


دين افيون است يا محرك؟

 وانهاىج در و ايران خود در االسف مع و .كردند تبليغات اينطور اينها را دين !»است افيون دين، اصلِ«
 همان از اينها .هست اثرش باز هم ما روشنفكرهاى اين از بعضى در و گذاشته و گذاشت تأثير هم ما

 كه است اين معنايش !است جامعه افيون !است افيون دين :هست هم اثرش باز حاال كه حاال .هايند تفاله
 هاينك براى كردند، درست قدرتمندها همين كردند درست را دين يعنى -را مردم كه است آمده دين
 توجه گردي و زند مى چرت كشيد افيون وقتى افيونى كه طورى همان !بچاپند آنها و كنند خواب را مردم

 كه ردندك درست قدرتمندها كه است چيزى همچو يك كه كردند تبليغ اينها هم را دين ندارد، چيزى به
 از و كنند غارت بيايند آنها و بروند، خواب كشد مى افيون كه آدمى مثل ]تا[ بكنند دين به توجه مردم
 را حرفها همين ودب مى دين قدرتمندتر كه اسالم ] به[ كشاندندش .گفتند اينطور دين به راجع .ببرند بين

 كه اصىاشخ از بعضى را اين .است خوب پيش سال چهارصد و هزار براى اسالم :اسالم به كشاندندنش
 اپيد تحقق اآلن اسالم احكام همه شود نمى« .گويند مى را اين باز هم حاال ماندند آنها هاى تفاله از

 هم ىگاه و زنند، مى گاهى همينها كه حرفهايى اين از و !».نيست حاال مالِ است، سابق مالِ  اين .بكند
 اصلًا ار اسالم كه نفهمى روى از دارند؛ عداوت اينكه نه زنند؛ مى نفهمى روى از شايد هم اكثراً نفهميده،

 در .چيست اسالم كه ندارند اطالع اصلًا اينها .است وقت چه مالِ  اسالم اينكه تا چيست، دانند نمى
 را اريخت است، نزديك كه باشد ديده را اسالم تاريخ الاقل و باشد، ديده را تاريخ هركس كه صورتى

 كرده رستد كه گويند مى اينها كه انبياء اين اند، بوده اشخاصى چه قبال در اشخاصى چه كه باشد ديده
 را انبياء ختاري كه هر كنند، حفظ را قدرتمندها اينكه براى بشود، درست دين اينكه براى را انبياء اند

 اين از انبياء هك بيند مى داشتند، مخالفت كى با اينها و اند بوده اى طبقه چه از انبياء اين كه كند مالحظه
 آن با نندك جنگ كه كردند وادار را مردم و اند؛ بوده مردم سوم طبقه همين از .اند بوده مستضعفين طبقه

  .... .مستكبرين

اسالمي انقالب مباني :اول بخش



توحيد: فصل اول
 

 است توحيد اصل ما اعتقادات اساس و ريشه
 اصل و ريشه هك اند فرموده بيان حضرت آن از بعد بحق پيشوايان و )ص( اسالم پيامبر يا و است آمده كريم قرآن در كه است مسائلى همان مسلمين همه و من اعتقادات

 انسان و وجود عوالم همه و جهان آفريننده و خالق كه معتقديم ما اصل، اين مطابق .است توحيد اصل -ماست اعتقادات ترين ارزش با و مهمترين كه -عقايد آن همه
 اقدس ذات برابر در تنها انسان كه آموزد مى ما به اصل اين .چيز همه مالك و است چيز همه بر قادر و است مطلع حقايق همه از كه است تعالى خداى مقدس ذات تنها
 برابر در تسليم به ار ديگر انسانهاى ندارد حق هم انسانى هيچ بنابراين و باشد؛ خدا اطاعت او اطاعت اينكه مگر كند اطاعت نبايد انسانى هيچ از و باشد تسليم بايد حق
 انونق او براى كند، محروم آزادى از را ملتى و جامعه يا و انسانى ندارد حق فردى هيچ كه آموزيم مى را بشر آزادى اصل اعتقادى، اصل اين از ما و .كند مجبور خود
 كه عتقديمم نيز ما اصل اين از و .نمايد تنظيم خود اميال و ها خواسته به بنا يا و است ناقص بسيار كه خود شناخت و درك به بنا را او روابط و رفتار كند، وضع

 در تنها وامعج و انسان كمال و سعادت و .است فرموده مقرر خداوند نيز را خلقت و هستى قوانين كه همچنان است، تعالى خداى اختيار در تنها بشر براى قانونگذارى
 بنا، بنابراين و سانهاستان ساير برابر در تسليم و او آزادى سلب علت به بشر سقوط و انحطاط و است شده ابالغ بشر به انبيا توسط كه است الهى قوانين از اطاعت گرو

 خدا بنده و متسلي همگى تا سازد آزاد را خود جامعه و خود و كند قيام كنند مى دعوت اسارت به كه ديگران برابر در و اسارت زنجيرهاى و بندها اين عليه بايد انسان
 همه كه يمگير مى الهام ما توحيد، اعتقادى اصل همين از نيز و شود مى آغاز استعمارى و استبدادى قدرتهاى عليه ما اجتماعى مبارزات كه است جهت اين از و .باشند

 قاعده و معيار بر يگرد فرد به نسبت فردى امتياز تنها اينكه و انسانها برابرى اصل .هستند او بنده و مخلوق همه و است همه خالق او .يكسانند خداوند پيشگاه در انسانها
 .كرد مبارزه بايد سازد مى حاكم جامعه در را محتوا بى و پوچ امتيازات و زند مى هم بر جامعه در را برابرى كه چيزى هر با بنابراين خطاست؛ و انحراف از پاكى و تقوا

 تعالى حق ذات اثبات
 اخالق و عادات از يك هيچ و باشد، آن خالف بر كه نشود پيدا بشر عايله تمام در نفر يك و هستند آن بر مخمر االنسان بنى سلسله جميع كه فطرتهايى از يكى

 يك ره و زنى قدم بشر زندگانى هاى دوره تمام در اگر كه است؛ كمال به عشق فطرت نياورد، وارد خلل آن در و ندهد تغيير را آن آن، غير و مسالك و مذاهب
 و اتحرك  تمام در بلكه .بينى مى كمال متوجه را او قلب و يابى مى او خميره در را محبت و عشق اين كنى، استنطاق را ملل و طوايف از يك هر افراد از

 رد چه اگر واداشته؛ آن به را آنها كمال به عشق مشغولند، واردند اى رشته هر در نوع اين افراد از يك هر كه فرسا، طاقت جديتهاى و زحمات و سكنات
 و ردهك گمان و يافته چيزى در را خود معشوق يك هر .دارند را اختالف كمال مردم كجاست، در معشوق و محبوب و چيست در كمال آنكه و كمال تشخيص

 و كردند گمان آن دارايى در را كمال آن زخارف و دنيا اهل .است خواهان را آن جان و دل از شده، آن به متوجه و كرده توهم چيزى در را خود آمال كعبه
 كمال را آن چون دارند، چه هر به حب و هستند رشته هر در يك هر و كنند؛ عاشقانه خدمت آن تحصيل راه در دل و جان از يافتند؛ آن در را خود معشوق

 ر،فك و ذكر و آخرت اهل و پندارند؛ آن را خود معشوق و دانند كمال را چيزى خود دماغ سعه به يك هر صنايع و علوم اهل طور همين و متوجهند؛ بدان دانند
 وصف، همه اب كه دانست ببايد ولى كنند؛ عشقبازى آن با دادند، تشخيص موهومى يا موجودى در را آن چون و كمالند، به متوجه آنها تمام بالجمله، .را آن غير



 خود فطرت به كس هر زيرا باشد؛ نمى كردند توهم را آنچه آنها آمال كعبه و آنها معشوق و نيست؛ كردند گمان آنچه به راجع محبتشان و عشقشان آنها از يك هيچ
 وقتى و گردد؛ متوجه است كاملتر كه ديگرى به و شود منصرف اولى از قلب فوراً  بيابد، آن از باالترى مرتبه اگر است، متوجه چه هر به قلبش كه يابد مى كند رجوع

 رحل حدود از حدى هيچ در و مراتب از مرتبه هيچ در قلب و گردد روزافزون اشتياق و سوز و عشق آتش بلكه گردد؛ متوجه آن از اكمل به رسيد، كاملتر آن به كه
 آن از جميلتر راگ كرديد، روان او كوى سوى به را دل داريد سراغ دلبرى پيش را آن چون و هستيد دلفريب رخسار و زيبا جمال به مايل شما اگر مثلًا .نيندازد اقامت

 است آن شما فطرت انلس و حال زبان و ننشيند فرو اشتياق آتش باز و شويد؛ خواهان را دو هر الاقل و شويد، آن به متوجه قهراً است، جميلتر كه بيابيد و ببينيد را
 كه اينها از لفريبترد جميلى كه دهيد احتمال اگر :كنيد پيدا اشتياق هم احتمال با بلكه .هستيد جميلى هر خريدار بلكه  .»ششم هر خريدار نه ور نيست چيزيم« كه

 بهشت وصف :شويد مشتاق نيز آرزو با بلكه .گوييد  »است ديگر جاى دلم و جمع ميان در من« كند؛ بلد آن به سفر شما قلب است، ديگر جاى در داريد و ديديد
 چنين و ودب بهشتى چنين كاش اى :گويد شما فطرت وصف، اين با نباشيد هم آن به معتقد نخواسته خداى گرچه را، دلكش رخسارهاى آن و بشنويد اگر را

.شد مى ما نصيب دلربايى محبوب

 آن به ياقاشت و اند دانسته ملك بسط و قدرت نفوذ و سلطنت در را كمال كه كسانى طور همين و
 آن اگر و شوند؛ ديگر مملكت متوجه شوند دارا را مملكت يك سلطنت چنانچه اگر اند، كرده پيدا

 را قطرى يك اگر و شوند؛ متوجه آن از باالتر به درآورند، سلطه و نفوذ تحت در را مملكت
 زمين روى مامت اگر و گردد؛ افزون روز آنها اشتياق آتش بلكه گردند؛ مايل ديگر اقطار به بگيرند،

 آنها قلب هست، سلطنتى بساط ديگر كرات در دهند احتمال و بياورند سلطنت تحت در را
 تسلطن تحت در را آنها و كنيم عوالم آن سوى به پرواز بود ممكن كاش اى كه شود متوجه

.علوم و صناعات اهل حال است قياس اين بر و درآوريم؛

 متعلق  آن از ركاملت به آنها اشتياق رسند، كه آن از اى مرتبه هر به داخلند كه اى رشته و طريقه هر در بشر، سلسله تمام حال بالجمله، و
 از شر،ب سلسله قلوب تمام اينكه به كرد هدايت را ما فطرت نور اين پس .گردد روزافزون و ننشيند فرو آنها شوق آتش و گردد
 به متوجه قلوبشان طرش بالفطره نحل، و ملل اهل تا گرفته ماديين و طبيعيين از و عالم، متمدنه ممالك اهل تا افريقا بالد  اقصى نشينان قاره

 عجز هك سلطنتى و قدرت و نباشد او در جهل كه علمى و ندارد عيب كه هستند كمالى و جمال عاشق و ندارد نقصى كه است كمالى
 فصيح زبان با بشرى عايله و موجودات تمام .است همه معشوق مطلق كمال باالخره و باشد؛ نداشته موت كه حياتى نباشد، آن همراه
 .تيمهس مطلق علم و مطلقه قدرت طالب ما داريم، مطلق جالل و جمال به حب ما هستيم، مطلق كمال عاشق ما گويند جهت يك و يكدل

 داشته مطلق جمال و مطلق كمال كه موجودى اعتباريه، و عقليه تجويزات در و خيال، و تصور عالم در موجودات سلسله جميع در آيا
  ست؟ه مطلق محبوب آن جز باشد نقص بى كه االطالق على جميل آيا و داريد؟ سراغ -عظمته جلت عالم مبدأ مقدس، ذات جز باشد



 بيابان گمشدگان اى و حيرت وادى سرگشتگان اى
 ق،مطل جميل جمال شمع هاى پروانه اى بلكه نه، ضاللت،

 ابكت به قدرى زوال، بى عيب بى محبوب عاشقان اى و
 ورق را خود ذات كتاب صحيفه و كنيد رجوع فطرت
 :است وممرق آن در اللهى فطرت قدرت قلم با ببينيد زنيد،

 فِطْرَتَ آيا  .الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ فَطَرَ لِلَّذِي وَجْهِيَ وَجَّهْتُ
 مطلق محبوب به توجه فطرت عَلَيْها النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ

 فطرت هاللَّ لخلق تبديل ال متبدله غير فطرت آن يا است؟
 ادادخد عشق اين باطله خياالت به كى تا است؟ معرفت
 گرا كنيد؟ مى آن و اين صرف را الهيه وديعه اين و فطرى

 محدود كمالهاى اين و ناقص جمالهاى  اين شما محبوب
 نشستن فرو شما اشتياق آتش آنها به وصول به چرا بود،

 غفلت خواب از هان، گرديد؟ افزون شما شوق شعله و
 كه دداري محبوبى كه كنيد سرور و دهيد مژده و برخيزيد

 اريدد مطلوبى ندارد، نقصى كه داريد معشوقى ندارد، زوال
 ماواتِ السَّ نُورُ  اللَّهُ  طلعتش نور كه داريد منظورى عيب، بى
 يتمدل لو  اش احاطه سعه كه داريد محبوبى است؛   الْأَرْضِ وَ

 اين پس .تاس  اهللا على لهبطتم السفلى االرضين الى بحبل
 وهومم اين نتواند و خواهد؛ فعلى معشوق شما فعلى عشق

 فطرت و است ناقص موهوم هر كه زيرا باشد، متخيل و
 بى ىفعل عشق و فعلى عاشق پس، .است كامل به متوجه

 وجهمت كه نيست معشوقى كامل ذات جز و نشود، معشوق
 ودوج مطلق كامل به عشق الزمه پس، .باشد فطرت اليه

 و رتفط احكام كه شد معلوم پيشتر و .است مطلق كامل
 فِي أَ :است روشنتر و واضحتر بديهيات جميع از آن لوازم

   .الْأَرْضِ وَ  السَّماواتِ فاطِرِ شَكٌّ اللَّهِ
 



 اسالم مبين دين :دوم فصل

نفوس تزكيه بعثت، انگيزه
 اكرم رسول بر جبرئيل نقل حسب به كه، است اى آيه اولين آيه اين .است  رَبِّكَ بِاسْمِ اقْرَأْ  آيه است، شده وارد تواريخ، و روايات حسب به اكرم، رسول به كه اى آيه اول 

 سوره ينا . اسْتَغْنى رَآهُ أَنْ ، لَيَطْغى الْإِنْسانَ إِنَّ كَلَّا  كه است سوره همين در و  خَلَقَ  الَّذِي رَبِّكَ بِاسْمِ اقْرَأْ .است شده دعوت تعلم به و »قرائت« به اول از و است خوانده
 بودن وتطاغ و طغيان كه شود مى معلوم  . اسْتَغْنى رَآهُ أَنْ  ، لَيَطْغى الْإِنْسانَ  إِنَّ كَلَّا  كه است شده وارد سوره اين در آيه اين وحى نزول اولين در و ] است[ وحى مورد اولين

 است، طورى اين انسان .كرد »تزكيه« و كرد »حكمت« و »كتاب« تَعلّم و »حكمت« و »كتاب« تعليم بايد زدايى طاغوت براى و است امور رأس در كه است امورى از
 علمى استغناى كند، مى پيدا طغيان مقدار همان حسب به كند، مى پيدا مالى استغناى كند؛ مى طغيان كند مى پيدا استغنايى يك تا كه است طور اين انسانها همه روحى وضع
 گويد مى »طاغى« تعالى و تبارك خداى كه را فرعون .كند مى طغيان است كرده پيدا مقام كه مقدارى به كند، مى پيدا مقام كند، مى پيدا طغيان مقدار همان به كند، مى پيدا

 بدون را آنها و تدنياس به مربوط كه چيزهايى كه كسانى .بود كشيده طغيان به را او مقام اين و نبود او در الهى انگيزه و بود كرده پيدا مقام كه است همين براى هست
 موجب هك است چيزهايى از مسند اين و جاه اين و مقام اين و منال اين و مال اين وبال و شد خواهد زيادتر طغيانشان بكنند، پيدا هرچه كنند، مى پيدا نفس تزكيه

 و كنيم مصفا را خودمان نفوس را، خودمان كنيم تزكيه ما و دهد نجات طغيانها اين از را ما كه است اين بعثت انگيزه .آنجا در بيشتر و اينجا در است انسان گرفتاريهاى
 بين كه ىاختالفات تمام .حق نور جلوه و قرآن نور نظير شود مى نورى يك دنيا شد، حاصل همگان براى توفيق اين اگر .بدهيم نجات ظلمات اين از را خودمان نفوس

 است ديده انسان كه است اين ريشه .هست نفس در كه است طغيانى همان اش ريشه هست، قدرتمندان بين كه اختالفاتى هست، سالطين بين كه اختالفاتى هست، بشر
 رقف اين و شود مى حاصل اختالف شد، كه تجاوز شود، مى تجاوز اسباب طغيان اين مقام، آن به شود نمى قانع چون و است كرده طغيان دارد مقام يك خودش كه

 باالتر مرتبه تا ست،ا طغيان همين آن ريشه شود مى حاصل اختالف افراد بين روستا دريك كه نازلى مرتبه از .آن عالى مرتبه آن تا است طغيان نازلش مرتبه آن از كند، نمى
 خود سر را انسان اگر .نيست فرعون در فقط است، همه در انگيزه اين گفت،   الْأَعْلى رَبُّكُمُ  أَنَا و كرد طغيان كه فرعونى .شود مى زيادتر طغيان برود باالتر هرچه و

 ياغيگرى آن زا و طغيان آن از و سركشى آن از را ياغى و را طاغى نفوس اين و را سركش نفوس اين كه است اين بعثت انگيزه .گفت خواهد  الْأَعْلى رَبُّكُمُ أَنَا بگذارند،
 تزكيه، واسطه به تا را ردمم كند تزكيه كه است اين بعثت غايت .است نشده تزكيه كه است اين براى هست بشر در كه اختالفاتى همه .را نفوس كند تزكيه و كند كنترل

 الْإِنْسانَ إِنَّ و اندد نمى مستغنى را خودش هيچگاه را، خود كرد تزكيه كه كسى .آيد نمى پيش طغيان بشوند، تزكيه اگر و كتاب و قرآن تعلم هم و كند حكمت تعلم هم
 بين كه اختالفاتى .است طغيان اسباب خودبينى اين است، قائل عظمت خودش  براى و است قائل مقام خودش براى و بيند مى را خودش كه وقتى ؛ اسْتَغْنى رَآهُ أَنْ  ، لَيَطْغى

 به گرفتارى دارد؛ سانان كه است گرفتاريى اين و هست نفس در كه است طغيانى اين اش ريشه اختالفات اين هست، بشر همه بين دنيا سر كه اختالفاتى هست، بشر همه
   .شود مى برداشته اختالفات اين بشود، تربيت انسان نفس و بشود تزكيه انسان اگر .نفسانيه هواهاى به و دارد خود



نبوت ختم
 بيشتر را حقايق بسط و كشف اولواالعزمها،  چنانچه بودند مختلف معنى اين در چه اگر الجمله، فى بلكه اطالق طور به نه اما بسط، هم و داشتند كشف هم سلف انبياى 

 شود، كشف تحقيق است ممكن كه نحوى آن به يعنى گرديد، پيامبران خاتم و شد خاتم داشت، تام و تمام بسط و تام كشف كه )ص( احمدى نازنين وجود و داشتند
 تا باشد اين از مات بسط و كشف نيست ممكن ديگر لذا .نمود بسط حضرت براى شود بسط حقايق است ممكن كه آنقدرى به و بود كشف )ص( محمّد حضرت براى
  .آيد حاصل ديگرى نبوت

 قرآن
 لن فإنهما بيتى؛ اهل عترتى و اهللا كتاب الثقلين فيكم تارك انى:.سلَّم و آله و عليه اللَّه صلَّى -اللَّه رسولُ  قالَ

. الحوض على يردا حتى يفترقا

 تاريخ در آن سرگذشت و اللَّه كتاب
 الذى كتابِكَ  اسرارِ خزائنِ و جاللِك و جمالِك مظاهر آلهِ و محمدٍ على صلِّ اللَّهُمَّ سُبحانَكَ؛ و الحمدُللَّه

 اصلِ  يهمظالِم على اللَّعنُ و غَيرُك؛ اليَعْلَمُهُ الّذى منها المُسْتَأْثَرِ حتّى أسمائكَ بِجميعِ األَحديّةُ فيه تجلّى
 از نه دهم؛ ذكرت »ثقلين« باب در قاصر و كوتاه اى شمه كه دانم مى مناسب اينجانب بعد، و  .الخَبيثةِ الشَجَرةِ

 بر آن انعرف  كه اى مرتبه در جسارت از است عاجز منى مثل قلم كه عرفانى، و معنوى و غيبى مقامات حيث
 و سنگين نايد، تو و من فهم در آنچه و الهوت تا آنجا از و  اعلى ملكوت تا ملك از وجود، دايره تمام

 از ودنب مهجور از است، گذشته بشريت بر آنچه از نه و است؛ ممتنع نگويم اگر طاقت، فوق آن تحمل
 نه و است؛ طلقم اكبر كه اكبر ثقل جز است اكبر چيز هر از كه »كبير ثقل« و »اكبر ثقل« واالى مقام حقايق

 ميسر نىم مثل براى آن شمارش كه بازيگر طاغوتيان و خدا دشمنان از ثقل دو اين بر است گذشته آنچه از
 دو اين رب آنچه از كوتاه بسيار و گذرا اى اشاره ديدم مناسب بلكه محدود؛ وقت و اطالع قصور با نيست

 وجود از بعد هاينك بر باشد اشاره  الحوض على يردا حتى يفترقا لن  جمله شايد .بنمايم است گذشته ثقل
 ذشتهگ ديگرى بر است گذشته دو اين از يكى بر هرچه -سلم و آله و عليه اللَّه صلى -اللَّه رسول مقدس
 »حوض« در خدا رسول بر مهجور دو اين كه آنگاه تا است، ديگرى مهجوريت يك هر مهجوريت و است
 اي است، دريا در قطرات اضمحالل و است وحدت به كثرت اتصال مقام »حوض« اين آيا و .شوند وارد
 وديعه ود اين بر طاغوتيان از كه ستمى آن گفت بايد و .ندارد راهى بشر عرفان و عقل به كه ديگر چيز

 از قلم كه ستا گذشته بشريت بر بلكه مسلمان امت بر گذشته، -سلم و آله و عليه اللَّه صلى -اكرم رسول
.است عاجز آن



 مكرره موارد و مختلفه الفاظ با آنان، ديگر كتب تا »ششگانه صحاح« از سنت اهل كتب ]در[ و است مسلمين جميع بين  متواتر »ثقلين« حديث كه است الزم نكته اين ذكر و
 همه بايد و ختلف؛م مذاهب مسلمانان بويژه بشر جميع بر است قاطع حجت شريف  حديث اين و .است شده نقل متواتر طور به -سلم و آله و عليه اللَّه صلى -اكرم پيغمبر از

 اين خدا، كتاب بر تاس گذشته چه ببينيم اكنون .نيست مذاهب علماى براى باشد بيخبر جاهالن براى عذرى اگر و باشند؛ آن جوابگوى است تمام آنان بر حجت كه مسلمانان
 خودخواهان .شد شروع )ع( على حضرت شهادت از پس كرد، گريه خون آن براى بايد كه انگيزى أسف مسائل -سلم و آله و عليه اللَّه صلى -اسالم پيامبر ماترك و الهى وديعه

 و آله و عليه اللَّه لىص -اكرم پيامبر از را قرآن سراسر كه را حقايق به آشنايان و قرآن حقيقى مفسران و قرآنى؛ ضد حكومتهاى براى كردند اى وسيله را كريم قرآن طاغوتيان، و
 قرآن حقيقت در ،قرآن با و زده عقب را آنان شده، تهيه پيش از هاى توطئه و مختلف هاى بهانه با بود گوششان در  الثقالن فيكم تارك انى  نداى و بودند كرده دريافت -سلم

 اين انهاىآرم از يكى كه -الهى عدل حكومت بر و كردند؛ خارج صحنه از -است و بود معنوى و مادى زندگانى دستور بزرگترين حوض به ورود تا بشريت براى كه -را
.است مسارشر آن شرح از قلم كه رسيد جايى به كار تا كردند، گذارى پايه را الهى سنت و كتاب و خدا دين از انحراف و كشيدند بطالن خط -هست و بوده مقدس كتاب

 شامخ قامم از بشرى، عائله بلكه مسلمانان همه جمع نقطه و جهانيان رشد براى كه را كريم قرآن كه آنجا تا شد افزون انحرافها و كجيها آمد جلو به كج بنيان اين هرچه و
 و قسط به را هانج و سازد رها طاغوتها و شياطين شرّ از را »االسماء علم« وليده اين و برساند برسند بايد آنچه به را بشريت كه كرد تنزل )ص( محمدى تام كشف به احديت

 خارج صحنه زا چنان -بسپارند است بشريت صالح كه هر به آنان تا بسپارد -اآلخرين و االولين صلوات عليهم -معصومين اولياءاللَّه، دست به را حكومت و رساند عدل
 و جور اقامه اىبر اى وسيله طاغوتيان از بدتر خبيثِ آخوندهاى و جائر حكومتهاى دست به قرآن نقش كه رسيد جايى به كار و ندارد هدايت براى نقشى گويى كه نمودند

 مجالس و ستانهاگور در جز نقشى ساز، سرنوشت كتاب اين قرآن جاهل، دوستان و گر توطئه دشمنان دست به األسف مع و .شد تعالى حق معاندان و ستمگران توجيه و فساد
 اگر ديديم كه شد، خارج صحنه از بكلى يا و گرديد اختالف و تفرقه وسيله باشد، آنان زندگى كتاب و بشريت و مسلمانان جمع وسيله بايد آنكه و ندارد و نداشت مردگان

