ﺑخش اول :ﻣباني انﻘﻼب اسﻼﻣي

دين افيون است يا محرك؟
»اصلِ دين ،افيون است«! دين را اينها اينطور تبليغات كردند .و ﻣﻊ اﻻسف در خود ايران و در ﺟوانهاى
ﻣا ﻫﻢ تأثير گذاشت و گذاشته و در ﺑﻌﻀﻰ از اين روشنفكرﻫاى ﻣا ﻫﻢ ﺑاز اثرش ﻫﺴت .اينها از ﻫمان
تفاﻟه ﻫايند .ﺣاﻻ كه ﺣاﻻ ﺑاز اثرش ﻫﻢ ﻫﺴت :دين افيون است! افيون ﺟاﻣﻌه است! ﻣﻌنايش اين است كه
دين آﻣده است كه ﻣردم را -يﻌنﻰ دين را درست كردند ﻫمين قدرتمندﻫا درست كردند ،ﺑراى اينكه
ﻣردم را خواب كنند و آنها ﺑﭽاﭘند! ﻫمان طورى كه افيونﻰ وقتﻰ افيون كشيد چرت ﻣﻰ زند و ديﮕر توﺟه
ﺑه چيزى ندارد ،دين را ﻫﻢ اينها تبليغ كردند كه يك ﻫمﭽو چيزى است كه قدرتمندﻫا درست كردند كه
ﻣردم توﺟه ﺑه دين ﺑكنند ]تا[ ﻣﺜل آدﻣﻰ كه افيون ﻣﻰ كشد خواب ﺑروند ،و آنها ﺑيايند غارت كنند و از
ﺑين ﺑبرند .راﺟﻊ ﺑه دين اينطور گفتند .كشاندندش ]ﺑه [ اسﻼم كه قدرتمندتر دين ﻣﻰ ﺑود ﻫمين ﺣرفها را
كشاندندنش ﺑه اسﻼم :اسﻼم ﺑراى ﻫزار و چهارصد سال ﭘيش خوب است .اين را ﺑﻌﻀﻰ از اشخاصﻰ كه
از تفاﻟه ﻫاى آنها ﻣاندند ﺣاﻻ ﻫﻢ ﺑاز اين را ﻣﻰ گويند» .نمﻰ شود ﻫمه اﺣكام اسﻼم اﻵن تﺤﻘﻖ ﭘيدا
ﺑكند .اين ﻣالِ ساﺑﻖ است ،ﻣالِ ﺣاﻻ نيﺴت !«.و از اين ﺣرفهايﻰ كه ﻫمينها گاﻫﻰ ﻣﻰ زنند ،و گاﻫﻰ ﻫﻢ
نفهميده ،اكﺜراً ﻫﻢ شايد از روى نفهمﻰ ﻣﻰ زنند؛ نه اينكه عداوت دارند؛ از روى نفهمﻰ كه اسﻼم را اصلًا
نمﻰ دانند چيﺴت ،تا اينكه اسﻼم ﻣالِ چه وقت است .اينها اصلًا اطﻼع ندارند كه اسﻼم چيﺴت .در
صورتﻰ كه ﻫركس تاريخ را ديده ﺑاشد ،و ﻻاقل تاريخ اسﻼم را ديده ﺑاشد كه نزديك است ،تاريخ را
ديده ﺑاشد كه چه اشخاصﻰ در قبال چه اشخاصﻰ ﺑوده اند ،اين انبياء كه اينها ﻣﻰ گويند كه درست كرده
اند انبياء را ﺑراى اينكه دين درست ﺑشود ،ﺑراى اينكه قدرتمندﻫا را ﺣفﻆ كنند ،ﻫر كه تاريخ انبياء را
ﻣﻼﺣﻈه كند كه اين انبياء از چه طبﻘه اى ﺑوده اند و اينها ﺑا كﻰ ﻣخاﻟفت داشتند ،ﻣﻰ ﺑيند كه انبياء از اين
طبﻘه ﻣﺴتﻀﻌفين ﺑوده اند .از ﻫمين طبﻘه سوم ﻣردم ﺑوده اند؛ و ﻣردم را وادار كردند كه ﺟنﮓ كنند ﺑا آن
ﻣﺴتكبرين.... .

فصل اول :توﺣيد
ريشه و اساس اعتﻘادات ﻣا اصل توﺣيد است
اعتﻘادات ﻣن و ﻫمه ﻣﺴلمين ﻫمان ﻣﺴاﺋلﻰ است كه در قرآن كريﻢ آﻣده است و يا ﭘياﻣبر اسﻼم )ص( و ﭘيشوايان ﺑﺤﻖ ﺑﻌد از آن ﺣﻀرت ﺑيان فرﻣودهاند كه ريشه و اصل
ﻫمه آن عﻘايد -كه ﻣهمترين و ﺑا ارزشترين اعتﻘادات ﻣاست -اصل توﺣيد است .ﻣطاﺑﻖ اين اصل ،ﻣا ﻣﻌتﻘديﻢ كه خاﻟﻖ و آفريننده ﺟهان و ﻫمه عواﻟﻢ وﺟود و انﺴان
تنها ذات ﻣﻘدس خداى تﻌاﻟﻰ است كه از ﻫمه ﺣﻘايﻖ ﻣطلﻊ است و قادر ﺑر ﻫمه چيز است و ﻣاﻟك ﻫمه چيز .اين اصل ﺑه ﻣا ﻣﻰآﻣوزد كه انﺴان تنها در ﺑراﺑر ذات اقدس
ﺣﻖ ﺑايد تﺴليﻢ ﺑاشد و از ﻫيچ انﺴانﻰ نبايد اطاعت كند ﻣﮕر اينكه اطاعت او اطاعت خدا ﺑاشد؛ و ﺑناﺑراين ﻫيچ انﺴانﻰ ﻫﻢ ﺣﻖ ندارد انﺴانهاى ديﮕر را ﺑه تﺴليﻢ در ﺑراﺑر
خود ﻣجبور كند .و ﻣا از اين اصل اعتﻘادى ،اصل آزادى ﺑشر را ﻣﻰآﻣوزيﻢ كه ﻫيچ فردى ﺣﻖ ندارد انﺴانﻰ و يا ﺟاﻣﻌه و ﻣلتﻰ را از آزادى ﻣﺤروم كند ،ﺑراى او قانون
وضﻊ كند ،رفتار و رواﺑط او را ﺑنا ﺑه درك و شناخت خود كه ﺑﺴيار ناقﺺ است و يا ﺑنا ﺑه خواستهﻫا و اﻣيال خود تنﻈيﻢ نمايد .و از اين اصل ﻣا نيز ﻣﻌتﻘديﻢ كه
قانونﮕذارى ﺑراى ﺑشر تنها در اختيار خداى تﻌاﻟﻰ است ،ﻫمﭽنان كه قوانين ﻫﺴتﻰ و خلﻘت را نيز خداوند ﻣﻘرر فرﻣوده است .و سﻌادت و كمال انﺴان و ﺟواﻣﻊ تنها در
گرو اطاعت از قوانين اﻟهﻰ است كه توسط انبيا ﺑه ﺑشر اﺑﻼغ شده است و انﺤطاط و سﻘوط ﺑشر ﺑه علت سلﺐ آزادى او و تﺴليﻢ در ﺑراﺑر ساير انﺴانهاست و ﺑناﺑراين ﺑنا،
انﺴان ﺑايد عليه اين ﺑندﻫا و زنجيرﻫاى اسارت و در ﺑراﺑر ديﮕران كه ﺑه اسارت دعوت ﻣﻰكنند قيام كند و خود و ﺟاﻣﻌه خود را آزاد سازد تا ﻫمﮕﻰ تﺴليﻢ و ﺑنده خدا
ﺑاشند .و از اين ﺟهت است كه ﻣبارزات اﺟتماعﻰ ﻣا عليه قدرتهاى استبدادى و استﻌمارى آغاز ﻣﻰشود و نيز از ﻫمين اصل اعتﻘادى توﺣيد ،ﻣا اﻟهام ﻣﻰگيريﻢ كه ﻫمه
انﺴانها در ﭘيشﮕاه خداوند يكﺴانند .او خاﻟﻖ ﻫمه است و ﻫمه ﻣخلوق و ﺑنده او ﻫﺴتند .اصل ﺑراﺑرى انﺴانها و اينكه تنها اﻣتياز فردى نﺴبت ﺑه فرد ديﮕر ﺑر ﻣﻌيار و قاعده
تﻘوا و ﭘاكﻰ از انﺤراف و خطاست؛ ﺑناﺑراين ﺑا ﻫر چيزى كه ﺑراﺑرى را در ﺟاﻣﻌه ﺑر ﻫﻢ ﻣﻰزند و اﻣتيازات ﭘوچ و ﺑﻰﻣﺤتوا را در ﺟاﻣﻌه ﺣاكﻢ ﻣﻰسازد ﺑايد ﻣبارزه كرد.
اثبات ذات ﺣﻖ تﻌاﻟﻰ
يكﻰ از فطرتهايﻰ كه ﺟميﻊ سلﺴله ﺑنﻰاﻻنﺴان ﻣخمر ﺑر آن ﻫﺴتند و يك نفر در تمام عايله ﺑشر ﭘيدا نشود كه ﺑر خﻼف آن ﺑاشد ،و ﻫيچ يك از عادات و اخﻼق
ﻣذاﻫﺐ و ﻣﺴاﻟك و غير آن ،آن را تغيير ندﻫد و در آن خلل وارد نياورد ،فطرت عشﻖ ﺑه كمال است؛ كه اگر در تمام دورهﻫاى زندگانﻰ ﺑشر قدم زنﻰ و ﻫر يك
از افراد ﻫر يك از طوايف و ﻣلل را استنطاق كنﻰ ،اين عشﻖ و ﻣﺤبت را در خميره او ﻣﻰياﺑﻰ و قلﺐ او را ﻣتوﺟه كمال ﻣﻰﺑينﻰ .ﺑلكه در تمام ﺣركات و
سكنات و زﺣمات و ﺟديتهاى طاقت فرسا ،كه ﻫر يك از افراد اين نوع در ﻫر رشتهاى واردند ﻣشغوﻟند ،عشﻖ ﺑه كمال آنها را ﺑه آن واداشته؛ اگر چه در
تشخيﺺ كمال و آنكه كمال در چيﺴت و ﻣﺤبوب و ﻣﻌشوق در كجاست ،ﻣردم كمال اختﻼف را دارند .ﻫر يك ﻣﻌشوق خود را در چيزى يافته و گمان كرده و
كﻌبه آﻣال خود را در چيزى توﻫﻢ كرده و ﻣتوﺟه ﺑه آن شده ،از دل و ﺟان آن را خواﻫان است .اﻫل دنيا و زخارف آن كمال را در دارايﻰ آن گمان كردند و
ﻣﻌشوق خود را در آن يافتند؛ از ﺟان و دل در راه تﺤصيل آن خدﻣت عاشﻘانه كنند؛ و ﻫر يك در ﻫر رشته ﻫﺴتند و ﺣﺐ ﺑه ﻫر چه دارند ،چون آن را كمال
دانند ﺑدان ﻣتوﺟهند؛ و ﻫمين طور اﻫل علوم و صنايﻊ ﻫر يك ﺑه سﻌه دﻣاغ خود چيزى را كمال دانند و ﻣﻌشوق خود را آن ﭘندارند؛ و اﻫل آخرت و ذكر و فكر،
غير آن را .ﺑاﻟجمله ،تمام آنها ﻣتوﺟه ﺑه كماﻟند ،و چون آن را در ﻣوﺟودى يا ﻣوﻫوﻣﻰ تشخيﺺ دادند ،ﺑا آن عشﻘبازى كنند؛ وﻟﻰ ﺑبايد دانﺴت كه ﺑا ﻫمه وصف،

ﻫيچ يك از آنها عشﻘشان و ﻣﺤبتشان راﺟﻊ ﺑه آنﭽه گمان كردند نيﺴت؛ و ﻣﻌشوق آنها و كﻌبه آﻣال آنها آنﭽه را توﻫﻢ كردند نمﻰﺑاشد؛ زيرا ﻫر كس ﺑه فطرت خود
رﺟوع كند ﻣﻰياﺑد كه قلبش ﺑه ﻫر چه ﻣتوﺟه است ،اگر ﻣرتبه ﺑاﻻترى از آن ﺑياﺑد ،فوراً قلﺐ از اوﻟﻰ ﻣنصرف شود و ﺑه ديﮕرى كه كاﻣلتر است ﻣتوﺟه گردد؛ و وقتﻰ
كه ﺑه آن كاﻣلتر رسيد ،ﺑه اكمل از آن ﻣتوﺟه گردد؛ ﺑلكه آتش عشﻖ و سوز و اشتياق روزافزون گردد و قلﺐ در ﻫيچ ﻣرتبه از ﻣراتﺐ و در ﻫيچ ﺣدى از ﺣدود رﺣل
اقاﻣت نيندازد .ﻣﺜلًا اگر شما ﻣايل ﺑه ﺟمال زيبا و رخﺴار دﻟفريﺐ ﻫﺴتيد و چون آن را ﭘيش دﻟبرى سراغ داريد دل را ﺑه سوى كوى او روان كرديد ،اگر ﺟميلتر از آن
را ﺑبينيد و ﺑياﺑيد كه ﺟميلتر است ،قهراً ﻣتوﺟه ﺑه آن شويد ،و ﻻاقل ﻫر دو را خواﻫان شويد؛ و ﺑاز آتش اشتياق فرو ننشيند و زﺑان ﺣال و ﻟﺴان فطرت شما آن است
كه »چيزيﻢ نيﺴت ور نه خريدار ﻫر ششﻢ« .ﺑلكه خريدار ﻫر ﺟميلﻰ ﻫﺴتيد .ﺑلكه ﺑا اﺣتمال ﻫﻢ اشتياق ﭘيدا كنيد :اگر اﺣتمال دﻫيد كه ﺟميلﻰ دﻟفريبتر از اينها كه
ديديد و داريد در ﺟاى ديﮕر است ،قلﺐ شما سفر ﺑه آن ﺑلد كند؛ »ﻣن در ﻣيان ﺟمﻊ و دﻟﻢ ﺟاى ديﮕر است« گوييد .ﺑلكه ﺑا آرزو نيز ﻣشتاق شويد :وصف ﺑهشت
را اگر ﺑشنويد و آن رخﺴارﻫاى دﻟكش را ،گرچه خداى نخواسته ﻣﻌتﻘد ﺑه آن ﻫﻢ نباشيد ﺑا اين وصف ،فطرت شما گويد :اى كاش چنين ﺑهشتﻰ ﺑود و چنين
ﻣﺤبوب دﻟرﺑايﻰ نصيﺐ ﻣا ﻣﻰشد.
و ﻫمين طور كﺴانﻰ كه كمال را در سلطنت و نفوذ قدرت و ﺑﺴط ﻣلك دانﺴتهاند و اشتياق ﺑه آن
ﭘيدا كردهاند ،اگر چنانﭽه سلطنت يك ﻣملكت را دارا شوند ﻣتوﺟه ﻣملكت ديﮕر شوند؛ و اگر آن
ﻣملكت را در تﺤت نفوذ و سلطه درآورند ،ﺑه ﺑاﻻتر از آن ﻣتوﺟه شوند؛ و اگر يك قطرى را
ﺑﮕيرند ،ﺑه اقطار ديﮕر ﻣايل گردند؛ ﺑلكه آتش اشتياق آنها روز افزون گردد؛ و اگر تمام روى زﻣين
را در تﺤت سلطنت ﺑياورند و اﺣتمال دﻫند در كرات ديﮕر ﺑﺴاط سلطنتﻰ ﻫﺴت ،قلﺐ آنها
ﻣتوﺟه شود كه اى كاش ﻣمكن ﺑود ﭘرواز ﺑه سوى آن عواﻟﻢ كنيﻢ و آنها را در تﺤت سلطنت
درآوريﻢ؛ و ﺑر اين قياس است ﺣال اﻫل صناعات و علوم.
و ﺑاﻟجمله ،ﺣال تمام سلﺴله ﺑشر ،در ﻫر طريﻘه و رشتهاى كه داخلند ﺑه ﻫر ﻣرتبهاى از آن كه رسند ،اشتياق آنها ﺑه كاﻣلتر از آن ﻣتﻌلﻖ
گردد و آتش شوق آنها فرو ننشيند و روزافزون گردد .ﭘس اين نور فطرت ﻣا را ﻫدايت كرد ﺑه اينكه تمام قلوب سلﺴله ﺑشر ،از
قارهنشينان اقصﻰ ﺑﻼد افريﻘا تا اﻫل ﻣماﻟك ﻣتمدنه عاﻟﻢ ،و از طبيﻌيين و ﻣاديين گرفته تا اﻫل ﻣلل و نﺤل ،ﺑاﻟفطره شطر قلوﺑشان ﻣتوﺟه ﺑه
كماﻟﻰ است كه نﻘصﻰ ندارد و عاشﻖ ﺟمال و كماﻟﻰ ﻫﺴتند كه عيﺐ ندارد و علمﻰكه ﺟهل در او نباشد و قدرت و سلطنتﻰ كه عجز
ﻫمراه آن نباشد ،ﺣياتﻰ كه ﻣوت نداشته ﺑاشد؛ و ﺑاﻻخره كمال ﻣطلﻖ ﻣﻌشوق ﻫمه است .تمام ﻣوﺟودات و عايله ﺑشرى ﺑا زﺑان فصيح
يكدل و يكﺟهت گويند ﻣا عاشﻖ كمال ﻣطلﻖ ﻫﺴتيﻢ ،ﻣا ﺣﺐ ﺑه ﺟمال و ﺟﻼل ﻣطلﻖ داريﻢ ،ﻣا طاﻟﺐ قدرت ﻣطلﻘه و علﻢ ﻣطلﻖ ﻫﺴتيﻢ.
آيا در ﺟميﻊ سلﺴله ﻣوﺟودات در عاﻟﻢ تصور و خيال ،و در تجويزات عﻘليه و اعتباريه ،ﻣوﺟودى كه كمال ﻣطلﻖ و ﺟمال ﻣطلﻖ داشته
ﺑاشد ﺟز ذات ﻣﻘدس ،ﻣبدأ عاﻟﻢ ﺟلت عﻈمته -سراغ داريد؟ و آيا ﺟميل علﻰ اﻻطﻼق كه ﺑﻰنﻘﺺ ﺑاشد ﺟز آن ﻣﺤبوب ﻣطلﻖ ﻫﺴت؟

اى سرگشتﮕان وادى ﺣيرت و اى گمشدگان ﺑياﺑان
ضﻼﻟت ،نه ،ﺑلكه اى ﭘروانهﻫاى شمﻊ ﺟمال ﺟميل ﻣطلﻖ،
و اى عاشﻘان ﻣﺤبوب ﺑﻰعيﺐ ﺑﻰزوال ،قدرى ﺑه كتاب
فطرت رﺟوع كنيد و صﺤيفه كتاب ذات خود را ورق
زنيد ،ﺑبينيد ﺑا قلﻢ قدرت فطرت اﻟلهﻰ در آن ﻣرقوم است:
وَﺟﱠهْتُ وَﺟْهِيَ ﻟِلﱠذِي فَطَرَ اﻟﺴﱠماواتِ وَ اﻟْأَرْضَ .آيا فِطْرَتَ
اﻟلﱠهِ اﻟﱠتِي فَطَرَ اﻟنﱠاسَ عَلَيْها فطرت توﺟه ﺑه ﻣﺤبوب ﻣطلﻖ
است؟ يا آن فطرت غير ﻣتبدﻟه ﻻ تبديل ﻟخلﻖ اﻟلﱠه فطرت
ﻣﻌرفت است؟ تا كﻰ ﺑه خياﻻت ﺑاطله اين عشﻖ خداداد
فطرى و اين وديﻌه اﻟهيه را صرف اين و آن ﻣﻰكنيد؟ اگر
ﻣﺤبوب شما اين ﺟماﻟهاى ناقﺺ و اين كماﻟهاى ﻣﺤدود
ﺑود ،چرا ﺑه وصول ﺑه آنها آتش اشتياق شما فرو ننشﺴت
و شﻌله شوق شما افزون گرديد؟ ﻫان ،از خواب غفلت
ﺑرخيزيد و ﻣژده دﻫيد و سرور كنيد كه ﻣﺤبوﺑﻰ داريد كه
زوال ندارد ،ﻣﻌشوقﻰ داريد كه نﻘصﻰ ندارد ،ﻣطلوﺑﻰ داريد
ت
ﺑﻰعيﺐ ،ﻣنﻈورى داريد كه نور طلﻌتش اﻟلﱠهُ نُورُ اﻟﺴﱠماوا ِ
وَ اﻟْأَرْضِ است؛ ﻣﺤبوﺑﻰ داريد كه سﻌه اﺣاطهاش ﻟو دﻟيتﻢ
ﺑﺤبل اﻟﻰ اﻻرضين اﻟﺴفلﻰ ﻟهبطتﻢ علﻰ اﷲ است .ﭘس اين
عشﻖ فﻌلﻰ شما ﻣﻌشوق فﻌلﻰ خواﻫد؛ و نتواند اين ﻣوﻫوم
و ﻣتخيل ﺑاشد ،زيرا كه ﻫر ﻣوﻫوم ناقﺺ است و فطرت
ﻣتوﺟه ﺑه كاﻣل است .ﭘس ،عاشﻖ فﻌلﻰ و عشﻖ فﻌلﻰ ﺑﻰ
ﻣﻌشوق نشود ،و ﺟز ذات كاﻣل ﻣﻌشوقﻰ نيﺴت كه ﻣتوﺟه
اﻟيه فطرت ﺑاشد .ﭘس ،ﻻزﻣه عشﻖ ﺑه كاﻣل ﻣطلﻖ وﺟود
كاﻣل ﻣطلﻖ است .و ﭘيشتر ﻣﻌلوم شد كه اﺣكام فطرت و
ﻟوازم آن از ﺟميﻊ ﺑديهيات واضﺤتر و روشنتر است :أَ فِي
اﻟلﱠهِ شَكﱞ فاطِرِ اﻟﺴﱠماواتِ وَ اﻟْأَرْضِ.

فصل دوم :دين ﻣبين اسﻼم
انﮕيزه ﺑﻌﺜت ،تزكيه نفوس
اول آيهاى كه ﺑه رسول اكرم ،ﺑه ﺣﺴﺐ روايات و تواريخ ،وارد شده است ،آيه اقْرَأْ ﺑِاسْﻢِ رَﺑﱢكَ است .اين آيه اوﻟين آيهاى است كه ،ﺑه ﺣﺴﺐ نﻘل ﺟبرﺋيل ﺑر رسول اكرم
خوانده است و از اول ﺑه »قراﺋت« و ﺑه تﻌلﻢ دعوت شده است .اقْرَأْ ﺑِاسْﻢِ رَﺑﱢكَ اﻟﱠذِي خَلَﻖَ و در ﻫمين سوره است كه كَلﱠا إِنﱠ اﻟْإِنْﺴانَ ﻟَيَطْغﻰ ،أَنْ رَآهُ اسْتَغْنﻰ .اين سوره
اوﻟين ﻣورد وﺣﻰ ]است[ و در اوﻟين نزول وﺣﻰ اين آيه در اين سوره وارد شده است كه كَلﱠا إِنﱠ اﻟْإِنْﺴانَ ﻟَيَطْغﻰ ،أَنْ رَآهُ اسْتَغْنﻰ .ﻣﻌلوم ﻣﻰشود كه طغيان و طاغوت ﺑودن
از اﻣورى است كه در رأس اﻣور است و ﺑراى طاغوتزدايﻰ ﺑايد تﻌليﻢ »كتاب« و »ﺣكمت« و تَﻌلّﻢ »كتاب« و »ﺣكمت« كرد و »تزكيه« كرد .انﺴان اين طورى است،
وضﻊ روﺣﻰ ﻫمه انﺴانها اين طور است كه تا يك استغنايﻰ ﭘيدا ﻣﻰكند طغيان ﻣﻰكند؛ استغناى ﻣاﻟﻰ ﭘيدا ﻣﻰكند ،ﺑه ﺣﺴﺐ ﻫمان ﻣﻘدار طغيان ﭘيدا ﻣﻰكند ،استغناى علمﻰ
ﭘيدا ﻣﻰكند ،ﺑه ﻫمان ﻣﻘدار طغيان ﭘيدا ﻣﻰكند ،ﻣﻘام ﭘيدا ﻣﻰكند ،ﺑه ﻣﻘدارى كه ﻣﻘام ﭘيدا كرده است طغيان ﻣﻰكند .فرعون را كه خداى تبارك و تﻌاﻟﻰ »طاغﻰ« ﻣﻰگويد
ﻫﺴت ﺑراى ﻫمين است كه ﻣﻘام ﭘيدا كرده ﺑود و انﮕيزه اﻟهﻰ در او نبود و اين ﻣﻘام او را ﺑه طغيان كشيده ﺑود .كﺴانﻰ كه چيزﻫايﻰ كه ﻣرﺑوط ﺑه دنياست و آنها را ﺑدون
تزكيه نفس ﭘيدا ﻣﻰكنند ،ﻫرچه ﭘيدا ﺑكنند ،طغيانشان زيادتر خواﻫد شد و وﺑال اين ﻣال و اين ﻣنال و اين ﻣﻘام و اين ﺟاه و اين ﻣﺴند از چيزﻫايﻰ است كه ﻣوﺟﺐ
گرفتاريهاى انﺴان است در اينجا و ﺑيشتر در آنجا .انﮕيزه ﺑﻌﺜت اين است كه ﻣا را از اين طغيانها نجات دﻫد و ﻣا تزكيه كنيﻢ خودﻣان را ،نفوس خودﻣان را ﻣصفا كنيﻢ و
نفوس خودﻣان را از اين ظلمات نجات ﺑدﻫيﻢ .اگر اين توفيﻖ ﺑراى ﻫمﮕان ﺣاصل شد ،دنيا يك نورى ﻣﻰشود نﻈير نور قرآن و ﺟلوه نور ﺣﻖ .تمام اختﻼفاتﻰ كه ﺑين
ﺑشر ﻫﺴت ،اختﻼفاتﻰ كه ﺑين سﻼطين ﻫﺴت ،اختﻼفاتﻰ كه ﺑين قدرتمندان ﻫﺴت ،ريشهاش ﻫمان طغيانﻰ است كه در نفس ﻫﺴت .ريشه اين است كه انﺴان ديده است
كه خودش يك ﻣﻘام دارد طغيان كرده است و چون قانﻊ نمﻰشود ﺑه آن ﻣﻘام ،اين طغيان اسباب تجاوز ﻣﻰشود ،تجاوز كه شد ،اختﻼف ﺣاصل ﻣﻰشود و اين فرق
نمﻰكند ،از آن ﻣرتبه نازﻟش طغيان است تا آن ﻣرتبه عاﻟﻰ آن .از ﻣرتبه نازﻟﻰ كه دريك روستا ﺑين افراد اختﻼف ﺣاصل ﻣﻰشود ريشه آن ﻫمين طغيان است ،تا ﻣرتبه ﺑاﻻتر
و ﻫرچه ﺑاﻻتر ﺑرود طغيان زيادتر ﻣﻰشود .فرعونﻰ كه طغيان كرد و أَنَا رَﺑﱡكُﻢُ اﻟْأَعْلﻰ گفت ،اين انﮕيزه در ﻫمه است ،فﻘط در فرعون نيﺴت .اگر انﺴان را سر خود
ﺑﮕذارند ،أَنَا رَﺑﱡكُﻢُ اﻟْأَعْلﻰ خواﻫد گفت .انﮕيزه ﺑﻌﺜت اين است كه اين نفوس سركش را و اين نفوس طاغﻰ را و ياغﻰ را از آن سركشﻰ و از آن طغيان و از آن ياغيﮕرى
كنترل كند و تزكيه كند نفوس را .ﻫمه اختﻼفاتﻰ كه در ﺑشر ﻫﺴت ﺑراى اين است كه تزكيه نشده است .غايت ﺑﻌﺜت اين است كه تزكيه كند ﻣردم را تا ﺑه واسطه تزكيه،
ﻫﻢ تﻌلﻢ ﺣكمت كند و ﻫﻢ تﻌلﻢ قرآن و كتاب و اگر تزكيه ﺑشوند ،طغيان ﭘيش نمﻰآيد .كﺴﻰ كه تزكيه كرد خود را ،ﻫيﭽﮕاه خودش را ﻣﺴتغنﻰ نمﻰداند و إِنﱠ اﻟْإِنْﺴانَ
ﻟَيَطْغﻰ ،أَنْ رَآهُ اسْتَغْنﻰ؛ وقتﻰ كه خودش را ﻣﻰﺑيند و ﺑراى خودش ﻣﻘام قاﺋل است و ﺑراى خودش عﻈمت قاﺋل است ،اين خودﺑينﻰ اسباب طغيان است .اختﻼفاتﻰ كه ﺑين
ﻫمه ﺑشر ﻫﺴت ،اختﻼفاتﻰ كه سر دنيا ﺑين ﻫمه ﺑشر ﻫﺴت ،اين اختﻼفات ريشهاش اين طغيانﻰ است كه در نفس ﻫﺴت و اين گرفتاريﻰ است كه انﺴان دارد؛ گرفتارى ﺑه
خود دارد و ﺑه ﻫواﻫاى نفﺴانيه .اگر انﺴان تزكيه ﺑشود و نفس انﺴان ترﺑيت ﺑشود ،اين اختﻼفات ﺑرداشته ﻣﻰشود.

ختﻢ نبوت
انبياى سلف ﻫﻢ كشف داشتند و ﻫﻢ ﺑﺴط ،اﻣا نه ﺑه طور اطﻼق ﺑلكه فﻰ اﻟجمله ،اگر چه در اين ﻣﻌنﻰ ﻣختلف ﺑودند چنانﭽه اوﻟوااﻟﻌزﻣها ،كشف و ﺑﺴط ﺣﻘايﻖ را ﺑيشتر
داشتند و وﺟود نازنين اﺣمدى )ص( كه كشف تام و ﺑﺴط تمام و تام داشت ،خاتﻢ شد و خاتﻢ ﭘياﻣبران گرديد ،يﻌنﻰ ﺑه آن نﺤوى كه ﻣمكن است ﺣﻘيﻘت كشف شود،
ﺑراى ﺣﻀرت ﻣﺤمّد )ص( كشف ﺑود و ﺑه آنﻘدرى كه ﻣمكن است ﺣﻘايﻖ ﺑﺴط شود ﺑراى ﺣﻀرت ﺑﺴط نمود .ﻟذا ديﮕر ﻣمكن نيﺴت كشف و ﺑﺴط اتﻢ از اين ﺑاشد تا
نبوت ديﮕرى ﺣاصل آيد.
قرآن
قالَ رسولُاﻟلﱠه -صلﱠﻰاﻟلﱠه عليه و آﻟه و سلﱠﻢ.:انﻰ تارك فيكﻢ اﻟﺜﻘلين كتاب اﷲ و عترتﻰ اﻫل ﺑيتﻰ؛ فإنهما ﻟن
يفترقا ﺣتﻰ يردا علﻰ اﻟﺤوض .
كتاب اﻟلﱠه و سرگذشت آن در تاريخ
اﻟﺤمدُﻟلﱠه و سُبﺤانَكَ؛ اﻟلﱠهُﻢﱠ صلﱢ علﻰ ﻣﺤمدٍ و آﻟهِ ﻣﻈاﻫر ﺟماﻟِك و ﺟﻼﻟِك و خزاﺋنِ اسرارِ كتاﺑِكَ اﻟذى
ل
تجلّﻰ فيه اﻷَﺣديّةُ ﺑِجميﻊِ أسماﺋكَ ﺣتّﻰ اﻟمُﺴْتَأْثَرِ ﻣنها اﻟّذى ﻻيَﻌْلَمُهُ غَيرُك؛ و اﻟلﱠﻌنُ علﻰ ظاﻟِميهﻢ اص ِ
اﻟشَجَرةِ اﻟخَبيﺜةِ .و ﺑﻌد ،اينجانﺐ ﻣناسﺐ ﻣﻰدانﻢ كه شمهاى كوتاه و قاصر در ﺑاب »ثﻘلين« تذكر دﻫﻢ؛ نه از
ﺣيث ﻣﻘاﻣات غيبﻰ و ﻣﻌنوى و عرفانﻰ ،كه قلﻢ ﻣﺜل ﻣنﻰ عاﺟز است از ﺟﺴارت در ﻣرتبهاى كه عرفان آن ﺑر
تمام دايره وﺟود ،از ﻣلك تا ﻣلكوت اعلﻰ و از آنجا تا ﻻﻫوت و آنﭽه در فهﻢ ﻣن و تو نايد ،سنﮕين و
تﺤمل آن فوق طاقت ،اگر نﮕويﻢ ﻣمتنﻊ است؛ و نه از آنﭽه ﺑر ﺑشريت گذشته است ،از ﻣهجور ﺑودن از
ﺣﻘايﻖ ﻣﻘام واﻻى »ثﻘل اكبر« و »ثﻘل كبير« كه از ﻫر چيز اكبر است ﺟز ثﻘل اكبر كه اكبر ﻣطلﻖ است؛ و نه
از آنﭽه گذشته است ﺑر اين دو ثﻘل از دشمنان خدا و طاغوتيان ﺑازيﮕر كه شمارش آن ﺑراى ﻣﺜل ﻣنﻰ ﻣيﺴر
نيﺴت ﺑا قصور اطﻼع و وقت ﻣﺤدود؛ ﺑلكه ﻣناسﺐ ديدم اشارهاى گذرا و ﺑﺴيار كوتاه از آنﭽه ﺑر اين دو
ثﻘل گذشته است ﺑنمايﻢ .شايد ﺟمله ﻟن يفترقا ﺣتﻰ يردا علﻰ اﻟﺤوض اشاره ﺑاشد ﺑر اينكه ﺑﻌد از وﺟود
ﻣﻘدس رسولاﻟلﱠه -صلﻰاﻟلﱠه عليه و آﻟه و سلﻢ -ﻫرچه ﺑر يكﻰ از اين دو گذشته است ﺑر ديﮕرى گذشته
است و ﻣهجوريت ﻫر يك ﻣهجوريت ديﮕرى است ،تا آنﮕاه كه اين دو ﻣهجور ﺑر رسول خدا در »ﺣوض«
وارد شوند .و آيا اين »ﺣوض« ﻣﻘام اتصال كﺜرت ﺑه وﺣدت است و اضمﺤﻼل قطرات در دريا است ،يا
چيز ديﮕر كه ﺑه عﻘل و عرفان ﺑشر راﻫﻰ ندارد .و ﺑايد گفت آن ستمﻰ كه از طاغوتيان ﺑر اين دو وديﻌه
رسول اكرم -صلﻰاﻟلﱠه عليه و آﻟه و سلﻢ -گذشته ،ﺑر اﻣت ﻣﺴلمان ﺑلكه ﺑر ﺑشريت گذشته است كه قلﻢ از
آن عاﺟز است.

و ذكر اين نكته ﻻزم است كه ﺣديث »ثﻘلين« ﻣتواتر ﺑين ﺟميﻊ ﻣﺴلمين است و ]در[ كتﺐ اﻫل سنت از »صﺤاح ششﮕانه« تا كتﺐ ديﮕر آنان ،ﺑا اﻟفاظ ﻣختلفه و ﻣوارد ﻣكرره
از ﭘيغمبر اكرم -صلﻰاﻟلﱠه عليه و آﻟه و سلﻢ -ﺑه طور ﻣتواتر نﻘل شده است .و اين ﺣديث شريف ﺣجت قاطﻊ است ﺑر ﺟميﻊ ﺑشر ﺑويژه ﻣﺴلمانان ﻣذاﻫﺐ ﻣختلف؛ و ﺑايد ﻫمه
ﻣﺴلمانان كه ﺣجت ﺑر آنان تمام است ﺟواﺑﮕوى آن ﺑاشند؛ و اگر عذرى ﺑراى ﺟاﻫﻼن ﺑيخبر ﺑاشد ﺑراى علماى ﻣذاﻫﺐ نيﺴت .اكنون ﺑبينيﻢ چه گذشته است ﺑر كتاب خدا ،اين
وديﻌه اﻟهﻰ و ﻣاترك ﭘياﻣبر اسﻼم -صلﻰاﻟلﱠه عليه و آﻟه و سلﻢ -ﻣﺴاﺋل أسفانﮕيزى كه ﺑايد ﺑراى آن خون گريه كرد ،ﭘس از شهادت ﺣﻀرت علﻰ )ع( شروع شد .خودخواﻫان
و طاغوتيان ،قرآن كريﻢ را وسيلهاى كردند ﺑراى ﺣكوﻣتهاى ضد قرآنﻰ؛ و ﻣفﺴران ﺣﻘيﻘﻰ قرآن و آشنايان ﺑه ﺣﻘايﻖ را كه سراسر قرآن را از ﭘياﻣبر اكرم -صلﻰاﻟلﱠه عليه و آﻟه و
سلﻢ -دريافت كرده ﺑودند و نداى انﻰ تارك فيكﻢ اﻟﺜﻘﻼن در گوششان ﺑود ﺑا ﺑهانهﻫاى ﻣختلف و توطﺌهﻫاى از ﭘيش تهيه شده ،آنان را عﻘﺐ زده و ﺑا قرآن ،در ﺣﻘيﻘت قرآن
را -كه ﺑراى ﺑشريت تا ورود ﺑه ﺣوض ﺑزرگترين دستور زندگانﻰ ﻣادى و ﻣﻌنوى ﺑود و است -از صﺤنه خارج كردند؛ و ﺑر ﺣكوﻣت عدل اﻟهﻰ -كه يكﻰ از آرﻣانهاى اين
كتاب ﻣﻘدس ﺑوده و ﻫﺴت -خط ﺑطﻼن كشيدند و انﺤراف از دين خدا و كتاب و سنت اﻟهﻰ را ﭘايهگذارى كردند ،تا كار ﺑه ﺟايﻰ رسيد كه قلﻢ از شرح آن شرﻣﺴار است.
و ﻫرچه اين ﺑنيان كج ﺑه ﺟلو آﻣد كجيها و انﺤرافها افزون شد تا آنجا كه قرآن كريﻢ را كه ﺑراى رشد ﺟهانيان و نﻘطه ﺟمﻊ ﻫمه ﻣﺴلمانان ﺑلكه عاﺋله ﺑشرى ،از ﻣﻘام شاﻣخ
اﺣديت ﺑه كشف تام ﻣﺤمدى )ص( تنزل كرد كه ﺑشريت را ﺑه آنﭽه ﺑايد ﺑرسند ﺑرساند و اين وﻟيده »علﻢ اﻻسماء« را از شرّ شياطين و طاغوتها رﻫا سازد و ﺟهان را ﺑه قﺴط و
عدل رساند و ﺣكوﻣت را ﺑه دست اوﻟياءاﻟلﱠه ،ﻣﻌصوﻣين -عليهﻢ صلوات اﻻوﻟين و اﻵخرين -ﺑﺴپارد تا آنان ﺑه ﻫر كه صﻼح ﺑشريت است ﺑﺴپارند -چنان از صﺤنه خارج
نمودند كه گويﻰ نﻘشﻰ ﺑراى ﻫدايت ندارد و كار ﺑه ﺟايﻰ رسيد كه نﻘش قرآن ﺑه دست ﺣكوﻣتهاى ﺟاﺋر و آخوندﻫاى خبيثِ ﺑدتر از طاغوتيان وسيلهاى ﺑراى اقاﻣه ﺟور و
فﺴاد و توﺟيه ستمﮕران و ﻣﻌاندان ﺣﻖ تﻌاﻟﻰ شد .و ﻣﻊاﻷسف ﺑه دست دشمنان توطﺌهگر و دوستان ﺟاﻫل ،قرآن اين كتاب سرنوشتساز ،نﻘشﻰ ﺟز در گورستانها و ﻣجاﻟس
ﻣردگان نداشت و ندارد و آنكه ﺑايد وسيله ﺟمﻊ ﻣﺴلمانان و ﺑشريت و كتاب زندگﻰ آنان ﺑاشد ،وسيله تفرقه و اختﻼف گرديد و يا ﺑكلﻰ از صﺤنه خارج شد ،كه ديديﻢ اگر
كﺴﻰ دم از ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ ﺑرﻣﻰآورد و از سياست ،كه نﻘش ﺑزرگ اسﻼم و رسول ﺑزرگوار -صلﻰاﻟلﱠه عليه و آﻟه و سلﻢ -و قرآن و سنت ﻣشﺤون آن است ،سخن ﻣﻰگفت
گويﻰ ﺑزرگترين ﻣﻌصيت را ﻣرتكﺐ شده؛ و كلمه »آخوند سياسﻰ« ﻣوازن ﺑا آخوند ﺑﻰدين شده ﺑود و اكنون نيز ﻫﺴت.
و اخيراً قدرتهاى شيطانﻰ ﺑزرگ ﺑه وسيله ﺣكوﻣتهاى ﻣنﺤرفِ خارج از تﻌليمات اسﻼﻣﻰ ،كه خود را ﺑه دروغ ﺑه اسﻼم ﺑﺴتهاند ،ﺑراى ﻣﺤو قرآن و تﺜبيت ﻣﻘاصد شيطانﻰ
اﺑرقدرتها قرآن را ﺑا خط زيبا طبﻊ ﻣﻰكنند و ﺑه اطراف ﻣﻰفرستند و ﺑا اين ﺣيله شيطانﻰ قرآن را از صﺤنه خارج ﻣﻰكنند .ﻣا ﻫمه ديديﻢ قرآنﻰ را كه ﻣﺤمدرضا خان ﭘهلوى طبﻊ
كرد و عدهاى را اغفال كرد و ﺑﻌﺾ آخوندﻫاى ﺑيخبر از ﻣﻘاصد اسﻼﻣﻰ ﻫﻢ ﻣداح او ﺑودند .و ﻣﻰﺑينيﻢ كه ﻣلك فهد ﻫر سال ﻣﻘدار زيادى از ثروتهاى ﺑﻰﭘايان ﻣردم را صرف
طبﻊ قرآن كريﻢ و ﻣﺤالّ تبليغاتِ ﻣذﻫﺐِ ضد قرآنﻰ ﻣﻰكند و وﻫاﺑيت ،اين ﻣذﻫﺐ سراﭘا ﺑﻰاساس و خرافاتﻰ را ترويج ﻣﻰكند؛ و ﻣردم و ﻣلتهاى غافل را سوق ﺑه سوى
اﺑرقدرتها ﻣﻰدﻫد و از اسﻼم عزيز و قرآن كريﻢ ﺑراى ﻫدم اسﻼم و قرآن ﺑهرهﺑردارى ﻣﻰكند.
ﻣا ﻣفتخريﻢ و ﻣلت عزيز سرتاﭘا ﻣتﻌهد ﺑه اسﻼم و قرآن ﻣفتخر است كه ﭘيرو ﻣذﻫبﻰ است كه ﻣﻰخواﻫد ﺣﻘايﻖ قرآنﻰ ،كه سراسر آن از وﺣدت ﺑين ﻣﺴلمين ﺑلكه ﺑشريت دم
ﻣﻰزند ،از ﻣﻘبرهﻫا و گورستانها نجات داده و ﺑه عنوان ﺑزرگترين نﺴخه نجات دﻫنده ﺑشر از ﺟميﻊ قيودى كه ﺑر ﭘاى و دست و قلﺐ و عﻘل او ﭘيﭽيده است و او را ﺑه سوى فنا
و نيﺴتﻰ و ﺑردگﻰ و ﺑندگﻰ طاغوتيان ﻣﻰكشاند نجات دﻫد.

