مسابقه كتاب خواني

ﺧﺪﻣﺖ حضرات روحانيون سراسر كشور و ﻣراجع بزرگوار اسﻼم و ﻣﺪرسين گرام
و طﻼب عزيز حوزههاى علميه و ائمه ﻣحترم جمﻌه و جماعات -داﻣﺖ بركاتهم

صلوات و سﻼم ﺧﺪا و رسول ﺧﺪا بر ارواح طيبه شهيﺪان ﺧصوصاً شهﺪاى عزيز حوزهها و روحانيﺖ .درود بر حاﻣﻼن اﻣانﺖ وحى و
رسالﺖ پاسﺪاران شهيﺪى كه اركان عظمﺖ و افتخار انقﻼب اسﻼﻣى را بر دوش تﻌهﺪ سرخ و ﺧونين ﺧويش حمل نمودهانﺪ .سﻼم بر
حماسهسازان هميشه جاويﺪ روحانيﺖ كه رساله علميه و عمليه ﺧود را به دم شهادت و ﻣركب ﺧون نوشتهانﺪ و بر ﻣنبر هﺪايﺖ و وعظ
و ﺧطابه ناس از شمع حياتشان گوهر شبچراغ ساﺧتهانﺪ .افتخار و آفرين بر شهﺪاى حوزه و روحانيﺖ كه در هنگاﻣه نبرد رشته تﻌلقات
درس و بحث و ﻣﺪرسه را بريﺪنﺪ و عقال تمنيات دنيا را از پاى حقيقﺖ علم برگرفتنﺪ و سبكباﻻن به ﻣيهمانى عرشيان رفتنﺪ و در
ﻣجمع ﻣلكوتيان شﻌر حضور سرودهانﺪ.
سﻼم بر آنان كه تا كشف حقيقﺖ تفقه به پيش تاﺧتنﺪ و براى قوم و ﻣلﺖ ﺧود ﻣُنذران صادقى شﺪنﺪ كه بنﺪ بنﺪ حﺪيث صﺪاقتشان را
قطرات ﺧون و قطﻌات پارهپاره پيكرشان گواهى كرده اسﺖ و حقاً از روحانيﺖ راستين اسﻼم و تشيع جز اين انتظارى نمىرود كه در دعوت
به حق و راه ﺧونين ﻣبارزه ﻣردم ،ﺧود اولين قربانيها را بﺪهﺪ و ﻣُهر ﺧتام دفترش شهادت باشﺪ .آنان كه حلقه ذكر عارفان و دعاى سحر
ﻣناجاتيان حوزهها و روحانيﺖ را درك كردهانﺪ در ﺧلسه حضورشان آرزويى جز شهادت نﺪيﺪهانﺪ و آنان از عطاياى حضرت حق در ﻣيهمانى
ﺧلوص و تقرب جز عطيه شهادت نخواستهانﺪ .البته همه ﻣشتاقان و طالبان هم به ﻣراد شهادت نرسيﺪهانﺪ .يكى چون ﻣن عمرى در ظلمات
حصارها و حجابها ﻣانﺪه اسﺖ و در ﺧانه عمل و زنﺪگى جز ورق و كتاب ﻣنيﺖ نمىيابﺪ و ديگرى در اول شب يلﺪاى زنﺪگى سينه سياه
هوسها را دريﺪه اسﺖ و با سپيﺪه سحر عشق عقﺪ وصال و شهادت بسته اسﺖ .و حال ﻣن غافل كه هنوز از كَتم عﺪﻣها به وجود نياﻣﺪهام،
چگونه از وصف قافلهساﻻران وجود وصفى كنم؟ ﻣن و اﻣثال ﻣن از اين قافله فقط بانگ جرسى ﻣىشنويم ،بگذارم و بگذرم.

ترديﺪى نيسﺖ كه حوزههاى علميه و علماى ﻣتﻌهﺪ در طول تاريخ اسﻼم و تشيع ﻣهمترين پايگاه ﻣحكم اسﻼم در برابر حمﻼت و انحرافات و كجرويها بودهانﺪ.
علماى بزرگ اسﻼم در همه عمر ﺧود تﻼش نمودهانﺪ تا ﻣسائل حﻼل و حرام الهى را بﺪون دﺧل و تصرف ترويج نماينﺪ .اگر فقهاى عزيز نبودنﺪ ،ﻣﻌلوم نبود اﻣروز
چه علوﻣى به عنوان علوم قرآن و اسﻼم و اهل بيﺖ -عليهم السﻼم -به ﺧورد تودهها داده بودنﺪ .جمعآورى و نگهﺪارى علوم قرآن و اسﻼم و آثار و احاديث پياﻣبر
بزرگوار و سنﺖ و سيره ﻣﻌصوﻣين -عليهم السﻼم -و ثبﺖ و تبويب و تنقيح آنان در شرايطى كه اﻣكانات بسيار كم بوده اسﺖ و سﻼطين و ستمگران در ﻣحو آثار
رسالﺖ همه اﻣكانات ﺧود را به كار ﻣىگرفتنﺪ ،كار آسانى نبوده اسﺖ كه بحمﺪاللﱠه اﻣروز نتيجه آن زحمات را در آثار و كتب با بركتى همچون »كتب اربﻌه« و
كتابهاى ديگر ﻣتقﺪﻣين و ﻣتأﺧرين از فقه و فلسفه ،رياضيات و نجوم و اصول و كﻼم و حﺪيث و رجال ،تفسير و ادب و عرفان و لﻐﺖ و تماﻣى رشتههاى ﻣتنوع
علوم ﻣشاهﺪه ﻣىكنيم .اگر ﻣا نام اينهمه زحمﺖ و ﻣرارت را جهاد فىسبيل اللﱠه نگذاريم ،چه بايﺪ بگذاريم؟

در بُﻌﺪ ﺧﺪﻣات علمى حوزههاى علميه سخن بسيار اسﺖ كه ذكر آن در اين ﻣختصر نمىگنجﺪ .بحمﺪاللﱠه حوزهها از نظر ﻣنابع و شيوههاى بحث و اجتهاد ،غنى و
داراى ابتكار اسﺖ .تصور نمىكنم براى بررسى عميق همه جانبه علوم اسﻼﻣى طريقهاى ﻣناسبتر از شيوه علماى سلف يافﺖ شود .تاريخ بيش از هزار ساله تحقيق و
تتبع علماى راستين اسﻼم گواه بر ادعاى ﻣا در راه بارور ساﺧتن نهال ﻣقﺪس اسﻼم اسﺖ .صﺪها سال اسﺖ كه روحانيﺖ اسﻼم تكيهگاه ﻣحروﻣان بوده اسﺖ ،هميشه
ﻣستضﻌفان از كوثر زﻻل ﻣﻌرفﺖ فقهاى بزرگوار سيراب شﺪهانﺪ .از ﻣجاهﺪات علمى و فرهنگى آنان كه بحق از جهاتى افضل از دﻣاء شهيﺪان اسﺖ كه بگذريم ،آنان
در هر عصرى از اعصار براى دفاع از ﻣقﺪسات دينى و ﻣيهنى ﺧود ﻣرارتها و تلخيهايى ﻣتحمل شﺪهانﺪ و همراه با تحمل اسارتها و تبﻌيﺪها ،زنﺪانها و اذيﺖ و آزارها و
زﺧم زبانها ،شهﺪاى گرانقﺪرى را به پيشگاه ﻣقﺪس حق تقﺪيم نمودهانﺪ .شهﺪاى روحانيﺖ ﻣنحصر به شهﺪاى ﻣبارزه و جنگ در ايران نيستنﺪ ،يقيناً رقم شهﺪاى
گمنام حوزهها و روحانيﺖ كه در ﻣسير نشر ﻣﻌارف و احكام الهى به دسﺖ ﻣزدوران و ناﻣردﻣان ،غريبانه جان باﺧتهانﺪ زياد اسﺖ.

در هر نهضﺖ و انقﻼب الهى و ﻣردﻣى ،علماى اسﻼم اولين كسانى بودهانﺪ كه بر تارك جبين شان ﺧون و شهادت نقش بسته
اسﺖ .كﺪام انقﻼب ﻣردﻣى -اسﻼﻣى را سراغ كنيم كه در آن حوزه و روحانيﺖ پيش كسوت شهادت نبودهانﺪ و بر باﻻى دار
نرفتهانﺪ و اجساد ﻣطهرشان بر سنگفرشهاى حوادث ﺧونين به شهادت نايستاده اسﺖ؟
در  ١٥ﺧرداد و در حوادث قبل و بﻌﺪ از پيروزى ،شهﺪاى اولين ،از كﺪام قشر بودهانﺪ؟ ﺧﺪا
را سپاس ﻣىگزاريم كه از ديوارهاى فيضيه گرفته تا سلولهاى ﻣخوف و انفرادى رژيم شاه و
از كوچه و ﺧيابان تا ﻣسجﺪ و ﻣحراب اﻣاﻣﺖ جمﻌه و جماعات و از دفاتر كار و ﻣحل ﺧﺪﻣﺖ
تا ﺧطوط ﻣقﺪم جبههها و ﻣيادين ﻣين ،ﺧون پاك شهﺪاى حوزه و روحانيﺖ افق فقاهﺖ را
گلگون كرده اسﺖ و در پايان افتخارآﻣيز جنگ تحميلى نيز رقم شهﺪا و جانبازان و
ﻣفقودين حوزهها نسبﺖ به قشرهاى ديگر زيادتر اسﺖ .بيش از دو هزار و پانصﺪ نفر از
طﻼب علوم دينيه در سراسر ايران در جنگ تحميلى شهيﺪ شﺪهانﺪ و اين رقم نشان
ﻣىدهﺪ كه روحانيﺖ براى دفاع از اسﻼم و كشور اسﻼﻣى ايران تا چه حﺪ ﻣهيا بوده اسﺖ.