 گفت مى نسخ است، آن مشحون سنت و قرآن و -سلم و آله و عليه اللَّه صلى -بزرگوار رسول و اسالم بزرگ نقش كه سياست، از و آورد برمى اسالمى حكومت از دم كسى
.هست نيز اكنون و بود شده دين بى آخوند با موازن »سياسى آخوند« كلمه و شده؛ مرتكب را معصيت بزرگترين گويى

 شيطانى قاصدم تثبيت و قرآن محو براى اند، بسته اسالم به دروغ به را خود كه اسالمى، تعليمات از خارج منحرفِ حكومتهاى وسيله به بزرگ شيطانى قدرتهاى اخيراً و
 طبع پهلوى خان امحمدرض كه را قرآنى ديديم همه ما .كنند مى خارج صحنه از را قرآن شيطانى حيله اين با و فرستند مى اطراف به و كنند مى طبع زيبا خط با را قرآن ابرقدرتها

 صرف را مردم پايان بى ثروتهاى از زيادى مقدار سال هر فهد ملك كه بينيم مى و .بودند او مداح هم اسالمى مقاصد از بيخبر آخوندهاى بعض و كرد اغفال را اى عده و كرد
 سوى هب سوق را غافل ملتهاى و مردم و كند؛ مى ترويج را خرافاتى و اساس بى سراپا مذهب اين وهابيت، و كند مى قرآنى ضد مذهبِ تبليغاتِ محالّ و كريم قرآن طبع

.كند مى بردارى بهره قرآن و اسالم هدم براى كريم قرآن و عزيز اسالم از و دهد مى ابرقدرتها
 دم بشريت بلكه مسلمين بين وحدت از آن سراسر كه قرآنى، حقايق خواهد مى كه است مذهبى پيرو كه است مفتخر قرآن و اسالم به متعهد سرتاپا عزيز ملت و مفتخريم ما

 فنا سوى به را او و است پيچيده او عقل و قلب و دست و پاى بر كه قيودى جميع از بشر دهنده نجات نسخه بزرگترين عنوان به و داده نجات گورستانها و ها مقبره از زند، مى
   .دهد نجات كشاند مى طاغوتيان بندگى و بردگى و نيستى و



 قرآن عظمت
 به اي و است، آن مقاصد و مطالب عظمت به يا و است، آن كاتب و متكلّم عظمت به يا كتابى و كالم هر عظمت كه عزيز اى بدان

 متعظ به يا و است، آن حامل و اليه مُرسَلٌ عظمت به يا و است، آن واسطه و رسول عظمت به يا و است، آن ثمرات و نتايج عظمت
 ذاتاً  امور ناي از بعض و .است آن كيفيّت و ارسال وقت عظمت به يا و است، آن مبيّن و شارح عظمت به يا و است، آن نگاهبان و حافظ

 ينا در شد، ذكر كه امور اين جميع و است؛ عظمت از كاشف بعضى و بالواسطه؛ و عَرَضاً  بعضى و است، دخيل عظمت در جوهراً و
 جميع به يا و نيست شركت اصلًا يا آن در را ديگرى كتاب كه است، آن مختصّات از بلكه موجود اوفى و اعلى وجه به نورانيّه صحيفه
 و كوتمل و ملك در متصوّره عظمتهاى جميع كه است مطلق عظيم آن، پس :آن صاحب و منشى و آن متكلّم عظمت اما .نيست مراتب

 راىب عظمت به تجلى با تعالى حق و .است مقدّس ذات آن فعل عظمت تجلّيات از اى رشحه شهادت و غيب در نازل قدرتهاى  تمام
 من[ ابحج الف سبعين هللا ان :است حديث در چنانچه كند؛ تجلى سرادقات و حجب هزاران پس از و كند؛ تجلى نيست ممكن احدى

 ذاتيّه شئون يعجم مبدئيّت به تعالى حق از شريف كتاب اين معرفت اهل پيش و  .] دونه وجهه سبحات حرقت ال كشفت، لو .ظلمة و نور
.تنيس منزلت و مرتبت اين را سماويّه كتب ديگر و شده، صادر جالليّه و جماليّه تجلّيات جميع به و فعليّه و صفاتيّه و
 جداگانه تابىك و رساله و ابوابى و فصول بلكه حدّه على فصلى عقد آن، پس :آن مطالب و مقاصد و محتويات واسطه به آن عظمت اما و

 فصل آن در و ؛كنيم مى اشاره آن كلّيّات به مستقل فصلى در اجمال طريق به ما و .درآيد تحرير و بيان رشته در آن از اى شمّه تا دارد الزم
 روح و ينام جبرئيل آن، پس :ايصال واسطه و وحى رسول عظمت اما و .نماييم مى ثمرات و نتايج حيث از آن عظمت به اشاره شاءاللَّه ان

 رتحض به را قلب شطر دادن توجّه و بشريّت جلباب از -سلّم و آله و عليه اللَّه صلّى -اكرم رسول خروج از پس كه است اعظم
 اتذ آن كه چه است؛ آن انواع اشرف و اركان اعظم بلكه تحقق، دار اربعه اركان از يكى آن و .شود اعظم روح آن به متّصل جبروت،

 متعظي شريفه احاديث و خدا كتاب از و .است روحانيّه اطعمه و معنويّه ارزاق صاحب و حكمت و علم موكَّل مَلَك نورانى شريف
 .شود استفاده مالئكه ديگر بر او تقدّم و جبرئيل

 و يّهذات شئون جميع به تعالى حق كه است محمّدى جمعى احدى احمدى نقىّ  تقىّ  قلب آن، پس :آن متحمّل و اليه مرسلٌ عظمت اما و
 و كون الصهخ و خليقه اعظم و بريّه اكرم و است؛ مطلقه واليت و نبوت ختم داراى و نموده؛ تجلّى آن بر افعاليه و اسمائيّه و صفاتيّه
 قدسم ذات :آن نگاهبان و حافظ اما و .است عظمى خالفت و كبرى برزخيّت صاحب و اخيره لبنه و تحقّق دار عصاره و وجود جوهره

 هّرهمط ذوات :آن مبيّن و شارح اما و  .لَحافِظُونَ لَهُ إِنَّا وَ الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا :مباركه كريمه در فرمايد چنانچه است؛ -جالله جل -حق
 و معارف اصول و وحى و حكمت معادن و كبريا مخازن و وجود مفاتيح كه -فرجه اللَّه عجّل -عصر حجت تا خدا رسول از معصومين

 فى و ازمنه نورانيترين و شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ و ليالى اعظم كه است، القدر ليلة :وحى وقت اما و .تفصيلند و جمع مقام صاحبان و عوارف
   .است -آله و عليه اللَّه صلّى -ختمى رسول و مطلق ولىّ وصول وقت الحقيقه



 تشيع و امامت

 امامت معنى
 دين براى از نگهبان تعيين اش معنى كه امامت بايد كه نموديم ثابت خرد حكم با اين از پيش ما

 بود مه عادى خردمند شخص يك اسالم قانونگذار اگر و باشد ثابت و مسلم اسالم دين در است
 ونهايىقان كه عالم خداى گوييم مى باز هم اينك كند معين خود از پس را دينداران تكليف بايد

 حكم به ناچار جهان آن و جهان اين سعادت براى آورده احكامى و بشر زندگى براى گذاشته
 آن ضنقي و ضد نه خواستند مى پيغمبر و خدا را آنها خود جريان كه است احكامى و قانونها خرد

 انونق عالم در قانونگذارى هر كه است عقل روشن احكام از خود نيست، دليل به محتاج اين و را
 كاماح و قانونها جريان ناچار و گفتن و نوشتن براى نه گذارد مى كردن عملى و جريان براى را

 باشد داشته نجريا قانونها آن بايستى هم او از پس نبوده پيغمبر خود زمان به منحصر فقط خدايى
 عالم داىخ را كسى بايد صورت اين در ناچار .كنيم مى ثابت اين از پس ما و است واضح چنانكه
 نداختنا جريان در و بداند كاست و كم بى يكان يكان را او پيمبر و او گفته كه كند تعيين

 و طلب عنف و ستمكار و پرداز دروغ و خيانتكار نه و باشد غلطانداز و خطاكار نه خدايى قانونهاى
 خلفت به را مردم ] نه[ و كند تخلف قانون از خود نه و باشد پرست جاه و خواه رياست نه و طماع
 اين داراى و امامت معنى اين و كند دريغ خود منافع و خود از خدا و دين راه در نه و وادارد

 على از يرغ شيعه و سنى از متواتره اخبار و معتبره تواريخ شهادت به امت تمام در و امام اوصاف
  .نداشت را اوصاف چنين كسى پيغمبر از بعد ابيطالب بن

 امامت تداوم
 كرد، غيبت زمان ات را جانشينها و جانشين تعيين ببرد، تشريف خواست مى دنيا از كه اكرم پيغمبر 
 كه ندوانگذاشت خود به را امّت اين كلّى طور به كردند، هم را امّت امام تعيين جانشينها، همان و

 -عليهم هاللَّ سالم - هُدى ائمه تا .كردند تعيين رهبر كردند، تعيين امام آنها براى باشند، متحير
 دارند؛ زهد كه آنهايى اند، اسالمشناس كه آنهايى متعهدند، كه آنهايى فُقَها؛ بعد و بودند آنها بودند،

 هك آنهايى ندارند، دنيا بَرق و زَرق به توجه كه آنهايى دارند، دنيا از اعراض كه آنهايى زاهدند،
 دندكر تعيين را آنها دانند؛ مى خودشان فرزندهاى مثل را ملت كه آنهايى ملت، براى دلسوزند

  .امّت اين از پاسدارى براى



 غيبت فلسفه
 تمام در بشود رااج واقعى معناى به عدالت دنيا تمام در كه بزرگى كار همچو يك براى اينكه جمله مِن .فهماند مى مسائلى ما به كه است مهمى قضيه صاحب، حضرت غيبت قضيه و

 هم قصدشانم و آمدند عدالت اجراى براى آمدند، كه انبيا از يك هر .بشر براى است كرده ذخيره را او تعالى و تبارك خداى كه -عليه اللَّه سالم -موعود مهدى الّا كسى نبوده بشر
 و بود آمده التعد  اجراى براى و بود آمده بشر اصالح براى كه -سلم و آله و عليه اللَّه صلى -ختمى رسول حتى .نشدند موفق لكن بكنند عالم همه در را عدالت اجراى كه بود اين

 اين مه آن نه كرد، خواهد اجرا دنيا تمام در را عدالت و شد خواهد موفق معنا اين به كه كسى آن و معنا، اين به نشدند موفق خودشان زمان در باز بود، آمده بشر تربيت براى
 انحراف عملى، انحراف كند، پيدا انحرافى هر اگر انسان  .انسانيت مراتب تمام در عدالت بلكه باشد مردم رفاه براى زمين در عدالت قضيه فقط كه فهمند مى عادى مردم كه عدالتى
 اين رگردد،ب اعتدال به وقتى انحراف اين از باشد، منحرفى اخالق اخالقش اگر .انسان در است عدالت ايجاد اين خودش معناى به را انحرافات اين برگرداندن عقلى، انحراف روحى،
 عقل در است دالتع ايجاد اين مستقيم، صراط و صحيح عقيده يك به كج عقايد آن برگرداندن باشد، كجيهايى و انحرافاتى يك عقايد در اگر .است كرده پيدا تحقق او در عدالت
 راىب فقط و است نبوده برايش قدرت اين آخرين، و اولين در كس هيچ اينكه باب از را او است كرده ذخيره خداوند كه -عليه اللَّه سالم -موعود مهدى ظهور زمان در .انسان

 تبارك داىخ بودند، آمده خدمت آن براى اينكه با آن به نشدند موفق انبيا كه چيزى آن و بدهد، گسترش عالم تمام در را عدالت را، عالم تمام كه است بوده موعود مهدى حضرت
 اجرا كه نشدند فقمو و داشتند آرزو اوليا همه و بكنند، اجرا نتوانستند كه شد اين اسباب موانع، لكن داشتند، آرزو انبيا همه كه معنايى همان كه است كرده ذخيره را ايشان تعالى و

 ديگر، است ودهنب كسى بشر در كه فهميم مى آن از ما معنايى، همچو يك براى تعالى و تبارك خداى داده عمر طول را بزرگوار اين اينكه .بشود اجرا بزرگوار اين دست به بكنند،
 اگر اين، از بعد كه است نبوده كسى موعود، حضرت پدران بزرگ، اولياى و انبيا از بعد كسى نشدند، موفق لكن بودند هم آنها كه انبيا از بعد و است، نبوده معنايى همچو يك قابل

 شده ذخيره هك است موجودى يك اين و توانسته نمى بكند، را عدالت اجراى اين كه است نبوده كسى بشر در ديگر رفتند، مى حق رحمت جوار به اوليا ساير مثل هم موعود مهدى
  .مسلمين براى نه ستا بشر براى عيد بزرگترين و است مسلمين، براى عيد بزرگترين -الفداء ارواحناله -صاحب حضرت مولود عيد معنا اين به لهذا و مطلبى، همچو يك براى است

)ع( بيت اهل مكتب تشيع،
 زند، مى دم بشريت كهبل مسلمين بين وحدت از آن سراسر كه قرآنى، حقايق خواهد مى كه است مذهبى پيرو كه است مفتخر قرآن و اسالم به متعهد سرتاپا عزيز ملت و مفتخريم ما
 و نيستى و فنا ىسو به را او و است پيچيده او عقل و قلب و دست و پاى بر كه قيودى جميع از بشر دهنده نجات نسخه بزرگترين عنوان به و داده نجات گورستانها و ها مقبره از

 بنده اين ابيطالب، نب على اميرالمؤمنين و بوده، تعالى خداوند امر به آن مؤسس خدا رسول كه هستيم مذهبى پيرو كه مفتخريم ما و .دهد نجات كشاند مى طاغوتيان بندگى و بردگى
 باالترين و وىمعن و مادى زندگى دستور بزرگترين قرآن از بعد كه البالغه نهج كتاب كه مفتخريم ما .است بردگيها و اغالل تمام از بشر كردن رها مأمور قيود، تمام از شده رها

تا گرفته البابيط بن على از معصومين، ائمه كه مفتخريم ما .است ما معصوم امام از است، نجات راه باالترين آن حكومتى و معنوى دستورات و است بشر بخش رهايى كتاب



بودن شيعه معناى
 به ؛باشد گرسنه كسى يك سرحدات در شايد كه  -نقل حَسَب به -فرمايد مى امير حضرت 

 امام ،ماست آقاى او ماست، امير آن .باشد تر گرسنه او از  كسى مبادايكى، كه دهد مى رنج خودش
 اين معنايش »امام« نباشد؟ اقتدا هيچ كارها در او؟ به نكنيم اقتدا و امام بگوييم هى ما .ماست
 همه اگر برند، مى كه را تابوت كه طورى همان كند؛ مشايعت كه است اين معنايش »شيعه« است؟

 از يكى رندب مى طرف اين از را تابوت اگر را، او كردند تشييع رفتند، تابوت دنبال طرف اين از
  .را على كند مشايعت باشد؛ اينطورى بايد شيعه نكردند؛ تشييع را اين برود، طرف اين

 تشيع ذاتى خصلت ستيزى ظلم
 تمامى در كه است ظلم و ديكتاتورى برابر در قيام و مقاومت تاكنون، آغاز از تشيع، ذاتى خصلتهاى از يكى

 صد رد .است بوده زمانى مقطعهاى از بعضى در مبارزات اين اوج كه چند هر خورد؛ مى چشم به شيعه تاريخ
 انقالب :است داشته تأثيرى ايران ملت امروز جنبش در كدام هر كه است افتاده اتفاق حوادثى ]اخير[ سال

 اخير قرن يمن از بيش در دينى علمى حوزه تأسيس .است فراوان اهميت قابل ... و تنباكو جنبش مشروطيت،
 راكزم داخل در مذهبى روشنفكران تالش نيز و ايران كشور خارج و داخل در حوزه اين تأثير و قم شهر در

 عواملى همه دارد، ادامه امروز تا كه اسالمى علماى رهبرى به ايران ملت ٤٢ -٤١ سال قيام و دانشگاهى
   .كند مى مطرح جهان سطح در را شيعى اسالم كه هستند

 عيهاد كه مفتخريم ما .هستند ما ائمه است امور ناظر و زنده قادر، خداوند قدرت به كه -والسالم  التحيات آالف عليهم -زمان صاحب مهدى حضرت بشر منجى
 صحيفه« و -السالم عليهما -على بن حسين »عرفات دعاى« و امامان »شعبانيه مناجات« به ما .است ما معصومين ائمه از خوانند مى »صاعد قرآن« را او كه حياتبخش

 باالترين »مباقرالعلو« كه مفتخريم ما .ماست از است مرضيه زهراى به تعالى خداوند جانب از شده الهام كتاب كه »فاطميه صحيفه« و محمد آل زبور اين »سجاديه
 .ماست از رد،ك درك نتوانند و نكرده درك را او مقام -السالم عليهم -معصومين ائمه و -آله و عليه اللَّه صلى -رسول و تعالى خداى جز كسى و است تاريخ شخصيت

 متعهد و -اللَّه صلوات عليهم -معصومين ائمه همه به مفتخريم ما و .اوست آثار از يكى است، پايان بى درياى كه ما فقه كه است »جعفرى« ما مذهب كه مفتخريم ما و
 يكى عدل حكومت لتشكي كه كريم قرآن كردن پياده راه در و اسالم دين تعالى راه در -عليهم سالمه و اللَّه صلوات -ما معصومين ائمه كه مفتخريم ما .آنانيم پيروى به
  .شدند شهيد خود زمان طاغوتيان و جائرانه حكومتهاى براندازى راه در عاقبت و برده سر به تبعيد و حبس در است، آن ابعاد از



 اسالم جامعيت :سوم فصل

طبقات همه براى اسالم
 از بود، پايين جمعيت همين از اكرم پيغمبر .است نشده پيدا باال طبقه از اسالم كند؛ مى كار توده براى و است شده پيدا توده از اسالم .است همه براى اسالم 

 توده همين از .بودند ماكر پيغمبر مخالفين باال باال طبقه آن .بودند سوم طبقه اين از بودند؛ پايين مردم همين از او اصحاب .كرد قيام و شد پا جمعيت توى همين
 به تعالى و تبارك خداى ؛  أَتْقاكُمْ  اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ  :است آورده احكام ملت همين نفع به و است كرده قيام ملت همين جمعيت، همين براى و است شده پيدا

 و تبارك داىخ نزد .است سردار اين است، چه  دانم نمى اين است، همايونى اعليحضرت اين است، وزير نخست اين باالست، طبقه اين كه كند نمى نگاه طبقات
 در كه ندىكارم آن .است زيادتر كرامتش خدا پيش است، زيادتر تقوايش كه هر دارد، تقوا آنكه .است مطرح تقوا اسالم در .نيست مطرح هيچ اينها تعالى

 هستند، تقىم كنند مى كه كارهايى در دارند، تقوا كه وزرايى آن دارد، سياسى تقواى دارد، تقوا اش وزيرى نخست در كه وزيرى نخست آن دارد، تقوا اش كارمندى
 بر كه روزى آن .اند منفى خدا نظر از همه نباشد، كار در تقوا نخواسته خداى اگر و .كريمند اينها است، الهى دارد، تقوا كه جمهورى رئيس آن هستند، خدا با

 اكرم بود، ناس اتْقاى نكهاي براى اكرم پيغمبر .ندارد استثنا  أَتْقاكُمْ  اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ است؛ »اكرم« خدا پيش است، كريم است، برومند ملت بشود پيدا تقوا ملتْ
  .است كار در تقوا نيست؛ كار توى حرفها اين سَبَب، و نَسَب .بود ناس اكرم بود، الناس اتْقَى اللَّه، رسول از بعد اينكه براى اميرالمؤمنين .بود ناس

)اسالم دين زندگى، عبادت و سياست(ابعاد سياسى اسالم 
 شئون همه در جامعه هدايت 

 چگونه بايد انسانها ساير با را خود روابط و كن زندگى چگونه گويد مى او به كن؛ عبادت چگونه و كن عبادت را خدا كه گويد مى انسان به اينكه با همزمان اسالم مذهب
 آن براى الماس مذهب اينكه مگر نيست جامعه يا و فرد از عملى و حركت هيچ .نمايد برقرار را روابطى چگونه بايد جوامع ساير با اسالمى جامعه حتى و كنى، تنظيم

 در را عهجام هدايت اسالم چون جامعه، شئون  همه در است مذهبى علماى رهبرى بودن، مذهبى و دينى رهبر مفهوم كه است طبيعى بنابراين .است داشته مقرر حكمى
  .است گرفته عهده به آن ابعاد و شئون همه

 اسالم در سياست و عبادت
 بكنيد، همشاهد تدبير عين به كه وقتى را قرآن اين است، نشده كم و زياد او در حرف يك كلمه، يك حاال تا اول صدر از و هست مسلمين يد بين در كه كريم قرآن
 .است نبوده انحصار لكن ،است بوده او .كنند خلوت خدا با و بگويند ذكر و بنشينند خانه توى مردم كه است بوده اين براى دعوت كه نيست اين مسئله مسئله، كه بينيد مى

 نبوده اعىاجتم مصالح و سياست از جداى عبادات است، عبادات اينها همه كه حال عين در و دارى، مملكت به دعوت سياست، به دعوت اجتماع، به دعوت مسئله مسئله،
  .دارد  عبادى جنبه است شده آن به دعوت كه كارهايى تمام اسالم در .است



 اسالم در سياست و اخالق
 كي است، اخالقى حكم يك اين هستند، برادر مؤمنين كه هست قرآن در كه حكمى همين .است سياسى هم اش اخالقى احكام اسالم،
 اسالم رپيغمب و خدا به مؤمن هم همه و هستند اسالم در كه اى مختلفه طوايف مؤمنين، اگر .است سياسى حكم يك است، اجتماعى حكم

 بر عالوه اين باشند، داشته محبت نظر هم با قشرها همه دارد، محبت نظر برادر با برادر كه طورى همان باشند، برادر هم با اينها هستند،
 .دارد اجتماعى بزرگ نتايج و اجتماعى بزرگ حكم يك دارد، اخالقى بزرگ نتايج و است اسالمى بزرگ اخالق يك اينكه

 سياست از دين ناپذيرى تفكيك
 كه همچنان بلكه ستني سياسى و مذهبى رهبرى بين تناقضى گونه هيچ كه ديد خواهيد روشنى به كنيد دريافت و درك ما اسالمى فرهنگ در را مذهب مفهوم بتوانيد شما اگر

  .است دينى رهبر يك مسئوليتهاى و وظايف از اى گوشه سياسى مبارزات كردن هدايت و رهبرى است، مذهبى و دينى واجبات و وظايف از بخشى سياسى مبارزه
 

 سياست دين اسالم
 گرفته نهاشهرستا از اسالمى، كشورهاى مساجد تمام در اجتماعات روز هر در .شود مى ديده وضوح به سياست او، مواقف در او، احكام در كه است دينى است، سياست دين اسالم
 ضعفينمست حال از بشوند؛ مطلع خودشان احوال از اى، قصبه هر در بلدى، هر در مسلمين اينكه براى و جماعت، براى اجتماع مرتبه چند روزى قصبات، و قُرا و دهات تا است
 شور،ك احتياجات روز، مسائل بايد خطبتين آن در كه است، خطبه دو ]بر[ مشتمل كه جمعه؛ نماز و .محل يك در همه، از بزرگ اجتماع يك هفته هر در و .بكنند پيدا اطالع

 دو و وندبش مجتمع عيد دو آن در كه عيد، دو سال هر در و .مسائل اين بر بشوند مطلع مردم و بشود، طرح اقتصادى جهات اجتماعى، جهات سياسى، جهات و منطقه احتياجات
 اسى،سي جهات -السالم عليهم -ائمه و اكرم پيغمبر بر صلوات از بعد و حمد از بعد بايد هم خطبه دو آن كه هست؛ خطبه دو عيد نماز در .هست نماز آن در عيد آن در خطبه

 مرتبه يك الس هر در باالتر، همه از و .مسائل از كنند آگاه را مردم خطبا و بشود طرح آنها در دارد منطقه كه احتياجاتى دارد، كشور كه احتياجاتى اقتصادى، جهات اجتماعى، جهات
 در هست، جح در كه مواقفى آن در اسالم، مسائل آنجا در بايد و بشوند، مجتمع كه آنها بر است شده واجب هستند مستطيع كه اشخاصى اسالمى بالد همه از كه حج، در اجتماع
 امتم اوضاع از و مملكت اوضاع از بشوند مطلع مردم آنجا در هست، آنجا در كه مواقفى اين اكرم، رسول حرم در بعد و مكرمه، مكه خود در بعد و مِنى در بخصوص عرفات،

 ها محله در روز هر است؛ اين مطلب پس، .اسالمى كشورهاى تمام اوضاع تمام به بررسى براى عالى اجتماع يك و است عالى مجلس يك بالحقيقه آنجا در و اسالمى، كشورهاى
 تمام اوضاع باالتر، و شهرستان؛ اوضاع به بررسى براى است، محقَّق نماز شرايط كه جاهايى در و شهرها در بزرگ اجتماع هفته هر در محله، و شهر  اوضاع به رسيدگى و اجتماع
 حج در كه مواقفى آن و حج؛ براى اسالمى ممالك تمام از بزرگ بسيار اجتماع يك سال هر در و كشورها، اوضاع به بررسى براى است بزرگ اجتماع دو باز سال هر در و .كشور