عﻈمت قرآن
ﺑدان اى عزيز كه عﻈمت ﻫر كﻼم و كتاﺑﻰ يا ﺑه عﻈمت ﻣتكلّﻢ و كاتﺐ آن است ،و يا ﺑه عﻈمت ﻣطاﻟﺐ و ﻣﻘاصد آن است ،و يا ﺑه
عﻈمت نتايج و ثمرات آن است ،و يا ﺑه عﻈمت رسول و واسطه آن است ،و يا ﺑه عﻈمت ﻣُرسَلٌ اﻟيه و ﺣاﻣل آن است ،و يا ﺑه عﻈمت
ﺣافﻆ و نﮕاﻫبان آن است ،و يا ﺑه عﻈمت شارح و ﻣبيّن آن است ،و يا ﺑه عﻈمت وقت ارسال و كيفيّت آن است .و ﺑﻌﺾ از اين اﻣور ذاتاً
و ﺟوﻫراً در عﻈمت دخيل است ،و ﺑﻌﻀﻰ عَرَضاً و ﺑاﻟواسطه؛ و ﺑﻌﻀﻰ كاشف از عﻈمت است؛ و ﺟميﻊ اين اﻣور كه ذكر شد ،در اين
صﺤيفه نورانيّه ﺑه وﺟه اعلﻰ و اوفﻰ ﻣوﺟود ﺑلكه از ﻣختصّات آن است ،كه كتاب ديﮕرى را در آن يا اصلًا شركت نيﺴت و يا ﺑه ﺟميﻊ
ﻣراتﺐ نيﺴت .اﻣا عﻈمت ﻣتكلّﻢ آن و ﻣنشﻰ و صاﺣﺐ آن :ﭘس آن ،عﻈيﻢ ﻣطلﻖ است كه ﺟميﻊ عﻈمتهاى ﻣتصوّره در ﻣلك و ﻣلكوت و
تمام قدرتهاى نازل در غيﺐ و شهادت رشﺤهاى از تجلّيات عﻈمت فﻌل آن ذات ﻣﻘدّس است .و ﺣﻖ تﻌاﻟﻰ ﺑا تجلﻰ ﺑه عﻈمت ﺑراى
اﺣدى ﻣمكن نيﺴت تجلﻰ كند؛ و از ﭘس ﻫزاران ﺣجﺐ و سرادقات تجلﻰ كند؛ چنانﭽه در ﺣديث است :ان ﷲ سبﻌين اﻟف ﺣجاب ]ﻣن
نور و ظلمة .ﻟو كشفت ،ﻻ ﺣرقت سبﺤات وﺟهه دونه[ .و ﭘيش اﻫل ﻣﻌرفت اين كتاب شريف از ﺣﻖ تﻌاﻟﻰ ﺑه ﻣبدﺋيّت ﺟميﻊ شﺌون ذاتيّه
و صفاتيّه و فﻌليّه و ﺑه ﺟميﻊ تجلّيات ﺟماﻟيّه و ﺟﻼﻟيّه صادر شده ،و ديﮕر كتﺐ سماويّه را اين ﻣرتبت و ﻣنزﻟت نيﺴت.
و اﻣا عﻈمت آن ﺑه واسطه ﻣﺤتويات و ﻣﻘاصد و ﻣطاﻟﺐ آن :ﭘس آن ،عﻘد فصلﻰ علﻰ ﺣدّه ﺑلكه فصول و اﺑواﺑﻰ و رساﻟه و كتاﺑﻰ ﺟداگانه
ﻻزم دارد تا شمّهاى از آن در رشته ﺑيان و تﺤرير درآيد .و ﻣا ﺑه طريﻖ اﺟمال در فصلﻰ ﻣﺴتﻘل ﺑه كلّيّات آن اشاره ﻣﻰكنيﻢ؛ و در آن فصل
انشاءاﻟلﱠه اشاره ﺑه عﻈمت آن از ﺣيث نتايج و ثمرات ﻣﻰنماييﻢ .و اﻣا عﻈمت رسول وﺣﻰ و واسطه ايصال :ﭘس آن ،ﺟبرﺋيل اﻣين و روح
اعﻈﻢ است كه ﭘس از خروج رسول اكرم -صلّﻰ اﻟلﱠه عليه و آﻟه و سلّﻢ -از ﺟلباب ﺑشريّت و توﺟّه دادن شطر قلﺐ را ﺑه ﺣﻀرت
ﺟبروت ،ﻣتّصل ﺑه آن روح اعﻈﻢ شود .و آن يكﻰ از اركان ارﺑﻌه دار تﺤﻘﻖ ،ﺑلكه اعﻈﻢ اركان و اشرف انواع آن است؛ چه كه آن ذات
شريف نورانﻰ ﻣَلَك ﻣوكﱠل علﻢ و ﺣكمت و صاﺣﺐ ارزاق ﻣﻌنويّه و اطﻌمه روﺣانيّه است .و از كتاب خدا و اﺣاديث شريفه تﻌﻈيﻢ
ﺟبرﺋيل و تﻘدّم او ﺑر ديﮕر ﻣﻼﺋكه استفاده شود.
ﻰ اﺣمدى اﺣدى ﺟمﻌﻰ ﻣﺤمّدى است كه ﺣﻖ تﻌاﻟﻰ ﺑه ﺟميﻊ شﺌون ذاتيّه و
و اﻣا عﻈمت ﻣرسلٌ اﻟيه و ﻣتﺤمّل آن :ﭘس آن ،قلﺐ تﻘﻰّ نﻘ ّ
صفاتيّه و اسماﺋيّه و افﻌاﻟيه ﺑر آن تجلّﻰ نموده؛ و داراى ختﻢ نبوت و وﻻيت ﻣطلﻘه است؛ و اكرم ﺑريّه و اعﻈﻢ خليﻘه و خﻼصه كون و
ﺟوﻫره وﺟود و عصاره دار تﺤﻘّﻖ و ﻟبنه اخيره و صاﺣﺐ ﺑرزخيّت كبرى و خﻼفت عﻈمﻰ است .و اﻣا ﺣافﻆ و نﮕاﻫبان آن :ذات ﻣﻘدس
ﺣﻖ -ﺟل ﺟﻼﻟه -است؛ چنانﭽه فرﻣايد در كريمه ﻣباركه :إِنﱠا نَﺤْنُ نَزﱠﻟْنَا اﻟذﱢكْرَ وَ إِنﱠا ﻟَهُ ﻟَﺤافِﻈُونَ .و اﻣا شارح و ﻣبيّن آن :ذوات ﻣطهّره
ﻣﻌصوﻣين از رسول خدا تا ﺣجت عصر -عجّل اﻟلﱠه فرﺟه -كه ﻣفاتيح وﺟود و ﻣخازن كبريا و ﻣﻌادن ﺣكمت و وﺣﻰ و اصول ﻣﻌارف و
عوارف و صاﺣبان ﻣﻘام ﺟمﻊ و تفصيلند .و اﻣا وقت وﺣﻰ :ﻟيلة اﻟﻘدر است ،كه اعﻈﻢ ﻟياﻟﻰ و خَيْرٌ ﻣِنْ أَﻟْفِ شَهْرٍ و نورانيترين ازﻣنه و فﻰ
اﻟﺤﻘيﻘه وقت وصول وﻟﻰّ ﻣطلﻖ و رسول ختمﻰ -صلّﻰ اﻟلﱠه عليه و آﻟه -است.

اﻣاﻣت و تشيﻊ
ﻣﻌنﻰ اﻣاﻣت
ﻣا ﭘيش از اين ﺑا ﺣكﻢ خرد ثاﺑت نموديﻢ كه ﺑايد اﻣاﻣت كه ﻣﻌنﻰاش تﻌيين نﮕهبان از ﺑراى دين
است در دين اسﻼم ﻣﺴلﻢ و ثاﺑت ﺑاشد و اگر قانونﮕذار اسﻼم يك شخﺺ خردﻣند عادى ﻫﻢ ﺑود
ﺑايد تكليف دينداران را ﭘس از خود ﻣﻌين كند اينك ﻫﻢ ﺑاز ﻣﻰگوييﻢ خداى عاﻟﻢ كه قانونهايﻰ
گذاشته ﺑراى زندگﻰ ﺑشر و اﺣكاﻣﻰ آورده ﺑراى سﻌادت اين ﺟهان و آن ﺟهان ناچار ﺑه ﺣكﻢ
خرد قانونها و اﺣكاﻣﻰ است كه ﺟريان خود آنها را خدا و ﭘيغمبر ﻣﻰخواستند نه ضد و نﻘيﺾ آن
را و اين ﻣﺤتاج ﺑه دﻟيل نيﺴت ،خود از اﺣكام روشن عﻘل است كه ﻫر قانونﮕذارى در عاﻟﻢ قانون
را ﺑراى ﺟريان و عملﻰ كردن ﻣﻰگذارد نه ﺑراى نوشتن و گفتن و ناچار ﺟريان قانونها و اﺣكام
خدايﻰ فﻘط ﻣنﺤصر ﺑه زﻣان خود ﭘيغمبر نبوده ﭘس از او ﻫﻢ ﺑايﺴتﻰ آن قانونها ﺟريان داشته ﺑاشد
چنانكه واضح است و ﻣا ﭘس از اين ثاﺑت ﻣﻰكنيﻢ .ناچار در اين صورت ﺑايد كﺴﻰ را خداى عاﻟﻢ
تﻌيين كند كه گفته او و ﭘيمبر او را يكان يكان ﺑﻰكﻢ و كاست ﺑداند و در ﺟريان انداختن
قانونهاى خدايﻰ نه خطاكار و غلطانداز ﺑاشد و نه خيانتكار و دروغﭘرداز و ستمكار و نفﻊ طلﺐ و
طماع و نه رياستخواه و ﺟاهﭘرست ﺑاشد و نه خود از قانون تخلف كند و ]نه[ ﻣردم را ﺑه تخلف
وادارد و نه در راه دين و خدا از خود و ﻣنافﻊ خود دريغ كند و اين ﻣﻌنﻰ اﻣاﻣت و داراى اين
اوصاف اﻣام و در تمام اﻣت ﺑه شهادت تواريخ ﻣﻌتبره و اخبار ﻣتواتره از سنﻰ و شيﻌه غير از علﻰ
ﺑن اﺑيطاﻟﺐ ﺑﻌد از ﭘيغمبر كﺴﻰ چنين اوصاف را نداشت.
تداوم اﻣاﻣت
ﭘيغمبر اكرم كه از دنيا ﻣﻰخواست تشريف ﺑبرد ،تﻌيين ﺟانشين و ﺟانشينها را تا زﻣان غيبت كرد،
و ﻫمان ﺟانشينها ،تﻌيين اﻣام اﻣّت را ﻫﻢ كردند ،ﺑه طور كلّﻰ اين اﻣّت را ﺑه خود وانﮕذاشتند كه
ﻣتﺤير ﺑاشند ،ﺑراى آنها اﻣام تﻌيين كردند ،رﻫبر تﻌيين كردند .تا اﺋمه ﻫُدى -سﻼماﻟلﱠه عليهﻢ-
ﺑودند ،آنها ﺑودند و ﺑﻌد فُﻘَها؛ آنهايﻰ كه ﻣتﻌهدند ،آنهايﻰ كه اسﻼﻣشناساند ،آنهايﻰ كه زﻫد دارند؛
زاﻫدند ،آنهايﻰ كه اعراض از دنيا دارند ،آنهايﻰ كه توﺟه ﺑه زَرق و ﺑَرق دنيا ندارند ،آنهايﻰ كه
دﻟﺴوزند ﺑراى ﻣلت ،آنهايﻰ كه ﻣلت را ﻣﺜل فرزندﻫاى خودشان ﻣﻰدانند؛ آنها را تﻌيين كردند
ﺑراى ﭘاسدارى از اين اﻣّت.

فلﺴفه غيبت
و قﻀيه غيبت ﺣﻀرت صاﺣﺐ ،قﻀيه ﻣهمﻰ است كه ﺑه ﻣا ﻣﺴاﺋلﻰ ﻣﻰفهماند .ﻣِنﺟمله اينكه ﺑراى يك ﻫمﭽو كار ﺑزرگﻰ كه در تمام دنيا عداﻟت ﺑه ﻣﻌناى واقﻌﻰ اﺟرا ﺑشود در تمام
ﺑشر نبوده كﺴﻰ اﻟّا ﻣهدى ﻣوعود -سﻼم اﻟلﱠه عليه -كه خداى تبارك و تﻌاﻟﻰ او را ذخيره كرده است ﺑراى ﺑشر .ﻫر يك از انبيا كه آﻣدند ،ﺑراى اﺟراى عداﻟت آﻣدند و ﻣﻘصدشان ﻫﻢ
اين ﺑود كه اﺟراى عداﻟت را در ﻫمه عاﻟﻢ ﺑكنند ﻟكن ﻣوفﻖ نشدند .ﺣتﻰ رسول ختمﻰ -صلﻰ اﻟلﱠه عليه و آﻟه و سلﻢ -كه ﺑراى اصﻼح ﺑشر آﻣده ﺑود و ﺑراى اﺟراى عداﻟت آﻣده ﺑود و
ﺑراى ترﺑيت ﺑشر آﻣده ﺑود ،ﺑاز در زﻣان خودشان ﻣوفﻖ نشدند ﺑه اين ﻣﻌنا ،و آن كﺴﻰ كه ﺑه اين ﻣﻌنا ﻣوفﻖ خواﻫد شد و عداﻟت را در تمام دنيا اﺟرا خواﻫد كرد ،نه آن ﻫﻢ اين
عداﻟتﻰ كه ﻣردم عادى ﻣﻰفهمند كه فﻘط قﻀيه عداﻟت در زﻣين ﺑراى رفاه ﻣردم ﺑاشد ﺑلكه عداﻟت در تمام ﻣراتﺐ انﺴانيت .انﺴان اگر ﻫر انﺤرافﻰ ﭘيدا كند ،انﺤراف عملﻰ ،انﺤراف
روﺣﻰ ،انﺤراف عﻘلﻰ ،ﺑرگرداندن اين انﺤرافات را ﺑه ﻣﻌناى خودش اين ايجاد عداﻟت است در انﺴان .اگر اخﻼقش اخﻼق ﻣنﺤرفﻰ ﺑاشد ،از اين انﺤراف وقتﻰ ﺑه اعتدال ﺑرگردد ،اين
عداﻟت در او تﺤﻘﻖ ﭘيدا كرده است .اگر در عﻘايد يك انﺤرافاتﻰ و كجيهايﻰ ﺑاشد ،ﺑرگرداندن آن عﻘايد كج ﺑه يك عﻘيده صﺤيح و صراط ﻣﺴتﻘيﻢ ،اين ايجاد عداﻟت است در عﻘل
انﺴان .در زﻣان ظهور ﻣهدى ﻣوعود -سﻼم اﻟلﱠه عليه -كه خداوند ذخيره كرده است او را از ﺑاب اينكه ﻫيچ كس در اوﻟين و آخرين ،اين قدرت ﺑرايش نبوده است و فﻘط ﺑراى
ﺣﻀرت ﻣهدى ﻣوعود ﺑوده است كه تمام عاﻟﻢ را ،عداﻟت را در تمام عاﻟﻢ گﺴترش ﺑدﻫد ،و آن چيزى كه انبيا ﻣوفﻖ نشدند ﺑه آن ﺑا اينكه ﺑراى آن خدﻣت آﻣده ﺑودند ،خداى تبارك
و تﻌاﻟﻰ ايشان را ذخيره كرده است كه ﻫمان ﻣﻌنايﻰ كه ﻫمه انبيا آرزو داشتند ،ﻟكن ﻣوانﻊ ،اسباب اين شد كه نتوانﺴتند اﺟرا ﺑكنند ،و ﻫمه اوﻟيا آرزو داشتند و ﻣوفﻖ نشدند كه اﺟرا
ﺑكنند ،ﺑه دست اين ﺑزرگوار اﺟرا ﺑشود .اينكه اين ﺑزرگوار را طول عمر داده خداى تبارك و تﻌاﻟﻰ ﺑراى يك ﻫمﭽو ﻣﻌنايﻰ ،ﻣا از آن ﻣﻰفهميﻢ كه در ﺑشر كﺴﻰ نبوده است ديﮕر،
قاﺑل يك ﻫمﭽو ﻣﻌنايﻰ نبوده است ،و ﺑﻌد از انبيا كه آنها ﻫﻢ ﺑودند ﻟكن ﻣوفﻖ نشدند ،كﺴﻰ ﺑﻌد از انبيا و اوﻟياى ﺑزرگ ،ﭘدران ﺣﻀرت ﻣوعود ،كﺴﻰ نبوده است كه ﺑﻌد از اين ،اگر
ﻣهدى ﻣوعود ﻫﻢ ﻣﺜل ساير اوﻟيا ﺑه ﺟوار رﺣمت ﺣﻖ ﻣﻰرفتند ،ديﮕر در ﺑشر كﺴﻰ نبوده است كه اين اﺟراى عداﻟت را ﺑكند ،نمﻰتوانﺴته و اين يك ﻣوﺟودى است كه ذخيره شده
است ﺑراى يك ﻫمﭽو ﻣطلبﻰ ،و ﻟهذا ﺑه اين ﻣﻌنا عيد ﻣوﻟود ﺣﻀرت صاﺣﺐ -ارواﺣناﻟه اﻟفداء -ﺑزرگترين عيد ﺑراى ﻣﺴلمين ،است و ﺑزرگترين عيد ﺑراى ﺑشر است نه ﺑراى ﻣﺴلمين.

تشيﻊ ،ﻣكتﺐ اﻫل ﺑيت )ع(
ﻣا ﻣفتخريﻢ و ﻣلت عزيز سرتاﭘا ﻣتﻌهد ﺑه اسﻼم و قرآن ﻣفتخر است كه ﭘيرو ﻣذﻫبﻰ است كه ﻣﻰخواﻫد ﺣﻘايﻖ قرآنﻰ ،كه سراسر آن از وﺣدت ﺑين ﻣﺴلمين ﺑلكه ﺑشريت دم ﻣﻰزند،
از ﻣﻘبرهﻫا و گورستانها نجات داده و ﺑه عنوان ﺑزرگترين نﺴخه نجات دﻫنده ﺑشر از ﺟميﻊ قيودى كه ﺑر ﭘاى و دست و قلﺐ و عﻘل او ﭘيﭽيده است و او را ﺑه سوى فنا و نيﺴتﻰ و
ﺑردگﻰ و ﺑندگﻰ طاغوتيان ﻣﻰكشاند نجات دﻫد .و ﻣا ﻣفتخريﻢ كه ﭘيرو ﻣذﻫبﻰ ﻫﺴتيﻢ كه رسول خدا ﻣﺆسس آن ﺑه اﻣر خداوند تﻌاﻟﻰ ﺑوده ،و اﻣيراﻟمﺆﻣنين علﻰ ﺑن اﺑيطاﻟﺐ ،اين ﺑنده
رﻫا شده از تمام قيود ،ﻣأﻣور رﻫا كردن ﺑشر از تمام اغﻼل و ﺑردگيها است .ﻣا ﻣفتخريﻢ كه كتاب نهجاﻟبﻼغه كه ﺑﻌد از قرآن ﺑزرگترين دستور زندگﻰ ﻣادى و ﻣﻌنوى و ﺑاﻻترين
كتاب رﻫايﻰﺑخش ﺑشر است و دستورات ﻣﻌنوى و ﺣكوﻣتﻰ آن ﺑاﻻترين راه نجات است ،از اﻣام ﻣﻌصوم ﻣا است .ﻣا ﻣفتخريﻢ كه اﺋمه ﻣﻌصوﻣين ،از علﻰ ﺑن اﺑيطاﻟﺐ گرفته تا

ﻣنجﻰ ﺑشر ﺣﻀرت ﻣهدى صاﺣﺐ زﻣان -عليهﻢ آﻻف اﻟتﺤيات واﻟﺴﻼم -كه ﺑه قدرت خداوند قادر ،زنده و ناظر اﻣور است اﺋمه ﻣا ﻫﺴتند .ﻣا ﻣفتخريﻢ كه ادعيه
ﺣياتبخش كه او را »قرآن صاعد« ﻣﻰخوانند از اﺋمه ﻣﻌصوﻣين ﻣا است .ﻣا ﺑه »ﻣناﺟات شﻌبانيه« اﻣاﻣان و »دعاى عرفات« ﺣﺴين ﺑن علﻰ -عليهما اﻟﺴﻼم -و »صﺤيفه
سجاديه« اين زﺑور آل ﻣﺤمد و »صﺤيفه فاطميه« كه كتاب اﻟهام شده از ﺟانﺐ خداوند تﻌاﻟﻰ ﺑه زﻫراى ﻣرضيه است از ﻣاست .ﻣا ﻣفتخريﻢ كه »ﺑاقراﻟﻌلوم« ﺑاﻻترين
شخصيت تاريخ است و كﺴﻰ ﺟز خداى تﻌاﻟﻰ و رسول -صلﻰاﻟلﱠه عليه و آﻟه -و اﺋمه ﻣﻌصوﻣين -عليهﻢاﻟﺴﻼم -ﻣﻘام او را درك نكرده و نتوانند درك كرد ،از ﻣاست.
و ﻣا ﻣفتخريﻢ كه ﻣذﻫﺐ ﻣا »ﺟﻌفرى« است كه فﻘه ﻣا كه درياى ﺑﻰﭘايان است ،يكﻰ از آثار اوست .و ﻣا ﻣفتخريﻢ ﺑه ﻫمه اﺋمه ﻣﻌصوﻣين -عليهﻢ صلواتاﻟلﱠه -و ﻣتﻌهد
ﺑه ﭘيروى آنانيﻢ .ﻣا ﻣفتخريﻢ كه اﺋمه ﻣﻌصوﻣين ﻣا -صلوات اﻟلﱠه و سﻼﻣه عليهﻢ -در راه تﻌاﻟﻰ دين اسﻼم و در راه ﭘياده كردن قرآن كريﻢ كه تشكيل ﺣكوﻣت عدل يكﻰ
از اﺑﻌاد آن است ،در ﺣبس و تبﻌيد ﺑه سر ﺑرده و عاقبت در راه ﺑراندازى ﺣكوﻣتهاى ﺟاﺋرانه و طاغوتيان زﻣان خود شهيد شدند.
ﻣﻌناى شيﻌه ﺑودن
ﺣﻀرت اﻣير ﻣﻰفرﻣايد -ﺑه ﺣَﺴَﺐ نﻘل -كه شايد در سرﺣدات يك كﺴﻰ گرسنه ﺑاشد؛ ﺑه
خودش رنج ﻣﻰدﻫد كه ﻣبادايكﻰ ،كﺴﻰ از او گرسنهتر ﺑاشد .آن اﻣير ﻣاست ،او آقاى ﻣاست ،اﻣام
ﻣاست .ﻣا ﻫﻰ ﺑﮕوييﻢ اﻣام و اقتدا نكنيﻢ ﺑه او؟ در كارﻫا ﻫيچ اقتدا نباشد؟ »اﻣام« ﻣﻌنايش اين
است؟ »شيﻌه« ﻣﻌنايش اين است كه ﻣشايﻌت كند؛ ﻫمان طورى كه تاﺑوت را كه ﻣﻰﺑرند ،اگر ﻫمه
از اين طرف دنبال تاﺑوت رفتند ،تشييﻊ كردند او را ،اگر تاﺑوت را از اين طرف ﻣﻰﺑرند يكﻰ از
اين طرف ﺑرود ،اين را تشييﻊ نكردند؛ شيﻌه ﺑايد اينطورى ﺑاشد؛ ﻣشايﻌت كند علﻰ را.
ظلﻢستيزى خصلت ذاتﻰ تشيﻊ
يكﻰ از خصلتهاى ذاتﻰ تشيﻊ ،از آغاز تاكنون ،ﻣﻘاوﻣت و قيام در ﺑراﺑر ديكتاتورى و ظلﻢ است كه در تماﻣﻰ
تاريخ شيﻌه ﺑه چشﻢ ﻣﻰخورد؛ ﻫر چند كه اوج اين ﻣبارزات در ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻘطﻌهاى زﻣانﻰ ﺑوده است .در صد
سال ]اخير[ ﺣوادثﻰ اتفاق افتاده است كه ﻫر كدام در ﺟنبش اﻣروز ﻣلت ايران تأثيرى داشته است :انﻘﻼب
ﻣشروطيت ،ﺟنبش تنباكو و  ...قاﺑل اﻫميت فراوان است .تأسيس ﺣوزه علمﻰ دينﻰ در ﺑيش از نيﻢ قرن اخير
در شهر قﻢ و تأثير اين ﺣوزه در داخل و خارج كشور ايران و نيز تﻼش روشنفكران ﻣذﻫبﻰ در داخل ﻣراكز
دانشﮕاﻫﻰ و قيام سال  ٤٢ -٤١ﻣلت ايران ﺑه رﻫبرى علماى اسﻼﻣﻰ كه تا اﻣروز اداﻣه دارد ،ﻫمه عواﻣلﻰ
ﻫﺴتند كه اسﻼم شيﻌﻰ را در سطح ﺟهان ﻣطرح ﻣﻰكند.

فصل سوم :ﺟاﻣﻌيت اسﻼم

اسﻼم ﺑراى ﻫمه طبﻘات
اسﻼم ﺑراى ﻫمه است .اسﻼم از توده ﭘيدا شده است و ﺑراى توده كار ﻣﻰكند؛ اسﻼم از طبﻘه ﺑاﻻ ﭘيدا نشده است .ﭘيغمبر اكرم از ﻫمين ﺟمﻌيت ﭘايين ﺑود ،از
ﻫمين توى ﺟمﻌيت ﭘا شد و قيام كرد .اصﺤاب او از ﻫمين ﻣردم ﭘايين ﺑودند؛ از اين طبﻘه سوم ﺑودند .آن طبﻘه ﺑاﻻ ﺑاﻻ ﻣخاﻟفين ﭘيغمبر اكرم ﺑودند .از ﻫمين توده
ﭘيدا شده است و ﺑراى ﻫمين ﺟمﻌيت ،ﻫمين ﻣلت قيام كرده است و ﺑه نفﻊ ﻫمين ﻣلت اﺣكام آورده است :إِنﱠ أَكْرَﻣَكُﻢْ عِنْدَ اﻟلﱠهِ أَتْﻘاكُﻢْ ؛ خداى تبارك و تﻌاﻟﻰ ﺑه
طبﻘات نﮕاه نمﻰكند كه اين طبﻘه ﺑاﻻست ،اين نخﺴتوزير است ،اين اعليﺤﻀرت ﻫمايونﻰ است ،اين نمﻰدانﻢ چه است ،اين سردار است .نزد خداى تبارك و
تﻌاﻟﻰ اينها ﻫيچ ﻣطرح نيﺴت .در اسﻼم تﻘوا ﻣطرح است .آنكه تﻘوا دارد ،ﻫر كه تﻘوايش زيادتر است ،ﭘيش خدا كراﻣتش زيادتر است .آن كارﻣندى كه در
كارﻣندىاش تﻘوا دارد ،آن نخﺴتوزيرى كه در نخﺴتوزيرىاش تﻘوا دارد ،تﻘواى سياسﻰ دارد ،آن وزرايﻰ كه تﻘوا دارند ،در كارﻫايﻰ كه ﻣﻰكنند ﻣتﻘﻰ ﻫﺴتند،
ﺑا خدا ﻫﺴتند ،آن رﺋيس ﺟمهورى كه تﻘوا دارد ،اﻟهﻰ است ،اينها كريمند .و اگر خداى نخواسته تﻘوا در كار نباشد ،ﻫمه از نﻈر خدا ﻣنفﻰاند .آن روزى كه ﺑر
ﻣلتْ تﻘوا ﭘيدا ﺑشود ﻣلت ﺑروﻣند است ،كريﻢ است ،ﭘيش خدا »اكرم« است؛ إِنﱠ أَكْرَﻣَكُﻢْ عِنْدَ اﻟلﱠهِ أَتْﻘاكُﻢْ استﺜنا ندارد .ﭘيغمبر اكرم ﺑراى اينكه اتْﻘاى ناس ﺑود ،اكرم
ناس ﺑود .اﻣيراﻟمﺆﻣنين ﺑراى اينكه ﺑﻌد از رسولاﻟلﱠه ،اتْﻘَﻰاﻟناس ﺑود ،اكرم ناس ﺑود .نَﺴَﺐ و سَبَﺐ ،اين ﺣرفها توى كار نيﺴت؛ تﻘوا در كار است.
اﺑﻌاد سياسﻰ اسﻼم )اسﻼم دين زندگﻰ ،عبادت و سياست(
ﻫدايت ﺟاﻣﻌه در ﻫمه شﺌون
ﻣذﻫﺐ اسﻼم ﻫمزﻣان ﺑا اينكه ﺑه انﺴان ﻣﻰگويد كه خدا را عبادت كن و چﮕونه عبادت كن؛ ﺑه او ﻣﻰگويد چﮕونه زندگﻰ كن و رواﺑط خود را ﺑا ساير انﺴانها ﺑايد چﮕونه
تنﻈيﻢ كنﻰ ،و ﺣتﻰ ﺟاﻣﻌه اسﻼﻣﻰ ﺑا ساير ﺟواﻣﻊ ﺑايد چﮕونه رواﺑطﻰ را ﺑرقرار نمايد .ﻫيچ ﺣركت و عملﻰ از فرد و يا ﺟاﻣﻌه نيﺴت ﻣﮕر اينكه ﻣذﻫﺐ اسﻼم ﺑراى آن
ﺣكمﻰ ﻣﻘرر داشته است .ﺑناﺑراين طبيﻌﻰ است كه ﻣفهوم رﻫبر دينﻰ و ﻣذﻫبﻰ ﺑودن ،رﻫبرى علماى ﻣذﻫبﻰ است در ﻫمه شﺌون ﺟاﻣﻌه ،چون اسﻼم ﻫدايت ﺟاﻣﻌه را در
ﻫمه شﺌون و اﺑﻌاد آن ﺑه عهده گرفته است.
عبادت و سياست در اسﻼم
قرآن كريﻢ كه در ﺑين يد ﻣﺴلمين ﻫﺴت و از صدر اول تا ﺣاﻻ يك كلمه ،يك ﺣرف در او زياد و كﻢ نشده است ،اين قرآن را وقتﻰ كه ﺑه عين تدﺑير ﻣشاﻫده ﺑكنيد،
ﻣﻰﺑينيد كه ﻣﺴﺌله ،ﻣﺴﺌله اين نيﺴت كه دعوت ﺑراى اين ﺑوده است كه ﻣردم توى خانه ﺑنشينند و ذكر ﺑﮕويند و ﺑا خدا خلوت كنند .او ﺑوده است ،ﻟكن انﺤصار نبوده است.
ﻣﺴﺌله ،ﻣﺴﺌله دعوت ﺑه اﺟتماع ،دعوت ﺑه سياست ،دعوت ﺑه ﻣملكتدارى ،و در عين ﺣال كه ﻫمه اينها عبادات است ،عبادات ﺟداى از سياست و ﻣصاﻟح اﺟتماعﻰ نبوده
است .در اسﻼم تمام كارﻫايﻰ كه دعوت ﺑه آن شده است ﺟنبه عبادى دارد.

اخﻼق و سياست در اسﻼم
اسﻼم ،اﺣكام اخﻼقﻰاش ﻫﻢ سياسﻰ است .ﻫمين ﺣكمﻰ كه در قرآن ﻫﺴت كه ﻣﺆﻣنين ﺑرادر ﻫﺴتند ،اين يك ﺣكﻢ اخﻼقﻰ است ،يك
ﺣكﻢ اﺟتماعﻰ است ،يك ﺣكﻢ سياسﻰ است .اگر ﻣﺆﻣنين ،طوايف ﻣختلفهاى كه در اسﻼم ﻫﺴتند و ﻫمه ﻫﻢ ﻣﺆﻣن ﺑه خدا و ﭘيغمبر اسﻼم
ﻫﺴتند ،اينها ﺑا ﻫﻢ ﺑرادر ﺑاشند ،ﻫمان طورى كه ﺑرادر ﺑا ﺑرادر نﻈر ﻣﺤبت دارد ،ﻫمه قشرﻫا ﺑا ﻫﻢ نﻈر ﻣﺤبت داشته ﺑاشند ،اين عﻼوه ﺑر
اينكه يك اخﻼق ﺑزرگ اسﻼﻣﻰ است و نتايج ﺑزرگ اخﻼقﻰ دارد ،يك ﺣكﻢ ﺑزرگ اﺟتماعﻰ و نتايج ﺑزرگ اﺟتماعﻰ دارد.
تفكيك ناﭘذيرى دين از سياست
اگر شما ﺑتوانيد ﻣفهوم ﻣذﻫﺐ را در فرﻫنﮓ اسﻼﻣﻰ ﻣا درك و دريافت كنيد ﺑه روشنﻰ خواﻫيد ديد كه ﻫيچ گونه تناقﻀﻰ ﺑين رﻫبرى ﻣذﻫبﻰ و سياسﻰ نيﺴت ﺑلكه ﻫمﭽنان كه
ﻣبارزه سياسﻰ ﺑخشﻰ از وظايف و واﺟبات دينﻰ و ﻣذﻫبﻰ است ،رﻫبرى و ﻫدايت كردن ﻣبارزات سياسﻰ گوشهاى از وظايف و ﻣﺴﺌوﻟيتهاى يك رﻫبر دينﻰ است.
اسﻼم دين سياست
اسﻼم دين سياست است ،دينﻰ است كه در اﺣكام او ،در ﻣواقف او ،سياست ﺑه وضوح ديده ﻣﻰشود .در ﻫر روز اﺟتماعات در تمام ﻣﺴاﺟد كشورﻫاى اسﻼﻣﻰ ،از شهرستانها گرفته
است تا دﻫات و قُرا و قصبات ،روزى چند ﻣرتبه اﺟتماع ﺑراى ﺟماعت ،و ﺑراى اينكه ﻣﺴلمين در ﻫر ﺑلدى ،در ﻫر قصبهاى ،از اﺣوال خودشان ﻣطلﻊ ﺑشوند؛ از ﺣال ﻣﺴتﻀﻌفين
اطﻼع ﭘيدا ﺑكنند .و در ﻫر ﻫفته يك اﺟتماع ﺑزرگ از ﻫمه ،در يك ﻣﺤل .و نماز ﺟمﻌه؛ كه ﻣشتمل ]ﺑر[ دو خطبه است ،كه در آن خطبتين ﺑايد ﻣﺴاﺋل روز ،اﺣتياﺟات كشور،
اﺣتياﺟات ﻣنطﻘه و ﺟهات سياسﻰ ،ﺟهات اﺟتماعﻰ ،ﺟهات اقتصادى طرح ﺑشود ،و ﻣردم ﻣطلﻊ ﺑشوند ﺑر اين ﻣﺴاﺋل .و در ﻫر سال دو عيد ،كه در آن دو عيد ﻣجتمﻊ ﺑشوند و دو
خطبه در آن عيد در آن نماز ﻫﺴت .در نماز عيد دو خطبه ﻫﺴت؛ كه آن دو خطبه ﻫﻢ ﺑايد ﺑﻌد از ﺣمد و ﺑﻌد از صلوات ﺑر ﭘيغمبر اكرم و اﺋمه -عليهﻢاﻟﺴﻼم -ﺟهات سياسﻰ،
ﺟهات اﺟتماعﻰ ،ﺟهات اقتصادى ،اﺣتياﺟاتﻰ كه كشور دارد ،اﺣتياﺟاتﻰ كه ﻣنطﻘه دارد در آنها طرح ﺑشود و خطبا ﻣردم را آگاه كنند از ﻣﺴاﺋل .و از ﻫمه ﺑاﻻتر ،در ﻫر سال يك ﻣرتبه
اﺟتماع در ﺣج ،كه از ﻫمه ﺑﻼد اسﻼﻣﻰ اشخاصﻰ كه ﻣﺴتطيﻊ ﻫﺴتند واﺟﺐ شده است ﺑر آنها كه ﻣجتمﻊ ﺑشوند ،و ﺑايد در آنجا ﻣﺴاﺋل اسﻼم ،در آن ﻣواقفﻰ كه در ﺣج ﻫﺴت ،در
عرفات ،ﺑخصوص در ﻣِنﻰ و ﺑﻌد در خود ﻣكه ﻣكرﻣه ،و ﺑﻌد در ﺣرم رسولاكرم ،اين ﻣواقفﻰ كه در آنجا ﻫﺴت ،در آنجا ﻣردم ﻣطلﻊ ﺑشوند از اوضاع ﻣملكت و از اوضاع تمام
كشورﻫاى اسﻼﻣﻰ ،و در آنجا ﺑاﻟﺤﻘيﻘه يك ﻣجلس عاﻟﻰ است و يك اﺟتماع عاﻟﻰ ﺑراى ﺑررسﻰ ﺑه تمام اوضاع تمام كشورﻫاى اسﻼﻣﻰ .ﭘس ،ﻣطلﺐ اين است؛ ﻫر روز در ﻣﺤلهﻫا
اﺟتماع و رسيدگﻰ ﺑه اوضاع شهر و ﻣﺤله ،در ﻫر ﻫفته اﺟتماع ﺑزرگ در شهرﻫا و در ﺟاﻫايﻰ كه شرايط نماز ﻣﺤﻘﱠﻖ است ،ﺑراى ﺑررسﻰ ﺑه اوضاع شهرستان؛ و ﺑاﻻتر ،اوضاع تمام
كشور .و در ﻫر سال ﺑاز دو اﺟتماع ﺑزرگ است ﺑراى ﺑررسﻰ ﺑه اوضاع كشورﻫا ،و در ﻫر سال يك اﺟتماع ﺑﺴيار ﺑزرگ از تمام ﻣماﻟك اسﻼﻣﻰ ﺑراى ﺣج؛ و آن ﻣواقفﻰ كه در ﺣج
ﻫﺴت ،اﺟتماعات در آنجا ﺑراى رسيدگﻰ ﺑه اوضاع تمام كشورﻫاى اسﻼﻣﻰ ،تمام اينها ﻣﺴاﺋل سياسﻰ ﻫﺴت و ﻣﺴاﺋلﻰ است كه ﺑايد ﻣﺴلمين ﺑه آن توﺟه داشته ﺑاشند .و ﻣﻊاﻷسف
غفلت از اين ﻣﺴاﺋل ﻫﺴت ،غفلت از اين ﻣﺴاﺋل شده .اﺟتماعات ﻣﻰشود ،و از اﺟتماعات نتيجه گرفته نمﻰشود .ﻣجتمﻊ ﻣﻰشوند ﻣﺴلمين در ﻣكه ﻣكرﻣه و در ﻣواقف ،ﻟكن ﻣﺜل
اينكه از ﻫﻢ ﺟدا ﻫﺴتند و غريبه ﻫﺴتند! اﺟتماعات ﻣﻰشود در ﺑﻼد ،نمازﻫاى ﺟمﻌه ،نماز عيد ،ﻟكن افراد ﻣﺜل اينكه ﺑا ﻫﻢ وﺣدت كلمه ندارند .اسﻼم دعوت كرده است ﻣردم را ﺑه
اين اﺟتماعات ﺑراى ﻣﻘصدﻫاى ﺑزرگ.

