجي همة بايد است; نهايي
انـق�ب تـاريخ تـدوين به راجع روحاني عبدالحميد سيد آقاي به نامةامام, ,٦٧.١٠.١٠ در ١٠ـ
و نامي رجال از كسي چهرة و باشد ابرقدرتها و قدرتها مغضوب دوشپابرهنگان بر بايد كه اس�مي

نگردد/ خدشهدار آن, در گذشته روحانيخدمتگذار
است/ آمده شماره اين آغاز در عينا آن كراور كه شوروي رهبر گورباچف به نامةامام ١٢ـ

كتاب نويسندة سلمانرشدي اعدام وجوب به امام, قاطع و فتوايكفرستيز ,٦٧.١١.٢٥ در ١٣ـ
كتاب/ محتواي به علم با آن ناشران و شيطاني> <آيات

<منشور يا انق�ب> سّوم <منشور به كه مملكتي مسائل بارة در امام مهم پيام ,٦٧.١٢.١٣ در ١٤ـ
گرديد/ رهبري مقام قائم با رابطه در ٦٨ سال آغاز مهم مسائل زمينهساز و شد معروف روحانيّت>

رهنمودها اوج سال
اوج مـيتوان را آن از پـيش سـالهاي بـه نسـبت ٦٧ سال پيامها; اين كيفيّت و كميّت به توجه با
مورد در هشدار و اس�مي, جمهوري اجتماعي و سياسي مسايل ضروريترين در امام رهنمودهاي
سال با مقايسه در كه دانست, كشور خارجي و داخلي امور در احتماليمسؤوGن, يا قطعي لغزشهاي

است/ پرمحتوا و چشمگير بسيار آن, از قبل
صحبتكنيم, رهنمودها اين همة بارة در كه نداريم هم را آن فرصت و نميخواهيم اينجا در ما
كه آنها از تعداي به تنها بنابراين بحثكردهايم, تفصيل به �قب برادري>, <منشور به راجع كه بخصوص

ميكنيم: كتفا ا است مهمتر ما نظر به



اس�مي انق�ب و خميني امام ١٣٤

خونين حّج سالگرد در انق>ب دوم منشور
٥٩٨ قطعنامه پذيرش و

بود: مسأله سه به راجع آنبيشتر صدور زمان تناسب به پيام, اين محتواي
نكـته: اين بر تأكيد و آن در اس�م دشمنان از برائت اع�ن لزوم و حج هدف و روح بيان ـ اول

نيست: حج نباشد آن در مشركان از برائت و سياسي جنبة كه حّجي
و كفر هَدِم آن, از كه حّجي و وحدت بي حّج بيبرائت, حّج قيام, و بيتحّرك بيروح, <حج

نيست/ حّج شركبرنيايد,
نـوميدي بـه را غـاصبان بيتالمقدس در و را شاه ايران در كه ماست ملت فرياد همان <اين

كشاند>/
است/ هميشگي كفر با اس�م مبارزه ـ دوم

را استخوانهايمان بندبند گر ا هستيم; ما هست, مبازه تا هست, مبارزه هست, كفر و شرك <تا
به ديدگانمان جلو را هستيمان و فرزندان و زن گر ا برند, دار باGي را سرمان گر ا سازند, جدا
تـا مـا اسـ�مي انق�ب نميكنيم/ امضا را شرك و كفر اماننامة هرگز برند, غارت و اسارت

است/ داده نشان ملتها به را صيّادان دام و شيطان كمينگاه كنون,
بـاز مسـلمانان همة روي به اميد و نور دريچههاي ايران, اس�مي انق�ب بركت از بحمدا�
همةمستكبران سر بر را نابودي و مرگ رگبار آن, حوادث برق و رعد تا ميرود و است, شده

ريزد>/ فرو
بـر مـبني جـنگ, ادامـة مـانند امر اين كه اين و آتشبس قبول و قطعنامه پذيرش انگيزة ـ سوم

ميفرمايد: باره اين در است, بوده الهي تكليف به عمل و مصلحت تشخيص
ميدانيد شما و ميدانم خويش فرزندان چون را شما فردفرد من ايران شريف و عزيز <مردم
كنوني شرايط در ميشناسيد, مرا هم شما ميشناسم, را شما و ميورزم عشق شما به من كه

بود/ الªهيام تكليف شد, امر اين موجب آنچه
امّا بجنگم, نَفس آخرين و خون قطرة آخرين تا كه بودم بسته پيمان شما با من كه ميدانيد شما
گـفتم آنـچه از او; رضـاي و رحـمت اميد به تنها بود, مصلحت تشخيص براي فقط امروز, تصميم
كه بود آن گواه مطلبديگر, هر از قبل پيام, اين كردهام> معامله خدا با داشتهام آبرويي گر ا و گذشتم,
و جـّدي نسـبت يك بـه امـر, دو هر در و هست نيز صلح مرد است, جنگ مرد كه همانطور امام,
كه هنگامي تا ملتاست, و دولت ص�ح و خير و مسلمين و اس�م مصلحت تابع و قاطع و صميمي
مـّجرد بـه و داشت تأكـيد آن بـر تـمام, شـجاعِت با بود, جنگ ادامة مصلحت ايشان, تشخيص به
را زهـر كاسة اين �و گذاشت جگر سر دندان شهامت, نهايت با جنگ, قطع در مصلحت تشخيص

كرد�/ معامله خدا با را خود آبروي و نوشيد



١٣٥ ,١٣٦٧ 2سال گذشت كه سالي در امّت امام رهنمودهاي
گـرنه و است بوده Gزم بلكه و مفيد و بجا بسيار امام تشخيص كه داد نشان آن, از پس حوادث
و گـذارده عـراق اخـتيار در كـه جـهاني اسـتكبار شيميايي بمبهاي با بيگناه هزار صدها بود ممكن
و غـرق, مـا جـنگي كشـتي فروند دهها نيز و ميشدند نابود ديديم, چشم به حلبچه در را نمونةآن
مـرزي مـناطق شهري و عشايري وكودك زن و مرد هزاران و سرنگون ايران هواپيماهايمسافربري
بسيار انق�بي اقدام يك با امام, ميگرديدند/ عام قتل مسلّح, دندان تا و خودفروخته منافقان بدست
جـنگها, در گـاهي كـه هـمانگونه و گـرفت را خسـارتها و نـابوديها آن جـلو بـركت, پر و سنجيده
نـيز آتشبس اعـ�ن نـميدانـد, شكست را آن كسـي و است مـصلحت بـه تـاكـتيكي عقبنشيني

است/ چنين
مُّدعِي اين و زدود دشمن فريبنده چهرة از را ُصلحخواهي ماسك پذيرشقطعنامه, اين, بر ع�وه
خود وحشيانة يورش به ب�فاصله قطعنامه قبول از پس ولي ميزد, صلح فرياد سالها كه را دروغگو
حـربة هـميشه بـراي و كـرد رسـوا داد, ادامه ما سرزمينهاي در پيشروي و غرب و جنوب جبهة در

امام: گفتة به و گرفت دشمن دست از را صلحطلبي
است>/ شده كُند ما عليه جهانخواران تبليغاِت حربة تصميم, اين اع�ن <با

چونزهري و تلخ بسيار هم, ما دGورانرزمندة ذائقة در بلكه امام كام به تنها نه آتشبس, هرچند
داشت/ دربر فراوان بركات و بسيار خير امّا بود, انتظار قابل غير و ناخواسته

به شبيه جهاتي از قطعنامه, پذيرش گرديد, خاص و عام زبانزد موقع آن در كه همانطور حقيقًة
مواجه مهاجر, و انصار جمهور نارضايتي و كراهت با كه mnopqبود, اكرم رسول طرف از صلحُحديبيّه
هـمين بـه كـه فَتح سوره در خداوند ذالك مع درككنند, را آن گرانبهاي نتايج نميتوانستند كه شد
و �فتٌح وصفناشدني بزرگ پيروزي را آن اكرم رسول و ناميد مُبين� �فَتح را آن گرديد نازل مناسبت
همپيمانان و ياران كه اين بدون يهود بر غلبة و فتحخيبر جمله از آن, حوادثپساز دانست/ فَتْح� ايُّ
دو روبرويي و هفتم سال در عمرةالقضاء سپس ياريدهند, را آنها بتوانند صلح اين از پس آنها مكّي
در مكّه فتح آنگاه مسلمين, به نسبت انعطافشان و نرمش و مكّه, مشركان با مسلمانان تماس و گروه

بود/ صلح اين بركات از همه اس�م, به مكّيان گرايش و هشتم سال

شهدا از تقدير
هميشه مانند و گفت پاسخ ميريختند شهدا براي تمساح اشِك كه گوياني ياوه به پيام, اين در امام

فرمود: دفاع شهدا و شهادت واGي مقام از
رفتند/ شهادت با كه آناني حال به <خوشا

سرباختند/ و جان نور, قافلة اين در كه آنان حال به خوشا
پروراندند/ خود دامن در را گوهرها اين كه آنهايي حال به خوشا



اس�مي انق�ب و خميني امام ١٣٦

آن به وصول از هم را ما و باز رويمشتاقان به همچنان را شهادت كتاب و دفتر اين خداوندا,
مكن/ محروم

ميكنم>/ احساسشرمساري بزرگ ملت اين فداكاري عظمت برابر در من

انق>ب حفظ بر توصيه
استادانميكند: و جوانان و مردم به انق�ب حفظ به راجع مهم سفارش چند امام, آنگاه

به انق�ب, نگذاريد كه سفارشميكنم و وصيّت شما همة به نباشم, يا باشم شما ميان در <من
زندگي خم و پيج در خون, و شهادت پيشكسوتان نگذاريد نامحرمانبيفتد/ و نااه�ن دست

شوند/ سپرده فراموشي به روزمره,
را خـود و خدا دشمنان عداوت و قساوت و كينه ابعاد مبارزه, و جنگ طول در كه ما مردم
را مـختلف شكـلهاي و شـيوهها در جـهانخواران تــهاجم خــطر بــايد كــردهانــد, لمس

بدانند/ جّديتر
ايـن بـه و الªهي عظيم ذخيرههاي و سرمايهها اين به كشورمان, عزير جوانان به اينجا در من
زندگي لحظاتشيرين قيمت و قدر كه سفارشميكنم اس�م, جهان نوشكفتة و گلهايمعطّر
عالي اهداف به رسيدن تا بزرگ, عملي و علمي مبارزه يك براي را خودتان و بدانيد را خود

كنيد/ آماده اس�مي انق�ب
مـتمّدن�, اصـط�ح �بـه جهان به مسافرتها و معاشرتها وسيلة به كه معلميني و اساتيد مبادا
از ناكرده خداي و نمايند سرزنش و تحقير رهيدهاند, استعمار اسارت از تازه كه را ما جوانان
ضـمير در را گداصفتي و تقليد و پيروي روحية و بتراشند بت خارجي, استعداد و پيشرفت

نمايند>/ تزريق جوانان

قطعنامه پذيرش پيامد

در نـيز و دنـيا رسـانههاي در و جهان سطح در قطعنامه, پذيرش رضايتبخش و نيك پيامدهاي
بـا بـيعت بيسابقة راهپيمايي مرصاد, شيرين حادثة در ارتش و مردم مقاومت جمله از ايران, داخل
بـارز نـمونههاي جـبههها, در كشور, سراسر از طبقات همة حضور و پرشور و همگاني بسيج امام,

است/ آن

برادري منشور
شد معلوم ساخت, روشن كشور گون گونا سياسي گرايشهاي برابر در را امام موضع منشور, اين
و قطعي يا و احتمالي خطرات و قّوت و ضعف نقاط از اخت�فها, و جريانها اين وجود از �كام امام
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حـمايت هـمه از بدانـد ص�ح كه جايي تا و است/ خبر با آنها جنبي فوايد و مزايا از حال عين در
و بجا انتقادهاي است, فرموده تحليل و تجزيه و ارزيابي را جريانها اين خود عميق بينش با ميكند/
انحصارطلبي روِح از حال, عين در تفكيكميكند, هم از را زيانبخش و بيجا خردهگيريهاي و مفيد
حـقيقت در بـيانات, ايـن بـا امـام, مـينمايد/ نكـوهش و انتقاد بشّدت ديگران حذِف يا تخريب و
است فرموده ترسيم اس�مي, نظام در را جريانها و احزاب فعاليت براي بيضرر و سالم چهارچوب
از اعم فرعي, و اصولي غير اخت�ف وجود امّا شود; خارج چهارچوب آن محدوده از كسي مبادا كه
است, كـرده تصويب را آن و دانسته قبول قابل محدوده, آن داخل در را فقهي و عقيدتي و سياسي
بيان را متحّجر و جامد مجتهد و سياسي مسائل در صاحبنظر فقيه امتياز و پويا فقه و ُسنّتي فقه فرق
روحـاني و جـدا هـم از �كـام را آمريكايي اس�م mnopqو محمدي ناب اس�م كه همانطور ميكند,

ميشناساند/ باز خائن از را خادم و روحانينمايان, از را واقعي
حـفظ راه در كشـور انـق�بي عـناصر بـين برادري و هماهنگي و تعادل حفظ منشور, اين روح
نشـوند, مـنحرف غـربي> نـه شـرقي <نـه خـّط از كه است اس�مي جمهوري نظام تدوام و انق�ب
نگـردند, نظام, عمومي مصلحت بر گروهي مصلحت تقديم و ديگران تخريب و حذف دستخوش
و فعل در نفساني هواهاي پيروي از بماند, باز همواره سالم انتقاد باب و معنيصحيح به اجتهاد باب
از هـرگز و نـدانـد واشتباه خطا از مصون را خود كس هيچ و آيد; بعمل جلوگيري كشور, انفعاGت

نكنند: عدول انق�ب و اس�م اصول
ببيند/ انتقاد از مُبّرا و مُطلق را خود نبايد كس هيچ

اس�مي, جمهوري غربي نه و شرقي نه سياست از ذرهاي كه كنند ت�ش بايد جريان دو هر
نشود/ عدول

زمـينههاي در فـقهي و اجـتهادي نـظرات كـه ميكند اقتضا همواره انق�ب, نظام و طبيعت
شود/ عرضه آزادنه يكديگر با مخالف ولو مختلف

آمريكاي عليه مردم انق�بي كينة و خشم حافظ اس�م, اصول حفظ عين در بايد موضعگيرها
فكر در نكرده خداي گروهي يا كسي نظام, اين در گر <ا باشد: متجاوز شوروي و جهانخوار
مـقدم انق�ب مصلحت بر را خود وخط جناح مصلحت و برآيد ديگران تخريب يا حذف

است>/ كرده وارد لطمه انق�ب و اس�م به بدارد,
دارد>/ نياز برادري و وحدت به و تفكر به سازندگي, و بازسازي مرحلة در ما كشور

شوروي رهبر به امام نامة
و كشور داخل مردم و روحاني و سياسي محافل بيشتر امام سخن روي ديگر, پيامدهاي در گر ا
بزرگترين از يكي متوجه را خود نظر امت, امام نامه, اين در بود; درونمرزي وظايف بيان آنها هدف
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است/ كرده جهانيبُرونمرزي استكبار پايگاههاي
كشـورهاي امـيد نـقطة و جـهان مـاركسيستهاي كـثر ا آمـال قبلة هم هنوز كه شوروي اتحاد در
روش در نـظر تـجديد بـه تـظاهر كـه آمـد كار روي عُنصري و داد رخ تحّولي است, سوسياليستي

ميكند/ كشور سياسي و اجتماعي بافت و اقتصادي
بـه عـمل عين در كه امام, زندگيميكنند شوروي اتحاد در مسلمان ميليونها كه اين مناسبت به
به و است جهان مستضعفان همة بلكه و مسلمانان ساير فكر به همواره داخلكشور, در خود وظايف
الªهيسنگين اينتكليف و شمرد مغتنم را فرصت شمولاست, جهان اس�م وپيشواي امّت امام حق,
بـراي گـورباچف آقاي كه تسهي�تي از قدرداني با منطقي, و نامهايمستدّل طي و داد انجام هم, را
به سال هفتاد از پس را مساجد مناره در گفتن اذان اجازة و شده قائل كشور, آن مسلماننشين مناطق

است: فرموده تكيه نكته چند روي است, داده آنان
گفت: و كرد اع�م ورشكسته را بلشويكي نظام ,Vاو

ايـن و را> دوم ضـربة شـما و آورد وارد اقتصادي بُعد در كمونيسم به را اول ضربة چين <رهبر
به دفاعي موضع آن, برابر در و نكرد رد را مطلب اين امام, پاسخ در شوروي رهبر كه است عجيب
است ضمني يكاعتراف خود اين و گرفت, موضع حّدي تا بُعدعقيدتي, در كه اين با نگرفت, خود

است/ گرفته گورباچف از امام كه
اقتصاد, نه ميداند الحاد و خدا انكار را شوروي اتحاد نظام اصلي درد امام, بُعدعقيدتي; در ثانيا,
ارزش مسلكمادي بر تكيه با و نمايند بايدتجديدنظر باره اين در شوروي <سران ميگويد: وصريحا
نـازل مرتبة به است آن بقاي و نفس تجّرد از حاكي كه بالفعل, و بالقوه كماGت همه آن با را انسان
بسيار و نامحدود بُعد اين ماّدي, مسلِك شود/ خ�صه نان و آب در نيازش كه ندهند تنّزل حيوانيت

است>/ گرفته ناديده را, انسان شخصيّت متعالي
دو از اسـ�مي مـحققان روش بـه بوده مجال كه حدودي در برهان و دليل با را مطلب اين امام,

است/ كرده بيان عرفاني شهود و كشف و بُرهاني, طريقاستدGل
كشف در و شيرازي, صدرالمتألهين حكمتمتعالية اس�مي, تفكّر اوج عقلي, روشاستدGل در
را دانشمند دو اين آثار مطالعة و معرفي را عربي بن محيالدين طريقة اس�مي, عرفان اوج شهود, و

است/ فرموده توصيه
از يكـي كه شنيدم گفت: پاسخ كردهاند, القا متحّجر عناصر از برخي كه شبههاي به بايد اينجا در

است؟ نبرده hijklنام صادق و باقر امام از مُحيالدين و م�صدرا بجاي امام, چرا است: گفته آنان
و فلسفه هيچگاه و نبودهاند خطا از معصوم مُحيالدين, و م�صدرا كه اين به اعتراف عين در ما
اساس كه است غافل نكته اين از معترض, آدم آن ميشويم: يادآور نيست, خطا از مصون فكربشري
سراسر كه فلسفه آن برابر در است, هِگلمبتني تضاد و ديالكتيك خشك فلسفة بر مكتبماركسيسم
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كه الªهي اساسفلسفه بر مگر گفت, سخن نميتوان حديث و قرآن با است, فلسفي بحثهاي از گفتگو
را طبري احساِن مانند شخصي اينمكتب, متفكّر مغز پاشيده, هم از را ماركس و هگل فلسفه اساس

است/ كرده معتقد اس�م و خدا به
و قـرآن روبـروي را محيالدين عرفان و م�صدرا فلسفة كه است آن شبهه اين در ديگر اشتباه
حديث و قرآن شرح حقيقت, در اس�مي عرفان و فلسفه كه حالي در داده قرار دو آن ضد و حديث
اسـ�مي عـرفاني و عـقلي حـقايق مُـبيّن و مفّسر را خويش ُعرفا, و ف�سفه خاص; روش با است
هـمه آن و نـوشته كافي اصول شرح و قرآن تفسير كه آيامّ�صدرا ميكنند/ افتخار اين به و ميدانند
برده بهره آن از العقول> <مرآت كتاب در مجلسي عّ�مة حتي كه كرده بيان را مشكل احاديث و آيات
در خواستهاند نفر دو اين پذيرفته, خود عرفاني مسلك در را بيت اهل وGيت كه محيالدين يا است,

بودهاند؟ وGيت مقام منكر �مث يا و كنند عرضاندام و صفآرايي حديث و قرآن برابر
و عـلي وGيت مـقام و مـنزلت و قـدر كـه كـرد يقين ميتوان دانشمند دو اين آثار بر مروري با

تازهايبخشيدهاند/ روح آن به و ميدانند واGتر معمولي, شيعيان از مراتب به را خاندانش
روش كـه است اخـباريين مسـلك شـبيه عينا اعتقادي, اصول در تحجرگرايي و تفكر طرز اين
بزرگانمجتهدين كه حالي در مسلكاهلبيتميدانند, ضّد و قبال در چيزي را اصوليين و مجتهدين
از انـصاري مـرتضي شـيخ و بـهبهاني وحـيد شـهيدين, عـّ�مه, حلّي, محقق طوسي, شيخ قبيل از

بودهاند/ اهلبيت پيروان مخلصترين
ايشان اساسمسلك و نميدانستهاند خطا از رامصون خود بزرگان اين از يك هيچ حال, عين در
نـه بـاشد ايشان انديشة مثبت نقاط بر مبتني بايد بزرگان بارة در داوري تصويب/ نه است تخطئه بر
و مـ�صدرا حـتم بـطور و نـميباشد مـنفي نقاط از خالي معصومين سلسلة جز كس هيچ كه منفي
از دفاع درصدد ميگويم صريحا اينبحث, پايان در البته قانونمستثنينيستند/ اين از هم محيالدين
اسـ�م بـا ضديّت صدد در نفر دو آن كه است آن عرضم نيستم, محيالدين و م�صدرا افكار كلية
متفكران قرنها ت�ش محصول كه است اس�م عرفاني و فلسفي تفكر اوج روشايشان بلكه نبودهاند,
دانست/ اس�مي غير را آن و پوشيد چشم آن از يكسره نبايد و منطق, و فلسفه زيربناي با است اس�م
نـقاط به راجع امام, فرستادة از پياپي پرسشهاي و امام, نامة بررسي از پس شوروي رهبر باري;
ميگوييم, پاسخ و ميكنيم مطالعه را امام نامة ولي داريم, فلسفهاي نيز ما بود گفته ايشان به آن, مبهم
جـهت شوروي اتحاد رئيسه هيأت اعضاي بين را امام نوشتة كه داشت اظهار وي فرستادة هم بعدا
رّد در تنها نه گورباچف, جوابية در كه است خوشوقتي جاي خيلي پخشكردهايم/ بررسي, و مطالعه

است: شده هم تقدير آن از بلكه نميشود, ديده سخني ماّدي, فلسفة اثبات و الªهي فلسفة
گفت: بهامام نيز نمايندةوي دارد> وجود بهسرنوشتبشريّت راجع عميق م�حظات پيامشما, <در
فراوان مفاهيم از شوروي, اتحاد كمونيست حزب كميتةمركزي كّل دبير به خطاب جنابعالي <پيام
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است>/ سرشار
اين يا و كند مطالعه را آنان فلسفة نيز امام كه است نكرده توصيه شوروي رهبر حتي نامه, اين در
انق�ب و نقاطمشترك به تنها بلكه عالياست, مفاهيم از سرشار اس�م, فلسفة مانند نيز فلسفه آن كه
سـرمايهداري, و امـپرياليزم بـا انـق�ب و پـيگير, مبارزه اجتماعي, و سياسي بُعد در ايران و روسيه
سكـوت يعني خود, واين است شده اشاره محرومان از حمايت و سلطنتي استبداي نظام براندازي
امام, استكه ضمنيديگري يكاعتراف خود امام, سخنان برابر در فلسفةماركسيستي, از دفاع وعدم
هم, اشتراك وجوه اّدعاي رّد از گورباچف پاسخ در امام حال, عين در است/ گرفته شوروي رهبر از
اقتصاد و اجتماع و سياست ميدان به توحيدي و عقيدتي جنبة از را بحث او كه اين از و نكرد سكوت

فرمود: شوروي سفير به و كرد انتقاد صريحا كشانيده,
جاويدان دنياي به دريچهاي شما جلوي ميخواستم من گورباچفبگوييد: آقاي به من قول <از

نمايم>/ باز
ميرود/ بشمار سياسي و اجتماعي بُعد در نظام دو اشتراك ادعاي بر ضمني رّد يك خود اين و
يك روحا اس�مي, انق�ب كه حالي در است, اقتصادي رژيم يك عمدًة شوروي بر حاكم نظام زيرا

است/ الªهي و عقيدتي انق�ب

ُرشدي سلمان اعدام فتواي
شـيطاني> <آيـات كفرآميز كتاب انتشار مناسبت به امام حيرتبرانگيز و عالمگير و پرآوازه فتواي
آن سـلطنتي فرهنگي شوراي عضو و انگليس, تبعة هندياGصل مسلمانزادة رشدي سلمان نوشتة
را اس�مي حميّت از موجي كه بود, گذشته سال در امام, مهم بسيار رهنمودهاي از ديگر يكي كشور,

است: چنين فتوا متن برانگيخت/ جهان, مسلمانان ميان در
راجعون اليه ٕانّا و � ٕانّا

اس�م عليه كه شيطاني> <آيات كتاب مؤلّف ميرسانم; جهان سراسر غيور مسلمانان اط�ع به
آن, مـحتواي از مـطّلع ناشرين همچنين است, شده منتشر و چاپ و تنظيم قرآن و پيامبر و
سريعا يافتند را آنان كه نقطه هر در تا ميخواهم غيور مسلمانان از ميباشند/ اعدام به محكوم
كس هر و نمايد توهين مسلمين مقدسات به نكند جرأت كسي ديگر تا نمايند اعدام را آنها

انشاءا�/ است, شهيد شود كشته راه اين در
مردم به را او راندارد آن قدرتاعدام خود ولي دارد كتاب مؤلف به كسيدسترسي گر ا ضمنا

عملشبرسد/ جزاي به تا نمايد معرفي
بركاته و رحمةا� و عليكم والس�م
الخميني الموسوي روحا� ٦٧.١١.٢٥
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فـتواي هـيچ تاكنون شايد كه كرد ايجاد جهان سطح در انفجاري چنان سطري, چند فتواي اين
مـيرزاي مـعروف فـتواي �مـث است/ نـداشـته جهاني انعكاس چنين مسلمان, عالم هيچ از ديگري
مسـلمان كشـورهاي از بـرخـي در Vاحـتما و ايـران سـطح در تنها تنباكو, تحريم به راجع شيرازي
گـرفت/ فـرا هـم را شاه ناصرالدين دربار آن, دامنة كه برانگيخت را سهمگيني موج چنين همجوار,
خورده سيلي فتوا از بار, دو هر در و داشته نقش استعمار, اينپير انگليس, فتوا, دو هر مورد در اتفاقا
ابدا كه تقليد مرجع يك طرف از تنها تنباكو, تحريم فتواي كه تفاوت, اين با است, شده بياعتبار و
كسـي طـرف از سلمانرشدي, قتل فتواي كه حالي در گرديد, صادر نداشت سياسي رهبري سمت
حاضر عصر انق�بهاي عظيمترين از يكي سياسي رهبر مرجعيتمذهبي, مقام بر ع�وه كه شد صادر

است/ ايران در اس�مي جمهوري نظام بنيانگذار و
مذهبي صرفا خود محتواي در سلمانُرشدي قتل فتواي كه است آن فتوا دو اين ميان ديگر فرق
و اكرم رسول و قرآن حريم از دفاع جهت تنها و نداشت اقتصادي و سياسي جنبة ابدا آغاز در و بود
و سياسي فتواي يك رأسا تنباكو تحريم كه صورتي در يافت, صدور اس�م, حرمت هتك با مقابله

است/ داشته قرار ديگر بُعد دو آن تحتالشعاع آن, مذهبي بُعد و بود اقتصادي
نميشد تصّور حتي و بود پيغمبر و قرآن از دفاع و مذهبي صرفا خود متن در امام, فتواي بلي,
بـازار عـضو كشـورهاي او دنـبال به و انگلستان عكسالعمل ولي كند, پيدا اقتصادي و سياسي بُعد
مـيتوان حتي كه داد فتوا اين به ديگري ابعاد است, اقتصادي صرفا اتحادية يك بظاهر كه مشترك,

گذاشت/ اثر جهاني سياست در گفت
و شرق بلوك و شوروي تا گرفته غرب بلوك كشورهاي و آمريكا از واكنشكشورهايمختلف,
كشورها آن موضع حقيقت در فتوا, اين برابر در اس�مي, سرانكشورهاي عملكرد و عكسالعمل نيز

كرد/ مشخص خصوصا, ايران اس�مي جمهوري و عموما اس�م برابر در را
كه آمد بعمل كاشف و شد نمودار خروس ُدم سرانجام ايران, برابر در بازارمشترك ازموضعگيري
بازارمشترك, اس�مي/ ضد سياست هم آن است سياسي باشد اقتصادي كه اين از بيش اتحاديّه, اين
اين اقتصادي وضع در حتي اس�مي, چنين گسترش دارد, خطر او براي انق�بي, اس�م كه كرد ثابت
از ديـن جدايـي مّدعيان گفتة خ�ف بر مذهب و اقتصاد و سياست شد معلوم ميگذارد/ تأثير بازار
در وGمذهبي نيزمذهب, اكنون هم بلكه همجداشدنينيستند, از و دارند متقابل تأثير درهم سياست,

ميكند/ ايفا را عمده نقش جهان اقتصاد و سياست
و باخت را قافيه هم بار اين انتظار, خ�ف بر سياست, فرتوت پير اين انگليس, ديگر, طرف از
بُـعد ظاهر به كه را مشترك بازار سراسيمه و عجله با كرد/ آشكار را خود همپيمانان نقاب زير چهرة
سـلمان داسـتان شـد معلوم و كشيد ميدان به خود با ندارد هم مذهبي بُعد اولي طريق به و سياسي

دارد/ هم سياسي ريشة كه اقتصادي ريشة تنها نه است, ريشهدار شيطاني> <آيات كتاب و ُرشدي
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پيش از است طرحي بلكه است, نبوده تصادفي امر يك شيطاني, كتاب اين انتشار كه شد معلوم
و است گسـترش حـال در mnopqكـه مـحّمدي نـاب اسـ�م سـياسي, اسـ�م كـوبيدن جـهت ساخته
را خفته قرنها مسلمانان Gحا و است جلبكرده خود به را كمونيست جهان حتي جهان, روشنفكران

كرد/ وخواهد كرده بيدار دوباره
همچون كه اس�مي اس�مميترسند> از <جهانخواران است فرموده بارها بزرگوار امام كه اس�مي
و است كـرده وجـود عـرض ديگـر بـلوك دو قـبال در جـهاني, صـحنة در گهان نا نيرومند, رقيبي

است/ زده برهم كمونيستي و سرمايهداري راست و چپ جناح به را جهان تقسيمبندي
اس�مي دركشورهايغير و عموما اس�م جهان در الªهي, غير و ماّدي نظام دو آن قبال در اينك, و
تـوحيدي زيـربناي و الªـهي ايـدهئولوژي بـا اسـ�م نـام به سّومي بلوك از سخن رسمي, غير بطور

است/ مطرح
گهان نا نبود, قابلپيشبيني ابدا كه شد روبرو استقبالي چنان آن با اس�م جهان در فتوا, اين باري,
كّل رهبر به ايران اس�مي جمهوري رهبري از را او و كرد مطرح جهان سطح در دوباره را خميني امام
او سر پشت كَرها يا و طوعا مؤالف و مخالف از اعم مسلمانان كه بطوري كرد; تبديل اس�م, جهان
صـحنه از و طـرد مسـلمانان طـرف از كـرد ابـراز مـخالف نظر يا آمد كوتاه كسي گر وا گرفتند قرار

گرديد/ خارج
رهبر به خميني امام نامة گفت: من به كه است رهبرانمذهبيهند و دانشمندان از يكي سخن اين
بوجود هند مسلمانان بين در انفجاري چنان و كرد بپا غوغا هند در ُرشدي, سلمان فتواي و شوروي
در وّهـابي مسلك حامي و سعودي طرفدار ندوي ابوالحسن حتّي سنّت, اهل همةعلماي كه آورد,
در بود, داده نشر مطالبي شيعه عليه كلي بطور و اس�مي جمهوري و امام ضد بر صريحا �قب كه هند,
در موقعيتش بكلّي بود نكرده گر ا و كرد تأييد را امام فتواي و خمينيتجليل, امام از ُرشدي, سلمان رّد
ديدن مصر از اخيرا كه ايراني استادان از يكي ميرفت/ آبرويش و ميافتاد خطر به مسلمينهند, بين

ميكرد/ نقل مصر از را عكسالعمل گونه همين عينا بود, كرده
چـنين عـموما آسـيا و افريقا و آمريكا و اروپا مسلمان اقليتهاي و اس�مي كشورهاي در وضع,
امـام سـر پشت mnopqهمه محمد و قرآن پيروان و مسلمانان كه آمده در صورت اين به مسأله است/
طّراحان كه گرفتهاند;چيزي قرار ديگر طرف در اس�م دشمنان و طرف, يك در جهان سطح در امت,

است: قرآن شريقة آية مصداق درست جريان, اين نميبردند/ را گمانش ابدا شيطاني, نقشه اين

/٨ . صف -١
الْكىافِروَن١>/ كَِرَه لَْو َو نوِرِه ُمتّم َوا' ِباَْفواِهْم نُوَراِ' ِلُيطِْفُؤا <يُريُد

ديگـري طـور وضع اروپايي, كشورهاي و اسرائيل آمريكا, مانند اس�مي, غير كشورهاي در اما
را آن و كردند انتقاد فتوا اين از ابتدا حقوقبشر! از ودفاع بيان آزادي بهانة به اينكشورها سران است;



١٤٣ ,١٣٦٧ 2سال گذشت كه سالي در امّت امام رهنمودهاي
�متأسفانه� جمله از و جرايد ارباب و نويسندگان از مشتي آنها دنبال به و دانستند بيان آزادي منافي
اروپايي روشنفكران دهن به چشمشان همواره كه خودباخته و غربزده ايرانيان و مسلمانان از برخي
را آنچه و دادند انجام بود غربزدگي Gزمة آنچه و شدند وارد صحنه به مختلف كشورهاي در است,

كردند/ نشخوار بودند گفته ديگران
بـظاهر يـا و ليبراليست و انق�ب ضد و وبيتفاوت مليگرا عناصر از برخي نيز, ايران داخل در
به را آنها كه گرفتهاند بخود نادرستي موضع باشند متوجه كه اين بدون خصوصي مجالس در انق�بي

/١٦٧ . عمران آل -١

لِ;يماِن١>/ ِمنُْهم اَقَْرُب يَْوَمِئٍذ لِلْكُفِْر <ُهْم قرآن بگفتة كه نزديكميكند نقطهاي
ايـن نـميدانـد انسان و ميكردند, مزهمزه را اسرائيلي و اروپايي روشنفكران سخنان همان آنان,
پيغمبر مقدس ساحت به آشكار اهانت برابر در سكوت, به تمايل و خدا دشمنان از طرفداري گونه
بر اينكه مگر ميشود! جمع چهطور انق�ب, از طرفداري يا و مسلماني اّدعاي با كريم, قرآن و اس�م

شود/ حمل واقعيتها به توجه عدم
كه انق�ب, به مربوط تحّوGت و حوادث قبال در عجوGنه داوري نوع اين كه اينجاست جالب
مـوضعگيري بـه را انق�ب ضد تنها نه ميافتد, انفاق ديگري از پس يكي مستمر بطور و انقطاع ب�
گـاهي كـه ميدارد, وا استهزاء به گاهي و انتقاد به و اس�مي جمهوري و امام و انق�ب عليه فوري,
ضد طرف از آمده فراهم جّو تحتتأثير عجوGنه و نادرست قضاوت به را انق�بي عناصر از بسياري
عـناصر ايـن زبـان از انسـان و مـيكند وادار اسـتعماري, بـوقهاي و بــيگانه تــبليغات و انــق�ب
و دلسـوزي غـالب در مـنتها را سـخنان هـمان بودن, انق�بي به متظاهر يا و مرّدد و ضعيفاGيمان
عمدي بازگشتغير و عقبگرد نوع يك و انق�ب براي جّدي خطِر يك اين و خيرخواهيميشنود,

mnopqاست/ محّمدي ناب اس�م از و انق�ب از
از دروغ شـايعة هـر يا و شكست هر قبال در اكرم, رسول حيات در مسلمانان, ميشد قرار گر ا
تأثير تحت و ميدادند نشان خود از سستي چنين شرك, و كفر با مبارزة گرماگرم در منافقان, طرف
ُصلحُحديبيّه, قبيل از حوادث از پارهاي در اتفاقا ميشد/ خوانده اس�م فاتحه ميگرفتند, قرار جّو,
قرآن در شديدا كه شد ديده مسلمانان از ضعفهايي چنين شكستُحنين, ُاحد, شكست ٕافك, داستان

ميكرد/ وادار ستغفار ا و توبه به را آنان و ميگرديد محكوم
كَالرادِّ َعلَيِْه <َالرادُّ باشد داشته عقيده علياGصول و باشد امام مقلّد و ممكناستكسيپيرو چطور
با كه صرف, اس�مي امر چنين يك در كه سياسي مسائل در تنها نه و ا�> َعلَي كَالرادِّ َعلَيْنا َوالرادُّ َعلَيْنا
كه اروپا, ملحِد روشنفكران و جهاني صهيونيزم تبليغات با دارد, ربط كفر برابر در اس�م موجوديت
نميشوند, ناراحت آن, شنيدن از و ندارند باك هم خودشان پيغمبر حضرتمسيح, اهانتبه از حتي

نمايد/ بازگو را آنان گفتة و شود همصدا
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قـطعي حكـم يك است, مسـلمين هـمة اتّفاق مورد شرعي فتواي كه اين بر ع�وه امام, فتواي
ايـن و است, واجباGتـباع مـقلدانشـان و ديگر مجتهدين حتّي مسلمين همة بر كه است ولّيفقيه
و فـقهيّه كـتب هـمة در مـطلب اين ميگفت شخصي دارند/ غفلت آن از خيليها كه است نكتهاي
است, مسلمان يك باعثارتداد و حكمشقتل پيغمبر به دادن دشنام كه شده نوشته عمليّه رسالههاي

ندارد؟ گفتن كه اين ديگر
فتوا اين كه همينموجعظيم كتابها در اينمسأله وجود آيا تجاهلميكنند؟ يا جاهلند افراد اين آيا
كه قاطع لحن با هم آن باشد؟ داشته ميتوانست آورد وجود به جهاني سطح در و مسلمين بين در
مـرز تا را غيور مسلمان حتي و بود جهان سطح در شيطاني> <آيات كتاب ناشران و نويسنده شامل
يك بـه نسـبت مشـخّص حكم يك و كلي فتواي بين آيا برد/ پيش فتوي آن اجراي جهت شهادت

نيست؟ فرقي خاص, موضوع
جبهة كلّي بطور و اس�مي كشورهاي در آنان وابستگان و جهاني استكبار كه است طبيعي خيلي
عـناصر از انـتظار كـنند/ حمايت وي شيطاني افكار و سلمانُرشدي از جهان, سطح در نفاق و كفر
اما نيست, آنانچيزي از روي دنباله جز هم انق�ب ضد و بيتفاوت ليبرالهاي و خودباخته و غربزده
مصون لغزش از را خداوندهمةما نميرود/ انتظار چنين اس�مي, انق�ب طرفدار راستين مسلمانان از
را فقيه وGيت از اطاعت دعوي و انق�بي اس�م از پيرويمان ادعاي روشها, اين اتخاذ با مبادا كه دارد

برود/ سؤال زير هم ما مسلماني ادعاي Vمآ و كنيم بياعتبار
مـيكنيم كـاري هر اس�مي, صبغة حفظ و تعهد با مسلمانها ما كه نكنيم غفلت نكته اين از بايد
اس�مي مسائل حّساسترين در را چشممان چرا پس ميگيريم, قرار غربيها ريشخند و اعتراض مورد

كنند؟ انكار يا تأييد را ما تا بدوزيم آنان قلم و دهن به
ارتـداِد و شـد هـمصدا امت, امـام بـا هم جّده اس�مي كنفرانس كه است خوشوقتي بسي جاي
سـران از اعضاء, آقايان گويا كرد/ اع�م است, او اعتدام حكم تأييد حقيقت در كه را سلمانُرشدي
مورد اعدام حكم همان صريحا بايد گرنه و زدهاند چشم باGتر, قدرتهاي از قهرا و خود كشورهاي
و اسـ�م بـراي مـوفقيّت يك خود امر اين حال, هر به ميكردند, تأييد را اس�مي فقهاي همة اتفاق
آن در را والمسلمينتسخيري حجةاGس�م ايران محترم نمايندة نقش كه بود ايران اس�مي جمهوري
نهاد/ ارج بايد را روحاني شخصيت اين بيسروصداي و مخلصانه خدمات و داشت دور نظر نبايداز

روحانيت منشور يا انق>ب سوم منشور
حقايق از بسياري امام, مهم پيام ,٦٧.١٢.٣ تاريخ در اس�مي انق�ب سال دهمين پايان با همزمان
اين كرد/ روشن را رهبري آيندة وضع و مملكتي ومسائل علميه حوزههاي و روحانيّت پردة پشت
و سـرفصلها از بسياري و بود رهبري مسألة مورد در ٦٨ سال طليعة در امام تصميم زمينهساز پيام,



١٤٥ ,١٣٦٧ 2سال گذشت كه سالي در امّت امام رهنمودهاي
افـراد پـيام, ايـن صـدور بـمجّرد كـه است مـهم تصميمگيري اين اسباب و علل مبيّن آن, فرازهاي
دنـبال بصيرت با را حوادث و دارند دست در را انق�ب تحوGت و جريانها سررشتة كه باريكبين
اينجانب, بنظر افتاد/ خواهد اتفاقي چه بعدا و چيست آن از اصلي هدف كه زدند حدس ميكنند,

است/ ميكرده دنبال را هدف همين و داشته را هوا و حال همين گذشته سال در امام پيامهاي ساير
و گـروهها و مسـؤوGن سـليقة اخـت�ف و سياسي گرايشهاي از سخن برادري> <منشور در گر ا
حوزهها سليقة اخت�ف و گرايشها به راجع بزرگوار, امام اينمنشور, در انق�ببود, هواخواه احزاب
و انديشمندان قبال در ومتحّجران, وظاهريمسلكان موضعگيريمقدسمآبان است, داده سخن داد

است/ كرده برم� را, عقلگرايان
در حوزهها داخل در آن وجود كه سليقهاي و برخوردهايفكري اين كه است بار اولين اين شايد
ايـن از روشن بطور مردم و ميشود مطرح عمومي سطح در بود, عادي امر مدرّسان, و طّ�ب ميان

ميشوند/ باخبر حوزهها داخل علمي متضاّد گرايشهاي
از و اس�م, جهاني سياست با طرف يك از تفكر طرز دو اين رابطة پيام, اين در مهم خيلي نكتة
همان Vمآ مآب, مقدس متحّجران كه گذارد انگشت آن روي امام كه بود مرجعيت مقام با ديگر طرف
اس�م يك از ترويج با و ميدانند جدا سياست, از را دين �عم و Vقو و هستند آمريكا اس�م ناشران

ميسازند/ هموار جهاني استكبار براي را راه براه, سر و ساكت و بيضرر و بيخطر
به ندانسته گاهي و دانسته گاهي آن, ز ا پس و انق�ب از پيش خطرناك, گرايشهاي از قماش اين
اجـتناب و فـرج انتظار و مقدسمآبي چهرة در انق�ب, از پيش ميكند/ و كرده عمل استعمار سود
امـام وظـيفة حكـومت, تشكـيل و سياست در دخالت كه اين بهانة به سياست در دخالت از شديد
جـلو منفي, عمل و انديشه اين با است, مشروع حضرت آن ظهور عصر در فقط و cdefgاست زمان

ميآوردند/ بعمل آنجلوگيري شتاب از يا ميكرده سد را اس�مي حركتهاي
از پيش سكوت مهر و كرده رها را سابق رويّة داده روش تغيير گهان نا انق�ب, از پس دسته, اين
مـقام بـه اسـاسي; قانون به دارند: اعتراض كارها همة به و شدهاند سياسي سراپا شكسته را انق�ب

چيز/ همه به صلح, و جنگ به داخل, و خارج سياست به اقتصاد, به دولت, به رهبري,
انق�ب, از پس موذيانة فريادهاوحركتهاي اين و انق�ب, از پيش حالتتسليم و سكوت آن آيا
در خط, اين منتها ديگران, نفع به است خطمشكوكي يك تاكنون آغاز از آنان, خّط نيستكه آن گواه

ميكند/ ايفا را خود نقش وقت, اقتضاي به زمان, هر
وGيت نـه امـا مـيكند, خـودنمايي وGيت, نقاب و پوشش زير غالبا گرايش, نوع اين متأسفانه
سياست از و واقعيميزنند وGيت به را ضربه بزرگترين وGيت, نام به آنان كهآمريكاپسند/ عليپسند

شاعر: قول به و پيرويميكنند مذهب] عليه [مذهب
َوالَتـْهلي� التَكْـبير بَِك قَـتَلوا ّنـما ٕا َو قُـتِلَْت بَأْن يُكبِّرون و
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مـيدان كـار, ايـن با و هيچ; ديگر و ميكنند زمان امام و علي زمان به محدود را وGيت كاربُرد آنان,
در كه كساني بازميگذارند/ ابرقدرتها و طاغوتها تاز و تاخت براي را حكومت و اقتصاد و سياست
نـزدند دم او عليه و كردند تحّمل Gاقل يا و تأييد را آنها �عم خود سكوت با طاغوتي حكومتهاي
مـحور �قـب ميگيرند/ انتقاد باد به را آن و نميكنند تحّمل را فقيه وGيت و اس�مي جمهوري Gحا
در فقط نه اعجازآميز بطور آنان آرزوي كه Gحا مقطعيبود, اخ�قي مسائل تنها برخي, موعظة و تبليغ
استقرار بركت به گردشگاهها و دانشگاهها و ادارات درون در بلكه, بازار و كوچه و برزن و كوي هر
راديـو از اقـتصاد, از مـينشينند جـا هر بعكس, نميزنند/ دم آن از ابدا شده, برآورده اس�مي نظام
سياستبافان خاموشانديروز, انتقادميكنند/ دولت, ديگر همهچيز از و قضائي دستگاه از تلويزيون,
اينكه جز كنيم؟ توجيه طور چه را تضادها اين شدهاند/ امروز ميدانداران ديروز, گوشهنشينان و امروز
ديگر, كسان مقاصد اجراي وسيلة و دست آلت ولي نيّتهستند خوش و سادهانديش اكثرا بگوييم

گرفتهاند/ قرار خط, اين اصلي معركهگيران و بازيگران يعني
اينهشدار, كه انق�ب, و اس�م براي تفكّر, طرز اين خطر به نسبت جوان, ط�ب به امام هشدار
امـروز نـيازهاي ضـروريترين از يكـي نـيست, خـوشآيند خـط, آن هـواخـواهـان بـراي قــطعا

است/ حوزهها
اين بين ناميمون پيمان و پيوند يك بدستميآيد, امام سخنان خ�ِل از كه همانطور متأسفانه,
بـين احـيانا و عـقلي بـينش و فـلسفي انـديشة بـا ضديّت و متنّسك, جاه�ِن فكرِي تحّجر از نوع
بـه بـيدرد, روحـانيت و داخلي سرمايهدارن و جهاني استكبار و طاغوتي حكومتهاي از طرفداري
آيا دارد/ حضور آنجا بگونهاي هم ديگري آن ميشود, ديده يكي پاي رّد جا هر در و ميخورد چشم
مـردمان هسـتند البـته است؟ اتفاقي بيگانه, هم از ظاهر به عناصر اين ميان تنگاتنگ, هماهنگي اين
شـامل ديگـر, سـخنان از بسـياري و سـخن, وايـن نـدارنـد, فـلسفه بـا خـوشي روي كه مجاهدي

نميشود/ آنان
ميشده پياده يكقرن, از بيش در كه است شده پيشطرحريزي از شيطاني برنامة يك اين باري,
هوشيار, و روحانيتبيدار از صدسالةاخير در چند هر است/ ميآمده بيرون پيروز معركه, از غالبا و

است/ ميشده كند آن پيشرفت يا و ميكرده عقبنشيني احيانا و ميخورده سيلي محكم گاهبگاه
خـط ايـن و شد شكسته ديگر, بتهاي و بت اين امام, ابراهيموار و عظيم قيام با ما عصر در تنها
هنوز آن خطر و ميدهد ادامه خود مذبوحانة حركت به ولي داده دست از را امر زمام سياسينامرئي,
جوان طّ�ب ميان دوباره تفكر طرز اين است ممكن شود غفلت آني گر ا و است نرفته ميان از بكلي
از حتيعناصري سرانجام و كند تهديد را انق�ب تداوم آينده در و يابد گسترش بيمايه, و كمتجربه

برسانند/ هم مرجعيت به را خط اين پيروان
آن سطحباGي سياسي رجال با مرتبط و وابسته افراد از يك پيش, سال سي حدود در دارم بخاطر
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طرف از اكنون هم دارند رياست و مرجعيت زمينة علميه حوزههاي در كه كساني ميگفت: روزگار
سمت اين به كسي مبادا تا است آمده بعمل تحقيق �كام آنان تفكّر طرز از و شده ارزيابي مقامات,

كنند/ كنترل را او نتوانند و باشد خطرناك آنان براي كه برسد
و حيله و مكر الªهي مشيّت و اراده برابر در كرين>, خيُرالما ا' َو َمكَرا' َو َمكروا <َو گفت: بايد حال,
شكست خـطرناك, خـط آن و شـد واقـع نميخواستند را آنچه ندارد; مقاومت تاب انسانها تزوير
گـنج اين و آورد باز جوي به را رفته آب تا ميكند ت�ش همچنان و نيست نااميد مسّلما امّا خورد,

آورد/ چنگ به دوباره را شده تاراج
شوم: يادآور انديشيدهام آن به راجع بارها كه را مطلبي شمرده مغتنم را فرصت اينجا, در

نشـر و اشـاعةفساد راه از بـتوانـد تـا و توانسـته تا نخست درجة در خود, پليد راه در استعمار,
كـردة طـبقةتحصيل بين و احساساتي جوان نسل در بخصوص مسلمين بين غربزدگي و غربگرايي
و نكـرده كوتاهي بود, خواهند اس�مي كشورهاي آيندة زمامداران قهرا كه ترقّيخواه و تجّددطلب

كرد/ نخواهند
مـانند تـجّددطلب حـدي تـا و Gمـذهب و خـودفروخته عناصري شوم, نقشة اين اجراي براي
بـه ديگـر جـاهاي در را ديگـران و افغانستان در خان امانا� ايران, در رضاخان تركيه, در آتاتورك

كردند/ و كنند پياده را برنامه اين تا رسانيده قدرت
توجه نيز تشكيلميدهند را مسلمانان اكثريت كه متديّن و قشرمذهبي به موازاتآن, به استعمار,
را آنـان و داد سـوق غربگرايي و اخ�ق فساد به آساني به نميتوان را پاكباخته مؤمنان اين دارد/
و ايمان با عظيم قشر اين خطر از طور چه و كرد؟ بايد چه پس نمود, غرب تمّدن پليد مظاهر شيفتة
عـليه آتش از توفاني و كرده قيام بركف جان خود, متعّهد روحاني پشوايان اشارة يك با كه كار فدا

ماند؟ امان در بايد ميزنند, صدمه او منافع به و ميكنند بپا استعمار
عليه سياست<مذهب از پيروي و پاكمذهبي احساسات از بهرهگيري و مذهب خود راه از هيچ,

ميشويم: مطلب اصل وارد مقدمه اين از پس مذهب>/
هم و سنّت اهل بين در هم بسته, بكار ديگري ترفند مؤمن و مسلمان قشر اين مورد در استعمار

شيعه/ بين در
و روايات ظواهر سرسخت متعبّد و تعّقل و تفكّر ضد و ظاهرگرا و مسلكمتحّجر اهلسنّت, در
هشـتم قـرن حنبلي فقيه تيميه ابن پيرايش با حنبلي مذهب آن, اصل كه وهابيت به مشهور را آيات
در را آن آلسـعود, سلطة و عبدالوهاب بن محمد روحاني نفوذ با و كرده پيدا را مسلك اين است,
هـمة در مسـلك ايـن ترويج به نفت, سرشار پولهاي با سعود, آل اينك و است داده نشر عربستان
و اس�مي كشورهاي در چه سنّت, اهل مذهبي مجامع اكثر اكنون, هم و پرداخته اس�مي كشورهاي
سـعود آل ديـنار و درهـم اسـير وهابيّت, مسلك نفوذ تحت ديگر, كشورهاي مسلمان اقليتهاي چه
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دارد/ دراز سِر رشته اين و هستند/
ظاهر حتي و است تعّقل و تفكر گونه هر نفي و حديث از طرفيپيروي از وهابي, اساسمسلك
اعم اس�مي مذاهب همة با جهت, همين به و استميپذيرد مباين عقلي اصول با كه را آياتمتشابه
مسلمان متفكر و دانشمند هزاران اجتهاد و ابتكار و انديشه و فكر نتيجة كه ك�مي و فقهي مذاهب از
مذهب تنها نه ميداند; بدعت را همه و درآمده مخالفت دِر از است, سال چهارصد و هزار طول در
داد/ خواهد برباد را اس�مي فرهنگ و علوم خود, اين و نيز را سنّت اهل مختلف مذاهب كه شيعه,

بر بارگاه و قبه بناي و توّسل و زيارت جمله از اس�مي رسوم و آداب از بسياري اساس, اين بر
به اقدام خود نفوذ و قدرت حوزة در بينبرود, از بايد كه ميداند شرك و بدعت را دين پيشوايان قبور
نيز را اس�مي آثار ساير كه است آن بر و است كرده دين, بزرگان و صحابه و ائمه بقاعمتبركة تخريب
نامشخصيّتهايمسلمان و اس�مي آثار از عظيمي بخش اينبرنامه, خود كند/ ويران دستشبرسد گر ا

كرد/ خواهد محو روزگار صفحة از را
اكنون هم كه ميباشد امر ولّي برابر در مطلق تسليم و اطاعت به معتقد وهابيّت, ديگر, سوي از
قيام قهرا و نميداند, روا را او سياسي گرايشهاي از و او از انتقاد نوع هيچ است, فهد شاه آن, مصداق

نميشمرد/ جايز است, منطقه در آمريكا مناع حافظ اينك كه هم را او عليه
<اس�م اصلي پايگاه و استعمار نيرومند پاية سعود, آل حكومت و وهابيّت مسلك ك�م; يك در

ميكند/ گوشزد را آن خطر دائما امام, كه است آمريكايي>
اخـير قـرن دو در اسـتعمار, فـرهنگي جـاسوسان مسـتشرقين, كه مطالعاتي با شيعه; بين در امّا
و رأي اظهار نوع هر ضّد و ك�م و فلسفه مخالف ظاهرگراي خشك گرايش يك وجود به كردهاند,
اينكشف با آنان كردند/ كشف <مسلكاخباري> نام به را بيت اهل روايات به متعبّد و عقل, به توّسل
تعداد اينك كه شيعه طايفة بين در سنّت, اهل در وهّابي مسلك موازات به را خود مطلوب ارزشمند!

كردند/ پيدا ميشود, زده تخمين مسلمين پنجم يك از بيش آنان
و جواهر كتاب در كه طول و اينعرض با عملي, احكام در اجتهاد استكه آن بر تفكّر اساساين
حتّي است/ بدعت ميشود, ديده خراساني آخوند كفاية و انصاري رسائل امثال اصول, كتابهاي rstuvدر بيت رواياتاهل ظواهر از ندارد حق فقيه ميدانند�, ُسنّي �و بدعت هم را مجتهد و اجتهاد كلمة
به عمل همان نامفهوم, و خم و پيچ پُر بحثهاي آن با اصول, علم به تمّسك و رأي ِاعمال كند, تخطّي
رأي با را نوپيدا مسائل و گذاشت كنار را آن بايد ندارد/ آن از كمي دست Gاقل و است قياسابوحنيفه

احتياطكنند/ كردند گير جا هر روايات, ظواهر بر اضافه بلكه نكرد حّل سليقه و
بدور بايد را فلسفي اوليكتابهاي طريق به و ك�مي كتابهاي عقايد اصول در اينمسلكميگويد:
دكّان عصمت و بيت اهل برابر در متكّلمان و ف�سفه است, بشر فكر ساختة آنها محتويات كه ريخت

كرد/ تخته بايد را دكّان اين در كردهاند, باز
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بينمحدثين در اين, از خيليمعتدلتر و ديگر شكل با اعتقادي اصول در و فقه در تفكر, طرز اين
مـرتضي سـيّد مُفيد, شيخ چون انديشمنداني هّمت با كه داشت وجود چهارم و سوم قرن در شيعه
اين تا نماند, باقي آن, از نشاني و نام تقريبا و افتاد رواج از ايشان, پيروان و طوسي شيخ علمُالُهدي,
طرفداراني و شد زنده دوباره ايران, در صفويه قدرت استقرار با همزمان هجري يازدهم قرن در كه
گاهي حمايتكردند آن از عقيدتي اصول در نه و فقه در كاشاني فيض امثال بزرگاني حتي و كرد پيدا
بخصوص قاجاريه دورة در مخالف/ طرِف لعن و طرد از بيرون و معتدل بسيار گاهي و افراط حد به
و آورد چنگ به قدرتي و كند جلب هم را او نظر خط, اين بود نزديك قاجار, فتحعليشاه دوران در
كرد علم قد بهبهاني وحيد نام به علميمقتدري شخصيت گهان, نا كه شود, علميه حوزههاي بر حاكم
قبيل از گردانش شا و وي كوششهاي نتيجة در و بست محكم خطرناك فكر اين عليه را هّمت كمر و
ديگـر; افـراد و قـّمي مـيرزاي نـراقـي, مـهدي م� بحرالعلوم, عّ�مة الغطاء, كاشف كبير جعفر شيخ

يافت/ نجات انحراف, اين و خطر اين از شيعه, مرجعيّت و علميّه حوزههاي
كـاشاني, فيض م�محسن م�صدرا, ميرداماد, بهائي, شيخ قبيل از متفكّراني ظهور كه همانطور
و فـلسفه بسـاط داشـتند, ادامه زنجيرهوار اواخر, همين تا كه ايشان پيروان و عصر, آن در Gهيجي
از پيش كه بخشيد اس�مي تفكر به تازهاي روح و داد گسترش تشيّع, نِو گرايش با را اس�مي انديشة

گرديد/ تشيع پيشرفت در مهّمي عامل و نداشت وجود آن
و عـراق و ايـران كنار و گوشه در معدودي اقليّت جز و رفت ميان از اسما اخباريگري چه گر
مـيان از بكـلّي گرايش, اين اصل امّا دارد; ِابا نسبت, اين از و نميداند اخباري را خود كسي حجاز;
تقّدس, چهرة در اهلبيت, اخبار و وGيت از دفاع نام به بلكه اسماخباريگري, به نه گاهبگاه و نرفته
كـه هسـتند تـفكر از شـيوه ايـن بـا كسـاني مـدرّسين, و طّ�ب ميان در همواره ميكند/ خودنمايي
آن از آنان كه ك�مي دارند/ است فلسفه آن عمدة بخش كه ك�م و فلسفه به نسبت خاصي حساسيّت
نمينامند; ك�م را آن هم آنها خود و است روايات از متّخذ بحثهايعقيدتي سلسله يك ميزنند, دم
از افراد اين از بسياري نماند گفته نا است/ زياد خيلي تجريدي, شرح ك�م با بحثها, آن ميان تفاوت

داشتهاند/ حضور جبههها مقدم صف در كه مجاهدانهستند و اخيار
پـيدا تشكّل نوع يك اخير دهة چند در ط�ب, ميان و حوزهها در پراكنده تفكر طرز اين باري;
مـتكّلماِن و ربّاني علماي از بيش خيلي مكتب, اين طرفداران است/ شده مكتبي خود براي و كرده

ضدوGيتند/ ديگران گويا وGيتميزنند, از دم گاه, آ
و علم كاروان به حال, هر به امّا مُخلصهستند, زيادي حدود تا خود عقيدة در آنان من, عقيدة به
كـه تـوجهي قابل اثِر ك�م و فلسفه برابر در است نتوانسته تاكنون گرايش اين ميزنند/ صدمه دانش
آن از را اسـ�مي سـالة هزار دانش و علم كه اين بجز كند عرضه بكند, را اس�م متفكران نظر جلب
رد دارد, ك�مي و فلسفي ريشة كه را اس�مي نو فكر نوع هر و ميكشاند پايين خود اوج و Gبا سطح
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فلسفه ضعِف نقاط برشمردن به صرفا آنان كند/ پُر نميتواند هم را آن جاي خود, حاليكه در ميكند;
كنند/ رابياعتبار آن اساس بتوانند علمي منطق با اينكه بدون ميكنند كتفا ا متصّوفه شطحاِت و ك�م و
مكتبماترياليسم اصول و رفت مادي فلسفة جنگ به اخير دهة سه در اس�مي فلسفة فيالمثل,
بازار در كه نياورد ميدان به چيزي الحادي فلسفة آن برابر در مكتب, اين امّا كرد/ ويران را ديالكتيك

باشد/ طرح قابل دانش, و علم
دارم, مخالف نظر مسائل از برخي به نسبت حتي و نميكنم دفاع فلسفي مسائل همة از خود من
ستاد ا مانند افرادي تفكر, همين ميبينم زيرا كنم, تضعيف نميدانم روا هم را تفكر اين اساس ولي
در را او انـبوه گردان شا و خميني امام حضرت باGتر همه از صدر, شهيد طباطبائي, عّ�مه مطهري,
سياسي نظر حتي و علمي آثار بگيريم آنان از را فلسفي تفكّر گر ا ما است/ داده پرورش خود دامن
چرا پس كند; وجود اظهار شرق و غرب فلسفههاي برابر در نميتواند و ندارد را بو و رنگ اين آنان,

كنيم؟ محروم آن خواندن از و دهيم فراري آن از را طّ�ب و بكوبيم را آن ص�بت و شّدت اين با
صرفا گذشته در گر ا پويا, اجتهاِد و ك�م و فلسفه با مبارزة بگذريم, كه حرفها اين همه از باري,
دانشمندان و علما ميان از اس�مي, انق�ب زيرا است كرده پيدا سياسي بُعد اينك داشت, علمي بُعد
بـا و يافت رشد و آمد پديد روشنفكر, و صاحبنظر شجاع مجتهدان و عارف و فلسفهدان متفكّر
آنان دست يا انق�ببردارند رااز خود حمايت آنان روزي نكرده گرخداي ا و دارد ادامه آنان حمايت
تدريجا و ميدهد فنا باد به را انق�ب آساني به و نيست ميدان مرد گرايشديگر, آن شود, كوتاه آن از
آنان انق�ببراي موفقيتكنوني حقيقت در كرد/ خواهد دريغ آن از هم را خود مساعدتقبلي همان
بر را سكوت و نكنند وظيفهاي چنين احساس شايد بعدا ولي دادند ياري را آن كه كرد ايجاد وظيفه

دهند/ ترجيح قيام
پيدا بعدا يا دارد هم سياسي بُعذ آنان, كار كه نداشتند توجه او, گردان شا و بهبهاني وحيد شايد
تحّجر نوع يك جلو دارند حقيقت در طّ�ب, بروي اجتهاد وسيع ُافق گشودِن با آنان و كرد/ خواهد
فكري تحّجر نوع اين كه گرديده آقتابي حقيقت اين ديروز, حتي و امروز اما همميگيرند, را سياسي
و است يكي يعنيزيربنايفكري است سنّت اهل در گرايشوهابيّت, همان نظير Vمآ شيعه, ميان در
نيست/ عمر و علي نام و تسنّن و تشيّع بنِد او است/ يكي نيز ميگيرد آن از استعمار كه هم نتيجهاي
نشوند, او مزاحم ديگر و دستبردارند تفكّر و مبارزه از مسلمانان كه استكاريكند مصّمم استعمار
هـم با قتال به احيانا و كنند تفسيق و راتكفير يكديگر كدام هر و صفآرائي يكديگر قبال در �اق يا

است/ استعمار سود كشته بود كه طرف ِزهر بپردازند,
عليه سياسي حركت يك صرفا كنوني, شرايط در ك�م و فلسفه با ضديّت كه ميكنم تأكيد دوباره
باطل حقعليه نبرد در حضورشان كه كف بر جان جواِن ط�ّب همه, از بيش و اس�مياست انق�ب
زيـربناي گر ا كه كنند توجه بايد است, بخشيده آبرو اس�م به پاكشان خون و داده زينت را جبههها
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صـدق اخ�ص, وسيله بدين و شد خواهد دگرگون هم آنان سياسي گرايش كند, تغيير آنان فكري

بيرونخواهندبرد/ آنان دل از را است امام از اطاعت و نيّت
دل درد آن از و عنوان را آن صراحت آن با امام نداشت, سياسي بُعد فلسفه ضّد حركت اين گر ا
با و كار فدا و مبارز عالمان حال و گذشته در زيرا نميكرديم, پافشاري آن بر اينحد تا نيز ما نميكرد,

نيستند/ و نبوده كم فلسفه مخالف اما تقويى
عـلوم از يكـي عـنوان بـه را آن بلكه كنند تقليد فلسفي گرايش از كوركورانه كه نميگويد كسي
جبههگيري بدون و منصفانه آنرا ضعف و قّوت نقاط و فهميده و خوانده را فلسفه كه كسي از <فَـبّشْراس�مي, بـزنند انـتخاب به دست خود و بسنجند ديگر روشهاي با را آن آنگاه بياموزند, ميكند, بيان

/١٨ . الزمر -١

هـيچ كه باشند, فلسفه ضّد تلقين تحِت آغاز, از كه اين نه أْحَسنَُه>١ َفيَتَِّبعوَن الَقْوَل يَستَمُعوَن ِعباِدالَّذين
تحويل شهيدمطهري, آموختن, فلسفه چنين حتم, طور به و آموخت/ نميتوان اينچنين از را علمي
هـر تقوي با افراد از تقاضا كه اين نتيجه باشد/ علمي ميدانهاي همة مرد كه نميدهد جامعةاس�مي
مشكـوك حـركت ايـن بـا هـماهنگي از عـجالًة كـه است آن نـدارنـد فـلسفي گـرايش هــم چــند

خودداريكنند/

روحانيت منشور در امام سخنان خ>صة
است: شده آغاز جمله اين با مهم پيام اين

طـّ�ب و گـرام مـدرّسين و اس�م بزرگوار مراجع و كشور سراسر روحانييِن حضرات <خدمت
شهدا, روان بر درود و س�م و بركاتهم دامت جماعات و جمعه محترم ائمه و علميه حوزههاي عزيز

روحانيت> و حوزهها عزيز شهداي خصوصا

روحانيت پايگاه

مـحكم پـايگاه بـر امـام نـخست طـّ�بهسـتند, و روحانيّت پيام, اين در اصلي مخاطب پس
ترويج و تأسيس و حفظ در آنان ت�ش كه فرموده تأكيد اس�م, تاريخ طول در حوزهها و روحانيّت
سال صدها روحانيّت, كه اين كما است فيسبيلا� جهاد با سنگ هم آنان, اجتهاد و اس�مي علوم
است: ديده مرارتها راه اين در و است اس�م حريم مدافع و ومستضعفان, محرومان گاه تكيه كه است
مهمترين تشيّع و اس�م تاريخ طول در وعلمايمتعّهد, علميّه حوزههاي كه نيست <ترديدي
اس�م, بزرگ علماي بودهاند/ كجرويها و انحرافات و حم�ت برابر در اس�م محكم پايگاه
تـصّرف و دخـل بـدون را الªـهي حرام و ح�ل مسائل تا نمودهاند ت�ش خود عمر همه در

نمايند/ ترويج
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و اسـ�م و قـرآن عـلوم عـنون بـه عـلومي چـه امـروز نبود معلوم نبودند, عزيز فقهاي گر ا
بودند/ داده تودهها خورد rstuvبه بيت اهل

و اربـعه كـتب هـمچون بـركتي با كتب و آثار در را زحمات آن نتيجة امروز بحمدا� كه ///
و كـ�م و واصـول نجوم و رياضيات و فلسفه و فقه از متأّخرين, و متقّدمين ديگر كتابهاي
ميكنيم/ مشاهده متنوع رشتههاي تمامي و لغت و عرفان و ادب و تفسير و رجال و حديث
تصور بگذاريم؟ بايد چه نگذاريم فيسبيلا� جهاد را مرارت و زحمت همه اين نام ما گر ا
سلف علماي شيوة از طريقهايمناسبتر اس�مي, علوم همهجانبة عميق بررسي براي نميكنم

شود/ يافت
ساختن بارور راه در ما اّدعاي بر گواه اس�م, راستين علماي تتبّع و تحقيق سال هزار از بيش

است/ اس�م مقّدس نهال
از مستضعفان هميشه و است بوده محرومان گاه تكيه اس�م, روحانيّت كه است سال صدها
كـه آنـان فرهنگي و علمي مجاهدت از شدهاند/ سيراب بزرگوار فقهاي معرفت زGل كوثر
بـراي عصار از عصري هر در آنان بگذريم, كه است شهيدان دماء از افضل جهاتي از بحق,
تحّمل با همراه و شدهاند متحّمل تلخيهايي و مرارتها خود, ميهني و ديني مقدسات از دفاع
پـيشگاه به را گرانقدري شهداي زبانها, زخم و آزارها و اذيّت و زندانها تبعيدها, و اسارتها

نمودهاند>/ تقديم حق مقدس

مسؤوليت احساس و قناعت مقاومت,

و روحـانيت قـناعت و فقر نيز و سرمايهداران و طاغوتها برابر در روحانيت مقاومت روي امام,
است: فرموده تكيه آنان احساسمسؤوليت

همواره و نرفتهاند خوانين و پولپرستان و سرمايهداران بار زير هرگز اس�م, اصيل <علماي
دست بگـويد: كسـي كـه است فـاحش ظـلم اين و كردهاند حفظ خود براي را شرافت اين
خداوند است/ كاسه يك در سرمايهداران mnopqبا نابمحمدي اس�م طرفدار روحانيّتاصيل

نميبخشد/ ميكنند فكر چنين يا و كرده تبليغ گونه اين كه را كساني
آشـتي سـر آنـان بـا هرگز و است تشنه صفت, زالو سرمايهداراِن خون به متعّهد, روحانيت

داشت/ نخواهد و نداشته
نيز, معنوي و علمي مقامات كسب از پس و خواندهاند درس رياضت, و تقوي و زهد با آنها
و كردهانـد زندگي دنيا, تجم�ت به تَعلّق عدم و تهيدستي و فقر با و زاهدانه شيوة همان به
است بوده سرنيزه زور نه فقاهت, و روحانيّت ترويج در نرفتهاند/ ذلّت و منّت بار زير هرگز
مردم كه است بوده آنان خود تعّهد و صداقت و هنر بلكه ثروتمندان, و پولپرستان سرماية نه

برگزيدهاند/ را آنان
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عدم و علم طلب و زهد و صبر و شجاعت و قناعت چون بزرگي خصوصيّات حال, هر به
و زنده را روحانيت تودهها, برابر در احساسمسؤوليت همه, از مهمتر و قدرتها به وابستگي
تفكّر امكانات, كمي با روحانيّت, كه اين از باGتر عّزتي چه و است ساخته محبوب و پايدار
مـقدس نـهال و است سـاخته جـاري مسـلمانان, انديشة و افكار سرزمين بر را ناب اس�م

است>/ نشسته شكوفه به محّقق, هزاران معنويت و حيات گلستان در فقاهت,

روحانيت شهداي

آن از پيام اين سراسر در كرده, آغاز روحانيت شهداي به درود با را خود سخن كه همانطور امام,
ميكند: ياد گرانقدر شهيدان

انق�ب افتخار و عظمت اركان كه شهيدي پاسداران رسالت, و وحي امانت حام�ن بر <درود
هـميشه حـماسهسازان بـر سـ�م نمودهاند; حمل خونين و سرخ تعّهد دوش بر را اس�مي
بر و نوشتهاند خون مركّب و شهادت َدم به را خود عمليه و علميه رسالة كه روحانيّت جاويد

ساختهاند/ چراغ شب گوهر شمعحياتشان, از ناس, خطابة و وعظ و هدايت منبر
بحث و درس تعّلقات رشتة نبرد, هنگامة در كه روحانيت و حوزه شهداي بر آفرين و افتخار
بـه سـبكباGن و بـرگرفتند عـلم حـقيقت پـاي از را دنيا تمنيّات ِعقال و بريدند را مدرسه و

سرودند/// حضور, شعر ملكوتيان مجمع در و رفتند عرشيان ميهماني
در كردهانـد درك را روحانيّت و حوزهها مناجاتيان سحِر دعاي و عارفان ذكر حلقة كه آنان
در حـق, حـضرت عـطاياي از آنـان و نـديدهانـد شـهادت جز آرزويي حضورشان, خلسة

نخواستهاند/ عطّيةشهادت جز تقّرب و خلوص ميهماني
ظلمات در عمري من چون يكي شهادتنرسيدهاند/ مراد به هم طالبان و مشتاقان همة البته
نمييابد/// كتابمنيّت و ورق جز زندگي و عمل خانة ودر است مانده حجابها و حصارها

گمنام شهداي رقم يقينا ايراننيستند, در وجنگ شهدايمبارزه به منحصر شهدايروحانيّت,
نـامردمان, و مزدوران دست به الªهي احكام و معارف نشر مسير در كه روحانيت و حوزهها

است/ زياد باختهاند, جان غريبانه
تـارك بـر كـه بودهانـد كساني اولين اس�م, علماي مردمي, و الªهي انق�ب و نهضت هر در
در كه كنيم سراغ را اس�مي مردمي انق�ب كدام است/ بسته نقش شهادت و خون جبينشان,
مطّهرشان اجساد و نرفتهاند دار باGي بر و نبودهاند شهادت روحانيّتپيشكسوت حوزة آن,
از نفر پانصد و هزار دو از بيش است؟ نايستاده شهادت به خونين, حوادث سنگفرشهاي بر
ميدهد نشان رقم, اين و شدهاند شهيد تحميلي, جنگ در ايران سراسر در دينيّه علوم ط�ب
نيز امروز است/ بوده مهيّا حد چه تا ايران اس�مي كشور و اس�م از دفاع براي روحانيّت كه
لبنان و افغانستان و پاكستان و مصر از جهان سرتاسر در استعمار شكارچيان همچونگذشته,
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غرب و شرق مخالف روحانيّت شيردGِن سراغ به اشغالي, اراضي و ايران و حجاز و عراق و
چندگاه هر اس�م, جهان نيز پس اين از و mnopqرفتهاند محّمدي ناب اس�م اصول به متّكي و

است/ پاكباخته روحاني يك عليه جهانخواران, خشم انفجار شاهد
تعقيب نفوذ, و عظمت و مجد همه اين با را روحانيّت استعمار, كه كند فكر كسي گر ا راستي

نيست؟ سادهانديشي نميكند, و نكرده
همواره خداوند ولي ميسوختند; را روحانيّت نام و ريشه جهانخوارانميتوانستند گر ا يقينا
شرط به بود, خواهد نيز پس اين از انشاءا� و است بوده مقدس اينمشعل نگهبان و حافظ
را حوزهها و روحانيت شهداي خداوندا, بشناسيم/ را جهانخواران فريب و مكر و حيله كه آن
كن مرحمت شفا جانبازانشان به خداوندا, فرما/ خويشبهرهمند حضور رزق و بيكران نعم از
زودتر چه راهر اسرايشان و مفقودين و فرما مرحمت اجر و شهدايشانصبر خانوادههاي وبه

برگردان>/ اوطانشان به

ديگر شهيدان

و سپاس واGترين و نبرده ياد از را شهدا ديگر روحانيت, شهداي كنار در پيام, اين در بزگوار امام
است: داشته ابراز مادرانشان و پدران از و آنان از را خود تقدير

ت�ش از اينها همة بود, نبرد سال هشت عزيز شهداي پاك خونهاي بركت از اينها همة ///>
گرفت/ نشأت شرق, و غرب و آمريكا با مبارزه ساِل ده در ايران عزيز مردم و پدران و مادران
جانبازان, و شهدا فرزنداِن و همسران و برادران و خواهران و پدران و مادران از اينجا در من
در مرا ميخواهم خداوند از و ميخواهم معذرت شما از روزها اين غلط تحليلهاي خاطر به

تحميليبپذيرد/ جنگ شهداي كنار
پس نـرسيدهايـم نـهايي آرمـان به جبهه در ما چون ميكنند خيال كه آنهايي كوتهنظرند چه

است؟///> بيفايده ص�بت و خودگذشتگي از و ايثار و رشادت و شهادت

جنگ حتي ابعاد, همة در انق,ب پيروزي

از ما كه ميزند فرياد خود, به مخصوص ص�بتي و رسا قامتي با هميشه مانند پيام اين در امام,
است: بوده ما آِن از پيروزي و نيستيم پشيمان لحظه يك جنگ

و خـصومتها و توطئهها همه آن با مصاف در افراد مقتدرترين كه عقيدهام اين بر امروز <من
افراد از موفقيّتبيشتري نبود معلوم است, اس�مي انق�ب عليه جهان در كه جنگافروزيها

ميآوردند/ بدست موجود
بايد پيروزي, از پس ساِل ده حوادث از خصوصا انق�ب, حوادث از منصفانه تحليل يك در
يـاري بـه و است بوده موفق زمينهها و اهداف اكثر در ايران, اس�مي انق�ب كه كنم عرض
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نيست/ خورده شكست و مغلوب هيچزمينهاي در بزرگ خداوند

به خسارتچيزي همه آن تحمل در دشمنان, و گرديد ما ملت آِن از پيروزي درجنگ, حتي
نياوردند/ دست

بـاGتري و بـلندتر اهـداف بـه جـنگ در داشـتيم اخـتيار در را اسـباب و علل همة گر ا البته
رفع همان كه خود اساسي اهداف در كه نيست معنا بدان اين ولي ميرسيديم و مينگريستيم
داشته جنگبركتي در ما روز هر شدهايم/ خصم مغلوب بود, اس�م ص�بت اثبات و تجاوز

جستهايم: بهره آن از صحنهها همة در كه است
نمودهايم/ صادر جهان به جنگ در را انق�بمان ما

نمودهايم/ ثابت جنگ در را متجاوزان ستم و خويش مظلوميّت ما
زدهايم/ كنار جهانخواران تزوير چهرة از پرده جنگ, در ما

شناختهايم/ را دشمنانمان و دوستان جنگ, در ما
بايستيم/ خود پاي بايدروي كه رسيديم نتيجه اين به جنگ, در ما

شكستيم/ را غرب و شرق ابرقدرت دو ُابُّهِت جنگ, در ما
كرديم/ محكم را اس�ميمان پُربار انق�ب ريشههاي جنگ, در ما

كرديم/ بارور مردم يكايك نهاد در را وطندوستي و برادري حّس جنگ, در ما
و قـدرتها تـمامي عـليه كـه داديم نشان منطقه مردم خصوصا و جهان مردم به جنگ, در ما

كرد/ مبارزه ميتوان, سال ساليان ابرقدرتها
داشت/ دنبال به را افغانستان فتح به كمك ما, جنِگ

داشت/ خواهد دنبال رابه فلسطين فتح ما, جنِگ
احسـاس اسـ�م مـقابل در فـاسد, نـظامهاي سـردمداران تـمامي كـه شد موجب ما, جنِگ

ذلّتكنند/
ديگران و تركيه اردن, مصر, مسلمان ملتهاي همة �و هندوستان و پاكستان بيداري ما, جنِگ

داشت/ دنبال به را�
بود/// برخوردار آنچناني رشد از ما نظامي صنايع كه بود جنگ در تنها

نيست/ تمامشدني و بود باطل و حق جنِگ ما جنِگ
بود/ غنا و فقر جنِگ ما جنِگ

بود/ رذالت و ايمان جنِگ ما جنِگ
دارد>/ وجود زندگي ختم تا آدم از اينجنگ, و
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تقدسنمايي و تحّجرگرايي خطر

بحث آن به راجع تفصيل به �قب كه فريبتحّجرگرايان و تحّجرگرايي از را علميه حوزههاي امام,
بـيرون خـود قـلم نـيش از گـروه, ايـن دست از را سـاله چـند دل خـون و است داشته برحذر شد

است: ريخته
mnopqفعاليتدارند, نابمحمدي اس�م و انق�ب عليه افراديكه علميّههستند حوزههاي <در
گـويي كـه مـيزنند نـظام و انـق�ب و دين ريشة به تيشه چنان تقّدسمآبي ژست با امروز

ندارند/ اين از غير وظيفهاي
عـزيز طـ�ب نـيست, كـم عـلميه حـوزههاي در احـمق, مقدسمآباِن و تحّجرگرايان خطر
آمريكايياند اس�م مرّوج اينها كوتاهينكنند/ خال و خط خوش اينمارهاي فكر از لحظهاي

شود؟ حفظ عزير طّ�ب اتّحاد نبايد افعيها, اين مقابل در آيا رسولا�, دشمن و
رانداشت اين قدرت كس هيچ و ميدانستند حرام را چيز همه گرا واپس عدهايمقدسگراي

كند/ علم قد آنها مقابل در كه
سـختيهاي و فشـارها از هـرگز است خـورده متحّجر دستة اين از پيرتان, پدر كه دلي خوِن

است/ نخورده ديگران
بود/ شده فضيلت مردم, با معاشرت در روحاني حماقت

سـراپـاي از حـماقت كـه بـود تكـريم و احـترام قـابل زماني روحانيت افراد, بعض زعم به
اين و داشت نيمكاسه زير زيرككاسهاي و كاردان روحاني و سيّاس عالم Gّوا وجودشببارد

بود/ ميرفتمتديّنتر راه كج كس هر كه بود حوزهها رايج مسائل از
دينباور علماي ميرفت, شمار به شرك و گناه عرفان و فلسفه و كفر خارجي, زبان يادگرفتن
بـزرگ قـيام كـردند/ جـدا ديگـران از را خـويش صفوف و شدند تربيت حوزهها همين در

است>/ بارقه همين از گرفته نشأت اس�ميمان

سياست از دين جدايي و فكري تحّجر

از ديـن جـدايـي تـفكر كـه بود مراقب بايد و آميختهاند تفكر دو هر به حوزهها هنوز <البته
بايد كه ازمسائلي يكي و سرايتنكند, جوان ط�ب به جمود, اهل تفكر Gيههاي از سياست
مقّدسين نفوذ وانفساي دوران در چگونه كه است قضيّه همين شود ترسيم جوان طّ�ب براي
و حـوزه و اسـ�م نـجات بـراي و هـمتبسـتند كمر عّدهاي بيسواد, سادهلوحاِن و نافهم

گذاشتند/ سرمايه آبرو و جان از روحانيت,
تـهديدهاي و فشـارها زيـر بود مبارزه به معتقد صددرصد كس هر نبود, امروز مثل اوضاع

ميرفت/ در به ميدان از مقّدسنماها
تانك و توپ مقابل در نميتوان پوست و گوشت با يا و است, خدا ساية شاه تفكّر ترويج



١٥٧ ,١٣٦٧ 2سال گذشت كه سالي در امّت امام رهنمودهاي
كسـي چه را مقتولين خون جواب يا و نيستيم, مبارزه و جهاد به مكلّف ما كه اين و ايستاد,
cdefgباطل زمان امام ظهور از قبل <حكومت كنندة گمراه شعار شكنندهتر, همه از و ميدهد,
و نصيحت با نميشد كه بودند جانفرسايي و مشك�تبزرگ ديگر, قلِت ِاْن هزاران و است>

گرفت/ را آنها جلو تبليغات, و منفي مبارزة
روحانيت و علما نمود/ آماده را وسيلهاش خداوند كه بود خون و ايثار و مبارزه حل, راه تنها
نمودند آماده شليكميشد, اس�م طرف به كه زهرآگيني تير هر با مقابله براي را سينه متعّهد,

آمدند/ عشق مَسلخ به و
نـوكرش و آمـريكا چگونه كه ميگريست خون اسارت, و تنهايي در اصيل روحانيت واقعا
بازي يا گاه ناآ روحانيمقّدسنماي وعدهاي بركنند را اس�م ديانت ريشة ميخواهند پهلوي,
را خيانتبزرگ اين مسير گشت, روشن پيروزي از بعد چهرهشان كه وعدهايوابسته خورده
قشر هيچ از است خورده ضربه روحانينما مقّدسين اين از اس�م, كه آنقدر نمودند/ هموار

است/// نخورده ديگر
زدن ضربه براي را راه دو مأيوسشد, حوزهها و روحانيت مطلق نابودي از كه وقتي استكبار,
حربة وقتي معاصر, قرن در نفوذ/ و خدعه راه ديگري و زور و ارعاب راه يكي نمود: انتخاب

گرديد/ تقويت نفوذ راههاي نشد, كارگر چندان تهديد و ارعاب
در اينحربه, متأسفانه كه است سياست از دين جدايي شعار ابقاي مهمترينحركت, و اولين
فقيه, شأِن دون سياست, در دخالت كه جايي تا است شده اندازهايكارگر تا روحانيت, حوزة

ميآورد/ همراه به را اجانب به وابستگي تهمِت سياسيون, معركة در ورود و
مبارزات, شروع در هست, و بوده اغيار از كاريتر مراتب به وابسته گاه نا روحانيت ضربات

است>/ شيعه <شاه كه جوابميشنيدي ب�فاصله است خائن شاه بگويي ميخواستي گر ا

مبارز روحانيت اخت,ف خطِر

از دشـمنان, كـيست؟ سود به انق�بي روحانيت تجزية و مقابله امروز كه اين ديگر, <مسألة
بـاد بـر را چيز همه آنان, از غفلت شدهاند, آماده روحانيون ميان اخت�فافكني براي ديرباز
يـا بـاشد Gبـا مسـؤولين بـه نسبت شديد بدبيني باشد, شكلي هر به اخت�ف حال ميدهد,
هماهنگ يكديگر با علميه حوزة مدرّسين و ط�ب گر ا آن/ امثال و پويا و سنّتي فقه مرزبندي
كـميّت حـا محال, فرض بر گر ا و كيست آن از موفقيّت كه نمود پيشبيني نميتوان نباشند,
مـردم و خـدا جـواب انـق�بي روحـانيت گـردد, مـتحّجرين و روحـانينماها آن از فكري

ميدهد؟ چه را
ايـادي آيـا و گرفت خواهد را آنان جاي نيرويي چه شوند شكسته اينها ناكرده خداي گر ا
بـر را ديگـري فـرد يـا است نموده تقويت مرجعيّت حد تا كه را روحانينماهايي استكبار,
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نميكنند؟ حاكم حوزهها
فقه اسم به حتي انق�ب به مؤمن وقتينيروهاي است, شكليكوبنده هر اخت�فبه خ�صه;
بـود, خواهـد دشمنان استفادة راه شدن باز آغاز جبههبنديبرسند, مرز به پويا, فقه و سنّتي

ميآورد/ پيش معارضه نهايًة جبههبندي
و تـقابل نگران ولي نبودهام, فقه اصول و فروع در طلبگي تند مباحثات نگران هيچگاه البته
نـق و بـيدرد طلب رفاه جناح تقويت به منتهي مبادا كه انق�بم به مؤمن جناحهاي تعارض

گردد/ بزن
و ابـرقدرتها بـجنبند ديـر انـق�ب و نـاب اسـ�م طرفدار روحانيون گر ا كه ميگيريم نتيجه

ميدهند>/ خاتمه خود نفع به را مسائل نوكرانشان

جواهري اجتهاد و پويا و سّنتي فقه

اجـتهاد و سـنّتي فـقه بـه مـعتقد ايـنحانب حوزهها, تحقيق و تحصيل روش مورد در <امّا
ولي است صـحيح سبك همان به اجتهاد نميدانم, جايز را آن از تخلّف و هستم جواهري

نيست/ پويا اس�م فقه كه نيست معنا بدان
بـوده حكـمي داراي قديم در كه مسألهاي اجتهادند, در تعيينكننده عنصر دو مكان, و زمان
ممكن نظام, يك اقتصاد و اجتماع و سياست بر حاكم روابط در مسأله همان ظاهر, به است
و اجـتماعي و اقـتصادي روابط دقيق شناخت با كه معنا بدان كند/ پيدا جديدي حكم است
مـوضوع واقـعا است, نكـرده فـرقي قـديم بـا ظاهر نظر از كه اول, موضوع همان سياسي,
احاطه خود زمان مسائل به بايد مجتهد ميطلبد/ جديدي حكم قهرا كه است شده جديدي
مـجتهدش و مرجـع كه نيست قبول قابل هم عوام حتّي و جوانان و مردم براي باشد/ داشته

نميكنم/ نظر اظهار سياسي مسائل در من بگويد
بشريّت زندگي زواياي تمامي در فقه تمامي عملي فلسفة واقعي, مجتهد نظر در حكومت,
و اجـتماعي مـعض�ت تـمامي بـا برخورد در فقه عملي جنبة نشاندهندة حكومت, است/
گهواره از اجتماع و انسان ادارة كامل و واقعي تئوري فقه, است/ فرهنگي و نظامي و سياسي

است>/ گور تا

اس,مي انق,ب براي ليبرالها خطر

انق�ب, با آنان همآهنگي و نداشتهاند اعتقاد آن به و پينبرده اس�مي انق�ب عمق به كه گروهي
و قـحطالرجـالي بـاب از انـق�ب, اول در است, بوده خودشان ليبرالي اهداف به رسيدن منظور به
براي مطمئنّي سكّوي نيز اخيرا زدند/ انق�ب به كاري ضربههاي و آمدند كار روي مصلحتانديشي,
دوبـاره رسـيدن بـقدرت خواب روحانيت, قدرِت مركز يك به شدن نزديك با و بودند يافته خود
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به ناظر روحانيّت, پيام از فرازهايي و كرد جلوگيري خطر اين از موقع, به بزرگوار امام كه ميديدند,
منويّات وبلندگوي نخورند را آنان گول دوباره خوشباور, و دل پاك عناصر تا است جريان همين

است: آينده رهبري بارة در امام جديد تصميم علل از يكي اين و نگردند/ آنان
بـعضي كـه مـيكنم اعتراف گذشته همچون اس�مي, انق�ب پيروزي سال ده از بعد <امروز
و خـالص عقيدة كه گروهي به كشور مهمة امور و پستها سپردن در انق�ب اول تصميمات
راحتي به آن آثار تلخي كه است بوده اشتباهي mnopqنداشتهاند, محمدي ناب اس�م به واقعي
با ولي نبودم آنان آمدن كار روي به مايل شخصا من هم موقع آن در چه گر نميرود/ ميان از
از كمتر چيزي به آنان كه معتقدم سخت هم اªGن و نمودم قبول دوستان, تأييد و ص�حديد
نميكنند قناعت جهانخوار, آمريكاي سوي به حركت و اصولش تمامي از انق�ب انحراف

ندارند/ هنري ادعا و حرف جز نيز ديگر كارهاي در كه حالي در
به انق�ب نبودهاند هم اول از كه چرا مانيستند كنار در آنان كه نميخوريم تأسفي هيچ امروز,
و گـروهها رابـه خود فراوان اعتمادهاي چوب هم هنوز ما و ندارد, بدهكاري گروهي هيچ

ميخوريم/ ليبرالها
مراجعت وآهنگ خدمت قصد كه كساني همة پذيرفتن براي هميشه انق�ب و كشور آغوش
بـر مـرگ چرا كه اصول همة از آنان طلبكاري قيمت به نه ولي است, گشوده دارند و داشته
جاري را خدا حكم انق�بيون ضّد و منافقين به نسبت چرا جنگكرديد؟ چرا گفتيد؟ آمريكا
و كردهايم؟ اشغال را جاسوسي Gنة چرا دادهايد؟ غربي> نه و شرقي <نه شعار چرا ميكنيد؟

ديگر/ چراي صدها
دشمنان به نسبت بيمورد و بيجا طرحهاي تأثير تحت نبايد كه اين رابطه اين در نكتةمهم و
زيـر الªـهي حـدود و خـدا احكـام كه كنيم تبليغ گونهاي به نظام متخلّفين و مخالفين و خدا

بروند/ سؤال
بـهره آن از دشـمنان, مـعتقدم كـه نميدانـم كشور سود به تنها نه را موارد اين از بعضي من
بسـا چـه و مـيرسد مـطبوعات و تـلويزيون و راديـو به دستشان كه آنهايي به من ميبرند/

ميكنم: اع�م صريحا ميزنند را ديگران حرفهاي
بيفتد>/ ليبرالها دست به حكومت گذاشت نخواهم هستم من <تا

ببرند/ بين از را بيپناه مردم اين اس�م گذاشتمنافقين, نخواهم هستم من تا
كرد/ نخواهم عدول غربي نه و شرقي نه اصول از هستم من تا

ميكنم>/ كوتاه زمينهها تمام در را شوروي و آمريكا ايادي دست هستم من تا



اس�مي انق�ب و خميني امام ١٦٠

كشور سياست در نظر تجديد افسانة

خـود ديـپلماسي اصول و سياست در بايد كه ميكنند تحليل و باورند اين بر هنوز كه <آنان
كه معتقدند و كنيم تكرار نبايد را گذشته اشتباهات و كردهايم خامي ما و نماييم نظر تجديد
شـده كشـور انزواي نهايًة و ما به نسبت شرق و غرب سبببدبيني جنگ, با تند شعارهاي
متقابل احترام و انسانيميكنند متقابل برخورد ما با آنان كنيم عمل واقعگرايانه ما گر ا و است
انتشار از پس ميخواست خدا كه نمونهاي يك اين ميگذراند, مسلمين و اس�م و ما ملت به
بربريّت, و استكبار و تفرعن دنياي و اتفاقبيفتد زمان, اين در شيطاني> <آيات كتابكفرآمير
درآييم به سادهانديشي از ما تا سازد م� بر اس�م با دشمنيديرينهاش در را خود واقعي چهرة
درك وجود تمام با و نگذرايم كي بيتحّر و مديريت سوء و اشتباه حساب به را چيز همه و
Gّوا است مسلمين و اس�م نابودي به جهانخواران تعّهد بلكه نيست, ما اشتباه مسأله كه كنيم
پشت استكبار و صهيونيستها همة كه نيست مهم برايشان آنقدر سلمانُرشدي فردي مسألة

بگيرند/ قرار او سر
و اينتحليلها با كه جمعكنند را حواسشان شهدا, خانوادة و حزبا� عزيز مردم و روحانيّون

نشود/ پايمال عزيزانشان خون نادرست, افكار
بگويند و قضاوتبنشينند كرسي بر ديگر سال ده امروز, گراِن تحليل كه است اين من ترس
بوده ديپلماسي قوانين و اصول مطابق سلمانُرشدي اعدام حكم و اس�مي فتواي ديد بايد كه
بازار و است داشته تبعاتي و آثار خدا, حكم بيان چون كه كنند نتيجهگيري و خير؟ يا است
كـنار از و نكـنيم خـامي بـايد پس گـرفتهانـد, مـوضع مـا عـليه غربي كشورهاي و مشترك

مكتببگذريم!!> و اس�م mnopqو مقّدسپيامبر مقام به اهانتكنندگان
آن, جملة هر كه است عميق و زياد آنقدر امام, ديگر پيامهاي همة مانند پيام اين دقايق و نكات
توقع و انتظار حّد از بيش هم همينقدر است, خارج مقاله يك حوصلة از و دارد Gزم تفسير و شرح

آخرا/ و Gّاّو والحمد� خواست/ پوزش آن تطويل از بايد كه ميباشد خوانندگان

گورباچف به امام نامة شورويمتن سوسياليستي جمـاهير اتحاد هيئترئيسة صدر گورباچف آقاي شورويجناب ملت و شما براي سعادت و خوشبختي اميد حوادثبا تحليل در جنابعالي كه ميشود احساس چنين شما آمدن كار روي از پس كه آنجا واز تـحول و بـازنگري از جـديدي دور در شوروي, مسائل با رابطه در خصوصا جهان مـنشأسياسي بسا چه جهان, واقعيات با برخورد در شما گستاخي و جسارت و گرفتهايد قرار رابرخورد نكـاتي ديـدم هـم من گردد, جهان بر حاكم فعلي معادFت خوردن بههم موجب و تحوFت



١٦١ ,١٣٦٧ 2سال گذشت كه سالي در امّت امام شوم/رهنمودهاي معضIتيادآور حّل براي روشي تنها شما جديد تصميمات و تفكر حيطة است ممكن چند شـهامتهر هـم انـدازه همين به ولي باشد, مردمتان مشكIت از پارهاي حّل آن كنار در و زندانيحزبي آهنين حصارهاي در را جهان انقIبي فرزندان سال ساليان كه مكتبي مورد در نظر مطمئناتجديد كه مسئلهاي اولين ميكنيد فكر مقدار اين از فراتر به گر ا و است/ ستايش قابل بود ونموده خـدازدائـي بـر دائـر خـود اسـIف سـياست در كه اينست شد خواهد شما موفقيت واردباعث شوروي كشور مردم پيكر بر را ضربه باFترين با و ين بزرگتر تحقيقا كه جامعه از يقدينزدائي طـر ايـن از جز جهان قضاياي با واقعي برخورد كه بدانيد و نمائيد نظر تجديد است, نيست/كرده زمينةميسر در كمونيسم پيشين قدرتمندان غلط عملكرد و ناصحيح شيوههاي از است ممكن درالبته بخواهيد گر ا شما است/ ديگري جاي حقيقت بنمايدولي رخ غرب زيباي و سبز باغ كـانوناقتصاد, بـه بـردن پـناه بـا را كـمونيسم و سـوسياليسم اقـتصادي كـور گـرههاي تـنها مقطع بايداين ديگران كه نكردهايد, دوا را خويش جامعة از دردي تنها نه كنيد/ حل غرب مايهداري وسر اقتصادي روشهاي در ماركسيسم گر ا قدر هر كه چرا كنند/ جبران را شما اشتباهات و دربيايند نيز و ديگر شكل به البته مسائل همين در هم غرب دنياي است, رسيده بنبست به است/اجتماعي حادثه گرفتار ديگر گورباچفمسائل آقاي نيست/جناب آزادي و اقتصاد و مالكيت مسئلة شما كشور اصلي مشكل آورد/ رو حقيقت به بنبستبايد و ابتذال به هم را غرب كه مشكلي همان است, خدا به واقعي اعتقاد عدم شما ومشكل هسـتي مـبدأ و خدا با بيهوده و طوFني مبارزه شما اصلي مشكل كشيد/ خواهد يا و است/كشيده ينش گورباچفآفر آقاي جـهانجناب سـياسي تاريخ موزههاي در بايد را كمونيسم پس اين از كه است روشن همه كهبراي چرا نيست, انسان واقعي نيازهاي از نيازي هيچ جوابگوي ماركسيسم كه چرا كرد/ كـهجستجو مـعنويت بـه اعـتقاد عـدم بـحران از را بشـريت نميتوان ماديت با و مادي, است آورد/مكتبي در به است, شرق و غرب در بشري جامعة درد ين گورباچفاساسيتر آقاي درحضرت هم پس اين از و باشيد نكرده پشت ماركسيسم به جهات بعضي در اثباتا شما است نيست/ممكن اينگونه ثبوتا كه ميدانيد خود ولي كنيد, ابراز آن به را خودتان كامل اعتقاد آنمصاحبهها پيكر بر را ضربه آخرين عليالظاهر و دومين شما و زد كمونيسم به را ضربه اولين چين رهبر



