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بسمه تعالى

سخن ناشر
نقش و اهمیت کتاب به عنوان ماندگارترین عنصر فرهنگى

و اثرگذاری آن در ایجاد و تغییر و تحول فرهنگ و نگرشها و
دیدگاههای آحاد یک جامعه بر کسی پوشیده نیست ،و به جرأت

میتوان از آن به عنوان مهمترین عامل سازنده فرهنگ اجتماعی نام

برد ،گرچه امروز رسانههای دیداری و شنیداری با حجم انبوه اخبار
و اطالعاتی که بر سر مردم آوار میکنند مخاطبان بیشتری دارند،

اما هرگز چیزی بر قوه تحليل و تعقل دوستداران خود نمىافزايند،

و بسيارى از روانشناسان و پژوهشگران فرهنگ عامه بر این باورند
که بينندگان و طرفداران اينگونه رسانهها به تدريج توان به كارگيري
قواي عاقله و ناقده خود را از دست داده و پس از مدتي از تحليل
عادىترين اخبار و وقايع در مىمانند ،و در مقابل مطالعهكنندگان

منابع مكتوب به علت تأثير خواندنهاي مكرر بر ذهن تبديل به

انسانهاي فهيم و فكور مىشوند.

بر اين اساس مركز انتشارات بنياد فقه و معارف اهل بيت
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در راستای توسعه علمي فرهنگی به نشر آراء و افكار و راهبردهاي

حضرت آيه اهلل العظمى هاشمی شاهرودى پرداخته و سعى
مىكند كتاب ارزشمند (صحيفه عدالت) كه مجموعه سخنرانيها
و بيانات معظمله در دورهی تصدى رياست قوه قضائيه جمهورى

اسالمى بوده و در ده جلد تنظيم و منتشر شده است را به شكل
موضوعى و بر حسب مسائل مورد نياز جامعه تنظيم و جمعآورى

نموده ،و با ذكر منابع و با شيوهی متناسبى منتشر كند تا از طريق

نشر انديشهها و افكار اين عالم مجاهد كه برخوردار از علم و نگاه
عالمانه به مسائل روز با معلومات وسيع فقهی و فرهنگى و تجربه

موفق قضائى و مديريتى مىباشند ،رسالت خويش را در راستاى
توسعه علم و فرهنگ اسالمى و ترویج معارف حقه اهل بیت

عصمت و طهارت ایفا کرده ،و مشمول عنايات و الطاف ويژه

حضرت بقيه اهلل االعظم امام زمان ارواحنا فداه قرار بگيريم ،إن
شاء اهلل تعالى.

بنياد فقه و معارف اهل بيت
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بخش اول
بیداری اسالمی

(((

انقالب اسالمی ما احیا گر مجدد مکتب اسالم

عظمت و اهمیت نظام جمهوری اسالمی ایران از آن جاست که
توانسته است برای اولین بار در تاریخ معاصر ،آرمان های پیامبران
الهی و ائمه معصومین و علمای بزرگی که در طول تاریخ ،همه
وجود خود را برای تبلیغ واحیای آن آرمان ها مبذول داشته اند ،در
جهان امروز احیا ،کرده و به عنوان یک نظام سیاسی عرضه بدارد.
این همان هدف عظیمی است که بعثت انبیاء و کوشس و تبلیغ
و ترویج همه ادیان در جهت آن بوده است .خداوند متعال انبیاء
را برای این فرستاده است که آیین خدا و احکام نورانی و حیات
بخش او را بر زمین برپا دارند تا همه ابعاد زندگی انسان ها رنگ
آین الهی به خود گیرد .مهمترین بخش رسالت انبیاء و آنچه که رکن
رکین رسالت پیامبر اکرم و دعوت ائمه و علمای بزرگ را
تشکیل می دهد ،همین بعد اجتماعی و سیاسی اسالم است.
 1ـ سخنرانى درديدار عمومى مردم قزوين 84/4/22
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این نظام توانسته است سنگ بنا و نقطه مرکزی و عمود
اساسی رسالت انبیاء را برپا کند .در تاریخ اسالم در زمان
محدودی حکومت اسالمی به دست مبارک نبی اکرم و پس
از آن حضرت ،مدت اندکی نیز به دست ولی اعظم و وصی آن
بزرگوار ،برقرار بوده است .سپس دوباره دشمنان اسالم توانستند
بر این کانون غلبه پیدا کنند و حکومت های جبار بنی امیه و بنی
عباس روی کار آمدند .و اینک برای بار دوم است که خداوند
توفیق تاسیس حکومت اسالمی را به این ملت عزیز و مومن عطا
کرده است .این ملت ،ترییت شده ائمه و ترییت شده علما
و فقهای بزرگی است که حامالن و وارثان علم نبی اکرم و
ائمه اطهار بودند و در طی قرن ها ارزش های نورانی اسالم
و فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت در مقابل طاغوت را در دل
و جان این ملت استقرار بخشیدند .پس از قرن ها در شر ایط
مناسبی ،این رسالت به بار نشست و ثمره آن ،انقالب بزرگ
اسالمی ایران است که برای بار دوم در تاریخ اسالم به عنوان یک
نظام اجتماعی ،سیاسی و حکومتی برافراشته است،این خاستگاه
حقیقی انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی است.
علت این که به محض پبروزی این انقالب ،دشمنان آن کمر
بستند و دست به دست هم دادند تا با آن مقابله کند ،همین ویژگی
این انقالب است .طاغوتیان زمان ،درست و زود تشخیص دادند که
کانون قدرت و قوت این انقالب درکجاست و لذا به مجرد پیروزی
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انقالب دشمنی آن ها با آن شروع شد .آن ها ابتدا گمان نمی کردند
که این انقالب و مبنای آن یعنی اسالم ناب بتواند رسالت عظیم
مومنان و صالحان تاریخ را احیا کند .در حقیقت آن ها اول فریب
خوردند و خیال می کردند که این انقالب یک انفجار اجتماعی است
که فروکش می کند و آن ها بار دیگر با همان ترفندهای شیطانی و
طاغوتی خود می توانند بر مقدرات این ملت و این سرزمین مسلط
شوند .هم چنان که درکشورهای دیگر ،همین حادثه اتفاق افتاد و
خواب آن ها تعبیر شد ،درباره این انقالب هم ،همین خواب را
می دیدند .ولی از آن جا که این ملت با سایر ملت های اسالمی
فرق داشت و مومن به اسالم ناب اهل بیت و درس گرفته از مکتب
ائمه اطهار و فرهنگ عاشورایی بود ،و از آنجا که رهبری این
ملت بر عهده معمار انقالب اسالمی و فقیه بی نظیری بود که هم
در سیر و سلوک و درجات تقوا به مقامات باالیی رسیده بود و هم
در درایت و بینش فقه و فقاهت کم نظیر یا بی نظیر بود ،خواب
دشمنان در این جا تعبیر نشد .درکشورهای دیگر نه این رهبری بود
و نه این ملت.
هيچ ملتى به اندازه ملت ما در ايجاد تمدن بشرى و مخصوص ًا
گسترش تمدن اسالمى نقشآفرين نبوده است .امروز هم به يارى
خداوند متعال باز تقدير اين چنين رقم خورده است كه اين
ملت عزيز پيشتاز و جلودار نهضت اسالمى و احياگر ارزش هاى
اسالمى در جهان باشد .جايگاه ملت ما و كشور جمهورى اسالمى
ـ  11ـ

ايران در جهان اسالم جايگاه ممتازى است و هيچ كشور ديگرى
در جهان اسالم داراى اين جايگاه نيست .امروز دل و ديده همه
مسلمانان جهان دوخته به اين ملت و اين كشور است .هيچ جاى
جهان اسالم ،داراى اين استقالل ،اقتدار ،شوكت ،عظمت ،امنيت
و احياى قوانين اسالم در همه عرصههاى سياسى ،اجتماعى،
قضايى و برخوردارى از مردمساالرى نيست .ممكن است بعضى
از كشورهاى اسالمى درآمد اقتصادى بيشتر داشته باشند ،از رفاه
مادى بيشترى برخوردار باشند ،ولى به اقرار خود آن ها ـ وقتى
به كشور ما مىآيند يا مسئولين ما به آن كشورها مىروند ـ در
آرزوى اين چنين نظامى هستند.
در مردمساالرى ما ،مردم در سرنوشت سياسى خود آزادانه
شركت مىكنند و آينده خودشان را رقم مىزنند .در حالى كه اكثر
كشورهاى اسالمى محكوم حكومتهاى يا مستبد شاهنشاهى
يا رؤساى جمهور مادامالعمرند ،نه اين آزادى سياسى و نه اين
مردمساالرى دينى را دارند .جوانان و فرهيختگان كشورهاى
اسالمى وقتى دينى بودن مردمساالرى و معيارهاى ارزشى آن و
آزادى مردم ما در انتخاب سرنوشت سياسى ،اجتماعى ،اقتصادى
كشورشان را از دور مىبينند ،آرزو مىكنند كه آن ها هم چنين
وضعى داشته باشند.
هم چنان كه ميهن ما در تاريخ گذشته مخصوص ًا در دوره تمدن
اسالمى نقش بسيار ارزندهاى داشتند ،امروز هم بحمداهلل كشور ما با
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نظام جمهورى اسالمى ،در جهان اسالم پيشتاز تمدن جديد اسالمى
و احياگرى مجدد مكتب اسالم است.
انديشههاى امام راحل و دستاوردهاى انقالب اسالمى ما امروز
گفتمان جديدى است كه راه خود را در كل جهان و مخصوص ًا
جهان اسالم باز كرده و سرمشق مردم در ديگر كشورهاى اسالمى
شده است .البته اين حركت و هدايت ،امرى قهرى است ،ممكن
است حكومتها و دشمنان خارج و داخل جهان اسالم موانعى را
بر سر راه آن ايجاد كنند ،ولى اين سنت الهى است ،كه وقتى حق
ظهور كند ،ديگر نمىتوان جلوى اين حركت حق را گرفت .باالخره
اين حركت اثر خودش را در جهان اسالم بخشيده و خواهد بخشيد
و درس مجاهدت در راه عزت و احياى ارزشهاى بلند اسالمى
و ستيز با استكبار را به جهان اسالم آموخت .حركتى كه امروز در
جاى جاى جهان اسالم ديده مىشود همه برگرفته از حركت عظيم
مردم ما به رهبرى امام راحل است كه منشأ آن اخالص و ايمان به
اسالم و مكتب اهل بيت عصمت و طهارت و ايثار و شهادتطلبى
و از خود گذشتگى مردم بود .اين آغاز آن حركتى است كه در
مكتب ما نويدش داده شده است.
اکنون ایران اسالمی به قدرت منطقهای و فرامنطقهای تبدیل شده
که در حمایت از مردم مظلوم مسلمان ،رژیم غاصب صهیونیستی را
درهم کوبیده و اقتدار مردمی نظام جمهوری اسالمی ایران به قدرت
بازدارنده و مستحکمی بدل شده است.
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(((

انقالب ما مبنا و روش ما برای حقوق انسان ها بوده است

مبدأ و مبناى انقالب اسالمى در حقيقت خواست و اراده مردم
عزيز كشور ما بود كه با رهبرىهاى داهيانه امام راحل هدايت شد
و با شيوههاى صد در صد مدنى و مبتنى بر حقوق و آرمان هاى
ملى شكل گرفت .شايد هيچ انقالبى از اين جهت مثل انقالب
اسالمى نباشد كه اين قدر مردمى باشد و حضور ميليونى عامه
مردم كشور پشتيبان آن باشند .اين انقالب با طى كردن مراحل
عصيان مدنى ،بدون هيچ اقدام مسلحانه و بدون اينكه هرگونه
تخريب و ترورى را تجويز كند ،با اين پاكيزگى شكل گرفت
كه شايد در تاريخ معاصر دنيا بىنظير است .معموالً انقالبها بر
اساس يك كودتاى نظامى يا درگيرىها و حركتهاى مسلحانه
و خونريزى و ترور شكل مىگيرد ،اما هيچ يك از اين وقايع
در انقالب مردم ما به رهبرى امام نبود ،بلكه اين انقالب مطابق
دقيقترين و عالىترين مبانى حقوق بشرى بود .برعكس ،دشمنان
انقالب سعى كردند از شيوههاى ضدحقوق بشرى عليه انقالب
استفاده كنند و دست به ترور زدند ،كشورهاى سيلىخورده از اين
انقالب ،مخصوصا آمريكا ،دخالت نظامى كردند ـ در واقعه طبس ـ
كه موفق نشدند ،خيلى از بزرگان اين انقالب به دست منافقين و
گروههاى ضد مردم ،شهيد شدند .اين ها نشان مىدهد كه رهبرى
انقالب ما و مبنا و ايدههاى نظام جمهورى اسالمى متكى بر حقوق
اسالمى و انسانى است.
 1ـ دیدار با سفرای کشور های اتحایه اروپا 84/8/4
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پس از پيروزى انقالب هم به سرعت نهادهاى حكومت
مردمساالر يكى پس از ديگر شكل گرفت و برنامهريزى براى توسعه
كشور آغاز شد .ولى وقتى جنگ تحميلى با پشتيبانى كشورهاى
قدرتمند عليه ما آغاز شد ،نظام مجبور شد براى دفاع از خودش
دست به آرايش نظامى بزند.شيوه جنگ دفاعى ما هم قابل تأمل
است ،اگر كسى شيوههايى را كه در جنگ دفاعى ما به كار گرفته
شد با آنچه رژيم عراق انجام مىداد ،مقايسه كند ،مشخص مىشود
كه تمام منش و مبنا و روش ما بر حفظ حقوق انسان ها بوده است.
اين ها نشان مىدهد كه در روح اين نظام ،احترام به حقوق انسان ها
نهفته است .سنگبناى انقالب ما حقوق مردم است و مبدأ پيدايش
آن هم حركت و جوشش خود مردم بوده است نه قدرت طلبی و
در مرحله بنيانگذارى اركان و نهادهاى نظام جمهورى اسالمى
هم در همه بخشها ،اين سنگ اصلى بناى انقالب در نظر بوده و
هست.
قدرت اگر دوام داشت ،حكومت پهلوى پابرجا مىماند .در
تاريخ حكومت اسالم ،هدف انبيا و اوليا ،علما و مراجع بزرگ و
مجاهدين جبههها دست يافتن به آرمان هاى اسالمى بوده و ما نيز
پس از گذشت سه دهه از انقالب ،بايدارزشهاى نورانى اسالم
را به گونه ای پياده كنيم تا به عزت و افتخار نايل شويم .يكى از
اين ارزشها ،پاسدارى از حق و حقوق ملت است .اساسا معناى
حكومت و سياست و مديريت در فرهنگ اسالمى ،خدمت به مردم
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است .منشأ اقتدار جمهورى اسالمى همين است و منشأ ضعف و
آسيبپذيرى حكومتهاى ديگر بىاعتنايى به مردم است.
مردم در نظام اسالمى نفش مهمى دارند ،در قانون اساسى
بسيارى از نهادهاى اصلى حاكميت با آراى مردم تعيين مىشوند.
رياست قوه مجريه ،نمايندگان مردم در قوه مقننه ،اعضاى شوراها
با آراى مردم انتخاب مىشوند .پس اوالً از نظر قانون اساسى آراى
مردم چنين اثر مهم و تعيين كنندهاى در حاكميت سياسى جامعه
دارد .ثاني ًا ،بر مبناى فرهنگ سياسى اسالم ،مردم در حاكميت اسالمى
جايگاه خاصى دارند ،حاكميت اسالمى با حاكميتهاى استبدادى
تفاوت جوهرى دارد .به خلفاى بنىعباس و بنىاميه نگاه نكنيد
آن ها نمايندگى اسالم را نداشتند و ظالم بودند .اگر مىخواهيم
نمونهاى از حاكميت اسالمى را ببينيم به خالفت اميرالمؤمنين
نگاه كنيم .مالحظه كنيد موال چه اندازه به مردم اهميت مىدهد.
اص ً
ال پذيرش حاكميت از سوى ايشان پس از اصرار مردم بود،
اول از پذيرش حكومت امتناع مىكردند .البته اين سخن بدان معنا
نيست كه نظر مردم شرط در اصل واليت باشد ،در مورد واليت
معصومين هيچكس اين را قبول ندارد ،در مورد واليت غير معصوم
هم به اين شكل پذيرفتنى نيست.
در هر حال ،نظر مردم شرط صحت واليت نيست ،اما شرط
تحقق واليت است .بنابراين ،پذيرش مردم ،امكان تولى و تصدى
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حضرت امير را فراهم كرده بود و ايشان در طول تحقق آن امكان،
حكومت را پذيرفت(((.
شيوه حكومت ايشان جايگاه مردم را نشان مىدهد ،آن حضرت
حتى در سختترين و حساسترين و سرنوشتسازترين مسئلهاى
كه جامعه اسالمى و حكومت اسالمى در عصر ايشان با آن روبهرو
بود ،يعنى جنگ صفين ،به نظر مردم درباره حكميت تن داد ،اگر
چه خود ايشان مخالف آن بود .پذيرش حكميت نشانگر آن است
كه براى رأى مردم ارزش قايل بود .نمىخواست بهگونهاى عمل
كند كه افكار عمومى مردم ،حاكميت امام را خودكامه تلقى
كنند .اين كاشف از آن است كه در حكومت اسالمى افكار و آراى
عمومى بايد با حاكميت باشد نه پشت به حاكميت .حاكميت با زور
و سلطه و شمشير و به تعبير فقها با سيف و َس ْوط شكل ايدهآل
حكومت نيست ،شكل ايدهآل حكومت آن است كه مردم معتقد به
نظام باشند .نظام دينى نظامى است كه مىخواهد پايههاى اعتقادى
ميان مردم داشته باشد .اين نكته بسيار ظريف و مهمى است كه
اقتضا دارد بهعنوان يك اصل در سياستگذارىهاى اجرايى و قضايى
و فرهنگى مورد توجه قرار گيرد.
اگر در مـواردى آراى عمومـى به برخـى از شخصيتهاى
صالح و انقالبى اقبال نكردند به دليل ضعف در اين سياست
 1ـ دیدار با ائمه جمعه استان اصفهان 79/8/30

ـ  17ـ

است و معلوم مىشود اين سياستگذارى به گونهاى انجام نگرفته
است كه مردم هماهنگ با ارزشهاى انقالب به كسانى كه واقع ًا

صالحيت نمايندگى مردم را دارند ،رأى بدهند .البته ممكن است
در مواردى ،سوء عملكردها هم تأثير داشته باشد .ضرورت دارد

ما در برخى از سياستهاى خود بازنگرى كنيم كه چرا چنين
شده است .بايد مردم را هدايت كنيم ،هدايت فقط در مسائل

اعتقادى ،فلسفى و كالمى نيست ،مسائل سياسى مؤثر در زندگى

مردم و در حاكميت و مديريت جامعه هم مسائل بسيار مهمى

است .اگر در اين حوزهها كوتاه بياييم ـ كه گاهى به جهت اينكه
اشرافى به نيازهاى مردم نداشتهايم يا شناخت دقيقى از كسانى
كه مىخواهند نقش آفرينى كنند نداشتهايم كوتاهى كردهايم ـ

خسارت بار است.