استﻌمار و شﻌار ﺟدايﻰ دين از سياست
شﻌار سياست از دين ﺟداست ،از تبليغات استﻌمارى است ،كه ﻣﻰخواﻫند ﻣلتهاى ﻣﺴلمان را از
دخاﻟت در سرنوشت خويش ﺑاز دارند .در اﺣكام ﻣﻘدس اسﻼم ،ﺑيش از اﻣور عبادى در اﻣور
سياسﻰ و اﺟتماعﻰ ﺑﺤث شده است .روش ﭘياﻣبر اسﻼم نﺴبت ﺑه اﻣور داخلﻰ ﻣﺴلمين و اﻣور
خارﺟﻰ آنها ،نشان ﻣﻰدﻫد ،كه يكﻰ از ﻣﺴﺌوﻟيتهاى ﺑزرگ شخﺺ رسول اكرم )ص( ﻣبارزات
سياسﻰ آن ﺣﻀرت است .شهادت اﻣيراﻟمﺆﻣنين -عليه اﻟﺴﻼم -و نيز ﺣﺴين -عليه اﻟﺴﻼم -و
ﺣبس و شكنجه و تبﻌيد و ﻣﺴموﻣيتهاى اﺋمه -عليهﻢ اﻟﺴﻼم -ﻫمه در ﺟهت ﻣبارزات سياسﻰ
شيﻌيان ،عليه ستمﮕريها ﺑوده است .و در يك كلمه ﻣبارزه و فﻌاﻟيتهاى سياسﻰ ﺑخش ﻣهمﻰ از
ﻣﺴﺌوﻟيتهاى ﻣذﻫبﻰ است.
اﺟتماعات عبادى و سياسﻰ
اين ﻣواقفﻰ كه در اسﻼم ﻫﺴت ﻣﺜل عيد فطر ،عيد اضﺤﻰ ،قرﺑان ،و ﺣج -ﻣواقف ﺣج -نماز ﺟمﻌه ،ﺟماعات كه در شﺐ و روز انجام ﻣﻰگيرد ،اين
ﻣواقف ﺟنبهﻫاى عبادى دارد ،و ﺟنبهﻫاى سياسﻰ و اﺟتماعﻰ ﻫﻢ دارد؛ يﻌنﻰ ﺟنبه عبادىاش در ﺟنبه سياسﻰاش -اينها -ﻣُدْغَمند ،ﻣُنْﻀَﻢ ﺑه ﻫمند .ديانت
اسﻼم يك ديانت عبادىِ تنها نيﺴت و فﻘط وظيفه ﺑين عبد و خداىِ تبارك و تﻌاﻟﻰ ،وظيفه روﺣانﻰ تنها نيﺴت؛ و ﻫمين طور يك ﻣذﻫﺐ و ديانت سياسﻰ
تنها نيﺴت؛ عبادى است و سياسﻰ .سياستش در عباداتْ ﻣُدْغَﻢ است و عبادتش در سياسات ﻣدغﻢ است .يﻌنﻰ ﻫمان ﺟنبه عبادى يك ﺟنبه سياسﻰ دارد.
ﻫمين اﺟتماع در اعياد ﺑراى نماز ،اين عبادت است ﻟكن آن اﺟتماع خودش ﺟنبه سياست دارد .ﻣﺴلمانها ﺑايد از اين اﺟتماعاتﻰ كه ﻫﺴت ،از اين
اﺟتماعات استفادهﻫاى زياد ﺑكنند .ﻣﺜلًا ﻣﺴجدﻫا در صدر اسﻼم ﺑه اين صورتﻰ كه ﺑﻌدش ﺑه توسط اشخاصﻰ ﻣنﺤرف ﺑه اين صورتهاى ﻣبتذل درآﻣد ،در
صدر اسﻼم اينطور نبوده .ﻣﺴجدﻫا ﻣﺤلﻰ ﺑوده است كه از ﻫمان ﻣﺴجد ارتش راه ﻣﻰافتاد ﺑراى ﺟنﮓ ﺑا كفار و ﺑا قلدرﻫا؛ از ﻫمان توى ﻣﺴجد .آنجا
خطبه خوانده ﻣﻰشد ،دعوت ﻣﻰشدند ﻣردم ﺑه اينكه فﻼن -ﻣﺜلًا -آدم ﻣتﻌدى در فﻼن ﺟا قيام كرده ﺑر ضد ﻣﺴلمين يا ﻣال ﻣردم را چپاول ﻣﻰكند ،قلدرى
ﻣﻰكند ،انﺤرافات دارد ،و از ﻫمان ﻣﺴجد راه ﻣﻰافتادند و ﻣﻰرفتند طرف دشمن .از ﻫمان ﺟا قراردادﻫا ﺣاصل ﻣﻰشد.

فصل چهارم :ضرورت تشكيل ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ
ﻟزوم ﺣكوﻣت ﺑراى اﺟراى قانون
ﻣجموعه قانون ﺑراى اصﻼح ﺟاﻣﻌه كافﻰ نيﺴت .ﺑراى اينكه قانون ﻣايه اصﻼح و سﻌادت ﺑشر شود ،ﺑه قوه اﺟراييه و ﻣجرى اﺣتياج دارد .ﺑه ﻫمين ﺟهت ،خداوند
ﻣتﻌال در كنار فرستادن يك ﻣجموعه قانون ،يﻌنﻰ اﺣكام شرع ،يك ﺣكوﻣت و دستﮕاه اﺟرا و اداره ﻣﺴتﻘر كرده است .رسول اكرم )ص( در رأس تشكيﻼت اﺟرايﻰ
و ادارى ﺟاﻣﻌه ﻣﺴلمانان قرار داشت .عﻼوه ﺑر اﺑﻼغ وﺣﻰ و ﺑيان و تفﺴير عﻘايد و اﺣكام و نﻈاﻣات اسﻼم ،ﺑه اﺟراى اﺣكام و ﺑرقرارى نﻈاﻣات اسﻼم ﻫمت گماشته
ﺑود تا دوﻟت اسﻼم را ﺑه وﺟود آورد .در آن زﻣان ،ﻣﺜلًا ﺑه ﺑيان قانون ﺟزا اكتفا نمﻰكرد ،ﺑلكه در ضمن ﺑه اﺟراى آن ﻣﻰﭘرداخت :دست ﻣﻰﺑريد ،ﺣد ﻣﻰزد و رﺟﻢ
ﻣﻰكرد .ﭘس از رسول اكرم )ص( خليفه ﻫمين وظيفه و ﻣﻘام را دارد .رسول اكرم )ص( كه خليفه تﻌيين كرد فﻘط ﺑراى ﺑيان عﻘايد و اﺣكام نبود؛ ﺑلكه ﻫمﭽنين ﺑراى
اﺟراى اﺣكام و تنفيذ قوانين ﺑود .وظيفه اﺟراى اﺣكام و ﺑرقرارى نﻈاﻣات اسﻼم ﺑود كه تﻌيين خليفه را تا ﺣدى ﻣهﻢ گردانيده ﺑود كه ﺑدون آن ﭘيغمبر اكرم )ص(
فَما ﺑَلﱠغْتَ رِساﻟَتَهُ رساﻟت خويش را ﺑه اتمام نمﻰرسانيد .زيرا ﻣﺴلمانان ﭘس از رسول اكرم )ص( نيز ﺑه كﺴﻰ اﺣتياج داشتند كه اﺟراى قوانين كند؛ نﻈاﻣات اسﻼم را
در ﺟاﻣﻌه ﺑرقرار گرداند تا سﻌادت دنيا و آخرتشان تأﻣين شود .اصوﻟًا قانون و نﻈاﻣات اﺟتماعﻰ ﻣجرى ﻻزم دارد .در ﻫمه كشورﻫاى عاﻟﻢ و ﻫميشه اينطور است كه
قانونﮕذارى ﺑه تنهايﻰ فايده ندارد .قانونﮕذارى ﺑه تنهايﻰ سﻌادت ﺑشر را تأﻣين نمﻰكند .ﭘس از تشريح قانون ﺑايﺴتﻰ قوه ﻣجريهاى ﺑه وﺟود آيد .قوه ﻣجريه است كه
قوانين و اﺣكام دادگاﻫها را اﺟرا ﻣﻰكند؛ و ثمره قوانين و اﺣكام عادﻻنه دادگاﻫها را عايد ﻣردم ﻣﻰسازد .ﺑه ﻫمين ﺟهت ،اسﻼم ﻫمان طور كه قانونﮕذارى كرده ،قوه
ﻣجريه ﻫﻢ قرار داده است» .وﻟﻰّ اﻣر« ﻣتصدى قوه ﻣجريه ﻫﻢ ﻫﺴت.
ﻣاﻫيت قوانين اسﻼم و ﻟزوم تشكيل ﺣكوﻣت
دﻟيل ديﮕر ﺑر ﻟزوم تشكيل ﺣكوﻣت ،ﻣاﻫيت و كيفيت قوانين اسﻼم )اﺣكام شرع( است .ﻣاﻫيت و كيفيت اين قوانين ﻣﻰرساند كه ﺑراى تكوين يك دوﻟت و ﺑراى اداره سياسﻰ
و اقتصادى و فرﻫنﮕﻰ ﺟاﻣﻌه تشريﻊ گشته است .اوﻟًا ،اﺣكام شرع ﺣاوى قوانين و ﻣﻘررات ﻣتنوعﻰ است كه يك نﻈام كلﻰ اﺟتماعﻰ را ﻣﻰسازد .در اين نﻈام ﺣﻘوقﻰ ﻫرچه
ﺑشر نياز دارد فراﻫﻢ آﻣده است :از طرز ﻣﻌاشرت ﺑا ﻫمﺴايه و اوﻻد و عشيره و قوم و خويش و ﻫمشهرى و اﻣور خصوصﻰ و زندگﻰ زناشويﻰ گرفته ،تا ﻣﻘررات ﻣرﺑوط ﺑه
ﺟنﮓ و صلح و ﻣراوده ﺑا ساير ﻣلل؛ از قوانين ﺟزايﻰ تا ﺣﻘوق تجارت و صنﻌت و كشاورزى .ﺑراى قبل از انجام نكاح و انﻌﻘاد نطفه قانون دارد و دستور ﻣﻰدﻫد كه نكاح
چﮕونه صورت ﺑﮕيرد ،و خوراك انﺴان در آن ﻫنﮕام يا ﻣوقﻊ انﻌﻘاد نطفه چه ﺑاشد ،در دوره شيرخوارگﻰ چه وظايفﻰ ﺑر عهده ﭘدر و ﻣادر است و ﺑﭽه چﮕونه ﺑايد ترﺑيت
شود ،و سلوك ﻣرد و زن ﺑا ﻫمديﮕر و ﺑا فرزندان چﮕونه ﺑاشد .ﺑراى ﻫمه اين ﻣراﺣل دستور و قانون دارد تا انﺴان ترﺑيت كند -انﺴان كاﻣل و فاضل ،انﺴانﻰ كه قانون ﻣتﺤرك
و ﻣجﺴﻢ است و ﻣجرى داوطلﺐ و خودكار قانون است .ﻣﻌلوم است كه اسﻼم تا چه ﺣد ﺑه ﺣكوﻣت و رواﺑط سياسﻰ و اقتصادى ﺟاﻣﻌه اﻫتمام ﻣﻰورزد تا ﻫمه شرايط ﺑه
خدﻣت ترﺑيت انﺴان ﻣهذب و ﺑا فﻀيلت در آيد.

قرآن ﻣجيد و سنت ،شاﻣل ﻫمه دستورات و اﺣكاﻣﻰ است كه ﺑشر ﺑراى سﻌادت و كمال خود
اﺣتياج دارد .در كافﻰ فصلﻰ است ﺑه عنوان »تمام اﺣتياﺟات ﻣردم در كتاب و سنت ﺑيان شده
است« ،و »كتاب« يﻌنﻰ قرآن ،تبيان كل شﻰء است ،روشنﮕر ﻫمه چيز و ﻫمه اﻣور است .اﻣام
سوگند ياد ﻣﻰكند )طبﻖ روايات( كه تمام آنﭽه ﻣلت اﺣتياج دارد ،در كتاب و سنت ﻫﺴت ،و در
اين شكﻰ نيﺴت .ثانياً ،ﺑا دقت در ﻣاﻫيت و كيفيت اﺣكام شرع در ﻣﻰياﺑيﻢ كه اﺟراى آنها و عمل
ﺑه آنها ﻣﺴتلزم تشكيل ﺣكوﻣت است؛ و ﺑدون تأسيس يك دستﮕاه عﻈيﻢ و ﭘهناور اﺟرا و اداره
نمﻰتوان ﺑه وظيفه اﺟراى اﺣكام اﻟهﻰ عمل كرد .ﻣا اكنون ﺑﻌﻀﻰ ﻣوارد را ذكر ﻣﻰكنيﻢ ،آقايان ﺑه
ﻣوارد ديﮕر ﻫﻢ ﻣراﺟﻌه كنند.
ﻣاﻟياتهايﻰ كه اسﻼم ﻣﻘرر داشته و طرح ﺑودﺟهاى كه ريخته نشان ﻣﻰدﻫد تنها ﺑراى سد رﻣﻖ فﻘرا و سادات فﻘير نيﺴت؛ ﺑلكه ﺑراى تشكيل ﺣكوﻣت و تأﻣين ﻣخارج ضرورى يك
دوﻟت ﺑزرگ است .ﻣﺜلًا »خمس« يكﻰ از درآﻣدﻫاى ﻫنﮕفتﻰ است كه ﺑه ﺑيتاﻟمال ﻣﻰريزد ،و يكﻰ از اقﻼم ﺑودﺟه را تشكيل ﻣﻰدﻫد .طبﻖ ﻣذﻫﺐ ﻣا ،از تمام ﻣنافﻊ كشاورزى،
تجارت ،ﻣناﺑﻊ زيرزﻣينﻰ و روى زﻣينﻰ و ﺑه طور كلﻰ از كليه ﻣنافﻊ و عوايد ،ﺑه طرز عادﻻنهاى ]خمس[ گرفته ﻣﻰشود .ﺑه طورى كه از سبزىفروش درب اين ﻣﺴجد ،تا كﺴﻰ كه
ﺑه كشتيرانﻰ اشتغال دارد ،يا ﻣﻌدن استخراج ﻣﻰكند ،ﻫمه را شاﻣل ﻣﻰشود .اين اشخاص ﺑايد خمس اضافه ﺑر درآﻣد را ﭘس از صرف ﻣخارج ﻣتﻌارف خود ﺑه ﺣاكﻢ اسﻼم
ﺑپردازند ،تا ﺑه ﺑيتاﻟمال وارد شود .ﺑديهﻰ است ،درآﻣد ﺑه اين عﻈمت ﺑراى اداره كشور اسﻼﻣﻰ و رفﻊ ﻫمه اﺣتياﺟات ﻣاﻟﻰ آن است .ﻫرگاه خمسِ درآﻣد كشورﻫاى اسﻼم ،يا
تمام دنيا را -اگر تﺤت نﻈام اسﻼم درآيد -ﺣﺴاب كنيﻢ ،ﻣﻌلوم ﻣﻰشود ﻣنﻈور از وضﻊ چنين ﻣاﻟياتﻰ فﻘط رفﻊ اﺣتياج سيد و روﺣانﻰ نيﺴت؛ ﺑلكه قﻀيه ﻣهمتر از اينهاست.

ﻣنﻈور رفﻊ نياز ﻣاﻟﻰ تشكيﻼت ﺑزرگ ﺣكوﻣتﻰ است .اگر ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ تﺤﻘﻖ ﭘيدا كند ،ﺑايد ﺑا ﻫمين ﻣاﻟياتهايﻰ كه داريﻢ ،يﻌنﻰ خمس و زكات -كه اﻟبته ﻣاﻟيات
اخير زياد نيﺴت -ﺟزيه و »خراﺟات« )يا ﻣاﻟيات ﺑر اراضﻰ ﻣلﻰ كشاورزى( اداره شود .سادات كﻰ ﺑه چنين ﺑودﺟهاى اﺣتياج دارند؟ خمسِ درآﻣد ﺑازار ﺑغداد ﺑراى
سادات و تمام ﺣوزهﻫاى علميه و تمام فﻘراى ﻣﺴلمين كافﻰ است ،تا چه رسد ﺑه ﺑازار تهران و ﺑازار اسﻼﻣبول و ﺑازار قاﻫره و ديﮕر ﺑازارﻫا .تﻌيين ﺑودﺟهاى ﺑه اين
ﻫنﮕفتﻰ دﻻﻟت دارد ﺑر اينكه ﻣنﻈور تشكيل ﺣكوﻣت و اداره كشور است .ﺑراى عمده ﺣوايج ﻣردم و انجام خدﻣات عموﻣﻰ ،اعﻢ از ﺑهداشتﻰ و فرﻫنﮕﻰ و دفاعﻰ و
عمرانﻰ ،قرار داده شده است .ﻣخصوصاً ﺑا ترتيبﻰ كه اسﻼم ﺑراى ﺟمﻊ آورى و نﮕهدارى و ﻣصرف آن تﻌيين كرده ،كه ﻫيچ گونه ﺣيف و ﻣيلﻰ در خزانه عموﻣﻰ واقﻊ
نشود؛ و رﺋيس دوﻟت و ﻫمه واﻟيان و ﻣتصديان خدﻣات عموﻣﻰ ،يﻌنﻰ اعﻀاى دوﻟت ،ﻫيچ گونه اﻣتيازى در استفاده از درآﻣد و اﻣوال عموﻣﻰ ﺑر افراد عادى ندارند؛ ﺑلكه
سهﻢ ﻣﺴاوى ﻣﻰﺑرند.

آيا اين ﺑودﺟه فراوان را ﺑايد ﺑه دريا ﺑريزيﻢ؟ يا زير خاك كنيﻢ تا ﺣﻀرت ﺑيايد؟ يا ﺑراى اين است كه آن روز ﻣﺜلًا ﭘنجاه نفر سيد ﺑخورند؟ يا اكنون فرض كنيد ﺑه ﭘانصد ﻫزار
سيد ﺑدﻫند كه ندانند چه كارش كنند؟! در صورتﻰ كه ﻣﻰدانيﻢ ﺣﻖ سادات و فﻘرا ﺑه ﻣﻘدارى است كه ﺑا آن اﻣرار ﻣﻌاش كنند .ﻣنتها طرح ﺑودﺟه اسﻼم اينطور است كه ﻫر
درآﻣدى ﻣصارف اصلﻰ ﻣﻌينﻰ دارد .يك صندوق ﻣخصوص زكات ،و صندوق ديﮕر ﺑراى صدقات و تبرّعات ،و يك صندوق ﻫﻢ ﺑراى خمس است .سادات از صندوق اخير
تأﻣين ﻣﻌاش ﻣﻰكنند .و در ﺣديث است كه سادات در آخر سال ﺑايد اضافه از ﻣخارج خود را ﺑه ﺣاكﻢ اسﻼم ﺑرگردانند .و اگر كﻢ آوردند ،ﺣاكﻢ ﺑه آنان كمك ﻣﻰكند .از
طرفﻰ» ،ﺟزيه« ،كه ﺑر »اﻫل ذﻣّه« ﻣﻘرر شده ،و »خراج« ،كه از اراضﻰ كشاورزى وسيﻌﻰ گرفته ﻣﻰشود ،درآﻣد فوقاﻟﻌادهاى را ﺑه وﺟود ﻣﻰآورد .ﻣﻘرر شدن چنين ﻣاﻟياتهايﻰ
دﻻﻟت دارد ﺑر اينكه ﺣاكمﻰ و ﺣكوﻣتﻰ ﻻزم است .وظيفه ﺣاكﻢ و واﻟﻰ است كه ﺑر »اﻫل ذﻣّه« ﺑر ﺣﺴﺐ استطاعت ﻣاﻟﻰ و درآﻣدشان ﻣاﻟيات سرانه ﺑبندد؛ يا از ﻣزارع و
»ﻣواشﻰ« آنها ﻣاﻟيات ﻣتناسﺐ ﺑﮕيرد .ﻫمﭽنين »خراج« ،يﻌنﻰ ﻣاﻟيات ﺑر اراضﻰ وسيﻌﻰ را كه »ﻣال اﻟلﱠه« و در تصرف دوﻟت اسﻼﻣﻰ است ،ﺟمﻊ آورى كند .اين كار ﻣﺴتلزم
تشكيﻼت ﻣنﻈﻢ و ﺣﺴاب و كتاب و تدﺑير و ﻣصلﺤتانديشﻰ است؛ و ﺑا ﻫرج و ﻣرج انجامشدنﻰ نيﺴت .اين ﺑه عهده ﻣتصديان ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ است كه چنين ﻣاﻟياتهايﻰ را ﺑه
اندازه و ﺑه تناسﺐ و طبﻖ ﻣصلﺤت تﻌيين كرده؛ سپس ﺟمﻊآورى كنند ،و ﺑه ﻣصرف ﻣصاﻟح ﻣﺴلمين ﺑرسانند .ﻣﻼﺣﻈه ﻣﻰكنيد كه اﺣكام ﻣاﻟﻰ اسﻼم ﺑر ﻟزوم تشكيل ﺣكوﻣت
دﻻﻟت دارد؛ و اﺟراى آن ﺟز از طريﻖ استﻘرار تشكيﻼت اسﻼﻣﻰ ﻣيﺴر نيﺴت .ﺑﺴيارى از اﺣكام ،از قبيل ديات كه ﺑايد گرفته و ﺑه صاﺣبانش داده شود ،يا ﺣدود و قصاصﻰ
كه ﺑايد ﺑا نﻈر ﺣاكﻢ اسﻼﻣﻰ اﺟرا شود ،ﺑدون ﺑرقرارى يك تشكيﻼت ﺣكوﻣتﻰ تﺤﻘﻖ نمﻰياﺑد .ﻫمه اين قوانين ﻣرﺑوط ﺑه سازﻣان دوﻟت است؛ و ﺟز قدرت ﺣكوﻣتﻰ از عهده
انجام اين اﻣور ﻣهﻢ ﺑر نمﻰآيد.
دفاع از اسﻼم ﻣﺴتلزم ﺣكوﻣت است
از طرف ديﮕر ،اﺣكاﻣﻰ كه راﺟﻊ ﺑه ﺣفﻆ نﻈام اسﻼم و دفاع از تماﻣيت ارضﻰ و استﻘﻼل اﻣت اسﻼم است ،ﺑر ﻟزوم تشكيل ﺣكوﻣت دﻻﻟت دارد .ﻣﺜلًا اين ﺣكﻢ :وَ أَعِدﱡوا ﻟَهُﻢْ ﻣَا
اسْتَطَﻌْتُﻢْ ﻣِنْ قُوﱠةٍ وَ ﻣِنْ رِﺑاطِ اﻟْخَيْلِ كه اﻣر ﺑه تهيه و تدارك ﻫرچه ﺑيشتر نيروى ﻣﺴلح و دفاعﻰ ﺑه طور كلﻰ است؛ و اﻣر ﺑه آﻣاده ﺑاش و ﻣراقبت ﻫميشﮕﻰ در دوره صلح و
آراﻣش .ﻫرگاه ﻣﺴلمانان ﺑه اين ﺣكﻢ عمل كرده و ﺑا تشكيل ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ ﺑه تداركات وسيﻊ ﭘرداخته ،ﺑه ﺣال آﻣاده ﺑاش كاﻣل ﺟنﮕﻰ ﻣﻰﺑودند ،ﻣشتﻰ يهودى ﺟرأت
نمﻰكردند سرزﻣينهاى ﻣا را اشغال كرده ،ﻣﺴجد اقصاى ﻣا را خراب كنند و آتش ﺑزنند ،و ﻣردم نتوانند ﺑه اقدام فورى ﺑرخيزند .تمام اينها نتيجه اين است كه ﻣﺴلمانان ﺑه اﺟراى
ﺣكﻢ خدا ﺑرنخاسته و تشكيل ﺣكوﻣت صاﻟح و ﻻيﻖ ندادهاند .اگر ﺣكوﻣت كنندگان كشورﻫاى اسﻼﻣﻰ نماينده ﻣردمِ ﺑا ايمان و ﻣجرى اﺣكام اسﻼم ﻣﻰﺑودند ،اختﻼفات ﺟزﺋﻰ
را كنار ﻣﻰگذاشتند ،دست از خراﺑكارى و تفرقهاندازى ﺑرﻣﻰداشتند ،و ﻣتﺤد ﻣﻰشدند و يد واﺣده ﻣﻰﺑودند ،در آن صورت ﻣشتﻰ يهودى ﺑدﺑخت ،كه عمال اﻣريكا و انﮕليس و
اﺟانبند ،نمﻰتوانﺴتند اين كارﻫا را ﺑكنند ،ﻫر چند اﻣريكا و انﮕليس ﭘشتيبان آنها ﺑاشند .اين از ﺑﻰعرضﮕﻰ كﺴانﻰ است كه ﺑر ﻣردم ﻣﺴلمان ﺣكوﻣت ﻣﻰكنند .آيه وَ أَعِدﱡوا ﻟَهُﻢْ ﻣَا
اسْتَطَﻌْتُﻢْ ﻣِنْ قُوﱠةٍ  ...دستور ﻣﻰدﻫد كه تا ﺣد اﻣكان نيروﻣند و آﻣاده ﺑاشيد تا دشمنان نتوانند ﺑه شما ظلﻢ و تجاوز كنند .ﻣا ﻣتﺤد و نيروﻣند و آﻣاده نبوديﻢ كه دستخوش
تجاوزات ﺑيﮕانه شده و ﻣﻰشويﻢ و ظلﻢ ﻣﻰﺑينيﻢ.

تشكيل ﺣكوﻣت ﺑراى تأﻣين وﺣدت ﻣﺴلمين
ﻣا ﺑراى اينكه وﺣدت اﻣت اسﻼم را تأﻣين كنيﻢ ،ﺑراى اينكه وطن اسﻼم را از تصرف و نفوذ استﻌمارگران و دوﻟتهاى دستنشانده آنها خارج و آزاد كنيﻢ ،راﻫﻰ نداريﻢ ﺟز اينكه تشكيل
ﺣكوﻣت ﺑدﻫيﻢ .چون ﺑه ﻣنﻈور تﺤﻘﻖ وﺣدت و آزادى ﻣلتهاى ﻣﺴلمان ﺑايﺴتﻰ ﺣكوﻣتهاى ظاﻟﻢ و دستنشانده را سرنﮕون كنيﻢ؛ و ﭘس از آن ﺣكوﻣت عادﻻنه اسﻼﻣﻰ را كه در خدﻣت
ﻣردم است ﺑه وﺟود آوريﻢ .تشكيل ﺣكوﻣت ﺑراى ﺣفﻆ نﻈام و وﺣدت ﻣﺴلمين است؛ چنانكه ﺣﻀرت زﻫرا -سﻼم اﻟلﱠه عليها در خطبه خود ﻣﻰفرﻣايد كه اﻣاﻣت ﺑراى ﺣفﻆ نﻈام و
تبديل افتراق ﻣﺴلمين ﺑه اتﺤاد است.
ﻣفاسد ﺑﻰتوﺟهﻰ ﺑه ﻟزوم ﺣكوﻣت
چون در گذشته ﺑراى تشكيل ﺣكوﻣت و ﺑرانداختن تﺴلط ﺣكام خاﺋن و فاسد ﺑه طور دستهﺟمﻌﻰ و ﺑاﻻتفاق قيام نكرديﻢ و ﺑﻌﻀﻰ سﺴتﻰ ﺑه خرج دادند و ﺣتﻰ از ﺑﺤث و تبليغ
نﻈريات و نﻈاﻣات اسﻼﻣﻰ ﻣﻀايﻘه نمودند ،ﺑلكه ﺑﻌكس ﺑه دعاگويﻰ ﺣكام ستمكار ﭘرداختند! اين اوضاع ﺑه وﺟود آﻣد؛ نفوذ و ﺣاكميت اسﻼم در ﺟاﻣﻌه كﻢ شد؛ ﻣلت اسﻼم دچار
تجزيه و ناتوانﻰ گشت؛ اﺣكام اسﻼم ﺑﻰاﺟرا ﻣاند و در آن تغيير و تبديل واقﻊ شد؛ استﻌمارگران ﺑراى اغراض شوم خود ﺑه دست عمال سياسﻰ خود قوانين خارﺟﻰ و فرﻫنﮓ اﺟنبﻰ را
در ﺑين ﻣﺴلمانان رواج دادند و ﻣردم را غرﺑزده كردند .اينها ﻫمه ﺑراى اين ﺑود كه ﻣا قيّﻢ و رﺋيس و تشكيﻼت رﻫبرى نداشتيﻢ .ﻣا تشكيﻼت ﺣكوﻣتﻰ صاﻟح ﻣﻰخواﻫيﻢ .اين ﻣطلﺐ از
واضﺤات است.
سنت ﭘياﻣبر تشكيل ﺣكوﻣت
سنت و رويّه ﭘيغمبر اكرم )ص( دﻟيل ﺑر ﻟزوم تشكيل ﺣكوﻣت است .زيرا :اوﻟًا ،خود تشكيل ﺣكوﻣت داد و تاريخ گواﻫﻰ ﻣﻰدﻫد كه تشكيل ﺣكوﻣت داده و ﺑه اﺟراى قوانين و
ﺑرقرارى نﻈاﻣات اسﻼم ﭘرداخته و ﺑه اداره ﺟاﻣﻌه ﺑرخاسته است .واﻟﻰ ﺑه اطراف ﻣﻰفرستاده؛ ﺑه قﻀاوت ﻣﻰنشﺴته و قاضﻰ نصﺐ ﻣﻰفرﻣوده؛ سفرايﻰ ﺑه خارج و نزد رؤساى قبايل و
ﭘادشاﻫان روانه ﻣﻰكرده؛ ﻣﻌاﻫده و ﭘيمان ﻣﻰﺑﺴته؛ ﺟنﮓ را فرﻣاندﻫﻰ ﻣﻰكرده و خﻼصه اﺣكام ﺣكوﻣتﻰ را ﺑه ﺟريان ﻣﻰانداخته است .ثانياً ،ﺑراى ﭘس از خود ﺑه فرﻣان خدا تﻌيين
»ﺣاكﻢ« كرده است .وقتﻰ خداوند ﻣتﻌال ﺑراى ﺟاﻣﻌه ﭘس از ﭘياﻣبر اكرم )ص( تﻌيين ﺣاكﻢ ﻣﻰكند ،ﺑه اين ﻣﻌناست كه ﺣكوﻣتْ ﭘس از رﺣلت رسول اكرم )ص( نيز ﻻزم است و چون
رسول اكرم )ص( ﺑا وصيت خويش فرﻣان اﻟهﻰ را اﺑﻼغ ﻣﻰنمايد ،ضرورت تشكيل ﺣكوﻣت را نيز ﻣﻰرساند .ﺑديهﻰ است ضرورت اﺟراى اﺣكام كه تشكيل ﺣكوﻣت رسول اكرم )ص(
را ﻻزم آورده ،ﻣنﺤصر و ﻣﺤدود ﺑه زﻣان آن ﺣﻀرت نيﺴت؛ و ﭘس از رﺣلت رسول اكرم )ص( نيز اداﻣه دارد .طبﻖ آيه شريفه ،اﺣكام اسﻼم ﻣﺤدود ﺑه زﻣان و ﻣكانﻰ نيﺴت و تا اﺑد
ﺑاقﻰ و ﻻزم اﻻﺟراست .تنها ﺑراى زﻣان رسولاكرم )ص( نياﻣده ،تا ﭘس از آن ﻣتروك شود و ديﮕر ﺣدود و قصاص ،يﻌنﻰ قانون ﺟزاى اسﻼم ،اﺟرا نشود؛ يا انواع ﻣاﻟياتهاى ﻣﻘرر گرفته
نشود؛ يا دفاع از سرزﻣين و اﻣت اسﻼم تﻌطيل گردد .اين ﺣرف كه قوانين اسﻼم تﻌطيلﭘذير يا ﻣنﺤصر و ﻣﺤدود ﺑه زﻣان يا ﻣكانﻰ است ،ﺑر خﻼف ضروريات اعتﻘادى اسﻼم است.
ﺑناﺑراين ،چون اﺟراى اﺣكام ﭘس از رسول اكرم )ص( و تا اﺑد ضرورت دارد ،تشكيل ﺣكوﻣت و ﺑرقرارى دستﮕاه اﺟرا و اداره ضرورت ﻣﻰياﺑد .ﺑدون تشكيل ﺣكوﻣت و ﺑدون دستﮕاه
اﺟرا و اداره ،كه ﻫمه ﺟريانات و فﻌاﻟيتهاى افراد را از طريﻖ اﺟراى اﺣكام تﺤت نﻈام عادﻻنه در آورد ﻫرج و ﻣرج ﺑه وﺟود ﻣﻰآيد ،و فﺴاد اﺟتماعﻰ و اعتﻘادى و اخﻼقﻰ ﭘديد ﻣﻰآيد.
ﭘس ،ﺑراى اينكه ﻫرج و ﻣرج و عنانگﺴيختﮕﻰ ﭘيش نيايد و ﺟاﻣﻌه دچار فﺴاد نشود ،چارهاى نيﺴت ﺟز تشكيل ﺣكوﻣت و انتﻈام ﺑخشيدن ﺑه ﻫمه اﻣورى كه در كشور ﺟريان ﻣﻰياﺑد.
ﺑناﺑراين ،ﺑه ضرورت شرع و عﻘل آنﭽه در دوره ﺣيات رسول اكرم )ص( و زﻣان اﻣيراﻟمﺆﻣنين علﻰ ﺑن اﺑيطاﻟﺐ )ع( ﻻزم ﺑوده ،يﻌنﻰ ﺣكوﻣت و دستﮕاه اﺟرا و اداره ،ﭘس از ايشان و در
زﻣان ﻣا ﻻزم است.

فصل ﭘنجﻢ :ﻣاﻫيت ،اصول و اﻫداف ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ

ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ ﺑيﻌت ﺑا خداست
ﻣا ﻫﻢ كه ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ ﻣﻰگوييﻢ ،ﻣﻰخواﻫيﻢ يك ﺣكوﻣتﻰ ﺑاشد كه ﻫﻢ دﻟخواه ﻣلت ﺑاشد ،و ﻫﻢ ﺣكوﻣتﻰ ﺑاشد كه خداى تبارك و تﻌاﻟﻰ نﺴبت ﺑه او
گاﻫﻰ ﺑﮕويد كه اينهايﻰ كه ﺑا تو ﺑيﻌت كردند ﺑا خدا ﺑيﻌت كردند إِنﱠما يُبايِﻌُونَ اﻟلﱠهَ يك ﻫمﭽو دستﻰ ﺣاكﻢ ﺑاشد كه ﺑيﻌت ﺑا او ﺑيﻌت ﺑا خدا ﺑاشد .در ﺟنﮓ
ﻫﻢ وقتﻰ كه تيرى انداخته است و رَﻣْيﻰ كرده است ،ﺑاز خدا ﺑفرﻣايد كه وَ ﻣا رَﻣَيْتَ إِذْ رَﻣَيْتَ وَ ﻟكِنﱠ اﻟلﱠهَ رَﻣﻰ؛ تو تير نينداختﻰ ،خدا تير انداخت .دست او را
دست خدا ﺑداند؛ ظلاﻟلﱠه ﺑاشد ،يداﻟلﱠه ﺑاشد ،ﺣكوﻣتْ ﺣكوﻣت اﻟهﻰ ﺑاشد .ﻣا ﺣكوﻣتﻰ را كه ﻣﻰخواﻫيﻢ ،يك ﻫمﭽو ﺣكوﻣتﻰ ﻣﻰخواﻫيﻢ .آرزوى ﻣا اين است
كه يك ﻫمﭽو ﺣكوﻣتﻰ سر كار ﺑيايد كه تخلف از قانون اﻟهﻰ نكند .ﭘيغمبر اكرم از ﺑاب اينكه دستش دستﻰ ﺑود كه تخلف در تمام عمرش از كارﻫايﻰ كه خدا
فرﻣوده ﺑود نكرده ﺑود ،اين دستْ دست خدا ﻣﻰشود ،ﺑيﻌتْ ﺑيﻌت ﺑا خداست .از اينجايﻰ كه كارﻫايﻰ را كه كرده ﺑود ،ارادهاش تاﺑﻊ اراده خدا ،كارش تاﺑﻊ
كارﻫاى خدا ،ﺣكوﻣتش ﺣكوﻣت اﻟهﻰ است ،ﺑه او گفته ﻣﻰشود كه تو تير نينداختﻰ ،وقتﻰ كه تير انداختﻰ تو نبودى ،خدا تير انداخت .ﺑا اينكه ﭘيغمبر تير
انداخته ﺑود اﻣا ظل خدا ﺑود ،ﻫيچ ﺣركتﻰ از خود نداشت ،ﻫر چه داشت تَبَﻊ قانون ﺑود؛ قرآن ﻣجﺴﻢ ﺑود ﭘيغمبر ،قانون ﻣجﺴﻢ ﺑود ﭘيغمبر .ﻣا يك ﺣكوﻣتﻰ
ﻣﻰخواﻫيﻢ كه قانون ﺑاشد ،تَبَﻊ قانون ﺑاشد نه يك ﺣكوﻣتﻰ كه تَبَﻊ شيطان ﺑاشد.
ﻣاﻫيت ﺣكوﻣت ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ
ﻣاﻫيت ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ اين است كه ﺑا شرايطﻰ كه اسﻼم ﺑراى ﺣكوﻣت قرار داده است ،ﺑا اتكا ﺑه آراى عموﻣﻰ ﻣلت ،ﺣكوﻣت تشكيل شده و ﻣجرى اﺣكام
اسﻼم ﺑاشد.
اتكا ﺑه آراى عموﻣﻰ
ﺣكوﻣت »ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ« ﻣورد نﻈر ﻣا از
رويه ﭘياﻣبراكرم )ص( و اﻣام علﻰ -عليه
اﻟﺴﻼم -اﻟهام خواﻫد گرفت و ﻣتكﻰ ﺑه آراى
عموﻣﻰ ﻣلت خواﻫد ﺑود و شكل ﺣكوﻣت ﺑا
ﻣراﺟﻌه ﺑه آراى ﻣلت تﻌيين خواﻫد گرديد.

تبﻌيت از آراى ﻣلت
ﻣا تاﺑﻊ آراى ﻣلت ﻫﺴتيﻢ .ﻣلت ﻣا ﻫر طور رأى داد
ﻣا ﻫﻢ از آنها تبﻌيت ﻣﻰكنيﻢ .ﻣا ﺣﻖ نداريﻢ .خداى
تبارك و تﻌاﻟﻰ ﺑه ﻣا ﺣﻖ نداده است ،ﭘيغمبر اسﻼم
ﺑه ﻣا ﺣﻖ نداده است كه ﻣا ﺑه ﻣلتمان يك چيزى را
تﺤميل ﺑكنيﻢ.