اﻣروز نيز همچون گذشته شكارچيان استﻌمار در سرتاسر جهان از ﻣصر و پاكستان و افﻐانستان و لبنان و عراق و حجاز و ايران و اراضى اشﻐالى به سراغ شيردﻻن
روحانيﺖ ﻣخالف شرق و غرب و ﻣتكى به اصول اسﻼم ناب ﻣحمﺪى -صلى اللﱠهعليه و آله و سلم -رفتهانﺪ و از اين پس نيز جهان اسﻼم هر از چنﺪ گاه شاهﺪ انفجار
ﺧشم جهانخواران عليه يك روحانى پاكباﺧته اسﺖ .علماى اصيل اسﻼم هرگز زير بار سرﻣايهداران و پولپرستان و ﺧوانين نرفتهانﺪ و همواره اين شرافﺖ را براى
ﺧود حفظ كردهانﺪ و اين ظلم فاحشى اسﺖ كه كسى بگويﺪ دسﺖ روحانيﺖ اصيل طرفﺪار اسﻼم ناب ﻣحمﺪى با سرﻣايهداران در يك كاسه اسﺖ .و ﺧﺪاونﺪ كسانى
را كه اينگونه تبليغ كرده و يا چنين فكر ﻣىكننﺪ ،نمىبخشﺪ .روحانيﺖ ﻣتﻌهﺪ ،به ﺧون سرﻣايهداران زالو صفﺖ تشنه اسﺖ و هرگز با آنان سرآشتى نﺪاشته و
نخواهﺪ داشﺖ .آنها با زهﺪ و تقوا و رياضﺖ درس ﺧوانﺪهانﺪ و پس از كسب ﻣقاﻣات علمى و ﻣﻌنوى نيز به همان شيوه زاهﺪانه و با فقر و تهيﺪستى و عﺪم تﻌلق به
تجمﻼت دنيا زنﺪگى كردهانﺪ و هرگز زير بار ﻣنﺖ و ذلﺖ نرفتهانﺪ .دقﺖ و ﻣطالﻌه در زنﺪگى علماى سلف ،حكايﺖ از فقر و نهايتاً روح پرفتوت آنان براى كسب
ﻣﻌارف ﻣىكنﺪ كه چگونه در پرتو نور شمع و شﻌاع قمر تحصيل كردهانﺪ و با قناعﺖ و بزرگوارى زيستنﺪ.

در ترويج روحانيﺖ و فقاهﺖ نه زور سر نيزه بوده اسﺖ ،نه سرﻣايه پولپرستان و ثروتمنﺪان ،بلكه
هنر و صﺪاقﺖ و تﻌهﺪ ﺧود آنان بوده اسﺖ كه ﻣردم آنان را برگزيﺪهانﺪ .ﻣخالفﺖ روحانيون با بﻌضى
از ﻣظاهر تمﺪن در گذشته صرفاً به جهﺖ ترس از نفوذ اجانب بوده اسﺖ .احساس ﺧطر از گسترش
فرهنگ اجنبى ،ﺧصوصاً فرهنگ ﻣبتذل غرب ﻣوجب شﺪه بود كه آنان با اﺧتراعات و پﺪيﺪهها
برﺧورد احتياط آﻣيز كننﺪ .علماى راستين از بس كه دروغ و فريب از جهان ﺧواران ديﺪه بودنﺪ ،به
هيچ چيزى اطمينان نمىكردنﺪ و ابزارى از قبيل راديو و تلويزيون در نزدشان ﻣقﺪﻣه ورود استﻌمار
بود ،لذا گاهى حكم به ﻣنع استفاده از آنها را ﻣىدادنﺪ .آيا راديو و تلويزيون در كشورهايى چون
ايران وسايلى نبودنﺪ تا فرهنگ غرب را به ارﻣﻐان آورنﺪ؟ و آيا رژيم گذشته از راديو و تلويزيون
براى بىاعتبار كردن عقايﺪ ﻣذهبى و ناديﺪه گرفتن آداب و رسوم ﻣلى استفاده نمىنمود؟

به هر حال ﺧصوصيات بزرگى چون قناعﺖ و شجاعﺖ و صبر و زهﺪ و طلب علم و عﺪم وابستگى به قﺪرتها و ﻣهمتر از همه
احساس ﻣسئوليﺖ در برابر تودهها ،روحانيﺖ را زنﺪه و پايﺪار و ﻣحبوب ساﺧته اسﺖ و چه عزتى باﻻتر از اينكه روحانيﺖ با كمى
اﻣكانات ،تفكر اسﻼم ناب را بر سرزﻣين افكار و انﺪيشه ﻣسلمانان جارى ساﺧته اسﺖ و نهال ﻣقﺪس فقاهﺖ در گلستان حيات و
ﻣﻌنويﺖ هزاران ﻣحقق به شكوفه نشسته اسﺖ .راستى اگر كسى فكر كنﺪ كه استﻌمار ،روحانيﺖ را با اينهمه ﻣجﺪ و عظمﺖ و
نفوذ تﻌقيب نكرده و نمىكنﺪ ،سادهانﺪيشى نيسﺖ؟

ﻣسئله كتاب آيات شيطانى كارى حساب شﺪه براى زدن ريشه دين و دينﺪارى و در رأس آن
اسﻼم و روحانيﺖ اسﺖ .يقيناً اگر جهانخواران ﻣىتوانستنﺪ ،ريشه و نام روحانيﺖ را ﻣىسوﺧتنﺪ ولى
ﺧﺪاونﺪ همواره حافظ و نگهبان اين ﻣشﻌل ﻣقﺪس بوده اسﺖ و انشاءاللﱠه از اين پس نيز ﺧواهﺪ
بود ،به شرط آنكه حيله و ﻣكر و فريب جهانخواران را بشناسيم .البته بﺪان ﻣﻌنا نيسﺖ كه ﻣا از
همه روحانيون دفاع كنيم ،چرا كه روحانيون وابسته و ﻣقﺪسنما و تحجرگرا هم كم نبودنﺪ و
نيستنﺪ .در حوزههاى علميه هستنﺪ افرادى كه عليه انقﻼب و اسﻼم ناب ﻣحمﺪى فﻌاليﺖ دارنﺪ.
اﻣروز عﺪهاى با ژسﺖ تقﺪس ﻣﺂبى چنان تيشه به ريشه دين و انقﻼب و نظام ﻣىزننﺪ كه گويى
وظيفهاى غير از اين نﺪارنﺪ .ﺧطر تحجرگرايان و ﻣقﺪس نمايان احمق در حوزههاى علميه كم
نيسﺖ .طﻼب عزيز لحظهاى از فكر اين ﻣارهاى ﺧوش ﺧط و ﺧال كوتاهى نكننﺪ ،اينها ﻣروّج اسﻼم
اﻣريكايىانﺪ و دشمن رسول اللﱠه .آيا در ﻣقابل اين افﻌيها نبايﺪ اتحاد طﻼب عزيز حفظ شود؟
استكبار وقتى كه از نابودى ﻣطلق روحانيﺖ و حوزهها ﻣأيوس شﺪ ،دو راه براى
ضربه زدن انتخاب نمود؛ يكى راه ارعاب و زور و ديگرى راه ﺧﺪعه و نفوذ در
قرن ﻣﻌاصر .وقتى حربه ارعاب و تهﺪيﺪ چنﺪان كارگر نشﺪ ،راههاى نفوذ
تقويﺖ گرديﺪ .اولين و ﻣهمترين حركﺖ ،القاى شﻌار جﺪايى دين از سياسﺖ
اسﺖ كه ﻣتأسفانه اين حربه در حوزه و روحانيﺖ تا انﺪازهاى كارگر شﺪه اسﺖ
تا جايى كه دﺧالﺖ در سياسﺖ دونشأن فقيه و ورود در ﻣﻌركه سياسيون
تهمﺖ وابستگى به اجانب را به همراه ﻣىآورد؛ يقيناً روحانيون ﻣجاهﺪ از نفوذ
بيشتر زﺧم برداشتهانﺪ .گمان نكنيﺪ كه تهمﺖ وابستگى و افتراى بىدينى را
تنها اغيار به روحانيﺖ زده اسﺖ ،هرگز؛ ضربات روحانيﺖ ناآگاه و آگاه وابسته،
به ﻣراتب كاريتر از اغيار بوده و هسﺖ.