حاکمیت اسالمی مترقی ترین شیوه حاکمیت و مدیریت اجتماعی و
سیاسی

احساس مىشود مكاتب مادىگرى بشرى توانستهاند بيشتر

بخشهاى زندگى را در اختيار بگيرند و ديانت و ديندارى و
دينمدارى به مسائل شخصى و فردى محدود شده و از مسائل
اجتماعى و سياسى كه امور اصلى جامعه است ،كنار زده شده

است.
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به نظر مىرسد در کشورهای غیر اسالمی مكتبهاى مادىگرا
توانستهاند جوهره بسيار ارزشمند مسيحيت را از زندگى اجتماعى
انسان ها كنار زده و به روابط عبادى شخصى افراد در كليساها محدود
كنند و به اصطالح كار قيصر را به قيصر و كار مسيح را به مسيح
واگذار كردهاند .بُعد اعظم كار كه حضرت مسيح دنبال آن بوده و آن
را هدف تبليغ رسالت و شريعت خود قرار داده بود متأسفانه كمرنگ
و يا بىرنگ شده و در اختيار حكومتها و قيصرهاى سياسى و
اجتماعى جامعه قرار گرفته است.
رسالت اصلى حضرت مسيح اين بوده كه در جامعه بشرى،
معنويت و فضيلت و عدالت حاكم باشد .بخش اجتماعى زندگى
انسان خيلى مهمتر از بخش فردى آن است .ممكن است كسى روز
يكشنبه در كليسا يا در خانه خود به عبادت و معنويت بپردازد ،اما
بقيه روزها در اختيار يك نظام سياسى و اجتماعى صرفا مادىگرا
كه غير از ماده و پول و قدرت و زورمدارى چيز ديگرى را درك
نمىكنند قرار دارد .علما و بزرگان روحانى مسيحيت به اين وضع
توجه كنند ،به نظر ما ،حركت ضد دينى توانست با اين ترفند،
مسيحيت را در مسائل و روابط شخصى محدود كند .آيا آقايان
علما و بزرگان ديانت مسيح فكرى براى اين وضع كردهاند؟
ظلمهايى كه امروز از سوى آمريكا و صهيونيستها ،در خاورميانه
و ديگر نقاط جهان انجام مىگيرد ،جنگها و خونريزىهايى كه
در قرن اخير رخ داده و ممكن است در آينده نيز رخ دهد ،اين ها
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مسائل اصلى بشريت و همه از ابعاد اجتماعى و سياسى زندگى
بشرى است كه معنويت و فضيلت و اخالق در آن ها فراموش
شده است(((.
بدون شک مشکالت و کمبودها در جامعه ما ،مخصوصا در
مناطقی که نابرخوردار از امکانات است،فراوان است .وجود
پاره ای نابسامانی های اقتصادی درکشور ،امری طییعی است زیرا
نظام اسالمی ما ،نظام نوپایی است و دشمنان فراوانی نیز دارد.
دشمنان گوناگونی که از بدو پیروزی انقالب و برپایی نظام به
دست امام راحل ،برای سرنگونی این نظام کمر بستند و در
هر مقطع و زمانی به طریقی با این نظام در افتادند .غلبه بر این
همه مشکالت ،مرهون صبر و تحمل مردم و درایت مسئوالن
مخصوصا راس این نظام ،چه در زمان امام راحل و چه در زمان
جانشین شایسته و فرزند برومند و شاگرد تربیت شده او مقام
معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای (دام ظله العالی)
بوده است.عدالت و تیزبینی و بصبرت و اخالص و صداقت
رهبری نظام ،که بی شک منشا صداقت و عدالت دیگر مسئوالن
بوده است ،موجب شد که انقالب اسالمی و نظام نوپای جمهوری
اسالمی که پدیده ای بی نظیر در تاریخ سیاسی ما است،بتواند بر
همه این مشکالت غلبه کند و آرمان های اسالمی و سیاسی خود
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را نه تنها در این کشور تثبیت کند ،بلکه آن را به عنوان نمونه ای
از مدیریت و حکومت اسالمی که حکومت پرهیزکاران و صادقان
و مومنان و حکومت الهی است و آرمان همه محرومان تاریخ
و همه انبیاء و اولیا بوده است ،به جهان معرفی کند .باید قدر
این نظام و حکومت اسالمی را بدانیم و تحت تأتیر تهاجمات
دشمنان قرار نگیریم .دشمنان ما سعی دارند از طریق رسانه های
خود افکار را فریب دهند و دل مردم را تهی کرده و یا ترفندهای
مزورانه ذهنیت جوانان ما را نسبت به نظام اسالمی تعیین کند،
سعی می کند حجاب ها و موانعی ایجاد کند که چشم دل بصیر
ملت ما را از جلوه های عظمت انقالب اسالمی ،بسته نگه دارند .با
روشنگری های داهیانه رهبر معظم انقالب و یا خدمات مسئوالن
و با همت و ایمان و عشق مردم عزیز ما به این نظام و والیت،
این تهاجم ها شکست خورده است.
این انقالب برای اولین بار در تاریخ جهان توانسته است
حاکمیت آرمان های اسالمی ،آن هم نه اسالم خشک و بی روح و
سازگار با طاغوتیان و مستکبران ،بلکه اسالم ناب محمدی را ،اسالم
اهل بیت عصمت و طهارت ،اسالم مبتی بر فقه آل محمد را،
در مترقی ترین شیوه های حاکمیت و مدیریت اجتماعی و سیاسی
برای اولین بار در جهان برپا کند .این حاکمیت سیاسی که انقالب
اسالمی به دنیا معرفی کرده برپایه معنویت استوار است و در عین
حال برخوردار از آزادی و مردم ساالری دینی است.
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همچنین در کشور ما در ظرف سه دهه ،ده ها انتخابات انجام
گرفته است ،انتخاباتی که آحاد مردم یا گاهی کامل پای صندوق
رای رفته اند ،نه انتخاباتی که ظاهرا آزاد است ولی در واقع
وابسته به شرکت ها و کارتل های سرمایه داری است .در بسیاری
ازکشورها چرخه رقابت سیاسی فقط میان دو حزب برقرار است
و افراد فقط از طریق یکی از این دو حزب وارد عرصه مدیریت
کشور می شوند .دامنه انتخاب در آمریکا که مدعی آزادی است
از دو حزب تجاوز نمی کند ،یا حزب دموکرات است یا حزب
جمهوری خواه ،در انگلیس یا حزب محافظه کار است یا حزب
کارگر .آزادی ای که در قانون اساسی حکومت اسالمی آمده است،
آزادی تک تک مردم است ،هر فرد چه وابسته به حزبی باشد یا
نباشد ،می تواند داوطلب عالی ترین مناصب اجرایی شود .امروز
شما عزیزان درکنار آب هستید (تو قدر آب چه دانی که درکنار
فراتی) آنان که در زیر یوغ حکومت های مستبد زورگو چه در
جهان اسالم و چه در خارج از جهان اسالم زندگی کرده و می کنند،
قدر و قیمت و عظمت این انقالبی را می شناسنند .اگر با مردم این
کشورها هم سخن شوید خواهید دید که آنان با چه دیدی به این
انقالب نگاه می کنند ،و چگونه خود را محروم از این آزادی و
مردم ساالری دینی می بینند و در پی آنند که از این انقالب سرمشق
بگیرند و البته کار آسانی نیست ،وضع آن ها از جهات مختلفی
با ما فرق دارد .تنها حکومتی که توانسته دینداری را با پیشرفته
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ترین شیوه های حاکمیت سیاسی و آزادی های انسانی تلفیق کند
و هم روح حاکمیت اسالمی و هدایت الهی را حفظ کند و هم
شکل مدرن حکومت و جمهوریت و مردم ساالری واقعی را در
برداشته باشد همین حکومت جمهوری اسالمی است .از مهم ترین
دست آوردهای حاکمیت اسالمی ،رشد نگاه دینی و سیاسی مردم
است .امروز همه ملت مخصوصا جوانان ما نسبت به همه جوانان
کشورهای اسالمی کامل ترین بینش سیاسی باالترین مشارکت در
امور سیاسی را دارند و یا گاهی کامل برای بذل جان و ایثار هر
چه دارند در راه حفظ حکومت اسالمی و عزت و استقالل و
آرمان های خود ،آماده اند فدا کنند .تمام انبیاء آمده اند که انسان را
به این سطح برسانند و بحمداهلل به برکت انقالب اسالمی ،مردم ما
به این رشد رسیده اند.
مديريت حكومت اسالمى ،بايد منطبق با ضوابط اسالم ناب
باشد و از مسلمات اسالم و از آنچه روح اسالم اقتضاى آن را
دارد خارج نشود .در مديريتها بايد اسالم اجرا شود نه چيزى
كه برچسب اسالمى به آن زده شده ،ولى واقع آن برگرفته از اين
طرف و آن طرف است و يا برداشتهاى غيردقيق و استنباطات
ناقص برخى اشخاص از دين است .در مدیریت حکومت اسالمی
سياستها و تعاليم نورانى اسالم نباید بازيچه مصلحتانديشىها
شود و از طرفى يك اسالم خشك غيرقابل اجرا كه شكل و قالب
آن برگرفته از گذشته و مربوط به آن شرايط زمانى و مكانى است
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نيز ارائه نشود .اين همان نكتهاى است كه امام با تيزهوشى و
تيزبينى خود در بحث نقش عنصر زمان و مكان در استنباط ،به آن
توجه دادهاند .عنصر زمان و مكان هم در قالبها و شيوههاى اجرا
كردن اسالم مؤثر است و هم در استنباط احكام ،البته زمان و مكان
در خود احكام مؤثر نيست و حكم خدا را تغيير نمىدهد ،اين از
مسلمات فقه شیعه است ،ولى در سياستها و نظامات اجرايى در
عرصههاى مختلف زندگى اجتماعى و سياسى و اقتصادى و نيز در
برداشتها و استنباطات فقهى مؤثر است.
وقتى شرايط جديدى به وجود مىآيد و پديدههاى اجتماعى
و روابط حقوقى جديدى در جامعه پيدا مىشود ،برداشت فقيه
از منابع اجتهادى و فقاهتى در موارد بسيارى تغيير مىكند و بُعد
جديدى را مىبيند كه ديده نشده بود .باب تزاحم باب مهمى در
اهم و مهم طرفين
اصول فقه است ،با اختالف شرايط زمان و مكانّ ،
تزاحم ،تغيير پيدا مىكند ،ممكن است آنچه در شرايط قبلى مهم
بوده حاال اهم شود و يا بالعكس .تأثير شرايط زمان و مكان در
استنباط يكى از بحثهاى مهمى است كه امام به آن توجه دادند و
متأسفانه به درستى باز نشد و تفسير و تعبيرهاى ناقصى از آن شد.
وظيفه ما در اين مقطع بسيار حساس اين است كه از يك طرف
بتوانيم اسالم ناب را با حفظ ناب بودن و اصيل بودن و اعتقاد به
حقانيت مطلق آن و پرهيز از التقاط ،اجرا كنيم و از طرفى ديگر
شرايط فعلى جامعه را به درستى تشخيص دهيم و با توجه به اين
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شرايط و روابط جديدى كه ايجاد شده از شيوهها و ابزارهاى مدرن
استفاده شود و اجراى احكام و قوانين اسالم به گونهاى نباشد كه
برچسب ارتجاع و عقبافتادگى به آن بزنند .عالوه بر اين ،اخالص
و صداقت در عمل نيز نكته بسيار مهمى است .اگر خداى ناكرده به
واسطه عدم تعهد يا عدم دانش الزم ،در عمل كوتاهى كرديم ،به پاى
اسالم نوشته مىشود .يكى از خطرناكترين آسيبها اين است كه
مجريان ـ از مسئوالن ارشد گرفته تا مديران ميانى و پايين ـ اگر تعهد
و صداقت و اخالص الزم و يا توان و دانش الزم و مطلوب را نداشته
باشند ،خطا و اشتباه مىكنند ،ولى خطاى آنان پاى خودشان نوشته
نمىشود ،بلكه پاى اسالم نوشته مىشود.
هر چه اهداف يك نظام برتر و مقدستر باشد ،قطعا ابزار رسيدن
به آن اهداف هم بايد متناسب با آن اهداف ،دقيقتر و مؤثرتر باشد.
تجربه نورانى حاكميت صحيح و مشروع اسالمى در حكومت موالى
متقيان اميرمؤمنان اين روش را عم ً
ال به عنوان بخشى از سيره سياسى
آن بزرگوار تثبيت كرده است .آن حضرت بر همه اجزاى حكومت
و مجموعه والت و نمايندگان خود در سراسر كشور پهناور اسالمى
در آن زمان با نبود امكانات پيشرفته ،نظارت بسيار دقيق داشتند كه
نمونههاى آن در خطبهها و نوشتههاى آن بزرگوار و آنچه از او در
تاريخ باقى مانده است ،بسيار مشهود است(((.
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انقالب اسالمی و بر پایی نظام مقدس جمهوری اسالمی نقطه عطفی
(((

در تاریخ معاصر جهان

حادثه بزرگ انقالب اسالمى و برپايى نظام مقدس جمهورى
اسالمى نقطه عطفى در تاريخ معاصر جهان است .اين حادثه اوضاع
جهان را دگرگون و تحولى عظيم در امت اسالمى ايجاد كرد و
ضربهاى بزرگ بر پيكره استكبار جهانى و دشمنان ديرينه اسالم
نواخت .به حق ،اين انقالب ،نويد همان وعده بزرگ الهى در تاريخ
بشر است كه خداوند متعال در همه اديان الهى و مخصوصا در
الز ُبو ِر
دين مبين اسالم به صالحان زمين داده استَ ﴿ :و َل َق ْد َك َت ْب َنا فِي َّ
مِن َب ْعدِ ِّ
الذ ْك ِر أَ َّن األَ ْر َ
ون﴾؛ اين وعده قطعى
الصالِ ُح َ
ض َي ِر ُث َها ِع َبادِ َي َّ
و سنت الهى است كه آينده زمين براى صالحان است .صالحان
كيانند؟ كسانى هستند كه تعاليم و احكام الهى را بر روى زمين
احيا مىكنند .حادثه پيروزى انقالب اسالمى و احياى نظام مقدس
جمهورى اسالمى ،اولين نويد اين وعده بزرگ الهى است .پس از
قرنها مخصوصا در دو قرن اخير كه جهان اسالم مورد تاخت و تاز
و تجاوز مستكبران و طاغوتيان عصر بود نه تنها ثروت كشورهاى
اسالمى به يغما برده شده و تحت سلطه و سيطره استكبار جهانى
قرار گرفته بود ،بلكه فرهنگ و اعتقاد ملتهاى اسالمى هم فتح
شده و انديشههاى الحادى در جهان اسالم رخنه كرده بود .به مدت
بيش از يك قرن ،استعمارگران با ابزارهاى گوناگون فرهنگى خود،
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توانسته بودند كشورهاى اسالمى را قطعه قطعه كنند و انديشههاى
بيگانه از اسالم را در جوامع اسالمى رواج دهند و احزاب و گروهها
و مدافعان فكرى و فرهنگى براى خود در جهان اسالم ايجاد كنند.
اين در حقيقت هجمه كفر جهانى معاصر بر عليه اسالم بود .اين
تهاجم بر پيكره جهان اسالم ،مخصوصا بعد از جنگ جهانى دوم،
گسترش پيدا كرد .در چنين شرايطى حتى احتمال ظهور حكومتى
به عنوان حكومت اسالمى به ذهن آن ها خطور نمىكرد .سردمداران
كفر جهانى تصور نمىكردند كه روزى در جهان اسالم انديشههاى
سياسى و اجتماعى اسالم از نو احيا شود ،حتى در حد فكر و
انديشه تا چه رسد به تأسيس حكومت.
با پيروزى انقالب اسالمى اين باور استكبار شكست و
ملتهاى اسالمى كه مىرفتند كه بىهويت شوند مخصوص ًا در
بعد سياسى و اجتماعى ،حيات و هويتى دوباره يافتند .انقالب
اسالمى ايران نشان داد كه انديشه اسالم ناب با همه دشمنىهايى
كه عليه آن صورت مىگيرد ،هيچ گاه از بين نخواهد رفت ،اين
وعده و سنت الهى است .حال و هواى اوضاع جهان اسالم قبل
از انقالب اسالمى را با وضعى كه امروز در جهان و مخصوص ًا
جهان اسالم شكل گرفته است مقايسه كنيد تا معلوم شود چه
تحولى امروز به بركت اين انقالب ايجاد شده است .امروز جهان
اسالم بلكه كل جهان تشنه اين ايدههاست كه در طول اين سه
دهه توانست موفقيت و كارايى خود را در مديريت داخلى و
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بينالمللى نشان دهد و الگوى جهان اسالم در مقابله با استكبار
باشد .به عنوان نمونه انتفاضه نسخهاى برگرفته از ايدههاى امام

راحل است،استراتژى انتفاضه همان استراتژى نهضت اسالمى و

ايثارگرى و شهادتطلبى برگرفته از مكتب عاشورايى است(((.