 األسف مع و .اشندب داشته توجه آن به مسلمين بايد كه است مسائلى و هست سياسى مسائل اينها تمام اسالمى، كشورهاى تمام اوضاع به رسيدگى براى آنجا در اجتماعات هست،
 مثل لكن مواقف، در و مكرمه مكه در مسلمين شوند مى مجتمع .شود نمى گرفته نتيجه اجتماعات از و شود، مى اجتماعات .شده مسائل اين از غفلت هست، مسائل اين از غفلت
 به را دممر است كرده دعوت اسالم .ندارند كلمه وحدت هم با اينكه مثل افراد لكن عيد، نماز جمعه، نمازهاى بالد، در شود مى اجتماعات !هستند غريبه و هستند جدا هم از اينكه
  .بزرگ مقصدهاى براى اجتماعات اين

 



 سياست از دين جدايى شعار و استعمار
 از را انمسلم ملتهاى خواهند مى كه است، استعمارى تبليغات از جداست، دين از سياست شعار

 امور در عبادى امور از بيش اسالم، مقدس احكام در .دارند باز خويش سرنوشت در دخالت
 امور و نمسلمي داخلى امور به نسبت اسالم پيامبر روش .است شده بحث اجتماعى و سياسى
 مبارزات )ص( اكرم رسول شخص بزرگ مسئوليتهاى از يكى كه دهد، مى نشان آنها، خارجى
 و -المالس عليه -حسين نيز و -السالم عليه -اميرالمؤمنين شهادت .است حضرت آن سياسى
 اسىسي مبارزات جهت در همه -السالم عليهم -ائمه  مسموميتهاى و تبعيد و شكنجه و حبس

 از مهمى شبخ سياسى فعاليتهاى و مبارزه كلمه يك در و .است بوده ستمگريها عليه شيعيان،
  .است مذهبى مسئوليتهاى

 سياسى و عبادى اجتماعات
 اين گيرد، مى انجام روز و شب در كه جماعات جمعه، نماز -حج مواقف -حج و قربان، ، اضحى عيد فطر، عيد مثل هست اسالم در كه مواقفى اين

 ديانت .دهمن به مُنْضَم مُدْغَمند، -اينها -اش سياسى جنبه در اش عبادى جنبه يعنى دارد؛ هم اجتماعى و سياسى هاى جنبه و دارد، عبادى هاى جنبه مواقف
 سياسى ديانت و بمذه يك طور همين و نيست؛ تنها روحانى وظيفه تعالى، و تبارك خداىِ و عبد بين وظيفه فقط و نيست تنها عبادىِ ديانت يك اسالم

 .دارد سياسى هجنب يك عبادى جنبه همان يعنى .است مدغم سياسات در عبادتش و است مُدْغَم عباداتْ در سياستش .سياسى و است عبادى نيست؛ تنها
 ناي از هست، كه اجتماعاتى اين از بايد مسلمانها .دارد سياست جنبه خودش اجتماع آن لكن است عبادت اين نماز، براى اعياد در اجتماع همين

 در درآمد، مبتذل صورتهاى اين به منحرف اشخاصى توسط به بعدش كه صورتى اين به اسالم صدر در مسجدها مثلًا .بكنند زياد هاى استفاده اجتماعات
 آنجا .مسجد توى همان از قلدرها؛ با و كفار با جنگ براى افتاد مى راه ارتش مسجد همان از كه است بوده محلى مسجدها .نبوده اينطور اسالم صدر
 قلدرى ند،ك مى چپاول را مردم مال يا مسلمين ضد بر كرده قيام جا فالن در متعدى آدم -مثلًا -فالن اينكه به مردم شدند مى دعوت شد، مى خوانده خطبه

   .شد مى حاصل قراردادها جا همان از .دشمن طرف رفتند مى و افتادند مى راه مسجد همان از و دارد، انحرافات كند، مى



 اسالمى حكومت تشكيل ضرورت :چهارم فصل

 قانون اجراى براى حكومت لزوم
 خداوند ت،جه همين به .دارد احتياج مجرى و اجراييه قوه به شود، بشر سعادت و اصالح مايه  قانون اينكه براى .نيست كافى جامعه اصالح براى قانون مجموعه

 اجرايى التتشكي رأس در )ص( اكرم رسول .است كرده مستقر اداره و اجرا دستگاه و حكومت يك شرع، احكام يعنى قانون، مجموعه يك فرستادن كنار در متعال
 گماشته همت اسالم نظامات برقرارى و احكام اجراى به اسالم، نظامات و احكام و عقايد تفسير و بيان و وحى ابالغ بر عالوه .داشت قرار مسلمانان جامعه ادارى و

 رجم و زد ىم حد بريد، مى دست :پرداخت مى آن اجراى به ضمن در بلكه كرد، نمى اكتفا جزا قانون بيان به مثلًا زمان، آن در .آورد وجود به را اسالم دولت تا بود
 براى همچنين لكهب نبود؛ احكام و عقايد بيان براى فقط كرد تعيين خليفه كه )ص( اكرم رسول .دارد را مقام و وظيفه همين خليفه )ص( اكرم رسول از پس .كرد مى

 )ص( اكرم يغمبرپ آن بدون كه بود گردانيده مهم حدى تا را خليفه تعيين كه بود اسالم نظامات برقرارى و احكام اجراى وظيفه .بود قوانين تنفيذ و احكام اجراى
 را اسالم نظامات ند؛ك قوانين اجراى كه داشتند احتياج كسى به نيز )ص( اكرم رسول از پس مسلمانان زيرا .رسانيد نمى اتمام به را خويش رسالت  رِسالَتَهُ بَلَّغْتَ فَما
 كه ستا اينطور هميشه و عالم كشورهاى همه در .دارد الزم مجرى اجتماعى نظامات و قانون اصولًا .شود تأمين آخرتشان و دنيا سعادت تا گرداند برقرار جامعه در

 كه است مجريه قوه .آيد ودوج به اى مجريه قوه بايستى قانون تشريح از پس .كند نمى تأمين را بشر سعادت تنهايى به قانونگذارى .ندارد فايده تنهايى به قانونگذارى
 وهق كرده، قانونگذارى كه طور همان اسالم جهت، همين به .سازد مى مردم عايد را دادگاهها عادالنه احكام و قوانين ثمره و كند؛ مى اجرا را دادگاهها احكام و قوانين
  .هست هم مجريه قوه متصدى »امر ولىّ« .است  داده قرار هم مجريه

 حكومت تشكيل لزوم و اسالم قوانين ماهيت
 سياسى اداره براى و ولتد يك تكوين براى كه رساند مى قوانين اين كيفيت و ماهيت .است )شرع احكام( اسالم قوانين كيفيت و ماهيت حكومت، تشكيل لزوم بر ديگر دليل

 هرچه قوقىح نظام اين در .سازد مى را اجتماعى كلى نظام يك كه است متنوعى مقررات و قوانين حاوى شرع احكام اولًا، .است گشته تشريع جامعه فرهنگى و اقتصادى و
 به ربوطم مقررات تا گرفته، زناشويى زندگى و خصوصى امور و همشهرى و خويش و قوم و عشيره و اوالد و همسايه با معاشرت طرز از :است آمده فراهم دارد نياز بشر

 نكاح كه هدد مى دستور و دارد قانون نطفه انعقاد و نكاح انجام از قبل براى .كشاورزى و صنعت و تجارت حقوق تا جزايى قوانين از ملل؛ ساير با مراوده و صلح و جنگ
 تربيت يدبا چگونه بچه و است مادر و پدر عهده بر وظايفى چه شيرخوارگى دوره در باشد، چه نطفه انعقاد موقع يا هنگام آن در انسان خوراك و بگيرد، صورت چگونه

 متحرك قانون كه انسانى فاضل، و كامل انسان -كند تربيت انسان تا دارد قانون و دستور مراحل اين همه براى .باشد چگونه فرزندان با و همديگر با زن و مرد سلوك و شود،
 به طشراي همه تا ورزد مى اهتمام جامعه اقتصادى و سياسى روابط و حكومت به حد چه تا اسالم كه است معلوم .است قانون خودكار و داوطلب مجرى و است مجسم و

.آيد در فضيلت با و مهذب انسان تربيت خدمت



 خود كمال و سعادت براى بشر كه است احكامى و دستورات همه شامل سنت، و مجيد قرآن
 شده يانب سنت و كتاب در مردم احتياجات تمام« عنوان به است فصلى كافى در .دارد احتياج
 ماما .است امور همه و چيز همه روشنگر است،  ء شى كل تبيان قرآن، يعنى »كتاب« و  ،»است

 در و ،هست سنت و كتاب در دارد، احتياج ملت آنچه تمام كه )روايات طبق( كند مى ياد سوگند
 عمل و آنها ىاجرا كه يابيم مى در شرع احكام كيفيت و ماهيت در دقت با ثانياً،  .نيست شكى اين
 اداره و جراا پهناور و عظيم دستگاه يك تأسيس بدون و است؛ حكومت تشكيل مستلزم آنها به

 به ايانآق كنيم، مى ذكر را موارد بعضى اكنون ما .كرد عمل الهى احكام اجراى وظيفه به توان نمى
.كنند مراجعه هم ديگر موارد

 يك ضرورى مخارج ينتأم و حكومت تشكيل براى بلكه نيست؛ فقير سادات و فقرا رمق سد براى تنها دهد مى نشان ريخته كه اى بودجه طرح و داشته مقرر اسالم كه مالياتهايى
 كشاورزى، منافع تمام از ما، مذهب طبق .دهد مى تشكيل را بودجه اقالم از يكى و ريزد، مى المال بيت به كه است هنگفتى درآمدهاى از يكى »خمس« مثلًا .است بزرگ دولت

 كه كسى تا جد،مس اين درب فروش سبزى از كه طورى به .شود مى گرفته ] خمس[ اى عادالنه طرز به عوايد، و منافع كليه از كلى طور به و زمينى روى و زيرزمينى منابع تجارت،
 سالما حاكم به خود متعارف مخارج صرف از پس را درآمد بر اضافه خمس بايد اشخاص اين .شود مى شامل را همه كند، مى استخراج معدن يا دارد، اشتغال كشتيرانى به

 يا الم،اس كشورهاى درآمد خمسِ هرگاه .است آن مالى احتياجات همه رفع و اسالمى كشور اداره براى عظمت اين به درآمد است، بديهى .شود وارد المال بيت به تا بپردازند،
 .اينهاست از همترم قضيه بلكه نيست؛ روحانى و سيد احتياج رفع فقط مالياتى چنين وضع از منظور شود مى معلوم كنيم، حساب -درآيد اسالم نظام تحت اگر -را دنيا تمام

 ماليات البته كه -زكات و خمس يعنى داريم، كه مالياتهايى همين با بايد كند، پيدا تحقق اسالمى حكومت اگر .است حكومتى بزرگ تشكيالت مالى نياز رفع منظور
 براى بغداد بازار درآمد خمسِ دارند؟ احتياج اى بودجه چنين به كى سادات .شود اداره )كشاورزى ملى اراضى بر ماليات يا( »خراجات« و جزيه -نيست زياد اخير

 اين به اى هبودج تعيين .بازارها ديگر و قاهره بازار و اسالمبول بازار و تهران بازار به رسد چه تا است، كافى مسلمين فقراى تمام و علميه هاى حوزه تمام و سادات
 و اعىدف و فرهنگى و بهداشتى از اعم عمومى، خدمات انجام و مردم حوايج عمده براى .است كشور اداره و حكومت تشكيل منظور اينكه بر دارد داللت هنگفتى
 واقع مومىع خزانه در ميلى و حيف گونه هيچ كه كرده، تعيين آن مصرف و نگهدارى و آورى جمع براى اسالم كه ترتيبى با مخصوصاً .است شده داده قرار عمرانى،

 بلكه رند؛ندا عادى افراد بر عمومى اموال و درآمد از استفاده در امتيازى گونه هيچ دولت، اعضاى يعنى عمومى، خدمات متصديان و واليان همه و دولت رئيس و نشود؛
  .برند مى مساوى سهم



 هزار پانصد به كنيد رضف اكنون يا بخورند؟ سيد نفر پنجاه مثلًا روز آن كه است اين براى يا بيايد؟ حضرت تا كنيم خاك زير يا بريزيم؟ دريا به بايد را فراوان بودجه اين آيا
 هر كه تاس اينطور اسالم بودجه طرح منتها .كنند معاش امرار آن با كه است مقدارى به فقرا و سادات حق دانيم مى كه صورتى در !كنند؟ كارش چه ندانند كه بدهند سيد

 اخير صندوق از سادات .است خمس براى هم صندوق يك و تبرّعات، و صدقات براى ديگر صندوق و زكات، مخصوص صندوق يك .دارد معينى اصلى مصارف درآمدى
 از .دكن مى كمك آنان به حاكم آوردند، كم اگر و .برگردانند اسالم حاكم به را خود مخارج از اضافه بايد سال آخر در سادات كه است حديث در و .كنند مى معاش تأمين

 اتهايىمالي چنين شدن مقرر .آورد مى وجود به را اى العاده فوق درآمد شود، مى گرفته وسيعى كشاورزى اراضى از كه ،»خراج« و شده، مقرر  »ذمّه اهل« بر كه  ،»جزيه« طرفى،
  و زارعم از يا ببندد؛ سرانه ماليات درآمدشان و مالى استطاعت حسب بر »ذمّه اهل« بر كه است والى و حاكم وظيفه .است الزم حكومتى و حاكمى اينكه بر دارد داللت

 مستلزم ارك اين .كند آورى جمع است، اسالمى دولت تصرف در و »اللَّه مال« كه را وسيعى اراضى بر ماليات يعنى ،»خراج« همچنين .بگيرد متناسب ماليات آنها »مواشى«
 به را مالياتهايى ينچن كه است اسالمى حكومت متصديان عهده به اين .نيست شدنى انجام مرج و هرج با و است؛ انديشى مصلحت و تدبير و كتاب و حساب و منظم تشكيالت

 حكومت تشكيل زومل بر اسالم مالى احكام كه كنيد مى مالحظه .برسانند مسلمين مصالح مصرف به و كنند، آورى جمع سپس كرده؛ تعيين مصلحت طبق و تناسب به و اندازه
   قصاصى و  حدود اي شود، داده صاحبانش به و گرفته بايد كه ديات قبيل از احكام، از بسيارى  .نيست ميسر اسالمى تشكيالت استقرار طريق از جز آن اجراى و دارد؛ داللت

 عهده از كومتىح قدرت جز و است؛ دولت سازمان به مربوط قوانين اين  همه .يابد نمى تحقق حكومتى تشكيالت يك برقرارى بدون شود، اجرا اسالمى حاكم نظر با بايد كه
   .آيد نمى بر مهم امور اين انجام

 است حكومت مستلزم اسالم از دفاع
 مَا لَهُمْ أَعِدُّوا وَ :حكم اين مثلًا .دارد داللت حكومت تشكيل لزوم بر است، اسالم امت استقالل و ارضى تماميت از دفاع و اسالم نظام حفظ به راجع كه احكامى ديگر، طرف از

 و صلح دوره در هميشگى مراقبت و باش آماده به امر و است؛ كلى طور به دفاعى و مسلح نيروى بيشتر هرچه تدارك و تهيه به امر كه   الْخَيْلِ رِباطِ مِنْ وَ قُوَّةٍ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ
 جرأت دىيهو مشتى بودند، مى جنگى كامل باش آماده حال به پرداخته، وسيع تداركات به اسالمى حكومت تشكيل با و كرده عمل حكم اين به مسلمانان هرگاه .آرامش

 اجراى به سلمانانم كه است اين نتيجه اينها تمام .برخيزند فورى اقدام به نتوانند مردم و بزنند، آتش و كنند خراب را ما اقصاى مسجد كرده، اشغال را ما سرزمينهاى كردند نمى
 جزئى تالفاتاخ بودند، مى اسالم احكام مجرى و ايمان با مردمِ نماينده اسالمى كشورهاى كنندگان حكومت اگر .اند نداده اليق و صالح حكومت تشكيل و برنخاسته خدا حكم

 و انگليس و يكاامر عمال كه بدبخت، يهودى مشتى صورت آن در بودند، مى واحده يد و شدند مى متحد و داشتند، برمى اندازى تفرقه و خرابكارى از دست گذاشتند، مى كنار را
 مَا لَهُمْ أَعِدُّوا وَ  آيه .كنند مى حكومت مسلمان مردم بر كه است كسانى عرضگى بى از اين .باشند آنها پشتيبان انگليس و امريكا چند هر بكنند، را كارها اين توانستند نمى اجانبند،
 دستخوش هك نبوديم آماده و نيرومند و متحد ما .كنند تجاوز و ظلم شما به نتوانند دشمنان تا باشيد آماده و نيرومند امكان حد تا كه دهد مى دستور ... قُوَّةٍ مِنْ اسْتَطَعْتُمْ

  .بينيم مى ظلم و شويم مى و شده بيگانه تجاوزات



 مسلمين وحدت تأمين براى حكومت تشكيل
 تشكيل اينكه جز نداريم راهى كنيم، آزاد و خارج آنها نشانده دست دولتهاى و استعمارگران نفوذ و تصرف از را اسالم وطن اينكه براى كنيم، تأمين را اسالم امت وحدت اينكه براى ما

 خدمت در كه را اسالمى عادالنه حكومت آن از پس و كنيم؛ سرنگون را نشانده دست و ظالم حكومتهاى بايستى مسلمان ملتهاى آزادى و وحدت تحقق منظور به چون .بدهيم حكومت
 و نظام حفظ براى امامت كه فرمايد مى خود خطبه در عليها اللَّه سالم -زهرا حضرت چنانكه است؛ مسلمين وحدت و نظام حفظ براى حكومت تشكيل .آوريم وجود به است مردم

   .است اتحاد به مسلمين افتراق تبديل

 حكومت لزوم به توجهى بى مفاسد
 تبليغ و بحث از ىحت و دادند خرج به سستى بعضى و نكرديم قيام باالتفاق و جمعى دسته طور به فاسد و خائن حكام تسلط برانداختن و حكومت تشكيل براى گذشته در چون

 دچار اسالم ملت شد؛ كم جامعه در اسالم حاكميت و نفوذ آمد؛ وجود به اوضاع اين !پرداختند ستمكار حكام دعاگويى به بعكس بلكه نمودند، مضايقه اسالمى نظامات و نظريات
 را اجنبى فرهنگ و خارجى قوانين خود سياسى عمال دست به خود شوم اغراض براى استعمارگران شد؛ واقع تبديل و تغيير آن در و ماند اجرا بى اسالم احكام گشت؛ ناتوانى و تجزيه

 از مطلب اين .مخواهي مى  صالح حكومتى تشكيالت ما .نداشتيم رهبرى تشكيالت و رئيس و قيّم ما كه بود اين براى همه اينها .كردند غربزده را مردم و دادند رواج مسلمانان بين در
  .است واضحات

 حكومت تشكيل پيامبر سنت
 و قوانين اجراى به و داده حكومت تشكيل كه دهد مى گواهى تاريخ و داد حكومت تشكيل خود اولًا، :زيرا .است حكومت تشكيل لزوم بر دليل )ص( اكرم پيغمبر رويّه و سنت

 و قبايل رؤساى زدن و خارج به سفرايى فرموده؛ مى نصب قاضى و نشسته مى قضاوت به فرستاده؛ مى اطراف به والى .است برخاسته جامعه اداره به و پرداخته اسالم نظامات برقرارى
 تعيين داخ فرمان به خود از پس براى ثانياً، .است انداخته مى جريان به را حكومتى احكام خالصه و كرده مى فرماندهى را جنگ بسته؛ مى پيمان و معاهده كرده؛ مى روانه پادشاهان

 چون و است مالز نيز )ص( اكرم رسول رحلت از پس حكومتْ كه معناست اين به كند، مى حاكم تعيين )ص( اكرم پيامبر از پس جامعه براى متعال خداوند وقتى .است كرده »حاكم«
 )ص( اكرم ولرس حكومت تشكيل كه احكام اجراى ضرورت است بديهى .رساند مى نيز را حكومت تشكيل ضرورت نمايد، مى ابالغ را الهى فرمان خويش وصيت با )ص( اكرم رسول

 ابد ات و نيست مكانى و زمان به محدود اسالم احكام شريفه، آيه طبق .دارد ادامه نيز )ص( اكرم رسول رحلت از پس و نيست؛ حضرت آن زمان به محدود و منحصر آورده، الزم را
 گرفته مقرر مالياتهاى انواع يا نشود؛ اجرا اسالم، جزاى قانون يعنى قصاص، و حدود ديگر و شود متروك آن از پس تا نيامده، )ص( اكرم رسول زمان براى تنها .االجراست الزم و باقى

 .است اسالم اعتقادى ضروريات خالف بر است، مكانى يا زمان به محدود و منحصر يا پذير تعطيل اسالم قوانين كه حرف اين .گردد تعطيل اسالم امت و سرزمين از دفاع يا نشود؛
 دستگاه بدون و حكومت تشكيل بدون .يابد مى ضرورت اداره و اجرا دستگاه برقرارى و حكومت تشكيل دارد، ضرورت ابد تا و )ص( اكرم رسول از پس احكام اجراى چون بنابراين،

 .آيد مى پديد اخالقى و اعتقادى و اجتماعى فساد و آيد، مى وجود به مرج و هرج آورد در عادالنه نظام تحت احكام اجراى طريق از را افراد فعاليتهاى و جريانات همه كه اداره، و اجرا
 .يابد مى جريان وركش در كه امورى همه به بخشيدن انتظام و حكومت تشكيل جز نيست اى چاره نشود، فساد دچار جامعه و نيايد پيش گسيختگى عنان و مرج و هرج اينكه براى پس،

 در و ايشان زا پس اداره، و اجرا دستگاه و حكومت يعنى بوده، الزم )ع( ابيطالب بن على اميرالمؤمنين زمان و )ص( اكرم رسول حيات دوره در آنچه عقل و شرع ضرورت به بنابراين،
 .است الزم ما زمان



 ماهيت، اصول و اهداف حكومت اسالمى: فصل پنجم

 خداست با بيعت اسالمى حكومت
 او به تنسب تعالى و تبارك خداى كه باشد حكومتى هم و باشد، ملت دلخواه هم كه باشد حكومتى يك خواهيم مى گوييم، مى اسالمى حكومت كه هم ما

 جنگ در .باشد خدا با تبيع او با بيعت كه باشد حاكم دستى همچو يك   اللَّهَ يُبايِعُونَ إِنَّما كردند بيعت خدا با كردند بيعت تو با كه اينهايى كه بگويد گاهى
 را او دست .داختان تير خدا نينداختى، تير تو ؛ رَمى اللَّهَ  لكِنَّ وَ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ  ما وَ  كه بفرمايد خدا باز است، كرده رَمْيى و است انداخته تيرى كه وقتى هم

 است ناي ما آرزوى .خواهيم مى حكومتى همچو يك خواهيم، مى كه را حكومتى ما .باشد الهى حكومت حكومتْ باشد، يداللَّه باشد، اللَّه ظل بداند؛ خدا دست
 خدا كه كارهايى از عمرش تمام در تخلف كه بود دستى دستش اينكه باب از اكرم پيغمبر .نكند الهى قانون از تخلف كه بيايد كار سر حكومتى همچو يك كه

 تابع ارشك خدا، اراده تابع اش اراده بود، كرده كه را كارهايى كه اينجايى از .خداست با بيعت بيعتْ شود، مى خدا دست دستْ اين بود، نكرده بود فرموده
 تير پيغمبر اينكه اب .انداخت تير خدا نبودى، تو انداختى تير كه وقتى نينداختى، تير تو كه شود مى گفته او به است، الهى حكومت حكومتش خدا، كارهاى
 حكومتى يك ما .پيغمبر بود مجسم قانون پيغمبر، بود مجسم قرآن بود؛ قانون تَبَع داشت چه هر نداشت، خود از حركتى هيچ بود، خدا ظل اما بود انداخته

  .باشد شيطان تَبَع كه حكومتى يك نه باشد قانون تَبَع باشد، قانون كه خواهيم مى

 اسالمى جمهورى حكومت ماهيت
 احكام رىمج و شده تشكيل حكومت ملت، عمومى آراى به اتكا با است، داده قرار حكومت براى اسالم كه شرايطى با كه است اين اسالمى جمهورى ماهيت
  .باشد اسالم

 عمومى آراى به اتكا
 از ما نظر مورد »اسالمى جمهورى« حكومت

 عليه -على امام و )ص( پيامبراكرم رويه
 اىآر به متكى و گرفت خواهد الهام -السالم

 با حكومت شكل و بود خواهد ملت عمومى
  .گرديد خواهد تعيين ملت آراى به مراجعه

 ملت آراى از تبعيت
 ادد رأى طور هر ما ملت .هستيم ملت آراى تابع ما
 اىخد .نداريم حق ما .كنيم مى تبعيت آنها از هم ما

 اسالم رپيغمب است، نداده حق ما به تعالى و تبارك
 را چيزى يك ملتمان به ما كه است نداده حق ما به

 .بكنيم تحميل



)فقيه واليت( اسالمى حكومت در رهبرى :ششم فصل
 رهبرى شرايط

 عبارتند كه اردد وجود اساسى شرط دو تدبير و عقل مثل عامه، شرايط از پس .است اسالمى حكومت طرز طبيعت از ناشى مستقيماً است، ضرورى زمامدار براى كه شرايطى
:از
.عدالت .٢ قانون؛ به علم .١

 نظرى اختالف نهگو هيچ باشد فاضل بايد خالفت امر مسئول اينكه در باز شد، پيدا اختالف شود خالفت دار عهده بايد كه كس آن در وقتى )ص( اكرم رسول از پس چنانكه
.بود موضوع در فقط اختالف .نكرد بروز مسلمانان ميان

 يا غلش هر افراد، همه براى بلكه زمامدار براى فقط نه .است آمده روايت در چنانكه .باشد مى الزم قوانين به علم زمامدار براى است، قانون حكومت اسالم حكومت چون .١
 بايد امام كه كردند استدالل مطلب همين به خودشان امامت براى ما ائمه .باشد داشته علمى افضليت بايد حاكم منتها .دارد ضرورت علمى چنين باشند، داشته مقامى و وظيفه
 و خالفت  اليق پس يد،بگو جواب نتوانست پرسيدند خليفه از را حكم فالن كه بوده همين در اند نموده ديگران بر شيعه علماى كه هم اشكاالتى .باشد داشته ديگران بر فضل