اس�مي انق�ب و خميني امام در١٦٢ كه ميخواهم جّدا شما از ولي نداريم/ جهان در كمونيسم نام به چيزي ديگر امروز امـيدوارمنواختيد/ نشـويد/ بزرگ شيطان و غرب زندان گرفتار ماركسيسم, خياFت ديوارهاي جـهانشكستن كـرهي سـال هـفتاد پـوسيدة هديههاي ين آخر كه كنيد پيدا را مطلب اين واقعي دلشانافتخار كه شما با همسو دولتهاي ديگر امروز بزدائيد/ خود كشور و تاريخ چهرة از را وكمونيسم زيـرزميني مـنابع ايـن از بـيش شـد نخواهند حاضر هرگز ميطلبد, مردمشان و وطن گوشبراي به استخوانهايش شكستن صداي كه ـ كمونيسم موقعيت اثبات براي را كشورشان كنند/روزميني مصرف ـ است رسيده گورباچففرزندانشان وآقاي اhاكبر بانگ سال, هفتاد از پس شما جمهوريهاي از بعضي مساجد گلدستههاي از تـماميوقتي رسـيد, بگـوش وسـلم آله و عـليه hصـليا مرتبت ختمي حضرت رسالت به بهشهادت را موضوع اين دانستم Fزم لذا انداخت/ يه گر به شوق از را محمدي٩ ناب اسIم بيانديشيد/طرفداران الlهي و مادي جهانبيني دو به ديگر بار كه كنم گوشزد نباشدشما محسوس كه را چيزي و دانسته <حّس> را خويش جهانبيني در شناخت معيار مـوجودماّديون ندارد ماده كه را چيزي و دانسته ماده همتاي را هستي و ميدانند بيرون علم قلمرو افسانهاز يكسره را قيامت و نبوت و وحي و تعالي خداوند وجود مانند غيب جهان قهرا كهنميدانند/ چيزي و ميباشد عقل> و <حّس از اعم الهي جهانبيني در شناخت معيار حاليكه در وميدانند/ غـيب از اعـم هسـتي لذا نباشد, محسوس چه گر ميباشد علم قلمرو در داخل باشد بـهمعقول مـادي موجود كه همانطور و باشد/ موجود ميتواند ندارد ماده كه چيزي و است تفكرشهادت اساس مجيد قرآن است/ متكّي عقلي شناخت به نيز حسي شناخت دارد, استناد لك<مجرد> نؤمن <لن ميشد ديده گرنه و نيست خدا كه پندارند اين بر كه آنان به و ميكند نقد را ازمادي الخبير> هواللطيف و اFئصار يدرك هو و اFبصار تدركه F> مايد: ميفر ة> جهر hا نري اولحتي شما نظر از كه بگذريم قيامت و نبوت و وحي موارد در آن استدFFت و يم كر و يز عز ميقرآن Iاس فIسفة بخصوص فIسفه, مسائل تاب و پيچ در را شما نداشتم ميل uاصو است ببرندبحث بهرهاي آن از ميتوانند سياسيون كه وجداني فطري و ساده مثال دو يكي به فقط يكبيندازم/ است/ بيخبر خود از باشد, چه هر جسم, و ماده كه است بديهيات از اين ميكنم: دربسنده است/ مـحجوب ديگـرش طـرف از آن طـرف هـر انسان, مادي مجسمة يا سنگي كجاست,مجسمه ميداند است/ آگاه خود اطراف همة از حيوان, و انسان كه ميبينيم عيان به استصورتيكه ديگري چيز انسان, و حيوان در پس است, غوغائي چه جهان در ميگذرد, چه محيطش است/در باقي و نميميرد ماده مردن با و است جدا ماده عالم از و است ماده فوق انسـانكه كه ميدانيد خوب شما و ميخواهد, مطلق بطور را كمالي هر خود فطرت در انسان



١٦٣ ,١٣٦٧ 2سال گذشت كه سالي در امّت امام دررهنمودهاي را عالم گر ا است/ نبسته دل ناقصاست كه قدرتي هيچ وبه باشد جهان مطلق درميخواهدقدرت هـم را جـهان آن است مايل فطرتا است, هم ديگري جهان شود: گفته و باشد داشته فطرتااختيار هست, هم ديگري علوم شود: گفته و باشد دانشمند اندازه هر انسان باشد, داشته آناختيار به دل آدمي تا باشد بايد مطلق علم و مطلق قدرت پس بياموزد/ هم را علوم آن است ندانيم/مايل خود چه گر متوجهايم آن به همه كه است متعال خداوند آن درببندد/ ابدي بزندگي اشتياق uاصو شود/ خدا در فاني تا برسد مطلق> <حق به ميخواهد است/انسان مرگ از مصون و جاويد جهان وجود نشانة انساني هر كـهنهاد دهـيد دسـتور مـيتوانـيد كنيد تحقيق زمينهها اين در باشيد داشته ميل جنابعالي گر وا فـارابـي نـوشتههاي بـه زمـينه اين در غرب, فIسفة كتب بر عIوه علوم, اينگونه وصاحبان عـليّت قـانون كـه: شود روشن تا كنند مراجعه مشاء حكمت در عليهما hرحمةا وبوعليسينا كلي معاني ك ادرا و محسوس, نه است معقول است استوار آن بر شناختي گونه هر كه كتابهايمعلوليّت به نيز و محسوس/ نه است معقول دارد, تكيه آن بر استدFل گونه هر كه كلي قوانين جسمنيز كه: كنند شرح جنابعالي براي و نموده مراجعه اشراق حكمت در رحمةاhعليه شهوديسهروردي ادراك و نيازمنداست, ميباشد, حس از منزه كه صرف نور به ديگر مادي موجود هر تـابهو بـخواهـيد بـزرگ اسـاتيد از و است/ حسي پديدة از مبّرا خويش, حقيقت از انسان مراجعهذات الصالحين و النبيين مع hا حشره و تعاليعليه hرضوانا صدرالمتالهين متعالية ازحكمت انديشه گونه هر و ماده از مجرد است وجودي همانا علم, حقيقت كه: گردد معلوم تا شد/نمايند نخواهد محكوم ماده احكام به و است منزه كهماده نميبرم, نام عربي ابن الدين محيي بخصوص عرفا كتب از و نميكنم خسته را شما درديگر كه را خود تيزهوش خبرگان از چند تني گرديد مطلع بزرگمرد اين مباحث از خواستيد گر عمقا از بخدا, توكل با سالي چند از پس تا گردانيد قم راهي دارند, دست قويّا مسائل گونه ندارد/اين امكان آن از آگاهي سفر اين بدون كه گردند/ آگاه معرفت منازل زموي باريكتر گورباچفلطيف آقاي جـّديجناب بصورت اسIم بارة در ميخواهم شما از مقدمات, و مسائل اين ذكر از بعد ارزشـهاياكنون جـهت به كه شما, به مسلمين و اسIم نياز خاطر به نه اين و كنيد تفحص و هتحقيق گِـرِ و بـاشد هـمةملتها نـجات و راحـتي وسيلة ميتواند كه است اسIم شمول جهان و هميشهواحد براي را شما است ممكن اسIم به جّدي نگرش نمايد/ باز را بشريت اساسي مـانندمشكIت را جـهان مسـلمانان مـا دهد, نجات جهان در قبيل اين از مسائلي و افعانستان مسئلة ميدانيم/از شريك آنان سرنوشت در را خود هميشه و دانسته خود كشور اينمسلمانان ديگر كه داديد نشان شوروي, جمهوريهاي از بعضي در مذهبي مراسم نسبي آزادي با



اس�مي انق�ب و خميني امام ابرقدرتها١٦٤ مقابل در را ايران كه مذهبي راستي است/ جامعه مخّدر مذهب كه نميكنيد فكر وگونه جهان, در عدالت اجراي طالب كه مذهبي آيا است؟ جامعه مخّدر است, كرده استوار كوه وسيلهچون كه مذهبي آري است؟ جامعه مخّدر است معنوي و مادي قيود از انسان آزادي وخواهان ابـرقدرتها اختيار در مي, Iاس غير و مي Iاس كشورهاي معنوي و مادي مايههاي سر تا است/شود جامعه مخّدر است, جدا سياست از دين كه كشد ياد فر مردم سر بر و گيرد قرار مـذهبقدرتها را آن مـا مـردم كـه است مـذهبي بـلكه نـيست, واقــعي مــذهب ديگــر, ايــن مينامند/ولي يكائي وامر ين بـزرگتر عـنوان بـه ايـران مي Iاسـ جـمهوري كـه مـيكنم اعـIم يحا صـر خاتمه هردر در و نمايد/ پر را شما نظام اعتقادي ٔIخ ميتواند راحتي به اسIم جهان پايگاه ين محترمقدرتمندتر آنرا و است معتقد متقابل روابط و همجواري حسن به گذشته همچون ما كشور الهدي/صورت اتبع عليمن والسIم ميشمارد



١٦٥ درگذشت خميني امام
١١

درگذشت خميني امام

طرح با آغازميگرديد, بقّيةا�مهديموعود�عج� حضرت مسعود مي"د با ٦٨ سال كه اين به نظر
و مقدساختصاصيابد وجود آن به سال, آغاز شمارة در مقاله شدچند قرار دوستان, از برخي قبلي
زمـان ولّي آن فرخندة نام با را سال اين و گردد تحرير زمينه همين در هم سرمقاله بود نظر در طبعا

بود/ شده گرفته نظر در هم بابمطالبي اين در كنيم/ آغاز
بود نيامده بيرون چاپخانه از موقع به مجله از شماره اين و بود نشده نوشته مقاله آن هنوز اما اما,
و مبّدلگرديد, عزا به گهان نا شاديآفرين, يادبودمسّرتبخشو اين آبشد/ نقشبر همه طرحها كه
تبّسمها همة يأسو به اميدها همة و غم به شاديها همة نايباونشستيم! سوك به وليخدا ياد بجاي

شد/ مبّدل جانسوز فريادهاي و نوحهسرايي به شعارهايپيروزي همة و ناله و گريه به
شـد/ نـصب هـمهجا و منزلها ساختمانها, برفراز سرور و جشن َعلَمهاي بجاي سياه, پرچمهاي
هـمه و همه كارخانه, و ارتش ستاد مدرسه, و دانشگاه منزل, و اداره تكيه, و مسجد بازار, و كوچه
از گرفت/ فرا ك"ن و خرد و جوان و پير از را شهر مردم عزا, گرد و سياه جامة شد/ وحسينيه عزاخانه
اشكحسرتميباريدحقيقتا و گوشميرسيد/ به غم سرود اس"مي ديگركشورهاي و ايران آسمان

بود/ بينظير قوي احتمال به و كمنظير اس"م تاريخ در قطعا كه شد, بپا ديگري عاشوراي
از قرآن ت"وِت ماه, خرداد ١٤ روز بامداد در استنگفتني! غمي و وصفناشدني است داستاني
فرا را دلها نگراني امام, كسالت از مردم عموم سابقة با و نميشد قطع ايران اس"مي جمهوري الُمطَمِئنَُّةصداي النَّفُس أيّتُها <يا كرد: رااع"م امام رحلت آيه, اين ت"وت با هفت ساعت در كه اين تا گرفت,

َجنَتِّي/> َوادخُِلي ِعبىاِدي ِفي َفادخُِلي َمرِضيًَّة راىِضيًَة َربِِّك ٕاِليى ِارِجِعي
روز چند تا و كرد تلقي مهمترينخبر عنوان به را آن جهان, شد/ جهانگير يكلحظه در اينخبر,
از گون گونا واكنشهاي چه گر ا داشت/ قرار جهان روزنامههاي و گروهي رسانههاي اخبار صدر در
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اس�مي انق�ب و خميني امام ١٦٦

ماتم غم در را جهان مسلمانان فاجعه, اين داشتند/ تأكيد آن عظمت بر همه اما ميدادند نشان خود
حـقخواهـي, آزادي, شـيفتة كـه آنـان جهان, مردم ديگر از بلكه نشاند, سوك به را همه و برد فرو
غم اين در مسلمانان با نيز آنان بودند, جهان زورگويان برابر در امام, سرسختي و مقاومت دhوري,

شدند/ همنوا و همصدا بزرگ سوك اين در آنان با و شريك
و حـقيقت مـجسمة زيـرا نـباشد/ او شيفته و بشناسد را او نيست كسي cdefgگفتهاند: علي دربارة
همينگونه معاصر جهان در هم علي فرزند اين دوستبدارد/ را استاو ناچار كسي هر و بود راستي
نيست/ دينمطرح و اس"م جا اين در نگردد؟ او شيفتة و باشد شنيده را او آوازة و نام كيستكه بود/
و حق مرِد اين برابر در است ناچار حقيقتاست, و حق كسطالب هر است/ حقيقتخواهيمطرح

آورد/ فرود تعظيم مقاومتسر ُاسوة
رهبر اين به نسبت كه يافتميشود جهان در روحاني رهبر و مسلمان غير و مسلمان عالِم كدام
سياسي درسرهبري كه دارد وجود شرق غربو در سياسي رهبر كدام احساسعظمتنكند؟ قرن,
پيدا جامعهشناسرا روانشناسو كدام ننمايد؟ خضوع او پيشگاه در يا و باشد آموخته بهتر امام, از را

باشد؟ او از شناستر موقع و داشته دست در را جامعه نبض امام, از بهتر كه ميكنيد
دلي و استوار عزمي و ژرف علمي و سرشار هوشي با اما خالي, دست با و تنهايي به كه كيست
َاثِر و شود پيروز همه بر و بايستد جهان, مسلِّح دندان تا زورمنداِن همة برابر در خدا, عشق از لبريز

دهد؟ باد بر را تزويرشان و زور
نمايد؟ آب نقشبر را شرق و غرب نقشههاي همة كه كيست

در مقاله و كتاب هزاران كه اين با و باشد؟ مطرح جا همه پايه اين تا كه كنوني, جهان در كيست
تحليلگران و نويسندگان تحليل و تجزيه و نوشتن مطلببراي او شخصيّت هم باز نوشتهاند او بارة

بود؟ خارقالعاده شخصيّتي و نامتناهي وجودي او مگر دارد; جهان
خشم, دشمنانشاز و كردند پنهان را او فضايل ترس, از دوستانش cdefgگفتهاند: علي به راجع باز

است/ كرده پر را كتابها او فضايل معذلك
تـرس از انـق"ب, پـيروزي از پـيش ايـران در و مسـلمان كشورهاي در دوستانش خميني, امام
سرگوشيميكردند/ هم با را او عظمت و مقام وحكومتهايدستنشانده, استعمارگران جهانخواران,
را خـود تلويزيونهاي و راديو وقت از سال, در ساعت هزاران و مقاله و كتاب صدها هم دشمنانش
همچنان او شخصيّت كه وضوحميبينيم به اما كردند, او براي شايعهسازي و دشنام و صرفبدگويي
و قـداست اوج در هـمچنان او هـم بـاز است/ آمده بيرون پيروز معركهها همه اين از و ميدرخشد

دارد/ قرار عظمت قلة در و طهارت
كه كاريكند و براند, بيرون روحانيّت, رواق از سياستو صحنة از را او كه كوششكرد استعمار,
جـهان يكـهتاز قـهرمان هـمچنان, او و نرسيد آرزو اين به اما نميرد/ قهرمان يك ديگر مرگ هنگام



١٦٧ درگذشت خميني امام
جـاويد و زنـده تـاريخ, صـفحات روي و دلها درون در قرنها, او نام و است/ روحانيت و سياست

بود/ خواهد
روحخدا او روشنيبخشيد/ را جهان و كرد طلوع ظلماني اينعصر در كه بود خدا نور او براستي
و خدا وجود شخصيتروحانيخود, با او كرد/ زنده را آن و ماّديدميد جهان بيجان كالبد در كه بود
بر و اديان همة بر او غلبة و موعود مهدي نظريّة و كرد ثابت را دين اين جاودانگي و اس"م حقانيّت

نمود/ توجيه را جهان
مـلتهاي بـه او كـرد/ مـقاوم و ايـمان بـا جـهان, در را انسان ميليونها خود مقاومِت و ايمان با او
روحانيان به او آيند/ بيرون يوقمستكبران زير از و استضعاف ذلتو از چگونه كه داد ياد مستضعف
درِس ومجتهدان, فقيهان به او سوقدهند/ دين و خدا به را مردم راه چه از كه داد مذاهبياد مبلّغاِن و
انق"بيون به رزم, درس ميدانها رزمندگاِن به درسسياست, جهان, سياستمداران به اجتهاد, و فقاهت
بـه درسرهـبري, جـهان رهـبران بـه عرفان, درس عارفان به درسزهد, زاهدان به انق"ب, درس

داد/ نابودي و مرگ نويد هم جهان زورگويان به و سالم, اقتصاد درس جهان اقتصاددانان
جـهان بـدخواهـان و فـتنهانگـيزان اندوزان, مال زورگويان, بازان, سياست نماها, روحاني با او

گرديد/ پيروز همه بر و درافتاد
اعـصار و مـا عصر در نيز امام است/ باطل و حّق ميزان و النار و الجنّة قسيم :cdefg علي ميگويند
بگيرد فاصله او راه كساز هر استو حق برود او راه كسبه هر بود/ باطلخواهد و حق ميزان آينده,

است/ باطل
شاخِص را او بايد همه استو راستين اس"م و خواهي حق عدالتو ميزان جهاني, مقياِس در او
جز استو رسول و خدا خّط او خّط تبعيتكنند/ او از و واقعيّتبشناسند معيار و سعادت دليل و راه

است/ بيراهه آن
همزمان كه مشكوة از شماره اين در و نميشود يككتابتبيين و يكمقاله با امام, وجودي سعة
شمارة كه بهتر همان پس گفت/ سخن اين از بيش نميتوان است چاپخانه اسير هنوز امام رحلت با
زبـان از امـام وصـف در را خـروار از نمونهاي و بسيار از كمي و دهيم اختصاص امام ياد به را بعد

گوييم/ باز نويسندگان و گويندگان
َو كىاَة الزَّ آتَيَت َو "َة الصَّ َأَقمَت قَد َأنََّك أشَهُد لَِرُسولِِه و لِلِّه الِمطِيُع الُِح الصَّ العَبُد َأيَُّها َعلَيَك "ُم <السَّ

اِدِه>/ َجهى َحقَّ اِ� فِي اهَدَت َوجى الُمنكَِر َعن َونََهيَت بِالَمعُروِف َأمَرَت
راه پژوهندگان دين, عالمان عدالتخواهان, حقجويان, همة به را اينمصيبتعظميى اينجا, در
حـقيقت, عـاشقان كـارگران, مسـتضعفان, دانشگـاه, دانشـجويان و استادان علميه, حوزههاي حق,
به باhخره و استعماري و آمريكايي اس"م با ستيزگران نابمحمدي, اس"م طالبان خدا, راه شيفتگان
انق"ببخصوصحضرتآيت زندة شهيدان و كار فدا پاسداران امام, خاندانمحترم و شاگردان همة



اس�مي انق�ب و خميني امام ١٦٨

تسـليت وجـود تـمام بـا و صـميمانه ايـران اسـ"مي جمهوري محبوب و معظّم رهبر خامنهاي ا�
نَفَسُه ا� َوقََدسَّ َعلَيِه تََعاليى ا� ِرضواُن الُخَميني بِاhٕمىاِم ابَنىا ِبُمصى اhَٔجَر َولَكُم لَنىا اُ� <َعظََّم ميگوييم:

كِيََّة>/ الزَّ



١٢

روز چـلمين مـراسـم مـناسبت بـه مشـهد اسـ�مي ف مـعار و الهـيات دانشكدة در اينجانب سخنراني متن امام/١- ٢٥٧درگذشت بقره. -٢

او١ امتيازات و شخصيتامام
َو َوالُمرَسلين اشَرفاhَنبياِء علي الس"م و الص"ة و العالمين رِب الحمُد� الّرحيم, ِن الّرحمى ا� <بِسم
الطّـاهِريَن الطَـيِّبيَن بَـيتِِه َاهـِل َعـلي mnopqَو ُمـَحمَّد القـاِسم َابـي نَـبيّنا و َسيِّدنا َاجَمعيَن الَخ"يِِق خير

المعصومين>/
و دانشـجويان حـضور در بـخصوص و اسـتادان حضور در هم آن امام, سوك در گفتن سخن
اهـداف بـه و امـام بيانات به كه كردند ثابت آنها از بساري امام, رهبري زندگي طول در كه جواناني
و جمع اين حضور در دانست/ امام راه واقعي فرزندان بايد را آنها و عينيّتبخشيدهاند; مقدسامام,
سخن بين در طبعا كه تأثراتروحي بخصوصبا استو مشكل گفتنبسيار سخن سوكي, چنين در

شود/ خارج دست از سخن زمام و كند غلبه انسان بر است ممكن
عـينيّت كـه خـدا مُخلَص عباد و خدا ولّي به راجع اول فراز: سه در ميشود خ"صه من سخن
صفات ذكر بعد و بودهام; شاهد خودم كه نظر آن از زندگيامام, در سپسسيريگذرا بود; كاملشامام
صـفات هـمين در او رهـبري صـ"حيّت و بـود/ دارا بـزرگ مـرد ايـن كه امتيازاتي و مشخصات و

ميشود/ َوالَّـذيَنخ"صه النُّوِر ِالَي الظُّلَماِت ِمَن يُخرُجُهم آَمنوا الَّذيَن َوليُّ <ا5 ميفرمايد: خدا ا�: ولّي به راجع اما
خالِدون٢>/ فيها النّارُهم اَصحاُب اُولِئَك اِت الظُّلُمى ِالَي النُّوِر ِمَن يُخِرجونَُهم الطاغوُت اَوليائُُهُم كَفَروا

است/ مؤمنين ولّي خدا طاغوتاست/ وhيت و وhيتخدا و الشيطان اولياء و اولياءا� از سخن
چـه راسـتين مـؤمنين بـا خدا كاره; همه يعني زمامدار, يعني امر, متولّي يعني سرپرست, يعني ولّي
چه ميكند, وارد نور عالم به و ميآورد بيرون ظلمات از را آنها النُّور ِالَي الظُّلُماِت ِمَن يُخِرُجُهم ميكند
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اس�مي انق�ب و خميني امام ١٧٠

ظلمات ظلماتخودخواهي, ظلماتبدخلقي, ظلماتحسد, ظلماتجهل, نوري؟ چه و ظلماتي
اين امثال هزاران ظلماتو اين از را خداوندمؤمنين بردگي/ و وسرشكستگي ظلماتبدبختي تقليد,

٤٠ نور. -١١٠ حجرات. -٢

نور تقوا, نور نور; جهان به را آنها و ميآورد بيرون َبعض١ َفوَق بَعُضها ظُلُماٌت قرآن گفتة به كه ظلمات
ميكند/ وارد استق"ل/// نور حريّت, نور معرفت, نور صفا,

ولّي هم آنها خدا, دشمنان و كافران جناح نام به است ديگري جناح برابر در مؤمنين جناح َوالَّذيَناين دارند اولياء كافران اما است/ خدا او و دارند, ولي يك فقط مؤمنين دارند, اولياء بلكه و دارند
شـيّاد, سـتمگر, ظـالم, طـغيانگر, است: گسـترده خـيلي طـاغوت كلمة اين الطّاغوُت اَولياُؤُهُم كَفَُروا
در و ظـلمات رديـف در مـيشود كـه مضامين اين از چه هر و قانوننشناس بيعاطفه, بيوجدان,
طـاغوت است/ طـاغوت اوليـاءشان كـافران, و است جمع طاغوت در بگيرد, جا ظلمات محتواي
فرضا گر ا الظُّلمات> الَي النّوِر ِمَن <يُخِْرُجُهْم ميكند؟ چه دارد عهده به را آنها وhيت كه كساني به نسبت
حسب بـر وجـدان, حسب بـر فـطرت, حسب بر گرفتهاند; قرار طاغوت سرپرستي زير كه مردمي
از طاغوت هم را نور ذره همان همباشند, نوري داراي قب�داشتند كه آييني و دين حسب بر ترتيب,
وارد ظـلمات به و خارج نور از را خويش پيروان كه است اين خاصيّتطاغوتيگري ميگيرد/ آنها

الظّلُمات/ ِالَي النّوِر ِمَن يُخِرُجونَُهْم تاريك است انساني طاغوتي انسان ميكند/
طـرف در مـتعدد; اوليـاء كافران طرف در و است واحد ولي, طرفمؤمنين, در بفرماييد توجه
در ظلمات شيطان, و طاغوت طرفوhيت در اما است, واحد نور است, نور از سخن وhيتخدا,
امت واحـدند, يكـدستند, هسـتند نور داراي كه هم مؤمنين است/ يكدست نور دارد/ قرار نور قبال
نـور يك تشعشع در همه چون چرا؟ ;٢ ةٌ ِاخَو الُمؤِمنُوَن ِانََّما برادرند, هستند, واحده يِد هستند, واحده
و گام به گام را او و ميگيرد را خود دستبندة همينسرپرستياست, وhيتخداوند زندگيميكنند/
كـه الُمسـتَقيم راَط الصِّ ِاهِدنَا مستقيم/ صراط به ميكند راهنمايي را او ميبرد/ hبا خود سوِي به پلّه َوپلّه النبيّين ِمَن عَلَيِهم ا5ُ اَنَعم الَّذيَن َمَع فأولِئَك است/ صديقين راه است, بزرگان راه است, انبيا راه همان

٧١ نساء. -٣
رفيقا٣/ اُولِئَك َوَحُسَن َوالّصالِحيَن َوالُشَهداِء ديقيَن الصِّ

كـه حـالي در است, خـدا حـزبشان ليـدر ا�> <حزب حزباند يك جهان, در مؤمنين بنابراين,

است/ گمراه گروههاي از نكوهش مقام در رفته بكار احزاب جا هر قرآن در -٤
وارد نور به و ميآورد ظلماتبيرون از را مؤمنين خدا گوناگون, اولياء و ليدرها با احزاباند٤ كافران,
انبيا آنان و هدايتكرده; كرده, انعام آنها بر كه را كساني كه طور همان هدايتميكند, را آنها نموده,

محشورند/ دسته همين با هم آخرت در و چنيناند دنيا در صالحين, و شهدا و صّديقين و هستند
هم مؤمنين است, مؤمنين ولّي خدا قرآن, در لهذا است, طرفيني مثلمحبّت, و مثلعشق وhيت,
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٦٢ يونس. -١٥١ مائده. -٢

بَـعَضُهم يكـديگرند: اوليـاء هم كفار يَحَزنُوَن١/ َوTُهم عَلَيِهم Tَخوٌف ا5 اَولياَء ِانَّ Tَا ميباشند: ا� اولياء
َبعٍض٢/ أولياء

كيست؟ ولّي
مرحلهاي چه به بايد هستند خدا اولياي كه طرفمؤمنين در است, خدا مطلق ولّي طرف, آن در
باشند/ شده وارد نور جهان به و ظلماتخارج عالم از بايد طبعا خدا؟ ولّي شود گفته آنها به تا برسند
علمايسير از پيروي به طباطبايي ع"مة قول به و بشود عبد انسان كه وقتي وقتچنينميشود؟ چه
از عبادت, و عبد دربارة مطلقخدا; بندة بشود نصبكند, عبوديّت مقام در را خودش بنده سلوك: َكو ايّـا َو نَـعبُُد َك ِايّا شريفة: آية ذيل در مخصوصا هست, و بوده مطرح تفسيرها در بحث اين قديم

٥ فاتحهالكتاب. -٣١٥١ بقره. -٤

ميگويند لغويين و مفّسرين غالب عبادت؟ مفهوم يا و است عبد مفهوم كلمه, اصل آيا كه نَستَعين٣
هم را بنده است/ خشوع و كوچكي معنيخضوع, به اصل در عبادت عبادتاست, همان عبد, اصِل

/hمو به استنسبت مطيع و خاضع چون گفتهاند عبد كه
به عبادتهم مملوك, يعني عبد است, عبد معني كلمه اصل ميگويد: �رض� طباطبايي ع"مة اما
خدا مملوك و برده و دهد قرار عبد موضع در را خودش انسان كه ميشود محقق وقتي واقعي معناي
اينعبديّتعينيّتبدهد, به و اينحقيقتاعترافكند به انسان كه اين اما راِجُعون٤ ِالَيِه ِانّا َو 5 ِانّا َكبداند ِايّا برسد: مقام اين به انسان تا كمككند خداوند كه اين مگر است, طوhني راهي و مشكل كاري
به را ما تو و استعانتجوييم تو از راه اين در و باشيم تو عبد ميخواهيم ما يعني نَستَعين َك ايّا َو نَعبُُد
خودمان ما نگيري, عهده به را ما ارشاد و رهبري و وhيت تو گر ا و كن, هدايت صراطمستقيم اين

كنيم/ طي نميتوانيم را دراز و دور و خم و پيچ پر راه اين
كـه هسـتند خدا بندة وقتي خدا بندگان است, خدا بندگان و ِعباد عبادت كامل, عبادِت بنابراين,

٤٠ صافات. -٥٢٤ يوسف. -٦

الُمخلَصين٥/ ا5 ِعباَد Tِا باشند خدا الُمـخلَصين٦مطيع ِعباِدنَا ِمن نَُّه ٕاِ ميگويد: انبيا دربارة صافّات سورة در بخصوص قرآن در را جمله اين

١٣٢ صافات. -٧٣٠ دهر. -٨
رابطه چه بودن مُخلَص مسألة با بودن عبد مسألة يعنيچه؟ الُمؤمنين٧ ِعباِدنَا َمن نَُّه ٕاِ جملة يا جمله اين
خالصبشود كه اين جز نميشود اين و مطلقخداوند; مملوك و مطلق مطيع يعني عبد, گفتيم دارد؟
او ارادة از تـخلّف باشد, خدا به نسبت مطلق مطيع شود/ فاني پروردگار ارادة در او ارادة خدا, براي
همين طباطبايي ع"مة را ا٨5 يَشاَء اَن Tِا تَشاُؤوَن ما َو جملة باشد/ نداشته خواستي خودش از نكند,
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حقيقت, در و است ذوبشده تعاليى باري ذات مشيّت در مشيتش كه كسي يعني معنيميكند, طور
قـائل شـخصيّتي خـودش براي خدا قبال در يعني است, همين ميگويند عرفا كه را فنائي مسألة آن
بـيايد پـيش را آنـچه تكوين; عالم در نه و تشريع, عالم در نه ندارد, ارادهاي نيست, چيزي نيست,
مـيرسد دوست از چـه هـر و است خواسـته خدا كه اين براي تلخ! چه باشد شيرين چه ميپذيرد

است: خير
پسـندد هـجران يكـي و وصـل يكــي پســندد درمــان يكــي و درد يكـــي
پســندد جــانان را آنـــچه پســــندم هـجران و وصل و درد و درمان از من

تو ميگويد: گر ا طاعًة>, و <سمعا ميگويد: باشي مريض ايوب مثل عمري بايد ميگويد: او گر ا
مـيگويد: بـاشي, نزديك ميگويد: گر ا طاعًة>, و <سمعا ميگويد: باشي دور خيلي ما از دنيا در بايد
در و حيات; و زندگي زمينة در اين است/ راضي آن از ميخواهد خدا كه را آنچه طاعًة>,او و <سمعا
هر است, خدا سرسپردة است; طور همين هم عبادات و اجتماعي احكام و مقررات و قوانين زمينة
ارادهاش نـدارد; ارادهاي خـود از نميكند, وضع قانون خود از ميداند, قانون را همان بگويد او چه

مُخلَص/ عبد استمعني اين است/// خدا ارادة
بنده به اخ"صرا صفت كه مُخلِص در ميرسد نظر به مُخلَص, هم و داريم مُخلِص هم قرآن, در
خالص را خودش اخ"صبرآيد, صدد در خود او كه ميدهد توفيق را بنده خداوند نسبتميدهد,
خـودش خـداونـد بعد, مرحلة در شد, طور اين گر ا عينيّتبدهد/ آن به و كند عبد را خودش كند,
اما پيشميرود; خالصكند را خودش ميتواند بنده كه آنجا تا ميگيرد, عهده به را او خالصكردن
عهده به را بنده خالصكردن اينك كه است خدا اين و خالصكند را خودش كام� نميتواند انسان,

مُخلَص/ ميشود اينجا ميدهد/ قرار خود پوششوhيت زير را او و ِعـباِدنَاميگيرد ِمـن نَّـُه ٕاِ المـخلَصينانـد عـبادا� انـبيا, و مُـخلَص, آنگاه ميشود مخلِص او� پسعبد,

٢٤ يوسف. سورة -١

تعجب هيچ بنابراين, ميشود; فاني خدا ارادة در ارادهشان خدا بندگان اخ"ص, مقام در الُمخلَصين١/
عنوان به انبيا در اوسربزند, از خارقالعاده امور و بشود خدا ارادة بنده ارادة تكوينيّاتهم در كه نكنيد
صـّحه امـر ايـن روي قرآن و است ما قطعي اعتقادات از اين و كرامت; عنوان به اولياء در و معجزه
عبد دل در استكه خدا ارادة ميشود, خدا ارادة عبد ارادة مقامي چنين در حقيقت, در است/ گذاشته
در همچنين و ميگيرد/ انجام و خارقالعاده, يكامر بر تصميم به ميكند وادار را او و ميكند رسوخ
و است خـدا ارادة او فـتواي ميشود; خدا نظر نظرش, اجتهادش, تشخيصش, عبدي چنين تشريع
اجراي شما بر مردمميگويد: به خدا تصميمبگيرد, او گر ا و ميدهد را خلق مقامرهبري او به خداوند
مـن طرف از كه دارد ص"حيت او است, من تصميم hحا او تصميم چون است واجب او تصميم
كه است مقام اين در و كرده, بيان خداوند كه مقرراتي و قوانين همان محدودة در البته بگيرد/ تصميم
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٥٩ نساء. -١٦٢ يونس. -٢

رسول اطاعِت اTَمِرمنكُم١ َواُولِي ُسوَل الرَّ واَطيُعوا ا5 اَطيُعوا اطاعتخدا: مانند ميشود hزم او اطاعات
اطـاعت امـا است, او احكـام و قوانـين مورد در خدا اطاعت اطاعتخدا, از غير است يكچيزي
در او و مـيدهد او بـه خـدا كـه است رهـبري مقام همان اين است, او خود اوامر مورد در رسول,
واجبميشود, كرد امر را مباحات گر ا ميكند/ نهي و امر الهي, مقررات و خدا اطاعت چهارچوب
مصلحت اصلي, قوانين شرايط براي را محدوديتهايي گر ا و ميشود, حرام كرد راتحريم مباحات گر ا
و اوصيا انبيا, جز نميرسد مقام اين به كسي است, اطاعترهبري اين است/ واجب اطاعتش بداند
فـع� است, گسـترده بسيار قرآن لحاظ از وhيت بحث باشند, شده الُمخلَصين ِعباِدنا ِمن كه اولياءا�

است/ كافي قدر همين

امام زندگي به گذرا نظري
عـبد كـه بكـنيم پـيدا الهـي اولياء چنين براي مصداقي ما زمان در باشد قرار گر ا خدا, به را شما
اخ"قش باشد, عرفانشكامل باشد, خدا ارادهاشارادة باشد, سخنخدا سخنش باشد, خدا مُخلَص
مـقدس پـيشواي ايـن از كـالمتري مرد يك آيا باشد, خدا حكم حكمش و فتوا باشد, الهي اخ"ق
تحت اكنون نفر ميليونها و منصدها عقيدة به كرد/ ارائه و داد نشان را خدا راه او بكنيم؟ ميتوانيمپيدا
و جبههميرفتند به ميديديم ما كه جوانهايي اين از بسياري مُخلَصرسيدهاند, عبد مقام به او يَحَزنُون٢هدايت َوTُهم عَلَيِهم َخوٌف T ا5 اَولياَء ِانَّ Tَا ميديديم, را اللّهي اولياء سيماي آنها قيافة در برميگشتند
و عـناصر چـنين نـميتوانست نـبود اوليـاءا� از خـود امـام گر ا و بود متجلّي آنها عمل و قيافه در

بسازد/ را افرادي
بخش؟ هستي شود كه تواند كي بـخش هســتي از نــايافته ذات

اين است/ بوده اولياءا� خودشاز استكه براين دليل دهد, انجام را بزرگي كار توانستچنين كه او
شما عادتكند, خرق بكارببندد, هم را خدا تكويني ارادة است ممكن خدا ولّي گفتم شما به من كه
باhترينخرق منميگويم كسيديگر, نه و زد حرفي مرحله اين در امام خود نه تعجبنكنيد, خيلي
اص� مشخصاتكه آن استبا اس"مي يكجامعة آوردن بوجود قائليم رسولخدا براي ما كه عادتي
طـور چـه شـد, پـيدا طـور چـه اس"م كه كند توجيه را حادثه اين تاريخي مفّسراِن تفسير نميتواند
رابـايد مـطلب ايـن عين نيست; توجيه قابل واقعا ساخت///؟ امّت و جامعه طور چه پيشرفتكرد,
داشتيم/ زياد بزرگ وّعاظ داشتيم; زياد تقليد مرجع داشتيم; زياد روحاني ما شويم; قائل امام دربارة
شجاعتو رشادتو آن و بود او نََفِس در كه اينتأثيري و بود روحخدا اين در اينروحيهايكه ولي
چون دستكمبگيريم, واقعا را آن كه نبود يكمسألهاي اينها بود, او در عرضميكنم بعدا كه صفاتي
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را ايران تنها نه و كند قيام شاهزده و طاغوتزده ايراِن توانستدر يكفرد طور چه نيست/ توجيه قابل
ميگويم/ جّدي را اين است شاهد خدا را, اس"م عالم بلكه كند متحّول

ديده هم شما و بوديم ديده را قبل دانشجويان ما هستم دانشگاه در كه است سال ٢٧-٢٨ حدود
قابل من براي شده پيدا كه تحّولي بوديد, ديده را پرورش و آموزش وضع و دانشگاهها وضع بوديد,
و داد تغيير پسر و دختر دانشجوي و استاد در را طاغوتي روحيّات اين امام چگونه كه نسيت تفسير
بوجود را متّقي و اكثريتپاك يعني �پاكنسبي� پاك يكاجتماع بكليشستو را منج"بفساد آن
ارادهاش كسي تا است, خودشاعجاز نمونه يك همين نيست/ قبل قياسنسبتبه قابل هيچ كه آورد

دهد/ انجام را كار اين نميتواند نباشد خدا ارادة
درستكنيم را ايران همين hحا ما بگذرايد گفتند يكعّده شود; صادر انق"ب كه گرفت تصميم
شد/ صادر انق"ب و كنيم! صادر را انق"ب بايد خير نه فرمود: امام نيست/ hزم فع� انق"ب صدور
هر غربعالم, و شرق در يا راهپيماييكنند نفر ٢٠٠٠٠٠ لندن در و ٦٠٠٠٠٠ لبنان نيستدر شوخي
ديگران حتّيى كند, تن بر عزا جامه و نمايد تأسف و حزن اظهار رهبر اين رفتن از است مسلماني جا
در و مـيستايد را او است وجـدانـي و انصاف و عقل داراي كس هر تقريبا مسلماننيستند; كه هم
گوش به را رازي چه ميگويد؟ چه اس"م اين تربيتكرده, را فردي چنين كه اس"مي كهببينند صددند
است اينحقيقتي كند؟ ايجاد تحّولي استچنين توانسته او و ساخته چنين را او كه است خوانده او
براي خدا كه صفاتي همة استو ا� اولياء جزء و بود مخلَصخدا بندگان جملة از امام گفت: بايد كه

بود/ امام در يَحَزنُون َوTُهم عَلَيِهم َخوٌف T ا5 اَولياَء ِانَّ Tَا ميگويد: اولياء
حرفت بگويند يا مسخرهكنند, را او يا مخالفتكنند, او با كه پشتميكردند پشتبه دنيا تمام گر ا
بـودند/ طور همين هم انبيا است همين مطلب ميگفت: نميكرد, تأثير او در ذرهاي نيست, درست

نميلرزيد/ دلشان
ضميري و شاد روحي و مطمئن قلبي و آرام دلي <با وصيّتشگفت: در آخر دم در كه ديديد شما
و ميكنم> سفر ابدي جايگاه سوي به و مرخص برادران, و خدمتخواهران از خدا فضل به اميدوار

بود/ هم طور همين

خودم ديدگاه از امام
حالي در آمده مشهد به درسميخواندم عتبات در كه نيم و سال سه پساز شمسي ١٣٢١ سال
از مدّرسينيهستند كه ط"بميشنيديم از كم كم نبود/ بيشتر نفري ٦٠-٧٠ ضعيف حوزه يك كه
عـرفان و فـلسفه در بخصوص كه است مدّرسيني از يكي خميني روحا� آقا حاج ميگفتند: جمله
ط"بمدرسة از يكي و ميآمدند مشهد به ايشان پي در پي سال چند تابستانها اتفاقا دارد/ تخّصص
و علما از عدهاي ميداد تشكيل بازديد و ديد هفتهشتنفري يكجلسة خان� سليمان �مدرسه ما



١٧٥ او امتيازات و امام شخصيّت
خصوصيّات متوجه كم كم من طور/ همين هم بعد سالهاي ايشان; ديدن به ميآمدند بزرگ مدرسين

شدم/ ايشان
عبادتميكردند, و ميشدند جمع گوهرشاد مسجد در شبها مردم و بود تابستان در رمضان ماه
جـزء هـم من بود رسم اين ميگذرانيدند, صحبت با را شب بقية هم بعد ميخواندند, قرآن و نماز
ميديدم بخوانم نماز يا و بروم حرم به كه مسجد به ميآمدم روزه دهان و حالخسته با بودم, همانها
هم را قرآن و مفاتيح است, نماز مشغول و انداخته گوهرشاد وسطمسجد را عبايش امام حضرت كه
حـرم بـه يـا و مـيشدم قـرآن خواندن مشغول بيشتر يا ساعتي نيم ميرفتم گذاشتهاند/ مقابلشان در
رفـقا پـيش مشـغولند, ايشـان مـيديدم مـيگشتم بـر مـيشد تمام كارهايم تمام و ميشدم مشرف
زيارت, مشغول هم باز امام ميديدم ميآمدم كه بعد ميكرديم جلسه بيشتر يا ساعت دو مينشستم

است/ استثنايي فرد يك ايشان شد معلوم بعد بود; تعجبآور برايم واقعا است/ قرآن و دعا
مرتضي ع"مه شهيد استاد مرحوم كه اخ"قي درس همان دارد اخ"قي درس قم در كه ميشنيدم
به كه بعد و بود/ باقي ما روح اثرشدر و ميكرد اشباع را ما يكهفته درستا اين كه مطّهريميگويد:
راتقوا, ايشان درس ساختار ميكردند; بيان قرآن در انبيا زندگي پرتو در را اخ"ق كه شنيدم رفتم قم
قـرآن در انـبيا قـصص شـرح و طـاغوتها بـرابـر در مقاومت رهبري, و زمامداري شجاعت, مبارزه,

ميداد/ تشكيل
بـراي خـصوصي درس يك ايشان كردم پيدا اط"ع قم به رفتم تحصيل براي كه ١٣٢٨ سال در
هم من درسميروند, آن به هم آقايمطهري و آقايمنتظري جمله از ميگويند نفر ده هفتهشت
علمي مسائل كه است اين هدفشان تمام ديگرانند/ از علميغير تفكّرات در اصو� ايشان ديدم رفتم,
كنند/ كتفا ا است استفاده قابل و مفيد آنچه به و بگذارند كنار را زايد بحثهاي و كنند خ"صه و ساده را
كـردن پـياده قـابل اما دهيم قرار بحث مورد ناچاريم را مباحث اين ميفرمودند درسمكّرر طّي در
و رسـم آنـچه مـطابق بايد بازار در كرد, پياده بازار در نميشود ولي ميگوييم مكاسب مث� نيست,
اصولي, و فقهي دقّتهاي اين است, مدرسه مال فقط اينها كرد, عمل و گفت مسأله است آنها عادت
يك hحا شديم فارغ اين از بود/ اصولي بيفايدة يكبحث بحث اين ميفرمود گاهي نيست; عملي

كنيم: شروع را بحثديگر
ولي ندارم چارهاي و مدّرسم من نكنيد, سرگرم عمر آخر تا را خودتان شما كه فرمودند روز يك
ايـن كـه نكـنيد فكـر است, غـريب اسـ"م بـرسيد, اسـ"م داد بـه برويد خوانديد كه را درس شما
اص"ح براي عملي نتيجه اينها از شما گر ا ميشود, شما ابدي باعثخوشبختي اصولي اصط"حات
فايده قبر قيامتو در شاهي يك شما براي است, وبال و وزر اينها وگرنه خوب بسيار گرفتيد جامعه

بحثها/ قبيل اين از و ندارد;
آيتا� مرحوم عاليقدر مرجع و حوزه بزرگ استاد برابر در ايشان از من كه خضوعي و تواضع
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نفر ٢٠٠ به بعدا حوزه داشتاين خودشحوزه ايشان كسينديدم; از آقايبروجرديديدم العظميى
بـزرگ استاد درس در ايشان لحظات, آخرين تا ولي رسيد نفر ١٠٠٠ به كم كم و نفر ٥٠٠ بعدها و
بـروجردي آقـاي كـه بودند معتقد و درسميرفتند به گردانشان شا همراه گاهي و ميشدند حاضر
آمـدند/ قـم بـه ديـر سال سي ايشان ميفرمود گاهي و ندارند ديگران كه دارد علمياي مشخصات
تورم صورت به ما علمي اصط"حات كه ميفرمود هم او داشتند, را نظر همين هم آيتا�بروجردي

است/ فربهي از غير توّرم شده, متوّرم اصول علم است, درآمده
تـعطيل و ميدهد راتشكيل فقه عمدة قسمت كه اصلي بحثهاي از را ما كه است زيادي بحثهاي
و ديـات و قـصاص و قـضاوت بحث از را ما شكيّات و اجمالي علم فروع ميدارد, باز است شده
را بـنبست اين و دهد تغيير را وضع اين كه بود صدد در او است/ داشته باز اينها امثال و حكومت
دقـيقا و كرده استفاده بسيار بزرگ مرد آن از و بودند همينطور دقيقا هم امام ببرد; بين از و بشكند

مينوشتند/ را او حرفهاي
تمام بشود كه طوريبياموزيم را فقه بايد ما كه بود اين ايشان فكر بود/ فكريايشان روِش هم اين
در فـقه از كـتاب هفت شش فقط نكنيم; كتفا ا عبادات به فقط و كنيم پياده جامعه در را فقه مباحث
مـعام"ت, انـواع و اقسـام است: زندگي كتاب فقه, از كتاب چند و شصت حدود اما است; عبادت
نسيان ورطة به و گرديده راكد اينها تمام ديات; و قصاص حكومت, قضاوت, وصيّت, ارث, مسألة
قـول بـه كه هماني فقط شود, طوري اين كه دين يك براي است فاجعه خيلي اين بود/ شده سپرده
ولي است فقه كل در حقيقت خير نه بود/ شده است! حقيقتپيشما و است شريعتقشر صوفيها:
بـه را عـبا روحاني گر ا ميفرمود: مكّرر و كنيم كتفا ا عبادات مباحث به فقط كه است همين قشرش
داده انجام وظيفهاشرا نكند خيال برگردد, و بگويد مسأله تا چند و بخواند نماز برود و سرشبكشد

كند/ پياده جامعه در و بفهمد را فقه همة بايد كه است اين وظيفه است,
است, آيتي امام هم عرفان و فلسفه بُعد در فقه/ بُعد در اين بود, فكر اين در دائما جواني از امام,
فـلسفه درس ايشـان و بود آخر لحظات كه گرفتم تصميم وقتي نكردم, پيدا را درسها آن توفيق من
ايشـان بـه وجـود تـمام بـا بودند خوانده را درسها آن ايشان نزد كه كساني اما بودند, كرده راتعطيل

ميورزيدند/ عشق
واقعبين هم رشته اين در بود, زنده فلسفة نبود, مرده فلسفة بعضيها قول به هم او فلسفة و عرفان
عرفان و فلسفه طريق از حقيقًة ميخواستكه اصولشو و فقه مثل بود, مطلبرسيده عمق به و بود

بود/ شده واصل خودش و شود واصل خدا به انسان
طـي در ميفرمود/ القا درسها خ"ل در كه ميرسيم سياسي مسائل به بگذريم كه مسائل اين از
شايد و درسشميرفتند به بعد به دّوم دورة از كه را ط"بجوان از عدهاي سال پنج بيستو حدود
آشنا سياسي, اس"ِم فكر با را آنان و كرد تربيت ميرسيد, نفر هزار سه دو حدود به جمعا آنان عدة



١٧٧ او امتيازات و امام شخصيّت
همه شدند شهيد يا و هستند عهدهدار را كشور مهم وپستهاي مقامات اكنون كه افرادي همين فرمود,

درسايشاناند/ دستپروردة
مسألة دهيم/ اس"ميتشكيل حكومت داريم وظيفه ما آموختكه آنان به و تربيتكرد را عدهاي
فقيه كه وhيتفقيه, طرفدار بودند علما از عدهاي هم قب� گنجانيد/ آنها فكر در دقيقا را فقيه وhيت
امام دارد//// حق است, جايز ميتواند! كه بود حّد همين در فقط اما بدهد/ حكومتتشكيل ميتواند
است جايز گر ا واجبنباشد; بود جايز گر ا نيستكه آنمسائلي از اينمسئله واجباست: ميفرمود
نامحرم گرچه بگيريدشا ميشود غرق دارد كه استكسي جايز ميگويند شما به وقتي واجباست;
واجب هست كـه جـايز مـيگويند است; مباح فقط است جايز بگويند نميتوانند ديگر آنجا باشد,
كـه است جـايز مـا بـراي گـر ا مـيفرمود ايشان ندارد/ تفكيك وجوبش از اباحهاش و جواز است,
يعنياحياي اس"مي حكومت مسألة كه اين براي پسواجباست; اس"ميتشكيلبدهيم, حكومت
واجب اسـ"م احـياي آيـا اسـ"مي, قانون اس"مي, فقه احياي اس"م, احياي يعني اس"مي, زندگي
حكـومت تشكـيل پس حكـومت, تشكـيل بـه دارد بسـتگي چـون و است, واجب مسلما نيست؟

است/ واجب
بـه قايل ايشان فقط كه نبود اين زمينه اين در ميكرد ممتاز گذشتگان همة از را ايشان كه چيزي
البته بودند, گفته هم ديگران را اين حكومتتشكيلبدهد/ فقيه ميتواند كه بود, عموميّتوhيتفقيه
عقيدهاشاين گر ا يكفقيه ميفرمود ايشان كه بود اين مسأله ولي وهستند; مخالفبودند هم بعضي
خودش بر را امر اين امام است/ پسواجب دخالتكند, سياست و حكومت در است جايز استكه

رفت/ پيش باhخره و كرد قيام و ميدانست واجب ديگران بر و
را مرجـعيّت بايد hحا بودند; كل مرجع ايشان فرمود, رحلت بروجردي آيتا� ١٣٣٩ سال در
يك او مـيكرد؟ چه نقشداشتند, مرجعيّت در هميشه دستهاش و دار و شاه كند؟ تصدي كسي چه
احساسكرده شاه تلگرافميكرد; او به دارد, خطر برايشكمتر مث� كه تشخيصميداد را شخصي
كاشاني آيتا� مرحوم زمان در بخصوصكه يكحركتوجنبشياست; قم علمية حوزة در كه بود
حـمايت حـركت اين از پنهاني هم امام و بود, قم مركزش اس"مي پنهاني حركت اس"م, فدائيان و
حركت يكجنبشو قم, در كه بودند درككرده مقاماتدولتي نيز/ ديگر علماي از بسياري و ميكرد
به قم رااز مرجعيت كه ديد مصلحت شاه بنابراين ميگيرد; اوج دارد اس"م اساس بر سياسي پنهاني
به تلگرافتسليتي لذا برود, آنجا وجوهات سيل و كنند توجه آنجا به مردم همة كه كند نجفمنتقل
محترم حكيم آيةا� مقام سخنرانيشفرمود: در امر ابتداي همان در امام كه زد حكيم آيتا� مرحوم
كـه است حـوزهاي هم نجف خوب بله! نجف نه! قم كه بود اين معنيش شاه تلگراف اين اما است
آنجا در كه آخوندي است; صدام نظر زير هم اكنون و بوده سنّت اهل حكومت چنگال زير هميشه
از ندارد حق ندادند اجازه گر ا اما ميرود; برود, نماز درسو به كه دادند اجازه او به امروز گر ا هست
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چند يكبار آنها و بود دستانگليسيها هم آن از قبل بود, طور همين هم وقت آن برود/ بيرون خانه
گر ا ميگفت شاه بود; مقاصد اين اجراي براي امني مكان آنجا بنابراين, كردند/ بيرون آنجا رااز مرجع
تضمين آنجا ما نه گر ا و بهتر چه نكنند قيام و باشند همراه باما كه كنيم قانع را مراجع اين خود بتوانيم
راه صـدا و سـر نـداريـد حق شما ميگويد: آنها به و ميكند كنترل را آنها عراق دولت هستيم/ شده
قم در بود/ همين معنايش و زد نحف به تلگرافتسليتي شاه لذا است/ ما آن از حكومت بيندازيد,
بر سعي ولي دارند حيات هنوز آنها از بعضي كه كردند پيدا بيشمرجعيّتي و كم و بودند كساني البته
فوت هم آيتا�حكيم حضرت وقتيكه داشتتا ادامه اينجريان نشود/ ناميبرده قم از كه بود اين
يكـي كـه كردند انتخاب مراجع بين از را نفر دو بكند؟ چه hحا ديد شاه دستگاه وقت اين در كرد,
احـمد سيد آيتا� مرحوم شخص, آن و كرد دخالت نبايد سياست در كه بود اين عقيدهاش بكلي
دو اين به شاه ديديم; بعدها كه درآمد صورتي به باhخره قم در هم ديگري و بود تهران در خوانساري
و بيان و علمي سابقة آن با امام درس شدة تربيت ط"ب سيل كه بود موقع اين در زد/ تلگراف نفر
به او معرفي و امام از تبليغ به افتادند راه حقكشيميكنند, حقيقًة دارند ديدند امام فكر دانشو و علم
اين از سخن آنجا در كه وhيتيپيشآمد, و انجمنهايايالتي تصويبنامة قضية كه اين تا اس"مي جامعة
جـمع وhيـتي و ايالتي انجمنهاي نمايندگان كه هم بعد و شركتكنند انتخابات در زنها بايد كه بود
را زمينه دارند بود معلوم باشد, قرآن از نامي كه اين بدون بخورند, قسم مذهبي كتاب به بايد شدند
فراهم باشد همه يا و زردشتها يا و نصارا و يهود يا بهاييها از شايد كه ديگر مذهبي كتاب يك براي
سـاكت زود ديگران تلگرافكرد, هم امام كردند, تلگراف علما همة نبود; قرآن از اسمي و ميكنند
يكـي از يكي كرد, صادر اع"ميه پي در پي هم بعد داد, نشر را تلگرافاتش نشد, ساكت امام شدند,
پرچم اين كه كسي آن اما كردند, و كنند تأييد بايد شده شروع كار كه hحا ديدند هم ديگران داغتر!
در بود كرده تربيت خود كه را خوشفكري كار فدا جوان شاگردان سيل و بود امام گرفت رابدست
را مـردم و شـهرستانها در افتادند راه اينها ميبينيد, خرداد ١٥ عكسهاي در شما كه بودند او اطراف
تبعيد باhخره و رفت دستدر از زمام, و بگيرد را حركت اين جلو كسي نشد ديگر و تحريككردند

پيشآمد/ امام
نـجف بـه را امام گر ا كردند فكر توطئهاي و نقشه يك روي بعد كردند, تبعيد تركيّه به را او اول
ميشود/ محو صحنه از و ندارد رونقي آنجا در درسش و علم و ميگيرد قرار تحتالشعاع بفرستند
را اطـرافش خـوانـده فـلسفه محقق خواندة درس جوان ط"ب عده يك رفت آنجا كه وقتي اتفاقا
تقوايي و ُزهد با و بود كارش در كه انظباطي و بانظم و گرفت قرار درسها رأس در درسش و گرفتند
ميگفت ايشان جهتهواخوري كوفه به تابستان ديگرانميرفتند گرفت; قرار توجه مورد داشت, كه
رنگينتر بدبخت مردم اين خون از خونمان ما مگر باشيم, بايد هم ما هستند گرما در مردم ديگر نه!

ميماند/ همانجا است؟
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عراق دولت به كنيم؟ كار چه حال كه افتاد فكر به دستگاه ماند; نتيجه بي هم نقشه اين سرانجام,
نـميدهند, راهش جـا هيچ و ميكنند دوره را او كه ميكردند فكر آنها كند; بيرون را او كه ميگوييم
ميشود! خوانده او فاتحه و ميبرند بين از را او ممكن شكل هر به آمد وقتي ايرانميآيد, به باhخره
خـود قول به نگذاشتند, برود سوريه به آنجا از كه رفت كويت به باhخره نشد, عملي هم اين ولي
است, شاه تويمشت برويد كه جا هر اس"مي كشورهاي به گفتكه احمد ///> وصيتنامه: در ايشان
تـحت از اق� كه برويم جايي به بايد اهانتميكنند, يا و نميدهند راهتان يا ميكند, نفوذ اعمال او
سرانجام و رفتند و شدند سوار و ميرفت پاريس به هواپيما اولين باhخره باشد///>, بيرون شاه نفوذ

پيشآمد/ ديديم ما كه را سالهاي ده دورة اين و برگشت ايران به و شد انق"بپيروز
موفق خداوند مخلَص بندة و صالح عبد اين مراحل, تمام در كه بود امام سرگذشت اجمال اين

بود/ موفق حقيقًة بود,
شده خالصخدا بندة بود, شده خدا ارادة او ارادة كه بود اين علتش بود, نافذ تصميمش و اراده
رفرانُدم مسألة كه اين تا كرد پيشرفت لحاظ اين از و بود گرديده الُمخلَصين ِعباِدنَا ِمن ِانَُّه مصداق بود,
و منافقين مسألة و درگيريها و پي در پي سياسي تحوhت و شد تصويب اساسي قانون و آمد پيش

كنوني/ زمان به رسيد تا پيشآمد تحميلي جنگ مسألة
خـود واقـعبين نـظر بـا امـام هم را آن كه بود بعد رهبري مسألة ميداد, رنج را امام كه مسألهاي

كرد/ حل
واقعيّتها انسان استكه اين واقعبيني است/ واقعبيني آنها از يكي گفت; خواهيم صفاتامام در ما

كند/ ارزيابي هست كه طور همان را واقعيّتها و نكند تفريط نكند, اغراق نكند, غلّو و ببيند را
اين شما سياسيشد, رهبر تقليد يكمرجع زماني گر ا كه بود رهبريعقيدهاشاين مورد در امام,
مقامي خود يكبراي هر تقليد مراجع منميميرم, فرضكنيد فردا بدهيد, ادامه هميشه نميتوانيد را
نكنند, قبول يا و باشند نداشته را سياسي ص"حيترهبري است ممكن اما دارند, شخصيتي دارند,
بيايندبگويندحسين كه اينميداننيستند مرد كه همه قبولكنند/ هم نبايد نميكنند, قبول بعضي واقعا
بدهيم شهيد و بايستيم و بياييم ميدان به بايد بگويند: هم بعد كارتر/// و استعمار دورهگرد دhل cdefgاردني عـلي به را حرف اين عين نداريم/ ندامت هم ذرهاي و خدايند راه شهيد همه بگوييم صريحا و
كـه هـمين فـرمود بدهيم؟ ادامه را جنگ اين كي تا داريم صفّين در شهيد هزار هفتاد ما كه ميگفتند

بماند/ باقي تا بدهد شهيد راه اين بايد است خدا راه هست
خط اين و هست فقيه كه كسي بگذاريد مرجعيّتنباشيد, به مقيّد شما كه ميفرمود اول از امام,
او دنـيا و كـرده طـي را مراحل همة و است فهميده و ميداند و شناخته و ديده اول از هم را انق"ب
جاهطلب و مالطلب كرده, بجا آبرو رفته جا هر به و كرده سخنراني و رفته ملل سازمان راميشناسد,
مرجعيّت فكر به كار, روي بياوريد را كساني چنين شما ندارد/// هم اhن و نداشته هيچچيز نبوده, هم
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وچند شود اساسيتشكيل قانون ازخبرگاِن گفتبايدمجلسي گرفتو تصميمشرا باhخره نباشيد/
داد/ تشكيل راخود مجلس آن و كند/ حل رسيديم مشكل به و كرديم تجربه كه را مسأله

فقط لهذا نيست, زنده بيشتر دوماه تا كه بود كرده پيشبيني گويا رحلتكرد, امام زمان همين در
گذاشته عمومي آراي به بازنگري آنكه پيشاز ولي مهلتداد, منتخبخود مجلسخبرگان به ماه دو
استو بوده شورايرهبري به نظرشان دقايقآخر تا خبرگان كه ديديم هم بعد رفت; دنيا از امام شود
امـا بـاشد بـيشتر عملشان هم خيلي آنكه فرض به باشد بيشتر عملشان قدري كه ديگري افراد به يا
علمشان hحا نميپذيرد, را آنها امروز دنياي نميشوند/// رهبر كه باشند نداشته را ص"حيّترهبري

بريزيد/ دور را حرفها اين فايدهاشچيست؟/// بود زيادتر سنشان يا و
َعنَجيِش تََخلََّف <مَن فرمود: و كرد قوا كّل مرگشفرمانده هنگام را زيد mnopqُاسامةبن اكرم رسول
صـ"حيّت هم او داشت ص"حيّت پدرش فرمود است! جوان اسامه ميگفتند لَعنَةا�>; فعَلَيِه ُاسامة

است/ اس"م منطق اين است/ ملعون كند تخلّف جيشاسامه كساز هر دارد,
همگان قبول مورد و راگرفتند خود تصميم آنها و شد الهام خبرگان به حقيقًة بود, چه هر hحا
از ميدانستند رهبر را امام كه سنّي چه و شيعه چه مسلمان مردم همان ميبينيم ما وامروز گرفت قرار
را آن و دارنـد ايشـان رهـبري بـه اعـتقاد و بيعتميكنند او مقام قائم با كه ميبينيم نزديك, و دور

ميكنند/ اع"م
دست در اسـ"مي و سـياسي مسائل جنبة از را مسلمانها امور زمام ميخواهد كه كسي بنابراين,

باشد/ رفته را راه اين كه باشد كسي بايد بگيرد,
فقط استولي امام از بحث ما مسألة بزنم, آيةا�خامنهايحرفي حضرت دربارة نميخواهم من

كجا! به تا است كجا از ره تفاوت كهببينيد ميگويم را جمله يك
دو بود, شده رها زندان از تازه و بود آمده مشهد به آيةا�خامنهاي كه انق"ب, پيشاز سالهاي در
مطهري آقاي بزرگوارمان رفيق اين كه كردند نقل داستاني ايشان رفتيم, خدمتشان كه بوديم نفر سه
مـيخواهـم گفت چرا؟ گفتم كنم! ول را تهران و قم به برگردم ميخواهم گفت من به قبل روز چند
از منعرضكردم ببينم!/// را خدا بروم خ"صشوم, دانشگاه و تهران قيل و قال از ببينم! را خدا بروم
خورد/ تكان و رفت فرو فكر در ايشان ديديم; را خدا بردند زندان به و گرفتند را ما كه وقتي همان

بگويد ميخواست ميبيند را خدا خدا, براي ميشود خالص كه پيشميآيد حالتي انسان! براي
جـنگ مـيدان در است, زندانـها داخل خدا نيست, آنها و فلسفه درس و فيضيه مدرسه داخل خدا
بـود خـوانـده هـم امـام بــود, خــوانــده ايشــان را درس ايــن است شــهادت مــيدان در است,

عرضخواهمكرد/ كه
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امام امتيازات

آن بـود, شـده ُمـخلَص عـبد چون يا بود كرده خدا مخلّص عبد را او و داشت امام كه امتيازاتي
را او كه بود همانها و كرد تثبيت را او ص"حيترهبري كه بود همانها و بودند داده او به را امتيازات
هر در كه كردم خ"صه عنوان ١٢ در را آنها من بشماريم; بياييم واقعا امتيازاتچيست؟ آن موفقكرد;

دارد: وجود مطالببسياري يك
اول اسـاسي قـانون مورد در علما از يكي بود: مصّمم و داشت مشخص هدف امام اول,
را اساسي قانون نزن, را حرفها اين گفتم او به ندهم؟ يا بدهم رأي آيا كه كردهام استخاره من ميگفت:
و بكشـيد سر به را عبا نيستيد گر ا و ميدان بياييد كه هستيد ميدان مرد گر ا نميكند, درست استخاره
تشخيص را هدف بايد رهبر تصويبميكنيم! اساسي قانون ما كه داريد كار چه عقبكارتان, َربِِّهبرويد ِمن ٕالَيِه أنِزَل ِبما سوُل الرَّ <آَمَن ندهد: راه خود به ترديد باشد داشته ايمان هدف آن به و باشد داده

٢٨٥ بقره. سورة -١

ِبا5///١>/ آَمَن كٌُل َوالُمؤِمنُوَن
او ميگرفت, نظر در را امكانات واقعبينبود, بود, روشن بود, هدفهشيار به رسيدن راه در امام,
و روشـنفكر كار فدا و جوان نسل يك بايد كرد; قيام نميتوان قبل سال سي حوزة با كه ميدانست
به را نگفتني اسرار آموخت, آنها به را واقعي فقه و نمود آشنا اس"مي مباني با و تربيتكرد را مهّذب
ايـن و كرد را كار اين سال ٢٥-٣٠ حدود طي كرد/ قيام نميتوان نشود كار اين تا گفت/ آنها گوش
ايشان تربيتكرد, را ايشان امام شماميبينيد, كه را رفسنجاني هاشمي آقاي اين نمود; تربيت را نسل
چه كه داده يادشان و دhلتكرده را اينها امام بود/ امام خط در ولي بود كمتر ما از سنّش بود, يكطلبه

كرد/ قيام سرانجام و نمود اطمينان آنها به و آزمايشكرد و راشناسايي آنان بعد و بكنيد بايد
كـردن فـراهـم و واقـعبيني و درست بـينش و هشـياري و مشـخص هدف قدم, اولين بنابراين,
يكخصوصيّاتي من باره همين در كردن/ شروع را مبارزه بعد و كار مقدمات تداركديدن و امكانات

خير؟// يا است شده متوجه هم ديگري آيا كه نميدانم شدم متوجه را
قدرتموجود بايد اول است, هجوم اول كند؟ كار چه بايد كند شروع را مبارزه ميخواهد كه امام
هـميشه شود/ پيدا حكومت براي زمينه بايد درستكنند, را اساسي قانون نميآيند كه اول كوبيد, را
را او بـود شـاه تـا ايران در ميكوبيد, را رأس آن بينالمللي سطح در چه و داخلي سطح در چه امام

بود/ رأس چون شاه, فقط بكوبد, را نخستوزير بيايد كه نميكرد تنزل شاه از و ميكوبيد
شايد حتّي ميكوبد/ را شوروري و آمريكا ميكند شروع را مبارزه بينالمللي سطح در كه هم وقتي
فقطيكقطب ابرقدرتها و فرعند/ اينها كه اين براي نميآورد/ زبان به را فرانسه انگليسو هم يكبار
همان قطببه دو اين به و كرد مطرح را غربي> نه و شرقي <نه مسأله قطبغرباستو يك و شرق
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و شاخ به كه است مبارزه روش اين ميكوبيد, را او و كارتر ميبرد اسم حتي ميكرد, حمله رأسش
داشت كه نيرويي بكوبد را مجلس وكيل آن وزير, آن استاندار, اين ميخواست او گر ا نپردازد; برگ
نـقطه يك در راهـم پـتك و مـيكوبند پي در پي را نقطه يك آهنگران كه طور همان ميشد; تقسيم
بكوبيم را سرش همان بايد را مار شود/ كوبيده بايد است اصلي جاي كه همانجا كه اين براي ميزنند
كـارگر هـم بـدنش بر و نشود له سرش است ممكن پخشكنيد او بدن به را ضربهتان بخواهيد گر ا

استبرايهدفگيريها/ خصوصيات از يكي اين نيست/
درست ارزيابي امام آنها: درست ارزيابي و ايران و جهان سياسي اوضاع از گاهي آ دوم,
فرار ميدان از كنيم حمله صورتصحيح به ما گر ا پوشالياند, قدرتها اين كه ميگفت هميشه داشت,
مـيكند فرار ميدان از او كرديم, شروع را هجوم ما گر ا ميبينيد; شما را شاه همين ميگفت ميكنند,
را او دور كه آنها چهبكنيم, قدرتها اين با كه نگيرد واهمهتان شما س"متدرميبرد, به جانشرا فقط
قطع نزديكاستپولشان كه ديدند وقتي دارند او از مال طمع و پول اميد كه وقتيهستند تا گرفتهاند

طور/ همين هم آمريكا خاليميكند; را ميدان هم او خود خاليميكنند, را او اطراف شود
جهان رهبران باشد, شناخته را مردم و باشد گاه آ جهان اوضاع از بايد رهبر استكه آن مهم مسألة
يك آژانميگفتند پاسبانها به بوديم بچه وقتي ما كه همانطور نگيرد/ را او آنها ت ُابُهَّ باشد, شناخته را
آژان را شوروي و آمريكا دنيا, مردم نوع ميگيرند/ را ما روح اh¢ن كه ميكرديم خيال ميديديم كه آژان
آمريكا از اينها همينطورهستند, هم اس"مي سرانكشورهاي همين دارند/ واهمه اص� ميدانند, دنيا
كه ميفرمودند: آفريقايي كشورهاي از يكي از بازگشت از پس آيتا�خامنهاي حضرت ميترسند/
ايـن دهـم يك مـن گر ا ميكنيد آمريكا به هجوم شما كه اينطور ميگفت: من به آنها سران از يكي

كنيد/ هجوم ميتوانيد كه بدانيد قدر را اين شما نيستم! اينجا فردا بكنم را هجوم
را آنها شرقهستند, و قدرتغرب دو همه رأس در و كشورها سران كه ميدانست امام بنابراين,

داشت/ درست ارزيابي و ميكوبيد
شـرح بـايد دهـم شـرح بخواهـم را اين گر ا نميآورد, يورش بار يك بگام: گام اقدام سوم,
ميشمرد/ مغتنم را فرصتها و موقعميكرد, به اقدام پيشميرفت, بگام گام بدهم/ را انق"ب پيشرفت

نمونه: يك
بـود, آمـده مشهد به آيتا�منتظري فيضيّه, مدرسه به كوماندوها يورش از بعد خرداد, ١٥ در
مدرسه در كه آوردند خبر بوديم, امام خدمت cdefgدر صادق حضرت وفات روز ما كه گفتند ايشان
زدند را طلبهها و كرده زخمي را مردم و كردهآند هجوم كوماندوها بود پا بر مجلسعزاداري كه فيضيّه
كاري فرمودند: امام يكمرتبه همكشتند! را عدهاي و پرتكردند باhيپشتبام از را آنها از عدهاي و
و داد اع"ميه امام, كند/ دفاع خودش از نميتواند كارش اين برابر در ديگر كرد, بكند نبايد شاه كه را
دفاع خودشان از چهخواستند هر كه نمود استفاده اينجريان از چنان و بزرگكرد را اينمسأله چنان
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نهايت ماجرا آن از امام نشد/ سرپوشبگذارند, آن بر درستكردهاند برايخود كه را ننگي اين و كنند
پي چنان ضربهها گاهي ميزد, را ضربه بجا و درست همچنين ديگر فرصتهاي در و كرد/ را استفاده
مقابل نميدانستدر دنيا انق"ب اول همان در بود! گيجشده دنيا بودند, شده بكليگيج كه بود پي در

ميشمرد/ مغتنم را فرصتها و بود موقعشناس سخت امام بكند! كار چه پياپي اينضربههاي
تشخيصميداد گر ا ديگر; چيز هيچ م"حظة بدون الهي تكليف به عمل تقوا: رعايت چهارم,
و ومسخرهميترسيد جنجال و جار از نه و گوشميداد حرفكسي به نه تكليفالهياستديگر كه
در يـا و انـق"ب اوايل در بدحجابي يا و بيحجابي با مبارزة مسألة در ديديم; را اين نمونة بارها ما
راتكان انق"بي روشنفكر افراد از برخي هم ايران داخل در فتوايشحتّي و قيام رشدي, سلمان مورد
و كهنهپرستي رابه ما دنيا نيست, خوب ما براي اين ميگفتند: و كنند تحّمل نميتوانستند و بود داده
حمايت هم خدا و كرد اقدام بود تكليفراتشخيصداده چون امام ولي رميميكند/ جاه"نه تعّصب
به انگلستان سالة دويست استعمار مركز در را نفري ٢٠٠٠٠٠ جمعيت فتوا همين با ديديم و فرمود
ميگويند ميآيند كه بود خورده بر غيرتشان رگ به كه سنّي هم و بودند شيعه هم اينها انداخت/ راه
امـام بود/ فرصت اغتنام بارز نمونههاي از يكي خود هم همين است; بوده چنان و چنين ما پيغمبر
قـرار او سـر پشت در مسـلمين تـمام بـزند را ضربه خود تاريخي فتواي با اينجا در گر ا كه دانست
را درسها اين نفهميدند/// واقعا نفهميد, مشترك بازار نفهميد, دنيا را مطلب همين گرفتند! و ميگيرند

بود/ داده تشخيص را تكليف چون كرد عمل و بود خوانده امام ولي بودند نخوانده
در لبـاسش, در گـفتارش, در رفتارش, در اس;مي: سنن و اخ;ق و آداب رعايت پنجم,
كه ميشد حرم وارد شب هر ١٠ ساعت نجفشبها در حركتميكرد; مؤّدب و پاكيزه زندگيش,///
احتراماتش, و بازديدها و ديد ديگران رفتارشبا ميكردند/ تنظيم او ورود با را ساعتها مردم از بعضي
فكر نميگفت, وليچيزي داشت دل خون روحانيان از بعضي دست اطلساز اقيانوس قدر به امام
خودشبه با را دلها خون اين ميگردد/ روحانيّتبر از نظرشان مردم خراببشوند آنها گر ا كه ميكرد
از طـور چه كه دارم داستانها من ميكرد/ رعايت خيلي را اس"مي سنن و اخ"ق نگفت! و برد گور
اين عقيدهاش كرده, اشتباه اين ميگفت ميكرد, حمايت ميكردند اشتباه ولي بودند پاك كه افرادي

است/ كرده اشتباه افتاده كج hحا ندارد, سوء نظر است, خوبي آدم است,
نهايِت بود: متقابل اعتماد اين و مردم به هم و داشت اعتماد يارانش به هم امام ششم,
متقابل اعتماد اين كم كم بعد داشتند, او به هم آنها و داشت بود تربيتكرده كه كساني آن به را اعتماد
دل همان اعتماد, آن منشأ و داد قرار صفواحد يك در را اس"مي امّت و ايران مردم كرد, پيدا توسعه
متقابل اعتماد به كم كم اعتماد اين و ميآورد اعتماد اينصفا داشتو صفا بود/ او نفسقدسي و پاك

ميشود/ تبديل
رهـبر نميتوانـد كسي هر رهبري: براي Hزم ص;بت و شجاعت و روحي قدرت هفتم,
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عرضكنم: را جرياني من شود;
حـوزة مـؤسس يزدي, حايري عبدالكريم شيخ حاج آيةا� مرحوم كه ميكرد نقل شخصي
آن بود فيضيّه مدرسة باhي طبقة ساختن مشغول بود, بزرگ مجتهدين از يكي كه قم علميّة
از يكـي بـود! آورده وجـود بـه اسـ"م بـراي رضـاخان كه گرفتاريهايي و مرارت چه با هم

گفت: آنجا در بود مبارز علماي جزء گردانشكه شا
است ايـوان نقش فكر در خواجه است ويـران بست پـاي از خــانه

يـزدي من اما است, تو با حق گفت و كرد نگاهي شنيد, عبدالكريم شيخ حاج را سخن اين
مـرد اين و كن قيام بگويي ميخواهي بگويي; ميخواهي چه ميدانيم يعني ترسو! و هستم
رشتة بگذار را ما ميگفت: خميني امام پاسخ در كه است معروف كن! بيرون ايران از را قلدر

بكن/ ميخواهي كاري هر دادند تو بدوش را َعلَم وقتي بريسيم/ را يَـجَعُلخودمان َحـيُث اَعلَُم <ا5ُ mnopqباشد اكرم رسول نميتوانست كس هيچ كند, قيام نميتواند كسي هر

١٢٤ انعام. -١٦٢ يونس. سورة -٢

نميدهند/ كسي هر به را رسالت اين ِرسالَتَُه١>,
بود, گريها افشا شجاعتهايشهمين جملة از و داشت, را قاطعيّت و ص"بت شجاعتو اين امام,
ميگفتاشتباه علنا است, ميفهميداشتباه و بود رفته كه را راهي گر ا كه بود شجاعتهايشاين جملة از
داريم اعتمادمان اين از هست كه هنوز و كرديم اعتماد كساني به انق"ب آغاز در ما فرمود علنا كردم,

ميخوريم/ ضربه
كـردم, اعـتماد آنهـا بـه مـن و شـدند نـزديك مـن به كساني كه است فرموده وصيّتنامهاش در

كرديم/ اشتباه نداريم, خبر هم باطنها از نيستيم, معصوم كه ما گفتهام, هم حرفي دربارهشان
شـجاعت هـمين است/// گـفته چه ف"ن دربارة كه ملتبكشند رخ به را ضعفها نقطه آنها hحا
امـام كـه را راهـي يَـحَزنُون٢>/ َوTُهـم عَلَيِهم Tَخوٌف ا5ِ اَولياَء ِانَّ Tَا> ميگويد اولياء دربارة قرآن است/
كَـالَجبَِل لُمـؤمُِن <َا كامل مصداق حقيقت در و نميلرزانيد را او هرگز سهمگين بادهاي تند ميرفت
خبر او به و كردند شهيد را پسرش كه هنگامي كه بود شجاع قدر آن بود; الَعواِصف> كُُه hتُحرِّ الّراِسخ
همراه را اينمصيبتها ميدارد بر گام آن در و كرده شروع كه را راهي بود كرده فكر نكرد! گريه دادند
شـجاعتش نـميكرد, پـيدا ندامت باشد, كرده عمل خود الهي وظيفة به تا استقامتكند بايد و دارد

بود/ يَحَزنُون> َوTُهم عَلَيِهم Tَخوٌف ا5ِ اَولياَء ِانَّ Tَا> كامل مصداق
اخـ;قي و فـلسفي و اعتقادي و فقهي مباني و اصول به تمام بصيرت و علم هشتم,
ميگويمبيشتر كه اين ـ ديگران از بيشتر ـ بود پيشرفته آخر تا فقه در بود, رفته را راهها همة اس;م:
خـير, بـدانـد; بـيشتر او مـيدانـند ديگران كه را اصط"حاتي آن كه است معني اين به نه ديگران, از
لبـاسهاي از را فـقه بـايد كـه ميكرد فكر او بود, كرده درك بهتر را مشك"ت داشت, بصيرتبيشتر
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شـما كـرد! احـيا را شـده فـرامـوش مباحث باشد, عمل قابل تا آورد در كردهاند تنش به كه اضافي
هم منكر از نهي و معروف به امر بحث ندارد, كه جهاد بحث كنيد, نگاه را اخير صدساِل رسالههاي
امام كرد مطرح عمليّه رسالة در را منكر از نهي معروفو به بحثامر ما زمان در كه اولينكسي ندارد;
مـث� كـرده, مـطرح نـداشت سـابقه اصـ� كـه را مسـايلي و فـروع بـبينيد, را الوسيله> <تحرير بود/
كـنند, اعتنايي بي آنها به بايد هم مردم است! حرام حقوقشان ميكنند كار اوقاف در كه آخوندهايي
ديگران هم بعد البته بحثها; قبيل اين از و شوم; مقاصد اجراي براي بودند كرده استخدام را آنها چون

كردند/ پيروي
بـه امـر ميگفتند كه ميآمد در رسالهاي فردا ميكرد رها را امور اين امام گر ا كه است اين مسأله

ندارد/ فقه به ربطي بگذاريد, استكنار اخ"قي يكموضوع معروف
امـا نكرد گر ا و ميكرد مطرح عمليّه رسالة در راهم جهاد مسألة ميداشت ادامه امام زندگي گر ا

داد/ نشان را جهاد راه عم�
كـه تنگنظريهايي اين مسلمين: جامعة وحدت و اس;مي وحدت به دادن اهميت نهم,
آنها بر و كرد زندگي مردم همان cdefgبا علي نميشود! كه آشداغتر از كاسه نداشت; او دارند اغلب
بـه كه است معلوم حالشان شرح cdefgاز علي نزديكان حتي بودند, سنّي اكثرا آنها cdefgحكومتميكرد, علي مردم همين با كند, انتقاد خلفا از آنان نزد نميتوانست كسي و بودند خوشبين قبل خلفاي
مـعاويه او دشـمن بـا ركـابش در مـردم هـمين و قدرتجـنگيد نهايت در دشمنانش با كرد, مدارا
ركن يك است, اصل يك وحدت, ميفرمود: و كرد راحفظ اس"مي وحدت بنابراين, ميجنگيدند!
كِلَمتَيِن عليى اhِس"ُم <بُنَِي ميگفت: كه مبارز روشنفكر عالم آن الغطا كاشف مرحوم قول به و است,
يك هم كلمه توحيد اس"م, در است, يكاصل توحيد كه طور همان الَكِلمة>/ َوتَوحيِد التَوحيِد َكِلمِة

است/ اصل
نبايد اخت"فاتمذهبي باشند, داشته يكرهبر و باشند ُامَّت يك يكدستباشند, بايد مسلمانان
زور به آن از را او نميتوانيم ما كه دارد يكمذهبي او باشد, بگذاريد بگسلد/ هم از را آنها وحدت
مسـلمان او است مـذهب آن داراي كـه كـنون ا ولي بكـنيد مـوعظه بكـنيد, استدhل البته برگردانيم,
اين كردند, اعتماد هم آنها واقعا كرد; اعتماد او به و پذيرفت را او يكمسلمان عنوان به بايد ميباشد,
نـيستند, شـيعه كـه هـمه راهپيماييميكنند خارج در كه نفر يكميليون يا نفر هزار دويستسيصد
از ايـن داشت; را نـظر هـمين هـم او خـود است, اسـ"م رهـبر امـام كـه شـده باورشان مسلمانند,
او داشت, انـق"ب ديگـر جـناحهاي در و ايـران داخـل در را واقـعبيني ايـن و بود او خصوصيات
بيايد; يكرنگبيرون ميرزند آن در چه هر كه رنگرزي يكُخم مثل را همه نميشود ميدانستكه
گروههايمختلفاز نتيجه در سليقهشانمختلفاستو و انديشه افراد, نمود فكر هم نواختو يك
اخت"فنكنيد, اوليه اصول در شما كه كرد: توصيه آنها به و پذيرفت بايد را اينها همة درميآيند, كار
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هـم بـا جزئيبنشينيد مسائل در نكنيد; بودن انق"بي ضّد به رارمي يكديگر نزنيد, لطمه يكديگر به
بزند دامن را گرايي باشدطوريجريان كسيخواسته گر ا شود/ حفظ اصول كه حدي تا اما بحثكنيد
جـناحهاي هـمكاري نـوع ايـن مـحدودة برادري, منشور نيست/ جايز ديگر برود بين از اصول كه

داد/ خواهيم ادامه را راه همين هم ما انشاءا� و ميكند بيان را مختلف
اصول سر بر استقامت و قدرتها برابر در ناپذيري آشتي و سرسختي و قاطعيّت دهم,
قـرآن كـه است امـري هـمان اين كرد, فدا را اصول نبايد ميگفت او بود/ آشتيناپذير امام انق;ب:
است ما اقتصادي استق"ل و سياسي استق"ل آنها از يكي است/ فرموده بيان مكررا پيغمبر به نسبت
به برود; بين از مذهبي و فرهنگي استق"ل و اقتصادي و سياسي استق"ل اين نبايد قيمتي هيچ به كه
خـيلي جزئيات, در امام حال عين در اغماضنيست! قابل نيست, معامله قابل امر اين قيمتي! هيچ
همين به نيست امكانات وقتي كه بود آمده قضاوت امر به راجع همينوصيتنامه در اغماضميكرد/
حـقوقدان و مـؤمن قـضات سـلسله يك بـزودي انشــاءا� مــيكنيم, كــتفا ا هست كــه مــقداري

تربيتميكنيم///
فقط نميگوييد؟ چرا ميشود انجام كه كارهايصحيحي كرده, چنان چرا وزير آن كه نگيريد ايراد
جـزئيات و فـروغ در گـاهي و مـيسنجيد را واقـعيات او انگشتميگذاريد؟ را نقص جاي همان
نقصجزئي يكچنين براي ميفرمود اما نيست, درست كار كه ميكرد قبول البته ميكرد/ اغماض

كرد: فدا را انق"ب نبايد
را كار برود بين از انق"ب اين گر ا ميكنيد فكر شما ميكنيد! حمله انق"ب اين به كه آقاياني اي
آن كه ميآورد كار سر بر را حكومتي و ميكند كودتا غربي يا شرقي قطب خير, ميدهند؟ شما دست
بـاشيد! نـميگذارنـد اص� روز آن ميشود برده شما اسم اكنون گر ا نميشناسند! را شما ديگر روز
آبياري را آن شهدا خون كه را انق"ب اين قدر است طور اين كه hحا پس حرفبزنيد! نميگذارند
بگـوييد, /// نزنيد, نق قدر اين نكنيد, عيبجويي قدر اين نكنيد, ناراحتي اظهار قدر اين بدانيد/ كرده
انق"ب بايد كه پافشارينكنيد نميشود گر ا اما /// راهنماييصحيحبكنيد, تذكربدهيد, توصيهبكنيد,
ايـن mnopqهم اكرم رسول خود است/ شده مصادره مالش جهت بي شخص ف"ن چون برود بين از
ميكرد استغفار بود, كشته را كساني لشكر, فرماندة جهت, بدون كه جنگها از بعضي در زيرا بود طور
دارم; شاهد خيلي من باشد/ بايد و ميآيد كار او از ميفرمود: و نميكرد عزل را او ولي ميداد ديه و
مـعامله آن سـر بر و چسبيد بايد را اصول نميشود/ اين جز و است مملكت ادارة روش همان ا5ُاين يُكَلُِّف T>نيست چارهاي نشد گر ا اما كرد, عمل بايد است ممكن كه جايي تا را وليجزئيات نكرد

٢٨٦ بقره. ِاTُوسَعها١>/١- نَفسا
مسكوني خانة همان جز امام امروزميگفتند ماديّات: به و دنيا به ع;قة عدم زهدو يازدهم,
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بود/ اجارهاي هم جماران خانة ساداتبدهيد/ سهم را استفرشها فرموده و ندارد هيچچيز ديگر قم
روحانيّت كه داشت اصرار نميپذيرفت, را دنيا برق و زرق اما بود; لباس خوش و منظم خيلي امام,
اساسش انبيا كه سادگي همين بايد و بخرند خودشان به را برق و زرق نبايد بيايد گيرشان پول هم گر ا
جـنگها در كـه را زرهـي آن رفت, دنـيا از وقـتي اسـ"م پـيغمبر مـيگويند حفظكنند! گذاشتهاند را
cdefgهم علي كرد, زندگي چنين امام بود! يهودي نفر يك گرو در گندم صاع چند برابر در ميپوشيد

بود/ طور همين
و كـند درست قـصر بـخواهـد اسـ"مي رهـبر گر ا است, اس"م شرايطرهبري جزء روش, اين
زندگيمسيح به شباهتي هيچ پاپ زندگي اكنون پاپ; ميشود كه باشد داشته برو و بيا و تشكي"ت
عدهايحواريمثلخودش; با ده آن ميرفتبه ده اين از زندگينداشت, نداشت, خانه ندارد,مسيح

ديدم/// را واتيكان رفتم من درستكردهاند/ دستگاهي چه اينها ببيند hحا
ائـمة و رهـبران از خداوند فرمود: داريد؟ شما كه است زندگياي چه اين cdefgميگفتند: علي به

كنند/ اداره را مملكتشان بتوانند تا زندگيكنند افراد مثلپستترين بايد كه گرفته تعهد مسلمين
است/ شرايطرهبري جزء اين و زندگيشنباشد در تشريفات, كه بود مقيّد امام لذا

و سخنرانيهايش, و پيامها در بيانش, در او: از استعانت و خدا به اعتماد و توكّل دوازدهم,
دعا, مفاتيح, شب, نماز نميكرد/ ترك مرگ دم تا را عباداتمستحبّي امام شب, نيمههاي عباداِت در
گرصد ا بود; عاشقخدا حقيقتيكمرد در او ميكرد/ توصيه همه به و نكرد ترك را روضه زيارتو
از بود, بزرگ عارفي نميشد; عبادتسير از بود فارغ گرفتاريها از و ميداد عمر او به خدا ديگر سال
كه هم را مقداري آن داد, انجام شايستگي كمال در رفتوظيفهاشرا دنيا از وقتي تا و بود الىهي َوالَفتحاولياء نَصُرا5ِ جاَء <ِاذا فرمود پيغمبر به متعال خداي كه همانطور كرد; استغفار خدا از بود نيافته توفيق

نصر -١

هم او پايانرسيد; به كار تَّوابا١> كَاَن ِانَُّه َواستَغفِرُه َربِّك ِبَحمِد َفَسبِّح اَفواجا ا5ِ ديِن ِفي يَْدخُلُوَن النّاَس َوَرَأيَت
همينجهت از و استببخشند/ تقصيريشده يا و قصور گر ا خواستكه عذر مردم از و كرد استغفار
حافظ: گفتة به و ميرود دنيا از رحمتخداوند به اميدوار و مطمئن نفسي و آرام روحي با كه است
كـــنم او تســــليم و بــــبينم رخش روزي دوست سپرده حافظ به كه عاريت جان اين

اقمت قد أنّك أشهد ولرسوله � المطيُع الصالُح العبُد ايّها عليك <الّس"م بگوييم كه دارد جا hحا

حـتّيى جـهاده حق ا� في جاهدت و المنكر عن نهيت و بالمعروف أمرت و كاة الّز آتيت و الّص"ة
اتيكاليقين>/

بدار/ پايدار او به نسبت را ما تعّهد گردان, شاد ما از را او روح بدار, استوار امام راه در را ما خدايا;
بركاته/ و رحمةا� و عليكم والس"م
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آمريكائي اس�م mnopqو محّمدي ناب اس�م

بـنيانگذار و انـق"ب رهبر خميني, امام حضرت رحلت سالگرد با همزمان مشكوة, بهار شماره
از يكي به را همينمناسبتسرمقاله به مييابد/ انتشار عليه تعالي رضوانا� ايران, اس"مي جمهوري
آمـريكايي� اسـ"م mnopqو مـحمدي نـاِب �اسـ"م بزرگوار آن جاويِد حكمتهاي و ابتكاري سخنان

اختصاصميدهيم/
اين به اعتراف با و كنيم مقايسه هم رابا بينظير و عظيم اينشخصيِت گوِن گونا ابعاِد بخواهيم گر ا
بايد شما نظر به دهيم, بحثقرار مورد را آن و برگزينيم را مهمتر ميان آن از است مهم ابعاد آن همة كه

انگشتبگذاريم؟ امام امتيازات و ابعاد از يك كدام روي
را اس"مي متنّوع و مختلف دانشهاي و علوم امام, كه اين چه دارد; اهميّت بسيار امام, علمي بُعد
تحقيق و اجتهاد درجة به گون گونا رشتههاي آن در و گردآورده خود در تمام درايِت و عمق با توأم
ميافتد اتفاق ندرت به امر اين و است, بوده صاحبنظر و علم> در <راسخ قرآن اصط"ح به و رسيده
سلوك, و سير و اخ"ق عرفان, و فلسفه دارد: سابقه اس"م, دانشمندان و علما از معدودي آحاد در و
حق به و بود دارا عالي سطح در را همه اين قلم, و خطابه ادب, و شعر وتفسير, حديث اصول, و فقه

است/ صادق او بر المنقول> و المعقول <جامع اصط"ح
و اخـ"قي كـماhِت ديگـر و وارسـتگي و تقوا شجاعت, و دhوري اجتماعي, و سياسي بينِش

بود/ بينظير گستردگي و جامعيّت اين با شايد و كمنظير امام, معنوِي
او راسخ عزم و hهّمتوا و اقدام و قيام ابرقدرتها, و طاغوتها برابر در امام, قاطعيّت و سرسختي
صد اساسي قانوِن اجراي و تدوين در و اس"مي عدل نظام تأسيس و طاغوتي رژيم انداختن بر در
امام فرِد به خصوصياتمنحصر از ديگر يكي غربي, و شرقي نظامهاي از تأثّر بدون و اس"مي درصد

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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ندارد/ نظير و همتا مسّلما و است

طهارت عصمتو خانداِن نهايتبه بي ع"قة و يكيعشق متضاد, ظاهر گرايشبه دو ميان جمِع
و تأكيد طرفديگر, از است/ رفته پاك خانداِن آن بر كه ستمهايي از عميق تأّسف و اندوه و حزن و
هر از عظمتمسلمين, و مجد عّزتو و اس"م جهان وحدِت به حصر و عنايتبيحّد و بليغ اصرار
خود نوع در كه است امام شخصيِّت ماننِد بي ابعاِد از يكي منطقه, و كشور هر از و مسلك و مذهب

است/ تصّور حيطة از بيرون و شگفتانگيز
تـعّهد و تـعبّد با توأم فقهي, فتاوي و نظرات در صدر وسعت و علمي گستردة و وسيع ديدگاه
ميان جمع استو امور نوادر از يكيديگر خود, رايج, سنن آدابو و اذكار و ادعيه و رسوم, به شديد

ميافتد/ اتفاق ندرت به دو اين
يـاري امـام بـهتر شـناخِت به را ما خصلتها, و مزايا اين از يك هر دربارة تحقيق و بحث باري,

است/ مهم و مفيد خود جاي به كدام هر و ميدهد
در اينها همة از آنچه مزايا, و مكارم اين همة عظمت به اعتراف ضمن اينحقير, قاصر نظر به اما
وي كامل وقوف و اس"م, از امام درست شناخت و معرفت همانا است, سنگينتر ترازويسنجش,
اس"م از را آن مرز و راستين اس"م او است/ اس"م از مسلمانان انحراف اصلي خط و اساسي نقطة بر
نقش جانبعظيمترين اين عقيدة به و بيانميكرد, را آن خوب خيلي و بود خوبشناخته انحرافي,

است/ همين زندگي در امام
طـي حداقل كرد اّدعا بتوان شايد و است آورده قلم به و زبان به بارها و بارها را نكته اين امام,
يا و خطابه و منبر جلساتدرس, در را فرصتي هيچ و نبوده غافل آن از آني خود زندگِي سال پنجاه
توضيح و خويشانشبرايتبيين و دوستان و شاگردان با عادي برخوردهاي در و خود نوشتههاي در

است/ نداده دست از نكته, اين
است, خورده گره جانش با كه را الهي آرمان و مقدس انديشة اين امام, بگويم: ميخواهم حال,

آمريكايي>/ اس"م mnopqو نابمحمدي <اس"م است: كرده خ"صه كلمه دو در
و نداد انجام عملي نگفتو سخني هرگز امام سپريشد, نكته همين بيان راِه در امام, عمر سراسر
اس"م نوراني چهرة قرنها كه حجابهايي دريدِن و راستين اس"م شناخِت راه در نداشتجز بر قدمي

است/ پوشانيده را
بودهاند آن افشاي پي در اس"م, عالم رهبراِن و مُصلحان اخير قرِن در كه است رازي همان اين و
كدام هيچ ظاهرا اما بازشناسند, تحريفشده اس"م از را واقعي اس"ِم زبانيخواستهاند به كدام هر و
اين در بينظير مرد اين كه بود خدا مشيّت و خواست اين و است نگرديده نصيبشان چنداني توفيق

شود/ موفق كار
و راه همين از است/ او كار بزرگترين هم امر همين و داشته توجه امر اين به چيز هر بيشاز امام,
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و مـيكردند سـتيزه و مخالفت او با وي دشمناِن ديگر, انگيزة هر از بيش نيز انگيزه همين خاطر به
همرنگجماعتميشد, و چشمپوشيميكرد, انحرافها و خطاها از اس"م تبييِن در امام, گر ا ميكنند/
در او با روحاني, و سياسي گون گونا قيافههاي در خودي عناصِر و غرب و شرق اهريمنِي نيروهاي
او كـه مـحمدي> نـاِب <اسـ"ِم از آنـان نميآوردند; شمار به خطري خود براي را او و نميافتادند,

بودميترسيدند!/// پرچمدارش
اس"مميترسند, از ما دشمنان و دنيا ابرقدرتهاي ميفرمود: كه شنيديم امام از بارها را جمله اين
قبيلسخنان/// اين از و اس"مميترسند/ از نميترسند, ما از دشمنند/ اس"م با دشمننيستند, ما با آنها
بـه را آمـريكايي اس"م پيرواِن و الس"طين وّعاظ طاغوتها, ابرقدرتها, منافع راستين اس"م بلي;
جـان و جوهر كه برسيم نتيجه اين به بايد سخنان, اين از بترسند!/// آن از بايد پس مياندازد! خطر
استمرار و تداوم است, آمريكايي اس"م از ,mnopq نابمحمدي اس"ِم شناخِت همين اس"مي, انق"ب
كـه بـرسد روزي نكـرده خـداي گر ا و بماند باقي شناخت, اين كه دارد اين به بستگي هم, انق"ب
انق"بي اس"م منحرفشود, فرموده, ترسيم امام كه خطّي از و دهد مفهوم تغيير يا چهره انق"بتغيير
شعار فقط اس"مي انق"ِب از و گردد, بر آن شبيه بهچيزي يا و انق"ب, پيشاز حالتگذشتة به امام,
فاتحة بايد و انق"باست; ختِم و مرگ روِز روز, همان هيچ, ديگر و ماند جاي به رسمي و عنوان و

كرد/ برگزار را مجلسترحيمش و خواند را انق"ب
با آن مرز بياِن و انق"بي اس"م آموزِش آموزشها, ضروريترين اس"مي, جمهوري در بنابراين,
آن از غفلت يا و لغزش آفتنيز, خطرناكترين و خطر باريكترين كه اين كما است/ آمريكايي اس"م
شعائر و حفظمظاهر با قرنها ندانسته و ناخواسته طور به مسلمانان كه گذشته مانند گر ا يعني است;
دست رااز خود خاصيت اس"م خاطر, همين به و بودند گرفته فاصله آن, جوهر و روح از اس"مي,
غفلت خاطر به كه روزيبرسد گر ا نكرده خداي نميكردند, احساسخطر آن از دشمنان و بود, داده
انق"ب از قبل حالت به تدريجا مسلمانان جنبي, و فرعي مسائل به شدن سرگرم و انق"ب اصول از
شـناخت شـد� گفته كه �همانطور مهمتر همه از كه را انق"ب ارزش با دستآوردهاي و برگردند,
پـايان بـه اسـ"مي انـق"ب عـمر ديگـر بـدهند; دست از است, آمـريكايي اس"م از راستين اس"م

است/ رسيده
و است, كـرده پـيشبيني را آن خـود, بـه نسبت اس"م, خود اول از كه است خطري همان اين

رسُمُه>/ hٕا القرآِن مَِن وhى ِاسُمُه hِا اhِس"ِم مَِن يَبقيى h> كه: ميآيد روزي فرمودهاند:
فرموده گوشزد را آن بارها قرآن و است/ ميكرده تهديد را اديان ساير و اس"م همواره خطر اين
جملهميگويد: از القابميشوند/ و عناوين وسرگرِم غرور و َامانّي دستخوش اديان پيرواِن َأسلََماستكه َمن بَليى َصِدِقيَن كُنتُْم ِاْن بُرهىنَكُم َهاتُوا ُقل َأَماِنيُُّهم تِلَك َأونََصَريى ُهوًد َن كَاَ َمن Tِٕا الَجنََّة يَدُخَل لَن َقالُوا َو
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١١٢ و ١١١ بقره. -١