اين مكتب قبل از انقالب در حد يك نظريه بود ،انقالب اسالمى
اين نظريه را عينيت خارجى بخشيد و از اين رو قلوب و افكار
ملل مسلمان را متوجه خود كرد وآن ها را به برپایی یک حکومت

اسالمی امیدوار ساخت.

بيان نظريهها و مفاهيم هر قدر هم عالى باشند اگر عينيت نيابند

تأثير چندانى نخواهد داشت .رمز موفقيت ما اين بود كه اين انقالب

توانست ايدههاى اسالم ناب را نه تنها در حد نظريه مطرح كند،
بلكه آن ها را در عمل در همه عرصههاى زندگى نشان دهد.

امروز انتفاضه فلسطين اين چنين تفسير و تحليلى دارد ،قيام

ملت عظيم ما و مالكها و مبانى اين نهضت را در عينيت خارجى

ديدند ،و ديدند كه مردم چگونه در مقابله با ظلم از هيچ چيز

نترسيدند و از خون و مال و فرزند خود به آسانى گذشتند،آنان هم
ياد گرفتند و همين شيوه را به كار بستند .با حرف نمىشد اين شيوه

 1ـ قيام و حماسه عاشوراى امام حسين  از آن رو توانست تاريخى را به حركت درآورد
و نسلهايى را به جهاد و مبارزه عليه طاغوتيان وادارد و درس عشق شهادت را به بشريت

بياموزد ،كه امام حسين  ايثار و شهادتطلبى را عينيت بخشيد.

ـ  28ـ

را در دل و جان ملت فلسطين تزريق كرد ،فقط عمل مىتواند اين
تأثير را بگذارد.
عينيت بخشيدن به ايدههاى ناب اسالم كار بسيار دشوارى است
و البته تاوان سنگين و هزينه بزرگى هم دارد .وقتى الگوسازى
انقالب اسالمى موجب بيدارى ديگر كشورهاى اسالمى شد ،آمريكا
هم با تحريمهاى سياسى و اقتصادى و تحريك و تجاوز نظامى به
مقابله با آن برخاست.
به هر حال امروز در تمام بخشهاى حيات اجتماعى و سياسى
جوامع اسالمى ،انديشه اسالم ناب به عنوان انديشه برتر و موفقتر
و منسجمتر با فطرت و هويت ملتهاى اسالمى در كل دانشگاهها
و حوزهها و مراكز علمى جهان اسالم مطرح است .اين تحول در
دل و جان نسل جوان و دانشگاههايشان نفوذ كرده است .قبل از
انقالب ،تحصيلكردگان كشورهاى اسالمى دم از اسالم نمىزدند،
عزت خود را در اسالم نمىديدند ،همه چشم و دلشان به سمت
آمريكا و اروپا يا شوروى سابق بود.
امروز نه تنها انديشههاى ماركسيستى شكست خورد و كنار
رفت ،انديشههاى ليبراليستى غرب هم در محافل علمى جهان
اسالم جايگاهى ندارد .اين از دستاوردهاى انقالب ما است .که
امروز به عنوان یک آرزو برای ملت های مظلوم و مستضعف
می باشد.
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(((

انقالب اسالمی ایران برترین الگوی حکومتی در جهان اسالم

در غزوه خندق ،مولی امیرالمومنین تنها کسی بود که
برای مقابله با عمرو بن عبدود که توانسته بود از خندق عبور
کند و موجب رعب مسلمانان شده بود ،اعالم آمادگی کرد .پیامبر
اکرم چند بار ندا داد که کسی به مقابله با او برخیزد ،اما کسی
بلند نشد و جرات مقابله با این مرد عرب را نداشت جز مولی
امیرالمومنین ،وقتی حضرت علی رفت ،پیامبر اکرم
این جمله را فرمود  :اینک همه اسالم به مبارزه با همه کفر رفته
است .این فردی که دارد می رود تبلور کل اسالم است ،در مقابل
کسی که تبلورکل کفر است .چون آن جنگ سرنوشت ساز بود،
اگر مولی در مقابل عمرو بن عبدود درنمی آمد و مسلمانان در
آن جنگ شکست می خوردند ،کل اسالم از بین رفته بود .امروز
هم چنین معادله ای هست ،با پیدایش حکومت اسالمی در ایران،
تمام طاغوت های جهان و شیاطین بزرگ و کوچک ،همه دست به
دست هم داده اند و در مقابل این نظام ایستاده اند چون از جوهره
این نظام مشخص است که یک نظام الهی و اسالمی است و داعیه
برپایی خالفت الهی را بر زمین دارد .دارند می بینند که چگونه مردم
مقاوم و مومن لبنان از ما الگو می گیرند ،چگونه مردم فلسطین از
ما الگو می گیرند ،چگونه این راه و رسم عاشورایی که در ایران
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توانست طاغوت را به زباله دان تاریخ بفرستد ،در دنیا الگو شد .این
الگو نزد همه انسان هایی که فطرت پاک دارند به سرعت پذیرفته
می شود .اگر تمام تشکیالت اطالع رسانی دنیا که به نحوی در
قبضه دشمنان ما قرار دارد و تبلیغات سنگین رسانه های استکبار
نبود ،تا حاال بسیاری از ملل جهان از این نظام الگو گرفته بودند.
لذا آن ها سعی می کنند میان این نظام و مردم جهان حجاب ایجاد
کنند و حقایق آن را معکوس جلوه دهند .در عین حال می بینیم این
الگو نزد ملل تحت ستم پذیرفته شده است ،این انتفاضه فلسطین
که صهیونیست ها و آمریکا و سردمداران کفر جهانی را امروز به
زانو درآورده و چنان بیچاره کرده که نمی دانند در مقابل آن چه کار
کنند ،الگو گرفته از فرهنگ انقالب اسالمی است(((.
هلل در شرايط فعلى جهان ،نظام مقدس جمهورى
امروز بحمدا 
اسالمى و آرمان ها و ايدههاى آن با وجود همه دشمنىها و
تالشهاى استكبار به عنوان برترين الگو در جهان اسالم مطرح
است .يكى از مهمترين دستاوردهاى انقالب اسالمى ،همين مطرح
كردن ايدههاى اسالم ناب بود ،ايدههايى كه قبل از آن در عرصه
مسائل سياسى ،فرهنگى ،فكرى ،اعتقادى به هيچ وجه مطرح نبود
يا به گونه مسخ شده و تحريف شدهاى مطرح مىشد .نظام مقدس
جمهورى اسالمى ،رهبرى عالمانه و هوشمندانه معمار حكيم
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انقالب و خلف صالح ايشان و حضور و مشاركت چشمگير مردم
در عرصههاى مختلف انقالب چه در دوران نهضت ،چه در دوران
جنگ تحميلى و دفاع مقدس و چه در دوران سازندگى و آبادانى،
در همه اين عرصهها با همه مشكالت توانسته است اين دستاورد را
به جهان اسالم عرضه بدارد .ما چون داخل نظام هستيم ،خبر نداريم
كه اين نظام چه جايگاه و شأنى در خارج دارد .ايدههاى نظام،
انديشههاى بلندى كه اين نظام متكى بر آن است ،قانون اساسى ما،
سياستهاى نظام در عرصههاى مختلف ،در جهان اسالم حتى در
همه جهان الگوى جديد مبارزه با استكبار شده است.
نظام ما متكى بر اسالم ناب يعنى اسالم اهل بيت است
لذا توانست اين ايدهها و اين افكار سعادتبخش و حياتبخش
را نه در سطح فكر و تئورى ،بلكه در عرصه عملى حكومت و
مديريت و در عينيت جامعه در ابعاد مختلف عرضه كند .اين
ايدهها به تدريج براى كشورهاى ديگر الگو شد ،آنچه كه امروز
در جهان اسالم مىگذرد ،برگرفته از سياستهاى انقالب اسالمى
و متكى و مبتنى بر همان منطق و جهاد و شهادتطلبى مكتب
عاشورايى است .مشخص شد كه اين روش ،در مقابل مستكبران و
زورگويان و اشغالگران ،روش كارآمدى است .اصل اين كه اسالم
يك مكتب زنده است و در همه زمان ها براى همه نيازهاى فردى،
خانوادگى ،اجتماعى ،سياسى،فرهنگى و علمى بشر پاسخ دارد،
بلكه برتر از طرحها و نسخههايى است كه مكتبهاى بشرى براى
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مردم مىپيچند ،امروز در كل جهان مطرح شده و اين از بركات
ودستاوردهاى انقالب می باشد.
امروز جمهورى اسالمى به عنوان يك نظام ارزشى توانسته است
سياست را با اعتقادات فطرى بشر ،مشاركت مردم را با مديريت
متمركز و قاطع و مستحكم ،معنويت را با ماديت ،فكر و عقل را با
قلب و وجدان تلفيق دهد و نظامى منسجم با فطرت انسان ها پديد
آورد .اين را نه تنها ادعا كند ـ كه اين ادعا در افكار و انديشهها و
كتابها همواره بوده ـ بلكه عينيت ببخشد .خيلى فرق هست بين
اين كه مسئلهاى در حد تئورى مطرح شود يا اين كه جامه عمل
بپوشد ،وقتى جامه عمل پوشيد و در عمل موفق شد ،تأثير آن و
تأثیر مردم از آن چندين برابر خواهد شد.
هلل اين انقالب در همه اين عرصهها اوالً حرف برتر دارد،
بحمدا 
ثاني ًا آن را عملى كرد.
يكى از اساتيد سابقهدار بسيار عالىمقام كشور عربستان مدتى
قبل اين جا بود ،كشورى كه ازلحاظ مذهبى اختالف شديد با ما
دارد مخصوصا گرايشهاى وهابىگرى و سلفىگرى كه در آن جا
رايج است ،نگاه بسيار بدبينانه اى به مذهب ما دارند ،ولى آن استاد
مىگفت افكار و انديشههاى انقالب اسالمى ،دانشگاههاى سعودى
را تحت تأثير قرار داده است.
درست است كه آن ها به دنبال نوشتن كتابهايى عليه شيعه
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و ر ّد بعضى مباحث مذهبى و كالمى شيعه هستند ،ولى خود اين،
معلول آن نفوذى است كه فكر انقالب اسالمى ،انديشههاى امام،
افكار گوناگونى كه اين انقالب در عرصههاى مختلف سياسى،
فرهنگى ،اعتقادى ،فلسفى ،اخالقى مطرح كرده و بينشهايى است
كه اين انقالب ايجاد كرده و وجدان جوانان و دانشجويان را در
اين كشورها تحت تأثير قرار داده است .اين در حقيقت ناشى از
دستپاچگى است كه چگونه جلوى سيل مؤثر و غيرقابل كنترل
اين افكار را بگيرند .از اين رو بحثهاى قديمى مذهبى را زنده
مىكنند و به گرايشهاى متعصبانه و اختالف انگيزه مذهبى در
جهان اسالم دامن مىزنند.
ما در اين چنين جايگاهى هستيم ،جايگاه و منزلت انقالب خود
و دستاوردهاى آن را مخصوصا در عرصههاى فكرى ،فرهنگى،
اعتقادى ،اخالقى و معنوى به ويژه نسبت به قشرهاى نخبه جامعه
كه اهل فكر و نظرند خوب بشناسيم ،فرهيختگان جامعه بدانند
كه در چه جايگاهى هستند و چه عزت و منزلتى دارند و تحت
تأثير تبليغات مغرضانه و موذيانه دشمنان قرار نگيرند .امروز جهان
تشنه معنويت است ،مادىگرى تمدن غرب بعد از آن همه ادعاها
و شعارهاى گوناگون درباره سعادت انسان ها و حقوق بشر ،در
تأمين سعادت انسان به بنبست رسيده است .دو تجربه بسيار
پرمدعا و دو مكتب سرمايهدارى و ماركسيسم كه هر دو در اصل
ماديگرى ريشه مشترك داشتند و بعد در مقابل هم قرار گرفتند.
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و دو قطب شرق و غرب را تشكيل دادند و مدتها افكار را در
جهان اسالم به بازى گرفته بودند ،هر دو به نوعى شكست خوردند.
سوسياليسم بعد از آنكه بخش بزرگى از جهان را در اختيار گرفت،
فرو پاشيد و كأن لميكن شيئ ًا مذكورا ً شد .آقايانى كه قبل از انقالب،
بحثهاى ماركسيستى را به ياد دارند كه سعى مىكردند همه ابعاد
فكرى و علمى را رنگ ماركسيستى بدهند ،دانش را هم گفتند بايد
ماركسيستى باشد .چگونه اين همه ادعاها ازبين رفت .آن افكار
چون يك بعدى بود و با فطرت انسان ها سازگار نبود و اصالت را
بر ماده و مادهپرستى گذاشته بود با همه شعارهاى عدالتطلبى كه
داشت ،فرو پاشيد .با شكست ماركسيسم ،آن طرف مقابل خود را
بىرقيب ديده و جهان را يك قطبى كرد.
از هماكنون روشن شده ،البته بيشتر هم روشن خواهد شد كه
اين قطب نيز در تضاد و تناقض است .تمام شعارهاى آن چون بر
اساس ماده پرستى و ماديت است و معنويت را قبول ندارد ،دچار
تناقض مىشود .امروز آمريكا فقط به جهت اين كه قدرت اقتصادى
و قدرت نظاميش بيشتر است ،مىگويد :هر چه مىگويم درست
است ،آن چه من مىگويم ،حقوق بشر است ،تروريسم همان است
كه من تعريف مىكنم ،محور شرارت همان است كه من تعيين
كردم ،فالن كشور نبايد فالن دانش يا قدرت نظامى را داشته باشد،
اگر كشورهاى مورد حمايت من دارند ،اشكال ندارد ،ولى آن كشور
نبايد داشته باشد! عين منطق فرعونى .در اين راه هر شيوهاى را
ـ  35ـ

اعمال كند ،درست مىداند و هر كس هم با آن مقابله كند ،مىشود

تروريست .اين حق را چه كسى و با كدام منطق به تو داده است؟ با
اين شيوه ،ديگر هيچ آبرويى براى چنين قدرتى در جهان نمىماند

كه خود را مدافع حقوق بشر بداند.