در شروع ﻣبارزات اسﻼﻣى اگر ﻣىﺧواستى بگويى شاه ﺧائن اسﺖ ،بﻼفاصله جواب
ﻣىشنيﺪى كه شاه شيﻌه اسﺖ! عﺪهاى ﻣقﺪسنماى واپسگرا همه چيز را حرام
ﻣىدانستنﺪ و هيچكس قﺪرت اين را نﺪاشﺖ كه در ﻣقابل آنها قﺪ علم كنﺪ .ﺧون دلى
كه پﺪر پيرتان از اين دسته ﻣتحجر ﺧورده اسﺖ هرگز از فشارها و سختيهاى ديگران
نخورده اسﺖ .وقتى شﻌار جﺪايى دين از سياسﺖ جا افتاد و فقاهﺖ در ﻣنطق ناآگاهان
غرق شﺪن در احكام فردى و عبادى شﺪ و قهراً فقيه هم ﻣجاز نبود كه از اين دايره و
حصار بيرون رود و در سياسﺖ ]و[ حكوﻣﺖ دﺧالﺖ نمايﺪ ،حماقﺖ روحانى در ﻣﻌاشرت
با ﻣردم فضيلﺖ شﺪ .به زعم بﻌﺾ افراد ،روحانيﺖ زﻣانى قابل احترام و تكريم بود كه
حماقﺖ از سراپاى وجودش ببارد و الّا عالم سيّاس و روحانى كاردان و زيرك ،كاسهاى
زير نيم كاسه داشﺖ.

و اين از ﻣسائل رايج حوزهها بود كه هر كس كج راه ﻣىرفﺖ ﻣتﺪينتر بود .ياد گرفتن زبان ﺧارجى ،كفر و
فلسفه و عرفان ،گناه و شرك بشمار ﻣىرفﺖ .در ﻣﺪرسه فيضيه فرزنﺪ ﺧردسالم ،ﻣرحوم ﻣصطفى از كوزهاى
آب نوشيﺪ ،كوزه را آب كشيﺪنﺪ ،چرا كه ﻣن فلسفه ﻣىگفتم .ترديﺪى نﺪارم اگر همين رونﺪ اداﻣه ﻣىيافﺖ،
وضع روحانيﺖ و حوزهها ،وضع كليساهاى قرون وسطى ﻣىشﺪ كه ﺧﺪاونﺪ بر ﻣسلمين و روحانيﺖ ﻣنﺖ نهاد
و كيان و ﻣجﺪ واقﻌى حوزهها را حفظ نمود.
)  .(1مرحوم آيت ﱠ حاج سيدمصطفى خمينى ،فرزند ارشد امام ﻛﻪ در اول آبان سال  1356ه .ش .در شهر نﺠﻒ اشرفبﻪ شهادت رسيد

علماى دين باور در همين حوزهها تربيﺖ شﺪنﺪ و صفوف ﺧويش را از ديگران جﺪا كردنﺪ .قيام بزرگ اسﻼﻣىﻣان نشأت گرفته از همين بارقه اسﺖ .البته هنوز حوزهها به
هر دو تفكر آﻣيختهانﺪ و بايﺪ ﻣراقب بود كه تفكر جﺪايى دين از سياسﺖ از ﻻيههاى تفكر اهل جمود به طﻼب جوان سرايﺖ نكنﺪ و يكى از ﻣسائلى كه بايﺪ براى طﻼب
جوان ترسيم شود ،همين قضيه اسﺖ كه چگونه در دوران وانفساى نفوذ ﻣقﺪسين نافهم و سادهلوحان بيسواد ،عﺪهاى كمر همﺖ بستهانﺪ و براى نجات اسﻼم و حوزه و
روحانيﺖ از جان و آبرو سرﻣايه گذاشتهانﺪ .اوضاع ﻣثل اﻣروز نبود ،هر كس صﺪ در صﺪ ﻣﻌتقﺪ به ﻣبارزه نبود زير فشارها و تهﺪيﺪهاى ﻣقﺪس نماها از ﻣيﺪان به در
ﻣىرفﺖ؛ ترويج تفكر »شاه سايه ﺧﺪاسﺖ« و يا با گوشﺖ و پوسﺖ نمىتوان در ﻣقابل توپ و تانك ايستاد و اينكه ﻣا ﻣكلف به جهاد و ﻣبارزه نيستيم و يا جواب ﺧون
ﻣقتولين را چه كسى ﻣىدهﺪ و از همه شكننﺪهتر ،شﻌار گمراه كننﺪه حكوﻣﺖ قبل از ظهور اﻣام زﻣان -عليه السﻼم -باطل اسﺖ و هزاران »إن قُلﺖ« ديگر ،ﻣشكﻼت
بزرگ و جانفرسايى بودنﺪ كه نمىشﺪ با نصيحﺖ و ﻣبارزه ﻣنفى و تبليﻐات جلوى آنها را گرفﺖ؛ تنها راه حل ،ﻣبارزه و ايثار ﺧون بود كه ﺧﺪاونﺪ وسيلهاش را آﻣاده نمود.
علما و روحانيﺖ ﻣتﻌهﺪ سينه را براى ﻣقابله با هر تير زهرآگينى كه به طرف اسﻼم شليك ﻣىشﺪ آﻣاده نمودنﺪ و به ﻣسلخ عشق آﻣﺪنﺪ .اولين و ﻣهمترين فصل ﺧونين
ﻣبارزه در عاشوراى  ١٥ﺧرداد رقم ﺧورد .در  ١٥ﺧرداد  ٤٢ﻣقابله با گلوله تفنگ و ﻣسلسل شاه نبود كه اگر تنها اين بود ﻣقابله را آسان ﻣىنمود .بلكه عﻼوه بر آن از
داﺧل جبهه ﺧودى گلوله حيله و ﻣقﺪس ﻣﺂبى و تحجر بود؛ گلوله زﺧم زبان و نفاق و دورويى بود كه هزار بار بيشتر از باروت و سرب ،جگر و جان را ﻣىسوﺧﺖ و
ﻣىدريﺪ .در آن زﻣان روزى نبود كه حادثهاى نباشﺪ ،ايادى پنهان و آشكار اﻣريكا و شاه به شايﻌات و تهمتها ﻣتوسل شﺪنﺪ حتى نسبﺖ تارك الصلوة و كمونيسﺖ و عاﻣل
انگليس به افرادى كه هﺪايﺖ ﻣبارزه را به عهﺪه داشتنﺪ ﻣىدادنﺪ .واقﻌاً روحانيﺖ اصيل در تنهايى و اسارت ﺧون ﻣىگريسﺖ كه چگونه اﻣريكا و نوكرش پهلوى
ﻣىﺧواهنﺪ ريشه ديانﺖ و اسﻼم را بركننﺪ و عﺪهاى روحانى ﻣقﺪس نماى ناآگاه يا بازى ﺧورده و عﺪهاى وابسته كه چهرهشان بﻌﺪ از پيروزى روشن گشﺖ ،ﻣسير اين
ﺧيانﺖ بزرگ را هموار ﻣىنمودنﺪ.

آنقﺪر كه اسﻼم از اين ﻣقﺪسين روحانىنما ضربه ﺧورده اسﺖ ،از هيچ قشر ديگر نخورده اسﺖ و نمونه بارز آن ﻣظلوﻣيﺖ و غربﺖ اﻣيرالمؤﻣنين -عليه السﻼم -كه در تاريخ
روشن اسﺖ .بگذارم و بگذرم و ذائقهها را بيش از اين تلخ نكنم .ولى طﻼب جوان بايﺪ بﺪاننﺪ كه پرونﺪه تفكر اين گروه همچنان باز اسﺖ و شيوه ﻣقﺪسﻣﺂبى و دينفروشى
عوض شﺪه اسﺖ .شكسﺖ ﺧوردگان ديروز ،سياسﺖ بازان اﻣروز شﺪهانﺪ .آنها كه به ﺧود اجازه ورود در اﻣور سياسﺖ را نمىدادنﺪ ،پشتيبان كسانى شﺪنﺪ كه تا برانﺪازى
نظام و كودتا جلو رفته بودنﺪ .غائله قم و تبريز با هماهنگى چپيها و سلطنﺖطلبان و تجزيهطلبان كردستان تنها يك نمونه اسﺖ كه ﻣىتوانيم ابراز كنيم كه در آن حادثه
ناكام شﺪنﺪ ولى دسﺖ برنﺪاشتنﺪ و از كودتاى نوژه سر در آوردنﺪ ،باز ﺧﺪا رسوايشان ساﺧﺖ .دستهاى ديگر از روحانىنماهايى كه قبل از انقﻼب دين را از سياسﺖ جﺪا
ﻣىدانستنﺪ و سر به آستانه دربار ﻣىساييﺪنﺪ ،يكمرتبه ﻣتﺪين شﺪه و به روحانيون عزيز و شريفى كه براى اسﻼم آنهمه زجر و آوارگى و زنﺪان و تبﻌيﺪ كشيﺪنﺪ تهمﺖ
وهابيﺖ و بﺪتر از وهابيﺖ زدنﺪ .ديروز ﻣقﺪس نماهاى بيشﻌور ﻣىگفتنﺪ دين از سياسﺖ جﺪاسﺖ و ﻣبارزه با شاه حرام اسﺖ ،اﻣروز ﻣىگوينﺪ ﻣسئولين نظام كمونيسﺖ
شﺪهانﺪ! تا ديروز ﻣشروبفروشى و فساد و فحشا و فسق و حكوﻣﺖ ظالمان براى ظهور اﻣام زﻣان -ارواحنا فﺪاه -را ﻣفيﺪ و راهگشا ﻣىدانستنﺪ ،اﻣروز از اينكه در گوشهاى
ﺧﻼف شرعى كه هرگز ﺧواسﺖ ﻣسئولين نيسﺖ رخ ﻣىدهﺪ ،فرياد »وا اسﻼﻣا« سر ﻣىدهنﺪ! ديروز »حجتيهاى« ها ﻣبارزه را حرام كرده بودنﺪ و در بحبوحه ﻣبارزات تمام
تﻼش ﺧود را نمودنﺪ تا اعتصاب چراغانى نيمه شﻌبان را به نفع شاه بشكننﺪ ،اﻣروز انقﻼبيتر از انقﻼبيون شﺪهانﺪ!
»وﻻيتى« هاى ديروز كه در سكوت و تحجر ﺧود آبروى اسﻼم و ﻣسلمين را ريختهانﺪ ،و
در عمل پشﺖ پياﻣبر و اهل بيﺖ عصمﺖ و طهارت را شكستهانﺪ و عنوان وﻻيﺖ برايشان
جز تكسب و تﻌيش نبوده اسﺖ ،اﻣروز ﺧود را بانى و وارث وﻻيﺖ نموده و حسرت وﻻيﺖ
دوران شاه را ﻣىﺧورنﺪ! راستى اتهام اﻣريكايى و روسى و التقاطى ،اتهام حﻼل كردن
حراﻣها و حرام كردن حﻼلها ،اتهام كشتن زنان آبستن و حِليّﺖ قمار و ﻣوسيقى از چه
كسانى صادر ﻣىشود؟ از آدﻣهاى ﻻﻣذهب يا از ﻣقﺪس نماهاى ﻣتحجر و بيشﻌور؟! فرياد
تحريم نبرد با دشمنان ﺧﺪا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهيﺪان و اظهار
طﻌنها و كنايهها نسبﺖ به ﻣشروعيﺖ نظام كار كيسﺖ؟ كار عوام يا ﺧواص؟ ﺧواص از
چه گروهى؟ از به ظاهر ﻣﻌممين يا غير آن؟ بگذريم كه حرف بسيار اسﺖ.