 آن در يگرد چيزهاى .است اساسى ركن و شرط مسلمانان نظر از »عدالت« و »قانوندانى«  ... نيست امامت اليق پس داد، انجام اسالم احكام برخالف را كار فالن .نيست امامت
 اگر انكهچن .ندارد دخالت امامت موضوع در يك هيچ است، اوصافى چه داراى تعالى و تبارك صانع اينكه به علم مالئكه، چگونگى به علم مثلًا .ندارد ضرورت و دخالت

 قانون كه كسانى بر لهوسي اين به نه و .كند نمى پيدا را خالفت شايستگى باشد، بلد خوب را موسيقى يا كند، كشف را طبيعت قواى تمام و بداند را طبيعى علوم همه كسى
 .كند مى پيدا اولويت حكومتْ تصدى به نسبت عادلند، و دانند مى را اسالم
 بايد اولًا هخليف و حاكم كه است اين بوده، مسلم هم مسلمانان بين و شده بحث و صحبت آن درباره )ع( ما ائمه و )ص( اكرم رسول زمان در و است خالفت به مربوط آنچه

 قانون كومتح اسالمى حكومت زيرا دارد؛ را اقتضا همين عقل .باشد برخوردار اخالقى و اعتقادى كمال از داشته، عدالت ثانياً و باشد؛ قانوندان يعنى بداند، را اسالم احكام
 اگر و ودش مى شكسته حكومت قدرت كند، تقليد اگر چون نيست؛ حكومت اليق نداند، را قانونى مطالب زمامدار اگر .مردم بر اشخاص حكومت نه و خودسرى نه است،
 و قوانين و آيند در قهاف تبعيت به بايد باشند، اسالم تابع اگر سالطين  .السالطين على حكام الفقهاء  كه است مسلم اين و .باشد اسالم قانون مجرى و حاكم تواند نمى نكند،
 قانون به جهل علت به هك كسانى به نه بگيرد؛ تعلق فقها به رسماً حاكميت بايستى پس هستند؛ فقها همان حقيقى حكام صورت اين در .كنند اجرا و بپرسند فقها از را احكام

 شغل به مربوط قوانين است كافى بلكه باشند؛ فقيه و بدانند را اسالم قوانين همه ادارى، كارمندان و مرزبانان و منصبان صاحب كه نيست الزم البته .كنند تبعيت فقها از مجبورند
 و منصبان احبص و معاونين لكن باشد؛ امتياز دو اين داراى بايد امور مصدر .است بوده اينطور )ع( اميرالمؤمنين و )ص( پيغمبر زمان در چنانكه .بدانند را خويش وظيفه و

.بپرسند امر مصدر از ديگر موارد در و دانسته را خود كار به مربوط قوانين بايد شوند مى فرستاده شهرستانها به كه مأمورانى
 به را سالما جزاى قانون يعنى كند، جارى »حدود« خواهد مى كه كسى .نباشد آلوده معاصى به دامنش و باشد؛ عادل و برخوردار اخالقى و اعتقادى كمال از بايستى زمامدار .٢

 خداوند  .الظَّالِمِينَ عَهْدِي يَنالُ  ال :نباشد كار معصيت بايد بدهد، او به را بندگانش اداره اختيار خداوند و شود، مملكت دخل و خرج و المال بيت متصدى گذارد، اجرا مورد
 نخواهد اررفت عادالنه جزا، قانون اجراى و آن صحيح صرف و مالياتها اخذ مسلمين، حقوق دادن در نباشد، عادل اگر زمامدار .دهد نمى اختيارى چنين جائر به تعالى و تبارك
  .كند خويش هوسرانى و شخصى اغراض صرف را مسلمين المال بيت و نمايد تحميل جامعه بر را خود نزديكان و انصار و اعوان است ممكن و كرد؛



 اسالمى انقالب هاى زمينه و علل :دوم بخش

 اسالمى انقالب از پيش ايران اوضاع :اول فصل

 شاه رژيم استبداد و وابستگى
 استقالل اه،ش .زدند همگانى قيام يك به دست آنان كه داد قرار تنگنا در چنان را مردم شاه، حد از بيش فشار كه، است اين گفت توان مى مختصر طور به كه آنچه

 زندان اهچالهاىسي و شكنجه زير را ايران مردم .است كرده شرق و غرب به وابسته ابعاد همه در را ايران و است برده بين از را ما اقتصادى و فرهنگى نظامى، سياسى،
  .باشند المىاس حكومت يك خواستار ايران مسلمان مردم كه است شده موجب اينها تمام .است كرده جلوگيرى حقايق گفتن براى خطبا و علما تمام از .است كشته

 نهضت اساس
 و جاهپن ظرف در كه العاده؛ فوق اختناقهاى و داخلى و خارجى چپاولگريهاى و داخلى و خارجى فشار شدت از يكى، :گرفت سرچشمه جا دو از نهضت اين اساس

 نهضت اين كه آورد جان به را مردم آمد، پيش ايران بالد اكثر در كه جمعى، دسته العاده فوق كشتارهاى هم اخيراً و نديد؛ خوش روز يك ايران ملت و ايران سال چند
 را اسالمى مسائل ما و باشد، طاغوتى  رژيمهاى مقابل در رژيمى يك كه عدل، حكومت يك و اسالمى حكومت يك براى ما آرزوى ديگر، يكى و .كنند همراهى را

  .كنيم پياده ايران در اسالم صدر مثل

ها رسانه طريق از فساد ترويج
 به را مؤثر جوان هطبق بويژه مردم افتخار، با ضداسالمى و خويش ضدفرهنگى مقاالت در مسابقات با ها روزنامه و انگيز، أسف و بار افتضاح عكسهاى و ها مقاله با ها مجله
 و تجمالتى كاالهاى فروش هاى مغازه و التار و قمار مراكز و ها عشرتكده و فساد مراكز ترويج در دار دامنه تبليغ آن بر كنيد اضافه .كردند مى هدايت شرق يا غرب سوى

 تجملى كاالهاى و بازيها اسباب و عروسكها ديگر، مخازن و گاز و نفت صدور مقابل در و .شد مى وارد غرب از آنچه بويژه الكلى مشروبات و بازيها و آرايش اسباب
 ىچيز كرد، مى پيدا ادامه پهلوى برانداز خانمان و سرسپرده رژيم عمر نخواسته خداى اگر و .هستيم اطالع بى آنها از من امثال كه چيزهايى صدها و شد؛ مى وارد
 هاى رسانه و فاسد رژيم دست به شيطانى هاى نقشه و ها دسيسه انواع با -است آنها به ملت اميد چشم كه ميهن و اسالم فرزندان اين -ما برومند جوانان كه گذشت نمى

 جهانخوار ىقدرتها خدمت به يا و كردند؛ مى تباه فساد مراكز در را خود جوانى يا :بستند برمى رخت اسالم دامن و ملت دست از شرقگرا و غرب روشنفكران و گروهى
   .داد نجات غارتگران و مفسدين شر از را همه و گذاشت منت آنان و ما به متعال خداوند .كشاندند مى تباهى به را كشور و درآمده



تفكر قوه تخريب
 اين كه دهندب احتمال كه را فكرى هر و بايستد اربابها و بايستد اجانب مقابل در كه بدهند احتمال كه اى قوه هر كه خواستند مى اينها
 اين امثال و هروئين به اعتياد به مشروبات، به اعتياد به بگيرند؟ طور چه را فكر .بگيرند او از را فكر بتوانند اگر آنهاست، مقابل در فكر

 سرتاسر هك فسادى مراكز بود، مملكت سرتاسر كه فحشايى مراكز كند، مى تهى ميان از را انسان گيرد؛ مى را انسان فكر كه مخدرات
 ... بود رنامهب يك اين .گرفت مى دستشان از را افكار بكلى كه شهوانى امور يك به كرد مى مشغول را جوانها هم اين خوب، بود، مملكت

    .گرفت مى انجام كارها اين دقيق حسابِ حساب، يك .شد مى طورى همين اينكه نه ]بود[ حساب يك روى برنامه اين

 انسانى نيروى تخريب
 عنوان به ؛»ىترق« عنوان به زدند آن به  دامن و شد پيدا مملكت اين در كه فسادهايى آن و كرد پيدا تحقق ايران در  پسر و پدر اين سلطنت طول در كه اخالقى خرابيهاى

 و كردند خراب را ام انسانى نيروى كه بود اين بود بيشتر اش صدمه ما كشور به چيز همه از آنكه .بشود ترميم اينكه تا است طوالنى اينها »بزرگ تمدن« عنوان به تعالى؛
 را فساد اههاىر آنقدر و شد، فساد مراكز اين به ما جوانهاى كشاندن در تبليغ آنقدر و بود زياد آنقدر تهران، در بخصوص و شهرها، در فساد مراكز .بكند رشد نگذاشتند

 خرابيهاى از است آسانتر جبرانش مادى خرابيهاى .بود بدتر خرابيها همه از خرابى اين فساد، مراكز در را اينها كشاندند اينكه اينها به زدند دامن و كردند باز ما جوانهاى براى
  .معنوى

 حجاب كشف
 جنايت آن و زد جنايت يك به دست  جنايتكار شقىّ آن كنيم، فعال را ايران جمعيت از نيمى خواهيم مى اينكه اسم به   زمان آن در

 از زيادى اربسي طور به بود مردان نيمه كه هم ديگرى نيم آن كند فعال را ايران جمعيت از نيمى اينكه جاى به و بود؛ حجاب كشف
 اراتاد در كه آنهايى انداختند، راه خيابانها همه در و دادند جا ادارات همه در و كردند درست كه عروسكهايى اين و انداختند فعاليت
 هب را ما جوانهاى بودند، رها خيابانها در كه آنهايى و بازداشتند خودشان كارهاى از هم را بودند ادارات در كه افرادى ساير بودند،
 .گرفتند آنها دست از را ما جوانهاى فعاليت و كشاندند فساد

اقتصاد خرابى
 را كار ناي دولت يك نه مردم، همه همت با طوالنى سالهاى برگردانيم، اول حال به را اقتصاد اين ما بخواهيم اگر كه است؛ ريخته هم از و است خراب اآلن ما اقتصاد تمام
  .ببرند ينب از را اقتصاد ريختگى هم به اين توانند نمى ندهند هم دست به دست مردم تمام تا بكنند، توانند مى را كار اين مردم اقشار از قشر يك نه و بكند تواند مى



 كشاورزى تخريب براى راهى شاه، ارضى اصالحات
 بايد است، زياد مهايشگند كه امريكا براى كنند درست بازار و ببرند؛ بين از بكلى »ارضى اصالحات« اسم به را كشاورزى .بكنند خرابى كه است بوده اى برنامه برنامه، اصلًا
 اآلن ما چنانكه .بوباتح همه به و گندم به بشوند محتاج تا بخورد هم به اش كشاورزى اوست، نفوذ تحت كه كشورهايى ساير يا ايران كه است اين بهتر بسوزاند، يا دريا بريزد

 با سال، پنجاه ينا در اينها .را چيزى هر طور همين و .بيايد خارج از بشوند محتاج گوشت در اينكه تا ببرند بين از را دامدارى .بيايد بايد خارج از چيزمان همه هستيم؛ محتاج
  .رفت بين از و كردند خراب را مملكت اين كننده، اغفال و فريبنده بسيار اسمهاى

 امريكايى مستشارهاى حاكميت
 كه بود هم اى نوشته يك در يا -هزار شصت يا هزار پنج و چهل .شود مى اداره دارد ديگر قدرتهاى تحت اينكه براى ندارد قدرت .نيست هم مستقل .ايران ندارد قدرت اآلن

 قدرت شاه نه دارند قدرت آنها ايران در دارند؛ قدرت آنها اآلن -قدرتمندى پس .كنند مى اداره را ما نظام دارند اينها هست، آنها در زياد مستشارهاى كه امريكايى -هزار هشتاد
 ها يرانىا .باشد او جاى به است قدرتمند خودش ملتْ و برود اين است، داده هدر به را قدرت آورده، ايران براى از را ضعف اين كه كسى اين كه خواهيم مى ما .باشد داشته

 كه گذارند ىنم اينها باشند، ملت اراده از ناشى دولتهاى دولتها اگر ... .بكنند قطع را دستشان را ديگر قدرتهاى كه خواهند مى خواهند، مى استقالل ها ايرانى خواهند؛ مى را اين
  .بياوريد بار به مرج و هرج اينطور و كنيد تصرف ايران در اينطور شما

 المال بيت غارت
 گذارد نمى هك است كار در دستهايى لكن است زياد ايران درآمد است، كم ايران درآمد كه است اين نه آمد، كسر است، كم بودجه اينكه از زنند مى فرياد هى بينيد مى اينكه
 سالهاى براى بايد هك اى ذخيره اين كه است اين كند مى ما ملت بر شاه اآلن كه خيانتهايى از يكى و است زيادى بسيار بودجه يك اآلن نفت !زيادند هايش خورنده .بشود تأمين
 در و بكند كاامري حلقوم به را اش همه سال سى سال، بيست ظرف در كه خواهد مى آدم اين ذخاير، همين با بكنند زندگى و بماند محفوظ آتيه نسلهاى براى طوالنى بسيار

 كه كنيد ىم مالحظه شما .شود مى خورده بودجه اين كه معناست همين -براى اش يكى -براى بودجه، آيد مى كسر اينكه .نكند ملت منفعت براى دريافت چيزى هم ازايش
 هم قدارىم يك ... كنند؛ مى درست امريكا خود براى پايگاه و ايران در آورند مى خورد نمى ايران درد به هيچ كه هايى اسلحه ... !خريدند اسلحه را نفت پول دالر ميليارد هجده

 اينطور -فرن هزار شصت گويند مى كه ... بكنند او به خدمت خواهند مى كه آنهايى و هستند مربوط او به كه كسانى آن عائله، و محمدرضاخان آقاى حلقوم به شود مى داده كه
 نكنند، كار و بخورند !بخورند سفره اين از بايد كه آنهايى يعنى سلطنتى عائله به مربوطين !هستند سلطنتى عائله به مربوط كه هستند اينهايى نفر هزار شصت -بودند نوشته

 .است كم عايدات اينكه نه است زياد خيلى خورنده !كنند بيعارى و بخورند



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

 خودباختگى ترويج
 هذال و است ملت يك استقالل اساس است، ملت يك مليت اساس است، ملت اساس فرهنگ

 .بشود يداپ انسان نگذارند كه كردند كوشش .كنند استعمارى را ما فرهنگ كه اند كرده كوشش آنها
 وصاً خص و طوالنى، سالهاى اين در كردند كوشش آنها .ترسند مى آدم از ترسند، مى انسان از آنها
 كه دادند قرار طورى به را تحصيالت .نشود پيدا ايران در رجال كه سال، چند و پنجاه اين در

 را ماها خودشان تبليغات با همچو ترساندند، همچو را ما .نشود پيدا انسانى و تحصيلى رشد
 شد مى مريض كسى يك اگر .نداشتيم اعتماد خودمان به ترسيديم، مى خودمان از كه ترساندند

 را ما و ندكرد رفتار ما با همچو .داشتيم طبيب كه صورتى در خارج، به برود بايد گفتيم مى
 خارج از ايدب گفتيم مى كنيم اسفالت را راهى يك خواستيم مى اگر كه كردند تهى را ما و لرزاندند

 كنند اداره ايندبي خارجيها را ما نفت بايد كنند، اداره خارجيها را ما ارتش بايد داشتيم آنكه با بيايد
 را ما اىمغزه كردند؛ تهى بوديم اينكه از را ما كه بود اين براى اين چيز؛ همه داشتيم ما آنكه با

   .بردند بين از را نفس به اعتماد .كردند شستشو

 واقعى مسائل از اذهان انحراف
 .باشد او ضد كه دستگاههايى به بودند كرده تبديلش است، پرورش براى است، آموزش براى كه دستگاههايى
 و،ا جاى به و شد مى حذف آنها است، مفيد كشورى و جامعه يك براى است، مفيد انسان براى كه آموزشهايى
 صالحم با داشت، مخالفت ملت مسير با لكن بود، فرد خود شهوات روى بود، ملت مسير مخالف كه آموزشهايى

 ها مهروزنا در نداشت امكان بود ملت سرنوشت به مربوط كه مقاالتى .آوردند مى را آنها داشت؛ مخالفت كشور
 -بود رايج نهااي بود، جامعه مصالح مخالف بود، ملت مسير مخالف كه مقاالتى .بشود خوانده راديوها يا بشود نوشته

 چه ما مجالت كه كرديد مالحظه همه كه تربيتى آن به بود شده مبدّل را، جوان نسل كند تربيت بايد كه مجالتى و
 بروند ينهاا بايد كه انسانى مسير و دارند كه مسيرى از را جوانها كه بود اين براى همه .داشت آميزى افتضاح وضع

 ببرند، بين از را ركشو يك مصالح تمام كه بكنند همچو استفاده .كنند استفاده و ديگرى، مسير يك به كنند منحرف
 توجه نكهاي براى بگويد؛ »چرا« كه نباشد كسى و بدهند؛ اجنبى به را ما مخازن همه بكشند، تباهى به را چيز همه
  .كردند منحرف است زندگيشان به مربوط كه چيزى آن از را مردم

 



 ملت از روحانيت كردن جدا
 هستند، روحانيون تا هك دانستند مى اينها .ببرند بين از را روحانيت كه بود اين ببرند بين از را اسالم اينكه راه و .ببرند را اسالم كه بود، اين مقصد

 -شدند غولمش دارى دامنه تبليغات با ولهذا .روحانيون از ملت كردن جدا و روحانيت بردن راهش و اسالم؛ بردن نقشه .را اسالم كنند مى حفظ اينها
 خودشان، ليغاتتب براى باشند نداشته پشتوانه اينها و بشود جدا روحانيين از ملت وقتى .كنند جدا ملت از را روحانيون كه -اند مشغول هم حاال و

 به اتّكال .بدهد امانج كارى تواند نمى باشد، نداشته اسالم به اتّكال تا .بكند كارى تواند نمى تنهايى به ملت خود .رسند مى خودشان مقاصد به آنها
 بسيج و كنند دعوت را مردم تا باشند كار در آنها است، اسالم به دعوت مقصدشان تمام كنند، مى دعوت اسالم به كه كسانى كه شود مى وقتى اسالم
 منافعمان به ما گذارد نمى بكند پيدا قوّه اگر كه است جورى وضعش اسالم كه بودند كرده ادراك را مطلبى همچو علمى طورِ به اينها سابق، .كنند

 با ملتى يك هك را اين ديدند يعنى كرد؛ عينى را مطلب نهضت اين ... دارند مى نگه كنند، مى حفظش را اسالم كه هستند آنها هم روحانيون و برسيم؛
 او دنبال هاقدرت همه كه صورتى در بردند، بين از را بزرگ شيطانى غلط امپراتورىِ  همچو يك بود خودشان در كه ايمانى و بالد، علماى راهنمايى

  .بودند

 دانشگاه و حوزه بين جدايى
 مربوط كه چه هر اب و اسالم، با بشوند دشمن كه بياورند بار را اينها فرمى يك به خواستند مى اول از را ما اطفال و را، دانشگاه بكنند درست خواستند مى اينطورى اول از
 غريب را خودشان آنجا، رفتند مى اگر اينها از يك هر .ببرى شد نمى فيضيه محيط در هم دانشگاهى اسم .ببرى شد نمى دانشگاه توى را آخوند اسم .است اسالم به

 كشور وانندت مى كه اى جبهه دو اين اينكه تا كردند درست طورى اين كه، بود اين براى اين .اند شده وارد بدى محيط  به كه ديدند مى .ديدند مى هيچ را خودشان .ديدند مى
 گرفتند، را نتيجه و دبگيرن را اش نتيجه آنها بكند، را او سركوبى او بكند، را او سركوبى اين .بشوند هم دشمن اينها گرفتاريها، از بدهند نجات توانند مى و كنند حفظ را

 آنجا، در طرف آن از و علما مظلوم طبقه اين به نسبت اطراف همه از سوء تبليغات قدر آن بود؟ چه براى قشر، دو اين كردن دشمن در پافشارى قدر آن .گرفتند كه ديديم
 و كنند تفاهم و بشوند نزديك هم به اينها اگر كه ترسيدند مى كه، بود اين براى آن بود؟ طور اين چه براى بود؟ چه اينها و دانشگاه و دانشگاهى براى تبليغات همه آن

 وقت آن .وقت آن كنند نمى وحشت چيست اسالم كه ببينند اساتيد پيش و علمى هاى حوزه در دانشگاه اساتيد آقايان اين بروند اگر است، چيز چه اسالم كه بفهمند
 .كرديم مى يفتضع را ديگرى كدام هر .بوديم دشمن خودمان برادرهاى با ما اينكه براى .سال پنجاه اين خصوصاً و دورانها اين در كشيديم مصيبت چقدر ما كه فهمند مى

 بتوانيد تا باشد پيوند دباي جديد علمى هاى حوزه و قديمى علميه هاى حوزه بين .باشد برقرار فيضيه و دانشگاه بين پيوند اين بايد كه معنا اين به باشيد داشته توجه شما
 ذلك، امثال و اندبست و دبيرستان معلمهاى دانشگاه، اساتيد دانشگاه، جوانهاى دانشگاهى، قشر قشر، دو شما چنانچه، اگر شما كشور .كنيد حفظ را خودتان كشور شما

 نزديك گاهدانش با را آنجا محصل و تحصيلكرده جوانهاى و آنجا علم اهل كه كنند كوشش هم آنجا علماى كنند، آشنا علمى هاى حوزه با را ها بچه اينكه به كنند كوشش
 .است  اين براى بتهامصي همه .بكند پيدا تواند نمى ديگر نقصى هيچ ما كشور دانشمند، قشر دو اين بشود صالح اگر و بشود هماهنگ قشر دو اين اگر كنند، هماهنگ كنند،
 در صالح هم، اشدب صالح اگر و داد خواهد فنا باد به را كشور يك البته دانيد، مى شما كه اشخاصى امثال كه آمد، بيرون فساد طور آن به و دانشگاه در رفت كه فردى يك
  .كند نمى فاسد مردم توده كند، مى فساد عالم را عالم   العالم فسد العالم فسد اذا .شد خواهد ايجاد كشورى يك



 اسالمى انقالب پيروزى عوامل :سوم فصل

 الهى مشيت
 قدرتهاى مقابل در بود يزىناچ بسيار قدرت يك طبيعتْ حَسَب به ما قدرت اينكه براى ايم؛ نيامده فائق است شده وارد كه مصيبتهايى اين بر و مشاكل اين بر طبيعى قدرت به ما

 به اتكال براى فقط ينا شد، پيروز نهضت اين در كه ما ملت كرديم، غلبه كه اينها به ما .داشتند دست در اينها كه ابزارى آن با سابق، شاه قدرت و امريكا قدرت مثل بزرگ بسيار
 من پيش مه اآلن ما جوانهاى .دانستند مى عظيم فوز خودشان براى را شهادت كه بود اينطور تحول آن نداشت؛ سابقه تحول آن كه شد حاصل تحولى يك ما ملت در .بود خدا
 با هم ما ملت ند،برد پيش رمز اين با مسلمين اسالمْ صدر در كه طورى همان كه بود پيروزى رمزِ اين !بشويم شهيد ما كه كنيد دعا شما كه گويند مى و آنها، از بعضى آيند، مى
  .ببرند پيش توانند مى ملتها كه است رمز اين با و برد؛ پيش رمز اين

 وحدت و ايمان
 بين از ما يورش، يك با بايد عادى موازين روى مادى، موازين روى
 ان،ايم قدرت لكن !باشيم آنها لقمه يك ما همه بايد .باشيم رفته

 -عليه اللَّه مسال -عصر ولى به اتكال تعالى، و تبارك خداى پشتيبانى
 ينا .را پيروزى رمز اين نبريد ياد از !من برادران .كرد پيروز را شما

 ىكس .بود معجزه شد پيدا ايران اقشار تمام در كه اى كلمه وحدت
 ناي .بود الهى امر اين .بود معجزه اين كند؛ ايجاد را اين تواند نمى

 بعد و ثابت؛ ايمان اول شما پيروزى رمز .بشر كار نه بود الهى وحى
 .كنيد حفظ را مطلب دو اين .كلمه وحدت

ملت تحول
 يك بردند، مى حساب پاسبان از ما بزرگ بازارهاى بُرد، مى حساب پاسبان از روز يك كه آسا معجزه تحول نحو يك كرد؛ پيدا كمى مدت ظرف در ما ملت كه تحولى جور همين
 اين بر مرگ گفتند و ريختند خيابانها در هم روز يك ببرند، ناگوارى به را شاه اسم شان خانه توى كه كردند نمى جرأت روز يك !نبردند حساب مملكت اول شخص از هم روز

 .است اسالم كار !كه نيست اينها و تو و من كار .بكند را كار اين تواند نمى كه انسان الّا و .ايمان قوت اسالم، كرد؟ را كار اين كى .شد متحول همچو ]! شاه[



 نفوس تحول
 قومى، يك ملتى، كي در كه تغييراتى كه معنا اين به واقعيت .دستورى و است، واقعيتى يك  بِأَنْفُسِهِمْ  ما يُغَيُِّروا حَتَّى بِقَوْمٍ ما يُغَيِّرُ ال اللَّهَ إِنَّ

 دهيد مى شما كه راتىتغيي  اينكه به است دستور و .شود مى موسِمى تغييرات جهانى، تغييرات تكوينى، تغييرات يك منشأ اين بشود، حاصل
 تغييرى آن مرهون كرد ايران تمل كه پيشرفتى اين كه كرديد مالحظه شما .باشد شما نفع به تغييراتى يك دنبالش تغييرات آن كه باشد تغييراتى