امروز كار جهان در سطح سياسى به اين جا كشيده است .در ابعاد

ديگر هم همين گونه است .عزيزان نسل جوان و دانشجويان ما قدر و
عظمت اسالم و اين انقالب را بدانند .البته بذر اين نهال را خود پيامبر

اكرم و ائمه اطهار كاشتند ،چيزى نيست كه علماى اين زمان
آن را ايجاد كرده باشند ،اين يك خط نورانى ممتدى در تاريخ اسالم
است .خيلى زحمت به پاى آن كشيده شده است .همان خط اسالم

ناب يعنى اسالم اهل بيت است كه ائمه اطهار و علماى اسالم

همه وجود خود را براى حفظ آن و جلوگيرى از هر گونه تحريف
آن توسط مكتبهاى ديگر و يا حاكمان و زورگويانى كه منافعشان
اقتضا مىكرد خيلى از احكام و انديشههاى اسالم ناب را كم رنگ

كنند ،صرف كردند .همه اديان بزرگ الهى در طول تاريخ ،تحريف
شدند ،اما خداوند وعده داده بود كه اين دين را حفظ كند و حفظ

كرد .قرآن كه منبع اصلى معارف مكتب اسالم است و سنت كه منبع

دوم و شرح تفسير منبع اول است و به وسيله عترت بيان شد ،هر دو
از تحريف و تصرف مصون ماندند.

در حكومت اميرالمؤمنين نيز مجال اندكى براى عملى كردن
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آن فراهم آمد ،حكومت چهارساله اميرالمؤمنين تابلوى تا ابد درخشان
نمونه حكومت اسالمى ناب است كه آن امام بزرگوار فراروى بشر
قرار داد .ائمه بعد از تبيين نظرى اسالم ،در مديريت عملى هم
آن را نشان دادند .نيز به ما آموختند كه اگر طاغوت بخواهد اصل
دين را از بين ببرد ،انسان بايد همه چيز را در راه حفظ آن بدهد و
جانبازى كند آن گونه كه امام حسين در كربال نشان داد .اين هم
تابلويى است كه سرچشمه خط سير جهادى انقالب ما بوده است
و امروز در همه جهان اسالم الگو شده است.
اسالم در همه ابعاد فردى و اجتماعى خود به وسيله ائمه
اطهار و سپس به وسيله علمايى كه آنان تربيت كردند ،حفظ
شد و از تحريف مصون ماند و به سرنوشت اديان ديگر مبتال نشد.
مسيحيت امروز با تعاليم حضرت مسيح فاصله بسيار دارد و در
زندگى سياسى و اجتماعى انسان بىاثر و بىمحتواست و به يك
مجموعه نصيحتهاى خيلى مختصر و جداى از زندگى اصلى
مردم و آن هم بسيار محدود و يك روز در هفته مبدل شده است.
يهوديت نيز عالوه بر تحريف شديد در طول تاريخ ،امروز به
صهيونيسم مبدل شد .اما چرا طاغوتهاى پس از اسالم نتوانستند
اسالم را تحريف كنند؟ يكى به علت محفوظ بودن قرآن بود و
ديگرى به سبب تالش ائمه در حفظ سنت پيغمبر پس از
ائمه نيز اسالم به وسيله علما حفظ شد و تاوان زيادى را هم براى
اين كار دادند و بسيارى از آنان شهيد شدند .امروز هم اين نظام به
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دست يكى از همين علما و از سالله ائمه اطهار و به همت مردم
معتقد شكل گرفت.
ملت عزیز ما به لطف خدا و به رهبری امام بزرگوار قیام کرد

و این انقالب با شکوه و حکومت اسالمی را برپا کرد و آن چه که

وعده ادیان الهی بود ،با این حرکت عظیم ملت ما ،شکل گرفت .با

همه عظمتی که در این تجربه نوپا هست در عین حال هنوز ابعاد
زیادی از نظام اسالمی کامل و الگوی مد نظر پیامبر اکرم و

ائمه معصومین شکل نگرفته است .ما خیلی از ابعاد این نظام را
نتوانستیم اجرا کنیم و تحقق بخشیم ،خیلی از ابعاد آن شاید در نزد

خود ما هم شفاف و روشن نیست و مورد اختالف و برداشت های

مختلفی است .نظام کامل اسالمی ،دارای ابعاد بسیاری است ،بخشی
را بحمداهلل تحقق بخشیدیم و این مبنای عزت و افتخار و عظمت

کشور و نظام ما است ،ولی بخشی را هنوز نتوانستیم احیا کنیم.

مسوالن و دلسوختگان این نظام با عزم صادق و اخالصی که دارند
الگوی کامل نظام اسالمی را مد نظر قرار بدهند و به طرف آن سیر

کنند .این عزم که بحمداهلل در مسئوالن نظام بخصوص در رهبری
نظام هست ،سرمایه رسیدن به آن الگو است .برخی از ابعاد این

نظام کامل ،نیاز به شرایط ویژه دارد و وقت خاص و امکانات

ویژه ای را می خواهد.

الگويى را كه نظام اسالمى ما به جهان معرفى مىكند ،اگر
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اين حجاب و موانع برطرف شوند ،بهترين و مدرنترين الگوهاى
حكومتى براى دنياست ،بخصوص براى اروپا يك الگوى بسيار

ممتازى ارائه مىدهد .در اين الگو ،مردم ساالرى و ديندارى در
تمام شئون زندگى با هم وفق داده شدهاند .در اين الگو فضيلت

و ارزشهاى واالى انسانى ،چه در بعد فردى و خانواده و چه در
بعد اجتماعى و سياسى با پيشرفت و رونق اقتصادى و اقتدار مادى

و صنعتى همه در كنار هم قرار گرفتهاند .در اين الگو ،ارزشها و
مبانى ايمانى و اعتقادى كه انسان بدون آن ها هيچگاه نمىتواند
زندگى كند با مسائل اجتماعى و مدرنترين روابط اجتماعى در

يكجا جمع شدهاند.

(((

دیدگاه اسالم در خصوص نظریه ی سیاسی و نظام سیاسی

ديدگاه دين اسالم درباره نظريه سياسى و نظام سياسى نزديك
به بعضى از مبانى اصلى دموكراسى است .اسالم براى آراى مردم
و فهم و نظارت مردم نقش وااليى قايل است و براى حاكم
اسالمى شرايط ويژهاى درنظر مىگيرد ،اين شرايط با آن شكلهاى
پادشاهى و ملوكيت سازگار نبوده و نيست .حكومتهايى كه
در تاريخ اسالم به وجود آمدند ،صددرصد مطابق متون اسالمى
نبوده است .شايد مذهب تشيع كه افتخار كشور ماست همواره
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با حكومتهاى وقت ،حتى در دوران حكومتهاى اسالمى
مخالفت داشت .عمدهترين نقاط اختالف و كشمكش و مبارزه
همان اختالف بر سر نوع حاكميت بوده است .شيعه در تاريخ،
يك مذهب معارض با حاكميتهاى موجود بوده است و مهمترين
نقطه اختالف آن با حاكميت در مورد نظام سياسى حاكم بوده است
وگرنه در نماز و روزه و احكام عبادت ،اختالفى در كار نيست.
اختالف در گرايشهاى فقهى درون مذاهب و ميان فقها زياد
ديده مىشود .اين اختالف يك اختالف طبيعى است و در درون
مذهب شيعه ميان فقهاى شيعه هم اختالف هست .اين اختالف
اصلى نيست و آنچه مرز بين اين مذهب و ساير مذاهب اسالمى
را مشخص مىكند در حقيقت اختالف بر سر مسائل اعتقادى
امامت و واليت امر و حاكميت اسالمى است .براى نخستين
بار درتاريخ معاصر ،اين مذهب توانست حكومتى را مبتنى بر
اعتقادات مذهب تشيع به وجود آورد ،اعتقاداتى كه از نظر مذهب
ما اصيلترين مبانى نظريه سياسى و نظام سياسى اسالم را در
بردارد .حاال متاسفانه دنياى غرب مخصوص ًا با تحريك ابرقدرت
جهانى كه منافعش پس از انقالب به خطر افتاده ،به جاى اين كه
اين مطلب را درست بفهمند و درك كنند ،چهره اين انقالب را
بهگونهاى در جهان غرب و در جهان اسالم مش ّوه مىكنند.
تضادى را كه در جهان امروز ،انسان معاصر بين مسائل دينى
و اجتماعى و سياسى خود احساس مىكند ،در الگوهاى حكومتى
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دنيا و حتى دموكراسى غرب نيز ديده مىشود و اين تضادها و
بىهويتىهاى ويرانگر در آن جا نيز وجود دارد ،در جوامع غربى خود
دانشمندان غرب به اين تضادها معترفاند و از آن ها ناراحتاند .اما
در درون يك نظام اسالمى همه اين تضادها از بين مىرود.
خالصه در يك كلمه ،در نظام اسالمى ما به بهترين وجهى بين
دنيا و آخرت ،بين ماده و معنا ،بين روح و ارزشهاى روحى و
معنوى انسان و نيازهاى مادى و اجتماعى و سياسىاش نظم وجود
دارد.
نظام جمهورى اسالمى امتداد حركت حاكميت الهى بر روى
زمين است ،امروز روحانيت شيعه واليت فقيه را به عنوان نيابت
امام معصوم هم از لحاظ نظرى و هم از نظر عملى احيا كرده
است و اين خود موجب يك امتياز عينى براى اين مسلك شده
است و كسى كه وارد اين مسلك مىشود چه بخواهد و چه نخواهد
از اين امتياز بزرگ استفاده مىكند و در همه سطوح خارج و داخل
كشور به عنوان يك رهبر دينى و اجتماعى شناخته مىشود .پس از
پيروزى انقالب اسالمى ايران ،اسالم به عنوان يك نظريه اجتماعى،
سياسى و داراى طرح حكومتى در جهان شناخته شد و به تبع
آن براى روحانيت نيز ثقل سياسى و اجتماعى عظيمى ايجاد شده
است .اين يكى از دستاوردهاى انقالب اسالمى ما و حركت بزرگى
است كه امام راحل در اين عصر ايجاد كرده است.
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(((

اسالم ایدئولوژی انقالب اسالمی

مقام معظم رهبرى خيلى روشن و شفاف روى ایدئولوژي

انقالب اسالمی تاکید مىكنند .انقالب اسالمى نياز به ايدئولوژى

دارد و ايدئولوژى آن خود اسالم است ،ايشان هم همين تعريف را
مىكنند.

خيلى از مردم و خيلى از جناحها وارد انقالب شدند ،ولى همه

اين ها در برداشت از اسالم و ايدئولوژى اسالم و مكتب اسالم و
تعريف ابعاد آن با هم موافق نبودند.

شايد بعضى اص ً
ال قبول نداشتند ،شايد بعضىها تصريح هم

مىكردند ،بعضىها تصريح نمىكردند .كسانى كه اين انقالب را قبول

دارند ،امام و اسالم را قبول دارند؛ و براى اين ارزشها هزينه كردند كه
بايد تعريف دقيقى از حكومت اسالمى و از اسالم داشته باشند .قرائت

درست از اسالم بهعنوان يك مكتب و ايدئولوژى و تمدن ،مسئله بسيار
مهمى است .نماز و روزه و مسائل عبادى ،بخش مختصرى از اسالم
است و جايگاه آن مشخص است .بخش وسيعى از اسالم ،مفاهيم

اجتماعى و سياسى و مدنى و مديريتى اسالم است .اين مفاهيم چگونه
در اين نظام و در اين مكتب تعريف مىشوند؟ جايگاه فرد كجاست

؟و نسبتش با بقيه مسائل چيست؟
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ارتباط ميان اين مقولههاى مختلف و ابعاد مختلف ،به نظر من
از مسائل اصولى و پايهاى فرهنگى و فكرى است .بايد اين مسائل
مطرح شود و توضيح داده شود و ابعاد آن مشخص شود ،تا اين
مبانى مشخص نشود ،اين مشكالت فرهنگى كه گاهى منجر به
تنش ،اختالفنظر ،و حتى بحران در جامعه ما مىشود ،خواهد بود.
وقتى اين ديدگاهها كه مربوط به اصل اسالم است روشن نباشد هم
آن جمودها ممكن است در يك طرف شكل بگيرد و هم در طرف
ديگر ممكن است به انحرافهاى فكرى و التقاطها و ناديده گرفتن
يا كم رنگ ديدن برخى از بخشهاى اصلى اسالم منجر شود و
مشكالتى از نظر فرهنگى ،سياسى ،عملى ،ادارى و اقتصادى در
جامعه ايجاد كند.
اصل قبول اين قرائت از اسالم كه اسالم يك نظام فراگيرى
است كه همه چيز در آن هست ،حكومت و سياست و اقتصاد
و مديريت در آن وجود دارد ،و با همه نيازهاى ثابت و متغير و
متحول بشرى سازگار است .تحول هم در آن هست و برايش قانون
و حكم و سيستم و سياست قرارداده است.ايشان مىفرمايند همه
اين ها در خود اسالم است و اسالم ،عنوان جامعى است كه همه
آن عنوان ها را دربر مىگيرد و واقع ًا هم همينطور است .آن چه كه
گفته مىشود ،تفصيل همان عنوان اِجمالى است كه اسمش اسالم
است؛ ولى استنباط اين تفصيل از آن عنوان ،همان فكر صحيح و
برتر يك عالم و دانشمند اسالمى است .اين يك اصل است ،كسانى
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كه انقالب را قبول دارند بايد اين اصل را نيز قبول داشته باشند
و اين ها را به نحو يك ّ
كل به هم پيوسته و به نحو يك واجب
ارتباطى قبول داشته باشند نه تك تك و جداى از هم ،اگر نماز را
يك ركعت بخوانى و ركعت دوم را نخوانى در حقيقت هيچ كارى
نكردهاى ،اگر كسى بگويد آزادىاش را قبول دارم ،ولى ايمانش
را قبول ندارم يا مث ً
ال فالن بخشش را قبول دارم؛ تحولش را قبول
ندارم ،سياستش را قبول ندارم؛ ولى مث ً
ال اعمال فردى و احكام
شخصىاش را قبول دارم ،مسائل عبادى و شخصى مثل ،طالق و
ازدواج و ارشاد و غيره اينها را قبول دارم؛ اما حاكميت و سياست
را از دين اسالم نمىدانم ،اين چنين كسى در واقع اسالم حقيقى
را قبول ندارد .اين موضوع كه ايشان فرمودند «دين يك كل به هم
پيوسته است و همه را با هم بايستى قبول كرد» ،در حقيقت برگشت
به همين نكته است .اين نكته بسيار مهمى است كه ايشان به آن
اشاره فرمودند و در عمل هم بايستى كسانى كه خود را معتقد به
انقالب مىدانند ،مجموعه عناصر دين را بهعنوان يك شئ واحدى
قبول كنند.
كسانى كه اصل انقالب ،امام ،نظام اسالمى ،فهم و قرائت امام و
علماى روشنگر اسالمى را قبول دارند ،بايد اين موضوعها را مرز
قرار دهند ،قبول اين امور را مرز خود با ديگران قرار دهند .مرز
خودى و غيرخودى را هم كه ايشان مطرح مىكردند ،همين بود،
اين مرزها بايستى مشخص شود و گروههايى كه در درون نظاماند
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و اصل اسالم و امام و اين ارزشها را قبول دارند بايد به اين
مرزبندى پاىبند باشند.
اختالف سليقههايى مىماند كه ممكن است در درون خود
اين مجموعههاى نظام و انقالب وجود داشته باشد كه معموالً اين
اختالفها به اختالفهاى اساسى و مبنايى نسبت به برداشت از
اسالم ،بر نمىگردد؛ بلكه به بعضى از روشهاى اجرايى برمىگردد،
كه مربوط به بخش تح ّولپذير و متغير يك نظام اسالمى است.
سيستمهاى اجرايى ،از امورىاند كه در چارچوب اصل اسالم،
ممكن است در شرايط زمانى و مكانى و مناسبات اجتماعى متفاوت،
تغيير كند .اينگونه امور در اسالم به خود مديريت اسالمى واگذار
شده است كه او با استفاده از كارشناسها و خُ برههاى متخصص،
تصميمگيرى مناسب كند .شهيد صدر در كتاب اقتصا ُدنا از اين
بخش تعبير كرده است به «منطقة الفراغ» ،بعضى اين تعبير را درست
درك نكردهاند و گفتند منطقة الفراغ وجود ندارد و براى هر چيزى
حكمى است .درست آن است كه منطقة الفراغ به معناى فراغ از
حكم نيست ،بلكه خود اين هم يك حكم اسالمى است كه برخى
از قلمروها را در اختيار حاكميت اسالمى و ولىامر قرارداده است
كه او با توجه به شرايط زمان و مكان و مناسبات اجتماعى ،حكم
مناسب صادر كند .چون اين بخشها طبيعت متغير و متحول و
متكامل دارد و مانند سياستهايى كه يك فرمانده اسالمى در جبهه
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جنگ اختيار مىكند ،اصل جهاد يك حكم ثابت اسالمى است ،ولى
حاال در اين شرايط بايد بجنگيم يا صلح كنيم ،در جنگ اينگونه
وارد شويم يا آنگونه ،همه اين ها سياست و تشخيص مىخواهد،
تشخيص اين امور و اتخاذ سياست مناسب در آن ها ،به مديريت و
فرماندهى جنگ واگذار شده است .چون طبيعت اين كار ،طبيعت
متغيرى است و در هر شرايطى به شكلى در مىآيد .شهيد صدر،
اين بخش را تعبير مىكند به قلمرو منطقهالفراغ يعنى قلمرو آزاد يا
قلمرو احكامى كه به حاكميت اسالمى واگذار شده است .مشخص
كردن اينكه در اسالم دو نوع احكام وجود دارد ،چون دو نوع نياز
در بشر هست .يك دسته ،نيازهاى ثابتى است كه از ابتداى خلقت
حضرت آدم تا آخرين فرد انسان وجود دارد ،اين نوع نيازها،
احكام ثابت را ايجاب مىكند .بخش ديگر قلمرو نيازهاى متغير
انسان است طبيعت اين نيازها متغير و متحول است ،اين نوع از
نيازها ،مقتضى احكام متغير است .قلمرو منطقة الفراغ ،قلمرو اين
نيازهاى متغير و احكام متغير است .اين فراغ به معناى نبودن حكم
نيست ،اين خودش يك حكم است؛ ولى حكمش اين است كه
حاكميت اسالمى و ولىامر اين قسمت را ،نظام و احكام و الزامها
و محدوديتهاى آن يا شكل اجرايى آن را مشخص مىكند.
در مورد گروهها ،احزاب ،جناحها يا دو جناح اصلى باز
صحبتهاى ايشان بسيار مهم است .از بين بردن يا كمرنگ كردن
مرزها ،چون عرض كردم اختالفها بيشتر به شكل و شيوههاى
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اجرايى برمىگردد ،اختالفهاى مبنايى نيست .ممكن است در
بعضى موارد اختالف مبنايى هم وجود داشته باشد كه آن در نتيجه
روشن نبودن تعبيرها و تعريفهاست ،اما در بيشتر موارد ،اختالفات
برمىگردد به اين منطقة الفراغها و قلمرو موضوعهاى متح ّول و
متغير اسالم ،اختالف بر سر اين است كه در مقام اجرا ،كدام شيوه
بهتر است ،كدام اَنفع و اَصلح است .اصل اين بينش كه اختالفها
بر َسر اصول نيست ،بلكه سر سياستهاى اجرايى است؛ بخصوص
در مسائل اقتصادى كه مشخص است در اصول ارزشها و مبانى
ثابت اصل مكتب اسالم اختالف نيست ،موجب مىشود خيلى از
اين اختالفها قهرا ً كم شود يا اگر هم اختالف بماند؛ اختالف در
حدّ دشمنى ،تنش و بحران نخواهد بود ،بلكه در حد اختالفنظر
خواهد بود؛ مثل خيلى از اختالف نظرها كه پيدا مىشود .البته
بعضى از اختالفها هم ممكن است علتها و و مناشى نفاسانى
داشته باشد كه عالج آن ها به گونهاى ديگر است.
ترور وتروریسم ایدئولوژی ما نیست