يَحَزنُوَن١ ُهْم Tَو عَلَيِهم َخوٌف Tَو ِعنَدَربِِّه َأجُرُه فَلَُه ُمحِسٌن ُهَو َو َوجَهُه5ِ
باشد, داشته نصراني يا يهودي لقب و عنوان كس هر كه شدند پندار اين گرفتار نصاري و يهود
عناوين, اين كه است آن حق و بيشنيست خامي آرزوي خود اين ديگران; نه و است بهشت اهل
بهشتبرين به سببرسيدن نجاتو ماية آنچه نميشود/ نجاتكسي باعِث و نميكند دوا را دردي
و اجر و منزلت و مقام خدا نزد كسي چنين تنها و است خلق به احسان و حق به تسليم همانا است,

نيست/ او بر حزني و خوف سراي, دو در و دارد مزد
تسليم دلشان كه ميبرند, بهره اس"مي انق"ب معنوي و ماّدي مزاياي از كسي تنها ميگويم �Tمن مشـموِل صورت اين در تنها كه دهند ادامه آخر تا را انق"ب خّط و باشد آن به متعّهد و انق"ب

بود/ خواهند يَحَزنُون� ُهم T َو عَليهم َخوٌف
جاِن و جوهر از و شويم انق"بي عناوين سرگرم ما نكند است; انق"باس"ميچنين مسألة باري;

بيفتيم/// دور انق"ب
و بازشناسيم هم از را آمريكايي اس"م mnopqو نابمحمدي اس"م كه است ضروري ما پسبراي
نكـته يك تـذكّر بـحث, آغـاِز از پـيش اما هستيم/ آن بيان صدد در ما اينك و بكوشيم آن تبيين در

است: ضروري
شـده پيدا تازه كه نيست چيزي آن محتواي اما است جديد آمريكايي> <اس"ِم اصط"ح چه گر ا
خليفه اس"م استكه حقيقتآن آمريكايي>/ <اس"م اسم به نه منتها داشته, وجود قديم از بلكه باشد,
در هـمةايـنها پسـند, السـ"طين وّعـاظ سرمايهدارپسند, طاغوتپسند, خانپسند, شاهپسند, پسند,

است!/// آمريكايي اس"ِم محتوا;
اسـ"م بگـوييم بـود بـهتر انگليس مستعمرات قلمرو در اين, از پيش سال چهل - سي تا شايد
فـرانسـوي, اسـ"م بگـوييم آنـها غير و هلند يا و ايتاليا يا فرانسه مستعمرات قلمرو در و انگليسي;
ديـِن عـليى <الّنـاُس هكـذا و شاهي ناصرالدين اس"م شاه, ناصرالدين عصر در و هلندي/ ايتاليايي,
گـونهاي به كدام هر و ميساختند/ خودشان رنگ به را مردم داخلي, و خارجي حكمراناِن مُلُوكهم>/
كه تربيتميكردند را نسلي كدام هر ميدادند; تحويلمردم بيخطر و بيرمق و بيجان و مُرده اس"م
و نشود خطريدامنگيرشان اس"م, ناحية از و نزند آنان به اس"مشصدمهاي ولي باشد مسلمان اسما

نرساند/ زيان شبان گوسفند گاو به مؤّذن, اذان صوت معروف, داستان بنابر
كـه است جهت اين به ميگوييم, آمريكايي> <اس"م اس"م از نوع اين به حاضر حال در كه اين
آمريكايياست; اس"م پايگاه سعودي چونعربستان بخصوصكشورثروتمندي اس"مي كشورهاي
كه اس"مي از ميكند/ ايفا را آمريكاپسند اس"ِم يعني آمريكايي; اس"م نقش موبمو حكومتسعودي
نميكنند احساسخطر بههيچوجه ابرقدرتها ساير و آمريكا است, سعوديبرقرار عربستان در اكنون
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زدوده اس"م نوع آن از خطر زيرامايههاي نميترسيدند�/ شاه زمان تشيّع و اس"م از كه طور �همان
به عناوين و تشريفات تنها اس"م, از جا آن در است/ شده خطرزدايي و بابتاسترليزه اين از و �قياماشده نه و دارد بر در را ازمشركين برائت نه ميكند برگزار رژيمعبرستان كه حّجي است/ مانده جاي
كه ـ طاغوت و جبت از را كسي نه و تداعيميكند, را لَُهم� َمناِفَع �لَيَشَهُدوا نه يدكميكشد, را لِلنّاِس�

ميدهد/ َرم ـ است! الحرمين> <خادم جناِب خود تمامش و تاّم مصداق
اثر/// بي و بيخطر و آرام است حّجي

عـليه طـغيان و انـتقاد اعـتراض, مـبارزه, قـيام, مـقاومت, بـه را كسـي گـاه هيچ اس"مي, چنين
را حجاز سرزمين نفت بشكه ميليونها روز هر كه نفتخوار آمريكاي او وسرور hومو ج"لةالملك
كشورهاي سراسر در اس"مي چنين انتشار از چرا و بترسند آن از چرا پس نميسازد/ وادار ميمكد,
آن بـاشند؟/// داشـته وحشت است جـريان در سـعودي نفتي دhرهاي پشتوانة به اينك كه اس"مي
آن از و دارنـد وحشت ايـران, از بــرخـاستة انــق"بي اســ"م گســترش و نــفوذ از كــه طــوري

جلوگيريميكنند///
سر را مسلمانان اس"م, اين زيرا همميكنند; كمك آن انتشار به كه نميترسند, اس"م اين از خير;

ميدارد/ نگه آنان تسليم و منقاد و مطيع براه,
راهبران ويا كرده ظهور آمريكا در ويا آمده آمريكا از كه نيست معني اين به آمريكايي, اس"م پس
و حـجاز زمـامداران كه است معني اين به بلكه وجه; هيچ به خير, هستند/ آمريكايي آن پشوايان و
راحـةالحـلقوِم و دنـدان بـاب كـه مـيدهند سـوق اسـ"مي بـه را مـردم درباريشان, مذهبي رهبران
بـه مهلك زهر آنان براي و ميزند نيش همقطارانش و آمريكا به خود خودي به اس"م آمريكاست/
و آمـريكا نميتوانـد اس"م اين ديگر و راكشيدهاند خطرش دنداِن امريكا, نوكران اين دارد/// همراه
خداي گر ا حال آمريكايي! اس"ِم استمعني اين كند/ نابودشان و بگزد را زورگويان و ابرقدرتها ساير
در حـال و گـذشته در كـه طور همان شد, آمريكا بجز ديگري قدرت گرفتار آينده در اس"م نكرده
يـا روسـي مـث� اس"ِم گفت: خواهيم وقت آن هست و بوده فرانسه يا انگليس گرفتاِر نقاط بعضي

هكذا/// و آلماني

آمريكايي اس"م mnopqو محمدي ناب اس"م مشخصات
مـحدوديّت گرفتن نظر در بدون تفصيل به كه باشيد داشته انتظار شما گر ا طوhني مقدمة اين با
اين در را اس"م دو اين يكاز مزايايهر و معلولها و علّتها كلّي, طور به و آثار و مشخّصات سرمقاله,
را اسـ"م دو ايـن مشـخصات عـجالة كـه است آن پسمناسب است/ بيجايي انتظار كنيم بيان جا,
از كـدام هـر بسـط و شـرح فـرصت بعدا انشاءا� تا بگذاريم هم روبروي جدولي در فهرستوار

برسد: آنها



١٩٣ آمريكائي اس�م و محمّددي#ع! ناب mnopqاس�م محّمدي ناب اس�م
دارد/ توجه اس"م روح و محتوا به ١ـ
اهميتميدهد/ فكر, و تعّقل به ٢ـ

آن قـلمرو در اسـتدhلي, و عـقلي عـلوم ٣ـ
است/ جاري

آن در عـلمي ضـوابـط بـا اجــتهاد روح ٤ـ
است/ حاكم

ابـعاِد تـمام بـه و است جــامعاhطــراف ٥ـ
حـقوقي, اخ"قي, عبادي, عرفاني, عقيدتي,

دارد/ توجه اقتصادي و سياسي
دارد/ جاي آن متن سياستدر حكومتو ٦ـ
اسـتق"ل و قـدرت و عـّزت رابـه مـردم ٧ـ
مـصالح و عامّه امور به و ميخواند اس"مي

اهميّتميدهد/ مسلمين
آن متن در منكر از نهي و معروف به امر ٨ـ

دارد/ جاي
سـتمگران بـرابـر در و نـيست سلطهپذير ٩ـ

است/ پرخاشگر خارجي و داخلي
بـه جهان احواِل و اوضاع با و پوياست ١٠ـ
نميرسد/ بنبست به هرگز و پيشميرود

مراقب و خبر با جهاني سياست روند از ١١ـ
است/ آن

پـايبند تشكـي"ت و انـضباط و نظم به ١٢ـ
است/

مسلمانان آشتِي ُالفتو و وحدت راِه در ١٣ـ
است/ تعّصببيزار و اظهار از و بينهمكوشاست اء ُرَحمى الكُّّفار علي اء اشدَّ قرآن گفتة به ١٤ـ

بـا و مـهربان مسـلمانان بـه نسـبت و پايبند
است/ سرسخت دشمِن بيگانگان,

فداكاري ايثار, و نثار وصبر, رنج مكتِب ١٥ـ

است/ شهادت و

آمريكايي اس�م
ميكند/ كتفا ا ظواهر و تشريفات به ١ـ

خـوش روي چـندان انـديشه, و فكـر به ٢ـ
نميدهد/ نشان

را مجال و نميدهد مجال عقلي علوم به ٣ـ
تنگميكند/ آنها بر

است/ حاكم آن بر تقليد روح ٤ـ
ميكند/ كتفا ا عبادي و اخ"قي بُعد به ٥ـ

غـالبا و حـاشيه در حكومت, و سياست ٦ـ
است/ آن از بكليجداي

و مسـلمين زبـوني و ذلّت و خـواري از ٧ـ
اسـ"م جـهان مصالح به و ندارد باك اس"م

است/ بياعتنا
بـه و سـطحي طور به فقط امر دو اين به ٨ـ

ميشود/ توّجه اصولي غير مسائل
كسـي بـا و است زير به سر و آرام بسيار ٩ـ

ندارد/ كاري
وضع از و است راكد و متوقّف و ايستا ١٠ـ
رسـيده بـنبست بـه و مـانده عـقب جهان,

است/
آنها به نسبت و بيخبر جهان اوضاع از ١١ـ

است/ بيتفاوت
بـا و مـخالف تشكــي"ت و نــظم بــا ١٢ـ

است/ موافق بينظمي,
دارد/ ُانس تعّصب و تكروي با ١٣ـ
است/ بيتفاوت همه به نسبت ١٤ـ

و محافظهكاري تنپروري, رفاهطلبي, با ١٥ـ
است/ موافق خطر از پرهيز
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با و برهان و دليل با گانه, پانزده مشخصاِت يكيكاين به راجع تا دستدهد استفرصتي اميد
كدام هر براِي مصداق و نمونه ارائة با و رضوانا�عليه امام سخنان از سنّتو كتابو از ذكرشواهدي
و اس"م جهان در حاضر حال در و تاريخ طول در مسلمانان احواِل و اوضاع و تاريخ از بهرهگيري و

ا�/ شاء ِان صحبتكنيم, تفصيل به گيتي, سراسر در



١٤wxyz{ امام تبيينحكم مقّدماتي سمينار

عـالي شـوراي عـضو و لنـدن اسـ�مي مـؤسسة رئـيس صديقي كليم دكتر آقاي با جانب اين زمينه اين در آمد/١- خواهد ١٦ شمارة مقاله در كه دادهام انجام مصاحبهاي اس�مي> مذاهب تقريب جهاني <مجمع

كتابآياتشيطاني١ نويسنده درباره
آيات و مدرسين و علما شركت با گذشته اسفند ١٣ تا ١١ از سميناري خرداد پانزده سويبنياد از
فـتواي سـخنرانـان آن در كـه شـد برگزار ارشاد حسينية در صاحبنظران از جمعي و اس"م حجج و
بحث مورد سياسي و قضايي فقهي, لحاظ از را عليه تعالي رضوانا� خميني امام حضرت تاريخي
التقريب <مجمع بيانية سپسمتن و ميكنيم اشاره بحثها آن نتايج و خ"صه به جا اين در دادند/ قرار
صـادر تاريخي حكم آن سالگرد با همزمان سمينار, برگزاري از پيش كه را اhس"ميه> المذاهب بين
مـطبوعات در آنچه از است مناسب آن, از پيش اما ميآوريم/ موضوع اهميت لحاظ به است, شده

شود: ياد بود آمده رشدي سلمان سرگذشت به راجع سمينار اين با همزمان كشور
هند از انگليسي نيروهاي اجباري خروج از قبل هفته درستچند ١٩٤٧ سال در رشدي سلمان
ثروتمند و مطلع پدرشمسلماني آمد/ دنيا به بمبئي شهر در كشميري مسلماِن و مرفّه خانوادة يك در
سلمانرشدي تكلّمميكرد/ انگليسي به اما بود/ مادرياشاردو زبان عربو و ادبياتايران به گاه آ و
به والدينش ع"قة حكم به و گذرانيد زبان انگليسي مسيحِي مبلغان مدرسة در را تحصي"تابتدايي
از يكي در را متوسطه دورة و شد انگلستان راهي سالگي سيزده در انگليسي ادبيات رسوم و آداب
در و گـرديد مـنصرف هـند بـه مـراجـعت از پدرش اصرار به و كرد طي كشور آن معروف مدارس

پرداخت/ تاريخ مطالعة به <كمبريج> كالج در انگلستان

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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اقامت محل كه پاكستان به هفتسال, پساز دانشگاهي تحصي"ت پايان پساز ,١٩٦٨ سال در
بـه مـجددا سال, يك از پس اما شد, مشغول كار به پاكستان تلويزيون در و بازگشت بود والدينش
كام نا ولي شد كار مشغول خصوصي بخش در ابتدا پذيرفت/ را جا آن تابعيّت و بازگشت انگلستان

پرداخت/ رماننويسي به خود انگليسي همسر اتفاق به و گرديد
پس ولي شد فرزندپسري صاحب وي از كه انگليسي زن يك با اول كرد/ ازدواج دوبار رشدي,
در كتابي نيز او كه است آمريكايي زن يك او بعدي همسر و گرديد جدا وي از همسرش چندي از
از ط"ق شوهرشخواستار مشك"تامنيتِي لحاظ به وي است/ نگاشته معتقداتمسيحيان تمسخر
حال به تا استو هيأتمشاورانهنرهايمعاصر عضو حالحاضر در سلمانرشدي است/ ويشده
<آيـات اخـيرا و يـوزپلنگ> <لبـخند <شرم>, نيمهشب>, <بچههاي گريموس>, > نامهاي به رمانهايي
و شده ترجمه فارسي به جمله از زبان سي از بيش به او كتابهاي از برخي است/ نوشته را شيطاني>

است/ شده هم جايزه برندة او نيمهشب> <بچههاي كتاب و چاپگرديده تجديد بار, ده از بيش
هـمه از شـيطاني> <آيات اما بود توهينآميز و جنجالآفرين رشدي سلمان كتابهاي همة گرچه
نزديكان و ياران و همسران و اكرم رسول و كريم ساحتمقدسقرآن به كتاب اين در او بود/ رسواتر
محّققان طرف از همواره كه <غرانيق> افسانه از هم را كتاب اين نام ظاهرا و كرده توهين حضرت آن

است/ گرفته شده شناخته ساختگي و مردود اس"م
نـام بـه هـندي پـيشهاي هنر از: عبارتند كه است اصلي داستاني شخصيت دو داراي كتاب, اين
داخل نفر دو اين ابتدايداستان, در است/ شده هندتبعيد از كه <ص"حالدين> نام به فردي و <جبرئيل>
و ميشود ربوده هواپيما راه بين در نشستهاند/ است, پرواز در بريتانيا مقصد به هند از كه هواپيمايي
ميمانند/ زنده نامبرده نفر دو تنها و ميروند بين از مسافران همة منفجرميگردد, هواپيماربايان توسط
موهاي و دم و شاخ ص"حالدين و ميشود فرشته شبيه و ميگيرد نور از راهالهاي جبرئيل گرد گردا
گـام اسـ"م ظـهور عـصر به سپسجبرئيل ميگردد/ شيطان به تبديل سرانجام و ميكند پيدا خشن,
رشـدي, مـيگيرد/ عهده به داستان اين در را عمده نقش و ميشود �جاهليت� كوير وارد و مينهد
در و دهد/ جلوه دورغ را اكرم نبي وحي ميكند سعي و ميدهد قرار وحي مسألة را خود كار محور

ميكند/ اشاره غرانيق داستان به كه است جا اين
و فارسي سلمان جمله از پيغمبر صحابة و ياران به ناروا تهمت و افترا از پر شيطاني آيات رمان

است/ خليلالرحمن ابراهيم مانند الهي عظام انبياء به نيز
افسار روح نمودار بلكه نقضباشد/ و نقد قابل كه ندارد علمي و تاريخي ارزش ابدا نوشته, اين
كه است همان هم آن سزاي و بس و است آن نويسندة نهاني اغراض و شيطاني هوسهاي و گسيخته

گرديد/ جاري امام�ره� قلم بر
جـهان اقـطار در مسـلمانها عكسالعـمل و اس"مي مجامع وسيع اعتراض باعث كتابرشدي,



١٩٧ امام//// حكم تبيين مقدماتي سمينار
آن انتشار نيز حكومتهند حتي شد/ ممنوع اس"مي ممالك از بسياري به آن ورود نتيجه در و گرديد
از تعدادي ميكرد راتوزيع كتاب اين كه آمريكا فرهنگي نمايندگي مقابل در پاكستان, در كرد/ منع را

شهادترسيدند/ به غيور مسلمانان
و تـوصيف خـيالي را خـود داسـتان وي رشـدي, عـليه مسلمانان اعتراضهاي اوجگيري پي در
عـواطـف كـتاب, نـبودن كـفرآمـيز بر اصرار با و كرد معرفي لندن, به عشق و هجرت را آن موضوع

گرفت/ ناديده عم� را مسلمان يكميليارد از بيش برانگيختة
در همه و گرفت قرار استقبال مورد غرب, انتشاراتي طرفمؤسسههاي از شيطاني, كتابآيات
و الهي اديان به غرب گسترشتهاجم در عطفي نقطة كتاب اين واقع در و بودند آن نشر و ترجمه فكر

ميآيد/ شمار به جهان در اس"م احياي با مقابله بويژه
در را خـود اصـلي مـخاطبان است يافته انتشار انگليسي زبان به و غرب در كه اين با كتاب اين
عليه و عموما دين عليه تبليغات جريان در نو شيوة به هم غربيها قهرا و ميجويد مسلمان كشورهاي

گرفتهاند/ قرار خصوصا اس"م
ديني گسترشتفكر و نضج عليه گسترده يكتوطئه آغاز شيطاني� �آيات انتشار نهايي تحليل در
بـود/ مسـلمانان بين در اس"مگرايي احياي بخصوص, و مذهب به معاصر انسان دوبارة بازگشت و
جـامعة پـاي پـيش خميني�قـد� امام حضرت رهبري به ايران اس"مي انق"ب كه راهي همان يعني

بود/ گذارده اس"مي
رشدي مطبوعاتبينالمللي, برخي نوشتة به بنا كتابجالباست/ مورداين در نقشصهيونيسم
كشـور آن در صـهيونيستي فشـار گـروههاي از بـخشي كـه بـود انگلستان چپگراي گروههاي جزء
ايـن كه بود همسرش از ديگري رمان نشر با همزمان كتاب اين انتشار همچنين ميشوند/ محسوب
هـمين در مسـيح> وسـوسه <آخرين فيلم نيز و بود داده قرار هدف را مقدساتمسيحيت به اهانت

است/ عليهماالس"م عيسيمسيح و حضرتمريم به سخت اهانتي حاوي كه شد ساخته شرايط
يك توسط آن هزينة و بود توسطصهيونيستها ديني ضد حركت يك آغاز كتاب اين گفت بايد
فرهنگي بنگاههاي و غرب تبليغي حمايتشبكههاي مورد نيز و ميگردد تأمين شبكةصهيونيستي,
طوhني يكزنجيرة از حلقهاي عنوان به آزاديبيان, لواي تحت كه بود غرب سياستبازان و استبكار

آمد/ پديد پيوسته هم به و
گرفتهاند عهده به را آن انتشار كه بهصهيونيستها انتشاراتيوابسته ازمؤّسسههاي تعدادي به توجه
وابسته انتشاراتي ششبنگاه و تايمز>, معروف<ساندي روزنامة انتشاراتي<پنگوئن>, مؤسسة قبيل از
است, اينامر شاهد است, <پنگوئن> از شاخهاي خود كه انتشارات<وايكينگ> جمله از ١٣٦٩.١٢.٥/بهصيونيستها مورخ بعثت هفتهنامه از اقتباس است١/١- گرديده ادبي جايزه نامزد دارند اس"م با ضديت سابقة كه كساني سوي از كه اين كما



اس�مي انق�ب و خميني امام ١٩٨

بر آسماني صاعقهاي مانند قدسسره امام حضرت تاريخي حكم جريانها, اين همة به توجه با
جهانيبسيجميكند/ استكبار و كفر عليه را اس"م جهان يكباره و ميآيد فرود توطئهگران سر

/١٥ ص ,٢١ شماره -١

بـحث بـه بـتفصيل تاريخي فتواي اين به راجع مشكوة١ سرمقالههاي از يكي در ما موقع همان
با را دو آن ابعاد و كرديم مقايسه كو تنبا تحريم در شيرازي ميرزاي تاريخي فتواي با را آن و پرداختيم

مجموعه/ اين از گذشت> كه سالي در <رهنمودهاي مقالة به شود رجوع -٢

ندارد٢/ تكرار به نياز كه سنجيديم هم
استكبار سران از برخي ايستادگي و بازارمشترك و غربي عكسالعملكشورهاي مهم, بسيار نكتة
امام�قد� و شكستانجاميد به جنجالها, و هو و جوسازيها همة با كه بود حكم اين برابر در اروپا در
فراموششود نبايد تاريخي سابقة اين حال, آمد/ بيرون پيروز ديگر معركههاي مانند هم معركه اين از
را درسعبرت اين نبايد هم نيزمستكبران و غفلتكنند استكبار ديگر توطئههاي از نبايد مسلمانها و

باشند/ بيمناك بايد الهي اديان به اهانت پيامد از هم ملحدان و ببرند ياد از
است/ تقدير شايستة و بوده بموقع و بجا بسيار امام, تاريخي حكم سمينار برگزاري بنابراين,

سمينار گزارش
پـي در و خميني�قـد� امام حكم تبيين بينالمللي كنفرانس پايي بر مقدمة عنوان به سمينار, اين
را فرصتي و شد پا بر سلمانرشدي, تبرئه بر مصر روحاني ومقامات محافل از برخي تصميم شايعة
را خـود نـظرات عـلميه, حـوزههاي عـاليقدر مـدرسين و نـويسندگان و انديشمندان تا آورد فراهم

كنند/ بيان
به سمينار اين انگيزة بيان ضمن خرداد, پانزده بنياد سرپرست صانعي حجةاhس"م اول روز در
رشدي سلمان اعدام حكم به اشاره با وي پرداخت/ امام حضرت با خود خاطرات از گوشهاي بيان
در تأثـيري گـونه هيچ پذيرد صورت جهان و منطقه در كه ديپلماسي انفعال و فعل گونه هر گفت:

داشت/ نخواهد امام�قد� حكم اجراي
حكم اين امام, زيرا پوشيد/ خواهد عمل جامة امام حكم باشد كجا هر سلمانرشدي افزود: وي
انق"ب رهبر آيةا�خامنهاي و تلقيميكردند اس"م اساس عليه يكجرياناستكباري با مقابله در را

مينمايند/ تعقيب و تأييد را هدف همان نيز
فـطري مـرتد رشدي سلمان گفت و پرداخت مسأله فقهي بُعد به اردبيلي موسوي آيةا� سپس

است/ الزامي صادره حكم و نميشود قبول او توبه اس"م حكم اساس بر و است
استكبار تبليغي ـ فرهنگي توطئههاي يكسلسله از حلقهاي رشدي سلمان قضية كرد تأكيد وي
مـوهون ميشود/ عرضه گون گونا اشكال و صورتها به روز هر كه بود انق"ب و اس"م عليه جهاني



١٩٩ امام//// حكم تبيين مقدماتي سمينار
از نابمحمّدي, اس"م رشد و پيشروي و نفوذ از جلوگيري و عمومي اذهان در اس"م مكتب كردن
جمهوري و بزرگوار امام سوي از شوم نقشههاي اين خوشبختانه كه است, جريان اين ديگر اهداف
و راندهد اهانتي چنين اجازة خود به كسي ديگر تا شد مقابله آنها با و خنثي و ايرانپيگيري اس"مي
وارد مـحكمي ضـربة جهاني استكبار به كه است صورت آن در و شد خواهد اجرا حكم انشاءا�

آمد/ خواهد
نتيجه و داد قرار بررسي مورد را گون گونا نظرات و آرا و مختلففتوا ابعاد اردبيلي آيةا�موسوي
و سياسي ابعاد به توجه با و است سازگار كلي موازين با استكه شخصي حكم امام, حكم گرفتكه

است/ بوده امريضروري آن, جهاني
بحث مورد را امام�قد� مختلففتواي ابعاد قضائيه آيةا�يزديرئيسقوة سمينار, دوم جلسة در
به كه بوده سلمانرشدي دربارة قضايي حكم يك امام فتواي كه كرد تكيه اين بر عمدًة وي داد/ قرار
فقه لحاظ از حكمش و است فطري مرتد او كه اين از صرفنظر است, كرده اهانت اس"م مقدسات
سوي از كه شد يادآور را احكام قبيل اين از شواهدي آنگاه است/ قتل اس"مي مذاهب ساير و شيعه
نميتواند ديگر قاضي را قاضي قطعي حكم گفت وي است/ گرديده صادر هدي ائمة و اكرم رسول

نقضكند/
روايـي و قرآني مباني عنوان تحت وي شد/ آغاز آملي جوادي آيةا� سخنان با جلسه, سومين
وظـيفة و است ديـن از خـروج مـصداق اسـ"م, مقدسات استهزاي گفت: امام�قد� حضرت حكم
شـيطاني> <آيات كتاب مسألة كه نكته اين بيان با وي است/ دين از دفاع شرايطي چنين در مسلمين
و ارتداد هم ماجرا اين در گفت: يكفرد, شخصي اعتقاد نه و است شده طراحي يكجريان از ناشي
حكـم سـياسي و قـضايي و فـقهي جـبنههاي پـايان در وي ميخورد/ چشم به فرهنگي توطئه هم

كرد/ تشريح را كتاب فرهنگي و سياسي توطئه نيز و امام�قد�
مـحمدي آقـايان عـلميه: حـوزة مدرسين و فقها از تن چند شركت با فقهي ميزگرد آن, از پس
بـينالمـلل معاون والمسلمينتسخيري حجةالس"م ابتدا گرديد تشكيل كريمي و رضواني گي"ني,
امام تاريخيحضرت حكم گفت: كوتاهي سخنان طي اينميزگرد, مجري و اس"مي تبليغات سازمان
دلسوز و رهبر كه داد نشان مسلمانان به و كرد رفع را شيعه به راجع شبهاتموجود خمينيقدسسره

كيست/ مسلمين و اس"م واقعي
اع"ن گرفتو بحثقرار مورد الهي تخفيفاحكام راههايمختلِف و فقهي ابعاد اينميزگرد, در
ويمرتد كه اين بر ع"وه زيرا ندارد وجود رشدي سلمان عفو براي راهي هيچ فقهي, نظر از گرديد
دشنام اكرم رسول به او نيست, توبهاشپذيرفته مذاهباس"مي فطرياستومرتدفطريبنابربيشتر
استو شده صادر او وجوبقتل به مورد اين در امام حكم و نموده هتك را ساحتمقدساو و داده

ندارد/ وجود او تبرئة براي راهي ديگر
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<تحريرالوسيله> در امام گفت: قدسسره امام حضرت استفتاي دفتر از كريمي جعفر سيد آيةا�
ائـمة و پـيغمبر عـهدة از فـقط حكمي چنين عفو و فرمودهاند مقرر را النبي> <سّب حكم بصراحت

ندارند/ را آن ابطال حق مفتي و قاضي و ميآيد بر معصومين
سّبالنّبي مجازات كه القولهستند متفق اهلسنت, اربعه مذاهب همة ساختكه ويخاطرنشان
كشته بايد بكنند جسارتي چنين هم مسلمانان غير گر ا حتي گفت: سّبالنبي به راجع وي است/ قتل
حكـم ايـن تـخفيف بـاعث رشـدي سلمان توبة كه اين مورد در وي مسلمانان/ به برسد چه شوند
ساقط اهانتكننده فرِد توبة صورت در حكم, اين كه معتقدند جملگي شيعه علماي گفت: نميشود

دارند/ اعتقادي چنين نيز سنت اهل اربعة مذاهب پيشواياِن ديگر شافعي بجز و نميشود
مـجازات كـه مـعقتدند شـيعه و سـنت اهـل عـلماي هـمة گفت حكم اجراي نحوة مورد در او

باشد/ او نايب يا مسلمين امر ولي و امام اذن با بايد نبي سّبكنندة
بغي, عنوان نيستو عادي جرم باشد دين يك يكملتو يا و يكنظام عليه كه جرمي گفت: او

دارد/ محاربه و طغيان
بـه پاسخ در نگهبان, شوراي فقهاي عضو رضواني آيةا� گرد, ميز شركتكنندگان از ديگر يكي
كـتاب مـؤلف كـه حـقوقي و فـقهي مـختلف جـرمهاي اساس بر بايد را عمل اين آيا كه سؤال اين
الهـي اديـان هـمة عليه جهاني فرهنگِي توطئه يك را آن يا كرد, بررسي شده مرتكب آياتشيطاني

است همان آن حكم و دارد اس"م عليه جهاني يكتوطئه عملحكايتاز اين مسلما گفت: دانست؟
نبايد ديگر و است قتل او جزاي و است حربي كافر يك او داشتهاند/ بيان قدسسره خميني امام كه
گردد زمانه زاهد و كند توبه سلمانرشدي گر ا فرمودند: هم امام نه/ استيا كرده توبه كه بود اين دنبال
انـتشار دستانـدركاران و رشدي سلمان قتل فتواي ويژگيهاي تشريح با باhخره و شود, كشته بايد
وhيت مـنصب از را آن امـام و است بوده واhيي حكم يك امام حكم گفت: شيطاني, آيات كتاب
آن از كـه است مسـلمين هـمة بـر و فـتوا, نـه و است قضاوت مسألة نه بنابراين و فرمودند, صادر

اطاعتكنند/
نظر از را قضايي يا وhيي حكم يك ابطال راههاي كريمي جعفر سيد آقاي اينميزگرد, ادامه در

شمرد: بر گونه اين فقهي
برود� بين از و بميرد �يعني شود محو وجود صفحة از حكم مورد موضوع ١ـ

زمان به منوط پيدايش, اصِل در استكه احكامي مورد در اين حكم, به عمل زمان يافتن پايان ٢ـ
حرام/ ماههاي در مشركين و كفار با مقاتله مانند باشند خاصي

گـذشت مـانند است شده صادر او مصلحت براي حكم, اين كه كسي توسط گذشت و عفو ٣ـ
قاتل/ از اولياءدم

خاص زمان متوقفبه خمينيقدسسره امام ا�, رسول س"لة از صادره حكم كه داد ويتوضيح



٢٠١ امام//// حكم تبيين مقدماتي سمينار
بـاقي حكم موضوع و نشدهاند واصل درك به هنوز نيز او همكاران و رشدي سلمان و است نبوده
هيچ بنابراين باشد/ رفع قابل حق صاحب عفو با تا نبوده حقوقالناس جملة از حكم, نيزاين و است/
به اجرا موقع تا حكم اين و ندارد/ وجود رشدي سلمان اعدام مورد در امام حكم ابطال براي دليلي

است/ باقي خود قّوت
قصاص اصل باب از رشدي سلمان مجازات گفتهاند بزرگان از بعضي كرد اضافه كريمي, آيةا�
را قصاص گفت: وي ميباشند/ عفو قابل آنها دو هر و دانستهاند الهي حدود از را آن عدهاي و است
فحش فحش, قصاص برداريم قدم راستا اين در گر ا و بالعين� �العين است كرده بيان قرآن فرهنگ
حكم شد روشن دليل و بيّنه با جاني جنايت گر ا نميآيد/ در جور قرآن فرهنگ با ابدا اين و است
را او استكه وليمسلين بر كند توبه و بيايد خود پاي به خودش و باشد اقرار با گر ا و ميشود صادر

كند/ عفو
امـر ولي هـيچ نـه و خـودش نه صدور, از بعد و كند صادر را حكم اين كه ديد مصلحت امام,
باقي قوتخود به حكم اين و نميشود, منتفي موضوع و ندارند عفو حق مسلمين آحاد نه و ديگري
كه ميكنم ياد قسم من و عملشبرسانند جزاي به را او آنان, اس"مي همِت و مسلمان جوانان تا است

بود/ خواهد الهي بهشت حكم, اين پاداشمجريان
رسولا� بر تنها نه كه كرد تصريح نيز نگهبان, شوراي فقهاي ديگر عضو گي"ني محمدي آيةا�
وي كـند/ حـفظ موهنات كلية مقابل در را اس"م قوانين سيادت كه است واجب نيز وليامر بر بلكه
صيانت براي و است وhيي حكم يك شيطاني كتابآيات مؤلف دربارة امام حضرت حكم گفت:
بايد او و نيست رشديتوبهپذير سلمان مسأله گفت: خود سخنان پاياِن در وي است/ اس"م زعماي

شود/ كشته

سمينار پاياني جلسة
العظمي آيةا� سوي از هيأتي اس"مي, شوراي مجلس رئيس كّروبي حجةالس"م جلسه اين در
كشور روحانيان و مسؤوhن از تنيچند و گلپايگاني جواد سيد حجةاhس"م سرپرستي به گلپايگاني

داشتند/ حضور
از آزادي مـباني مقايسة به سخناني طي خاتمي آقاي جناب اس"مي ارشاد و فرهنگ وزير ابتدا
نـفس هواي بر فرد تسلط قدرت معناي به آزادي اس"م در گفت: و پرداخت غرب و اس"م ديدگاه
نفسانيّتظهور از فرد پيروي در كه دارد قرار غربي شكل به آزادي آن مقابل نقطة در و خويشاست/
مـؤلفاِن مورد در اما ميشود اس"ميمنتشر اعتقادات مخالِف كتاِب صدها ساhنه گفت وي مييابد/

نميشود/ صادر اعدام حكم كتابها از يك هيچ
و اساساس"م به دشنام اهانتو استبلكه اعتقاداتاس"مي خ"ِف تنها شيطانينه كتابآيات
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است/ داده قرار هدف را آن مقدسات
انتشار و چاپشده تجديد بار ضعيفاستچندين بسيار فني لحاظ از كه كتاب اين گفت: وي
سرانجام, وي است, اس"م امنيّت ضد سياسيو يككار نيستبلكه فرهنگي يكحركِت واقع در آن
با سمينار, در اعضايشركتكننده پرسشهاي به او خواند/ حقوقبشر ضد و آزادي ضد را كتاب اين

گفت/ وقتپاسخ ضيق وجود
كرد ايراد سخناني نيز نگهبان, شوراي فقهاي عضو و اس"مي تبليغات آيةا�جنّتيرئيسسازمان
بلكه نبود عادي يكنويسندة توسط معمولي رماننويسي يك شيطاني كتابآيات گفت: آن طي و
آياتشيطاني كتاب نويسندة گفت: وي گرفت/ نظر در اس"م عليه جهاني عميق يكتوطئة را آن بايد
ايـن گـر افشـا كـتاب, نوشتن از قبل آن مؤلف به دhر هزار ٨٥٠ پرداخت و كرده فّحاشي اس"م به
تـبيين بـا وي است/ بـوده اسـ"م عـليه توطئهآميز اقدام يك واقع در حركت, اين كه است حقيقت
بعد رويدادهاي و كرد اشاره تاريخ طول در ضداس"مي حركتهاي و جريانها به كتاب اين انگيزههاي
حـركِت يك امـام تـاريخي حكـم كـه شـد يـادآور و داد قرار تحليل مورد را امام تاريخي حكم از

است/ مقطعي
از تـحليلي با سمينار, سخنران آخرين خميني احمد سيد حاج المسلمين و حجةالس"م گاه آن
جهاني استكبار كه كرد تأكيد و اشاره دنيا در اس"مي انق"ب جايگاه به جهان, بر نظامهايحاكم اداره
از را الهـي انـق"ب ايـن سـياسي, و نـظامي طريق از يا و پول قدرِت با نتوانستند اس"م, دشمنان و

ببرند/ بين
انـق"بي, مـلتهاي عليه استفاده قابل عوامل از يكي عنوان به فرهنگي ابزار نقش به اشاره با وي
است/ بـوده ما انق"ب به نسبت كلي توطئة يك از كوچك رشتة يك رشدي سلمان كار كرد: تأكيد
را توطئه اين موقع به امام حضرت كه ميباشد دين قداست شكستن است, مهم ميان اين در آنچه
در را امام تاريخي حركتهاي انق"ب, از بعد سياسي جرياناِت و تفكرات شمردن بر با وي كرد/ خنثي

داد/ قرار ارزيابي مورد موارد از برخي
اين در قرائتشد/ بيانيهاي شد, برگزار ارشاد درحسينيّة روز مدتسه به كه سمينار اين پايان در
امروز مُدرن جاهليِّت انساني, كرامت و حق با مقابله براي عالم ترفندهايمستكبراِن به اشاره با بيانيه
ظاهربينان, عقيدة و تصور خ"ف بر رحمةا�عليه خميني امام شد: گفته و گرفت نكوهشقرار مورد
اعـداِم الهـي حكم كشيد, فرياد ستم و كفر سِر بر الهياش, اعتقاد حكم به و شرايط سختترين در
بود, داده قرار هتك و هجوم مورد را اس"م گرامي رسول قدس حريم كه را انگاري باطل و هرزهگر
حياتسياسياعتقاديميهن در نوين فصلي خدايسبحان, خدشهناپذير حكِم اع"م با و كرده اع"م

گشود/ اس"مي
برداشته حكم صدور زمان از عالم, باوران حق و مسلمانان همة سوي از كه گامهايي به بيانيه اين



٢٠٣ امام//// حكم تبيين مقدماتي سمينار
در كه را كساني تمامي و مصدومان و شهدا خاطرة و نهاد ارج گرفته صورت كه را اقدامهايي و شده

است/ داشته گرامي برداشتهاند قدم راه اين
آياتشيطاني كتاب نويسندة دربارة سويحضرتامام از صادره حكِم كه شده تأكيد بيانيّه اين در
حكم, اين سريعتر چه هر اجراِي براي الهي اديان به معتقدان و مؤمنان همة از و است تغيير قابل غير
امت راحِل امام وسيلة به كه اس"مي انق"ب كوبندة حركِت است شده تأكيد و آمده عمل به دعوت
آيـةا� حضرت رهبري و زعامت تحت اس"مي بيدار امت توسط است, شده بنيانگذاري اس"مي,

يافت/ خواهد ادامه توطئهگران, تمامي شكستن هم در تا خامنهاي

الس"ميه المذاهب بين التقريب مجمع بيانيه

الس�ميه المذاهب بين مجمعالتقريب كل دبير اخطار

نيست نقض قابل رشدي سلمان مورد در خميني امام حكم
الي واhهم من و آله و محمد نبينا علي الص"ة و العالمين رب الحمدا� الّرحيم الّرحمن ا� بسم

يومالدين
حـيات تجديد آن, ثمرات از و است/ گسترده و مختلف ابعاد داراي خميني امام مقدس دعوت

است/ صفوفمسلمين بين وحدت ايجاد و اس"مي منش و حيثيت اعادة اس"م,
ديـدگاه از بود, اس"مي وحدت منادي و مسلمانان اعتبار ماية و راستين اس"م مجّدد بحق امام,
فـرياد هـمواره او است/ مسـلمين سـعادت و حـيات تـداوم ضامن و اس"م اركان از وحدت, امام,
مـنّصه بـه عـم� را وحدت اين نوبت, چند و ميخواند گوشها به وحدت آية و ميداد سر وحدت

گذاشت/ نمايش معرض به و رسانيد ظهور
و صريح حكم همان داد, قرار صفواحد در را مسلمانان كه حماسهساز اينصحنههاي از يكي
بـود, قـرن فـتواي كـه تـاريخي فـرماِن ايـن بود/ شيطاني> <آيات كتاب نويسندة به راجع امام قاطع
شرق در بودند, آورده خشم به مقدسپيغمبرشان ساحت به بياحترامي از كه را دلسوخته مسلماناِن

رشدي>/ سلمان بر <مرگ برآورند: فرياد تا كرد بسيج مذهب, و نژاد هر از جهان غرب و
يك از گـرفت: بر در را كفر و اس"م طرفداران كه بود انفجاري صور, نسخ مانند الهي نداي اين
و اقتصادي و ادبي و علمي توان از بهرهگيري با تا ميدانكشيد به را جهان ومستكبران كفر حاميان سو,
آزادي و انسـاندوستي نـام بـه جهاني, صهيونيزم و فراماسوني محافل از و خود گروهي رسانههاي

راخاموشكنند/ آسماني نداي و ملكوتي صيحة اين جنجال, و هو با و عقيده
امام پشتسر َمرصوٌص> بُنيىاٌن كأنَُّهم <صفّا سّديآهنين مانند را مسلمانان امام, حكم سويديگر, از
پيش از كاري هم س"طينجيرهخوار وعاظ وابسته كمان حا كه حمايتكردند او از چنان و گردآورد



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٠٤

اس"مي انق"ب اصِل مانند رحماني, و شيطاني نيروهاي و كفر و اس"م بين صفآرايي اين نبردند/
بود/ بيسابقه و قابلپيشبيني غير و مترقبه غير امري

ابتكار دو با زندگيپربركتخود پايان در امام شد: گفته سالگذشته, اس"مِي كنفرانسانديشة در
درگذشت/ و كرد متحد را مسلمانان

تازهاي روح عالم الهيّون همة به بلكه مسلمين به تنها نه كه شوروي رهبر به او تاريخي نامة اول,
ابـري چـون نـامه, آن بـركات و ثمرات كرد, هماهنگ مادي مكتب برابر رادر خداپرستان و بخشيد

بود/ مسلمين آِن از افتخار چند گرفتهر بر در را ا� عاشقان همة فراگير نسيمي و جهانگير
هـمة خشم مظهر و خروشان فرياد و حال زبان حقيقت در كه امام, تاريخي فتواي همين دوم,
جرئت كسي تا كرد بيمه را الهي رسوhن همة حيثيت كه اكرم رسول آبروي تنها نه و بود مسلمانان

باشد/ نداشته را آنان قدس ساحت به ادب ِاسائة
تزويِر نقاب زير چند هر كوبنده, فتواي اين قبال در جهاني استكبار خشن و سريع عكسالعمل
امام كوبيدن جنجال, و هو و وصدا سر همه آن از هدف اما صورتگرفت, قلم آزادي و انساندوستي
تبرئة صددند در گوشميرسد اينكبه و گرديد شكستروبرو با البته كه بود ناب اس"م انق"بو و
را امـام حكـِم و جـبران را خـود شكست وسـيله بـدين و بگيرند مفتيان برخي از را رشدي سلمان

نقضكنند/
دست خـيانت ايـن بـه اس"مي, كشورهاي از برخي خودفروختة سياستمداراِن كه است طبيعي
خ"ف امر, اين نميرود/ انتظاري چنين وقت, هيچ روحاني, مقامات و فتوي صاحبان از اما بزنند,
و روحاني مراكز و محافل و مسلمان تودههاي شديد عكسالعمل و باعثخشم و اس"م امت توقع

گرديد/ خواهد اس"م جهان علمية حوزههاي
و مرتد اس"مي مذاهب همة در رشدي سلمان گرچه بگويد: و شود شبهه دچار كسي گر ا حال,
نميگذارد فرق ملي, مرتد و فطري مرتد بين كه فقهي مذاهب از بعضي بنابر اما است, حكمشقتل
اما گرديده زنديق اكرم, رسول حرمِت هتك و دشنام و سّب اثر بر او بگويند: يا است/ قبول او توبه
در است ممكن كه قبيل, اين از اغواكنده شبهاتي و است, مذاهبپذيرفته از بعضي در زنديق توبه

گفت: بايد شبهات اين رفع در كند/ جلوه ه موجَّ گاه ناآ افراد نظر
حكـم و معمولي فتواي يك خصوص, اين در امام حكم كه شود توجه نكته اين به است hزم
فقيه, ولي كه است آن مسأله باشد/ تغيير قابل مذاهب, از يكي ديگِر فتوايمجهتد با كه نيست فقهي
استو كلي حكم همواره فتوا فتواست, از غير حكم, استو كرده صادر را سلمانرشدي قتِل حكم
كسـي و است جـزئي و مشّخص فرمان حكم, اما است, دگرگوني قابل فقها اخت"فنظر حسب بر
گـر ا فـرمودند اعـ"م حكـم, صـدور از پس امام حضرت كه بخصوص نقضكند/ را آن نميتواند
خـامنهاي آيةا� حضرت رهبري معظم مقام نيز و نيست, عفو قابل بشود زمانه زاهد سلمانرشدي



٢٠٥ امام//// حكم تبيين مقدماتي سمينار
حكـم آن از اسـ"مي, مـذاهب پيشوايـان همة و فرمودند اع"م نقض قابل غير را حكم آن صريحا

حمايتكردند/
و مسـلمين وحـدت حفظ در خود رسالت حسب بر اhس"ميه> المذاهب بين التقريب <مجمع
ك مـحرِّ اسـ"م, خوردة شكست دشمن جهاني, استكبار ميكند اخطار اكيدا اس"م, حريم از دفاع
و هرزه ايننويسندة يكمقاممذهبي, فتواي با است صدد در او, جرم شريِك و سلمانرشدي اصلي
مـيخواهـند اسـ"م دشمنان دهد/ نجاتش مسلمانان, دست به او قطعي كيفر از و كند راتبرئه ملحد

بزنند/ نشان چند يكتير با كار اين ضمن
دارند/ نگه خدماتديگري براي را خود دستپروردة نويسندة ١ـ

كنند/ مسخره را مسلمانان پاك احساساِت و تثبيت را اكرم رسول به احترامي بي ٢ـ
بگيرند/ او رااز خود انتقام و بزنند لطمه استكبار, ناپذير آشتي دشمن امت, امام شخصيت به ٣ـ

كنند/ اعتبار بي است امام يادگار كه را نابمحمدي اس"م انديشة و اس"مي انق"ب ٤ـ
اسـ"م امت كلمه اخت"ف به را آن و پايمال را امام حكم از حاصل اس"مي وحدِت حماسة ٥ـ

كنند/ مبدل
شرائط اين در باشند مذهبكه ملتو هر از و مقام پستو هر در ربّاني علماي داريم اطمينان ما
خيانِت اين به هرگز ميمانند/ مصون اس"م دشمنان ٕاغواي از و نموده راحفظ خود هشياري حّساس,
ثبت آنان نام به اس"م تاريخ در ننگ اين تا نميزنند خنجر اس"م به پشت از و نميدهند تن عظيم

نشود/



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٠٦

١٥

جهاني استكبار و كتابآياتشيطاني برابر در نقشامام

صديقـي كليم دكتـر آقـاي با مجمعالتقريب كل دبير گفتگوي

صادر بيانيهاي رهبري معظم مقام سوي از و درگذشت صديقي كليم دكتر كتاب اين چاپ اثناي در متأسفانه رحـمة١- عـليه dرحـمةا گرديد/ برگزار ترحيم مجلس تهران در و يافت انتشار بيانيه نيز جهاني مجمع سوي از و واسعةشد

التقريب١/ مجمع عالي شوراي عضو و لندن مـؤسسةاس�مـي رئيس
عراق=/ كشور با وي متحدين و آمريكا جنگ با Cهمزمان

مختلفمسلمانان مواضع نزديككردن در كه اساسي عوامل از يكي صديقي: كليم دكتر آقاي
بين كه تضادهائي دارد/ غربوجود و اس"م كليت بين استكه اخت"في داشت خواهد نقشكليدي
رابـه ايـن كه واقعهاي اولين شد/ خواهد اس"مي مذاهب تقريب موجب دارد, وجود وغرب اس"م
اس"م از غير را دشمنان همة است توانسته غرب تمدن است/ سلمانرشدي جريان داد نشان خوبي
وجود جهان نقاط تمامي بر آنها تسلطمطلق مقابل در كه مانعي تنها ميدانند آنها و كند/ منهدم و نابود

است/ اس"م دارد,
گام يك متقاب� بود/ مانع آن بردن بين از جهتبراي اين در قدم شيطانياولين كتابآيات انتشار
صـد از ارزششبيش كه رسيد ظهور منصه به اس"م امت سوي از رشدي سلمان جريان در مثبت,
عليه تعالي رضوانا� امام حضرت فتواي است/ اس"مي مذاهب تقريب براي علمي تحقيقات سال
به كه نبود ضربهاي زدند �ره� امام حضرت كه ضربهاي آورد/ وارد غرب تمدن كل به كاري ضربهاي
واكنشكل دادند نشان كه را واكنشي دليل همين به زدند/ غرب تمدن كل به بلكه باشند زده فرد يك

فرد/ يك از دفاع در فرد يك واكنش نه بود, ضربه اين مقابل در غرب تمدن
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٢٠٧ اني جه استكبار و شيطاني آيات كتاب برابر در امام نقش
اقشار همة از بدستآوردند, فتوائي چنين صدور برابر در امام�ره� حضرت كه حمايتي همچنين
سـر پشت اسـ"م جـهان كل و بود حنفي� حنبلي, مالكي, شافعي, �شيعه, اس"مي مختلفمذاهب
هـمديگر بـه اسـ"م مـذاهب كـه شـد مـوجب ديگـر چيز هر از بيش امر اين و گرفت/ قرار ايشان

شوند/ نزديك
بود/ خواهد خيليبيشتر آينده دههي در غرب با مثبت مقابله براي بعدي فرصتهاي

نسخهاي كه كرديم بيانيهايمنتشر در را آن ما دقيقا فرموديد, كه را مطلبي اين بله كل: دبير آقاي
حضرت گفتهشد: گذشته سال اس"مي انديشه كنگره در است: آمده بيانيه آن در ميشود/ تقديم آن از
پشتسر را مسلمانان تمام ابتكاري عمل دو با پربركتخود, عمر پايان در عليه تعالي رضوانا� امام
گورباچوفنوشتند/ به كه نامهاي دوم بود, فتوا اين اول رحلتكردند: دنيا از و دادند قرار خودشان
پيامدهاي و كردند عمل شرعيشان وظيفة به تنها �ره� امام حضرت استفرضكنيم ممكن حال
پا به دنيا در غوغايي و عكسالعمل چنين نميكردند هم تصور شايد و نداشته نظر مد را آن سياسي
اين برابر در غرب كل من عقيدة به حسابكنيم هم سياسي تاكتيك لحاظ از گر ا حال عين در شود,
آن از ايستادند/ امام برابر در كه كردند عمل سياست خ"ف غربيها يعني خورد شكست �فتوا� عمل
انجام امام مقابل در سياستي بي يك آنها يعني گرفتند قرار امام�ره� سر پشت مسلمانان همة طرف

بود/ همين نتيجه ولي نكرد سياست براي را كار اين امام كه حالي در دادند/
صديقي: كليم دكتر آقاي

در واكنشغرب كه بود اين بگويم شما ك"م ميان ميخواستم كه را نكتهاي امامميدانستند/ خير,
يك بر دال كه را ع"متي هر آنها است/ ايمانمان از منبعث ما واكنش و غربيها منطق از منبعث واقع
داشت, صورت يك آنها واكنش صبح ميدادند, واكنشنشان آن مبناي بر و ميگرفتند بود حركتي
از مـنبعث چـون ما واكنش ولي بود/ نوسان در مرتب صورتيجديدتر/ شب و ديگر صورتي ظهر
آنـها لذا مـيكرد/ حركت هماهنگ و بصورتمنسجم و ساده و بود خطمستقيم يك بود, ايمانمان
كـنيم, اسـتفاده خـودمان سـليم عـقل از مـيتوانسـتيم ما چون شديم/ پيروز ما و خوردند شكست
نميتوانستند آنها كه حالي در بود/ خواهد چه آنها واكنشبعدي كه وپيشبينيكنيم درك ميتوانستيم

پيشبينيكنند/ را ما بعدي قدم
كل: دبير آقاي

آنـها مـيداشـتند بـر قـدم هـر عـليه� تـعالي امـام�رضـوانا� بود/ چنين نيز ايران انق"ب اصل
بكنند/ بايد چكار نميدانستند
صديقي: كليم دكتر آقاي

صورت به خيابانها در صحنههايابتدائيش داد/ رخ انگليس تلويزيون در نبرد نهائي صحنههاي
به را حرفمان كرده, تكرار ديگر كلمات با را مفاهيم همان آنها با ما بود/ اكبر> <ا� شعار و تظاهرات
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درك مردم ميزدند, مبنايچيزهايمتضاد بر ومتغيير ناهمگون حرفهاي مرتبا آنها و نشانديم/ كرسي
كـه بـود چـيزي هـمان و مستقيم و منسجم حرفشان مسلمانها ولي سردرگمهستند/ آنها كه كردند

خوردند/ شكست قرآن دشمنان روي اين از ميگويند
كل: دبير آقاي

قـضاوتي يك قـرآن و پـيامبر دربـارة آنها روز هر مشركين, برابر در است قرآن روش عين اين,
خط ولي است� افسانههايپيشينيان و كهن شعر قرآن و است, خائن و كاذب شاعر, �اين ميكردند

است/ خدا رسول محمد و جانبخداست از و است وحي قرآن بود: كه بود همان اس"م
صديقي: كليم دكتر آقاي

ولي /// تروريستاستو است, ديوانه اين منميگفتند به انگليسهم استدر جور همين دقيقا
نسبت ما به دارند آنها و تروريست نه ديوانهام نه من ديدند ميكردم صحبت تلويزيون در من وقتي
الرحـيم الرحـمن ا� �بسـم مـيكرديم: شـروع مـيكردند سئوالي ما از وقت هر ميدهند/ نادرست
دفعه, هر جوابيبدهند, چه نميداستند ميكردند سئوال آنها از وقت هر و العالمين///� رب الحمد�

ميدادند/ قبل دفعة متناقضبا و تازه جوابي
غربمشاركت مقدسعليه رويارويي اين در باشيد داشته آمادگي عالي حضرت گر ا حال هر به

باشم/ شما خدمت در آمادهام بنده نماييد
كل: دبير آقاي

مركز يك <مجمعالتقريب> كه ديدهايد اساسنامه در حتما را معنا اين منتهي هستيم/ آماده ما البته
كـارهاي درگير مستقيم طور به و است حد همين در هم اهدافش و است اس"مي و ديني فرهنگي
سـالگرد در كـند/ پيدا اس"مي عام جنبه سياسي مسأله كه شرايطاستثنائي در جز نميشود/ سياسي
به اقدام سپسديگران شد/ پيشقدم بيانيه انتشار با <مجمعالتقريب> عليه, تعالي رضوانا� امام فتواي

كردند/ مراسم برپايي
زير كه قدسرضوي آستان مشكوة مجلة در كه مطلبنوشتم بار چند �ره� امام فتواي دربارة من
امام�ره� فتواي همين و وحدت و تقريب دربارة هم سرمقاله چند شد/ منتشر ميشود, اداره من نظر

شود/ استفاده و ترجمه تا ميفرستمخدمتتان انشاءا� را آنها و نوشتهام
صديقي: كليم دكتر آقاي

است/ مناسب بفرستيد و شود ترجمه عربي� و انگليسي �به جا همين در مقاhت اين گر ا
كل: دبير آقاي

را بحثي شد صادر فتوا آن كه موقعي من ميكنيم/ ترجمه مشهد همان در ميكنيم, هم را كار اين
گفتم تنباكو, تحريم به راجع شيرازي ميرزاي مرحوم فتواي با را فتو اين كردم مقايسه و كردم مطرح
قبضه را ايران اقتصاد ميخواست كه انگلستان مقابل در زيرا بود سياسي �فتوايميرزا� فتوا آن ماهيت
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فتوايحضرتامام اما كرد/ رنگمذهبيپيدا بعدا بود سياسي اص�فتواياقتصادي, و شد صادر كند,
امام و اس"م بهپيامبر بود اهانتشده زيرا سياسي, جنبة داشتنه اقتصادي نهجنبة مذهبيبود, صرفا
و آمد ميدان به اروپا بازارمشترك كه گرفت خود به اقتصادي و رنگسياسي چنان بعدا اما كرد/ دفاع

ميكند/ قطع را آنان اقتصاد شريان دارد ديني, مسألة اين شد معلوم
جـنگ به رفتند مقاطعي در و كردند امام كه را كاري آن گر ا مجمع صديقي: كليم دكتر آقاي
فكـر بـود/ خواهد موفقي خط كند, دنبال را خطي چنين كردند, يكپارچه را مسلمين و غرب تمدن
مهمتر بعد ولي دارد علمي يكبعد اينجاهستند در جاهايمختلفجهان از كه افرادي ميكنمحضور
مجمع به و كشف را آنها معارض فرهنگ و ضعف نقاط مختلف, جوامع در حضور با بتوانند اينكه

غرببپردازد/ با مصاف به سوژهها اين از استفاده با مجمع تا منتقلكنند
با بتوانند اينجا و بياورند بدست را ارتباط آن و نكات اين استكه اين آقايان, نقشاين مهمترين
كـه خـصوصيتي يك امام حضرت بگيرند/ يكپارچهاي مواضع آشنائي, آن و اط"عات آن به توجه
آن با مقاطعي در ميتوانستند باشند داشته مشاوريني اينكه بدون بود, فرد به منحصر شايد و داشتند
ارتباطاتفكري و نزديكي با رابايدبيشتر نقاط اين كنند/ ايجاد حركت كشفو را نكاتي الهي تيزبيني

كنيم/ پر را خ"ء آن و كنيم/ تأمين خودمان
شرايطمحدودي ما دهند/ قرار ما اختيار در اط"عات بدهند/ تذكر ما به بايد بله, كل: دبير آقاي
سالگرد در داشتم كه گرفتاريهايي تمام با اينجانب حال عين در كمهستند انصارمان و اعوان و داريم
يك طي را آن و يكنكتهايشدم متوجه ميكوبيدند, را عراق و بغداد كهآمريكائيها امام�ره� حضرت
صـدام ميخواهـند آنها كه حالي عين در ديديم كه بود اين نكته آن كردم/ اط"عاتمنتشر در مقاله
بين از دارد وجود بغداد و عراق در و است بينظير دنيا در كه را اس"مي آثار دارند راتضعيفكنند,

ميبرند/
اسـ"م كه اول از كردم شروع وقت آن دريابيد> عراق در را اس"مي <آثار بود اين عنوانش مقاله
عـلميه حـوزههاي نـظاميهها, دانشگاهها, بعد و شده ساخته كوفه و بصره و است شده عراق داخل
را سـوابـق اين عراق, در تسنن بزرگان قبور شيعه, پيشوايان قبور سني, آثار شيعه, آثار سني, شيعه,
پـيدا مجال اhن ببرد, بين از را اينها نتوانسته كنون تا استعمار و صهيونيسم كه گفتم و نوشتم مفصل
رفته بين از اس"مي نفيس آثار از بسياري كه ديد خواهيم يكروزي و دارندميكوبند را همه و كرده
را مقاله فتوكپي ميكنيم/ و كرديم را كار اين حساس جاهاي و لغزشگاهها در ما كنيد م"حظه است/
از قسمتي در نوشتهام/ تمام دقت با را آن غنياستمن محتويو پر هم خيلي و ميدهم شما خدمت
و آنـجا تشيع اساس است, بوده تسنن و تشيع بين تقريب مهد تاريخ طول در عراق نوشتهام: مقاله
حـنبل, احـمد امـام ابـؤحنيفه, امـام قبور كنون/ تا قبل سال هزار از است, بوده آنجا هم تسنن مركز
زيارت به مردم همهمحترمند, پيش و دارند بقعه همه است بغداد در كليني شيخ و گي"ني عبدالقادر
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امـام و جـعفر بـن موسي امام مقبرة هم كاظمين در و ببرند بين از ميخواهند را اينها ميروند, آنها
دست به گر ا عراق كه باشند متوجه بايد مسلمانها كه نوشتهام مقاله ذيل در من البته OPQRSهست/ جواد
قـديماhيـام از آنـها و مـيافـتد هم سياسي وهابيت دست به حقيقت در بيفتد استعمارگر آمريكاي

ببرند/ بين از عراق در را سني و شيعه آثار همة ميخواهند
در نـوشتهايـد زمـينه اين در كه را مقاhتي جنابعالي هستيم مايل صديقي: كليم دكتر آقاي

دهيد/ ارائه تشريفبياوريد, عالي جناب و كنيم برگزار لندن در است قرار كه سميناري
اب"غ جهت دنيا نقاطديگر مسافرتبه ما برنامههاي از يكي اصو� آمادههستيم, كل: دبير آقاي

است/ تقريب پيام
فرموديد مطرح كه خاصي نكته همين با رابطه در را سمينار اين ما صديقي: كليم دكتر آقاي
است/ مسلمانها همة مال نيست, شيعه به متعلق فقط علي امام و حسين امام حرم كرد/ خواهيم برگزار
پدرم با بودم, ساله پانزده من كه قبل سال پنجاه بود, معروفي واعظخيلي من پدر كل: دبير آقاي
هستباhي يادم من و ديگران و ابوحنيفه قبور جمله از زيارتكرديم/ را قبور اين تمام بغداد, رفتيم
نواب وقتقبور همان در hبيحنيفه>/ ادعوا ثم خفيه و تضّرعا ربكم <ادعو بودند: نوشته مقبره در سر
نوشتم مقاله آن در من رفتيم/ كليني قبر سر زيارتكرديم/ بغدادهستند در كه را حضرتمهدي اربعه
پـيدا اسـتي" بغداد و عراق بر ولي كردند جنگ سال دويست نرسيد, بغداد به دستشان صليبيها كه
نرسيدهانـد بغداد به هنوز مسلمينميجنگند با دارند صهيونيستها كه هست هم سال چهل نكردند/
ميكوبند/ هم در را مسلمين آثار تمامي آمريكا وسيلة به يعني ميگيرند/ انتقام وسيله اين به hحا ولي
رفتند/ و سوختند آمدند,بستند,كشتند, كه ميآورد خاطر به بغداد به را مغول حملة اينحمله, نوشتم
حـضرت گنبد به صدام كه بودند نوشته روزنامهها كرد/ حمله صحرا و دريا و آسمان از هم آمريكا
اين به ميخواهد هم صدام است, زده توپ گلوله الس"م عباسعليهم حضرت و حسين امام و علي
شـما كـه كـاري كـه كـند جـلب خـود سـوي بـه را آمريكا و صهيونيسم و سعودي حمايت وسيله
كيفيت آن طبعا خودم من حمايتكنيد/ را من شما پس ميدهم, انجام من دهيد انجام ميخواستيد
كنترل را خودمان بايد شرايطي در لكن غالباست, روحم بر است شما نظر مورد كه سياسي مبارزة

نگردد/ منحرف اصلي هدف از <مجمعالتقريب> تا كنيم,
mnopqاست/ ا� رسول سنت سياست, صديقي: كليم دكتر آقاي

بودن دارا خاطر به اس"م دين استو اhلهيه� �رسولالسياسة اس"م اص�رسول كل: دبير آقاي
آن آمـد اس"م و بود/ ناقص سياسيشان جنبههاي قبلي اديان زيرا است دينها كاملترين سياسي, بعد
حضرت آن جانشينهاي بود, هم سياسي رئيس پيغمبري عين mnopqدر پيامبر يعني گذاشت را اساس

باشند/ گونه اين بايد هم
امـام نـزديكتريم, امتپيامبر به شويم نزديكتر سياست به چه هر صديقي: كليم دكتر آقاي
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ماست/ سياست عين ما ديانت و ما ديانت عين ما سياست فرمودند

عـين ما ديانت و ما ديانت عين ما سياست كه است مدرس مرحوم حرف اين كل: دبير آقاي
وارد مـدرس وقـتي مـلي, شـوراي مـجلس ميرفتم جواني در من فرمودند: امام است, ما سياست
در است/ شنيده و بوده حاضر خودش امام را مدرس سخنراني ميكرد/ رسميتپيدا مجلس ميشد,
علميتشيع سابقةمكتبهاي من فرستاد خواهيم شما براي را آن عربي و انگليسي ترجمة كه مقاله اين
خـ"فت زمـان در و كـوفه شـهر در امـروزي رسـمي صورت به تشيع او� دادهام/ شرح را تسنن و
آنـجا در شـافعي احمدبنحنبل, ابوحنيفه, است, عراق از فقهي مكتبهاي بيشتر شد/ cdefgتبيين علي
شروع كوفه و بصره از آمده, بوجود عراق در ديگر ك"مي مكاتب و اعتزال مكتب خواندهاند, درس
بـصره و كـوفه در نـحو عـلم است/ كوفه و بغداد از اصلش قرآن تجويد قرآن, قرائتهاي شدهاند/
مفيد, شيخ كليني, زمان در هم شيعه ك"م و اصول فقه, اصو� و دارد/ زيادي سوابق و شده تأسيس
ششامام اhن ميكوبد/ را همه دارد آمريكا استو گرفته شكل بغداد در طوسي شيخ و مرتضي سيد
و نـجف در الس"م عليهما حسين امام و امير حضرت است عراق در قبورشان شيعه امام دوازده از
كل خيليمقدساستبين كه حضرتوليعصر خانة و سامرا در نفر دو و كاظمين در نفر دو و كرب"
و شـيعه تـقريب بـر است زنـدهاي شـاهد و است واقـع سـامرا در سـني, و شيعه از اعم عراق اهل

سنت/ اهل
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١٦

اس�مي تفكر احياء و خميني فاعبدونامام ربّكم أنا و واحدة امة اُمتكم هذه ان
كه موضوعاتي است, اس"مي> تفكر احياء و خميني <امام كنفرانس, برنامه در من سخنراني عنوان
مجمع و اس"مي وحدت مسألة با اثناء در هم و پايان در استو همينزمينه در عرضكنم ميخواهم

ميكند/ پيدا ارتباط التقريب
عنوان به اخير نويسندگانعصر و طرفمصلحان از گاهي كه اس"مي تفكر احياء بحثاز آغاز در
چه و بوده چه ابتدا در اس"م استبايدببينيم گرفته بحثقرار مورد و شده مطرح ديني> تفكر <احياء
و است مرده يا شده نابود اوليه اس"م كه است اين احياء معني دارد/ احياء و تجديد به نياز كه شده
زيرا است؟ آن <مجّدد> اصط"ح به و آن كنندة احياء امام كه بوده چه مث� اس"م ايا اص�مطرحنيست,
بـايد بـحق و انـصافا كـه ميشود پيدا مجّددي اس"م براي قرني هر رأس در كه كردهاند نقل بعضي
پـانزدهم قـرن آغـاز و چـهاردهم قـرن پـايان در قـرن, مـجّدد امام حضرت كه اين به كنيم اعتراف

است/ هجري
عرضميكنم: دارد نياز مجّدد و احياء به كه يافته چهتغييري و بوده چه اس"م كه اين توضيح در
گفتهاند: و تعريفكردهاند ما براي را اس"م اس"مي, جامعة حتي و مدرسه خانواده, محيط در معمو�
تاي سه كه امامت و عدل معاد, نبوت, توحيد, تاست: پنج دين اصول فروعي, و دارد اصولي اس"م
است امامتمخصوصشيعه و وليعدل همةمسلمينمشتركاست, بين معاد نبوتو و توحيد اّول:
جهاد, حج, روزه, نماز, هم دين فروع در مذهبنيزهست�/ سنّي معتزلة فرقة اصول از عدل البته �كه

ميكنند/ ذكر را منكر از نهي و معروف به امر
كـرده ظهور كه صورتي آن به اس"م چهرة معّرف من نظر به اما است درست و است حق اينها
و كـرد ظـهور خـاصي مشـخصات بـا مكـتب يك و امت يك تأسـيس چـهرة در اسـ"م, نـيست;

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٢١٣ اس�مي تفكر احياء و خميني امام
اينكتوضيح:

مكتب و امت چهرة در اس"م
كلمة اما ندارد, وجود ميبريم كار به امروز ما كه مفهومي آن به اس"مي مصادر در <مكتب> كلمة
هـم را امت مشـخصات حـتي و آمده مكرر روايات و قرآن در امروز, معموِل مفهوم همين به امت

كردهاند/ بيان
امت آيا كه ببينيم بعدا تا بگويم را مشخصاتمكتب امتو مشخصات اينجا در ميكنم سعي من
چطور فراموششده گر ا و است فراموششده يا و خورده تكان خود اولية وضع از اس"مي مكتب و

است: كرده احياء را آن امام و داشته احياء به نياز hحا كه چگونه و
اّمت مشخصات

١١٠ عمران. ال -٢-١٥ بقره. -٢

شما با١5ِ تُؤِمنون َو الُمنكَِر َعِن تَنَهون َو بالَمعروِف تأُمُرون لِلناِس اُخِرَجت اُّمٍة خَيَر كُنتم ميگويد: قرآن
به امر كه است اين شما مشخصة اولين و است كرده ظهور بشري جامعة در كه هستيد امتي بهترين
و صفات قرآن از آياتمتعددي كلّي طور به ايمانميآوريد/ خدا به و منكرميكنيد از نهي و معروف
<آيات عنوان به را آنها انق"ب اول سالهاي در من كه ميشمارد را ابرار يا متقين يا مشخصاتمؤمنين

است/ جالبي قرآني بحث خود و ك"ستدريسكردم يك در قرآن> َويُقيُمونجامعة بالَغيب يُؤِمنون الّذيَن لِلُمتّقين, ُهدًي وصفمتقينميگويد: در بقره سورة آغاز در قرآن, اولِئكمث� يُوقنون, ُهم باÐTِخَرِة و قَبِلك ِمن اُنزَل وما الَيك اُنِزَل ِبما يُؤِمنون َوالذين يُنِفقون, َرَزقناُهم ِمّما و ة الّصلوى
آنچه به ايمان انفاق, نماز, اقامة غيب, به ايمان آيات, اين در الُمفِلحوَن٢ ُهُم اولِئك َو َربِّهم ِمن ُهدًي عَليى
شـمرده مـتقين مشخصات از آخرت, سراي به ايمان و شده نازل او از پيش آنچه و اكرم رسول به

است/ خاِشُعون,شده ِتِهم صلوى في الّذينُهم الُمؤِمنون, افلََح قد است: آمده وصفمؤمنان در مؤمنون سورة آغاز در
ميگويد�: كه اين �تا حاِفظون لِفروجِهم الّذينُهم و فاِعلون, ِة لِلزكوى والّذينُهم ُمعرضون, اللّغِو َعن والّذينُهم

١-١٠ مؤمنون. -٣١٧٧ بقره. -٤

آيات, اين در الوارثون٣ ُهُم اولِئك ُيحاِفظون, ِتِهم صلوى عَليى والّذينُهم راُعون, وَعهِدِهم Tَٔماناِتِهم والّذينُهم
امانت و رعايتعهد حرام, از فرج حفظ زكاتدادن, عمل لغو, از اعراضدائم نماز, در دائم خشوع

است/ شده معرفي <فردوس> وارث و رستگار اوصافمؤمنان از نمازها, بر محافظت الَمغرِبو و الَمشرق ِقبَل ُوُجوَهكم تولّوا البّرأن ليَس است: آمده نيكوكاران و ابرار وصف در بّر, آية ودر اليَتاميى و القربيى ذوي ُحبِّه عليى الماَل آتيى و والنبيّين الكتاِب و المqئكِة و اÐTخر واليَوِم با5ِ آَمن َمن البّر وولكّن عاَهدوا اذا بََعْهِدِهم الموفون و ة الزكوى آتي و ة الّصلوى اقاَم و الرقاب في و الّسائِلين و الّسبيل ابن و كين الُمتّقون٤المسا ُهُم اولِئك و َصَدقوا الذين اولِئك البَأس حين و الضّراء و البأساء في الّصابرين



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢١٤

پيغمبران, و آسماني كتب و فرشتگان به ايمان و جزا روز به و خدا به ايمان طوhني, آية اين در
آزادي راه در و سائ"ن, سبيل, ابن مساكين, ايتام, خويشان, به آن داشتن دوست وجود با مال انفاق
جنگ, در و خسارتها, و بدبختيها, در صبر عهد, به وفاي زكات, دادن نماز, اقامة همچنين و بردگان,

است/ آمده بشمار پرهيزگاران و راستين مشخصاتمؤمنان از
و اخ"ق هم و عمل هم و است عقيده هم استكه آمده اوصافي قرآن, فراوان آياِت قبيل اين در
حساب گر ا است پراكنده قرآن سراسر در كه را مجموعه اين است, ديگر چيزهاي و روحي صفات
بـهترين امت اين ميگويد و تأسيسكرده را آن اس"م كه است امتي مشخصات مجموعة اينها كنيد
اين فعليّت و تحقق از قرآن كه است آن اينجا در مهم نكتة است, جهان تاريخ در آمده پديد امتهاي
آنـها بـه كلّي بطور مؤمنان و مسلمانان پيغمبر, زمان در عم� كه ميدهد خبر اس"م امت در صفات
مسلمانها صفاتاستدر فعليتاين از خبر متصفشوند, آنها به بعدا بايد كه اين نه بودهاند/ آراسته

ميشود/ استفاده مؤكد طور به آيات اين از وظيفه اين طبعا چند هر آينده, به نسبت وظيفه بيان نه
مكتب مشخصات

فروع و اصول عنوان به كه را آنچه من نظر به دين, اساسي پايههاي و مباني و اصول يعني مكتب,
است, اس"م ايدئولوژي و اعتقادات به مربوط آنها از بخشي مكتباست, مبيّن آموختهاند ما به دين
و اعـمال بـه مـربوط هـم بخشي و است نفس تهذيب و عملي و اخ"قي سلوك به مربوط بخشي
دينمبيّنمكتب فروع و اصول حقيقت, در اينهاست/ امثال و جهاد حج, روزه, نماز, قبيل از عبادات
عـرصة در و داده پـرورش امّت مكـتب, اسـاس بر بلكه نكرده تأسيس مكتب فقط اس"م اما است

است/ رسانده ظهور منصة به را آن جهاني,
استو يكريشه از لغتعرب در امام, امتو كه بحثبشويم وارد اينزمينه در نميخواهيم ما
يك داراي و پـيشوا يك امـام, يك پـيرو كـه جمعيتي يعني امت اجما� دارند, ارتباط هم به دو اين
و مؤسس هم و مكتب مبيّن هم و ميشود, هم پيغمبر شامل كه عام معني به پيشوا و امام مكتباند,

ميدارد/ باز خودمان بحث از را ما بحث اين ادامة و امتاست, راهنماي و پيشوا
را جـمعيت آن بـاشند نـداشـته امـامي و مكتبي اما بشوند, جمع هم دور جمعيتي گر ا بنابراين,

ناميد/ امت يك نميتوان
راه از مـيخواهـند و افتادهانـد <مليّت> فكر به غربيها از تقليد به مسلمانها از كساني ما عصر در
و نـژاد و زبان اساس بر مملكت يك افراد بين وحدتي خود خيال به قوميّت, و مليت حّس تقويت
عملي اين ميگذارند �ملت� را آن نام و آورند وجود به خون� و �خاك برخي قول به يا خاك و آب

اس"م/ مقابل نقطة درست است
آمـده وجود به قوميت حس اساس بر كه ملي حميتهاي و قومي تعصبهاي و وحدتها قبيل اين
خ"ف بر اس"م بود, خواهد و بوده تفاخر و وبرتريطلبي درگيري رقابتو باعثاخت"ف, همواره



٢١٥ اس�مي تفكر احياء و خميني امام
يكمكتب پيرو و امت پوششيك زير آنها اصل حفظ با را قوميتها و نژادها و قبائل و ملتها امر, اين
نـهاده �امت� مـلت, جاي به را آن نام و درآورده روحي و ايماني و ديني مشخصات داراي و الهي
گفته كه بهمعنياي �امت� تا است مليگرايان خواستة كه معنيمصطلح به �ملت� از تفاوتره و است/

است/ متفاوت بسيار دو آن مترتببر آثار و است آسمان تا زمين از شد
اساس بر بلكه نيست خون و زمين و جغرافيايي منطقة و نژاد و اساسرنگ بر اس"م امت تشكل
در بشر/ به است اس"م موهبت اينها و شد اشاره كه است اخ"ق و عقيده و عمل و تفكر طرز كَرَمكمهمين أ ان لِتعارفوا قباِئل و ُشعوبا كم جَعَلنا و اُنثيى و كَر ذ ِمن كم خلقنا انّا النّاس ايّها يا قرآنميگويد: اينزمينه

١٣ حجرات. -١

آنها اما است, پذيرفته را آن و رسميتشناخته به را قبائل و ملتها شعوبيعني آيه, اين كم١ أتقا ِعنَدا5ِ
دانسـته اقـوام و افـراد شناخت م"ك را آنها صرفا بلكه نداده قرار تفوق, و برتري و امتياز م"ك را
خـدا نـزد آنـها تـقواتـرين بـا را مـردم ارجـمندترين و است تـقوي با خدا نزد در كرامت اما است,

است/ دانسته
تحقق خود در بهتر را hبا آيات در شده ياد مشخصات كه است كسي مردم تقواترين با پيداست

است/ داده
همان از كه را ملّي افتخارات حتما و كند حفظ را خود قوميت دارد حق ملتي و قوم و شعب هر
ندارد حق ولي بداند امتياز م"ك باشد, بوده فضائل و اخ"ق مكارم جزء و باشد گرفته ريشه تقوي

دهد/ قرار ديگران بر تفوق وسيلة را آنها
مگر است, بوده ناشي نژادي و قبيلهاي و قومي تعصبات از غالبا جنگها تاريخميبينيم طول در ما
قوميت فكر همين مايهاش داده رخ منطقه و عراق در كه بيسابقهاي و عجيب فجايع هم اhن همين
نـژادي تـعصب از نـاشي هـم يهوديها و عربها ميان نزاع نيست؟ بعث� حزب �ايدئولوژي و عربي

است/ يهود
يك از پيروي به را حس اين بايد و است مضّر بشر براي قومي تعّصب تقويت و شدت مسلما

ببينند/ را سعادت روي تا استتبديلكنند اس"م� مكتب مكتبها كاملترين �كه الهي مكتب
اhسَود ل"بيضعليى h و َعَربي َعليى ِلَعَجمي h و َعَجمّي عليى لِعََربّي فضل h> فرمود: اكرم رسول

/< بالتقويى hا
مسلمانها شما ميگويد: كردم اشاره بدان آغاز در كه فاعبدون ربّكم أنا و واحدة اُّمة اُّمتكم هذه انَّ آية
�به واحد رّب به اساساعتقاد بر امتتوحيد شما ايدئولوژيخاص, با يكواحد و يكامتهستيد
هسـتيد/ انسـان� كـارة هـمه خـ"صه و تربيتكـننده امر, ولّي بزرگ, سيّد, خالق, رّب: جامع معني
عبادت است, رّب عبادت او مشي خّط و رفتار است, توحيد امتواحده اين بناي زير و ايدئولوژي
همديگر, با بندگان خود روابطميان نيز و خداوند با روابطبينبندگان شاملكلية كلمه معنايوسيع به



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢١٦

مشخصاتامت اجما� پسآيه شاملميشود, را همه باشد خدا راه در و اساستوحيد بر كه روابطي
دارد/ بر در را دو مكتبهر و

اس"م واحدة امت مشخصات
كه را اس"م امت كلّي مشخصات شديم, آشنا اس"م مكتب و امت مفهوم با حدودي تا كه hحا
منهاي اس"م و رفته, بين از بعدا و بوده مشخصات آن از ناشي امت اين وپيشرفتهاي بوده واجد قب�
يـاد فشـرده طـور به اينجا در نيست, ترقيات و پيشرفتها آن منشأ ديگر و مانده باقي مشخصات آن

كنيم: استفاده آنها از اس"مي� فكر احياء و �امام خود بحِث در تا ميكنيم
آيات واحدة�, امة امتكم هذه �ان است امتوحدت اين مشخصات بارزترين از وحدت: �انمااّول; است آمده وحدت رمز قرآن در برادري و �اخوت� مسألة دارد, تأكيد وحدت مسألة بر بسياري

١٠ حجرات. -١

رابطة از صميميتر و عاطفهبرانگيزتر دارد, وجود انسان دو بين كه روابطي ميان از اخوة�١ المؤمنون
مـؤمنان مـيان بايد و است دانسته برادري حّد تا را مسلمانها بين رابطة قرآن و نداريم سراغ اخوت,

باشد/ برقرار رابطهاي چنين
همان اخّوتاس"مي ميزان كه اين خ"صه دارد, گانه بحثجدا به نياز اخوتاس"ميخود مسألة
بـر اسـ"مي اخّوت ديگر تعبير به داشت, وجود آيات نزول هنگام و خدا رسول زمان در كه است
مسائلي بود, مطرح خدا رسول عصر در كه دارد قرار اخ"ق� و عمل و عقيده از �اعم مسائلي وجود
تـفرقة ماية و شده پيدا بتدريج بعدا آن جز و اخ"قي سلوك و سير و فقه و ك"م علم قلمرو در كه
داشته اصلي نقش اس"مي اخّوت و وحدت در نميتواند هرگز گرديده پيدايشمذاهب و مسلمين

گردد/ مسلمانان برادري م"ك و باشد
كه طوري رابه همه نميشود بحثاستو قابل و دارد علمي ريشة غالبا اخت"قي اينمسائل البته
hوا بـدانـيم اخـّوت اين م"ك نميتوانيم هم را همه اما كرد/ طرد ميگويند سلفي� �مكتب پيروان
مـن گر ا مث� ميپاشد/ هم از اس"مي اخوت و واحده امت شيرازة و ميشوند دسته دسته مسلمانها
قـرار برادري م"ك را آن ميدانم خود مذهب جزء را آن و هستم معتقد آن به را آنچه همه بخواهم
خـارج آن محدودة از اس"م مذاهب ديگر پيروان و شد خواهد من مذهب پيروان شامل فقط دهم
حالي در مؤمنين, كّل نه همهستند, برادر مذهبي هر افراد بلكه مننيستند, برادر ديگر آنها و ميشوند,
مسـائل محدودة در اس"م پيروان همة شامل مؤمنين اخوة� المؤمنون �انما برادرند هم با امت كّل كه

بعد/ زمانهاي در مطروحه مسائل محدودة در نه و ميشود پيغمبر عصر در مطروحه
بايد هم امر همين و بود, نشده مطرح آنها براي مسأله اين هنوز كه ميداند برادر را كساني آيه, اين
و خاص فكر كه دستهاي و فرقه هر hوا باشد, اس"مي اخوت و امت وحدت ميزان و م"ك همواره
اخـّوت و وحـدت ايـن در را خود معتقدات همة بخواهند گر ا دارند خود به مخصوص خطمشي
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تقسيم متعدده امتهاي به امتواحده قهرا و امتاست تعدد حتي و افتراق باعث خود دخالتدهند,
نه است افتراق اين و واحدهايديگر, برابر در ميدانند رايكواحد خود فرقهاي هر زيرا شد; خواهد
مسائل نه است اس"م مسّلمات و مشتركات وحدت, م"ِك پس برادري/ نه است بيگانگي وحدت,
را آنـها و نمايند تأكيد مشتركات آن بر بايد هستند كه فرقهاي و مذهب هر اهل مسلمانها اخت"في/
و گـيرد قرار موردبحث برهان, و دليل چهارچوب در اخت"في مسائل اما بدانند, خود برادري ميزان

است/ مطلوب گاهي بلكه نيست ممنوع اخت"ف نوع اين
مجّرد نه است تنازع و افتراق همانا فرموده نهي آن از برادري و اتحاد به امر برابر در قرآن, را بَحبلآنچه اعتِصموا و است: فرموده بلكه است نكرده منع اخت"فنظر و آراء برخورد از قرآن اخت"فنظر,

/١٠٣ . عمران آل -١/٤٦ . انفال -٢

و نـزاع و جـنجال و جار به الزاما و است فراوان علمي مسائل در نظر اخت"ف تفّرقوا١ Tو جميعا <وTا5 است ممنوع اخت"في چنين گردد كشتار و درگيري و دعوا و نزاع باعث گر ا اما نميكشد, افتراق
ريُحكم>٢/ تذَهَب و فتفشلوا تنازعوا

برادرياستو و اصلوحدت تأسيسكرد, را آن رسول كه امتاس"مي مشخصات از پسيكي
اين بر را خود فرعي و جانبي اخت"فات شود حفظ اصل, اين بكوشند مسلمانها بايد شرايطي هر در
ائمة و علي سنِّت ندهند/ قرار اخت"في مسألة تحتالشعاعهيچ را وحدت اصل و نسازند حاكم اصل
براي عمدًة شيعه مذهب در و اس"م در تقيه مسألة طرح است/ بوده همين الس"م عليهم البيت اهل
معتقدات ترويج از و عقيده از دستبرداشتن نه و است همين آن معني و بوده امت وحدت حفظ
قبيلمسائلحق اين در بحثواستدhل مسائلمذهبي/ دربارة استدhل بحثو از خودداري يا و حق
شود, روشن حق تا شود دنبال بايد حقاند جوياي و حق طرفدار همه چون مذهبياستو هر مسلّم

چگونه؟ اما
انـتقام او از حـقيرشكـند, بكـوبد, را طرف كه اين براي ميكند دنبال را بحثي انسان وقت يك
به مجادلة مصداق نيستو اس"مي بحث طرز اين او� برسد, كجا هر به و باشد چه هر نتيجه بگيرد,

/١٢٥ . نحل -٣

اصـول از كه واحده امت حفظ با ثانيا نميباشد/ أحَسن٣ هَي بالّتي جاِدلُهم َو ميگويد: قرآن كه احسن
دارد/ تضاد است اس"م

صورت به و برادري, و دوستي جّو جهتكشفحقيقتدر محترمانه و بحثبيطرفمنصفانه اما
هـي بـالّتي <مـجادله مـصداق و مـطلوب بحث قبيل اين عمومي, افكار و آراء برخورد و نظر تبادل
در عليهم تعالي رضوانا� شيعه علماي مخصوصا دارد, فراوان نمونههاي اس"م در و است, احسن>
مـرحـوم <المراجعات> كتاب ميدهند/ ادامه راه اين به هم هنوز و بودهاند پيشقدم و پيشگام راه اين

است/ مناظرات قبيل آن از يكي عاملي شرفالدين سيد
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شـريفة آيـة بـنابرايـن مسلمان/ دوستان برابر در نه باشد اس"م دشمنان برابر در بايد صفآرايي

٢٩ فتح. -٨-١٩ ممتحنه. -٢

رحـيم بـايد خودشان بين در مسلمانها بينُهم١> ُرحماُء الكّفاِر علي أشّداُء َمَعَعُه الّذين و ا5 رُسول <محّمد
از مـراد باشند/ سخت و دشمن بايد كفار برابر در اما برادري, و اخّوت حد در باشند مهربان باشند,
مبارزهاي و عداوت اما ماست دين از دينشغير كسمذهبو هر نه است مخالفدين دشمن ولمكافر, الّدين في يُقاتلوكم لَم الّذين َعن ا5 كم يَنها Tو نيست: ممنوع آنها به احسان و دوستي كه ندارد, ما فيبا قاتلوكم الّذين َعن ا5 كم يَنها انّما الُمقِسطين, يُحّب ا5 ان اليِهم ُتقِسطوا و وهم تَبرُّ أن دياركم ِمن يُخرجوكم

الظّالِمون٢>/ ُهُم فاولِئك يَتََولَُّهْم َمن َو تَولَّْوُهْم أن اخراجكم علي ظاهَُروا و دياركم ِمن أخَرجوكم و الّدين
آنها با بايد و اس"مهستند دشمنان و اعداء آنها فعاليتدارند مسلمين و اس"م عليه كه بليكساني
باشند, آنان عليه واحده يد و صفواحد بايد همه مسلمانها و صفكشيد, آنها قبال در و كرد مبارزه

٤ صف. -٣

كه كساني َمرُصوص٣> بُنيان كأنّهم صفّا َسبِيِلِه في يُقاتِلون الّذين يُِحّب ا5 <ان خداست محبوب صف اين
گـر ا آيـا هسـتند, خدا محبوب ميجنگند آنها با و صفميكشند كفار قبال در پوhدين سّدي مانند
را آن دارد ديگري با عقيده اخت"ف كس هر كه نيست اين hزمهاش باشند چنين بخواهند مسلمين
زيـر را مـقابل طـرف اسـ"ميت شـود كم آن از ذرهاي گر ا كه طوري به ندهد قرار اس"م كل محور

سؤالبرد؟
اس"م, تاريخ طول در متأسفانه كافربدانند, را اس"مييكديگر فرق همة استكه آن اينامر hزمة
مـختلف, مـذاهب بـه رسـد چـه تـا دانسـته كافر را همديگر يكمذهب, داخل در حتي فرقههايي

باشند/ محور� �امت بلكه نباشند محور خود كه كنند پيدا را رشد اين بايد مسلمانها
دستبردارند, عقيدتي و علمي اخت"فات از كه نيست اين حرف اين معني ميكنم تكرار هم باز
همينبرخورد مرهون اس"م در علمي ازپيشرفتهاي اص�بسياري ابدا, نكنند, مناظره بحثو هم با و
عـلمي مـباحث هـمه ايـن نميكردند رامطرح ا�� ك"م �قدمت مسألة گر ا مث� است, آراء و عقايد
و حكومت قلمرو در مفيد بحثهاي همه اين نبود امامتمطرح مسألة گر ا نداشت, وجود آن پيرامون
بحث از بشود, بايد بحث بلي دستنداشتيم, در ماست مورداستفادة امروز كه را اس"م سياسي نظام
بسيار معارف در و ك"م, در تفسير, در فقه, در بحمدا� كه بيت اهل بخصوصمكتب ترسيد, نبايد
ديگـري گرفت قرار كفار هجوم مورد طرف يك گر ا كه برسد جايي به نبايد بحثها ولي است/ غني
وسيله بهترين فكر اينطرز هممذهبينيستند/ من با كه آنها منچه, به بگويد و نداند مسؤول را خود

اس"مي/ امت و اس"م بردن بين از استبراي حربه برندهترين و
از عـمومي عـزاي اعـ"م پي در عراق, در بعثي نيروهاي توسط اطهار ائمه قبور تخريب دربارة
سكوت كرد اع"م حادثه اين از تنفر ضمن و داد اع"ميه <مجمعالتقريب> رهبري معظم مقام طرف
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و بيالمللي محافل با است سو هم و است معنيدار حادثه اين قبال در مسلمان پيشوايان و كشورها
خراب را قبرش كه هم اhن سكوتكردند, كشتند, را حسين امام بار يك چه؟ يعني جهاني/ استكبار
اختصاصندارد يكفرقه به حسين امام و عاشورا مسأله كه حالي در سكوتميكنند/ هم باز ميكنند
فرياد فاجعه اين به راجع بايد دارد تعهد اكرم رسول و اس"م به كس هر است, اس"مي يكمسألة و
گر ا ميشود, شمرده يكگناه يكغفلتو اينسكوتها مقدساستو همه نظر در امامحسين بكشد/
اتفاق حادثهاي چنين كلّي طور به نه و سكوت اين نه ميبود موجود واقعي معني به اس"مي وحدت

است/ فراموششده اس"مي وحدت اصل كه است دليل افتاد اتفاق كه اين و ميافتاد,
و داشت نـظر شـد گـفته كه مسائل اين همة به عليه رضوانا� راحل امام بگويم ميخواهم من

گفتار/ در فقط نه و ميكرد پياده عمل در را عليوحدت أشداُء َمَعُه <والّذين آية در كه طور همان اس"مي امت مشخصات از اعداء: با جهاد دوم;
بحث آن از اس"مي وحدت مسألة طي قب� و است دشمنان با قتال و جهاد آمده بينهم> ُرَحماُء الكفار
مطالبگذشته بر را نكته دو مورد اين در است/ يكاصلمستقل خود اين كه بايداعترافكنيم اما شد

ميكنم: اضافه
اين اس"م چهرة اينجا در است, داشته مقدم بينهم� �رحماء بر را الكفار� علي �اشداء آيه اين اول:
برخورد خشن آنها با و هستند صفواحد در اس"م دشمنان قبال در مسلمانها كه شده ترسيم گونه
باشد, چنين همواره بايد و بوده چنين اول از است, اين خدا دشمنان به نسبت اس"م چهرة ميكنند,
ميزان آيه اين خودشان! ميان دوستي از ميخورد چشم به بيشتر دين دشمنان به نسبت آنان غضب
دوسـتان بـه رحـمت چـهرة و دشـمنان بـه غـضب چـهرة يعني چهره, دو اين را, ديگران با ارتباط

مينمايد/ معرفي
مـقات"ن بـه نسـبت َمـرُصوص> بُـنيان كأنّـهم صفا َسبِيِلِه في يُقاتِلون الّذين يُحّب ا5 <ان آية در دوم:
و نـظم و هـماهنگي و وحـدت رمـز صـف, صفباشند, يك در همه كه شده قيد او� فيسبيلا�
پـوhدين سـاختمان مـانند و نـفوذ قـابل غـير و مسـتحكم بسـيار صـف بـايد ثـانيا است/ انـضباط
و نـظامي تاكـتيك لحاظ از جنگ در وحدت حفظ به اشاره بليغ تشبيه اين و باشد, شكستناپذير
تأكيد با ثالثا, جان/ پاي تا مطلق طور به فرار از خودداري و مقاومت حال, همه در است فرماندهي
نميگويد جا هيچ بگرديد قرآن سراسر در شما را, خود راه مقات"ن دارد دوست خدا ميگويد بسيار
يـا ميروند حج به كاتميدهند, ذ كه را كساني دارد, دوست ميخوانند نماز كه را كساني خداوند
خداست/ راه در مقات"ن خاص الهي موهبتعظيم اين دارد, دوست ميدهند انجام را ديگر عبادت
گروه اين به نسبت را احساس و عاطفه تحريك حال عين در و نهايتتشويق اينتعبير, با قرآن
راه در جانفشاني ولي بوده, وظيفهاش رفه حج داده, زكات خوانده, نماز كسي گر ا است, داشته روا
كار كار �اين خداست به محبتنسبت و عشق از ناشي امر اين است, وظيفه يك انجام از بيش خدا



اس�مي انق�ب و خميني امام و٢٢٠ <يُـحبُُّهم است طـرفيني دوسـتي مـيورزد, عشـق آنها به هم خدا عشق, اين برابر در است� عشق

٥٤ مائده. -١٥٤ مائده. -٢

در ولي بهشتميدهند وظيفه انجام برابر در كردهاند, كار وظيفه حّد بيشاز كساني چنين يُِحبّونه>١
بسـيار خـدا راه در جـهاد مسألة روي قـرآن پس است/ hزم عشـق نيست, كافي بهشت عشق, برابر

َمنحساساست/ آَمنوا الّذين ايها <يا است: شده جمع آيه يك در تقريبا گفتيم hبا آية دو مورد در كه فينكتههايي يُجاهدون الكافرين علي أعزة الُمؤمنين علي أذلّة يُِحبّونه و يُحبّهم بقوٍم ا5 يَأِت فسوف دِينه َعن ِمنكم يَرتّد
عليم٢>/ واِسع وا5 يشاُء َمن يُؤتيه ا5 فضل ذلِك Tِئم لومة Tيَخافون و ا5 َسبيل

منكر: از نهي و معروف به امر سوم;
و معروف به امر مشخصة امتهاست, بهترين امت اين كه اين علت قرآن, شد گفته كه طور همان

١٠ مائده. -٣١٠٤ عمران. ال -٤

الُمنكر٣>/ َعن تنَهون و بالَمعُروِف تأُمرون لِلناس اُخرَجت اُّمٍة خيَر كنتم > ميكند: ذكر را منكر از نهي
استكه امتآن اين رسالت امتيكرسالتدارد, اين اص� استكه آن بر مشعر اينمشخصه,
توصيه, و موعظه نه و فرمان و امر حد در دعوتميكند, آن به را معروفاستمردم و خوب چه هر
دائما افرادش تمام با امتي استچنين بديهي نهيميكند/ آن از را استديگران بد و منكر چه هر و
و معروف به آراسته خودش حتما امتي چنين خوبيهاست/ گسترش و نشر و بديها با مبارزه حال در

بكند/ نهي و امر ديگران به ميتواند چطور گرنه و است منكر از مبّرا
و بـارز وصـف را صفت اين ميتوان آيا چنينهستند؟ ما عصر مسلمانهاي حاضر, حال در آيا
امت مشـخصة ايـن پس نـميكنم/ فكر داد؟ قرار امت اين كنوني وضعيت فرد به منحصر و آشكار
امت كّل وصف را خصلت اين آيه اين كه كرد توجه بايد نكته اين به است/ فراموششده هم اس"م
به را آنها از جماعتي تنها آن از قبل آيه چند در و داده قرار لطف مورد را امت خداوند ولي اولِئكميداند الُمنكر َعن يَنَهون َو بالَمعروِف َويَأُمرون الخير ٕالي يدعون اُّمة ِمنكم <َولتكن است: كرده مكلّف اينامر

الُمفِلحون٤>/ ُهُم
هم در داخل و هم با مائده سورة در اخوتاس"مي آياتوحدتو آياتبا اين كه اين ديگر نكتة
ختم اخرجتللناس� امة �كنتمخير آية به و آغاز جميعا� ا� بحبل اعتصموا �و آية از است شده ذكر
از نهي و معروف به امر اخّوت, وحدت, يعني واحده امت مشخصات ميان ارتباط قهرا كه ميشود

ميرساند/ را منكر
هـم جـهاد شـامل عـام مـعني به منكر از نهي و معروف به امر كه ميكنم اضافه هم را نكته اين
جهاد يعني كردهاند, ذكر منكر از نهي و معروف به كتابامر در را جهاد بحِث فقها از بعضي ميشود,
اولين دارد: مراحلي منكر از نهي مينويسند: آنجا در است/ منكر از نهي و معروف به امر از بخشي
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دست, با بعدا و زبان با بعدا بدشبيايد, منكر از دل در و كند مبارزه منكر با قلبا كه است اين مرحله

است/ مصطلح جهاد همان آخر, مرحلة
عام معني به نيز جهاد چون مطرحميكنند جهاد بحث دنبالة را معروف به امر عكس, به گاهي اما
شمشير دستو با گاهي و زبان با يكوقت دارد: مراحلي باطل, حقعليه راه ت"شدر و مبارزه يعني

ميكند/ مبارزه باطل با انديشه و فكر با فقط هم گاهي صورتميگيرد, اسلحه و
در بـخصوص را واحده امت مشخصات ميان اكيد رابطة نيز فقهيه كتب در مباحث اين تداخِل

ميرساند/ ميشود مطرح ذي� كه خير به دعوت مسألة و معروف به امر و جهاد مورد
خير به امت خير كه است طبيعي است, خير امت و امت خير اس"م, امت خير: امت چهارم;
از است آمده قرآن در آياتبسياري شر, آن برابر در و خير مسألة در يعني زمينه اين در كند/ دعوت
حتما كه موظفميكند را اس"مي جامعة آيه اين الخير>/ الي يدعون امة منكم <ولتكن آية همين جمله
به امر و دعوت, خير به را مردم همواره و باشد امام و مكتب پيرو و هدف با جمعيتي شما بين در بايد

كند/ منكر از نهي و معروف
در شر و خير منكر/ برابر در معروف استو شر برابر در خير استكه آن معروف و بينخير فرق
است, قبح و حسن و بديها و خوبيها با رابطه در منكر و معروف اما انسانهاست, زيان و سود با رابطه
به نسبت سودي كه معروفها از بسياري اما ندارد ربط كسي شر و خير به اما است نكو چيزي بسا چه
به ميتواند منكر و شر بين همچنين و معروف و خير بين پسنسبت است/ خير دارد بر در ديگران
در بـخصوص بسيار تحقيق و كنجكاوي به نياز بحث اين باشد/ مطلق خصوص و عموم اصط"ح,
شده ياد آية حال هر به و دارد/ منكر و معروف و شر و آياتخير همه م"حظة و قرآن شريفة آيات