 و بود شده تاريخ ولط در كه سوئى تبليغات واسطه به كه بودند قومى يك ما ملت بوديم، قومى يك ما .شد پيدا نفوس در كه بود تحولى بود،
 .كرد مى ار سابق رژيم اين پذيرش صورتْ  اين كه بود درآمده صورتى يك به اجانب نشاندگان دست و اجانب جانبه همه سلطه واسطه به

 تغيير اين واسطه به هك بود شده حاصل ما ملت در بود، شده كه فاسدى تربيتهاى آن واسطه به و تبليغات آن واسطه به حاالتى تغيير يك يعنى
 سالم رتفط از كه بود تغييرى .كرد مى فراهم را طاغوت اربابهاى و طاغوت به بستگان و طاغوت و ستمگر رژيم و ظلم پذيرش تحول و

 مصالح وِفْق بر و ملت مصالح ضد بر كه بود قلمهايى قلمها .بودند شده مريض افراد، مريض؛ سالم، غير انسان يك به بود شده متحول انسانى
 تغيير تفطر آن از وقتى .بود كرده تغيير فطرت آن از كه بود طورى همه -كردار و گفتار و قدمها و قلمها و نطقها .رفت مى كار به طاغوت

 يك يعنى ؛شد طرف آن از تحول و تغيير نهضت اين در بحمداللَّه و .بود اجانب سلطه آن و .شد حاصل هم كَوْنى تغييرات يك وقت آن كرد،
 كوتاهى مدت يك در را، چپاولگرى اين بود پذيرفته و را ظلم اين بود پذيرفته و بود گرفته خو فشار اين با تاريخ طول در كه فشار تحت ملت

 آن از كه لمظ دستگاه برخالف ملت اين كرد طغيانى همچو يعنى نداشت؛ ديگر را ظلمها اين از هيچيك پذيرش كه ملتى يك به شد متحول
 در ريختند و برداشتند دست چيز  همه از بودند، كه شغل هر داراى پير، و جوان برادرها، و محترمه خواهرهاى آن تا كوچكش هاى بچه

 پيدا حولىت يك ما قوم پس، .خواهيم نمى را رژيم اين اينكه و »اكبر اللَّه« فرياد و را رژيم اين خواهيم نمى ما زدند فرياد و ها كوچه در و خيابانها
 و طاغوتى رژيم يك فتنر كه -واقعى تغيير مورد قوم اين بود، نشده حاصل نفسانى تغيير بود، نشده حاصل تغيير اين تا كرد؛ پيدا تغيير كرد،
 تغيير دمانخو ما اينكه مگر دهد، نمى تغيير تعالى و تبارك خداى پس، .شود نمى حاصل معنا اين باشد، اسالمى شاءاللَّه ان كه رژيم يك آمدن

 تغيير را انخودم چنانچه .است طبيعى اين شود؛ مى مسلط ما به ظالم يك ظلم، پذيرش جانب در داديم تغيير را خودمان اگر .را خودمان بدهيم
 چنانچه د،كن مى فراهم را اسبابش خداوند ستمگرى، و ظلم ] مقابل در[ دفاع چپاولگرى، ] مقابل در[ دفاع خودمان، كشور از دفاع براى داديم

 و بودند زحمت در ملت قشرهاى همه طوالنى سالهاى كه ديديم را طرفش آن .را طرفش اين هم ديديم؛ ما را طرفش آن هم يعنى ديديد؛
 به رىديگ خوى ]و[ فطرت يك و بودند، آمده بيرون -بود اللَّه فطرت كه -اصلى فطرت آن از كه بود اين آن و .بودند ظلم فشار تحت

 بيايد جا هر هركس .خوردن توسرى هرچه پذيرش براى بود شده آماده نفوسشان .بود كرده پيدا ديگرى تربيت يك و بودند داده راه خودشان
 .بپذيريم آيد مى امريكا از مستشار !باشيم تفاوت بى و نزنيم هيچ بزند، سَرِمان تو



 را سرمان كند بلند را دستش كه هر .باشيم داشته پذيرش حالت كنيم، پذيرش ما شود مى هرچه
 بودن فشار تحت واسطه به كه بود حالتى يك اين .بزند بگيريم را صورتمان يا بگيريم زيرش

 بايد ماش چيز همه كه است، شده طرف آن و طرف اين از كه تبليغاتى و طوالنى، مدت به طوالنى
 داده غييرت خداوند كه بود شده اين اسباب اين بيايد، كار روى بايد امريكا چيز همه و برود كنار
 بيدار ما ملت كه وقتى .بود داده تغيير هم آن بوديد، داده فطرتتان در شما كه تغييرى موافق .بود
 يك از هك كسى آن يعنى شد؛ متحول داد، تغيير را خودش و شد، بيدار اسالم بركت به و شد،

 گفت مى بازارش توى آمد مى وقتى پاسبان يك كه كسى آن ايستاد، امريكا مقابل ترسيد مى پاسبان
 چرايى و نچو يك كه نبودند قائل خودشان براى هيچ زدند، مى بزنيد بيرق بستند، مى ببنديد
 ما« تحولِ ينا .بود روحى تحول اين !»شاه اين بر مرگ« كه گفتند و خيابانها توى ريختند بكنند،

 يعنى را؛ خودتان »بِأَنْفُس ما« داديد تغيير  بِأَنْفُسِهِمْ ما يُغَيِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ ما يُغَيِّرُ ال اللَّهَ  إِنَّ .»بِأنْفُسِكُمْ
 لمظ اين بار زير ديگر اينكه حالِ  يك .پذيرش عدم حال به شد متبدّل ظلم، پذيرش حال آن

 رونبي را ظالم شما و .تعالى و تبارك خداى كرد تأييد شد، كه طور اين .برويم خواهيم نمى
 به كه غييرىت اين يعنى بشود؛ حفظ حال اين كه باشيد متوجه اآلن .كنيد حفظ را حال اين .كرديد
 خودتان براى را شهادت كه نفوسى يك به كرد تغيير شما نفوس و شد حاصل الهى توفيق سبب
 اين كه مىمادا .بشود حفظ حال اين دانيد، مى ننگ خودتان براى را تبعيت و ذلّت و دانيد، مى فَوْز
 دوباره ما »بأنفسِ ما« نخواسته خداى اگر .كند مى حفظش را همين خداوند شد، حفظ حال

 هك كارهايى كه است الهى سنت يك اين .شويم مى اول حال دوباره باز اول، حال به برگردد
 وقتى .است ،مسببات و اسباب كند، مى كار تعالى و تبارك خداى مسببات، و اسباب روى شود مى
 شود مى بسب اين شود، مى پيدا ظالم برويد، ظلم بار زير اينكه براى شديد مهيّا خودتان شما كه
 كه وقتى .آورد ىم فشار بيشتر ظالم ظالم، براى بكنيم خضوع ما بيشتر هرچه .بشود پيدا ظالم كه

 عقبتر او ،بياوريد فشار زيادتر هرچه .نشيند مى عقب ظالم ظالم، از جلوگيرى براى بشويم مهيا
 قبع او برويد، جلو شما قدم يك .آيد مى جلو او بنشينيد، عقب كه شما قدم يك .نشيند مى
 وقتى ماش كه كرديد ثابت شما خودِ تجربه، با كه بود مطلبى و است، الهى سنت اين .رود مى

 برچيدند را نبساطشا شد؛ تمام و بين از رفت باشد، نبايد طاغوت اينكه طرف برداشتيد را قدمها
  .رفتند و



 اشرافيت نفى و زيستى ساده
 اثر شما روح رد آنان هاى توطئه و شياطين و آنان پيشرفته سالحهاى و ابرقدرتان و كنيد دفاع حق از و بايستيد باطل مقابل در هراس و خوف بى بخواهيد اگر

 بزرگ خدمتهاى كه بزرگ مردان .بپرهيزيد مقام و جاه و منال و مال به قلب تعلق از و دهيد عادت زيستن ساده به را خود نكند، در به ميدان از را شما و نگذارد
 به رسيدن يا حفظ براى هستند و بوده حيوانى و نفسانى پست هواهاى اسير كه آنها .اند بوده دنيا زخارف به عالقه بى و زيست ساده اكثر اند كرده خود ملتهاى براى

 خالف به انوارستگ ولى .هستند زورگو و ستمكار ضعيف هاى توده به نسبت و خاضع، شيطانى قدرتهاى و زور مقابل در و دهند؛ مى خوارى و ذلت هر به تن آن
 بار طاغوتى تتربي با طاغوت زمان در كه مردان و زنان و ايران جوانان .كرد حفظ را اسالمى -انسانى ازرشهاى توان نمى مصرفى و اشرافى زندگانى با كه چرا .آنانند
 آن شدند متحول نىشيطا عاليق از دور انقالبىِ انسان به -عال و جل -حق تواناى دست به كه آنگاه ولى .كنند مقابله طاغوتى قدرت با نتوانستند هرگز بودند آمده

 و انگيزه راشيدت مصرفى عروسكهاى آزاد، انسانهاى از و كشاند فساد مراكز به سابق رژيم در را عزيز جوانان كه جنايتكارى دستهاى .كردند سركوب را عظيم قدرت
 ردمم پاى و دست به استعمار زنجيرهاى چه هر و آيد مى آن ارزنده ذخاير و ملت سر به چه هر و شود مى واقع كشور در كه خيانتى هر كه بود اين شان نقشه

 زيست هساد محروم طبقات همان ها جبهه پشت و ها جبهه در فعال قشر هم امروز .برخيزند رويّه همان حمايت به يا باشند تفاوت بى مقابل در شود، مى محكمتر
بينيد نمى اثرى دنيا عاليق به دلبستگان و وابستگان آن از آنان بين در و .هستند

 دانشگاهى و روحانى وحدت
 و خارج و كشور داخل جديد و قديم دانشجوى غيور جوانان طبقات كنم مى احساس اينكه از

 دص چند گران خواب از -تعالى اللَّه ايّدهم -مسلمان شريف ملت طبقات ساير ضميران روشن
 در و اند هشد بيدار بود، كرده غلبه ملتها بر استعمار خبيث عمال آور خواب هاى نغمه به كه ساله
 ايرس و آنها همكارى و دانشگاهها و قديم مدارس دانشجويان پيوستگى از و هستند، چاره فكر

 ايادى قطع به منتهى متعال خداوند خواست به كه اسالمى مقدس نهضت اين در بيدار طبقات
 و مسرت احساس شد، خواهد غربزدگان و استعمارخواهان بنيان هدم و استعمارگران و اجانب

 بسته انزب و چشم نوكرهاى و اجانب رغم به كه است اول قدم پيوستگى، اين .كنم مى سربلندى
 اولگرانچپ نهايى شكست بناى زير و اساس و شده، برداشته دست زير ملتهاى آزادى راه در آنها،

 را ملت انفرزند و برادران شما دراز ساليان مسموعه، تبليغات با كه است كسانى خبيث عمال و
 مناندش ميان اين در و جستند مى بيزارى ديگرى از كدام هر و افكنده هم جان به دشمنان مانند

 خون يدنمك و اسالمى ملل بندكشيدن و تاز و تاخت به آمال مركب بر ضعيف، ملتهاى ستمگر
  .داشتند اشتغال خاطر آرامش و امنيت كمال با آنها



مقصد وحدت و كلمه وحدت
 ظلمها بار زير بدهيم؛ امانج كارى نتوانستيم داشتيم،  هم يكى يكى لو و ايم، نداشته مجتمعاً  تعالى و تبارك خداى به توجه كه وقت آن كه سال سه دو اين در كرديم تجربه ما
 با و را گىبزر روزگار گذرانديم بودند آنها به وابسته كه كسانى و آنها قبضه در ما و بودند، كرده حمله طرف هر از ما به عالم چپاولگران و بوديم فشارها و ستمها و

 در تمعمج ارواح و مجتمع ابدان و واحد مقصد و آورد رو وحدت به تفرقه از كم كم و كرد ايران ملت كه نهضتى و كرد ايران ملت كه قيامى اين كه وديديم .را اى فاجعه
 سينه به در دست و بود، خدا و اسالم آنها خواست و ريختند، ها خيابان در ابدان مجتمع، ارواح و مجتمع ابدان -مركز تا گرفته روستاها از -كشور بالد همه در خيابانها،

 خداى .لگرىچپاو اين به دادند مى ادامه داشتند و طوالنى سالهاى در كردند چپاول و كنند، چپاول را كشور اين خواستند مى كه اشخاصى همه زدند، ستمكار و ظالم و ظلم
 مقصد ما، ملت ريختند خيابانها به كوچك و بزرگ و مرد و زن از اجتماعاً ارواح، در هم و شديم مجتمع ابدان در هم ملت، همه و شما و ما و فرمود عنايت تعالى و تبارك

 را اسالمى جمهورى خواهيم، مى را اسالم ما چپاولگرند، كه اشخاصى و ستمگرند كه اشخاصى بر مرگ كه بود اين همه فرياد و بود، »اكبر اللَّه« همه فرياد و بود يكى هم
 قسرمش را اين شد حاصل كه بزرگى تحول اين و شد حاصل ايران در كه را اجتماعى اين بايد ما .استقالل هم و هست آزادى هم آن در اسالمى جمهورى كه خواهيم مى

 و كلمه توحد و ارواح اجتماع و ابدان اجتماع اين كرد، پيروز تهى دست با را ما آنكه كرد، پيروز را ما آنچه كه باشيم داشته توجه .نبريم ياد از و بدهيم قرار خودمان
 توانستند ىنم كارى و بودند اجانب نوكرهاى كه آنهايى تعدى مورد و بودند اجانب تعدى مورد بودند، همينها اين از پيش سال بيست در مردم همين و .بود مقصد وحدت

 به حالت آن از هك بودند همينها .جسم در و روح در جانبه همه وحدت با ناپذير آسيب موجود يك به شدند متحول تعالى و تبارك خداى عنايت  به كه بودند همينها .بكنند
 با كم مدت ينا در بتوانند كه شد نمى داده احتمالش كه اى پيروزى .بود آسا معجزه كه اى پيروزى هم آن .آوردند دست به حال اين با را پيروزى و شدند متحول ديگر حالت

 ] به[ كنيم وجهت بايد همه ما بنابراين .باشد معجزه بايد اسمش دنيا در كه چيزى آن .آورديد جا به ناچيز شما باز اند آورده دست به كه چيزى آن مقابل در هاييكه زحمت اين
 آخر تا و د؛باش ما سرمشق و باشد ما نظر در همان ،»اسالمى جمهورى و استقالل و آزادى« و »اكبر اللَّه« آن در است منعكس و هست ايران سرتاسر كه بزرگى تابلو همين

 و است؛ مهم شما در طلبم اين .بكنند پيدا سلطه ما بر ديگر نتوانند تاريخ از وقت هيچ در اللَّه شاء ان تا آتيه نسلهاى به شما از مطالب همين بشود منتقل آتيه نسلهاى ودر
 .است بوده كلمه وحيدت همين و كلمه وحدت همين ما پيروزى سند كه باشند داشته توجه بايد آنها .است بيشتر اهميتش است، مهم بيشتر هستند دولتمردان كه كسانى در

 آزادى،« آن و د،گفتن كلمه يك هم با و كردند ايجاد را كلمه وحدت و بپاخاستند كه ] است[ ملتى همين خاطر براى مقامى هر به آنها از يك هر رسيدن كه بدانند بايد آنها
  .داشتند را مقصد همين همه .»اسالمى جمهورى استقالل،

 ايران ملت روحى تحول
 شده پيدا زنها، مردها، جوانها، شما در و است شده پيدا ملت در كه روحى تحول اين .رود مى را راه دارد و كرده، پيدا را راه خودش ما ملت

 يك تىوق .بكنيم طى را راه اين آسانى با باشد، كم مشكالتمان آسانى، با ما را راه اين كه اميدوارم من و .است اميدوارى موجب اين است،
 دهيد مى انجام شما كه كارهايى اين انسانى، صورت يك به اسالمى، صورت يك به بود طاغوت زمان در كه صورتى آن از شد متحول جامعه
 وحانىر تحقق يك است، روحى تحول يك اين كنيد عمل اشتياق با كنيد؛ مى عمل رغبت و رضا روى از و .است اسالمى است؛ انسانى
 .ببينيد را بهترش ءاللَّهشا ان شما و ببينيم؛ ايران در را روشنى بسيار آتيه كه است اميد و .هستيم اميدوار و باشيم، او به اميدوار ما بايد كه است،



 اسالم صدر مسلمانان با ايران ملت مقايسه
 در راقع و كوفه و -آله و عليه اللَّه صلى -اللَّه رسول عهد در حجاز ملت از بهتر حاضر عصر در آن ميليونى توده و ايران ملت كه هستم مدعى جرأت با من

 از طاعتا نيز مسلمانان -آله و عليه اللَّه صلى -اللَّه رسول عهد در كه حجاز آن .باشند مى -عليهما سالمه و اللَّه صلوات -على بن حسين و اميرالمؤمنين عهد
 ايشان به آنقدر و .است داده عذاب وعده و فرموده توبيخ را آنها آياتى با »توبه« سوره در تعالى خداوند كه رفتند، نمى جبهه به هايى بهانه با و كردند نمى ايشان
 كه زدند باز سر شاطاعت از و كردند بدرفتارى آنقدر اميرالمؤمنين با كه كوفه و عراق اهل آن و .فرمودند نفرين آنان به منبر در نقل، حسب به كه بستند دروغ

 در كه نآنا و .شد كه شد آن -السالم عليه -سيدالشهدا با كه كوفه و عراق مسلمانان آن و .است معروف تاريخ و نقل كتب در آنان از حضرت آن شكايات
 و انتظامى و نظامى مسلح قواى از ايران ملت كه بينيم مى امروز اما .شد واقع تاريخ جنايت آن تا نشستند يا و معركه از گريختند يا نكردند، آلوده دستْ شهادت

 ها حماسه هچ و كنند مى فداكاريها چه اشتياق و شوق كمال با ها، جبهه پشت مردم و ها جبهه در قواى از و داوطلبان و عشاير از مردمى قواى تا بسيج و سپاه
 با آنان علقانمت و جنگ ديدگان آسيب و شهدا بازماندگان كه بينيم مى و .كنند مى ارزنده كمكهاى چه كشور سراسر محترم مردم كه بينيم مى و .آفرينند مى

 به ستا آنان سرشار ايمان و عالقه و عشق از همه اينها و .شوند مى رو روبه شما و ما با بخش اطمينان و مشتاقانه كردارى و گفتار و آفرين حماسه هاى چهره
 -عصومم امام محضر در نه و هستند، -سلم و آله و عليه اللَّه صلى -اكرم رسول مبارك محضر در نه كه صورتى در .جاويدان حيات و اسالم و متعال خداوند
 فرزندانى چنين كه دكن افتخار بايد اسالم و .است مختلف ابعاد در پيروزى و موفقيت رمز اين و .است غيب به اطمينان و ايمان آنان انگيزه و .عليه اللَّه صلوات
  .باشيم مى ملتى چنين پيشگاه در و عصرى چنين در كه مفتخريم همه ما و نموده، تربيت

 مردم توده حمايت اهميت
 د،ش اسالمى وقتى انقالب كه است همين اسالمى غير انقالب و اسالمى انقالب بين ما فرق
 شپي زود شوند، همراه شيئى يك با مردم هاى توده وقتى و .هستند آن با همراه مردم هاى توده
  .است كم فسادش است؛ فساد كم و رود، مى

 مردم اراده برابر در قدرتها ناتوانى
 و زدند، »اكبر اللَّه« فرياد هم با همه و شدند مجتمع هم با مردم كرديد، مالحظه كه طورى همان

 هيچ كه است شده جورى وضع اآلن و .زدند كنار را همه بود مقابلشان در كه را موانعى اين
 است ممكن ولى كرد، تحميل را مطلبى ملت يك بر شود نمى يعنى .بكند كارى تواند نمى قدرتى

 همه كه لتىم يك تواند نمى لكن .شود مملكت وارد وبايى مثلًا و بگويد، زورى و بيايد زورگويى
 امريكا نه .كند تحميل تواند نمى قدرتى هيچ .شود مطلبى چنين نشود، خواهند مى و ايستادند

  .بكنند توانند نمى تحميل كدام هيچ شوروى، نه كند، تحميل تواند مى



داد قرار مردم فكر و مردم را اساس بايد
 خط اب كه هستند كسانى موافقند ما با كه آنهايى و خداست و معنويات به متكى ما انقالب

 خط مانه نكنيم؛ فراموش كرديم انقالب آن براى كه را معنويتى خط بايد ما .موافقند توحيدى
 و .شدند البمانانق متوجه دنيا مردم باز نموديم، تبليغ در كه هايى عرضگى بى تمام با كه معنويتى

 دولتها و زورمندان جا هر در كه باشيد متوجه .مخالفند آن با زورگويان كه است معنويت خط اين
 فكر هب بايد و داد قرار مردم فكر و مردم را اساس بايد .موافقند ما با ملتها باشند، مخالف ما با

 خواهند نمى و اند بوده ستم بار زير چون موافقند؛ حق با ها توده و مردم زيرا دولتها؛ نه بود، مردم
 بر عالوه دباي .ايم بوده صفر تقريباً تبليغات جهت در ما .باشند شوروى و امريكا سلطه تحت

 را قالبان بخواهيم اگر .كنيم بيدار را دنيا تا بنماييم هم غيررسمى سفرهاى رسمى، سفرهاى
 -صطالحا به -مردم تا گيرند دست به را حكومت خودشان مردم كه كنيم كارى بايد كنيم، صادر
  .بيايند كار روى سه طبقه

نباشد زمين در مستكبرى كه است اين اسالم مقصد
 از را زمين و نمستكبري عليه بگذارد مستضعفين بر منت فرمود اراده كه كنم مى سپاس را خداوند

 آمده مقصد مينه براى اسالم .برساند زمين حكومت به را مستضعفين و كند پاك مستكبرين لَوْث
 ستكبرينم نتوانند و نباشد زمين در مستكبرى كه معناست همين براى اسالم تعليمات و است

 رسول سيره و الماس از آنچه و قرآن عاليه تعاليم تَبَع به ما .كنند استثمار و استعمار را مستضعفين
 دست هب -فرمايد مى نقل قرآن در چنانچه -انبيا سيره از و آورديم دست به مسلمين ائمه و اكرم

 حقوق گذارندن و كنند ثَوْره مستكبرين بر و شوند مجتمع هم با مستضعفين كه است آن آورديم،
 و .مقصد اين اىبر كرد استقبال را شهادت ما ملت و كرديم پيشرفت تعاليم اين با ما .ببرند را آنها

 سلها،مسل بر دبّابات، بر جهنمى، قواى تمام بر خون و مشت با بود، او هدف مورد شهادت چون
   .كرد غلبه بودند، كشيده صف سابق شاه پشت در كه ابرقدرتها، بر



 سياست :چهارم فصل

 اساسى مفاهيم
 ب،مكت و مسلك و جنس هر از اجنبى دخالت وجود با آزادى و استقالل و رشد زيرا است؛ كشور سر از چپ و راست اجانب ايادى قطع ما شعار حال، همه در
 التدخ اجازه صورتى هر به و مقامى هر در كس هر و نيست؛ بيش خيالى و خواب نظامى و اقتصادى و فرهنگى و سياسى از اعم كشور، امور از امرى هر در

 كشور و ماسال به خائن بدهد، باشد اى تازه تسلط ايجاد يا اجنبى تسلط ادامه اش الزمه كه طرحهايى وسيله به چه و صراحت با چه ما، عزيز وطن در را اجانب
 خواهد تىآل تنها بيايد كار روى كه رژيمى هر باشد، داشته وجود -انگليس شوروى، امريكا، خصوصاً -اجانب دخالت اگر زيرا است؛ الزم او از احتراز و است،

 موقتاً  ستا ممكن گرچه ها مهره شدن عوض .ديگر طرف از قلدريها و چپاولگريها و طرف، يك از محروميتها و بدبختيها ادامه و ملت داشتن نگه عقب براى بود
  .است آنان مقدرات در اجانب دخالت از مسلمين گرفتاريهاى و بدبختيها تمام زيرا ندارد، ما سرنوشت در تأثيرى ولى كند، حاضر حال از بهتر را اوضاع

 استقالل و فرهنگ
 اساً اس .است جامعه آن فرهنگ دارد اساسى دخالت جامعه هر موجوديت در كه عنصرى واالترين و باالترين شك بى

 بُعدهاى در جامعه چند هر فرهنگ، انحراف با و دهد مى تشكيل را جامعه آن موجوديت و هويت جامعه هر فرهنگ
 اى جامعه گفرهن اگر .است تهى ميان و پوك و پوچ ولى باشد قوى و قدرتمند نظامى و صنعتى سياسى، اقتصادى،

 در باالخره و كند مى پيدا گرايش مخالف جانب به جامعه آن ابعاد ديگر ناچار باشد، مخالف فرهنگ از مرتزق و وابسته
 لاستقال از جامعه هر موجوديت و استقالل .دهد مى دست از ابعاد تمام در را خود موجوديت و شود مى مستهلك آن

 از يكى يا يگرد ابعاد در استقالل فرهنگى، وابستگى با شود گمان كه است انديشى ساده و گيرد، مى نشأت آن فرهنگ
 است، انآن اهداف تمام رأس در كه استعمارگران اصلى هدف كه نيست اتفاق باب من و جهت بى .است امكانپذير آنها

  .است زيرسلطه جوامع فرهنگ به هجوم

 فكرى استقالل
 ديگر و گرديم مستقل و بايستيم خويش پاى روى و بيابيم را خود و شويم متحول خود  ثانى فطرت از تا بكشيم مشقت و زحمت طوالنى سالهاى بايد ما

 داديم، انجام را مهم ناي اگر .باشد اسالمى انسانى به غربى انسان تحول مقصدمان تنها و كنيم شروع ها بچه همان از بايد و .باشيم نداشته غرب و شرق به احتياجى
 توانند مى آنها تنها .زنندب ضربه ما به توانند مى چگونه آنها باشيم، مستقل فكرى نظر از ما اگر .بزند ضربه ما به تواند نمى قدرتى هيچ و كس هيچ كه باشيد مطمئن