همه اينها نتيجه نفوذ بيگانگان در جايگاه و در
فرهنگ حوزههاسﺖ ،و برﺧورد واقﻌى هم با اين
ﺧطرات بسيار ﻣشكل و پيچيﺪه اسﺖ.

از يك طرف وظيفه تبيين حقايق و واقﻌيات و اجراى حق و عﺪالﺖ در حﺪ توان و از طرف ديگر
ﻣراقبﺖ از نيفتادن سوژهاى به دسﺖ دشمنان كار آسانى نيسﺖ.

با اينكه در كشور ﻣا در اجراى عﺪالﺖ بين روحانى و غير آن اﻣتيازى نيسﺖ ،ولى وقتى
با ﻣتخلفى از روحانيﺖ ﺧوش سابقه يا بﺪسابقه برﺧورد شرعى و قانونى و جﺪى ﻣىشود،
فوراً بانﺪها فرياد ﻣىزننﺪ كه چه نشستهايﺪ ،جمهورى اسﻼﻣى ﻣىﺧواهﺪ آبروى
روحانيﺖ را ببرد .اگر احياناً كسى ﻣستحق عفو بوده و بخشيﺪه شود ،تبليغ ﻣىكننﺪ كه
نظام به روحانيﺖ اﻣتياز بيجا ﻣىدهﺪ.
ﻣردم عزيز ايران بايﺪ ﻣواظب باشنﺪ كه دشمنان از برﺧورد قاطع نظام با ﻣتخلفين از به
اصطﻼح روحانيون سوءاستفاده نكننﺪ و با ﻣوجآفرينى و تبليﻐات اذهان را نسبﺖ به
روحانيون ﻣتﻌهﺪ بﺪبين ننماينﺪ و اين را دليل عﺪالﺖ نظام بﺪاننﺪ كه اﻣتيازى براى
هيچكس قائل نيسﺖ و ﺧﺪا ﻣىدانﺪ كه شخصاً براى ﺧود ذرهاى ﻣصونيﺖ و حق و اﻣتياز
قائل نيستم .اگر تخلفى از ﻣن هم سر زنﺪ ﻣهياى ﻣؤاﺧذهام.

حال بحث اين اسﺖ كه براى جلوگيرى از تكرار آن حوادث تلخ و رسيﺪن به اطمينان از قطع نفوذ
بيگانگان در حوزهها چه بايﺪ كرد؟

گرچه كار ﻣشكل اسﺖ ولى چاره چيسﺖ بايﺪ فكرى كرد .اولين وظيفه شرعى و الهى آن اسﺖ كه اتحاد و يكپارچگى طﻼب و روحانيﺖ انقﻼبى حفظ شود وگرنه شب
تاريك در پيش اسﺖ و بيم ﻣوج و گردابى چنين هايل.
اﻣروز هيچ دليل شرعى و عقلى وجود نﺪارد كه اﺧتﻼف سليقهها و برداشتها و حتى ضﻌف ﻣﺪيريتها دليل به هم ﺧوردن الفﺖ و وحﺪت طﻼب و علماى ﻣتﻌهﺪ گردد .ﻣمكن
اسﺖ هر كس در فضاى ذهن و ايﺪههاى ﺧود نسبﺖ به عملكردها و ﻣﺪيريتها و سليقههاى ديگران و ﻣسئولين انتقادى داشته باشﺪ ،ولى لحن و تﻌابير نبايﺪ افكار جاﻣﻌه و
آينﺪگان را از ﻣسير شناﺧﺖ دشمنان واقﻌى و ابرقﺪرتها كه همه ﻣشكﻼت و نارساييها از آنان سرچشمه گرفته اسﺖ ،به طرف ﻣسائل فرعى ﻣنحرف كنﺪ و ﺧﺪاى ناكرده
همه ضﻌفها و ﻣشكﻼت به حساب ﻣﺪيريﺖ و ﻣسئولين گذاشته شود و از آن تفسير انحصارطلبى گردد كه اين عمل كاﻣلًا غير ﻣنصفانه اسﺖ و اعتبار ﻣسئولين نظام را از
بين ﻣىبرد و زﻣينه را براى ورود بىتفاوتها و بىدردها به صحنه انقﻼب آﻣاده ﻣىكنﺪ.

ﻣن اﻣروز بر اين عقيﺪهام كه ﻣقتﺪرترين افراد در ﻣصاف با آنهمه توطئهها و ﺧصوﻣتها و جنگافروزيهايى كه در جهان عليه
انقﻼب اسﻼﻣى اسﺖ ،ﻣﻌلوم نبود ﻣوفقيﺖ بيشترى از افراد ﻣوجود به دسﺖ ﻣىآوردنﺪ .در يك تحليل ﻣنصفانه از حوادث
انقﻼب ﺧصوصاً از حوادث ده سال پس از پيروزى بايﺪ عرض كنم كه انقﻼب اسﻼﻣى ايران در اكثر اهﺪاف و زﻣينهها ﻣوفق
بوده اسﺖ و به يارى ﺧﺪاونﺪ بزرگ در هيچ زﻣينهاى ﻣﻐلوب و شكسﺖ ﺧورده نيستيم ،حتى در جنگ پيروزى از آن ﻣلﺖ ﻣا
گرديﺪ و دشمنان در تحميل آنهمه ﺧسارات چيزى به دسﺖ نياوردنﺪ.

البته اگر همه علل و اسباب را در اﺧتيار داشتيم در جنگ به اهﺪاف بلنﺪتر و باﻻترى ﻣىنگريستيم و ﻣىرسيﺪيم ولى اين بﺪان ﻣﻌنا نيسﺖ كه در هﺪف اساسى ﺧود كه
همان دفع تجاوز و اثبات صﻼبﺖ اسﻼم بود ﻣﻐلوب ﺧصم شﺪهايم .هر روز ﻣا در جنگ بركتى داشتهايم كه در همه صحنهها از آن بهره جستهايم .ﻣا انقﻼبمان را در جنگ به
جهان صادر نمودهايم ،ﻣا ﻣظلوﻣيﺖ ﺧويش و ستم ﻣتجاوزان را در جنگ ثابﺖ نمودهايم ،ﻣا در جنگ ،پرده از چهره تزوير جهانخواران كنار زديم ،ﻣا در جنگ ،دوستان و
دشمنانمان را شناﺧتهايم ،ﻣا در جنگ به اين نتيجه رسيﺪهايم كه بايﺪ روى پاى ﺧودﻣان بايستيم ،ﻣا در جنگ ابهﺖ دو ابرقﺪرت شرق و غرب را شكستيم ،ﻣا در جنگ
ريشههاى انقﻼب پر بار اسﻼﻣىﻣان را ﻣحكم كرديم ،ﻣا در جنگ حس برادرى و وطن دوستى را در نهاد يكايك ﻣردﻣان بارور كرديم ،ﻣا در جنگ به ﻣردم جهان و ﺧصوصاً
ﻣردم ﻣنطقه نشان داديم كه عليه تماﻣى قﺪرتها و ابرقﺪرتها ساليان سال ﻣىتوان ﻣبارزه كرد ،جنگ ﻣا كمك به افﻐانستان را به دنبال داشﺖ ،جنگ ﻣا فتح فلسطين را به
دنبال ﺧواهﺪ داشﺖ ،جنگ ﻣا ﻣوجب شﺪ كه تماﻣى سردﻣﺪاران نظاﻣهاى فاسﺪ در ﻣقابل اسﻼم احساس ذلﺖ كننﺪ ،جنگ ﻣا بيﺪارى پاكستان و هنﺪوستان را به دنبال
داشﺖ ،تنها در جنگ بود كه صنايع نظاﻣى ﻣا از رشﺪ آنچنانى برﺧوردار شﺪ و از همه اينها ﻣهمتر استمرار روح اسﻼم انقﻼبى در پرتو جنگ تحقق يافﺖ.