دارد/ بر در را منكر از نهي و معروف به امر و خير به دعوت ميان مستقيم رابطة
مشـخصات از ديگـر يكي اس"م امت افراد ميان متقابل مسؤوليت متقابل: مسؤوليت پنجم;
بيان براي اين از بهتر ديگر َرعيَّته>, َعن مسؤول كلّكم و راٍع كلّكم > فرمود: اكرم رسول است, اس"م امت
جامعه همة و اس"ميهستيد جامعة مراقببر و ناظر و راعي شما همة بفرمايد, چه مسؤوليتمتقابل
رعيتمسؤول اين به نسبت همه مراقبتو و رسيدگي مورد يعني شخصرعيتاست, هر نسبتبه
زندگي ديگر كشورهاي در اس"م جهان از خارج و اس"م جهان نقطة دورترين در كه كسي هستند/

است/ اس"مي جامعه كّل مسؤول ميكند
همة اس"ميبرسد جامعة يكفرد به صدمهاي زياني, گرخسارتي, ا استكه معنيمسؤوليتآن
آنپيشگيري از نتوانستهاند آنها و داده رخ خسارتي چنين چرا كه دارند مسؤوليت آن به نسبت افراد
خداوند و مسؤولهستند همه نشده رفع تا و بكوشند, آن رفع در موظفاند داده رخ كه hحا و كنند
بر نگرفته انجام اصوليينميگويندتا كه است كفايي واجب همان اين نمايد/ مؤاخذه را آنها ميتواند
همه نگيرد انجام اص� گر ا و ساقطاست, بقيه گردن از داد انجام را آن يكنفر گر ا واجباستو همه
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گنهكارند/ و مؤاخذ
نداريم, توجه ابدا كه داريم ذمه بر دوشو هزارانمسؤوليتبر آن, هر در ما همة اينسخن, بنابر
مسؤوليت همه بخورد صدمهاي مسلمان ملِت يك يا امت افراد از يكي به عالم شرق غربو در گر ا

بپذيرند/ بايد را آن
بُمسلِم>: فَليَس المسلِمين بُامور يَهتّم َولَم أصبَح <مَن فرمود: اكرم رسول حديثمعروفديگر در
باشد نداشته اهتمام مسلمانها امور به كه حالي در دارد خواببر از سر و آورد بهصبح كسشبرا هر
و برداشتن خواب از سر مجّرد به كسي دقتكنيد, ك"م اين تصلّب و استحكام در نيست/ مسلمان
بـاشد داشـته اهتمام ندارد� استثنا مسلمين همة و امور همة �يعني مسلمين امور به بايد شدن بيدار
بر مسلمين امور يا و برد كار به مسلمين امور حّل براي را خود توان تمام و بگمارد همت يعني اهتمام
چه ما نهد, زمين بر را بار آن و بزدايد دل از را هّم آن تا باشد سنگين باري دوشش بر و هّمي دلش

كردهايم؟ عمل حديث اين به كي و ميكنيم فكر
به چنين ميشود مطرح مسلمين امور به اهتمام و مسلمين حوايج قضاء از سخن وقتي معمو�
را مـرضش كـند, ادا را آنـها قرض ايمانيشباشد, برادران فكر به همواره بايد انسان كه ميآيد ذهن
امور اما مسلميناست, امور به اهتمام مصاديق از يكي اين البته برطرفنمايد, گرسنگياشرا و مداوا
را اسـ"م جـهان كـل نـميشود, مـحدود بـازار يك و مـحله يك شـهر, يك اهـل بـه كـه مسـلمين

ميگيرد/ بر در
در مسلمين از اقليتي كه كشورهايي يا اس"مي كشورهاي در تحوhتي چه اخير سال اينچند در
راجع كه شاكر محمود استاد از �تانزانيا� بارة در را كتابي نشد/ كسيخبردار و افتاد اتفاق هستند آنجا
اين در حكومتاس"مي بود نوشته كه ديدم يككتابكوچكنوشته اس"مي كشورهاي يكاز هر به

نشد/ گاه آ مسلمانها از كس هيچ و آمد سركار اس"مي حكومتغير و رفت بين از كشور
كه كسي بُمسلٍِم>: فلَيَس يُِجبُه لَم و يالَلمسلِمين يَقوُل مُسِلما سِمع <من فرمود: ديگر حديث در
نيست/ مسلمان كسي چنين ندهد جواب او به و برسيد دادم به مسلمانها اي بگويد را مردي بشنود
پيوسته و هماهنگ واحِد امت يك ميخواهد پيامبر كه است آن براي تعبيراتمختلف و سخنان اين
بينشان كه جزئي مسألة هر در ميتواند مگر امتي چنين درستكند/ حسمسؤوليتمتقابل داراي و
اخـت"ف آن اثر بر و برآورند فرياد و داد و كنند عثمان پيراهن را آن ميشود واقع نظر مورداخت"ف

شوند/ فرقه فرقه نظر,
اكرم رسول كه طور آن به مسؤوليتمتقابل, و مسلمين امور به اهتمام مسألة اعترافكنيم پسبايد

است/ رفته ياد از است <َوالّذينفرموده ميگويد: قرآن افساد و فساد از جلوگيري و اص"ح فكر مورد در اص;ح: فكر ششم;
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١٧٠ اعراف. -١

و كتابمتمسكميشوند به محكم كه آنان المصِلحين١>: أجَر نضيُع T انّا الّصلوة أقاُموا بالِكتابو يَُمّسكون
هـنگام قبل سال سي در هست يادم نميكنيم/ راضايع مصلحان پاداش ما همانا ميدارند بپا را نماز
مرد آن به راجع جلسه چند در ايشان مناسبتدرگذشت مقدسبه مشهد در آيةا�بروجردي رحلت
مشـهد دانشگـاه در نـيز مطهري شهيد دربارة اتفاقا صحبتكردم, داشتم او از كه خاطراتي و بزرگ

دادم/ قرار خودم سخن عنوان بزرگ مرد دو آن دربارة را آيه همين جا دو هر در و گفتم سخن
حقايق سختبه و كتابخداميچسبند يعنيبشّدتبه بابتفعيل از بالكِتاب� �يَُمّسكون جملة

هستند/ ملتزم قرآن
را نـماز مـفاهيم كـردن, زنده جامعه در را نماز يعني ميخوانيم زيارتنامهها در كه هم نماز اقامة
مفهوم با نماز اقامة و قرآن تمسكبه ميان نماييد م"حظه كسانيمصلحهستند چنين تحققبخشيدن,

ميشود/ محقق اص"ح امر دو اين پناه در و هست رابطه اص"ح,
است, مستقلي سخنراني موضوع خود قرآن نظر از مصلحين و مفسدين و فساد و ص"ح مسألة
مطرح را خوبي بحث اس1مي� كشورهاي اخير سالة صد �نهضتهاي كتاب در مطهري شهيد مرحوم

ميگويد: فرموده
و مؤمنين افساد, و اص"ح ايمان, و كفر مانند دهيم قرار دقت مورد را قرآن زوج مفاهيم گر ا
از و شر و خير فاسقين, و متقين حزبا�وحزبالشيطان, واولياءالشيطان, اولياءا� كافرين,
ايـن مـاهيت بـه راجـع بخصوص ما براي مهمي حقايق هم, مقابل و زوج مفاهيم قبيل اين

دستميآيد/ به مفاهيم
همة mnopqتقريبا محمد سورة در مخصوصا دهد قرار هم برابر در را مفاهيم اين دارد عنايت وقرآن النـور الي الظّلماِت ِمن يخرُجُهم آَمنوا الّذين ولّي ا5 ميگويد: آيةالكرسي در است, قبيل اين از آيات
امت كه است آن آيات قبيل اين معني الظلمات>, الي النّور ِمن يُخرُجونَهم الطاغوت أولياؤُهُم كفروا الّذين
ظلماتبه از دائما را آنها خدا طاغوت, نه امتخداست اين ولّي حزبشيطان, نه حزبا�اند اس"م

ظلمات/ به نور از نه و هدايتميكند نور
اين آيا مفسد, نه هستند مصلح آنان كه است آن اس"م واحدة امت خصوصيات باز حال هر به

است؟ فراموششده يا و مانده باقي اس"مي جامعة در خودش وسيع معني با مسؤوليت
نامشروع يا و نامعقول تعصبحساسيت است, تعصب از غير غيرت اس;مي: غيرت هفتم;
تعصب كه كنيم قبول گر ا حال ومشروع, معقول حساسيت نوع يك از است عبارت غيرت اما است
از موارد از بسياري در و قبول قابل و ممدوح مسّلما غيرت كه بپذيريم بايد اما باشد, مذموم مطلق,
طور به و مسلمين حقوق حفظ مهمتر همه از و وطن حفظ مال, حفظ ناموس, حفظ مورد در جمله
بـيتفاوت و بـيدرد مسـلمين مصالح به نسبت كه كساني است, hزم اس"م, دين حريم حفظ كلي
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درستينيستند/ مسلمان نميدهند نشان خود از حساسيتي و هستند
جهان درمسائل ولي فراواني دارايمريدان و كرده عمر سال ٩٠ از متجاوز كه بود آقايي مشهد در
هـم دور عدهاي مهمي يكمسألة به راجع بود, خاموش و بيطرف بكلي سياسي حوادث و اس"م
آقاي گفتقربان بود حاضر آنجا در كه آقا آن مريدان از يكي بودند آمده گرد آن دربارة برايصحبت

نميشود/ سرش اص� حرفها اين كه بروم خودم
پس خوب, بسيار اوهستيم� پاhن ما باشد خر كه �هر حوادثسياسيميگفت: در آقايديگري
باشد, آنها از فكرجلوگيري به بايد كسي چه را اقتصادي و سياسي فرهنگي, استعمار هجوم سيل اين

بود/ خواهند بيخبر هم استعمار انواع وجود پساز نميآورند در سر مسائل اين از گر ا اص�
اهل يهودي دختري پاي از انبار شهر در شاه سپاه كه خلخالي مورد در اس"م عليه اميرالمؤمنين
َحِقيقا>: به كان بل ملُوما بِه كان ما أسفا هذا علي مات مسِلما امرءا أن <لَو فرمود: بودند درآورده ذمه
دربارة سخن اين كرد/ م"مت را او نميتوان و است شايسته بميرد حادثه اين غصة از مسلماني گر ا
مصالح به كفار طرف از رسيدن آسيب به برسد چه است اس"م پناه در كه است يهودي زن به ستم

است/ انجام حال در آن هر كه مسلمين
قتل آفريقا در هند, در فلسطين, در كشمير, در عالم غرب و شرق در را مسلمانها استكه چطور
حـوادث اين از مسلمانها اغلب اص� و نميدهيم نشان خود از عكسالعملي هيچ ما و ميكنند عام
همين عليه> hيُعلي و يَعلو <اhس"م فرمود: پيغمبر كه اس"م امتواحدة آيا نميشوند, دردناكخبر
و اصول عنوان به كه تقليدي اعمال اعتقاداتو يكسلسله استبه منحصر اس"م پسبگوييد است؟

هيچ/ ديگر و گفتهاند ما به دين فروع
مـنشأ و اس"م روح كه محمدي ناب اس"م امتيازات و مشخصات كه است آن سخن اين معني
نبود خبري اس"م حكومت از بود, مرده زنده اس"م و بود استفراموششده اس"مي حياتجامعة
اصـ"حي فكـر از بردند, بين از را آن بكلّي هم بعدا منحرفكردند, خود مسير از اول را حكومت
اس"مي اخوت و وحدت منكر, از نهي و معروف به امر متقابل, مسؤوليت مسلمين, امور به اهتمام

بود/ نمانده جاي به چيزي
اس"م احياء در خميني امام نقش

كه اس"مي حكومت مورد در است, داشته نقشي چه زمينهها اين در امام ببينيم ميگرديم بر حال
فرياد است باقي خود حال به نقاط ساير در هم هنوز و بود افتاده اجانب نوكران و طاغوتها دست به
دارم خاطر به گرفت, بازپس را آن فراوان, شهداي دادن و زياد مرارات با سرانجام تا كرد طراحي زد,
تا گرفتند, دينداران و اوصياء و انبياء دست از را <اسلحه فرمود: حسرت نهايت با يكسخنراني در

بكنيم؟> ميتوانيم چه آنها مقابل در ما آنهاست دست در قدرت وقتي
كساني هم قب� فرمود مطرح را فقيه وhيت فراموششدة مسألة الهي حكومت براياستقرار امام,
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بتفصيل را مسأله اين كتاب<عوائد> در نراقي م"احمد مرحوم ميكردند, ابراز را عقيده همين فقها از
مقدس مشهد در طلبگي ايام در من و است, كرده ثابت را فقيه مطلقة وhيت و داده قرار بحث مورد
با مردي خود استاد آن گرفتم/ فرا قزويني هاشم شيخ حاج بنام اساتيد از يكي درس در را بحث آن
نداد, جامعه در نظر اظهار اجازة او به زمانه ولي بود فقيه وhيت به معتقد و انق"بي و شجاع و تقوي
اينبهتر؟! از بگويند چه گفتديگر و رديفكرد بحث پايان در را رواياتوhيتفقيه مضامين ولي
نـظر زيـر اسـ"مي حكـومت تشكيل فكر كه بود همين استعمار نقشههاي حساسترين از يكي
با و روحانيمجتهد يك مبادا كه بودند مواظب كام� و كردند بيرون مسلمين دلهاي رااز فقيه وhيت
در را فقيه وhيت امام دستبگيرد/ به را سياست امر كنترل و دخالتكند, سياسي كارهاي در تقوي
برهنه و عريان را مسأله اين و داد تعليم نجف حوزة در را آن نجف به تبعيد ايام در كرد, مطرح قم

درساست/ آن محصول فقيه� �و>يت رسالة و داد قرار بحث مورد
پيشمن امنيتوقت, رئيسسازمان پاكروان تهران, زندان در نوشتهاند: رساله آن در ميآيد يادم
كار اين به را خود استكه اين از باhتر شما شأن كثيفياست, سياستكار حكومتو آقا گفت: و آمد
كه معنايي به سياست گفتم: من ما, براي بگذاريد را اين كنيد, آلوده است همهاشآدمكشي كه پست
يكوظيفةمقّدس گفته اس"م كه را سياستي اما شماست, كار گفتيد استكه همانطور ميگوييد شما

ماست/ كار و است
اساسي فرق ديگران با امام نظر اس"مي حكومت و فقيه وhيت خصوص در عرضميكنم من
امـا دارد, را حـق اين تأسيسكند, حكومت كه ميتواند و دارد وhيت فقيه ديگرانميگفتند: دارد,
است جايز كار اين گر ا كه بود اين عقيدهاش امام بكند/ كار اين است واجب و hزم فقيه بر نميگفتند
واجب خير, هيچ, ديگر و باشد جايز فقط كه نيست احكامي نوع آن از حكم اين است/ واجب پس
فراهم را كار مقدمات كند بايداقدام كند قبضه را اس"مي حكومت كه دارد امكان كه فقيهي هر است

هدفبرسد/ به تا نمايد
حكومت استكه اين خرابيهاهم كل منشأ و است, همين اس"مي جامعة در اص"حات همة كيد
عـصر تـا بعدا و شد گرفته ناديده معصوم امام وhيت آغاز, در است, شده خارج خودش محور از

الشرايط/ جامع فقيه وhيت وhيتحاضر حاضر
خارج و داخل طاغوتهاي كه توطئههايي برابر در ايستاد, آن پاي و كرد مطرح را وhيتفقيه امام,
يافت نضج گرفت, اوج فكر اين كه اين تا پيشميآوردندايستاد ومقدسين روحانينماها از برخي و

شد/ موفق بحمدا� و
درس كه سال سي بيشاز بلكه و سيسال نجفحدود در وبعدا ايران علمية حوزههاي در امام,
مفهوم كه تربيتكند فكر اين با را مدرسين و مجتهدين و فض" از نسلي شد موفق كرد شروع خارج
مسلمانهاي كل برابر در مسلمين وظيفة يكمكتب, عنوان به را اس"م درككنند/ را اس"م امتواحدة
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احسـاس و اصـ"ح فكـر مسـلمين, امور به اهتمام وظيفة اس"مي, حكومت تشكيل وظيفة جهان,
رابـراي خود و بفهمند كام� را مطالب قبيل اين و اس"مي غيرت باhتر همه از و متقابل, مسؤوليت

بسازند/ آماده وظايفمهم اين انجام
حـوزهها ودر گـرفتند دوش بـه را مـهمي مسـؤوليت بعدا كدام هر كه را فاضل طلبة هزار شايد
دوازده با حرم كوچة اول در قم محمدية مسجد در نخست وي كرد/ تربيت شدند عاليقدر مدّرسي
درسحاضر آن در هم من بود جمله آن از شهيدمطهري مرحوم كه كرد آغاز را خود درسخارج نفر
تـجاوز نـفر پانصد از بعد دورههاي رسيدند, نفر دويست حدود به او شاگردان بعد دورة ميشدم,
نجف به هم بعد نبود, نشستن جاي ديگر قم سلماسي مسجد در اواخر اين در كه طوري به كردند

فرمود/ آشنا تفكر طرز اين با را عدهاي هم آنجا ودر شد منتقل
كـه نـبود كسـي بود نكرده تربيت را فض" از خيل اين و نميگرديد حاصل توفيق اين گر ا حال
فراموش امتيازات و نمايد غفلتبيدار خواب از را مردم تبيينكند, مردم براي را نابمحمدي اس"م
ايـن بايد نخست كه بود برده پي و شد وارد راهش از امام پس بياورد/ يادشان به را ناب شدةاس"م
آدمـهاي آنـها نداشـتند, را فكر اين قبل, نسل كند/ قيام بعدا شوند تربيت مسلّح فكر با جديد نسل
اين كه نميكردند فكر وليوظيفهشناسنبودند, بودند وظيفه به عامل نبودند, همرنگمردم اما خوبي
قبال در و بگيرند آمريكا انگليسو دستاستعمار از بياورند, در طاغوتها دست از ميشود را قدرت
رسـوم و عادات آن بجز ديگري چيز اس"م كه كنند حالي مردم به يا اهريمنيبايستند/ قدرتهاي آن
و رهبري معظم مقام از كردند: قبضه را پستها و تربيتشدند نسل اين كه را خدا شكر است, ظاهري
مجلس وك"ي از وبسياري انق"بي ارگانهاي سرپرست و جمعه ائمة تا گرفته جمهور رياستمحترم

نسلهستند/ همان از مسؤولينمحترم ديگر و خبرگان و اس"مي شوراي
اصـ� آخوند ميگفتند: نداشتند, را فكر اين اص� ما پيشكسوتان پدران, اساتيد, ميآيد يادم من
قـبضه را حكومت بشود گر ا ميگفتند بودند روشن كمي كه هم بعضيها باشد, سياست فكر به نبايد

نيندازيد/ خطر به را خودتان است, كوفتن هاون در آب نميشود, ولي است خوب كنيم
سرپا مخلص, شاگردان همان كمك به را اس"مي حكوت و كرد پيدا توفيق كه اين از پس امام,

داد: انجام را ديگر اساسي كار چند آن بقاي براي كرد,
اقـامه شـهرها كـنار و گوشه در هم گر وا رفته ياد از اص� كه را جمعه سياسي عبادي نماز اول,
از خطبهها كه ميشد جمعهايخوانده نماز مشهد ما شهر در كرد, محتوا پُر را آن بود, بيمحتوا ميشد
كاري گرديده تشريح آن براي جمعه نماز كه هدفي به ابدا و نميكرد تجاوز زهد و عبادت به توصية
بودم يكشهريتبعيد در انق"بگفتند: پيشاز ايام در آيةا�خامنهاي حضرت ميآيد يادم نداشت/
نمازي تحريفكردي, بكلّي را جمعه نماز شما گفتم جمعه امام آقاي به جمعه نماز رفتم روز يك
اينمحتوا با جمعهاي نماز اس"م جهان در اhن نداد/ پاسخ كلمه يك خواندي, بيفايده بيخاصيتو
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جهان در كيفيت و كميت لحاظ از تهران دانشگاه جمعة نماز نميشود, خوانده داريم ايران در ما كه

ندارد/ نظير و است فرد به منحصر اس"م
حـج بـود معتقد امام كرد, راتجديد آن خاطرة دوباره بود رفته يادها از كه را ابراهيمي حج دّوم,
آدم ميشود چطور است, اس"م دشمنان و مشركين و شيطان از برائت جاي مسلمانها, بيداري جاي
حاصل پول نكند فكر نباشد, استعمار نقشههاي فكر به نباشد, اس"م فكر به هيچ برگردد و حج برود
ميخورند, را آن دارند ديگران ميرود, كي كيسة به است بيابان اين زير كه نفتي درياي فروشاين از
جهان و منطقه سايرسرزمينهاينفتخيز و سرزمين نفتآن از ب"واسطه و واسطه با اسرائيل آمريكا,
بود اينخدمتي آنبيخبريم, از ما و زندگيميكنند, دارند بهتر بهتعبير و تغذيهميكنند, دارند اس"م
مسلمين همة به فكر اين تا كرد كار آن روي بايد البته كه نمود, محتوا با را آن و كرد حج به امام كه
آن برگردند, و بروند حج به انديشه همين با بيشتر يا نفري يكميليون جمعيت واين نمايد سرايت

ببرد/ يغما وبه بچاپد را آنها منافع نميتواند استعمار ديگر گاه
را اقـتصادي استق"ل فرهنگي, استق"ل سياسي, استق"ل همةابعادش, در استق"ل مسألة سؤم,
اسـتق"ل بـه راجع خودكفايي, به راجع باشد, كرده صحبت دانشگاه به راجع امام چقدر كرد, مطرح

ماست>/ مكتب ما مقصد <عمدة نوشتهاند: امام قول از جا همه را سخن اين سياسي,
دانشگاه داشتوقتي ويعقيده ابعادش, همة در استق"ل ناباستو اس"م از عبارت مكتبما
و نخرند را دانشجويان و استادان افكار ديگران نباشد, ديگران فكرشتحتتأثير كه ميشود دانشگاه

ننمايند/ استثمار را آنها
حـوزههاي تـنها و گـرديد تأسيس استعمار سيطرة زير نخست روز از ما دانشگاههاي متأسفانه
و روحسستي البته ولي نبود, وارداتي و بود مسلمين خود از و اس"م از جوشيده كه بود قديم علمية
سعي برنامههاياستعماريپديدآمد, با اول از دانشگاهها اما بود/ حاكم آنها تحركبر عدم و بيحالي
جلبميكردند, را آنها ميشدند پيدا هم گر ا مكتشفشود, و مخترع كه نشود پيدا نفر يك ميكردند

باشد/ ديگران پادو و خادم فقط كه است دانشگاهي جور چه اين
دانشگاه و حوزه همكاري مسألة كردن مطرح داد, اهميت بسيار فرهنگي استق"ل مسألة به امام,
نـيز و نـمايند, كسب حـوزهها از را اسـ"مي اصالت دانشگاهها راه اين از تا بود رابطه همين در نيز
بيرون بود حاكم آن بر كه بيتفاوتي و بيحالي و سستي آن از و شوند آشنا جديد افكار با حوزهها

شد/ عملي همكاري اين حدودي تا بحمدا� و بيايند
اقتصادي استق"ل

در را خـودكفايي مسأله است, خـوب بـاشد كرده صحبت چقدر امام اقتصادي استق"ل بارة در
كاريبكنيد, نداريد عرضه شما كه حاليكردند ما به ديگران ويميفرمود: فرمود, مطرح رابطه همين
عـاليقدر مـهندسين بـحمدا� كه بود صحبت ديشب همين داريم/ عرضه كه ثابتكنيم بايد ما hحا



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٢٨

بود كرده منفجر عراق كه را كويت نفت چاه تا چند كمي خيلي مدت در شدند قادر ما نفت شركت
اين براي گزافي پول آنها بود, نفر چند به منحصر دنيا در كه بود كاري اين راخاموشكنند/ آنها و مهار
مثلديگرانبشريم, هم ما شد معلوم انجامميدهيم, را كار اين خودمان داريم ما hحا و كارميگرفتند
را/ ديگران گليم هم و بكشيم آببيرون از را خود گليم ميتوانيم بدهند مجال ما به گر ا هستيم آدم

و ميكرد مطرح هم با را اقتصادي استق"ل و فرهنگي استق"ل خاصخود, تيزبيني با راحل, امام
ميداد/ قرار تأكيد مورد هم با را دو هر

مـيشود مگر بود, سياسي استق"ل تأمين براي حكومت كردن قبضه اص� سياسي: استق"ل اما,
يك كشـور آن ذلك مع دارند, استعماري و غربي تفكر كه باشد كساني دست يككشور حكومت
فرقة با مبارزه مسأله آيةا�بروجرديكه دورانمرحوم هستدر يادم من باشد/ اس"ميمستقل كشور
و منصرفشد آن از دولت هم بعد گرديد, شروع مبارزه اين راديو در و بود شده بهائيتمطرح ضالّة
وقتهماهنگ دولت وبا داشت خاصي فكر طرز كه بزرگ علماي از يكي مشهد در نداد, ادامه ديگر
تمام ضرر به و كردند بلند قم در كه بود چي صداها و سر اين گفت: بودم برگشته قم از كه من به بود
را جـولويش مرتبه يك بين در اما شد, شروع و دادند اجازه خودشان رامقامات كار اين گفتم: شد؟
را همين خوب, بسيار گفتم: آوردهاند/ فشار خارجيها گفت: كردند, را كار اين چرا آنها گفتم: گرفتند,
دولت آخر گفت: بدهيم, ادامه را كار نميگذارد آمريكا ديگر hحا آمديم اينجا تا ما بگويند: صريحا
اظهار نميخواهد دولت سياستگفت: با آشنا آيةا� آن بلي مستقلنيستيم, ما كه بگويد نميخواهد
درياي در غرق سر فرق تا ولي نيستيم, مستقل ما كه نگفتند آنها بله بكند/ را حكومت استق"ل عدم
راحتبنوشند/ آب ديگران اجازة بدون و نفسبكشند ونميتوانستند نبودند مستقل بودند/ استعمار
در كرد اع"م و اصلي رويمسألة انگشتگذارد حكومتاس"مي, و وhيتفقيه طرح راه از امام
هـمين در و است اسـ"م جهان براي خطر بزرگترين استعمار است, استعمار مسألة ما رأسمسائل
كشـور آوردن وجود به از را استعمار پيچ در پيچ نقشههاي و ميكرد مطرح را فلسطين مسألة راستا

فاشكرد/ اسرائيل
مجهزميكند, جاهايديگر در را يهود قوم استعمار چيست, نقشهها كه ميشود معلوم كمكم hحا

ميدارد/ گسيل بزرگ گسترشاسرائيل و تأسيس منظور به فلسطين سرزمين به را آنها سپس
خـريداري را فـلسطينيها زمـينهاي ديگران واسطة به و بودند كرده آغاز قبل از كه را كاري همان
جمعيت استكه اين براي برايچيست؟ اين شروعكردهاند, ديگر جاهاي و مصر اينكدر ميكردند
دارند, كم زمين است معلوم ميخواهند, خوراك ميشوند جمع فلسطين در دارند كه ميليوني چند
بدين ومآ� نمايند فراهم را جمعيت اين آذوقة و زراعتكنند نقاط ساير و مصر در كه بهتر چه پس

كرد/ خواهند خودشان مستعمرة را مجاور كشورهاي و مصر كشور وسيله
را اسرائيل خطر مانندامام, كه نديدم را كسي من و بود كرده درك خوب بسيار امام را نكتهها اين
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باشد/ دردمند و حساس آن به راجع اندازه اين تا و بگيرد راجدي وآن كرده درك عميقا

هـمه از و امت, وحـدت مسألة و اسـ"مي غـيرت به راجع مسلمين, متقابل مسؤوليت به راجع
ناب اس"م و زنده مشخصاتاس"م از را آنها كه امور اين همة به راجع دين, دشمنان با جهاد جديتر
از ناشي فلسطين مسألة كردن دنبال بود, الگو تعاليعليه رضوانا� امام حضرت محمديبرشمرديم,
ومسؤوليت اس"م امت وحدت را, دشمنان با جهاد را, اس"مي غيرت او بود, امام روحي بُعد همين
يك تـنهايي به خود او بود, مفاهيمي چنين بارز مصداق خود و ميكرد مطرح هم با را مسلمين كل

بود/ امت
شيعه نه دامنبزند سني و اخت"فبينشيعه به امروز كه كسي وحدتاس"ميميفرمود: به راجع
استعمار نفع به همواره و ميآيد بيرون استعمار حلقوم از تنها اخت"ف زمزمههاي سني, نه و است
ديـدم لبـنان در اين از پيش سال بيست حدود در متأسفانه آنچه با من را تفكر طرز اين hحا است,
مـرز و درگـرفت لبـنان ارتش و بيروت مقيم فلسطينيهاي بين جنگ كه هنگامي در ميكنم, مقايسه
نزديكزير از را حوادث بردم, بيروتبسر در روز پنجاه حدود در بناچار من بود, شده بسته سوريه
آن با را قيس� بن �سليم كتاب يككليسا جلو در ديدم يكروز ميخواندم/ را روزنامهها و داشتم نظر
قـران� پـنج �تـقريبا بـخسي ثـمن بـه را آن و ريختهانـد دستي گاري توي برانگيز اخت"ف محتواي
كه است حالي در اين اخت"فبيندازند, سخت شرايط آن در لبنان سني و شيعه ميان تا ميفروشند

بودند/ متحد هم با همه اخت"فاتعقيدتي همه آن با مسيحيان
مسؤوليت غيرتو همكاري, روحوحدت, از بهرهگيري با فلسطين مسألة همين با رابطه در امام
ايـن معني ميرود> بين از اسرائيل بريزد آب سطل يك مسلمانها از يك هر گر <ا ميفرمود: اس"مي
نـابودي در ريـختن آب سطل يك قدر به كدام هر موظفهستند همه مسلمانها كه است آن سخن
اسـ"م مسألة را آن و بـاشند حسـاس فلسطين مسألة مورد در بايد مسلمانها پس بكوشند, اسرائيل

ملّتفلسطين/ مسألة يا عرب مسألة نه بدانند
از كمي دست هم <فلسطينيها بود: گفته كه آقايي آن فكر بين و فكر اينطرز ميان شماببينيد حال,
انـديشههاي ايـن بـردن مـيان از است/ تـفاوت چقدر شيعه> ما و هستند سني آنها ندارند, يهوديها

بود/ امام بزرگ كارهاي از يكي ا5خطرناك <ٕان محبتخداست: مورد كه است صفي همان ميفرمود پيشنهاد امام كه صفواحدي اين
غرب و شرق در مسلمين همة ميخواست امام َمرُصوص> بُنياٌن كأنَُّهم صفّا َسبِيِلِه في يُقاتِلون الّذين يُِحبُّ
در امام, كنند/ پيدا را اينصفالهي در ايستادن افتخار وقبيله, نژاد هر از و طائفه هر و فرقه هر از عالم
داد/ نشان عم� را مقاومت وروح خدا دشمنان با رودررويي و اس"مي جهاد سنت جنگتحميلي,

ا@س"مية بينالمذاهب التقريب مجمع
امر ولّي و معظمرهبري مقام طرف از hاهدافوا همين جهتتحقق گذشته سال در مجمع, اين
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ميخواهد مجمع, اين تأسيسگرديد/ بقائه بطول متعا�المسلمين آيةا�خامنهاي حضرت مسلمين
اما دهد ادامه را خود راه و عقيده كسي هر كه معني بهاين دهد آشتي هم با را اس"مي مذاهب پيروان
هـماهنگ هم با است اخ"قي و فقهي و عقيدتي مسائل نود صدي كه مشترك مسائل در كند سعي
و سني را شيعه ندارد نظر در مجمع اين نمايند/ اساساينمسائلپيريزي بر را وحدتخود و باشند
كار اين ابدا يكمذهبكند, را همةمذاهب و بينببرد از را موجود اخت"فات يا كند, شيعه را سني يا
است/ خرابكاري و اخ"ل براي برخي ازطرف آن طرح و نيست هم عملي اص� و نيست موردنظر

واحـده امت هـمه باhخره داريد كه گرايشي هر با شما كند حالي مسلمانها به كه است اين نظر
منطقهاي و فرهنگي سياسي, سرنوشتمشتركاقتصادي, و اخ"قي عملي, مسائلعقيدتي, و هستيد
باشند/ داشته همكاري مشتركات در كه نيست آن از مانع مذاهب داخل در اخت"فات وجود داريد,

نكـرده منع اخت"ف مطلق از هم اس"م ندارد, ضرر نظر اخت"ف ندارد, اشكال كه علمي بحث
اخت"ف بايد است كرده كه كرده امر تفقه و تدبر تفكر, به اس"م گر ا گفتم يكسخنراني در من است,
مسائل و اصولي درمسائلغير اخت"فنظر است, اخت"فنظر امور اين hزمة زيرا همبپذيرد, را نظر
ندارد ضرر ابدا و است مفيد باشد برهان و دليل از ناشي گر ا و است, اجتنابناپذير وجزئيات, جنبي

هست/ هم علمي راهگشاي گاهي و
كههستند همانطور را همديگر تهمتنزنند, هم به مسلمانها اتهاماتجلوگيريكرد, از بايد بلي
شيعهها شما گفتند من به رفتهام كه جا هر كردهام اس"مي كشورهاي به كه سفرهايي در من بشناسند/
و تأسـفمـيكنيد اظـهار و پايينميكنيد و hبا را دستها نماز س"م هنگام در ميخوانيد نماز وقتي
بر را وحي كه داد مأموريت امين جبرئيل به خداوند كرد, خيانت امن يعني اhمين> <خان ميگوييد:
راجع مغرب در تركيه, در سوريه, در مصر, در mnopqرفت/ محمد سراغ و خيانتكرد و كند نازل علي

كردهاند/ كار خيلي مسأله اين روي ميشود معلوم كردند, سؤال من از مسأله اين به
كردم م"قات بود كرده ديدن ايران از تازه كه جامعاhزهر شيخ الفّحام� �محمد دكتر با قاهره در
يـعني �مـولي� بـه ما از ايران علماي ميرسد نظر به گفت: بودم� ديده را او مشهد دانشگاه در �قب�
ديـدن ايـران از نيز او كه سوريه مفتي گفتارو� احمد �شيخ آقاي دمشق در هستند/ نزديكتر خداوند
تقليد خوانساريمرجع احمد آيةا�حاجسيد مرحوم بخصوصاز ايران مراجع و علماء از بود, كرده
بود/ گرفته قرار مرجع آن روحيات و فاضله ملكات تحتتأثير شديدا و تعريفميكرد تهران, ساكن
يـافت دانشـمندي و مـمتاز آدمـهاي نيز سنت اهل ديار در دارد, اثر متقابل ديدارهاي قبيل اين
در اhسـ"مية> المـذاهب بـين <مجمعالتقريب اينك ميدهند/ قرار تأثير تحت را انسان كه ميشوند

برود/ ميان از بدبينها از بسياري نتيجة تا نمايد فراهم را ديدارها اين استوسيلة صدد
شـهداي بـا را تـحميلي جنگ و انق"ب شهداي نمايد, نزديك هم به را مسلمانها دلهاي خداند

نمايد/ قرين اولياء و انبياء مقّدس ارواح با را امت امام پرفتوح روح فرمايد, محشور كرب"



١٧

بخش/ چهار در ايران اس�مي جمهوري صداي برونمرزي بخش با مصاحبه و گفتگو -١

وحدتاس�مي١ و خميني امام
اّول بحش

الرحيم الرحمن بسما�
اجمعين, الخ"ئق خير و المرسلين و اhنبياء اشرف علي الس"م و الصلوة و العالمين رب الحمد�
المنتجبين/ وصحبه المعصومين الطاهرين بيتهالطيبين اهل علي mnopqو محمد القاسم ابي نبينا و سيدنا
رسول حضرت مسعود مي"د وحدت, هفتهي رسيدن فرا مناسبت به كه است پيشآمده فرصتي
امـام حـضرت سعادت با مي"د همچنين و وحدت و توحيد منادي و بشريت عالم mnopqمنجي اكرم
مـناسبت به نيز و بيت اهل مذهب رئيس و پيامبر از بعد معصوم پيشواي cdefgششمين صادق جعفر
بـزرگوار, امـام از يـادي اhس"ميه, بينالمذاهب مجمعالتقريب عاي شوراي دورهي اولين برگزاري
بسـيار و كـنده پـرا ابعاد و شخصيت از بعد يك و بكنيم عليه تعالي رضوانا� خميني امام حضرت

است/ اس"مي وحدت با امام رابطه آن, و دهيم/ قرار توجه مورد را بزرگوار آن وجود فراوان
دوران سـراغ برويم بايد كنيم ريشهيابي اس"مي, وحدت به را امام شديد ع"قهي بخواهيم گر ا
از ما زمان در بزرگ علماي بين در خميني امام كه ميدانيم ما بزرگوار/ آن علمي زندگي و تحصي"ت
بود/ زبردست فقيهي ايشان بود/ برخوردار اس"مي علوم مختلف رشتههاي در خاصي يكجامعيت
مذاهب بخصوصاز و جهان متفكران آراء و مذاهب واز بود اخ"ق معلم بود/ عارف بود/ فيلسوف
مجموعهي ميدانست/ كام� را اس"مي دولتهاي و حضيضملتها و اوج داشت/ اط"ع كام� اس"مي
ارزيابي و واقعبيني شرحصدر, وسعتنظر, او بود بخشيده امام به را وسيعي ديدگاه معلومات, اين

بود/ كرده جمع خود در را مسلمين وضع از درست

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٣٢

به را جمعيتي يا امت براي رهبري مقام كسكه هر اجما�, دارد, توضيح به نياز شرحصدر, مسألة
مـطرح را صـدر شرح مسألة پيامبر چند باره در خداوند باشد, صدر شرح داراي بايد ميگيرد عهده
از مبعوثميشود, و منصوب خلق ورهبري نبوت به كه cdefgهنگامي حضرتموسي است/ ِمـْنفرموده ُعْقدةً َواحْلُْل أْمِري ْرلي يَسِّ َو َصْدِرْي ليى اْشَرْح <َربِّ عرضميكند: و ميخواهد صدر, شرح خداوند

/٢٥ . طه -١/٢ ١و . انشراح -٢

و بگشـا زبانم از گره و كن آسان را من كار و كن عطا صدر شرح من به <خدايا َقْولِي١> يَْفَقُهوا لَِساِني
پيامبر بر آن بوسيله كه بزرگي نعمتهاي از يكي خداوند همچنين بفهمند>/ كه بده قرار آنطور را سخنم
پـيامبر بـه خطاب �انشراح� سورة در است/ صدر مسألةشرح مينهد mnopqمنت اكرم رسول عزيزش
بار و نداديم توشرحصدر به ما <آيا ْك٢> ِوْزَر َعنَْك َوَضْعنَا َو ْك َصْدَر لََك نَْشَرْح <اَلَْم mnopqميفرمايد: اكرم
هـمه آن بـرابـر mnopqدر كـرم ا رسول كه است اين مقصود البته ننهاديم؟> فرو تو دوش از را سنگين
شـرح و وسـيع ديدگاه يك داراي بايد ميشد, وارد حضرت آن به مشركين سوي از كه نام"يماتي
را هـمه و شـود, روبرو گون گونا نظرات و آراء با و متحمل را نام"يمات بتواندآن كه باشد صدري

است/ رهبري hزمة اين بكند/ تحمل
عـلم فقه, �علم كرديم ياد كه را علومي كس هر بود, برخوردار كام� مزيت اين از بزرگوار, امام
به خود اينعلوم, غالب كه ميداند باشد دارا مذاهب� و آراء از اط"ع و تاريخ اخ"ق, عرفان, فلسفه,
دليل بر صرفا فلسفه علم كه عرفان, و فلسفه بخصوصعلم ميآورد/ شرحصدر و وسعتنظر خود,
وافـاضات بـرهان و دليل ودر است مبتني الهي افاضات و قلبي اشراقات بر عرفان رشتة و برهان و
و الهي مسائل در كه ميرسد مرحلهاي به انسان و ندارد, وجود تنگنظري و تعصب نوع هيچ غيبي,
وجدان را فلسفي مسائل است عارف گر ا و است, مستدل و علمي متقن مباني داراي خود, فلسفي
اينامر كشفوشهودميرسد/ مقام به اصط"ح به و دلميبيند, چشم با يعني <بالعيان> را آنها و ميكند
ميداند, محكم و مسلم خودشرا عقايد كه حال عين در نباشد, تنگنظر ديگر كه ميشود باعثاين
البته كند/ تحمل را آنها ميتواند و ميگيرد بخود بيطرفي حالت يك ديگران, نظرات و آراء به نسبت
به و ميدارد منظور را آنها صاحبان و عقايد آن نحوي به ولي تصويبنميكند, و نميداند حق را آنها
آن به مسائل عمق در و نرسيدهاند ديگران كه رسيده علم از مرحلهاي به او كه چرا ميكند توجه آنها

نيافتهاند/ آنها است, يافته را حقيقت او كه آنطوري نشدهاند, وارد بايد كه صورتي
ميگويد: زمينه اين در شيرازي حافظ

زدنـد/ افسـانه ره حـقيت نـديدند چــون بـنه عـذر را هـمه مـلت ودو هـفتاد جنگ
دلش در گـر ا و مـيدارد معذور ولي نميكند تصويب را ديگران كه ميرسد مرحهاي به حقيقتا
صفات از يكي پس مينمايد/ سلوك ايشان با احترام با و ميكند مدارا آنها با زبان در نميداد معذور

بود/ برخوردار آن از عليه رضوانا� امام و است, صدر> <شرح واولياء انبياء بارز



٢٣٣ اس�مي وحدت و خميني امام
بايدبداند انسان است/ مردم با مداراي شرطعدالت, است/ خلق با مداراي صفاتايشان, ديگر از
و تعليم است, نبوده يكسان زندگيشان شرايط نكردهاند, رشد محيط يك در مردم همة كه بفهمد و
در كـه ميافتد راهي به قهرا و ميگذارد, اثر انسان روح در معلوماتمختلف, و محيط استاد, تعلم,

نيست/ مطلق آزاد هم, طريق اتخاذ در اما نميدهد دست از را اختيار كه حال عين
را آنـها آراء و عـقايد و نـموده مـدارا ديگران با لهذا و دركميكنند كام� را حقايق اين بزرگان,
رد خشـونت بـا را سـخنانشان hاقـل, و هسـتند/ قائل احترام حدودي تا آنها براي و ميكنند تحمل
علم hزمة مسأله اين سخنميگويند/ آنها با مدارا با سخنيبگويند ديگران با بخواهند گر ا و نميكنند
اين از بايد حتما ميدهد قرار سمترهبري در كسخودشرا هر است/ مقامرهبري hزمة دانشو ِمْنو وا نََفضُّ Tَ الْقَلِْب غَِليَْظ َفّضا كُنَْت لَْو َو mnopqميفرمايد: اكرم رسول بارة در قرآن باشد/ برخوردار شرايط

/١٥٩ عمران آل -١

مـيشدند كـنده پـرا تـو دور از مـردم, آيـنه هـر مـيبودي سـختگير و خشن آدمي تو گر <ا َحْولَِك١
تحملكنند>/ را تو ونميتوانستند

رسول مقدس وجود گرانبها نگيني مانند طور اين جهان مردم بعدها, و روزگار آن مردم كه اين
كه بود جاذبهي آن لحاظ به ميچرخند, پروانهوار او وجود دور و گرفتهاند خود ميان در mnopqرا اكرم
مداراي و تحمل صفت و وسيع ديدگاه و نظر ووسعت نبوت اخ"ق همان از كه داشت وجود او در
انـبياء, پـيامبران, اصـو� نـميگرفتند/ را او دور چنين اين نبود اينطور گر ا و ميزد/ سر خلق, با او
رهبري, و عالم يا يكپيامبر گر ا و باشند خوئي و خلق چنين داراي بايد مراجع, و رهبران, بزرگان,

كند/ جمع خويش دور را مردم ونميتواند ندارد جاذبه قهرا, باشد, بدخلق بسيار
كه اين از بعد چه و خودشخمين, شهر در چه امام, تربيتي محيط ضميمة به خصوصيات, اين
بود ساخته شخصيتي امام از همه, اينها قم, شهر در چه و كمنتقلگرديد, ارا شهر به جواني, اوايل در
طـ"ب و فـض" مـردم, هـمهي قـبلاز و مـيشدند/ جـمع وجـودش شمع گرد پروانهوار مردم كه

علميه/ حوزة
عبدالكريمحائري, شيخ حاج آيتا� مرحوم بزرگ استاد وجود اثر در اراك شهر هنگام آن در
قم به حائري مرحوم هم وبعدها بود امام حوزه, آن اولية ط"ب از يكي و بود شده حوزهاي داراي
گسترش را سابق محدود حوزة تعبيرصحيحتر, به يا تأسيسكرد را بزرگ اينحوزه قم در منتقلشد,
در حائري مرحوم ميكرد/ سيراب را ط"ب خود, معلومات و نظر و فكر از داشت حيات تا و دادند
خلق با صفتمداراي خصلتو و شرحصدر, و وسعتنظر معروفاستبه علمايعصراخير بين
و كـرد, اسـتفاده بزرگ مرد آن مجاورت و معاشرت از درسها بر ع"وه بزرگوار امام دراز, ساليان و
از آنها همه كه بودند همزمان مراجعي با و داشتند قم در معاصراني و رفقاودوستان ايشان همچنين
صدرالدين سيد آيتا� مرحوم جمله از بودند/ برخوردار خلق با مُدرا و صدر خصلتشرح دو اين



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٣٤

حضور به هرگاه كه فراموشنميكنم: من و بود خصلتپيغمبري و دارايخوي حقيقت در كه صدر,
انبياء يكياز برابر در گويا كه بهحدي ميديدم او در را سماحت ج"لتو بزرگيو آثار اوميرسيدم,

ديگران/ و حجت محمد سيد آيتا� تقيخوانساري, محمد سيد آيتا� مرحوم دارم/ قرار
را بزرگي شخصيتهاي تحصيل, دوران در و جواني آغاز در كه بود اين امام, موفقيتهاي جمله از
بود, كرده پيدا حضور آنها محاضرات و جلسات در و بود برخاستكرده نشستو آنها با بود, ديده
بـزرگان, آن از ديگـر و بـود/ تـهران معروف فقيه و عارف شاهآبادي, آيةا� مرحوم آنها از يكي كه

است/ نفت صنعت شدن ملي قهرمان و, نستوه مبارز كاشاني سيدابوالقاسم آيتا� مرحوم
و آزاديـخواهـي, طـاغوتها, بـا مـبارزه جـنبة از امام روح در بيشتر همه از كه شخصيتي شايد و
و شخصيتبزرگ آيتا�مدرساست/ مرحوم همانا است, داشته تأثير جواني, آغاز در آزاديطلبي,
ملي شوراي مجلس نمايندگي به طرفمردم, از دوره چند در كه اوائلمشروطيت, معروف روحاني
مجلس, از خارج در يا مجلسو در چه زندگيسياسي ادوار تمام در و بود, انتخابشده روزگار, آن
يك مـعنا تـمام به حال, عين در و بود, ستمگر و ظالم مردمان و طاغوتها با مبارزه مشغول همواره

ميكرد/ زندگي طلبگي صورت به و قناعت بانهايت كه بود وارسته روحاني
در هـمه اينها بود, ديده برجسته صفات و خصال همه آن با را, مرد آن جواني, عنفوان در امام,
آشنا حال عين در و سياستمدار مبارز, فقيه, عارف, مرديوارسته, او وجود از و گذاشته اثر امام روح
همةاين كه بود ساخته بردباري, و تحمل صفت داراي, مردم خلقوخوي با و روزگار واقعيتهاي به
نصيب توفيقعظيم اين بود/ نموده ذخيره بهتر تعبير به يا و كرده آماده برايرهبري را او خصوصيات
مـا سرزمين در را خالص اس"مي پاك نظام و راسرنگون شاهنشاهي منفور نظام توانست كه شد او
بماند پايدار نظام اين قرنها هستيم اميدوار كه تحققبخشد/ نابمحمدي اس"م به و پايهگذاريكند,

گذارد/ جاي به ارزشمندي آثار خود از جهان سراسر در و

دّوم بخش
الرحيم الرحمن بسما�

دوران در چـه عـليه/ تعالي رضوانا� خميني امام حضرت كه بود اين بحث گذشته, جلسة در
از عدهاي با قم, علميه حوزة در استادي سمتتدريسو مرجعيتو مقام در چه و تحصيل و طلبگي
افق داراي آنها استكه كرده علم تحصيل و تلمذ آنها از بعضي نزد استو بوده معاصر علمايبزرگ,
نام را كساني من بودند/ صدر شرح داراي گفتيم قب� كه همانطور اصط"ح, به و بودهاند وسيعي ديد
مسألة در بـردم نـام قـب� كه كساني همة از لحاظ اين از شايد كه ميبرم نام را اينكمرجعي و بردم
العـظمي آيـةا� حـضرت بـزرگ اسـتاد مـرحـوم او و است داشـته نقشبـيشتري اس"مي وحدت

است/ بروجردي�رحمةا��



٢٣٥ اس�مي وحدت و خميني امام
و زندگيميكرد بروجرد در رحلتش, از قبل سال ١٧ حدود تا العظميبروجردي آيتا� مرحوم
از شايدمؤثرتر و جمله از بزرگان از سويعدهاي از بعد زعامتداشت/ مرجعيتو مقام جا همان در
تـصدي بـراي او� بشوند منتقل قم علميه حوزة به كه شد تقاضا ايشان از خميني امام مرحوم همه,
قم به تقاضا اين اثر بر ايشان تشيع/ عالم برايمرجعيتعظماي هم بعد و حوزه زعامتآن رياستو
در شركتداشتو جلساتخصوصياستفتا, در و بود م"زم ايشان با دائما كه كساني از يكي آمدند/

بودند/ امام حضرت ميداد, نظر و ميگرفت قرار ايشان مشورت طرف مهم, مسائل و حوادث
آن خـود ايـنكه بـا اسـتفاده, بـراي زيادي حدود تا شايد و تجليل و احترام باب از امام, مرحوم
بود زنده بزرگ مرد آن كه روزهايي آخرين تا حال عين در بود, خارجمعتبري درس داراي بزرگوار

شركتميكرد/ او درس جلسه در
چه ميداد, اهميت بسيار مذاهب تقريب و اس"مي وحدت مسألة به بروجردي آيتا� مرحوم
عـمومي مسـائل و حـوادث از آن غـير در چه و خودش علمي نظرات ابراز در و بحث و درس در
دارم يقين من و ميكرد, اظهار و ابراز اس"مي وحدت به را اهتمامش و نظر ايشان همواره مسلمين,
ديدگاه يعني نيز, بعد اين در بود, بزرگ مرد آن م"زم كه سال ١٧ مدتحدودا اين در امام مرحوم كه
كل بزرگدر استاد آن و است, بوده بزرگوار مرد آن تحتتأثير تقريببينمذاهب, و وحدتاس"مي
تـحقق راهـهاي hاقـل هـم امـام بود/ گذاشته تأثير لحاظ اين از مدرسين و اساتيد بر و حوزةعلميه

فرمود/ دنبال را آنها بعد و گرفت فرا بزرگ مرد آن از را وحدتمسلمين به بخشيدن
شـيعه عـلماي بـين رابـطهاي كـه شـد بـاعث اس"مي وحدت راه در بروجردي آيتا� مرحوم
با و بود پيشقدم كار اين در او خود و بشود, برقرار شيوخاhزهر و علما سنتبخصوص اهل وعلماي
وجودآمد به مجمعي اس"مي, و علمي مهم پايگاه قاهره, در كه بود ايشان راهنمائي و واشاره تأييد
<دارالتقريببين ومركزيبنام المذاهباس"ميه>/ <جماعةالتقريببين بنام كرد hاقلگسترشپيدا ويا
هـمكاري هـم بـا شـيعه و سنت اهل اخ"ص با علماي از عدهاي مركز اين در اس"مية>/ المذاهب
كه بودند فكر اين در ودائما توسعهبدهند را بينفريقين رابطة و وداد كهمحبت, اين بخاطر ميكردند,
البته كه كرد, ايجاد <تقريب> خودشان تعبير به يا و الفت اس"مي مذاهب بين ميتوان راههائي چه از

بشود/ تبيين بايد امر اين راههاي
ميكنيم/ دنبال را دارالتقريب راه همان التقريب� �مجمع در ما اينك و

اس"مي مذاهب كه نيست اين التقريب� �مجمع اين و �دارالتقريب� آن از هدف كه داد تذكر بايد
كـه است ايـن نـظر بلكه خير, منتقلبكنند, ديگر مذهب به يكمذهب از را مردم يا ببرند بين از را

/٩٢ . انبياء -١/٥٢ مؤمنون <َو٢- ديگر: آية در و َفاْعبُُدْوَن١ َربُّكُْم اَنَا َو َواِحَدةً ًة اُمَّ تَكُْم اُمَّ َهِذِه ْن ٕاِ قرآنميگويد: يكامتهستند, مسلمانها
وحدت اهل بايد اهلتوحيدهستيد چون و داريد يكخدا و امتهستيد يك شما َفاتَُّقْوَن٢> َربُّكُْم اَنَا
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دارايمشتركاتبسياريهستيد و امتواحد شما كه كنند رامتوجه مسلمانها آنهاميخواستند و باشيد
را آنها و حفظكنيد را آنمشتركات پسبايد بحسابميآيد, مسلمان همه, اساسآنمشتركات, بر و
بحثو و علمي راههاي از را اخت"ف مورد اصولي غير و مسائلجنبي و دهيد قرار وحدتخود پاية
اخت"ف شما بين كه نسازيد حاكم ذهنخود, بر حد آن در را آنها نشود حل هم گر ا و حلكنيد, نظر,
در اخـت"ف زيـادي حـدود تـا بـلكه نيست, مردود نظر اخت"ف اصل اس"م, در كند/ ايجاد نزاع و
از مكّرر هم قرآن و دارد ضرر آنچه است/ طبيعي يكامر نيست, روشن و آشكار دليلش كه مسائلي

/١٠٣ . عمران آل -١/٤٦ . انفال -٢

َوTى ُقْوا١, تَفَرَّ Tى َو جَِميْعا ا5ِ ِبَحبِْل َواْعتَِصُمْوا ميفرمايد: قرآن است/ درگيري و نزاع همانا ميكند, منع آن
بينبرود/ از نيرويتان كه نكنيد ودرگيريپيدا نزاع متفرقنشويد, شما ِريُْحكُْم٢ تَْذَهَب َو تَفَْشلُْوا َو تَنَاَزُعْوا
مـجله, ايـن مينمود/ منتشر ا>س1م> <رسالة بنام مجلهاي و ميكرد دنبال را هدف اين <دارالتقريب>
مرحوم و بود تقريب و وحدت ايجاد و اص"ح خط در مذاهبو علماي از بزرگان همان افكار ناشر
امر اين بر قطعي اينكشواهد كه داشت نقش مركز آن آمدن وجود به اصل در يا آيتا�بروجردي,

بود/ مشهود كام� كه داشت دست مركز آن تقويت در hاقل يا و دستنداريم, در
اين به ايشانچقدر كه بودم ناظر ١٣٣٩ تا قمميزيستم در من كه ١٣٢٨ سال از يعني موقع, آن در
را آنـها �دارالتـقريب� كـل دبـير يـا اعـضا از مـيآمدند, قـاهره از كه كساني و ميداد اهميت مسأله
ميكردند/ بزرگاستفاده مرد آن راهنماييهاي و ارشادات از آنها تماسميگرفت, آنها با ميپذيرفت,
را كارهايشان جماعتبتوانند آن تا ميكرد مالي كمك وجوهاتشرعيه از مركز آن به اين, بر ع"وه
نيست/ ذكرش جاي كه دارم خاطراتي من زمينه اين در دهند/ رانشر <رسالةاhس"م> مجلة و توسعه
دقتميكرد كام� و بود جريانها اين همة ناظر نزديك از عليه, تعالي رضوانا� خميني امام مرحوم
هستمرحوم خاطرم برسد/ اهدافخود به راههائيميخواهد چه از وآبديده, سالخورده مرد آن كه
يك بـه خـودش گـردان شـا از نـفر هزار حدود حضور در درس, در روزي يك بروجردي آيتا�
را خدا ما و است پيشرفت حال در ما, عصر در اس"مي مذاهب بين تقريب <مسألة فرمود: مناسبت,
نميخواستخودستائي فرمود, ايشان كه را مطلب اين داشتيم>/ سهمي كار اين در كه ميكنيم شكر
مسأله اين به ايشان كه بدانند ط"ب تا گفت را اين جهت اين به بلكه نبود, اهلخودستائي او بكند,
بكنند/ دنبال را آن و باشند داشته عهده به همواره را رسالت اين بايد آنها هم بعد و ميدهد اهميت
اين بر ت"شم و كردهآم استفاده بزرگ مرد آن افكار از حقيقت در كه همانهائيهستم از يكي هم بنده
و امـام حضرت با رابطه در كه بود hزم نكته اين حال, هر در كنم/ دنبال را خطمشي همان كه است
همكاري آنها با و بود گرفته الهام را تقريب مسأله به توجه و فكر آنها از كه ايشان اساتيد و معاصرين

شود/ ذكر ميفرمود, همفكري و
و مـجد عزت, به كس هر كه است اين بدهم تذكر آنرا است hزم جلسه اين در كه ديگر مسألة



٢٣٧ اس�مي وحدت و خميني امام
را آقايي و عزت همان مسلمانان, مرتبه, دو كه است مايل و ميكند فكر اس"م رفتة دست از عظمت
ما و است اس"مي وحدت و مذاهب تقريب طرفدار حتما كسي چنين بياورند/ دست به داشتند كه
مسلمانان و اس"م عزت و مجد به ع"قه لحاظ از خودش زمان در شايد امام, حضرت كه ميدانيم
يـا و مـيداد بـيتا� حـجاج بـراي او كـه پـيامهاهي و نـوشتهها سخنرانيها, سراسر در بود/ بينظير
حضرت آن محضر در تمام اشتياق با كه مردم, از جمعي حضور در مناسبتهايي به كه سخنرانيهايي
ميرسيدند, او حضور به فيض كسب براي فيضيه, مدرسه در قم در آن از قبل و جماران درحسينيه
مخالفت ما با كه كساني اص� ميگفتكه ايشان حتي بود/ مطرح اس"م, مسألة هميشه ميفرمود, ايراد
اس"م, ميفرمودند ايشان وقتي و نباشد اس"م ميخواهند مخالفند, اس"م با حقيقت در آنها ميكنند,
هـمان اسـ"م, از مـراد بلكه نبود است قائل اثنيعشري شيعه كه مفهومي به اس"م فقط وي مقصود
نيز امام وصيتنامة مختلف فرازهاي ميشد, مسلمين بين مشتركات همان شامل كه بود عام مفهوم

است/ امر اين از حاكي
فرمودهاند: مرقوم ايشان ميكنم, ختم را جلسه و ميخوانم را فراز يك من hحا

بـزرگ قـدرتهاي بـه وابسـتگي از كه است/// اين اس"مي كشورهاي ملتهاي به من <وصيت
آغـوش در را پـيروزي صـورت اين در كنند تفاهم خود باملت و كنند رها را خود خارجي
اس"م دستور مخالف كه نژادپرستي از و وحدتكنند به دعوت را ملتها نيز و كشيد خواهند
دستبرادري كههستند نژادي هر با و كشوري هر در خود ايماني برادران با و استبپرهيزند
با و وملتها همتدولتها با ايماني برادري اين گر ا و خوانده, برادر را آنان بزرگ اس"م كه دهند
مسـلمين را جهان قدرت بزرگترين كه ديد خواهيد يابد, تحقق روزي متعال, خداوند تأييد
بـرابـري و بـرادري مـاين عـالم پـروردگار خـواست بـا كـه روزي اميد به ميدهند/ تشكيل

شود>/ حاصل
حكـايت هـمه كه هست فراوان امام حضرت بيانات ديگر و وصيتنامه در بيانات قبيل اين از
اين به رسيدن براي را راه تنها و ميورزيدند عشق اس"م سربلندي و عزت به ايشان اينكه از ميكند
است شده mnopqنقل اكرم رسول از حديثي رابطه اين در ميدانستهاند/ مسلمين وحدت همانا هدف,

/٢٤٦ حديث ,١ ج الحال, كنز -١
نباشد/ برتر او از چيزي و باشد برترين بايد اس"م همانا َعلَيْه١> يُْعلَي َوhى يَْعلُْوا ْم ْس"ى ِhَْا> فرمود: كه

سّوم بخش
الرحيم الرحمن بسما�

باشد قرار گر ا ميشويم, متذكر را مطلبديگري وحدت> و خميني <امام بحث سومينجلسه در
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و شاگردان ميوهاشبشناسيم, از درخترا اصط"ح به درخت, اصل بر دليلبگيريم درخترا ميوه كه
ايشـان وحدتگرايـانه آرمانهاي و بلند افكار از كه هستند سندگويايي امام حضرت يافتگان تربيت
آنها كه, شد خواهيم نكته اين متوجه آنان, عملي و علمي كارنامة به كوتاه نگاهي با حكايتميكنند/
در كه بزرگاني از نفر چند به من ارثبردهاند/ به امام�ره� از وحدتمسلمين به را اهتمامشان و توجه
اجتماعي و سياسي ديدگاههاي و معلومات افكار, بخشعمدة تقريبا و درسآموختهاند امام محضر

ميكنم/ اشاره گرفتهاند امام از را خودشان
بزنيم/ مثال را بزگوار شهيد مطهري, ع"مه بزرگ, استاد مرحوم بايد آنها طليعة در استكه معلوم
است زده اس"مي وحدت از دم همواره خود, سخنرانيهاي و مقاhت آثار, كتابها, سراسر در ايشان
اميني> <ع"مه مرحوم براي كه يادنامهاي در دارم بخاطر دارد/ مقاhتي اس"مي وحدت خصوص ودر
وحـدت و امـيني <عـ"مه عـنوان تـحت بـودند نـوشته مقالهاي مطهري استاد مرحوم كردهاند/ تهيه
مهم كتاب و داشت cdefgشهرت علي وhيت و مذهبشيعه از دفاع در اميني ع"مه مرحوم اس"مي>/
اس"مي وحدت خط با كتاب, اين كه ميكردند فكر كساني شايد استو اينزمينه در عمدتا <الغدير>
آن و بود انگشتگذاشته اميني كارهايمرحوم از يكبعد روي شهيدمطهري مرحوم نيست/ سازگار
بود: اين گرفتهام الهام آن از بنده خود حتي كه مهمي نكتهي ميدانست/ او خواهي وحدت بر دليل را
بشـود, بـرطرف يكديگر به نسبت آنان بدبينيهاي كه است اين مسلمانان وحدت راههاي از يكي
دادهانـد, نسـبت يكـديگر به اس"مي مذاهب و مسلمانها كه است افتراهايي و تهمتها مولود بدبينيها
اينچيزهائي از بسياري ثابتكند و ببرد ميان از را تهمتها اين كه بكوشد و كند سعي كسي گر ا حال,
كسـاني هـمچنين و است تـهمت و افـتراء دروغ, دارد, وجـود شيعه مذهب به نسبت اذهان در كه
سنتدارند, اهل فرق از بعضي به ديگران يا مث�شيعه كه بدبينيهايي از ثابتكنندبسياري تا بكوشند
خـودش اين بكنند, افشاء طرفين از را دروغها اين و زدهاند آنها به كه است دروغي اتهامات نتيجه

ميانجامد/ مذاهب بين تقريب به كه مذاهب پيروان بين وحدت و الفت ايجاد به است خدمتي
بـزرگترين امـيني عـ"مه بكـنيم, نگاه ديدگاه اين از گر ا ميگويد: آنجا در مطهري شهيد مرحوم
خواسته ديگر كتابهاي و نفيسالغدير كتاب سراسر در اينكه براي كرده/ اس"مي وحدت به را خدمت
بـدبيني اين از مسلمانان ديگر تا كند برطرف زدهاند, شيعه به ديگران كه را ناروا تهمتهاي اين است

والفت/ وحدت راه در استبزرگ خودگامي بدبيني زدودن دستبردارند, آنها به نسبت
ميبينيم ما اخير> سالة صد در اس1مي <نهضتهاي نام به دارد شهيدمطهريكتابي همچنينمرحوم
اسـتعماري سـياستهاي بـا كرده, قيام اخير سالة صد اين در كه را بزرگاني و دانشمندان كتاب آن در
جمالالديناسدآبادي سيد مرحوم از نامميبرد, وحدتدعوتكردهاند, به را مسلمانها و جنگيدهاند
وشاگرد همكار و دوست تا گرفته است� بوده شيعه و ايراني ما عقيده به البته �كه افغاني به معروف
البنا, حسن به برسد تا ديگران و كواكبي قبيل از او, معاصرين و عبده محمد شيخ مرحوم او بزرگوار
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ايـن همهي ميكرد, دعوت اس"مي وحدت به عمدتا كه اخوانالمسلمين جماعت مؤسس و رهبر
هدف يك عمدتا كه را اس"مي نهضتهاي و هند دانشمندان از بعضي همچنين است/ برده نام را افراد
نهضتها اين پيشوايان و مؤسين بارة در و برده نام اس"ميداشتند, وحدت سياسيمبنيبر و اجتماعي
قـبيل ايـن از و نباشد اس"مي وحدت طرفدار كسي نميشود ميگوئيم: ما است/ كرده بحث كام�

است/ بوده مسلمانها وحدت به دعوت آنان, اساسي كار اينكه با كند تحليل و تمجيد شخصيتها
مـذهب مـحدودة از وسـيعتر خـيلي مـطهري شـهيد مرحوم فكري افق كه است مسلم بنابراين,
مذهب طبق بر كه بود اين پايبند و گفتههايشمقيد و نوشتهها همة در او اينكه با است, بوده خودش
منطقة كل در بلكه نبود مذهب محدودة در او اجتماعي و سياسي ديدگاه اما بگويد, سخن خودش

بود/ سير حال در هميشه اس"م
باايشان طلبگي و جواني دوران همان از من آيتا�بهشتيبود, امام, گردان شا از شخصيتديگر
مصلحان از و مذاهب تقريب بزرگ داعيان از يكي او ميشناختم/ را ايشان نزديك, واز بودم معاشر
تدريسميفرمود قم, در ايشان بود/ كرده فكر اينزمينه در سال ٣٠ حدود در شايد و بود اس"م عالم
آنجـا در كه دانش> و دين <دبيرستان بنام داشت دبيرستاني ميكرد/ دعوت فكر اين به را ط"ب و
تربيت تربيتكرد, اس"مي وحدت ايدة و اس"مي فكر با را دانشآموزان از نفر هزار از بيش حداقل
انق"بخدمتميكنند/ به و ميشوند ديده مملكتي ارگانهاي از بسياري در نيز اكنون هم او, شدگان
از قـبل ايشـان نـيست/ گزاف سخن يك بود اس"مي وحدت طرفدار مرد آن ميگويم من كه اين و
اط"ع كه كساني و بود <هامبورگ> شهر در ايرانيان اماممسجد آلمان كشور در مدتچندسال انق"ب,
يك به بود شده تبديل آنمسجد تبليغاتاو, اثر بر كه ميدانند دارند آنجا در نقشايشان فعاليتو از
كه اس"م جهان كل دانشجويان بلكه نبود, شيعيان يا ايرانيان تجمع محل فقط و اس"مي وحدت مركز
دوسـتان از يكـي مـهاجري آقايمسيح داشتند/ ارتباط آنجا با بودند اروپائي كشورهاي و آلمان در
مجمع نشريه <رسالةالتقريب> مجله سوم شماره در آن ترجمه كه مكالمهاي در بهشتي نزديكشهيد

نقلميكند: ايشان قول از است چاپشده تقريب جهاني
اروپاييطراحي توسطمستشرقين كه فكري حسابشده يكتوطئة از رفتم اروپا به كه <هنگامي
نوعي اس"م, صدر در آنان رهبران به آن وتسري فريقين تفسيق به استناد با آنها شدم/ خبر با بود شده
كه استدhل اين با و ميرساندند اثبات به را اس"م گرامي رسول اطرافيان كلية فسق بر مركب اجماع
ميشدند اس"م گرامي رسالتپيامبر منكر باشد خدا نميتواندپيامبر اطرافيانشفاسقباشند كه كسي

ميكردند/ ترويج را حسابشده توطئهي اين و
تقريب براي دارم توان در كه آنجا تا كردم عهد خدا با من تاريخ آن از افزود: درادامه شهيدبهشتي,

شود/ خطرناكخنثي توطئة اين تا نمايم ت"ش اس"مي مذاهب پيروان
اروپايي كشورهاي ساير به اينكه يا و ميداد تشكيل كنفرانسهايي آنجا در دائما بزرگ, مرد آن
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مرحـوم كه بگوئيم ما گر ا ميپرداخت/ سخنراني به دانشجويان اس"مي انجمنهاي در و ميكرد سفر
فراهم ايران اس"مي انق"ب مدتبراي آن در اروپا مسلمان دانشجويان بين در را زمينه شهيدبهشتي,

نگفتهايم/ گزافي سخن كرد,
شدند پاريسمستقر در باhخره و تبعيد عراق از تعاليعليه رضوانا� امام حضرت كه هنگامي
تحت كه بودند كساني همان غالبا ميرفتند ايشان سراغ به اروپا سراسر از كه دانشجويان جمعيتهاي

بود/ رسيده آنها به مؤمن, عالم آن گرم نفس و بودند گرفته قرار بهشتي شهيد مرحوم تأثير
غالب بيعتكنند/ او با و حمايت بزرگوار امام از خودشان مذاهب حفظ با بودند آماده كام� آنها
از شدند, مهم مشاغل متصدي و افتاد زبانها سر بر آوازهشان و نام اس"مي انق"ب از بعد كه بزرگاني
و رياست گوناگون, ارگانهاي سرپرستي تا مختلف وزارتهاي و جمهوري رياست و نخستوزيري
و توجه اين داشتند, قرار او تحتتأثير و امامهستند حضرت شاگردان اينها همه مجلس, نمايندگي
بزرگاست/ رهبر آن از گرفته الهام حقيقت در ابرازميكنند وحدتاس"مي نسبتبه آنها كه ع"قهاي
هسـتند/ خـامنهاي آيـةا� حـضرت رهبري, معظم مقام انق"ب, عاليقدر رهبر ديگر, شخصيت
سـخنان بـارها مـا و اهميتميدهند اس"مي وحدت و مذاهب تقريب مسألة به بسيار بسيار ايشان
زمـينه اين در ميرسند, خدمتشان كشور خارج و داخل از كه زيادي كسان براي شنيدهايم/ را ايشان
رسـول حـضرت مـي"د روز در گذشته سال وحدت هفتة در ايشان سخنراني ميفرمايند/ سخنراني
خميني�ره� امام حسينة در شيعه علماي و سنت اهل علماي از زيادي جمع حضور در mnopqو اكرم
تصميم سرانجام كه اهميتميدهند اس"مي وحدت مسألة به آنقدر ايشان هست/ ما خاطر در هنوز
مجمع اين تأسيسكنند/ �مجمعالتقريببينالمذاهباhس"ميه� نام به مركزي مهم, اين براي گرفتند
عـالي شـوراي دورة اوليـن انشـاءا� و است مـتعددي كـارهاي سـرگرم كـنون ا هم و شد تأسيس
�اين ميكند برگزار وحدت هفته همين در خارجي و داخلي اعضاي شركت با را خودش بينالمللي

گرديد�/ تشكيل وقتمقرر در شورا
آقـاي جناب والمسلمين حجتالس"م حضرت خميني, امام يافتگان تربيت از ديگر شخصيت
مـراسـم در كه سخنراني از گذشته سال در كه جمهوريهستند, محترم رياست رفسنجاني هاشمي
من به خودشان مخصوصا و ميورزند عشق كار اين به چقدر كه بود معلوم كردند, وحدتايراد هفته
جا همه در من و است بوده جواني دوران در ما آرزوهاي از كه طيميكنيد را راهي شما كه فرمودند

هستم/ شما مؤيد جا همه و حمايتميكنم جريان اين از

بخشچهارم
الرحيم الرحمن بسما�

قـضيه ايـن بـه وحـدتاسـ"مي و امـامخميني نـقش بـارة در صحبتما از جلسه چهارمين در
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وحـدت هـمانا نـظرش مـورد عـمدة اهـداف از يكـي ايران, اس"مي انق"ب اصو� كه ميپردازيم

است/ اس"مي
هـمة و است مسلمانان همة به مربوط انق"ب اين ندارد, ايران مردم به اختصاص انق"ب, اين
مطرح را انق"ب صدور مسألة بزرگوار امام كه وقتي بدانند/ خود آن از را انق"ب بايد هم مسلمانان
انق"ب صدور معني ميكردند فكر نبودند وارد جريانها عمق به كسانيكه از بعضي شايد ميفرمود,
ضد عناصر از برخي كنيم/ تسخير را ديگر اس"مي كشورهاي بتوانيم مث� نظامي, راه از كه است اين
بـوقهاي در تـفاهم, سـوء ايجاد و خرابكاري بخاطر را امر همين جهاني, استكبار به وابسته انق"ب
وآنها اندازند در اس"مي جمهوري با را ديگر كشورهاي تا ميكردند/ مطرح غرب و شرق تبليغاتي
را مسأله اين مكررا امور, متصديان و بزرگان ديگر همچنين و امام مرحوم موقع, همان در بترسانند/
كشـورهاي سـرزمينهاي بخواهـيم ما كه نيست اين انق"ب صدور معني كه ميكردند تبيين اينطور
ديگران كه است خرابكاري و يكتوطئه صرفا حرف اين ابدا, ملحقكنيم, خودمان كشور به را ديگر
و بگيرند الهام ايران اس"مي جمهوري از ديگر, مسلمانهاي كه است اين منظور بلكه كردهاند, مطرح
اس"م احكام خود كشورهاي در خودشان, كشور حفظچهارچوبمذهبو با فكرباشند, به هم آنها
آن محور بر حمايتو اس"م از كه آورند كار سر خود كشور در سعيكنندحكومتهايي و حاكمكنند را
در جـمله از مـيفرمود/ مكررا را اين باشد/ اس"م قانون كشورها, آن اساسي وقانون كند حكمراني
ملتهاي به <وصيتمن است: فرموده امام راخواندم, آن از فرازي گذشته جلسة در كه خود وصيتنامة
كه هدف به رسيدن در شما به خارجكسي از كه باشيد نداشته انتظار استكه اين اس"مي كشورهاي
استق"ل و آزادي كه حياتي امر اين به بايد خود كمككند است اس"م احكام و اس"م كردن پياده آن
الهـي - سـياسي وصـيت كـه است آن دهـم تذكر است hزم آنچه و كنند/// قيام ميبخشد تحقق را
ميكردند/ مطرح را وحدت مسألة امام همواره ندارد>/ ايران ملتعظيمالشأن اختصاصبه اينجانب,
بـخواهـند گـر ا كـه باشند متوجه و بيايند بخود مسلمانها كه بود همين هم انق"ب صدور معني
ساية در جز اس"مي حكومت و تشكيلبدهند, اس"مي حكومت بايد يابند, باز را خودشان عظمت
بايد ندارد امكان هستند اس"م احكام و قوانين از مطلع كه كساني از نسلي و قشري آمدن كار روي
اس"مي كشورهاي همة رادر امور زمام اس"مهستند, قوانين به گاه آ كه كساني و فقها علما, از طبقهاي
اس"م, حقوقي و سياسي قوانين و اس"مي فقه محور بر و اساس بر مقيدباشند آنها و بدستبگيرند
بيفتند راه اين در اس"مي ملتهاي و كشورها گر ا كنند/ پياده را اس"م قانون حقيقت ودر حكومتكنند

است/ يافته صدور خود خودي به انق"ب, و رسيدهاند ميكرد دنبال امام كه هدفي به قطعا
در اس"مي حركتهاي و جنبشها از بسياري كه آوردهام بدست زيادي اط"عات زمينه اين در من
حـج هـمين در است/ ايـران اس"مي انق"ب و حركت از متأثر حاضر, حال در اس"مي كشورهاي
گفت: من به كه ديدم را مغرب كشور معلمان و دانشمندان از mnopqيكي درمسجدالنبي امسال��١٣٧٠
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وپسر دختر از اعم مسلمان جوانان بين در اس"مي حاد و مغربيكحركتداغ كشور در اكنون <هم
<اينحركت گفت: و كرد اضافه بعد و بياورند> كار سر را اس"مي حكومت صددهستند در هستكه
كه عظيمي حركتهاي اخير, سال اينچند در الجزاير در است> ايران اس"مي انعكاسحركت درست
تونس, كشور در همچنين و است/ آمده بوجود بدستگيرند نيز را سياسي قدرت بود نزديك حتي

ديگر/ كشورهاي از بسياري در و پاكستان مصر,
كه آهنين, كشورهايپشتپرده در كه آمد فراهم موجباتي سالاخير, دو يكي اين در خوشبختانه
بـدست را آزادي ايـن مردم داشتند, قرار ماركسيسم شوم ساية در و روس سربازان چكمههاي زير
جزء هنوز و ايرانهستند مرز هم غالبا كه اس"مي كشور چند اكنون هم بيفتند/ فكر اين به و بياورند
تجديد فكر به بودند�, نشده مستقل هنوز هنگام آن �در ميشوند محسوب شوروي جماهير اتحاد
قـوي خيلي فكر اين شوروي آذربايجان در اس"ميهستند/ حكومت تأسيس حتي و اس"م حيات
آذربـايجان مانند كشورها اين از �برخي ديگر جاهاي در و قزاقستان در تركمنستان, در نيز و است/

كردند�/ اع"م را خود استق"ب
آنطور ومسلما است/ اس"مي استحركتي آورده بوجود بزرگ, امام كه اينحركتي حال, هر در
هـمة بـه مـتعلق بـلكه ونيست, نبوده شيعي صرفا حركت يكي كنند, وانمود ميخواهند ديگران كه
در را نكته چند رابطه اين در من است/ گذاشته اس"م جهان همة در هم خودشرا اثر و مسلمانهاست

ميشوم: يادآور جلسه اين
امـام و شـده هـم ترجـمه كه اس"مي جمهوري اساسي قانون يازدهم اصل در اينكه اول: اَنَانكتة َو َواِحَدةً ًة اُمَّ تَكُْم اُمَّ َهِذِه ْن <ٕاِ شريفه آية به بنا است: آمده كردهاند, امضاء را آن تعاليعليه رضوانا�
رسمي <مذهب است: آمده دوازدهم اصل در نيز و واحدهستند امت مسلمانان همة َفاْعبُُدْوَن> َربُّكُْم
و حنبلي شافعي, مالكي, مذهبحنفي, قبيل از اس"مي مذاهبديگر اما است مذهبجعفري ايران

هستند>/ احترام مورد نيز مذهبزيديه
اسـ"مي مذاهب همة و اس"م عالم همة به توجه اس"مي انق"ب و اس"مي جمهوري بنابراين
ديگران بهسرزمينهاي يا كند تشيع به دعوت را مسلمانان ديگر نيستكه درصدد وجه هيچ به و دارد,
آمده بهوجود ايران در اس"م نام به كه انق"بعظيمي همين كه است درصدد بلكه داشتهباشد, طمع
مذهب و خودشان مليت چهارچوب حفظ با و آنها علماي و كشورها مسلمان مردم خود دست به
بـر ايران اس"مي انق"ب ميكنم: تصريح باز من بيايد/ بوجود اس"مي ديگر كشورهاي در خودشان
و بوده مذاهبمبتني بين متقابل احترام ايجاد و اس"مي مذاهب تقريببين و اس"مي اساسوحدت
درست مـعني هـميناست و است كــلكشورهاياســ"مي در اســ"م كــمكردن حــا آن, هــدف

انق"ب>/ <صدور
پيروزي آغاز از كه است اين ميشود, شمرده مطلب اين آشكاِر ادلة و شواهد از كه ديگر: نكتة
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دائـما و است/ كـرده حـمايت ديگـر كشـورهاي اسـ"مي حـركتهاي از اس"مي جمهوري انق"ب,
اينحركتها سران است, دعوتكرده ايران به را اس"مي رهبرانحركتهاي و داده تشكيل كنگرههايي
سمينار نيز آنها خود وميكنند شركتكرده اس"ميايران وكنگرههاي سمينارها در و آمدهاند اينجا به
به نسبت امام مرحوم كه اهتمامي نمونه براي دعوتميكنند/ ايران شخصيتهاي از و تشكيلميدهند

نگرديد/ تشكيل ديگر جلسة -١

بارهاشبحثميكنيم١/ در ديگر يكجلسه در بود زياد بسيار فلسطينداشتند مسألة



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٤٤
١٨

است� شده ايراد ١٣٦٨ فجر دهة در اس�مي انديشة كنفرانس هشتمين در سخنراني "اين -١

قرآن١ و رضوانا
عليه امامخميني ديدگاه از اقليّتها حقوق

حـقيقت ايـن ايشـان, پـربركت عمر لحظاِت آخرين تا انق�ب آغاز از امام سخنان در سيري با
بـا و كـرده پـيروي را قـرآن شيوة دقيقا الهي اديان پيروان و اقليّتها مورد در امام, كه ميشود روشن
انـحراف اديان, اين اصِل حّقانيّت به اعتراف عين در و است فرموده بيان را واقعيّتها لهجه صراحت
است/ برم�ساخته را تفريطهايشان و افراط و شده واقع آنان توسط كه تحريفهايي و پيشوايانمذهبي
پـيشواي پـاپ از نـيز و مسـيحي كشـورهاي سـران و ابـرقدرتها از الهي, عظام انبياي مانند امام
او انحراف دليل و ضعف نقطة ومستكبران طاغوتها با را او همياري و ميكند انتقاد سخت مسيحيّت

cdefgميداند/ حضرتمسيح شيوة از
و علماء اديان, برابر در قرآن ازموضعگيري شّمهاي و ميكنيم شروع كريم قرآن از را سخن اينك

ميپردازيم: امام ديدگاههاي و نظرات شرح سپسبه و ميكنيم, ياد ديگر مذهبي پيشوايان

قرآن نظر از الهي اديان وحدت
مسّلما است; گفته سخن بارها الهي انبياي اهدافمشترك و آسماني اديان وحدِت دربارة قرآن,
و عداوت احيانا و تضاّد و اخت�ف همه اين بگويد حّق دين و خدا راه بيان ضمِن كه است آن نظر
مربوط كه اين نه است, اديان اين پيشوايان و پيروان خود از ناشي آسماني; اديان پيروان ميان تخاُصم

باشد/ طرفخدا از و الهي اديان ماهيّت به

١٩ عمران. آل -٢
اِ�س�ُم٢> ِعنَداِ� الّدين <ِانَّ ميگويد: صريحا و ميداند خدا به شدن تسليم راهمان حّق دين ماقرآن, الّديِن ِمَن لَكُم <َشَرَع است: شده وحي ديگر انبياي بر كه است همان اصل در هم اس�م دين حتي و

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٢٤٥ قرآن و عليه خمينيرضوانا� امام ديدگاه از ا اقليّته حقوق

١٣ الشوري. -١٤١ فّصلت. -٢

ا <مى فيه١>, ُقوا تَتَفَرَّ َو� الّديَن اَقيُموا اَن عيسيى َو ُموسيى َو ٕاِبراهيَم ِبِه ينا َوصَّ ا مى َو ٕالَيَك َأوَحينا َوالّذي نُوحا بِه َوّصيى
قَبِلَك٢/ ِمن ُسِل لِلرُّ ِقيَل َقد ا مى ِا� لََك اُل يُقى

عقايد توحيد, به دعوت يعني است; يكي همه هدف و اساس استكه آن اديان, وحدِت از مراد
هـم بـا اعـتقادي اصـوِل در آسماني اديان مسّلما صالح/ عمل و سعيده حيات فاضله, اخ�ق حّقه,
آنـها بـين اخـ�قي مكـارم نيز و اعتقادي اركان ساير و معاد نبوت, توحيد, سائل و ندارند اخت�ف
دانشو تناسبسطح به اينمسائل در شيوةاستدeل شناختو معرفتو پاية هرچند مشتركاست/
سـير ديـن, هـمواره و نـيست; مساوي اديان, در زمانها و مكانها مقتضاي به و ملل و اقوام استعداد
اين از حلقه آخرين كه اس�م دين در تا است; بوده تكامل و پيشرفت به رو و راميپيموده صعودي
اتمام به بشريّت بر او نعمت و كامل خدا دين و شده بيان سطح عاليترين در است, نوراني سلسلة

٣ مائده. -٣٩ اسراء. -٤

به دينا٣> اِ�س�َم لَكُُم َرِضيُت َو ِنعَمتي عَلَيكُم َوَأتَممُت دينَكُم لَكُم كَملُت اَ مقّدس<اَليَوَم استومنشور رسيده
است/ گرديده اع�م بشريّت

اوج و دين تدريجي سير و تكامل نكتة همين به َأقَوُم٤ ِهَي لِلَّتي يَهدي القُراَن َذا هى نَّ <ٕاِ شريفه آية شايد
باشد/ ناظر اس�م در آن كمال

و اصـول ايـن با ديني گر ا و است, مسلم اخ�ق مكارم و اعتقادات مورد در اديان وحدت پس
و ذاتـي تـوحيد بـجاي jمـث نـباشد, مـوافـق آسـماني اديـان ساير و اس�م در شده, پذيرفته اركاِن
است/ دين آن بط�ن دليل اينخود توصيهكند, را پرستشچندخدا يا و يابيشتر مبدأ دو يكتاپرستي,
پاية بر بابت اين از الهي اديان اساس چند هر سياسي, و اجتماعي قوانين و عبادات مورد در اما
با آسماني اديان لحاظ, اين از و است استوار اجتماع و فرد مصلحت و عدل و يكتاپرستي و توحيد
و ملل و اقوام مصالح و حسبمقتضيات به و ملتها حال تناسب به حتم بطور ولي ندارند تفاوت هم

دارند/ تفاوت هم با اجرا و عمل كيفيت در اعصار

١٤٨ بقره. -٥٤٨ مائده. -٦

ـٍة اُمَّ <َولِكُلِّ ِمنهىاجا٦>, َو ِشرَعًة ِمنكُم جَعَلنىا <لِكُلٍّ ُهوُمولَّيَها٥> ِوجَهٌة <َولِكُلٍّ ميگويد: باره اين در قرآن

٣٤ حج. -٧٦٧ حج. -٨

ناِسكُوُه٨>/ َهم َمنسكا جَعَلنىا ٍة اُمَّ <لِكُلِّ َمنَسكا٧>, جَعَلنىا
و مـعروف بـه امر ,pفيسبيلا شهادت هجرت, جهاد, حّج, روزه, نماز, عبادات: انواع و اقسام
وجود اديان همة در ازدواج و معام�ت انواع و اقسام و اجتماعي و سياسي قوانيِن نيز و منكر از نهي
شمرد: بر روايات و قرآن از بسياري شواهد ميتوان مطلب اين براي گوناگون, كيفيتهاي با اما دارد,



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٤٦

١٨٣ بقره. -١٣١ مريم. -٢

قَبِلكُم١>/ ِمن الَّذيَن عَلَي كُِتَب ا كَمى ياُم الصِّ عَلَيكُم كُِتَب > ميگويد: قرآن
َحيّا٢>/ ُدمُت ا مى كوِة َوالزَّ ِبالّصلىوِة اَوصاني <َو فرمود: كه ميكند cdefgنقل حضرتعيسيى قول از و

٧٣ انبياء. -٣١٧ لقمان. -٤

ِة٣>/ لىوا الصَّ َوِاقاَم اِت الخَيرى ِفعَل ِالَيِهم اَوَحينىا <َو ميگويد: انبياء دربارة و
الُمنكَر٤>/ َعِن انَه َو ِبالَمعُروِف اُْمر َو لىوةَ الصَّ اَِقِم بُنَيَّ <يىا فرزندشميگويد: به لقمان و

انبيا مشتركات
فرمايد: گوشزد را الهي انبياي و اديان مشتركات جابجا دارد اصرار اَنـاقرآن ِا� ِالىـَه � اَنَّـُه الَـيِه نُوحي ا� َرسوٍل ِمن قبلَك ِمن اَرَسلنىا ا مى <َو مـيكردند: دعوت توحيد به همه

٢٥ انبياء. -٥٣٦ نحل. -٦

اعبُُدوا٦�َ>/ ِن اَ Pَرُسو ٍة اُمَّ كُلِّ ِفي بََعثنىا لََقد <َو َفاعبُدون٥>,

١٦٥ نساء. -٧٤٨ انعام. -٨

ما <َو ُسل٧>, الرُّ بَعَد ٌة ُحجَّ اِ� عَلَي لِلنّاس يَكُوَن لِئََ� ُمنِذرين َو ُمبَّشريَن Vُرُس> بودند: منذر و مُبّشر همه
ُمنِذريَن٨>/ َو ُمبَّشريَن ِاّ� المُرَسليَن نُرِسَل

٥٣ اعراف. -٩٤٣ اعراف. -١٠

ِبالَحّق١٠>/ َربِّنا ُرُسُل جاَءت <لََقد ِبالَحّق٩>, َربِّنا ُرُسُل جاَءت <َقد كردند: بيان مردم براي را حق همه

٤٧ روم. -١١٢٥ حديد. -١٢

اَرَسلنا <لََقد ِبالبَيِّنىاِت١١>, وُهم اُء َفجى قوِمِهم ِاليى Vُرُس قَبِلَك ِمن اَرَسلنىا لََقد <َو آمدند: بيّنات همراه همه
ِبالبَيِّناِت١٢>/ ُرُسلَنا

٤ ابراهيم. -١٣٦٤ نساء. -١٤

لَُهم١٣>/ ليُبَيَِّن َقوِمِه بِِلساِن ِا� َرُسوٍل ِمن اَرَسلْنىا ا مى <َو سخنميگفتند: قومشان زبان به همه
ا١٤�ِ>/ ِبِاذِن ِلُيطاَع ِا� َرُسوٍل ِمن اَرَسلْنىا ا مى <َو اطاعتشوند: بايد خدا اذن به همه

٧٨ غافر. ;٣٨ رعد. -١٥٤٣ نحل. ,٧ انبيا. ,١٠٩ يوسف. -١٦

ا١٥�ِ>/ ِبِاذِن ِا� بآيٍَة يَأِتَي ان لَِرُسول كىاَن ا مى <َو ميآورند: معجزه خدا اذن به همه
ِالَيِهم١٦>/ نوحي Pِرجا ِا� قَبلك ِمن اَرَسلْنىا ا مى <َو بودند: مرد آنان همة

٢٠ فرقان. -١٧٣٨ رعد. -١٨

الطَّعاَم١٧>/ كُلوَن لَيَأ نَُّهم ٕاِ ِا� المُرَسيلن ِمَن قَبِلَك اَرَسلْنىا ا مى <َو ميخوردند: غذا همه
ذريّة١٨>/ و اَزواجا لهم َوجَعَلنا قبلَك ِمن Vُرُس اَرَسلْنىا لََقد <َو فرزندداشتند: و زن همه

٣٥ نحل. -١٩٥١ مؤمنون. -٢٠

الُمبيَن١٩>/ الَب�ُغ ِاّ� ُسِل الرُّ عَلَي <َفَهل بودند: اب�غ به مأمور همه
الِحا٢٠>/ صى َواعَملُوا الطَيّباِت كُلُواِمَن ُسُل الرُّ اَيَُّها <ياى بودند: مأمور طيّبات كل ا و صالح عمل به همه



٢٤٧ قرآن و عليه خمينيرضوانا� امام ديدگاه از ا اقليّته اَنُفُسُهمحقوق تَهوي � ا ِبمى َرُسوٌل جاَءُهم كُلَّما > قرارميگرفتند: مردم شكنجة و قتل يا و تكذيب مورد همه

٧٠ مائدة. -١٤٤ مؤمنون. -٢

بوه٢>/ كَذِّ َرُسولُها ًة امَّ جاَء ا كُلَّمى > يَقتُلُوَن١>, َوفَريقا بُوا كَذَّ فريقا

١١ حجر. -٣٥٢ حج. -٤

يَستَهِزئوَن٣>/ ِبِه كانُوا ِاّ� َرُسوٍل ِمن يَأِتيِهم <َوما قرارميگرفتند: استهزا مورد ِمـنهمه قَبِلَك ِمن اَرَسلنىا ا مى <َو ميگرفت: قرار شيطان اض�ل و اغوا مورد دينشان و ُامّتشان آنان يطىاُنهمة الشَّ لَُهُم َفَزيَنَّ قَبِلَك ِمن اَُمٍم ِاليى اَرَسلنىا لََقد <تاِ� ُأمِنيَِّتِه٤>, فِي الَشيطاُن َألَقي تََمنّيى ِاذا ِاّ� نَبيٍّ َو� َرُسوٍل

٦٣ نحل. -٥١١٠ يوسف. -٦

الَُهم٥>/ َقـدكُِذبُوااَعمى اَنَّـُهم َوظَـنُّوا ُسـُل الرُّ اسـتَيئََس ِاذا <َحـتَيى مـيشدند: يأس مـردمدچار كـفِر ازشـدت همه
نَصُرنا٦>/ اَءُهم اجى اَهـلَهى اََخـذنىا ِاّ� نَـِبيٍّ ِمـن قَـريََة فـيى اَرَسـلنا ـا مى <َو مـيشدند: دچـار بـليّات بـه انـبيا امتهاي همة

٩٤ اعراف. -٧٣٤ سبأ. -٨

َوالضّراِء٧>/ اِء ـاِبالبَاسى مى <َو مـيشدند: روبرو خود پدران از آنان پيروي و ثروتمندان و مترفين عداوت و كفر با ِمنهمه قَريٍَة في قَبِلَك ِمن اَرَسلنىا ا مى لَِك كَذى <َو كافرون٨>, بِه اُرِسلتُم ا ِبمى ِانّا ُمترَفوها اَل قى ِاّ� نَذيٍر, ِمن قَريٍَة في اَرَسلنىا

٢٣ زخرف. -٩٨٧ بقره. -١٠

ُمقتَُدوَن٩>/ آثاِرِهم عَليى َوِانّا ة اُمَّ عَليى آباَءنا َوَجدنا انّا ا ُمترُفوهى اَل قى ِاّ� نَذيٍر,
استَكبَرتُم١٠>/ اَنُفُسكُُم تَهوي � ِبما َرُسوٌل كُم اَء جى <اَفَكُلَّما ميشدند: مواجه مردم استكبار با همه

مردم با برخوردشان و انبيا تبليغ روش
هنگامي ولي ببرند, بكار را نرم و م�يم گفتار نصيحتو و موعظه زباِن آغاز, در بودند مأمور انبيا
با گرفته چهرهاي و درشت لحني با آنها همة تقريبا ميشدند, روبرو قوم سركشان و مستكبران با كه
بـا گـاهي و جـهاد و جـنگ احـيانا و صفآرايـي و جبههبندي با سرانجام و ميكردند برخورد آنان
و طـاغوتها بـا كـه است پيغمبري كمتر و ميدادند پايان را كار كافران براي عذاب نزول درخواست

باشد/ نداشته برخورد خشم و خشونت با قوم ثروتمنداِن و لَيِّنامترفين Pَقو لَُه <َفُقو� ميگويد: انبيا از تن چند مورد در م�يم لحن نصيحتو و موعظه به راجع قرآن

٤٤ طه. -١١٦١ اعراف. -١٢ ٣٤ هود. -١٣٧٨ اعراف. -١٤
<يىا لَكُم١٣>, اَنَصَح اَن اََردُت نُصحيِان <َو�يَنَفُعكُم لَكُم١٢>, َربّيَواَنَصَح ا�ِت ِرسى <اُبَلُِّغكُم ,<١١ اَويَخشيى كَُّر يَتََذ لَعَلَُّه

النّىاِصحيَن١٤>/ تُِحبُّوَن � َولِكن لَكُم َونََصحُت َربِِّي الََة ِرسى َأبلَغتُكُم لََقد َقوم



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٤٨
مـردم رابـه آنـان خـويشاوندي و نزديكي تا ميفرمايد معرفي مردم برادِر را انبيا جا همه بع�وه
ميفرمايد: باره اين در سازد; آماده آنان برادرانة و محبّتآميز پيام براي را مردم و باشد كرده گوشزد

٦٤ اعراف. -١١٠٥ شعراء. -٢ ٢٦ احقاف. -٣٦١ هود. ,٧٢ اعراف. -٤

الِحا٤>, صى اُهم َأخى ثموَد <َوٕاليى عىاد٣>, ا َأخى كُر اذ <َو تَتَُّقوَن٢>, اَ� نُوح اَُخوُهم لَُهم اَل قى <ِاذ ُهودا١>, َأخاُهم اٍد عى <َوٕاليى

٤٥ نمل. -٥١٦١ . شعراء -٦ ٣٦ عنكبوت. ,٨٣ هود. ,٤٨ اعراف. -٧٢٣ شوري. -٨

ُشعيبا٧>/ َأخاُهم َمديََن ٕاليى <َو تَتَُّقوَن٦>, أ� لُوٌط أُخوُهم لَُهم اَل قى <ٕاذ الِحا٥>, صى اُهم َأخى ثَموَد ٕاليى اَرَسلنىا <َولََقد
نميخواستند اجر مردم از

مـزدي و اجـر ايشان از كه ميگفتند مردم به و ميكردند معّرفي امين ناصح را خود همواره انبيا
قول از خصوص اين در اطاعتكنند/ ايشان از و گوشدهند آنان سخن به كه اين جز نميخواهند,

َأجٍر٨>/ ِمن عَلَيِه َأسئَلُكُم � <ُقل خودميگفتند: قوم به كه حكايتميكنند پيغمبران از تن چند

٢٣ شوري. -٩٤٦ قلم. ,٤٠ طور. -١٠

تَسئَلُُهم <اُم ,<٩ القُربيى فيى ةَ الَمَودَّ ٕاّ� َأجرا عَلَيِه َأسئَلَكُم � <ُقل ميفرمايد: اس�م گرامي رسول به جمله از

٩٠ انعام. -١١٦٠ اعراف. -١٢

الَميَن١١>/ لِلعى كريى ِذ ٕاّ� ُهَو ٕان َأجرا عَلَيِه َأسئَلُكُم � <ُقل ُمثقَلُوَن١٠>, َمغَرٍم ِمن َفُهم أجرا
مستكبران و طاغوتها با انبيا برخورد

برخورد <َٔ�<َم با قرآن باصط�ح و ثروتمندان و طاغوتيان و مستكبران با كه است پيغمبري كمتر
داشته وجود الهي پيغمبران و مردم از دسته اين ميان متقابل خصومِت همواره و باشد, نداشته سختي
قرآن نميباشد/ سازگار اتراف و تكاثر و ثروتاندوزي و استكبار با رسالتانبيا حقيقتطبيعِت در و

حكايتميكند: مختلف اقوام قول مااز َقوِمِه ِمن كَفَروا الَّذيَن الَمٔ�ُ <َفَقاَل ُمبين١٢>, َض�ٍل فِي لَنَريىَك ِانّا قوِمِه ِمن الَمٔ�ُ <قال نوح: قوم به راجع

٢٧ هود. -١٣٢٣ مؤمنون. -١٤

بََشٌر ٕاّ� َهذا ا مى َقوِمِه ِمن كَفَروا الَّذيَن الَمٔ�ُ <َفَقاَل َأراِذلُنىا١٣>, ُهم الَّذيَن ٕاّ� اتَّبََعَك نَريىَك ا مى َو ِمثلَنا بََشرا ٕاّ� نَريىَك
عليكم١٤>/ َل يتََفضَّ َأن يُريُد ِمثلُكُم