   .ندده مى انجام خواهند مى چه هر آن توسط بعد و -اند كرده درست بينيد مى اينكه كما -كنند درست را فردى داخل، در بزنند؛ ضربه ما به ما، خود داخل از



 استقالل شرط خودكفايى و خودباورى
 كه نگذاريم اين بر بناى تا كنيم درست خودمان كه جوى نان آن به ما كنيم، كار توانيم مى خودمان براى هستيم آدمى يك هم خودمان كه نگذاريم اين بر بناى تا ما

 كنيم ىم درست خودمان كه منسوجاتى همان كه نگذاريم اين بر بناى تا .را خودمان كار كنيم درست توانيم نمى خواهيم، نمى خارج از و خوريم مى را جو نان همان
 كه سرشكستگى و تاس عيب مملكتى يك براى چقدر .بشود دراز غير پيش دستمان و بشويم، بايد غير تابع باز ما و .كند نمى ترقى ما منسوجات هست مان كافى

 تا .دارد تگىسرشكس ما براى چقدر .بدهد را رزقش كه بخواهد او از و دشمنش پيش كند باز را اش گدايى كشكول .بده گندم كه امريكا طرف كند دراز را دستش
 اين بر بناى ملت ناي تا .كنيم پيدا استقالل توانيم نمى ما آورد، مى دست به خودش آنكه به بسازد و كند تقويت را كشاورزيش كه نگذارد اين بر بناى ملت اين

 بايد ما خود از هم اقتصاد باشد، بايد ما خود از فرهنگ بكنيم، خارج از فرهنگى رابطه اقتصادى، رابطه قطع بايد ما باشد، خودمان از چيزمان همه بايد ما كه نگذارد
 .كنيم پيدا ستقاللا توانيم نمى هستيم، آدم هم ما كه نيايد باورمان و نشود عوض است استعمارى و است انگلى كه مغزى اين تا و نباشد ها توده در بنا اين تا باشد،

 كرده ونبير بودن آدم از را ما كه است كرده همچو تبليغات .آدميم هم ما كه بيايد باورشان ما جوانان همه و ملت قشرهاى همه و خودمان كه بكنيم كارى بايد ما
 آن و رزشكشاو آن بايد نباشد، غير به محتاج باشد، مستقلى مملكت يك ما مملكت اين بخواهيم اگر .هستند هست، چه هر آنها كه است آمده باورمان .است

 هم چيز همه .است مملكتى يك هم مملكتمان .هستيم آدمى يك .هستيم موجودى يك خودمان ما كه بگذارند اين بر بناى قشرها همه و كارمندش آن و كارگرش
 هاىزمين و رود، مى هرز دارد آبها كه آنجايى !بخوريم گرسنگى هست نفتمان چاههاى كه آنجايى در بايد ما كه كردند همچو و .است اى غنى مملكت يك .دارد

 مردم نفت طمحي در خواستند مى يعنى .بوده استعمارى كارهاى يك اين .برود هرز هم آبها باشد، افتاده زمينها بشود، ايجاد شود مى آن از چيز همه كه هست سرشار
   .كنند استفاده تا داشتند نگه عقب اى نقشه يك با را جا هر .را جا همه كنند استعمارش بتوانند تا .باشد ارزان كارگر تا باشند گدا

 آزادى نعمت
 را، عمتن اين بوديد فاقد شما دارد، بشر كه است نعمتى باالترين آزادى نعمت .هستيد امتحان تحت اآلن و است، داده شما به بزرگى نعمت يك خداوند

 كنيم؟ صحبت هم با بنشينيم ماها كه داشت امكان قبلًا شما؟ براى داشت امكان بشويد، مجتمع هم با اينجا توانستيد نمى .بزنيد حرف كلمه يك توانستيد نمى
 را آزادى نعمت شما هب خدا !برويد بايد امنيت سازمان توى رفتيد مى بيرون وقتى شديد، مى داخل قاچاقى وقتى يك اگر بشود، داخل در اين از كسى گذاشتند نمى
 نجر را مردم خودتان آزادى با و كنيد مى كفران را خدا نعمت اين آيا .كنيد مى چه آزادى اين با شما كه ببيند كه داده قرار آزادى  اين امتحان در را شما .داده
 هر زمان اين در دانم مى موظّف را خودم من كه است چيزى اين كنيد؟ مى آن از استفاده حسن را آزادى اين و كنيد مى آن از تشكر را نعمت اين يا دهيد؛ مى

  .است اين درد اينكه براى .بگويم را مسائل همين آيند مى كه گروهى



 اسالمى ارزشهاى و آزادى
 و التمقا و تبليغات و .است محكوم عقل و اسالم نظر از شود، مى پسران و دختران و جوانان تباهى موجب كه آن، غربى شكل به آزادى كه بدانيم همه بايد

 هاىآزادي از و .است واجب آنها از جلوگيرى مسلمانان همه و ما همه بر و .است حرام كشور مصالح و عمومى عفت و اسالم برخالف مجالت و كتب و سخنرانيها
 اگر قاطع رطو به است اسالمى جمهورى حيثيت با مخالف و اسالمى كشور و ملت مسير برخالف آنچه و حرام شرع نظر در آنچه از و .شود جلوگيرى بايد مخرب

 آنان اگر و كنند رجوع مربوطه دستگاههاى به نمودند مذكور امور از يكى به برخورد اگر اللهى حزب جوانان و مردم و .باشند مى مسئول همه نشود، جلوگيرى
  .باشد همه مددكار تعالى خداوند .هستند جلوگيرى به مكلف خودشان نمودند، كوتاهى

 عقيده آزادى
 مردم نيازهاى به پاسخ دربردارنده اسالم كه داريم اطمينان ما زيرا بود؛ خواهند آزاد خود مطالب بيان در ماركسيستها هستيم، آن استقرار فكر به ما كه اى جامعه در

 .اند كرده مى كاران را خدا وجود كه است شده مطرح كسانى مسئله ابتدا همان از اسالمى فلسفه در .كند مقابله آنها ايدئولوژى با كه است قادر ما اعتقاد و ايمان .است
 .نيست آزاد كردن توطئه براى و كند عقيده اظهار كه است آزاد كس هر .ايم نياورده وارد لطمه آنها به و نكرده سلب را آنها آزادى گاه هيچ ما

 زن آزادى و پهلوى رژيم
 آن با شوند،ب جمع چندتايشان كه بود اين ديديم مى زنها از ما كه فعاليتى داشتند؟ زنها فعاليتى چه »آزادمردان و آزادزنان« كه كردند مى فرياد كه   رژيم اين زمان در

 و كردند، اعطا نهاآ به اينها آزادى چه كه نيستند اين فكر كرد؟ چه كرد؟ آزاد جور چه !كرديد آزاد را ما اينكه از كنند تشكر آنجا رضاخان، قبر سر بروند فضيح، وضع
 ضد بر و اسالم ضد بر و است دستشان قلم كه اشخاصى اين هم حاال -خواستند مى را آزادى يك آنها بله، .باشند آزاد مردها يا زنها خواستند مى اينها اندازه چه تا

 اينها را مردشان و زن .ما جوانهاى كشيدن فساد به براى غرب از است شده ديكته كه است آزادى آن و -خواهند مى را آزادى همين نويسند مى چيز روحانيت
 را ضعو آن مردها ناپاك چشمهاى حضور در وضع آن با و آنجا بروند داشتند و دادند مى تشكيل كه طورى آن مجالس در اينكه براى زنها !باشند آزاد كه خواهند مى

 مهه كه خواهند مى اينها .بكشند تباهى به را ما مردهاى ما، جوانهاى هم و بكشند؛ تباهى و فساد به را ما خواهرهاى هم كه خواهند مى آزادى نحو اين .كنند درست
 ملت كه يهايىگرفتار به راجع كه توانست مرد كدام و بگويد؟ كلمه يك روز مسائل به راجع توانست ] كى مرد،[ آزاد و زن آزاد كه ايشان، زمان آزادى .باشد آزاد فحشا

 طُلّاب و ها،دانشگاهي جوانها، مردم، و بود؟ آزاد تلويزيون -راديو كجا بودند؟ آزاد ما مطبوعات كدام بنويسد؟ كلمه يك داشتند داخليها دست از و اجانب دست از ما
 به راجع كه ودندنب آزاد زنها يعنى نداشتيم؛ هيچ .بود مسلوب جامعه براى مفيد واقعىِ آزادى بودم، قضايا شاهد من كه سال، پنجاه اين در بودند؟ آزاد كجا دينى، علوم

 از ملت اين رفتارىگ به راجع .نبود آزادى هيچ غرب و شرق دست به ملت گرفتاريهاى به راجع .ملت  گرفتاريهاى به راجع بزنند حرف يا بكنند، فعاليت جامعه مسائل
  .كنند صحبت كه نبودند آزاد كلمه يك نشانده دست دولتهاى دست



 جايگاه مردم

 مردم و حكومت نوع
 .باشد داشته دست در را خود حكومت نوع و شكل تعيين و سرنوشت بايد كه است ملتى هر اوليه حقوق از

 مردم با خوب رفتار
 بكنيد؛ خوب فتارر مردم با كنيد؛ تعديل را اعمالتان كه است اين به اسالم حفظ .كنيد حفظ بايد را اسالم را؛ اسالم شما كنيد حفظ بايد كه است روزى امروز
 فطر يك در هم مردم بودند؛ طرف يك در آنها .دانستند مى جدا خودشان از را مردم سابق رژيمهاى .نكنيد حساب اينطور را مردم مردم؛ با باشيد برادر
 جدا مردم زا كه اسالم حكومت اسالم، پاسداران از نيستند جدا مردم كه امروز .كوبيدند مى توانستند مى اگر را آنها هم مردم كوبيدند؛ مى را مردم آنها .بودند

 شما .دبترسن شما از مردم كه نكنيد كارى شما جمعيتيد، همين از و مردميد همين از هم شما است، جمعيت همين از و مردم همين از است، مردم تو نيست،
 اين باشند، حكومتى يك انپشتيب مردم اگر .باشند شما پشتيبان بكنند؛ شما به محبت مردم كه بكنيد كارى شما .بشوند متوجه شما به مردم كه بكنيد كارى

    .رفت نخواهد بين از رژيم آن باشند؛ رژيمى يك پشتيبان ملت يك اگر ندارد؛ سقوط حكومت

امور بر كنند نظارت موظفند مردم همه
 همه به همه، به بكنم عرض بايد و دارد اهميت من پيش كه است عمومى سفارش يك اين

 يك د،نباش اسالم خالف قدم يك كه كنيد توجه دقت كمال با بكنم عرض بايد ملت قشرهاى
 آن توى اشخاصى شماست كفالت تحت در كه هايى كميته كه كنيد مالحظه دقت كمال با .قدم

 به سالم،ا عنوان به كه كسانى كنيد مالحظه دقت كمال با .كنند مى عمل اسالم خالف كه نباشند
 هنخواست خداى كه برندارند خالف قدم يك اينها كذا، معممين چه، عنوان به مسلمين، عنوان
 چيزها همه از من نظر در اين .بدهند نشان قبيح هست كه آنطورى برخالف را اسالم چهره

 يعنى بدهيم؛ انجام را كار اين كه مسئوليم ما همه .بيشتر هم مسئوليتش و است بيشتر اهميتش
 ساير مثل هم اسالم كه نشود گمان كه بدهيم انجام را كار اين داريم قدرت كه، آنقدرى كه، آنطور

 و بودند هك همانند آمده، دستشان كه حاال نبوده؛ چيزى دستشان حاال تا و هست ديگر حكومتهاى
.هستند كه همانند



 گذاشتم، كج گذاشتم، كنار را پايم يك من اگر كنند نظارت .امور اين بر كنند نظارت كه موظفند ملت همه و همه كنند توجه آقايان و .است مهم مسئله اين
 همه در اشندب داشته نظارت اينكه به موظفند ملت همه .است مهم مسئله مسئله، .كن حفظ را خودت گذاشتى، كج را پايت بگويند كه است موظف ملت

 عرض كند؛ اعتراض بايد بازارى كند، مى عمل دارد اسالم مقررات برخالف نخواسته خداى كميته يك كه ديدند اگر .است اسالم به مربوط اآلن كه كارهايى
 موازين الفخ بر معمم يك ديدند اگر .كنند راست را كج اين تا كنند اعتراض .كنند اعتراض بايد علما و معممين كند؛ اعتراض بايد كشاورز كه بكنم

 اسالم وجهه اساس اساس، حاال ... است ديگر روزهاى غير امروز كه بگيرند را جلويش كه موظفند همه بكند، عمل خواهد مى نخواسته، خداى اسالم،
 همه، شرها،ق همه ما، همه كه ... است اين است مهم بنده نظر به كه آنى بنابراين، كنيم؟ مى چه داريم افتاده، ما دست به اسالم اآلن كه است اساسى .است
 من نبادا كه ندباش داشته توجه .بكنند را مسائل اين مراعات بايد همه ، راعٍ  كُلُّكُم  مسئله اين مراعات آنها همه و باشند داشته توجه را جهت اين بايد همه اينها

 به توجه مردم اآلن كه اينهايى ايشان، ايشان، شما، آقا، نخواسته خداى آقا، .بگويند بنويسند، كنند، اعتراض .بگويم اسالم مقررات برخالف كلمه يك يكوقت
 اين توق اآلن باشد، جا هر باشد، دادگاهها اين از كه بكنم عرض كه كسانى چه و باشد حكومت چه كنند، مى اداره دارند مثلًا اينها گويند مى و دارند آنها

 هست كه آنطورى را اسالم صورت .كنند حفظ را اسالم و نگذارند؛ كج قدم يك اينكه در كنند مواظبت .]را[ خودشان كنند مواظبت اينها همه كه است
 را كار اين چرا آقا كه كنند اعتراض او به همه مردم مردم؛ كنند اعتراض كرد، خالف كار يك كه شد پيدا كسى يك نخواسته خداى اگر و .بدهند نشان

 با ما گفت يدكش را شمشيرش عربى يك .بكنيد چه شماها كردم كارى يك من اگر كه -بود منبر در -گفت كه وقتى عمر كه هست اسالم صدر در .كنى مى
 كه هر بكنم عرض و مسلمين خليفه باشد، خواهد مى كه هر -اگر كه باشد اينطور مسلمان بايد .باشد اينطور بايد .كنيم مى راستش شمشير اين با اين،
  .بگذار راست را پايت كه بكشد را شمشيرش گذاشت، كنار را پايش ديد اگر -باشد خواهد مى

 سياسى اركان

 انتخابات
 وجود به ايران داخل دينى و سياسى از اعم شاه، مخالفين بين كاملى اتحاد يك كه بينيم مى ما[

 چه شما هاينك است مبهم ما براى كه چيزى تنها .برود بايد شاه كه گويند مى همه اينكه آن و آمده
 صدق ما ]گيرد؟ قرار همه موافقت مورد بتواند كه كرد خواهيد شاه جايگزين را مجتمعى و نظام

 جمهورى نظام ما .بشود سلطنتى رژيم جايگزين خودش حقيقى معناى به اسالمى حكومت داريم
 .ادد خواهند قضيه اين به رأى هستند مسلمان شان همه چون ايران و گذاريم مى عمومى آراى به را
 .شد خواهد تشكيل اسالمى جمهورى حكومت آنها رأى از بعد و



 تبليغات در اسالمى اخالق رعايت
 اختالف بموج كه مقابل طرف از انتقاد گونه هر از و مراعات؛ خود كانديداى براى تبليغ در را انسانى -اسالمى اخالق كه دارم انتظار آنان دوستان و كانديداها آقايان از
 بنا اينجانب .است اسالمى غير هاى انگيزه از و مطرود فرهنگ، و اخالق خالف ارتكاب باشد، اسالمى ولو مقصود، پيشبرد براى كه نمايند، خوددارى باشد حرمت هتك و

 يا و تأييد ادهاستف آن از كه من به خود كانديداى دادن نسبت از خواهم مى افراد و گروهها و احزاب تمام از و .كنم رد را كسى ندارم بنا چنانكه نمايم، تأييد كسى از ندارم
 كمال انتخاباتى مبارزات در هستند، اسالم به خدمتگزار و اسالمى جمهورى به معتقد و متعهد كه گروههايى كه هستم مايل بسيار من .كنند خوددارى شود، رد يا و تعيين

 و تفرقه كه كنند ترازاح شديداً كدورت و تفرقه از و باشند، داشته اسالمى اخوت و صميميت و تفاهم يكديگر به نسبت و نمايند، رعايت كانديداهاشان تبليغ در را آرامش
 .شود مى سوء تبليغات موجب و كند مى كامياب را دشمنان و نگران را دوستان تشتت،

 انتخابات امر در كلى هاى توصيه
 يا كسى اگر و .شدبا آنها كانديداهاى بين در نفرى چند تخصصى رشته هر مطلعين از كه باشند داشته نظر در كنند مى معرفى ملت به كانديداهايى كه كسانى است الزم

 ضوابط از را يانگرا گروه كه است الهى امتحان يك انتخابات مسئله .كنند كانديدا را او است تر اليق گروهشان افراد از كه يافتند خود صنف يا گروه غير در را كسانى
 در وكالت راىب صالح را خود اگر هستند، گروههايى كانديدا يا كنند، مى كانديدا را خود كه كسانى و .نمايد مى جدا مدعيان از را متعهدين و مؤمنين و كند، مى ممتاز گرايان

 خالف نينچ و دارند، مقدم خود رضاى بر را او رضاى و بگيرند نظر در را متعال خداى ندارد، كشورشان براى نفعى مكان اين در آنها وجود و دانند نمى مجلسى چنين يك
 ندگانب و ملت به خدمتگزاران از را خود شهرهاى كه كنند توجه محترم، آقايان ساير يا جماعات و جمعه ائمه از روحانيون، حضرات و .نشوند مرتكب را اى ناشايسته

 آنكه گرم است؛ مقدم چيز هر بر است، روحانيت شريف شغل كه خدا، بندگان اخالقى و علمى تربيت و آنان حاجات رفع و مردم به خدمت كه نكنند، خالى خدا صالح
 رىجمهو در دانيد مى شما و .مقام تحصيل نخواسته خداى نه باشد، خدمت ارزش همه نظر در ميزان .است مفيدتر اسالم به خدمت براى مجلس در آنها وجود بدانند

 ارزشى قاماتم اين اساساً و .نيست مطرح زنند، مى مشروع غير يا مشروع فعاليت نوع همه به دست آن تحصيل براى و است، مطرح ديگر رژيمهاى در كه مقاماتى اسالمى
 راسرس در مردم اما و .فرمود را كالم آن حكومت درباره كه هستيد عليه، اللَّه صلوات تاريخ، مرد بزرگ آن تابع شماها .باشد خدا خلق و خدا به خدمت آنكه مگر ندارد،
 به ندارد حق شخصى و گروهى و حزبى و مقامى هيچ .ندارد را گروهها يا گروه كانديداهاى يا خود تحميل حق احدى و آزادند؛ خود نظر مورد فرد انتخاب در كشور

 و دارند، را رانديگ يا خود كانديداهاى يا خود براى صحيح تبليغات حق همه گرچه نمايند؛ افشاگرى نخواسته خداى يا كنند، توهين هستند نظرشان مخالف كه ديگران
 رأى تحقيق دونب و كوركورانه كسى به تواند نمى شرعاً احدى و .باشد دولت مقررات موافق تبليغات است الزم البته و .نمايد حق اين از جلوگيرى تواند نمى كس هيچ

 و نيست، يحصح آنها از تبعيت بود، آنها همه خالف بر تشخيصش دهنده رأى ولى داشتند موافق نظر گروهها و افراد تمام اشخاصى يا شخص صالحيت در اگر و .بدهد
 رأى آنها هب تواند مى شد، حاصل اطمينان دهنده رأى براى تأييد اين از و دادند تشخيص را افرادى يا فرد صالحيت اشخاص يا گروه اگر و .دارد مسئوليت خداوند نزد

.دهد



 هب الزم .نيست مقاماتى يا مقام فرمان تحت احدى و است؛ مردم آن از نيز رأى و است، مردم از مجلس و است؛ مردم و اسالم حكومت حكومت بالجمله، و
 بهتر هرچه براى و .دنماين انتخاباتى شرعى و قانونى صحيح فعاليت آنان براى و نموده، كانديدا را افرادى يا فرد انتخابيه حوزه هر محترم اهالى كه است تذكر

 و تأييد را نديداكا اشخاص يا و شخص صالحيت عدم و صالحيت همچنين و .ننمايد تعيين كانديدا ديگر حوزه براى اى حوزه هيچ انتخابات شدن پرشورتر و
 مورد افراد اي فرد تعيين براى ها حوزه اقشار تمامى نمايندگان كه است بهتر و .باشد مى حوزه آن خود عهده به حوزه هر انتخابات در دخالت .ننمايد تصديق
  .ندمختار و آزاد شدن كانديدا يا و كانديدا تعيين در الزم، شرايط بودن دارا صورت در افراد تمامى اوصاف، اين تمام با .نمايند نظر تبادل نظرشان

 رأى و انتخاب آزادى
 خبرگانى لسمج كه است اين است صحنه در حضور دنباله و كنند دعوت آن به را مردم كه است آقايان تكليف و ماست همه تكليف باز كه چيزهايى جمله از
 رأى، صندوق پاى هب ببرند تشريف خودشان كنند، دعوت را ملت كنند؛ سستى كنند، گيرى كناره ديگران آقايان، كه نباشد اينطور داريم، پيش در امروز ما كه

 يدكن فرض -و آقايان آنكه ولو دهد، مى رأى خواهد مى كه هركس به و هميشه است آزاد هركس و شما و ملت منتها .رأى به كنند دعوت را ملت بدهند، رأى
 آنها لبتها .كنيد معرفى را همان هم شما كردند معرفى آنها چه هر اينكه به نداريد الزامى شما .باشند نكرده معرفى را آنها قم يا تهران علميه حوزه علماى -كه

 كسى كند الزام كسى كه شود نمى اين اسباب اين لكن اند، داده انجام را كار اين بررسى، با و اند كرده امور از بررسى دارند، امر اين در تخصص اند، كرده بررسى
 تشريف كردند، ماعال اينكه از بعد صندوقها پاى و باشيد داشته خدا به توجه و بگيريد، نظر در را خدا رضاى و هستيد آزاد .بدهى رأى فالن به بايد تو كه را

  .است اسالم به رأى اين .بدهيد را خودتان رأى و ببريد

 مجلس ماهيت و جايگاه
 آن بودن ملى -اسالمى آنها مهمترين كه است، برخوردار خاص ويژگيهاى از است، اسالمى جمهورى نظام نهادهاى تمام رأس در كه اسالمى، شوراى مجلس

گهبانن محترم شوراى از برخوردارى با خصوصاً است؛ اسالم مقدس احكام با مخالف غير قوانين تصويب راه در تالشش تمام كه است اسالمى .است



 قضاييه قوه

قضا امر حساسيت و اهميت
 هب وارث اسالمى جمهورى و است فراوان اهميت حائز دارد، كار و سر مردم اموال و اعراض با كه آنجا از قضاييه محترم قوه

 كه مهمى و نسنگي بسيار شرايط آن با اجنبى، قضاوت به متكى و اسالم احكام از عارى قضاوت و دادگسترى يك اصطالح
 مشكالت از ابتدايى، طور به ولو آن، در تحول و تغيير كه گرديد؛ است شده اعتبار اسالم شرع در قضاوت و قضات براى
 بر سانهمأيو طور به قضاوت بويژه امور همه از دهند، تحويل الشرايط جامع قاضى بايد كه علميه، هاى حوزه چون و .بود عظيم
 صدها حويلت از و گرديد معامالت كتب بعضى و فقه عبادى كتب به مصروف بزرگ فقهاى و اعالم علماى همت بودند، كنار

 از اسالم دض احياناً و اسالم احكام به اعتنا بى قضات دست كردن كوتاه براى ناچار .بودند عاجز الشرايط، جامع قاضى قاضى،
 از اى عده گرديد، مى اموال و اعراض به هجوم و مرج و هرج موجب كه قضاوت نماندن معطل و ملت نفوس و اعراض
 تربيت در كه شد خواسته ها حوزه از و شدند قضاوت امر در مجاز دانستند مى تقليداً ولو را قضا مسائل كه متدين فضالى
 محترم وراىش جديت با و .يابد تحقق درازمدت در ولو شايسته وجه به حياتى مهم امر اين كه كنند بيشترى عنايت قضات
 امر اين در هك شود مى تقاضا علميه هاى حوزه از لهذا و .نيست كافى لكن است شده چشمگيرى پيشرفتهاى تاكنون قضايى
 انتخاب در هك شود مى تقاضا قضايى محترم شوراى از و .برسد كفايت حد به كفايى مهم واجب اين كه نمايند بسيار اهتمام

 .دبفرماين را دقت اعالى حد شوند، مى مشغول مجاز طور به كه آنان چه و اند رسيده صالحيت حد به كه آنان چه قضات،
 جبران اشدب شده اشتباهاً خالفى اگر و باشند داشته امكان حد تا محترم قضات اعمال كيفيت بر اشراف است الزم چنانچه
 نفوذى اصاشخ نگذارند و نمايند رفتار آنان با عمل شدت و قاطعيت با بوده، عمد طور به نخواسته خداى احياناً اگر و نمايند

 و حدود حقمست از نه كه باشند داشته خاص عنايت زندانيان درباره و .نمايند آلوده را اسالمى مقدس دستگاه اين متعهد غير
 نه .شود عواق مظلوم مستحقى غير نخواسته خداى نه و كنند نظر صرف شرعيه مجوز بدون الهيه مجازات از شرعيه تعزيرات

 روز يك ىحت نيستند چنين كه كسانى نه و دهند ادامه خود فساد به و شده رها مفسدين و منحرفين كه كنند انديشى ساده
 و عواطف تأثير تحت نه .باشد صُلب و سخت قضايى موازين اجراى در بايد شرعيه معتبره شرايط از پس قاضى .باشند دربند