قبل از پیروزی انقالب و در دوران نهضت بارها کسانی از
امام میخواستند که اجازه ترور و اقدام قهرآمیز دهد ،اما امام
میفرمود جایز نیست .از ابتدا موضع گیری های امام در قبال
کارهای خالف مشخص بود که در اسالم حتی برای رسیدن به
هدف صحیح این کارها پذیرفته نیست .بعد از انقالب هم که خود
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انقالب مبتال شد به نیروهای معاندی که از شیوه ترور علیه مسئوالن
نظام استفاده می کردند ،باز رهبری عالم و تربیت شده دست ائمه
اطهار اجازه نداد که با همین شیوه با آنان مقابله شود .از امتیازات
انقالب ما این است که در عین ایستادگی در مقابل ظلم آمریکا و
مستکبران ،التزام کامل به ارزش های اسالمی دارد و هیچ گونه ترور
و اعمال انحرافی خشونت بار را که خالف نظر اسالم است اجازه
نمی دهد .این هم یکی دیگر از درس های انقالب اسالمی است
و تاثیر خود را در جهان اسالم و بر گرایش های اسالم خواهی
و مقابله با ظلم و استکبار آمریکا ،خواهد گذاشت و به جهان
اسالم فهماند که شیوه های مبتنی بر ترور و خشونت ،شیوه های نا
صحیحی در اسالم خواهی است.
(((

مردم ساالرى در اسالم و تفاوت آن با دموكراسى غربى

جامعه اسالمى جامعهاى است كه مردم آن در فعاليتهاى
سياسى و اجتماعى احساس پويايى مىكنند .در اين مورد بايد از
موال اميرالمؤمنين سرمشق بگيريم ،در چهار سال حكومت موال،
با رهنمودها و روش حكومتى و مديريتى اميرالمؤمنين چقدر
مردم به شكل فعال در همه مسائل شركت داده مىشدند تا جايى
كه سرنوشت جنگ صفين ،كه براى جامعه اسالمى سرنوشتساز
 1ـ سخنرانى در گلستان شهداى اصفهان 79/8/29
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بود به مردم سپرده شد .وقتى مردم مسئله حكميت را هرچند به
اشتباه مطرح كردند ،امام براى اينكه آن ها را در اين تصيمگيرى
شركت دهد ،مسئله تحكيم را كه مردم مىخواستند قبول كردند .البته
امام ،در تبيين مسئله فرمودند :اگر درست تدبير نشود ،افرادخوبى
انتخاب نشود ،ممكن است برخالف مصالح اسالم ،تصميم گرفته
شود .همينطور هم شد و همان مطلبى را كه اميرالمؤمنين از
آن نگران بود و خوف آن را داشت ،واقع شد ،ولى باالخره نشان
مىدهد كه اميرالمؤمنين دنبال اين بود كه مردم را در مسائل
مهم به شكل فعال ،مشاركت دهد و مسئوليتپذير كند .كيفيت
بسيجكردن و دعوت مردم براى بسيج شدن به طرف دشمن و
بسيارى مسائل ديگر در سيره و سلوك موال هست .در همان چهار
سال حكومتشان كه نشان مىدهد تدبير حاكميت اسالمى اين
است كه مردم را به صحنه بكشد و مردم خودشان تصميم بگيرند،
مشاركت داشته باشند ،مشاوره بدهند ،نقش داشته باشند .چون با
مشاركت حقيقى در امور ،البته در سايه هدايتهاى رهبرى آگاه و
حكيمانه ،هم رشد فكرى و فرهنگى و اجتماعى مىكنند و هم از
نظر دينى به مقامات عاليه سير و سلوك و عمل مىرسند.
ارزشهاى معنوى يكى از بهترين شيوههاى مشاركت مردم
است ،ايمان به اين معنويات مردم را خيلى راحت به طرف
مسئوليت پذيرى ،دفاع از اسالم و جنگ با دشمنان اسالم ،تحمل
هرگونه سختى و انجام هرگونه مسئوليت بزرگ و سنگين بسيج
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مىكند .خود امام هم جلودار بوده است ،در مقابله با دشمنى معاويه
كه گفته بود به بعضى از اطراف قلمرو حاكميت اميرالمؤمنين
حمله مىكند ،امام در خطبهاى مىفرمايد :اگر هيچكس نيايد
خودم تنها مىروم .مىگويند امام بعد از اين خطبه كه مردم را بسيج
كرد ،پياده به طرف جايى كه خارج از كوفه پادگان زده بود به راه
افتاد و فرمود اگر نياييد من خودم تنها پياده مىروم.
در اين موارد ،حفظ حالت پويايى جامعه اسالمى و مشاركت
كردن در مسائل اساسى بهويژه آن چه مربوط به حفظ اسالم و
حاكميت اسالمى است ،مسئله بسيار مهمى است؛ بحمداهلل در
قوانين ما هم تا حدودى پيشبينىهاى الزم در جهت حراست از
اسالم و انقالب و مقابله با دشمنىهاى گوناگون ،تحقق بخشيدن به
امنيتهاى الزم در جامعه از جمله امنيت فرهنگى و اقتصادى ،انجام
گرفته است .در سازمان وساختار اجرايى هم بايد اين قابليتها
ديده شود ،ساختار اجرايى هم بايد بهگونهاى باشد كه بتواند اين
امور را در جامعه ساماندهى و ايجاد كند(((.
دشمنان اسالم که با حاکمیت اسالم و نظام اسالمی دشمنی
دیرینه دارند از این وحشت دارند که اسالم بتواند الگو و نمونه
ای از نظام سیاسی را به دنیا تقدیم کند که عالوه بر مزایای مردم
ساالری ،امتیازات معنوی و مبانی مستحکم اعتقادی نیز داشته باشد.
 1ـ دیدار یا اعضاء ستاد انتخایات کشور80/3/24
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چنین الگویی می تواند در جهان موفق شود ،لذا آن ها دنبال آن
هستند که طرح مردم ساالری دینی را بکوبند و در آن شبهه ایجاد
کنند ،موفقیت های چشم گیر نظام اسالمی را بزرگ و تاریک و
مشکالت کوچک را بزرگ جلوه دهند .در چنین وضعی ،حفظ
دست آوردهای انقالب اسالمی وظیفه بسیار ارزشمند و خطیر همه
مسئوالن است.
مردم ساالرى كه در اسالم آمده است با دموكراسى غربى
فرقهاى ماهوى و اساسى دارد .مردم ساالرى غربى چون انسان را
در محدوده غرايز و هوا و هوسهاى نفسانى تعريف مىكند ،بىمبنا
و از جنبههاى معنوى خالى است و منتهى به نفى مردم ساالرى
مىشود .برخالف مردم ساالرى دينى كه بر مبناى ارزش ساالرى
استوار است ،به اين معنا كه در اسالم ابتدا مبناى كل باورهاى
انسان تعريف مىشود كه انسان چگونه موجودى است؟ چگونه
بايد زندگى كند؟ چگونه مىتواند حقايق وجودى را درك كند و
مبدأ و منتهاى حيات خود را تشخيص دهد؟
بر اساس چنين تعريفى از انسان كه در معارف اسالمى و
آيات نورانى قرآن آمده است و فطرت پاك انسان نيز به آن
ايمان دارد ،ارزشهاى انسانى و فضايل اخالقى تعريف مىشود.
اين ارزشها مبانى منطقى و علمى مردم ساالرى اسالمى است،
پس در حقيقت ارزش ساالرى مبناى مردم ساالرى اسالمى
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است .اسالم ،اول مردم را مىسازد و باورهاى درست را به آن ها
مىآموزد و آن ها را از نظر فكرى و فرهنگى از هرگونه بندگى
و ظلمت و جاهليت و جهالت آزاد مىكند ،معارفى را كه فطرت
پاك انسانى در جستوجوى آن است و مسير زندگى انسان را در
دنيا مشخص مىكند ،در اختيار آن ها مىگذارد و بدينوسيله غبار
و زنگار ظلمت و جاهليت را از انسان مىزدايد و او را به مراتبى
از اخالق و معنويت مىرساند و عدالتجويى و صدق و امانت
و وفا و ايثار و ديگر فضايل عظيم اخالقى و معنوى را در مردم
ايجاد مىكند ،سپس اين مردم را ساالر بر امور خود مىكند .مردم
ساالرى اسالمى با اين اوصاف و خصوصيتها تحقق مىيابد .اگر
آن را با دموكراسى امروز غرب مقايسه كنيم ،مىبينيم در آن جا
مردم ساالرى و آزادى فاقد مبناى معنوى و بىتوجه به نيازهاى
فطرى و همه جانبه انسان است و فقط در بخش حاكميت و در
بُعد سياسى جامعه ادعاى مردمساالرى مىكنند .اين مردمساالرى
همانطور كه گفته شد ،چون تهى از مبانى ارزشى و معنوى است
و با هر رنگى و هر ايدهاى مىسازد؛ زمينه حاكميت هر فكر پليد
و ظالمان هاى را هم با عنوان مردمساالرى و آزادى فراهم مىكند.
چون در مبناى آن هيچ ضابطهاى اخذ نشده است ،فقط مردم
ساالرى سياسى يا آزادى سياسى ذكر شده است .خود آزادى
و مردم ساالرى سياسى دستاويز و ابزار سوءاستفاده و تزوير
سياسىكاران و قدرتمندان و صاحبان سرمايه مىشود.
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دليل روشن اين ادعا ،وضعى است كه امروز در جهان مىبينيم.
در قرن معاصر ديديم كه آزادى و دموكراسى غرب براى بشريت و
مردم جهان چه به ارمغان آورد.
ظلمها و بىعدالتىها و جنگ و كشتارها و زورگويىهايى كه
در اين قرن شده است در هيچ عصرى از تاريخ بشر نشده است.
در اين قرن دو جنگ جهانى درگرفت كه تنها در يكى از آن ها
حدود شصت و پنج ميليون نفر كشته شدند .شهرهاى عظيمى نابود
و ويران شد ،ثروتهاى كالن از بين رفت ،سرزمينهاى بسيارى
بهبند استبداد و استعمار كشيده شد؛ ثروت ملتهاى مظلوم افريقا و
آسيا سالهاى طوالنى ربوده شد و به شكلهاى گوناگون به وسيله
شركتهاى استعمارى به امريكا و اروپا انتقال داده شد ،تمام دنيا
را بين سه كشور قلدر استعمارگر تقسيم كردند .اين دو جنگ به
سبب دعواى همين چند كشور بر سر حاكميت بر ديگر كشورهاى
جهان درگرفت.
دولتهاى استعمارگر انگليس و فرانسه و پرتغال و آلمان
و امريكا ،در تقسيم كردن كشورهاى مظلوم ميان خود به دعوا
برخاستند و دو جنگ جهانى را برپا كردند ،ظلمى از اين باالتر!
سپس براى خاتمه دادن به جنگ ،تشكيالت سازمان ملل را برپا
كردند و شعار دموكراسى را به راه انداختند ،هدف آن ها حفظ
حرمت و حقوق مردم مستضعفى نبود كه در بند اسارتشان بودند،
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بلكه براى منافع خودشان بود و استفاده بيشتر از ثروتهايى كه به
يغما برده بودند.
از آن جا که دشمنان نظام اسالمی با شایعه پراکنی به دنبال آنند
وانمود کنند در کشورهایی که مطابق میل آن ها حرکت نمیکنند،
مشارکت مردمی و دموکراسی وجود ندارد ،لذا در این شرایط،
شرکت گسترده و پرشور مردم در مراسمها ،همه این تبلیغات
مسموم را خنثی نموده ،پاسخ کوبنده ای به این یاوهگویی های
دشمنان خواهد بود.
حضور مستمر مردم در صحنههای مختلف با توجه به بیداری
اسالمی باعث دلگرمی مسلمانان بویژه جوانان کشورهای اسالمی
است.
مرزهاى مردم ساالرى دينى و مقايسه آن با دموكراسى غربى

قيود و يا چهارچوبهايى را كه اسالم در مردم ساالرى دينى و
اسالمى در مقابل دموكراسى غرب مطرح می کند به این شرح است:
 1ـ انسانساالرى :در اسالم ،آزادى داده شده است ،ولى براى
آن حد قرار داده شده و آن انسان ساالرى است ،يعنى در اسالم،
انسان و كرامت انسان ،برتر از عوامل ديگر ديده شده است .اصل،
كرامت انسان است ،ازاينرو اگر آزادى شكلى و قانونى طورى
مورد استفاده و دستاويز گروهها يا افرادى در جامعه قرار گرفت
كه بخواهد به كرامت انسانى آسيب بزند ،بخواهد اصالت انسان را
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محدود كند و نقش عوامل مادى ديگر را تقويت و آن ها را حاكم
كند؛ اين آزادى مورد قبول نيست.
 2ـ ارزشساالرى :مردم ساالرى اسالمى ،در چهارچوب

ارزش ساالرى است ،به اين معنا كه ارزشهاى اصلى اسالم،
عدالت اجتماعى ،حفظ حقوق عامه ،عدم تبعيض در جامعه ،نفى

ظلم و ستمگرى ،اين ارزشهايى است كه از اصول اهداف و
آرمان هاى اصلى اسالمى و الهى است كه همه انبياء و اولياء در

تاريخ ممتد بشرى ،دنبال اين بودند و عمر خود را صرف احيا و
پياده كردن اين ارزشها در جوامع بشرى كردند .آن چه از عدالت

و ديگر ارزشها در مكتبهاى ديگر وجود دارد ،در حقيقت
ريشههاى اصلىاش در همان مكتب انبياى الهى بوده است ،گرچه
خيلى از اين مكتبهاى بشرى ،نمىخواهند اين را بپذيرند ،اما

واقعيت است و اين در بحثهاى فلسفه تاريخ قابل اثبات است.