٦٤ اعراف. -١٥٣١ مؤمنون. -١٦

اَل قى <َو الكاِذبين١٥>, ِمَن لَنظُنَُّك ٕانّا و ِسفاَهٍة في َك لَنَرا ٕانّا َقوِمِه ِمن كَفَروا الَّذيَن الَمٔ�ُ اَل <قى هود: قوم درباره
ا�Ðِخَرِة///١٦>/ بِِلقاء بُوا كَذَّ َو كَفَروا الّذين قومه من آَمـنتُمالَمٔ�ُ ِبـالَّذي ٕانّـا اسـتَكبَروا الَّـذيَن قـاَل قـوِمه/// ِمـن اسـتكبَروا الَّذيَن الَمٔ�ُ <قاَل صالح: قوم درباره



٢٤٩ قرآن و عليه خمينيرضوانا� امام ديدگاه از ا اقليّته حقوق

٧٥ ,٧٤ اعراف. -١٨٧ اعراف. -٢

كافُِرون١>/ قَريَِتنىاِبِه ِمن َمَعَك اىَمنُوا َوالَّذيَن ُشَعيُب يا لَنُخِرَجنََّك قوِمِه ِمن استَكبَروا الَّذيَن الَمٔ�ُ <قاَل شعيب: قوم دربارة

٨٩ اعراف. -٣٢٥٨ بقره. -٤

لَخىاِسروَن٣>/ ذا ٕاِ نَّكُم ٕاِ ُشعَيبا اتَّبَْعتُم لَِئن قوِمِه ِمن كَفَروا الَّذيَن الَمٔ�ُ قاَل <َو ِملَِّتنا٢>, فِي اَولَتَُعوُدنَّ
الُملَك٤>/ اَتَاُه اَن َربَِّه في اهيم ٕابرى حاجَّ الَّذي لَي تََرٕاِ <اَلَم ابراهيم: دربارة

١٠٩ اعراف. -٥١٢٦ اعراف. -٦

َأْرِضكُم٥>, ِمن يُخِرَجكُم َأن يُريُد عَليم اِحٌر لَسى هىذا ٕانَّ فِرَعوَن قوِم ِمن الَمٔ�ُ <قاَل هارون: و موسي ٕاِليىدربارة هىاروَن و موسيى بَعِدِهم ِمن بََعثنا <ثُمَّ رِض٦>, أ�ِ فِي لِيُفِسُدوا َقوَمُه َو موسيى َأتََذُر فِرَعوَن قوِم ِمن الَمٔ�ُ <قاَل

/// و ٩٨ و ٩٧ هود. ;٨٨ و ٧٥ يونس. -٧٧٥ قصص. -٨

ُمجِرميَن٧>/ قَوما كىانُوا َو َفاستَكبَُروا ِبآياِتنا َمَ�ئِه َو فرعوَن
ايمان لباس در استكبار

خود قوم مياِن در بلكه است روبرو فرعونيان و هامان و فرعون با تنها نه دعوتخود, در موسي
ثـروتي كـه قـارون ميگويد: صريحا قرآن ميكند/ برخورد مردم از قبيل اين با نيز اسرائيل بني يعني
هـمان عـينا مـوسيى با او برخورد بود, موسيى قوم از و بنياسرائيل از خود و داشت حصر و بيحّد

است/ فرعون استكباري برخورد
مانند كسي گفتهاند و بوده موسي به مؤمنان از ظاهرا كه را اسرائيلي مرد اين كه دارد عنايت قرآن,
كـه شـود روشـن تـا بـبرد, نام هامان و فرعون رديف در را او است, نميكرده ت�وت را تورات او
است/ خاصيّتواحد و خصلت و ماهيّت داراي باشد كه گرايشي نوع هر با و لباسي هر در استكبار,

قارون: به راجع قرآن سخن اينك
ِة///٨> الُقوَّ ُأولِي ِبالُعصبَِة لَتَنُوُء اِتَحُه َمفى ٕانَّ ا مى الكُنُوِز ِمَن َواىتَيْنىاُه عَلَيِهم َفبَغيى موسيى َقوِم ِمن كىاَن اُروَن قى <ٕانَّ

٣٩ عنكبوت. -٩٢٣ مؤمن. -١٠

أ�َرِض///٩>/ فيى َفاستَكبَروا ِبالْبَيِّنىاِت ُموسيى اَءُهم جى لََقد َو اَن امى هى َو فِرَعوَن و اُروَن قى <َو
كَّذاٌب١٠>/ اِحٌر سى الُوا َفقى اُروَن قى َو اَن امى هى َو فِرَعوَن ٕاِليى ُمبيٍن ُسلطىاٍن َو ِبىايىاِتنىا ُموسيى َأرَسلنىا لََقد <َو

انبيا مكتب در مستضعفان و مستكبران تقابل
و گذشته امّتهاي در را مستضعفان و جبههبنديمستكبران و تقابل از گون گونا صحنههاي قرآن,
كه شود روشن تا است كرده ترسيم و بيان آخرت, رستاخيز و قيامت عرصة در حتّي و اس�م, امّت
و ناسازگار الهي رسوeن و نجاتبخشپيغمبران دعوِت با ذاتا و طبعا استكبار و طاغوتيگري روحيّة
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است/ تضاّد در

ُغل و عاداتغلط و افكار بند و قيد از بشريّترا و دستمستكبران از را خلقخدا تا آمدهاند انبيا
مستضعف مردم پاي و دست و گردن به مستكبران و طاغوتها همان وسيلة به غالبا كه زنجيرهايي و
بعكس, مخالفاست, انبيا دعوت با استكبار روح كه طور همان و رهاييبخشند/ است, شده بسته
و درك را دعوتايشان بهتر مستضعفان و سوقميدهد, انبيا سوي به را مردم حالتاستضعافطبعا
و مسـتضعفان غـالبا انـبيا هـواخـواهـان بنابراين, ميدانند/ خود نجات وسيلة را آن و لمسميكنند
را انـبيا دعـوت و سخن مستكبران, مقابل, طرف در و بودهاند, رنجكشيدگان و مستمندان و بينوايان
آغـاز از عـلت, هـمين بـه و خويشميپنداشتند منافع براي خطري زنِگ را آن و زيانبار خود براي

باب: اين در قرآن سخن اينك ميكردند/ ايستادگي و صفآرايي آن قبال در پيغمبران, اَتَعلَُموَندعوِت ِمنُهم اىَمَن لَِمن استُضِعُفوا لِلَّذيَن قوِمِه ِمن استكبَروا الَّذيَن الَمٔ�ُ <<قاَل صالحميگويد: قوم بارة در

٧٥ و ٧٤ اعراف. -١٢٧ هود. -٢

كىافُِروَن١>/ ِبِه ىاَمنتُم بالّذي ٕانّىا استَكبَُروا الَّذيَن اَل قى ُمؤِمنُوَن ِبِه اُرِسَل ا ِبمى ٕانّا الُوا قى َربِِّه ِمن ُمرَسٌل الِحا صى واتَّـبََعَكأنَّ لََك أنُـؤِمُن ـالُوا <قى أي٢>, الرَّ بىاِدَي اِذلُنىا أرى ُهم الَّذيَن ٕاّ� اتَّبََعَك نَريىك ا مى <َو نوح: قوم درباره

١١١ شعراء. -٣٥ و ٤ قصص. -٤

اَبـنىاَءُهمأ�َرذَلُوَن٣>/ يَـَذبُِّح ِمـنُهم طىاِئَفًة َيسَتضِعُف ِشيَعا ا اَهلَهى َوَجَعَل أ�َرِض ِفي َع� فِرَعوَن <ِانَّ بنياسرائيل: نَجعَلَُهُمدرباره و ًة أِئمَّ ونَجعَلَُهم أ�رِض فِي استُضِعُفوا الَّذيَن عَلَي نَُمنَّ أن نُريُد َو الَمفِسديَن ِمَن كىاَن ِانَّه ِنساَءُهم ويَستَحيي
اِرثين٤>/ الوى

با مواجهةمستكبران آشكار و واضع نمونة اسرائيل بني قوم با فرعونيان و فرعون و موسي تقابل
از فرصتبحث اينجا در استكه فرموده بيان اينحقيقترا رسا تغبيرات با قرآن استو مستضعفان

نيست/ آن خصوصيات
است: آخرتچنين در مستضعفان و گفتگويمستكبران اما

٢١ ابراهيم. -٥٣٣ تا ٣١ سبأ. -٦

َشيٍء٥> ِمن اِ� َعذاِب ِمن َعنّا ُمغنُوَن َأنتُم َفَهل تَبَعا لَكُم كُنّىا نّا ٕاِ استَكبَُروا لِلَّذيَن َعفاء الضُّ اَل َفقى جَميعا �ِ بََرُزوا َأنَـحُن<َو اسـتُضِعُفوا لِـلَّذيَن اسـتَكبَُروا الَّذيَن اَل قى ُمؤِمنيَن لَكُنّا َأنتُم لَو� استَكبَُروا لِلَّذيَن استُضِعُفوا الَّذيَن اِر<يَُقوُل النَّهى و اللَّيَل َمكُر بَل استَكبَُروا لِلَّذيَن استُضِعُفوا الَّذيَن اَل قى َو ُمجِرميَن كُنتُم بَل كُم اَء جى ذ ٕاِ بَعَد الُهديى َعِن كُم تَبَعاَصَددنىا لَكُم كُنّىا ٕانّا استَكبَُروا لِلَّذيَن َعفىُؤاْ الضُّ َفيَُقوُل النّىاِر فِي اجُّوَن يَتَحى ِاذ َو َأندادا٦>, لَُه َونَجَعَل ِباِ� نَكفَُر َأن تَأُمُرونَنىا ذ ٕاِ
٤٨ و ٤٧ مؤمن. -٧

الِعبىاِد٧>/ بيَن َحكََم َقد اَ� ِانَّ ا ِفيهى كُلٌّ ِانّا استَكبَُروا الَّذيَن اَل قى النّىار, ِمَن نَصيبا َعنّا ُمغنُوَن أنتُم َفَهل
كردن گمراه در ايشان روز شبو نيرنگهاي و مستضعفان بر فكريمستكبران آياتسيطرة اين از



٢٥١ قرآن و عليه خمينيرضوانا� امام ديدگاه از ا اقليّته حقوق
زير كه اقوام از برخي حتّيى و ميشود استفاده آنان قدرت� برتري و اقتصادي سيطرة بر �ع�وه مردم
و ميورزيدند استكبار و مخالفتميكردند خود پيغمبران با هم با همه بودهاند خود مستكبران نفوذ
نسبت قوم به را كفر قرآن, ُٔ�َم و جايمستكبران به اقوام از برخي دربارة استكه علت همين به گويا

٣٣ قمر. -١١٦٠ شعراء. -٢

لُوٍط َقوُم بَت كَذَّ > ِبانُُّذِر١>, لُوٍط َقوُم بَت كَذَّ > است: چنين قرآن گفتار لوط, قوم مورد در جمله از ميدهد,

٦٢ و ٦١ حجر. -٣٥٢ انعام. -٤

ُمنكُروَن٣>/ َقوٌم ِانَّكُم اَل قى المُرَسلُوَن لُوٍط ىاُل اَء جى ا <فَلَّمى المُرَسليَن٢>,
كه اين يا و باشد ثروتمند آنان مانند هم پيغمبر كه آنان توقّع و اس�م پيغمبر با مستكبران مقابلة
از وسـيعي بخش طاغوتها, و طغيان و كنز و تكاثر از انتقاد كُلّي طور به و براند, خود دور از را فقرا
ميگويد: كند طرد خود از را فقرا تا پيغمبرخواستند از كه كساني رّد در قرآن, است/ گرفته فرا را ِمـنقرآن ا مى َو شيٍء ِمن اِبِهم ِحسى ِمن عَلَيَك ا مى َوجَهه يُريدون والَعِشيِّ بَالَغَداَوِة َربَُّهم يَدُعوَن الَّذيَن تَطُرِد <َو�

الظّىالِميَن٤>/ ِمَن َفتَكُوَن َفتَطُرَدُهم َشيٍء ِمن عَليِهم زينََةِحساِبَك تُريُد َعنُْهْم, َك َعينا تَعُد َو� َوجَهُه يُريُدوَن والَعشيِّ بالَغداوِة َربَُّهم يَدُعوَن الَّذيَن َمَع نَفَسَك اصبِر <َو

٢٨ كهف. -٥١١ تا ٦ عبس. -٦

فُُرطا٥>/ َأمُرُه كىاَن َو َهويىٌة َبَع َواتَّ كِرنىا ِذ َعن قَلبَُه أَغفَلنىا َمن ُتِطع َو� نيىا الدُّ الَحيىوِة
/<٦ تَلَّهيى َعنُه َفأَنَت يَخشيى ُهَو َو يَسعىي َك جاَء َمن ا َوأّمى كّي يَزَّ أّ� عَلَيَك ا مى َو تََصّديى لَُه َفأَنَت اْستَغنيى َمِن ا <َأّمى

صالحان از تمجيد و فاسد پيشوايان از انتقاد
صـراحت و گـرفته نظر در را عدل و حق و اعتدال اريى نصى و يهود احبار و علما مورد در قرآن,
معنا يا و تحريف لفظا را كتابخدا ميگويد: صريحا فاسد گروه به نسبت است, بسته كار رابه لهجه
كـتاب خـود پـيش از يـا و مـيكنند كـتمان را آن مـطالب از برخـي يا كردند, تأويل واقع خ�ف بر
در مردم يا و ميخورند حرام وجه بر و باطل رابه مردم اموال يا و نسبتميدهند خدا به و مينويسند

سكوتميكنند: آنان و ميكنند غلّو پيشوايان حق

١٤ . مائده ,٤٥ نساء. ٤٤چ- مائده. -٧

ِمن الكَِلَم ُفوَن <يُحَرِّ اِضِعهچ>, َموى َعن الكَِلَم ُفوَن يُحَرَّ اُدوا هى الَّذيَن <ِمَن كتابخدا: تأويل تحريفو به راجع
اِضِعه٧>/ َموى بَعِد

٩١ انعام. -٨٧٩ بقره. -٩
كَثيرا٨>/ تُخُفون َو ا تُبدونَهى اطيَس قَرى <تَجعَلُونَه آيات: كتمان به قَليVراجع ثََمنا ِبِه لِيَشتَُروا ِعنِداِ� ِمن هىذا يَُقولُوَن ثُمَّ ِباَيديِهم الِكتىاَب يَكتُبُون لِلَّذيَن <َفَويٌل كتاب: جعل به رجع

يَكِسبُوَن٩>/ ا ِمّمى لَُهم َويٌل َو اَيديِهم كَتَبت ا ِمّمى لَُهم َفَويٌل



اس�مي انق�ب و خميني امام ِبالبىاِطِل٢٥٢ النّىاِس اَمواَل كُلُوَن لَيَأ هباِن والرُّ أ�حبار ِمَن كَثيرا ِانَّ ىاَمنُوا الَّذيَن اَيَُّها <يىا مردم: مال خوردن به راجع

٣٤ توبه. -١٣١ توبه. -٢

اَليٍم١>/ ِبَعذاٍب رُهم فَبَشِّ اِ� َسبيِل َعن ون تَغلُواَويَُصدُّ � الكَتىاِب َأهَل <يىا ا٢�ِ>, ُدوِن ِمن اَربىابا َوُرهبىانَُهم اَخبىاَرُهْم <ِاتََّخِذوا پيشوايان: حّق در غلّو به راجع

١٧١ نساء. -٣٨٣ و ٨٢ مائده. -٤

الَحّق٣>/ ٕاّ� اِ� عَلَي تَُقولُوا َو� ديِنكُم فِي
نزديكي اندازة و حفظحدود با نَصاري و يهود به راجع كلي طور به و پيشوايانصالح مورد در لِلَّذيَناما اَوةً َعدى النّاِس اََشدَّ <لَتَِجَدنَّ ميگويد: چنين مسلمانان با آنان نزديكي و دوستي مراتِب و دوري ِقّسيسيَنو ِمنُهم نَّ ِباَ ذىلَِك اريى نَصى ِانّىا الُوا قى الَّذيَن ىاَمنُوا لِلَّذيَن ةً َمَودَّ اَفَربَُهم َولَتَِجَدنَّ كُوا اَشَر َوالَّذيَن اليَُهوَد الَحقِّىاَمنُوا ِمن عََرُفوا ا ِمّمى الّدمع ِمَن تفيُض اَعيُنَُهم تَريى ُسوِل الرَّ ٕالَي اُنِزَل ا مى َسِمُعوا َوِاذىا يَستَكبُِروَن/ � أنَُّهم َو ـاَوُرهبىانا مى ا ابتََدُعوهى َرهبىاِنيًّة َو َوَرحَمًة َرأَفًة اتَّبُعوُه الَّذيَن قُلُوِب فِي <َوجَعَلنىا الّشاِهديَن٤>, مع كتُبنىا َفا ىاَمنّىا َربَّنىا يَُقولُوَن

٢٧ حديد. -٥١٥٨ اعراف. -٦

يَعِدلُوَن٦>/ ِبِه َو ِبالَحقِّ يَهُدوَن ٌة اُمَّ ُموسيى َقوِم ِمن <َو ا٥�ِ>, اِن ِرضوى اَء ابِتغى ِاّ� عَلَيِهم ا كَتَبنىاهى
و يـهود مـورد در قـرآن مـيانهروي و حـقيقتگويي و لهجه صراحت شده ياد آيات به توجه با
در يهود عيبگويياستميگويد: و انتقاد جاي كه آنجا كامjروشنميشود/ آنان, پيشوايان و نصاريى
را مردم مال رهبان و احبار از بسياري كه اين و مسلمينهستند دشمنان سختترين از رديفمشركان

نسبتميدهند/ خدا به دورغ به يا و كتمان يا تحريف را كتاب يا و فريبميخوردند و نيرنگ با
از و ميداند مسلمانان به اقربمردم را نصاريى است, تمجيد و حقشناسي شايستة كه جايي در و
جاري آنان اشكهاي بشنوند را حق چون و نميورزند استكبار كه تعريفميكند رهبانان و قّسيسها
قصد به كه آنان رهبانيتساخته بر حتّيى و دارد رحمتيوجود رأفتو پيروانمسيح, دل در و ميشود

ميگذارد/ صّحه است بوده خير

كافران از دشمناِن با دشمني و نيكان با نيكي
ساير و آسماني اديان پيروان مورد در را ميانهروي و عدالت و حق شد گفته كه طور همان قرآن,
با كه آنان از گروه آن به نيكي از را شما <خداوند ميگويد: صريحا استو داشته نظر مّد همواره كّفار,
با نيكي از تنها نميكند; منع نراندهاند, بيرون خود ديار و شهر از را شما و نكرده قتال دين راه در شما

منعميكند: كردهاند آواره را شما و پرداخته قتال به شما با دين راه در كه اَ�آنان ِانَّ ِالَيِهم َوُتقِسطُوا وُهم تَبَرُّ اَن ِدياِركُم ِمن يُخِرُجوكُم َولَم الّديِن فِي يُقاتِلُوكُم لَم الَّذيَن َعِن اُ� يَنهيىكُُم اَن<� اِجكُم ِاخرى عَليى ظىاهَُروا َو ِدياِركُم ِمن اَخَرُجوكُم و الّديِن فِي قاتَلُوكُم الَّذيَن َعِن اُ� يَنهيىكُُم ِانَّما الُمقِسطيَن, يُِحبُّ
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٩ و ٨ ممتحنه. -١

الظّالُِموَن١>/ ُهُم َفاُولىِئَك يَتََولَُّهم َمن َو تََولَّوُهم
امام نظر در اقليّتها

زردشتيان و آنان اينك كه نصاريى و بخصوصيهود و آسماني اديان برابر در قرآن موضع بود اين
حـقوقي آنـان براي اس�مي جمهوري اساسي قانون و ميروند/ شمار به اقليّتمذهبي ما كشور در

است/ شده قائل
از دقيقا وي كه شود روشن نكته اين تا ميكنيم مرور عليه pرضوانا امّت امام سخنان بر ,eحا
مـصاحبهها, در است/ نـداشـته دور نـظر از را نكتهاي خصوصهيچ اين در و فرموده پيروي قرآن
است/ داشته نظر آنان به خود وصيتنامة در حتي و اقليّتها رهبران و پاپ نمايندة با تماس سخنرانيها,
حقايق بيان از داده, قرار تأكيد مورد را آنان حقوق و است قائل احترام آنان براي كه حال عين در وي
و است نـفرموده خـودداري جـهان كـاتوليكهاي رهـبر و مسيحي ابرقدرتهاي شيوة از انتقاد و تلخ

اينكتوضيح:

امام نظر از انبيا راه وحدت
انبيا راه وحدت است, داشته قرار امام عنايت مورد همواره قرآن, از پيروي در كه موضوعي اولين
تشكيلحكومت و سياسي مسائل مورد در عمليحتي و عقيدتي اصول كليّة در آنان هدفمشترك و
و مُنجي را همه و خط يك در را انبيا امام كه شنيدهاند امام زبان از بارها ما مردم را مطلب اين است/

است: آمده ايشان وصيتنامه در جمله از ميدانستند/ خدا به ايشان راهنماي و هاديبشر
در كـه پـيشرفته صـنعتهاي و ابتكارات و اختراعات نوآوردها; و تمدن مظاهر از مراد گر ا ///
مـخالفت آن بـا تـوحيدي مذهب هيچ و اس�م هيچگاه دارد, دخالت بشر تمدن و پيشرفت

كرد/ نخواهد و نكرده
كه ميگويند حرفهاي روشنفكران بعضي كه است معني آن به تمّدن و تجّدد از مراد گر ا و ///
بـا �عـق و دانشـمندان و آسـماني اديـان تـمام حـتي/// فـحشا; و مـنكرات تـمام در آزادي

٩٩ ص قدس, فرهنگي مؤسسة چاپ امام صحيفة در وصيتنامة -٢
مخالفند///٢ آن

اديان ديگر و اس�م كه اس�م قداست از طرفداري گونة به شيطنتآميز و موزيانه گاهي و ///

٩٩ ص وصيتنامه, -٣
دنيايي///٣ مقامات از تحذير و نفوس تهذيب و معنويّات با دارند سروكار الهي

و حكـومت و دارنـد كـار مـعنويات به الس�م عليهم انبيا كه ميشود و شده گفته آنچه و ///
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بايد نيز ما و ميكردند احتراز آن از بزرگان و اوليا و انبيا و است مطرود دنيايي سررشتهداري
كردن باز و اس�مي ملتهاي تباهيكشيدن به آن نتايج استكه تأسفآوري اشتباه چنينكنيم,

١٠٠ ص وصيتنامه, -١٩٧ ص وصيتنامه, -٢

است١/ خونخوار استعمارگران براي راه
ملت بر و است/// آن مترقّي احكام و اس�م است, مطرح اس�مي حكومت اين در آنچه ///
انـبياي كـه است واجبات تمام رأس در اس�م حفظ كه بكوشند آن تحقق در كه است ايران
نمودهاند, جانفرسايي فداكاريو كوششو آن راه در عليهمالس�م تاخاتمالنبيّين آدم از نداشته///٢عظام باز بزرگ فرضية اين از را آنان مانعي هيچ
و جان آن براي و دنبالميكنيد و خاستيد بپا آن براي مجاهد و ملتشريف شما كه آنچه ///
است مقصودي ارزشمندترينمقصدياستو و باeترين و واeترين وميكنيد كرده نثار مال
مكتب آن و شد خواهد استو شده عرضه ابد تا جهان پساين از و ازل در عالم صدر از كه
غايتآن, اساسخلقتو استكه آن رفيع ابعاد با توحيدي ايدة و آن معنيوسيع ُالوهيّتبه
mnopqبـه مـحمدي مكتب در آن و است; شهود و غيب مراتب و درجات و وجود پهناور در
اولياي و عليهمالس�م عظام انبياي تمام كوشش و شده متجلي ابعاد و درجات و معني تمام
جـمال و ج�ل و مطلق كمال به راهيابي و است بوده آن تحقق براي عليهم pا س�م معظم

١٣٠ ص وصيتنامه, -٣١٣٠ ص وصيتنامه, -٤

نگردد///٣ ميّسر آن با بينهايتجز
اهتزاز در معنوي و مادي جهان سراسر در كه ميرويد پرچمي زير در مجاهد ملت اي شما
راه يكـتا و pاrstuv انـبياء تـمام راه تـنها كه راميرويد راهي شما نيابيد, يا را آن بيابيد است
آغوشميكشند به آن راه در شهادترا اوليا همة استكه انگيزه اين در است, سعادتمطلق

ميدانند٤/ العََسل من َاْحليى را سرخ مرگ و

امام نظر از اديان تحريف
و اسمي مانندمسيحيّت اس�م كه شود تصور و بماند مخفي اس�م ماهيّت نگذاريدحقيقتو

فقيه/ و[يت رسالة از نقل به ٣٦٦ ص ,٢٠ و ١٧ دفتر امام راه جستجوي در -٥
ندارد٥/ كليسا با فرقي مسجد و است خلق و حق بين رابطة دربارة دستور چند حقيقي, نه

عبادت فقط كه باشد اين دعوتش كه نميشود cdefgهرگز مسيح شده, cdefgمسخ مذهبمسيح
مسخ اينها باشد, طور اين نميتواند نميشود; اين خودشان, كار به بگذاريد را ظالم و بكنيد

/٣٧١ ص كتاب, همان ;٥٧.١٢.١٦ تاريخ در قم در سخنراني از -٦
است٦/ شده
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مگـر درستشكردند, ا�eن كه باشد جور اين cdefgبه حضرتمسيح كه نميدهم احتمال من
cdefgبا حضرتمسيح قبولكنيد, را ظلم كه باشد داده cdefgتعليم حضرتمسيح كه دارد امكان

/٥٨.١٠.٨ تاريخ در الگارد پرفسور با امام سخن در ٣٧٤ ص كتاب, همان -١

كنند١/ رفع را ظلمها اين كه اين براي شدند مبعوث اينها مخالفاست/ زور
ما دست ا�eن كه اين است ما دست eحا كه است cdefgآن مذهبمسيح كه ميكنند خيال آيا

/٤٣.٦.١٨ تاريخ در اعظم مسجد در سخنراني از ,٣٦٥ ص كتاب, همان -٢

cdefgنيست٢/ استمذهبمسيح

مستضعفان از حمايت و مستكبران با امام سخت برخورد
ابرقدرتها و بهمستكبران قدر آن ميگذرد او قيام آغاز از كه سال چند و بيست اين ظرف در امام
نهضت را خميني امام نهضت وبايد گزارشنيست قابل واقعا كه است كرده حمله بخصوصامريكا
حـقيقت ايـن امام نوشتههاي و سخنان در سيري با دانست/ مستضعفين از حمايت و استكبار عليه

است: داشته هدف دو عمدًة كه ميشود آشكار jكام
نابمحمدي/ اس�م احياي ١ـ

دستمستكبران/ از جهان نجاتمستضعفان ٢ـ
است/ گفته خصوصچيزي اين در كه اين جز نباشد امام از پيامي يا و سخنراني هيچ شايد

اسـاس بـر غـالبا اسـ�مي يـا و مسيحي حكومتهاي و دولتها و پاپ با امام خشن برخورد حتي
است ابرقدرتها و ستمگر و ظالم دولتهاي از اس�مي يا و علمايمسيحي پاپو حمايت يا سكوتو
كـمتر واقـعا كه ميكنيم امام وصيتنامة بر مروري اينجا در اينك ميشود/ ياد آنها از شّمهاي بعدا كه

باشد/ نشده عنوان قبالمستكبران در مستضعفان از حمايت آن در بار چند كه است صفحهاي
كـه آنـان دشمنان كه اين به مفتخرند جهان مستضعفان و اس�مي ملتهاي بلكه ما ملت و ///
و جـنايت هـيچ از كه درندگانيهستند عزيزند, اس�م و كريم قرآن و بزرگ خداي دشمنان

/٩٣ ص انق�ب, صحيفة ص٣٩٤- انق�ب, صحيفة -٤

دستنميكشند٣/ خود جنايتكارانة شوم مقاصد براي خيانتي
جنايت اين اردني حسين آنها دشمنان كه مفتخرند جهان مستضعفان و اس�مي ملتهاي و ///

جنايتكارند٤/ اسرائيل با همآخور مبارك حسني و حسن و دورهگرد پيشة
در و بـدانـيد را مـلت ايـن قـدر كه مينمايم توصيه دستاندركاران و دولت و مجلس به و
و مـا چشـمان نور كه ستمديدگان و محرومان و مستضعفين خصوصا آنان به خدمتگزاري
و بـدانـيد خـود از را مـردم و مـردم از را خـود و نكـنيد فروگذار هستند/// همه نَِعم اولياي
را هسـتند و بـودند تهيمغز زورگوياني و بيفرهنگ چپاولگراني كه را طاغوتي حكومتهاي
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ص١٠٤ انق�ب, صحيفة ص١١٠٤- انق�ب, صحيفة -٢

نماييد///١ محكوم هميشه
ملتمجاهد از و اس�مي جمهوري حكومت از كه ميكنم توصيه اس�مي ملتهاي به اما و ///
خـواست كـه ملتها خواست به كه صورتي در را خود جائر حكومتهاي و بگيريد الگو ايران
بـدبختي مـاية كـه بـنشانيد خـود جاي به قدرت تمام با نياورند, فرود سر است ايران ملت

غربميباشند٢/ و شرق به وابسته حكومتهاي مسلمانان,
وسوسههاي با شرق غربو به پيوسته سياستبازان كه مراقبباشيد و بيدار و هشيار بايد ///

ص١٠٧ انق�ب, صحيفة ص٣١١١- انق�ب, صحيفة -٤

نكشند٣/ بينالمللي چپاولگران اين سوي به را شما شيطاني
و مـحروميّت كـه باشند طبقهاي از مجلس وك�ي و جمهور رئيس باشيد داشته توجه و ///
از نـه بـاشند آنـان رفـاه فكـر در و نموده لمس را جامعه محرومان و مظلوميّتمستضعفان
تـلخي كـه شـهوات و لّذات در غـرق و مـرفّه صـدرنشينان و زمـينخواران و سرمايهداران

بفهمند٤/ نميتوانند را پابرهنگان و گرسنگان رنج و محروميّت
ع�وه استكه آن درعصرهايديگر, و حاضر عصر در وزرايمسؤول جانببه وصيتاين
و است ملت مال ميكنيد ارتزاق آن از كه بودجهاي وزارتخانهها كارمندان و شماها كه آن بر
طبقات خصوصا مردم پشتيباني با باشيد/// مستضعفان خصوصا و ملت خدمتگزار همه بايد

ص١١٤ انق�ب, صحيفة -٥

گرديد٥/ كوتاه آن ذخاير و كشور از دستستمشاهي و شد حاصل پيروزي كه بود محروم

فاسد رهبران از امام انتقاد
عـمل عليهالسـ�م عيسيى حضرت تعليمات به و مسيحيهستند مسيحيهستند, كه آنها نه
نـه و شدند تربيت عليهالس�م موسي حضرت تربيت به يهوديهستند كه آنها نه و ميكنند
در را صلح هم انبيا است/// زياد اّدعا شدند تربيت اس�م تربيتهاي به هستند مسلمان كه آنها
صـلح مـا كـه ميكنند اّدعا هم اينها ميكردند, صلح به دعوت را مردم و ميخواستند جهان

٦١.٦.٨ فرهنگي مسئولين جمع در امام سخنان از ٣٧٦ ص امام, راه جستجوي در -٦

ميكند٦/ را ادعا همين هم امريكا دارد, را ادعا همين هم اسرائيل راديو cdefgطلبيم, روحانيتمسـيح شما لوثكنند, مردم نظر در را cdefg قداستمسيح كه كردند كارهايي
بـدهيد/ نـجات كـردند, ايـجاد شـما جـمهور رؤسـاي كه تنگنايي اين از را cdefg مسيح بايد
دوخته cdefgچشم مسيح است, روشن قشرها ساير و علمايمسيحيان به cdefgچشمش مسيح
رفتاريميكنيد/ چه كردند رفتار طور اين بشر با كه ظالمهايي اين با شما كه ميكند مطالعه و



٢٥٧ قرآن و عليه خمينيرضوانا� امام ديدگاه از ا اقليّته حقوق
در آنچه حسب به است؟ شده صحبتي جرايم اين به راجع وقت هيچ شما كليساهاي در آيا
مطلّع پاپ داشتيم, نگه را گروگانها اين كه است كرده محكوم را ما پاپ آقاي بود روزنامهها
ضـعيف مـلت يك كـردن مـحكوم آيا چههستند; و بودهاند كاره چه اينها كه اين از هست
ظالمانهاي اعمال اين cdefgاز روحانيونمسيح وقت هيچ آيا است؟ روحاني يك شأن درخور
روحانيتبزرگ چرا كردهاند///؟ هستاستنكار عليه pما�س دستوراتعيسيى خ�ف بر كه
محكوم را مظلومها روحانيتبزرگمسيح بايد چرا عملكند؟ طور اين مظلومها cdefgبا مسيح

/٥٨.١٠.٤ تاريخ در مسيحي كشيش تن شش جمع در امام سخنان از بعد به ٣٥١ ص از كتاب همان -١

نمايد؟///١ ظالم از طرفداري و كند
طرف از كه كارشكنيهايي بواسطة معاeٔسف بوده بشر بين در كه اولي از توحيدي مكتبهاي
pما�سـ عيسيى مذهب بخصوص است, نشده پياده بايد كه طور آن است شده مستكبرين
سـزاوار كـه چـيزهايي و است شـده آن در تـحريف و افـتاده طايفههايي دست به كه cdefgعليه, مسـيح مـذهب به را خود كه س�طيني آن از بدتر و گفتهاند, cdefgنيست حضرتمسيح
كند, cdefgتحققپيدا تعليماتحضرتمسيح كه اين از شدند مانع نبودهاند, ومسيحي بستهاند
حضرترسول و كليميها cdefgدر حضرتموسي cdefgو حضرتمسيح مثل تعليماتانبيا گر ا
كـه گرفتاريهايي اين ميكرد پيدا تحقق ميخواستند آنها كه طوري آن مسلمين mnopqدر اكرم
به بزرگ دولتهاي كه ميبينيد شما اeن نميآمد, پيش هست جا همه در بشر همة براي اeن

/٥٨.١٠.١٦ در ايران ارامنة جمع در امام سخنان از /٣٦٠ ص كتاب, همان -٢

نميكنند٢/ عالم در كه جنايتها چه مكتبمسيح به انتساب با اسممسيحيّت

پاپ نمايندة با امام برخورد
جـهت بـزرگ شـيطان امـريكايي, جـاسوسهاي گـروگانگيري و جـاسوسي eنة تسخير پي در
كاتوليكهاي پاپرهبر جمله از هروسيلهايمتشبّثشد به و زد دري هر به آنان, نجات استخ�صو
نپذيرفته را ديگران كه اين با امام و فرستاد ايران به را خود نمايندة او و وساطتكرد به وادار را جهان
ايراد را مبسوطي سخنان وي برابر در و پذيرفت را او پاپ مقام cdefgو حضرتمسيح احترام به اما بود
پاپچنين با كسي بود قرنها شايد كه آورد زبان مطالبيبر آفرينگفتند/ آن دشمنبر دوستو كه كرد

سخنان: آن از شمهاي اينك بود/ نگفته سخن صريح
موضوع اين براي بودند م�قاتكرده تقاضاي مقاماتديگري حساس موقع اين در گر ا من
پذيرفتيم/ ما كه دارند احترامي پاپاعظم cdefgو روحانيتملتمسيح مقام لكن نميپذيرفتم,
ايشـان بـه را مـطلبي تـا مـن نزد فرستادند پيام ايشان كه اين از شدم هم خوشحال اتفاقا و

بدهم: تذكر
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يك آنها غير و نصاريى و مسلمين از اعم جهان مستضعف ملتهاي بلكه ما, ملت و من براي
كه ايران جمعيت ميليون ٣٥ گوش دهم: تذكر را ابهام نقطة اين دارم ميل كه است ابهام نقطة
كـارتر آقـاي مـخصوص فشار اخيرا و بخصوصامريكا استعمار يوغ زير است سال پنجاه
نـوازش بـود/ پـاپ روحانيت مقام از نوازشي انتظار در دنيا, مستضعفين همچنين و هستند
ظـلم اينها به كه مستكبرين به نسبت و بكند مستضعفين حال از استفسار eاقل كه پدرانهاي
كشتههاي داديم, كشته سال پنجاه ما باشد/// كرده ميانجيگري و باشد داده هشداري كردهاند
از كه نيفتادند اين فكر به پاپ آقاي و انساني/// غير حبسهاي حبسبوديم, در و دستهجمعي
سـر از دست ايشـان كـه كـند مـيانجيگري eاقـل يـا و كـند مسـتضعفپشـتيباني ملت اين

بردارند/ ملت
بودهاند, رنج تحت و فشار تحت طوeني سالهاي كه ما جوانهاي و ما ملت امروز كه شد چه
ضد جاسوسيبر و توطئه عامل و ميبردند جاسوسيبسر eنة آن در كه را نفري چند و رفتند

است/// زياد امر اين شواهد و قراين گرفتند/ منطقه, ضد بر بلكه و بودند ما ملت
طاهره صديقة از طرفداري cdefgو بهطرفداريمسيح كريم قرآن ميداند كه روحانيتمسيحي
صـراحت با ميدانند, مطهرة طاهرة آن به نسبت واقع خ�ف كه چيزي آن و برخاسته مريم
نصاريى علماي از طرفداري باز و cdefgكرده عيسيمسيح از طرفداري طور اين و تكذيبكرد
از طـرفداري اسـ�م كـه حـالي عـين در است, شـده قرآن در نصاريى قّديسين و رهبانان و
نـغمة هـم وقت يك را ما گوش كه داشتيم ميل ما است, كرده مسيحي علماي و cdefg مسيح

نوازشبدهد/// پاپ امثال
چـرا پـاپ آقـاي لكـن بكند, را كار اين بايد او نداريم/// تعجبي كارتر كردن پا و دست مااز
شـده او بر كه را ظلمهايي از مقداري ميخواهد كه مظلوم ملت يك بين ما ميشوند واسطه

بعد/ به ٢٤٧ ص ,١٧ دفتر امام, راه جستجوي در -١

استكشفكند؟///١

امام سخن در اقليّتها حقوق
مصاحبههاي طي امام, ميشويم: يادآور اقليّتها مورد در را امام نظرات از شمهاي پايان, در اينك

فرمودند: ميشد سؤال اقليّتها حقوق از كه ايران در چه و پاريس در چه مختلف
بايد نيز آنان است, داده آزادي اقليّتهايمذهبي به مسلكي هر بيشاز و ديني هر بيشاز اس�م
به ما شوند, استبهرهمند داده قرار انسانها همة براي خداوند كه خودشان طبيعي حقوق از

/٥٧.٨.١٦ در هندي روزنامهنگار پاسخ در بعد به ٣٨٠ ص از كتاب, همان نگهداريميكنيم٢/٢- آنان از وجه بهترين



٢٥٩ قرآن و عليه خمينيرضوانا� امام ديدگاه از ا اقليّته حقوق

/٥٧.٧.٢٢ تاريخ در فيكارو, خبرنگار پاسخ در ٣٧٦ ص كتاب, همان -١

قائلهستيم///١ را احترامات ديگرانبيشترين عقايد به نسبت مطمئنا ما

٥٨.١.٩ سخنراني از /٣٩٢ ص كتاب, همان -٢

شد٢/ خواهد داده آنها حقوق و دارند حقوق و احترام اس�م در اقليتهايمذهبي

امام وصيتنامة در اقليتها
دين به پايبندي به را آنان و است نكرده فراموش را آنها حقوق و اقليتها خود وصيتنامة در امام

مينمايد: توصيه خود
و بگـيرند عـبرت پـهلوي رژيم دورههاي از كه ميكنم وصيت رسمي مذهبي اقليتهاي به و
بـه وابسـته غـير و اسـ�مي جـمهوري و خود مذهب به اشخاصمتعهد از را خود وك�ي
انـتخاب التـقاطي و انـحرافـي و الحـادي مكـتبهاي بـه گرايش بدون و جهانخوار قدرتهاي

/١١٠ ص انق�ب, صحيفة -٣/٨ . ممتحنه -٤

نمايند٣/
ايران اسCمي جمهوري اساسي قانون در اقليتها حقوق

در كه ميشوند شناخته ديني اقليتهاي تنها مسيحي و كليمي زردشتي, ايرانيان اصلسيزدهم:
طبق بر ديني تعليمات و شخصيّه احوال در و آزادند خود ديني مراسم انجام در قانون حدود

عملميكنند/ خود آيين
شريفه: آية حكم به چهاردهم: اَ�اصل ِانَّ ِالَيِْهْم ُتْقِسطُوا َو وُهْم تَبَرُّ ْن اَ ِدياِركُْم ِمْن كُْم يُخِْرُجْو لَْم َو الّدين فيى كُْم يُقىاتِلُْو لَْم َن الَِّذيْ َعِن كُُماُ� ا يَنْهى <�ى

اْلُمْقِسطيَن٤> يَُحبُّ
اخـ�ق بـا مسـلمان غير افراد به نسبت موظفند مسلمانان و ايران اس�مي جمهوري دولت
در اصل اين رعايتكنند/ را آنان انساني حقوق و نمايند عمل اس�مي عدل و قسط و حسنه

نكنند/ اقدام و توطئه ايران اس�مي جمهوري و اس�م ضّد بر كه دارد اعتبار كساني حق
و آشـوري مسـيحيان و نـماينده يك كـدام هـر كليميان و زردشتيان چهارم: و شصت اصل
انتخاب نماينده يك كدام هر شمال جنوبو ارمني ومسيحيان يكنماينده مجموعا كلداني
يكصد هر ازاي به سال ده هر از پس اقليّتها از يك هر جمعيِّت افزايش صورت در و ميكنند

آخرا/ و أو� pوالحمد داشت/ اضافيخواهند نمايندة يك اضافي, نفر هزار پنجاه و
يـاد خود آسماني كتاب ذكر با را سوگند اين ديني اقليّتهاي نمايندگان هفتم: و شصت اصل

كرد/ خواهند



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٦٠
١٩

است اس$مي وظيفة يك اس$م اوضاعجهان از اط$ع

١٦٣.٢ كافي اصول -١١٤١ نساء. سورة -٢

ِبـمسلٍم١> فـليس المسـلمين بـُاموِر يَهتَمُّ e اصبَح <مَن فرمود: mnopqكه اكرم رسول نوراني سخن
ترِك كه دانسته حتمي فرضو حّد آن تا مسلماني هر بر را مسلمانها مسائل و شؤون و امور به اهتمام
و برادران وضعيت از بياط�ع و بيدرد ملسمانهاي ميداند/ نبودن مسلمان با مرادف و م�زم را آن
نـامشان صـرفا آنـان گرفتاريهاي و مصائب و آeم از و اس�مي ملتهاي از و خود مسلمان خواهران
امت از مؤثري و زنده حقيقتعضو در اما عملكنند هم وظايففرديخود به چند استهر مسلمان

نميشوند/ محسوب اس�م
غـالبا كـه است ايـن آن از مهمتر اما است, فاجعه يك و يكمصيبت خود بياط�عي اين البته
مسـؤوليت خـود بـراي تـا بـيخبرند اسـ�م, شـريعت در الهـي فـرضية چـنين وجود از مسلمانها

نمايند/ احساس
و لوازم و آثار همة با حقيقت اين بايد پس ـ هست كه ـ است حقيقتعيني يك اس�م گر ا بلي
راستين> <اس�م تا كند تحّققعينيپيدا مسلمانها فرد فرد وجود در و اس�مي جامعة در خاصيّتهايش,

بشود/ نابمحمدي> <اس�م عليه pرضوانا خميني امام گفتة به بنا و
هـمانا, مصاديقش روشنترين بهتر, تعبير به يا و عمدهاش, هدف مسلمين امور به اهتمام مسلما
و كـمبودها زدودن و مـرضها و فـقرها ستمها, و ظلمها رفعمحروميتها, و رساندن ياري و نصرت
حديثديگر در كه امتبرتر يعني اس�مي مطلوب امت سطح به برسد تا است, مسلمانان از نقصها
اقتصادي, اخ�قي, لحاظفرهنگي از مسلمانها بليبايد eيُعليعليه>/ و يعلو <اeس�م است: شده لَنبيان <َو تعالي خداي گفتار تا باشند ملتبرتر و امت سياسي لحاظ از مسلما و اجتماعي, و فردي رفاه

كند/ عينيّتپيدا <٢Vَسبي الُمؤِمنيَن عَلَي لِلكافِريَن ا� يَجَعَل

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٢٦١ است اس�مي وظيفه يك اس�م ان جه اوضاع از اط�ع
است سومي امر متوقفبر آنان به رساندن ياري و مسلمين امور به اهتمام يعني امر: دو اين حال,

است/ آنان وضعيّت از كامل اط�ع و مسلمانها معرفت و شناسايي آن, و
فريضة و واجب يك خود باشد, كه هم واجب مقدمة باب از ولو مسلمين, حال از اط�ع بلي,
و افـراد و جـاهل و عالم و رعيّت و امام و محكوم و حاكم از اعم مسلمين آحاد و است اجتماعي
بـه و مستثنينيستند آن از صنفي و طبقه هيچ و الهيشريكند, تكليف اين در همه مسلمان ملتهاي

ذاتي/ واجب نه غيري و واجبمقدمي يك اما كفايي/ نه است واجبعيني يك اصط�ح
امور به �اهتمام آشكار و بارز مصاديق از خود مسلمانان, وضعيت از اط�ع گفت: ميتوان بلكه
اهتمام نيز, آن عملي مراحل بلكه نيست قلبي و يكتكليفباطني صرفا اهتمام زيرا است/ مسلمين�
همانطور دارد هم اصيل و ذاتي وجوب غيري� و مقّدمي �وجود بر ع�وه بنابراين, ميشود/ شمرده

دارد/ هم وجوبعيني وجوبكفائي, بر ع�وه كه
حال از كه حالي در بورزيم, اهتمام آنها امور به و برسيم مسلمانها دل درِد به ميتوانيم چطور ما

باشيم؟ نداشته خبر ايشان, جغرافيايي منطقة و مكان و جا و آنان وجود از حتي بلكه ايشان,
اس�م, جهان شناخت يعني مسأله اين به نوشتهام, كه مقاeتي و قلمي آثار ودر خود عمر در من
علمي يكسالة يكسفر پيش, سال ٢٢ حدود در ميدانم, گناه را آن از غفلت و ميدهم و داده اهميّت
مصر طوeنيتر همه از و مغرب, الجزاير, اردن, سوريه, تركيه, مانند عربي و اس�مي كشور چند به
مقاeتيمسلسل, طّي عربي> و اس�مي كشور چند از <گزارش عنوان به را خود گزارشسفر و كردم
و مـتوالي سـفرهاي در نـيز آن از پس و نـوشتم, مشهد اس�مي ومعارف الهيات دانشكدة مجلّة در
بـه ولو خـود بـازديد مورد كشور وضعيّت از ميكردم سعي علمي كنفرانسهاي از برخي در شركت

بنويسم/ مطلبي اختصار
و هـمشهري و هـمسايه و خـانواده از كـه است, وظـيفه يك مسـلمانها وضعيّت از اط�ع بلي,

اس�مي/ مذاهبديگر و كشورها و ملّتها به برسد تا ميشود آغاز همكيش و هموطن
مـيان موجود بدبينيهاي از بسياري كه دارد دربر را نتيجه اين بخصوص ديگر, مذاهب از اط�ع
اسـ�مي, مـلتهاي سـتمهاي و كـاميها نا و محروميتها از اط�ع كه اين كما ميبرد, بين از را مسلمانها
به كمكرساني فكر به و خويشبرميانگيزد مسلمان خواهران و برادران سود به را عواطفمسلمانها

مياندازد/ آنان
همدردي همين ايران اس�مي انق�بشكوهمند ارزش با بسيار دستآوردهاي و سنتها از يكي
ابـراز آنـان, بـه نسـبت كـه است, مـا مردم گرم احساسات همين و اس�مي ديدة مصيبت ملّتهاي با
و هرزگوين و بوسني مردم بخاطر ما ملّت مليوني راهپيمايي و قدس روز ساeنة تظاهرات ميدارند,
در فلسطين انتفاضة از دفاع كنفرانس قبيل از كنفرانسهايي برگزاري همچنين و قبيل, اين از تظاهراتي
pرضوانا خميني امام حضرت اس�مي جمهوري بنيانگذار خاطر همين به و ميگنجد/ مقوله همين



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٦٢
جـهاني حـوادث يـعني مسأله اين به اس�مي جمهوري دولتمردان و انق�ب رهبر نيز و تعاليعليه
اهـميّت بسـيار جـهان, مسـلمانان بـا هـمدردي و حـوادث, آن جريان در مردم دادن قرار و اس�م

ميدهند/ و داده
خواهينخواهي و نميشود محدود ما ديواريكشور چهار به تظاهرات قبيل اين ميرسد, نظر به
را جايخود اس�م, جهان قدساينكدر روز اينكه كما اس�ميسرايتمينمايد, سايركشورهاي به
ميدهند, اجازه آنها بر كم حا دولتهاي و دارند قدرت كه حّدي تا سال, هر مسلمانان, ساير و كرده باز

ميدهند/ نشان همگامي ايران در خود خواهران و برادران با
يك مقّدمي� يا ذاتي �واجب عنوان به شد گفته كه همانطور مسلمانان حال از اط�ع گر ا باري,
اين نمونة يك وهستند؟ بوده غافل حّد چه تا اينتكليفاس�مي, از مسلمانها ديد استبايد فريضه
افـراد بـجز فـاجعه, اين شدن مطرح از قبل مسلما كه است هرزگوين و بوسني مسألة همين غفلت
چنين وجود از مسلمانها غالبا جغرافيدانان, از برخي و وظيفهشناس دانشمندان و علما از معدودي
دو سوي از كه تهديدهايي و مخاطرات از اولي طريق به و خبرنداشتند, نافاروپا در اس�مي مجتمع
اين متوجه كاتوليك, كراواتهاي و ارتدوكس, صربهاي يعني متعصب: نژاد دو و رقيب مسيحي گروه

بودند/ بياط�ع است, تاريخ مظلومان
در آن مسـؤوليت طبعا و است نابخشودني گناهي غفلت, و بياط�عي اين گفتيم, كه همانطور
شايد متأسفانه كه اس�مياست, جوامع فرمانروايان و كمان حا و دانشمندان و علما اّولدامنگير درجة
و قـصور هـم را بـيخبري ايـن و مـيبرند, بهسر اس�م جهان از بيخبري در خود آنان از بسياري

نميدانند/ خود براي تقصيري
سير و سنّتنبوي و الهي كتاب مطالعة از كه اين جاي به پيشوايانمذهبي, و علما يعني اّول دستة
را وقتخود كنند, گاه آ آن از را مسلمانان و پيببرند حياتي وظيفة چنين به اس�مي, تواريخ و آثار در
وبدبينيها دشمنيها تعّصباتو كردن زنده و اخت�فبرانگيز بهمسائل وبيشتر جانبي و فرعي بهمسائل
بـارة در اّمـا نـخوانـد نماز كه كسي مانند عينا صرفميكنند, مانده, جاي به ما براي پيشينيان از كه
اصـول بـر را اجـمالي, عـلم فروع يا بدهد/ سخن داد و بگذراند را خود روز و شب نماز, شكيّات

دهد/ ترجيح دين قطعي مسّلمات و تفصيلي معلومات
آخـور در سـر غالبا است, معلوم حالشان كه مسلمان دولتمردان و كمان حا يعني دّوم, دستة اما
خواب همچنان را آنان آبببرد را اس�م دنياي گر ا هستند خود ج�ل و جاه فكر به و دارند خويش
حكـومتي بـرنامههاي در اس�م, براي و نميدانند, چيزي اس�م از آنان, از بسياري متأسفانه ميبرد/
نشـر از عـمدا كـه نميگذارنـد اس�مي حوادث جريان در را مردم تنها نه نكردهاند, باز جايي خود

همميكنند/ جلوگيري حوادثاحساساتبرانگيز
ديگر و هرزگوين و بوسني فاجعة حتي يا كشمير يا اسرائيل و فلسطين حوادث نكنيد فكر شما



٢٦٣ است اس�مي وظيفه يك اس�م ان جه اوضاع از اط�ع
رهبر زبان از و ميشود مطرح ما گروهي رسانههاي و ايران در كه داغي همين به اس�م جهان مسائل
ميگردد, دنبال جّديت به ما خارجة وزارت سوي از و ميشود, شنيده ما كشور مسؤوeن و انق�ب
قـدرت ابـر فشار تحت اس�مي دولتهاي از بسياري خير, است/ مطرح اس�مي ديگر كشورهاي در
و دربـاري عـالمان و مـزدور و وابسـته روشـنفكران از اسـتفاده بـا و استعمارگر دولتهاي و آمريكا
حوادث از اط�ع يعني مهم امر اين از را خود مردم بياهميّتديگر, كردنمسائل مطرح با جيرهخوار,
آن بـر و كـمكمـيكنند عـمومي غفلت اين به و ميدارند باز مسلمين امور به اهتمام از و اس�مي

دارند/ اصرار
جـمع اعانه هرزگوين و بوسني براي ميخواستيم گفت: من به اس�مي كشورهاي از يكي مفتي
را مسـلمانان بيداري كمان, حا آن از بسياري كه است حقيقت يك اين بلي شد/ مانع ما دولت كنيم

ميدانند/ جّدي خطر خود مقام و رياست و تخت و تاج براي
انـق�ب از الهـام بـا جهان مسلمانان كه فعلي, وضعيّت در بخصوص حكمرانان, از قماش اين
و بـازيابند را خـويش هشياري و بيداري تا ميروند امام, عيسوي دم از تأثيرپذيري و ايران اس�مي
يا خيزشحركتاس�م, و هيمنه از كه جهان, ابرقدرتهاي با و يكديگر با همواره بازشناسند, را خود
و چـارهجوئي بـه بسته درهاي پشت يكديگر, با ميلرزند, خود به اس�مي> <صحوة عربها تعبير به
و پـيران و جوانان نهيب با را خود تدريجي حكومت رفتن دست از چارة و توطئهچينيمينشينند,
از هسـتيم شـاهد را آن مـيدانـي شور پر اجتماعات و خياباني صحنههاي روز هر كه وزنان, مردان

خويشميجويند/ مواليان و همقطاران
نبودند ارزشقائل اس�مپشيزي جهان براي كه آنان درباري, عالمان و قماشدولتمردان اين بلي
مسلمين امور به نسبت و شدهاند بيدار غفلت خواب از اينك حوادثميگذشتند, كنار از بياعتنا و
و آن از جلوگيري انگيزة به بلكه تكليف, به عمل منظور به نه اما خرجميدهند, به را اهتمام نهايت

آن/ سوزندة شعلة خاموشكردن و مسلمين بيداري آثار محو
اين نام همداستانند/ آن خطر بر همه اما چارهايميانديشد, و ميزند كسحرفي بابهر اين در

دارند/ شكوه آن از و گذاردهاند اس�مي> <اصولگرائي را بيداري
اس�م نوع يك از و ميپندارد اس�م جهان قطب را خود كه عربي, دولتثروتمند ميان, اين در
<اس�ِم راحل امام قول به و ميزند دم بدعتها و برگها و شاخ از عاري خودشان قول به و بيخاصيّت
است شده نابمحّمدي> <اس�م يا اس�مي اصولگرايي با مبارزه پرچمدار تبليغميكند, را آمريكائي>
معرفيميكند راستين> <اس�م را خود اس�م غربي, جوامع در حتي و اس�م جهان سراسر دائمادر و
ميداند/ بدوشميكشد پرچمشرا كه بيرنگوبوئي اس�م همان رواج را اصولگرائي با مبارزه وراه
اصـط�ح بـه كنفرانسهاي از يكي در مكّه اeس�مي> العالم <رابطة كّل دبير كه بود آمده اخبار در
از حـرفي چـنين است/ وهـابيّت نشر همانا اس�مي, اصولگرائي از جلوگيري راه بود: گفته اس�مي



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٦٤
هشياري و برايبيداري نه رابطه اين كه است اeس�مي> <رابطةالعالم معّرف حقيقت در مقامي چنان
و بـيدرد اسـ�مي دولتهاي و مسلمانان ميان رابطه ايجاد و كردن خواب براي بلكه است مسلمانها
بـپاخاسته و بـيدار مسـلمانان بـرابـر در صـفآرايـي جـهت بـا تـا است مسلمين مسائل به بياعتنا

شوند/ همداستان

بحث نتيجة
انـق�بي, دردمـند, مسـلمانان صف دارند: قرار هم قبال در صف دو اكنون هم اس�م, جهان در
و مسـلمانها وضع از اط�ع طرفدار و مسلمين> امور به <اهتمام وظيفة به عامل گاه, آ طلب, اص�ح
بيداري عدم طرفدار و گاه ناآ و طلب رفاه بيخاصيت, بيدرد, مسلمانان صف و توطئهها, افشاگري

تداركميبينند/ اس�م براي كهمستكبران توطئههائي از بيخبري و مسلمين
و انـق�بي اس�م پرچمدار كه كنيم اعتراف ناچاريم شناسيم باز هم از را صف دو اين گر ا حال,
اينكايران است/ آن هشيار رهبر و ايران اس�مي جمهوري همانا هشياريمسلمين, و طالببيداري
رسالت دخالتكند ديگر كشورهاي امور در كه اين بدون و است الگو دنيا مسلمانان براي اس�مي,

است/ گرفته عهده به را مسلمانان كردن بيدار
خوابكننده مرام كه بيدردند و مرفه نفتي دولتمردان همان آمريكائي اس�م پرچمدار كه حالي در
جـهان غـرب و شـرق در اس�مي حركت و قيام هر در و ميدهند, رواج را هابيّت و بيخاصيّت و
و ابرقدرتآمريكا كنار در نفتيخود, دeرهاي با آنان ميشود, ديده آنان پاي رّد كفر, جهان و اس�م

شكستبدهند/ را اول صف تا ميكوشند و ايستاده مقابل صف ودر ِبأفواِههم ا� نوَر ُيطِفئُوا أن <يُريُدوَن بود: خواهند كام نا ت�ش اين در كه ميدهد نويد ما به قرآن اما

٣٢ توبه. سورة -١

الكافُِرون١>/ كَِرَه َولَو نُوَرُه يُِتمَّ أن ِاّ� ا� يأبَي
خنثي توطئههايصفرقيبرا و دفاعكنند صفخود از استكه گاه آ مسلمانان اينكاينوظيفة

/pانشاءا گردند/ پيروز تا سازند



٢٠

آن مشك$ت و اس$م جهان

ديدگاههاي و بيفكنيم نظر اس�م جهان به كلي, بررسي يك و اجمالي نظر يك با باشد قرار گر ا
و تعريفيجامع ناچارهستيمنخست, كنيم ارزيابي را آن يأسآور و ابهامآميز يا و اميدزا نويدبخشو

نماييم: ترسيم آن از كلي

اسCم جهان
نـماز قـبله يك سـوي بـه و دارند مسلمان نام كه مردمي ميليونها از است عبارت اس�م, جهان
و پهناور سرزميني در كه تودههايي هستند/ <pا رسول محّمد ,pا eا اله e> گويندة همه و ميخوانند

زندگيميكنند/ افريقا و اروپا آسيا, قارة سه از بخشيگسترده
گسترش را خود استنظر مسلمانان اكثريت موطن و اصلي مسكن كه قاره سه اين از گر ا حال,
و گرايش در و بودن مسلمان در اشتراكشان خاطر به را عالم مسلمانان كل و ـ بدهيم بايد كه ـ بدهيم
كه ـ را جهان قارة پنج در پراكنده اقليتهاي اكثريت, آن بر ع�وه طبعا بگيريم, نظر در اس�مي, عقيدة
بينالمللي بحثچندكنگرة موضوع خود و يادميكنند �الجالياتاeس�مية� نام به آنان از jفع عربها
تن دويستسيصدميليون و يكميليارد نزديكبه جمعيتي و شد/ شاملخواهد ـ است بوده اس�مي

گرفت/ خواهد دربر را
نظر از تشكيلميدهند, را زمين بسيط ساكناِن چهارم يك به قريب شايد كه انبوه, جمعيت اين
مذهبي واحد سّومين نفوسبودائيان, از پس شايد cdefgو حضرتمسيح پيروان از پس ظاهرا شمار,
ـ گونشان گونا گرايشهاي و مذهبي فرقههاي از نظر صرف آنان, ميشوند, شمرده جهان در موجود
مشـخصات و اخـ�قي خـصلتهاي و رسوم و آداب از بسياري در و بودن مسلمان اصل در مسلما
mnopqو pعبدا بن محمد اكرم رسول نبوِت به و يكتاييخداوند به اعتقاد در آنها, رأس در و فرهنگي

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٦٦
�اهل نام به قديم از و دارند اشتراك بدوناستثناء, �كعبه� او واحد قبلة به و �قرآن� او آسماني كتاب به

شدهاند/ شناخته قبله�
در رايـج معيارهاي و عناوين ديگِر اس�م> <جهان يا اس�مي> <جامعه ميشود: گفته كه هنگامي
معيارها اين به توجه با چند هر نميباشند/ نظر مورد كفر> و <اس�م مورد در ك�م و فقه علم دو قلمرِو
به را يكديگر فرقهها اين از برخي متفاوتهستند, بسيار اس�مي مذاهبمختلف ديدگاه از طبعا كه

نميدانند/ مسلمان خاصخود, عقايد لحاظ
مشك�ت بررسي و اس�م جهان به عطفتوجه هنگام اص�حطلب, يكمسلماِن ديدگاه از آري,
اسـاس بر آنها از برخي مسلما كه ـ را, ايمان و كفر معيارهاي آن مشك�ت, آن رفع به اهتمام و آن,
و نميدهد, مشك�تقرار اين ارزيابي م�ك ـ همهست وصحيح شكلگرفته, سنتقطعي كتابو
علماي تا اهلشواميگذارد, به را بحثها اين بلكه نميگويد سخن فرقهها اين از برخي كفر و اس�م از
اين پيروان نبودن مسلمان يا بودن مسلمان تكليف و بحثكنند آنها سر بر مدرسه در فقه يا و ك�م

روشنكنند/ است, رفته در دست از شمارشان فرعي, فرقههاي احتساب با متأسفانه كه را فرقهها
همه و مسلمان نامشان كه است اس�مي بزرگ جامعة اعضاي كلية بحث, اين در نظر مورد پس,

رسولاpاند/ محّمد واتباع وايتام قرآن و اس�م فرزند
نظر به است, اكرم شخصرسول سخنان با منطبق اس�مي> <جامعة از تفسير تعريفو اين مسلما
ِبـُمْسلٍِم> فَـلَيَْس اْلـُمْسلِِميَْن ِبـامُور يَـْهتّم َلـْم أْصبََح <مَْن ميفرمود: حضرت آن كه هنگامي ميرسد
از كـمتر خـيلي كه را آنها پاكدل و خالص مؤمنان منحصرا هم آن خود, زمان معدود تنهامسلماناِن
و طليعه تنها معدودتر, افراد آن و محدود جامعة آن زيرا نميگرفت/ نظر در بودند, مسلمانها مجموع
كـه بـعدي, نـامحدود نسـلهاي و آيـندگان قطعا و ميشدند شمرده بزرگ اس�مي> <جامعة سرآغاز
نداهـاي در هم, قرآن مخاطب مسلما بودهاند/ نظر مورد قيامت روز تا ميرسند, ايشان برابر آِمنُواهزاران اَيَُّهاالَِّذيَْن يَا است: آيه اين آن گواه و است/ بوده بزرگ, جامعه همين آَمنُوا> <يَااَيَُّهاالَِّذيَْن فراوانش:

/١٣٦ . نساء سورة -١

َرُسْولَِه١/ َو ِباِ�
ناقص مؤمن از كامل تشخيصمؤمن نه است مسلمين امور به اهتمام مسألة مسأله ميكنم: تكرار
عصر در و ك�مي و فقهي بحثهاي ُرشد دوران در بعدا كه طالح, و فاسق مسلمان از صالح مسلمان و
كـه آنـها است; بوده ك�مي و فقهي مذاهب پايهگذاران عنايت مورد فرقهها, عقايد و افكار برخورد
بدبخت دوزخيان و خوشبخت بهشتيان و تقسيم مسلمانان ميان را دوزخ و بهشت ميكردهاند سعي
در را فرقه سرنوشتهر و تكليف و كنند/ جدا هم از خود, خللناپذير و دقيق اساسمعيارهاي رابر

نمايند/ روشن ديگر سراي
امـر مسلمين امور به اهتمام به را خود پيروان قاطعيت, و صراحت آن با كه اكرم, رسول مسلما



٢٦٧ آن مشك�ت و اس�م ان جه
هم بيان را وآنها بوده شقاوت و سعادت معيارهاي و كفر و ايمان مراتب به داناتر كسي هر از ميكند,
اينمسأله اصِل در است/ گرفته قرار متكلمان و فقها واساسكار مايه غالبا بيانات, همان و است, كرده
يـا مـعيارگذاران از برخي تنگنظري يا و سختگيري حدود و كيف و كّم در چند هر نيست, سخني
با آيا كه هست ترديد شد, خواهد اشاره بدان بعدا كه آنان, گذشت و سماحت روح و نظر وسعِت
ـْمَحِة السَّ ـِريَْعة الشَّ َعـلَي <بُعِثُْت صاحبشريعت: ك�م از كه آن, سماحت و سهولت و اس�م روح

نه؟ يا دارد انطباق دستميآيد, به ْهلَة> السَّ
دلسوزي و مصلحتانديشي ديدگاه از و است/ خارج بحثما محدودة مطلباز اين حال, هر به
مسـلمانان بـه جـهانشمول نـظري بـا و آمد بيرون معيارها آن قالب از بايد موقتا اس�م جهان براي
بهشتو تقسيم و فرقهها مذاهبو ميان داوري كرسي بر و اص�حبايستيم سكّوي بر بايد نگريست,

نشينيم/ مسلمانان ميان دوزخ
كـه همانطور ندارد, وجود اغيار و مذهبان هم و مسلمان فرقههاي ميان تفاوتي ديدگاه, اين از
را ديگر امتيازهاي و معيارها صدها و همزباني و نژادي و قبيلهاي و قومي كشوري, ملي, اخت�فات
مشكـ�ت و مصالح و اس�مي جامعة به جمعالجمعي نظر با بايد خ�صه گرفت, نظر در نبايد هم,

فرقهاي/ و فردي نظر با نه نگريست آنان
دهم: ارائه را اس�م جهاني انديشة نوع اين از نمونهاي سخنم روشنشدن براي ناچارم جا اين در
كشـور تـازه بـودم, طـلبه خـودمان شهر مشهد در كه شمسي ٢٦ ,٢٥ سالهاي در دارم خاطر به
محسوبميشد, اس�مي كشورهاي بزرگترين جمعيت, لحاظ از هنگام آن در كه پاكستان, اس�مي

بود/ يافته استق�ل شهيد, يكميليون از بيش دادن دست از و هندوها با خونين جنگهاي پساز
تلخ حادثة دو هر اين و ادامه فلسطين, در صهيونيستها با مسلمانان نبردهاي هنگام, همان اّتفاقا
عـ�قة با مطبوعات در را فاجعه دو آن اخبار من و داشت جريان هم با روزگار, آن در اس�م جهان

ميكردم/ دنبال تمام
شـيخ حـاج pآيـةا نـامي استاد مرحوم معارف درس جمله از درسها از برخي هنگام,در آن در
كه داشتشركتميكرد طلبگي سابقة كه فاضلي مرد <ِابدالخان> مدرسة در pرحمةا قزويني مجتبي
از روز يك شـدم/ آشنا او با من و است مشهد در پاكستان نوپاي كشور قنسول سر شد معلوم بعدا
اظهارخرسندي پيشاو پاكستان كشورمستقل ايجاد در آنان موفقيت و پاكستان در مسلمانان پيروزي

گفتم/ تبريك او وبه كردم خوشوقتي و
پـيروز فلسطين در ما گر ا باشيم پيروز كه نيست معلوم هنوز گفت من پاسخ در بزگوار, سيد آن

نيستيم/ پيروز گرنه و گفتپيروزيم ميتوان وقت آن بشويم
او هـمفكران و eهـوري اقـبال بـلند افكار از ناشي گويا روزگار, آن پاكستاِن در تفكر طرز اين

است/ بوده



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٦٨
مـا استاد سياست: عرصة در نه است فقه محدودة در چند هر رسيد خاطرم به ديگر نمونة يك
مقدسمشرف بهمشهد كه شمسي ٢٣ سال در تعاليعليه pرضوانا العظميبروجردي pآيةا مرحوم
بـزرگ پيشواي ٣٨٥-�٤٦٠� طوسي شيخ بارة در مشهد علماي از يكي منزل در روز يك بود شده
استمانند نوشته تشيع محيط براي را خود فقهي كتابهاي از برخي طوسي شيخ فرمود: اماميه, طائفة
نيز و بار اولين اين شايد و مبسوط و الخ�ف مسائل مانند اس�م برايمحيط را برخي و كتابنهايه
را محيطتشيع و اس�م محيط عنايتبه تقليد, مرجععاليقدر و بزرگ يكمجتهد از كه بود بار آخرين

ميشنيدم/ �فقه� تدوين در
فكـر بـه كه ديدهام را مذهب در متصلّب و وارسته علماي از بزرگي استادان خود, عمِر در بلي

احساسمسؤوليتميكردند/ آنان برابر در و دلسوزي آنان براي و بودند آمريكا و اروپا مسلمانان
است: داشـته فـراوان نـمونههاي كه ميكنم نقل اس�م صدر در تفكر, طرز اين از هم نمونه دو
از سير شكم با و ميزند دم يمامه و حجاز گرسنههاي از كوفه, در خود خ�فت دوران cdefgدر علي

ان هيهات ولكن الُعّز, هذا نسائج و القمح, هذا لباب و الَعَسل, هذا مصّفي الي الطريق هتديت ] شئت ولو له١- [عهد و الُقرص, في له طمع ] من اليمامة او بالحجاز لعل و ا[طعمة تخيّر اليى َجَشعي بقودني و ـ هواي ٩٧٠/يغلبني ص ا[س�م, فيض طبع الب�غه نهج حّري///� كباد ا و ثي غْر بطون حولي و ِمبطانا أبيت او بالِشبَع!!

نميخوابد١// لذيذ, غذاهاي
در گـر ا مـيگفت خلفا از ديگر يكي دارد, خود جاي و خداست حجت و معصوم امام كه علي

هستم/ مسؤول مدينه در من بربايند, را كسي بزغالة فرات كنار عراق
يكديگر مسؤول را مسلمانها همة اكرم رسول خود, جاي به بودند مسلمين حاكم كه آنها حال,
احسـاس مسلمانها همة برابر در بايد همه پس رعيته> عن مسؤول كلّكم و راع كلّكم > است: دانسته

/٩٣ . انبياء سورة -٢

همواره َفاْعبُُدْوَن>٢ َربُّكُْم اَنَا َو َواِحَدةً ًة اُمَّ تُكُْم اُمَّ َهِذِه <ِاْن فرمود: كه را تعالي وقولخداي مسؤوليتبكنيم
امت همه باشند كه منطقهاي و كشور هر در و نژاد هر از و فرقه هر از مسلمانها كه باشيم داشته نظر در
به و بود آنها فكر به بايد و محسوبميشوند اس�م جهان اس�ميو eينفكجامعة جزء و واحدهاند

ورزيد/ اهتمام آنها سرنوشت به و رسيد آنها داد

اسCم جهان مشكCت
و چيست اس�م جهان شد ومعلوم شديم فارغ واضحات, توضيح اين از كه حال خوب, بسيار
انـبوه جـمعيت ايـن آزادمنشي, و سماحت با و صدر, شرح و نظر شرح و نظر وسعت با pانشاءا
بـايد افـتاديم آنـان مشكـ�ت حّل و چارهجويي فكر به و داديم قرار خود نصبالعين را ميلياردي

بشناسيم/ را آنان مشك�ت اجما� نخست



٢٦٩ آن مشك�ت و اس�م ان جه
از هم آنها يابيشتر همه حل استو نامحدود نيست, تا صد و تا دو و يكي اس�م مشك�تجهان
آن كـليات مـيتوان اجـمالي نـظر يك بـا اما نيست, ساخته مدت كوتاه در eاقل وديگران ما عهدة
اساس و پايه مشك�ت, ديگر به نسبت كه هم را كليدي و اساسي مشك�ت و برشمرد را مشك�ت
امـور بـه اهتمامورزي مصلحتانديشي, انديشة و انگيزه ما مخاطبين در eاقل تا داد/ استتوضيح
شود/ مشك�تپيدا آن برابر در وجداني حساسيت و آنان, مشك�ت حل براي چارهجوئي مسلمين
نوشته اين گرنه و رسيدهايم, ايننثرپريشان, و پراكنده اينسطور نوشتن از هدفخود به ما گرشد ا و

شوند/ يافت آن نزديكطالبان يا دور آيندة در تا ميماند
ديگـران و خـود براي تا ميشماريم بر را مشك�ت ناقص, طبعا و سريع ارزيابي يك با ما بلي,

/٥٥ . الذاريات سورة -١/١٤١ . نساء سورة -٢

آن از برخي حل انديشة در مقدور, حد در و الُْمؤِمِنيَْن١> َتْنَفُع كَْري الذِّ َفِانَّ كِّْر ذَ <َو باشد تبصره يا تذكره
آن, بـه اهـتمام و انـديشه eاقـل باشيم, نداشته هم را يكمشكل حل توفيق گر ا و باشيم مشك�ت
با و برهيم/ مسلمين برابر در بيدردي مرضمزمن از و بكنيم درد احساس و دهد آزار را ما وجدان
داشتزيرا خواهد دنبال به هم را عمل قهرا فرض, اين در كه احساسمسؤوليتكنيم, وجود, تمام

است/ توانستن كه هم استوخواستن خواستن مقدمة يكمطلوب, تصور و انديشه

مشكCت انبوه
حكومتهاي وجود استق�ل, عدم و وابستگي و استعمار آهنين زنجير وجود سياسي: مشك�ت

زيستن جدا فكر ـ سياسي ملّيگرايي سياسي, و قبيلهاي, و قومي اخت�فاتورقابتهاي دستنشانده,
غفلت يا بياط�عي وضعيتمسلمانانجهان, از بياط�عي فقداِنهشياريسياسي, ملّتهايمسلمان,
همه مآ� كه مسلمانان بين در مذهبي و اقتصادي سياسي توطئههاي و نيرنگها بيگانگان, نيرنگهاي از
سـياستهاي بـا اسـ�م كشـورهاي در سـياسي رجـال از بسـياري هماهنگي دارند, استعماري هدف
انگاشتنمسلمين كم خود كلي بطور و آنان, مآبي نوكر و فروختگي خود ديگر تعبير به و استعماري,
بـراي خويش ملي و مذهبي و اقتصادي امكانات از مسلمانها بياط�عي جهاني, قدرتهاي برابر در
يَْعلو <اeِس�م اس�م: حكمصريح غفلتاز جهاني, قدرتهاي با رقابت جهِت eاقل يا جهان, َحتَّيرهبري َ�النََّصاريى َو الْيَُهوُد َعنَْك تَْرَضي لَْن <َو َسِبي٢�ْ>, الُْمؤِمِنيَْن عَلَي لِلْكَافِِريَْن اُ� يَْجَعَل <لَْن عليه>, eيُعلي و

/١٢٠ . بقره سورة -٣
اسـ�م, گـذشتة عـظمت و مجدد بازگشت امكان به نسبت يأس روح غلبه آن, امثال و ِملَتَُهم٣> ِبَع َتّتَ
و سياسي اكثريترجال كردِن باور مسلمين/ جانبة همه انحطاط سيادتو عوامل و علل از بياط�عي
سـياسي انـديشة نبودن ك�م, يك در و را سياست>/ از دين <جدايي افسانه مسلمانان بيشتر و ديني

جهان/ مسلمانهاي اكثريت بين در اس�مي� �حكومت تشكيل تفكّر و اس�مي



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٧٠
ديني مركزيت نبود فرقهاي, تعّصبات و فرقهگرايي روح غلبة فرهنگي: و مذهبي مشك�ت

غلبة يكديگر, با رقابت در مذهبي پيشوايان حد از بيش حساسيت اس�م, جهان در منظم و متشكّل
ـ شمولي اس�م ديدگاه فقدان و چهارچوبمذهب در محدوديت يا اس�مي شعور بر مذهبي شعور
بـه اسـ�مي مـذاهب عـلماي از برخي و پيروان بيشتر زدن تهمت و بدبيني ـ كرديم بحث آن از كه
آنها, از نادرست و غلط پندارهاي و مذاهب فروع و اصول و مباني از صحيح اط�ع عدم يكديگر,
بـر حـال, و گذشته در مسلمان كمان حا غلط سياستهاي سوء تأثير مذاهب, و اس�م تاريخ تحريف
و كـتابها بـه نسـبت صـحيح كـنترل عـدم اس�م, احكام به مسلمانها پايبندي عدم اس�مي, مذاهب
از برخي و مسلمان تودههاي نزد واقعيات و حقايق بر موهومات و خرافات غلبة نوشتههايمذهبي,
انساني علوم و انديشه و زندگي و رفتار و اخ�ق قلمرو در كلمه وسيع معني به فرهنگي تهاجم علما,
<علمزدگي> گاهي و �غربزدگي� غرب برابر در وخودباختگي حد بيشاز خوشبيني انساني, غير و
دانشگـاه, تا ابتدايي از سطوح تمام در اس�مي سالم آموزشگاههاي فقدان حدشستشويمغزي, تا
فـرقههاي و اسـ�م جـهان مـختلف مـناطق بـه نسبت البته صد و البته كه ديگر, بيدرمان ودردهاي
يكسان لحاظكميّتوكيفيّت, از و دارند وجود نوسان, با تفاوتو مشك�تبا اين اس�مي, گون گونا

برخوردارند/ ناميمون! مواهب اين از مسلمانها همة اما نيستند,
عـدم اجـتماعي, تـبعيض انحصارطلبي, طبقاتي, اخت�ف اقتصادي: و اجتماعي مشك�ت

كم نامشروع, و غنايبيحد و مزمن فقر جامعه, ادارة در ضابطه و رعايتنظم عدم مديريتصحيح,
عـدم آن, بـه توجه عدم يا اس�مي جامعة اقتصادي بالقوة امكانات از گاهي آ عدم بيكاري, و كاري
فقدان اقتصادي, امكاناتموجود از استفاده عدم مسلمان, جوامع و كشورها اقتصاديميان هماهنگي
و دولتها سطح در و افراد شخصي زندگي سطح در تبذيرها و اسرافها آن, نقصان يا اقتصادي برنامة
صنعتيبيشاز اقتصاديو وابستگي اس�مي, بركشورهاي كشورهايپيشرفته اقتصاد سيطرة جوامع,
بـا و يكـديگر بـا مسلمان فرقههاي و ملتها و دولتها تبليغاتي و نظامي درگيريهاي بيگانگان, به حد
جـوامـع عقبماندگي ب�ي و اقتصادي و اجتماعي رشد عدم ك�م يك ودر سرسامآور, هزينههاي
هنوز اما يكسان, بطور نه و است شده تحميل آنها به تفاوت به هم, �موهبتها� آن البته كه اس�مي
اقتصادي و اجتماعي مشك�ت بار زير از كمر است نتوانسته اس�مي ملتهاي و كشورها از يك هيچ

اس�مي: جامعة اساسي مشكل چند بارة در اينكتوضيح و راستكند/ خود

اسCمي حكومتهاي اّول, مشكل
اين به جملهاي حاضر قرن اس�مي بزرگترينمصلح تعاليعليه pرضوانا خميني امام سخنان در
اسـ�مي مـلتهاي اسـ�مي, ملتهاي نه هستند اس�مي حكومتهاي اس�م, <مشكل بود: آمده مضمون

خوبيهستند///> ملتهاي خود بخودي



٢٧١ آن مشك�ت و اس�م ان جه
و كشـورها بـه مشكـ�ت, آن مآ� كـه هستند آن حكومتهاي اس�مي جامعة اصلي مشكل بلي,
سرايتميكند مردم به قهرا حكومتها آداِب و افكار فرهنگ, اخ�ق, ميگردد/ منتقل اس�مي ملتهاي
و ناداني و فقر و ذلت يا و رفاه و آقايي و سربلندي اينكه كما مُلُوكِِهم> ِديِن َعلَي <النَّاس گفتهاند: كه

است/ حكومتها از ناشي غالبا ادامه در يا و اصل در بقاًء� يا �حدوثا ملتها عقبماندگي
مشكل و سياسي مشكل ميشود: فراهم ملتها براي جانبحكومتها از مشكل نوع دو كلي طور به
سـياست, زمـينة در اجـتماعي/ و اقتصادي فرهنگي, مشك�ت مانند سياست, از ناشي مشك�ت يا
فاسد و ناصالح حكومتهاي پيشبردهاند, به سياسي بُعد در را اس�م حكومتهايصالح, كه همانطور
و تجزيهها شكستها, خونريزيها, و جنگها باعث دارند, و داشته اكثريت اس�م جهان در همواره كه
بـر دشـمنان سـيطرة و بـيگانگان برابر در مسلمانها زبوني سرانجام و اس�مي ب�د شدن قطعهقطعه

بودهاند/ اس�مي جامعة مقدرات
و عباسيان و امويان برخوردهاي تا گرفته اول صدر داخلي جنگهاي از اس�م, تاريخ بر مروري
تا ايشان از پس حكومتهاي و سلسلهها برخوردهاي و اس�مي, كشورهاي در آنان ايادي و فاطميان,
بـراي مـيكند/ روشـن بودهآند, مسلمان ملتهاي بدبختي منشأ حكومتها كه را ادعا اين حاضر, عصر
مـيشد, آغـاز الطـوايـفي� �ملوك دوران اندلس, بر مسلمين واحد حكومت انقراض از پس نمونه,
شكست به كه كدام هر ميجنگيدند, يكديگر با قدرت سر بر و كردند استق�ل دعوي محلي امراي
كـه ميدادند ايشان به هم امتيازي كمك, هر ازاي به قهرا و كمكميگرفتند مسيحيان از ميرسيدند
در اس�م انقراض به تا شد تكرار بارها سياسي, جنايت اين نبود/ خود كشور از قطعهاي جز چيزي

انجاميد/ مفقود> <بهشت آن از مسلمين اخراج و اندلس,
كمال با اما عبرتميگرفتند آن از بايد قاعدتا اندلس, كار پايان از پس آفريقا, شمال حكومتهاي
بـه �اروپـاييان� دريـا سوي آن ساكنان از استمداد مكررا حكومتها آن تاريخ در نشد, چنين تأسف

است/ افتاده اتفاق خويش, مسلمان رقيب برابر در خود حفظ منظور
هجري قرنگذشتة در كنوني <علوي> سلسلة مغرباز ملوك از يكي <موليعبدالحفيظ> جمله از
و اسپانيا, از كمكخواستديگري فرانسه از يكي سلطنتجنگيدند: سر بر خود<عبدالعزيز> برادر با
يـا مسـتعمرة اسـ�مي, زيـباي كشـور ايـن اين, از پيش چندي تا كه شد سبب كمكخواهي همان
و جنوب, در صحرا مانند بخشكمتري و باقياست, آن آثار هم هنوز كه باشد فرانسه تحتالحمايه
تـصّرف در <بليله> و <َسبْته> شهر دو هم هنوز كه افتاد اسپانيا دست به شمال, در ساحلي شهر چند

است/ اسپانيا
بـه شـبيه هم, ميانه آسياي و هند قاّرة شبه تركيه, عراق, لبنان, سوريه, سودان, سرگذشتمصر,
و مستعمره نام به گاهي آنان استو اروپاييگرديده استعمار غلبة به منتهي كه مغرببوده و �اندلس�
بـر را خـود نفوذ صنعتي و اقتصادي و فرهنگي سلطة با نو استعمار عصر در اخيرا و تحتالحمايه



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٧٢
كردهاند/ حفظ كشورها اين غالب

ملتهاي براي كه بدبختيها چه فارس, جنگخليج و ايران, با عراق تحميلي جنگ نرويم دور راه
منطقه به آشكار و رسمي طور به را بيگانه نيروهاي پاي كه جايي تا برنداشت در حساس منطقه اين

نميدهند/ راه خود به هم را رفتن بيرون فكر ابدا و مستقرهستند جا آن در اكنون هم و كشانيد,
يافته جريان مسلمين حكام دست به و بوده بيگانگان توطئة از ناشي كه جنگها اين از بسيار چه

است/ گرفته نشأت حكومتكن, و بينداز جدايي تُسد>: ق <فّرِ اصِل از و است
بـراي بدبختيهايي و نبودهاند كم اس�م تاريخ در بيعقل و نادان يا سلطهجو و خودخواه حكّام
چشـم بـه آنـها شـوم آثـار هنوز قرنها از پس كه مغول� حملة �مانند ديدهاند, تدارك اس�م, جهان
عالم غرب در اندلس مانند گرديده اس�م پيكر از ارزنده سرزمين جدايي باعث احيانا و ميخورد/
مسـلمانان و شـرق, در چين مسلمان و شمال در بالكان جزيرة شبه مسلمان كشورهاي و اس�مي,
فلسطين مانند و اس�مبرگشتند, دامن به معجزهآسا گونة به pبحمد كه شرقي, شمال در ميانه آسياي
چشـمانـداز آن رهـايي براي و شده جدا خود اصل از است سالها كه اس�م جهان قلب در اشغالي

نميآيد/ نظر به روشني
است؟ مسؤول كسي چه پس ندانيم مسلمان حكّام را جنايات اين باعث گر ا

تفريط, و افراط و گزافهگويي از و بگوييم سخن بحق اس�مي ارزيابيحكومتهاي در اينكه براي
كنيم: اشاره نكته چند به بايد بمانيم مصون

باعث نيز همينحكومتها كه ببريم ياد از نبايد اما بودهاند مشكلآفرين غالبا حكومتها چند هر ١ـ
بگوييم بد عموما بنياميه از jمث عادتداريم ما بودهاند/ پيروزيها و عاملفتح و اس�م گسترشجهان
غفلت اين از اما است/ حق هم آن كه كنيم نفرين �اندلس� دادن دست از عام�ن وبه است حق كه
آري دادند/ سر <اpاكبر> نداي اروپا قلب در و اندلسبردند به را اس�م لعنتي, حكام همين كه داريم

بود/ بنياميه عمال از يكي نصير, بن موسي غ�م زياد بن طارق كه غافلهستيم اين از
اس�م نجات براي را خود سعي برخي بلكه نبودهاند باعثبدبختي حكومتها خود وقت, همه ٢ـ
حكومتهاي <اندلس> از مسلمانها اخراج هنگام jمث كمكنكردهاند آنان به ديگران اما دادهاند خرج به

نرسيدند/ آنها داد به بايد كه چنان عثماني خلفاي حتي و خاورميانه و افريقا شمال
مذهب از دفاع و تسنن و رنگتشيع عمدة و مذهبي انگيزة شكستها و اينبدبختيها از بسياري ٣ـ
امـوي امـراي قـلمرو در افـريقا شمال شيعي و فاطمي خلفاي دخالت و درگيري jمث است, داشته
خلفاي نظامي و تبليغاتي جنگ و رقابت است/ داشته نقش مقتدر سلسلة آن افتادن بر در �اندلس�
جـنگهاي كـلي بـطور و <شـامات> بـر را مسـيحيها غلبة زمينة بغداد عباسي خلفاي با مصر, فاطمي

است/ نموده فراهم صليبي سالة دويست
علل از يكي اس�م, جهان غرب و شرق در مذهب شيعي اسماعيليه علني يا پنهاني درگيريهاي



٢٧٣ آن مشك�ت و اس�م ان جه
اسـ�م پـهناور سـرزمين بـه مـغول حـمله نـتيجًة و روزگار آن ايران حكام و بغداد خ�فت ضعف

است/ بوده
اروپاييان دخالت زمينة سنيمذهب, عثماني خلفاي با مذهب شيعه صفوي س�طين درگيريهاي
اين است/ آورده فراهم كشورها اين به را استعمار پاي شدن باز سرانجام و اس�مي, كشورهاي در را
به فراوان تاريخ, در خصوصا, هند قارة شبه و عموما اس�م جهان سراسر در مذهبي جنگهاي قبيل

ميخورد/ چشم
كـمان حـا از بـرخـي نيّت ُحسن از حاكي و روشن نقطههاي گاهي اس�م, تاريخ eب�ي در ٤ـ

ميدارد/ باز آنها همة به نسبت بدبيني در افراط و تندروي از را ما كه ميشود ديده مسلمان,

/٢١١ ص ,١٠ ج التواريخ, كامل -١

خروج وي عليه كه �تكش� خود برادر با جنگ جهت سلجوقي ملكشاه است:١ نوشته اثير cdefgابن بنموسيالرضا علي مقدسامام زيارتروضة به خود راه سر و لشكركشيد خراسان به بود كرده
تو گفت: بود او همراه كه نظامالملك خواجه خود وزير به آمد بيرون امام, حرم از كه هنگامي رفت,
نكردم را دعا اين من اما گفت: ملك دهد, رانصرت تو خداوند كردم دعا گفت: وزير كردي؟ دعا چه
رعـيتهسـتيم, بـراي نافعتر و مسلمين براي صالحتر كه را برادر دو ما از يك هر خدايا گفتم: بلكه

نصرتبده!!
عبارتستاز تاريخ, طول در اس�م جهان سياسي فجايع بدانيمكاريترين استكه شايسته باري,
اسـ�مي بـ�د بـر غرب سيطرة و استعمار اندلس, در اس�م غروب مغول, حملة صليبي, جنگهاي
دست بـه فلسطين اشغال دردآورتر, و نزديكتر همه از و عثماني, خ�فت انقراض بخصوصهند,
و شـيرينترين عكس, بـه و اسـ�م, جـهان قـلب در اسـرائـيل دولت شكـلگيري و صــهيونيستها
استكه ايران در اس�مي, انق�بشكوهمند پيروزي همانا اس�م, جهان سياسي حادثة نزديكترين

تعالي/ pانشاءا است مسلمين سياسي حيات تجديد آغاز و اس�م, تاريخ در عطفي نقطة

سياست از ناشي مشك�ت

مشكـل بـر متفرع مشك�ت اما بود حكومتها از ناشي سياسي مشك�ت به راجع شد گفته آنچه
و دانشـمندان چـند, هـر است, فـرهنگي و مـذهبي مشك�ت همه, رأس ودر است فراوان سياسي
اما دارند, دخالت فرهنگي و مشك�تمذهبي ايجاد در عمدًة گفت خواهيم چنانكه مذهبي رهبران
تأثير مذاهب رواج و پيدايش در حتي و اخت�فمذهبي در نيز حكومتها خود كه ببريم ياد از نبايد
دانشها و علوم نشر و پيدايش در و بيگانه, فرهنگ يا اس�مي فرهنگ نشر در كه اين كما داشتهاند,
بودهاند/ مؤثر مسلما صراطمستقيم, و اس�م, راه از مردم گمراهي در و بيسوادي و جهل ياگسترش
مـلي و قـبيلهاي و قـومي مـذهبي, اخـت�ف را مسـلمانها بدبختي عمدة علل متفكران, از برخي



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٧٤
امـا ميباشند, نابسامانيها و درگيريها از بسياري ريشة اخت�فات اين مسلما و است حق كه ميدانند
بـهره اخـت�فات اين از رقبا بر غلبه و خود سلطة بسط و منافع جهت كه هستند حكومتها اين غالبا

ميزنند/ دامن آنها به و ميبرند
در اسـ�مي بيداري و آزاديبخش حركتهاي ايران اس�مي انق�ب اثر بر اكنون هم نمونه, براي
كـه ـ وهـابيت مسـموم تـبليغات آن, بـا مقابله منظور به اما است, نضج حال در اس�مي, نقاط اكثر
هند در شيعه با ضّديت نام به حالگسترشاستكه در جا همه ـ دارند نقشمحوري آن در سعوديها

صورتميگيرد/ ميانه, آسياي نوپاي مسلمان كشورهاي در جمله از اروپا و افريقا و پاكستان و
وضـع واز كـردم م�قات تصادفا مشهد فرودگاه در عشقآباد امامجمعة با اين, از پيش سال دو
و شيعيان آن از تا دو پنجمسجد عشقآباد در <تاكنون گفت: شدم/ جويا وي از تركمنستان مسلمانان
هـيچ و زيسـتهايـم هـم بـا برادروار تاريخ طول در ما است, شده بازگشايي سنّت, اهل آِن از تا سه
بـه تـاجيكستان� �پايتخت دوشنبه شهر از وهابي آخوند چند اخيرا ولي نداشتهايم, هم با اخت�في
اهل و شيعه استبين احترام مورد فرقه دو هر نزد كه متبركه بقاع زيارت سر بر و آمدهاند عشقآباد

مياندازند/ اخت�ف سنت
از وهابي مبلّغان و ميگردد تكرار چنگروسها, از مذهبرهيده شيعه آذربايجان در كار, اين عين
دعوت گرايشوهابيت, با مذهبتسنن, به را مردم و آمدهاند آنجا به سعوديها هزينة با تركيه كشور

نيستند؟ حكومتها اخت�فاتمذهبي قبيل اين عامل آيا ميكنند,
جشنهاي در سنت اهل و بردهاند, سر به هم كنار در شيعه و سنت اهل دراز ساليان پاكستان در
تكفير را شيعيان صحابه سپاه eحا اما ميكردهاند, شركت حسيني عزاداري مراسم و شيعيان مذهبي
از جـز مـيگيرد خـط كـجا از صـحابه سـپاه مـيانـدازد/ راه فـريقين مـيان مـذهبي جـنگ و ميكند

حكومتسعودي؟
و كردستان افغانستان, هند, قارة شبه سراسر در هم قومي اخت�فات اخت�فاتمذهبي, بر ع�وه
سلسله كه است كار در بيگانه و خودي قدرتهاي و دستحكومتها غالبا اما دارد جريان مناطق ديگر

هستند/ ماجراها اين از اصلي بهرهگيري و قومي جنبانحركتهاي

دانشمندان و مذهبي پيشوايان دّوم, مشكل
و اخ�قي و فكري راهنماي حال طبيعت به جامعه فكري رهبران يا ديني استپيشواي بديهي
عملي, علمي, پشتوانةتكامل و جامعه مّربي ميتوانند خود, گفتار و رفتار با و مسلمانند مردم عملي
مـيتوانـندباعث بعكس, كه اين كما باشند, مسلمانان وحدت عامل و اقتصادي و سياسي اخ�قي,

باشند/ فرهنگي وعقبماندگي اخ�قي و انحراففكري و بدبيني و وتعصبمذهبي اخت�ف
از اول, ميگيرند قرار كار ابزار راه دو از انحرافي خط در فكري و مذهبي عالمان ميرسد نظر به



٢٧٥ آن مشك�ت و اس�م ان جه
<وّعـاظ را آنـها عـراقـي نـويسندة الوردي> <عـلي كـه را عـالمان قـبيل اين كدام هر كه حكومتها راه
از بزرگوار امام كه هستند روحانيان از قشر همان اين ميدهند, قرار خود كار ابزار ناميده, الس�طين>
قماش اين ديديم ما كه ميبرد/ كار به ايشان بارة در را درباري� �آخوندهاي اصط�ح و ميناليد آنها
در او فتواي وبا شخصامام با و اس�مي انق�ب با ضديّت در روحاني غير نويسندگان يا و آخوندها
حوادثتلخ از بسياري در و ايراني, حجاج عليه سعوديها كمكبه در نيز و سلمانرشديمرتد, بارة

دستداشتند/ ديگر
كم هم اكنون هم و بودند فراوان طاغوت دوران در روحاني غير و روحاني قماشرهبران اين از
جلب جز انگيزهاي و نيستند مستقل حقيقت در وابسته, فرهنگي و مذهبي رهبران قبيل اين نيستند

ندارند/ دربارها رضايت
و باتقوا بسيار بسا چه و وابستهنيستند قدرتها و حكومتها با مستقيما كه كسانيهستند دوم, دستة
م�ك را خود آنان دينيهستند محوري خود و نادانيمذهبي و فكري جمود نوعي دچار اما زاهدند
البته ميآورند/ پديد مردم در را سختگيريمذهبي و تعصب وروح مذهبميدانند و اس�م معيار و
از حـمايت انگـيزة به ايشان, خود اما ميكنند استفاده گاهبگاه آنان سادگي از زيركي با هم حكومتها

ميدهند/ ادامه خود ت�ش به كمان, حا و دربارها به كمك نه و مذهب
دو مـيان فاصله كه ميبرند پيش آنجا تا را اس�مي مذاهب ميان مرز مذهبي, رهبران قماش اين
بـنا مسـلمان فرقههاي ميان آهنين ديواري و ميدهند/ جلوه بيشتر دين دو ميان فاصله از را مذهب
و سختگير حد اين تا خودشان اس�مي مذاهب بنيانگذاران و اصلي رهبران ميرسد نظر به ميكنند/
ايـن و نشاندهاند/ سياه روز اين به را اس�م مذاهب, حامي عالمان تدريجا اما نبودهاند, محور خود
پيروان ما است: گفته كه شده نقل فعلي ازهر شيخ قول از است/ تغيير قابل كوششمصلحان با وضع,
هيچ jفع اما نجسميدانستيم گاهي و ميكرديم تكفير را يكديگر jقب سنت, چهارگانةاهل مذاهب

نميكنيم/ احساس خود بين دوگانگي گونه
انبر با را كتابمثنوي يافتكهمتشرع شّدت آنجا تا اصولي و اخباري يا ومتشرع عارف اخت�ف
بـا تـنگنظريها, ايـن آيـا شـود/ نـجس دسـتش مبادا ميگرفت دستمال با را اصول كتاب اخباري و

دارد؟ همخواني ميزد دم آن از اكرم رسول كه سهله سمحه شريعت با و اس�م سماحت
خـود عـالم, ف�ن گفت من به شد مرحوم قبل سال چند كه آزادهاي روحاني مرد دارم خاطر به
حتي جزئياتامور, كلياتو در علمايمبّرز, حتي مردم ساير استكه ومعتقد ميداند اس�م رامحوِر
دليل؟ چه به اما پيرويكنند, او از بايد ندارد, وحدودي حّد دين, اصل در كه معمولي رسوم آدابو

نيست/ معلوم
حوزههاي مديران و مدّرسان و هستند بزرگي مشكل اس�مي جامعة براي روحانيان قماش اين
با و تعّصببخرجندهند سليقهاي و اخت�في درمسائل كه عادتدهند را ط�ب رفته رفته بايد علميه



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٧٦
قـبيل ايـن در كـنند سعي و دهند/ قرار اجتهاد و بحث مورد را مسائل اين صدر شرح و وسعتنظر

بگذارند/ احترام آن خارج يا مذهب داخل در ديگران نظر به مسائلنظري,
است/ اجتهاد اّول شرط شرحصدر,

به نسبت بدبيني به جهت بدون را عامي مردم و نكشانند بازار ميان به را اخت�فاتمدرسه eاقل
نسازند/ وادار افراد

وحـيد مـرحـوم داشتهايم: فراوان نمونههاي آزاده, و متعصب عالمان نوع دو هر از تاريخ در ما
رأس در كدام هر اخباري پيشواي بحراني يوسف شيخ مرحوم و اصولي پيشواي �١٢٠٦ بهبهاني�م
بهبهاني وحيد سرانجام اما ميدادند مصاف هم با و داشتند قرار اصولي و مكتباخباري دو از يكي
و نشـانيد كـرسي به خود علمي قدرت با است, تقليد مراجع كار مبناي تاكنون كه را اصولي مكتب
عقبزد/ علميه حوزههاي در بود آن پرچمدار يوسفبحراني شيخ هنگام آن در كه را مكتباخباري
در مدتي و كرد برخورد بحراني مرحوم با مطهر صحن بزرگدر مرد اين �كرب در روزي نوشتهاند
حدائق نفيس صاحبكتاب بحراني مرحوم و رسيد نماز هنگام بحثكردند, هم با علمي يكمسألة
نـمونههاي خود معاصر علماي ميان در من كرد/ و كنم اقتدا تو به تا بايست گفت بهبهاني وحيد به