همه اينها از بركﺖ ﺧونهاى پاك شهﺪاى عزيز هشﺖ سال نبرد بود ،همه اينها از تﻼش
ﻣادران و پﺪران و ﻣردم عزيز ايران در ده سال ﻣبارزه با اﻣريكا و غرب و شوروى و شرق
نشأت گرفﺖ .جنگ ﻣا جنگ حق و باطل بود و تمام شﺪنى نيسﺖ ،جنگ ﻣا جنگ فقر
و غنا بود ،جنگ ﻣا جنگ ايمان و رذالﺖ بود و اين جنگ از آدم تا ﺧتم زنﺪگى وجود
دارد .چه كوتهنظرنﺪ آنهايى كه ﺧيال ﻣىكننﺪ چون ﻣا در جبهه به آرﻣان نهايى
نرسيﺪهايم ،پس شهادت و رشادت و ايثار و از ﺧودگذشتگى و صﻼبﺖ بيفايﺪه اسﺖ! در
حالى كه صﺪاى اسﻼﻣخواهى افريقا از جنگ هشﺖ ساله ﻣاسﺖ ،عﻼقه به اسﻼمشناسى
ﻣردم در اﻣريكا و اروپا و آسيا و افريقا يﻌنى در كل جهان از جنگ هشﺖ ساله ﻣاسﺖ.

ﻣن در اينجا از ﻣادران و پﺪران و ﺧواهران و برادران و همسران و فرزنﺪان شهﺪا و جانبازان به ﺧاطر تحليلهاى غلط اين روزها رسماً ﻣﻌذرت ﻣىﺧواهم و از ﺧﺪاونﺪ
ﻣىﺧواهم ﻣرا در كنار شهﺪاى جنگ تحميلى بپذيرد .ﻣا در جنگ براى يك لحظه هم نادم و پشيمان از عملكرد ﺧود نيستيم .راستى ﻣگر فراﻣوش كردهايم كه ﻣا براى
اداى تكليف جنگيﺪهايم و نتيجه فرع آن بوده اسﺖ .ﻣلﺖ ﻣا تا آن روز كه احساس كرد كه توان و تكليف جنگ دارد به وظيفه ﺧود عمل نمود .و ﺧوشا به حال آنان كه تا
لحظه آﺧر هم ترديﺪ ننمودنﺪ ،آن ساعتى هم كه ﻣصلحﺖ بقاى انقﻼب را در قبول قطﻌناﻣه ديﺪ و گردن نهاد ،باز به وظيفه ﺧود عمل كرده اسﺖ ،آيا از اينكه به وظيفه
ﺧود عمل كرده اسﺖ نگران باشﺪ؟ نبايﺪ براى رضايﺖ چنﺪ ليبرال ﺧود فروﺧته در اظهارنظرها و ابراز عقيﺪهها به گونهاى غلط عمل كنيم كه حزب اللﱠه عزيز احساس كنﺪ
جمهورى اسﻼﻣى دارد از ﻣواضع اصولىاش عﺪول ﻣىكنﺪ .تحليل اين ﻣطلب كه جمهورى اسﻼﻣى ايران چيزى به دسﺖ نياورده و يا ناﻣوفق بوده اسﺖ ،آيا جز به سستى
نظام و سلب اعتماد ﻣردم ﻣنجر نمىشود؟! تأﺧير در رسيﺪن به همه اهﺪاف دليل نمىشود كه ﻣا از اصول ﺧود عﺪول كنيم .همه ﻣا ﻣأﻣور به اداى تكليف و وظيفهايم نه
ﻣأﻣور به نتيجه .اگر همه انبيا و ﻣﻌصوﻣين -عليهم السﻼم -در زﻣان و ﻣكان ﺧود ﻣكلف به نتيجه بودنﺪ ،هرگز نمىبايسﺖ از فضاى بيشتر از توانايى عمل ﺧود فراتر برونﺪ و
سخن بگوينﺪ و از اهﺪاف كلى و بلنﺪ ﻣﺪتى كه هرگز در حيات ظاهرى آنان جاﻣه عمل نپوشيﺪه اسﺖ ذكرى به ﻣيان آورنﺪ .در حالى كه به لطف ﺧﺪاونﺪ بزرگ ،ﻣلﺖ ﻣا
توانسته اسﺖ در اكثر زﻣينههايى كه شﻌار داده اسﺖ به ﻣوفقيﺖ نايل شود .ﻣا شﻌار سرنگونى رژيم شاه را در عمل نظاره كردهايم ،ﻣا شﻌار آزادى و استقﻼل را به عمل ﺧود
زينﺖ بخشيﺪهايم ،ﻣا شﻌار »ﻣرگ بر اﻣريكا« را در عمل جوانان پرشور و قهرﻣان و ﻣسلمان در تسخير ﻻنه فساد و جاسوسى اﻣريكا تماشا كردهايم ،ﻣا همه شﻌارهايمان را
با عمل ﻣحك زدهايم .البته ﻣﻌترفيم كه در ﻣسير عمل ،ﻣوانع زيادى به وجود آﻣﺪه اسﺖ كه ﻣجبور شﺪهايم روشها و تاكتيكها را عوض نماييم .ﻣا چرا ﺧودﻣان و ﻣلﺖ و
ﻣسئولين كشورﻣان را دسﺖ كم بگيريم و همه عقل و تﺪبير اﻣور را در تفكر ديگران ﺧﻼصه كنيم؟
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ﻣن به طﻼب عزيز هشﺪار ﻣىدهم كه عﻼوه بر اينكه بايﺪ ﻣواظب القائات روحانى نماها و ﻣقﺪسﻣﺂبها باشنﺪ،
از تجربه تلخ روى كار آﻣﺪن انقﻼبى نماها و به ظاهر عقﻼى قوم كه هرگز با اصول و اهﺪاف روحانيﺖ آشتى
نكردهانﺪ عبرت بگيرنﺪ كه ﻣبادا گذشته تفكر و ﺧيانﺖ آنان فراﻣوش و دلسوزيهاى بيمورد و سادهانﺪيشيها
سبب ﻣراجﻌﺖ آنان به پستهاى كليﺪى و سرنوشﺖساز نظام شود.

ﻣن اﻣروز بﻌﺪ از ده سال از پيروزى انقﻼب اسﻼﻣى همچون گذشته اعتراف ﻣىكنم كه بﻌﺾ تصميمات اول انقﻼب در سپردن پستها و اﻣور ﻣهمه كشور به گروهى كه
عقيﺪه ﺧالﺺ و واقﻌى به اسﻼم ناب ﻣحمﺪى نﺪاشتهانﺪ ،اشتباهى بوده اسﺖ كه تلخى آثار آن به راحتى از ﻣيان نمىرود ،گر چه در آن ﻣوقع هم ﻣن شخصاً ﻣايل به روى
كار آﻣﺪن آنان نبودم ولى با صﻼحﺪيﺪ و تأييﺪ دوستان قبول نمودم و اﻵن هم سخﺖ ﻣﻌتقﺪم كه آنان به چيزى كمتر از انحراف انقﻼب از تماﻣى اصولش و هر حركﺖ به
سوى اﻣريكاى جهانخوار قناعﺖ نمىكننﺪ ،در حالى كه در كارهاى ديگر نيز جز حرف و ادعا هنرى نﺪارنﺪ .اﻣروز هيچ تأسفى نمىﺧوريم كه آنان در كنار ﻣا نيستنﺪ چرا
كه از اول هم نبودهانﺪ .انقﻼب به هيچ گروهى بﺪهكارى نﺪارد و ﻣا هنوز هم چوب اعتمادهاى فراوان ﺧود را به گروهها و ليبرالها ﻣىﺧوريم ،آغوش كشور و انقﻼب
هميشه براى پذيرفتن همه كسانى كه قصﺪ ﺧﺪﻣﺖ و آهنگ ﻣراجﻌﺖ داشته و دارنﺪ گشوده اسﺖ ولى نه به قيمﺖ طلبكارى آنان از همه اصول ،كه چرا ﻣرگ بر اﻣريكا
گفتيﺪ! چرا جنگ كرديﺪ! چرا نسبﺖ به ﻣنافقين و ضﺪانقﻼبيون حكم ﺧﺪا را جارى ﻣىكنيﺪ؟ چرا شﻌار نه شرقى و نه غربى دادهايﺪ؟ چرا ﻻنه جاسوسى را اشﻐال كردهايم
و صﺪها چراى ديگر.
و نكته ﻣهم در اين رابطه اينكه نبايﺪ تحﺖ تأثير ترحمهاى بيجا و بيمورد نسبﺖ به دشمنان
ﺧﺪا و ﻣخالفين و ﻣتخلفين نظام ،به گونهاى تبليغ كنيم كه احكام ﺧﺪا و حﺪود الهى زير
سئوال برونﺪ .ﻣن بﻌﺾ از اين ﻣوارد را نه تنها به سود كشور نمىدانم كه ﻣﻌتقﺪم دشمنان از
آن بهره ﻣىبرنﺪ ،ﻣن به آنهايى كه دستشان به راديو -تلويزيون و ﻣطبوعات ﻣىرسﺪ و چه بسا
حرفهاى ديگران را ﻣىزننﺪ صريحاً اعﻼم ﻣىكنم :تا ﻣن هستم نخواهم گذاشﺖ حكوﻣﺖ به
دسﺖ ليبرالها بيفتﺪ ،تا ﻣن هستم نخواهم گذاشﺖ ﻣنافقين اسﻼم اين ﻣردم بىپناه را از بين
ببرنﺪ ،تا ﻣن هستم از اصول نه شرقى و نه غربى عﺪول نخواهم كرد ،تا ﻣن هستم دسﺖ ايادى
اﻣريكا و شوروى را در تمام زﻣينهها كوتاه ﻣىكنم و اطمينان كاﻣل دارم كه تماﻣى ﻣردم در
اصول همچون گذشته پشتيبان نظام و انقﻼب اسﻼﻣى ﺧود هستنﺪ كه عﻼوه بر دهها و صﺪها
صحنه اعﻼم حضور و آﻣادگى ﺧود اﻣسال نيز در راهپيمايى  ٢٢بهمن حقيقﺖ آﻣادگى كاﻣل
ﺧويش را به جهانيان نشان دادنﺪ و واقﻌاً دشمنان انقﻼب را شگفﺖ زده كردنﺪ كه تا كجا
حاضر به فﺪاكارىانﺪ.