اين ها در نظام مردم ساالرى دينى بر مسائل ديگر مقدم است،

يعنى هرجا آزادى شكلى و قانونى كه به معناى بىقيدى است،

منجر به ضربه زدن به اين ارزشها شود ،محدود مىشود .آزادى
كه بخواهد عدالت اجتماعى را از بين ببرد ،آزادى كه بخواهد
اصل ارزشهاى اسالم را از بين ببرد ،آزادى كه بخواهد ايمان

به خدا را در جامعه از بين ببرد ،مورد قبول نيست .چون شرك

كفر به خدا ،ظلم بزرگى است؛ قطعنظر از جهل و ظلمت فكرى
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ك َل ُظُلم َع ِ
و اعتقادى ،ظلم بزرگى است ﴿ ،اِ ّن ِّ
الش ْر َ
يم ﴾((( اين آيه
ظ ُ
ظاهرا ً تعبير لقمان است به پسر خود.

شرك به خدا ،انكار خدا ،جهل به وجود مقدس خدا بزرگترين
ظلم است ،آثار ظالمانه اى در حركت و سلوك انسان خواهد
داشت .پس ارزش ساالرى يك حدى است براى مردم ساالرى،
قيدى است كه بايستى مراعات شود.
 3ـ هدفمندى :حد سوم هدفمند بودن مردم ساالرى و آزادى
در نظام اسالمى است .يعنى به اين آزادى جهت داده مىشود ،نه
بىجهت ،نه خالى از محتوا ،آزادى وجود دارد تا انسان ها از اين
آزادى استفاده كنند و به سوى تكامل بروند ،چون تا آزادى و
اختيار نباشد و انتخاب و آزادى انتخاب نباشد انسان رشد نمىكند
و به كمال نمىرسد .يكى از شرايط تكامل ،آزادى است و در
مردم ساالرى دينى و اسالمى آزادى هدفمند است ،به اين معنا كه
هدف از اين آزادى آن است كه جامعه با تكيه به اختيار و انتخاب
خود ،و گزينش راه تكامل ،به سمت جامعه متكامل اسالمى برود.
انسان در ديد اسالم داراى تعريف ،جايگاه و منزلت خاصى است،
كماالتى براى اين موجود نسبت به ساير مخلوقات خدا ديده شده
است .اين كماالت كه برخى مربوط به فرد انسان و برخى مربوط به
جامعه انسانى است ،بايد شكوفا شود؛ اين راه بسيار بلند و واالست
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و مراحل زيادى دارد .در جامعه اسالمى آزادى به اين هدف تأمين
شده است كه اين جامعه رشد كند ،ارتقا يابد؛ سطح معلومات و
فضايل و كماالت مردم ،اراده و تعهد و معرفت مردم ،را باال ببرد،
دانش و بينش اجتماعى و سياسى مردم را افزايش دهد .اين معناى
هدفمند بودن آزادى است .اگر جايى آزادى به اين هدف آسيب
برساند يا در راستاى اين هدف عالى قرار نگيرد ،باز اين چهارچوب
مىگويد آزادى را بايستى بهگونهاى هدايت كرد و جهت داد كه بر
خالف مسير تكاملى انسان ها ،سير نكند ،و مايه انحطاط انسان ها
و منشأ بازماندن از كماالت انسانى و افتادن در ورطه رذايل نباشد
و منشأ عقب افتادگى معنوى نشود .آزادى ،بايد منشأ جلو رفتن و
شتاب در حركت تكاملى جامعه و هدفهاى بزرگ و بلند باشد.
 4ـ مشاركت فعال مردم توأم با مسئوليتپذيرى :يكى ديگر
از چهارچوبهاى مردم ساالرى در اسالم ،مشاركت فعال مردم
همراه با مسئوليتپذيرى آن هاست .در نظام اسالمى و در مكتب
ما ،آزادى داده شده است ،اما با اين چهارچوب .آزادى تنها آزادى
انتخاب نيست كه بعد مردم كنار بنشينند و مسئوالن كار را انجام
دهند .در دمكراسى غرب ،مردم مسئوالن و مديران سياسى را
انتخاب مىكنند و بعد هم همه كارها را به مسئوالن مىسپارند و
خود كنار مىنشينند ،اين نيز مورد قبول نيست .در مردمساالرى
دينى مشاركت بالفعل مردم وجود دارد ،مردم در مسئوليتهاى
اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى حتى در بخشهاى كالن كه مربوط
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به حاكميت است ،مشاركت بالفعل و جارى دارند .شكل مدنى و
اجتماعى اعمال اين مشاركت بايد اينگونه باشد كه خود جامعه

اين كارها را انجام دهد .همانگونه كه در آيات قرآن به آن اشاره

شد ،جامعه ،حق و قسط را برپا مىكند؛ مردم امر به معروف و نهى
از منكر مىكنند ،مردم اقامه حدود مىكنند؛ مردم اقامه قسط و عدل
مىكنند ،اين ها كارهاى حكومت است ،ولى از طرفى هم كار مردم

است؛ چون مردم در انجام دادن آن ها ،شركت فعلى دارند .اين هنر

مديريت اسالمى است كه بتواند اين چهارچوب چهارم را كه در
مردم ساالرى دينى و اسالمى است ،احيا كند.
(((

آزادی واقعی خواسته ی اصلی مسلمانان

مردم ساالرى اسالمى و دينى فقط مسئله آزادى رأى و انتخاب
نيست كه امروز در دموكراسىهاى جهان مطرح است ،امروز مردم
ساالرى غربى و دموكراسى در طرح عنوان آزادى در حيطه قلمرو
مسائل شخصى و آزادى در رأى و انتخاب در مسائل سياسى
خالصه مىشود ،آن هم در حد يك آزادى صورى و شكلى كه
عم ً
ال در بخش آزادىهاى شخصى به بىبندوبارى ،منتهى شده
است .در بخش سياسى هم آزادى انتخاب و آزادى رأى به اسارت
عوامل ضعيفتر به دست عوامل قوىتر در جامعه منتهى مىشود.
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ما مىبينيم ،كسانى كه قدرت و پول و نفوذ كلمه بيشتر ،داشته
باشند ،از اين قدرتها استفاده مىكنند و برنده انتخابات و حاكم
بر مردم مىشوند .آزادى شكلى و قانونى فقط بهعنوان يك قانون و
يك اصل حقوقى مطرح شده است و فارغ از هر محتواى ديگرى
است ،از همين آزادى براى بهبند كشيدن آراى مردم استفاده مىكنند.
ازاينرو مشاهده مىكنيد كه در جهان دموكراسى چگونه آن احزابى
كه پشتوانه پولى بيشترى داشته باشند ،پيروز مىشوند.
از آن جا كه آزادى شكلى است و هيچ محتوايى در آن بيان نشده
است ،كسانى كه عوامل مادى و اجتماعى و سياسى نيرومندترى در
اختيار داشته و قدرت مالى بيشتر داشته باشند؛ با تكيه بر اين عوامل
قوىتر ،آراى آزاد را هم بهطرف خود جلب مىكنند .اينجاست كه
ما مىگوييم اين قبيل آزادىها ،آزادى شكلى است نه آزادى واقعى،
كسى كه گرسنه است ،كارگرى كه از نظر مالى نياز دارد؛ وقتى
مىبيند به او پول داده مىشود براى رأى دادن به نامزد خاصى ،رأى
مىدهد .اين شك ً
ال آزاد است و از نظر قانونى با اختيار خودش رأى
داده است ،ولى اين در حقيقت لُب ًا و جدا ً اسير است؛ اين اگر نياز
نداشت به پولى كه به او داده مىشد ،به اين شخص رأى نمىداد
به شخص ديگرى رأى مىداد .اين ناچار است به اين رأى دهد،
چون محتاج به اين پول است از فقر و جهل او استفاده شده است.
اين ها رانتهاى گوناگونى است كه در دموكراسىهاى امروزى
جهان ،آزادى شكلى را حفظ مىكند ،اما آزادى واقعى و حقيقى و
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محتوايى را از دست مىدهد ،اين در حقيقت آزادى نيست ،بلكه تأثير
عوامل مادى ديگر است بر اين انسانى كه مىخواهد آزاد باشد ،بله
از نظر قانونى مىگويند تو به اختيار خود آمدى ،ولى با اين وابستگى
مادى يا وابستگى گروهى يا وابستگى كارى كه دارد مگر مىتوانست
نرود ،اين مردم ساالرى ،اسم و شكل و ظاهر قانونى آن مردمساالرى
است؛ اما محتواى آن اسارت انسان هاست ،چون تنها در بىقيدى
قانونى خالصه شده است.
در مردمساالرى اسالمى مشخصههاى زيادى است كه شايد از
نظر شكلى گفته شود يك نوع محدود كردن و مقيد كردن آزادى
است ،ولى در حقيقت چارچوب قرار دادن براى آزادى قانونى
است و شكلى است تا محتواى آزادى حفظ شود .تا مردم در
جامعه اسالمى ،آزادى واقعى خودشان را داشته باشند .وقتى رأى
مىدهند به نظر خودشان رأى دهند ،وقتى انتخاب مىكنند براساس
بينش و اطالع انتخاب كنند نه براساس فشار مالى و گروه سياسى
و عوامل ديگر .اسالم چارچوبى را در مردم ساالرى دينى قرار داده،
كه گرچه از نظر شكل و منظر در بحث حقوقى شايد تصور شود
كه يك نوع محدود كردن آزادى به معناى بىقيد و بندى است ،ولى
اين قيد و اين چهارچوب ،حافظ خود آزادى حقيقى است.
اين را هم بايد قبول كنيم كه در قانون اساسى همه چيز راج ع به
حقوق مردم هست ولى همهاش مىبينيم كه قيد خورده به مشروع.
رأى مردم ،اصل اسالم را حاكم كرده بر تمام اصول ديگر ،ما هيچ
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اصلى در اصول قانون اساسى نداريم كه بر اصول ديگرش حاكم
باشد ،اال اين اصل .در اين اصل كه بر همه اصول ديگر حاكم است
ذكر شده است كه هيچ قانونى مخالف اسالم نبايد باشد ،نه اساسى
و نه غيراساسى .قانون اساسى ما هم بر همين اساس تنظيم شده و
مشخص است و هركسى كه قانون اساسى را بخواند ،مىبيند كه
محور اصلى در اين قانون اساسى ،اسالم و مكتب اسالم است و
احكام قرآن و مبانى اعتقادات اسالمى است .بر اين اساس ما بايد
قبول كنيم كه در همه مسايل كشور چه در قانونگذارى و چه در
امور فرهنگى و سياسى و چه در سياستهاى اجرايى و مديريتى،
نبايد دنبال اين باشيم كه در دنيا چه كارى كردهاند و ما هم همان
كار را انجام دهيم و بعد ببينيم كه آنجا چطورى توجيه مىكنند و
همان توجيه را هم ما در قوانين خودمان وارد كنيم و يا به مقوالت
فرهنگى و سياسى خود سرايت بدهيم ،اين تفكر بسيار غلطى است.
ما بايد محور اسالم را حفظ كنيم و آن وقت بياييم دستاوردهاى دنيا
را به عنوان يك تكنيك ،يك روش و يك قالبى كه در شرايط امروز،
منافعى دارد و رفاهى را ايجاد مىكند سبك و سنگين كنيم و ببينيم
با مبانى اسالمى ما سازگار است يا سازگار نيست ،اگر سازگار بود ـ
كه البته خيلى از آن ها سازگار است ـ از آن ها استفاده كنيم .در عين
حال آن را به رنگ اسالم درآوريم و به رنگ خود آن ها نياوريم شكل
اسالمى به آن بدهيم و البته بردن اين قالبها در چارچوب اسالم باز
يك كار دقيق الزم دارد .مسأله سادهاى هم نيست ،ما بايد اين قالبها
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و روشها و تكنيكها را با محتواى تعاليم اسالم تطبيق دهيم و تلفيق
كنيم .آن وقت است كه ما هم بركات اسالم را خواهيم داشت و هم
از تكنيك و قالبهاى روز استفاده كردهايم(((.
البته اين را هم به شما عرض كنم كه آزادى در غرب هم تزوير
است ،يعنى آنها هم تعبيرهاى دروغين از آزادى مىكنند؛ جايى
كه مصالحشان به خطر بيفتد ،آنجا نه اهل قلم ،نه اهل علم و نه
دانشمند مىشناسند .مگر در فرانسه ،دانشمند بزرگى مانند روژه
گارودى را محكوم نكردند ؟آن هم به جرم اين كه او با يك تحقيق
كامل و دقيق تاريخى و اجتماعى ،يك دروغ تاريخى صهيونيستها
را افشا كرد .روژه گارودى يك فيلسوف و يك استاد بزرگ معاصر
است .مگر در فرانسه دخترى را كه با چادر مىخواست به مدرسه
برود جلويش را نگرفتند؟ آن ها ادعاى آزادى هم دارند ،ا ّما جاهايى
كه منافعشان به خطر مىافتد و هويت حكومتشان به خطر مىافتد
دست به هر كارى مىزنند .آن ها هم دنبال منافع حكومتى هستند
و نه مردمى لذا مىبينيم اين طورى مردم را مىگيرند و محكومشان
مىكنند و به زندانشان مىبرند .روژه گارودى اهل قلم و فكر و
انديشه است ،او يك فيلسوف و استاد بزرگ معاصر است.
مقصود من اين است كه ما يك چارچوبى داريم و نبايد از اين
چارچوب بيرون برويم ،بايد اين چارچوب را مبنا قرار بدهيم .در
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قانونگذارى هم بايستى همين مبنا منظور نظر باشد؛ اين محور را ما
خداى ناكرده كمرنگ نكنيم چون كمرنگ كردن اين محور بهتدريج
منجر به نفوذ دشمن و ضربه خوردن انقالب و اسالم ،به دست
خودمان مىشود .پس با آن عناوين فريبندهاى كه مطرح مىكنند مثل
آزادى قلم و امثال اين ها ،نبايد خداى ناكرده هويت خودمان را از
دست بدهيم؛ اين يك مسأله است كه بايستى درنظر گرفته شود.
اين بحثهاى سياسى كه در مملكت ما باز شده ،خوب است ولى
نبايد باعث شود كه قضيه اصلى را گم كنند و ما هم در تحليلهاى
خود آن را گم كنيم .اين انقالب نه براى اين تشكلها و اين اسمها
بوده و نه براى اين عناوينى كه توى خيلى از مطبوعات مطرح مىشود
و نه براى اينكه ما برسيم به جامعه اروپايى .قطع ًا چنين نيست و
نخواهد بود ،اين مملكت و اين مردم ،اسالمى هستند ،اسالم جزو
ذاتشان است ،اسالم را با شير مادر خوردند و تا پاى مرگ هم اين
اسالم را دارند .تاريخ اين ملت هم همين بوده است(((.
عالقه مندی ملت های اسالمی و مردم مستضعف در منطقه و جهان
(((