فصل ششﻢ :رﻫبرى در ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ )وﻻيت فﻘيه(

شرايط رﻫبرى
شرايطﻰ كه ﺑراى زﻣاﻣدار ضرورى است ،ﻣﺴتﻘيماً ناشﻰ از طبيﻌت طرز ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ است .ﭘس از شرايط عاﻣه ،ﻣﺜل عﻘل و تدﺑير دو شرط اساسﻰ وﺟود دارد كه عبارتند
از:
 .١علﻢ ﺑه قانون؛  .٢عداﻟت.
چنانكه ﭘس از رسول اكرم )ص( وقتﻰ در آن كس كه ﺑايد عهدهدار خﻼفت شود اختﻼف ﭘيدا شد ،ﺑاز در اينكه ﻣﺴﺌول اﻣر خﻼفت ﺑايد فاضل ﺑاشد ﻫيچگونه اختﻼف نﻈرى
ﻣيان ﻣﺴلمانان ﺑروز نكرد .اختﻼف فﻘط در ﻣوضوع ﺑود.
 .١چون ﺣكوﻣت اسﻼم ﺣكوﻣت قانون است ،ﺑراى زﻣاﻣدار علﻢ ﺑه قوانين ﻻزم ﻣﻰﺑاشد .چنانكه در روايت آﻣده است .نه فﻘط ﺑراى زﻣاﻣدار ﺑلكه ﺑراى ﻫمه افراد ،ﻫر شغل يا
وظيفه و ﻣﻘاﻣﻰ داشته ﺑاشند ،چنين علمﻰ ضرورت دارد .ﻣنتها ﺣاكﻢ ﺑايد افﻀليت علمﻰ داشته ﺑاشد .اﺋمه ﻣا ﺑراى اﻣاﻣت خودشان ﺑه ﻫمين ﻣطلﺐ استدﻻل كردند كه اﻣام ﺑايد
فﻀل ﺑر ديﮕران داشته ﺑاشد .اشكاﻻتﻰ ﻫﻢ كه علماى شيﻌه ﺑر ديﮕران نمودهاند در ﻫمين ﺑوده كه فﻼن ﺣكﻢ را از خليفه ﭘرسيدند نتوانﺴت ﺟواب ﺑﮕويد ،ﭘس ﻻيﻖ خﻼفت و
اﻣاﻣت نيﺴت .فﻼن كار را ﺑرخﻼف اﺣكام اسﻼم انجام داد ،ﭘس ﻻيﻖ اﻣاﻣت نيﺴت » ...قانوندانﻰ« و »عداﻟت« از نﻈر ﻣﺴلمانان شرط و ركن اساسﻰ است .چيزﻫاى ديﮕر در آن
دخاﻟت و ضرورت ندارد .ﻣﺜلًا علﻢ ﺑه چﮕونﮕﻰ ﻣﻼﺋكه ،علﻢ ﺑه اينكه صانﻊ تبارك و تﻌاﻟﻰ داراى چه اوصافﻰ است ،ﻫيچ يك در ﻣوضوع اﻣاﻣت دخاﻟت ندارد .چنانكه اگر
كﺴﻰ ﻫمه علوم طبيﻌﻰ را ﺑداند و تمام قواى طبيﻌت را كشف كند ،يا ﻣوسيﻘﻰ را خوب ﺑلد ﺑاشد ،شايﺴتﮕﻰ خﻼفت را ﭘيدا نمﻰكند .و نه ﺑه اين وسيله ﺑر كﺴانﻰ كه قانون
اسﻼم را ﻣﻰدانند و عادﻟند ،نﺴبت ﺑه تصدى ﺣكوﻣتْ اوﻟويت ﭘيدا ﻣﻰكند.
آنﭽه ﻣرﺑوط ﺑه خﻼفت است و در زﻣان رسول اكرم )ص( و اﺋمه ﻣا )ع( درﺑاره آن صﺤبت و ﺑﺤث شده و ﺑين ﻣﺴلمانان ﻫﻢ ﻣﺴلﻢ ﺑوده ،اين است كه ﺣاكﻢ و خليفه اوﻟًا ﺑايد
اﺣكام اسﻼم را ﺑداند ،يﻌنﻰ قانوندان ﺑاشد؛ و ثانياً عداﻟت داشته ،از كمال اعتﻘادى و اخﻼقﻰ ﺑرخوردار ﺑاشد .عﻘل ﻫمين اقتﻀا را دارد؛ زيرا ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ ﺣكوﻣت قانون
است ،نه خودسرى و نه ﺣكوﻣت اشخاص ﺑر ﻣردم .اگر زﻣاﻣدار ﻣطاﻟﺐ قانونﻰ را نداند ،ﻻيﻖ ﺣكوﻣت نيﺴت؛ چون اگر تﻘليد كند ،قدرت ﺣكوﻣت شكﺴته ﻣﻰشود و اگر
نكند ،نمﻰتواند ﺣاكﻢ و ﻣجرى قانون اسﻼم ﺑاشد .و اين ﻣﺴلﻢ است كه اﻟفﻘهاء ﺣكام علﻰ اﻟﺴﻼطين .سﻼطين اگر تاﺑﻊ اسﻼم ﺑاشند ،ﺑايد ﺑه تبﻌيت فﻘها در آيند و قوانين و
اﺣكام را از فﻘها ﺑپرسند و اﺟرا كنند .در اين صورت ﺣكام ﺣﻘيﻘﻰ ﻫمان فﻘها ﻫﺴتند؛ ﭘس ﺑايﺴتﻰ ﺣاكميت رسماً ﺑه فﻘها تﻌلﻖ ﺑﮕيرد؛ نه ﺑه كﺴانﻰ كه ﺑه علت ﺟهل ﺑه قانون
ﻣجبورند از فﻘها تبﻌيت كنند .اﻟبته ﻻزم نيﺴت كه صاﺣﺐﻣنصبان و ﻣرزﺑانان و كارﻣندان ادارى ،ﻫمه قوانين اسﻼم را ﺑدانند و فﻘيه ﺑاشند؛ ﺑلكه كافﻰ است قوانين ﻣرﺑوط ﺑه شغل
و وظيفه خويش را ﺑدانند .چنانكه در زﻣان ﭘيغمبر )ص( و اﻣيراﻟمﺆﻣنين )ع( اينطور ﺑوده است .ﻣصدر اﻣور ﺑايد داراى اين دو اﻣتياز ﺑاشد؛ ﻟكن ﻣﻌاونين و صاﺣﺐﻣنصبان و
ﻣأﻣورانﻰ كه ﺑه شهرستانها فرستاده ﻣﻰشوند ﺑايد قوانين ﻣرﺑوط ﺑه كار خود را دانﺴته و در ﻣوارد ديﮕر از ﻣصدر اﻣر ﺑپرسند.
 .٢زﻣاﻣدار ﺑايﺴتﻰ از كمال اعتﻘادى و اخﻼقﻰ ﺑرخوردار و عادل ﺑاشد؛ و داﻣنش ﺑه ﻣﻌاصﻰ آﻟوده نباشد .كﺴﻰ كه ﻣﻰخواﻫد »ﺣدود« ﺟارى كند ،يﻌنﻰ قانون ﺟزاى اسﻼم را ﺑه
ﻣورد اﺟرا گذارد ،ﻣتصدى ﺑيتاﻟمال و خرج و دخل ﻣملكت شود ،و خداوند اختيار اداره ﺑندگانش را ﺑه او ﺑدﻫد ،ﺑايد ﻣﻌصيتكار نباشد :ﻻ يَنالُ عَهْدِي اﻟﻈﱠاﻟِمِينَ .خداوند
تبارك و تﻌاﻟﻰ ﺑه ﺟاﺋر چنين اختيارى نمﻰدﻫد .زﻣاﻣدار اگر عادل نباشد ،در دادن ﺣﻘوق ﻣﺴلمين ،اخذ ﻣاﻟياتها و صرف صﺤيح آن و اﺟراى قانون ﺟزا ،عادﻻنه رفتار نخواﻫد
كرد؛ و ﻣمكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را ﺑر ﺟاﻣﻌه تﺤميل نمايد و ﺑيت اﻟمال ﻣﺴلمين را صرف اغراض شخصﻰ و ﻫوسرانﻰ خويش كند.

ﺑخش دوم :علل و زﻣينهﻫاى انﻘﻼب اسﻼﻣﻰ
فصل اول :اوضاع ايران ﭘيش از انﻘﻼب اسﻼﻣﻰ
واﺑﺴتﮕﻰ و استبداد رژيﻢ شاه
آنﭽه كه ﺑه طور ﻣختصر ﻣﻰتوان گفت اين است كه ،فشار ﺑيش از ﺣد شاه ،ﻣردم را چنان در تنﮕنا قرار داد كه آنان دست ﺑه يك قيام ﻫمﮕانﻰ زدند .شاه ،استﻘﻼل
سياسﻰ ،نﻈاﻣﻰ ،فرﻫنﮕﻰ و اقتصادى ﻣا را از ﺑين ﺑرده است و ايران را در ﻫمه اﺑﻌاد واﺑﺴته ﺑه غرب و شرق كرده است .ﻣردم ايران را زير شكنجه و سياﻫﭽاﻟهاى زندان
كشته است .از تمام علما و خطبا ﺑراى گفتن ﺣﻘايﻖ ﺟلوگيرى كرده است .تمام اينها ﻣوﺟﺐ شده است كه ﻣردم ﻣﺴلمان ايران خواستار يك ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ ﺑاشند.
اساس نهﻀت
اساس اين نهﻀت از دو ﺟا سرچشمه گرفت :يكﻰ ،از شدت فشار خارﺟﻰ و داخلﻰ و چپاوﻟﮕريهاى خارﺟﻰ و داخلﻰ و اختناقهاى فوقاﻟﻌاده؛ كه در ظرف ﭘنجاه و
چند سال ايران و ﻣلت ايران يك روز خوش نديد؛ و اخيراً ﻫﻢ كشتارﻫاى فوقاﻟﻌاده دستهﺟمﻌﻰ ،كه در اكﺜر ﺑﻼد ايران ﭘيش آﻣد ،ﻣردم را ﺑه ﺟان آورد كه اين نهﻀت
را ﻫمراﻫﻰ كنند .و يكﻰ ديﮕر ،آرزوى ﻣا ﺑراى يك ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ و يك ﺣكوﻣت عدل ،كه يك رژيمﻰ در ﻣﻘاﺑل رژيمهاى طاغوتﻰ ﺑاشد ،و ﻣا ﻣﺴاﺋل اسﻼﻣﻰ را
ﻣﺜل صدر اسﻼم در ايران ﭘياده كنيﻢ.
ترويج فﺴاد از طريﻖ رسانهﻫا
ﻣجلهﻫا ﺑا ﻣﻘاﻟهﻫا و عكﺴهاى افتﻀاح ﺑار و أسفانﮕيز ،و روزناﻣهﻫا ﺑا ﻣﺴاﺑﻘات در ﻣﻘاﻻت ضدفرﻫنﮕﻰ خويش و ضداسﻼﻣﻰ ﺑا افتخار ،ﻣردم ﺑويژه طبﻘه ﺟوان ﻣﺆثر را ﺑه
سوى غرب يا شرق ﻫدايت ﻣﻰكردند .اضافه كنيد ﺑر آن تبليغ داﻣنهدار در ترويج ﻣراكز فﺴاد و عشرتكدهﻫا و ﻣراكز قمار و ﻻتار و ﻣغازهﻫاى فروش كاﻻﻫاى تجمﻼتﻰ و
اسباب آرايش و ﺑازيها و ﻣشروﺑات اﻟكلﻰ ﺑويژه آنﭽه از غرب وارد ﻣﻰشد .و در ﻣﻘاﺑل صدور نفت و گاز و ﻣخازن ديﮕر ،عروسكها و اسباب ﺑازيها و كاﻻﻫاى تجملﻰ
وارد ﻣﻰشد؛ و صدﻫا چيزﻫايﻰ كه اﻣﺜال ﻣن از آنها ﺑﻰاطﻼع ﻫﺴتيﻢ .و اگر خداى نخواسته عمر رژيﻢ سرسپرده و خانمان ﺑرانداز ﭘهلوى اداﻣه ﭘيدا ﻣﻰكرد ،چيزى
نمﻰگذشت كه ﺟوانان ﺑروﻣند ﻣا -اين فرزندان اسﻼم و ﻣيهن كه چشﻢ اﻣيد ﻣلت ﺑه آنها است -ﺑا انواع دسيﺴهﻫا و نﻘشهﻫاى شيطانﻰ ﺑه دست رژيﻢ فاسد و رسانهﻫاى
گروﻫﻰ و روشنفكران غرب و شرقﮕرا از دست ﻣلت و داﻣن اسﻼم رخت ﺑرﻣﻰﺑﺴتند :يا ﺟوانﻰ خود را در ﻣراكز فﺴاد تباه ﻣﻰكردند؛ و يا ﺑه خدﻣت قدرتهاى ﺟهانخوار
درآﻣده و كشور را ﺑه تباﻫﻰ ﻣﻰكشاندند .خداوند ﻣتﻌال ﺑه ﻣا و آنان ﻣنت گذاشت و ﻫمه را از شر ﻣفﺴدين و غارتﮕران نجات داد.

تخريﺐ قوه تفكر
اينها ﻣﻰخواستند كه ﻫر قوهاى كه اﺣتمال ﺑدﻫند كه در ﻣﻘاﺑل اﺟانﺐ ﺑايﺴتد و ارﺑاﺑها ﺑايﺴتد و ﻫر فكرى را كه اﺣتمال ﺑدﻫند كه اين
فكر در ﻣﻘاﺑل آنهاست ،اگر ﺑتوانند فكر را از او ﺑﮕيرند .فكر را چه طور ﺑﮕيرند؟ ﺑه اعتياد ﺑه ﻣشروﺑات ،ﺑه اعتياد ﺑه ﻫروﺋين و اﻣﺜال اين
ﻣخدرات كه فكر انﺴان را ﻣﻰگيرد؛ انﺴان را از ﻣيان تهﻰ ﻣﻰكند ،ﻣراكز فﺤشايﻰ كه سرتاسر ﻣملكت ﺑود ،ﻣراكز فﺴادى كه سرتاسر
ﻣملكت ﺑود ،خوب ،اين ﻫﻢ ﺟوانها را ﻣشغول ﻣﻰكرد ﺑه يك اﻣور شهوانﻰ كه ﺑكلﻰ افكار را از دستشان ﻣﻰگرفت .اين يك ﺑرناﻣه ﺑود ...
اين ﺑرناﻣه روى يك ﺣﺴاب ]ﺑود[ نه اينكه ﻫمين طورى ﻣﻰشد .يك ﺣﺴاب ،ﺣﺴابِ دقيﻖ اين كارﻫا انجام ﻣﻰگرفت.
تخريﺐ نيروى انﺴانﻰ
خراﺑيهاى اخﻼقﻰ كه در طول سلطنت اين ﭘدر و ﭘﺴر در ايران تﺤﻘﻖ ﭘيدا كرد و آن فﺴادﻫايﻰ كه در اين ﻣملكت ﭘيدا شد و داﻣن ﺑه آن زدند ﺑه عنوان »ترقﻰ«؛ ﺑه عنوان
تﻌاﻟﻰ؛ ﺑه عنوان »تمدن ﺑزرگ« اينها طوﻻنﻰ است تا اينكه ترﻣيﻢ ﺑشود .آنكه از ﻫمه چيز ﺑه كشور ﻣا صدﻣهاش ﺑيشتر ﺑود اين ﺑود كه نيروى انﺴانﻰ ﻣا را خراب كردند و
نﮕذاشتند رشد ﺑكند .ﻣراكز فﺴاد در شهرﻫا ،و ﺑخصوص در تهران ،آنﻘدر زياد ﺑود و آنﻘدر تبليغ در كشاندن ﺟوانهاى ﻣا ﺑه اين ﻣراكز فﺴاد شد ،و آنﻘدر راﻫهاى فﺴاد را
ﺑراى ﺟوانهاى ﻣا ﺑاز كردند و داﻣن زدند ﺑه اينها اينكه كشاندند اينها را در ﻣراكز فﺴاد ،اين خراﺑﻰ از ﻫمه خراﺑيها ﺑدتر ﺑود .خراﺑيهاى ﻣادى ﺟبرانش آسانتر است از خراﺑيهاى
ﻣﻌنوى.
كشف ﺣجاب
در آن زﻣان ﺑه اسﻢ اينكه ﻣﻰخواﻫيﻢ نيمﻰ از ﺟمﻌيت ايران را فﻌال كنيﻢ ،آن شﻘﻰّ ﺟنايتكار دست ﺑه يك ﺟنايت زد و آن ﺟنايت
كشف ﺣجاب ﺑود؛ و ﺑه ﺟاى اينكه نيمﻰ از ﺟمﻌيت ايران را فﻌال كند آن نيﻢ ديﮕرى ﻫﻢ كه نيمه ﻣردان ﺑود ﺑه طور ﺑﺴيار زيادى از
فﻌاﻟيت انداختند و اين عروسكهايﻰ كه درست كردند و در ﻫمه ادارات ﺟا دادند و در ﻫمه خياﺑانها راه انداختند ،آنهايﻰ كه در ادارات
ﺑودند ،ساير افرادى كه در ادارات ﺑودند را ﻫﻢ از كارﻫاى خودشان ﺑازداشتند و آنهايﻰ كه در خياﺑانها رﻫا ﺑودند ،ﺟوانهاى ﻣا را ﺑه
فﺴاد كشاندند و فﻌاﻟيت ﺟوانهاى ﻣا را از دست آنها گرفتند.
خراﺑﻰ اقتصاد
تمام اقتصاد ﻣا اﻵن خراب است و از ﻫﻢ ريخته است؛ كه اگر ﺑخواﻫيﻢ ﻣا اين اقتصاد را ﺑه ﺣال اول ﺑرگردانيﻢ ،ساﻟهاى طوﻻنﻰ ﺑا ﻫمت ﻫمه ﻣردم ،نه يك دوﻟت اين كار را
ﻣﻰتواند ﺑكند و نه يك قشر از اقشار ﻣردم اين كار را ﻣﻰتوانند ﺑكنند ،تا تمام ﻣردم دست ﺑه دست ﻫﻢ ندﻫند نمﻰتوانند اين ﺑه ﻫﻢ ريختﮕﻰ اقتصاد را از ﺑين ﺑبرند.

اصﻼﺣات ارضﻰ شاه ،راﻫﻰ ﺑراى تخريﺐ كشاورزى
اصلًا ﺑرناﻣه ،ﺑرناﻣهاى ﺑوده است كه خراﺑﻰ ﺑكنند .كشاورزى را ﺑه اسﻢ »اصﻼﺣات ارضﻰ« ﺑكلﻰ از ﺑين ﺑبرند؛ و ﺑازار درست كنند ﺑراى اﻣريكا كه گندﻣهايش زياد است ،ﺑايد
ﺑريزد دريا يا ﺑﺴوزاند ،ﺑهتر اين است كه ايران يا ساير كشورﻫايﻰ كه تﺤت نفوذ اوست ،كشاورزىاش ﺑه ﻫﻢ ﺑخورد تا ﻣﺤتاج ﺑشوند ﺑه گندم و ﺑه ﻫمه ﺣبوﺑات .چنانكه ﻣا اﻵن
ﻣﺤتاج ﻫﺴتيﻢ؛ ﻫمه چيزﻣان از خارج ﺑايد ﺑيايد .داﻣدارى را از ﺑين ﺑبرند تا اينكه در گوشت ﻣﺤتاج ﺑشوند از خارج ﺑيايد .و ﻫمين طور ﻫر چيزى را .اينها در اين ﭘنجاه سال ،ﺑا
اسمهاى ﺑﺴيار فريبنده و اغفال كننده ،اين ﻣملكت را خراب كردند و از ﺑين رفت.
ﺣاكميت ﻣﺴتشارﻫاى اﻣريكايﻰ
اﻵن قدرت ندارد ايران .ﻣﺴتﻘل ﻫﻢ نيﺴت .قدرت ندارد ﺑراى اينكه تﺤت قدرتهاى ديﮕر دارد اداره ﻣﻰشود .چهل و ﭘنج ﻫزار يا شصت ﻫزار -يا در يك نوشتهاى ﻫﻢ ﺑود كه
ﻫشتاد ﻫزار -اﻣريكايﻰ كه ﻣﺴتشارﻫاى زياد در آنها ﻫﺴت ،اينها دارند نﻈام ﻣا را اداره ﻣﻰكنند .ﭘس قدرتمندى -اﻵن آنها قدرت دارند؛ در ايران آنها قدرت دارند نه شاه قدرت
داشته ﺑاشد .ﻣا ﻣﻰخواﻫيﻢ كه اين كﺴﻰ كه اين ضﻌف را از ﺑراى ايران آورده ،قدرت را ﺑه ﻫدر داده است ،اين ﺑرود و ﻣلتْ خودش قدرتمند است ﺑه ﺟاى او ﺑاشد .ايرانﻰﻫا
اين را ﻣﻰخواﻫند؛ ايرانﻰﻫا استﻘﻼل ﻣﻰخواﻫند ،ﻣﻰخواﻫند كه قدرتهاى ديﮕر را دستشان را قطﻊ ﺑكنند ... .اگر دوﻟتها دوﻟتهاى ناشﻰ از اراده ﻣلت ﺑاشند ،اينها نمﻰگذارند كه
شما اينطور در ايران تصرف كنيد و اينطور ﻫرج و ﻣرج ﺑه ﺑار ﺑياوريد.
غارت ﺑيتاﻟمال
اينكه ﻣﻰﺑينيد ﻫﻰ فرياد ﻣﻰزنند از اينكه ﺑودﺟه كﻢ است ،كﺴر آﻣد ،نه اين است كه درآﻣد ايران كﻢ است ،درآﻣد ايران زياد است ﻟكن دستهايﻰ در كار است كه نمﻰگذارد
تأﻣين ﺑشود .خورندهﻫايش زيادند! نفت اﻵن يك ﺑودﺟه ﺑﺴيار زيادى است و يكﻰ از خيانتهايﻰ كه اﻵن شاه ﺑر ﻣلت ﻣا ﻣﻰكند اين است كه اين ذخيرهاى كه ﺑايد ﺑراى ساﻟهاى
ﺑﺴيار طوﻻنﻰ ﺑراى نﺴلهاى آتيه ﻣﺤفوظ ﺑماند و زندگﻰ ﺑكنند ﺑا ﻫمين ذخاير ،اين آدم ﻣﻰخواﻫد كه در ظرف ﺑيﺴت سال ،سﻰ سال ﻫمهاش را ﺑه ﺣلﻘوم اﻣريكا ﺑكند و در
ازايش ﻫﻢ چيزى دريافت ﺑراى ﻣنفﻌت ﻣلت نكند .اينكه كﺴر ﻣﻰآيد ﺑودﺟه ،ﺑراى -يكﻰاش ﺑراى -ﻫمين ﻣﻌناست كه اين ﺑودﺟه خورده ﻣﻰشود .شما ﻣﻼﺣﻈه ﻣﻰكنيد كه
ﻫجده ﻣيليارد دﻻر ﭘول نفت را اسلﺤه خريدند!  ...اسلﺤهﻫايﻰ كه ﻫيچ ﺑه درد ايران نمﻰخورد ﻣﻰآورند در ايران و ﭘايﮕاه ﺑراى خود اﻣريكا درست ﻣﻰكنند؛  ...يك ﻣﻘدارى ﻫﻢ
كه داده ﻣﻰشود ﺑه ﺣلﻘوم آقاى ﻣﺤمدرضاخان و عاﺋله ،آن كﺴانﻰ كه ﺑه او ﻣرﺑوط ﻫﺴتند و آنهايﻰ كه ﻣﻰخواﻫند خدﻣت ﺑه او ﺑكنند  ...كه ﻣﻰگويند شصت ﻫزار نفر -اينطور
نوشته ﺑودند -شصت ﻫزار نفر اينهايﻰ ﻫﺴتند كه ﻣرﺑوط ﺑه عاﺋله سلطنتﻰ ﻫﺴتند! ﻣرﺑوطين ﺑه عاﺋله سلطنتﻰ يﻌنﻰ آنهايﻰ كه ﺑايد از اين سفره ﺑخورند! ﺑخورند و كار نكنند،
ﺑخورند و ﺑيﻌارى كنند! خورنده خيلﻰ زياد است نه اينكه عايدات كﻢ است.

فصل دوم :ﺣاكميت فرﻫنﮓ استﻌمارى و ﻣﻘاﺑله ﺑا اسﻼم و روﺣانيت

ترويج خودﺑاختﮕﻰ
فرﻫنﮓ اساس ﻣلت است ،اساس ﻣليت يك ﻣلت است ،اساس استﻘﻼل يك ﻣلت است و ﻟهذا
آنها كوشش كردهاند كه فرﻫنﮓ ﻣا را استﻌمارى كنند .كوشش كردند كه نﮕذارند انﺴان ﭘيدا ﺑشود.
آنها از انﺴان ﻣﻰترسند ،از آدم ﻣﻰترسند .آنها كوشش كردند در اين ساﻟهاى طوﻻنﻰ ،و خصوصاً
در اين ﭘنجاه و چند سال ،كه رﺟال در ايران ﭘيدا نشود .تﺤصيﻼت را ﺑه طورى قرار دادند كه
رشد تﺤصيلﻰ و انﺴانﻰ ﭘيدا نشود .ﻣا را ﻫمﭽو ترساندند ،ﻫمﭽو ﺑا تبليغات خودشان ﻣاﻫا را
ترساندند كه از خودﻣان ﻣﻰترسيديﻢ ،ﺑه خودﻣان اعتماد نداشتيﻢ .اگر يك كﺴﻰ ﻣريﺾ ﻣﻰشد
ﻣﻰگفتيﻢ ﺑايد ﺑرود ﺑه خارج ،در صورتﻰ كه طبيﺐ داشتيﻢ .ﻫمﭽو ﺑا ﻣا رفتار كردند و ﻣا را
ﻟرزاندند و ﻣا را تهﻰ كردند كه اگر ﻣﻰخواستيﻢ يك راﻫﻰ را اسفاﻟت كنيﻢ ﻣﻰگفتيﻢ ﺑايد از خارج
ﺑيايد ﺑا آنكه داشتيﻢ ﺑايد ارتش ﻣا را خارﺟيها اداره كنند ،ﺑايد نفت ﻣا را خارﺟيها ﺑيايند اداره كنند
ﺑا آنكه ﻣا داشتيﻢ ﻫمه چيز؛ اين ﺑراى اين ﺑود كه ﻣا را از اينكه ﺑوديﻢ تهﻰ كردند؛ ﻣغزﻫاى ﻣا را
شﺴتشو كردند .اعتماد ﺑه نفس را از ﺑين ﺑردند.

انﺤراف اذﻫان از ﻣﺴاﺋل واقﻌﻰ
دستﮕاﻫهايﻰ كه ﺑراى آﻣوزش است ،ﺑراى ﭘرورش است ،تبديلش كرده ﺑودند ﺑه دستﮕاﻫهايﻰ كه ضد او ﺑاشد.
آﻣوزشهايﻰ كه ﺑراى انﺴان ﻣفيد است ،ﺑراى يك ﺟاﻣﻌه و كشورى ﻣفيد است ،آنها ﺣذف ﻣﻰشد و ﺑه ﺟاى او،
آﻣوزشهايﻰ كه ﻣخاﻟف ﻣﺴير ﻣلت ﺑود ،روى شهوات خود فرد ﺑود ،ﻟكن ﺑا ﻣﺴير ﻣلت ﻣخاﻟفت داشت ،ﺑا ﻣصاﻟح
كشور ﻣخاﻟفت داشت؛ آنها را ﻣﻰآوردند .ﻣﻘاﻻتﻰ كه ﻣرﺑوط ﺑه سرنوشت ﻣلت ﺑود اﻣكان نداشت در روزناﻣهﻫا
نوشته ﺑشود يا راديوﻫا خوانده ﺑشود .ﻣﻘاﻻتﻰ كه ﻣخاﻟف ﻣﺴير ﻣلت ﺑود ،ﻣخاﻟف ﻣصاﻟح ﺟاﻣﻌه ﺑود ،اينها رايج ﺑود-
و ﻣجﻼتﻰ كه ﺑايد ترﺑيت كند نﺴل ﺟوان را ،ﻣبدّل شده ﺑود ﺑه آن ترﺑيتﻰ كه ﻫمه ﻣﻼﺣﻈه كرديد كه ﻣجﻼت ﻣا چه
وضﻊ افتﻀاحآﻣيزى داشت .ﻫمه ﺑراى اين ﺑود كه ﺟوانها را از ﻣﺴيرى كه دارند و ﻣﺴير انﺴانﻰ كه ﺑايد اينها ﺑروند
ﻣنﺤرف كنند ﺑه يك ﻣﺴير ديﮕرى ،و استفاده كنند .استفاده ﻫمﭽو ﺑكنند كه تمام ﻣصاﻟح يك كشور را از ﺑين ﺑبرند،
ﻫمه چيز را ﺑه تباﻫﻰ ﺑكشند ،ﻫمه ﻣخازن ﻣا را ﺑه اﺟنبﻰ ﺑدﻫند؛ و كﺴﻰ نباشد كه »چرا« ﺑﮕويد؛ ﺑراى اينكه توﺟه
ﻣردم را از آن چيزى كه ﻣرﺑوط ﺑه زندگيشان است ﻣنﺤرف كردند.

ﺟدا كردن روﺣانيت از ﻣلت
ﻣﻘصد اين ﺑود ،كه اسﻼم را ﺑبرند .و راه اينكه اسﻼم را از ﺑين ﺑبرند اين ﺑود كه روﺣانيت را از ﺑين ﺑبرند .اينها ﻣﻰدانﺴتند كه تا روﺣانيون ﻫﺴتند،
اينها ﺣفﻆ ﻣﻰكنند اسﻼم را .نﻘشه ﺑردن اسﻼم؛ و راﻫش ﺑردن روﺣانيت و ﺟدا كردن ﻣلت از روﺣانيون .وﻟهذا ﺑا تبليغات داﻣنهدارى ﻣشغول شدند-
و ﺣاﻻ ﻫﻢ ﻣشغولاند -كه روﺣانيون را از ﻣلت ﺟدا كنند .وقتﻰ ﻣلت از روﺣانيين ﺟدا ﺑشود و اينها ﭘشتوانه نداشته ﺑاشند ﺑراى تبليغات خودشان،
آنها ﺑه ﻣﻘاصد خودشان ﻣﻰرسند .خود ﻣلت ﺑه تنهايﻰ نمﻰتواند كارى ﺑكند .تا اتّكال ﺑه اسﻼم نداشته ﺑاشد ،نمﻰتواند كارى انجام ﺑدﻫد .اتّكال ﺑه
اسﻼم وقتﻰ ﻣﻰشود كه كﺴانﻰ كه ﺑه اسﻼم دعوت ﻣﻰكنند ،تمام ﻣﻘصدشان دعوت ﺑه اسﻼم است ،آنها در كار ﺑاشند تا ﻣردم را دعوت كنند و ﺑﺴيج
كنند .ساﺑﻖ ،اينها ﺑه طورِ علمﻰ ﻫمﭽو ﻣطلبﻰ را ادراك كرده ﺑودند كه اسﻼم وضﻌش ﺟورى است كه اگر قوّه ﭘيدا ﺑكند نمﻰگذارد ﻣا ﺑه ﻣنافﻌمان
ﺑرسيﻢ؛ و روﺣانيون ﻫﻢ آنها ﻫﺴتند كه اسﻼم را ﺣفﻈش ﻣﻰكنند ،نﮕه ﻣﻰدارند  ...اين نهﻀت ﻣطلﺐ را عينﻰ كرد؛ يﻌنﻰ ديدند اين را كه يك ﻣلتﻰ ﺑا
راﻫنمايﻰ علماى ﺑﻼد ،و ايمانﻰ كه در خودشان ﺑود يك ﻫمﭽو اﻣپراتورىِ غلط شيطانﻰ ﺑزرگ را از ﺑين ﺑردند ،در صورتﻰ كه ﻫمه قدرتها دنبال او
ﺑودند.
ﺟدايﻰ ﺑين ﺣوزه و دانشﮕاه
از اول اينطورى ﻣﻰخواستند درست ﺑكنند دانشﮕاه را ،و اطفال ﻣا را از اول ﻣﻰخواستند ﺑه يك فرﻣﻰ اينها را ﺑار ﺑياورند كه دشمن ﺑشوند ﺑا اسﻼم ،و ﺑا ﻫر چه كه ﻣرﺑوط
ﺑه اسﻼم است .اسﻢ آخوند را توى دانشﮕاه نمﻰشد ﺑبرى .اسﻢ دانشﮕاﻫﻰ ﻫﻢ در ﻣﺤيط فيﻀيه نمﻰشد ﺑبرى .ﻫر يك از اينها اگر ﻣﻰرفتند آنجا ،خودشان را غريﺐ
ﻣﻰديدند .خودشان را ﻫيچ ﻣﻰديدند .ﻣﻰديدند كه ﺑه ﻣﺤيط ﺑدى وارد شدهاند .اين ﺑراى اين ﺑود كه ،اين طورى درست كردند تا اينكه اين دو ﺟبههاى كه ﻣﻰتوانند كشور
را ﺣفﻆ كنند و ﻣﻰتوانند نجات ﺑدﻫند از گرفتاريها ،اينها دشمن ﻫﻢ ﺑشوند .اين سركوﺑﻰ او را ﺑكند ،او سركوﺑﻰ او را ﺑكند ،آنها نتيجهاش را ﺑﮕيرند و نتيجه را گرفتند،
ديديﻢ كه گرفتند .آن قدر ﭘافشارى در دشمن كردن اين دو قشر ،ﺑراى چه ﺑود؟ آن قدر تبليغات سوء از ﻫمه اطراف نﺴبت ﺑه اين طبﻘه ﻣﻈلوم علما و از آن طرف در آنجا،
آن ﻫمه تبليغات ﺑراى دانشﮕاﻫﻰ و دانشﮕاه و اينها چه ﺑود؟ ﺑراى چه اين طور ﺑود؟ آن ﺑراى اين ﺑود كه ،ﻣﻰترسيدند كه اگر اينها ﺑه ﻫﻢ نزديك ﺑشوند و تفاﻫﻢ كنند و
ﺑفهمند كه اسﻼم چه چيز است ،اگر ﺑروند اين آقايان اساتيد دانشﮕاه در ﺣوزهﻫاى علمﻰ و ﭘيش اساتيد ﺑبينند كه اسﻼم چيﺴت وﺣشت نمﻰكنند آن وقت .آن وقت
ﻣﻰفهمند كه ﻣا چﻘدر ﻣصيبت كشيديﻢ در اين دورانها و خصوصاً اين ﭘنجاه سال .ﺑراى اينكه ﻣا ﺑا ﺑرادرﻫاى خودﻣان دشمن ﺑوديﻢ .ﻫر كدام ديﮕرى را تﻀﻌيف ﻣﻰكرديﻢ.
شما توﺟه داشته ﺑاشيد ﺑه اين ﻣﻌنا كه ﺑايد اين ﭘيوند ﺑين دانشﮕاه و فيﻀيه ﺑرقرار ﺑاشد .ﺑين ﺣوزهﻫاى علميه قديمﻰ و ﺣوزهﻫاى علمﻰ ﺟديد ﺑايد ﭘيوند ﺑاشد تا ﺑتوانيد
شما كشور خودتان را ﺣفﻆ كنيد .كشور شما اگر چنانﭽه ،شما دو قشر ،قشر دانشﮕاﻫﻰ ،ﺟوانهاى دانشﮕاه ،اساتيد دانشﮕاه ،ﻣﻌلمهاى دﺑيرستان و دﺑﺴتان و اﻣﺜال ذﻟك،
كوشش كنند ﺑه اينكه ﺑﭽهﻫا را ﺑا ﺣوزهﻫاى علمﻰ آشنا كنند ،علماى آنجا ﻫﻢ كوشش كنند كه اﻫل علﻢ آنجا و ﺟوانهاى تﺤصيلكرده و ﻣﺤصل آنجا را ﺑا دانشﮕاه نزديك
كنند ،ﻫماﻫنﮓ كنند ،اگر اين دو قشر ﻫماﻫنﮓ ﺑشود و اگر صاﻟح ﺑشود اين دو قشر دانشمند ،كشور ﻣا ﻫيچ نﻘصﻰ ديﮕر نمﻰتواند ﭘيدا ﺑكند .ﻫمه ﻣصيبتها ﺑراى اين است.
يك فردى كه رفت در دانشﮕاه و ﺑه آن طور فﺴاد ﺑيرون آﻣد ،كه اﻣﺜال اشخاصﻰ كه شما ﻣﻰدانيد ،اﻟبته يك كشور را ﺑه ﺑاد فنا خواﻫد داد و اگر صاﻟح ﺑاشد ﻫﻢ ،صﻼح در
يك كشورى ايجاد خواﻫد شد .اذا فﺴد اﻟﻌاﻟﻢ فﺴد اﻟﻌاﻟﻢ عاﻟﻢ را عاﻟﻢ فﺴاد ﻣﻰكند ،توده ﻣردم فاسد نمﻰكند.

فصل سوم :عواﻣل ﭘيروزى انﻘﻼب اسﻼﻣﻰ
ﻣشيت اﻟهﻰ
ﻣا ﺑه قدرت طبيﻌﻰ ﺑر اين ﻣشاكل و ﺑر اين ﻣصيبتهايﻰ كه وارد شده است فاﺋﻖ نياﻣدهايﻢ؛ ﺑراى اينكه قدرت ﻣا ﺑه ﺣَﺴَﺐ طبيﻌتْ يك قدرت ﺑﺴيار ناچيزى ﺑود در ﻣﻘاﺑل قدرتهاى
ﺑﺴيار ﺑزرگ ﻣﺜل قدرت اﻣريكا و قدرت شاه ساﺑﻖ ،ﺑا آن اﺑزارى كه اينها در دست داشتند .ﻣا ﺑه اينها كه غلبه كرديﻢ ،ﻣلت ﻣا كه در اين نهﻀت ﭘيروز شد ،اين فﻘط ﺑراى اتكال ﺑه
خدا ﺑود .در ﻣلت ﻣا يك تﺤوﻟﻰ ﺣاصل شد كه آن تﺤول ساﺑﻘه نداشت؛ آن تﺤول اينطور ﺑود كه شهادت را ﺑراى خودشان فوز عﻈيﻢ ﻣﻰدانﺴتند .ﺟوانهاى ﻣا اﻵن ﻫﻢ ﭘيش ﻣن
ﻣﻰآيند ،ﺑﻌﻀﻰ از آنها ،و ﻣﻰگويند كه شما دعا كنيد كه ﻣا شهيد ﺑشويﻢ! اين رﻣزِ ﭘيروزى ﺑود كه ﻫمان طورى كه در صدر اسﻼمْ ﻣﺴلمين ﺑا اين رﻣز ﭘيش ﺑردند ،ﻣلت ﻣا ﻫﻢ ﺑا
اين رﻣز ﭘيش ﺑرد؛ و ﺑا اين رﻣز است كه ﻣلتها ﻣﻰتوانند ﭘيش ﺑبرند.
ايمان و وﺣدت
روى ﻣوازين ﻣادى ،روى ﻣوازين عادى ﺑايد ﺑا يك يورش ،ﻣا از ﺑين
رفته ﺑاشيﻢ .ﺑايد ﻫمه ﻣا يك ﻟﻘمه آنها ﺑاشيﻢ! ﻟكن قدرت ايمان،
ﭘشتيبانﻰ خداى تبارك و تﻌاﻟﻰ ،اتكال ﺑه وﻟﻰ عصر -سﻼماﻟلﱠه عليه-
شما را ﭘيروز كرد .ﺑرادران ﻣن! از ياد نبريد اين رﻣز ﭘيروزى را .اين
وﺣدت كلمهاى كه در تمام اقشار ايران ﭘيدا شد ﻣﻌجزه ﺑود .كﺴﻰ
نمﻰتواند اين را ايجاد كند؛ اين ﻣﻌجزه ﺑود .اين اﻣر اﻟهﻰ ﺑود .اين
وﺣﻰ اﻟهﻰ ﺑود نه كار ﺑشر .رﻣز ﭘيروزى شما اول ايمان ثاﺑت؛ و ﺑﻌد
وﺣدت كلمه .اين دو ﻣطلﺐ را ﺣفﻆ كنيد.
تﺤول ﻣلت
ﻫمين ﺟور تﺤوﻟﻰ كه ﻣلت ﻣا در ظرف ﻣدت كمﻰ ﭘيدا كرد؛ يك نﺤو تﺤول ﻣﻌجزهآسا كه يك روز از ﭘاسبان ﺣﺴاب ﻣﻰﺑُرد ،ﺑازارﻫاى ﺑزرگ ﻣا از ﭘاسبان ﺣﺴاب ﻣﻰﺑردند ،يك
روز ﻫﻢ از شخﺺ اول ﻣملكت ﺣﺴاب نبردند! يك روز ﺟرأت نمﻰكردند كه توى خانهشان اسﻢ شاه را ﺑه ناگوارى ﺑبرند ،يك روز ﻫﻢ در خياﺑانها ريختند و گفتند ﻣرگ ﺑر اين
]شاه[! ﻫمﭽو ﻣتﺤول شد .كﻰ اين كار را كرد؟ اسﻼم ،قوت ايمان .و اﻟّا انﺴان كه نمﻰتواند اين كار را ﺑكند .كار ﻣن و تو و اينها نيﺴت كه! كار اسﻼم است.