ﻣن در اينجا ﺧود را شرﻣنﺪه و كوچكتر از آن ﻣىدانم كه زبان به وصف و تقﺪير از آنان
بگشايم .ﺧﺪاونﺪ پاداش عظيم اينهمه اﺧﻼص و رشﺪ و بنﺪگى را ﺧواهﺪ داد ولى به آنان
كه ناآگاهانه ﻣردم شريف و عزيز ﻣا را ﻣتهم به رويگردانى از اصول و انقﻼب و روحانيﺖ
ﻣىكننﺪ سفارش و نصيحﺖ ﻣىكنم كه در گفتار و كلمات و نوشتهها با دقﺖ و ﻣطالﻌه
عمل كننﺪ و برداشتها و تصورات نابجاى ﺧود را به حساب انقﻼب و ﻣردم نگذارنﺪ.
ﻣسئله ديگر اينكه اﻣروز ﻣقابله و تجزيه روحانيﺖ انقﻼبى به سود كيسﺖ؟ دشمنان از
ديرباز براى اﺧتﻼف افكنى ﻣيان روحانيون آﻣاده شﺪهانﺪ .غفلﺖ از آن ،همه چيز را برباد
ﻣىدهﺪ .حال اﺧتﻼف به هر شكلى باشﺪ ،بﺪبينى شﺪيﺪ نسبﺖ به ﻣسئولين باﻻ باشﺪ يا
ﻣرزبنﺪى فقه سنتى و پويا و اﻣثال آن .اگر طﻼب و ﻣﺪرسين حوزه علميه با يكﺪيگر
هماهنگ نباشنﺪ ،نمىتوان پيشبينى نمود كه ﻣوفقيﺖ از آن كيسﺖ و اگر بر فرض
ﻣحال حاكميﺖ فكرى از آن روحانىنماها و ﻣتحجرين گردد روحانيﺖ انقﻼبى جواب
ﺧﺪا و ﻣردم را چه ﻣىدهﺪ.

انشاءاللﱠه در بين جاﻣﻌه ﻣﺪرسين و طﻼب انقﻼبى اﺧتﻼفى نيسﺖ ،اگر باشﺪ
بر سر چيسﺖ؟ بر سر اصول يا بر سر سليقهها؟ آيا ﻣﺪرسين ﻣحترم كه ستون
ﻣحكم انقﻼب در حوزههاى علميه بودهانﺪ -نﻌوذباللﱠه -به اسﻼم و انقﻼب و
ﻣردم پشﺖ كردهانﺪ؟ ﻣگر همانها نبودنﺪ كه در كوران ﻣبارزه حكم به
غيرقانونى بودن سلطنﺖ دادنﺪ؟

ﻣگر همانها نبودنﺪ كه وقتى يك روحانى به ظاهر در ﻣنصب ﻣرجﻌيﺖ از اسﻼم و انقﻼب فاصله گرفﺖ ،او را به ﻣردم ﻣﻌرفى كردنﺪ؟ آيا ﻣﺪرسين عزيز از جبهه و
رزﻣنﺪگان پشتيبانى ننمودنﺪ؟ اگر ﺧﺪاى ناكرده اينها شكسته شونﺪ چه نيرويى جاى آنان را ﺧواهﺪ گرفﺖ؟ و آيا ايادى استكبار ،روحانى نماهايى را كه تا حﺪ ﻣرجﻌيﺖ
تقويﺖ نموده اسﺖ ،فرد ديگرى را بر حوزهها حاكم نمىكننﺪ؟ و يا آنها كه در توفان پانزده سال ﻣبارزه قبل از انقﻼب و ده سال حوادث كمرشكن بﻌﺪ از انقﻼب نه غصه
ﻣبارزه و نه غم جنگ و اداره كشور را ﺧوردهانﺪ و نه از شهادت عزيزان ﻣتأثر شﺪهانﺪ و با ﺧيالى راحﺖ و آسوده به درس و ﻣباحثه سرگرم بودهانﺪ ﻣىتواننﺪ در آينﺪه
پشتوانه انقﻼب اسﻼﻣى باشنﺪ؟ راستى شكسﺖ هر جناحى از علما و طﻼب انقﻼبى و روحانيون و روحانيﺖ ﻣبارز و جاﻣﻌه ﻣﺪرسين ،پيروزى چه جناحى و چه جريانى را
تضمين ﻣىكنﺪ؟ جناحى كه پيروز شود يقيناً روحانيﺖ نيسﺖ و اگر آن جناح الزاﻣاً به روحانيﺖ رو آورد ،راستى به سراغ كﺪام قشر و تفكر از روحانيﺖ ﻣىرود؟ ﺧﻼصه
اﺧتﻼف به هر شكلى كوبنﺪه اسﺖ.

وقتى نيروهاى ﻣؤﻣن به انقﻼب حتى به اسم فقه سنتى و فقه پويا به ﻣرز جبههبنﺪى برسنﺪ ،آغاز باز شﺪن راه استفاده دشمنان ﺧواهﺪ بود .جبهه بنﺪى نهايتاً ﻣﻌارضه پيش
ﻣىآورد .هر جناح براى حذف و طرد طرف ﻣقابل ﺧود واژه و شﻌارى انتخاب ﻣىكنﺪ ،يكى ﻣتهم به طرفﺪارى از سرﻣايهدارى و ديگرى ﻣتهم به التقاطى ﻣىشود كه ﻣن
براى حفظ اعتﺪال جناحها هميشه تذكرات تلخ و شيرينى دادهام ،چرا كه همه را فرزنﺪان و عزيزان ﺧود ﻣىدانم البته هيچگاه نگران ﻣباحثات تنﺪ طلبگى در فروع و اصول
فقه نبودهام ولى نگران تقابل و تﻌارض جناحهاى ﻣؤﻣن به انقﻼبم كه ﻣبادا ﻣنتهى به تقويﺖ جناح رفاه طلب بىدرد و نقبزن گردد.

نتيجه ﻣىگيرم كه اگر روحانيون طرفﺪار اسﻼم ناب و انقﻼب دير بجنبنﺪ ابرقﺪرتها و
نوكرانشان ﻣسائل را به نفع ﺧود ﺧاتمه ﻣىدهنﺪ.

جاﻣﻌه ﻣﺪرسين بايﺪ طﻼب عزيز انقﻼبى و زحمﺖ كشيﺪه و كتك ﺧورده و جبهه رفته را از ﺧود بﺪاننﺪ .حتماً با آنان جلسه بگذارنﺪ و از طرحها و نظريات آنان استقبال
نماينﺪ و طﻼب انقﻼبى هم ﻣﺪرسين عزيز طرفﺪار انقﻼب را ﻣحترم بشمارنﺪ و با ديﺪه احترام به آنان بنگرنﺪ و در ﻣقابل طيف بىعرضه و فرصﺖطلب و نقزن يﺪ واحﺪه
باشنﺪ و ﺧود را براى ايثار و شهادت در راه هﺪايﺖ ﻣردم آﻣادهتر كننﺪ ،حال جاﻣﻌه و ﻣردم ،طالب حقيقﺖ باشنﺪ ﻣثل زﻣان ﻣا كه حقاً ﻣردم بيشتر از آنچه كه ﻣا فكر
ﻣىكنيم وفادار به روحانيﺖ بوده و ﺧواهنﺪ بود ،يا نباشنﺪ ﻣثل زﻣان ﻣﻌصوﻣين -عليهم السﻼم .اﻣا ﻣردم شريف ايران توجه داشته باشنﺪ كه نوعاً تبليﻐاتى كه عليه روحانيﺖ
انجام ﻣىپذيرد به ﻣنظور نابودى روحانيﺖ انقﻼب اسﺖ ،ايادى شيطان در تنگناها و سختيها به سراغ ﻣردم ﻣىرونﺪ كه بگوينﺪ روحانيﺖ ﻣسبب ﻣشكﻼت و نارساييهاسﺖ؛
آن هم كﺪام روحانى ،روحانى بىدرد و بىﻣسئوليﺖ نه ،بلكه روحانيتى كه در همه حوادث جلوتر از ديگران در ﻣﻌرض ﺧطر بوده اسﺖ .كسى ﻣﺪعى آن نيسﺖ كه ﻣردم و
پابرهنهها ﻣشكلى نﺪارنﺪ و همه اﻣكانات در اﺧتيار ﻣردم اسﺖ .ﻣسلّم آثار ده سال ﻣحاصره و جنگ و انقﻼب در همه جا ظاهر ﻣىشود و كمبودها و نيازها رخ ﻣىنمايﺪ ولى
ﻣن با يقين شهادت ﻣىدهم كه اگر افرادى غير از روحانيﺖ جلودار حركﺖ انقﻼب و تصميمات بودنﺪ اﻣروز جز ننگ و ذلﺖ و عار در برابر اﻣريكا و جهانخواران و جز عﺪول
از همه ﻣﻌتقﺪات اسﻼﻣى و انقﻼبى چيزى برايمان نمانﺪه بود.