نميبينم/ ذكر به نيازي كه شنيدهام يا ديده نوع دو هر از را زيادي
بهمحتواي ميتوان گفتهشد, كه شرحي به ديني عالمان و سياسي كمان نقشحا مروريبر با باري
فسدا اذا و صلحتامتي, ُصلِحا اذا امتي من <صنفان فرمود: كه برد پي حديثمعروفنبوي ارزشمند

العلماء>/ و اeٔمراء ُامتي: فسدت

فقر و جهل چهارم, و سّوم اساسي مشكل
صنعتي و علمي و سياسي وضعيت از بياط�عي اس�م, تاريخ و جهل راستين, اس�م به جهل
سرنوشت در چه هر به جهل خ�صه و بيگانگان فرهنگي و سياسي توطئههاي از بياط�عي جهان,

دارد/ نقش اس�م امت
از بسياري و صنعتي فقر كارشناس, فقر اخ�قي, فقر مالي, فقر ندارد: شرح به نيازي كه هم فقر
محصول گفتيم كه چنان ادامه, يا و پيدايش اصل در فقر و جهل عامل گرچه ديگر/ نيازهاي و فقرها
و ميباشد وبدبختيها مشك�ت از اساسبسياري و پايه حال, هر به استولي علما و حكام عملكرد
مشك�ت و فقر و جهل مشكل شود, حل روحانيت, سياستو يعنيمشكل اّول, مشكل دو گر ا البته

دستميآيد/ به حل راه نخ سر eاقل و ميگردد حل حدودي تا بتدريج, آنها از ناشي



٢٧٧ آن مشك�ت و اس�م ان جه
روشنبين مردم مسؤوليت

حدودي تا كه مردم از قشر آن دوش از را تكليف عالمانبيخاصيت, و فاسد حكومتهاي وجود
جهان همة در اكنون pبحمدا اينبينشوهشياري و برنميدارد, دارند بينشديني و هشياريسياسي
�الصـحوة عـربها بقول يا اس�مي بيداري خداداد نعمت همان اين و دارد, وجود كافي بقدر اس�م
يـا مـحسوس گـونهاي بـه امـا مـيدهد, نـويد اسـ�م براي را روشني آيندة خود و است اeس�مية�
يكاز هر و ميكند نرم پنجه استدستو ستيز در آن با jكام كه انحرافيديگري خط با نامحسوس,
كـدامـين تـا مـيشوند هدايت مسلمان مذهبي و سياسي رهبران از دسته يك سوي از خط, دو اين

گردند/ پيروز
دوشادوش و باشند هم با بايد بيداريمذهبي و سياسي بيداري استكه آن يادآوري به eزم نكتة
دوخط, اين گرخداينخواسته ا و آورند بار مطلوببه نتيجة اس�م, برايجهان تا همگسترشيابند,
وبيداريسياسيمنهايمذهب, ت�شميكند� دو آن برايجداييميان استعمار �كه شوند همجدا از
خـط دو طرفداران ميان ديگري باعثدرگيري خود گردد, مطرح سياست, منهاي مذهبي بيداري يا
و بدونبيداريمذهبي سياسي مثjبيداري گردد, ديگريپيروز بدون فرضيكي بر و گرديد خواهد
در خـطها مسـلما كه شد خواهد ديگري درمان بي درد باعث گيرد دست به را قدرت عكس, به يا
انـق�بي مـيان نـبرد بـه ديني و سياسي طاغوتهاي با مبارزة و جهاد و گرفت خواهند قرار هم مقابل
سياسي, خط طرفداران آمدن كار صورتروي در كه گرديد/ خواهد تبديل انق�بيمذهبي و سياسي
را ديگري فراوان مشك�ت هم, دّوم فرض و پيشميگيرند, را eئيك و غرب سياستهاي رسم و راه
پيشوايان بر و دارند رقابت هم با خط دو اين اكنون هم متأسفانه منها/ pاعاذناا داشت/ خواهد پي در

حفظكنند/ را خود موقعيتحساسهشياري اين در تا است مسلمان ومردم



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٧٨
٢١

هرزگوين و بوسني فاجعة و اس$م جهان

يوگس�وي تجزية پساز و آن اقمار و شوروي جماهير اتحاد فروپاشي از پس استكه ماه چند
دچار نوپا, اينكشور در ما مسلمان خواهران و برادران هرزگوين, و بوسني اس�مي پيدايشكشور و

گرديدهاند: تاريخ حوادث فجيعترين از يكي
انسانها, سوزاندن زنده علني, ناموسهاي هتك شاقه, اعمال با زندانهاي دستهجمعي, كشتارهاي
و روستاها و شهرها آتشكشيدن به مادران, چشم برابر در شده سقط بچههاي و نوزادان دادن تَف
دارد/ گفتنششرم از زبان و ندارد نوشتن ياراي قلم كه قبيل اين از فجايعي و مردم, نيستي و هستي
نسـل و گـرويده اسـ�م مـقدس آيـين بـه پيش قرنها از شرقي, اروپاي از بخش اين مسلمانان
امـا نمودهاند, تحّمل را تلخي حوادث تاريخ, طول در و بودهاند, اس�م مرزداران آنجا در اندرنسل
اس�م به و ايستادهاند مردانه بخصوصهيوeيوحشتناكماركسيسم, حوادث, آن برابر در كوه, مانند

ماندهاند/ وفادار
و بدهند سامان و سر را خود زندگي كه ميرفتند اهريمن, اين چنگال از رهايي از پس مردم اين
از و ملّتستمديده اين كه بود آن جهانيان كليّة بلكه و مسلمين همة و آنان انتظار نفسراحتيبكشند/
جاي هنوز ولي رود/ گلويشپايين از آبشيريني و خودببيند به خوشي روز درازرهيده, رنجساليان
گـهان نـا كه بود, نيافته التيام بيرحم, و خشن نظام اين ش�قهاي زخم و نشده, محو ماركسيسم قدم

گرديدند/ درندهخو دشمني گرفتار
كردهاند, عام قتل را آنان بارها و دارند منطقه آن مسلمانان با تاريخي ديرين عداوت كه صربها,
مـعركه وارد بـزرگ> تشكيل<صربستان انگيزة به و اس�مزدايي, و نژادي تصفية قصد به نيز بار اين
خراب ميكُشند, آتشميزنند, همچنانميريزند, و آتشريختند آنان سر بر هوا و زمين از و شدند,

نميرسد/ مظلوم مسلمانهاي داد به هم كسي و پيشميروند, و ميكنند,
مقام بعثة به معظمه مكه در اس�مي ِحزب نايب همراه عبداpچليپيچ شيخ آقاي پيش, سال دو
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٢٧٩ هرزگوين و بوسني فاجعة و اس�م ان جه
و صحبتنشستند به بودند علمايمبرز از همه كه �بخشمراجعين� اعضاي با و معظمرهبريآمدند
به را كشورشان استق�ل و آزادي و كردند دلجويي آنان از و محبت اظهار آنها به نسبت اعضاء همة
در اط�عاتمهمي سامان آن مسلمانان و خود كشور احوال و اوضاع از تهنيتگفتند/ تبريكو ايشان

گذاردند/ ما اختيار
صـربهاي هسـتيم/ مـنطقه مسـيحيان هـجوم مـعرض در هـمواره مسـلمانان, ما گفتند: جمله از
با گروه دو اين بخورد, هم به جهان اوضاع هرگاه و كاتوليكهستند, كرواتها, و يوگس�ويارتدكس,
قـرار خـود حـملههاي آمـاج را مـا متفقا و ميدهند هم دست به دست دارند هم با كه دشمني همة

نشد/ كسيخبر و كردند عام قتل را ما مسيحيان دوم بينالمللي جنگ در ميدهند,
شيخ آقاي سخنميگفتند, يوگس�وي, ساكن آلبانيهاي ف�كتبار و نابسامان وضعيت از آنان,
و گرسنگي از گذشته زمستان در ايشان از عدهاي استو ميليون دو بيشاز آنان تعداد گفتكه pعبدا
مـيرسانديم, كمك آنان به معالوصف, است, ضعيف ما خود امكانات كه اين با تلفشدند, سرما
چند روحاني اين گفت خواهم بعدا كه چنان متأسفانه ميداديم/ آنان به را خود كهنة لباسهاي حتي

است/ شده شهيد اين از پيش روز
و كرده تحصيل مصر در سالها و بود يوگس�وي ساكن تباِر آلباني علماي از كه شخصديگري
دو يكي گفتآلبانياييهاي و كرد بيان را آلباني كشور وضع نيز او خوبصحبتميكرد, را عربي زبان
واضح مفاهيم از امّا مسلمانند/ كه ميدانند قدر همين و شنيدهاند, را آن اسم فقط اس�م از اخير نسل
از بسياري نميكنند/ عمل اس�م احكام از يك هيچ به و نميدانند چيزي ح�ل و حرام قبيل از دين

نميگيرند/ نظر در را ضابطهاي هيچ روابطجنسي ودر نشدهاند ختنه حتي آنها
هيچ ما اولگفتند: نفر دو آن آلبانيهستيم/// خاك به يوگس�ويممنوعالورود آلبانينژادهاي ما و
eا و كنيم دفاع خود از قريبالوقوعصربها, هجوم برابر در بتوانيم كه اسلحه جز نميخواهيم كمكي

كردهاند/// عام قتل را ما ديگر بار كه شد خواهيد يكروزيخبر
است اينكمدتي كهميگفتند همانطور است, مانده خاطرم به آنان سخنان از كه بود مطالبي اينها
عبداpچليپيچ آقاي كه شوم يادآور است مناسب اينجا در هستيم/ وحشيانه هجومهاي اين ناظر كه
مكـه در ١٤١١ه سال همان ذيالحجه هفت روز كه مجمعالتقريب سمينار نخستين در سال همان
زيبا بسيار و داشت فربه و بلند قامتي وي كرد/ سخنراني عربي زبان وبه نموده شركت گرديد برگزار
ايـن, از پـيش روز چـند بـود/ جالب بسيار كه نشست خطابه كرسي بر احرام لباس همان با و بود,
با است آمده ايران به رأسهيأتي در كه اوفسكي يعقوبسليم آقاي سابق, يوگس�وي رئيسالعلماي
مـن مـيداد, شرح مسلمانها به نسبت را صربها جنايات و كرد ديدن مجمعالتقريب از هيأت, همان
و �بوسني در رفيقش و او قبل روز ده رحمتشكند, خدا گفت: ويپرسيدم, از را pعبدا شيخ حال
مشـايخ بـر نـاظر pعـبدا شـيخ و بودند علما از دو هر شدند, شهيد بمب اصابت اثر بر هرزگوين�



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٨٠
بود/ مساجد

يكي گرديد, همه باعثتأثر كه دادند ارائه مجمع كارمندان را سخنرانيوي همينمناسبتفيلم به
قرار كه است, مؤثر بسيار مجاهدان به دادن برايروحيه بدهيدببريم, را آن از نسخهاي گفت, ايشان از
آنان داد به مؤثر بهطور كه نمييابيم را كسي جهان, در اما ميدهد, رخ جنايات اين باري, بدهند/ شد
را وقت سكوتمرگبار, با بيشتر و كردن صادر قطعنامه و زدن حرف به تنها بينالملي مجامع برسد/

ميگذارنند/
و نقدي و كمكجنسي مقداري فرستادن و كنفرانس دو يكي بجز اس�م جهان و مسلمانان, اما

ندادهاند/ انجام ديگري كار آذوقه
يـا بـاشند اسـلحه ارسـال فكـر به مسلمانان, از جمعيتي يا دولتي كه است نخورده ما گوش به

نمايند/ بسيج آنان ياري جهت را سپاهي بخواهند
باز را مسلمانها جلو بايد كه شد مطرح مسأله اين بار چند تهران, جمعة نماز خطبههاي در بلي,
به كف, بر جان جواِن ميليونها نشوند مانع گر ا شد: گفته خودبشتابند, همكيشان ياري به تا گذاشت
بـراي و دادهانـد را خـود آزمايش ما حزباللهي جوانان است, طور همين مسلما بلي, ميافتند/ راه

خدمتهستند/ به آماده كند, پيشامد كه جهان, از نقطه هر در اس�م راه در جهاد
حركتي چنين اجازة ما به است آورده پيش بينالمللي پاگير و دست مقررات كه شرايطي آيا اما

ميدهد؟ را
كشـور بـه كـه مـيدهد راه مـا بـه تركيه, ما همساية كشور جمله از راه, بين ديگر كشورهاي آيا

نزديكشويم؟ سابق يوگس�وي
يك تـنها و است نـزديكتر هرزگوين و بوسني به اس�مي, كشورهاي همة از تركيه كه حالي در
مسلمان عثماني, امپراتوري توسط مناطق اين jاص دارد/ وجود فاصله دو آن عرضميان كم درياي
شد آغاز هنگامي از آنان, بدبختي بودهاند/ مسلمان امپراتوري اين پهناور كشور جزء قرنها و شدهاند
مليتترك, به متكي و eئيك كشوري آن جاي به و شد محو جهان صفحة از عثماني امپراتوري كه
و است اسـ�مي كشورهاي جزء تركيه هم هنوز حال, هر به اما كرد, وجود عرض آتاتورك, توسط
دلهاي مسلما دارند/ اس�مي حميّت و ِعرق و پايبندهستند, اس�م به وجود تمام با آن اكثريتمردم
و عظيم نيروي اين با چرا كه است خون هرزگوين, مسلمانان قبال در تركيه دولت رفتار از نيز آنان
يكـه آنـها بـدهد صربها به اولتيماتوم يك تنها تركيه گر ا نميرسد/// آنان داد به يكميليوني, ارتش
سياست به نسبت و ناتو قبال در تركيه كه تعهدي آن بر ع�وه و بينالمللي, مقررات اما ميخوردند,
تقاضاي رسما هم هرزگوين دولتبوسني كه اين ولو نميدهد, را عمل جرئتاين او به دارد آمريكا

بكند/ اس�مي كشورهاي ديگر يا تركيه از نظامي كمك
و حد از ولي شد برگزار فاجعه, اين بارة در كنفرانسهايي ديگر, جاهاي و تركيه در چه گر باري



٢٨١ هرزگوين و بوسني فاجعة و اس�م ان جه
نرفت/ جلوتر قطعنامه صدور و حرف

چنين صدور آيا اما است, كرده منع را يوگس�وي به اسلحه صدور ملل, سازمان كه درستاست
در است صـربها اختيار در كه سابق يوگس�وي نخوردة دست اسلحة انبارهاي وجود با قطعنامهاي
اول گام خود قطعنامه اين است؟ استمؤثر خالي اسلحه هرزگويناز و بوسني دستمردم كه حالي

است/ جنايت اين به كمك در
مـيكنند دريـافت اسـلحه مـرتبا رومـاني راه از صـربها كه بود آمده اخبار در كه اين از بگذريم
كسي تأمينميكند,آيا را آنان نيازهاي و كمكميدهد صربها به طرفديگر و طريق اين از واسرائيل

بگيرند/ را آن جلو eاقل باشد داشته صحت گر ا تا است؟ كرده تحقيق را خبر اين سقم و صحت
ديگـران, كمكهاي دريافت منظور به صربها محاصرة از را مسلمانها حتي بينالمللي سازمانهاي
اين بر لعنت نميرند/ لباس, و غذا و دارو, نبوِد و گرسنگي از خود شهرهاي در jاق تا ندادهاند نجات
استق�ل به را مسلمانها دائما كه بزرگوار امام انق�باس�مي, فقيد رهبر بر درورد قماشحقوقبشر,
تكيه ديگران به خود شؤون از يك هيچ در كه ميكرد دعوت گوناگون, ابعاد در خودكفايي و واقعي

نيستند/ اعتماد قابل آنان كه باشند نداشته
در و نـميباشند اعـتماد قـابل هـم آنـان به وابسته اس�مي كشورهاي حتي كه بمانند, بيگانگان

خود/ همكيشان فكر به نه هستند خود مواليان منقاد و مطيع و دنبالهرو بينالمللي حوادث
ميكنم: اشاره مطلب دو به جا اين در من

تاريخ مظلومان آن از حمايت در مسلمانان, به نسبت جنايتصربها بحبوحة در قبل چندي اول:
بـه تـوصيهام و مـيآورم جـا ايـن در را آن از بخشي كه شد صادر مجمعالتقريب سوي از بيانيهاي,

است: همين مسلمانان
مسلمانان عام قتل فاجعة برابر در ايران/// جانفداي و pحزبا ملت همت, با و غيور مسلمانان
لَلمسلمين يا يقول: مُسلما َسمع <مَن فرمود: اكرم رسول نيست, جايز سكوت هرزگوين, و بوسني
من داد به مسلمانان اي ميگويد: كه بشنود را مسلماني كسفرياد هر يعني: بُمسلٍم> فليَس يُِجبه فَلَْم
الُمسـلمين بُامور يَهتَم لَم و َاصبَح <مَن فرمود: همچنين نيست/ مسلمان ندهد جواب او به و برسيد
نميورزد اهتمام مسلمانها امور به كه حالي در بياورد صبح به را شب كس هر يعني: بُمسلٍم> فَلَيس

نيست/ مسلمان
بود؟ دلخراشبياعتنا حادثة اين در ميتوان آيا قاطع, و آهنين سخنان چنين وجود با

نميشنويد؟ را بيدفاع مظلومان آن استغاثة فرياد آيا
نميبينيد؟ روزنامهها و تلويزيون صفحة رابر دستهجمعي قتلهاي آياتصوير

اينمحرومان و همكيشانجنگزده اين استغاثة و نرسيم, آنان داد به شرايطحساس, اين در گر ا
سكـوت بـا و بشـر حـقوق بــيدرد ســازمانهاي بــا مــا فــرق پس بگــيريم, نشــنيده را بــيپناه



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٨٢
مرگبارشانچيست؟///

حد همين تا صربها جنايت گر ا كه ميآيد دست به قراين از است� دلگرمكننده �كه دّوم: مطلب
و جسمي نام�يمات و سختيها همة با نگردد, منجر اروپا شرق منطقة كل از اس�مزدايي به و باشد
طور به من كه است نهفته هم مصالحي اينجنگ, در مسلما غيور, مسلمانان وديگر مردم آن رواني
ايـن شنيدن با و بگيريم رانديده خودمان مسؤوليت كه منظور آن به نه اما ميكنم اشاره آن به مستند

تسليبدهيم: را خود سخنان
نقل هرزگوين و بوسني خارجه وزير قول از كه شنيدم مسؤوeنكشور از يكي زبان از قبل چندي
جوانهاي باعثگرديد زيرا بود, ما به نسبت خداوند الطافخفية از اينجنگيكي است: گفته كه كرد
ودر بـروند نـبرد صـحنههاي به اس�م راه در و بردارند اسلحه بودند, فساد و ميگساري غرق كه ما

نصرتكنند/// طلب خدا از و جماعتبايستند نماز به ميدانهايجنگ
گـرفته قـرار جـنگ مـتن در و رفـته نـاحيه آن بـه خـبر كسب براي كه كيهان, روزنامة خبرنگار

است: نوشته
سر مردمي غرب, تكنولوژيزدة و ظلمتآلود دل از و اروپا قلب در ميدانستروزي كسي <چه
زيباترين را مسلمانهستيم> <ما و بودن>ميبينند <مسلمان در را خود افتخار و هويت همة كه برآورند

ميدانند؟> خود از توصيف
و فـرهنگي تـهاجمهاي انـواع هـرزگوين> و <بوسني كه است نموده رخ حالي در واقعيت, اين

است/ بوده گريبان به دست آن با سال دهها و است كرده تجربه را شرق و غرب سياسي
رژيـم سـوي از هـم كـه غـرب, فسادزاي و منحط فرهنگ نه و تيتو, سالة دهها ديكتاتوري <نه
آمـريكا, و اروپـايي كشورهاي تلويزيوني ماهوارههاي طريق از هم و سابق, يوگس�وي كمونيستي

كند>/ نابود و محو را بوسني مسلمان مردم الهي و ديني هويت نتوانست ترويجميشد,
جنگجاري آثار بارة در جوان, و پير و رزمنده و مرد و زن از اعم بوسني مردم از بسياري از <ما
حال در بوسني ملت كه بودند متفق آن, ويرانگر وآثار جنگ از انزجار ضمن همةآنها كرديم, سؤال

است>/ خود اس�مي هويت كامل بازيابي و شدن شكوفا
اس�مي معانيبلند و مفاهيم از بسياري و كشفكردهايم را خود اينجنگ, در ما <آنهاميگفتند:

فهميديم>/ نميفهميديم, كنون تا كه را قرآني و
برجسته, ارزش يك عنوان به حجاب, و مييابد رونقبيشتري روزبروز بوسني, مساجد <امروز
بـه دربدر, بوسني, رزمندة كه بوديم شاهد ما ميكند, باز بيشتر دختران و زنان ميان در را خود جاي
بـه كـه است پـيشانيبندي و <mnopq pرسولا محمد و pاeا <eاله برچسب سبز, پارچة دنبالتسبيح,
الهي نور اطفاي براي دشمنان ت�ش كه است معنا بدان اين و دهد, نشان را او اس�مي هويت نحوي

است///> شده فروزانتر و تابندهتر نور, اين و است/ معكوسداشته نتيجه اس�م



٢٨٣ هرزگوين و بوسني فاجعة و اس�م ان جه
ميكند, آبديده را انسان كه اين بر ع�وه مقدس آرماني راه در جنگ يكواقعيتاست, اين بلي,

ميشود/ دلشمتبلور در هدف آن و ميگرداند راسختر و ورزيده هدف, آن درك در را او
كه �جنگهايي كردهام, فكر ,mnopq اكرم رسول بيوقفة و پياپي جنگهاي و غزوات بارة در بارها من
و دارد, نـام <سـريّه> نبود گر ا و ميشود خوانده <غزوه> بوده حاضر آنها در اكرم رسول گر ا معمو�
در كردهاند� ذكر هشتاد تا را جنگها آن مروجالذهبتعداد در مسعودي مانند نامي, موّرخان از برخي
جهت همين به و بود كرده اشغال مدينه در را زندگيپيغمبر دهسالة دوران تمام اينجنگها, حقيقت,

ناميدهاند/ معنيجنگ� به مغزي �جمع مغازي را حضرت آن سيرة و زندگي
در ميبرد, تحليل را مسلمان نوخاستة نيروهاي جنگهايمستمر, اين كه بود اين در فكرم باري,
ايـن گـرچـه و داشـتند/ خـودسازي به نياز مسلمانان و آرامش به نياز اس�م هنگام, آن در كه حالي
قابل آنها سود و زيان و جنگها اين تداوم حال, هر در اما ميگرديد, تحميل حضرت آن بر جنگها,
جـنگها همين كشاكش در اكرم, رسول كه رسيد فكرم به كه اين تا است/ تحليل شايستة و م�حظه
از و گذشته جان رااز مسلمانان پياپي, جنگهاي اين ميكرد, آزموده و متصلّب دين در را خود ياران

ميآورد/ بار نهاده, پا زير را هوس و هوي و بريده دنيا
آل سـورة آيات بخصوص غزوات, مورد در قرآن, آيات خ�ل از ميتوان بروشني را نكته اين
صّف و فتح آياتسورة همچنين و بهجنگبدر, راجع آياتسورةانفال, و جنگاحد بارة در عمران,

فهميد/ غزوات ساير مورد در توبه و
از يكي <آن كه ميكرد بيان ساله هشت جنگ مورد در بزگوار امام كه است زّرين نكتة همان اين
ك�س ما مردم اينجنگبراي بلي نكرديم> جنگضرر در <ما ميفرمود: بود>يا خداوند الطافخفيّة
به توجه با اما دارد دربر جاني و مالي خسارت كه اين عين در تربيتميكند, انسان جنگ, درسبود,

است/ منفعت سراسر و نيست خسارت حقيقت در ارزشها اين
ميدهيم: پايان نوشته اين به پيشاست سخنان نتيجة كه نكته يادآوريچند با جا اين در

نيرويمعنوي است, شده �مبت آن به نقاطديگر و اروپا در كه ب�يايي مصايبو همه با اس�م, ١ـ
و مقاومت و سلحشوري روح آنان به و بسيجكند, را مؤمنان ميتواند هم هنوز و كرده حفظ را خود

ببخشد/ جهاد
سـال دهها افريقا شمال كشورهاي ديدهايم: رأيالعين به بارها خود, عصر در را حقيقت اين ما,
ميانببرند, از را منطقه آن هويّتاس�ميمردم قدرتكوشيدند تمام با اروپاييها بودند, اروپا مستعمرة
و الجزاير حوادثاخير كه ميگردد, متبلورتر و درخشندهتر هويت, اين بروز روز و نشدند, موفق اما

است/ آن گواه مراكش, و تونِس
و تـركيه مـردم ع�قة و عشق نتوانستند غرب, نوكران ديگر و رضاخان و آتاتورك eئيك رژيم
ديـن, ضـد نـظام آن تـحمل سال پنجاه از پس ايران, مردم كه ديديم و كنند نابود اس�م, به را ايران



اس�مي انق�ب و خميني امام ٢٨٤
پـيش انـق�بي چـنين طـرف بـه نـيز تـركيه مردم كردند, پا به را اس�مي شكوهمند انق�ب لَوچگونه َو نوِرِه ُمِتمُّ اُ� َو ِبأْفواِهِهم نوَرا� ِلُيطفئوا <يُِريُْدْوَن است: داده ما به قرآن كه است نويد اين و ميروند,

/٨ . صف -١/٧ . محمد -٢

بود/ اميدوار اس�م آيندة به پسبايد الْكَافِرون١> كَِرَه
غفلت فداكاري براي آمادگي و اس�م راه در مقاومت و مبارزه از آني بايد اميد, اين وجود با ٢ـ

ماست/ نصرت به مشروط نصرتخداوند زيرا, نكنيم
اَْقَداَمكُْم٢> يُثَبِّت َو كُم يَنُْصْر تَنُْصُروا� ٕاْن آَمنُوا الَِّذيَن <يَاايَُّها

دارند مسلمينمسؤوليت و اس�م برابر در مسلمانان اع�ميه, در شده ياد حديث دو حكم به ٣ـ
خارجند/ واقعي مسلمانان زمرة از و مسلمانند اسما فقط نكنند عمل آن به گر ا كه

است/ كرده كوتاهي خيلي هرزگوين, و بوسني مسلمانان بارة در اس�م, جهان ميرسد نظر به ٤ـ
و مـقصرند, سـياسي و مـذهبي رهـبران و مسلمان دولتهاي مسلما ندانيم/ مقّصر را مردم فرضا گر ا
آندلسنبخشيده قبال در را اس�م جهان تقصير كه طور همان بخشيد, نخواهد را تقصير اين تاريخ,
كـليم دكـتر آقـاي گـفتة بـه كه حالي در نميبخشد/ فلسطين مسألة قبال در را ما تقصير نيز و است,
بـلكه و آنـدلس فـاجعة تكـرار عـينا هـرزگوين و بـوسني <حـادثة لنـدن بيدار و آزاده مرِد صديقي

است>/ آن ادامة
كه كنم سپاسگزاري ايران اس�مي ملتجمهوري دولتو و رهبري معظم مقام از بايد جا اين در
به بنا و نكردهاند, دريغ ابدا هرزگوين و بوسني مسلمان مردم به مالي كمكهاي و سياسي فعاليتهاي از

ميكرديم>/ هم نظامي كمك گذارند باز را راه گر <ا انق�ب رهبر فرمودة
يكجانبة اقدامات با بماند, كه نكردند عمل خود وظيفة به بشر حقوق و بينالمللي سازمانهاي ٥ـ

كردهاند/ هم كمك جنايت اين ادامة به خود,
اعـتماد بشر, حقوق مّدعي كوچك و بزرگ دولتهاي و سازمانها قبيل اين به نبايد مسلمانها, ٦ـ

كنيم/ خودداري كارهايمشروع, در آنان با همكاري از نميتوان چند هر كنند
مسلمين, و اس�م از دفاع خدمتبراي به آماده اس�مي يكسپاه تشكيل فكر به بايد سرانجام ٧ـ

است/ گناه واجب اين از غفلت و برآمد, باشد ممكن كه راه هر از
مـوجود اتـحاديههاي كلية و اس�مي كنفرانس سازمان مسلمان, رهبران اس�مي, دولتهاي حال,
كـنفرانسـهاي در و بـندند, كار به ارتشي چنين تشكيل در را خود توان بايد اس�مي, كشورهاي بين
مـطلوب نـتيجة به خداوند توفيق و ياري با كه باشد بحثبنشينند/ به خصوص اين در خود, آيندة
براي را اس�مي مجامع و كشورها از دفاع مجوز بايد حتما �كه ترساينسپاه, از كسي ديگر و برسند,
روز/ آن اميد به بگويد/ زور مسلمانان به جرئتنكند باشد, كسبكرده بينالمللي مجامع از خود,
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٢٢

نهضتاس�مي: cdefgسه مهدي قيام , اس�مي انق�ب ,mnopq كرم ا بعثترسول

ونـيمة اس	مي انق	ب پيروزي روزهاي فجر دهة اياما� با اكرم رسول بعثت تقارن مناسبت به
تا شديم آن بر عالمبشريت, منجي و اس	م د مجّدِ شريعت, محيي امّت, و4دتمهدي سالروز شعبان
مشابهت وجود و كدام هر مزاياي و بگوييم سخن اس	مي, حركت و تاريخي حادثة سه هر بارة در

كنيم/ بيان را آنها وافتراق
جاي اس	مي حركت پايان و وسط آغاز, در كه هستند اس	مي انق	ب نوع سه نهضت, سه اين
جـهاتي از آنها ميان و هستند مهمي نقش عهدهدار اس	م, حاكميت و احياء در حتم, بطور و دارند
تـعجب كسـي جـهات, آن شـدن روشـن از پس و دارد, وجود افتراق ديگر, جهات از و مشابهت,
و مكّمل اخير حركت دو كه بخصوص برآمدهايم آنها ميان مقايسه صدد در ما, كه اين از كرد نخواهد

توضيح: اينك و نيست آن با مباين و جدا چيزي و است, اول حركت متّمم

اس�مي انق�ب و بعثت
و اس	مي حركتهاي كليّة ماية و اس	م اصل و آغاز اكرم, رسول بعثت كه اين به كنيم اعتراف بايد
ايـن از و است, اسـ	مي واحـدة امت وجودآورندة به و اس	م, گستردة فرهنگ و تمّدن سرچشمة
در سياسي و فرهنگي و علمي نهضتهاي كلية بلكه كرد, مقايسه آن با نميتوان را حركتي هيچ لحاظ
همة و است آسماني و الهي حركت آن از ناشي همه بوده اس	م نشر و بسط جهت در كه اس	م تاريخ
و گـرفته الهـام حـق, دعـوِت آن از مسـلمين, مـفاخر و اسـ	م عـالم مـواهب و بـركات و خـيرات

گرفت/ خواهد

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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به تسليم سر از و خاضعانه بايد كه دارد وجود ديگري حقيقت انكارناپذير, حقيقِت اين بر ع	وه
فرهنگي ابعاد كلية در اس	م, اولية حركت همان كه نورزيم, غفلت آن از گاه هيچ و اعترافكنيم نيز آن
هـمة درسـتي و اصالت ميزان و معيار و م	ك همواره, شك, بدون اقتصادي, و سياسي و علمي و
يا داده رخ مسلمين ميان در اس	م نام به كه حركتهايي و است اس	م قلمرو در خود از پس حركتهاي
بـه و بـاشد, مـنطبق اسـ	م اولية اصول با كه ميشود شمرده اس	مي حركت شرطي به داد, خواهد
مـنحرف اسـ	م اصيل خط از ادامه, در يا آغاز, در گر ا و يابد, گسترش و آيد پديد اس	م از تبعيّت

است/ اس	مي ضد گاهي و نيست, اس	مي حركت آن باشد,
قـيام هـم و كـرم ا رسـول بـعثت و اسـ	مي انق	ب ميان ما نظر به حقيقت دو اين به اعتراف با
حاكميت نشاندن بهكرسي جهت در و بودن الهي در و واحد درايدهئولوژي آنها ك اشترا cdefgبا مهدي
و مشتركات از نخست ما و دارد, وجود افتراق جهات و تشابه جهات جهان, در اس	م نشر و بسط و

ميكنيم: ياد بعثت و اس	مي انق	ب مشابهات

اس�مي انق�ب و بعثت شباهتهاي

افتاد/ اتفاق اخ	قيبشر, انحطاط و جاهليت غلبة عصر در حركت دو هر جاهليت: با تقارن ١ـ

/�٣٣ 
ا	حزاب. أ	ولي ِة يَّ لِ الجاهِ َج َتبَرُّ جَن َتبَرَّ 	 َو -١

قوم بود/ رسيده خود اوج به عرب بين در ,١jالجاهليةا4وليl قرآن تعبير به يا بعثت دوران جاهليت
بودكه اخ	قي جاهليت در غوطهور هم و فرهنگي و علمي حرمان و اميّت گرفتار هنگام, آن در عرب
قابل تمدن, اصط	ح به و فرهنگ و علم لحاظ از چند هر عصر, آن ديگر اقوام و ندارد شرح به نياز
و مـلي و قـومي تـضادهاي و روحـي و اخـ	قي انحطاط لحاظ از ولي نبودند, عرب قوم با قياس
و نداشتند عرب قوم از كمي دسِت روم, و ايران ملت دو ميان بخصوص پي, در پي خونبار جنگهاي

كند/ نابود بكلي را ملتها و اقوام اين بنياد تا ميرفت پيش چنان ناپسند خصلتهاي اين
بـيستم قرن جاهليت را آن مصري مبارز و مسلمان نويسندة قطب سيد كه ما عصر جاهليِت اما
را اسـ	م از پـيش جاهليت و جاهليت اين نام, همين به كتابي در و ناميده jالعشرين lجاهليةالقرن
صورت به و مدرن و نو رنگي با عصر, آن اخ	قي مفاسد تمام كه است كرده ثابت و نموده مقايسه

ميكند/ نيستي به تهديد را بشريت و دارد وجود بيستم قرن جاهليت در اينك فنّي, و صنعتي
و اخـ	قي لحـاظ از بشر كه افتاده اتفاق وقتي در دو هر اس	مي انق	ب و بعثت كه, اين نتيجه
حـركت دو هـر و دارد و داشته دهنده هشدار و فراگير الهي حركت يك به را نياز نهايت فرهنگي,
كـليّة بـا و كند, ريشهكن بشري, جامعة از را فساد و مبارزه, جاهليت اين با كه است آن بر اس	مي,
دو اين چقدر تا حال خيزد/ بر مقابله به بشري جوامع كل در كه اس	م قلمرو در تنها نه فساد عوامل
آن cdefgبا مهدي قيام مقايسة در كه است مطلبي اين داشتهاند, توفيق بزرگ, پيكار اين در الهي, حركت



٢٨٧ /// اس�مي: نهضت سه
ديد/ خواهيم حركت دو

مكتبي جهان, سطح در كه خود, محيط در تنها نه اس	مي انق	ب و بعثت مكتب: استق�ل ٢ـ
آن بر و ميباشد, جدا جهان, رايج ديني مكتبهاي از حتي و جهان, بر حاكم همةمكتبهاي از و مستقل
بشري دنبالهرومكتبهاي وجه هيچ به و آورد, پديد جهان سطح در نوين, نظمي و نو طرحي تا است
است مكـتبي خـود زمينهها, اين همة در و نيست, سياسي يا و اقتصادي يا فلسفي مكتبهاي از اعم

است/ سرمايهداري و كمونيستي ميان واسطه مكتبي اقتصادي بُعد در بخصوص و مستقل
دربارة كه روم و ايران ميان بود سومي قدرت گيتي عرصة در اكرم رسول بعثت قدرتسّوم: ٣ـ

بود/ ديگر قدرتهاي به وابستگي گونه هر از بري و مستقل sكام قدرت, اين كرد/ خواهيم بحث آن
يا و مستقل قدرت غرب, و شرق بلوك ميان عمدًة و جهان قدرتهاي ميان در نيز اس	مي انق	ب
خـود پاي روي اس	م, صدر قدرِت مانند اس	مي, و الهي قدرت اين ميشود, شمرده سوم قدرت
دو از هـم اكرم رسول است/ خود به متكي sكام و نگرفته كمك ابرقدرتها از يك هيچ از و ايستاده
قدرت يك با كه نبود جهان, سياستبازان و سياستمداران مانند و نگرفت كمك خود عصر ابرقدرت
تا بشوراند, ديگري عليه را يكي يا بگيرد, كمك ديگري واز دهد رشوه يكي به يا بيايد كنار و بسازد
و نـيست و نـبوده چنين هم اس	مي انق	ب نبود چنين ابدا بماند/ سالم آنان, درگيري پناه در خود
غـرب و شـرق ابـرقدرت دو از جـدا و مسـتقل قـدرت يك عـنوان بـه جــهان ســطح در ايــنك

ميشود/ شناخته
انق	ب و بعثت ميان تشابه وجود از يكي شد گفته آنچه به توجه با الهي: حكومت تشكيل ٤ـ
ساز كلية با نيرومند بسيار حكومتي كردند; تأسيس حكومت دين اساس بر حركت دو هر كه است آن
به و آوردند بيرون معابد كُنج از را دين كار اين با و حكومت/ يك ضوابط و لوازم و اسباب و برگ و
و نميرفت آن انتظار ابدا ما عصر در هم و اس	م صدر در هم كه چيزي كشانيدند/ سياست صحنة
و گذشته در مسلمانها خود انتظار و توقع و اميد از بيرون حتي و جهان ابرمردان انتظار خ	ف sكام

بود/ حال
به را سياسي قدرت بتواند دين حاضر, عصر در 4اقل كه نداشت را آن انتظار هرگز جهان آري,
حيرت و بهت ميان در انق	ب, عصر در هم و ظهور آغاز در اس	م, كه بوديم شاهد ما اما گيرد, دست
و كـرم ا رسـول شـخص و كرد استوار قرآني دستور و الهي قوانين پاية بر را ا� حكومت جهانيان,
زمام تمام, قدرت با شكوهمند, انق	ب اين در جانشينش و امام شخص نيز و زمان آن در جانشينانش
عـنصري كـه صـلح, و جـنگ در حتي و گرفتند دست به را آخرت و دنيا كار و سياست و دين امِر
و پيروز سرانجام, و داشتند عهده به را عمده نقش است, حكومت و سياست عرصة در اجتنابناپذير

آمدند/ بيرون غائله از سرفراز
جهانيان انتظار خ	ف پيدايش اصِل در كه طور همان الهي, حركت دو هر مكاني: مشابهت ٥ـ
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مـيان در كـرم, ا رسـول بـعثت بـودند/ انـتظار از بـيرون هم, ظهور و پيدايش مكان و جا در بودند,
مـنحطترين و فـاسدترين نـيز و jنـاميده <امـيّين> را آنان قرآن lكه مردم بيسوادترين و نادانترين
امـر در روم و ايران بعثت, از پس سال چند تا جهت همين به و افتاد, اتفاق روزگار, آن اجتماعات
خـود جـاي در دعـوت اين كه نميداد احتمال كسي حتي و نميدادند اهميت آن به منطقه, قدرت
و يـابد گسـترش زمـين, بسيط در و كند سرايت جزيرةالعرب خارج به كه اين به برسد چه پابگيرد
آن ايراِن يا مصر در يا شام در حادثه اين گر ا كه حالي در بردارد, ميان از را ابرقدرت دو هر سرانجام
از دور بـ	د, آن فـرهنگ و عـلم و تـّمدن سابقة لحاظ به ميگرديد, وموفّق ميافتاد اتفاق روزگار,

نبود/ انتظار
و اسـ	مي حـركتهاي و احـزاب ميدانـيم ما داشت, سرنوشتي چنين عينا هم; اس	مي انق	ب
وجود عثماني قلمرو در و هند در آنها, از قبل و افريقا و مصر در انق	ب, اين از پيش سالها انق	بي,
طرفدار ميليونها با اين از پيش سال ٥٠ حدود از مصر, در اخوانالمسلمين حركِت جمله از داشتهاند,
اس	مي حكومِت بود قرار گر ا و دارد و داشته فعاليت اس	مي و عربي كشور چند در رسمي, عضو و
ديگر كشور يك يا مصر, در نخست, حكومت اين كه ميشد پيشبيني گردد, برقرار جهان عرصة در
از قبل ايران ايران/ در نه بيايد كار روي هند, قاره شبه در يا عثماني كشور در jدور گذشتة در lو عربي
چـنين بـتوانـد كـه بـود انـتظار از دور بسيار خود, خاص سياسِي و مذهبي وضع لحاظ به انق	ب,
شيعههستند مذهب پيرو ايرانيان نيز, مذهبي لحاظ از كند/ عرضه اس	م جهان به را اس	مي حكومِت
ديني حكومت تحّمل تاب قياممهدي از قبل ما, مردِم تودة و سرميبرند, به مهدي ظهور انتظار در كه
كه عثماني, خ	فِت فروپاشي از پيش حتي سال, سالهاي سياسي, لحاظ از بع	وه, نداشتند/ را ديگر
حكـومت و خـ	فت عـنوان از ايران س	طين و كمان حا داشت, اس	مي و ديني رنگ حال هر در
حكومتها همان ولي نميدانستند, اس	مي را حكومتها آن مردم, و علما و بودند گرفته فاصله شرعي,
جز چارهاي كشور ادارة براي صاحبالزمان ظهور از قبل كه بودند كرده حالي علما به احيانا و مردم به
دستگاههاي به وابستگان يا عوام طبقات از برخي در و نيست, ديني غير و سلطنتي حكومتهاي همين
چـه يزدان فرمان <چه گاهي و است خدا حكومت شاه حكومِت كه بود افتاده جا پندار, اين دولتي

ميكردند/ زمزمه را شاه> فرمان
راحل امام قول به و استعمار, ميراثخوار آمريكا بخصوص غرب, استعمار اينها, همة بر اضافه
jثبات جزيرة و امن lسرزمين خود رابراي ايران و بود مسلط ايران سياست بر sكام بزرگ> <شيطان
ظهور انق	بي چنين كه بود توقع از بيرون و انتظار خ	ف بسيار بسيار محيطي چنين در ميدانست,

يابد/ استقرار نظامي چنين و كند
رسول بعثِت با اس	مي انق	ب تشابه وجوه از يكي غرب: و شرق ابرقدرت دو با درگيري ٦ـ
افتادند/ اتفاق جهان, بر غرب و شرق ابرقدرت دو سيطرة با همزمان آنها دوي هر كه است آن اكرم
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حكـمرانـي روزگار, آن متمدن جهاِن عمدة بخش بر روم و ايران ابرقدرت دو اس	م, ظهور هنگام
جهان, سرنوشت در داشتن نقش از و دور منطقه از چين, امپراطوري مانند ديگر دولتهاِي و ميكردند
و ابرقدرت دو اين از يكي نفوذ زير افريقا, شمال و وسطي آسياي خاورميانه, مانند يا و بودند كنار بر

ميشدند/ شمرده آن, مستعمره رسما يا
در بارها و داشتند صلح و جنگ و دشمني و دوستي روابط يكديگر با سالها ابرقدرت, دو اين
تـمدني سابقة داراي و عظيم قدرت دو آن از يكي هرگز اما بودند شده پيروز هم بر جنگ, كشاش
ايشاناسكندر از پيش كه را كاري ميانبردارند, از بكلي را ديگري نتوانستند كارآمد, ارتشي و گسترده
پاي از يكجا را خود مقابل طرف و دادند انجام شرق, از جانشينانش و كورش و غرب, از مقدوني
در و مـدّون غـير يـا مـدون تـاريخ در جـز كـه بـطوري برانداخـتند, روزگار صفحة از و درآوردند

شدند/ محو خاطرهها از هم و جهان نقشة از هميشه براي و نماند باقي آنان از اثري سنگنوشتهها
اكرم رسول بعثت دوراِن در حجاز, نزديك فلسطين منطقة در روم, و ايران ميان درگيري آخرين
ايـن جريان در را مسلمانها مكي, سورههاي از يكي در بار, آخرين و اولين براي قرآن و افتاد اتفاق

فرمود: و داد قرار شكست و پيروزي اين و َوجنگ بَعُد ِمن َو َقبُل ِمن اَ�مُر ِ�ِ ِسِنيَن ِبْضِع فِي َسيَغِْلبُوَن غَلَِبِهم بَعِد ِمن ُهم و أ�َرِض َأدنَي ِفي وُم الرُّ غُِلبَِت �الَم النّاِس كثََر اَ َولَكَنَّ َوعَدُه ا� �يُخِلُف َوعَدا� حيُم الرَّ الَعزيُز ُهَو َو يَشاء َمن يَنُْصُر بِنَصِراِ� الُمؤِمنُوَن يَفَْرُح يَوَمِئٍذ

١-٦ الروم. -١

يَعلَُموَن١/
شدن مغلوب از پس آنان و سرزمين, نزديكترين در شدند مغلوب روميان ميم/ 4م, الف, يعني:
از بعد چه و ازپيروزي پيش چه خداست فرمان فرمان, سال/ چند مدت در شد خواهند غالب بزودي
يـاري بـخواهـد كه را كس هر خدا ميشوند/ شادمان خدادادي پيروزي از مؤمنان روز آن در و آن,

است/ مهربان و پيروزمند او زيرا ميكند
به نقطه نزديكترين در روم, بر ايران پيروزي است: غيبي خبر چند حاوي lكه آيات اين من بنظر
نداي اولين jهنگام آن در مؤمنان شادي سال, چند ظرف ايران, بر روم بعدي غلبة ,jفلسطينl مكه
پـاية بـودِن سست از را آنـان و ميدهد قرار جهاني, سياست جريان در را مسلمانها كه است قرآني
اين كه ميكند گاه آ ميكردند, غلبه يكديگر بر نوبت, به و پي در پي كه منطقه, ابرقدرت دو حكومت
مسـلمانها ايـن و شـد, خواهد آنان تباهي و انقراض باعث دائم, پيروزيهاي و شكست و درگيريها
امور زمام سرانجام و كنند آماده نفوذشان, منطقة قلمرو در ايشان جانشيني براي را خود بايد كه هستند

گيرند/ دست به قرآن و اس	م تعاليم ساية در و خدا به ايمان پناه در را منطقه
كند, غلبه ايران بر روم كه روزي باشد: داشته بر در را نكته اين المؤمنون> يؤمئذيفرح <و جملة شايد
ايران, و ميكند باز ايران, داخل در اس	م سياسي و فرهنگي و عقيدتي نفوذ براي را راه اينپيروزي,
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ديـديم كـه روم, هـم آن از پس قـهرا و آورد, خـواهـد فـرود تسليم سر اس	م برابر در روم از قبل
شد/ چنين

دو كـه نـمود رخ عـصري در اسـ	مي, شكـوهمند انـق	ب كـه ميبينيم تمام, ناباوري با اينك
جـنگ از پس مـيكردند, غـرش هـم روي به و ايستاده هم روبروي سالها غرب و شرق ابرقدرت
سقوط ابرقدرتي جايگاه از اروپا كل بلكه نبودند, متحدانش و آلمان تنها آن بازندة كه دوم بينالملل
شـرق: ابـرقدرت كـردند: راست قـد ديگـر, ابـرقدرت دو اروپا, قدرت ويرانههاي بر گهان, نا كرد,
روبروي قدرت, دو اين و سرمايهداري/ مكتب با آمريكا ابرقدرت و سوسياليستي مكتب با شوروي
و روانـي جـنگ امـا بـيفتاد, اتفاق دو آن ميان رسمي طور به نظامي جنگ چند هر گرفتند, قرار هم
درگـيري از تـرس گـاهي كه رسيد خود اوج به و داشت دوام بشدت, آنان بين سياسي و اقتصادي

نينجاميد/ جنگ به هرگز ولي ميگرفت, قوت آنان, ميان هم نظامي
وجـود جـهان, جـاي همه در اقمارشان ميان جنگ صورت به آنان, ميان مستقيم غير جنگ اما
سر پشت قدرت, دو اين از يك هر محلي, قدرت دو ميان جهان, پراكندة كليةدرگيريهاي در و داشت
مـيانـداخت, راه تـبليغات او براي و ميرسانيد نيرو آن به و بود كرده كمين درگير, طرفين از يكي
و افـريقايي و عـربي كشـورهاي پـيدرپي كـودتاهاي در و كره جنگ در ويتنام, جنگ در جمله از

جا/ همه در
پـا از زود خيلي را jايرانl شرقي ابرقدرت اس	م, كه دارد وجود ديگري تشابه زمينه, همين در
به را آن نفوذ قلمرِو كه طوري به كرد, ناتوان و متزلزل بزودي jرومl هم را غرب ابرقدرت و درآورد
شـمال مـصر, شامات, وسيع سرزمينهاي نمود, محدود jكنوني تركية از lبخشي شرقي روم كشور
از پس بـا4خره و داد, قـرار خـود سياسي و معنوي نفوذ تحت و آورد بيرون وي چنگ از را افريقا
گويا كه گونهاي به برانداخت روزگار صفحة از را jرومةالكبريl شرقي روم كشور اندي و قرن هشت
ترِك عنصر روميمسيحي, عنصر جاي به است/ نداشته وجود بزرگ تمدني با قومي و چنينكشوري
مـركز سـرانـجام, بـود, مسـيحي ارتدوكس مذهب پايگاه كه شرقي روم كليساي جاي به و مسلمان
عـمدة بـخش و رفت اروپـا قـلب تـا كـه كرد, جايگزين قرن, پنج از بيش براي را اس	مي خ	فت

درآورد/ خود نفوذ زير را اس	مي كشورهاي
شكوفايي با همزمان خود, زمان شرِق ابرقدرت گهاني نا سقوط شاهد تعجب, كمال با ما حال,
و جهنمي قدرت آن اس	مي, انق	ب بگويم و كنم غلّو نميخواهم من البته هستيم/ اس	مي انق	ب
است داشته فراوان بروني و دروني عوامل و علل آن, سقوط مسلما برانداخت, را الحادي صد در صد
مكـتِب ذاتـي پـوچي و سستي غرب, قدرت برابر در اقتصادي و نظامي و صنعتي ناتواني جمله از
را اس	مي انق	ب تأثير حتم, بطور اما قبيل, اين از چيزهايي و اقتصادي, و عقيدتي بُعد در كمونيست

توضيح: اينك و كرد انكار نميتوان ابرقدرت, آن سقوط سرعت در يا فروپاشي در فيالجمله
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روح اس	م جهان به بخصوص و داشت جهاني آوازة گفت خواهيم كه اس	مي انق	ب پيروزي
ديگـر كشورهاي و افغانستان و ميانه آسياي مسلمانهاي در بخصوص بخشيد تازهاي اميد و جديد
و كردن مهار براي گويا و برانگيخت, را آنان اس	مي شعور و كرد پا به هيجاني و شور ايران, همساية
سياسي رويدادهاي و تحو4ت كشورها اين در ب	فاصله, و گهان نا ايران, اس	مي انق	ب محاصرة
بـه را قـدرت زمـام رأسا حسـين, صدام و شد گذاشته كنار البكر حسن احمد عراق, در افتاد/ اتفاق
دست به را امور زمام جديد قدرتهاي و شد كودتا همزمان تركيه در هم و پاكستان در گرفت, دست
آن, در كه ميرفت و بود كرده لمس را اس	مي انق	ب كشورها همة از بيش كه افغانستان اما گرفتند,
ارتش هـجوم مـورد گـهان نا آورد, بيرون كمونيستها دست از را قدرت زمام اس	مي حكومت يك
بـا چـندان حال هر در و بود باخبر هجوم اين از sقب هم غرب ابرقدرت گويا گرفت, قرار شوروي
قـابل غـرب, بـراي شـوروي نفوذ زير افعانستان كه اين خاطر به چرا؟ نگرديد مواجه وي مخالفت
خوبي حربة شوروي, خام دخالت اين ع	وه به اس	م/ نفوذ زير افغانستان از بود گواراتر و تحملتر
گونه همان به كند ناتوان و خسته را او و اندازد دام به افغانستان در را شوروي كه غرب, دست در بود

بود/ انداخته دام به كره, جنگ در و ويتنام در را امريكا شوروي كه
كمك افغاني جنگجويان به توانستند تا سعودي و پاكستان همهبيشتر از و اقمارش و آمريكا لهذا
آنان به كمكي هيچ از اس	مي, وظيفة حكم به نيز و ميكرد خطر احساس sكام كه نيز ايران رسانيدند/
اقتصادي و شغلي فراواِن آزاديهاي با افغاني آوارة ميليون سه حدود به دادن پناه جمله از نكرد, دريغ
خودشان توسط منحصرا شوروي سقوِط از گاهي, افغاني جهادي گروههاي اينك گرچه سياسي/ و
آنان, سالة هشت جهاد و پايداري كه كرد انكار نبايد اما است, تندروي و مبالغه قدري كه ميزنند دم
از بـينالمـللي, سطح در هم و اقتصادي و نظامي, لحاظ از هم شوروي نيروهاي به محكمي ضربة
در كـه بخصوص نكرد/ راست كمر كه آورد, وارد بشر, حقوق كردن پايمال و سياسي وجهة لحاظ
شـوروي پـاشيدگي هـم از جـلو نـتوانست كـه افـتاد اتـفاق گـورباچف سـياسي حركت اثنا, همين

بگيرد/ را بزرگ
نـظام سـنگين بـار سـال هـفتاد كـه شـوروي, ديگـر نقاط و قفقاز و وسطي آسياي مسلمانهاي
اس	مي انق	ب بركت به طرفي, از و بود, كرده تمام را تحملشان و لبريز را صبرشان كاسة كمونيستي,
اسـتق	ل ديگـري از پس يكـي و كـردند اسـتفاده فـرصت از بـودند, بازيافته را خود بيداري ايران,

گرفتند/ جشن را خود آزادي و كردند اع	م را كشورشان
بـا بـودند اسـ	مي عـنصر از كـه شـوروي نـظاميان سـالة هشت تماس كه كرد انكار نبايد البته
و بيداري در مسلمانان, پايداري قبال در خودشان شكستهاي مشاهدة و افغاني, مسلمان جنگجويان
فـروپاشي در افـغانستان جـنگ راه, ايـن از و است نـبوده اثـر بي آنان اس	مي احساسات تحريك

است/ داشته بسزايي سهم شوروي
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در برآنند, جملگي كه است حرفي آورد, خود به را شوروي مسلمانان ايران, انق	ب گفتيم كه اين
سـلمان قـتل فـتواي نيز و نوشت نامه گورباچف به تعاليعليه رضوانا� راحل امام كه زمان همان
بـه امـام نامة كه: است شده نقل شوروي ارتدوكس كليساي سراسقف قول از كرد/ صادر را رشدي
حيات دين, به كلي بطور و بود نافع هم مسيحيها ما براي بلكه نكرد بيدار را مسلمانها تنها گورباچف

بخشيد/ تازهاي
بر اينك و بگيريم, كم دست نبايد شرق, ابرقدرت فروپاشي در را اس	مي انق	ب تأثير بنابراين,
ساكن مسلمان اقليتهاي ميان در و مسلمان سراسركشورهاي در اس	مي اس	ميحركتهاي انق	ب اثر
بـه را اسـرائـيل جـمله از اقمارش و غرب ابرقدرت فلسطين, در انتفاضه جمله از و آمريكا و اروپا
خـود به اس	م برابر در دفاعي حالت نيز خود و ميترسانند آن از را جهان دائما و انداخته وحشت
راهـم غـرب ابرقدرت ايران, اس	مي انق	ب از متأثر انق	بي اس	م كه ميرود آن انتظار و گرفتهاند

تعالي/ انشاءا� برهاند/ معاصر جهان در يكهتازي صحنة از 4اقل و زند واپس
و اسـ	م صـدر حـركت مـيان ديگري مشابهت رابطه, همين در ابرقدرت دو از بحث پايان در

ميشويم/ يادآور را اس	مي انق	ب
اسـ	م بـا خـود ايـادي توسط چندي تا هنگام آن در غرب و شرق ابرقدرت دو كه طور همان
عراق حملة بودند, جنگ حالت در ما, با واسطه با ابرقدرت, دو هر هم انق	ب عصر در ميجنگيدند,
كسي كه نبود چيزي عراق, از آنان ايادي و اقمار و ابرقدرت دو هر پنهاني و علني پشتيباني و ايران به
كه گونه همان به jكرد اعتراف بدان كويت, به عراق حملة از پس ميكرد, گر ا lو كند انكار را آن بتواند
اس	م, برابر در مدتي تا خود, حامي ابرقدرت تحريك به كدام هر عراق, حميريهاي و شام غسانيهاي

ميگرفتند/ كمك خود حاميان از و ميايستادند
مشـركان سـياسي و اجـتماعي و اقتصادي محاصرة دچار مكه در مسلمانان راستا, همين در باز
به و گرديد, مواجه شرق, حدي تا و غرب سياسي و اقتصادي محاصرة با نيز, اس	مي انق	ب شدند/
رواني, جنگ نظامي, مبارزة بر ع	وه زيرا بود يكسان انق	ب دو هر در اس	م با مبارزة شيوة كلي طور
دو هـر دامـنگير هـم سـياسي ديگـر نـيرنگهاي و اهـانت, و مسـخره شـايعهسازي, و دورغپراكني

گرديد/ انق	ب
مـنافقين و نـفاق دچار شكوفايي دوران آغاز همان از انق	ب دو هر منافقين: با درگيري ٧ـ
قـرآن مـدني سـورههاي سراسر در هجرت, از پس عمدًة و اس	م صدر در منافقين نقش گرديدند,
مبارزة و آنانبيشتر نقش سرميرسيد, به اكرم رسول عمر و ميرفت پيش اس	م قدر هر و شده بازگو
در و شـد نـازل مـنافقين دربـارة تـمام, سـورة يك كـه جايي تا مييافت گسترش آنان, با هم قرآن
اوج بـه نـفاق بـا اسـ	م نـبرد هسـتند مـدني سـورههاي آخـرين از كـه بـرائت و مـائده سورههاي

ميرسيد/ خود
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از كه خودي دشمن چنين به عينا پيروزي از پس اس	مي انق	ب كه بوديم شاهد همه ما اينك
در چه و اس	م صدر در چه منافقان سرگذشت و گرديد مبت	 است كاريتر ضربهاش و بدتر بيگانه

است/ كتابهايي يا كتاب خور در كدام هر انق	ب عصر
در نصاري و يهود دست اس	م, مخالِف جناح در انق	ب دو هر در نصاري: و يهود نقش ٨ـ
عـصر در جـهاني صهيونيسم شيطاني حركتهاي و آغاز, در يهود قوم ضربههاي بخصوص بود كار
در اسـ	م بـا ضّديت در را يهود نقش تفصيل به اس	م صدر تاريخ و است آشكار همه بر انق	ب,
تـحليل و تـجزيه قـابل خـود و كـرده ضـبط طـو4ني, زمـانهاي تـا آن از پس و كـرم ا رسول عصر

است/ مجدد
از و دارد جهاني صهيونيزم انق	ب, قبال در مانعتراشي در را سهم بيشترين انق	ب, عصر در اما
است رسيده خود اوج به اينك داشته, سابقه هم گذشته در كه صليبيان با صهيونيسم هماهنگي جمله
jمي	اسـ lاصـولگرايـي آنان تعبير به يا انق	بي اس	م گفتهاند: اسرائيل سران بارها كه طور همان و

ميشود/ محسوب اسرائيل براي خطر بزرگترين
پـيروز و شكـوفا گـاه, آن كرده طي را مهجوري دوران انق	ب, دو هر زمان: در مشابهت ٩ـ
كه اين كما بود, يكسان انق	ب, دو هر در تقريبا شكوفايي و هجران دورة دو اين مدت و گرديدند
را عرصه لحاظ هر از مكه, اختناق اس	م صدر در بود/ همراه شديد اختناق با دو هر مهجوريت دوران
به شدند ناچار گروه, چند در مسلمانها كه طوري به بود كرده تنگ پيغمبر شخص بر و مسلمانها بر
و رسيد بهپيروزي خود زادگاه مكه از هجرت با هم اكرم رسول و هجرتكنند, بهمدينه بعدا و حبشه
و امام هجرت از پيش اختناق دوران هم, اس	مي انق	ب شد, وارد خود زادگاه به پيروزمندانه سپس
بـه پيروزي چنين با و شد پيروز هجرت دوران در امام, سرانجام, و گذاشت سر پشت را آن از بعد

برگشت/ كشور
از اكرم رسول است: برابر تقريبا انق	ب دو هر در مهجوري و اختناق زمان كه است اين عجيب
اس	م از و داشت حيات سال ده هجرت از پس و كرد طي را اختناق دوران سال, ١٣ هجرت تا بعثت
١٤ حدودا ٥٧ سال تا ٤٢ سال از هم امام نمود, تسليم آفرين جان به جان آنگاه و ميكرد حمايت
و بـود زنـده سـال ده فـقط هم پيروزي از پس و بود, مواجه يارانش و خود تبعيد و اختناق با سال

فروبست/ جهان از چشم گاه آن و كرد راهنمايي و هدايت را انق	ب
مقابله در را سال ده مدت اين از سال هشت بزرگوار امام كه است باورنكردني عجايب از هم باز
به سال هشت حدودا مرگ دم تا هجرت سوم سال اوايل از هم اكرم رسول كرد, سر تحميلي جنگ با

برد/ سر به پياپي, جنگهاي طي دشمن, با مقابله و دفاع
صدور انق	بشان كه فروبستند جهان از چشم حالي در راحل, امام هم و اكرم رسول سرانجام و
هـنگام اسـ	م صـدر انـق	ب بود/ يافته راه بيرون, به كشورشان و زادگاه ديوار چهار از و بود يافته
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تـا بلكه و روم و ايران دروازههاي به و بود رفته فراتر جزيرةالعرب محدودة از اكرم, رسول رحلِت
بود/ كرده سرايت ابرقدرت, دو اين قلمرو درون به حدودي

بقول يا اس	مي بيداري و بود ايران خارج به اس	مي انق	ب صدور ناظر مرگ, دم در هم, امام
اس	م كه همانطور دارد, ادامه هم هنوز كه بود, رشد حال در جا همه در jميه	الصحوةا4سl عربها
به و گذشت هم آسيا مرزهاي از تا رفت پيش همچنان, و نايستاد باز حركت از اكرم رسول از پس هم,
وجـوه ايـنك و بود انق	ب دو ميان مشابهت و اشتراك وجوه شد گفته آنچه كرد/ نفوذ اقاليم ديگر

دو/ آن افتراق

اس�مي انق�ب با بعثت افتراق وجوه
وحي به متكي اكرم رسول بعثت داريم عقيده همه كه گونه همان اجتهاد: و وحي به استناد ١ـ
بحث آغاز در كه طور همان چند هر اس	مي, انق	ب كه حالي در بود, معجزات و آيات همراه و الهي
مسألة است/ مبرز فقيه يك رأي و اجتهاد به عمدًةمستند اما است, آن دنبالهرو و اس	م از ناشي گفتيم
امامخميني تأكيد و تأييد مورد دارد, اس	مي فقه در اخت	فنظر, و بحث سابقة كه فقيه, مطلقة و4يت
هم, اساس همان بر و رسيد نتيجه به و شد آغاز انق	ب پايه همان بر و گرفت, قرار عليه رضوانا�

گرديد/ تدوين اس	مي جمهوري اساسي قانون
حـد, هـمين از را پا مهدي, قيام بين و آنها بين هم و انق	ب, دو اين ميان مقايسه اين از هم ما

نميگذاريم/ فراتر
در دارد, غيب عالم با مستقيم رابطة و الهام و وحي ريشة دو هر مهدي, قيام و اكرم رسول بعثت
بـه همه پيروزي كه البته و است فقهي اجتهاد و اس	م حكم از ناشي تنها اس	مي انق	ب كه حالي

١٢٦ عمران. آل -١

الَحكيِم١/ الَعزيز ِعنِْداِ� ِمن ٕاّ� النَّصُر ا مى َو است: متّكي ذوالج	ل خداوند مشيّت و اراده
وسايل وجود و زمان احوال و اوضاع حكم به انق	ب, دو اين تدريجي: و دفعي شهرت ٢ـ
جـهاني آوازة لحـاظ از اسـ	م, صدر در وسايلي چنين فقدان و ما عصر در همزمان جمعي ارتباط

دارند/ فرق هم با تدريجي, يا دفعي
تـنها مكه در رسيد, جهانيان گوش به تدريجي بطور و كند بسيار آوازهاش, و اكرم رسول بعثت
هـم هـجرت از پس شـدند, خـبردار آسماني نداي و غيبي حادثة اين از آن, اطراف و شهر آن اهل
بـا مسـلمانها قليل عدة اعجازآميز و حيرتانگيز طور به كه بدر, غزوة تا عمدًة و سال دو تا حدودا
شـايد و حجاز قبايل بجز گرديدند, پيروز مشركين مسلّح و نفري هزار سپاه بر ُعّده, و ِعّده نداشتن
آن دربارة كمتر و درستينداشتند, اط	ع آن از جزيرةالعرب, محدودة تا حداكثر و آن از فراتر اندكي,
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بود/ نخورده گوششان به sاص يا ميكردند گفتگو

دو اكرم رسول كه خيبر فتح و حديبيه صلح از پس هجرت ششم سال در كه است آن من گمان
تقريبا و بود كرده تسليم صلح و جنگ با را وخيبر مدينه يهود و مكه مشركان يعني خود اصلي دشمِن
كشورهاي سران به و فرمود توجه عطف جزيره خارج به بود, شده جمع شريفش خاطر بابت اين از
هنگام اين در تنها فراخواند, اس	م, به را آنان و نوشت نامه ديگران و بحرين و مصر و روم و ايران
ايـن مـردِم اما گرفتند, جّدي را آن و شنيدند را اس	م دعوت مجاور, كشورهاي فرمانروايان كه بود
و ميكردند آمد و رفت جزيرةالعرب به كه كساني مگر بودند, نشنيده اس	م از چيزي ظاهرا كشورها

داشتند/ منطقه اين با تجارتي و دوستي روابط يا
و رسـالت از حد چه تا جهان مردم اس	م, بنيانگذار اكرم, رسول رحلت هنگام نميدانيم, ما و
مـصر, و شام بر و ايران بر اس	م غلبة از پس حتي يا و داشتند, اط	ع حضرت, آن انق	بي حركت
با آيا داشتند خبري گر ا و بودند/ خبر با الهي هنگامة اين از اندازه چه جهان, دست دور نقاط ساير
جسـته jبـود شايع كليسا قلمرو در و اروپا در قرنها كه lچنان افسانه گونة به يا بود, منطبق امر واقع

داشتند؟ خاطر در آن از دورنمايي گريخته,
كشورهاي در بيش و كم ازپيروزي, قبل اس	مي انق	ب از اما بود, اكرم رسول حركت وضِع اين
رهـبري بـه پـاكسـتان اس	مي> <جماعت ارگان روزنامة را خرداد ١٥ حادثة ميشد/ گفتگو اس	مي
عام	ن پاكستان دولت و شد شاه ناراحتي باعث و داد نشر او, توصية به و مودودي ابوا4علي مرحوم

افكند/ زندان به را خبر نشر
الجزاير از عربي, و اس	مي كشورهاي به يكساله علمي سفر يك طي كه شمسي ١٣٥١ سال در
jكاشاني؟ lَايَن پرسيد من از آنان از يكي گرفتم, تماس مسلمان جوانان با دانشگاه در و كردم ديدن
گفتند داريد؟ خبر چه خميني از شما گفتم: jخميني؟ lَايَن گفت: بعد پيوست ايزدي رحمت به گفتم
از يكي و ميبرد سر به عراق در اينك وي گفتم پاسخ در شنيدهايم, شاه رژيم راعليه او قيام داستان

است/ اس	مي بزرگ پيشوايان
هـمة در تقريبا پاريس, به نجف از سال اين در امام هجرت اما ,٥٧ سال از پيش وضع بود اين
ايـران داخل در انق	ب, قدر هر و گرديد, منتشر تلويزيونها و راديوها در نيز و جهان, روزنامههاي
به و فراتر آوازة با جهان رسانههاي در نسبت, همان به هم امام و انق	ب و ايران اخبار ميگرفت, اوج
به بازگشت آمادة پاريس در امام و كرد, فرار ايران از شاه كه هنگامي و ميكرد جلبنظر فزاينده طور
ظاهرا شد, روبرو تاريخ, در سابقه بي استقبال آن با و آمد, ايران به كه هنگامي بعدا و ميگرديد ايران
در را او تصوير حتي و خميني امام نام كه اين مگر نبود جهان در مميزي بچة هيچ و بالغ انسان هيچ

بود/ ديده يا شنيده تلويزيون صفحة در و روزنامهها
آن, بـه مـربوط اخـبار تقريبا و رسيد, پيروزي به جهاني هنگامة چنين با اس	مي, انق	ب آري,
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عـموم احسـاسات و عواطف تحريك باعث امر همين و داشت, جاي جهان اخبار صدر در ماهها
بيداري و اصيل اس	مي خيزش يك به بعدا و گرديد/ امور مسؤو4ن و كشورها سران حتي مسلمين
و سر پر حادثة چند انق	ب, كه بخصوص گرديد/ مبدل jميه	الصحوةا4سl عربها بقول يا همگاني
و امـوال تـوقيف آمـريكايي, ديـپلماتهاي گـروگانگيري قـصة داشت: دنبال به هم, را ديگر صداي
ارتش هـجوم سـپس و رسوايش, كامي نا و طبس به آمريكا پنهان حملة آمريكا, در ايران داراييهاي
را انق	ب و ايران به مربوط اخبار قبيل, اين از حوادثي و ساله, هشت تحميلي جنگ و ايران به عراق
همه از و انق	ب نامي رجال پياپي ترورهاي بخصوص, ميداد/ قرار جهان اخبار طليعة در همواره
در انق	ب مؤثر و مخلص ياران از تن ٧٢ شهادت و جمهوري حزب مركز انفجار فاجعة پرغوغاتر,
بنيصدر سقوط بخصوص انق	ب از پس دولتهاي تبديل و تغيير نظير ديگر حوادث همچنين و آن,
انق	ب و ايران به را جهانيان انظار و ميگرديد پخش جهان عمومي رسانههاي در ايران, از فرارش و

ميكرد/ جلب اس	مي
مجرد به كه كرد نقل برايم و آمد ايران به مصر از استادي انق	ب, پيروزي از پس دارم, خاطر به
هيجانزده بود, گرفته قرار آن تأثير تحت شديدا كه جمهورمصر, رئيس سادات انور انق	ب, پيروزي
نه و شده واقع گذشته در نه انق	بي چنين :jتقع لن و تقع لم الثورة lهذه گفت: نطقي طي پارلمان, در

داد/ خواهد رخ آينده در
زلزلهاي الجزائر سراسر در ايران, انق	ب كرد, نقل بود, الجزاير در هنگام آن در كه ديگري استاد
آيندة فكر بدون و ميكردند, دنبال را آن شادي و سرور با دولت, سران حتي مردم همة و كرد ايجاد
وزيـر كـه اين تا مينمودند/ نظر اظهار آن عظمت به راجع و پخش را ايران اخبار بيدريغ خودشان,
به و ميكنيد؟ چه داريد ميدانيد شما گفت دولتمردان به و آمد الجزاير به سعودي, عربستان اوقاف
و كنيد حكومت نميتوانيد ديگر شما رود, پيش منوال همين به وضع گر ا ميزنيد؟ تيشه خود ريشة
آن قول lبه خطر اين سال چند از پس ديديم ما كه كرد خواهند انق	ب ايران از پيروي به مردم, اين
گر ا و گيرد, دست به را امر زمام كه ميرفت الجزاير اس	مي انق	ب كرد, تهديد جدا را آنان jوزير
مـيان از آن احـتمال هم هنوز و بود حتمي آنان پيروزي بيگانگان, با دولت و ارتش همكاري نبود

است/ نرفته
اوليـن انـداخت/ چـاره فكـر بـه و كرد بيدار را دولتمردان سعودي وزير آن دادن هشدار باري,
مييافت/ گسترش فزاينده طور به كه بود دانشگاهها به حجاب با دختران ورود از جلوگيري كارشان
آن اكرم,در رسول بعثت با ايران اس	مي انق	ب ديگر تفاوِت رابطه, همين در گفت بتوان شايد
نبودند, اس	مي صد در صد آنها همة گرچه كه است ديگر انق	ب چند به مسبوق انق	ب, اين كه بود
حـركت مشـروطه, نهضت تنباكو, جنبش جمله از داشتند, اس	مي رنگ حدودي تا حال هر به اما
اس	م فدائيان جنبش اس	ميتر, همه از و نفت, صنعت كردن ملي داستان در مصدق و كاشاني آيةا�
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تـماي	ت بـجز اسـ	م, ظـهور كه حالي در اينها جز و داشت اس	مي انق	ب با تنگاتنگي رابطة كه
از پيش قرن چند ظرف در ديگري توحيدي حركت به مسبوق jَاحنافl انگشتشمار عّدة توحيدي

نبود/ jعيسوي دين از پس lالبته خود,
به اس	مي انق	ب با تدريجا جهان, دولتهايمقتدر تمام به قريب اكثر تقريبا دولتها: دشمني ٢ـ
زمينه اين در بودند, انق	ب هواخواه و طرفدار اكثرا جهان, ملتهاي كه حالي در زدند, دست مقابله
تودهها, ميان در هم بعدا بود, جالب جهان مردم براي آغاز در كه گونه همان به انق	ب, گفت, بايد
تـلخ كامشان به مذهبي, صرفا قدرِت چنين كه هستند دولتمردان اين تنها و كرد حفظ را حالت اين
از بـرخـي تدريجا روزمره, شايعات و سوء تبليغات كه داشت غفلت نكته اين از نبايد البته ميآيد/

گرفت/ كم دست را خطر اين نبايد و ميكند و كرده رامخدوش هواخواه و بيطرف اذهان
جا هر به و داشت تدريجي رشد گفتيم كه همانطور آغاز, در اس	م اما انق	ب, وضعيت بود اين
حال عين در برميخواستند/ مقابله به دولتها تحريك به تودهها بعدا و دولتمردان ابتدا نزديكميشد,
و مـصر مـردم جـمله از ملتها از برخي كه اين بر مبني ميخورد چشم به تاريخ 4ب	ي از شواهدي
پس و داشتند تمايل اس	م به قلبا مناطق آن به اس	م ورود از پيش حتي شام, و ايران مردم از بخشي

برخاستند/ آن از حمايت به اس	م ورود از
و بود, شكست و پيروزي و مقاومت و جنگ با همراه اس	م پيشرفت گفت, بايد رابطه, همين در
جنگ به نياز ساله هشت دفاع بجز انق	ب, اما يافت, استقرار خود قلمرو در تا انجاميد طول به سالها
راه رابه اس	مي حركتهاي كه بود انق	ب حوادث و تبليغات و آوازه و نام تنها اين و ندارد, و نداشته
رسـانههاي و دولتها سوي از انق	ب با رواني جنِگ بلي, ميرساند/ معنوي نيروي بدانها و انداخته
هـمچنان جـد با بايد و نيست زودگذر و مقطعي و آسان كار هم آنها با مبارزة و دارد ادامه گروهي

يابد/ ادامه

آن مميزات cdefgو مهدي حضرت قيام
مميزات اس	مي انق	ب و اكرم رسول بعثت با مقايسه در فرجه عجلا� عصر ولي حضرت قيام

شرح: اين به دارد مشتركاتي و
است جهان مسلمانهاي اتفاق به قريب اكثر انتظار به cdefgمسبوق مهدي قيام عمومي: انتظار ١ـ
مذاهب بين در او شخص به راجع كه اخت	في و انتظار اين ضعِف و شدت لحاظ از كه همةتفاوتي با
و شب و ميدانند خود عقايد طليعة در را مهدي ظهور مسألة اثنيعشري شيعيان دارد/ وجود اس	مي
فـرج ادعية و ندبه دعاي خواندن به بار يك هفتهاي و ميگويند سخن او ياد به پاكدل مؤمنان روز,

ميكنند/ ترنم دعا قبيل اين به جماعت نمازهاي از پس هم و مينشينند
حسـاسيت انـتظار ايـن در حـد اين تا اسماعيلي و زيدي شيعيان جمله از ديگر مسلمانهاي اما
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امـاميه شـيعيان بـا مسـلمانها سـاير و آنـان امت, مـهدي آمـدن بـه عـقيده اصل در چند هر ندارند
هستند/ شريك

اس	مي عالم شرِق و غرب در مهديهايمتعدد, ظهور همانا مسلمانان, عمومي انتظار اين بر دليل
آنها از برخي و دارند, و داشته هواخواهان از انبوهي آنان, از بسياري كه اس	م, تاريخ طول در است
اسـتفاده مسـلمان, مـردم انـتظار حّس از مّدعيان اين مسلما نهادهاند, را دين نوع يك پاية و اساس

كردهاند/ آغاز مهدي عنوان و نام رابا خود حركت و ميكردند,
بـين از آنها از برخي تنها و بوده سنت اهل ميان در قيامها اين اكثر كه است آن توجه قابل نكتة

است/ برخاسته شيعيان,
مسألة كـه ايـن كـما دارد, وجـود نـيز, ديگـر اديان در مختلف, گونههاي به منجي ظهور انتظار
كـه فراوان روايات در و اديان, همة بر اس	م دين غلبة عنوان به قرآن آيات در اس	م, در مهدويت
تـفصيل بـه ظـهورش نشـانههاي و او اوصـاف و نـيستند, تـرديد قـابل و دارد معنوي تواتر تقريبا

است/ آمده
ما به آنباره در آيهاي و وخبري نبود كسي انتظار مورد ابدا اس	مي انق	ب كه است حالي در اين,
مشكل بسيار انق	ب اين بر آن انطباق يا ندارد, اصل يا ميشود نقل باب اين در هم آنچه و نرسيده

است/ خود دليل خود آفتاب مانند و ندارد نشانهسازيها قبيل آن به نيازي انق	ب اصو� و است,
كـتابهاي در بشـارتهايي و عـ	ئم ذكر به مسبوق گريخته, جسته چند هر اكرم, رسول بعثت اما
رهبانان از معدودي افراد تنها و بود نشده باعث را عمومي انتظار نشانهها اين ولي ميباشد آسماني
بعثت از پس و بودهاند معتقد آن به jشده اشاره روايات و آيات در كه lچنان يهود علماي يا مسيحي
چـنين مسلما اما ميكردهاند, منطبق حضرت آن مبارك وجود بر را نشانهها آن اس	م, مكرم رسول

است/ نداشته وجود حضرت آن به نسبت دارد وجود مهدي حضرت مورد در كه انتظاري
آن بـر ميتوان هم را قرآن از آيه چند و ميآيد بر صريحا روايات از آنچه شمولي: جهان ٢ـ
و گـير فـرا است حـركتي و مـيگذارد اثـر جـهان هـمة cdefgدر مـهدي قـيام كـه است آن كرد منطبق
گـيتي سـراسـر بر آن غلبة و فراگيري مژدة چند هر نشد, فراگير اكرم, رسول بعثت اما جهانشمول,
كامل طور به اديان ساير بر اس	م غلبة حقيقت در و است آمده روايات و قرآن در امت, مهدي توسط,
امـا است, اس	م كلي گسترش براي تضميني امر همين و گرديد, خواهد محقق حضرت آن توسط
مُلِئَْت ما بَعَد َعد� و قسطا ا4َٔرَض اُ� َيم	َٔ <بِِه حديث: اين و شده تضمين اماممهدي حركت فراگيري

تواتر/ حد در شايد و است زبانها ورد َجورا> و ُظلما
بيگانه دولتهاي گر ا و شود فراگير اس	مي جوامع در 4اقل ميرود كه چند هر اس	مي, انق	ب اما
لطِف پر دامن به ديگري از پس يكي اس	مي كشورهاي بسا چه نبودند آنان نشاندة دست عمال و
به برسد چه امر اين براي تضميني هيچ ولي هست آن انتظار آينده در و برميگشتند, اس	مي قدرت



٢٩٩ /// اس�مي: نهضت سه
و مؤمنان ايمان از كه است آرزو يك و اميد يك صرفا و ندارد وجود جهان, كل در انق	ب فراگيري

ميگيرد/ مدد كان پا دلهاي
و كـلينتون آقـاي جـمله از ابـرقدرتها, پشت كـرده پـيدا هـواخـواه كه هم اندازه همين چند هر
مـحافل بـه آن صـحبت حتي و لرزانده را جهان مستكبر قدرتهاي از بسياري و جهاني صهيونيستم
اس	م و اس	مي انق	ب با مقابله براي آمريكا جمهور رئيس آقاي است/ كرده سرايت هم بينالمللي
فكـر به دولتمردان پاريس, در است/ كرده مطالعه اس	م به راجع سال بيست كه ميكند ادعا انق	بي
گفتن تكبير با و شوند مانع محمدي پاك اس	م فراگيري از تا افتادهاند فرانسوي اس	ِم مبلغ تربيت
كه است سالها هم سعودي كشور در ميداند؟, خدا شد خواهند موفق حد چه تا اما رابكشند, <تكبير>

ميدهند/ ادامه جديّت با را آمريكايي اس	م مبلغ تربيت
كه نه, هندويي و صهيوني و صليبي جنگهاي با تنها نه را اس	م با مقابله اس	م, دشمنان حال هر به
مسلمانان, ميان مذهبي تفرقهافكنيهاي و سياسي نيرنگهاي و اغوايمستشرقين, و مسيحي تبشير با
بـه بـنا ولي آيد غالب نبرد در كدامين تا ميدهند ادامه بدان تمام, قدرت با و كرده آغاز است سالها

است/ اس	م آِن از غلبه و نصرت حتما الهي وعدة
روايت همان جمله از روايات استناد به مهدي حضرت قيام مهدي: حضرت جهاني عدل ٣ـ
دين و توحيد بسط اكرم رسول بعثت كه حالي در مينمايد مطرح را جهاني عدل قراري بر مشهور
عدل مجزا و جدا صورت به ولي بود, آن داخل در هم عدل البته كه ميدانست خود انگيزة را الهي

نبود/ ملموس اس	مي شعار 4اقل و نميشد مطرح اس	مي اهداف در جهاني
و ابـعاد كلية در اس	م حاكميت مسلمين, حيات تجديد اس	م, احياء عمدًة اس	مي انق	ب اما
كه ازمستضعفين حمايت و جهاني استكبار با مبارزه جمله از و نموده مطرح را اينها مانند انگيزةهايي
اين و است جامعه اص	ح اس	م هدف حال هر در جهاني گونة به نه اما دارد, عدل همان با cdefgقرابتي مهدي قيام در هم و ايران اس	مي انق	ب در جمله از اس	م از پس حق, قيامهاي كلية در هدف

ميگردد/ دنبال
گاهي و نظردارد اقتصاد به دقيقا كه است اس	مي انق	ب تنها اين اقتصادي: مكتبواسطة ٤ـ
تـا است آن بـر كه ميكند مطرح را اقتصادي واسطة مكتب دائم, شعار يك نه و طرح يك عنوان به
و تـعريف و حـدود و حد اما آورد وجود به سرمايهداري و سوسياليسم مكتب ميان واسطة نظامي
چطور واسطه نظام اين سرانجام نميداند كسي و نشده مشخص است هنوز كه هم هنوز آن, شرايط

ميشود/ پياده
نه است مطرح ميش و گرگ ميان حتي كل صلح و جهاني عدِل صرفا مهدي حضرت قيام در اما
نـه و جـهاني عـدل نـه بـوده مـطرح طبقات همة حقوق احقاق هم, اس	م اصل در واسطه, مكتب

واسطه/ مكتب
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از حال است, شده عنوان مهدي امام توسط بشر عقول تكامل روايات, از پارهاي در كه اين كما
رشد كه است چنين گر ا و jاهلالبصرة عند اولي lالثاني درست, تعلم و تعليم طريق به يا اعجاز روي
<لِيُثِيرُوا :cdefg علي قول به تا آمدهاند آنان و بوده عظام انبياء همة هدف بشر, نفساني و عقلي رقاء و

بياورند/ بيرون است پنهان و مدفون عقلها در آنچه تا j١ خطبة lنهجالب	غه, الُعقوِل> دفائَِن
قيام مانند فراگير, و گهاني نا است روايات,حركتي به بنا :cdefg مهدي حركت گهاني, جهشنا ٥ـ
كنار از كه وي جانبخش نداي وسيلة به قيام اين هم و اعجازها, و ع	ئم و نشانهها با توأم و قيامت
راديويي امواج با روز وسائل همين با هم شايد و j///العالم اهل يا lا4 ميرسد جهانيان گوش به كعبه

شود/ پراكنده مختلف زبانهاي به جهان, گسترة در ندا اين
با حتما اس	مي انق	ب مانند و اكرم رسول قيام مانند مقدس, قيام اين مخالفتزورمندان: ٦ـ
ميآيد, در پاي از كه نميگذرد ديري مقاومت اين اما گرديد, خواهد مواجه جهان زورمندان مقاومِت
پـليد عـناصر از را جـهان و مـيريزد را نـاپاك خـونهاي و نـابود را هـمه او عدالتگستر شمشير و

ميكند/ پاك
مراحلي و داشته فراز و نشيب حركت, دو آن اينكه خود, از قبل حركت دو با قيام اين ديگر فرق
بـه عقبنشيني و شكست و فراز و نشيب و ميشود پيروز زودي به مهدي قيام اما كردهاند, طي را
تا بيندازد اول قيام دو به نگاهي دارد, ترديدي و شك باب اين در كسي گر ا حال نميدهد/ راه خود
خود خدايي رسالت قادرند اسلحه, و مال فقدان با و خالي دست با الهي مرداني يا مردي كه كند باور

بنشانند/ كرسي به را
هـمچنين و جـهان, در آن سـريع پـيشرفت و چشمگير پيروزي و روزگار آن در اس	م, ظهور
گسـترش و غـرب, و شـرق ابرقدرتهاي برابر در آن پايداري و مقاومت و اس	مي انق	ب پيروزي
غيرقابل موفقيت و صفر از انق	ب دو هر شروع با4خره و مسلمان تودههاي ميان در آن, روزافزون
آن پيروزي و سوم قيام صدق بر صادق گواه خود تحليلگرانكاركشته, براي حتي آنها تحليل و تجزيه

موعود/ روز آن انتظار به است/



٢٣

حسيني نهضت و انق�باس�مي

كرب� فاجعة عظمت
سرگذشت در و ملل و اقوام تاريخ در كه اس	م تاريخ در تنها نه خود نوع در كرب	 حادثة مسلما
بـزرگترين فـاجعه, ايـن مـطلق طـور به گفت ميتوان و ندارد/ نظير اديان, پيشوايان و اوصيا و انبيا

است/ اس	مي و انساني مصيبت
بسيار گوار نا حوادث و خونبار فجايع اس	م, از بعد و قبل دوران و نزديك و دور گذشتة در ما
كرب	 فاجعة تبعاِت و آثار هم و امتيازات و خصوصيات داراي آنها از هيچكدام ولي وشنيدهايم, ديده

است/ واقع مطابق sكام j�َِعبِدا أبا يا كَيومَك يَوم 4l جملة و نبودهاند
ضرورت و عظيم نيز آن تبعات و آثار حادثه, بودن فرد به منحصر و بينظير و عظمت نسبت به
بر و مسلمين بر فداكاري, اين مقدس انگيزههاي و اهداف احياء جهت آن, بزرگداشت و پاسداري
مستحب امري را آن نبايد و است قطعي واجب بيت اهل پيروان بر بخصوص و حق هواخواهان كلية

نميآورد/ وارد دين به صدمهاي گردد فراموش هم گر ا كه پندارند 4زم وغير نيكو سنتي و
مسلمانها بر چرا بپرسند و باشند داشته ترديد حد اين تا حادثه عظمت و اهميت در كساني شايد
پاسخ, در باشد؟ 4زم شد گفته كه اينكيفيت با آن هميشگي و مداوم يادبود و كرب	 حادثة از پاسداري

ميدهيم/ توجه اس	م تاريخ در حادثه عظمت سّر به را خوانندگان

حسيني قيام انگيزة
و اسـ	مي سياست عرصة در جديد بدعت و عظيم انحراف يك حدوث نمايانگر كرب	 حادثه
و مـيكرد تـهديد را اسـ	م هستي و كيان كه انحرافي آمد, وجود به انحراف آن از جلوگيري جهت
اساس و پايه اس	م در حكومت كه ميدانيم ما و ميداد, نااه	ن دست به را مسلمانها امور سررشتة

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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و است, آنـها صـحيح اجـراي و حـفظ ضـامن و اسـ	م مـعارف و احكـام و تـعاليم كـل اجـرايـي
توضيح: اينك

jراشدين lخلفاي معروف اصط	ح به بنا يا اربعه خلفاي دوران در ميدانيم همه كه طور همان
عمومي بيعت و jعقد و حّل lاهل از نظرسنجي و شورا نوع يك اساس بر اس	م در حكومت نظام
حكومتها آن در حقيقتا آيا كه است بسيار سخن شورا آن كيف و كّم در چند هر داشت/ قرار مسلمانها
روز از بـيت اهـل خاص شيعيان چند هر و خير؟ يا است داشته را عمده نقش عمومي آراء و شورا
حرف اس	مي حاكم انتخاب به نسبت اس	م حكومتي نظام در شورا اعتبار اصل با كنون تا و نخست

دارند/ و داشته
از پس كـه است كـم حـا وظـايف از و دارد وجـود شورا اس	م, حكمراني در ميگويند شيعيان
فـي هم lوشاور آية و كند مشورت jعقد و حّل lاهل صاحبنظران با بايد امر, زمام گرفتن بدست
صريح دستور اين به هم او جانشينان مينمايد مكلف شورا به را اكرم رسول كه طور همان j///ا4مر

هستند/ مكلّف
نظر با و مردم رأي با كم حا و نيست شورا اس	م, در حكومت اصل اعتبار و م	كمشروعيت اما
به آن از و است رسول و خدا نص به منوط حكمران, تعيين بلكه نميگردد/ انتخاب عقد, و حّل اهل

قايلند/ شرايطي آن براي و ميكنند تعبير jامامتl
ايـن در شكي معالوصف, است, دليل به و مستند و صحيح خود جاي در كه حرفها اين همة با
و ميدانسـتند شرط را عمومي آراء و شورا خليفه, اعتبار و صحت در خ	فت, طرفداراِن كه نيست

است/ شده رعايت شرط اين كه است اين بر ادعا راشدين خلفاي به نسب
نص به حاكم تعيين در گر ا كه ميآيد بدست ائمه ديگر سخنان و <نهجالب�غه> جاي جاي از حتي
اساس همين بر <cdefg <علي و دارد اعتبار ضرورت, باب از شورايي نظام ثانوي, عنوان به نكردند عمل
/cdefg علي دوران تا خ	فت ظاهري وضعيت بود اين ميفرمود مماشات قهرا خود از پيش خلفاي با
عـده كـه jنـّصl اساس بر نه و آمد كار روي معيار همين با cdefgهم علي حضرت خود حتّي و
مـنصوص امـام و خـليفه را او و بودند متعهد بدان حضرت, آن خاّص صحابة و ياران از معدودي
حـق بـر خـليفة شـورا مـعيار بـر را او كـردند cdefgبـيعت عـلي با كه مسلمانها عموم اما cdefgميدانستند/ علي خ	فت از صفين و جمل جنگ در عثمان خون از دادخواهي طرفداران تنها و ميدانستند,

نكردند/ بيعت او با و زدند سرباز
توفيق عدم و تحكيم مسألة در علي بر پيروزي با معاويه سرانجام, ,cdefg علي شهادت از پس اما
نوع يك را صلح همان و كرد قبضه را خ	فت ,cdefg حسن امام با صلِح استناد به صفين جنگ در علي
آن جهت همين به و ميدانست مشروع را خود خ	فت و ميآورد شمار به عقد و حّل اهل موافقت

آمدهاند/ گرد خليفه يك دور مسلمين همة كه سالي يعني ناميدند jعامالجماعةl را سال
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شـيعيان, jسلطنت صحيحتر تعبير به lو خ	فت اريكة بر معاويه نشستن از پس حال, هر در و
هر او صلح قرارداد و حسن> <امام احترام به و نداشتند خ	فت اصل به نسبت را وي با مبارزه مجال
<رشـيد حـركتهاي نـميكردند/ قـيام نـبود, بـيت اهـل خـاص حاميان از عدهاي رضايت مورد چند
قيام نه و cdefgبود, علي لعن و سّب انكار جهت هم, ديگران و تّمار> <ميثم عدي>, <حجربن حجري>,
حـيات پـايان hijklتـا حسين امام وي از پس و حسن امام علت همين به باز معاويه/ خ	فت cdefgعليه عـلي لعـن و سّب جـمله از او خـ	ف كـارهاي بـه چـند هـر نكـردند, قـيام او عـليه مــعاويه

داشتند/ اعتراض
وليـعهد تـعيين مسألة و خ	فت مقام توارث بدعت بيسابقه, طور به و بار اولين براي اينكه تا
گرديد, مطرح پسرش<يزيد> خ	فت براي مسلمانها از جبري گرفتن بيعت با معاويه سوي از اجباري
بـا با4خره و توطئه و نيرنگ با خ	فت كردن قبضه بجز بود نوي بدعت و ديگري مسألة خود اين
نـوع يك پايهگـذاري و مسلمين گردة بر قمارباز و شرابخوار يزيد تحميل معاويه/ تحميلي صلح
نص, معيار از عدول و مسلمانها اول انحراف از پس بود جديدي بدعت اس	م, در سلطنت, سلسلة
آن بـرابـر در كـه بـود امـام وظيفة و بود اول انحراف از زيانبارتر و بدتر بدعت اين شورا, معيار به

كند/ قيام
خ	فتهاي م	كمشروعيت كه شورا با نه و بود سازگار رسول و خدا نص معيار با نه بدعت, اين
متن در زيرا بود صلح شرايط خ	ف بر بلكه نشده قيد هم صلح عقد در و ميشد شمرده آن از قبل
و گذارد/ وا مسلمين شوراي به را خ	فت امر خود از بعد بايد معاويه كه بود گرديده قيد صلح قرارداد

بود/ شرط اين خ	ف بر يزيد براي گرفتن بيعت
در jنّصl طرفداران و شيعيان به جديد, بدعت اين برابر cdefgدر حسين قيام مشروعيت بنابراين,
حّل lاهل شوراي معيار جمله از اس	مي معيارهاي همة با بلكه نداشت, اختصاص امامت, و cdefgخ	فت حسـين امـام بـا و ميدانستند مشروع را قيام آن بايد مسلمانها همة لهذا و بود, مخالف jعقد و
انگيزه همين به عمدًة خوارج فرقههاي قيام بخصوص بعدي قيامهاي بيش و كم و ميشدند, همگام

است/ بوده
كرد سؤال را كوفه وضعيت وي از امام كه هنگامي كوفه راه بين در كه شاعر فرزدِق سخن شايد
قـيام مشـروعيت هـمين مـبيّن است> تو عليه آنان شمشيرهاي ولي است تو با مردم <دلهاي گفت:

باشد/ عمومي انظار cdefgدر حسين
قيامميكردند, شورايي خ	فت از حمايت در ميبايد كه اين بر ع	وه عراق, اهل اكثريت چند هر
همان اين و داشتند خاندانش و علي به خاصي ع	قة و بودند دشمن طرفدارانش و معاويه با اصو�
و عـلي مـنصوص امـامت بـه اعـتقاد يـعني خـاص معني به تشيّع قبال در است عاّم معني به تشيّع

بود/ شيعه طايفة خاّص كه فرزندانش
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sكـام شـورايـي, خـ	فت مكتب نظر از چه و صلح قرارداد استناد به چه ,cdefg حسين قيام پس
فرقة حتي مسلمانها همة قلبي ميل و باطني تقاضاي به پاسخمثبت حقيقت در و بود, منطقي و صحيح
اصـِل از jسـلطنت lتـوارث جديد انحراف مسلما گفتيم, كه همانطور و ميرفت شمار به خوارج

كرد/ راتأييد ادعا اين هم حوادث سير و بود زيانبخشتر شورا به jنّصl از خ	فت انحراِف
مـربوط مسـلمين و اسـ	م كّل سرنوشت با كه بود انحرافي با مبارزه ,cdefg حسين امام قيام پس
و قيام امر, همين و ميبست/ حكومت سرنوشتساز امر در دخالت جهت را آنها دست و ميگرديد,
ميكرد پيدا ارتباط مسلمين همة به و ميداد قرار ديگر شهادتهاي و قيامها صدر در را حسين شهادت
نبايد و وهستند بوده ناراضي حسين شهادت از مسلمين عق	ي و علما همة لهذا شيعيان/ با فقط نه و

گذاشت/ مسلمانها همة حساب به را بيت> <اهل دشمنان و نواصب از انگشتشماري افراد

است مصيبت بزرگترين كرب� مصيبت
هـر كـه است برخوردار گدازي و سوز چنان آن از حسين شهادت حقوقي, اصِل اين بر ع	وه
در كـه طـور هـمان است/ بينظير لحاظ اين از و ميكند, ناراحت را عاطفهاي با و وجدان با انسان
المـؤمنين قـلوب فـي حـرارة الحسـين لقتل <ان است: آمده خدا رسول قول از صادق امام حديث

/٣١٨ ص ,١٠ ج جديد, ط الوسايل, مستدرك -١

ابدا///>١/ 4تبردا
احساسات كانون را آن نام و cdefgنوشته حسين دربارة كتابي قمي> برقعي علياكبر <سيد مرحوم
صحنة واقعه اين سراسر شود دقت گر ا و احساسات كانون كرب	 داستان حقيقتا بلي است, گذاشته

است/ اخ	قي مظاهر و احساسات و عواطف بروز
شـيخ مـرحـوم مـيفرمود: كـه شنيدم عليه تعالي رضوانا� بروجردي العظمي آيةا� مرحوم از
دامن بر است ننگي لكة فاجعه اين ميگفت: و بود ناراحت بشدت كرب	 فاجعه از سليم عبدالمجيد
اسبق شيخ سليم, عبدالمجيد شيخ بود/ نداده رخ اس	م تاريخ در حادثهاي چنين كاش اي و اس	م,
از و اسـ	مي, مذاهب تقريب جدي طرفداران از يكي و شلتوت محمود شيخ استاد و جامعا4زهر
بـروجردي آيـةا� مـرحـوم بـا و بـود قـاهره ا4س	ميّة> بينالمذاهب <دارالتقريب پايهگذاران جملة

داشت/ مكاتبه
lجـامع محوطة در ـ وقت ازهِر شيخ ـ شلتوت> <شيخ دوران در عاشورا واقعة بزرگداشت براي
روزنـامههاي مـوقع, همان در دارم خاطر به و كردند برگزار عزاداري مجلس عاشورا روز در jازهر

دادند/ نشر را خبر اين ايران,
و داشـته رواج sقب اس	مي جوامع اكثر در و ندارد, شيعيان به اختصاص حسين, امام عزاداري
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ميشود/ ديده آن آثار هم هنوز

حركت انق	بي رهبران از يكي خطيب دكتر آقاي jمراكشl مغرب كشور به قبل ماه چند سفر در
عزاداري مغرب بر خود سيطرة دوران در كه را فرانسويها كند لعنت <خدا گفت: من به مغرب اس	مي