تﺤول نفوس
إِنﱠ اﻟلﱠهَ ﻻ يُغَيﱢرُ ﻣا ﺑِﻘَوْمٍ ﺣَتﱠﻰ يُغَيﱢرُوا ﻣا ﺑِأَنْفُﺴِهِﻢْ يك واقﻌيتﻰ است ،و دستورى .واقﻌيت ﺑه اين ﻣﻌنا كه تغييراتﻰ كه در يك ﻣلتﻰ ،يك قوﻣﻰ،
ﺣاصل ﺑشود ،اين ﻣنشأ يك تغييرات تكوينﻰ ،تغييرات ﺟهانﻰ ،تغييرات ﻣوسِمﻰ ﻣﻰشود .و دستور است ﺑه اينكه تغييراتﻰ كه شما ﻣﻰدﻫيد
تغييراتﻰ ﺑاشد كه آن تغييرات دنباﻟش يك تغييراتﻰ ﺑه نفﻊ شما ﺑاشد .شما ﻣﻼﺣﻈه كرديد كه اين ﭘيشرفتﻰ كه ﻣلت ايران كرد ﻣرﻫون آن تغييرى
ﺑود ،تﺤوﻟﻰ ﺑود كه در نفوس ﭘيدا شد .ﻣا يك قوﻣﻰ ﺑوديﻢ ،ﻣلت ﻣا يك قوﻣﻰ ﺑودند كه ﺑه واسطه تبليغات سوﺋﻰ كه در طول تاريخ شده ﺑود و
ﺑه واسطه سلطه ﻫمه ﺟانبه اﺟانﺐ و دست نشاندگان اﺟانﺐ ﺑه يك صورتﻰ درآﻣده ﺑود كه اين صورتْ ﭘذيرش اين رژيﻢ ساﺑﻖ را ﻣﻰكرد.
يﻌنﻰ يك تغيير ﺣاﻻتﻰ ﺑه واسطه آن تبليغات و ﺑه واسطه آن ترﺑيتهاى فاسدى كه شده ﺑود ،در ﻣلت ﻣا ﺣاصل شده ﺑود كه ﺑه واسطه اين تغيير
و تﺤول ﭘذيرش ظلﻢ و رژيﻢ ستمﮕر و طاغوت و ﺑﺴتﮕان ﺑه طاغوت و ارﺑاﺑهاى طاغوت را فراﻫﻢ ﻣﻰكرد .تغييرى ﺑود كه از فطرت ساﻟﻢ
انﺴانﻰ ﻣتﺤول شده ﺑود ﺑه يك انﺴان غير ساﻟﻢ ،ﻣريﺾ؛ افراد ،ﻣريﺾ شده ﺑودند .قلمها قلمهايﻰ ﺑود كه ﺑر ضد ﻣصاﻟح ﻣلت و ﺑر وِفْﻖ ﻣصاﻟح
طاغوت ﺑه كار ﻣﻰرفت .نطﻘها و قلمها و قدﻣها و گفتار و كردار -ﻫمه طورى ﺑود كه از آن فطرت تغيير كرده ﺑود .وقتﻰ از آن فطرت تغيير
كرد ،آن وقت يك تغييرات كَوْنﻰ ﻫﻢ ﺣاصل شد .و آن سلطه اﺟانﺐ ﺑود .و ﺑﺤمداﻟلﱠه در اين نهﻀت تغيير و تﺤول از آن طرف شد؛ يﻌنﻰ يك
ﻣلت تﺤت فشار كه در طول تاريخ ﺑا اين فشار خو گرفته ﺑود و ﭘذيرفته ﺑود اين ظلﻢ را و ﭘذيرفته ﺑود اين چپاوﻟﮕرى را ،در يك ﻣدت كوتاﻫﻰ
ﻣتﺤول شد ﺑه يك ﻣلتﻰ كه ﭘذيرش ﻫيﭽيك از اين ظلمها را ديﮕر نداشت؛ يﻌنﻰ ﻫمﭽو طغيانﻰ كرد اين ﻣلت ﺑرخﻼف دستﮕاه ظلﻢ كه از آن
ﺑﭽهﻫاى كوچكش تا آن خواﻫرﻫاى ﻣﺤترﻣه و ﺑرادرﻫا ،ﺟوان و ﭘير ،داراى ﻫر شغل كه ﺑودند ،از ﻫمه چيز دست ﺑرداشتند و ريختند در
خياﺑانها و در كوچهﻫا و فرياد زدند ﻣا نمﻰخواﻫيﻢ اين رژيﻢ را و فرياد »اﻟلﱠهاكبر« و اينكه اين رژيﻢ را نمﻰخواﻫيﻢ .ﭘس ،قوم ﻣا يك تﺤوﻟﻰ ﭘيدا
كرد ،تغيير ﭘيدا كرد؛ تا اين تغيير ﺣاصل نشده ﺑود ،تغيير نفﺴانﻰ ﺣاصل نشده ﺑود ،اين قوم ﻣورد تغيير واقﻌﻰ -كه رفتن يك رژيﻢ طاغوتﻰ و
آﻣدن يك رژيﻢ كه انشاءاﻟلﱠه اسﻼﻣﻰ ﺑاشد ،اين ﻣﻌنا ﺣاصل نمﻰشود .ﭘس ،خداى تبارك و تﻌاﻟﻰ تغيير نمﻰدﻫد ،ﻣﮕر اينكه ﻣا خودﻣان تغيير
ﺑدﻫيﻢ خودﻣان را .اگر خودﻣان را تغيير داديﻢ در ﺟانﺐ ﭘذيرش ظلﻢ ،يك ظاﻟﻢ ﺑه ﻣا ﻣﺴلط ﻣﻰشود؛ اين طبيﻌﻰ است .چنانﭽه خودﻣان را تغيير
داديﻢ ﺑراى دفاع از كشور خودﻣان ،دفاع ]در ﻣﻘاﺑل[ چپاوﻟﮕرى ،دفاع ]در ﻣﻘاﺑل[ ظلﻢ و ستمﮕرى ،خداوند اسباﺑش را فراﻫﻢ ﻣﻰكند ،چنانﭽه
ديديد؛ يﻌنﻰ ﻫﻢ آن طرفش را ﻣا ديديﻢ؛ ﻫﻢ اين طرفش را .آن طرفش را ديديﻢ كه ساﻟهاى طوﻻنﻰ ﻫمه قشرﻫاى ﻣلت در زﺣمت ﺑودند و
تﺤت فشار ظلﻢ ﺑودند .و آن اين ﺑود كه از آن فطرت اصلﻰ -كه فطرت اﻟلﱠه ﺑود -ﺑيرون آﻣده ﺑودند ،و يك فطرت ]و[ خوى ديﮕرى ﺑه
خودشان راه داده ﺑودند و يك ترﺑيت ديﮕرى ﭘيدا كرده ﺑود .نفوسشان آﻣاده شده ﺑود ﺑراى ﭘذيرش ﻫرچه توسرى خوردن .ﻫركس ﻫر ﺟا ﺑيايد
تو سَرِﻣان ﺑزند ،ﻫيچ نزنيﻢ و ﺑﻰتفاوت ﺑاشيﻢ! ﻣﺴتشار از اﻣريكا ﻣﻰآيد ﺑپذيريﻢ.

ﻫرچه ﻣﻰشود ﻣا ﭘذيرش كنيﻢ ،ﺣاﻟت ﭘذيرش داشته ﺑاشيﻢ .ﻫر كه دستش را ﺑلند كند سرﻣان را
زيرش ﺑﮕيريﻢ يا صورتمان را ﺑﮕيريﻢ ﺑزند .اين يك ﺣاﻟتﻰ ﺑود كه ﺑه واسطه تﺤت فشار ﺑودن
طوﻻنﻰ ﺑه ﻣدت طوﻻنﻰ ،و تبليغاتﻰ كه از اين طرف و آن طرف شده است ،كه ﻫمه چيز شما ﺑايد
كنار ﺑرود و ﻫمه چيز اﻣريكا ﺑايد روى كار ﺑيايد ،اين اسباب اين شده ﺑود كه خداوند تغيير داده
ﺑود .ﻣوافﻖ تغييرى كه شما در فطرتتان داده ﺑوديد ،آن ﻫﻢ تغيير داده ﺑود .وقتﻰ كه ﻣلت ﻣا ﺑيدار
شد ،و ﺑه ﺑركت اسﻼم ﺑيدار شد ،و خودش را تغيير داد ،ﻣتﺤول شد؛ يﻌنﻰ آن كﺴﻰ كه از يك
ﭘاسبان ﻣﻰترسيد ﻣﻘاﺑل اﻣريكا ايﺴتاد ،آن كﺴﻰ كه يك ﭘاسبان وقتﻰ ﻣﻰآﻣد توى ﺑازارش ﻣﻰگفت
ﺑبنديد ﻣﻰﺑﺴتند ،ﺑيرق ﺑزنيد ﻣﻰزدند ،ﻫيچ ﺑراى خودشان قاﺋل نبودند كه يك چون و چرايﻰ
ﺑكنند ،ريختند توى خياﺑانها و گفتند كه »ﻣرگ ﺑر اين شاه«! اين تﺤول روﺣﻰ ﺑود .اين تﺤولِ »ﻣا
ﺑِأنْفُﺴِكُﻢْ« .إِنﱠ اﻟلﱠهَ ﻻ يُغَيﱢرُ ﻣا ﺑِﻘَوْمٍ ﺣَتﱠﻰ يُغَيﱢرُوا ﻣا ﺑِأَنْفُﺴِهِﻢْ تغيير داديد »ﻣا ﺑِأَنْفُس« خودتان را؛ يﻌنﻰ
آن ﺣال ﭘذيرش ظلﻢ ،ﻣتبدّل شد ﺑه ﺣال عدم ﭘذيرش .يك ﺣالِ اينكه ديﮕر زير ﺑار اين ظلﻢ
نمﻰخواﻫيﻢ ﺑرويﻢ .اين طور كه شد ،تأييد كرد خداى تبارك و تﻌاﻟﻰ .و شما ظاﻟﻢ را ﺑيرون
كرديد .اين ﺣال را ﺣفﻆ كنيد .اﻵن ﻣتوﺟه ﺑاشيد كه اين ﺣال ﺣفﻆ ﺑشود؛ يﻌنﻰ اين تغييرى كه ﺑه
سبﺐ توفيﻖ اﻟهﻰ ﺣاصل شد و نفوس شما تغيير كرد ﺑه يك نفوسﻰ كه شهادت را ﺑراى خودتان
فَوْز ﻣﻰدانيد ،و ذﻟّت و تبﻌيت را ﺑراى خودتان ننﮓ ﻣﻰدانيد ،اين ﺣال ﺣفﻆ ﺑشود .ﻣاداﻣﻰ كه اين
ﺣال ﺣفﻆ شد ،خداوند ﻫمين را ﺣفﻈش ﻣﻰكند .اگر خداى نخواسته »ﻣا ﺑأنفسِ« ﻣا دوﺑاره
ﺑرگردد ﺑه ﺣال اول ،ﺑاز دوﺑاره ﺣال اول ﻣﻰشويﻢ .اين يك سنت اﻟهﻰ است كه كارﻫايﻰ كه
ﻣﻰشود روى اسباب و ﻣﺴببات ،خداى تبارك و تﻌاﻟﻰ كار ﻣﻰكند ،اسباب و ﻣﺴببات ،است .وقتﻰ
كه شما خودتان ﻣهيّا شديد ﺑراى اينكه زير ﺑار ظلﻢ ﺑرويد ،ظاﻟﻢ ﭘيدا ﻣﻰشود ،اين سبﺐ ﻣﻰشود
كه ظاﻟﻢ ﭘيدا ﺑشود .ﻫرچه ﺑيشتر ﻣا خﻀوع ﺑكنيﻢ ﺑراى ظاﻟﻢ ،ظاﻟﻢ ﺑيشتر فشار ﻣﻰآورد .وقتﻰ كه
ﻣهيا ﺑشويﻢ ﺑراى ﺟلوگيرى از ظاﻟﻢ ،ظاﻟﻢ عﻘﺐ ﻣﻰنشيند .ﻫرچه زيادتر فشار ﺑياوريد ،او عﻘبتر
ﻣﻰنشيند .يك قدم شما كه عﻘﺐ ﺑنشينيد ،او ﺟلو ﻣﻰآيد .يك قدم شما ﺟلو ﺑرويد ،او عﻘﺐ
ﻣﻰرود .اين سنت اﻟهﻰ است ،و ﻣطلبﻰ ﺑود كه ﺑا تجرﺑه ،خودِ شما ثاﺑت كرديد كه شما وقتﻰ
قدﻣها را ﺑرداشتيد طرف اينكه طاغوت نبايد ﺑاشد ،رفت از ﺑين و تمام شد؛ ﺑﺴاطشان را ﺑرچيدند
و رفتند.

ساده زيﺴتﻰ و نفﻰ اشرافيت
اگر ﺑخواﻫيد ﺑﻰخوف و ﻫراس در ﻣﻘاﺑل ﺑاطل ﺑايﺴتيد و از ﺣﻖ دفاع كنيد و اﺑرقدرتان و سﻼﺣهاى ﭘيشرفته آنان و شياطين و توطﺌهﻫاى آنان در روح شما اثر
نﮕذارد و شما را از ﻣيدان ﺑه در نكند ،خود را ﺑه ساده زيﺴتن عادت دﻫيد و از تﻌلﻖ قلﺐ ﺑه ﻣال و ﻣنال و ﺟاه و ﻣﻘام ﺑپرﻫيزيد .ﻣردان ﺑزرگ كه خدﻣتهاى ﺑزرگ
ﺑراى ﻣلتهاى خود كردهاند اكﺜر ساده زيﺴت و ﺑﻰعﻼقه ﺑه زخارف دنيا ﺑودهاند .آنها كه اسير ﻫواﻫاى ﭘﺴت نفﺴانﻰ و ﺣيوانﻰ ﺑوده و ﻫﺴتند ﺑراى ﺣفﻆ يا رسيدن ﺑه
آن تن ﺑه ﻫر ذﻟت و خوارى ﻣﻰدﻫند؛ و در ﻣﻘاﺑل زور و قدرتهاى شيطانﻰ خاضﻊ ،و نﺴبت ﺑه تودهﻫاى ضﻌيف ستمكار و زورگو ﻫﺴتند .وﻟﻰ وارستﮕان ﺑه خﻼف
آنانند .چرا كه ﺑا زندگانﻰ اشرافﻰ و ﻣصرفﻰ نمﻰتوان ازرشهاى انﺴانﻰ -اسﻼﻣﻰ را ﺣفﻆ كرد .ﺟوانان ايران و زنان و ﻣردان كه در زﻣان طاغوت ﺑا ترﺑيت طاغوتﻰ ﺑار
آﻣده ﺑودند ﻫرگز نتوانﺴتند ﺑا قدرت طاغوتﻰ ﻣﻘاﺑله كنند .وﻟﻰ آنﮕاه كه ﺑه دست تواناى ﺣﻖ -ﺟل و عﻼ -ﺑه انﺴان انﻘﻼﺑﻰِ دور از عﻼيﻖ شيطانﻰ ﻣتﺤول شدند آن
قدرت عﻈيﻢ را سركوب كردند .دستهاى ﺟنايتكارى كه ﺟوانان عزيز را در رژيﻢ ساﺑﻖ ﺑه ﻣراكز فﺴاد كشاند و از انﺴانهاى آزاد ،عروسكهاى ﻣصرفﻰ تراشيد انﮕيزه و
نﻘشهشان اين ﺑود كه ﻫر خيانتﻰ كه در كشور واقﻊ ﻣﻰشود و ﻫر چه ﺑه سر ﻣلت و ذخاير ارزنده آن ﻣﻰآيد و ﻫر چه زنجيرﻫاى استﻌمار ﺑه دست و ﭘاى ﻣردم
ﻣﺤكمتر ﻣﻰشود ،در ﻣﻘاﺑل ﺑﻰتفاوت ﺑاشند يا ﺑه ﺣمايت ﻫمان رويّه ﺑرخيزند .اﻣروز ﻫﻢ قشر فﻌال در ﺟبههﻫا و ﭘشت ﺟبههﻫا ﻫمان طبﻘات ﻣﺤروم ساده زيﺴت
ﻫﺴتند .و در ﺑين آنان از آن واﺑﺴتﮕان و دﻟبﺴتﮕان ﺑه عﻼيﻖ دنيا اثرى نمﻰﺑينيد
وﺣدت روﺣانﻰ و دانشﮕاﻫﻰ
از اينكه اﺣﺴاس ﻣﻰكنﻢ طبﻘات ﺟوانان غيور دانشجوى قديﻢ و ﺟديد داخل كشور و خارج و
روشن ضميران ساير طبﻘات ﻣلت شريف ﻣﺴلمان -ايّدﻫﻢاﻟلﱠه تﻌاﻟﻰ -از خواب گران چند صد
ساﻟه كه ﺑه نغمهﻫاى خوابآور عمال خبيث استﻌمار ﺑر ﻣلتها غلبه كرده ﺑود ،ﺑيدار شدهاند و در
فكر چاره ﻫﺴتند ،و از ﭘيوستﮕﻰ دانشجويان ﻣدارس قديﻢ و دانشﮕاﻫها و ﻫمكارى آنها و ساير
طبﻘات ﺑيدار در اين نهﻀت ﻣﻘدس اسﻼﻣﻰ كه ﺑه خواست خداوند ﻣتﻌال ﻣنتهﻰ ﺑه قطﻊ ايادى
اﺟانﺐ و استﻌمارگران و ﻫدم ﺑنيان استﻌمارخواﻫان و غرﺑزدگان خواﻫد شد ،اﺣﺴاس ﻣﺴرت و
سرﺑلندى ﻣﻰكنﻢ .اين ﭘيوستﮕﻰ ،قدم اول است كه ﺑه رغﻢ اﺟانﺐ و نوكرﻫاى چشﻢ و زﺑان ﺑﺴته
آنها ،در راه آزادى ﻣلتهاى زير دست ﺑرداشته شده ،و اساس و زير ﺑناى شكﺴت نهايﻰ چپاوﻟﮕران
و عمال خبيث كﺴانﻰ است كه ﺑا تبليغات ﻣﺴموعه ،ساﻟيان دراز شما ﺑرادران و فرزندان ﻣلت را
ﻣانند دشمنان ﺑه ﺟان ﻫﻢ افكنده و ﻫر كدام از ديﮕرى ﺑيزارى ﻣﻰﺟﺴتند و در اين ﻣيان دشمنان
ستمﮕر ﻣلتهاى ضﻌيف ،ﺑر ﻣركﺐ آﻣال ﺑه تاخت و تاز و ﺑندكشيدن ﻣلل اسﻼﻣﻰ و ﻣكيدن خون
آنها ﺑا كمال اﻣنيت و آراﻣش خاطر اشتغال داشتند.

وﺣدت كلمه و وﺣدت ﻣﻘصد
ﻣا تجرﺑه كرديﻢ در اين دو سه سال كه آن وقت كه توﺟه ﺑه خداى تبارك و تﻌاﻟﻰ ﻣجتمﻌاً نداشتهايﻢ ،و ﻟو يكﻰيكﻰ ﻫﻢ داشتيﻢ ،نتوانﺴتيﻢ كارى انجام ﺑدﻫيﻢ؛ زير ﺑار ظلمها
و ستمها و فشارﻫا ﺑوديﻢ و چپاوﻟﮕران عاﻟﻢ ﺑه ﻣا از ﻫر طرف ﺣمله كرده ﺑودند ،و ﻣا در قبﻀه آنها و كﺴانﻰ كه واﺑﺴته ﺑه آنها ﺑودند گذرانديﻢ روزگار ﺑزرگﻰ را و ﺑا
فاﺟﻌهاى را .وديديﻢ كه اين قياﻣﻰ كه ﻣلت ايران كرد و نهﻀتﻰ كه ﻣلت ايران كرد و كﻢكﻢ از تفرقه ﺑه وﺣدت رو آورد و ﻣﻘصد واﺣد و اﺑدان ﻣجتمﻊ و ارواح ﻣجتمﻊ در
خياﺑانها ،در ﻫمه ﺑﻼد كشور -از روستاﻫا گرفته تا ﻣركز -اﺑدان ﻣجتمﻊ و ارواح ﻣجتمﻊ ،اﺑدان در خياﺑانﻫا ريختند ،و خواست آنها اسﻼم و خدا ﺑود ،و دست رد ﺑه سينه
ظلﻢ و ظاﻟﻢ و ستمكار زدند ،ﻫمه اشخاصﻰ كه ﻣﻰخواستند اين كشور را چپاول كنند ،و چپاول كردند در ساﻟهاى طوﻻنﻰ و داشتند اداﻣه ﻣﻰدادند ﺑه اين چپاوﻟﮕرى .خداى
تبارك و تﻌاﻟﻰ عنايت فرﻣود و ﻣا و شما و ﻫمه ﻣلت ،ﻫﻢ در اﺑدان ﻣجتمﻊ شديﻢ و ﻫﻢ در ارواح ،اﺟتماعاً از زن و ﻣرد و ﺑزرگ و كوچك ﺑه خياﺑانها ريختند ﻣلت ﻣا ،ﻣﻘصد
ﻫﻢ يكﻰ ﺑود و فرياد ﻫمه »اﻟلﱠه اكبر« ﺑود ،و فرياد ﻫمه اين ﺑود كه ﻣرگ ﺑر اشخاصﻰ كه ستمﮕرند و اشخاصﻰ كه چپاوﻟﮕرند ،ﻣا اسﻼم را ﻣﻰخواﻫيﻢ ،ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ را
ﻣﻰخواﻫيﻢ كه ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ در آن ﻫﻢ آزادى ﻫﺴت و ﻫﻢ استﻘﻼل .ﻣا ﺑايد اين اﺟتماعﻰ را كه در ايران ﺣاصل شد و اين تﺤول ﺑزرگﻰ كه ﺣاصل شد اين را سرﻣشﻖ
خودﻣان قرار ﺑدﻫيﻢ و از ياد نبريﻢ .توﺟه داشته ﺑاشيﻢ كه آنﭽه ﻣا را ﭘيروز كرد ،آنكه ﻣا را ﺑا دست تهﻰ ﭘيروز كرد ،اين اﺟتماع اﺑدان و اﺟتماع ارواح و وﺣدت كلمه و
وﺣدت ﻣﻘصد ﺑود .و ﻫمين ﻣردم در ﺑيﺴت سال ﭘيش از اين ﻫمينها ﺑودند ،ﻣورد تﻌدى اﺟانﺐ ﺑودند و ﻣورد تﻌدى آنهايﻰ كه نوكرﻫاى اﺟانﺐ ﺑودند و كارى نمﻰتوانﺴتند
ﺑكنند .ﻫمينها ﺑودند كه ﺑه عنايت خداى تبارك و تﻌاﻟﻰ ﻣتﺤول شدند ﺑه يك ﻣوﺟود آسيﺐناﭘذير ﺑا وﺣدت ﻫمه ﺟانبه در روح و در ﺟﺴﻢ .ﻫمينها ﺑودند كه از آن ﺣاﻟت ﺑه
ﺣاﻟت ديﮕر ﻣتﺤول شدند و ﭘيروزى را ﺑا اين ﺣال ﺑه دست آوردند .آن ﻫﻢ ﭘيروزىاى كه ﻣﻌجزهآسا ﺑود .ﭘيروزىاى كه اﺣتماﻟش داده نمﻰشد كه ﺑتوانند در اين ﻣدت كﻢ ﺑا
اين زﺣمتﻫاييكه در ﻣﻘاﺑل آن چيزى كه ﺑه دست آوردهاند ﺑاز شما ناچيز ﺑه ﺟا آورديد .آن چيزى كه در دنيا اسمش ﺑايد ﻣﻌجزه ﺑاشد .ﺑناﺑراين ﻣا ﻫمه ﺑايد توﺟه كنيﻢ ]ﺑه[
ﻫمين تاﺑلو ﺑزرگﻰ كه سرتاسر ايران ﻫﺴت و ﻣنﻌكس است در آن »اﻟلﱠهاكبر« و »آزادى و استﻘﻼل و ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ« ،ﻫمان در نﻈر ﻣا ﺑاشد و سرﻣشﻖ ﻣا ﺑاشد؛ و تا آخر
ودر نﺴلهاى آتيه ﻣنتﻘل ﺑشود ﻫمين ﻣطاﻟﺐ از شما ﺑه نﺴلهاى آتيه تا ان شاء اﻟلﱠه در ﻫيچ وقت از تاريخ نتوانند ديﮕر ﺑر ﻣا سلطه ﭘيدا ﺑكنند .اين ﻣطلﺐ در شما ﻣهﻢ است؛ و
در كﺴانﻰ كه دوﻟتمردان ﻫﺴتند ﺑيشتر ﻣهﻢ است ،اﻫميتش ﺑيشتر است .آنها ﺑايد توﺟه داشته ﺑاشند كه سند ﭘيروزى ﻣا ﻫمين وﺣدت كلمه و ﻫمين توﺣيد كلمه ﺑوده است.
آنها ﺑايد ﺑدانند كه رسيدن ﻫر يك از آنها ﺑه ﻫر ﻣﻘاﻣﻰ ﺑراى خاطر ﻫمين ﻣلتﻰ ]است[ كه ﺑپاخاستند و وﺣدت كلمه را ايجاد كردند و ﺑا ﻫﻢ يك كلمه گفتند ،و آن »آزادى،
استﻘﻼل ،ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ« .ﻫمه ﻫمين ﻣﻘصد را داشتند.
تﺤول روﺣﻰ ﻣلت ايران
ﻣلت ﻣا خودش راه را ﭘيدا كرده ،و دارد راه را ﻣﻰرود .اين تﺤول روﺣﻰ كه در ﻣلت ﭘيدا شده است و در شما ﺟوانها ،ﻣردﻫا ،زنها ،ﭘيدا شده
است ،اين ﻣوﺟﺐ اﻣيدوارى است .و ﻣن اﻣيدوارم كه اين راه را ﻣا ﺑا آسانﻰ ،ﻣشكﻼتمان كﻢ ﺑاشد ،ﺑا آسانﻰ اين راه را طﻰ ﺑكنيﻢ .وقتﻰ يك
ﺟاﻣﻌه ﻣتﺤول شد از آن صورتﻰ كه در زﻣان طاغوت ﺑود ﺑه يك صورت اسﻼﻣﻰ ،ﺑه يك صورت انﺴانﻰ ،اين كارﻫايﻰ كه شما انجام ﻣﻰدﻫيد
انﺴانﻰ است؛ اسﻼﻣﻰ است .و از روى رضا و رغبت عمل ﻣﻰكنيد؛ ﺑا اشتياق عمل كنيد اين يك تﺤول روﺣﻰ است ،يك تﺤﻘﻖ روﺣانﻰ
است ،كه ﺑايد ﻣا اﻣيدوار ﺑه او ﺑاشيﻢ ،و اﻣيدوار ﻫﺴتيﻢ .و اﻣيد است كه آتيه ﺑﺴيار روشنﻰ را در ايران ﺑبينيﻢ؛ و شما انشاءاﻟلﱠه ﺑهترش را ﺑبينيد.

ﻣﻘايﺴه ﻣلت ايران ﺑا ﻣﺴلمانان صدر اسﻼم
ﻣن ﺑا ﺟرأت ﻣدعﻰ ﻫﺴتﻢ كه ﻣلت ايران و توده ﻣيليونﻰ آن در عصر ﺣاضر ﺑهتر از ﻣلت ﺣجاز در عهد رسولاﻟلﱠه -صلﻰاﻟلﱠه عليه و آﻟه -و كوفه و عراق در
عهد اﻣيراﻟمﺆﻣنين و ﺣﺴين ﺑن علﻰ -صلوات اﻟلﱠه و سﻼﻣه عليهما -ﻣﻰﺑاشند .آن ﺣجاز كه در عهد رسولاﻟلﱠه -صلﻰاﻟلﱠه عليه و آﻟه -ﻣﺴلمانان نيز اطاعت از
ايشان نمﻰكردند و ﺑا ﺑهانهﻫايﻰ ﺑه ﺟبهه نمﻰرفتند ،كه خداوند تﻌاﻟﻰ در سوره »توﺑه« ﺑا آياتﻰ آنها را توﺑيخ فرﻣوده و وعده عذاب داده است .و آنﻘدر ﺑه ايشان
دروغ ﺑﺴتند كه ﺑه ﺣﺴﺐ نﻘل ،در ﻣنبر ﺑه آنان نفرين فرﻣودند .و آن اﻫل عراق و كوفه كه ﺑا اﻣيراﻟمﺆﻣنين آنﻘدر ﺑدرفتارى كردند و از اطاعتش سر ﺑاز زدند كه
شكايات آن ﺣﻀرت از آنان در كتﺐ نﻘل و تاريخ ﻣﻌروف است .و آن ﻣﺴلمانان عراق و كوفه كه ﺑا سيداﻟشهدا -عليهاﻟﺴﻼم -آن شد كه شد .و آنان كه در
شهادت دستْ آﻟوده نكردند ،يا گريختند از ﻣﻌركه و يا نشﺴتند تا آن ﺟنايت تاريخ واقﻊ شد .اﻣا اﻣروز ﻣﻰﺑينيﻢ كه ﻣلت ايران از قواى ﻣﺴلح نﻈاﻣﻰ و انتﻈاﻣﻰ و
سپاه و ﺑﺴيج تا قواى ﻣردﻣﻰ از عشاير و داوطلبان و از قواى در ﺟبههﻫا و ﻣردم ﭘشت ﺟبههﻫا ،ﺑا كمال شوق و اشتياق چه فداكاريها ﻣﻰكنند و چه ﺣماسهﻫا
ﻣﻰآفرينند .و ﻣﻰﺑينيﻢ كه ﻣردم ﻣﺤترم سراسر كشور چه كمكهاى ارزنده ﻣﻰكنند .و ﻣﻰﺑينيﻢ كه ﺑازﻣاندگان شهدا و آسيﺐ ديدگان ﺟنﮓ و ﻣتﻌلﻘان آنان ﺑا
چهرهﻫاى ﺣماسهآفرين و گفتار و كردارى ﻣشتاقانه و اطمينان ﺑخش ﺑا ﻣا و شما روﺑهرو ﻣﻰشوند .و اينها ﻫمه از عشﻖ و عﻼقه و ايمان سرشار آنان است ﺑه
خداوند ﻣتﻌال و اسﻼم و ﺣيات ﺟاويدان .در صورتﻰ كه نه در ﻣﺤﻀر ﻣبارك رسول اكرم -صلﻰاﻟلﱠه عليه و آﻟه و سلﻢ -ﻫﺴتند ،و نه در ﻣﺤﻀر اﻣام ﻣﻌصوم-
صلوات اﻟلﱠه عليه .و انﮕيزه آنان ايمان و اطمينان ﺑه غيﺐ است .و اين رﻣز ﻣوفﻘيت و ﭘيروزى در اﺑﻌاد ﻣختلف است .و اسﻼم ﺑايد افتخار كند كه چنين فرزندانﻰ
ترﺑيت نموده ،و ﻣا ﻫمه ﻣفتخريﻢ كه در چنين عصرى و در ﭘيشﮕاه چنين ﻣلتﻰ ﻣﻰﺑاشيﻢ.
اﻫميت ﺣمايت توده ﻣردم
فرق ﻣا ﺑين انﻘﻼب اسﻼﻣﻰ و انﻘﻼب غير اسﻼﻣﻰ ﻫمين است كه انﻘﻼب وقتﻰ اسﻼﻣﻰ شد،
تودهﻫاى ﻣردم ﻫمراه ﺑا آن ﻫﺴتند .و وقتﻰ تودهﻫاى ﻣردم ﺑا يك شيﺌﻰ ﻫمراه شوند ،زود ﭘيش
ﻣﻰرود ،و كﻢ فﺴاد است؛ فﺴادش كﻢ است.
ناتوانﻰ قدرتها در ﺑراﺑر اراده ﻣردم
ﻫمان طورى كه ﻣﻼﺣﻈه كرديد ،ﻣردم ﺑا ﻫﻢ ﻣجتمﻊ شدند و ﻫمه ﺑا ﻫﻢ فرياد »اﻟلﱠهاكبر« زدند ،و
اين ﻣوانﻌﻰ را كه در ﻣﻘاﺑلشان ﺑود ﻫمه را كنار زدند .و اﻵن وضﻊ ﺟورى شده است كه ﻫيچ
قدرتﻰ نمﻰتواند كارى ﺑكند .يﻌنﻰ نمﻰشود ﺑر يك ﻣلت ﻣطلبﻰ را تﺤميل كرد ،وﻟﻰ ﻣمكن است
زورگويﻰ ﺑيايد و زورى ﺑﮕويد ،و ﻣﺜلًا وﺑايﻰ وارد ﻣملكت شود .ﻟكن نمﻰتواند يك ﻣلتﻰ كه ﻫمه
ايﺴتادند و ﻣﻰخواﻫند نشود ،چنين ﻣطلبﻰ شود .ﻫيچ قدرتﻰ نمﻰتواند تﺤميل كند .نه اﻣريكا
ﻣﻰتواند تﺤميل كند ،نه شوروى ،ﻫيچ كدام تﺤميل نمﻰتوانند ﺑكنند.

ﺑايد اساس را ﻣردم و فكر ﻣردم قرار داد
انﻘﻼب ﻣا ﻣتكﻰ ﺑه ﻣﻌنويات و خداست و آنهايﻰ كه ﺑا ﻣا ﻣوافﻘند كﺴانﻰ ﻫﺴتند كه ﺑا خط
توﺣيدى ﻣوافﻘند .ﻣا ﺑايد خط ﻣﻌنويتﻰ را كه ﺑراى آن انﻘﻼب كرديﻢ فراﻣوش نكنيﻢ؛ ﻫمان خط
ﻣﻌنويتﻰ كه ﺑا تمام ﺑﻰعرضﮕﻰﻫايﻰ كه در تبليغ نموديﻢ ،ﺑاز ﻣردم دنيا ﻣتوﺟه انﻘﻼﺑمان شدند .و
اين خط ﻣﻌنويت است كه زورگويان ﺑا آن ﻣخاﻟفند .ﻣتوﺟه ﺑاشيد كه در ﻫر ﺟا زورﻣندان و دوﻟتها
ﺑا ﻣا ﻣخاﻟف ﺑاشند ،ﻣلتها ﺑا ﻣا ﻣوافﻘند .ﺑايد اساس را ﻣردم و فكر ﻣردم قرار داد و ﺑايد ﺑه فكر
ﻣردم ﺑود ،نه دوﻟتها؛ زيرا ﻣردم و تودهﻫا ﺑا ﺣﻖ ﻣوافﻘند؛ چون زير ﺑار ستﻢ ﺑودهاند و نمﻰخواﻫند
تﺤت سلطه اﻣريكا و شوروى ﺑاشند .ﻣا در ﺟهت تبليغات تﻘريباً صفر ﺑودهايﻢ .ﺑايد عﻼوه ﺑر
سفرﻫاى رسمﻰ ،سفرﻫاى غيررسمﻰ ﻫﻢ ﺑنماييﻢ تا دنيا را ﺑيدار كنيﻢ .اگر ﺑخواﻫيﻢ انﻘﻼب را
صادر كنيﻢ ،ﺑايد كارى كنيﻢ كه ﻣردم خودشان ﺣكوﻣت را ﺑه دست گيرند تا ﻣردم -ﺑه اصطﻼح-
طبﻘه سه روى كار ﺑيايند.

ﻣﻘصد اسﻼم اين است كه ﻣﺴتكبرى در زﻣين نباشد
خداوند را سپاس ﻣﻰكنﻢ كه اراده فرﻣود ﻣنت ﺑر ﻣﺴتﻀﻌفين ﺑﮕذارد عليه ﻣﺴتكبرين و زﻣين را از
ﻟَوْث ﻣﺴتكبرين ﭘاك كند و ﻣﺴتﻀﻌفين را ﺑه ﺣكوﻣت زﻣين ﺑرساند .اسﻼم ﺑراى ﻫمين ﻣﻘصد آﻣده
است و تﻌليمات اسﻼم ﺑراى ﻫمين ﻣﻌناست كه ﻣﺴتكبرى در زﻣين نباشد و نتوانند ﻣﺴتكبرين
ﻣﺴتﻀﻌفين را استﻌمار و استﺜمار كنند .ﻣا ﺑه تَبَﻊ تﻌاﻟيﻢ عاﻟيه قرآن و آنﭽه از اسﻼم و سيره رسول
اكرم و اﺋمه ﻣﺴلمين ﺑه دست آورديﻢ و از سيره انبيا -چنانﭽه در قرآن نﻘل ﻣﻰفرﻣايد -ﺑه دست
آورديﻢ ،آن است كه ﻣﺴتﻀﻌفين ﺑا ﻫﻢ ﻣجتمﻊ شوند و ﺑر ﻣﺴتكبرين ثَوْره كنند و نﮕذارند ﺣﻘوق
آنها را ﺑبرند .ﻣا ﺑا اين تﻌاﻟيﻢ ﭘيشرفت كرديﻢ و ﻣلت ﻣا شهادت را استﻘبال كرد ﺑراى اين ﻣﻘصد .و
چون شهادت ﻣورد ﻫدف او ﺑود ،ﺑا ﻣشت و خون ﺑر تمام قواى ﺟهنمﻰ ،ﺑر دﺑّاﺑات ،ﺑر ﻣﺴلﺴلها،
ﺑر اﺑرقدرتها ،كه در ﭘشت شاه ساﺑﻖ صف كشيده ﺑودند ،غلبه كرد.

فصل چهارم :سياست
ﻣفاﻫيﻢ اساسﻰ
در ﻫمه ﺣال ،شﻌار ﻣا قطﻊ ايادى اﺟانﺐ راست و چﭗ از سر كشور است؛ زيرا رشد و استﻘﻼل و آزادى ﺑا وﺟود دخاﻟت اﺟنبﻰ از ﻫر ﺟنس و ﻣﺴلك و ﻣكتﺐ،
در ﻫر اﻣرى از اﻣور كشور ،اعﻢ از سياسﻰ و فرﻫنﮕﻰ و اقتصادى و نﻈاﻣﻰ خواب و خياﻟﻰ ﺑيش نيﺴت؛ و ﻫر كس در ﻫر ﻣﻘاﻣﻰ و ﺑه ﻫر صورتﻰ اﺟازه دخاﻟت
اﺟانﺐ را در وطن عزيز ﻣا ،چه ﺑا صراﺣت و چه ﺑه وسيله طرﺣهايﻰ كه ﻻزﻣهاش اداﻣه تﺴلط اﺟنبﻰ يا ايجاد تﺴلط تازهاى ﺑاشد ﺑدﻫد ،خاﺋن ﺑه اسﻼم و كشور
است ،و اﺣتراز از او ﻻزم است؛ زيرا اگر دخاﻟت اﺟانﺐ -خصوصاً اﻣريكا ،شوروى ،انﮕليس -وﺟود داشته ﺑاشد ،ﻫر رژيمﻰ كه روى كار ﺑيايد تنها آﻟتﻰ خواﻫد
ﺑود ﺑراى عﻘﺐ نﮕه داشتن ﻣلت و اداﻣه ﺑدﺑختيها و ﻣﺤروﻣيتها از يك طرف ،و چپاوﻟﮕريها و قلدريها از طرف ديﮕر .عوض شدن ﻣهرهﻫا گرچه ﻣمكن است ﻣوقتاً
اوضاع را ﺑهتر از ﺣال ﺣاضر كند ،وﻟﻰ تأثيرى در سرنوشت ﻣا ندارد ،زيرا تمام ﺑدﺑختيها و گرفتاريهاى ﻣﺴلمين از دخاﻟت اﺟانﺐ در ﻣﻘدرات آنان است.
فرﻫنﮓ و استﻘﻼل
ﺑﻰشك ﺑاﻻترين و واﻻترين عنصرى كه در ﻣوﺟوديت ﻫر ﺟاﻣﻌه دخاﻟت اساسﻰ دارد فرﻫنﮓ آن ﺟاﻣﻌه است .اساساً
فرﻫنﮓ ﻫر ﺟاﻣﻌه ﻫويت و ﻣوﺟوديت آن ﺟاﻣﻌه را تشكيل ﻣﻰدﻫد و ﺑا انﺤراف فرﻫنﮓ ،ﻫر چند ﺟاﻣﻌه در ﺑُﻌدﻫاى
اقتصادى ،سياسﻰ ،صنﻌتﻰ و نﻈاﻣﻰ قدرتمند و قوى ﺑاشد وﻟﻰ ﭘوچ و ﭘوك و ﻣيان تهﻰ است .اگر فرﻫنﮓ ﺟاﻣﻌهاى
واﺑﺴته و ﻣرتزق از فرﻫنﮓ ﻣخاﻟف ﺑاشد ،ناچار ديﮕر اﺑﻌاد آن ﺟاﻣﻌه ﺑه ﺟانﺐ ﻣخاﻟف گرايش ﭘيدا ﻣﻰكند و ﺑاﻻخره در
آن ﻣﺴتهلك ﻣﻰشود و ﻣوﺟوديت خود را در تمام اﺑﻌاد از دست ﻣﻰدﻫد .استﻘﻼل و ﻣوﺟوديت ﻫر ﺟاﻣﻌه از استﻘﻼل
فرﻫنﮓ آن نشأت ﻣﻰگيرد ،و سادهانديشﻰ است كه گمان شود ﺑا واﺑﺴتﮕﻰ فرﻫنﮕﻰ ،استﻘﻼل در اﺑﻌاد ديﮕر يا يكﻰ از
آنها اﻣكانپذير است .ﺑﻰﺟهت و ﻣن ﺑاب اتفاق نيﺴت كه ﻫدف اصلﻰ استﻌمارگران كه در رأس تمام اﻫداف آنان است،
ﻫجوم ﺑه فرﻫنﮓ ﺟواﻣﻊ زيرسلطه است.
استﻘﻼل فكرى
ﻣا ﺑايد ساﻟهاى طوﻻنﻰ زﺣمت و ﻣشﻘت ﺑكشيﻢ تا از فطرت ثانﻰ خود ﻣتﺤول شويﻢ و خود را ﺑياﺑيﻢ و روى ﭘاى خويش ﺑايﺴتيﻢ و ﻣﺴتﻘل گرديﻢ و ديﮕر
اﺣتياﺟﻰ ﺑه شرق و غرب نداشته ﺑاشيﻢ .و ﺑايد از ﻫمان ﺑﭽهﻫا شروع كنيﻢ و تنها ﻣﻘصدﻣان تﺤول انﺴان غرﺑﻰ ﺑه انﺴانﻰ اسﻼﻣﻰ ﺑاشد .اگر اين ﻣهﻢ را انجام داديﻢ،
ﻣطمﺌن ﺑاشيد كه ﻫيچ كس و ﻫيچ قدرتﻰ نمﻰتواند ﺑه ﻣا ضرﺑه ﺑزند .اگر ﻣا از نﻈر فكرى ﻣﺴتﻘل ﺑاشيﻢ ،آنها چﮕونه ﻣﻰتوانند ﺑه ﻣا ضرﺑه ﺑزنند .تنها آنها ﻣﻰتوانند
از داخل خود ﻣا ،ﺑه ﻣا ضرﺑه ﺑزنند؛ در داخل ،فردى را درست كنند -كما اينكه ﻣﻰﺑينيد درست كردهاند -و ﺑﻌد توسط آن ﻫر چه ﻣﻰخواﻫند انجام ﻣﻰدﻫند.