 وازينم برخالف انتقامجويان، و منحرفان جوسازيهاى با نه و سرپيچد خدا احكام اجراى از و شود واقع بيمورد جوسازيهاى
 و ايىقض شوراى آقايان و است الهى عدل برخالف تفريط و افراط طرف دو هر كه كند دريغ خدا بندگان بر رحمت از الهى

 .نيستند مانا در افتراها و تهمتها و باطل تبليغات از صورت هر در كه باشند كرده احراز بايد كشور سراسر در محترم قضات
 آن، از اباجتن و است انحراف مستقيم صراط و الهى عدالت و اعتدال از خروج نخواسته خداى و امور اين به اعتنا بنابراين،

  .است الهى وظيفه



 قضاييه قوه استقالل
 و ستقل،م است اى قوه قضاييه قوه كه است اين دهم، تذكر دارند دست مملكت و كشور كارهاى در كه آنهايى بخصوص و مردم عموم به بايد من كه مطلبى
 احدى و .دنماي دخالت آن در يا و نقض را آن ندارد حق ديگر مجتهد، حتى كس هيچ شد، صادر قضات از حكمى كه صورتى در كه است اين استقاللش معناى

 اين افراد كه كنم مى عرض مردم به من و .است شرع برخالف هم قضات حكم از جلوگيرى و شرع خالف كردن، دخالت و ندارد را قضا امر در دخالت حق
 در هن و ها روزنامه در نه جَوّسازى، حق فردى هيچ شد، صادر آنها از حكمى و دستور اگر و دارند، صالحيت مقام اين براى و شناسم مى قبل سالهاى از را شورا
 است اين معنايش ايىقض استقالل كه كنم مى عرض باز من .نمود تقويت را قضاييه قوّه بايد و نيست صالح قضاييه قوّه تضعيف .ندارد را مردم بين در نه و نطقها

 كه باشند موفق قضاييه قوّه در آقايان كه اميدوارم من .ندارد دخالت حق كس هيچ آن، از غير و دارد مرجع حكمْ آن به رسيدگى احياناً كرد، حكمى قاضى اگر كه
  .نشود وارد آن به اى صدمه نخواسته خداى كه باشد آنان پشتيبان هم دولت و مجلس و ملت اميدوارم و كنند، عمل قدرت با و شايسته طور به

 قضاييه قوه مورد در امام وصيت
 تاس آن رهبرى شوراى و رهبر به اينجانب وصيت .است مردم ناموس و مال و جان با آن كار و سر كه است قضاوت مسئله امور مهمات از
 در و المىاس و شرعى امور در صاحبنظر و دار سابقه متعهد اشخاص كه كنند كوشش دارند، عهده در كه قضايى مقام عاليترين تعيين در كه

 با بود درآمده انگيزى غم و أسفناك وضع به سابق رژيم در كه را قضاوت امر خواهم مى قضايى شورايعالى از و .نمايند نصب را سياست
 ناي از است اسالمى عدالت نيست مطرح آنان نزد آنچه و كنند مى بازى مردم مال و جان با كه كسانى دست و دهند؛ سامان و سر جديت
  جديت با اللَّهشاء ان كه، شرايطى داراى قضات و نمايند؛ متحول را دادگسترى بتدريج جديت و پشتكار با و كنند، كوتاه پراهميت كرسى
 را اسالمى همقرر شرايط كه قضاتى جاى به گردند، مى معرفى و شوند مى تعليم و تربيت قم علميه مباركه حوزه مخصوصاً  علميه هاى حوزه
 اعصار و حاضر عصر در محترم قضات به و .كند پيدا جريان كشور سراسر در اسالمى قضاوت بزودى تعالى شاءاللَّه ان كه گردند، نصب ندارند
 توجه و دارد اوتقض كه عظيمى خطر و قضا اهميت در -عليهم اللَّه صلوات -معصومين از كه احاديثى گرفتن درنظر با كه كنم مى وصيت آينده

 و .شود سپرده اهلش غير به مقام اين نگذارند و نمايند تصدى را خطير امر اين است، شده وارد حق غير به قضاوت درباره آنچه به نظر و
 است زرگب مقامْ اين خطر كه طور همان كه بدانند و ندهند؛ ميدان اهل غير اشخاص به و نزنند سرباز امر اين تصدى از هستند اهل كه كسانى

  .است كفايى واجب اهلش براى قضا تصدى كه دانند مى و .است بزرگ نيز آن ثواب و فضل و اجر



 نظام كارگزاران

 اسالمى حكومت كارگزاران و الگو
 بوده دموكراسى رژيم يك اسالم رژيم اين و اسالم حكومت اين آيا كه ببينيم -است اسالم متن و اسالم ... است، اسالم متن كه بكنيم خواهيم مى را اسالم صدر حساب ما
 بعد ياوريد،ب دارد را دموكراسى از اول درجه در كه ممالك از يكى در را آن شبيه ... است كرده نقل تاريخ كه را هايى قصه اين شما بوده؟ استبداد و قلدرى رژيم يك يا

 -امير رتحض مال قصه يك )گويم مى را اش يكى من حاال منتها هاست قصه( سلم و ] آله و عليه[ اللَّه صلى -خدا رسول مال قصه يك .است آن از بهتر اين كه بگوييد
 -بودند رفتهگ را جا همه اسالم، بود شده قدرتمند و را مصر بودند كرده فتح ] اينكه[ براى -مصر به برود خواست مى عمر كه وقتى .عمر مال قصه يك -عليه اللَّه سالم

 خسته هآنك برد؛ مى و گرفت مى را جلويش يكى آن شده مى شتر اين سوار شان يكى .همراهش هم يكى و بود خودش بود، شتر يك مصر، به بشود وارد خواست مى
 بود گرفته را ] رششت[ جلو خليفه آقاى و باشد سوار كه بود غالم آن نوبت شدند، مصر -تاريخ حَسَب به -وارد كه وقتى آن .شد مى سوار اين بودند كرده قسمت -شد مى
 بوده اسالم شنق يعنى بوده؛ وقت آن اسالمى عمل عملْ اين اما نداريم قبول را عمر ما .بود اين از عبارت خليفه !استقبال به بودند آمده مصر مردم كه بُردش مى داشت و

 هم پيغمبر عنىي بود؛ صورت اين هم پيغمبر يعنى بوده، اين اسالم نقش كه بوده عملى است كرده كه عملى اما را او نپذيرفتيم ما كه بوده آدمى يك خودش ولو است
 تمام در شما .كرده مى شتعليم بوده نشسته سرش پشت آنكه كرده، مى تعليمش را آن گفته؛ مى برايش مسئله و نشسته مى پشتش هم كسى يك شده، مى االغى يك سوار
 غالم با كه دموكراتى سلطان يك بياوريد شما بوده، فرانسه مقابل چند بوده، ايران مقابل چند سلطنتش كه وقت، سلطان كه باشد جورى اين كه بياوريد دموكراسيها اين

 اگر بياورد هك را دموكراتى سلطان هر .كار در نباشد هيچ جالل و جمال آن نه؛ اين از بيشتر چيزى و باشد شتر يك بشود؛ سوار او كه بكند رفتار جورى اين خودش
 است، دهش فتح كه مملكتى يك در شده وارد هم اين !شود مى وارد جورى چه ببينيم !شود مى وارد جورى چه ببينيد بشود، خورده شكست مملكت يك وارد بخواهد

 تعليم اين .او به كردند تعظيم هم همه ... و آنجا مصر اشراف آمدند .كشد مى دارد را شتر افسار و گرفته جلو را دستش خودش -اوست نوبت حاال -است غالم شتر سوار
 نندبك قضاوت و بكنند صحبت و بگويند مسأله مثلًا خواستند مى و بودند نشسته و بودند جمعيتى يك در كه وقتى اكرم پيغمبر خود .بوده اسالم

 كدام و هست اصطالح به سلطان -كه كنم مى عرض -آقاست يكى كدام دانست نمى شناخت، نمى خارج، از شد مى وارد كسى كه است بوده جورى وضع كارها، همه و
 اين .بودند نشسته ... اوست يا است اين يا است اين پيغمبر كه نبود معلوم هيچ كردند، مى صحبت بودند، كرده گعده هم با بودند نشسته هم دور اينها .است رعيت يكى
 آن -دخوردن مى را ناهارشان زمين روى همان نشستند، مى زمين روى همين .نشستند مى زمين روى نبوده؛ هم اين كرديد، درست من براى شما -من براى كه هم مسند

 چند از ربيشت سلطنتش كه، اميرى حضرت همين كه، آدمى همان بوده؟ بساطى يك انداختند، مى سفره كردند، مى درست ناهارى يك كرديد خيال شما !ناهار آن هم
 اين توى و دكنن ترحم پسرش يا مثلًا دخترش مبادا كه كرده مى مُهر هم را سرش و بوده جو نانهاى آن توى كه بوده ظرفى يك بوده؟ چى اش سفره بوده، ايران مقابل

 مملكت از هك بوده امپراتور اين خوراك خشك نان اين .نزنند آن به دست كه كرده مى مهر را سرش .بشود نرم خرده يك كه روغنى يك چربى، يك :بريزند چيزى يك
 دفعه يك جا چند مه اين از قبل( -آله و عليه اللَّه صلى -رسول حضرت :كنم مى نقل آنها از قصه دوتا .گفتم كه سلوكش ] هم[ آن بوده؛ اش امپراتورى تحت بيشتر ايران
.بود اشتهند حقى كسى خوب بگويد، دارد حقى من به هركس كه فرمودند منبر رفتند عمرشان اواخر آن در -سلم و ] آله و عليه[ اللَّه صلى -رسول حضرت )گفتم



 من نه، گفت .بزن را عوضش بيا اينجا، به زدم؟ كجا به .زديد من به شالقى يك رفتيد مى كه كذا جنگ در شما هست؟ چى .دارم حقى يك من گفت شد پا عرب يك
 اين مسئله ولى !را هاللَّ رسول بدن ببوسم خواستم مى من گفت !بوسيد رفت عرب .كرد باز را شانه .خوب بسيار .كنيد باز تان شانه هم شما بوده، باز ام شانه وقت آن

 نيايد نفر كي بگويد، دارد حق هركس بگويد و منبر باالى بيايد او ديگر، جاهاى بعضى و است بوده وقت آن حجاز مطلق رئيس يك كه است اين مطلب و بوده
 اولًا بگويد، دارد قح كه هر كه بگويد منبر باالى برود يكى بياوريد، را دموكراسى ممالك اين از يك هر چنانچه اگر حاال !برداشتى من از دهشاهى تو اينكه به بگويد

 عرض -امكد جمهور، رئيس كدام سلطان، كدام دموكراسى، كدام را حق اين بزن؟ را شالقش بيا باشد، زده شالقى يك اگر كه ملت به دهد مى حق را؟ اين گويد مى
 ما !رديگ دموكراسيهاى اين و است استبداد گوييد مى كه است اسالمى اين كند؟ مى كارى همچو يك دموكراسى و عادل جمهور رئيس و عادل سلطان -كنم مى
 الفاظ !است زياد يلىخ اسمها منتها مختلف؛ صورتهاى به مستبدند هم جمهوريهايتان رئيس مختلف، صورتهاى با استبداد .شما ممالك نيست دموكراسى كه گوييم مى

 )بكنم را تعبير ينا نبايد الّا و حاال مذاقِ  روى كنم مى »سلطنت« به تعبير من( سلطنتش كه وقتى آن هم -عليه اللَّه سالم -امير حضرت  .ندارد محتوا !است زياد خيلى
 خيلى و يرانا و عراق و مصر و حجاز بوده، ايران مقابل چندين بوده، او وَالى تحت جا همه كه معنا اين به نظير يعنى است، بوده سلطنتها نظير همين كه خالفتش

  ايشان پيش تاس من از زرهى يك حاال كه امير حضرت از قاضى پيش كرده شكايت است رفته -يهودى -رفته عربى .قضاوت براى كرده نصب خودش قاضى جاها،
 حتى .اضىق جلوى نشستند .رفت .كرد احضار را امير حضرت قاضى !است كرده نصب را او خودش كه اى قاضى محضر در رفت .را امير حضرت خواست قاضى ...

 هم يكى و بوده يهودى يكى .باشيم السواء على هردو همچو، بايد قضاوت كنى؛ احترام نبايد اين از زيادتر من به نه، كه -جاست همين در ظاهراً -قاضى به داد تعليم
 و سلطنتها هاى ورهد تمام در بكنيد پيدا شما .داد امير حضرت ضد بر حكم و كرد رسيدگى قاضى !عراق تا مصر تا حجاز تا گرفته ايران از -كه كنم مى عرض -رئيس
 يك كنيد يداپ شما بوده، او رعيت خودش كه است بوده اى قاضى آن با و بوده تَبَعش كه يهودى يك با رئيسى يك كه وضعى همچو يك اينها، و جمهوريها رئيس
 را اسالم ژيمر كه ما .رژيمهاست ساير از تر پايين كه است رژيمى يك اسالم رژيم بگوييم ما تا رژيمها تمام در سلطنتها، تمام در جمهوريها، تمام در اى قضيه همچو

 را او دادگسترى قاضى اگر كه باشد حكومتى يك خواهيم مى ما .خواهيم مى چيزى همچو اسالم، حكومت گوييم مى كه ما .خواهيم مى چيزى همچو يك خواهيم، مى
  .آنجا برود كرد، احضار

 دادگان خون اولويت مورد در كارگزاران به سفارش
 و صيحتن اين و -كنم مى سفارش بار، چندمين براى ايران، اسالمى جمهورى محترم مسئولين به

 و كنونى شرايط در و بدانند؛ را الهى بزرگ نعمتهاى اين قدر كه -است هميشگى سفارش
 زهمبار و اند داده خون اسالم راه در كه بدهند كسانى و عزيزان اين به را اولويت دور، هاى آينده
 و انآن رشد مانع كه كاغذبازى، و تراشى مانع و اندازى سنگ و جويى بهانه از بشدت و اند؛ كرده
    .ورزند خوددارى است، ايران دالور ملت



كند استعفا خود مقام از نفس هواى به توجه بدون كند مى ضعف احساس كس هر
 در كه يدباش بهوش پايين، تا باال اصطالح به رده از دولتمردان و متصديان اى !هان

 طريق و است شيطان اعوجاجى، طريق .داريد قرار شقاوت و سعادت دوراهى
 محضر در وهمه همه كه توجه بسيار و كنيد توجه .تعالى و تبارك »اللَّه« مستقيم
 در همه هعملي لغزشهاى و روحيه خاطرات و وقالبيه قلبيه واعمال هستيد حق مبارك
 و اسالم به شما عمل فكرو ضعف و مديريت سوء واسطه به اگر .اوست حضور

 دهيد، مى ادامه تصدى به و دانيد مى خود و شود واقع خللى و ضررى مسلمين
 .شد واهدخ دامنگيرتان بزرگ عذاب كه ايد شده مهلكى كبيره و عظيمى گناه مرتكب

 چه و مديريت ضعف چه كند، مى خود در ضعف احساس مقام هر در يك هر
 با و دالورانه جوسازى، بدون نفسانى، هواهاى راه در مقاومت از اراده ضعف

 و .ستا عبادت و صالح عمل اين كه كند استعفا خود مقام از صالحان نزد سرافرازى
 در او گيرى كناره داند مى خدا خلق براى خدمتگزار و ومدّبر مدير را خود كس هر
 طرازهم يا بهتر خدمتگزارى آنكه مگر است، خلق خداى و خلق به پشت زمان اين
 در متخصص و متعهد اشخاص گزينش بدون دولت .شود معرفى او جايگزين او

 و انىكارد به همكاران گزينش در دولتمردان و شد نخواهد موفق مختلفه هاى رشته
 تا كنند هتكي آنان بودن ملت منافع در و كشور به آنها كردن خدمت بهتر و آنان تعهد

 و وستىد بر نه باشند، موفق امور در و باشند سفيد رو ملت و تعالى حق پيش در
 به خدمت در ناكامى موجب رويّه اين كه تأمل و تفكر بى شنوى حرف و آشنايى
 رامو پيشرفت در كه است آن اندركاران دست براى خوب دوست .است كشور
 هر و كه هر آنان، خدمت در نه باشد، ملت خدمت در و باشد مؤثر آنان به محوله

 راز تا كنند استمداد متعهد متخصصان و دانشمندان از دولتمردان .بود خواهد چه
 آنچه به رسيدن براى واحد فكر و رويّه با دولتمردان .آورند دست به را موفقيت
 و .تاس اسالمى صحيح سياست اين و .روند پيش به است كشور و اسالم صالح
  .شوند مى مواجه ناكامى با كه نشوند وارد گروهى بازيهاى سياست در نخواسته خداى



 اسالمى تشكلهاى و احزاب

 اللَّه حزب
 و است؛ لَّهال حزب اعضاى از عضو يك است برخوردار شيعى دقيق انضباط از رفتار و  اعمال در و است پذيرفته را اسالم اصول و موازين كه مسلمانى هر

 هر رد -ايران مردم تمام امروز .دنياست امروز متداول حزبهاى از غير حزب اين .است كرده بيان اسالم و قرآن را آن خطمشى و حزب اين دستورات تمامى
  .هستند اللَّه حزب جزء كنند مى مبارزه اسالمى شعارهاى با كه مرد و زن از -هستند كه سِنى

 مستضعفين حزب
 است حده على اى همنطق  حزبهاى .نباشد هست ايران در كه صحيحى حزبهاى كه نبود اين معنايش دنيا، همه در »مستضعفين حزب« نام به حزبى گفتيم كه ما
 همه راىب است، »مستضعفين حزب« كه حزبى همچو يك و بشوند موفق مسلمين شاءاللَّه ان اگر .است ديگر حزب يك جاها تمام و مناطق تمام حزب و

 .نباشد حزب ها منطقه در و محل در كه نيست اين معناى ] به[ لكن است؛ بموقع بسيار كنند، تأسيس را حزبى همچو يك جاها

 دانشگاه در اسالمى انجمن
 هم وليتشانمسئ كه دارند مسئوليتهايى همچو يك لكن دارد، ارزش بسيار فعاليتشان انجمنها اين

 اهدانشگ جهات همه به نظارت و دانشگاه جهات همه به توجه مسئوليت چنانچه .است بزرگ
 -امور ديانمتص و نشود وارد -نخواسته خداى -منحرفى استاد نشود، واقع انحرافى اينكه به راجع

 .شودب دقت رويش بسيار بايد كه است مهمى امور از هم اين نباشند، منحرف -ناخواسته خداى
 يك براى د،هستي اللَّه حزب اينكه عنوان به شما نبايد جزئى امر هر براى كه معنا اين به توجه لكن
 است ودهب الزامى كه كارى يك يا خطايى يك سابق ولو هستند، صالح كه ]را[ افرادى جزئى امر

 حال در ينهاا كه اشخاصى و باشيد داشته جاذبه بكنيد چه هر بايد .بگذاريد كنار نبايد كردند،
 نظارتى با نند،بك را تربيت و تعليم و باشند دانشگاهها در هستند، مفيد و كنند مى كار خوب حاضر

 مسئوليتش مهم كار اين و است مهمى كار كار، صورت هر در .دارند امور در دانشجويان همه كه
 كار اين در بشويد موفق ملت عزيزان و عزيز برادرهاى شما كه اميدوارم من و .است مهم هم

  .انسانى -اسالمى



 اسالمى انجمنهاى ضرورت
 صورت با و اند دشمن كه هستند اشخاصى اسالمى، انجمنهاى اين با كه بدانند كشور سرتاسر اسالمى انجمنهاى را مطلب اين بايد

 معنا اين به توجه شما از يك هر بايد .بكشند فساد به را شما اسالمى انجمنهاى كه خواهند مى و شوند مى وارد شما بين در دوست
 ساواكى يك بوده، چه انقالبشان از قبل زندگى بكنند، فعاليت و بشوند وارد خواهند مى اسالمى انجمن در كه اينهايى كه باشيد داشته
 اين قبلًا ببينيد دهد،ب بازى بخواهد را شما و باشد گذاشته ريشى يك و باشد گرفته دستش تسبيحى يك باشد آمده حاال كه نباشد

 جور چه فكرش، است بوده چه و بوده؛ كجا تحصيالتش است، بوده چه خودش است، اى خانواده چه اش خانواده بوده، چكاره
 فرض -كه خاصىاش از اآلن .هستند انقالبى همه انقالب زمان .بكنيم شناسايى ما انقالبشان از قبل از بايد را اينها .است بوده فكرى

 بقسا رژيم با مخالفت اظهار همه حاال !رژيم با بوديم مخالف هم وقت آن ما كه گويند مى اينها هم االن بودند ساواك در -كنيد
 تند،داش كه آرزوهايى و آمال آن دوباره اينكه به اند دوخته را چشمشان و هستند همانها نوكر كه هستند ايشان عده لكن كنند، مى

 ما، عزيز جوانهاى كه ارگانهايى اين در شوند مى وارد و پزند مى خودشان سر در را خام خيال اين و خودش حال به برگردد دوباره
 يك يد،بكن توجه شماها اينكه بدون و بشوند وارد اينها در كه است ممكن اينها .دادند تشكيل و كنند مى خدمت دارند ما، متعهد
 مسلم، خودش ؛مسلم اش خانواده كه باشد افرادى از بايد اسالمى انجمن .انجمن اين شده كشيده فساد به اينكه به بكنيد توجه وقت
 وارد استخو آمد كس هر اينكه نه باشند، بايد افرادى همچو يك طور، اين انقالبش از بعد مسلم، متعهد آدم انقالبش از قبل زمان
 بررسى را راداف دقت با بايد .بخوريد بازى شما كرد، اسالم اظهار و كرد بودن انقالبى اظهار كه -كنيد فرض -هم قدرى يك و بشود
 دنيا در را اسالم صورت او دنبال و بكشند تباهى به را اسالمى انجمن كه باشند اشخاصى شما بين در نخواسته خداى -مبادا كه كنيد

 .كنند مشوّه

 الملل بين روابط نظام و خارجى سياست اصول
 

 مظلوم از حمايت و ظلم نفى
 اين زحمتِ به كه مظل هاى كنگره اين و بشكند؛ را آنها ظلم هاى پايه كنند مى ظلم مردم به كه قدرتمندهايى  اينكه براى است مبعوث اصلش نبى است، آمده اصلًا نبوت

 است، بوده ] ظلم هاى ايهپ[ كه است بوده هايى كنگره هايش كنگره و رفته باال قصر هاى پايه اين ضعيف، مردم اين گرفتن استثمار به ها، بيچاره اين دل خون به ها، بيچاره
 خدا غير ستايش أمبد كه جاهايى اين است، توحيد بسط چون طرف، آن از و است؛ بوده ظلم هاى پايه اين ريختن فرو و ها كنگره اين شكستن براى اكرم پيغمبر آمدن

  .است كرده خاموش را آتشها و است كرده منهدم را آنها است، بوده پرستى آتش و بود



 ظلم مقابل در ايستادگى عاشورا پيام
 هر يعنى كه كنند مى الخي آنها .فهمند مى اشتباهى كه است بزرگى كلمه يك »كَرْبَالء أَرْضٍ كُلُّ  و عَاشُورَا يَوْمٍ كُلُّ « كلمه اين .بايستند ستم، مقابل در ظلم، مقابل در بايد
 كربال نقش .ندباش آنطور بايد زمينها همه كرد، بازى را نقشى چه عاشورا روز در كربال ارض كرد، چه كربال .است اين از غير محتوايش اين لكن !كرد گريه بايد روز
 زمان امپراتور ابلمق در .جبار دولت مقابل در و يزيد ظلم مقابل در ايستادند و كربال آمدند معدود، عدد و جمعيت نفر چند با -عليه اللَّه سالم -سيدالشهداء كه بود اين

 بايد روز همه .دباش اينطور بايد هم روز همه .باشد اينطور بايد جا همه .را يزيد دادند شكست و نكردند، قبول را ظلم لكن شدند، كشته و كردند فداكارى و ايستادند
 يك به انحصار م،كني پياده ما را كربال نقش بايد و كربالست هم جا همين و بايستيم؛ ظلم مقابل بايد ما و عاشوراست روز امروز كه باشد داشته را معنا اين ما ملت
 و كنند، اجرا را نقشه اين بايد زمينها همه .نبوده كربال زمين يك و نفرى چند و هفتاد جمعيت يك به منحصر كربال قضيه .نداشته افراد يك به انحصار نداشته؛ زمين
 از يكى كه تهس را، سُقْمَش و صحت دانم نمى حاال من كه روايات، بعض در .باشند ظلم مقابل بايد هميشه اينكه از نكنند غفلت بايد ملتها .نكنند غفلت روزها همه

 براى باشند داشته حهاسل .منتظر بنشينند و كنار، بگذارند را اسلحه اينكه نه .مهيا اسلحه باشند؛ داشته هم اسلحه انتظار، حال در مؤمنين كه است اين مستحب چيزهاى
 خصوصاً ظالم، ستگاههاىد اين با كنيم مقابله بايد كه است، تكليف ما همه به است، منكر از نهى شُعَب از است، تكليف .كنند مقابله جور با كنند، مقابله ظلم با اينكه

  .مخالفند اساس با كه دستگاههايى

 ستم با مقابله و وحدت حفظ در اسالم جهان علماى رسالت
 اهر در جهت يك و يكدل بزرگ اسالم متفكران و علما بويژه جهان سراسر دانشمندان و علما

 جنجالها و ها دسيسه با كه گر توطئه و باز حيله اقليت اين ظالمانه سلطه تحت از بشريت نجات
 و فخو خود عمل و قلم و بيان با و خيزند بپا اند، گسترده جهانيان بر را خود ظالمانه سلطه
 دست با اًاخير كه را كتابهايى اين و بزدايند؛ است افكنده سايه مظلومان بر كه را كاذبى هراس