كردهام/> درك را مجالس آن جواني دوران در من برانداختند, را حسين امام
كه رباط دانشگاه و و فاس دانشگاه فارسي ادبيات و زبان استاد سعداني عبداللطيف دكتر مرحوم
شدم, آشنا وي با من و بود كرده شرگت اين از پيش سال ٢٣ حدود در طوسي> <شيخ هزارة كنگرة در
در كه بود كرده تهيه مغرب> در تشيع <نمودهاي عنوان تحت عربي زبان به سخنراني كنگره آن براي
مـحرم مـاه كـه اين <بمجرد است: نوشته آنجا در و است شده چاپ طوسي شيِخ يادنامة دوم جلد
مـجالس دارد, ادامـه صـفر مـاه آخـر تـا و ميگيرد فرا را مغرب مردم اندوه و حزن ميشود, شروع
مـالكي سنّي مغرب مردم كه حالي در رانميدانند>, آن علت مردم غالبا اما ميگردد, تعطيل عروسي
سال دويست و هزار از بيش كه كنون تا <َاداِرسه> علوي سلسلة آمدن كار روي دوران از ولي هستند
خـاصي احترام و محبت و ميكردند حكومت آنها بر سادات, سلسلههاي از يكي همواره ميگذرد
كه است سال چهارصد به نزديك مغرب در كنوني علوي پادشاهان سلسلة دارند/ اهلالبيت به نسبت

ميرسد/ jزكيه نفس lمحمد به ايشان نسب و ميكنند فرمانروايي
همين به وضعيت ميانه آسياي سايركشورهاي و آذربايجان, آلباني, در درتركيه, هند, قارة شبه در

است/ منوال

است اياما1 از عاشورا
محو خاطرها از تا داشت نگه زنده بايد را اياما� و است, اياما� از حسيني, عاشوراي ايّام مسلما
بنياميه عليه را مردم و كردند آغاز را خود دعوت كرب	, مصيبت ذكر با بنيعباس سلسلة حتي نشود/
حسين براي بودن ناصبي از پرهيز و اكرم رسول به وفاداري جهت سنّت, اهل از بسياري شورانيدند,
عـزاداري بـا ديگـر نـقاط در آنـان هـمفكران و پاكسـتان در صحابه> <سپاه ا�4ن ميكردند/ عزاداري
به را خويش وفاداري و بيت اهل به را خود بغض وسيله اين به حقيقت در و cdefgمخالفند امامحسين
دست بدعتها و خرافات با پيكار بهانة به و ندارند هم را قصد اين آنان گر ا حال ثابتميكنند, بنياميّه

ميكنند/ تلقي پيغمبر خاندان با دشمني را آن مردم ولي ميزنند, اعمال اين به
را زيادي اوراق خود تاريخ در طبري sمث است, مشهود تواريخ 4ب	ي از عاشورا واقعة عظمت
چنين اين اس	م, تاريِخ ديگِر حوادث از يك هيچ و است داده اختصاص آن تبعات و حادثه اين به

است/ نيامده تواريخ ديگر و طبري تاريخ در مفّصل و مشروح
حادثه عظمت لحاظ به هم نوشتهاند, كرب	 حادثة به راجع گانه جدا كتابهاي موّرخين, از بسياري
كاشفي مرحومم	حسيني بخوانند/ درمنبرها را آنها حسيني ذاكران و گويندگان كه منظور اين به هم و
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مـديد مـدتهاي كه نوشته lروضةالشهداء� نام به كرب	 مصائب در كتابي jهجري ٩١٠ lم سبزواري
و lروضـهخوان اصـط	ح جـا هـمين از و مـيخوانـدند كـتاب آن روي از ذاكران را كرب	 مصائب

شد/ پيدا jروضهخواني

عليهالس�م حسين عزاداري سابقة
امـام خـود تـوسط كـرب	, مـيدان همان از من نظر به كرب	 شهداي و حسين امام براي عزاداري
اين كشاكش در و كرب	 فاجعة از قبل حسين امام سخنان و رجزها خطبهها, است گرديده آغاز حسين
اين كما cdefgاست/ حسين امام روضهخواني آنها همة حقيقت در و است شده ضبط مقتلها در واقعه
در و شد آغاز زينالعابدين امام و زينبكبري سوي از روضهخواني و عزاداري كرب	 واقعة از پس كه

نيست/ ذكر به نياز و است شده ثبت تواريخ در همه و كرد پيدا ادامه مدينه در بعدا و شام و كوفه
نظر به عليه رضوانا� مرعشي نجفي آيةا� مرحوم مقدمة با زينبيات كتاب در كه جديدي مطلب
مجامع در زينب حضرت مدينه, به شام و كرب	 سفر از بيت اهل مراجعت از پس كه است آن رسيد
را جريان مدينه حاكم ميشورانيد, يزيد راعليه مردم كرب	 مصائب ذكر با و ميكرد سخنراني عمومي
نـماند, مـدينه در و برود است مايل كجا هر به زينب بگوييد داد پاسخ يزيد رسانيد, يزيد اط	ع به
از عدهاي با لهذا و بروم مصر به مايلم فرمود زينب رسانيد, زينب اط	ع به را فرمان اين مدينه حاكم
در حضرت آن وفات و مصر فرمانرواي خانة در را او اقامت داستان و شد مصر راهي بيت, اهل زنان

است/ آمده كتاب اين در تفصيل به مصر
jزينبيّهl طبعا و مصر jزينبيّهl اصالت بر است گواه خود باشد داشته اصل داستان اين گر ا حال,

است/ فراوان باب اين در سخن كبراست, زينب بجز ديگري زينب به مربوط شام
آمـده فـراوان كتابها در بيت, اهل ائمه حضور cdefgدر حسين امام مرثيهخواني و عزاداري باري,
در كـه بيت اهل شهداي بارة در وي قصيدة و jj١٤٨-٢٤٦l خزاعي lدعبل داستان جمله از است,

دارد/ شهرت است cdefgخوانده رضا حضرت محضر
وسـاير بـغداد در آلبـويه عـصر از مسلما رسمي, و عمومي عزاداري ولي است بوده sقب اينها
و است, آمـده جـابجا التـواريـخ كـامل در آن شـرح و است گرديده آغاز آنان فرمان زير شهرهاي
تبليغي وسايل از يكي كه صفويه دوران به برسيم تا داشته رواج فاطميان عصر در مصر در همچنين
عصر در حتي است, نيفتاده بر هرگز و دارد ادامه كنون تا و ميشد شمرده تشيّع قطعي مظاهر از و آنان
در و بسته درهاي پشت عزاداري كه دارم بخاطر ميكرد, ستيز حسيني عزاداري با شديدا كه رضاخان
مـراسـم ايـن وي فرار با كه اين تا ميگرديد برگزار شهرها ديگر و تهران و مشهد در شب نيمههاي

شد/ آزاد
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عزاداري گون گونا مراسم

آن, كيفيت به نسبت حسين بر بكاء و عزاداري به سفارش و مرثيهخواني همان بجز ائمه دوران در
عزاداري نوع يك خود سليقة به ديار و شهر هر در كه بودند مردم اين بلكه است, نبوده مشهود چيزي
و مصيبت ذكر همان است سازگار هم ائمه روش با و مشترك همه بين مراسم اين از آنچه برگزيدند/
بسيار سخن آن كيف و كم به نسبت گرچه است/ بيت اهل ائمة به مسلمامستند كه است مرثيهخواني
شـيوة بـهترين كـه دانست بـايد قـدر هـمين شـوم, بحث آن وارد نميخواهم اينجا در من و است
به يا و كردن ترجمه و آمده مقتلمعتبر كتابهاي در كه مراثي متن خواندن از است عبارت مرثيهخواني

مردم/ براي زياد و كم بدون آنها كشيدن نظم
را راست و درست مـراثـِي تا باشد داشته كافي سواد مرثيهخوان است 4زم حتما باب اين در و
دانشـمندان و دين علماي كاِر واين بپرهيزد دروغ و بياساس روضههاي خواندن از و كند انتخاب

دهند/ تشخيص ناصحيح از را صحيح بتوانند خود كه است
عقيدة <به كه: است آمده مذهبي سخنراني به راجع jفروغي علي lمحمد سخنوري كتابآيين در

ديگران>/ نه بخوانند مجتهدين و بزرگ علماي بايد را مقتل حتي نويسنده
تعالي رضوانا� نوري حسين ميرزا حاج بزرگ محدث مرحوم دروغ, مراثي و روضهها به راجع
و بـخوانـند را كتاب آن مرثيهخوانان, همة است 4زم و داده سخن داد مرجان و لؤلؤ كتاب در عليه
دروغها از را ما راست, ومصيبتهاي نيست مطلوبي كار خواندن دروغ مصيبت مسلما عملكنند/ بدان

است/ راست مصائب همين خواندن در مسلما هم اخروي ثواب و ميكند/ كفايت
احوال و اوضاع با تا دقتكنند بايد ميشود سروده حال زبان عنوان به كه اشعاري مورد در حتي
مـيرزا آيـةا� مـرحـوم خصوص اين در باشد/ داشته انطباق شهدا ساير و حسين امام شأن و واقعه
lعلياكبر ميخوانند كه <اين ميفرمود مقدس مشهد مبّرز علماي از عليه رحمةا� نوغاني علياكبر

حسين>/ امام حال زبان نه است ده كدخداي حال زبان اين ,jاستخوانت بي كاكل فداي
دو هر مرثيهخواني و مصيبت ذكر مسلما كه ميآيد بدست علما و شيعيان عموم و ائمه سيرة از
عاشورا مصائب ذكر و وقايع شرح با ميتواند منبر در روضهخوان و واعظ هم يعني است, مطلوب
دو هـر دارد/ صـحيح مـحتواي كـه اشعار خواندن با مداحان, و مرثيهخوانان/ هم و بگرياند را مردم

است/ ائمه مرضي عزاداري قطعي مصداق
رعايت شرعي موازين كه آنجا تا آن جز و زدن زنجير و سينهزدن قبيل از عزاداري ديگر مراسم اما
عـزاداريـها اين اندازه هر و است, نكرده منع آن از علما از كسي كنون تا و نيست آن از مانعي شود
گـيرد صـورت نامحرمان از بدن پوشيدن جمله از الهي حدود همة حفظ با و پرمحتواتر و مجللتر
و اندوه و حزن و ميانگيزد بر بيت اهل دشمنان عليه را مردم احساسات و است دين نفع به مسلما
بيت اهل به ومحبت ع	قه ومزيد احساسات تلطيف و فيوضات كسب باعث خود اهلبيت, بر گريه
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است/ بزرگواران آن از بهتر پيروي براي شايستگيبيشتر موجب نتيجه در و
و شـريعت اقـامة و بـيت اهـل هـدف راه در را مردم كه عزاداري از اصلي هدف است همين و
همان يعني نمايد, وادار منكر از نهي و معروف به امر به خ	صه و جامعه در احسان و عدل برقراري
خود قيام انگيزة عنوان به حنفيه محمدبن برادرش به خود وصيتنامة cdefgدر حسين امام كه چيزي

است/ نوشته
ديـن نشاندن كرسي به cdefgو حسين امام اهداف راه در كه است آن صحيح عزاداري شيوة پس
مسـلما دهـد نـتيجه را آن ضـّد نـخواسـته خـداي يـا و بـاشد داشـته اين بجز نتيجهاي گر ا و باشد

نيست/ مطلوب
بـاشد بـيت اهل به نسبت محبت و حزن اظهار و كردن گريه صرفا عزاداري از هدف گر ا حال,

دارد/ هم خاصي شيوة قهرا و است مطلوب
و حـزن و گـريه بـر ع	وه بايد حتما باشد cdefg حسين امام اصلي اهداف احياء منظور گر ا ولي
بينش بشوراند طاغيان و ظالمان و جور و ظلم ضد بر را مردم يعني باشد, پيام داراي عزاداري اندوه,
را مردم حتي و كند زياد خودشان زندگي محيط و مسلمين و اس	م احوال و اوضاع به نسبت را مردم

وادارد/ داد و عدل بسط و دين احياء راه در مبارزه و ستمكاران و ظالمان عليه قيام به

اس�مي انق�ب cdefgو حسين امام عزاداري
است حسـين عـزاداري و مـحرم مـاه با آن مستقيم رابطة ايران اس	مي انق	ب امتيازات از يكي
و اس	م براي دلسوزي و ظلمستيزي روح بود رايج قبل از كه هدف بي و هدف با عزاداريهاي همان
ايام از را خود انق	ب عليه رضوانا� راحل امام كه بخصوص بود, داده پروش ما مردم در را مسلمين
مبارك امر به بنا سال آن در بود, ١٣٤٢ سال محرم ١٢ خرداد, ١٥ كرد/ آغاز عزاداري مجالس و محرم
هم برخي ميزد, دور بيديني مظاهر با و ظلم با مبارزه محور در مرثيهخوانيها و سخنرانيها بيشتر امام
دولتـهاي و دربـاريان و شـاه فـجايع از و مـيدادنـد, قـرار مـوردهجوم را شاهنشاهي نظام صريحا

ميداشتند/ بر پرده بزرگ شيطان جنايتكار آمريكاي و دستنشانده
بخصوص نيست/ گزافي سخن است حسيني مجالس زاييدة اس	مي انق	ب شود: گفته گر ا پس
كـه حسـين امام انگيزة بيان بر مرثيهها در و منبرها در است 4زم انق	ب پيروزي از بعد سالهاي در
اسـ	م به دعوت و جبّاران, و تبهكاران و ستمكاران با مبارزه و منكر از نهي و معروف به امر همان

است/ چنين زيادي حدود تا بحمدا� و شود تكيه است محمدي ناب
و حسـين امـام مصائب بر اندوه و حزن اظهار و گريه منظور به صرفا sقب گر ا است آن مقصود
بايد انگيزه اين بر ع	وه انق	ب از پس است, مطلوبي انگيزة اين كه ميگرديد برگزار مجالس يارانش

cdefgاست/ حسين قيام انگيزة همان عينا كه گرفت نظر در را وا4تري هدف
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بـوده آنـچه از بـايد محتوا در چه و شكل در چه انق	ب از بعد عزاداري شيوة حدودي تا پس
بـني و امـيه بني ظلمهاي تنها نه گردد, هماهنگ اس	مي, انق	ب مقدس ايدههاي با و شود عوض
ستمكاران بلكه شود, نفرت اظهار آنها از و محكوم بايد عصمت بيت اهل بر گذشته جبّاران و عباس
كشورهاي در اكنون هم كه آنها چه و داشتند حكمراني ايران در انق	ب از قبل كه آنان چه ما روزگار
هـجوم مورد و باشند نظر مورد بايد آنها همة جهانخوار ابرقدرتهاي نيز و دارند حكمراني اس	مي

شوند/ واقع
ته و سر و قماش يك از و گروهند يك هم طاغيان و ظالمان jواحدة ملّة lالكفر سخن به بنا و
ستمكاران از دسته يك بردن ميان از cdefgبراي حسين امام حضرت و اولياء و انبيا قيام كرباسند/ يك
بايد وقت همه و جا همه در و نبوده مقطعي حركت, اين ميشود/ جهان ستمكاران همة شامل و نبوده

/j	كرب ارض كل و عاشورا يوم lكل باشد داشته ادامه
اس	مي غير بلكه و اس	مي اقطار همة به انق	ب صدور صدد در اس	مي انق	ب كه اكنون هم
را جهان همة و بزرگتر جانيان و ستمكاران و فراتر و دورتر مرزهاي بايد هم عزاداريها پس ميباشد

بشوراند/ جنايتكاران همة عليه را مسلمانها و دهد قرار هدف
داشت/ خواهد آشكار و بيّن تفاوت هم با داشت وجود انق	ب از پيش آنچه با عزاداري اين

مـا تـبليغي و عـلمي و فرهنگي ابعاد همة در بايد حسين عزاداري و انق	ب بين هماهنگي اين
بـر را انـق	ب نـياز و نـيست كـافي انـق	ب عـصر براي گذشته دوران درسهاي باشد, داشته وجود
مقدس روش همان به و شود عوض تبليغات و بحثها و درسها شكل هم و محتوا هم بايد نميآورد
و اس	م همان و راستين محمدي اس	م همان حيات تجديد اس	مي انق	ب كه برگردد اس	م صدر

است/ زينبي و حسيني تشيّع
ميشود/ كتفا ا sفع قدر همين به و است زياد باب اين در سخن

عزاداري در بدعت و قمهزني
ديگر و حسين براي عزاداري جمله از تشيّع مظاهر همة ايران در صفويه دوران از كه ميدانيم ما
است/ برنيامده آنها كنترل صدد در هم كسي و يافته توسعه مرز و حّد بدون و فزاينده طور به شهيدان
مراسم در قفلزني و قمهزني شده, پيدا كجا در و كي از نيست معلوم دقيقا كه مراسم آن از يكي
حتي و نكرده امر كار اين به فتوا صاحبان و علما از يك هيچ مسلما cdefgاست/ حسين امام عزاداري
موازين از بياط	ع و جاهل افراد و مردم عوام طرف از صرفا كار اين و بودهاند ناراضي آن از اكثرا
مذهبي و علمي محافل در هم همواره و است يافته رواج و شده شروع داشها سوي از وبيشتر ديني
علماي كه نداريم سراغ را زماني هيچ ما و است بوده گفتگو آن جواز عدم و جواز در و بحث مورد
در عـلما روش بلكه نمايد/ ترغيب آن به را مردم كسي يا و باشند داشته نظر اتفاق آن جواز بر دين



اس�مي انق�ب و خميني امام ٣١٠

است/ بوده گون گونا پديده اين قبال
بشود چه هر حسين امام دربارة مسؤولميگفتند: غير و سطحي ولي عقيده خوش افراد از برخي
چنين خود عمر در من كند/ محدود cdefgرا حسين امام عزاداري مراسم ندارد حق كسي و است خوب
بودند خود احساسات و عواطف تسليم صرفا مردم عوام مانند ايننظر, در آنان اما ديدهام, را عالماني

نميكردند/ ارائه دليلي هيچ و
از تـرس يـا زدگـي عـوام بـاب از يا حال ميكردند كتفا ا آن برابر در سكوت به تنها ديگر, عدة
چـيزي حسـين, امـام عـزاداران صـفوف در اخـت	ف و فـتنه ايجاد از جلوگيري و مردم احساسات
رضـايت عـدم اظـهار خـفا در و خـصوصي مجالس در كه علما از دسته اين سكوت اما نميگفتند
و عـوام جلبنظر براي صرفا آنان سكوت واقعا گر ا البته نيست آنها رضايت بر دليل ابدا ميكردند
باشد, مصلحتانديشي و ديگر م	حظات روي از گر ا ولي است بزرگي خطاي مسلما باشد, مرديها
مخالف عده يك حقي حرف هر زيرا نيستم قاطع سخن اين در من و نشود شمرده تقصير شايد طبعا
ترس با4خره و باشد داشته را عكسالعملها و واكنشها اين تحمل شجاعت بايد پيشوا و عالم و دارد

نميشود/ شمرده شرعي موجه عذر جا همه در و هميشه فتنه و اخت	ف از
به ربطي است عشق كار كار, <اين بود: گفته ششهاني مرحوم اصفهان معروف عالم مانند برخي
ديـن وهـن بـاعث و باشد نداشته جاني ضرر كه صورتي <در ميگفتند: ديگر برخي اما ندارد> دين
دين عالم وقتي اما است پزشك با جاني ضرر تشخيص طبعا گروه, اين قول به بنا است>/ جايز نباشد
چـطور بيچاره پزشك ميگويد دوپهلو سخن يا ميكند سكوت مردم ترس از روحاني سيطرة آن با
در اينكه كما نميدهند گوش پزشك حرف به قمهزنها اصو� كند/ منفي اظهارنظر صريحا ميتواند
دسـتهجات و بـروجردي آيـةا� داسـتان نـميدادنـد/ گوش هم دين عالمان حرف به گذشته ادوار
فرمود, رضايت عدم اظهار قم jشبيهl مراسم از بزرگ, مرجع آن وقتي كه است معروف قم عزاداري

تقليدكنيد!! ما از شما عاشورا روز در ميكنيم, تقليد شما از ما سال, دورة در دادند پيغام آنان
دين علماي بخصوص و مردم عق	ي با تشيّع و اس	م براي عمل اين داشتن وهن تشخيص اما
رسانههاي راه از اط	عات پخش سرعت و ملتها و كشورها بين روابط همه اين با ما عصر در كه است
از بسياري كه ديگر ملل تنها نه و نباشد آن در ترديدي ظاهرا مطبوعاتي و بصري و سمعي گروهي
اين حال ميدانند, عق	ني كارهاي از خارج و جاه	نه راعملي آن هم خودمان خواندة درس اقشار

ندارد/ كمي دست آن از نباشد مهمتر جاني ضرر از گر ا ضرر
و ديـن بـراي فايدهاي چه كار اين سادهلوحند, و احساساتي مردمي گروه اين ميگويند عاق	ن
فـرق بـر بـايد كه شمشيرهايي ميگويند بلي ميدهد/ انجام عملي چنين عاقل كدام و دارد/ اجتماع

ميآيد/ فرود شما خود سر به اكنون آيد فرود وطن و دين دشمنان
امـين محسن سيد مرحوم سوريه متتبع ع	ّمة و جليلالقدر عالم داستان است بجا زمينه اين در
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مذهب مرزدار بنياميّه پايتخت شام در و شيعه علماي اعاظم از كه وي بياوريم بخاطر را عاملي جبل
رّد بر برخي كه آورد وجود به عراق در شديدي عكسالعمل فتوا اين داد, قمهزني حرمت به فتوا بود
او صريحا بود گرفته تصميم نجف تقليد مراجع از يكي حتي و كردند اهانت او به و نوشتند كتاب او
معاصر مرجع آن به عليه رضوانا� اصفهاني ابوالحسن سيد العظمي آيةا� مرحوم اما كند/ محكوم را
نجف به بيايد بگذاريد است دين غمخار و مجتهد ما مانند است عالمي محسن سيد كه داد پيغام خود
نجف به محسن سيد مرحوم تا كشيدند انتظار حال هر به است؟ كرده صادر فتوايي چنين چرا ببينيم
شدند/ جويا را محسن سيد نظر نقطه آنگاه و آورد عمل به او از شاياني استقبال اصفهاني آيةا� آمد/
هم نصاري و يهود از جماعتي و سنّتاند, اهل اهالي اكثر كميهستند عّدة شام در شيعيان فرمود: وي
در كار اين ميشدند مشغول قمهزني به بازار و كوچه در شيعيان كه هنگامي ميكنند زندگي آنجا در
و جاه	نه عمل اين جلو كه دانستم خود وظيفة من بود, شيعه وهن باعث نيز و مسخره ديگران نظر

دادند/ محسن سيد به را حق نجف علماي همة توضيحات اين با بگيرم/ را وهنآور
از يكي من كه كرد تأسيس مخصوصي مدارس شيعيان فرهنگي و فكري رشد براي مرحوم, آن
و ميرفت حج به سال هر غالبا كه نجفآبادي هاشم سيد حاج آيةا� مرحوم قول به بنا ديدهام/ را آنها
در و بمانم شام در را محّرم اول دهة كه بودم مقيد من ميفرمود: ميكرد مراجعت عراق و شام راه از
نـظم از زيـرا شـوم حـاضر مـيكرد بـرگزار مدرسه در امين محسن سيد مرحوم كه عزاداري مجلس
لذت نميكرد, اضافه مقتل خ	ف بر كلمهاي و ميخواند روضهخوان كه صحيح ومصيبتهاي مجلس
خـ	ف و بـيمنطق عزاداريهاي و روضهخوانيها از بسياري با هم نجفآبادي مرحوم خود ميبردم,
س	متي براي زد فرياد معمول بنابر آمد كسي من نماز از پس ميفرمود حتي بود, مخالف سخت واقع

نيايد/ اينجا به ديگر گفتم و كردم منع را او من صلواتبفرستيد آقا
از كه نوشته مفيدي كتابهاي موضوعات ساير در و معصومين حضرات مصائب براي امين مرحوم
كـتاب ايـن با او است الشيعه اعيان نامي كتاب آنها رأس در و است خود موضوع در كتابها بهترين

است/ داده آبرو شيعه مذهب به عظيم

انق�ب معظم رهبر فتواي به نظري
اهميت به بهتر ميتوانيم شديم مطلع آن شبيه عزاداريهاي و قمهزني سابقة از حدودي تا كه حال
حـقيقتا بـبريم/ پـي خامنهاي آيةا� حضرت اس	مي انق	ب معظم رهبر شجاعانة و تاريخي فتواي
اخير سالهاي در كه خصوص به ميبردند رنج كارها اين از شيعه مصلحان و خيرخواهان و روحانيان
در آنها گسترش براي زيادي كوششهاي و مردم بين در اعمال اين رواج براي است كار در دستي گويا
كه قم و مقدسمشهد شهر دو در جمله از ميآيد/ عمل به بزرگ دستههاي انداختن راه با شهرها همة
شـهر دو ايـن در بـخصوص كـه بود اين بر سعي است, غوغا عزاداري جمعيتهاي از محرم, ايام در
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ديگـر شـهرهاي براي تا گيرد انجام كار اين بزرگ, مراجع محضر و علميه حوزة جوار در و مذهبي
تشـيّع و اسـ	م بـراي آن منافع و مزايا و حكم اين اهميت در چه هر من حا4 باشد/ سند و حّجت
امـتي فـي البدع ظهرت <اذا است نبوي شريف حديث واضح مصداق حكم, اين گفتهام, كم بگويم

/٥٤ ص ,١ ج كافي, اصول -١٣٢ ص مأخذ, همان -٢

ديـن عـالم بر كند بروز من امت در بدعتها هرگاه ا�>١ لعنة فعليه يفعل لم فمن علمه العالم فليظهر
اوباد/ بر خدا لعنت وگرنه jبگيرد را بدعتها آن جلو lو كند اظهار را خود دانش كه است

اعـمال يـا سـخنان و تـندرويها و انحرافات و بدعتها از جلوگيري علما وظايف از يكي اصو�
ينفون عدو� خلٍف كل في أهلالبيت فينا فٕان ///> است: cdefgآمده صادق امام حديث در است غلّوآميز
هـر در پيغمبر خاندان ما بين در همانا الجاهلين٢>: تأويل و المبطلين انتحال و الغالين تحريف عنه
جاه	ن تأويل و باطل هواخواهان بدعتهاي و غاليان تحريف كه ميانهرويهستند و عادل افراد نسلي

ميزدايند/ دين از را
بيانات رابه خوانندگان نظر و نميگويم سخن اين از بيش معظّم رهبر تاريخي حكم دربارة من
از پـارهاي و اردبـيل جـمعة امام به ايشان نامة به و بويراحمد و كهكيلويه روحانيان جمع در ايشان

ميكنم/ جلب آمده, مشكوة از شماره همين پايان در كه ديگر, اع	ميههاي



٢٤

اس�مي تمدن فرهنگو از پاسداري

و است روز بحث موضوع غرب, فرهنگي شبيخون يا فرهنگي تهاجم از سخن حاضر, حال در
حـضرت انـق	ب معظم رهبر مكرر تذكرات آنها رأس در كه شده گفته فراواني سخنان آن به راجع
بـا فـرهنگي> تـهاجم و <فـرهنگ نـام بـه پـرحـجمي كـتاب در اخـيرا و دارد قـرار خامنهاي آيةا�
يـاري بـه كه است بحث خور در هم باز مهم, بسيار مسألة اين است/ گردآمده جالب موضوعبندي

ميپردازيم/ بدان ديگري مقالة در ما خداوند
اس	مي تمدن و فرهنگ از حراست و حفظ آن و است مطرح ديگري بحث بحث, اين كنار در
و گـرديد بـرگزار تـهران در اسـ	مي> تمدن و <فرهنگ نام به كنفرانسي گذشته ماههاي در كه است
و كـرده شـركت آن در ايران, كشور از و جهان اقطار از مسلمان غير تن چند و مسلمان دانشمندان
و بحثها همان كرد/ بيان را خود نظر نيز جانب اين و كردند بحث مختلف ابعاد در مسأله اين پيرامون

دهيم/ قرار بحث مورد جا اين در را خطير و مهم امر اين كه گرديد انگيزه حقيقت در نقطهنظرها

دو آن فرق و تمدن و فرهنگ
در كه بحثها همة حاصل بود/ دو آن ميان فرق و تمدن و فرهنگ تعريف به راجع بحثها از يكي
رسوم و آداب جنبة به بيشتر كهفرهنگ, بود آن گرديد مطرح كنفرانس در حاضران از تن چند سخنان
ما انحطاط يا رقاء و ابنيه و آثار و زندگي نحوة به تمدنبيشتر و دارد, نظر عادات و انديشهها و افكار

است/ مرتبط
ميشود, تعبير آنها از الحضارة> و <الثقافة عربي در واژه دو اين كه كرد اعتراف بايد حال عين در

دارند/ ناگسستني همبستگي و پيوند يكديگر با و است ما انحطاط و رقاء كلي نمودار
و بـررسي و بـحث مـورد را اس	مي و بشري حيات از بُعد اين اس	م, در كه كسي اولين شايد

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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مـحققانة مقدمة در مسلمان, جامعهشناس j٧٣٤-٧٧٩هجريl خلدون ابن است داده قرار پژوهش
در بـيشتر هـمه از و اسـ	م تـاريخ كـتابهاي 4ب	ي در چند هر باشد <العبر> عمومي تاريخ بر خود
بـه آن از نمونههايي ,٤٦ متوفاي مسعودي الحسين بن علي چهارم, قرن معروف مورخ نوشتههاي
٣٧٧ه سـال در كـه نديم ابن فهرست بيهمتاي اس	مي, فرهنگ و علوم بُعد در و ميخورد, چشم

دارد/ تقدم حق گرديده تأليف
و مـيكنيم كتفا ا اندازه همين به اس	مي آثار در آن سابقة و تمدن و فرهنگ تعريف مورد در ما
از جـلوگيري و اسـ	مي تـمدن و فـرهنگ حـراست راهـهاي يـعني اصلي هدف به رسيدن جهت
و فـرهنگ <كـنفرانس در شده مطرح بحثهاي ساير به گذرا نظري ميكند تهديد را آن كه خطرهايي
دانشـمندان داوري مـعرض بـه كدام هر به راجع را خود نقطهنظرهاي و مياندازيم/ اس	مي> تمدن
چهار در ميتوان را بحثها آن مختلف ابعاد ميآوريم/ را خود سخنراني خ	صة پايان در و ميگذاريم

كرد: خ	صه امر
اس�مي زمينههاي و اس�مي تمدن و فرهنگ رشد و پيشرفت از مبسوط گزارش ـ اول
سـازمان كل مدير تويجري عثمان عبدالعزيز دكتر آقاي جمله از دانشمندان, از تن چند توسط آن:
بـه وابسته سازمانهاي از يكي سازمان اين بود/ مغرب كشور پايتخت jرباطl شهر در واقع اسيسكو

است/ سازمان آن فرهنگي بخش عهدهدار و اس	مي> كنفرانس <سازمان
در را مسـلمانها عـلمي پيشرفتهاي جمله از اس	مي تمدن و فرهنگ ابعاد محققان, ديگر و وي
انـتشارات و كتابها بخش اين در اسيسكو, دادند/ قرار بحث مورد بتفصيل رياضيات, و نجوم طب,

ميرسد/ مجله و كتاب دهها به آنها تعداد كه دارد اروپايي زبانهاي و عربي زبان به فراوان
باقي رسالة و كتاب صدها و دارد جا كنند كار مسلمانها قدر هر اس	مي, فرهنگ از بُعد اين در
زبان به جمله از ديگر زبانهاي و عربي زبان به رفته, دست از اس	مي علمي اثر هزاران ميان از مانده

است/ محققان تحقيق و نشر و طبع انتظار در فارسي,
و نـيست كـافي امـا بود, مباهات ماية و ارزنده بسيار چند هر كنفرانس بحثهاي اين حال, هر به
بخشي كه اين كما دارد/ را مستمري و متعدد كنفرانسهاي حتي و ديگر بحثهاي ظرفيت و گنجايش
از بُـعد هـمين متوجه گفت, خواهيم كه شرحي به اس	مي تمدن و فرهنگ آفات و خطرات از مهم

است/ اس	مي تمدن و فرهنگ
بـه راجـع سـخناني اسـ	مي تـمدن و فـرهنگ گسترش و رشد از بحث هنگام راستا همين در
در اسـ	م سـهم بـودند مـعتقد بـاحثان, از برخي گرديد/ ايراد آن, اس	مي غير و اس	مي زمينههاي
اس	مي آثار و سنت و كتاب و اس	م تأكيد و اصرار در وبينظير, فرهنِگگسترده اين رشد و پيدايش
امـا دارد, انـحصار تـفكر, بـه تـرغيب در و عـلما تـعظيم و تـعلم و تـعليم و عـلم كسب بـر ديگر
و فرهنگ از جمله از ديگر, ملتهاي سوي از jشرعي علوم از غير lالبته اس	مي علوم استخوانبندي



٣١٥ اس�مي تمدن و فرهنگ از پاسداري
تكامل و ترقي خط در اس	م, سوي از آمده فراهم آمادة بستر در ولي شده گرفته باستان ايران تمدن
سطح و ميشود مبالغه گاهي, مورد, اين در است/ گرديده بارور اس	م دانشمندان سوي از و افتاده
علمي مايههاي فاقد را اس	م تا ميگيرد قرار مستمسك جاهلي عرب منحط فرهنگ و معرفت پايين

دهند/ جلوه غني لحاظ, اين از را اس	م از قبل ايران جمله از اس	مي ملتهاي ديگر و
و مـنصفانه بحثهاي و بيشتر كنجكاوي خور در اس	مي تمدن و فرهنگ از بُعد اين من, نظر به
از مقتبس و متخذ اس	م, در علوم از اندازه چه شود معلوم تا است تفريط و افراط از دور و بيطرفانه

است/ داشته ريشه اس	مي متون در و اس	م خود در اندازه چه و است ديگر ملل
و هند و ايران از كمي و يونان از بيشتر نجوم, و هيئت و طب و فلسفه و منطق كه نيست شكّي
الهي, فلسفة مباحث در بخصوص سنّت و كتاب نصوص از استمداد با اس	م, در و شده گرفته روم
از يكي در شهيدمطهري, كرد/ انكار نبايد فلسفي رشدبحثهاي در را اس	م سهم است/ يافته گسترش
كرده بيان را اس	م در شده مطرح بحثهاي عناوين نيز و يونان از فلسفيمتخذ مسائل رئوس خود آثار
تعيين دقيقا را اس	م سهم جا اين در لحاظ, اين از اس	مي علوم ارزيابي در نميخواهم من و است,
آثار و يوناني آثار ميان مقايسه همراِه دقت با اس	مي علوم از يك هر تاريخ در بايد بحثها اين كنم,

گردد/ بررسي علوم, اين قلمرو در مسلمانها اوليه
نهضت فكري, جنبش در قرآن, <تأثير عنوان تحت كردم تقديم كنفرانس به مقالهاي جانب, اين

عـAمه حـضرت كه دادند خبر جانب, اين سخنراني براي شده تعيين وقت در كه بود آن توفيق عدم علت مـن١- از و هسـتند, سخنراني ايراد به مايل و يافته حضور جلسه در اسAمي پركار محقق و متتبع دانشمند بودعسكري, وقتي گر ا كنند سخنراني جمع خاطر با ايشان گفتم من گذارم, وا ايشان به را خود وقت از بخشي كه شد وخواسته كرد تشكر من از و آغاز خود سخنان به عسكري آقاي ميكنم/ صرفنظر آن از وا	 ميگويم را خود بحث خAصة رامن سني و شيعه اختAف اصلي نقاط وي زيرا شد, چنين اتفاقا ميكنند استفاده شما سخنان از حاضران همة گفتم اسAميمن كشورهاي ساير استادان و محققان بزرگترين از آنان, از تن چهل از بيش كه دانشمندان از جمع آن حضور بهدر و برد با	 دست با را قرآن دارند, اتفاق سّنت و كتاب سندّيت و حجّيت در همه مسلمانها گفت: و مطرحكرد خصوصبودند, اين در شيعه به آنچه و ندارد وجود مسلمين بين در قرآن اين بجز قرآني كه بدانيد گفت: و داد نشان است/حاضران محض كذب ميزنند ميگذاريماتهام كنار را آن بحث حاضر حال در و ميدانيم گذشته به مربوط را خAفت مسألة داشت: اظهار صريحا ووي ميكنند اتخاذ صحابه طريق از را آن مسلمين جمهور كه پيغمبر, سّنت مسألة ميماند نميكنيم, رامطرح آن rاص شاهدو را خدا وا	 فبها, پذيرفتند ما از حرفرا اين ديگران گر ا حال ثقلين, حديث استناد به اهلالبيت, طريق از برادرانشيعه با دشمني باعث هم نقطه اين گفت: و كرد باز را خود دستهاي و ميكشم آغوش در را همه من كه نميشود/ميگيرم داشتند,مسلمان بيت اهل مذهب از حمايت در وي از حاضران كه خاطرهاي با عسكري, مه ّAع صريح و مخلصانه مـحققكلمات اين به را خود كه وقت اين از هم من گرفت/ قرار حاضران تقدير و توجه مورد و بود مؤثر و سودمند شدم/بسيار خوشوقت بسيار كردم, گذار وا مخلص و پرتAش

كه را خود كوتاه فرصت و نشدم١ كنفرانس در آن ايراد به موفق چند هر بشر> تكامل و تمدن علمي,
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به حاضر عصر در اس	مي تمدن و فرهنگ آفاتتهديدكنندة و خطرها بيان در شد, داده من به بعدا
بهار در مشكوة مجلة ٤٢ شمارة در مقاله آن ولي نمودم, صرف گفت خواهم مقال پايان در كه شرحي

رسيد/ چاپ به j١٣٧٣l جاري سال
از بيش اس	مي, تمدن و علوم پيشرفت در اس	م سهم كه دادهام توضيح جانب اين مقاله, آن در
آن تبع به و قرآن كه گفتهام و است, آن بر ع	وه چيزي و علما تعظيم و تفكّر و علم كسب به ترغيب
خاصي منطق خود اس	م و داده دست به ابعادمختلف, در را آفرينش رازهاي و علوم سررشتة سنت,
تمايل محض, فلسفي روش از بيش علمي روش به كه دارد فلسفي مباني و طبيعت رازهاي كشف در
كشف همان كه را, علوم صحيح راه خود, علمي نهضت آغاز در تعاليم, آن شعاع در مسلمانها و دارد
تفكر اساس بر كه را درست راِه آن ما�4 ولي كردند/ آنپيشروي در و كرده پيدا است آفرينش رازهاي
عـقلي اسـتد4ل و صرف فلسفة سمت به و كرده رها بود, مبتني دو, هر حسي, تجربة و خلقت در
خود, اين و كرد/ غلبه اس	مي فرهنگ بر حسي, تجربة از عاري فلسفة نتيجتا و آوردند روي خالص
زمينه اين در متأسفانه بود/ اس	م فلسفي و علمي تعلم و تعليم رسم و راه از مسلمانها انحراف اولين
اشـاره آن بـه خـود مقالة در من كه ارزنده است بحثي خود اين نشد/ نظري اظهار كنفرانس در ابدا
بوده, كه چنان علوم ُرشد در اس	م سهم تا شود دنبال مسلمان دانشپژوهان سوي از بايد و كردهام

شود/ بازگو بشري تكامل و تمدن بر اس	م حقوق از بزرگ حقي و گردد ارزيابي منصفانه
به و مستشرقان و بيگانگان جانب از اس	مي تمّدن و فرهنگ ريشههاي ارزيابي در حال, هر به
كما ميدهد/ و داده رخ غرضورزيهايي احيانا و تفريطها و افراط خودي, محققاِن سوي از آنها تبع
سـوي از مسـلمان, مـلتهاي مـيان عالي فرهنگ اين تقسيم در و حق, تعيين و سهمبندي در كه اين
درگـرفته دعوا و درگيري غرب, ارمغان مليگرايِي جاذبة شعاع در مسلمانها خود غربزدة محققان
نـبرد و علمي جنگ به هم با اس	مي, تمدن و فرهنگ از ايشان از يك هر ا4رث سهم سِر و است
از غالبا و سهمبيشتريميطلبند كدام هر ميّت, از بازمانده ميراث همچون پرداختهاند/ قلمي و فكري
و بـيانـصافي نهايت اين ميكنند, غفلت است گسترده تمّدن اين اصلي عامل كه اس	م, خود سهم
آن از ابدا من, كوتاه كلمات همان بجز آنكنفرانس طي متأسفانه, است/ اس	م حق در جفا و حقكشي

نشد/ بحث گفت خواهم كه شرحي به بزرگ, خطر
و مسلمان مخلِص محققاِن سوي از گر ا كنفرانسها قبيل اين تشكيل كه ميدهد نشان خود اين و
حقير, اين نظر به دارد/ ضرر باشد مفيد كه آن از بيش شايد نگردد, برگزار غربزدگي, از مانده مصون
مسلمان عالماِن از اندكي جز كه است فرهنگي> <تهاجم مبهم و پنهاني ابعاد از يكي خود امر, همين
تهاجم آن بر خود, سكوت با و ميشوند غافلگير حقيقت, اين به توجه بدون و ندارند توجه بدان

ميگذارند/ صحه سوء, نيت بدون و 4يشعر حيث من و ناخواسته
از بخش اين ميرسد نظر به اس�مي: تمدن و فرهنگ معنوي و اخ�قي بُعد بيان ـ دوم
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سابق اوقاف وزير خياط دكتر آقاي جمله از مسلمان محققان و استادان از تن چند سوي از كه بحثها

بود/ كنفرانس ابعاد مثبتترين گرديده عنوان كشور, آن كنوني برازندة شخصيت و اردن كشور
با اس	مي وفرهنگ تمدن و علمي نهضت ميان بارز تفاوت كه تأكيدداشتند نكته اين بر محققان,
نـهفته مهم امر همين در فرنگي, تمدن و اروپا علمي بانهضت بخصوص و اس	م از قبل تمدنهاي
تـمدن بـخصوص است/ نكرده رشد و نشده پيريزي اخ	ق, و تقوا اساس بر تمدنها آن كه است
مانع بحق كه دينيمسيحيت تعاليم و مذهب از <رنسانس> دوران در و خود پيدايِش آغاز در اروپايي
مـيدهد/ و داده ادامـه خـود پـيشرفت به كليسا, از نفرت جاذبة در و گرفت فاصله بود علمي رشد
و نبخشيد سودي بايد كه چنان كرد, مسلح روز علوم س	ح به را خود كه هم كليسا بعدي كوششهاي
در و مـيرود پـيش ديـني ارزشـهاي ضـد خط در تركتازي با همچنان اروپا تمدن و علم كاروان

است/ گذاشته بجاي خود از را سوء اثر همين هم اس	م بزرگ امت جمله از ملتها ساير جهتگيري
عمدًة كه گفت خواهم و گفتم كه طور همان اس	مي, تمدن و علمي نهضت كه است حالي در اين
خـود پيشرفت به اس	مي تقواي و اخ	قي تعاليم همراه هم كيفيت همان به گرفته, نشأت اس	م از

است/ داده ادامه
ابـنرشد, سـينا, ابـن ابـوريحان, فـارابـي, قـبيل از مسـلمان متفكران و اس	م ف	سفة بزرگترين
آن عـالي تعاليم و اس	م به مردمان پايبندترين و متعبدترين از ديگران, و طوسي خواجهنصيرالدين
دوران در اس	مي تمدن و فرهنگ قاموس در بيتقوا و بيعقيده و ملحد عالمان بندرت, و بودهاند
اسـ	م, بـه مـتعهد دانشـمندان قـبال در و مــيخورند, چشــم بــه اوجگــيرياش, و شكــوفايي

هستند/ انگشتشمار
و ادب از متأثر بودهاند كه زباني هر با و ملت هر از مسلمان ادباي و شعرا بزرگترين كه طور همان
آثار نوراني نصوص و متون آن از اقتباس با و حديث و فقه و سنّت و كتاب جاذبة در و اس	مي عرفان
سـعي مسلمان ملتهاي غربزدگان از برخي اخير سالهاي در چند هر آوردهاند, فراهم را خود ادبي
رنگ آنان به و كنند جدا خود اس	مي اصِل از و اصلي خاندان از را ادب و علم بزرگان اين ميكنند
خـطر خـود اين و است/ نكرده خطور بزرگان, آن از بسياري مخيلة در حتي كه چيزي بدهند, ملي
<تـاريكي در درستتـر تـعبير بـه يا و شعاع در را اس	مي ادب و تمدن و فرهنگ كه است ديگري

ميكند/ تهديد مليگرايي>,
هـمه آن بـا را حـافظ و سـعدي و مـولوي مانند عرفايي و شعرا كه است انصاف از دور حقيقتا
و قرآن از آنان ذهن حضور و اس	مي علوم آنان احاطة با و سنّت و كتاب از متخذ اس	مي معلومات
اشعار محتواي در و تعابير و الفاظ در اس	مي اصلي نص دو آن از فراوان اقتباس همه آن با و حديث
را اس	م سهم 4غير, و بدانيم ايران مفاخر از را بزرگان آن فقط و بدانيم اس	مي نه و ايراني تنها َوخود ا <َوَجـَحُدوِبهى خـداست: قـول واضـح مـصداق قضاوت, قبيل اين انگاريم/ ناديده آنان پرورش در
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١٤ نمل. -١

اَنُفُسُهم١>/ ا استَيَقنَتهى
است, اس	م با عناد نوع يك خبرند با اس	مي متون و علوم از كه گروه آن سوي از داوري نوع اين
يك و مـركب جـهل ندارند, آشنايي اس	مي اصيل متون با و نميدانند عربي كه كساني سوي از اما
در بـخصوص اسـ	مي كشـورهاي در گـروه ايـن شمار متأسفانه, است/ اس	مي ادب براي فاجعه
و آفـريقايي كشـورهاي از بسـياري مـانند غربي, استعمار سابقة با كشورهايي و تركيه مثل كشوري
و انگليسي از اعم بيگانه زبانهاي و الفبا با و كرده رها را اس	مي و عربي خط كه كشورهايي آسيايي,
بسيار تعدادشان دارند, آشنايي و انس استعمارگر, كشورهاي زبانهاي ديگر و اسپانيايي و فرانسوي
از پـيش ايـران در دارنـد/ دست در هم را خود كشورهاي فرهنگ زمام آنان, گفت ميتوان و است
فـرهنگ پـيشقراو4ن قـلمزنان از قـماش ايـن بـود/ گونه همين به وضع تقريبا هم اس	مي انق	ب
بـا و افـتادهانـد اس	مي اصيل فرهنگ جان به و يافته تربيت استعمار دامن در كه هستند استعماري
و روحي سنخيت اس	مهستند, راستيِن مؤمنين و صدقپايبند روي از هنوز كه خود مسلمان ملتهاي

ميكنند/ طرد خود ميان از را آنان اس	مي ملتهاي زود يا دير و ندارند فكري
مسلمانان سوي از خود, دولتهاي با حاضر حال در اس	مي كشورهاي درگيريهاي عمدة بخش
كـه مـيكنند احساس انق	بي مسلمانان است/ فرهنگ نوع دو و فكر طرز دو همين سر بر انق	بي,
لحاظ از استعمارهستند, تأثير تحت آشكار يا پنهان طور به اقتصادي و سياسي لحاظ از كه طور همان
در بخصوص و اس	مي كشورهاي سراسر در فكر اين آناناند/ مستعمرة آشكارتر طور به فرهنگي
ايـن در و دريـافته را راز ايـن خود سفرهاي طي من و است, اس	مي حركتهاي اصلي انگيزة تركيه

دارم/ خاطراتي خصوص
غالبا كه دانشكده آن استادان با و بازديد استانبول ادبيات دانشكدة از تركيه به سفرها از يكي در
تركيه ادب گفت: تحسين>, <دكتر آقاي دانشكده, آن استادان از يكي گرفتم/ تماس فارسيميدانستند
است/ اروپا ادب تأثير تحت انق	ب, از پس و بود اس	م تأثير تحت jآتاترك lانق	ب انق	ب از قبل
sقـب كه استانبول دانشگاه سردِر حتي سقاخانهها, مدارس, مساجد, ديوار و در در اس	مي آثار
و عربي به اس	مي نوشتههاي و ديگر جاهاي در و العسكرية///> <ا4دارة است نوشته و بود سپاه مركز
با اسپانيا مردم كه طور همان بيگانهاند آنها با تركيه مردم اكثر متأسفانه كه است فراوان تركي و فارسي
از غربزده تن چند حرف به گر ا و بيگانهاند/ بكلي اس	مي دورة از باقيمانده عربي و اس	مي آثار
كـنوني نسـل ميكردند تبديل 4تين به را فارسي خط و ميدادند گوش ايران گذشتة فرهنگي رجال
ضداس	مي حركِت اين از را ايران خداوند كه داشت را تركيه مسلمان ملت سرنوشت همان هم ايران

نشـريه از كه كشورها اين به قبل سال ٢٤ در خود يكساله علمي سفر يادداشتهاي در خصوص, اين در من داشت٢/٢- نگه
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به مربوط كه گزارش اولين در جمله از گفتهام سخن تفصيل به شده چاپ مشهد اسAمي معارف و الهيات دوسـتاندانشكده از برخـي توصية به آينده در zانشاءا گزارشها اين كردهام/ بحث كشور آن در خط تغيير زبان از است شد/بركيه خواهد چاپ ١٤١تجديد نساء. -١

انـتشارات بـيشتر الجزايـر در و ميخورد بچشم استعمارزده كشورهاي غالب در وضعيت, اين
هـمين به هم <المجاهد> معروف روزنامة حتي بود, فرانسه زبان به شده, ياد تاريخ در كتابفروشيها
الجـزايـر در اقليتي اكنون هم و ميشد نوشته عربي به <المجاهد> كلمة تنها و ميگرديد منتشر زبان
كشور آن مسلمان انق	بيون دشمنان رأس در كه فرانسه فرهنگ و خط يعني <تفرنس> طرفدار هستند

دارند/ قرار
حـوزه تـعليمات بين جامع كه lرباط دانشگاه مسّن و باسابقه استادان از يكي مغرب, كشور در
دكتر كه فرزندش با ما نزد دارد آثاري تاريخي و ادبي رشتههاي در عمدتا و است دانشگاه و jقرويينl
خود حرف شد ناچار بفهميم, ما كه كند صحبت عربي به نميتوانست پسر ميكرد, صحبت بود طّب
خودشان زبان با را ما فرزندان اينطور كه را فرانسه كند لعنت خدا گفت: پدرش بگويد, فرانسه به را

كرد/ بيگانه
به گرديد برگزار ١٣٥٤ سال در گويا كه شيراز دانشگاه در <سيبويه> ساله دويست و هزار كنگرة در
خود سخنراني نتوانست بود خوانده درس خارج در كه سعودي عربستان از جواني استاد دارم خاطر
زبـان به لكنت, با و غلط عربي جملة چند اداي از پس و كند ايراد بود مادريش زبان كه عربي به را
و نـميدانـند درست فـارسي كه كساني نيستند كم نيز ايران در داد/ ادامه را خود سخنراني انگليسي

ميكنند/ بيگانه كلمات با را خود معنويات همواره
نيست؟ اس	مي تمدن فرهنگي بنيانكِن و عمده خطرهاي اينها آيا نيست؟ رنج اينها حقيقتا آيا
كسي گر ا و نميشود, مطرح آن, مشابه كنفرانسهاي نه و كنفرانس آن در نه متأسفانه ولي هست/ بلي
و رفـتهها اروپـا از عـظيم خـيل آن اسـتقبال مـورد قـطعا بزند دم مقوله اين از كند جرأت من مانند

كرد/ خواهم بحث مسأله اين در خود سخنراني شرح در من نميگيرد/ قرار اروپازدهها,
آن با و جدا خود فرهنگ از را مسلمانها كه طور همان غرب, فرهنگ به گرايش يعني خطر, اين
اصـلي لوِن رنگ و خميرمايه كه معنويات و اس	مي اخ	ق از را آنان هم طور همان ميكند, بيگانه
و فكـري 4ابـاليگري و فـرهنگي الحـاد نـوع يك بـه و كـرده دور است, اس	مي تمدن و فرهنگ
مسـلمان, كـردگان تـحصيل از قشـر ايـن در بـوضوح كه ميكشاند اخ	قي فساد به و شكاكيگري

ميشود/ اُ�ديده يَـجَعل لَـن <َو است: فرموده و كرده راصادر اعجازآميز حكم اين حقيقتا كه قرآن به آفرين اي
اقتصادي بُعد بلكه نيست سياسي برتري به منحصر سيطره و سبيل اين ١<Mَسِبي الُمؤِمنيَن عَلَي لِلكافِريَن
آيات و آيه اين صريح خ	ف مسلمانها, بر بيگانه فرهنگ سيطرة پس است/ شامل هم را فرهنگي و
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تحّجر بر حمل زيرا كرد عنوان را آن نميتوان حتي كنفرانسها قبيل اين در متأسفانه كه است آن مشابه
ميآورند/ شمار به تمدن منافي را آن و ميكنند عقبماندگي و

عـوامـل و علل به راجع اس�مي: تاريخ گذشتة در اس�مي تمدن و فرهنگ ضعف علل ـ سوم
كه گرديد ارائه كنفرانس آن در گوني گونا نظرات اس	مي, تمدن و فرهنگ انحطاط و ناتواني و ضعف

ميكنم: دستهبندي را آنها من
آمـدن كـار روي مـانند خـاص مـذهب در متعّصب س	طين سلسلههاي و حكومتها سيطرة ١ـ
٤٤٨ه تا ٣٢٠ سال از كه آلبويه س	طين شكوفاي و مترقي دوراِن از پس و سامانيان از پس س	جقه
گرم عقلي, علوم و انديشه و ادب بازار داشتند حكمراني بغداد, آن مركز بر و اس	م جهان شرق در
مـعتزلي و دانشـمند وزيـر داشـتند/ سيطره وزرا بر و ُحكّام بر شيعه و معتزله متفكران عمدتا و بود
وي هـمزمان مشهوِر معتزلي متكلم عالم و j٣٢٦-٣٨٥هl عباد بن صاحب مذهب, شيعه و مسلك
,j٤٣٦مl مرتضي سيد ,j٤١٣مl مفيد شيخ قبيل از شيعه عالماني و j٤١٥مl معتزلي عبدالجبار قاضي
مبناي بر اجتهاد فكر و عقلي گرايش با آنان, همرديفان و شاگردان و استادان و j٤٦٠مl طوسي شيخ
تفكر, طرز اين پناه در و داشتند دست به را فلسفه و ك	م و فقه علوم و تحقيق امر زمام اصول, قواعد
دوران با را آن بتوان تا دارد تحقيق و ارزيابي به نياز خود كه يافت رشد فكري و علمي آزادي نوع يك

كرد/ مقايسه دقيقا س	جقه
طرفدار j٤٨٥مl نظامالملك خواجه وزارت با بخصوص و مذهب سني سلجوقيان غلبة از پس
بُعدي يك فكر شهرها, ديگر و بغداد در نظاميهها تأسيس با و اشعري تفكر با شافعي مذهب ِجّدِي
به جلوگيري آن از پيش آزادي نوع آن از و يافت رواج ك	م و فقه قلمرو در اشعري و شافعي مذهب
چشم به تفريط قدري نظاميهها ارزيابي در باحثان از برخي سوي از كنفرانس در چند هر آمد/ عمل
در خود نوع در كه را منظم علمي مؤسسههاي آن محاسن بود حق گفتند را زيانها گر ا آنان ميخورد,
فـرهنگ بـه را سـعدي مانند شاعر و عارف و اديب و دانشمند هزاران و داشت تازگي اس	م تاريخ
به برخي هم هنوز و نگفتند اما بگو>, نيز هنرش بگفتي جمله آن <عيب ميگفتند كرد تقديم اس	مي
نـظاميهها سـ	جقه, كار آغاز تندرويهاي بجز كه حالي در نميگويند/ شيعه مذهب از حمايت اسم
مطلب حق تا است دقيق بررسي و ارزيابي شايان خود اين و است نداشته شيعه مذهب به صدمهاي

شود/ ادا
آنان, كتابخانههاي سوختن و ايشان كردن ومنزوي شيعه و معتزله علماي زدن كنار داستان باري,
در سـلجوقي بـيك طغرل دست به بغداد در آنچه بخصوص است, اس	م تاريخ سياه نقاط از يكي
از وي فرار باعث كه گرفت انجام طوسي شيخ كتابخانة جمله از شيعه كتابخانههاي به نسبت ٤٤٨ه/ق
حوزة گسترش يا پيدايش باعث فرار همين چند هر گرديد/ ديار آن از وي انزواي و نجف به بغداد

كرد/ پيدا مصداق ديگر بار خواهد> خدا گر ا خير سبب شود <عدو جملة و شد نجف سالة هزار
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و ري قبيل از شهرها ديگر و بغداد در شيعيان عليه سنيگري تعصبات بروز بود راستا همين در ٢ـ
حـملة برابـر در مسلمانان ضعف و سستي عوامل از يكي و داشت ادامه مغول حملة تا كه نيشابور
تـبديل سني قبال در شيعه از حمايت به را كنفرانس جّو كنفرانس, در حضار از برخي گرديد/ مغول
دارد فرهنگي استعمار حاضر حال در كه اين از غافل خواندند, را فريقين جنگهاي روضه و كردند
از را اس	م و رسيد اس	م داد به و گذارد كنار عجالًة را بحثها آن بايد و ميزند را فريق دو هر ريشة

داد/ نجات غرب فرهنگي تهاجم
بيقيدي به را مردم كه اس	مي محيط بر ٩ و ٨ و ٧ و ٦ قرن در درويشي روح و تصوف سيطرة ٣ـ
گاه ناخودآ و jقال و است قيل سر به سر رسمي lعلم درسي و رسمي علوم بيارزشي و زندگي در

ميكردند/ دعوت اس	م, جهان رويدادهاي از غفلت به را مردم
و اجتماعي بُعد در ولي ميشود ارزيابي مثبت اس	مي, عرفان و ادب بُعد در چند هر جريان, اين

دارد/ و داشته منفي آثار قطعا, سياسي
ميكند شكايت بودند فرانسويها دست آلت كه تصوف طُُرق دسِت از الجزاير انق	بيون از يكي
انحرافياش گونة به تفكر نوع اين بودند/ گرديده تبديل استعمار 4نههاي به jخانقاههاl زاويهها كه
مردان اس	مي, عرفان اصيل راه در عرفاني انديشة همين ولي است, خطرناك مسلمين و اس	م براي
مـخلص مـريد جـزايـري عبدالقـادر امير قبيل از است: كرده اس	م تقديم را استعماري ضد انق	بِي
فرانسـه استعمار با سالها و است/ شده دفن محييالدين پاي پايين در وي وصيت به كه محيالدين

كردند/ قفس در شيري مانند را او سرانجام تا كرد نرم پنجه و دست
همداني م	حسينقلي آخوند عرفاني مكتب در كه jه ١٣١٥ lم آبادي اسد سيدجمالالدين ماند و
وحدت و بيداري به را مسلمانها و كرد قيام انگليس, بخصوص بيگانه استعمار عليه و يافت تربيت

نمود/ دعوت
خود, طريقت شيخ از الهام رابا خود علمي زندگي كه عبده محمد شيخ وي يار و شاگرد مانند و
<جامع اص	ح و اس	مي علوم تعلم و تعليم درسِت روش و علمي حيات تجديد باعث و كرده آغاز

گرديد/ ا4زهر>
سيراب عرفان مكتب از كه خميني امام پانزدهم قرن مجدِد و حاضر عصر نابغة مانند با4خره و
و علمي حيات بلكه و سياسي حيات تجديد ماية و كرد قيام خارجي و داخلي طاغوتهاي عليه و شد

گرديد/ اس	م فرهنگي
جمع هم با را انق	ب و عرفان كه بودهاند, فراوان اس	م جهان كنار و گوشه در قبيل اين از كساني

باشد/ مستوفي بحث يك يا مقاله, يك موضوع ميتواند خود و كردهاند
بخش تنها بلكه دانست مسلمانها سستي و رخوت ماية نبايد كلي طور به را تصوف و عرفان پس,
خواهد و داشته شومي آثار چنين نيست اس	مي معارف و احكام به ملتزم كه آن, درويشي و قلندري
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فقه قلمرو در اخباريگري مانند ميشود, شمرده اس	مي عرفان از انحراف خط يك خود و داشت
اصيل گرايش آن ولي كرد خواهيم بحث آن از بعدا كه حديث و تفسير و عقيده قلمرو در َسلَفيگري
ابـعاد ايـن و است انديشه و اخ	ق و سياست در و ديني معارف در بيداري باعث عرفان, متعهد و
سستي و رخوت باعث گاه هيچ اصيل اس	مي فكر و ندارد انفكاك هم از راستين, اس	م در مختلف,
و انديشه نوع هر پس عليه> و4يُعليى يَعلو <ا4س	ُم نميگردد: مسلمين بر كفار غلبة و اس	مي جامعه
امـر اين است/ انحرافي خط و نيست اس	م از شود مسلمين بر كفار غلبة و تعالي موجب كه علمي

باشند/ خود كار مواظب بايد و ميكند سنگين اس	مي علوم گسترة در را اس	م علماي تكليف
آن از كنفرانس در ولي نيست انكار قابل اس	مي فرهنگ تضعيف در آن نقش كه مغول حملة ٤ـ
زيانهاي و صدمات از دقيقي ارزيابي مسلمان اط	ع با محققين از عدهاي دارد جا و شد صحبت كمتر
آن بـر هم ناخواستهاي فوايد احيانا گر ا و آورد عمل به اس	مي كشورهاي به مغول حملة فرهنگي

كنند/ بازگو هم را آن است شده بار حركت
در گـاهي و سـنت اهـل حـوزههاي در اسـ	مي مـختلف ادوار در فلسفه و منطق با ضديت ٥ـ
مـقاومت كـه كـردند عـرضه را نـمونههايي كـدام هـر سخنرانان خصوص اين در شيعه, حوزههاي
سخنرانيها اين در منفي و مثبت نقاط و ميگرديد شامل هم را عصري علوم قبال در سنتي مذهبيين

ميكنم/ اشاره آنها به بعدا من كه داشت وجود
فـرهنگ و lتمدن كنفرانس موضوع با چندان كه غرب: فلسفة گيري فرا به دعوت ـ چهارم
تـهاجم بـارز مـصداق خـود حـرفها آن از نـوعي گفت خواهم كه چنان و نداشت ارتباط jمي	اس

است/ اس	مي تمدن و فرهنگ با نبرد و فرهنگي
در من و ندارد بر در خطري اس	م براي بودند مدعي كه گرديد مطرح تن چند سوي از فكر اين

آمد/ خواهد و كردم اعتراض فكر طرز اين به عمدًة خودم سخنان
مـوضوع كـه حاضر: حال در اس�مي تمدن و فرهنگ متوجه خطرات و آفات ـ پنجم

ميكنم/ خ	صه امر چند در را آنها و ميپردازم آن شرح به و بود كنفرانس در جانب اين بحث
سـعودي عربستان نامحدود مالي پشتوانة با و وهابيّت توسط اينك كه َسلَفيگري فكر رواج ١ـ
انحرافها, و بدعتها از جلوگيري و اس	م ترويج نام به كشور, آن سوي از سال, هر در و ميشود, دنبال
چـنگال از رهـيدة تـازه مـيانة آسـياي كشـورهاي در جمله از اس	مي كشورهاي در د4ر ميلياردها
آمريكايي, و افريقايي و اروپايي كشورهاي اس	مِي اقليتهاي بين نيزدر و شرق, استعمار و كمونيست
بـه مـيكنند فعاليت راه همين در سعودي كشور در اس	مي مؤسسات كلية تقريبا و ميشود صرف
تأسيس ديني, احزاب و انجمنها و جمعيتها تشكيل مدارس, و مساجد ساختن قبيل از گون گونا طرق
در نفوذ و اس	مي تحقيق مراكز تأسيس آن, جز و عربي زبان و شريعت دانشكدههاي و دانشگاهها
تبليغ امر در غيرمستقيم و دخالتمستقيم با4خره و ممكن وسيلة هر به كشورها ساير اس	مي مراكز
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جهان/ مسلمانهاي تربيت و تعليم و

كـه را خـود اطـ	عات بخواهم من گر ا كه دارد فراگير و جانبه همه ت	ش راه اين در عربستان,
و مـيشود خـارج مقاله يك حد از بياورم قلم به است فراوان گزارشهاي و خبرها و سفرها حاصل

گيرد/ صورت كار اين بايد و ميطلبد را كتابي تأليف خود
سياسي/ و فرهنگي كرد: خ	صه بُعد دو در ميتوان را آن از ناشي َسلَفيگرِي و وهابيّت خطر

و صحابه يعني صالح> <َسلَف روش از پيروي بر ايشان ادعاي به فكر اين اساس فرهنگي, بُعد در
مذهب, مدعيهستند, آنان است/ بوده شايع ك	مي و فقهي مذاهب پيدايش از پيش كه است تابعين
مـذاهب, كـه مـيدانـيم ما خوارج/ يا و شيعه مذاهب و سني مذاهب از اعم است بدعت اس	م در
استنباط طرز از ناشي عمدتا خ	فت, سر بر اكرم رسول رحلت از پس سياسي اخت	ف از صرفنظر
تحقيق و اجتهاد خط در گر ا ديني هر است/ آنها حديثي يا و عقلي گرايشهاي و ك	م و فقه علماي
و ميشود پيدا اخت	فنظر دين آن علماي ميان منصوص, غير يا ضروري غير مسايل در قهرا بيفتد
عرصة در كه اين كما است/ طبيعي امري كه ميگردد بدل مذاهب يا و گرايشها به تدريجا اخت	فها اين

است/ چنين وضع بشري دانشهاي و علوم
اسـ	م نـظر از 4اقل و باشد انكار مورد طائفي, تعصبات و مذهبگرايي و فرقهگرايي گر ا حال
است, وهابيت حرف از غير ولي است حقي حرف مسلما و هست كه شود شمرده مردود و ناپسند
رشـد بـاعث خـود و نـيست چارهاي ضرور, غير و نظري مسايل در آراء تصادم و رأي اظهار امااز
و اجـتهاد راه گـر ا زيـرا است, بـوده عـلوم, سـاير و فلسفه و ك	م و فقه عرصة در اس	مي معارف
در و نميشود حاصل پيشرفتي علوم قلمرو در شود, سّد آزاد انديشة و بحث راه نتيجتا و اظهارنظر
پديد ديگر, نامهاي به يا تفسير و ك	م و فقه نام به علمي sاص ميبود منوال اين بر وضع گر ا گذشته
افـتخارات ايـن از مسلمين, و اس	م و نميافتاد راه به اس	مي فرهنگ و انديشه كاروان و نميآمد,

ميگرديدند/ محروم
بدست پيشرفتهاي و ميگيرد را اس	مي علوم پيشرفت جلو حقيقت در مذاهب, نفي با وهابيّت,

ميدهد/ جلوه بيارزش, و ناصواب و ناچيز هم را آمده
اسـ	م عـلمي سرمايههاي و ذخاير كلية بر كشيدن بط	ن خط مسلك, اين فرهنگي خطر پس,
ابعاد هنوز كه است, مسلمين و اس	م براي فاجعه يك و خسارت و خطر بزرگترين خود اين و است/

است/ نگرديده ارزيابي و نشده شناخته آن
اس	مي مذاهب ساير يا شيعه مذهب براي كه خطري و را آن مذهبي بُعد صرفا وهابيّت, مخالفاِن
ارزيابي هنوز و است زيانبارتر بمراتب آن فرهنگي خطر كه حالي در دادهاند قرار بحث مورد دارد,

است/ نگرديده
ك	م, فقه, كتابهاي بايد آنان, قبول مورد حديث كتابهاي بجز مسلك, اين هواخواهان ديدگاه از
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و ك	م و فقه در سطحينگري و تحّجر خطر خطر, اين بر فرع برد/ ميان رااز تفسير و عرفان و فلسفه
خـدا تـجسيم سوي به را توحيدي فكر گاهي كه سنت و كتاب ظاهر پيروي نيز و است علوم ساير
اين به اعتراف از jه ٧٢٨ lم تيميه ابن مسلك اين مؤسس جمله از آنان علماي از برخي و ميكشاند
و عـبدالوهـاب مـحمدبن و تـيميه ابن كتابهاي در را آن نمونههاي ميتوان جابجا و ندارد باك امر

ديد/ ديگران
و صـحابه دادن نسـبت و صالح> <َسلَف از پيروي بر مبني مسلك اين ادعاي كه اين از بگذريم
<َسّقاف> نام به استنويسندهاي سؤال مورد دو هر فقهي, و عقيدتي مسايل در دقت عدم به را تابعين

است/ نوشته َسَلفيا> يكُن لَم تيميه <ابن نام به كتابي جمله از كتابهايي زمينه اين در اردن كشور در
مـيگويد: خـود آثـار از بـرخـي در دمشـق, شـريعت دانشكـدة استاد بوطي رمضان دكتر آقاي
هـر به است/ نداشته سابقه گذشته در و است بدعت يك نيز خود شمردن مذهب رايك َسلَفيگري
كلية در و سپرد نسيان دست به را اس	مي علمي آثار از بايدبسياري َسلَفيگري, مسلك رواج با حال,
تحقيقات همه آن و كرد, نظر تجديد سنت, و كتاب ظواهر به دقت فاقِد سطحي نظر با اس	مي آثار
انديشة و اجتهاد از كلي طور به و دارد/ وجود هم خطا آنها در چند هر داد فنا باد رابه اس	مي متفكران

َسلَفيگري/ و وهابيت فرهنگي خطر است اين نمود/ جلوگيري هم جديد
و شرق در كه اس	م بزرگان قبور و مشاهد و بقاعمتبركه و ابنيه شويم يادآور است 4زم جا اين در
وهابيّت, ديد از همه است, مذاهب همة از مسلمانان عقيدة براي محكمي پشتوانة اس	م جهان غرب

ميرود/ شمار به بزرگ زياني اين و كرد/ ويران را آنها بايد و است/ شرك آنها زيارت و بدعت
نهضت آغاز در وهابيها را مطلب اين هستند واجبالقتل و مشرك همه مسلمانان ديدگاه, اين از
تبليغات تيِز لبة اينك و ميكردند, عمل و ميداشتند اظهار مسلمانها همة به نسبت صراحت به خود

ميشود/ مسلمانها همة و اس	مي مذاهب همة شامل واقع در اما است, صوفيه و شيعه متوجه آنها
ع	وه كه مسلمينهستند ميان تفرقه عامل بزرگترين حاضر, حال در وهابيون امر, اين به توجه با
اس	م آشكار مصداق خود و استعمار جادهصافكن بهترين و دارد هم سياسي زيان فرهنگي, زيان بر

است/ آمريكايي
مـعني بـه اسـ	مي ديگـر نقاط از برخي و مغرب كشور در َسلَفيگري كه است توضيح به 4زم
هـمة مانند و نينجاميده ديگران تفسيق و تكفير به هرگز ولي دارد و داشته وجود حديث, از پيروي
قـبال در حديث اهل فكر همان حقيقت در آنان فكر هستند, قائل احترام اولياء قبور براي مسلمانها
ع	مه جمله آن از بودند مسلك اين پيرو اخير سالهاي در مسلمان متفكران از تن چند است/ معتزله
نيز من كرد/ اشتباه وهابيّت مسلك رابا آنان روِش نبايد ديگران و عبده محمد و شام محدث قاسمي
نيز روش آن چند هر حديث اهل روش نه بود <وهابيّت> مرادم است خطر يك َسلَفيگري گفتم گر ا
كـنفرانس در كـننده شركت محققان سوي از كه طور همان اس	مي, فكر از جلوگيري در گذشته در
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و قلمرو در آن مَثَل و نميبرد/ بين از را اس	مي تفكر ريشة كلي بطور اما است داشته نقشي شد اظهار

فقه/ قلمرو در رأي اهل برابر در است حديث اهل روش مانند عقيده
به سرسپردن و استعمار دسايس از مسلمانها نگهداشتن خواب وهابيّت خطر سياسي, بُعد در اما
از اطـاعت ميگويد كه است بنياميه دوران سياسي تفكر شبيه فكر, اين است/ آنها به وابسته حكام
بوضوح ما اينك نيست/ جايز و است خ	ف آنها برابر در اقدام و قيام و واجب باشد كه هر اولوا4مر
خود حكومت به آمريكا, دامن در اينك و آمدند كار روي انگليس دست به سعودي حكام ميبينيم
السـ	طين وعـاظ ميكنند/ تنفس استعمار فضاي در و دارند قرار استعمار چتر زير و ميدهند ادامه
و مسـلمانها بر كفار سيطرة از اما ميدانند شرك را اوليا و خدا رسول به تبرك و توسل آنان درباري
امر اين كه اين با نميزنند, دم ابدا مسلمانها فرهنگي و اقتصادي و سياسي مسايل كلية در آنان دخالت

١٤١ نساء. -١

/١<Mَسبي المؤِمِنيَن عَلَي لِلكافِريَن اُ� يَْجَعَل <َولَن خداست گفتار صريح خ	ف
عدوشان اعدي با صلح به را مسلمانها حتي و ميگيرند ناديده را اس	م جهان اصلي مسايل آنان

مـجلة ٤ و ٣ شـمارة در نـامه ايـن شـود, رجـوع سـعودي كـل مفتي بنباز به من نامة به خصوص اين در هـفتمين٢- فرهنگي ستاد سوي از گانه جدا نيز و اسAمي مذاهب تقريب جهاني مجمع نشرية عربي انتشار<رسالةالتقريب> گرديد, برگزار تقريب> جهاني <مجمع توسط وحدت, هفتة در جاري, سال در كه اسAمي, وحدت است/كنفرانس يافته

مـيكند, خـودشان مسـلك خاص جزئي مسائل رامتوجه مسلمانها ذهن و ميكنند٢ دعوت اسرائيل
افتادهاند/ بيدفاع مسلمانهاي جان به و كرده رها را بزرگ شيطان

در مـا اسـتادان از برخي كه چيزي همان درست غربگرايي, رواج يا غرب فرهنگي تهاجم ٢ـ
اقتباس و پيروي و غرب صنايع و علوم از ما گفتم كنفرانس در من ميكردند/ حمايت آن از كنفرانس
در غرب فلسفي افكار رواج ولي ميكنيم استقبال خود, استق	ل حفظ با آن از و نداريم باك آنها از
حاضر استادان از يكي من ميدانيم, خطر يك را اس	مي مباني از بياط	ع و گاه ناآ دانشجويان ميان
به ضرري غرب فلسفة <فراگيري بود: گفته خود سخنراني در و داشت طلبگي سابقة كه را جلسه در
عقيدتي مباني از اط	ع و حوزوي معلومات همه آن با شما گفتم داده قرار مخاطب نميزند> اس	م
بياط	ع جوانان فكر به بايد شما اما نميشويد, گمراه غرب افكار خواندن با كه است معلوم اس	م,
در و مـيشود آشنا غربي فلسفههاي با ذهنشان نميدانند, اس	مي مباني از چيزي هنوز كه باشيد ما
كـه مسلمان دانشجويان و جوان استادان بسيارند ميبرند, سر به ترديد و شك و تزلزل حالت يك
و ادب بـا آشـنايي ناحية از كه است شبهاتي از مملو ذهنشان اما ميكنند عمل اس	م به تعبدا صرفا
به هگل فلسفة sمث آموزش و افكار آن تعليم / است شده پيدا آنها براي غرب انساني علوم و فلسفه
نابخشودني, است گناهي شوند, گاه آ 4زم حد در اس	مي فلسفة و ك	م از كه اين از پيش دانشجويان
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ميدهند/ انجام دارند ما محققين و اساتيد از تن چند كه است كاري اين و
عقلي ضابطة هيچ اصالت عدم و ثبات عدم مسألة دارد ريشةماركسيستي كه فلسفي مباني از يكي
اصـول هـمة كـه اين به اعتقاد و است ديني و عقلي مباني و اصول قبال در تسليم عدم و شرعي و
است آورده پديد را شريعت> بسط و <قبض اصط	ح فقه, عرصة در اينك كه است تحّول دستخوش
را آن يا برد, آن همراه هم را اس	م و رفت پيش علم همگام صرفا بايد كه است آن فكر اين اساس
و <ُارتـودكس كنفرانس در متأسفانه باشد/ اصلي هدف ظاهرا دوم امر همين شايد كه كرد رها بكلي

نايستاد/ آنان جلو كسي و كردند دفاع فكر اين از شد تشكيل تهران در قبل هفته چند كه اس	م>
محدودة از كه دارد مفصل بحثهاي به نياز زيرا نميكنم صحبت اين از بيش خصوص اين در من
مـحوطة در اسـ	م بـه هجوم رأس در فكر, اين حاضر حال در ميگويم ولي است خارج ما بحث

انديشيد/ چارهاي آن براي بايد و است ايران دانشگاههاي
شيوع و ميزند امت وحدت به را ضربه بزرگترين كه مسلمانها بين در ملّيگرايي فكر رواج ٣ـ
ميراث اس	مي, ملتهاي كه اين آن و دارد دنبال به را فرهنگي خطر سياسي, خطر از صرفنظر امر اين
نـزاع هـم بـا آن تـقسيم سـر بر و ميدهند نسبت خود به كدام هر را اس	مي علوم و فرهنگ عظيم

ميآورند/ رو غرب فرهنگ به كرده رها را آنها بكلي كه اين يا ميكنند,
كـلمة و مـينامند عـربي فـرهنگ را اس	مي آثار كل مستشرقين, تبع به عربها اخير, قرن نيم در
غيرعرب مسلمان غيرتملتهاي و مليّت حّس امر اين ميبرند/ كار به <اس	م> كلمة جاي به را <عرب>
تركها بدانند/ خود آِن از كدام هر را اس	مي فرهنگ عمده سهم سعيميكنند نيز آنها و ميانگيزد بر را
اس	مي, كشورهاي بيشتر بر سيطرهشان و عثماني سالة پانصد خ	فت لحاظ به را اس	مي فرهنگ

ميدانند/ تركي فرهنگ
مـختلف رشـتههاي در عالم هزاران آمدن پديد و ممتدشان فرهنگي سابقة لحاظ به هم ايرانيان
دانسـتهانـد/ و بدانـند ايران ميراث را علوم اين كه ميدارند بر گام راه اين در ايران, در اس	مي علوم

بخوانيد/ نفيسي سعيد قلم به اس�م>را ميراث > كتاب مقدمة
شرحي به بوده عظيم تمدن اين پيدايش ماية كه است اس	م نميآيد حساب به آنچه بين اين در
سعي كس هر و دارند دعوا ميميرد دارد يا مرده گويا كه jم	اسl ميراث سر بر ملتها اين گفتم/ sقب كه

ميكند/ تهديد را اس	مي فرهنگ كه مهمي خطر است اين گردد/ او نصيب سهمبيشتري ميكند
وحدت عامِل بزرگترين و ملتها اين ارتباط رشتة قويترين اس	م فرهنگي ميراث كه حالي در ٤ـ
كـرد سعي و كرد حفظ اس	م ميراث عنوان به و كيفيت همين با را ميراث اين بايد است اس	م امت
در متأسفانه نكنند/ رابطه قطع شده نوشته عربي خط با و زبان به اكثرا كه اس	مي نصوص با مسلمانها
در و 4تـيني خـط به را اس	مي عربي خط گفتم sقب كه طور همان استعمارزده مسلمان كشورهاي
قطع بكلي اس	م با ملتها اين ارتباط رشتة تا كردند تبديل بيگانه زبان به را محلي زبان جاها از بسياري



٣٢٧ اس�مي تمدن و فرهنگ از پاسداري
از بيش دارند, سرجنگ خود زبان در عربي كلمات با و ميزنند مليّت از دم كه آنان است عجيب شود/

كند؟ حمل چه بر را دوگانگي اين نميداند انسان و ميكنند اقبال بيگانه فرهنگ و زبان به همه
بينلمللي كنفرانسهاي در افتادهاند دور قرآن و اس	م زبان عربي, زبان از كه حال, همين در آنان,
اوليه قرون مانند كه حالي در بحثمينشينند, به و نظرميكنند تبادل هم با فرانسه يا انگليسي زبان به
تفاهم و تفهيم وسيلة عربي زبان يعني اس	مي مشترك زبان است 4زم مغول حملة از قبل تا اس	م
عـربي فـرهنگ را چـيز هـمه كه است عربها طلبي انحصار آن بجز امر اين و باشد, اس	مي ملتهاي

ميخوانند/
ديگر زبانهاي در اما گرديده عرضه عربي زبان لباس در غالبا اس	مي فرهنگ كه است آن انصاف
از تأثر با زبانها اين خود بلكه است اس	م گستردة فرهنگ جزو نيز آنها كه ميشود يافت فراواني آثار

كرد/ حفظ بايد را همه و هستند اس	مي فرهنگ جزء خود اس	م,
و فرهنگ نابودي يا حفظ لحاظ از ميگذرند, آنها كنار از مسلمانها بسادگي خيلي كه مسايل اين
ديگـر كردهايم, كنون تا كه اين كما كنيم غفلت آنها از گر ا و است توجه شايان بسيار اس	مي تمدن
كنگره آن براي و بحثبنشينيم به آن دربارة كه نميماند باقي اس	مي> تمدن و <فرهنگ نام به چيزي

است/ بوده گذشته به متعلق كه امري بررسي عنوان به مگر كنيم/ بپا
نبايد دارد جريان شدت با اينك كه اس	مي تمدن و فرهنگ كنوني خطرات از كه آن ك	م جان
و فـرهنگ ضـعف بـاعث آن جز يا تصوف يا تسنن غلبة كه گذشته براي روضهخواني باشيم غافل
و مـيكند روشن را حقايق از خيلي و است بجايي كار حدودي تا چند هر است شده اس	م تمدن
بـر را چـيز هـمه ريشة كه موجود خطرات و آفات از را ما نبايد اما گيرند, پند آنها از بايد مسلمانها

گردد/ تكرار ديگر بار يك مثنوي برفت> خبر و برفت <خر داستان و نمايد غافل ميكند
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٢٥

علميّه حوزة بودجة

ايـن اصـ	حطلب, و روشنفكر و دلسوز روحانيان و ط	ب و فض	 و اساتيد بين در باز دير از
معروف: تز از و كرد برقرار انضباط و نظم علميه, حوزههاي در ميتوان چگونه كه بوده مطرح بحث
جلو پو4دين, ديواري و آهنين سّدي چون و بوده زبانها ورد سالها كه است> بينظمي در حوزه <نظم
و عـلمي كـز مرا اين و يافت؟ نجات است, گرفته علميه حوزههاي در را اص	حي حركت گونه هر
به را ,rstuv طاهرين ائمة اميد نقطههاي و جعفري حّقة معارف و اس	مي علوم پايگاههاي و تحقيقي
در كـه پـذيرفت ميتوان چگونه نمود؟ هدايت است, انضباط و نظم سراسر, كه اس	م, مستقيم راه

/٨ . الرعد -١

كلية در و بمقدار١/ عندنا شيء كل باشد: حكمفرما حساب و نظم تكوين, جهان و خلقت عالم سراسر
ترتيب, انضباط, حقوق, و سياست و قضاوت تا گرفته معام	ت و عبادات از اس	م, تشريعية احكام
توصيه امور نظم به را فرزندانش خود, وصيّت در ,cdefg علي و ميخورد/ چشم به مراتب و درجات

أمركم>/ نظم و ا� بتقوي <أوصيكم ميفرمايد:
تـدريجي تكامل در خاص نظام دقيقا, نيز, نفس تهذيب و اليا� سلوك سير و اخ	ق علم در
و شود نائل وصل مقام به تا رود با4 درجه به درجه و پلّه پلّه اليا�, سالك و شود رعايت بايد نفس
بـايد حـتما بشر, نوع بني پرورش و آموزش در صنايع, و فنون و علوم در برسد/ مطلوب نتيجة به
و تشريع و تكوين جهان سراسر در خ	صه و شود/ گرفته نظر در مراتب, و درجات حدود, برنامه,
خداوند به مستقيما كه جا آن تا دارد/ وجود نظم وسلوك, سير و پژوهش و آموزش و صنعت و كار
و تكـوين عـالم و فـرموده رعـايت وجه بهترين به را نظم اين عالم, ذرات در ميشود مربوط عالم
علماي و عق	 دارد, ربط عاقل و متمّدن بشر به كه جا آن تا و است, داده نظم وجه احسن به را تشريع
دنبال به عاليتر نتيجة بهتر, نظِم دارند: عقيده و دنبالميكنند را انضباط و نظم خود كارهاي در جهان

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست



٣٢٩ علميّه حوزة بودجة
در يـا بـرنامه رعـايت عـدم از نـاشي را آن فـورا شـود, ديـده كارها در نقصي و خللي گر ا و دارد,
نظم همه اين برابر در حال, نقيصههستند/ آن رفع درصدد نظم ايجاد با و ميدانند نامنظم برنامهريزي
در آن <نظم كه است علميه حوزة آن و دارد وجود استثناء مورد يك تنها هستي, جهان در انضباط و
را انق	بها بزرگترين و جهان سياسي نظامهاي استوارترين كه علميهاي حوزة آري, است>! بينظمي
و اسـاس و قـاعده خامنهاي, آيةا� حضرت رهبري, مقام گفتة به و است داده اس	م جهان تحويل
مـركزي از بـايد اسـ	م, جهان و نيست بردار نظم جايگاه, اين است, اس	مي انق	ب اصلي ستون

گفت: نخواهند رندان آيا است؟ كردني باور سخن اين آيا شود! هدايت بيانضباط و بينظم
بـخش هستي شود كه تواند كي بـخش هســتي از نــايافته ذات

<جدايي به نسبت خود مهم نامة وصيت در تعاليعليه, رضوانا� امام, حضرت كه همانطور آيا
حوزه <نظم تز كه ندارد احتمال است, بوده بيگانه القاي مطلب اين كه كردند گوشزد سياست> از دين
جهِت استعمار, و يافته شيوع بيگانگان القاي با كه باشد ديگر انحرافِي نقطة يك است> بينظمي در
را نقش اين دارند, مسلمانان نفوس در حيرتانگيزي نفوذ چنين كه علميه, حوزههاي نگرفتن سامان

باشد/ كرده ايفا
شده گفته شرايطي در حرف, اين بگوئيم: بايد كنيم صحت بر حمل را سخن اين بخواهيم گر ا و
به و بيمحتويى يا و بردارند ميان از را آن خواستهاند حوزه, به دادن نظم بهانة به اشخاصي يا دولتي كه
حدودي تا و رضاخان دوران در مسلما كه اين كما كنند/ جان,مبدل بدون كالبدي و بيروح صورتي
تـضعيف يـا و بردند بين از يا را علميه حوزههاي منطقي! ظاهر به توطئه اين با دورةمحمدرضا در
قبضه صدد در دين, ترويج سپاه ناميمون پديدة با دورةاخير, در بودند/ تضعيف درصدد يا و كردند

نيافتند/ توفيق حق لطف به اما برآمدند حوزهها كردن
امـام حـضرت مـذهب, رئـيس رحـلت سـالگرد در علميه, حوزههاي تاريخ در بار اولّين براي
پياده جهت امام> فرمان اجراي مقدماتي <مجمع نام: به حوزه مسايل سمينار cdefgخوشبختانه صادق
مـدرسة در قـم, شـهر در پـيامهايش, و رهـنمودها ساير در و روحانيت, منشور در امام, پيام كردن
مـنتخب نـمايندگان مـدرسين, جـامعة شـركت بـا بركاته, دامت گلپايگاني, العظمي آيةا� حضرت
و شيراز اصفهان, مشهد, قم, از اعم آنان, نمايندگان يا و كشور علمية حوزههاي سرپرستان ط	ب,
٨ در عصر, و صبح متوالي, روز سه طي و گرديد برگزار شكوهي با بسيار طور به شهرستانها, ساير
بـايد و است طـو4ني آن شـرح كه داد قرار بررسي مورد عنوان ٨ تحت را حوزه مسايل كميسيون,
اين و كرد شركت سمينار اين در مقّدس مشهد علمية حوزة از هيأتي گيرد/ قرار بحث مورد گانه جدا
بود/ پربار و سازنده و آنبسيارمفيد كار كه يافتم راه حوزه تحقيقات كميسيون به هيأت آن از جانب
اميدوار و ثمربخش بسيار شد, گفته آنها پاياني گزارش در كه طوري به نيز, كميسيونها ديگر كار
جهات از را مهم امر اين كه بود حوزه اقتصادي و مالي امور كميسيون كميسيونها, از يكي بود/ كننده
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حساب و دقيق بسيار كه سمينار, برنامة در را آن مسايل رئوس بنده و داد قرار رسيدگي مورد مختلف,
آن, كيفبحثهاي و كّم از تحقيقات, كميسيون در دائم حضور خاطر به ولي ديدم/ بود, شده تهيه شده
ارائـه را طرحـي شرعيه, وجوهاِت خصوِص در محترم, مسؤولين از برخي به sقب اما ماندم/ بيخبر
و مـالي امور كميسيون همان راهي حوزه, مسايل سمينار در بودم مايل بگويم: را حقيقت و كردهام
سوي به را راهم حوزه, محققان از يكي ولي نمايم, دفاع جا آن در خود, طرح از تا بشوم اقتصادي

كرد! منحرف تحقيقات كميسيون
قبول چه و بدانند مصلحت چه تا ميكنم دنبال مشروحتر طور به را طرح آن مقاله, اين در اينك

آيد/ نظر در چه و افتد

علميه حوزههاي حيات شريان وجوهات,
رايگان, طور به كه خدماتي از و خيّر مردم تبرعات و انفاقات از گاه, گه علميه, حوزههاي چه گر
امـا مـيبرند; و بـرده بـهره عـلمي, مـدارس بـناي در بـخصوص ميدهند, ارائه خيرانديش مؤمنين
هـمان آنـهاست, حـيات شريان حقيقت, در كه علميه, حوزههاي مستمِر بودجهي اصلي سرمايهي

ميشود/ پرداخت آنان نمايندگان و تقليد مراجع به مؤمنين سوي از كه است شرعيه> <وجوهات
عـقيدة طـبق كـه است تـجارت سـود و مكاسب ارباح خمس از عبارت عمدتا وجوهات, اين
امام حضرت گر ا كه امام, مبارك سهم ديگر ونيم است سادات سهم آن, از نيمي شيعه, بين مشهور
ديگـري سرگذشت غيبت, عصر در اما برسد/ او به بايد باشد, ظاهر الشريف, فرجه عجلا� زمان,

ميشود/ ياد مختصرا سطور, اين در كه داشته
از يكـي اذن بـه را سـادات سـهم غـالبا, مـؤمنين, كـه گـرفته قرار آن بر سنّت اخير, قرنهاي در
مستمند و فقير سادات به خودشان jاست احتياطي امر يك خود lكه تقليدشان مرجع يا مجتهدين,
او نـمايندة يـا و خـود تـقليد مورد مجتهد به كسي هر غالبا و مجتهد به را امام سهم اما ميپردازند/
خود شهر و قريه ساكن ط	ب و شهر مسألهگوي و عالم به كه اذنميگيرد وي از يا و ميدهد تحويل

بدهد/ علماء از خاصي شخص به ويا
ادارةحـوزههاي صـرف را وجـوه آن وجـوه, مرجِع مجتهديِن كه گرفته قرار آن بر سنت هم باز
ُمـقّسمي و كـتابي و حسـابي و دفـتري خويش, امكانات خور در آنان, از كدام هر و ميكنند علميه
بـه بستگي آن مقدار كه ومستمري شهريه حوزه, چند يا يك در و دارند ديگران از جداي و مستقل
بـه كـمكي خـود سهم به وسيله اين به و ميپردازند دارد, كدام هر ومراجعان مقلدان قلت و كثرت

ميكنند/ الهي علم طالبان طلبگي و زاهدانه معيشت و زندگي
رونـق و بـازار وضِع از ناشي احيانا و رسيدِن زود و دير از ناشي كه نوساناتي, با شهريهها اين
ادامه حياتشان آخر تا است, عظام مراجع از يك هر مقلداِن اقتصادي كيفيّت و كميّت و كار و كسب
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ديون و مطالبات حساب و ميشود بسته دفتر و كتاب اين غالبا مرجع, آن درگذشت مجرد به امّا دارد/
آن جاي به ولي اوست/ مريدان و اطرافيان و ُوّراث صداقِت و انصاف به بسته و الكاتبين كرام با وي
يـعني ميكنند, تقسيم قهرا خود ميان را درگذشته شخص مقلدين كه ديگر, تن چند طرف از دفتر,
هـر شـهر, خـبرگاِن و بـصيرت اهل دادن نظر و خودشان تحقيق بنابر درگذشته, مجتهِد آن مقلّدان
از پس كه متوفي, مجتهد سال و سن هم و همدوره مجتهدان ويا جوانتر مجتهدان از يكي به عدهاي
مـقام بـه يـافته راه مجتهدان اين طرف از نمودهاند/ رجوع داشتهاند, شانسبيشتري و موقعيت وي
پهن تازهاي بساط دارد, دنبال به نيز, موجود سنتهاي بنابر را, وجوهات مرجعيِّت كه تقليد, مرجعيّت
و عـمليه رسـالة آن هـمراه و مي مـقّسِ و منشي و حسابي و دفتري آنان, از كدام هر نو از و ميشود
بـه بسـته هـم, آن پـيشرفت ديگر ميكنند/ برقرار شهريه اصط	ح به و ميگستراند تبليغاتي دستگاه

نميگيرد/ يا ميگيرد, يا ميشوند, گود اين وارد آنان است/ كرامالكاتبين هّمت
دائـم يـا و موقت ركود و وقفه با شده, برقرار تازه شهريههاي اين غالبا, يا و گاهي امر, آغاز در
جا هنوز كه مجتهد, يك مرجعيِت ابتداي در شهريهها قبيل اين مسلما, با4خره, و ميگردد/ روبهرو
ميشود/ روبهرو دلهايي خون و مضايقي و اشكا4ت با وينرسيده, دست به منظم وجوهي و نيفتاده

است: معروف
به [معروف شيرازي تقي محمد ميرزا آيةا� مرحوم شيعه, مبارز و بزرگ مرجع درگذشت از <پس
انگـليس به جنگ اع	ن كه تنباكو], قهرمان بزرگ, شيرازي ميرزاي برابر در كوچك شيرازي ميرزاي
از يكي كه گرديد ل محوَّ مجتهدين از تن چند به تقليد, امر كرد/ تأمين را عراق ظاهر استق	ل و داد
در آهـي كـه بزرگ, مرد اين بود/ مقامه, اعليا� اصفهاني, ابوالحسن سيد مرحوم العظمي آيةّا آنان,
را خـود مـحقر مسكـوني خانه فورا آن, پاشيدگي از وجلوگيري حوزه حفظ جهت نداشت, بساط

آن بـود, نكـرده تهيه منزل هنوز اما بود, داده او به شيرازي ميرزاي كه را منزل خريد وجه ديگر, بروايتي و كرد/١- تقسيم طAب بين را وجه

كرد/>١ تقسيم ط	ب, بين را آن پول و فروخت
در من ربانيكه عالم آن ديگِر فراوان خصلتهاي و فضايل اضافة به حسنابتكار, و فداكاري همين
وي طـرف بـه اطـراف, از وجـوهات كـه شـد بـاعث بودم, شاهد نزديك, از او عمر پايان سالهاي

بشود/ سرازير
٣٩ سـال lاز سال ٣٧ حدود در مدبّر, و مدير و بيبديل فقيه واين خردمند و باهوش رهبر اين
بـا و بـيسابقه قـدرت بـا ايران, و اس	م تاريخ ادوار تاريكترين در ,j١٣٧٥ سال تا قمري, هجري
بـا آغـاز, در را تشـيع جهان امور زمام رضاخاني, لعنتي حكومت از ناشي گرفتاريهاي و مشك	ت
اواخر, در و مقامهما, اعليا� آيةا�حائري, آيةا�ميرزاينائيني, امثال: ديگر, نامدار مجتهدان وجود

گرفت/ دست به تشيع, جهان فرِد به منحصر تقليد مرجع موضع در و تنه يك تقريبا
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علمي, محافِل در و علماست زبانزد هنوز بزرگ, مرد اين ناپذير نفوذ و وسيع مرجعيِت خاطرة
است/ زنده او ياد

گـفته طـ	ب مجالِس در شوخي و مزاح سبيل بر گاهي اصفهاني, آيةا� بيسابقة اقدام دنبال به
آغـوش در را مقصود شاهد امّا دادند, دست از را خانةخود هم ديگر كسان وي از پس كه ميشود:
بـتراشـد سـر كـه هـر نـه يشـاء من يوتيه ا� فضل ذلك بودند, دوش به خانه عمر, آخر تا و نگرفتند

داند!! قلندري

فقهي كتب در فتاوي اخت�ف
خـود تـقليد مـرجـع يـا و مجتهد به را امام سهم كه گرفته قرار اين بر سنّت گفتيم: كه اين باري,
سهم و خمس امر كه است علّت آن به ميكند/ علميه حوزة ادارة صرف را وجوه آن هم او و ميدهند
بين در نمايندگاني و وك	 كدام هر و بود/ آنان خود با مستقيما ,rstuv ائمه حضور عصر در اينكه با امام
عصر, ولي حضرت غيبت عصر در ولي ميرسانيدند/ امام به و ميگرفتند را حقوق كه داشتند شيعه
ديـده آن بارة در فقهيه كتب در قول ده حدود تا و شده واقع اخت	ف مورد شديدا فرجه, عجلا�

ميكند: تصريح اخت	ف اين به مقنعه, در مفيد شيخ ميشود/

/٢٨٥ مدرسين: جامعة چاپ المقنعه, -١/٣٨٣ :٦ ج الشيعه: وسايل -٢

مقال/١> الي فيه منهم فريق كل ذهب و عندالغيبة الخمس حديث في اصحابنا اختلف <قد
شـيخ <خـ	ف> صـدوق, شيخ مقنع> و <هدايه قبيل: از قدماء, فقهي متون و كتب از بسياري در
عـصر در خـمس حكم sاص اينها غير و وي ٕاماميه> <منفردات و مرتضي سيد <ناصريات> طوسي,

عصر: ولي حضرت توقيع حكم به متأخرين, و قدما كتب از برخي در است/ نشده طرح غيبت,
أبيح فقد الُخمس َامّا و يأكلالنيران, فانما فأكَلَه, شيئا منها استحلَّ فمن بأموالنا أمّاالمتلبسون و 4تخبث>/٢</// و و4دتهم لتطيب أمرنا يظهرا ان ٕالي حلٍّ فيى منه وْجعلوا لشيعتنا
خـصوص در يـا و اموال كلية در غيبت, عصر در را, سهم خصوص يا مطلق, طور به را خمس

كردهاند/ ح	ل شيعه بر مساكن و متاجر مناكح,
ميگويد: داده ترجيح را قول اين اقوال, نقل ضمن در حدائق, صاحب

/٤٣٧ :١٢ ج الحدائق, -٣/٤٤٢ همانجا: -٤
للشيعه>٣/ ,cdefg حصته ٕاباحة و ٕاليهم ا4ٔصناف حّصة <صرف

ميافزايد: بعد
ل	خـبار ذلك cdefgمـن بـا4ٕمام مايتعلّق ٕاباحة ا4صح و قال: حيث المدارك فيى السيّد ظاهر عليه>/٤<هو الدالة الكثيرة
شـيخ است, كرده طرح غيبت, عصر در را امام سهم مسألة كه شيعه فقهي متن كهنترين ظاهرا,
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حيات ايام واپسين تا بايد مكلف فرد را خمس كه: است عقيده اين بر وي است/ jق/ ه ٤١٣ lم مفيد
برساند, امام به بعدا او كه كسيبدهد به يا امام, رابه آن تا وصيتكند شخصاميني به گاه آن نگهدارد,

ميگويد: بدهد/ شيعه فقراي يا و فقير سادات يابه آورد, بيرون را آن امام, تا كند دفن را آن يا
واجب آن به تمسك و التجا كه صريحي لفظ كه: است اين باب اين در ما اصحاب اخت	ف سبب
مقتضاي به كه اين اضافة به است/ cdefgبوده امام محنت شّدت هم آن سبب البته كه ندارد وجود باشد,