خودﺑاورى و خودكفايﻰ شرط استﻘﻼل
ﻣا تا ﺑناى ﺑر اين نﮕذاريﻢ كه خودﻣان ﻫﻢ يك آدﻣﻰ ﻫﺴتيﻢ ﺑراى خودﻣان ﻣﻰتوانيﻢ كار كنيﻢ ،ﻣا ﺑه آن نان ﺟوى كه خودﻣان درست كنيﻢ تا ﺑناى ﺑر اين نﮕذاريﻢ كه
ﻫمان نان ﺟو را ﻣﻰخوريﻢ و از خارج نمﻰخواﻫيﻢ ،نمﻰتوانيﻢ درست كنيﻢ كار خودﻣان را .تا ﺑناى ﺑر اين نﮕذاريﻢ كه ﻫمان ﻣنﺴوﺟاتﻰ كه خودﻣان درست ﻣﻰكنيﻢ
كافﻰﻣان ﻫﺴت ﻣنﺴوﺟات ﻣا ترقﻰ نمﻰكند .و ﻣا ﺑاز تاﺑﻊ غير ﺑايد ﺑشويﻢ ،و دستمان ﭘيش غير دراز ﺑشود .چﻘدر ﺑراى يك ﻣملكتﻰ عيﺐ است و سرشكﺴتﮕﻰ كه
دستش را دراز كند طرف اﻣريكا كه گندم ﺑده .كشكول گدايﻰاش را ﺑاز كند ﭘيش دشمنش و از او ﺑخواﻫد كه رزقش را ﺑدﻫد .چﻘدر ﺑراى ﻣا سرشكﺴتﮕﻰ دارد .تا
اين ﻣلت ﺑناى ﺑر اين نﮕذارد كه كشاورزيش را تﻘويت كند و ﺑﺴازد ﺑه آنكه خودش ﺑه دست ﻣﻰآورد ،ﻣا نمﻰتوانيﻢ استﻘﻼل ﭘيدا كنيﻢ .تا اين ﻣلت ﺑناى ﺑر اين
نﮕذارد كه ﻣا ﺑايد ﻫمه چيزﻣان از خودﻣان ﺑاشد ،ﻣا ﺑايد قطﻊ راﺑطه اقتصادى ،راﺑطه فرﻫنﮕﻰ از خارج ﺑكنيﻢ ،فرﻫنﮓ از خود ﻣا ﺑايد ﺑاشد ،اقتصاد ﻫﻢ از خود ﻣا ﺑايد
ﺑاشد ،تا اين ﺑنا در تودهﻫا نباشد و تا اين ﻣغزى كه انﮕلﻰ است و استﻌمارى است عوض نشود و ﺑاورﻣان نيايد كه ﻣا ﻫﻢ آدم ﻫﺴتيﻢ ،نمﻰتوانيﻢ استﻘﻼل ﭘيدا كنيﻢ.
ﻣا ﺑايد كارى ﺑكنيﻢ كه خودﻣان و ﻫمه قشرﻫاى ﻣلت و ﻫمه ﺟوانان ﻣا ﺑاورشان ﺑيايد كه ﻣا ﻫﻢ آدﻣيﻢ .تبليغات ﻫمﭽو كرده است كه ﻣا را از آدم ﺑودن ﺑيرون كرده
است .ﺑاورﻣان آﻣده است كه آنها ﻫر چه ﻫﺴت ،ﻫﺴتند .اگر ﺑخواﻫيﻢ اين ﻣملكت ﻣا يك ﻣملكت ﻣﺴتﻘلﻰ ﺑاشد ،ﻣﺤتاج ﺑه غير نباشد ،ﺑايد آن كشاورزش و آن
كارگرش و آن كارﻣندش و ﻫمه قشرﻫا ﺑناى ﺑر اين ﺑﮕذارند كه ﻣا خودﻣان يك ﻣوﺟودى ﻫﺴتيﻢ .يك آدﻣﻰ ﻫﺴتيﻢ .ﻣملكتمان ﻫﻢ يك ﻣملكتﻰ است .ﻫمه چيز ﻫﻢ
دارد .يك ﻣملكت غنﻰاى است .و ﻫمﭽو كردند كه ﻣا ﺑايد در آنجايﻰ كه چاﻫهاى نفتمان ﻫﺴت گرسنﮕﻰ ﺑخوريﻢ! آنجايﻰ كه آﺑها دارد ﻫرز ﻣﻰرود ،و زﻣينهاى
سرشار ﻫﺴت كه ﻫمه چيز از آن ﻣﻰشود ايجاد ﺑشود ،زﻣينها افتاده ﺑاشد ،آﺑها ﻫﻢ ﻫرز ﺑرود .اين يك كارﻫاى استﻌمارى ﺑوده .يﻌنﻰ ﻣﻰخواستند در ﻣﺤيط نفت ﻣردم
گدا ﺑاشند تا كارگر ارزان ﺑاشد .تا ﺑتوانند استﻌمارش كنند ﻫمه ﺟا را .ﻫر ﺟا را ﺑا يك نﻘشهاى عﻘﺐ نﮕه داشتند تا استفاده كنند.

نﻌمت آزادى
خداوند يك نﻌمت ﺑزرگﻰ ﺑه شما داده است ،و اﻵن تﺤت اﻣتﺤان ﻫﺴتيد .نﻌمت آزادى ﺑاﻻترين نﻌمتﻰ است كه ﺑشر دارد ،شما فاقد ﺑوديد اين نﻌمت را،
نمﻰتوانﺴتيد يك كلمه ﺣرف ﺑزنيد .نمﻰتوانﺴتيد اينجا ﺑا ﻫﻢ ﻣجتمﻊ ﺑشويد ،اﻣكان داشت ﺑراى شما؟ قبلًا اﻣكان داشت كه ﻣاﻫا ﺑنشينيﻢ ﺑا ﻫﻢ صﺤبت كنيﻢ؟
نمﻰگذاشتند كﺴﻰ از اين در داخل ﺑشود ،اگر يك وقتﻰ قاچاقﻰ داخل ﻣﻰشديد ،وقتﻰ ﺑيرون ﻣﻰرفتيد توى سازﻣان اﻣنيت ﺑايد ﺑرويد! خدا ﺑه شما نﻌمت آزادى را
داده .شما را در اﻣتﺤان اين آزادى قرار داده كه ﺑبيند كه شما ﺑا اين آزادى چه ﻣﻰكنيد .آيا اين نﻌمت خدا را كفران ﻣﻰكنيد و ﺑا آزادى خودتان ﻣردم را رنج
ﻣﻰدﻫيد؛ يا اين نﻌمت را تشكر از آن ﻣﻰكنيد و اين آزادى را ﺣﺴن استفاده از آن ﻣﻰكنيد؟ اين چيزى است كه ﻣن خودم را ﻣوظّف ﻣﻰدانﻢ در اين زﻣان ﻫر
گروﻫﻰ كه ﻣﻰآيند ﻫمين ﻣﺴاﺋل را ﺑﮕويﻢ .ﺑراى اينكه درد اين است.

آزادى و ارزشهاى اسﻼﻣﻰ
ﺑايد ﻫمه ﺑدانيﻢ كه آزادى ﺑه شكل غرﺑﻰ آن ،كه ﻣوﺟﺐ تباﻫﻰ ﺟوانان و دختران و ﭘﺴران ﻣﻰشود ،از نﻈر اسﻼم و عﻘل ﻣﺤكوم است .و تبليغات و ﻣﻘاﻻت و
سخنرانيها و كتﺐ و ﻣجﻼت ﺑرخﻼف اسﻼم و عفت عموﻣﻰ و ﻣصاﻟح كشور ﺣرام است .و ﺑر ﻫمه ﻣا و ﻫمه ﻣﺴلمانان ﺟلوگيرى از آنها واﺟﺐ است .و از آزاديهاى
ﻣخرب ﺑايد ﺟلوگيرى شود .و از آنﭽه در نﻈر شرع ﺣرام و آنﭽه ﺑرخﻼف ﻣﺴير ﻣلت و كشور اسﻼﻣﻰ و ﻣخاﻟف ﺑا ﺣيﺜيت ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ است ﺑه طور قاطﻊ اگر
ﺟلوگيرى نشود ،ﻫمه ﻣﺴﺌول ﻣﻰﺑاشند .و ﻣردم و ﺟوانان ﺣزباﻟلهﻰ اگر ﺑرخورد ﺑه يكﻰ از اﻣور ﻣذكور نمودند ﺑه دستﮕاﻫهاى ﻣرﺑوطه رﺟوع كنند و اگر آنان
كوتاﻫﻰ نمودند ،خودشان ﻣكلف ﺑه ﺟلوگيرى ﻫﺴتند .خداوند تﻌاﻟﻰ ﻣددكار ﻫمه ﺑاشد.
آزادى عﻘيده
در ﺟاﻣﻌهاى كه ﻣا ﺑه فكر استﻘرار آن ﻫﺴتيﻢ ،ﻣاركﺴيﺴتها در ﺑيان ﻣطاﻟﺐ خود آزاد خواﻫند ﺑود؛ زيرا ﻣا اطمينان داريﻢ كه اسﻼم درﺑردارنده ﭘاسخ ﺑه نيازﻫاى ﻣردم
است .ايمان و اعتﻘاد ﻣا قادر است كه ﺑا ايدﺋوﻟوژى آنها ﻣﻘاﺑله كند .در فلﺴفه اسﻼﻣﻰ از ﻫمان اﺑتدا ﻣﺴﺌله كﺴانﻰ ﻣطرح شده است كه وﺟود خدا را انكار ﻣﻰكردهاند.
ﻣا ﻫيچگاه آزادى آنها را سلﺐ نكرده و ﺑه آنها ﻟطمه وارد نياوردهايﻢ .ﻫر كس آزاد است كه اظهار عﻘيده كند و ﺑراى توطﺌه كردن آزاد نيﺴت.
رژيﻢ ﭘهلوى و آزادى زن
در زﻣان اين رژيﻢ كه فرياد ﻣﻰكردند كه »آزادزنان و آزادﻣردان« چه فﻌاﻟيتﻰ زنها داشتند؟ فﻌاﻟيتﻰ كه ﻣا از زنها ﻣﻰديديﻢ اين ﺑود كه چندتايشان ﺟمﻊ ﺑشوند ،ﺑا آن
وضﻊ فﻀيح ،ﺑروند سر قبر رضاخان ،آنجا تشكر كنند از اينكه ﻣا را آزاد كرديد! چه ﺟور آزاد كرد؟ چه كرد؟ فكر اين نيﺴتند كه چه آزادى اينها ﺑه آنها اعطا كردند ،و
تا چه اندازه اينها ﻣﻰخواستند زنها يا ﻣردﻫا آزاد ﺑاشند .ﺑله ،آنها يك آزادى را ﻣﻰخواستند -ﺣاﻻ ﻫﻢ اين اشخاصﻰ كه قلﻢ دستشان است و ﺑر ضد اسﻼم و ﺑر ضد
روﺣانيت چيز ﻣﻰنويﺴند ﻫمين آزادى را ﻣﻰخواﻫند -و آن آزادى است كه ديكته شده است از غرب ﺑراى ﺑه فﺴاد كشيدن ﺟوانهاى ﻣا .زن و ﻣردشان را اينها
ﻣﻰخواﻫند كه آزاد ﺑاشند! زنها ﺑراى اينكه در ﻣجاﻟس آن طورى كه تشكيل ﻣﻰدادند و داشتند ﺑروند آنجا و ﺑا آن وضﻊ در ﺣﻀور چشمهاى ناﭘاك ﻣردﻫا آن وضﻊ را
درست كنند .اين نﺤو آزادى ﻣﻰخواﻫند كه ﻫﻢ خواﻫرﻫاى ﻣا را ﺑه فﺴاد و تباﻫﻰ ﺑكشند؛ و ﻫﻢ ﺟوانهاى ﻣا ،ﻣردﻫاى ﻣا را ﺑه تباﻫﻰ ﺑكشند .اينها ﻣﻰخواﻫند كه ﻫمه
فﺤشا آزاد ﺑاشد .آزادى زﻣان ايشان ،كه آزاد زن و آزاد ]ﻣرد ،كﻰ[ توانﺴت راﺟﻊ ﺑه ﻣﺴاﺋل روز يك كلمه ﺑﮕويد؟ و كدام ﻣرد توانﺴت كه راﺟﻊ ﺑه گرفتاريهايﻰ كه ﻣلت
ﻣا از دست اﺟانﺐ و از دست داخليها داشتند يك كلمه ﺑنويﺴد؟ كدام ﻣطبوعات ﻣا آزاد ﺑودند؟ كجا راديو -تلويزيون آزاد ﺑود؟ و ﻣردم ،ﺟوانها ،دانشﮕاﻫيها ،و طُلّاب
علوم دينﻰ ،كجا آزاد ﺑودند؟ در اين ﭘنجاه سال ،كه ﻣن شاﻫد قﻀايا ﺑودم ،آزادى واقﻌﻰِ ﻣفيد ﺑراى ﺟاﻣﻌه ﻣﺴلوب ﺑود .ﻫيچ نداشتيﻢ؛ يﻌنﻰ زنها آزاد نبودند كه راﺟﻊ ﺑه
ﻣﺴاﺋل ﺟاﻣﻌه فﻌاﻟيت ﺑكنند ،يا ﺣرف ﺑزنند راﺟﻊ ﺑه گرفتاريهاى ﻣلت .راﺟﻊ ﺑه گرفتاريهاى ﻣلت ﺑه دست شرق و غرب ﻫيچ آزادى نبود .راﺟﻊ ﺑه گرفتارى اين ﻣلت از
دست دوﻟتهاى دستنشانده يك كلمه آزاد نبودند كه صﺤبت كنند.

ﺟايﮕاه ﻣردم
نوع ﺣكوﻣت و ﻣردم
از ﺣﻘوق اوﻟيه ﻫر ﻣلتﻰ است كه ﺑايد سرنوشت و تﻌيين شكل و نوع ﺣكوﻣت خود را در دست داشته ﺑاشد.
رفتار خوب ﺑا ﻣردم
اﻣروز روزى است كه ﺑايد ﺣفﻆ كنيد شما اسﻼم را؛ اسﻼم را ﺑايد ﺣفﻆ كنيد .ﺣفﻆ اسﻼم ﺑه اين است كه اعماﻟتان را تﻌديل كنيد؛ ﺑا ﻣردم رفتار خوب ﺑكنيد؛
ﺑرادر ﺑاشيد ﺑا ﻣردم؛ ﻣردم را اينطور ﺣﺴاب نكنيد .رژيمهاى ساﺑﻖ ﻣردم را از خودشان ﺟدا ﻣﻰدانﺴتند .آنها در يك طرف ﺑودند؛ ﻣردم ﻫﻢ در يك طرف
ﺑودند .آنها ﻣردم را ﻣﻰكوﺑيدند؛ ﻣردم ﻫﻢ آنها را اگر ﻣﻰتوانﺴتند ﻣﻰكوﺑيدند .اﻣروز كه ﻣردم ﺟدا نيﺴتند از ﭘاسداران اسﻼم ،ﺣكوﻣت اسﻼم كه از ﻣردم ﺟدا
نيﺴت ،تو ﻣردم است ،از ﻫمين ﻣردم و از ﻫمين ﺟمﻌيت است ،شما ﻫﻢ از ﻫمين ﻣردﻣيد و از ﻫمين ﺟمﻌيتيد ،شما كارى نكنيد كه ﻣردم از شما ﺑترسند .شما
كارى ﺑكنيد كه ﻣردم ﺑه شما ﻣتوﺟه ﺑشوند .شما كارى ﺑكنيد كه ﻣردم ﻣﺤبت ﺑه شما ﺑكنند؛ ﭘشتيبان شما ﺑاشند .اگر ﻣردم ﭘشتيبان يك ﺣكوﻣتﻰ ﺑاشند ،اين
ﺣكوﻣت سﻘوط ندارد؛ اگر يك ﻣلت ﭘشتيبان يك رژيمﻰ ﺑاشند؛ آن رژيﻢ از ﺑين نخواﻫد رفت.
ﻫمه ﻣردم ﻣوظفند نﻈارت كنند ﺑر اﻣور
اين يك سفارش عموﻣﻰ است كه ﭘيش ﻣن اﻫميت دارد و ﺑايد عرض ﺑكنﻢ ﺑه ﻫمه ،ﺑه ﻫمه
قشرﻫاى ﻣلت ﺑايد عرض ﺑكنﻢ ﺑا كمال دقت توﺟه كنيد كه يك قدم خﻼف اسﻼم نباشد ،يك
قدم .ﺑا كمال دقت ﻣﻼﺣﻈه كنيد كه كميتهﻫايﻰ كه در تﺤت كفاﻟت شماست اشخاصﻰ توى آن
نباشند كه خﻼف اسﻼم عمل ﻣﻰكنند .ﺑا كمال دقت ﻣﻼﺣﻈه كنيد كﺴانﻰ كه ﺑه عنوان اسﻼم ،ﺑه
عنوان ﻣﺴلمين ،ﺑه عنوان چه ،ﻣﻌممين كذا ،اينها يك قدم خﻼف ﺑرندارند كه خداى نخواسته
چهره اسﻼم را ﺑرخﻼف آنطورى كه ﻫﺴت قبيح نشان ﺑدﻫند .اين در نﻈر ﻣن از ﻫمه چيزﻫا
اﻫميتش ﺑيشتر است و ﻣﺴﺌوﻟيتش ﻫﻢ ﺑيشتر .ﻫمه ﻣا ﻣﺴﺌوﻟيﻢ كه اين كار را انجام ﺑدﻫيﻢ؛ يﻌنﻰ
آنطور كه ،آنﻘدرى كه ،قدرت داريﻢ اين كار را انجام ﺑدﻫيﻢ كه گمان نشود كه اسﻼم ﻫﻢ ﻣﺜل ساير
ﺣكوﻣتهاى ديﮕر ﻫﺴت و تا ﺣاﻻ دستشان چيزى نبوده؛ ﺣاﻻ كه دستشان آﻣده ،ﻫمانند كه ﺑودند و
ﻫمانند كه ﻫﺴتند.

اين ﻣﺴﺌله ﻣهﻢ است .و آقايان توﺟه كنند ﻫمه و ﻫمه ﻣلت ﻣوظفند كه نﻈارت كنند ﺑر اين اﻣور .نﻈارت كنند اگر ﻣن يك ﭘايﻢ را كنار گذاشتﻢ ،كج گذاشتﻢ،
ﻣلت ﻣوظف است كه ﺑﮕويند ﭘايت را كج گذاشتﻰ ،خودت را ﺣفﻆ كن .ﻣﺴﺌله ،ﻣﺴﺌله ﻣهﻢ است .ﻫمه ﻣلت ﻣوظفند ﺑه اينكه نﻈارت داشته ﺑاشند در ﻫمه
كارﻫايﻰ كه اﻵن ﻣرﺑوط ﺑه اسﻼم است .اگر ديدند كه يك كميته خداى نخواسته ﺑرخﻼف ﻣﻘررات اسﻼم دارد عمل ﻣﻰكند ،ﺑازارى ﺑايد اعتراض كند؛ عرض
ﺑكنﻢ كه كشاورز ﺑايد اعتراض كند؛ ﻣﻌممين و علما ﺑايد اعتراض كنند .اعتراض كنند تا اين كج را راست كنند .اگر ديدند يك ﻣﻌمﻢ ﺑر خﻼف ﻣوازين
اسﻼم ،خداى نخواسته ،ﻣﻰخواﻫد عمل ﺑكند ،ﻫمه ﻣوظفند كه ﺟلويش را ﺑﮕيرند كه اﻣروز غير روزﻫاى ديﮕر است  ...ﺣاﻻ اساس ،اساس وﺟهه اسﻼم
است .اساسﻰ است كه اﻵن اسﻼم ﺑه دست ﻣا افتاده ،داريﻢ چه ﻣﻰكنيﻢ؟ ﺑناﺑراين ،آنﻰ كه ﺑه نﻈر ﺑنده ﻣهﻢ است اين است  ...كه ﻫمه ﻣا ،ﻫمه قشرﻫا ،ﻫمه،
اينها ﻫمه ﺑايد اين ﺟهت را توﺟه داشته ﺑاشند و ﻫمه آنها ﻣراعات اين ﻣﺴﺌله كُلﱡكُﻢ راعٍ ،ﻫمه ﺑايد ﻣراعات اين ﻣﺴاﺋل را ﺑكنند .توﺟه داشته ﺑاشند كه نبادا ﻣن
يكوقت يك كلمه ﺑرخﻼف ﻣﻘررات اسﻼم ﺑﮕويﻢ .اعتراض كنند ،ﺑنويﺴند ،ﺑﮕويند .آقا ،خداى نخواسته آقا ،شما ،ايشان ،ايشان ،اينهايﻰ كه اﻵن ﻣردم توﺟه ﺑه
آنها دارند و ﻣﻰگويند اينها ﻣﺜلًا دارند اداره ﻣﻰكنند ،چه ﺣكوﻣت ﺑاشد و چه كﺴانﻰ كه عرض ﺑكنﻢ كه از اين دادگاﻫها ﺑاشد ،ﻫر ﺟا ﺑاشد ،اﻵن وقت اين
است كه ﻫمه اينها ﻣواظبت كنند خودشان ]را[ .ﻣواظبت كنند در اينكه يك قدم كج نﮕذارند؛ و اسﻼم را ﺣفﻆ كنند .صورت اسﻼم را آنطورى كه ﻫﺴت
نشان ﺑدﻫند .و اگر خداى نخواسته يك كﺴﻰ ﭘيدا شد كه يك كار خﻼف كرد ،اعتراض كنند ﻣردم؛ ﻣردم ﻫمه ﺑه او اعتراض كنند كه آقا چرا اين كار را
ﻣﻰكنﻰ .در صدر اسﻼم ﻫﺴت كه عمر وقتﻰ كه گفت -در ﻣنبر ﺑود -كه اگر ﻣن يك كارى كردم شماﻫا چه ﺑكنيد .يك عرﺑﻰ شمشيرش را كشيد گفت ﻣا ﺑا
اين ،ﺑا اين شمشير راستش ﻣﻰكنيﻢ .ﺑايد اينطور ﺑاشد .ﺑايد ﻣﺴلمان اينطور ﺑاشد كه اگر -ﻫر كه ﻣﻰخواﻫد ﺑاشد ،خليفه ﻣﺴلمين و عرض ﺑكنﻢ ﻫر كه
ﻣﻰخواﻫد ﺑاشد -اگر ديد ﭘايش را كنار گذاشت ،شمشيرش را ﺑكشد كه ﭘايت را راست ﺑﮕذار.
اركان سياسﻰ
انتخاﺑات
]ﻣا ﻣﻰﺑينيﻢ كه يك اتﺤاد كاﻣلﻰ ﺑين ﻣخاﻟفين شاه ،اعﻢ از سياسﻰ و دينﻰ داخل ايران ﺑه وﺟود
آﻣده و آن اينكه ﻫمه ﻣﻰگويند كه شاه ﺑايد ﺑرود .تنها چيزى كه ﺑراى ﻣا ﻣبهﻢ است اينكه شما چه
نﻈام و ﻣجتمﻌﻰ را ﺟايﮕزين شاه خواﻫيد كرد كه ﺑتواند ﻣورد ﻣوافﻘت ﻫمه قرار گيرد؟[ ﻣا قصد
داريﻢ ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ ﺑه ﻣﻌناى ﺣﻘيﻘﻰ خودش ﺟايﮕزين رژيﻢ سلطنتﻰ ﺑشود .ﻣا نﻈام ﺟمهورى
را ﺑه آراى عموﻣﻰ ﻣﻰگذاريﻢ و ايران چون ﻫمهشان ﻣﺴلمان ﻫﺴتند رأى ﺑه اين قﻀيه خواﻫند داد.
و ﺑﻌد از رأى آنها ﺣكوﻣت ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ تشكيل خواﻫد شد.

رعايت اخﻼق اسﻼﻣﻰ در تبليغات
از آقايان كانديداﻫا و دوستان آنان انتﻈار دارم كه اخﻼق اسﻼﻣﻰ -انﺴانﻰ را در تبليغ ﺑراى كانديداى خود ﻣراعات؛ و از ﻫر گونه انتﻘاد از طرف ﻣﻘاﺑل كه ﻣوﺟﺐ اختﻼف
و ﻫتك ﺣرﻣت ﺑاشد خوددارى نمايند ،كه ﺑراى ﭘيشبرد ﻣﻘصود ،وﻟو اسﻼﻣﻰ ﺑاشد ،ارتكاب خﻼف اخﻼق و فرﻫنﮓ ،ﻣطرود و از انﮕيزهﻫاى غير اسﻼﻣﻰ است .اينجانﺐ ﺑنا
ندارم از كﺴﻰ تأييد نمايﻢ ،چنانكه ﺑنا ندارم كﺴﻰ را رد كنﻢ .و از تمام اﺣزاب و گروﻫها و افراد ﻣﻰخواﻫﻢ از نﺴبت دادن كانديداى خود ﺑه ﻣن كه از آن استفاده تأييد و يا
تﻌيين و يا رد شود ،خوددارى كنند .ﻣن ﺑﺴيار ﻣايل ﻫﺴتﻢ كه گروﻫهايﻰ كه ﻣتﻌهد و ﻣﻌتﻘد ﺑه ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ و خدﻣتﮕزار ﺑه اسﻼم ﻫﺴتند ،در ﻣبارزات انتخاﺑاتﻰ كمال
آراﻣش را در تبليغ كانديداﻫاشان رعايت نمايند ،و نﺴبت ﺑه يكديﮕر تفاﻫﻢ و صميميت و اخوت اسﻼﻣﻰ داشته ﺑاشند ،و از تفرقه و كدورت شديداً اﺣتراز كنند كه تفرقه و
تشتت ،دوستان را نﮕران و دشمنان را كاﻣياب ﻣﻰكند و ﻣوﺟﺐ تبليغات سوء ﻣﻰشود.
توصيهﻫاى كلﻰ در اﻣر انتخاﺑات
ﻻزم است كﺴانﻰ كه كانديداﻫايﻰ ﺑه ﻣلت ﻣﻌرفﻰ ﻣﻰكنند در نﻈر داشته ﺑاشند كه از ﻣطلﻌين ﻫر رشته تخصصﻰ چند نفرى در ﺑين كانديداﻫاى آنها ﺑاشد .و اگر كﺴﻰ يا
كﺴانﻰ را در غير گروه يا صنف خود يافتند كه از افراد گروﻫشان ﻻيﻖتر است او را كانديدا كنند .ﻣﺴﺌله انتخاﺑات يك اﻣتﺤان اﻟهﻰ است كه گروه گرايان را از ضواﺑط
گرايان ﻣمتاز ﻣﻰكند ،و ﻣﺆﻣنين و ﻣتﻌهدين را از ﻣدعيان ﺟدا ﻣﻰنمايد .و كﺴانﻰ كه خود را كانديدا ﻣﻰكنند ،يا كانديدا گروﻫهايﻰ ﻫﺴتند ،اگر خود را صاﻟح ﺑراى وكاﻟت در
يك چنين ﻣجلﺴﻰ نمﻰدانند و وﺟود آنها در اين ﻣكان نفﻌﻰ ﺑراى كشورشان ندارد ،خداى ﻣتﻌال را در نﻈر ﺑﮕيرند و رضاى او را ﺑر رضاى خود ﻣﻘدم دارند ،و چنين خﻼف
ناشايﺴتهاى را ﻣرتكﺐ نشوند .و ﺣﻀرات روﺣانيون ،از اﺋمه ﺟمﻌه و ﺟماعات يا ساير آقايان ﻣﺤترم ،توﺟه كنند كه شهرﻫاى خود را از خدﻣتﮕزاران ﺑه ﻣلت و ﺑندگان
صاﻟح خدا خاﻟﻰ نكنند ،كه خدﻣت ﺑه ﻣردم و رفﻊ ﺣاﺟات آنان و ترﺑيت علمﻰ و اخﻼقﻰ ﺑندگان خدا ،كه شغل شريف روﺣانيت است ،ﺑر ﻫر چيز ﻣﻘدم است؛ ﻣﮕر آنكه
ﺑدانند وﺟود آنها در ﻣجلس ﺑراى خدﻣت ﺑه اسﻼم ﻣفيدتر است .ﻣيزان در نﻈر ﻫمه ارزش خدﻣت ﺑاشد ،نه خداى نخواسته تﺤصيل ﻣﻘام .و شما ﻣﻰدانيد در ﺟمهورى
اسﻼﻣﻰ ﻣﻘاﻣاتﻰ كه در رژيمهاى ديﮕر ﻣطرح است ،و ﺑراى تﺤصيل آن دست ﺑه ﻫمه نوع فﻌاﻟيت ﻣشروع يا غير ﻣشروع ﻣﻰزنند ،ﻣطرح نيﺴت .و اساساً اين ﻣﻘاﻣات ارزشﻰ
ندارد ،ﻣﮕر آنكه خدﻣت ﺑه خدا و خلﻖ خدا ﺑاشد .شماﻫا تاﺑﻊ آن ﺑزرگﻣرد تاريخ ،صلوات اﻟلﱠه عليه ،ﻫﺴتيد كه درﺑاره ﺣكوﻣت آن كﻼم را فرﻣود .و اﻣا ﻣردم در سراسر
كشور در انتخاب فرد ﻣورد نﻈر خود آزادند؛ و اﺣدى ﺣﻖ تﺤميل خود يا كانديداﻫاى گروه يا گروﻫها را ندارد .ﻫيچ ﻣﻘاﻣﻰ و ﺣزﺑﻰ و گروﻫﻰ و شخصﻰ ﺣﻖ ندارد ﺑه
ديﮕران كه ﻣخاﻟف نﻈرشان ﻫﺴتند توﻫين كنند ،يا خداى نخواسته افشاگرى نمايند؛ گرچه ﻫمه ﺣﻖ تبليغات صﺤيح ﺑراى خود يا كانديداﻫاى خود يا ديﮕران را دارند ،و
ﻫيچ كس نمﻰتواند ﺟلوگيرى از اين ﺣﻖ نمايد .و اﻟبته ﻻزم است تبليغات ﻣوافﻖ ﻣﻘررات دوﻟت ﺑاشد .و اﺣدى شرعاً نمﻰتواند ﺑه كﺴﻰ كوركورانه و ﺑدون تﺤﻘيﻖ رأى
ﺑدﻫد .و اگر در صﻼﺣيت شخﺺ يا اشخاصﻰ تمام افراد و گروﻫها نﻈر ﻣوافﻖ داشتند وﻟﻰ رأى دﻫنده تشخيصش ﺑر خﻼف ﻫمه آنها ﺑود ،تبﻌيت از آنها صﺤيح نيﺴت ،و
نزد خداوند ﻣﺴﺌوﻟيت دارد .و اگر گروه يا اشخاص صﻼﺣيت فرد يا افرادى را تشخيﺺ دادند و از اين تأييد ﺑراى رأى دﻫنده اطمينان ﺣاصل شد ،ﻣﻰتواند ﺑه آنها رأى
دﻫد.

و ﺑاﻟجمله ،ﺣكوﻣت ﺣكوﻣت اسﻼم و ﻣردم است؛ و ﻣجلس از ﻣردم است ،و رأى نيز از آن ﻣردم است؛ و اﺣدى تﺤت فرﻣان ﻣﻘام يا ﻣﻘاﻣاتﻰ نيﺴت .ﻻزم ﺑه
تذكر است كه اﻫاﻟﻰ ﻣﺤترم ﻫر ﺣوزه انتخاﺑيه فرد يا افرادى را كانديدا نموده ،و ﺑراى آنان فﻌاﻟيت صﺤيح قانونﻰ و شرعﻰ انتخاﺑاتﻰ نمايند .و ﺑراى ﻫرچه ﺑهتر
و ﭘرشورتر شدن انتخاﺑات ﻫيچ ﺣوزهاى ﺑراى ﺣوزه ديﮕر كانديدا تﻌيين ننمايد .و ﻫمﭽنين صﻼﺣيت و عدم صﻼﺣيت شخﺺ و يا اشخاص كانديدا را تأييد و
تصديﻖ ننمايد .دخاﻟت در انتخاﺑات ﻫر ﺣوزه ﺑه عهده خود آن ﺣوزه ﻣﻰﺑاشد .و ﺑهتر است كه نمايندگان تماﻣﻰ اقشار ﺣوزهﻫا ﺑراى تﻌيين فرد يا افراد ﻣورد
نﻈرشان تبادل نﻈر نمايند .ﺑا تمام اين اوصاف ،تماﻣﻰ افراد در صورت دارا ﺑودن شرايط ﻻزم ،در تﻌيين كانديدا و يا كانديدا شدن آزاد و ﻣختارند.
آزادى انتخاب و رأى
از ﺟمله چيزﻫايﻰ كه ﺑاز تكليف ﻫمه ﻣاست و تكليف آقايان است كه ﻣردم را ﺑه آن دعوت كنند و دنباﻟه ﺣﻀور در صﺤنه است اين است كه ﻣجلس خبرگانﻰ
كه ﻣا اﻣروز در ﭘيش داريﻢ ،اينطور نباشد كه آقايان ،ديﮕران كنارهگيرى كنند ،سﺴتﻰ كنند؛ ﻣلت را دعوت كنند ،خودشان تشريف ﺑبرند ﺑه ﭘاى صندوق رأى،
رأى ﺑدﻫند ،ﻣلت را دعوت كنند ﺑه رأى .ﻣنتها ﻣلت و شما و ﻫركس آزاد است ﻫميشه و ﺑه ﻫركس كه ﻣﻰخواﻫد رأى ﻣﻰدﻫد ،وﻟو آنكه آقايان و -فرض كنيد
كه -علماى ﺣوزه علميه تهران يا قﻢ آنها را ﻣﻌرفﻰ نكرده ﺑاشند .شما اﻟزاﻣﻰ نداريد ﺑه اينكه ﻫر چه آنها ﻣﻌرفﻰ كردند شما ﻫﻢ ﻫمان را ﻣﻌرفﻰ كنيد .اﻟبته آنها
ﺑررسﻰ كردهاند ،تخصﺺ در اين اﻣر دارند ،ﺑررسﻰ از اﻣور كردهاند و ﺑا ﺑررسﻰ ،اين كار را انجام دادهاند ،ﻟكن اين اسباب اين نمﻰشود كه كﺴﻰ اﻟزام كند كﺴﻰ
را كه تو ﺑايد ﺑه فﻼن رأى ﺑدﻫﻰ .آزاد ﻫﺴتيد و رضاى خدا را در نﻈر ﺑﮕيريد ،و توﺟه ﺑه خدا داشته ﺑاشيد و ﭘاى صندوقها ﺑﻌد از اينكه اعﻼم كردند ،تشريف
ﺑبريد و رأى خودتان را ﺑدﻫيد .اين رأى ﺑه اسﻼم است.

ﺟايﮕاه و ﻣاﻫيت ﻣجلس
ﻣجلس شوراى اسﻼﻣﻰ ،كه در رأس تمام نهادﻫاى نﻈام ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ است ،از ويژگيهاى خاص ﺑرخوردار است ،كه ﻣهمترين آنها اسﻼﻣﻰ -ﻣلﻰ ﺑودن آن
است .اسﻼﻣﻰ است كه تمام تﻼشش در راه تصويﺐ قوانين غير ﻣخاﻟف ﺑا اﺣكام ﻣﻘدس اسﻼم است؛ خصوصاً ﺑا ﺑرخوردارى از شوراى ﻣﺤترم نﮕهبان

قوه قﻀاييه

اﻫميت و ﺣﺴاسيت اﻣر قﻀا
قوه ﻣﺤترم قﻀاييه از آنجا كه ﺑا اعراض و اﻣوال ﻣردم سر و كار دارد ،ﺣاﺋز اﻫميت فراوان است و ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ وارث ﺑه
اصطﻼح يك دادگﺴترى و قﻀاوت عارى از اﺣكام اسﻼم و ﻣتكﻰ ﺑه قﻀاوت اﺟنبﻰ ،ﺑا آن شرايط ﺑﺴيار سنﮕين و ﻣهمﻰ كه
ﺑراى قﻀات و قﻀاوت در شرع اسﻼم اعتبار شده است گرديد؛ كه تغيير و تﺤول در آن ،وﻟو ﺑه طور اﺑتدايﻰ ،از ﻣشكﻼت
عﻈيﻢ ﺑود .و چون ﺣوزهﻫاى علميه ،كه ﺑايد قاضﻰ ﺟاﻣﻊاﻟشرايط تﺤويل دﻫند ،از ﻫمه اﻣور ﺑويژه قﻀاوت ﺑه طور ﻣأيوسانه ﺑر
كنار ﺑودند ،ﻫمت علماى اعﻼم و فﻘهاى ﺑزرگ ﻣصروف ﺑه كتﺐ عبادى فﻘه و ﺑﻌﻀﻰ كتﺐ ﻣﻌاﻣﻼت گرديد و از تﺤويل صدﻫا
قاضﻰ ،قاضﻰ ﺟاﻣﻊ اﻟشرايط ،عاﺟز ﺑودند .ناچار ﺑراى كوتاه كردن دست قﻀات ﺑﻰاعتنا ﺑه اﺣكام اسﻼم و اﺣياناً ضد اسﻼم از
اعراض و نفوس ﻣلت و ﻣﻌطل نماندن قﻀاوت كه ﻣوﺟﺐ ﻫرج و ﻣرج و ﻫجوم ﺑه اعراض و اﻣوال ﻣﻰگرديد ،عدهاى از
فﻀﻼى ﻣتدين كه ﻣﺴاﺋل قﻀا را وﻟو تﻘليداً ﻣﻰدانﺴتند ﻣجاز در اﻣر قﻀاوت شدند و از ﺣوزهﻫا خواسته شد كه در ترﺑيت
قﻀات عنايت ﺑيشترى كنند كه اين اﻣر ﻣهﻢ ﺣياتﻰ ﺑه وﺟه شايﺴته وﻟو در درازﻣدت تﺤﻘﻖ ياﺑد .و ﺑا ﺟديت شوراى ﻣﺤترم
قﻀايﻰ تاكنون ﭘيشرفتهاى چشمﮕيرى شده است ﻟكن كافﻰ نيﺴت .و ﻟهذا از ﺣوزهﻫاى علميه تﻘاضا ﻣﻰشود كه در اين اﻣر
اﻫتمام ﺑﺴيار نمايند كه اين واﺟﺐ ﻣهﻢ كفايﻰ ﺑه ﺣد كفايت ﺑرسد .و از شوراى ﻣﺤترم قﻀايﻰ تﻘاضا ﻣﻰشود كه در انتخاب
قﻀات ،چه آنان كه ﺑه ﺣد صﻼﺣيت رسيدهاند و چه آنان كه ﺑه طور ﻣجاز ﻣشغول ﻣﻰشوند ،ﺣد اعﻼى دقت را ﺑفرﻣايند.
چنانﭽه ﻻزم است اشراف ﺑر كيفيت اعمال قﻀات ﻣﺤترم تا ﺣد اﻣكان داشته ﺑاشند و اگر خﻼفﻰ اشتباﻫاً شده ﺑاشد ﺟبران
نمايند و اگر اﺣياناً خداى نخواسته ﺑه طور عمد ﺑوده ،ﺑا قاطﻌيت و شدت عمل ﺑا آنان رفتار نمايند و نﮕذارند اشخاص نفوذى
غير ﻣتﻌهد اين دستﮕاه ﻣﻘدس اسﻼﻣﻰ را آﻟوده نمايند .و درﺑاره زندانيان عنايت خاص داشته ﺑاشند كه نه از ﻣﺴتﺤﻖ ﺣدود و
تﻌزيرات شرعيه از ﻣجازات اﻟهيه ﺑدون ﻣجوز شرعيه صرف نﻈر كنند و نه خداى نخواسته غير ﻣﺴتﺤﻘﻰ ﻣﻈلوم واقﻊ شود .نه
سادهانديشﻰ كنند كه ﻣنﺤرفين و ﻣفﺴدين رﻫا شده و ﺑه فﺴاد خود اداﻣه دﻫند و نه كﺴانﻰ كه چنين نيﺴتند ﺣتﻰ يك روز
درﺑند ﺑاشند .قاضﻰ ﭘس از شرايط ﻣﻌتبره شرعيه ﺑايد در اﺟراى ﻣوازين قﻀايﻰ سخت و صُلﺐ ﺑاشد .نه تﺤت تأثير عواطف و
ﺟوسازيهاى ﺑيمورد واقﻊ شود و از اﺟراى اﺣكام خدا سرﭘيﭽد و نه ﺑا ﺟوسازيهاى ﻣنﺤرفان و انتﻘاﻣجويان ،ﺑرخﻼف ﻣوازين
اﻟهﻰ از رﺣمت ﺑر ﺑندگان خدا دريغ كند كه ﻫر دو طرف افراط و تفريط ﺑرخﻼف عدل اﻟهﻰ است و آقايان شوراى قﻀايﻰ و
قﻀات ﻣﺤترم در سراسر كشور ﺑايد اﺣراز كرده ﺑاشند كه در ﻫر صورت از تبليغات ﺑاطل و تهمتها و افتراﻫا در اﻣان نيﺴتند.
ﺑناﺑراين ،اعتنا ﺑه اين اﻣور و خداى نخواسته خروج از اعتدال و عداﻟت اﻟهﻰ و صراط ﻣﺴتﻘيﻢ انﺤراف است و اﺟتناب از آن،
وظيفه اﻟهﻰ است.