 مسلمين طوايف نبي اختالف به دامن و شده منتشر شيطان بردگان اين كثيف آستين از كه استعمار
 بركند؛ را است مسلمانان و مظلومان گرفتارى همه سرچشمه كه خالف ريشه و كند نابود زنند مى
 و گيزىان فتنه به روز و شب ساعات بيشتر در كه گروهى هاى رسانه اين بر سو يك و يكدل و

 شمهسرچ بر و كنند پرخاش گذرانند مى را خود عمر سازى شايعه و پردازى دروغ و افكنى نفاق
 كه آنچه اساس شود مى معلوم يابى ريشه با كه چرا .بشورند جوشد مى سفيد كاخ از كه تروريزم

 و ساندهر هالكت به محيط انفجارهاى با جاها ديگر و بيروت در را امريكا سربازان و تفنگداران
  .است سفيد كاخ بويژه ستم كاخهاى همان رساند مى



 دفاع و مبارزه

كنيد قيام خدا براى
 شما قيام خواهيدب اگر .باشد خدا براى قيامتان هم كنيد، قيام هم .كنيد قيام خدا براى كنيد، قيام خدا براى كه است اين آن و كنم مى موعظه يك فقط يك، من
  .باشد مُثْمِر قيامِ يك

 مظلوم نه باشيد، ظالم نه
 و .بوديم مظلوم جهات همه از .بوديم مظلوم تاريخ طول در ما .مظلوم نه و باشيم ظالم نه كنيم؛ اجرا خواهيم مى را كلمه دو اين اسالم پيغمبر رهبرى تحت ما
 به تجاوز و رد؛ك نخواهيم اسالم، از است رسيده ما به كه دستورى واسطه به كشورى هيچ به تعدى ما .نباشيم هم ظالم و نباشيم؛ مظلوم كه خواهيم مى امروز ما

 از -امروز ما مردم .يمكن جلوگيرى بايد هم ديگران تجاوز از لكن .بكنيم نبايد و كرد، نخواهيم كشورى هيچ به تجاوز .بكنيم نبايد و كرد، نخواهيم فردى هيچ
 فداى را خودشان جان و بايستند؛ است شده جلوگيرى امروز و است شده آنها به تاكنون كه تجاوزهايى مقابل در كه هستند اين عازم -كبير و صغير مرد، و زن

  .داريم را انسانى توقع اين دولتها همه از و ملتها همه از ما و .كنند ظلم بار زير از رفتن بيرون فداى و استقالل و آزادى

 قيام باب در قرآن دستور
 برويد بكنيد، جنگ برويد :اينكه به دستور و شده وارد جنگ در كه آياتى .نيست دوتا يكى شده وارد جنگ و مقاتله در قرآن؛ در شده وارد قتال در كه آياتى
 ما حاال منتها هست؛ ام براى هم حاال كه است دستورى بكنيد، قتال منحرفين همه با بكنيد، قتال همه با بنشانيد، خودشان جاى سر را اينها برويد بكنيد، قيام

 .] داريم[ روحانيين ضعو به مسلمين، وضع به اسالم، وضع به بكنيم آشنا را ملتها بكنيم، بيدار را ملتها ما كه معنا اين اسباب اما نداريم؛ معنا آن به قتال اسباب

اند شده شهيد طاغوتيان با مبارزه در معصومين ائمه
 آن ابعاد از كىي عدل حكومت تشكيل كه كريم قرآن كردن پياده راه در و اسالم دين تعالى راه در -عليهم سالمه و اللَّه صلوات -ما معصومين ائمه كه مفتخريم ما

  .شدند شهيد خود زمان طاغوتيان و جائرانه حكومتهاى براندازى راه در عاقبت و برده سر به تبعيد و حبس در است،



اقتصاد

 اسالمى اقتصاد كلى خطوط
 خودش رقش كه كرد نفوذ آنطور شرق در غرب و .كردند جدا ما از را اسالمى فرهنگ اين كه است اسالمى فرهنگ به ما نظر .آلت طور به مگر نيست، اقتصاد به ما نظر

 .گرفت را ما جوانهاى از بسيارى محتواى و باخت، را

نمايند جايگزين را اسالمى اقتصاد صحيح نظام بايد اسالم علماى
 اقتصاد ستهاىسيا با مبارزه و غرب و شرق اقتصادى منحط و ظالمانه فرهنگ دو با جدى مقابله است، روحانيت و فقها و علما عهده به كه مهمى بسيار مسائل از يكى و

 جوامع يتاكثر و شده تحميل ملتها همه بر جديدى بردگى عملًا و است گرديده جهان ملتهاى همه دامنگير بليه اين كه هرچند است، جامعه در اشتراكى و دارى سرمايه
 و طبيعت شارسر منابع رغم على و است شده سلب آنان از جهان اقتصاد مسائل در گيرى تصميم حق و اند خورده پيوند زور و زر اربابان به خود روزمره زندگى در بشرى

 با رمگ روابط ايجاد با داران سرمايه و زراندوزان و كمونيستها و اند آمده گرفتار ودرماندگى فقر به ذخاير، و جنگلها و درياها و آبها و جهان حاصلخيز سرزمينهاى
 اههاىر وهمه گرفته دست در را جهان اقتصاد نبض عملًا مليتى، وچند انحصارى مراكز ايجاد با و اند كرده سلب مردم عامه از را عمل وابتكار حيات حق جهانخواران،

 محروم هاى ودهت به ساخته، خود تحقيقات و تفكرات القاى وبا اند نموده منتهى خود به را بانكدارى و گذارى نرخ حتى و وتقاضا عرضه و توزيع و استخراج و صدور
 كه است انسانى جامعه و خلقت مقتضاى اين و است نمانده باقى فقر به دادن تن جز ها، پابرهنه حيات ادامه براى راهى الّا و كرده زندگى ما نفوذ تحت بايد كه اند باورانده
 مصيبتى اين حال ره به .آيد لب به جانشان وتعيشها اسراف و پرخورى از هم اندك گروهى و بميرند و بسوزند نان لقمه يك حسرت در گرسنگان اتفاق به قريب اكثريت

 علماى عهده به اين كه اند شده گرفتار أسفبار وضعيت به وابستگى، و مديريتها ضعف واسطه به اسالمى كشورهاى و اند كرده تحميل بشريت بر جهانخواران كه است
 منافع يرندهدربرگ و سازنده هاى برنامه و طرحها اسالم، جهان بر حاكم اقتصاد ناصحيح سيستم كردن جايگزين براى كه است اسالمى كارشناسان و محققين و اسالم

 هاى برنامه صاًخصو و جهان در اسالم مقاصد كردن پياده البته .درآورند به معيشت فقر و تنگنا از را مسلمين و مستضعفين جهان و دهند ارائه را ها پابرهنه و محرومين
 بسا چه آن، خربم و سوء آثار شدن كن ريشه و نيست ميسر اسالم جانبه همه حاكميت بدون شرق، اشتراكى و غرب دارى سرمايه بيمار اقتصاد با مقابله و آن اقتصادى

 راستاى در ماسال اقتصاد گيرى جهت تبيين اصولًا و طرحها ارائه ولى باشد، زمان به نيازمند ايران اسالمى جمهورى همچون اسالمى حكومت و عدل نظام استقرار از بعد
 و رود مى شمار هب تهيدستى و فقر اسارت از انسان آزادى بشارت و هديه بزرگترين زراندوزان، با اسالم مبارزه و آنان عمومى مشاركت گسترش و محرومين منافع حفظ
 راه مسلّم ت،گرف نخواهد تعلق آنان به اولويتى ابداً و ندارند فقرا بر جهت اين از اى برترى و امتياز هيچ اسالم حكومت در منال و مال صاحبان كه حقيقت اين بيان

 .كند مى فراهم را پابرهنگان شده سركوب و خفته استعدادهاى پرورش و شكوفايى



 كمونيسم با نه است موافق دارى سرمايه با نه اسالم
 نندهك محروم و بيحساب و ظالمانه دارى باسرمايه نه اسالم كه است آن است، تذكر و توصيه به الزم كه امورى از يكى
 تعدال مخالف و كند مى محكوم سنت و كتاب در جدى طور به را آن بلكه است، موافق مظلوم و ستم تحت هاى توده

 و فتارگ در اسالم در حاكم سياسى ازمسائل و اسالمى حكومت رژيم از اطالع بى فهمان كج بعض گرچه -داند مى اجتماعى
 يتمالك و دارى سرمايه حد و مرز بى طرفدار اسالم كه )اند برنداشته دست هم باز و( اند كرده وانمود طورى خود نوشتار
 مغرضان ىبرا را راه و پوشانيده را اسالم نورانى چهره اند نموده برداشت اسالم از خويش كج فهم با كه شيوه اين با و است

 و ستانانگل و امريكا رژيم مثل غرب دارى سرمايه رژيم چون رژيمى را آن و بتازند، اسالم به كه نموده باز اسالم دشمنان و
 به اجعهمر بدون ابلهانه يا و غرضمندانه يا نادانان اين فعل و قول به اتكال با و آورند، حساب به غرب چپاولگران ديگر
 با كه است ملنينيس ماركسيسم و كمونيسم رژيم مانند رژيمى نه و -اند برخاسته معارضه به اسالم با واقعى شناسان اسالم

 و زن رد اشتراك حتى تاكنون قديم هاى دوره كه زيادى اختالف با باشند مى اشتراك به قائل و مخالف فردى مالكيت
 و مالكيت تشناخ با معتدل رژيم يك اسالم بلكه .داشته بر در كوبنده استبداد و ديكتاتورى يك و بوده بازى همجنس

 راه هب سالم اقتصاد چرخهاى شود عمل آن به بحق اگر كه مصرف، و مالكيت شدن پيدا در محدود نحو به  آن به احترام
  .يابد مى تحقق است سالم رژيم يك الزمه كه اجتماعى، عدالت و افتد مى

 ثروت تعديل عامل اسالم
 فتهاكل گردن اين گذارد نمى كه است اسالم گيرد، مى را شخصى منافع جلوى كه است اسالم

  .كند مى تعديل اسالم .بكنند خواهد مى دلشان كه آنطورى زندگى يا بكنند، اشرافى زندگى
 انصاف، و حق اساس بر و كرد خواهيم ضبط اند، شده متصرف ناحق به مالكان اين كه ثروتهايى

   .كرد خواهيم توزيع محتاجان ميان مجدداً

 ماست مردم بحق انتظار محروميتها رفع
 از كشور، ادارى خم و پيچ پر نظام در دگرگونى و محروميتها و گرفتاريها رفع مجلس، از مردم اسالمى انتظارات و ها خواسته مجموعه گفت بايد

 فكر به ورىضر غير مواد و ها تبصره و لوايح به پرداختن از قبل مجلس محترم نمايندگان و .گرفت جدى را آنها بايد كه است بحقى انتظارات
 كشور اساسى كالتمش كه كنند حركت سمتى به لوايح و قوانين طرح با كميسيونها در عزيز اسالم اساس بر و باشند كشور كليدى و اصلى مسائل
 به و مدون ضعاف،است رفع و محرومين به كمك راستاى در سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى امور در كشور بنايى زير سياستهاى و مرتفع
 .درآيد اجرا مورد



كشور توسعه با اسالم مالياتى نظام هماهنگى
 به آن الياتم گذارد ترقى به رو اسالمى كشور هرچه كه است شده وضع طورى به ديديم پيشتر در چنانچه است آن بر كشور حيات اساس كه اسالم مالى قانون

 شود مى رگبز احتياجات دنبال خود و دارد كشى چنين كه قانونى همچو يك و شود مى واضح مطلب خالصجات قانون به مراجعه از چنانچه كند مى ترقى تضاعف
 .است شده وضع كشورها همه و هميشه براى بلكه نيست نسخ قابل

 است حكومت تشكيل براى اسالم در مقرر مالياتهاى
 ضرورى مخارج أمينت و حكومت تشكيل براى بلكه نيست؛ فقير سادات و فقرا رمق سد براى تنها دهد مى نشان ريخته كه اى بودجه طرح و داشته مقرر اسالم كه مالياتهايى

 منافع تمام از ما، مذهب طبق .دهد مى تشكيل را بودجه اقالم از يكى و ريزد، مى المال بيت به كه است هنگفتى درآمدهاى از يكى »خمس« مثلًا .است بزرگ دولت يك
 اين درب وشفر سبزى از كه طورى به .شود مى گرفته ] خمس[ اى عادالنه طرز به عوايد، و منافع كليه از كلى طور به و زمينى روى و زيرزمينى منابع تجارت، كشاورزى،

 خود متعارف مخارج صرف از پس را درآمد بر اضافه خمس بايد اشخاص اين .شود مى شامل را همه كند، مى استخراج معدن يا دارد، اشتغال كشتيرانى به كه كسى تا مسجد،
 درآمد خمسِ  هرگاه .است آن مالى احتياجات همه رفع و اسالمى كشور اداره براى عظمت اين به درآمد است، بديهى .شود وارد المال بيت به تا بپردازند، اسالم حاكم به

 قضيه بلكه يست؛ن روحانى و سيد احتياج رفع فقط مالياتى چنين وضع از منظور شود مى معلوم كنيم، حساب -درآيد اسالم نظام تحت اگر -را دنيا تمام يا اسالم، كشورهاى
 كه -زكات و خمس ىيعن داريم، كه مالياتهايى همين با بايد كند، پيدا تحقق اسالمى حكومت اگر .است حكومتى بزرگ تشكيالت مالى نياز رفع منظور .اينهاست از مهمتر

 بغداد ازارب درآمد خمسِ دارند؟ احتياج اى بودجه چنين به كى سادات .شود  اداره )كشاورزى ملى اراضى بر ماليات يا( »خراجات« و   جزيه -نيست زياد اخير ماليات البته
 اين به اى جهبود تعيين .بازارها ديگر و قاهره بازار و اسالمبول بازار و تهران بازار به رسد چه تا است، كافى مسلمين فقراى تمام و علميه هاى حوزه تمام و سادات براى

 عمرانى، و دفاعى و فرهنگى و بهداشتى از اعم عمومى، خدمات انجام و مردم حوايج عمده براى .است كشور اداره و حكومت تشكيل منظور اينكه بر دارد داللت هنگفتى
 رئيس و ود؛نش واقع عمومى خزانه در ميلى و حيف گونه هيچ كه :كرده تعيين آن مصرف و نگهدارى و آورى جمع براى اسالم كه ترتيبى با مخصوصاً .است شده داده قرار

 مساوى سهم بلكه ندارند؛ عادى افراد بر عمومى اموال و درآمد از استفاده در امتيازى گونه هيچ دولت، اعضاى يعنى عمومى، خدمات متصديان و واليان همه و دولت
 به كنيد فرض اكنون اي بخورند؟ سيد نفر پنجاه مثلًا روز آن كه است اين براى يا بيايد؟ حضرت تا كنيم خاك زير يا بريزيم؟ دريا به بايد را فراوان بودجه اين آيا .برند مى

 است اينطور الماس بودجه طرح منتها .كنند معاش امرار آن با كه است مقدارى به فقرا و سادات حق دانيم مى كه صورتى در !كنند؟ كارش چه ندانند كه بدهند سيد هزار پانصد
 ندوقص از سادات .است خمس براى هم صندوق يك و تبرّعات، و صدقات براى ديگر صندوق و زكات، مخصوص صندوق يك .دارد معينى اصلى مصارف درآمدى هر كه

 .كند مى كمك آنان  به حاكم آوردند، كم اگر و .برگردانند اسالم حاكم به را خود مخارج از اضافه بايد سال آخر در سادات كه است حديث در و .كنند مى معاش تأمين اخير



مالياتها و اسالمى حاكم
 دارد، را آن رد تصرف حقّ  حاكم و است المال بيت به متعلّق خمس سهام تمام كه يابد مى در كند، انديشه آن به مربوط روايات و آيه مفاد در كس هر آنكه، كالم خالصه

 حسب بر را، يادشده گروه سه زندگى سادات، سهم از كه است حاكم عهده بر ديگر، سوى از .االجراست الزم است، مسلمانان تمام مصلحت بر مبتنى كه حاكم، نظر و
 در را آن دهد، مى تشخيص كه مصالحى بر بنا او، و است زمان آن اسالمى حاكم عهده به زمان هر در نيز زكات تقسيم امر كه گونه همان .نمايد تأمين خود، تشخيص
 آنان لكهب نيست، -السالم عليهم -بزرگوار امامان و رسول حضرت شخصى ملك نيز انفال كه است آن دهنده نشان روايات و آيات ظاهر .كند مى خرج آن ويژه مصارف

 .دارند تصرّف نحو به مالكيت عمومى، اموال اين در

 مالى امور در فقيه واليت اختيارات
 .تاس واليت داراى فقيه دارد، واليت حق آنها در معصوم امام كه امورى تمام در غيبت، زمان در
 بدون كه آنچه و انفال ،] سادات سهم چه و باشد امام سهم چه[ خمس :آنهاست جمله از

 .است موسوم »ء فىْ« به و رسيده مسلمانان دست به لشكركشى

 الهى اى تحفه اقتصادى تحريم
 شما در اختراعات رد پيشرفت و ابتكار قدرت بگذرانيد را عمر دريوزگى به و كنيد دراز ديگران پيش را خود دست پيشرفته، صنايع احتياجات در كه مادام

 راه از و ديدند مى عاجز را خود هرچيز ساختن از كه همانها اقتصادى تحريم از پس كوتاه مدت اين در كه ديديد عينيت و خوبى به و .شد نخواهد شكوفا
 تحريم و جنگ اين و .نمودند رفع خود را ها كارخانه و ارتش احتياجات از بسيارى و بستند كار به را خود افكار نمودند، مى مأيوس را آنان ها كارخانه انداختن
 به و دكنن تحريم خود را جهانخواران كاالهاى ارتش و دولت اگر اكنون .بوديم غافل آن از ما كه بود الهى اى تحفه خارجى، كارشناسان اخراج و اقتصادى
  .يابد نجات دشمن از دريوزگى از و شود خودكفا كشور كه است اميد بيفزايند، ابتكار راه در سعى و كوشش

مغزها شكوفايى موجب اقتصادى محاصره
 راه به را خودشان افكار و شوند مى مشغول ما متخصصين و باشيم خودكفا بايد ما كه كند مى پيدا اين به توجه مردم همه افكار بشود اقتصادى محاصره كه وقتى

 شيم،با فشارها اين در ما مدتى يك تا اگر كه دهم مى اطمينان شما به من و .خارج از كنند مى مستغنى را ايران و اندازند مى راه به را خودشان قدرت و اندازند مى
 .كند مى خودكفا را ايران و افتد مى كار به بيشتر ايران مكتبى متفكر مغزهاى و كند مى پيدا ثبات بيشتر ايران



 اقتصادى مختلف بخشهاى

 است استقالل اساس كشاورزى، در خودكفايى
 اندستم و باشد، خودمان براى كفاف نتواند خودمان، كشاورزى خودمان، زراعت چنانچه اگر ما

 وانيمت نمى بود؛ خواهيم وابسته ما خوب ارزاقمان، براى امريكا امثال و امريكا پيش باشد دراز
 مردمى ه،ك شماهايى بايد .بشويم وابسته بايد هم سياسى جهات در وقت آن بدهيم؛ انجام كارى

 كه التىمشك واسطه به پيشتر كه كسانى .باشند مشغول هم باز بودند، كشاورزى مشغول كه
 كه است الزم هم دولت كنند، عمل حاال بكنند، عمل توانستند نمى بود، شده ايجاد برايشان
 راجع نكهاي تا دولت هم و باشند؛ مشغول آنها هم آنها؛ با كند همراهى كشاورزها؛ از كند پشتيبانى

 را خودمان محصوالت كنيم صادر بايد ما و ماست مملكت مهمه امور از يكى كه -كشاورزى به
 براى شدبا دراز خارجيها پيش دستمان و باشيم، گرفتار هم باز ما كه نباشد اينطور -خارج به

  .بدهيد ما به نان اينكه

مادر صنايع به توجه
 نبعىم چه از را خود تكنولوژى بود؟ خواهد چه اسالمى حكومت يك تحت ايران نوسازى و كردن صنعتى برنامه[

 هبرنام در ما، ]داد؟ خواهيد آموزش و كرده تربيت را خود دانشمندان و متخصصين چگونه كرد؟ خواهيد تهيه
 وسازىن و كرد خواهيم ايجاد مادر صنايع ايران در ما .رويم نمى مونتاژ سراغ امروز چون هرگز مملكت كردن صنعتى

 شاه زيرا .يردگ صورت شاه رفتن محض به كارها اين كه داشت نبايد توقع البته .داد خواهيم انجام وجه بهترين به را
 و رابيهاخ ترميم براى لذا .است درآمده جنگزده كشور يك صورت به ايران و است كرده خراب كلى طور به را ايران
 باشد شورمانك براى مفيدتر كه منبعى هر از را خود تكنولوژى نيازهاى ما .است مدت به احتياج اصيل صنايع ايجاد
 ىها رشته در ايرانى كارشناس هزاران .هستيم غنى بسيار كارآزموده متخصص جهت از ما .كرد خواهيم تأمين

 اصيل  لمىع صنعتى هاى برنامه فقدان و شاه ستم و ظلم دليل به اينها .هستند خارجى كشورهاى در علمى گوناگون
  .گشت برخواهند ايران به اينها اكثر شاه رفتن با .اند شده خارجى مؤسسات براى كار و مملكت ترك به مجبور



 باشيم نفت صادركننده هميشه كه ندارد دليلى
 نه ام ]شرايطى؟ چه تحت كرد، خواهيد وارد را آنها تكنولوژى و داده ادامه غربى كشورهاى به نفت و گاز صادرات به ايران اسالمى جمهورى در كه ايد گفته[

 بديلت كند تحميل ما به خواهد مى و سازد مى غرب كه هرچه مصرف بازار به را كشور نه و بنديم مى خود روى به را مملكت درهاى نه و بنديم مى را نفت چاههاى
 خود چرا ولى م،خري مى خارج از داريم، نياز آن به و نداريم كه را چيزى ما .باشيم آن صادركننده هميشه كه ندارد دليلى ولى كرد، خواهيم استفاده  نفت از ما .كنيم مى

   .كنيم نمى چيزى فداى هرگز را اصل اين كه است مردم منافع حفظ و استقالل و آزادى حفظ مبناى بر هميشه ما سياست نباشيم؟ خود مايحتاج كننده توليد

 دولت نظارت و بازار مشاركت
 .بدهد جامان دولت را كارها آن بدهد، انجام بازار تواند نمى كه است معلوم و آيد نمى بازار از كه كارهايى يعنى، .نگذاريد كنار را بازار كارها، در كنيد شريك را بازار

 از خواهند مى هك كاالهايى در مثلًا، .بكند نظارت بايد دولت بشود، سلب نبايد مردم آزادى .نيست هم مشروع يعنى، نگيريد، را جلويش آيد، مى بازار از كه كارهايى
 لحتمص برخالف كه كاالهايى يك اينكه در كند نظارت دولت لكن .مردم هم بياورد، دولت خود هم توانند؛ مى كه را قدرى آن بگذارند، آزاد را مردم بياورند خارج

 كه بساطى آن از و لوكسها آن از بشود پر بازارها فردا كه كنيد آزادشان كه نيست همچو .است نظارت اين .نياورند را آنها است، شرع برخالف است، اسالمى جمهورى
 بدون را يرىكث جمعيت يك شود نمى يعنى .شد نخواهيد موفق نكنيد، خودتان شريك را مردم اگر اينها به راجع صنعت، به راجع تجارت، به راجع اما .بود سابق در

 دولت را كشاورزى .بكند كشاورزى تواند نمى كه دولت !خوب بكند، دولت خود ما، را كشاورزى بخواهيم ما كه است اين مثل شركت، بدون جمعيت، خود شركت
 .بكند لتدو بايد البته آيد، نمى ازشان مردم كه صنايعى .است جور همين هم صنعت .است جور همين هم تجارت .كنند كشاورزى كشاورزها تا بكند تأييد بايد

 گذاريدب آزاد را مردم بدهند، انجام توانند مى مردم هم و بدهد انجام تواند مى دولت هم كه كارهايى .بدهد انجام بايد دولت بدهند، انجام توانند نمى مردم كه را كارهايى
 است، اسالم با مخالف كه بياورند كاالهايى وقتى يك مبادا بشود، پيدا انحراف مبادا كه بكنيد نظارتى يك فقط .نگيريد را مردم جلوى بكنيد، هم خودتان بكنند، آنها كه

  .است اسالمى جمهورى صالح با مخالف

باشد سياسى نفوذ براى اهرمى اقتصادى مبادالت نيستيم حاضر
 داخلى وليداتت از كه طور همان ما ]چيست؟ شما تجارتى سياست داد؟ خواهيد ادامه غرب با را فعلى ستد و داد و تجارتى بازرگانى، قراردادهاى يا ترتيبات شما آيا[

 اين همه رد ولى .خريم مى خارج از باشيم داشته نياز آن به داخل در كه را هرچه هم طور همان كنيم، مى صادر و فروشيم مى باشد آن مشترى كه دولتى هر به كشور
 استعمارگرانه اضاغر تحميل و سياسى نفوذ براى اهرمى را اقتصادى مبادالت بخواهد دولتى كه نيستيم حاضر و كرد خواهيم عمل مساوى طرف دو مبناى بر تجارتها

   .دهد قرار خود

 نيست اسالمى نباشد، ضعفا فكر به كه بازارى
 و دهد مى گزاف قيمتهاى به و كند مى وارد قاچاق كه بازارى .نيست اسالمى بازار اين دهد مى ضعفا و فقرا اين به تومان سى و خرد مى تومان يك را متاعى يك كه بازارى
 نباشد، فقرا و عفاض فكر به كه بازارى .كنند اش اسالمى خودشان بشود؛ اسالمى بايد اينها .نيست اسالمى بازارْ  اين نيست؛ اسالمى اين بزند هم به خواهد مى را اسالم اقتصاد
  .نيست اسالمى بازارْ اين نباشد، فكر به و باشد ضعيف پهلويش كه بازارى

 