ﻻزم به يادآورى اسﺖ كه ذكر شمهاى از وقايع انقﻼب و روحانيﺖ به ﻣﻌناى آن نيسﺖ كه
طﻼب و روحانيون عزيز در فرداى اين نوشته حركﺖ تنﺪ و انقﻼبى بنماينﺪ بلكه هﺪف ،علم و
آگاهى به نكتههاسﺖ كه در انتخاب ﻣسير با بصيرت حركﺖ كننﺪ و ﺧطرها و گذرها و
كمينگاهها را بهتر بشناسنﺪ .اﻣا در ﻣورد دروس تحصيل و تحقيق حوزهها ،اينجانب ﻣﻌتقﺪ به
فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جايز نمىدانم .اجتهاد به همان سبك
صحيح اسﺖ ولى اين بﺪان ﻣﻌنا نيسﺖ كه فقه اسﻼم پويا نيسﺖ ،زﻣان و ﻣكان دو عنصر
تﻌيين كننﺪه در اجتهادنﺪ .ﻣسئلهاى كه در قﺪيم داراى حكمى بوده اسﺖ به ظاهر همان
ﻣسئله در روابط حاكم بر سياسﺖ و اجتماع و اقتصاد يك نظام ﻣمكن اسﺖ حكم جﺪيﺪى
پيﺪا كنﺪ ،بﺪان ﻣﻌنا كه با شناﺧﺖ دقيق روابط اقتصادى و اجتماعى و سياسى همان ﻣوضوع
اول كه از نظر ظاهر با قﺪيم فرقى نكرده اسﺖ ،واقﻌاً ﻣوضوع جﺪيﺪى شﺪه اسﺖ كه قهراً حكم
جﺪيﺪى ﻣىطلبﺪ .ﻣجتهﺪ بايﺪ به ﻣسائل زﻣان ﺧود احاطه داشته باشﺪ .براى ﻣردم و جوانان
و حتى عوام هم قابل قبول نيسﺖ كه ﻣرجع و ﻣجتهﺪش بگويﺪ ﻣن در ﻣسائل سياسى
اظهارنظر نمىكنم .آشنايى به روش برﺧورد با حيلهها و تزويرهاى فرهنگ حاكم بر جهان،
داشتن بصيرت و ديﺪ اقتصادى ،اطﻼع از كيفيﺖ برﺧورد با اقتصاد حاكم بر جهان ،شناﺧﺖ
سياستها و حتى سياسيون و فرﻣولهاى ديكته شﺪه آنان و درك ﻣوقﻌيﺖ و نقاط قوّت و
ضﻌف دو قطب سرﻣايهدارى و كمونيزم كه در حقيقﺖ استراتژى حكوﻣﺖ بر جهان را ترسيم
ﻣىكننﺪ ،از ويژگيهاى يك ﻣجتهﺪ جاﻣع اسﺖ .يك ﻣجتهﺪ بايﺪ زيركى و هوش و فراسﺖ
هﺪايﺖ يك جاﻣﻌه بزرگ اسﻼﻣى و حتى غيراسﻼﻣى را داشته باشﺪ و عﻼوه بر ﺧلوص و تقوا
و زهﺪى كه در ﺧور شأن ﻣجتهﺪ اسﺖ واقﻌاً ﻣﺪير و ﻣﺪبر باشﺪ.

)  .(1شيخ مﺤمدحﺴﻦ نﺠفى)  1266 -...ه .ق (.با بﻪﻛارگيرى اﺟﺘهاد مﺒﺘنى بر ﻛﺘاب و سنت و ديگر ادلّﻪ ،يﻚ دوره
ﻛامﻞفﻘﻪ در  43ﺟﻠد نگاشﺘﻪ است .روش وى در تﺤﻘيق احكام فﻘهى مورد تأييد حضرت امام بود

حكوﻣﺖ در نظر ﻣجتهﺪ واقﻌى فلسفه عملى تماﻣى فقه در تماﻣى
زواياى زنﺪگى بشريﺖ اسﺖ ،حكوﻣﺖ نشان دهنﺪه جنبه عملى فقه در
برﺧورد با تماﻣى ﻣﻌضﻼت اجتماعى و سياسى و نظاﻣى و فرهنگى
اسﺖ ،فقه ،تئورى واقﻌى و كاﻣل اداره انسان از گهواره تاگور اسﺖ.

هﺪف اساسى اين اسﺖ كه ﻣا چگونه ﻣىﺧواهيم اصول ﻣحكم فقه را در عمل فرد و جاﻣﻌه پياده كنيم و بتوانيم براى ﻣﻌضﻼت جواب داشته باشيم و همه ترس استكبار از
همين ﻣسئله اسﺖ كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيﺪا كنﺪ و قﺪرت برﺧورد در ﻣسلمانان بهوجود آورد .راستى به چه علﺖ اسﺖ كه در پى اعﻼم حكم شرعى و
اسﻼﻣى ﻣورد اتفاق همه علما در ﻣورد يك ﻣزدور بيگانه اينقﺪر جهانخواران برافروﺧته شﺪنﺪ و سران كفر و بازار ﻣشترك و اﻣثال آنان به تكاپو و تﻼش ﻣذبوحانه افتادهانﺪ؟
غير از اين نيسﺖ كه سران استكبار از قﺪرت برﺧورد عملى ﻣسلمانان در شناﺧﺖ و ﻣبارزه با توطئههاى شوم آنان به هراس افتادهانﺪ و اسﻼم اﻣروز ﻣسلمانان را يك ﻣكتب
بالنﺪه و ﻣتحرك و پرحماسه ﻣىداننﺪ و از اينكه فضاى شرارت آنان ﻣحﺪود شﺪه اسﺖ و ﻣزدبگيران آنان چون گذشته با اطمينان نمىتواننﺪ عليه ﻣقﺪسات قلمفرسايى كننﺪ
ﻣضطرب شﺪهانﺪ.
)  .(1اشاره بﻪ حكﻢ اعدام سﻠمان رشدى ،نويﺴنده ﻛﺘاب موهﻦ آيات شيطانى ،ﻛﻪ توسﻂ امام صادر شد

ﻣن قبلًا نيز گفتهام همه توطئههاى جهانخواران عليه ﻣا از جنگ تحميلى گرفته تا حصر اقتصادى و غيره براى اين بوده اسﺖ كه ﻣا نگوييم اسﻼم جوابگوى جاﻣﻌه اسﺖ و
حتماً در ﻣسائل و اقﺪاﻣات ﺧود از آنان ﻣجوز بگيريم .ﻣا نبايﺪ غفلﺖ بكنيم ،واقﻌاً بايﺪ به سمتى حركﺖ نماييم كه انشاءاللﱠهتمام رگههاى وابستگى كشورﻣان از چنين
دنياى ﻣتوحشى قطع شود.
استكبار غرب شايﺪ تصور كرده اسﺖ از اينكه اسم بازار ﻣشترك و حصر اقتصادى را به ﻣيان بياورد ﻣا درجا ﻣىزنيم و از اجراى حكم ﺧﺪاونﺪ بزرگ صرفنظر
ﻣىنماييم .ﺧيلى جالب و شگفﺖانگيز اسﺖ كه اين به ظاهر ﻣتمﺪنين و ﻣتفكرين وقتى يك نويسنﺪه ﻣزدور با نيش قلم زهرآگين ﺧود احساسات بيش از يك
ﻣيليارد انسان و ﻣسلمان را جريحهدار ﻣىكنﺪ عﺪهاى در رابطه با آن شهيﺪ ﻣىشونﺪ برايشان ﻣهم نيسﺖ و اين فاجﻌه عين دﻣوكراسى و تمﺪن اسﺖ اﻣا وقتى
بحث اجراى حكم و عﺪالﺖ به ﻣيان ﻣىآيﺪ ،نوحه رأفﺖ و انسان دوستى سر ﻣىدهنﺪ .ﻣا كينه دنياى غرب را با جهان اسﻼم و فقاهﺖ از همين نكتهها به دسﺖ
ﻣىآوريم .قضيه آنان قضيه دفاع از يك فرد نيسﺖ ،قضيه حمايﺖ از جريان ضﺪ اسﻼﻣى و ضﺪارزشى اسﺖ كه بنگاههاى صهيونيستى و انگليس و اﻣريكا به راه
انﺪاﺧتهانﺪ و با حماقﺖ و عجله ﺧود را رو به روى همه جهان اسﻼم قرار دادهانﺪ .البته بايﺪ ببينيم كه بﻌﺾ دولتها و حكوﻣتهاى اسﻼﻣى چگونه با اين فاجﻌه
بزرگ برﺧورد ﻣىكننﺪ .اينكه ديگر ﻣسئله عرب و عجم و فارس و ايران نيسﺖ بلكه اهانﺖ به ﻣقﺪسات ﻣسلمانان از صﺪر اسﻼم تاكنون و از اﻣروز تا هميشه تاريخ
اسﺖ و نتيجه نفوذ بيگانگان در فرهنگ ﻣكتب اسﻼم اسﺖ كه اگر غفلﺖ كنيم اين اول ﻣاجراسﺖ و استﻌمار از اين ﻣارهاى ﺧطرناك و قلم به دستان اجير شﺪه
در آستين فراوان دارد.