استﻘﻼل قوه قﻀاييه
ﻣطلبﻰ كه ﻣن ﺑايد ﺑه عموم ﻣردم و ﺑخصوص آنهايﻰ كه در كارﻫاى كشور و ﻣملكت دست دارند تذكر دﻫﻢ ،اين است كه قوه قﻀاييه قوهاى است ﻣﺴتﻘل ،و
ﻣﻌناى استﻘﻼﻟش اين است كه در صورتﻰ كه ﺣكمﻰ از قﻀات صادر شد ،ﻫيچ كس ﺣتﻰ ﻣجتهد ،ديﮕر ﺣﻖ ندارد آن را نﻘﺾ و يا در آن دخاﻟت نمايد .و اﺣدى
ﺣﻖ دخاﻟت در اﻣر قﻀا را ندارد و دخاﻟت كردن ،خﻼف شرع و ﺟلوگيرى از ﺣكﻢ قﻀات ﻫﻢ ﺑرخﻼف شرع است .و ﻣن ﺑه ﻣردم عرض ﻣﻰكنﻢ كه افراد اين
شورا را از ساﻟهاى قبل ﻣﻰشناسﻢ و ﺑراى اين ﻣﻘام صﻼﺣيت دارند ،و اگر دستور و ﺣكمﻰ از آنها صادر شد ،ﻫيچ فردى ﺣﻖ ﺟَوّسازى ،نه در روزناﻣهﻫا و نه در
نطﻘها و نه در ﺑين ﻣردم را ندارد .تﻀﻌيف قوّه قﻀاييه صﻼح نيﺴت و ﺑايد قوّه قﻀاييه را تﻘويت نمود .ﻣن ﺑاز عرض ﻣﻰكنﻢ كه استﻘﻼل قﻀايﻰ ﻣﻌنايش اين است
كه اگر قاضﻰ ﺣكمﻰ كرد ،اﺣياناً رسيدگﻰ ﺑه آن ﺣكﻢْ ﻣرﺟﻊ دارد و غير از آن ،ﻫيچ كس ﺣﻖ دخاﻟت ندارد .ﻣن اﻣيدوارم كه آقايان در قوّه قﻀاييه ﻣوفﻖ ﺑاشند كه
ﺑه طور شايﺴته و ﺑا قدرت عمل كنند ،و اﻣيدوارم ﻣلت و ﻣجلس و دوﻟت ﻫﻢ ﭘشتيبان آنان ﺑاشد كه خداى نخواسته صدﻣهاى ﺑه آن وارد نشود.

وصيت اﻣام در ﻣورد قوه قﻀاييه
از ﻣهمات اﻣور ﻣﺴﺌله قﻀاوت است كه سر و كار آن ﺑا ﺟان و ﻣال و ناﻣوس ﻣردم است .وصيت اينجانﺐ ﺑه رﻫبر و شوراى رﻫبرى آن است
كه در تﻌيين عاﻟيترين ﻣﻘام قﻀايﻰ كه در عهده دارند ،كوشش كنند كه اشخاص ﻣتﻌهد ساﺑﻘهدار و صاﺣبنﻈر در اﻣور شرعﻰ و اسﻼﻣﻰ و در
سياست را نصﺐ نمايند .و از شورايﻌاﻟﻰ قﻀايﻰ ﻣﻰخواﻫﻢ اﻣر قﻀاوت را كه در رژيﻢ ساﺑﻖ ﺑه وضﻊ أسفناك و غﻢانﮕيزى درآﻣده ﺑود ﺑا
ﺟديت سر و ساﻣان دﻫند؛ و دست كﺴانﻰ كه ﺑا ﺟان و ﻣال ﻣردم ﺑازى ﻣﻰكنند و آنﭽه نزد آنان ﻣطرح نيﺴت عداﻟت اسﻼﻣﻰ است از اين
كرسﻰ ﭘراﻫميت كوتاه كنند ،و ﺑا ﭘشتكار و ﺟديت ﺑتدريج دادگﺴترى را ﻣتﺤول نمايند؛ و قﻀات داراى شرايطﻰ كه ،انشاءاﻟلﱠه ﺑا ﺟديت
ﺣوزهﻫاى علميه ﻣخصوصاً ﺣوزه ﻣباركه علميه قﻢ ترﺑيت و تﻌليﻢ ﻣﻰشوند و ﻣﻌرفﻰ ﻣﻰگردند ،ﺑه ﺟاى قﻀاتﻰ كه شرايط ﻣﻘرره اسﻼﻣﻰ را
ندارند نصﺐ گردند ،كه انشاءاﻟلﱠه تﻌاﻟﻰ ﺑزودى قﻀاوت اسﻼﻣﻰ در سراسر كشور ﺟريان ﭘيدا كند .و ﺑه قﻀات ﻣﺤترم در عصر ﺣاضر و اعصار
آينده وصيت ﻣﻰكنﻢ كه ﺑا درنﻈر گرفتن اﺣاديﺜﻰ كه از ﻣﻌصوﻣين -صلواتاﻟلﱠه عليهﻢ -در اﻫميت قﻀا و خطر عﻈيمﻰ كه قﻀاوت دارد و توﺟه
و نﻈر ﺑه آنﭽه درﺑاره قﻀاوت ﺑه غير ﺣﻖ وارد شده است ،اين اﻣر خطير را تصدى نمايند و نﮕذارند اين ﻣﻘام ﺑه غير اﻫلش سپرده شود .و
كﺴانﻰ كه اﻫل ﻫﺴتند از تصدى اين اﻣر سرﺑاز نزنند و ﺑه اشخاص غير اﻫل ﻣيدان ندﻫند؛ و ﺑدانند كه ﻫمان طور كه خطر اين ﻣﻘامْ ﺑزرگ است
اﺟر و فﻀل و ثواب آن نيز ﺑزرگ است .و ﻣﻰدانند كه تصدى قﻀا ﺑراى اﻫلش واﺟﺐ كفايﻰ است.

كارگزاران نﻈام

اﻟﮕو و كارگزاران ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ
ﻣا ﺣﺴاب صدر اسﻼم را ﻣﻰخواﻫيﻢ ﺑكنيﻢ كه ﻣتن اسﻼم است ... ،اسﻼم و ﻣتن اسﻼم است -ﺑبينيﻢ كه آيا اين ﺣكوﻣت اسﻼم و اين رژيﻢ اسﻼم يك رژيﻢ دﻣوكراسﻰ ﺑوده
يا يك رژيﻢ قلدرى و استبداد ﺑوده؟ شما اين قصهﻫايﻰ را كه تاريخ نﻘل كرده است  ...شبيه آن را در يكﻰ از ﻣماﻟك كه در درﺟه اول از دﻣوكراسﻰ را دارد ﺑياوريد ،ﺑﻌد
ﺑﮕوييد كه اين ﺑهتر از آن است .يك قصه ﻣال رسول خدا -صلﻰاﻟلﱠه ]عليه و آﻟه[ و سلﻢ )قصهﻫاست ﻣنتها ﺣاﻻ ﻣن يكﻰاش را ﻣﻰگويﻢ( يك قصه ﻣال ﺣﻀرت اﻣير-
سﻼم اﻟلﱠه عليه -يك قصه ﻣال عمر .وقتﻰ كه عمر ﻣﻰخواست ﺑرود ﺑه ﻣصر -ﺑراى ]اينكه[ فتح كرده ﺑودند ﻣصر را و قدرتمند شده ﺑود اسﻼم ،ﻫمه ﺟا را گرفته ﺑودند-
ﻣﻰخواست وارد ﺑشود ﺑه ﻣصر ،يك شتر ﺑود ،خودش ﺑود و يكﻰ ﻫﻢ ﻫمراﻫش .يكﻰشان سوار اين شتر ﻣﻰشده آن يكﻰ ﺟلويش را ﻣﻰگرفت و ﻣﻰﺑرد؛ آنكه خﺴته
ﻣﻰشد -قﺴمت كرده ﺑودند اين سوار ﻣﻰشد .آن وقتﻰ كه وارد -ﺑه ﺣَﺴَﺐ تاريخ -ﻣصر شدند ،نوﺑت آن غﻼم ﺑود كه سوار ﺑاشد و آقاى خليفه ﺟلو ]شترش[ را گرفته ﺑود
و داشت ﻣﻰﺑُردش كه ﻣردم ﻣصر آﻣده ﺑودند ﺑه استﻘبال! خليفه عبارت از اين ﺑود .ﻣا عمر را قبول نداريﻢ اﻣا اين عملْ عمل اسﻼﻣﻰ آن وقت ﺑوده؛ يﻌنﻰ نﻘش اسﻼم ﺑوده
است وﻟو خودش يك آدﻣﻰ ﺑوده كه ﻣا نپذيرفتيﻢ او را اﻣا عملﻰ كه كرده است عملﻰ ﺑوده كه نﻘش اسﻼم اين ﺑوده ،يﻌنﻰ ﭘيغمبر ﻫﻢ اين صورت ﺑود؛ يﻌنﻰ ﭘيغمبر ﻫﻢ
سوار يك اﻻغﻰ ﻣﻰشده ،يك كﺴﻰ ﻫﻢ ﭘشتش ﻣﻰنشﺴته و ﻣﺴﺌله ﺑرايش ﻣﻰگفته؛ آن را تﻌليمش ﻣﻰكرده ،آنكه ﭘشت سرش نشﺴته ﺑوده تﻌليمش ﻣﻰكرده .شما در تمام
اين دﻣوكراسيها ﺑياوريد كه اين ﺟورى ﺑاشد كه سلطان وقت ،كه سلطنتش چند ﻣﻘاﺑل ايران ﺑوده ،چند ﻣﻘاﺑل فرانﺴه ﺑوده ،شما ﺑياوريد يك سلطان دﻣوكراتﻰ كه ﺑا غﻼم
خودش اين ﺟورى رفتار ﺑكند كه او سوار ﺑشود؛ يك شتر ﺑاشد و چيزى ﺑيشتر از اين نه؛ آن ﺟمال و ﺟﻼل ﻫيچ نباشد در كار .ﻫر سلطان دﻣوكراتﻰ را كه ﺑياورد اگر
ﺑخواﻫد وارد يك ﻣملكت شكﺴت خورده ﺑشود ،ﺑبينيد چه ﺟورى وارد ﻣﻰشود! ﺑبينيﻢ چه ﺟورى وارد ﻣﻰشود! اين ﻫﻢ وارد شده در يك ﻣملكتﻰ كه فتح شده است،
سوار شتر غﻼم است -ﺣاﻻ نوﺑت اوست -خودش دستش را ﺟلو گرفته و افﺴار شتر را دارد ﻣﻰكشد .آﻣدند اشراف ﻣصر آنجا و  ...ﻫمه ﻫﻢ تﻌﻈيﻢ كردند ﺑه او .اين تﻌليﻢ
اسﻼم ﺑوده .خود ﭘيغمبر اكرم وقتﻰ كه در يك ﺟمﻌيتﻰ ﺑودند و نشﺴته ﺑودند و ﻣﻰخواستند ﻣﺜلًا ﻣﺴأﻟه ﺑﮕويند و صﺤبت ﺑكنند و قﻀاوت ﺑكنند
و ﻫمه كارﻫا ،وضﻊ ﺟورى ﺑوده است كه كﺴﻰ وارد ﻣﻰشد از خارج ،نمﻰشناخت ،نمﻰدانﺴت كدام يكﻰ آقاست -عرض ﻣﻰكنﻢ كه -سلطان ﺑه اصطﻼح ﻫﺴت و كدام
يكﻰ رعيت است .اينها دور ﻫﻢ نشﺴته ﺑودند ﺑا ﻫﻢ گﻌدهكرده ﺑودند ،صﺤبت ﻣﻰكردند ،ﻫيچ ﻣﻌلوم نبود كه ﭘيغمبر اين است يا اين است يا اوست  ...نشﺴته ﺑودند .اين
ﻣﺴند ﻫﻢ كه ﺑراى ﻣن -شما ﺑراى ﻣن درست كرديد ،اين ﻫﻢ نبوده؛ روى زﻣين ﻣﻰنشﺴتند .ﻫمين روى زﻣين ﻣﻰنشﺴتند ،ﻫمان روى زﻣين ناﻫارشان را ﻣﻰخوردند -آن
ﻫﻢ آن ناﻫار! شما خيال كرديد يك ناﻫارى درست ﻣﻰكردند ،سفره ﻣﻰانداختند ،يك ﺑﺴاطﻰ ﺑوده؟ ﻫمان آدﻣﻰ كه ،ﻫمين ﺣﻀرت اﻣيرى كه ،سلطنتش ﺑيشتر از چند
ﻣﻘاﺑل ايران ﺑوده ،سفرهاش چﻰ ﺑوده؟ يك ظرفﻰ ﺑوده كه توى آن نانهاى ﺟو ﺑوده و سرش را ﻫﻢ ﻣُهر ﻣﻰكرده كه ﻣبادا دخترش ﻣﺜلًا يا ﭘﺴرش ترﺣﻢ كنند و توى اين
يك چيزى ﺑريزند :يك چرﺑﻰ ،يك روغنﻰ كه يك خرده نرم ﺑشود .سرش را ﻣهر ﻣﻰكرده كه دست ﺑه آن نزنند .اين نان خشك خوراك اين اﻣپراتور ﺑوده كه از ﻣملكت
ايران ﺑيشتر تﺤت اﻣپراتورىاش ﺑوده؛ آن ]ﻫﻢ[ سلوكش كه گفتﻢ .دوتا قصه از آنها نﻘل ﻣﻰكنﻢ :ﺣﻀرت رسول -صلﻰاﻟلﱠه عليه و آﻟه) -قبل از اين ﻫﻢ چند ﺟا يك دفﻌه
گفتﻢ( ﺣﻀرت رسول -صلﻰاﻟلﱠه ]عليه و آﻟه[ و سلﻢ -در آن اواخر عمرشان رفتند ﻣنبر فرﻣودند كه ﻫركس ﺑه ﻣن ﺣﻘﻰ دارد ﺑﮕويد ،خوب كﺴﻰ ﺣﻘﻰ نداشته ﺑود.

يك عرب ﭘا شد گفت ﻣن يك ﺣﻘﻰ دارم .چﻰ ﻫﺴت؟ شما در ﺟنﮓ كذا كه ﻣﻰرفتيد يك شﻼقﻰ ﺑه ﻣن زديد .ﺑه كجا زدم؟ ﺑه اينجا ،ﺑيا عوضش را ﺑزن .گفت نه ،ﻣن
آن وقت شانهام ﺑاز ﺑوده ،شما ﻫﻢ شانهتان ﺑاز كنيد .ﺑﺴيار خوب .شانه را ﺑاز كرد .عرب رفت ﺑوسيد! گفت ﻣن ﻣﻰخواستﻢ ﺑبوسﻢ ﺑدن رسولاﻟلﱠه را! وﻟﻰ ﻣﺴﺌله اين
ﺑوده و ﻣطلﺐ اين است كه يك رﺋيس ﻣطلﻖ ﺣجاز آن وقت ﺑوده است و ﺑﻌﻀﻰ ﺟاﻫاى ديﮕر ،او ﺑيايد ﺑاﻻى ﻣنبر و ﺑﮕويد ﻫركس ﺣﻖ دارد ﺑﮕويد ،يك نفر نيايد
ﺑﮕويد ﺑه اينكه تو دﻫشاﻫﻰ از ﻣن ﺑرداشتﻰ! ﺣاﻻ اگر چنانﭽه ﻫر يك از اين ﻣماﻟك دﻣوكراسﻰ را ﺑياوريد ،يكﻰ ﺑرود ﺑاﻻى ﻣنبر ﺑﮕويد كه ﻫر كه ﺣﻖ دارد ﺑﮕويد ،اوﻟًا
ﻣﻰگويد اين را؟ ﺣﻖ ﻣﻰدﻫد ﺑه ﻣلت كه اگر يك شﻼقﻰ زده ﺑاشد ،ﺑيا شﻼقش را ﺑزن؟ اين ﺣﻖ را كدام دﻣوكراسﻰ ،كدام سلطان ،كدام رﺋيس ﺟمهور ،كدام -عرض
ﻣﻰكنﻢ -سلطان عادل و رﺋيس ﺟمهور عادل و دﻣوكراسﻰ يك ﻫمﭽو كارى ﻣﻰكند؟ اين اسﻼﻣﻰ است كه ﻣﻰگوييد استبداد است و اين دﻣوكراسيهاى ديﮕر! ﻣا
ﻣﻰگوييﻢ كه دﻣوكراسﻰ نيﺴت ﻣماﻟك شما .استبداد ﺑا صورتهاى ﻣختلف ،رﺋيس ﺟمهوريهايتان ﻫﻢ ﻣﺴتبدند ﺑه صورتهاى ﻣختلف؛ ﻣنتها اسمها خيلﻰ زياد است! اﻟفاظ
خيلﻰ زياد است! ﻣﺤتوا ندارد .ﺣﻀرت اﻣير -سﻼماﻟلﱠه عليه -ﻫﻢ آن وقتﻰ كه سلطنتش )ﻣن تﻌبير ﺑه »سلطنت« ﻣﻰكنﻢ روى ﻣذاقِ ﺣاﻻ و اﻟّا نبايد اين تﻌبير را ﺑكنﻢ(
خﻼفتش كه ﻫمين نﻈير سلطنتها ﺑوده است ،يﻌنﻰ نﻈير ﺑه اين ﻣﻌنا كه ﻫمه ﺟا تﺤت وَﻻى او ﺑوده ،چندين ﻣﻘاﺑل ايران ﺑوده ،ﺣجاز و ﻣصر و عراق و ايران و خيلﻰ
ﺟاﻫا ،قاضﻰ خودش نصﺐ كرده ﺑراى قﻀاوت .عرﺑﻰ رفته -يهودى -رفته است شكايت كرده ﭘيش قاضﻰ از ﺣﻀرت اﻣير كه ﺣاﻻ يك زرﻫﻰ از ﻣن است ﭘيش ايشان
 ...قاضﻰ خواست ﺣﻀرت اﻣير را .رفت در ﻣﺤﻀر قاضﻰاى كه خودش او را نصﺐ كرده است! قاضﻰ ﺣﻀرت اﻣير را اﺣﻀار كرد .رفت .نشﺴتند ﺟلوى قاضﻰ .ﺣتﻰ
تﻌليﻢ داد ﺑه قاضﻰ -ظاﻫراً در ﻫمين ﺟاست -كه نه ،ﺑه ﻣن زيادتر از اين نبايد اﺣترام كنﻰ؛ قﻀاوت ﺑايد ﻫمﭽو ،ﻫردو علﻰاﻟﺴواء ﺑاشيﻢ .يكﻰ يهودى ﺑوده و يكﻰ ﻫﻢ
رﺋيس -عرض ﻣﻰكنﻢ كه -از ايران گرفته تا ﺣجاز تا ﻣصر تا عراق! قاضﻰ رسيدگﻰ كرد و ﺣكﻢ ﺑر ضد ﺣﻀرت اﻣير داد .شما ﭘيدا ﺑكنيد در تمام دورهﻫاى سلطنتها و
رﺋيس ﺟمهوريها و اينها ،يك ﻫمﭽو وضﻌﻰ كه يك رﺋيﺴﻰ ﺑا يك يهودى كه تَبَﻌش ﺑوده و ﺑا آن قاضﻰاى ﺑوده است كه خودش رعيت او ﺑوده ،شما ﭘيدا كنيد يك
ﻫمﭽو قﻀيهاى در تمام ﺟمهوريها ،در تمام سلطنتها ،در تمام رژيمها تا ﻣا ﺑﮕوييﻢ رژيﻢ اسﻼم يك رژيمﻰ است كه ﭘايينتر از ساير رژيمهاست .ﻣا كه رژيﻢ اسﻼم را
ﻣﻰخواﻫيﻢ ،يك ﻫمﭽو چيزى ﻣﻰخواﻫيﻢ .ﻣا كه ﻣﻰگوييﻢ ﺣكوﻣت اسﻼم ،ﻫمﭽو چيزى ﻣﻰخواﻫيﻢ .ﻣا ﻣﻰخواﻫيﻢ يك ﺣكوﻣتﻰ ﺑاشد كه اگر قاضﻰ دادگﺴترى او را
اﺣﻀار كرد ،ﺑرود آنجا.
سفارش ﺑه كارگزاران در ﻣورد اوﻟويت خوندادگان
ﺑه ﻣﺴﺌوﻟين ﻣﺤترم ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ ايران ،ﺑراى چندﻣين ﺑار ،سفارش ﻣﻰكنﻢ -و اين نصيﺤت و
سفارش ﻫميشﮕﻰ است -كه قدر اين نﻌمتهاى ﺑزرگ اﻟهﻰ را ﺑدانند؛ و در شرايط كنونﻰ و
آيندهﻫاى دور ،اوﻟويت را ﺑه اين عزيزان و كﺴانﻰ ﺑدﻫند كه در راه اسﻼم خون دادهاند و ﻣبارزه
كردهاند؛ و ﺑشدت از ﺑهانهﺟويﻰ و سنﮓاندازى و ﻣانﻊتراشﻰ و كاغذﺑازى ،كه ﻣانﻊ رشد آنان و
ﻣلت دﻻور ايران است ،خوددارى ورزند.

ﻫر كس اﺣﺴاس ضﻌف ﻣﻰكند ﺑدون توﺟه ﺑه ﻫواى نفس از ﻣﻘام خود استﻌفا كند
ﻫان! اى ﻣتصديان و دوﻟتمردان از رده ﺑه اصطﻼح ﺑاﻻ تا ﭘايين ،ﺑهوش ﺑاشيد كه در
دوراﻫﻰ سﻌادت و شﻘاوت قرار داريد .طريﻖ اعوﺟاﺟﻰ ،شيطان است و طريﻖ
ﻣﺴتﻘيﻢ »اﻟلﱠه« تبارك و تﻌاﻟﻰ .توﺟه كنيد و ﺑﺴيار توﺟه كه ﻫمه وﻫمه در ﻣﺤﻀر
ﻣبارك ﺣﻖ ﻫﺴتيد واعمال قلبيه وقاﻟبيه و خاطرات روﺣيه و ﻟغزشهاى عمليه ﻫمه در
ﺣﻀور اوست .اگر ﺑه واسطه سوء ﻣديريت و ضﻌف فكرو عمل شما ﺑه اسﻼم و
ﻣﺴلمين ضررى و خللﻰ واقﻊ شود و خود ﻣﻰدانيد و ﺑه تصدى اداﻣه ﻣﻰدﻫيد،
ﻣرتكﺐ گناه عﻈيمﻰ و كبيره ﻣهلكﻰ شدهايد كه عذاب ﺑزرگ داﻣنﮕيرتان خواﻫد شد.
ﻫر يك در ﻫر ﻣﻘام اﺣﺴاس ضﻌف در خود ﻣﻰكند ،چه ضﻌف ﻣديريت و چه
ضﻌف اراده از ﻣﻘاوﻣت در راه ﻫواﻫاى نفﺴانﻰ ،ﺑدون ﺟوسازى ،دﻻورانه و ﺑا
سرافرازى نزد صاﻟﺤان از ﻣﻘام خود استﻌفا كند كه اين عمل صاﻟح و عبادت است .و
ﻫر كس خود را ﻣدير وﻣدﺑّر و خدﻣتﮕزار ﺑراى خلﻖ خدا ﻣﻰداند كنارهگيرى او در
اين زﻣان ﭘشت ﺑه خلﻖ و خداى خلﻖ است ،ﻣﮕر آنكه خدﻣتﮕزارى ﺑهتر يا ﻫمطراز
او ﺟايﮕزين او ﻣﻌرفﻰ شود .دوﻟت ﺑدون گزينش اشخاص ﻣتﻌهد و ﻣتخصﺺ در
رشتهﻫاى ﻣختلفه ﻣوفﻖ نخواﻫد شد و دوﻟتمردان در گزينش ﻫمكاران ﺑه كاردانﻰ و
تﻌهد آنان و ﺑهتر خدﻣت كردن آنها ﺑه كشور و در ﻣنافﻊ ﻣلت ﺑودن آنان تكيه كنند تا
در ﭘيش ﺣﻖ تﻌاﻟﻰ و ﻣلت رو سفيد ﺑاشند و در اﻣور ﻣوفﻖ ﺑاشند ،نه ﺑر دوستﻰ و
آشنايﻰ و ﺣرف شنوى ﺑﻰتفكر و تأﻣل كه اين رويّه ﻣوﺟﺐ ناكاﻣﻰ در خدﻣت ﺑه
كشور است .دوست خوب ﺑراى دست اندركاران آن است كه در ﭘيشرفت اﻣور
ﻣﺤوﻟه ﺑه آنان ﻣﺆثر ﺑاشد و در خدﻣت ﻣلت ﺑاشد ،نه در خدﻣت آنان ،ﻫر كه و ﻫر
چه خواﻫد ﺑود .دوﻟتمردان از دانشمندان و ﻣتخصصان ﻣتﻌهد استمداد كنند تا راز
ﻣوفﻘيت را ﺑه دست آورند .دوﻟتمردان ﺑا رويّه و فكر واﺣد ﺑراى رسيدن ﺑه آنﭽه
صﻼح اسﻼم و كشور است ﺑه ﭘيش روند .و اين سياست صﺤيح اسﻼﻣﻰ است .و
خداى نخواسته در سياستﺑازيهاى گروﻫﻰ وارد نشوند كه ﺑا ناكاﻣﻰ ﻣواﺟه ﻣﻰشوند.

اﺣزاب و تشكلهاى اسﻼﻣﻰ
ﺣزباﻟلﱠه
ﻫر ﻣﺴلمانﻰ كه ﻣوازين و اصول اسﻼم را ﭘذيرفته است و در اعمال و رفتار از انﻀباط دقيﻖ شيﻌﻰ ﺑرخوردار است يك عﻀو از اعﻀاى ﺣزباﻟلﱠه است؛ و
تماﻣﻰ دستورات اين ﺣزب و خطمشﻰ آن را قرآن و اسﻼم ﺑيان كرده است .اين ﺣزب غير از ﺣزﺑهاى ﻣتداول اﻣروز دنياست .اﻣروز تمام ﻣردم ايران -در ﻫر
سِنﻰ كه ﻫﺴتند -از زن و ﻣرد كه ﺑا شﻌارﻫاى اسﻼﻣﻰ ﻣبارزه ﻣﻰكنند ﺟزء ﺣزباﻟلﱠه ﻫﺴتند.
ﺣزب ﻣﺴتﻀﻌفين
ﻣا كه گفتيﻢ ﺣزﺑﻰ ﺑه نام »ﺣزب ﻣﺴتﻀﻌفين« در ﻫمه دنيا ،ﻣﻌنايش اين نبود كه ﺣزﺑهاى صﺤيﺤﻰ كه در ايران ﻫﺴت نباشد .ﺣزﺑهاى ﻣنطﻘهاى علﻰﺣده است
و ﺣزب تمام ﻣناطﻖ و تمام ﺟاﻫا يك ﺣزب ديﮕر است .اگر انشاءاﻟلﱠه ﻣﺴلمين ﻣوفﻖ ﺑشوند و يك ﻫمﭽو ﺣزﺑﻰ كه »ﺣزب ﻣﺴتﻀﻌفين« است ،ﺑراى ﻫمه
ﺟاﻫا يك ﻫمﭽو ﺣزﺑﻰ را تأسيس كنند ،ﺑﺴيار ﺑموقﻊ است؛ ﻟكن ]ﺑه[ ﻣﻌناى اين نيﺴت كه در ﻣﺤل و در ﻣنطﻘهﻫا ﺣزب نباشد.
انجمن اسﻼﻣﻰ در دانشﮕاه
اين انجمنها فﻌاﻟيتشان ﺑﺴيار ارزش دارد ،ﻟكن يك ﻫمﭽو ﻣﺴﺌوﻟيتهايﻰ دارند كه ﻣﺴﺌوﻟيتشان ﻫﻢ
ﺑزرگ است .چنانﭽه ﻣﺴﺌوﻟيت توﺟه ﺑه ﻫمه ﺟهات دانشﮕاه و نﻈارت ﺑه ﻫمه ﺟهات دانشﮕاه
راﺟﻊ ﺑه اينكه انﺤرافﻰ واقﻊ نشود ،استاد ﻣنﺤرفﻰ -خداى نخواسته -وارد نشود و ﻣتصديان اﻣور-
خداى ناخواسته -ﻣنﺤرف نباشند ،اين ﻫﻢ از اﻣور ﻣهمﻰ است كه ﺑايد ﺑﺴيار رويش دقت ﺑشود.
ﻟكن توﺟه ﺑه اين ﻣﻌنا كه ﺑراى ﻫر اﻣر ﺟزﺋﻰ نبايد شما ﺑه عنوان اينكه ﺣزباﻟلﱠه ﻫﺴتيد ،ﺑراى يك
اﻣر ﺟزﺋﻰ افرادى ]را[ كه صاﻟح ﻫﺴتند ،وﻟو ساﺑﻖ يك خطايﻰ يا يك كارى كه اﻟزاﻣﻰ ﺑوده است
كردند ،نبايد كنار ﺑﮕذاريد .ﺑايد ﻫر چه ﺑكنيد ﺟاذﺑه داشته ﺑاشيد و اشخاصﻰ كه اينها در ﺣال
ﺣاضر خوب كار ﻣﻰكنند و ﻣفيد ﻫﺴتند ،در دانشﮕاﻫها ﺑاشند و تﻌليﻢ و ترﺑيت را ﺑكنند ،ﺑا نﻈارتﻰ
كه ﻫمه دانشجويان در اﻣور دارند .در ﻫر صورت كار ،كار ﻣهمﻰ است و اين كار ﻣهﻢ ﻣﺴﺌوﻟيتش
ﻫﻢ ﻣهﻢ است .و ﻣن اﻣيدوارم كه شما ﺑرادرﻫاى عزيز و عزيزان ﻣلت ﻣوفﻖ ﺑشويد در اين كار
اسﻼﻣﻰ -انﺴانﻰ.

ضرورت انجمنهاى اسﻼﻣﻰ
ﺑايد اين ﻣطلﺐ را انجمنهاى اسﻼﻣﻰ سرتاسر كشور ﺑدانند كه ﺑا اين انجمنهاى اسﻼﻣﻰ ،اشخاصﻰ ﻫﺴتند كه دشمناند و ﺑا صورت
دوست در ﺑين شما وارد ﻣﻰشوند و ﻣﻰخواﻫند كه انجمنهاى اسﻼﻣﻰ شما را ﺑه فﺴاد ﺑكشند .ﺑايد ﻫر يك از شما توﺟه ﺑه اين ﻣﻌنا
داشته ﺑاشيد كه اينهايﻰ كه در انجمن اسﻼﻣﻰ ﻣﻰخواﻫند وارد ﺑشوند و فﻌاﻟيت ﺑكنند ،زندگﻰ قبل از انﻘﻼﺑشان چه ﺑوده ،يك ساواكﻰ
نباشد كه ﺣاﻻ آﻣده ﺑاشد يك تﺴبيﺤﻰ دستش گرفته ﺑاشد و يك ريشﻰ گذاشته ﺑاشد و شما را ﺑخواﻫد ﺑازى ﺑدﻫد ،ﺑبينيد قبلًا اين
چكاره ﺑوده ،خانوادهاش چه خانوادهاى است ،خودش چه ﺑوده است ،تﺤصيﻼتش كجا ﺑوده؛ و چه ﺑوده است فكرش ،چه ﺟور
فكرى ﺑوده است .اينها را ﺑايد از قبل از انﻘﻼﺑشان ﻣا شناسايﻰ ﺑكنيﻢ .زﻣان انﻘﻼب ﻫمه انﻘﻼﺑﻰ ﻫﺴتند .اﻵن از اشخاصﻰ كه -فرض
كنيد -در ساواك ﺑودند اﻻن ﻫﻢ اينها ﻣﻰگويند كه ﻣا آن وقت ﻫﻢ ﻣخاﻟف ﺑوديﻢ ﺑا رژيﻢ! ﺣاﻻ ﻫمه اظهار ﻣخاﻟفت ﺑا رژيﻢ ساﺑﻖ
ﻣﻰكنند ،ﻟكن عدهايشان ﻫﺴتند كه نوكر ﻫمانها ﻫﺴتند و چشمشان را دوختهاند ﺑه اينكه دوﺑاره آن آﻣال و آرزوﻫايﻰ كه داشتند،
دوﺑاره ﺑرگردد ﺑه ﺣال خودش و اين خيال خام را در سر خودشان ﻣﻰﭘزند و وارد ﻣﻰشوند در اين ارگانهايﻰ كه ﺟوانهاى عزيز ﻣا،
ﻣتﻌهد ﻣا ،دارند خدﻣت ﻣﻰكنند و تشكيل دادند .اينها ﻣمكن است كه در اينها وارد ﺑشوند و ﺑدون اينكه شماﻫا توﺟه ﺑكنيد ،يك
وقت توﺟه ﺑكنيد ﺑه اينكه ﺑه فﺴاد كشيده شده اين انجمن .انجمن اسﻼﻣﻰ ﺑايد از افرادى ﺑاشد كه خانوادهاش ﻣﺴلﻢ؛ خودش ﻣﺴلﻢ،
زﻣان قبل از انﻘﻼﺑش آدم ﻣتﻌهد ﻣﺴلﻢ ،ﺑﻌد از انﻘﻼﺑش اين طور ،يك ﻫمﭽو افرادى ﺑايد ﺑاشند ،نه اينكه ﻫر كس آﻣد خواست وارد
ﺑشود و يك قدرى ﻫﻢ -فرض كنيد -كه اظهار انﻘﻼﺑﻰ ﺑودن كرد و اظهار اسﻼم كرد ،شما ﺑازى ﺑخوريد .ﺑايد ﺑا دقت افراد را ﺑررسﻰ
كنيد كه ﻣبادا -خداى نخواسته در ﺑين شما اشخاصﻰ ﺑاشند كه انجمن اسﻼﻣﻰ را ﺑه تباﻫﻰ ﺑكشند و دنبال او صورت اسﻼم را در دنيا
ﻣشوّه كنند.
اصول سياست خارﺟﻰ و نﻈام رواﺑط ﺑيناﻟملل
نفﻰ ظلﻢ و ﺣمايت از ﻣﻈلوم
نبوت اصلًا آﻣده است ،نبﻰ اصلش ﻣبﻌوث است ﺑراى اينكه قدرتمندﻫايﻰ كه ﺑه ﻣردم ظلﻢ ﻣﻰكنند ﭘايهﻫاى ظلﻢ آنها را ﺑشكند؛ و اين كنﮕرهﻫاى ظلﻢ كه ﺑه زﺣمتِ اين
ﺑيﭽارهﻫا ،ﺑه خون دل اين ﺑيﭽارهﻫا ،ﺑه استﺜمار گرفتن اين ﻣردم ضﻌيف ،اين ﭘايهﻫاى قصر ﺑاﻻ رفته و كنﮕرهﻫايش كنﮕرهﻫايﻰ ﺑوده است كه ]ﭘايهﻫاى ظلﻢ[ ﺑوده است،
آﻣدن ﭘيغمبر اكرم ﺑراى شكﺴتن اين كنﮕرهﻫا و فرو ريختن اين ﭘايهﻫاى ظلﻢ ﺑوده است؛ و از آن طرف ،چون ﺑﺴط توﺣيد است ،اين ﺟاﻫايﻰ كه ﻣبدأ ستايش غير خدا
ﺑود و آتشﭘرستﻰ ﺑوده است ،آنها را ﻣنهدم كرده است و آتشها را خاﻣوش كرده است.

ﭘيام عاشورا ايﺴتادگﻰ در ﻣﻘاﺑل ظلﻢ
ﺑايد در ﻣﻘاﺑل ظلﻢ ،در ﻣﻘاﺑل ستﻢ ،ﺑايﺴتند .اين كلمه »كُلﱡ يَوْمٍ عَاشُورَا و كُلﱡ أَرْضٍ كَرْﺑَﻼء« يك كلمه ﺑزرگﻰ است كه اشتباﻫﻰ ﻣﻰفهمند .آنها خيال ﻣﻰكنند كه يﻌنﻰ ﻫر
روز ﺑايد گريه كرد! ﻟكن اين ﻣﺤتوايش غير از اين است .كرﺑﻼ چه كرد ،ارض كرﺑﻼ در روز عاشورا چه نﻘشﻰ را ﺑازى كرد ،ﻫمه زﻣينها ﺑايد آنطور ﺑاشند .نﻘش كرﺑﻼ
اين ﺑود كه سيداﻟشهداء -سﻼماﻟلﱠه عليه -ﺑا چند نفر ﺟمﻌيت و عدد ﻣﻌدود ،آﻣدند كرﺑﻼ و ايﺴتادند در ﻣﻘاﺑل ظلﻢ يزيد و در ﻣﻘاﺑل دوﻟت ﺟبار .در ﻣﻘاﺑل اﻣپراتور زﻣان
ايﺴتادند و فداكارى كردند و كشته شدند ،ﻟكن ظلﻢ را قبول نكردند ،و شكﺴت دادند يزيد را .ﻫمه ﺟا ﺑايد اينطور ﺑاشد .ﻫمه روز ﻫﻢ ﺑايد اينطور ﺑاشد .ﻫمه روز ﺑايد
ﻣلت ﻣا اين ﻣﻌنا را داشته ﺑاشد كه اﻣروز روز عاشوراست و ﻣا ﺑايد ﻣﻘاﺑل ظلﻢ ﺑايﺴتيﻢ؛ و ﻫمين ﺟا ﻫﻢ كرﺑﻼست و ﺑايد نﻘش كرﺑﻼ را ﻣا ﭘياده كنيﻢ ،انﺤصار ﺑه يك
زﻣين نداشته؛ انﺤصار ﺑه يك افراد نداشته .قﻀيه كرﺑﻼ ﻣنﺤصر ﺑه يك ﺟمﻌيت ﻫفتاد و چند نفرى و يك زﻣين كرﺑﻼ نبوده .ﻫمه زﻣينها ﺑايد اين نﻘشه را اﺟرا كنند ،و
ﻫمه روزﻫا غفلت نكنند .ﻣلتها ﺑايد غفلت نكنند از اينكه ﻫميشه ﺑايد ﻣﻘاﺑل ظلﻢ ﺑاشند .در ﺑﻌﺾ روايات ،كه ﻣن ﺣاﻻ نمﻰدانﻢ صﺤت و سُﻘْمَش را ،ﻫﺴت كه يكﻰ از
چيزﻫاى ﻣﺴتﺤﺐ اين است كه ﻣﺆﻣنين در ﺣال انتﻈار ،اسلﺤه ﻫﻢ داشته ﺑاشند؛ اسلﺤه ﻣهيا .نه اينكه اسلﺤه را ﺑﮕذارند كنار ،و ﺑنشينند ﻣنتﻈر .اسلﺤه داشته ﺑاشند ﺑراى
اينكه ﺑا ظلﻢ ﻣﻘاﺑله كنند ،ﺑا ﺟور ﻣﻘاﺑله كنند .تكليف است ،از شُﻌَﺐ نهﻰ از ﻣنكر است ،ﺑه ﻫمه ﻣا تكليف است ،كه ﺑايد ﻣﻘاﺑله كنيﻢ ﺑا اين دستﮕاﻫهاى ظاﻟﻢ ،خصوصاً
دستﮕاﻫهايﻰ كه ﺑا اساس ﻣخاﻟفند.
رساﻟت علماى ﺟهان اسﻼم در ﺣفﻆ وﺣدت و ﻣﻘاﺑله ﺑا ستﻢ
علما و دانشمندان سراسر ﺟهان ﺑويژه علما و ﻣتفكران اسﻼم ﺑزرگ يكدل و يك ﺟهت در راه
نجات ﺑشريت از تﺤت سلطه ظاﻟمانه اين اقليت ﺣيلهﺑاز و توطﺌهگر كه ﺑا دسيﺴهﻫا و ﺟنجاﻟها
سلطه ظاﻟمانه خود را ﺑر ﺟهانيان گﺴتردهاند ،ﺑپا خيزند و ﺑا ﺑيان و قلﻢ و عمل خود خوف و
ﻫراس كاذﺑﻰ را كه ﺑر ﻣﻈلوﻣان سايه افكنده است ﺑزدايند؛ و اين كتاﺑهايﻰ را كه اخيراً ﺑا دست
استﻌمار كه از آستين كﺜيف اين ﺑردگان شيطان ﻣنتشر شده و داﻣن ﺑه اختﻼف ﺑين طوايف ﻣﺴلمين
ﻣﻰزنند ناﺑود كند و ريشه خﻼف كه سرچشمه ﻫمه گرفتارى ﻣﻈلوﻣان و ﻣﺴلمانان است را ﺑركند؛
و يكدل و يك سو ﺑر اين رسانهﻫاى گروﻫﻰ كه در ﺑيشتر ساعات شﺐ و روز ﺑه فتنهانﮕيزى و
نفاق افكنﻰ و دروغﭘردازى و شايﻌهسازى عمر خود را ﻣﻰگذرانند ﭘرخاش كنند و ﺑر سرچشمه
تروريزم كه از كاخ سفيد ﻣﻰﺟوشد ﺑشورند .چرا كه ﺑا ريشهياﺑﻰ ﻣﻌلوم ﻣﻰشود اساس آنﭽه كه
تفنﮕداران و سرﺑازان اﻣريكا را در ﺑيروت و ديﮕر ﺟاﻫا ﺑا انفجارﻫاى ﻣﺤيط ﺑه ﻫﻼكت رسانده و
ﻣﻰرساند ﻫمان كاخهاى ستﻢ ﺑويژه كاخ سفيد است.