به انقالب اسالمی

ایمان به اسالم و والیت ،مبنای سعادتمندی است که زیر بنای
 1ـ ديدار با هيأت منصفـه مطبـوعات78/9/24
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انقالب اسالمی ما را هم تشکیل می دهد .این انقالب با شعار ایمان
و والیت به حرکت درآمد و با دست توانمند امام راحل و رهبری
داهیانه ایشان و نیز با پیروی مردم از حماسه عاشورا و شهدای
کربال به ثمر رسید و توانست هرگونه آسیبی را از خود دورکند.
بقا و استمرار نظام اسالمی مرهون ایمان مردم است ایمان به اسالم
ناب و احکام حیات بخش آن و نیز ایمان به اهل بیت عصمت و
طهارت که امتداد آن در والیت ولی امر مسلمین و فقهای عظام
تجلی می یابد .اعتقاد به این رکن ضامن بقا و حراست از نظام اسالمی
و منشا عزت و عظمت روزافزون این نظام خواهد شد .دشمنان ما به
درستی درک کرده اند که علت پبروزی و تداوم انقالب اسالمی ،بینش
و هشیاری و ایمان مردم است که به مشارکت و حضور همیشگی آن ها
در صحنه منجر شده است .اعتقاد به این نظام و قداست آن در دل و
جان مردم ریشه کرده است چرا که نظام اسالمی ما یک نظام والیی
است ،نظامی که در راس آن یک فقیه پاکدامن،مدبر ،و شجاع قرار دارد
که با رفتار و تدبیر خود نشان داده است که وارث خلف و صالح آن
امام بزرگوار است که او هم وارث به حق ائمه اطهار بوده است.
اندیشه ای که پشتوانه این نظام است ،در هیچ یک از نظام های مادی
و بشری دیگر وجود ندارد و از اسالمیت نظام ما نشات گرفته است و
مهمترین عامل حفظ و حراست آن نیز خواهد بود.
با پیروزی انقالب ،منافع مستکبران در منطقه و درکل جهان به
خطر افتاد و از این جهت است که آنان همواره در صدد ضربه زدن
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به این نظام می باشند .امروزه می بینند که جهان اسالم در چالش
و مبارزه با منافع استکبار است انتفاضه فلسطین و مقاومت جنوب
لبنان با الهام از نظام اسالمی ما بر دشمنان پیروز شده اند .شکست
سیاست های شیطان بزرگ در منطقه خاورمیانه ،به وسیله انقالب
اسالمی آبروی مستکبران را درکل جهان برده است .آن ها می دانند
که امروز در مقابل نیرویی قرارگرفته اند که حاصل فرهنگی غنی
است که به تمام جهان الگو می دهد و تمام قدرت تسلیحاتی،
اقتصادی و سیاسی آن ها با این نیرو برابری نمی کند(((.
متفکران اسالمی و غیر اسالمی کشورهای اروپایی به ما می گویند :
که شما به جهان ثابت کرده اید که قدرت ایستادن در مقابل قدرت های
جهانی را دارید .همه این ها در نتیجه انقالب اسالمی ممکن شده است
و مبنای این پیروزی ،همان ایمان به اسالم و والیت و ایمان به منطق
عاشورایی پیروزی خون بر شمشیر است .این تنها یک شعار نیست،
بلکه یک اعتقاد است که شما مردم عزیز به آن عمل کرده اید .ملت ما
بحمداهلل این مسایل را احیا کرد و این اندیشه بتدریج رشد کرد تا از
مرزهای جمهوری اسالمی فراتر رفت .این تفکر در آن هایی که از نظر
مذهبی به ما نزدیک تر بودند ،زودتر نفوذ کرد و تأتیر گذاشت ،چرا
که تجربه های ما یکی بود.
امروز ما در شرايط ويژهاى قرار داريم ،كشور ما و انقالب
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اسالمى در منطقه و جهان از طرفى در شرايط بسيار خوب و مناسب
و با امتياز و اقتدار و مورد توجه و عالقه ملتهاى اسالمى و مردم
مستضعف در منطقه و جهان قرار داريم و از طرفى ديگر در شرايط
حساسى هستيم كه نشأت گرفته از همان اقتدار و عزت و امتياز
هلل دستاوردهايى كه اين انقالب داشته و آنچه در
است .امروز بحمدا 
طول مدت اين دو دهه بر آن گذشته است ،اين انقالب و نظام را در
جهان به نقطهاى رسانده است كه هم توانسته جايگاه صحيح خودش
را در منطقه و جهان تثبيت كند و هم پيام اصلى اين انقالب را كه
هدف بزرگ امام بود و بارها بر آن تأكيد مىكردند و در وصيتنامه
خودشان نيز مؤكدا آن را آوردهاند به شكل بسيار متين ،شفاف،
روشن و منطقى به جهانيان برساند و آن روى آوردن به ارزشهاى
معنوى و مقابله با طاغوتيان و مستكبران است .امروز بحمداهلل اين
پيام شفاف و رسا در همه جاى دنيا و جهان به گوش مىرسد و
اثرات خودش را در منطقه و جهان بر جاى گذاشته است .امروز
جهان اسالم به حقانيت اسالم و صحت الگوى حكومت اسالمى
پى برد و مردم مسلمان عزت اسالمخواهى را درك كردند .مردمى
كه در خواب غفلت بودند و در زير شعارهاى فريبانه دو قدرت
شرق و غرب از اسالم فاصله گرفته بودند ،اگر هم مىخواستند
كار سياسى و اجتماعى انجام بدهند ،اغلب به احزاب و گروههاى
ساخته و پرداخته شده به دست غربىها و شرقىها گرايش پيدا
مىكردند و در آن چارچوبها كار مىكردند.
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امروز بحمداهلل ،نظام مقدس جمهوری اسالمی ،با پشت سر
گذاردن موانع فراوان و با همت مردم عزیز و مومن و انقالبی کشور
ما ،نظامی مستقل ،مقتدر ،متکی به ایمان و باورهای دینی مردم سر
برافراشته و دیدگان همه جهانیان را به خود دوخته است .این انقالب
مراحل بسیار سختی را پشت سر گذاشته است  :گام اول ،پیروزی
انقالب بود که به همت مردم عزیز و با رهبری های داهیانه امام راحل
و توفیقات غیبی این انقالب پیروز شد .درگام بعدی ،نظام مقدس
جمهوری اسالمی بنیانگزاری شد و قانون اساسی براساس احکام
نورانی اسالم تدوین و تصویب شد .سپس در مرحله دیگر ،نهادهای
این نظام مقدس براساس قانون اساسی یکی پس از دیگری تشکیل
شد .هر یک از این گام ها بسیار مهم و فوق العاده و معجزه آسا بود .ما
چون درکنار این نعمت ها بوده و هستیم به خوبی قدر و ارزش آن ها
را درک نمی کنیم .کسانی که از این نعمت ها محرومند ،مسلمانانی که
در سایرکشورها هستند و عالقه فراوانی به این انقالب دارند ببیشتر
از ما قدر این نعمت ها را درک می کنند.
(((

تأثير انقالب اسالمى بر ادبيات سياسى جهان اسالم

امروز این تجربه نوپا به همه ملل تحت ستم و مستضعفین جهان،
درس آزادگی و استقالل و ایثارر و مقاومت می آموزد .می آموزد که
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انسان چه موجوی است و با چه ارزش هایی و برای رسیدن به چه
مقاصدی باید وجود خود را صرف کند .امروز ایده ها و اندیشه های
اصیل اسالمی به وسیله این انقالب به جهان عرضه می شده است.

مردم مسلمان و همه مستضعفان جهان که زیر ظلم طاغوت ها و

قدرت های استکباری قرار دارند ،از این نظام الگو می گیرند .نظام
اسالمی که به دست معمار بزرگ انقالب ،امام راحل تاسیس شد
امروز به عنوان تازه ترین و موثرترین قیام برای همه مستضعفان
جهان مطرح است امروز می بینیم کسانی که در دنیا به عنوان سمبل

مقاومت و پیشگام مبارزه با استکبار در دنیا مطرح بودند ،به کشور
ما می آیند و سر تعظیم در مقابل ملت و رهبری ما فرود می آورند

و درس جدید مبارزه با استکبار جهانی را می آموزند .به عنوان مثال
افرادی مانند آقای فیدل کاسترو درگذشته سمبل والگوی جوانان ما
در مبارزه با آمریکا بوده استاو امروز در برابر عظمت این ملت و

انفالب و امام ما سر تعظیم فرود می آورد.

این حرکت عظیم و نورانی که دنیا را مبهوت خود کرده

پدیده جدیدی است که برای آنان قابل درک نبوده استآنان فکر
می کردند تنها راه مبارزه با سلطه غرب همان راه و روش خود آنان
است .امروز مبارزان کهنه کاری مانند فیدل کاسترو با دید عظمت

و حیرت به نظام ما نگاه می کنند و اقرار می کنند که این راه جدید

و موثرتری است.
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اقدامات عظيم ملت ايران در تمام عرصه ها تبليغات صد
ساله افكار غربى و شرقى جهان عليه دين را به هم ريخت و
حجابهايى را كه آن ها بين اسالم ناب و فكر فرهيختگان جامعه
ايجاد كرده بودند ،از بين برد و توانايى و برترى حاكميت اسالمى
را بهاثبات رساند .ادبيات سياسى و فرهنگى جهان اسالم پس
از اين انقالب تغيير كرده است ،كسانى كه با ادبيات سياسى و
فرهنگى جهان اسالم سر و كار دارند مىدانند پيش از انقالب چه
ادبياتى رايج بود ،چه شعارهايى در كشورهاى اسالمى مطرح بود؛
سردمداران و مسئوالن كشورهاى اسالمى پيش از پيروزى انقالب
چه شعارهايى مىدادند و از چه ادبياتى استفاده مىكردند؟ پس از
انقالب كه اسالم عزت دوباره يافت و نور آن ،جهان بهويژه جهان
اسالم را فرا گرفت و فكر و قلب مردم مسلمان و بخصوص نسل
جوان را در كشورهاى اسالمى به خود جذب كرد و اميد آن ها
شد ،ادبيات و شعارها و واژهها و مدخلها و مفاهيم دگرگون
شدند.
كسانى كه در كشورهاى اسالمى تا پيش از انقالب با ديندارى
مردم در ستيز بودند ،مراكز دينى را مىبستند ،حوزههاى علميه را از
بين مىبردند ،پس از انقالب در اثر وضع جديدى كه در جهان ايجاد
شد و بازتاب آرمآن ها و ايدههاى انقالب اسالمى در جهان اسالم
و مخصوص ًا در جوانان ،سران كشورهاى اسالمى نيز مجبور شدند
ماسك دين را به چهره بزنند ،حتى عنوان خود را تغيير دادند ،عنوان
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امير مبدل شد به خادمالحرمين الشريفين ،در سردرهاى دفاترشان،
هلل اكبر شد .اينها همه
بسم اهلل الرحمن الرحيم نقش بست ،شعارشان ا 
اثرات پيروزى انقالب ما در جهان است .هيئتهايى كه از كشورهاى
اسالمى اين جا مىآيند ،مىگويند ما در پى آن هستيم كه مثل شما
قوانين كشور خود را با شريعت تطبيق دهيم ،ما مىخواهيم در اينباره
از تجربههاى شما استفاده كنيم .اين همان تحولى است كه ايجاد شده
و كار بزرگى است كه نه تنها در جهان اسالم ،بلكه در كل جهان
اتفاق افتاده است و آن آشكار شدن نقش و اهميت عامل دين در اداره
زندگى انسان است و ثابت شد كه جوامع بشرى نمىتواند بىنياز
از دين باشد ،انقالب اسالمى از اين نظر بر كل جهان ،حتى جهان
مسيحيت هم اثر گذاشت.
انقالب اسالمى ،وضع موجود و چشمانداز مطلوب

اين انقالب در طول سه دهه گذشته با اينكه هشت سال آن
مبتال به جنگ خدمات تحميلى بود كه آن همه خسارت و هزينه
داشت ،در عين حال توانست خدمات بسيار مفيد و چشمگيرى
براى كشور انجام دهد .خيلى كار شده است ،اگر چه ممكن
است نسبت به عملكرد بعضى از قوا و نهادها ،نقد و اشكال
وجود داشته باشد ،اين اشكال به معناى كم كردن قدر انقالب و
ناديده گرفتن خدمات نظام نيست .انتقادى كه هست به جهت
آن است كه ما هنوز به نقطه مطلوب اسالمى و ايجاد عدالت
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اسالمى و تحقق ارزشها و هدفهاى بلند و واالى اسالمى
نرسيدهايم .نسبت به اين معيارها ،كم كار كردهايم و نقص داريم
و بايد نقصها را اصالح كنيم ،اما اگر بخواهيم كارهايى را كه
انجام شده و انجام مىشود چه در قوه مجريه ،چه در قوه مقننه،
چه در قوه قضائيه ،مقايسه كنيم با آنچه كه در ديگر كشورهاى
مشابه شكل گرفته است ،قابل مقايسه نيست .من اشراف كامل
به اوضاع كشورهاى جهان اسالم دارم ،واقعا قابل مقايسه نيست
و ما نسبت به كشورهاى جهان سوم و كشورهاى همجوار ،بسيار
جلوتريم .در آن كشورها فقط مسئله تبعيض و فساد نيست ،آن
جا حاكميت طاغوت است ،مگر كسى مىتواند به رئيس جمهور
يا امير يا يك ملك بگويد باالى چشمت ابروست .آن جا فسادها
و تبعيضها ،جهنمى است ،سلسله حاكميت ،فاسد و فاسقاند.
در اينجا رئيس جمهور ،رئيس مجلس ،مسئوالن قوه قضائيه
ما مردمىاند ،اهل عبادتاند ،متدين و متعهد و پرهيزكارند.
با اين همه ممكن است به فرموده مقام رهبرى در بعضى از
دستگاههاى ما فساد و تبعيض وجود داشته باشد كه بايد با آن
مبارزه شود و آن را اصالح كرد.
ما ادعاى حكومت اسالمى داريم ،ادعاى برپايى عدل علوى
را در جامعه داريم ،اين همه شهيد و جانباز دادهايم براى اينكه
عدل علوى را برپا كنيم .در حكومت اسالمى نبايد يك مورد هم
بىعدالتى ديده شود ،حق يك فرد نبايد ناديده گرفته شود .اين
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ميزان از عدالت ،موردنظر انقالب اسالمى است ،معلوم است ما
هنوز به اين حد نرسيدهايم و تا رسيدن به آن راه طوالنى در پيش
داريم .اين از تربيت دينى و قدرت پرهيزكارى و الهىبودن رهبر
انقالب است كه چشماندازش فراتر از وضع موجود و متوجه نقطه
مطلوب است و لذا مىسوزد ،مىخروشد ،فرياد مىزند كه تبعيض
و فساد و فقر ،بايد در جامعه ريشهكن شود.
این انقالب بذر بیداری را در دل مسلمانان علیه مستکبران
جهان کاشت و تردیدی نیست که شکوفههای بیداری که در جهان
اسالم گسترده شده ریشه در انقالب اسالمی دارد که امام امت آن
را بنیان نهاده است.
جمهوری اسالمی مدیریت معنوی وفکری جهان ا سالم را امروز
بر عهده دارد البته با هدایت رهبر معظم انقالب مسیر حکومت ولی
عصر هموارتر میشود .مردم ساالری دینی جمهوری اسالمی
همواره اسلوب شرق و غرب را با چالش مواجه کرده است و
توانسته جهان را از خواب غفلت بیدار کند.
ایران اسالمی بر پایه نظریه والیت فقیه و همراهی ملت و
رهبری قلههای استقالل ،عزت و پیشرفت را در هم مینوردد و
با شکوه برابر نظام سلطه مردم ستمدیده را در همه جای جهان
حمایت کرده ونیروهای مومن را در مقابل جبهه استکبار هدایت
می کند.
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بیداری اسالمی امروز جهان از برکات انقالب اسالمی ایران است