ضرورتى نيسﺖ كه در چنين شرايطى ﻣا به دنبال ايجاد روابط و ﻣناسبات گسترده
باشيم ،چرا كه دشمنان ﻣمكن اسﺖ تصور كننﺪ كه ﻣا به وجود آنان چنان وابسته و
عﻼقهﻣنﺪ شﺪيم كه از كنار اهانﺖ به ﻣﻌتقﺪات و ﻣقﺪسات دينى ﺧود ساكﺖ و آرام
ﻣىگذريم .آنان كه هنوز بر اين باورنﺪ و تحليل ﻣىكننﺪ كه بايﺪ در سياسﺖ و اصول و
ديپلماسى ﺧود تجﺪيﺪ نظر نماييم و ﻣا ﺧاﻣى كردهايم و اشتباهات گذشته را نبايﺪ
تكرار كنيم و ﻣﻌتقﺪنﺪ كه شﻌارهاى تنﺪ يا جنگ سبب بﺪبينى غرب و شرق نسبﺖ به ﻣا
و نهايتاً انزواى كشور شﺪه اسﺖ و اگر ﻣا واقﻌگرايانه عمل كنيم ،آنان با ﻣا برﺧورد
ﻣتقابل انسانى ﻣىكننﺪ و احترام ﻣتقابل به ﻣلﺖ ﻣا و اسﻼم و ﻣسلمين ﻣىگذارنﺪ .اين
يك نمونه اسﺖ كه ﺧﺪا ﻣىﺧواسﺖ پس از انتشار كتاب كفرآﻣيز »آيات شيطانى« در
اين زﻣان اتفاق بيفتﺪ و دنياى تفرعن و استكبار و بربريﺖ چهره واقﻌى ﺧود را در
دشمنى ديرينهاش با اسﻼم برﻣﻼ سازد تا ﻣا از سادهانﺪيشى به درآييم و همه چيز را به
حساب اشتباه و سوء ﻣﺪيريﺖ و بىتجربگى نگذاريم و با تمام وجود درك كنيم كه
ﻣسئله اشتباه ﻣا نيسﺖ ،بلكه تﻌمﺪ جهانخواران به نابودى اسﻼم و ﻣسلمين اسﺖ و الّا
ﻣسئله فردى سلمان رشﺪى آنقﺪر برايشان ﻣهم نيسﺖ كه همه صهيونيستها و استكبار
پشﺖ سر او قرار بگيرنﺪ.

روحانيون و ﻣردم عزيز حزباللﱠه و ﺧانوادههاى ﻣحترم شهﺪا
حواسشان را جمع كننﺪ كه با اين تحليلها و افكار نادرسﺖ ﺧون
عزيزانشان پايمال نشود .ترس ﻣن اين اسﺖ كه تحليلگران اﻣروز ،ده
سال ديگر بر كرسى قضاوت بنشيننﺪ و بگوينﺪ كه بايﺪ ديﺪ فتواى
اسﻼﻣى و حكم اعﺪام سلمان رشﺪى ﻣطابق اصول و قوانين
ديپلماسى بوده اسﺖ يا ﺧير؟ و نتيجهگيرى كننﺪ كه چون بيان
حكم ﺧﺪا آثار و تبﻌاتى داشته اسﺖ و بازار ﻣشترك و كشورهاى
غربى عليه ﻣا ﻣوضع گرفتهانﺪ ،پس بايﺪ ﺧاﻣى نكنيم و از كنار
اهانﺖ كننﺪگان به ﻣقام ﻣقﺪس پياﻣبر و اسﻼم و ﻣكتب بگذريم!
ﺧﻼصه كﻼم اينكه ﻣا بايﺪ بﺪون توجه به غرب حيلهگر و شرق
ﻣتجاوز و فارغ از ديپلماسى حاكم بر جهان در صﺪد تحقق فقه
عملى اسﻼم برآييم و الّا ﻣاداﻣى كه فقه در كتابها و سينه علما
ﻣستور بمانﺪ ،ضررى ﻣتوجه جهانخواران نيسﺖ و روحانيﺖ تا در
همه ﻣسائل و ﻣشكﻼت حضور فﻌال نﺪاشته باشﺪ ،نمىتوانﺪ درك
كنﺪ كه اجتهاد ﻣصطلح براى اداره جاﻣﻌه كافى نيسﺖ.

حوزهها و روحانيﺖ بايﺪ نبﺾ تفكر و نياز آينﺪه جاﻣﻌه را هميشه در دسﺖ ﺧود داشته باشنﺪ و
همواره چنﺪ قﺪم جلوتر از حوادث ،ﻣهياى عكس الﻌمل ﻣناسب باشنﺪ .چه بسا شيوههاى رايج اداره
اﻣور ﻣردم در سالهاى آينﺪه تﻐيير كنﺪ و جواﻣع بشرى براى حل ﻣشكﻼت ﺧود به ﻣسائل جﺪيﺪ
اسﻼم نياز پيﺪا كنﺪ .علماى بزرگوار اسﻼم از هماكنون بايﺪ براى اين ﻣوضوع فكرى كننﺪ.

نكته آﺧرى كه توجه به آن ﻻزم اسﺖ اينكه روحانيون و علما و طﻼب بايﺪ كارهاى
قضايى و اجرايى را براى ﺧود يك اﻣر ﻣقﺪس و يك ارزش الهى بﺪاننﺪ و براى ﺧود
شخصيﺖ و اﻣتيازى قائل بشونﺪ كه در حوزه ننشستهانﺪ بلكه براى اجراى حكم ﺧﺪا
راحتى حوزه را رها كرده و ﻣشﻐول به كارهاى حكوﻣﺖ اسﻼﻣى شﺪهانﺪ .اگر طلبهاى
ﻣنصب اﻣاﻣﺖ جمﻌه و ارشاد ﻣردم يا قضاوت دراﻣور ﻣسلمين را ﺧالى ببينﺪ و قﺪرت
اداره هم در او باشﺪ و فقط به بهانه درس و بحث ﻣسئوليﺖ نپذيرد و يا دلش را فقط به
هواى اجتهاد و درس ﺧوش كنﺪ،
در پيشگاه ﺧﺪاونﺪ بزرگ يقيناً ﻣؤاﺧذه ﻣىشود و هرگز عذر او ﻣوجه نيسﺖ ،ﻣا اگر اﻣروز به نظام
ﺧﺪﻣﺖ نكنيم و استقبال بىسابقه ﻣردم از روحانيﺖ را ناديﺪه بگيريم ،هرگز فرصﺖ و شرايط بهتر از
اين را نخواهيم داشﺖ .اﻣيﺪوارم از نصايح و تذكرات ﻣشفقانه اين پﺪر پير و اين ﺧﺪﻣتگزار حقير ﺧود،
دلگير نشﺪه باشيﺪ و در ﻣظان استجابﺖ دعا با انفاس قﺪسيه و با دلهاى ﻣنور ﺧود برايم دعا و طلب
ﻣﻐفرت نماييﺪ.

ﻣن هم از ياد و دعاى ﺧير براى روحانيﺖ اصيل و حوزههاى علمى غفلﺖ نمىكنم.

ﺧﺪاونﺪا! توان علما و روحانيﺖ را در ﺧﺪﻣﺖ به دين ﺧود افزوننما .ﺧﺪاونﺪا! حوزههاى
علميه ،اين سنگرهاى پاسﺪارى از فقاهﺖ و اسﻼم ناب را تا ابﺪ پا برجا بﺪار .ﺧﺪاونﺪا!
شهﺪاى روحانيﺖ و حوزهها را از نﻌم بيكران و رزق حضور ﺧويش بهرهﻣنﺪ فرﻣا.

ﺧﺪاونﺪا! به جانبازانشان شفا ﻣرحمﺖ كن و به ﺧانوادههاى شهﺪاشان صبر و اجر
ﻣرحمﺖ فرﻣا .ﻣفقودين و اسراشان را هر چه زودتر به اوطانشان برگردان .ﺧﺪاونﺪا!
ارزش ﺧﺪﻣﺖ و ﺧﺪﻣتگزارى به دين ﺧود و به ﻣردم را در دل و ديﺪگان ﻣا افزون و
جاودانه نما »انك ولى النﻌم«.
٦٧ /١٢ /٣