ﻣبارزه و دفاع
ﺑراى خدا قيام كنيد
ﻣن يك ،فﻘط يك ﻣوعﻈه ﻣﻰكنﻢ و آن اين است كه ﺑراى خدا قيام كنيد ،ﺑراى خدا قيام كنيد .ﻫﻢ قيام كنيد ،ﻫﻢ قياﻣتان ﺑراى خدا ﺑاشد .اگر ﺑخواﻫيد قيام شما
يك قيامِ ﻣُﺜْمِر ﺑاشد.
نه ظاﻟﻢ ﺑاشيد ،نه ﻣﻈلوم
ﻣا تﺤت رﻫبرى ﭘيغمبر اسﻼم اين دو كلمه را ﻣﻰخواﻫيﻢ اﺟرا كنيﻢ؛ نه ظاﻟﻢ ﺑاشيﻢ و نه ﻣﻈلوم .ﻣا در طول تاريخ ﻣﻈلوم ﺑوديﻢ .از ﻫمه ﺟهات ﻣﻈلوم ﺑوديﻢ .و
ﻣا اﻣروز ﻣﻰخواﻫيﻢ كه ﻣﻈلوم نباشيﻢ؛ و ظاﻟﻢ ﻫﻢ نباشيﻢ .ﻣا تﻌدى ﺑه ﻫيچ كشورى ﺑه واسطه دستورى كه ﺑه ﻣا رسيده است از اسﻼم ،نخواﻫيﻢ كرد؛ و تجاوز ﺑه
ﻫيچ فردى نخواﻫيﻢ كرد ،و نبايد ﺑكنيﻢ .تجاوز ﺑه ﻫيچ كشورى نخواﻫيﻢ كرد ،و نبايد ﺑكنيﻢ .ﻟكن از تجاوز ديﮕران ﻫﻢ ﺑايد ﺟلوگيرى كنيﻢ .ﻣردم ﻣا اﻣروز -از
زن و ﻣرد ،صغير و كبير -عازم اين ﻫﺴتند كه در ﻣﻘاﺑل تجاوزﻫايﻰ كه تاكنون ﺑه آنها شده است و اﻣروز ﺟلوگيرى شده است ﺑايﺴتند؛ و ﺟان خودشان را فداى
آزادى و استﻘﻼل و فداى ﺑيرون رفتن از زير ﺑار ظلﻢ كنند .و ﻣا از ﻫمه ﻣلتها و از ﻫمه دوﻟتها اين توقﻊ انﺴانﻰ را داريﻢ.
دستور قرآن در ﺑاب قيام
آياتﻰ كه در قتال وارد شده در قرآن؛ در ﻣﻘاتله و ﺟنﮓ وارد شده يكﻰ دوتا نيﺴت .آياتﻰ كه در ﺟنﮓ وارد شده و دستور ﺑه اينكه :ﺑرويد ﺟنﮓ ﺑكنيد ،ﺑرويد
قيام ﺑكنيد ،ﺑرويد اينها را سر ﺟاى خودشان ﺑنشانيد ،ﺑا ﻫمه قتال ﺑكنيد ،ﺑا ﻫمه ﻣنﺤرفين قتال ﺑكنيد ،دستورى است كه ﺣاﻻ ﻫﻢ ﺑراى ﻣا ﻫﺴت؛ ﻣنتها ﺣاﻻ ﻣا
اسباب قتال ﺑه آن ﻣﻌنا نداريﻢ؛ اﻣا اسباب اين ﻣﻌنا كه ﻣا ﻣلتها را ﺑيدار ﺑكنيﻢ ،ﻣلتها را آشنا ﺑكنيﻢ ﺑه وضﻊ اسﻼم ،ﺑه وضﻊ ﻣﺴلمين ،ﺑه وضﻊ روﺣانيين ]داريﻢ[.

اﺋمه ﻣﻌصوﻣين در ﻣبارزه ﺑا طاغوتيان شهيد شدهاند
ﻣا ﻣفتخريﻢ كه اﺋمه ﻣﻌصوﻣين ﻣا -صلوات اﻟلﱠه و سﻼﻣه عليهﻢ -در راه تﻌاﻟﻰ دين اسﻼم و در راه ﭘياده كردن قرآن كريﻢ كه تشكيل ﺣكوﻣت عدل يكﻰ از اﺑﻌاد آن
است ،در ﺣبس و تبﻌيد ﺑه سر ﺑرده و عاقبت در راه ﺑراندازى ﺣكوﻣتهاى ﺟاﺋرانه و طاغوتيان زﻣان خود شهيد شدند.

اقتصاد
خطوط كلﻰ اقتصاد اسﻼﻣﻰ
نﻈر ﻣا ﺑه اقتصاد نيﺴت ،ﻣﮕر ﺑه طور آﻟت .نﻈر ﻣا ﺑه فرﻫنﮓ اسﻼﻣﻰ است كه اين فرﻫنﮓ اسﻼﻣﻰ را از ﻣا ﺟدا كردند .و غرب در شرق آنطور نفوذ كرد كه شرق خودش
را ﺑاخت ،و ﻣﺤتواى ﺑﺴيارى از ﺟوانهاى ﻣا را گرفت.
علماى اسﻼم ﺑايد نﻈام صﺤيح اقتصاد اسﻼﻣﻰ را ﺟايﮕزين نمايند
و يكﻰ از ﻣﺴاﺋل ﺑﺴيار ﻣهمﻰ كه ﺑه عهده علما و فﻘها و روﺣانيت است ،ﻣﻘاﺑله ﺟدى ﺑا دو فرﻫنﮓ ظاﻟمانه و ﻣنﺤط اقتصادى شرق و غرب و ﻣبارزه ﺑا سياستهاى اقتصاد
سرﻣايهدارى و اشتراكﻰ در ﺟاﻣﻌه است ،ﻫرچند كه اين ﺑليه داﻣنﮕير ﻫمه ﻣلتهاى ﺟهان گرديده است و عملًا ﺑردگﻰ ﺟديدى ﺑر ﻫمه ﻣلتها تﺤميل شده و اكﺜريت ﺟواﻣﻊ
ﺑشرى در زندگﻰ روزﻣره خود ﺑه ارﺑاﺑان زر و زور ﭘيوند خوردهاند و ﺣﻖ تصميﻢگيرى در ﻣﺴاﺋل اقتصاد ﺟهان از آنان سلﺐ شده است و علﻰرغﻢ ﻣناﺑﻊ سرشار طبيﻌت و
سرزﻣينهاى ﺣاصلخيز ﺟهان و آﺑها و درياﻫا و ﺟنﮕلها و ذخاير ،ﺑه فﻘر ودرﻣاندگﻰ گرفتار آﻣدهاند و كمونيﺴتها و زراندوزان و سرﻣايهداران ﺑا ايجاد رواﺑط گرم ﺑا
ﺟهانخواران ،ﺣﻖ ﺣيات واﺑتكار عمل را از عاﻣه ﻣردم سلﺐ كردهاند و ﺑا ايجاد ﻣراكز انﺤصارى وچند ﻣليتﻰ ،عملًا نبﺾ اقتصاد ﺟهان را در دست گرفته وﻫمه راﻫهاى
صدور و استخراج و توزيﻊ و عرضه وتﻘاضا و ﺣتﻰ نرخگذارى و ﺑانكدارى را ﺑه خود ﻣنتهﻰ نمودهاند وﺑا اﻟﻘاى تفكرات و تﺤﻘيﻘات خود ساخته ،ﺑه تودهﻫاى ﻣﺤروم
ﺑاوراندهاند كه ﺑايد تﺤت نفوذ ﻣا زندگﻰ كرده و اﻟّا راﻫﻰ ﺑراى اداﻣه ﺣيات ﭘاﺑرﻫنهﻫا ،ﺟز تن دادن ﺑه فﻘر ﺑاقﻰ نمانده است و اين ﻣﻘتﻀاى خلﻘت و ﺟاﻣﻌه انﺴانﻰ است كه
اكﺜريت قريﺐ ﺑه اتفاق گرسنﮕان در ﺣﺴرت يك ﻟﻘمه نان ﺑﺴوزند و ﺑميرند و گروﻫﻰ اندك ﻫﻢ از ﭘرخورى و اسراف وتﻌيشها ﺟانشان ﺑه ﻟﺐ آيد .ﺑه ﻫر ﺣال اين ﻣصيبتﻰ
است كه ﺟهانخواران ﺑر ﺑشريت تﺤميل كردهاند و كشورﻫاى اسﻼﻣﻰ ﺑه واسطه ضﻌف ﻣديريتها و واﺑﺴتﮕﻰ ،ﺑه وضﻌيت أسفبار گرفتار شدهاند كه اين ﺑه عهده علماى
اسﻼم و ﻣﺤﻘﻘين و كارشناسان اسﻼﻣﻰ است كه ﺑراى ﺟايﮕزين كردن سيﺴتﻢ ناصﺤيح اقتصاد ﺣاكﻢ ﺑر ﺟهان اسﻼم ،طرﺣها و ﺑرناﻣهﻫاى سازنده و درﺑرگيرنده ﻣنافﻊ
ﻣﺤروﻣين و ﭘاﺑرﻫنهﻫا را اراﺋه دﻫند و ﺟهان ﻣﺴتﻀﻌفين و ﻣﺴلمين را از تنﮕنا و فﻘر ﻣﻌيشت ﺑه درآورند .اﻟبته ﭘياده كردن ﻣﻘاصد اسﻼم در ﺟهان و خصوصاً ﺑرناﻣهﻫاى
اقتصادى آن و ﻣﻘاﺑله ﺑا اقتصاد ﺑيمار سرﻣايهدارى غرب و اشتراكﻰ شرق ،ﺑدون ﺣاكميت ﻫمه ﺟانبه اسﻼم ﻣيﺴر نيﺴت و ريشهكن شدن آثار سوء و ﻣخرب آن ،چه ﺑﺴا
ﺑﻌد از استﻘرار نﻈام عدل و ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ ﻫمﭽون ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ ايران نيازﻣند ﺑه زﻣان ﺑاشد ،وﻟﻰ اراﺋه طرﺣها و اصوﻟًا تبيين ﺟهتگيرى اقتصاد اسﻼم در راستاى
ﺣفﻆ ﻣنافﻊ ﻣﺤروﻣين و گﺴترش ﻣشاركت عموﻣﻰ آنان و ﻣبارزه اسﻼم ﺑا زراندوزان ،ﺑزرگترين ﻫديه و ﺑشارت آزادى انﺴان از اسارت فﻘر و تهيدستﻰ ﺑه شمار ﻣﻰرود و
ﺑيان اين ﺣﻘيﻘت كه صاﺣبان ﻣال و ﻣنال در ﺣكوﻣت اسﻼم ﻫيچ اﻣتياز و ﺑرترىاى از اين ﺟهت ﺑر فﻘرا ندارند و اﺑداً اوﻟويتﻰ ﺑه آنان تﻌلﻖ نخواﻫد گرفت ،ﻣﺴلّﻢ راه
شكوفايﻰ و ﭘرورش استﻌدادﻫاى خفته و سركوب شده ﭘاﺑرﻫنﮕان را فراﻫﻢ ﻣﻰكند.

اسﻼم نه ﺑا سرﻣايهدارى ﻣوافﻖ است نه ﺑا كمونيﺴﻢ
يكﻰ از اﻣورى كه ﻻزم ﺑه توصيه و تذكر است ،آن است كه اسﻼم نه ﺑاسرﻣايهدارى ظاﻟمانه و ﺑيﺤﺴاب و ﻣﺤروم كننده
تودهﻫاى تﺤت ستﻢ و ﻣﻈلوم ﻣوافﻖ است ،ﺑلكه آن را ﺑه طور ﺟدى در كتاب و سنت ﻣﺤكوم ﻣﻰكند و ﻣخاﻟف عداﻟت
اﺟتماعﻰ ﻣﻰداند -گرچه ﺑﻌﺾ كجفهمان ﺑﻰ اطﻼع از رژيﻢ ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ و ازﻣﺴاﺋل سياسﻰ ﺣاكﻢ در اسﻼم در گفتار و
نوشتار خود طورى وانمود كردهاند )و ﺑاز ﻫﻢ دست ﺑرنداشتهاند( كه اسﻼم طرفدار ﺑﻰ ﻣرز و ﺣد سرﻣايهدارى و ﻣاﻟكيت
است و ﺑا اين شيوه كه ﺑا فهﻢ كج خويش از اسﻼم ﺑرداشت نمودهاند چهره نورانﻰ اسﻼم را ﭘوشانيده و راه را ﺑراى ﻣغرضان
و دشمنان اسﻼم ﺑاز نموده كه ﺑه اسﻼم ﺑتازند ،و آن را رژيمﻰ چون رژيﻢ سرﻣايهدارى غرب ﻣﺜل رژيﻢ اﻣريكا و انﮕلﺴتان و
ديﮕر چپاوﻟﮕران غرب ﺑه ﺣﺴاب آورند ،و ﺑا اتكال ﺑه قول و فﻌل اين نادانان يا غرضمندانه و يا اﺑلهانه ﺑدون ﻣراﺟﻌه ﺑه
اسﻼمشناسان واقﻌﻰ ﺑا اسﻼم ﺑه ﻣﻌارضه ﺑرخاستهاند -و نه رژيمﻰ ﻣانند رژيﻢ كمونيﺴﻢ و ﻣاركﺴيﺴﻢ ﻟنينيﺴﻢ است كه ﺑا
ﻣاﻟكيت فردى ﻣخاﻟف و قاﺋل ﺑه اشتراك ﻣﻰﺑاشند ﺑا اختﻼف زيادى كه دورهﻫاى قديﻢ تاكنون ﺣتﻰ اشتراك در زن و
ﻫمجنس ﺑازى ﺑوده و يك ديكتاتورى و استبداد كوﺑنده در ﺑر داشته .ﺑلكه اسﻼم يك رژيﻢ ﻣﻌتدل ﺑا شناخت ﻣاﻟكيت و
اﺣترام ﺑه آن ﺑه نﺤو ﻣﺤدود در ﭘيدا شدن ﻣاﻟكيت و ﻣصرف ،كه اگر ﺑﺤﻖ ﺑه آن عمل شود چرخهاى اقتصاد ساﻟﻢ ﺑه راه
ﻣﻰافتد و عداﻟت اﺟتماعﻰ ،كه ﻻزﻣه يك رژيﻢ ساﻟﻢ است تﺤﻘﻖ ﻣﻰياﺑد.
اسﻼم عاﻣل تﻌديل ثروت
اسﻼم است كه ﺟلوى ﻣنافﻊ شخصﻰ را ﻣﻰگيرد ،اسﻼم است كه نمﻰگذارد اين گردن كلفتها
زندگﻰ اشرافﻰ ﺑكنند ،يا زندگﻰ آنطورى كه دﻟشان ﻣﻰخواﻫد ﺑكنند .اسﻼم تﻌديل ﻣﻰكند.
ثروتهايﻰ كه اين ﻣاﻟكان ﺑه ناﺣﻖ ﻣتصرف شدهاند ،ضبط خواﻫيﻢ كرد و ﺑر اساس ﺣﻖ و انصاف،
ﻣجدداً ﻣيان ﻣﺤتاﺟان توزيﻊ خواﻫيﻢ كرد.
رفﻊ ﻣﺤروﻣيتها انتﻈار ﺑﺤﻖ ﻣردم ﻣاست
ﺑايد گفت ﻣجموعه خواستهﻫا و انتﻈارات اسﻼﻣﻰ ﻣردم از ﻣجلس ،رفﻊ گرفتاريها و ﻣﺤروﻣيتها و دگرگونﻰ در نﻈام ﭘر ﭘيچ و خﻢ ادارى كشور ،از
انتﻈارات ﺑﺤﻘﻰ است كه ﺑايد آنها را ﺟدى گرفت .و نمايندگان ﻣﺤترم ﻣجلس قبل از ﭘرداختن ﺑه ﻟوايح و تبصرهﻫا و ﻣواد غير ضرورى ﺑه فكر
ﻣﺴاﺋل اصلﻰ و كليدى كشور ﺑاشند و ﺑر اساس اسﻼم عزيز در كميﺴيونها ﺑا طرح قوانين و ﻟوايح ﺑه سمتﻰ ﺣركت كنند كه ﻣشكﻼت اساسﻰ كشور
ﻣرتفﻊ و سياستهاى زير ﺑنايﻰ كشور در اﻣور فرﻫنﮕﻰ و اقتصادى و اﺟتماعﻰ و سياسﻰ در راستاى كمك ﺑه ﻣﺤروﻣين و رفﻊ استﻀﻌاف ،ﻣدون و ﺑه
ﻣورد اﺟرا درآيد.

ﻫماﻫنﮕﻰ نﻈام ﻣاﻟياتﻰ اسﻼم ﺑا توسﻌه كشور
قانون ﻣاﻟﻰ اسﻼم كه اساس ﺣيات كشور ﺑر آن است چنانﭽه در ﭘيشتر ديديﻢ ﺑه طورى وضﻊ شده است كه ﻫرچه كشور اسﻼﻣﻰ رو ﺑه ترقﻰ گذارد ﻣاﻟيات آن ﺑه
تﻀاعف ترقﻰ ﻣﻰكند چنانﭽه از ﻣراﺟﻌه ﺑه قانون خاﻟصجات ﻣطلﺐ واضح ﻣﻰشود و يك ﻫمﭽو قانونﻰ كه چنين كشﻰ دارد و خود دنبال اﺣتياﺟات ﺑزرگ ﻣﻰشود
قاﺑل نﺴخ نيﺴت ﺑلكه ﺑراى ﻫميشه و ﻫمه كشورﻫا وضﻊ شده است.

ﻣاﻟياتهاى ﻣﻘرر در اسﻼم ﺑراى تشكيل ﺣكوﻣت است
ﻣاﻟياتهايﻰ كه اسﻼم ﻣﻘرر داشته و طرح ﺑودﺟهاى كه ريخته نشان ﻣﻰدﻫد تنها ﺑراى سد رﻣﻖ فﻘرا و سادات فﻘير نيﺴت؛ ﺑلكه ﺑراى تشكيل ﺣكوﻣت و تأﻣين ﻣخارج ضرورى
يك دوﻟت ﺑزرگ است .ﻣﺜلًا »خمس« يكﻰ از درآﻣدﻫاى ﻫنﮕفتﻰ است كه ﺑه ﺑيتاﻟمال ﻣﻰريزد ،و يكﻰ از اقﻼم ﺑودﺟه را تشكيل ﻣﻰدﻫد .طبﻖ ﻣذﻫﺐ ﻣا ،از تمام ﻣنافﻊ
كشاورزى ،تجارت ،ﻣناﺑﻊ زيرزﻣينﻰ و روى زﻣينﻰ و ﺑه طور كلﻰ از كليه ﻣنافﻊ و عوايد ،ﺑه طرز عادﻻنهاى ]خمس[ گرفته ﻣﻰشود .ﺑه طورى كه از سبزى فروش درب اين
ﻣﺴجد ،تا كﺴﻰ كه ﺑه كشتيرانﻰ اشتغال دارد ،يا ﻣﻌدن استخراج ﻣﻰكند ،ﻫمه را شاﻣل ﻣﻰشود .اين اشخاص ﺑايد خمس اضافه ﺑر درآﻣد را ﭘس از صرف ﻣخارج ﻣتﻌارف خود
ﺑه ﺣاكﻢ اسﻼم ﺑپردازند ،تا ﺑه ﺑيتاﻟمال وارد شود .ﺑديهﻰ است ،درآﻣد ﺑه اين عﻈمت ﺑراى اداره كشور اسﻼﻣﻰ و رفﻊ ﻫمه اﺣتياﺟات ﻣاﻟﻰ آن است .ﻫرگاه خمسِ درآﻣد
كشورﻫاى اسﻼم ،يا تمام دنيا را -اگر تﺤت نﻈام اسﻼم درآيد -ﺣﺴاب كنيﻢ ،ﻣﻌلوم ﻣﻰشود ﻣنﻈور از وضﻊ چنين ﻣاﻟياتﻰ فﻘط رفﻊ اﺣتياج سيد و روﺣانﻰ نيﺴت؛ ﺑلكه قﻀيه
ﻣهمتر از اينهاست .ﻣنﻈور رفﻊ نياز ﻣاﻟﻰ تشكيﻼت ﺑزرگ ﺣكوﻣتﻰ است .اگر ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ تﺤﻘﻖ ﭘيدا كند ،ﺑايد ﺑا ﻫمين ﻣاﻟياتهايﻰ كه داريﻢ ،يﻌنﻰ خمس و زكات -كه
اﻟبته ﻣاﻟيات اخير زياد نيﺴت -ﺟزيه و »خراﺟات« )يا ﻣاﻟيات ﺑر اراضﻰ ﻣلﻰ كشاورزى( اداره شود .سادات كﻰ ﺑه چنين ﺑودﺟهاى اﺣتياج دارند؟ خمسِ درآﻣد ﺑازار ﺑغداد
ﺑراى سادات و تمام ﺣوزهﻫاى علميه و تمام فﻘراى ﻣﺴلمين كافﻰ است ،تا چه رسد ﺑه ﺑازار تهران و ﺑازار اسﻼﻣبول و ﺑازار قاﻫره و ديﮕر ﺑازارﻫا .تﻌيين ﺑودﺟهاى ﺑه اين
ﻫنﮕفتﻰ دﻻﻟت دارد ﺑر اينكه ﻣنﻈور تشكيل ﺣكوﻣت و اداره كشور است .ﺑراى عمده ﺣوايج ﻣردم و انجام خدﻣات عموﻣﻰ ،اعﻢ از ﺑهداشتﻰ و فرﻫنﮕﻰ و دفاعﻰ و عمرانﻰ،
قرار داده شده است .ﻣخصوصاً ﺑا ترتيبﻰ كه اسﻼم ﺑراى ﺟمﻊ آورى و نﮕهدارى و ﻣصرف آن تﻌيين كرده :كه ﻫيچ گونه ﺣيف و ﻣيلﻰ در خزانه عموﻣﻰ واقﻊ نشود؛ و رﺋيس
دوﻟت و ﻫمه واﻟيان و ﻣتصديان خدﻣات عموﻣﻰ ،يﻌنﻰ اعﻀاى دوﻟت ،ﻫيچ گونه اﻣتيازى در استفاده از درآﻣد و اﻣوال عموﻣﻰ ﺑر افراد عادى ندارند؛ ﺑلكه سهﻢ ﻣﺴاوى
ﻣﻰﺑرند .آيا اين ﺑودﺟه فراوان را ﺑايد ﺑه دريا ﺑريزيﻢ؟ يا زير خاك كنيﻢ تا ﺣﻀرت ﺑيايد؟ يا ﺑراى اين است كه آن روز ﻣﺜلًا ﭘنجاه نفر سيد ﺑخورند؟ يا اكنون فرض كنيد ﺑه
ﭘانصد ﻫزار سيد ﺑدﻫند كه ندانند چهكارش كنند؟! در صورتﻰ كه ﻣﻰدانيﻢ ﺣﻖ سادات و فﻘرا ﺑه ﻣﻘدارى است كه ﺑا آن اﻣرار ﻣﻌاش كنند .ﻣنتها طرح ﺑودﺟه اسﻼم اينطور است
كه ﻫر درآﻣدى ﻣصارف اصلﻰ ﻣﻌينﻰ دارد .يك صندوق ﻣخصوص زكات ،و صندوق ديﮕر ﺑراى صدقات و تبرّعات ،و يك صندوق ﻫﻢ ﺑراى خمس است .سادات از صندوق
اخير تأﻣين ﻣﻌاش ﻣﻰكنند .و در ﺣديث است كه سادات در آخر سال ﺑايد اضافه از ﻣخارج خود را ﺑه ﺣاكﻢ اسﻼم ﺑرگردانند .و اگر كﻢ آوردند ،ﺣاكﻢ ﺑه آنان كمك ﻣﻰكند.

ﺣاكﻢ اسﻼﻣﻰ و ﻣاﻟياتها
خﻼصه كﻼم آنكه ،ﻫر كس در ﻣفاد آيه و روايات ﻣرﺑوط ﺑه آن انديشه كند ،در ﻣﻰياﺑد كه تمام سهام خمس ﻣتﻌلّﻖ ﺑه ﺑيتاﻟمال است و ﺣاكﻢ ﺣﻖّ تصرف در آن را دارد،
و نﻈر ﺣاكﻢ ،كه ﻣبتنﻰ ﺑر ﻣصلﺤت تمام ﻣﺴلمانان است ،ﻻزماﻻﺟراست .از سوى ديﮕر ،ﺑر عهده ﺣاكﻢ است كه از سهﻢ سادات ،زندگﻰ سه گروه يادشده را ،ﺑر ﺣﺴﺐ
تشخيﺺ خود ،تأﻣين نمايد .ﻫمان گونه كه اﻣر تﻘﺴيﻢ زكات نيز در ﻫر زﻣان ﺑه عهده ﺣاكﻢ اسﻼﻣﻰ آن زﻣان است و او ،ﺑنا ﺑر ﻣصاﻟﺤﻰ كه تشخيﺺ ﻣﻰدﻫد ،آن را در
ﻣصارف ويژه آن خرج ﻣﻰكند .ظاﻫر آيات و روايات نشاندﻫنده آن است كه انفال نيز ﻣلك شخصﻰ ﺣﻀرت رسول و اﻣاﻣان ﺑزرگوار -عليهﻢ اﻟﺴﻼم -نيﺴت ،ﺑلكه آنان
در اين اﻣوال عموﻣﻰ ،ﻣاﻟكيت ﺑه نﺤو تصرّف دارند.
اختيارات وﻻيت فﻘيه در اﻣور ﻣاﻟﻰ
در زﻣان غيبت ،در تمام اﻣورى كه اﻣام ﻣﻌصوم در آنها ﺣﻖ وﻻيت دارد ،فﻘيه داراى وﻻيت است.
از ﺟمله آنهاست :خمس ]چه سهﻢ اﻣام ﺑاشد و چه سهﻢ سادات[ ،انفال و آنﭽه كه ﺑدون
ﻟشكركشﻰ ﺑه دست ﻣﺴلمانان رسيده و ﺑه »فﻰْء« ﻣوسوم است.
تﺤريﻢ اقتصادى تﺤفهاى اﻟهﻰ
ﻣادام كه در اﺣتياﺟات صنايﻊ ﭘيشرفته ،دست خود را ﭘيش ديﮕران دراز كنيد و ﺑه دريوزگﻰ عمر را ﺑﮕذرانيد قدرت اﺑتكار و ﭘيشرفت در اختراعات در شما
شكوفا نخواﻫد شد .و ﺑه خوﺑﻰ و عينيت ديديد كه در اين ﻣدت كوتاه ﭘس از تﺤريﻢ اقتصادى ﻫمانها كه از ساختن ﻫرچيز خود را عاﺟز ﻣﻰديدند و از راه
انداختن كارخانهﻫا آنان را ﻣأيوس ﻣﻰنمودند ،افكار خود را ﺑه كار ﺑﺴتند و ﺑﺴيارى از اﺣتياﺟات ارتش و كارخانهﻫا را خود رفﻊ نمودند .و اين ﺟنﮓ و تﺤريﻢ
اقتصادى و اخراج كارشناسان خارﺟﻰ ،تﺤفهاى اﻟهﻰ ﺑود كه ﻣا از آن غافل ﺑوديﻢ .اكنون اگر دوﻟت و ارتش كاﻻﻫاى ﺟهانخواران را خود تﺤريﻢ كنند و ﺑه
كوشش و سﻌﻰ در راه اﺑتكار ﺑيفزايند ،اﻣيد است كه كشور خودكفا شود و از دريوزگﻰ از دشمن نجات ياﺑد.
ﻣﺤاصره اقتصادى ﻣوﺟﺐ شكوفايﻰ ﻣغزﻫا
وقتﻰ كه ﻣﺤاصره اقتصادى ﺑشود افكار ﻫمه ﻣردم توﺟه ﺑه اين ﭘيدا ﻣﻰكند كه ﻣا ﺑايد خودكفا ﺑاشيﻢ و ﻣتخصصين ﻣا ﻣشغول ﻣﻰشوند و افكار خودشان را ﺑه راه
ﻣﻰاندازند و قدرت خودشان را ﺑه راه ﻣﻰاندازند و ايران را ﻣﺴتغنﻰ ﻣﻰكنند از خارج .و ﻣن ﺑه شما اطمينان ﻣﻰدﻫﻢ كه اگر تا يك ﻣدتﻰ ﻣا در اين فشارﻫا ﺑاشيﻢ،
ايران ﺑيشتر ثبات ﭘيدا ﻣﻰكند و ﻣغزﻫاى ﻣتفكر ﻣكتبﻰ ايران ﺑيشتر ﺑه كار ﻣﻰافتد و ايران را خودكفا ﻣﻰكند.

ﺑخشهاى ﻣختلف اقتصادى
خودكفايﻰ در كشاورزى ،اساس استﻘﻼل است
ﻣا اگر چنانﭽه زراعت خودﻣان ،كشاورزى خودﻣان ،نتواند كفاف ﺑراى خودﻣان ﺑاشد ،و دستمان
دراز ﺑاشد ﭘيش اﻣريكا و اﻣﺜال اﻣريكا ﺑراى ارزاقمان ،خوب ﻣا واﺑﺴته خواﻫيﻢ ﺑود؛ نمﻰتوانيﻢ
كارى انجام ﺑدﻫيﻢ؛ آن وقت در ﺟهات سياسﻰ ﻫﻢ ﺑايد واﺑﺴته ﺑشويﻢ .ﺑايد شماﻫايﻰ كه ،ﻣردﻣﻰ
كه ﻣشغول كشاورزى ﺑودند ،ﺑاز ﻫﻢ ﻣشغول ﺑاشند .كﺴانﻰ كه ﭘيشتر ﺑه واسطه ﻣشكﻼتﻰ كه
ﺑرايشان ايجاد شده ﺑود ،نمﻰتوانﺴتند عمل ﺑكنند ،ﺣاﻻ عمل كنند ،دوﻟت ﻫﻢ ﻻزم است كه
ﭘشتيبانﻰ كند از كشاورزﻫا؛ ﻫمراﻫﻰ كند ﺑا آنها؛ ﻫﻢ آنها ﻣشغول ﺑاشند؛ و ﻫﻢ دوﻟت تا اينكه راﺟﻊ
ﺑه كشاورزى -كه يكﻰ از اﻣور ﻣهمه ﻣملكت ﻣاست و ﻣا ﺑايد صادر كنيﻢ ﻣﺤصوﻻت خودﻣان را
ﺑه خارج -اينطور نباشد كه ﻣا ﺑاز ﻫﻢ گرفتار ﺑاشيﻢ ،و دستمان ﭘيش خارﺟيها دراز ﺑاشد ﺑراى
اينكه نان ﺑه ﻣا ﺑدﻫيد.
توﺟه ﺑه صنايﻊ ﻣادر
]ﺑرناﻣه صنﻌتﻰ كردن و نوسازى ايران تﺤت يك ﺣكوﻣت اسﻼﻣﻰ چه خواﻫد ﺑود؟ تكنوﻟوژى خود را از چه ﻣنبﻌﻰ
تهيه خواﻫيد كرد؟ چﮕونه ﻣتخصصين و دانشمندان خود را ترﺑيت كرده و آﻣوزش خواﻫيد داد؟[ ﻣا ،در ﺑرناﻣه
صنﻌتﻰ كردن ﻣملكت ﻫرگز چون اﻣروز سراغ ﻣونتاژ نمﻰرويﻢ .ﻣا در ايران صنايﻊ ﻣادر ايجاد خواﻫيﻢ كرد و نوسازى
را ﺑه ﺑهترين وﺟه انجام خواﻫيﻢ داد .اﻟبته توقﻊ نبايد داشت كه اين كارﻫا ﺑه ﻣﺤﺾ رفتن شاه صورت گيرد .زيرا شاه
ايران را ﺑه طور كلﻰ خراب كرده است و ايران ﺑه صورت يك كشور ﺟنﮕزده درآﻣده است .ﻟذا ﺑراى ترﻣيﻢ خراﺑيها و
ايجاد صنايﻊ اصيل اﺣتياج ﺑه ﻣدت است .ﻣا نيازﻫاى تكنوﻟوژى خود را از ﻫر ﻣنبﻌﻰ كه ﻣفيدتر ﺑراى كشورﻣان ﺑاشد
تأﻣين خواﻫيﻢ كرد .ﻣا از ﺟهت ﻣتخصﺺ كارآزﻣوده ﺑﺴيار غنﻰ ﻫﺴتيﻢ .ﻫزاران كارشناس ايرانﻰ در رشتهﻫاى
گوناگون علمﻰ در كشورﻫاى خارﺟﻰ ﻫﺴتند .اينها ﺑه دﻟيل ظلﻢ و ستﻢ شاه و فﻘدان ﺑرناﻣهﻫاى صنﻌتﻰ علمﻰ اصيل
ﻣجبور ﺑه ترك ﻣملكت و كار ﺑراى ﻣﺆسﺴات خارﺟﻰ شدهاند .ﺑا رفتن شاه اكﺜر اينها ﺑه ايران ﺑرخواﻫند گشت.

دﻟيلﻰ ندارد كه ﻫميشه صادركننده نفت ﺑاشيﻢ
]گفتهايد كه در ﺟمهورى اسﻼﻣﻰ ايران ﺑه صادرات گاز و نفت ﺑه كشورﻫاى غرﺑﻰ اداﻣه داده و تكنوﻟوژى آنها را وارد خواﻫيد كرد ،تﺤت چه شرايطﻰ؟[ ﻣا نه
چاﻫهاى نفت را ﻣﻰﺑنديﻢ و نه درﻫاى ﻣملكت را ﺑه روى خود ﻣﻰﺑنديﻢ و نه كشور را ﺑه ﺑازار ﻣصرف ﻫرچه كه غرب ﻣﻰسازد و ﻣﻰخواﻫد ﺑه ﻣا تﺤميل كند تبديل
ﻣﻰكنيﻢ .ﻣا از نفت استفاده خواﻫيﻢ كرد ،وﻟﻰ دﻟيلﻰ ندارد كه ﻫميشه صادركننده آن ﺑاشيﻢ .ﻣا چيزى را كه نداريﻢ و ﺑه آن نياز داريﻢ ،از خارج ﻣﻰخريﻢ ،وﻟﻰ چرا خود
توﻟيد كننده ﻣايﺤتاج خود نباشيﻢ؟ سياست ﻣا ﻫميشه ﺑر ﻣبناى ﺣفﻆ آزادى و استﻘﻼل و ﺣفﻆ ﻣنافﻊ ﻣردم است كه اين اصل را ﻫرگز فداى چيزى نمﻰكنيﻢ.
ﻣشاركت ﺑازار و نﻈارت دوﻟت
ﺑازار را شريك كنيد در كارﻫا ،ﺑازار را كنار نﮕذاريد .يﻌنﻰ ،كارﻫايﻰ كه از ﺑازار نمﻰآيد و ﻣﻌلوم است كه نمﻰتواند ﺑازار انجام ﺑدﻫد ،آن كارﻫا را دوﻟت انجام ﺑدﻫد.
كارﻫايﻰ كه از ﺑازار ﻣﻰآيد ،ﺟلويش را نﮕيريد ،يﻌنﻰ ،ﻣشروع ﻫﻢ نيﺴت .آزادى ﻣردم نبايد سلﺐ ﺑشود ،دوﻟت ﺑايد نﻈارت ﺑكند .ﻣﺜلًا ،در كاﻻﻫايﻰ كه ﻣﻰخواﻫند از
خارج ﺑياورند ﻣردم را آزاد ﺑﮕذارند ،آن قدرى را كه ﻣﻰتوانند؛ ﻫﻢ خود دوﻟت ﺑياورد ،ﻫﻢ ﻣردم .ﻟكن دوﻟت نﻈارت كند در اينكه يك كاﻻﻫايﻰ كه ﺑرخﻼف ﻣصلﺤت
ﺟمهورى اسﻼﻣﻰاست ،ﺑرخﻼف شرع است ،آنها را نياورند .اين نﻈارت است .ﻫمﭽو نيﺴت كه آزادشان كنيد كه فردا ﺑازارﻫا ﭘر ﺑشود از آن ﻟوكﺴها و از آن ﺑﺴاطﻰ كه
در ساﺑﻖ ﺑود .اﻣا راﺟﻊ ﺑه تجارت ،راﺟﻊ ﺑه صنﻌت ،راﺟﻊ ﺑه اينها اگر ﻣردم را شريك خودتان نكنيد ،ﻣوفﻖ نخواﻫيد شد .يﻌنﻰ نمﻰشود يك ﺟمﻌيت كﺜيرى را ﺑدون
شركت خود ﺟمﻌيت ،ﺑدون شركت ،ﻣﺜل اين است كه ﻣا ﺑخواﻫيﻢ كشاورزى را ﻣا ،خود دوﻟت ﺑكند ،خوب! دوﻟت كه نمﻰتواند كشاورزى ﺑكند .كشاورزى را دوﻟت
ﺑايد تأييد ﺑكند تا كشاورزﻫا كشاورزى كنند .تجارت ﻫﻢ ﻫمين ﺟور است .صنﻌت ﻫﻢ ﻫمين ﺟور است .صنايﻌﻰ كه ﻣردم ازشان نمﻰآيد ،اﻟبته ﺑايد دوﻟت ﺑكند.
كارﻫايﻰ را كه ﻣردم نمﻰتوانند انجام ﺑدﻫند ،دوﻟت ﺑايد انجام ﺑدﻫد .كارﻫايﻰ كه ﻫﻢ دوﻟت ﻣﻰتواند انجام ﺑدﻫد و ﻫﻢ ﻣردم ﻣﻰتوانند انجام ﺑدﻫند ،ﻣردم را آزاد ﺑﮕذاريد
كهآنها ﺑكنند ،خودتان ﻫﻢ ﺑكنيد ،ﺟلوى ﻣردم را نﮕيريد .فﻘط يك نﻈارتﻰ ﺑكنيد كه ﻣبادا انﺤراف ﭘيدا ﺑشود ،ﻣبادا يك وقتﻰ كاﻻﻫايﻰ ﺑياورند كه ﻣخاﻟف ﺑا اسﻼم است،
ﻣخاﻟف ﺑا صﻼح ﺟمهورى اسﻼﻣﻰاست.
ﺣاضر نيﺴتيﻢ ﻣبادﻻت اقتصادى اﻫرﻣﻰ ﺑراى نفوذ سياسﻰ ﺑاشد
]آيا شما ترتيبات يا قراردادﻫاى ﺑازرگانﻰ ،تجارتﻰ و داد و ستد فﻌلﻰ را ﺑا غرب اداﻣه خواﻫيد داد؟ سياست تجارتﻰ شما چيﺴت؟[ ﻣا ﻫمان طور كه از توﻟيدات داخلﻰ
كشور ﺑه ﻫر دوﻟتﻰ كه ﻣشترى آن ﺑاشد ﻣﻰفروشيﻢ و صادر ﻣﻰكنيﻢ ،ﻫمان طور ﻫﻢ ﻫرچه را كه در داخل ﺑه آن نياز داشته ﺑاشيﻢ از خارج ﻣﻰخريﻢ .وﻟﻰ در ﻫمه اين
تجارتها ﺑر ﻣبناى دو طرف ﻣﺴاوى عمل خواﻫيﻢ كرد و ﺣاضر نيﺴتيﻢ كه دوﻟتﻰ ﺑخواﻫد ﻣبادﻻت اقتصادى را اﻫرﻣﻰ ﺑراى نفوذ سياسﻰ و تﺤميل اغراض استﻌمارگرانه
خود قرار دﻫد.
ﺑازارى كه ﺑه فكر ضﻌفا نباشد ،اسﻼﻣﻰ نيﺴت
ﺑازارى كه يك ﻣتاعﻰ را يك توﻣان ﻣﻰخرد و سﻰتوﻣان ﺑه اين فﻘرا و ضﻌفا ﻣﻰدﻫد اين ﺑازار اسﻼﻣﻰ نيﺴت .ﺑازارى كه قاچاق وارد ﻣﻰكند و ﺑه قيمتهاى گزاف ﻣﻰدﻫد و
اقتصاد اسﻼم را ﻣﻰخواﻫد ﺑه ﻫﻢ ﺑزند اين اسﻼﻣﻰ نيﺴت؛ اين ﺑازارْ اسﻼﻣﻰ نيﺴت .اينها ﺑايد اسﻼﻣﻰ ﺑشود؛ خودشان اسﻼﻣﻰاش كنند .ﺑازارى كه ﺑه فكر ضﻌفا و فﻘرا نباشد،
ﺑازارى كه ﭘهلويش ضﻌيف ﺑاشد و ﺑه فكر نباشد ،اين ﺑازارْ اسﻼﻣﻰ نيﺴت.