/٣٨٧ المغنعة: -١/٣٨٧ المغنعة: -٢

نيست١/ جايز او اجازه بدون كسي, مال در تصّرف نقل, و عقل دليل
ايشان: سخنان متن اينك

يـري بـعضهم مقال/// ٕالي فريق كّل ذهب و الغيبة عند الخمس حديث فيى أصحابنا اختلف <قد
ديـانته و عقله فيى به يثق من ٕالي به وّصي ظهوره قبل الموت ك ِادرا َخشَي فٕان ا4ٔمر لصاحب عزله

عليى ثّم الديانة/ و الثقة في مقامه يقوم من ٕالي به ا4وّصي و قيامه ادرك ٕان ثّم /cdefg ا4م ٕالي يسلم حتي
/<cdefg الزمان ٕامام يظهر أن الي الشرط هذا

ميگويد: قول, اين نقل از بعد
قبل فيه يرسم لم لصاحبه وجب حّق الخمس 4ّٔن تقدمه/ ما جميع من أوضح عنديى القول <هذا
من وجود أو ٕاليه ٕايصاله من التمكّن و ٕايابه, وقت الي عليه حفظه فوجب ٕاليه ا4نتهاء يجب حتّي غيبته
عـدم عـند يجب ف	 مستحّقها, حلولها عند يعدم التي الزكاة مجري ذلك يجري و ٕاليه/ بالحّق انتقل
بـالنّفس حـفظها يـجب و ا4ٔمـ	ك فيى التصرف حسب علي فيها التصّرف يحّل 4 و سقوطها ذلك

ا4ٔصناف>/ من الزكاة أهل من مستحّقها ٕالي بٕايصالها يقوم من ٕالي اوالوصية
ميافزايد: بعد

ا�4خر الشطر َجَعل و ل	مام خالص هو الذي الُخمس شطر في ذكرناه ما ٕالي ذاهٌب ذهب ان <و

فـيى الحـّق ٕاصابته يبعد لم القرآن, فيى ماجاء علي مساكينهم و سبيلهم ابناء و ,^_`ab محمد آل 4يتام
صواب>/ علي كان بل ذلك

ميگويد: اخت	فها اين پيدايش علّت در سپس
لموضع ذلك عدم انما و ا4ٔلفاظ صريح من ٕاليه يُلجا ما لعدم الباب هذا فيى أصحابنا اختلف <ٕانما
غـير فـي التـصرف َخـطر فيى ا4ٔصول لزوم من ا4ٔثر و العقل بمقتضي الدليل ٕاقامة مع المحنة تغليظ

الحقوق>٢/ رّد و 4ٔهلها الودائع حفظ و المالك باذن ٕا4ّ المملوك
بـاب از را دفن يا گذاردن امانت <نهايه> كتاب در jق/ ه ٤٦٠ طوسيlم شيخ مفيد, شيخ از پس

ميداند: جايز احتياط
و فيه, أصحابنا قول اختلف فقد الغيبة حال فيى غيرها و الكنوز فيى ا4ٔخماس من يستحّقونه ما <و
الخمس يقسم ان يجب قوم قال ا4حتياط/// يقتضيه قو� قال منهم واحد كل أّن ٕا4 معيّن نصُّ فيه ليس
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مـن مستحّقيه علي تفّرق ا4ٔخر والث	ثة بامانته يوثق من تُودع أو تُدفن ,cdefg ل	مام فث	ثة أقسام ستة
سبيلهم/ أبناء و مساكينهم cdefgو محمد آل أيتام

المتولّي كان ان و ظاهر مستحقها ا4قسام, الث	ثة هذه 4ّٔن عليه العمل يكون ان ماينبغي من هذا و
أّن لو و مسـتحّقها, ٕالي تسـليمها يجوز 4 انه الزكاة فيى يقول احد 4 و بطاهر ليس تفريقها و لقبضها

/٢٠٠ النهايه: -١

مأثوما///>/١ يكن لم اوالوصاية الدفن من ذكرها المتقدم ا4ٔقوال علي عمل و ا4حتياط استعمل انسانا
و عقلي ادلة و مذهب اصول مقتضاي را وجه همين سراير, كتاب در jق/ ه ـ ٥٩٨ lم ادريس ابن
آن, بر شريعت مأخذ از باحثان و محص	ن و اصحاب محققان كه است دانسته احتياط دليل و نقلي

نمودهاند/ اعتماد
امام, ك ادرا عدم صورت در ميگويد: كه است شيعي فقيه اّولين ظاهرا jق/ ه ٤٨١ lم براج ابن
و برساند امام به را آن كه وصيتكنند او به و بسپارند مذهب <فقهاي> از وثوق مورد فرد به را خمس

است: ذمه برائت در اقوي وجه اين
يدفع و بيّناه ما علي أسهم ستة يقسمه أن الخمس ٕاخراج لزمه لمن فينبغي cdefgغائبا, كان فان ///>
عليه يجب cdefgو ل	مام ا4ُٔخر الث	ثة و سلف, فيما المذكوره ا4ٔصناف من يستحّقه من ٕالي ث	ثة منها
يوثق من ٕالي دفعها ذلك, يدرك لم ٕان و ٕاليه, cdefgدفع ا4مام ظهور أدرك فان حياته, أيام بها يحتفظ أن

ا	سAمي/ النشر مؤسسة ,١٨١-١٨٠ . ١ ج <الّمذهب>, -٢

ا4ٕمام>/٢ ٕالي ذلك بدفع وصّي و المذهب فقهاء من أمانته و بدينه
كه است مكلف شخص مختلف, وجوه اين در آن صرف و خمس دفع مباشر اقوال, اين همة در

است/ گرفته تعلق او به خمس
ربـاني فقهاي از بعضي به را خمس ميگويد كه فقيهي اّولين كرديم, تتبع ما كه جا آن تا ظاهرا,
در هجري ششم قرن دانشمند حمزه, ابن همانا باشد, مستحقين ميان آن قسمت متولي وي تا بدهند

است: وسيله كتاب

/٧١٨ الفقية>, <جوامع -٣/١٥٨ . ١٦ ج جواهر -٤

أفضل///>/٣ كان القسمة ليتولي الديّانين الفقهاء بعض الي دفع ٕان غايبا/// ا4مام كان <ان
و بگـذارنـد امانت به او نزد كه عنوان اين به امّا بود, برده فقهاء از نامي هم براج ابن وي از قبل

كند/ تقسيم را آن خودش كه اين نه cdefgبرساند, امام به كه كنند وصيّت
در امام, به را آن كه ميشود ديده فقهي متون در عبارت اين بعد, به حلّي ع	مه زمان از آن, از پس
از سـخن ديگر و برساند مصرف به تا بدهند غيبت عصر در او نواب از يكي به و حضور صورت

نيست/ كردن دفن يا و كردن وصيّت و گذاردن امانت
جـاهاي و العـروةالوثـقي مستمسك الفقيه, مصباح جواهر٤, قبيل: از متأخران فقهِي كتابهاي در



٣٣٥ علميّه حوزة بودجة
بـر مـبني آيا است/ باب چه از را خمس تقسيم فقيه, تصّدي وجه كه شده مطرح مبحث اين ديگر,
ضروري امورحسبيّة باب از يا باشد, فقيه مطلقة و4يت اثبات بر موقوف تا است عامه نيابت و و4يت

كدام؟ هيچ يا و ايتام براي قيّم نصب مانند: است,
به امّا است, معلوم آن مالِك چند هر كه ميدانند المالك مجهول مال قبيل از را خمس هم, برخي
بـرسد/ ِشرع حاكم به بايد و دارد را المالك مجهول مال حكم نيست, او به دسترسي كه اين لحاظ

ميگويند: متأخرين از محققين با4خره
آنان به مكلّف خود يا و ميدهد, آنان به را سادات سهم ميگيرد, را خمس الشرائط, جامع <فقيه
مورد كند احراز كه ميكند مصرف راهي در را امام سهم فقيه و احتياط/ باب از فقيه, اذن با ميپردازد,

cdefgاست/> امام رضايت
ميگويند: حتّي

كند>/ مصرف راه همان در را آن ميتواند بكند, رضايتي چنين احراز گر ا مالك, <خود
سـيد آيـةا� مـرحـوم ظـاهرا, كـه, ايـن تـا بود/ الشرائط جامع فقيه از سخن فقط اواخر, اين تا
مـطرح تقليد مرجع به را امام سهم پرداخت احتياط, باب از كه بود كسي اولين اصفهاني, ابوالحسن
ارسال از ميكرد سعي كه بود رضاخان اس	مي ضد حكومت با همزمان مرحوم, آن مرجعيّت فرمود/
جـاهاي و هند در هم, انگليس جهانخوار حكومت نمايد/ جلوگيري اشرف نجف به شرعيه وجوه

ميشد/ مانع اشرف, نجف به وجوه ارسال از ديگر;
انح	ل از وسيله اين به تا بود شده اصفهاني مرحوم احتياطِي فتواي چنان باعث امر همين شايد

شد/ و شود مانع نجف حوزة
فرمود: تحريرالوسيله در jپايدار lراهش امام حضرت اصفهاني, آيةا� مرحوم از پس

او كيفا و كّما مقلَّده عند المصرف هو عنده المصرف كان اذا ٕا4 يقلِّد من غير ٕالي دفعه يشكل <و

/٣٦٦ :١ ج الوسيلة: تحرير -١

نظره>/١ طبق علي يعمل
تقليِد مرجع مجتهِد نظر طبق بر بايد كه است مصرف به امام نظر كه ميآيد دست به جمله اين از
ندارد/ مدخليّت هم او اذن و نيست او وك	ي از يكي به يا وي به رساندن در الزام و باشد, كسي هر
صرفا علميه, ادارةحوزههاي در وي توسط آن صرف و عادل مجتهد به وجوه تحويل ما نظر به
مسألة يا و امام رضايت به علم آن, عمدة دليل ندارد/ قطعي و صريح دليل و است حادث سنّت يك
تأثـير امر, اين در فقيه و4يت گر ا كه ميآيد پيش بحث اين است, چنين كه است/حال فقيه و4يت
خود رهبر و فقيه> <ولّي عنوان به را او مردم و است و4يت ِاعمال متصّدي sعم كه فقيهي آيا دارد,
در احـتياط 4اقـل و نـدارد, اولويت و نيست مقدم تقليد, مرجع بر حتّي فقهاء, ديگر بر شناختهاند,

نميباشد؟ وجوه مصرف در وي, نظارت
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و اموال ساير و خراج و زكوات جمع شود/ اداره بايد او نظر زير مسلمين بيتالمال كه ميدانيم ما
اوست/ اختيارات از شرعي مالياتهاي

حـال در ,cdefg امـام شـخص بـه مـتعلق بلكه نيست, مسلمين بيتالمال جزء چند هر امام, سهم
خمس, مورد در روايات, از برخي در و كرد, تعبير امام بيتالمال به آن از ميتوان كه اوست حضور
و اليـد مـبسوط فـقيه, ولّي حـال, هـر در است/ امام بيتالمال آن از مراد كه آمده <بيتالمال> كلمة
وظـايف كـلية در امـام, جـانشين زيرا است, امام بيتالماِل ادارة به اولي رهبري, و و4يت متصّدي

اوست/ به محوله
لهذا و وي, شخصي مال نه اوست, امامِت منصب حق امام, سهم كه است نكته اين به توّجه با
به نه ميرسد, او از بعد امام به است, آمده گرد او نزد امام سهم عنوان به كه امام, از باقيمانده اموال
به غيبت, عصر در غنائم, خمس اختيار كه افزود را نكته اين بايد گذشت, آنچه به او/ شرعي وراث
مكـاسب, خـمس و غنائم خمس بين كه ندارد وجود دليلي و است مسلمين امر ولّي با حتم, طور

باشد/ فرق
اولي او, مسـلما, فقيه, يك بر و4يت استقرار از پس فقيه عامة و4يت اساس بر كه اين خ	صه
هـمة به توّجه با ما, طرح اساس, همين بر اموال/ قبيل اين رساندن مصرف به براي ديگران از است

است/ گرديده پيريزي احتياطها همة رعايت و جهات
بيندازيم/ حاضر حال در وجوه مصرف كيفيت به نظري است 4زم آن, كردن عنوان از پيش امّا

حاضر حال در امام وسهم شرعيه وجوه وضع
غـالبا, را, سـادات سـهم است, گـرفته تعلّق آنان به خمس و امام سهم كه مردمي ميدانيم: همه
ميپردازند/ فقير سادات به خودشان تقليد مرجع يا و مجتهد اذن با احتياط, باب از گاهي و خودشان
افراد, غالبا, ميدهند/ قرار مجتهد اختيار در امام, سهم و سادات سهم از اعم را, خمس همة گاهي و
كه شهر, علماي از يكي به هم گاهي ميرسانند/ او وك	ي يا و تقليد مرجع دست به را آن مستقيما
يـا و مـراجـع توسط سرانجام وجوه, عمدة با4خره ميدهند/ دارد, تقليد مرجع از وجوه اخذ اجازة
شخص حق حاضر, حال در امام, سهم كه نيست شكي ميشود/ علميه حوزههاي صرف آنان, وك	ي
رفتار عدل به رعيت بين در ظهور, هنگام كه: است آمده حضرت آن سيرة در است/ ,cdefg زمان امام
مـيتوان چـطور حال بالّسوية>/ تَْقسيم و الّرعية فيى <يَعدل ميكند تقسيم بالّسويه را, اموال و ميكند
ايـن بـه راضـي زمـان, امـام و بدارنـد روا تبعيض امام, سهم تقسيم در مراجع از برخي كه كرد باور

باشد؟ وضع
بـه و شود تقسيم بالّسويه مستحقين ميان بايد آيا كه: است مطرح فقه در خمس, مورد در اتفاقا
كـرد؟ تـقسيم هـمه ميان تفاوت با يا و داد مستحّقين از بعضي به را آن ميتوان يا بدهند, آنان همة



٣٣٧ علميّه حوزة بودجة
مـنكر شـود/ پيدا تفاوت با تقسيم براي قطعي موجب مگر است, بالّسويه تقسيم در احتياط مسلما,
تشكي	ت و منزل ادارة يا و توانا مدرس يك يا نامي فقيه يك آبروي و جان حفظ گاهي كه نيستيم
سهم طلبه, يك حّد در را او نبايد و دارد مالبيشتري صرف به نياز شهر, يك در مقتدر روحانِي يك
هسـتند باشد/ حدودي و حّد آن براي بايد با4خره ولي ميپذيريم, را آن امثال و مطلب اين بدهند/
ط	ب كه حالي در استفادهميكنند, شخصي مصارف در دريافتي وجوه از ومرز, حّد بدون كه كساني

ميباشند/ معطل زندگي ضروريات براي كه هستند علمي اهل و
بـا عـالم يك بسـا چـه مـيآورد/ پـيش ديگري مشكل خود وجوه, اخذ مراكز تعدد و استق	ل
را وجوه از تومان ميليونها ميداند ص	ح كرده, كسب مردم بين در كه وجاهتي و خود, مالي امكانات
شهرهاي در يا شهر, همان در طلبه صدها كه حالي در كند, صرف حسينيه يا مسجد, يك ساختن در
ندارد/ ودليل شاهد ذكر به نياز و است وقوع حال در دائما امر اين دارند/ وجوه آن به مبرم نياز ديگر,

وجوه صندوق و مشترك حساب طرح
كـنيم, پـيدا رهـايي وجوه, مورد در نشده ياد صدها و شده ياد نابسامانيهاي از كه آن براي حال
گر ا خاص/ شرايط با است, وجوهات صندوق تشكيل و حساب كردن باز به منحصر چاره راه ظاهرا,
به و كرديم حّل را طاغوتي حكومت يعني سياسي, و اجتماعي مشكل بزرگترين اس	مي, ايران در ما
اسـاسي مشكـل نـتوانـيم چـرا نـموديم, مستقر فقيه و4يت اساس بر را اس	مي حكومت آن جاي

كنيم؟ حّل را وجوهات يعني است, حوزه حيات شريان كه علميه حوزههاي
و روشنفكر و عادل مجتهد دهها وجود با حوزه مديريت و خبرگان مجلس جامعةمدرسين, مگر
وجـوهات پـرداخت و اخذ متصدي كه دارند عيبي چه آنان, بين در متقي و زاهد و مبارز و كار فدا

تقليد/ مراجع نظارت و فقيه و4يت پوشش زير البته نباشند/
را آن هـم مـردم و بـرگزينند را فـقيه ولي داشـتند, حـق خـبرگان مـجلس در امت, خبرگان گر ا
يا و افراد همين چرا مجلسبدهند, اين دست به را كشورشان مقدرات كه كردند اعتماد و پذيرفتهاند
در را مـردم اعـتماد نـتوانـند حـوزهها, در شـاغل ومـجتهدين مدرسين جامعة از آنان مانند كساني
وجوهات آيا بگيرند؟ عهده به علميه, حوزة ادارة راه در را آنها صرف و كنند جلب وجوه خصوص
و ,cdefg امـام سـهم صرف و اخذ و كند احتياط بخواهد كسي گر ا مسلما است؟ مهمتر كشور امور از
بـه ,cdefg امـام رضايت به بيشتر اطمينان با و دهد, نجات نابساماني و مرج و هرج اين از را حوزهها
دارد, جريان اكنون هم آنچه از ميشود, مطرح جا اين در آنچه بردارد, گام او اموال در تصرف كيفيت

است/ اولي
مـجلس مـديرة هـيئت و بزرگ علماي و مدرسان و عظام مراجع انق	ب, معظم رهبر از تقاضا
و دهـند, تشكـيل مـعين, بانكي حساب با وجوهات, صندوق نام به صندوقي كه است آن خبرگان
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و خـبرگان مـجلس مـديره هـيأت و مدرسين جامعة نمايندگان رهبري, نمايندة از متشكل مجمعي
و صـندوق تعيين و مجمع اين تشكيل زودتر, چه هر و بگيرد نظر زير را آن عظام مراجع و ط	ب
واريـز آن به را خود وجوه خاطر, اطمينان با مردم, تا برسانند, مسلمانان اط	ع به را بانكي حساب
حتم طور به كه گردد پرداخت ديگران و مدرسين و ط	ب به خاصي, مقررات رعايت با آنگاه و كنند
هـمه مسلمان مردم استقبال مورد و است احتياط مطابق و زمان امام و رسول و خدا رضايت مورد

بود/ خواهد
طـ	ب و مدرسين و عظام مراجع از اعم طرح, اين ومخالفين موافقين دارد, استعدعا پايان, در
عمل به آن در است شايسته كه تعديلهايي و آن اجراي كيفيت و طرح اين به نسبت را خود نظر عزيز,
كافي, و وافي شواهد ذكر با و برهان و دليل با البته نمايند/ اع	م jحوزه lمجلّة مجلّه همين در آيد,
را خود نظر نيز, ديگر صاحبنظران ندارد مانعي بگذراند/ باز را ستون اين و نگذرند آن از بيتفاوت

يك و اطـAعات در مقاله چند آن تأييد در حوزه مجلة در و اطAعات روزنامة دو مقاله اين انتشار از پس گرديد/١- منتشر حوزه مجلة در اظهارنظر

نمايند/ حّل را اجتماعي و ديني مشك	ت از يكي مبحث, اين طرح با و دارند١ ابراز
دانشمندان نيز sقب و نميباشم طرح اين اصل مبتكر جانب, اين كه است مناسب نيز نكته اين ذكر
روحانيت> و <مرجعيت كتاب: در را آن نمونة و كردهاند نظر اظهار خصوص, اين در روحاني بزرگ

ديد/ ميتوان ديگران و عليهما, رضوانا� بهشتي, دكتر استاد و مطهري شهيد استاد قلم به
رحـلت از پس بـود, زبـانزد, تقوا و زهد در كه شاهرودي, العظمي آيةا� مرحوم با4تر, همه از
همة كرد: پيشنهاد اشرف, نجف در خود مرجعيت آغاز در اصفهاني, ابوالحسن سيد العظمي آيةا�
مـركز هـمان با مقلدين كنند اع	م و بسپارند اميني فرد نزد يا و صندوقي در را وجوه تقليد, مراجع
بـه شاهرودي, آيةا� مرحوم ننمايند/ مستقيم دخالت وجوه, امر در خودشان ديگر و بگيرند تماس
نميكرد, قبول وجوه كسي از و داشت, پافشاري خود, طرح بر مدتي تا موقعشنيدم, آن در كه طوري
وجوه در تصرف و دخل به تنهايي به همه مانند نيز او نكردند, عمل آن به ديگران كه اين از پس ولي

الربّانيين/ العلماء جميع علي و عليه رضوانا� پرداخت/



٢٦

مرجعيّت

و علميه حوزههاي در مرجعيّت, بحث معمو� شيعه, بزرگ مراجع از يكي رحلت و درگذشت با
يا صغروي, و كبروي ميشود: مطرح گونه دو به دين, به متعهد و مسلمان و مؤمن مردم تودة بين در
بين در مرجع منزلت و مقام به راجع بحث كبروي, و كلي بحث از مقصود مصداقي و جزئي و كلي

است/ او مناصب و وظايف گاهي و مرجع شرايط شيعه,
از مراد اما ميشود, مطرح علمي, مقا4ت و سخنرانيها در و علميه حوزههاي در غالبا بحث, اين
راحـل مرجع آن از پس مراجع يا مرجع دربارة گفتگو و تحقيق و جستجو مصداقي, و جزئي بحث
مـطرح مـردم, تودة ميان و بازار در هم و علميه, حوزههاي و علما ميان در هم بحث, اين كه است
تشـخيص در و مـصداق در بحث دارد/ ادامه مدتي تا و است داغ بسيار بحثها اين گاهي و ميشود
و بـودهانـد او مـقلّد مردم اكثريت يا تمام كه بزرگ مرجع يك از پس گاهي دارد, حالت دو مرجع,
انـصاري مـرتضي شـيخ مـانند مـيشود: شـمرده شــيعه طــايفة رئــيس و پــرچــمدار مشــخصا
محمد سيد ,j١٢٣٥-١٣١٢ه/ق lم حسن محمد ميرزا بزرگ شيرازي ميرزاي ,jم١٢١٤-١٢٨١ه/قl
تـقي مـحمد مـيرزا كــوچك شــيرازي مــيرزاي j١٢٤٧-١٣٣٧ه/ق lم طــباطبايي يــزدي كــاظم
,j١٣٨٠ه/ق lم بـروجردي آيـةا� ,j١٣٦٥ه/ق lم اصـفهاني ابـوالحسـن سيد ,j١٢٧٠-١٣٣٧ه/قl
تعالي رضوانا� كي ارا آيةا� و گلپايگاني آيةا� آنان از پس و خوئي آيةا� و خميني امام حضرت

اجمعين/ عليهم
خـود, طـبقة هم و عصر هم ديگر مراجع از پس گذشته در مرجع كه است هنگامي, حالت اين
بعد طبقة مراجع به نوبت قهرا صورت اين در كه است, خود نسل پايان و گرديده مرجعيت امر وارث
ايشـان, گـردان شا و ط	ب و علما بجز و نيافتهاند شهرتي هنوز كه جوانتري فقهاي يعني ميرسد,
است/ آمده پيش كي ارا العظمي آيةا� رحلت از پس كه كنوني وضعيت مانند رانميشناسد, آنان كسي

dayani
Typewritten Text
بازگشت به فهرست
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نام مردم دارند, وجود عصر, هم و طبقه هم مراجع از تن چند كه است هنگامي دوم, حالت اما
شـناخته تقليد مراجع عنوان به آنان همة و ميكنند تقليد آنها از يكي از جماعتي هر و شنيده را آنها
شـهرت هـم, عـرض در و هستند بزرگ مرجع يك از متأخر طبقة در معمو� مراجع, اين ميشوند/
از پس sمـث است/ طـو4نيتر و حـادتر مـرجـع انتخاب براي حالت اين در بحثها قهرا كه مييابند/
مـرحـوم عـظام: آيـات افـتاد: زبـانها سـر بـر وي گـردان شـا از عـدهاي نـام بـزرگ شيرازي ميرزاي
مــحمدتقي مــيرزا ,j١٢٥٨-١٣٣٨ه/قlصــدر ســـيداســماعيل ,j١٢٤٨-١٣٢٢ه/قlشــــربياني
شريعت ,j١٢٥٥-١٣٢٩ه/قlخراساني آخوند يزدي, سيدمحمدكاظم ,j١٢٧٠-١٣٣٨ه/قlشيرازي
خراساني آخوند و يزدي سيدكاظم در سرانجام عمده مرجعيت البته كه j١٢٦٦-١٣٣٩ه/قlاصفهاني

رسيد/ اصفهاني شريعت و كوچك شيرازي ميرزاي به نوبت بعدا و گرديد متمركز
هر براي فن اهل و شد مطرح مرجعيت عنوان به بزرگان اين اسامي بزرگ, ميرزاي فوت از پس

ميكردند/ ذكر حاتي مرجَّ كدام
انصاري شيخ برخي و او, معاصران و شيرازي ميرزاي شاگردان غالبا كه طبقه اين از پس همچنين
هـمةايـن از غـالبا و بـودند آنان گردان شا كه رسيد بعد طبقة به نوبت بودند, كرده درك كمي هم را
اين در كمترمجتهدي و اكثريتداشتند خراساني آخوند شاگردان چند هر بودند, آموخته علم بزرگان
شـيرازي مـيرزاي گـرد هـمه سـرانـجام آنان باشد/ نبرده بهره آخوند درس از كه ميشد يافت زمان
او نزد چند هر فرمود, معرفي مجتهد عنوان رابه آنان از عدهاي او و شدند جمع كرب	, ساكن كوچك

بودند/ نخوانده درس
مـيرزامـحمدحسين عــظام آيــات از بــودند عــبارت طــبقه ايــن از مــراجــع مــعروفترين
مـحمد سيد و بزرگ ميرزاي شاگردان از و بود همه بر مقدم طبقه لحاظ از lكه jم١٣٥٥ه/قlنائيني
ابوالحسن سيد jبود خراساني آخوند استفتاي جلسة م	زمان از و ميآمد شمار به فشاركي اصفهاني
مـيرزا حاج ,j١٣٥٥ه/ق lم قم علمية حوزة مؤسس يزدي, حائري عبدالكريم شيخ حاج اصفهاني,
حسـين آقـا حـاج ,j١٣٦٦ه/ق lم قـمي حسـين آقـا حاج بزرگ, ميرزاي فرزند شيرازي آقاي علي

ديگر/ برخي و بروجردي
jم١٣٦٥هقl اصفهاني ابوالحسن سيد مرحوم مرحومحائري, و نائيني ميرزاي از پس طبقه اين از
از تـن دو عـمدًة امـا افـتاد زبـانها سـر بر بعد طبقه از عدهاي نام وي از پس و شد كل مرجع تقريبا
ماه چند از پس كه قمي مرحوم يافتند: مرجعيت اصفهانيبيشتر مرحوم دوران از مانده باقي معاصران
عظام آيات مانند داشتند, مقلداني هم عده آن چند هر jم١٣٨٠ه/قl بروجردي مرحوم و درگذشت
صدرالدين سيد ,jق/ ه ١٣٧١ lم خوانساري محمدتقي سيد ,jم١٣٧٢ه/قl حجت محمد سيد قم:
شاهرودي محمود سيد ,jم١٣٩٠ه/قl حكيم سيدمحسن نجف: عظام آيات و ,jق/ ه ١٢٧٣ lم صدر
محمد سيد كرب	, ساكن شيرازي مهدي ميرزا ,jم١٣٨٢ه/قl شيرازي عبدالهادي سيد ,jم١٣٩٥ه/قl



٣٤١ مرجعيّت
احـمد سـيد آيـةا� گلپايگاني, آيةا� خميني, امام خوئي, آيةا� بعدا و مشهد ساكن مي	ني هادي

نجف/ در سبزواري آيةا� و كي ارا آيةا� و تهران ساكن خوانساري
امـا بودند كرده درك هم را وي معاصران و خراساني آخوند مرحوم درس بزرگان, اين از برخي
شيخ و عراقي ضياي آقا اصفهاني, ابوالحسن سيد شيخحائري, حاج ميرزاينائيني, مرحوم نزد عمدًة
قـم مـراجـع از برخي بودند/ خوانده درس ديگران و jكمپاني l به معروف اصفهاني, حسين محمد

بودند/ حائري عبدالكريم شيخ شاگرد منحصرا
به راجع بحث, اين پايان در ما و كنون, تا انصاري شيخ از پس اخير قرِن در مرجعيت سير بود اين

گفت/ خواهيم سخن مرجعيت, معيارهاي و كي ارا آيةا� از پس مرجعيت

كلي و كبروي بحث
و تقوا و عدالت فقاهت, قبيل از مرجع شرايط و صفات اطراف در معمو� كلي بحثهاي گرچه
قـبيل از شرايطي اخيرا اما است, صفات اين اثبات راههاي و بودن اتقي و اعلميت شرايط در گاهي
يـا مـرَجـع اصط	ح به راجع اول ميدهيم ترجيح اما ميشود, مطرح بودن, مجاهد و شجاع و مدبر

كنيم/ بحث تقليد, و اجتهاد و مجتهد ,j4م كسر و فتح به l مقلِّد مقلَّد, ,jجيم كسر lبه مرِجع
مـردم چون اما است, نبوده مطرح حاضر قرِن از بيش شايد گذشته در مسلما <مرجعيت> عنوان
گر ا چند هر كرد, پيدا رواج عنوان اين كم كم رجوعميكنند فقيه و مجتهد به تقليد و احكام اخذ براي
الحوادث اما <و شريف: توقيع در jفارجعواl كلمة از كنيم پيدا آن براي روايات از شاهدي بخواهيم

/٣٨٠.٧٨ بحارا	نوار -١/٤٥٨.٢ طبرسي احتجاج -٢

آوريم/ دست به چيزي ميتوانيم احاديثنا>١ رواة الي فيها فارجعوا الواقعة
جـايي در مـا و نـبوده مـصطلح اوليه, اعصار در شيعه بين در هم, تقليد و مقلَّد و مقلِّد كلمات
الفاظ اين كه حالي در ميكردند: تقليد مرتضي سيد يا طوسي شيخ از <مردم بگويند: sمث كه نديدهايم
شـيخ از مـتأخر عـلماي بـه راجع بلي, است/ داشته شهرت پيشوايانشان عصر از سنت اهل بين در
تـخطي او, عـظمت لحاظ به شيخ, فتاوي و كتابها از كه jم٦٧٢ه/قl حلّي محقق از پيش تا طوسي
كـتاب در و مـيشود ديـده jم٥٧٨ه/قl حـلّي ادريس ابـن عـبارات در jمُـقلِّدةl كـلمة نميكردند,

است/ گرديده نقل معالما4صول
حـافظا لنفسه صائنا الفقهاء من كان من أمّا <و حنظلة: عمربن معروِف حديث در اين, بر ع	وه
از است, رفته كار به <يقلّدوه> كلمة يقلّدوه///>٢ أن فللعوام مو4ه 4مر مطيعا هواه, علي مخالفا لدينه,

كرده نقل بصير ابي رااز روايت اين ة, للتقيّ او اوللعطش للّدواء الخمر ٕالي اضطّر من باب �٤١٣.٦
 كافي در و٣- بطني في قراقر يعتريني اّنه ك فدا جعلُت فقالت: عنده, أنا cdefgو zعبدا ابي علي العبديّة خالد اّم دخلت قال است:
مياندازد٣/ مقلَّد فقيه گردن به را خود دين مسؤوليت مقلِّد كه اين باب
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و لها, فقال ذلك, عن أسألك أن فاحببت له, كراهتك عرفت و وقفت قد و السويق, النبيذ العراف اء أطبّ لي وصف ديني///قد قّلدتك قد قالت: شربه؟ عن يمنعِك ما

مجتهد را خود پيشوايان آنان زيرا داشته رواج سنت اهل بين در اصل در ومجتهد, اجتهاد كلمة اما
ميرفت/ كار به قياس> و <رأي كلمات رديف عصر, آن در <اجتهاد> كلمة و رأيميدانستند صاحب و
احاديث راويان پيغمبرميدانستند, از موروث موهبتي علم داراي و معصوم را خود امامان اماميه شيعة
مرحوم قول به اجتهاد كلمة لهذا و نهمجتهد, بودند احكام رواي و ناقل هم, بيت اهل ائمة اصحاب و
و فـقاهت نـوع يك مسـلما كـه حالي در شد/ شيعه بعدا و بود jسنيl نخست مطهري شهيد استاد

نميناميدند/ اجتهاد را آن اما داشت وجود استبناط
صدوق شيخ و jم٣٢٩ه/قl كليني امثال بزرگ: محدثان و rstuv بيت اهل ائمة دوران از پس زيرا
كـه هـجري پـنجم قرن اوائل و چهارم قرن اواخر در تقريبا آنان, مشايخ و معاصران و jم٣٨١ه/قl
شيعه علماي نبود تازه نيازهاي و واقعه> <حوادث همة شامل احاديث متون و نبود امام به دسترسي
و قياس, از شديد اجتناب با و بيت اهل روايات به التزام با البته گرفتند/ پيش رادر اجتهاد راه همان هم
مـانند بـزرگاني چـهارم قـرن در كـرد/ پـيدا رواج شـيعه عـلماي ميان در اجتهاد كلمة تاريخ اين از
شيخمفيد, استاد ,jم٣٦٨ه/قl ابنقولويه صدوق, معاصر اسكافي ابنُجنيد كليني, معاصر ابنابيعقيل
و jم٤٦٠ه/قl طوسي شيخ و jم٤٣٦ه/قlمرتضي سيد وي: شاگردان و jم٤١٣ه/قlمفيد خود بعدا
خاصي مباني اصول, و فقه در خود, و بودند آشنا سنت اهل اجتهاد مباني و اصول علم با كه ديگران,
رواج بعد, قرنهاي معمول روش به اجتهادي فقه هنگام, اين در تأسيسكردند, اهلبيت, مذهب طبق
تمسك جمله از و خاص مباني با فقه نوع اين كه حالي در است/ رفته تكامل به رو همواره و كرد پيدا

است/ بوده شايع سنت اهل مذاهب در تفاوتهايي با دوم قرن از رأي, و قياس به
اعصار در و كوفه و قم در شيعه محدثان از برخي روش, اين پيدايش زماِن همان در همه, اين با
را مقلد و مجتهد عنوان و وهستند بوده مخالف روش اين با شيعه اخباريون بعد به ١١ قرن از متأخر
گسترش براي جايي تفكر طرز اين با البته كه ميدانند حديث پيرو را خود و دانسته بدعت نوع يك
و دامنهدارد بحثبسيار اين ميرود/ شمار به فقهي و علمي جمود نوع يك خود و نميماند باقي فقيه
بـه معروف م	محمدباقر مرحوم قرن, اين در كه اين تا است/ رسيده خود اوج به دوازدهم قرن در
اصولي روش به كه را اجتهادي و تحقيقي فقه روش خود علمي قدرت با jم١٢٠٦l بهبهاني وحيد
بـه رو هـمواره بـلكه و داشـته ادامه كنون تا و نشانيد كرسي به اخباريه روش قبال در يافته شهرت

است/ بوده تحول و پيشرفت
در اصط	ح اين البته كه ناميد, پويا فقه ميتوان اخباريها و حديث اهل فقه قبال در را فقه نوع اين
نظام تشكيل و فقيه وسيلة به حكومت امر تصّدي و فقيه مطلقة و4يت شدن مطرح از پس ما عصر
ميشود گفته كه هنگامي و كرده پيدا بيشتري دامنة زيادتر, نيازهاي لحاظ به اس	مي, حكومت كامل



٣٤٣ مرجعيّت
و اقتصادي بُعد در را جامعه مشك	ت كلية آن با بتوان كه است باز و گسترده فقه نوع آن مراد, پويا فقه
خود و4يتي اختيار از مسائل از بخشي در امر ولّي و فقيه بايد قهرا كه كرد, حل فرهنگي و سياسي
اضـافه اصـول و فقه بر جديدي بحثهاي اينك و دارد زياد كاوش به نياز نيز بحث اين كند/ استفاده
آيد/ عمل به نوسازي و نظر تجديد علم, دو اين گذشتة مباني در باشد نياز شايد و ميگردد/ و گرديده
و كتاب به پايبندي و شود عمل درست گر ا گذشته, در تحقيقي و اجتهادي فقه مانند بحثها اين

دانست/ بدعت و دين تغيير و راتبديل آن نبايد و ندارد اشكالي هيچ بماند, محفوظ عترت و سنت

مرجع وظايف
مرجـع مسؤوليتهاي و وظايف شناخت همانا مرجعيت, باب در كبروي و كلي بحثهاي جمله از
حال در است امام وظايف همان ,cdefg امام غيبت عصر در مرجع, وظايف گفت: بايد كه است/ تقليد
احكام, مبيّن شريعت, حافظ امام, است/ پيغمبر وظايف همان هم امام وظايف امامت, مقام تصدي
تـصدي هـنگام در ايـن بر ع	وه است/ داور و قاضي هم و مردم حاكم و سياسي رهبر انام, هادي
او دست به بايد خمس و زكات و اموال همة است, او عهدة به سياسي وظايف كلية حكومت, منصب
اهـل ائمة است/ امام وظايف از عموما حسبيه امور تصدي گردد/ صرف و اخذ او نظر با يا و برسد
سياسي امور در طبعا خ	فت, ماه چند cdefgدر حسن امام نيز و خ	فتش دوران cdefgدر علي بجز بيت,
با پنهان يا آشكار مبارزة و هدايت و ارشاد مگر نداشتند علني و رسمي نقش مسلمين امور ادارة و
ديگـران كـه است بـيت اهـل ائـمة آِن از مـناصب, ايـن كـلية كه بود مسلم شيعه نظر در ولي خلفا,

كردهاند/ تصاحب
خود هم را خمس ميدادند, ارجاع فقها به را زكات و حسبيه امور و قضاوت سمِت كه بود اين
بـه آنـها ايـصال و وجـوه اخـذ نـيز و مردم به احكام اب	غ واسطة ب	د در آنان وك	ي و ميگرفتند

بودند/ امام
و ميكردند رجوع آنان به مردم و بودند احكام مرجع فقها او توصية به بنا امام, غيبت از پس اما
نـصب قـضاء منصب به عموم بطور را احاديث راويان و فقها امام, زيرا بود, آنان با نيز قضاوت امر

بود/ كرده
ايتام امور به رسيدگي ميدادند, انجام فقها بود ميسور را چه هر حكومت از غير به امورحسبيه, از
مـحفوظ خـود بـراي را حكـومت در دخالت حق فقها, بيشتر شايد بود, آنها با قيّم, نصب و فقرا و
حـمايت بـيت, اهل حّق مدافع و عادل حكّام از گاهي اما بودند/ بركنار آن از sعم ولي ميداشتند,
صفويه عصر در آن از بيشتر و آلبويه عصر در حسنه رابطة نوع اين داشتند/ رابطه آنها با و ميكردند
از را شيخا4س	مي مقام تصدي و حدود, اجراء جمعه, نماز اقامة حتي عصر, اين در داشت, وجود
بودند, كشور ا4س	م شيخ ,j١١١٠ه/ق و lم١٠٧٠ دوم و اول مجلسي ميپذيرفتند/ پادشاهان سوي
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كـركي مـحقق آنـان از پـيش هـمچنين و بـود شيخا4س	م هرات در jم١٠٣٠ه/قl بهائي شيخ پدر
و س	طين به خوشي نظر و ميكردند اجتناب كارها اين از علما از گروهي البته كه ,j٨٦٨-٩٤٠ه/قl

نداشتند/ ميكردند همكاري آنان با كه علمايي به
حكـومتها و بـود فـقها دست به رضاخان دوران تا صفويه عصر از رسمي طور به قضاوت, امر

حسبيه/ امور ساير همچنين رسميتميشناختند, به را آنان احكام

شرعيه وجوهات
صفويه دوران در اما آنانميگرفتند, خلفا عصر در را زكات شرعيه, وجوهات مسألة ميماند باقي
زمينها از زكات جاي به حكومت و ميپرداختند خود مردم داشت, رسمي حكومت شيعه كه بعد به

ميگرفتند/ ماليات تجارت و اموال و زراعت از و عشريه
اخت	فنظر مورد اوليه قرون در امام غيبت عصر در حكومت, نه و است امام آِن از كه خمس, اما
كسي نزد كه اين يا بپردازند اهلش به امام جانب از خود مردم ميگفتند: قرن, چند تا شد, واقع شديد
اين تقريبا پنجم قرن از ولي بياورد, بيرون را آن و بيايد خود امام تا كنند دفن يا و بگذارند وديعت به
امام از نيابت به گاهيميگفتند دارند, نگه امام براي تا بدهند فقها به را خمس كه كرد پيدا رجحان نظر

برسانند/ مقرره مصارف به
مردم و شد شايع اخيره قرون در باشد, داشته مشخصي دليل كه اين بدون تدريجا اخير نظر اين
و ميداد ط	ب و فقرا به را ديگر نصف و سادات, به را آن نصف او و ميدادند شهر فقيه به را خمس
حدودي راتا حوزهها بودجة و داشته ادامه سنت اين كنون تا كه ميكرد صرف اس	م ترويج راه در يا

ميكند/ تأمين
كـه گرفته قرار بحث مورد مسأله اين اس	مي, نظام استقرار و فقيه و4يت حكومت از پس البته
اين, از پيش سال چند جانب اين داد/ ميتوان تقليد مرجع و فقيه هر به يا داد امر ولّي به بايد را خمس

شد/ چاپ مرجعيت مقالة از پيش مقاله اين -١

در مـن شد, چاپ حوزه مجلة در هم و اط	عات روزنامة در كه نوشتم١ خصوص اين در مقالهاي
جنبة به هم امام زيرا است امر ولي آِن از فقيه, عامة و4يت به قول بنابر خمس كه دادم ترجيح آنجا
لحـاظ بـه و احـتياط بـاب از كـه كـردم پيشنهاد سرانجام و ميكرد/ صرف و اخذ را خمس و4يت,
نـظم بـا و آيـد گـرد مراجع ديگر و فقيه ولي نظر زير حسابي در وجوهات رفتن هدر از جلوگيري
مـحترم جـامعة بـه خـود پيام در برسد/ تبليغي مراكز و علميه حوزههاي ط	ب, مصرف به خاّصي

كردم/ تأكيد امر اين بر شده چاپ شماره اين پايان در و اط	عات در كه مدرسين



٣٤٥ مرجعيّت
مرجعيت به راجع جديد بحثهاي

توسعة و پراكندگي و مرجع وظايِف گسترش لحاظ به آن, از بعد و انق	ب از قبل سالهاياخير در
آنها به فهرستوار كه است شده مطرح مرجعيت, و اجتهاد به راجع تازهاي بحثهاي فقهي, مباحث

ميكنم: اشاره
بدهند, فتوا ,sمستق افرادي يا فرد يك كه اين جاي به گر ا آيا شورايي: يا فردي مرجعيت ١ـ
كل در يا و مهم مسائلمستحدثة در تبادلنظر و مشورت با صاحبنظر, فقهاي از جمعي نيست بهتر
سـوي از عمليهاي رسالة يا و شود اب	غ استفتاءكنندگان به شورا, سوي از و كنند صادر فتوا مسائل,

تقليدكنند؟ مشخص افراد يا فرد از بايد حتما يا كرد, تقليد ميتوان شورا از آيا يابد؟ انتشار شورا
شايد كرد بررسي را دو اين از يك هر مرّجحات و مزايا نيز و مآخذ و منابع كلية بايد زمينه اين در

برسيم/ مطلوب نتيجة به بتوانيم
و فـقه, فـوقالعـادة گسترش با آيا تخّصصي: و موضوعي يا كلي و عمومي مرجعيت ٢ـ
از اعـم فقهي ابواب كلية در ميتواند فرد يك گوناگون, تخصصهاي و علوم با فقهي مسائل ارتباط
و صـاحبرأي مـجتهد ايـنها جـز و اقتصادي و مالي مسائل سياسات, و حقوق معام	ت, عبادات,
است بـهتر اطـمينان, حصول و بيشتر احتياط خاطر به 4اقل كه اين يا باشد, كدام هر در متخصص
تا شوند, تربيت متخّصصاني يك هر براي و شود, دستهبندي تخّصصي صورت به فقهي موضوعات
sمث خاص موضوع يك براي يا و بدهند پاسخ فقهي نيازهاي به سرعت, و خبرويت با و سهولت به

شود؟ منتشر و تأليف عمليه رسالة يك اقتصادي مسائل
تنها كسي گر ا كه معني اين به اما است, بوده مطرح اصول علم در هم sقب اجتهاد, در تجّزي مسألة
ابواب كل در بايد مقلَّد كه اين يا كرد؟ تقليد او از ميتوان آيا است مجتهد فقهي مسائل از برخي در
مجتهد اما ميشود, پيدا او براي بصيرتبيشتري طبيعتا ابواب كل در اجتهاد از زيرا باشد, مجتهد فقه,
بـحث دو اين است, پيدا نيست؟ اطمينان مورد فقيه و كامل مجتهد حقيقت در مسائل, از برخي در
امكان فقه ابواب كل در عادًة كه است مطرح تخّصص مسألة اول بحث در زيرا دارد, فرق هم با كمي
نـفر يك بـراي و مـيشود عـنوان jاجـتهاد در lتـجزيه بحث در كه مسائل, كل در اجتهاد نه ندارد,

دارد/ امكان
حتما آن رأس در كه فقيه, و4يت نظام استقرار از پس فردي: و عمومي مسائل و تقسيم ٣ـ
باشد داشته وجود خاصرهبري, شرايط اضافة به جائزالتقليد مجتهد شرايط همة جامع فقيه ولّي بايد
و حـل است جامعه كل به متعلق كه را اجتماعي و سياسي مسائل اس	مي; و كشوري كلي مسائل و
در گردد, مجّزا فردي مسائل از عمومي فقهي مسائل نيست بهتر آيا نمايد, اظهارنظر آنها در و فصل
عـنوان بـه مگـر ندهند, رأي رأسا آنها در ديگران و شود رجوع امر ولّي به منحصرا عمومي مسائل
شخصي, معام	ِت و عبادات قبيل از فردي درمسائل اما امر, ولّي به مشورتي نظر ارائة و فكري كمك
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مسـائل قبيل اين در هم, امر ولي چند هر گيرند؟ قرار موردتقليد و بدهند نظر ميتوانند هم ديگران
مسائل قبيل اين خاص, مصلحت بنابر يا و باشد كل مرجع امت امام مانند يا گيرد/ قرار مقلَّد ميتواند

فرمود/ گذار وا كه اين كما نمايد/ گذار وا ديگران به را
و مشكـ	ت و ميكنم بحث خصوص اين در sذي مرجعيت> عملي <معيارهاي عنوان زير من,

ميدهم/ ارائه را راهحلها
به بخواهد گر ا است, مرجعيت وكبروي كلي حقيقتبحثهاي در كه بحثها اين مجموعة است پيدا
كـتاب در آنـها, از بـخشهايي است, خور در را كتابي گيرد, قرار بحث مورد مستدل و مستوفي طور
يا دوستانشان, و بهشتي دكتر و مطهري استاد مرحوم قلم به انق	ب از پيش مرجعيت> و <روحانيت
است/ باقي فراوان بحِث جاي هم هنوز اما گرفته, قرار بحث مورد انق	ب, از پس پراكندة مقا4ت در

مرجعيت عملي معيارهاي
يـا تـقوي, و عـدالت فـقاهت, مانند: اتفاق, مورد و كلّي شرايط بودِن دارا از پس مرجع, مسلما
مدير, استمراري, يا ابتدايي تقليد در حيات شرط بودن, َاتقي َاورعيت, َاعلميت, مانند: مورداخت	ف
در دنيا كنوني شرايط در چه هر و جهان علمي ازپيشرفتهاي گاه آ زمان, اوضاِع به بصير شجاع, مدبّر,
يـا يك ذيص	حيّت, افراد تعدّد هنگام در كه ميشود م	حظه وجود, اين با دارد, دخالت افتاء امر
آنان از بخشي يا شيعيان عامة رياست و كلي مرجعيت به و ميشوند مقدم ديگران بر آنها از تن چند
علل آيا نداشتهاند, مرجعيت از نصيبي 4زم, شرايط داشتن با آنان, همطراز مجتهداِن بقية اما ميرسند
خـير؟ يا دارند دخالت مرجعيت, مقام احراز در افراد, اخ	قي و قومي سياسي, اجتماعي, عوامل و
پايههاي بحمدا� كه كنيم تأكيد نكته اين بر توضيح, از پيش 4زمست اما دارند/ دخالت مسلما بلي,
غـير يـا فـقيه غير sمث 4زِم شرايط فاقد فردي كنون تا كه است مستحكم آنقدر اماميه شيعة مذهب
پـذيراي هـيچگاه تشـيّع, جامعة كلي شرايط زيرا برسد, نميتواند و نرسيده شيعه مرجعيت به عادل
را شرايط اين كه است كساني بين حتما ميگيرد صورت تأخري و تقّدم گر ا پس نيست/ كسي چنين

توضيح: اينك و هستند/ واجد
به ط	ب و علما گرايش در را عمده نقش امر دو اين مسلما گردان: شا و تأليفات كثرت ١ـ
احـراز بـراي است مـجتهد يك مـعرف بـهترين بـرجسـته گـردان شـا و علمي آثار دارد, مرجع يك
از خويي آيةا� خميني, امام خراساني, آخوند شيخانصاري, بهبهاني, وحيد مانند بزرگاني مرجعيت,
sكام خود شاگردان حمايت از حوزه, بزرگ مدّرسان نيز اكنون هم داشتهاند, سهمبيشتري بابت اين

ميباشند/ برخوردار
همانا ديگران, بر كسي تقدم اسباب از مرجعيت مهم مزاياي و علل از يكي مديريتحوزه: ٢ـ
چيز, هر از بيش حوزه خبرگان مسلما, زيرا است, علميه حوزههاي يا حوزه ادارة عملي ص	حيت



٣٤٧ مرجعيّت
من و باشد/ داشته را حوزه ادارة توان كه ميگزينند بر را كسي و ميگيرند نظر در را حوزه مصلحت
در j١٢٤٧-١٣٣٨ه/قl شيرازي محمدتقي ميرزا مرحوم درگذشت از پس دارم/ شاهد ادعا, اين براي
نام sقب كه بود مطرح هم عرض در تن چند نام بود, فرد به منحصر و مقتدر مرجع تقريبا كه كرب	,
او بـه مـقلدان عمدة سهم و درخشيد بيشتر اصفهاني> ابوالحسن <سيد آيةا� اقباِل ستارة ولي بردم
شاگردان داشتن و مهم درس وجود با نائيني>, <ميرزاي مرحوم مانند ديگر, كسان يافت/ اختصاص
كه كردند نقل متعددي افراد نجف, در من براي افتادند/ عقب سن, در و طبقه در تقدم حتي و فاضل
ديـد كه همين بود, زيرك بسيار و بلندنظر اما خوشنام, و گوشهگير و محجوب مردي سيد, مرحوم
و فروخت بود, كرده تهيه دل, خون با حتما كه را خود محّقر خانة مانده, بيسرپرست نجف حوزة
در اثري چه دلبازي, و دست و مردانگي اين نميكنيد فكر شما آيا كرد/ تقسيم ط	ب ميان را آن پول

ميگذارد؟ مدّرسان و ط	ب ميان
نرسيدند/ مرجعيت به اما دادند دست از را خانه هم ديگران ميشد گفته مزاح به نجف در

علمي بحثهاي در گر ا آن, اعتبار اصل و اعلميت موازين كه نيست, پنهاني مطلب هستيم خودمان
اواخر تا سيّد مرحوم است/ مقّدم آن بر اس	مي جامعة و حوزه مصلحتسنجي sعم اما است, مطرح
پـدرم بـا گـاهي و بـودم, آن ناظر نجف در ١٣٢٠ سال تا ١٣١٨ش/ سال از من كه پربركتش حيات
نه و بود مشهود او بلندِي نظر sكام داشت, را رويه همين ميشدم, شرفياب محضرش به خصوصي
و احـترام و مالي كمك شأنش مطابق را كس هر و ميشناخت را شيعه كارآمد و سرشناس افراد تنها
خـاطرات بـاره اين در من داشت/ را حكيمانه رفتار همين نيز, عراق سنّت اهل با كه ميكرد, تعظيم
پـرداخت بـراي كـه مـراجـعي زمان همان در بودند گردد/ تدوين گانه جدا بعدا بايد كه دارم فراوان
اسـتخاره مـيكرد, كـفايت ماه در را مجّرد طلبة نفر يك خرج هنگام, آن در كه عراقي دينار يكربع

نميدادند/ ميآمد بد گر ا و ميكردند
كه بود برازنده هم, خصوص اين در ابوالحسن سيد مرحوم مسلمين: امور ادارة سياست ٣ـ
موضع كه دارم بخاطر sكام گي	ني> عالي <رشيد قيام با انگليسها با هنگام آن در را عراقيها جنِگ من
با جهاد فتواي بر را سيّد كه ميفرستادند ورجال علما از را كساني و داشت فرق sكام ديگران با سيّد
الغـطاء كـاشف عـ	مه مـرحـوم امثال بزرگان, ديگر كه اين از پس سرانجام كنند, ترغيب انگليسها,
سـيّد كـردند, مـنتشر اعـ	ميه و دادند فتوا صريحا كرب	, در قمي آيةا� و نجف در jق ه ١٣٧٣ lم
گويا دفاعكنند> اس	م از است فرض مسلمانها بر حملهكنند مسلمانها به كفار, كه زمان هر <در فرمود:

ميدانست/ توطئه را ماجرا اصل سيّد
و درايت بـا كـو تنبا قرارداد برابر در كه است شيرازي بزرگ ميرزاي مرحوم ديگر زندة شاهد اما
تـقّدم لحاظ از نه برگزيدند درايت و عقل لحاظ به را او كه گفت خواهيم و كرد, قيام تمام سياست

ديگر/ بزرگاني به نسبت كرد ذكر را بسياري شواهد ميتوان زمينه اين در علمي/
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در سياسي قدرتهاي يا و سياسي مسائل كه است آن مقصود اثباتا: يا نفيا سياست تأثير ٤ـ
آثـار لحـاظ از گفتيم كه اين با نائيني> <ميرزاي مرحوم sمث دارد, و داشته تأثير مراجع, تأخر و تقدم
كه اين لحاظ به ولي بود, مقدم اصفهاني, آيةا� مرحوم بر مجتهد شاگردان تربيت و تدريس و علمي
نزد آغاز از مشروطيت كه گفت خواهيم و بود نوشته را مّة> Gٔا تنبيه > كتاب ازمشروطيت, حمايت در
طرد لعن و تكفير حّد تا را مشروطهخواهان گاهي و نبود خوشنام مقدسين, عموم و محتاط علماي
مشـروطة خواهـان كه نوري فضلا� شيخ مرحوم آويختن دار به مانند بعدي حوادث در ميكردند
در مسـلّم, مـجتهد هـفتاد بـه نزديك داشت, قرار قضايا بطن در كه من پدر نقل به بنا بود, مشروعه
هـم مشروطه بر 4ئيك جناح سيطرة شدند/ شهيد مشروطه, با مخالفت لحاظ به گون گونا شهرهاي
اّتـهام هـم بـاز امـا كند, جمع را كتاب آن شد ناچار نائيني مرحوم حال هر به گرديد/ علت بر مزيد

كردند/ رجوع اصفهاني آيةا� مرحوم به مردم اكثر و گذاشت را خود اثر مشروطيت از حمايت
آخـوند مـرحـوم كـه من, پدر نقل به شد, باعث مشروطيت با مخالفت يا حمايت مسألة همين
كـاظم <سـيد مرحـوم عكس به و نداشت طرفدار مقّدسين, بين در عمر, آخر سالهاي در خراساني
از داستانها آخوند مرحوم مظلوميّت به راجع زمينه اين در افتاد, جلو الوثقي, عروة صاحب يزدي>
كـه بـود, آمده در صورتي به جريان گفت پدرم شنيدهام/ ديگران و بروجردي آيةا� مرحوم و پدرم
يزدي كاظم سيّد مرحوم مريدان بر و ميشد كم او جماعت صِف و خراساني آخوند مقلّدان از مرتبا
كمتر كه رسيد عظمت از حدي به عمر, آخر دهة در يزدي كاظم سيد ميفرمود پدرم ميگرديد/ افزوده
نماز از پس ميكرد, پر را صحن تمام جماعتش نماز زيارتي, ايام در كرب	 صحن در داشت, سابقه
او بـه مـردم هـجوم كـه مـيكردند قـفل او روي بـه را در و پـنهان صحن, حجرة يك در را او فورا

نزند/ صدمه
<سـيد قبر زيات به شمسي ١٣١٨ سال در اشرف نجف در پدرم با كه نوبت اولين دارم, بخاطر
نبود, يزدي سيّد اين نفِس گر ا <بابا گفت: من به بود مشروطه مخالفان از خود كه پدرم رفتيم, يزدي>
عـلماي و طـ	ب بـه وجوه پرداخت از سيد امساك از داستانهايي نميماند>/ باقي اس	م از اسمي

كنم/ ياد آنها از من كه است ص	ح نه و مجال نه كه ميكنند نقل خواه, مشروطه
را jسيدعليl كاظم سيد فرزند و كردند جبران را عقبماندگي اين بعدا مشروطه, طرفداران البته
نقل پدرم براي گريه با خودش كه خاصي, تدبير با دارم, او از داستانها و ديدم را او هنگام همان من كه
الغطاء كاشف حسين محّمد شيخ برادر الغطاء كاشف احمد شيخ مرحوم همچنين زدند, كنار ميكرد,
سـراغ هـم, بـعدا كـردند/ بـيرون زيادي حدود تا مرجعيت, جرگة از بود, سيّد جانشين تقريبا كه را
آمـدن كـار روي از و رفـتند نائيني ميرزاي اصفهاني آيةا� مانند آخوند خاص م	زمان و شاگردان
و مشـروطه حـاميان و ايـران دولت ايـنجانب, نـظر به كردند/ جلوگيري خراساني, آخوند مخالفاِن
مطلب اين و نبودند بينقش مرجعيت به مربوط حوادث در قاجار, شاهمستبد مخصوصا آن, مخالفان



٣٤٩ مرجعيّت
است/ اثبات قابل

را او جنازة كه بود كو تنبا قرارداد با مخالفت از پس هم شيرازي ميرزاي حّد از بيش عظمِت شايد
باشد/ نيامده او عظمت به مرجعي, امت امام از غير گويا و بردند/ دوش سر نجف تا سامراء از مردم

در زنده شاهد اما بود/ مرجعيت در سياست دخالِت مثبت يا منفي آثار از برخي شد گفته كه اينها
چـون و نـفرمود, مطرح را خود بروجردي آيةا� از پس ايشان بود, امام مرحوم مرجعيت باب, اين
در اماممسؤوليتي ميشد, گفتگو مرجعيت, كانديداهاي و مراجع كه جلسهاي در حوزه ادارة به نسبت
امام و شد, مطرح كذائي و4يتي> ايالتي <تصويبنامة كه همين ولي نگرفت, عهده به حوزه ادارة قبال
گـرديد, شـاخص عـلما, بـين در شـاه با مخالفت در حقيقت, در و داد ادامه را كار تمام, باقاطعيت
طوري به شد, مطرح وسيعي سطح در بود, قطعي او فاضل شاگردان نزد ص	حيتش كه وي مرجعيت

نداشت/ رقيب امام نبود روحاني و سياسي فعاليتهاي گر ا انق	ب, پيروزي از پيش كه
نيست/ هم فرصت كنم بيان را خودم اط	عات نيستم مايل زمينه اين در من

تـاريخ بـايد نـدارد, ذكـر بـه نياز كه كرد خارج صحنه از را كساني منفي, صورت به امر, همين
در سياست, شود معلوم تا خواند دقت با سياست با رابطه در اخير قرن در 4اقل را شيعه روحانيت
و تـقوي و فقاهت داراي كه مراجعي البته نه؟ يا است داشته نقش مراجع, زدن عقب يا آوردن جلو

بودهاند/ مرجعيت براي صالح
مـيزد, تسليت تلگراف بزرگ, مرجع يك فوت از پس مراجع, از يكي به شاه, گر ا كه بود رسم
ميرفتهاند سمت آن به قدرتهستند عقربة همراه همواره كه ثروتمندان و تّجار بخصوص مردم تودة
و قـم مراجـع از نفر دو به و بروجردي آيةا� درگذشت از پس نجف, به شاه تلگراف در امر اين و
كه شد مخابره هنگامي اخير تلگراف چند هر بود, مشهود sكام حكيم, آيةا� درگذشت از پس تهران
هم سوءظن ماية خود, بلكه نميگذاشت, وقعي شاه تلگراف به كسي ديگر و بود گذشته كار از كار

ميگرديد/ تلگراف, طرف مرجِع به نسبت
مـرحـوم رحـلت از پس بـود, مشـهود sكام امر, اين همشهريگري: و قومي گرايشهاي ٥ـ
تبريزي, حجت آيةا� مرحوم به را ناحيه مردم اكثرا هم با شور از پس آذربايجان علماي اصفهاني,
و بـروجردي آيةا� مرحوم فوت از پس كردند, رجوع حكيم مرحوم به اعراب, بيشتر دادند/ ارجاع
رجوع شاهرودي, آيةا� مرحوم به خراسان, شهرهاي شايدبيشتر و شاهرود اهالي او, حيات در بلكه
اين آن, صحت بر حمل بلكه است, نبوده تصادفي قطعا امر اين و ديگر, موارد در همچنين و كردند
شهر, آن در قبل از او تقليد وزمينههاي بهترميشناسند را خود همشهري فرِد دياري هر اهل كه است

است/ بوده گرديده فراهم
مـمقاني حسـن شـيخ هـمچنين قjو شـربياني١٢٤٨l-١٣٢٢ه آيـةا� مـرحـوم هم اين از قبل
شـربياني مرحـوم به نسبت البته فارسها, تا بودند تركها مرجع بيشتر نجف, در jق ١٢٣٨l-١٣٢٣ه
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است/ بوده دولت اولياء و قاجار سلسلة حمايت مورد عمدًة كه ميشود گفته
خـارج مـرجـعيت دوِر از مـجتهد, نـفر يك كه ميافتد اتفاق گاهي تصادفات: و اتفاقات ٦ـ
ميگفتند كه ميديدم پوش كرباس را عالمپيرمردي اشرف, نجف در من اقامت سالهاي در ميشود;
دامـن بـه قـفقاز سقوط از پس و بود, قفقاز اهالي تقليد مرجع وي قفقاز, بر كمونيستها غلبة از قبل
ديگران كمك نيازمند هم خودش محترم عالم اين و شد قطع بكلي ناحيه آن وجوهات كمونيستها,
از غير البته كه بود قفقازي فاضل نامش ميكنم فكر كند/ اداره را حوزه بخواهد, كه برسد چه گرديد

بود/ بروجردي آيةا� مرحوم خاص اصحاب از قم كِن سا قفقازي فاضل مرحوم
و نـام بـزرگ, ميرزاي درگذشت از پس ميكرد, نقل من پدر sمث بود عمدي عوامل, اين گاهي
پس قم حوزة مُدير سه از يكي صدر صدرالدين سيد مرحوم پدر صدر> اسماعيل <سيد مرحوم آوازة
رضـا آقا حاج و صدر موسي امام سعيد فقيد و صدر شهيد جّد و حوزه, مؤسس حائري مرحوم از
آن امـا كـردند, رجـوع او بـه مـردم نوع و افتاد زبانها سر بر اجمعين, عليهم تعالي رضوانا� صدر
كه اين تا بود حركت در كاظمين و كرب	 و نجف بين همواره و نبود مرجعيت پذيراي گويا مرحوم,
درب راست دست اتـاق در او قبر گذشت, در جا همان در و گزيد سكني كاظمين در اخيرا ظاهرا

دارد/ قرار قبله طرف ايوان سوي از مطهر, حرم
همين مانند ندارند, عاقبت ولي ميدرخشند خوش صدر, خاندان ميگفت: اط	ع, اهل از يكي
و درس محل قم, به آيةا�بروجردي هجرت با كه صدر صدرالدين سيد مرحوم صدر, سيداسماعيل
و صدر شهيد مانند و گرديد منزوي خود و فرمود گذار وا او به مطّهر صحن در را خود جماعت نماز

گرديد/ مفقود يكي و شهيد يكي شهرت, اوج در كه موسي امام
مقدم مرجع عصر در ميرود, مرجعيّتش انتظار كه فقيه يك درگذشت همانا اّتفاقات, اين جملة از
را بـزرگ عـلماي از تـن چـند اشـرف, نجف در اصفهاني آيةا� مرحوم عصر در من است/ وي بر
عراقي ضياء آقا شيخ مرحوم مانند برسند, مرجعيت به سيد, از پس كه ميرفت آن انتظار كه ميديدم
نجف بزرگ مدرس سال سالهاي و خراساني آخوند مرحوم مبّرز شاگردان از يكي كه jق ه ١٣٦١ lم
مـرجـعيت بـه قم و نجف در بعدا آنان, از تن چند كه فرمود تربيت را شاگردان از نسل چند و بود
خوانساري, احمد سيد آيةا� و نجف در ديگر برخي و خويي, آيةا� حكيم, آيةا� مانند: رسيدند
بـخصوص و فـقه خـارج درس تـهران: و قم در حجت, آقاي و خوانساري تقي محّمد سيد آيةا�
وي نزد نائيني مرحوم شاگردان ميشدبيشتر گفته حتي ميزد, تنه نائيني مرحوم درس به وي اصول
البته ميدادند نسبت بود كرده پيدا زيادي شهرت كه نائيني مرحوم به را خود بيشتر اما بودند شده م	

بودند/ خوانده درس هم او نزد
مانند نيز او كه كمپاني به معروف jق ه ١٣٦١ lم اصفهاني محمّدحسين شيخ حاج مرحوم مانند و
قبيل از رسيدند مرجعيت به بعدا آنان از تن چند كه بود شاگردهايي وداراي بزرگ مدرسي ضياء آقا



٣٥١ مرجعيّت
اقامت سالهاي در كمپاني مرحوم و ضياء آقا مرحوم يعني تن: دو اين مي	ني/ مرحوم و خويي مرحوم
زيرا داشت وجود رقابت نوع يك ايشان گردان شا ميان بودند, نجف مدّرسان بزرگترين نجف, در من
آراء امروز, تا و بود بحث مدار و داشت برخورد نائيني مرحوم مباني با نيز و هم با دو آن اصولي مباني
و ُمّ	 كند, بيان خوب و بفهمد را آنها آراء كس هر و دارد قرار اصولي مباني رأس در محقق سه اين
به دو هر نجف, در من اقامت ماههاي آخرين كمپاني, مرحوم و عراقي مرحوم ميآيد/ شمار به محقِّق
شفاي براي نجف, مجالس و منابر ودر بودند برده بغداد به معالجه براي را آنان و بودند بيمار شّدت
براي يجيب> <امّن ختم سيد, مدرسة بام پشت در آنان گردان شا شب, يك حتي ميكردند, دعا آنان
فاصلة به كه آمد, آنان رحلت خبر ماه چند از پس مشهد به من مراجعت از پس گرفتند/ آنان شفاي

درگذشتند/ كمپاني مرحوم بعدا عراقي آقاي اول هفتة يك
تـ	ش ايشـان مـرجـعيت براي آنان مريدان و شاگردان اصفهاني, سيد مرحوم حيات در گاهي
كـه عـراقـي مرحـوم از نرسيد, نتيجه به ولي دادند, چاپخانه به راهم كمپاني مرحوم رسالة و داشتند
ميكردند/ نقل شيريني داستانهاي خودش مرجعيت عدم به راجع بود بذلهگو و اللهجه صريح مردي
صاحب خوانساري, موسي شيخ حاج مرحوم نائيني, مرحوم شاگردان بزرگترين از ديگر تن دو
نـيز او, اصول تقريرات, صاحب كاظميني علي محمد شيخ مرحوم و خود, استاد مكاسِب تقريرات
وقت همان در خوانساري, مرحوم سيددرگذشتند, حيات در كه داشتند را سيد از پس مرجعيت زمينة
در ط	ب از فض	يي و بود دوم مرتبة در كمپاني آقاي و ضياء آقا درس از پس كه داشت مهمي درس
متأسفانه كه كرد پيدا مهمي درس جلسة عراقي مرحوم از پس كاظميني آقاي اما مييافتند/ حضور آن

نياورد/ دوام
گـردان شـا قديميترين از گلپايگاني سيدجمالالدين مرحوم يكي بگويم بايد هم را ديگر تن دو
كـاظم شـيخ حـاج مرحوم ديگري درگذشت/ سيد حيات در نيز او كه بود توجه مورد بسيار نائيني,
هـمان در و داشت شهرت بسيار شيرازي, تقي محمد ميرزا و خراساني آخوند شاگردان از شيرازي
در آيةا�بروجردي, مانند رسيدند مرجعيت به سيد از پس كه كساني بر افراد, اين درگذشت, هنگام

برسند/ مرجعيت به كه گرديد مانع آنان فوت اما بودند مقدم رتبة
از هـنگام آن در كـه كـرد يـاد بجنوردي حسن ميرزا حاج مرحوم از بايد بعد, رتبة در همچنين,
آقـاي مرجـعيت عصر در ولي ميدادند رجحان خويي آقاي بر جهاتي از را او كه ميشنيدم ط	ب

نرسيد/ مرجعيت به و رفت دنيا از حكيم
گـردان, شـا كثرت واقعا گر ا ندارد كليّت هيچكدام ميكنم, ياد كه معيارهايي و ضوابط بنابراين,
بايد كه است اينجا بلي, داشتند/ تقدم ديگران بر كمپاني مرحوم و ضياء آقا مرحوم حتما باشد/ ميزان
است صحيح نميدانم يكن> لم يشاء مالم و كان <ماشاءا� ميزند را حرف آخرين الهي تقدير تَشاءگفت َمن تُِذلُّ و تَشاُء َمن تُِعزُّ و تَشاُء مّمن الُملَك تنزع و تشاُء َمن الملَك تؤِتي الملِك مالَك اللّهّم ُقل بگويم:
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/٢٦ . عمران آل -١

اما دارم, بخاطر مرجعيت شانس در زيادي مطالب باب اين در نه, قديٌر١يا َشيٍء كُلِّ عَلي ٕانَّك الخَيُْر ِبيَِدَك
سيد مرحوم از كردند نقل ميدهم/ پايان اصفهاني آيةا� مرحوم از باب اين در مطلبي نقل رابه بحث
خواهد مرجع كسي چه دهد, رخ شما براي نكرده خداي حادثهاي گر ا كردند, سؤال عمرش اواخر در
يار <تا فرمود: هم باز كردند سؤال مرتبه دو باشد> كه به ميلش و خواهد را كه يار <تا فرمود: سيد شد؟

ا4بصار/ أولي يا فاعتبروا باشد> كه به ميلش و خواهد را كه
ايـن قـدرت, بـا سال ٣٠ حدود و آزموده را مرجعيت معيارهاي بارها كه سيد مرحوم پيداست,
با ميشناخته قم و نجف رادر خود از پس مرجعيت براي شاخص افراد است, داشته عهده رابه سمت
حـظ ايـن سرانـجام اما شد, خواهد بلند عده آن نام وي از پس ميدانست بود او خاص كه درايتي
توسل و رياضت و ورد و ذكر اهل سيد مرحوم است/ الهي مشيّت به منوط شد/ خواهد كه نصيب
حـضرت بـه مـتوسل و مـيرفت سـهله مسـجد بـه مـيافـتاد مضيقه در حوزه ادارة در هرگاه بود,
از jديدم را او نجف در من lكه كوفي محمد شيخ ميشد گفته رابطه اين در cdefgميگرديد/ وليعصر
كسي چنين ننصرك>!! نحن الناس, حوائج واقض الباب <افتح كه آورد, پيغام او براي حضرت سوي
و و4غير, است همين مطلب نيز اكنون هم باشد> كه به ميلش و خواهد را كه يار <تا بگويد: دارد حق

شد/ خواهد بياثر تدابير, از بسياري
و عراق در او جانشين به راجع ماه چند تا وي از پس بود, كرده پيشبيني سيد, كه همانطور بلي,
تـا مـيكردند تـبليغ كـدام هـر بـراي و ميشد برده نامشان نفر ده sاق بود, بحث ب	د, ديگر و ايران
مـلك كـه مـيشد گـفته ديگـران/ بـعد درجـة در و شد شاخص بروجردي آيةا� مرحوم سرانجام,
<لمن پرسيد, بود, محبوب بسيار و نشده مشاهده او از جرمي هنوز كه عراق جوان پادشاه فيصلدّوم
sوصـ يـّدعي <وكـّل گفتند: پاسخ در شد؟ موكول كسي چه به تقليد امر با4خره التقليد؟>: امر صار

ا4علي>/ العلّيى الي <ا4مر بودميگفتند: حق كه بليلي!!>/
رعـايت هـمواره سـنت, يك مـيداد, تـغيير را مـرجـعيت مـجراي كه اتفاقات, اين همة با البته

ميگردد/ رعايت هم, هنوز كه تحصيلي, طبقة در و سن در تقدم ميگرديد:
حـاج مـرحـوم گـر ا sمث است مهمي عامل هم اين حوزه: به هجرت يا حوزه از خروج ٧ـ
حوزه به بروجردي مرحوم از بعد يا بود نرفته تهران به قم از jق ه ١٤٠٥ lم خوانساري سيداحمد
از بروجردي, آيةا� حيات در كه ميكرد نقل امت امام ياران از يكي بود, مقدم همه بر برميگشت,
آقـاي تـهران, بـازاريـان هـيچ, فـرمود: ميشود؟ چه مرجعيت بروجردي, آقاي از پس پرسيدم امام
البـته مـطلق/ رئـيس مـيشود مـيدهند قـرار او اخـتيار در را وجوه و ميآورند قم به را خوانساري
ما كه آمدن قم مدرسين و علما نزد به تهران بازاريان نرسيد/ نتيجه به ولي بود درست امام پيشبيني
و دادنـد پـاسخي كدام هر شنيدم بياوريم!!, حوزه ادارة جهت قم به را خوانساري آقاي ميخواهيم
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آيـةا� درگذشت از پس امت امام نداشت, منكر وي تقواي و علمي مقام نيامد/ قم به وي سرانجام
بنا كه داد پيغام خوانساري آقاي به تهران مروي مدرسة متولي jق ه ١٤٠٤ آشتيانيlم باقر محّمد شيخ
را كـني آقـاي مـن بـدهيد نـظر بلديد اعلم شما است, بَلَد اعلم با آن توليت امر مدرسه, وقفنامة بر
بود فرموده وي نصبكنيد!! مدرسه توليت به را ديگري ا4ّ و كنيد ابقا ميدانيد مصلحت گر ا برگزيدم
مـرحـوم نـزد امـام, ميشد, گفته گاهي فرمود/ انجاز را كني آيةا� توليت آنگاه كنيد, صبر روز چند

بود/ خوانده درس جواني در خوانساري
در نـجف از مراجـعت از پس سال چهل حدود كه است بروجردي آيةا� مرحوم ديگر, نمونة
هـمه رأس در شـايد و قـم عـاليرتبة مـدّرسان كـه اين تا فرمود, توقف خود, مسقطالرأس بروجرد
كه شمسي ١٣٢٥ سال در و گرفت دست به را امر زمام او كردند/ دعوت قم به را ايشان امام, حضرت
قـم بـه ايشـان گـر ا حال گرديد/ شيعه اع	ي مرجع گفتم كه شرحي به گذشت در اصفهاني مرحوم
كـلي مـرجـعيت چـنين مسـلما اما بود, كمنظير و متبّحر مجتهدي فّن اهل نظر در چند هر نميآمد,

نميكرد/ پيدا
اسـتفتاء جـلسة مـ	زمان از يكـي شيرازي ميرزامهدي مرحوم قمي, آيةا� مرحوم فوت از پس
نـوع يك تـقليد, مرجـع از پذيرايي در ديرباز از كه كرب	 اهل و افكند اقامت رحل كرب	 در ايشان,
شانسي چنين ظاهرا ميشد, خارج آنجا از گر ا و برگزيدند مرجعيت به را او داشتند, نجف با رقابت
گر ا jق ه lم١٤٠٥ شيرازي آيةا�سيدعبدا� نيز و jق ه ١٣٩٥ lم مي	ني آيةا� شايدمرحوم نداشت/

برسد/ آنان به مرجعيّت, نوبت حد, اين تا كه نبود معلوم نجف در نميآمدند, مشهد به
مـيگفت انـصاري>, <شـيخ مـرحـوم كـه خواندهايد ويا شنيده رسانهها از روز چند اين در 4بد
بـه است اولي او بود, اعلم من از تحصيل, دوران در ,jق ه ١٢٧٠ حدود مازندرانيlم سعيدالعلماء
در سـالها شـيخ, ولي ميفهميدم بهتر او از من هنگام آن در بلي بود: فرموده مازندراني عالم تقليد,
اعـلم او ا4ن بـودم/ مـحروم مـزيّت ايـن از ايـنجا در مـن و بـود محشور فض	, و طّ	ب با نجف

است/ من از
يـابه خـود شـهر فـقيه بـه شهر هر مردم صفويه, از قبل تا مسلما امروز: و گذشته معيارهاي
چند يا يك به مردم كه نيست دست در شاهدي هيچ و ميكردند, رجوع احكام در عالم, نزديكترين
بزرگي علماي اصفهان, و بغداد علمي مراكز در البته كنند, رجوع دوردست علمي مركز يك در تن
ديگران, و طوسي شيخ مرتضي, سيد مفيد شيخ مانند بودند يافته شهرت ديگر جاهاي در كه بودند
و سؤال اين اما ميدادند, پاسخ آنها و ميكردند سؤال آنان از را ك	مي يا فقهي علمي مسائل علم, اهل
دوران ايـن در خـود/ مقلَّد از عادي مردم سؤال قبيل از نه بود, مستدل غالبا و علما مختص جوابها
اعلم عالم كدام كند تحقيق كه نميافتاد فكر به كسي و نبود مردم ميان در فقها اعلميت بحث از نشاني
و نـراق قم, كاشان, قزوين, اصفهان, شهرهاي ايران, در آن, از پس اندكي و صفويه عصر در است/
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اصفهان, شايد تقليدميكردند, آنان از مردم كه بودند بزرگي علماي نجف و كرب	 و عراق در و مشهد
س	طين سوي از اين بر ع	وه بود/ مهمتر هم آن علميه حوزة بود, شهرها ديگر بر مقدم بابت, اين از

ميگرفتند/ را احكام او از غالبا مردم و ميشد نصب شيخا4س	مي صفويه
و عمومي مرجع كرب	 در jق ه ١٢٠٦ lم بهبهاني وحيد باقر آقا بار, اولين براي ميرسد نظر به
مقاومت وي, تبّرز علت بودند/ هم ديگر بزرگان شده ياد شهرهاي در مسلما چند هر شد شاخص
اسـترآبـادي امين محّمد م	 توسط يازدهم قرن از كه اخباريت مسلك قبال در بود او محكم علمي
يوسف شيخ مرحوم جمله از كرد/ جلب خود به را علما از خيلي و آمد پديد jق ه ١٠٣٦ يا ١٠٣٣ lم
در jق ه ١١٠٩ يـا ١١٠٧ lم بحراني هاشم سيد كاشان, در كاشاني فيض كرب	, در حدايق صاحب
مـرحـوم بـا كرب	 در وحيد مرحوم ديگر/ جاهاي در ديگران و شيراز در بحراني ماجد سيد بحرين,
و حيص اين در سرانجام است, معروف آنان شفاهي و كتبي بحثهاي ميداد, مصاف حدايق, صاحب
اين گرديد, پيروز آن مخالف مكتب بر ميكرد تجويز گفتم كه چنان را اجتهاد كه اصولي مكتب بيص,
مـهدي مـيرزا مانند بودند پراكنده شهرها در كه وحيد, برجستة شاگردان سوي از بعدا علمي ت	ش
كـبير جـعفر شـيخ و jق ه ١٢١٢ بحرالعـلومlم قم, در jق ه ١٢٣١ قميlم ميرزاي مشهد, در شهيد
بعدا ديگران و كرب	 در jق ه ١٢١٦ lم شهرستاني مهدي ميرزاي نجف, در jق ه ١٢٢٨ يا lم١٢٢٧

گرديد/ دنبال
تـا او مـباني از بسياري و است شيعه اجتهاد تاريخ در سرفصلي بهبهاني, وحيد مناسبت, بدين
او, از پس اما شود/ پيدا وي براي كلّي مرجعيت نوع يك كه شد سبب امر, همين دارد/ اعتبار امروز,
تحقيق اعلم غير و اعلم از كه آن بدون بودند, جا هر در او شاگردان و سابقبرگشت سيرة به امرتقليد,
گـردانش شا از بود, گذشته سال نود از كه سن كبر در وحيد خود حتي گرديدند, مردم مرجع شود,
را آن شما دارم ميل پلو كشمش <من پرسيد: بحرالعلوم برومندش شاگرد از ميگويند: ميكرد/ تقليد
مـن كـرد: عـرض اسـتاد بـه بحرالعـلوم jكشمشها جوف جوشيدن شبهة لحاظ lبه ميدانيد؟> حرام
او فتواي به شما ميداند جايز را آن jاست كبير جعفر شيخ lمقصود جعفر شيخ ولي ميكنم احتياط

است؟ داشته وجود بزرگان آن بين در صفا و يكرنگي و صداقت چه حقيقتا كنيد/ عمل
حسين شيخ و جعفر شيخ و خود ميان را مناصب بحرالعلوم كه نقلميكنند نيز مناصب: تقسيم
حسين شيخ به را نماز برداشت, خود را تدريس كرد: تقسيم بودند jوحيدl شاگردان از همه كه نجف

كرد/ گذار وا الغطاء كاشف به را تقليد و نجف
كاشف فرزندان علي شيخ و موسي شيخ به نوبت بعدا گذشت, دوره اين مرجعيت: در شورا
مسألة مـيبينيم هـنگام, ايـن از رسـيد, jق ه ١٢٦٦ lم جواهر صاحب حسن محمد شيخ و الغطاء
ظاهرا كه چيزي ميگذارد, ميدان به پا َعْقد> و حّل <اهِل و عاليقدر مدّرسان مشورت با مرجع انتخاب
شيخ ظاهرا كه را قبلي مرجع جانشين تا شدند جمع آنان, نداشت/ سابقه دارم اط	ع من كه آنجا تا
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به جواهر صاحب شور, مجلس از بازگشت از پس انتخابكنند, بود, موسي شيخ فرزندش يا جعفر
را علي يعني عليّا>, <نصبوا دادند: پاسخ كرد؟ چه شما سقيفة يعني سقيفتكم؟> فََعلْت <ما فرمود: طعنه
بـا جواهر صاحب هم باز jعلي lشيخ از پس آيا نميدانم من برگزيدند/ jالغطاء كاشف علي lشيخ

گرديد؟ محّول وي به مرجعيّت, قهرا و بود بيرقيب او علمي مقام يا شد انتخاب شور
شيخ نوهاش برابر در كبير جعفر شيخ lيا jق ه ١١٥٦-١٢٢٨l الغطاء كاشف جعفر شيخ از پس
شـيخ كـه jق ه مـوسيlم١٢٤١ شـيخ رسـيدند: مرجعيت به ترتيب به وي فرزند سه jصغير جعفر
شيخ و انصاري, شيخ استاد آخرين jق ه ١٢٥٤ lم علي شيخ نمود, تلمذ او نزد سال يك انصاري
jق ١٢٦٦ه lم جـواهـر صـاحب عـرض در عـلي, شـيخ برادرش از پس كه jق ه ١٢٦٢ lم حسن

يافت/ مرجعيت
جعفر شيخ فوت از پس كه شده نقل j٢٠٠ ص ماضيالنجف كتاب l از موسي شيخ اين به راجع
وجودداشتند, نامداري فض	ي jق ه ١٢١٢ lم بحرالعلوم عّ	مه و او شاگردان ميان در كه آن با كبير,
مردم آمد, عاليات عتبات به زيارت براي قمي محقق كه آن تا بودند مردد اعلم تعيين در مردم معذلك
را آنها جواب و مينويسم چندي مسائل فرمود: محقق شدند/ اعلم تعيين خواستار او از كرده اجتماع
آن بود, آنان از يكي نيز موسي شيخ ميخواهم, دارند را مقام اين ص	حيت نظرم در كه نفري چند از
و رفت منبر بر سپس شدند, جمع صحن در مردم كرد امر محقق نوشتند/ را مسائل جواب نفر چند
موسي شيخ شما بر خدا حجت و عام مرجع كه ميدهم شهادت شريف محل و محضر اين در فرمود:
/j١٨٤ ص انصاري شيخ زندگاني lكتاب است برتر همه از علم در او زيرا است, جعفر شيخ فرزند
آورد, گرد را نجف اول طراز علماي فوت هنگام جواهر, صاحب حال, هر به جانشين: تعيين
فرمود: نديد ـ بود شده بلند او درس جلسة و علميت آوازة كه ـ را انصاري مرتضي شيخ آنها بين در
با4ي بر گرفته را ودستش نشانيد خويش بالين بر را او جواهر صاحب آمد شيخ كنند, حاضر را شيخ
شـيخ بـه و بَعدي> مِن مرجُعكم <هذا فرمود: سپس الموُت> لي طاَب َن <ا�4 گفت: و نهاد خود قلب

/٩٦ ص شيخ, نوادگان از انصاري مرتضي شيخ اثر ـ انصاري شيخ شخصيت و زندگاني -١

جـانشيني بـه بود شيخ تعيين منزلة به اين و سهلٌة>١, سمحٌة الّشريعَة فٕاّن احتياطِك مِن <قلّل گفت:
و گرديد شيعه اع	ي مرجع انصاري شيخ هنگام, اين در است, بوده بيسابقه ظاهرا هم اين كه خود,

است/ فقهي و اصولي بحثهاي محور امروز كه افزود گذشتگان مباني بر تازهاي علمي مباني
ميرزا جمله از او مبّرز شاگردان ميگويد: jق ١٢٨١ lم انصاري شيخ از پس مجتهدين: شوراي
فرمود: رشتي ميرزاي شورنشستند, به ديگران و jق ه ١٣١٢ رشتيlم حبيبا� ميرزا شيرازي, حسن
است, مـتعين مـرجـعيت براي او ميرزا, عقل و درايت به نظر اما دارد, وجود ميرزا از اعلم ما بين در
را كو تنبا قرارداد با مبارزة صداي و سر پر و هيجانانگيز داستانهاي و شد اع	 مرجع شيرازي, ميرزاي
در ميفرمود بود ديده سامرا در را ميرزا جواني در بار يك و خردسالي در بار يك من پدر زد/ دامن
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كه ميكند بيرون دريچه از را دستش و نشسته ضريح مانند فلزي شبكة پشت ميرزا ديدم جواني سن
كـه است شـيرين بسـيار هم خردسالي در او با م	قات داستان نياورند, هجوم او به و ببوسند مردم

ميگذرم/ آن از
شد برگزيده مرجعيت, كانديداهاي شور با مرجعي كه بود بار آخرين اين گويا تكروي: دوران
از يكـي بـه كسـي هـر بـلكه نـميخورد, چشـم به شورايي چنين از اثري ديگر تاريخ آن از پس و
گفتم, كه همانطور كوچك, شيرازي ميرزاي و يزدي سيد در با4خره كه اين تا كرد رجوع مجتهدين

معاصرانش/ و ابوالحسن سيد مرحوم در بعدا و گرديد متمركز تقريبا
رسمي بطور انق	ب از پس و رسمي غير بطور انق	ب از پيش اندكي بلي, قم: مدرسين جامعة
و بود امام حضرت جامعه, آن مرجعبرگزيدة نخستين زد, مرجع تعيين به دست قم, مدرسين جامعة
و نشستند شور به باز كهنسال, عالم دو اين رحلت از پس كي/ ارا و گلپايگاني عظام آيات وي از پس
بيانيههاي شماره اين پايان در كه برگزيدند مرجعيت براي را انق	ب معظم رهبر جمله از تن, هفت

بخوانيد/ ميتوانيد را آن گون گونا
فـقيه, ولّي احـتما� و مرجع يك آيا كه است مطرح بحث اين اينك مراجع: تعدد و وحدت
يك در و كردم اشاره مطلب اين به مدرسين جامعة به خود پيام در من مراجعمتعدد؟ يا دارد رجحان
تـعّدد فـرض, بـر كه اين نتيجه دادم, قرار بحث مورد را مسأله جهات قم ط	ب براي درس جلسة
و فـتوا در تـضاد شـوند: مـانع بينظمي, و برخورد نحو دو از بايد حتما بدانند, مصلحت را مراجع
به را خود سخن و ميكنم بحث امر دو اين به راجع كمي اينك وجوهات/ صرف و اخذ در تشتّت

ميرسانم/ پايان
و نـدارد مـانع فتوا, اخت	ف و مراجع, تعدد فردي و شخصي مسايل در فتوا: در تضاد ـ اول
داشـته سـابقه هم تاكنون كه مرجعيت قدرت تقسيم و تجزيه بجز نميشود مترتب آن بر محذوري
ديگـري مـحدودتِر مراجع شاخص, بزرگ مرجع كنار در كه نيفتاده اتفاقي چنين هيچگاه زيرا است,
در اما او/ از پس مراجع و بهبهاني وحيد قبيل از شده ياد بزرگان دوران در حتي باشند, نداشته وجود
فـاجعه نظري, اخت	ِف چنين دارد, ارتباط اس	م جهان كل يا تشيّع جامعة كل به كه عمومي مسائل

ميكنم: ياد را نمونه چند من و است
فطر, عيد مخصوصا عيد روز تعيين در مرجع دو كه افتاده اتفاق بارها عيدين: حكم در تضاد
آيـةا� زمـان در مـيگرديد: آنـان مـقلِّدان درگـيري بـاعث كـه جايي تا ميكردند پيدا نظر اخت	ف
تهران و قم ميان فطر عيد در ميكردم, تحصيل قم در من كه شمسي ١٣٣٩ از قبل سالهاي بروجردي
آورده بجا هم را عيد نماز و بود كرده حكم عيد, به تهران در خوانساري آيةا� مرحوم افتاد, اخت	ف
دو خوابيدهاند, و هستند روزه آقا شد: گفته ايشان به رفتند, بروجردي آيةا� سراغ كه هنگامي بود,
در ميشد, نقل نگرديد, قانع آنان شهادت به آيةا� دادند, شهادت و آمدند قم به ماه, رؤيت مدعي



٣٥٧ مرجعيّت
عـيد روز در ميگفت: آن به اين است, درگرفته دعوا روزهبازكردگان, و روزهداران ميان تهران, بازار
داري رمـضان, مـاه در مـيگفت: ايـن بـه آن و شـدهاي مـرتكب حـرام كـار تو و است حرام روزه

ميخوري!! روزه
مـرحـوم تـهران سـرشناس عـالم دو و پنهاني, دولت دستگاه ميرسيد, نظر به كه است عجيب
ديگـري و شـاه طـرفدار يكـي داشتند قرار متقابل سياسي خط دو در كه كاشاني, مرحوم و بهبهاني
آيـةا� طـرف بـهبهاني آقـاي مـيكردند حمايت مرجع, دو اين از يكي از كدام هر بود, آن مخالف
نشسته خانهاش در هم, كاشاني مرحوم ميداد, فرمان روزه كردن باز رابه مردم و گرفت را خوانساري
در سـرانـجام, هسـتيم, بـروجردي آيـةا� نـظر منتظر ما ميگفت او بودند, آمده گرد او دور مردم و
مـرحـوم بود, مهم بسيار و ميشد اقامه بروجردي آيةا� امامت به كه قم اعظم مسجد بينالص	تِين
ما باشد, عيد امروز نيست بعيد ميفرمايند: <آيةا� گفت: و برآمد منبر به زاهدي, ابوالفضل شيخ حاج
كـمكم روز آن ظهر بعداز ميگيريم>, عيد را امروز و ميكنيم تلّقي عيد, حكم را ايشان سخن همين

خوابيد/ غائله و كردند افطار مردم
و عالم دو ميان اخت	ف شاه, و4يتي> و ايالتي <تصويبنامة مسأله با علما صفآرايي كشاكش در
و طـاغوتيان ديـدم من و نكرد حكم ديگري و كرد حكم بودن عيد به يكي گرفت در مشهد مرجع
ميزنند/ دامن مرجع, دو اين ميان اخت	ف تشديد به و كرده پيدا اخ	ل براي مجال شاه, به وابستگان
ديـده ماه كه كردند صادر فطر عيد در بيانيهاي رهبري معظم مقام قبل, سال چند نرويم دوري جاي
فتواي طبق كه كردند اع	ن خويي, آيةا� مرحوم طرفداران و مقلدان ب	فاصله نيست, عيد و نشده
ديده ماه عراق در چون و دارد, اعتبار جا همه براي شد ديده ماه زمين روي نقطه يك در گر ا كه ايشان
دسته چاقوشان نبودند, هم روزه اهل شايد كه انق	بها ضد نيز هنگام آن است, عيد پس است شده
ايـن عـجيب مردم/ بين اخ	ل ايجاد به افتادند راه رهبري, معظم مقام كوبيدن براي و بود كرده پيدا
احـتياط خـودشان بودند, داده بيانيه عيد براي كه خويي آيةا� مرحوم طرفداران از عدهاي كه است
يـا است مـذهبي عـملي صـرفا, آيا كنيم, حمل چه بر را اعمال اين رفتند!! سفر به روز آن و كردند
چـه كـه داد خـبر ايشـان بـه را جـريان خويي مرحوم شاگردان از يكي نظام, با ضّديت در سياسي
نـوشته خـويي مرحوم بيندازيد, هم جان به را مردم و كنيد اع	م را خود نظر شما داشت ضرورت

شد/ نخواهد تكرار كار اين ديگر است شما با حق بودند:
گاه اخت	ف مسألة اين كردهام, فكر آن اطراف در و ديده را ماجراها اين بارها كه اينجانب نظر به
كاري حربههاي از يكي مسلمين, همة بين در ذيالحّجه ماه در اخت	ف و شيعه بين در رمضان در
بـين, در امـر ايـن ميكنند/ و كرده استفاده بسيار امر, اين از طاغوتيان, و استعمار است, اس	م عليه
ناظر من كه رمضانمصر, ماه داستان نقِل از كه است هم با رقابت ماية هم, اس	مي و عربي كشورهاي

ميگذرم/ بود افكنده سايه آن بر سياست چطور كه بودم آن
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كـانادا در كـه مـن, دانشجوي بستگان از يكي است, قبله در اخت	ف عيد, در اخت	ف از با4تر
آيةا� فتواي به برخي است اخت	ف قبله َسْمت در شيعه دانشجويان بين در ميگفت: ميكند تحصيل
jبـالعكس غربlيا سمت به ديگران و انق	ب رهبر فتواي به ديگر برخي و شرق سمت به خويي
بـخوانـند, نـماز مـيخواهـند دنـيا يـنگه در متعهد جوان مشت يك كنيد م	حظه ميخوانند!! نماز
چـه مـذاهب, ديگر مسلمان دانشجويان بين در آنان, خود بين در اخت	ف, اين ضرر از صرفنظر
آورده مـا براي اس	م كه است َسْهله> َسْمحة <شريعِت همان دادن, فتوا نوع اين آيا دارد؟ انعكاسي

شود>/ كاغذ من هفتاد <مثنوي شمرم بر را فتاوي تضاد بخواهم گر ا من است,
فـوت عـليه, رحمةا� قوچاني محمد شيخ مرحوم مشهد بزرِگ علماي از يكي جواني, ايام در
و jق ه ١٣٧٧ اردبيليlم يونس سيد حاج مرحوم شهر: بزرگ عالم دو ميان آغازتشييع, در بود, كرده
مـيگفت: يكـي درگرفت, اخت	ف خراساني, آخوند فرزند jق ه ١٣٩٥ كفاييlم احمد ميرزا حاج
كرد/ حركت جنازه عقب در بايد ميگفت: عكس به ديگري كنيم, حركت جنازه جلو است مستحب
نـفر يك شـود, حـل عـالم دو ايـن دعواي تا داشتهاند نگه دست, روي را جنازه بيچاره مردم حا4
عقب هم تو گفت: ديگري به و برو جلو تو گفت: يكي به كرد دخالت بيباك, و جرأت, با روحاني

صلواتبفرستيد/ نكنيد/ دعوا كن حركت جنازه
است, معروف درمشروطيت نوري فضلا� شيخ و بهبهاني عبدا� سيد مرحوم اخت	ف داستاِن
مدرسة بهبهاني مرحوم و مريدان و بود داده قرار خود پايگاه را مروي مدرسة فضلا� شيخ مرحوم
قاجار مستبد شاه داشتند, سياسي مشاجرة هم با سالها و ,jمطهري شهيد عالي lمدرسة را سپهسا4ر
واين بود گرفته را jق ه ١٣٢٧ lم فضلا� شيخ طرف بود, مخالف مشروطيت با كه عليشاه> <محّمد
شـهيد دو هـر عاقبت را, بهبهاني طرف هم مشروطهخواهان بود, شده بزرگ مرد آن به اتّهام باعث

بستر/ در يكي و دار بر يكي شدند
دوران تنشهاي سياسي, و اجتماعي مسائل در فقها ميان نظر اخت	ف نمونههاي نزديكترين باري,
و بـينش و آگاهند آن از خوانندگان و ندارد ذكر به نياز كه است ايران اس	مي انق	ب از بعد و قبل

گذاشت/ سر پشت را آن خطر امام, هوشياري
يك هر و است تقليد مراجع با وجوهات امر sفع بوده دليلي هر به حال هر به وجوهات: ـ دّوم
مـصرف به وجوهات عمدًة ميرساند/ مصرف به و ميگيرد را وجوهات منفردا و گانه جدا آنان, از
درمـانگاه, و مـدرسه حسـينيه, مسـجد, ساختمان در هم گاهي ميرسد/ علميه حوزههاي و ط	ب
سليقهها اخت	ف و دارد ضايعات چقدر وجوهات, صرف و اخذ پراكندگي اين حال ميشود/ صرف
محل عالمان يا مردم محله, يك در يا كوچه يك در گاهي بماند/ ميآورد, چه امام مبارك سهم سر بر
يكي يا نباشد آن به نياز sشايداص كه حالي در ميكنند, بنا حسينيه و مسجد يكديگر همچشمي به
علما و جوان, ط	ب از بسياري كه حالي در ميشود صرف وجوهات تومان ميليونها كفايتميكند,



٣٥٩ مرجعيّت
آفرين جان به جان تا نيست آنها فكر به كس هيچ و ميبرند سر به مضيقه در افتاده, كار از وّعاظ و
cdefgاست, امام رضايت به علم مراجع, توسط وجوه صرف و اخذ عمدة دليل ميگويند كنند/ تسليم
خود حق صرف در نظام اخت	ل به jبالسويه يقسم و الرعية في lيعدل ظهور هنگام كه زمان امام آيا

نميكنم/ فكر است؟ راضي
مـن كـه مـيشود اسـتفاده سـوء قـدر چـه وجوهات, امر در بينظمي و پراكندگي و تشتّت در
مـحذور دو همين از گفتم ط	ب به قم درس در من كنم, ذكر ميدانم كه را داستانهايي نميخواهم
حا4 است, حوزه مديريت يا مدرسين جامعة وظيفة امر اين باشند متعدد مراجع بگذار اجتنابكنند,
و مقاله يك در را آن راه جداجلوگيريكنند, بينظمي و تضاد اين از معرفيكردهاند, را مرجع چند كه
از و كـاري فـدا ايـن گـر ا گـفتهانـد, ديگـران هـم sقـب كـردهام/ پـيشنهاد مدرسين جامعة به پيام در

الهدي/ اتّبع من علي والّس	م ف	 ا4 و ميشود درست كار دهند, خرج به مراجع را خودگذشتگي
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