با پيروزى انقالب و برپايى حكومت اسالمى ،همه چيز عوض
شد و نقطه عطفى در تاريخ بشر رقم خورد .امروز در هر گوشهاى
از گوشههاى جهان اسالم قدم بگذاريم ،مىبينيم چه تحول و
انقالبى در تودههاى مردم در كشورهاى اسالمى ايجاد شده است(((.
اسالمخواهى ،اعتقاد و ايمان و حتى فكر حكومت اسالمى در قبل از
انقالب هم بود و گروهها و احزابى هم بر اساس اسالمخواهى به نام
احزاب اسالمى در جهان اهل سنت و در جهان تشيع ،تشكيل شده
بود ،ولى اين انديشه محدود به برخى از نخبگان و تحصيل كردهها و
فضال بود و فراگير نبود .امروز اسالم و اسالمخواهى شعار تودههاى
ميليونى مردم شده است ،اسالم را به عنوان حكومت و نظام اجتماعى
و سياسى مىخواهند .عدالتطلبى ،ظلم و استكبارستيزى ،استقالل،
رجوع به هويت ملى و دينى ،رجوع به اصل اسالم و مطالبه اجراى
اسالم در همه ابعاد زندگى ،شعار مردم شده است.
از همه مهمتر ،روحيه جهاد و مقابله عملى با دشمنان اسالم به
حدى در مردم ق ّوت گرفته كه امروز مىبينيم جوانان بسيارى براى
دفاع از اسالم و كشور اسالمي شان آمادهاند جان خود را فدا كنند.
اين حركتهاى ايثارگرانه كه امروز يك مسئله عادى شده است
كه در گذشته اص ً
ال قابل تصور نبود.اين كه امروز مىبينيم دشمنى
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دشمنان اسالم با اسالم و انقالب اسالمى و نظام جمهورى اسالمى،
اينقدر شديد شده و از هر راه و به هر شكل مىخواهند به آن
ضربه بزنند ،علتش آن است كه اسالم وجود سياسى و اجتماعى
يافته و با مكتبهاى استكبارى به مقابله برخاسته است .امروز قطب
مقابل دنياى غرب ،اسالم و انديشه اسالمخواهى است .سرچشمه
همه اين ها همين حركت و تحولى است كه در جهان اسالم ايجاد
شده و سردمدار و جلودار آن هم ملت ما و امام راحل بوده است.
وقتى حكومت اسالمى در اين نقطه مهم جهان كه يكى از عزيزترين
دستنشاندههاى آمريكا و جهان غرب بر آن حكومت مىكرد ،با
اين عظمت و اصالت و با اين عمق علمى و فرهنگى شكل گرفت،
بر جهان اسالم بلكه بر كل جهان بسيار اثر گذاشته است(((.
ما امروز چنين شرايطى داريم ،اين وضع البته نشانه عزت و
قدرت جهان اسالم است ،قبل از پیروزی انقالب اسالمی خيال
مىشد ديگر اسالم بلكه كليه اديان از صحنه سياست و زندگى
جوامع بشرى كنار زده شده و توان مديريت سياسى و اجتماعى
واقتصادى جوامع را ندارند ،دين از مسايل شخصى و محصور
در كليسا و مسجد است و رابطه فرد را با خدا تنظيم مىكند .اين
نشان عظمت و حقانيت اسالم است كه در چنين فضايى با همت
بلند مردم عزيز ما و علماى اسالم ،مخصوص ًا امام راحل ،دوباره
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به صحنه آمد و توانست اثبات كند كه اسالم با بقيه اديان ديگر،
فرق مىكند و دينى است براى همه جوانب زندگى انسان ها و
براى همه آن ها حكم و نظام دارد و احكام و نظامات آن از قوانين
برساخته بشرى در تأمين سعادت انسان ،برتر و مفيدتر است.
اين مطلب در حد فكر و ايده و شعار ،در متون اسالمى و در
ادبيات علماى اسالم و در ذهن و وجدان مسلمانان بود ،ولى در
عمل ،زمام امور سياسى و اجتماعى در دست حكام مستبد و در
قرون اخير در دست وابستگان به مكتبهاى مغرب زمين بود و
افكار آن ها در كشورهاى اسالمى حاكم بود و هنوز هم در خيلى
ازكشورهاى اسالمى حاكم است ،اگرچه سعى كردهاند با اين
موج اسالمخواهى و اسالمگرايى كه در جهان اسالم شروع شده،
خودشان را تعديل كنند.
اسالم ناب محمدی به معنای أشداء علی الکفار است و اسالم
آمریکایی ،نرمش در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی و نوکری آنان
کردن و شدت عمل در برابر مسلمانان است اسالم ناب ،اسالم تفکر
و تعقل و اسالم آمریکایی ،تحقیر کردن فکر کردن است ،چرا که
اگر باب فکر کردن باز باشد ،مسلمانان متوجه خواهند شد که نگاه
تکفیری ها و اقدامات آنان چقدر جنایت بار است.
این تحولی را که ما در منطقه خاورمیانه وکل جهان اسالم
مشاهده می کنیم ،در حقیقت پس از پیروزی انقالب و در نتیجه
آموختن درس ها و استراتژی های انقالب و قلم انسان ها ست،
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این ها است که هم به مردم ما آموخت که چگونه دنباله رو انبیاء و
ائمه اطهار باشند و بیاموزند که چگونه باید جانبازی کرد و در
مقابل اهداف بزرگ از همه چیز گذشت .هم مبارزان جهان اسالم
از این ایثاررها درس مقاومت آموختند که نمونه های آن را در
فلسطین و جنوب لبنان دیدیم.
با نگاهی به تاریخ سیاسی معاصر منطقه قبل و بعد از انقالب
خیلی روشن است که مقوالت اجتماعی و سیاسی در منطقه پس از
پبروزی انقالب اسالمی دگرگون شده است .کشورهای استکباری
که حاکم بر سرزمین های اسالمی شده بودند به ذهنشان نیز خطور
نمی کرد که در ریشه های اعتقادی مردم و ملت های مسلمان چنین
قدرتی وجود داشته که در مقابل همه قدرت های مادی و نظامی
و سیاسی زورگویان و طاغوتیان بایستند و با منطق ایثاررگری و
جانبازی و شهادت آن ها را شکست دهند .استکبار در طی سال ها
سعی کرده بود با فرهنگ وارداتی خود ،دین را در جامعه بی اثر کند.
تعالیم انبیاء و ائمه است که فطرت های الهی را که در نهاد همه
انسان ها هست ،از ظلمات حجاب ها و رسوب های مادی بیرون
می کشد .امام بزرگوار ما در رهبری این انقالب نقش پیامبرگونه ای
داشت چون تربیت شده مکتب پیامبر و ائمه و معارف به
احکام آنان و وارث علم آنان و عالم به امور زمان بود .توفیق بزرگ
برپایی حکومت حق روی زمین کار بسیار عظیمی است که انبیاء
و ائمه اطهار دنبال آن بودند و بعضی از آنان موفق به انجام آن
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می شدند و بسیاری نیز موفق نشدند چون شر ایط برای آنان فراهم
نبود .از همان ابتدا دیدید که همه قدرت ها و زورگویان جهان و

منطقه علیه این انقالب بسیج می شدند ،ولی امام از همین نیروی

فطری انسان ها استفاده کامل کرد و نقش موثر خود را چون دم
عیسی و عصای موسی در ترببت انسان ها به کار گرفت .در جامعه
ای که از مردن می ترسیدند شهادت طلبی امر مطلوبی شد ،انقالب
حقیقی و اساسی همین است و همین انقالب سنگ بنای آن انقالب

بیرونی شد.

پس از انقالب اسالمی و تحت تاثیر آن ،کشورهای منطقه

هم مجبور شدند شعارهایشان را عوض کرده و سعی کردند

هر چند به ظاهر ،شعارهای اسالمی مطرح کنند و خود را با
موج بیداری مذهبی تطبیق بدهند .حاال می بینیم در تمام جهان
اسالم نه تنها اصل اسالم خواهی و دفاع از مظلومین و استقالل

طلبی و عزت طلبی برای امت اسالم مطرح شد که آن شعار
خاص انقالب و امام علیه آمریکا یک شعار عمومی شد و مورد

قبول همه جهان اسالم قرارگرفت .می بینید این تعبیر خاص
امام که (آمریکا شیطان بزرگ و راس کفر و استکبار است)

در رسانه های جهان اسالم چقدر مطرح است .امروز (مرگ

بر آمریکا) شعارکل جهان اسالم شده است و حکومت ها هم
نمی توانند جلوی آن را بگیرند.

ـ  77ـ

اسالم فقط دین آخرت نیست ،دین دنیا و آخرت است ،تا
زندگی انسان ها در دنیا اصالح نشود در آخرت اصالح نمی شود،
و لذا انحراف از دین حق ،نتیجه اش شقاوت و بدبختی و جنگ
و فساد و خونریزی در دنیا استدیگر زندگی مادی هم برای بشر
زندگی مطلوبی نخواهد بود و حفظ نخواهد شد .می بینید که تمدن
غرب با این همه ادعا که دارد در یک قرن دو جنگ جهانی فجیع
را به راه انداخت و حاال هم امنیت جهان را تهدید می کند .وقتی
مبنا مادی گری محض باشد قطعا نتیجه همین خواهد شد و خود
زندگی مادی هم به تباهی کشیده می شود .این ها همه به سبب
دوری از خدا است.
امروز روشن شده است که ایده های انقالب ما روز به روز
درخشش بیشتری پیدا می کند ،آنچه امروز در افکار عمومی جهان
اسالم بلکه کل جهان از محکوم کردن آمریکا می گذرد همه از
برکات انقالب ما و ایثارگری جوانان ما است((( .امروز ارزش ها
و شعارهای انقالب اسالمی به همه جهان اسالم صادر شده
است و حکومت ها و قدرت ها نمی توانند مقابل آن ها بایستند،
مجبورند خودشان را تطبیق بدهند و سعی می کند چهره اسالمی
به خود بگیرند و خالف روابط گسترده ای که با استکبار جهانی
دارند مجبورند همین شعارها را تکرارکنند .گسترس ایده های
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انقالب اسالمی امید بزرگی است برای تحقق آن هدف نهایی یعنی
حکومت عدل جهانی به دست ولی اعظم امام زمان.
همانطور که عرض شد امروز چشم امید همه مسلمانان جهان
به ملت ما دوخته شده است الگویی را که ملت شریف و مومن ما
توانسته است به دنیا معرفی کند الگوی حکومت اسالمی و مدیریت
اسالم ناب محمدی ،براساس فقاهت علوی است .این الگو نه تنها
در دوران نهضت ،ذهن اندیشمندان و صاحب نظران و کسانی را
که سال ها در مبارزات اسالمی کارکرده بودند به خود جذب کرد،
بلکه در دوران حکومت اسالمی نیز تجربه ای نوین را به دنیا عرضه
داشت((( .در این تجربه حکومت ،از یک طرف فقه ناب اسالمی
مبنای همه تصمیم گیری ها و سیاست های خرد وکالن جامعه قرار
می گیرد و از طرف دیگر از همه نهادها و قالب های جدید زندگی
و روابط اجتماعی به بهترین وجهی استفاده می شود .مدت ها بوده
است که سیاست مداران و متفکران سیاسی و اجتماعی مدعی این
بودند که ادیان الهی ،توان اداره جوامع پیشرفته امروزی را ندارند.
برخی از آنان ،همه ادیان را به عنوان افیون ملت ها مطرح می کردند.
برخی دیگر ،دین را مربوط به جوامع سنتی گذشته دانسته اند
که برای جوامع پیشرفته کارآمدی ندارد .قبل از پبروزی انقالب
اسالمی ،توصیف هایی که از اسالم و ادیان می شده ،این گونه بوده
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است .این نهضت عظیم که امام امت آن را شرو ع کردند و با
همت مردم مسلمان و مومن پیروز شد و منتهی به تشکیل حکومت
اسالمی گردید ،نه تنها بر تمام آن ادعاها خط بطالن کشید ،بلکه
یک نمونه و الگوی جدید از حکومت و مدیریت اجتماعی به جهان
معرفی کرد که در آن هم ارزش ها محفوظ است و هم قالب های
جدید مورد استفاده قرارگرفته است و به تعبیر مقام معظم رهبری
(مردم ساالری دینیرا ایجاد کرد).
تاسیس یک حکومت مردم ساالر بر مبنای دین در عصر جدید
به هیچ وجه به ذهن هیچ یک از سیاستمداران و اندیشمندان و
فیلسوفان جهان متمدن امروز خطور نمی کرد.
امروز ،بحمداهلل نور این نظام ،شعارها ،اندیشه ها و مبانی این نظام
در جهان اسالم ،به سرعت منتشر می شود طوری که حکومت های
کشورهای اسالمی که تا قبل از انقالب هیچ توجهی به اسالم نداشتند
و اصال اسالم را قبول نداشتند ،مجبور می شدند ،برای ارضا ،خواسته
ملت هایشان شعارهای اسالمی را مطرح و مظاهر اسالمی را حفظ
کنند و به سیاست های خودشان رنگ و بوی اسالمی و دینی بدهند.
در بعضی از کشورهای اسالمی دولت ها به برکت نور افشانی انقالب
اسالمی  180درجه تغیبر موضع دادند .وضعی را که امروز در نهضت
مردم مسلمان می بینیم در حقیقت الگویی است که از انقالب اسالمی
ما گرفته شده است.
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بیش از ۵٠سال است ،رژیم غاصب اسرائیل ،فلسطین اسالمی
را غصب کرده است ،کسانی از طریق تشکل ها و احزاب سیاسی
به شکل غرب و سازمان های بین المللی یا از طریق سازمان های
نظامی خواستند مقابله کنند ،ولی به جایی نرسیدند .پس از آن که
انقالب ما پیروز شد ،راه و روش مبارزات مردمی که امروز درکشور
فلسطین از آن تعبیر به انتفاضه می شود ،آغاز شد .همانگونه که
گفتیم انتفاضه یعنی همان نهضت مردمی ،در پبروزی انقالب ما
عامل اصلی همین حرکت میلیونی مردم بود که بی هیچ سالحی
با رژیم ستم شاهی برخوردار از هرگونه سالح و امکانات ،مقابله
کردند و بر تمام قدرت های مادی و تسلیحاتی فائق آمدند .این
نحوه حضور مردم ،تبدیل به روش و سنت شد و کشورهایی که از
این روش استفاده کردند.
این الگو و تجربه ای که در این جا اتفاق افتاد در حقیقت طلیعه
یک فرهنگ جدید و سنت جدیدی در جهان اسالم برای مبارزه با
ظلم و تجاوز و بی دینی شده است که ان شااهلل همه جهان اسالم
را در مقابل استکبار و کفر جهانی متحد خواهد کرد .علت دشمنی
مستکبران جهان و شیاطین بزرگ هم همین است که آن ها احساس
کردند که آموزه های این انقالب منافع آن ها را به خطر می اندازد و
لذا دشمنی آن ها با ما یک دشمنی استراتژیک است .سعی می کنند
نگذارند الگوی این انقالب درکشورهای اسالمی تکثیر شود .در
این دشمنی در پی شناسایی عواملی هستند که منشا این قدرت،
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مردم است مانند ایمان مردم ،همبستگی و مشارکت آن ها،چون
تشخیص داده اند که عامل پیروزی این انقالب در داخل کشور و
عامل مقبولیت آن نزد ملت های دیگر نیز همین بوده است.
امروز جامعه اسالمی ما رسالت عظیمی بر دوش داردتنها این
نیست که اسالم را به عنوان یک وظبفه تکلیف و امانت الهی در
درون کشورمان اجرا کنیم بلکه بار سنگین دفاع از اسالم و به
موفقیت رساندن این تجربه اسالمی درکل جهان اسالم بر دوش ما
است .این کار به تنهایی از عهده حکومت برنمی آید بلکه نیاز به
همکاری و همدلی مردم و حاکمیت دارد.
با پيروزى انقالب اسالمى،يكباره تحول عظيمى در جهان اسالم
و ملتهاى مسلمان مخصوص ًا جوانان،دانشجويان ،فرهيختگان،
علما ،دانشگاهيان و كسانى كه اهل فكر و نظر و بررسى و تحليلاند،
شكل گرفت .تمام اين قشرهايى از نخبگان جوامع اسالمى كه قبل
از پيروزى انقالب ،چشم و دل و عقل و گوششان به طرف ايدهها
و دادههاى فرهنگ و تمدن غرب بود ،با پيروزى انقالب اسالمى
و روى كار آمدن نظام الهى به تدريج وجدان ملتهاى اسالمى
مخصوص ًا فرهيختگان را بيدار كرد و احياگرى مجددى در جهان
اسالم آغاز شد.
احزاب كمونيستى يا ليبراليستى كه در كشورهاى اسالمى فراوان
بودند و جوانان مسلمان را جذب مىكردند ،به تدريج برچيده شدند
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و از بين رفتند يا به گرايشهاى اسالمى متمايل شدند و مجبور
شدند شعارهايى را كه تا ديروز افيون ملتها مىدانستند مدام در
ادبيات خودشان بياورند .امروز در جهان اسالم افكار و آرمان هاى
قشر جوان عبارت است از بازگشت به اسالم و احياى تمدن
اسالمى ،مقابله با استكبار جهانى ،ايدههاى آزادىخواهى اسالمى،
دفاع از حقوق مستضعفين و مسلمانان و جهاد در راه اسالم .اين ها
همه ايدههاى انقالب اسالمى ما و شعارهاى امام و برگرفته از
قرآن و مكتب اسالم راستين است .و با احيا شدن اين ايدهها در
انقالب ما ،ملتهاى اسالمى هم دريافتند كه اين ايدهها عملى و
شدنى است ،فقط نياز به مجاهدت و ايثار و حركت دارد ،لذا اين
حركتها در ديگر كشورهاى اسالمى نيز شروع شد .تا اینکه دشمن
تحت عناوين جديد شروع كرد به لشكركشى در منطقه ،آن هم باز
به نفع اسالم تمام شد .اين بيدارى طورى است كه در مقابل اين
قبيل ظلمها و تجاوزها ،گرچه با سختىها و خسارتهايى روبهرو
خواهد شد ،ولى شديدتر و مستحك م تر خواهد شد .البته هر چه
اين بيدارى بيشتر شود كه مىشود ،نيرنگها و توطئههاى استكبار
هم بيشتر مىشود.
دشمن سعى مىكند شعارهاى جديدى را مطرح كند مانند
مقابله با تروريسم ،دفاع از حقوق بشر ،دموكراسى و آزادى .البته
اين مصاديق ات ّمش در حقيقت در ارزشهاى دينى است و نظام
جمهورى اسالمى توانسته است آن ها را محقق كند .سابق ًا وقتى
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مطرح مىكردند دموكراسى ،تابلويى كه به ذهن مردم مىآمد
دموكراسى غرب بود ،امروز وقتى مطرح مىكنند دموكراسى ،تابلوى
ديگرى در مقابل آن هست كه در آن مردمساالرى و مشاركت مردم
در سرنوشت خودشان ،خيلى شفافتر و عادالنهتر از دموكراسى
غربى است .اين پروسه بسيار عظيمى است كه نهايتش وراثت زمين
و پر شدن زمين از قسط و عدل به دست آن مرد بزرگ الهى است
كه همه اديان در انتظار اويند .خداوند زمين را خلق نكرده است
براى گنهكاران ،براى طاغوتيان ،براى فاسدان و مفسدان ،بلكه براى
مؤمنان و صالحان خلق كرده است ،پس قطع ًا بايد حركت به سمت
اين هدف باشد ،واال يك نوع لغويت و تخلف از هدف در خلقت
شكل مىگيرد كه محال است ملتها و انسان هايى كه در راه اين
هدف قيام مىكنند ،حركت و مجاهدت مىكنند ،در حقيقت ياران
واقعى آن منجى بزرگ و زمينهساز ظهور او خواهند بود.
نظام ما توجه جهان مخصوص ًا نخبگان را به خودش جلب كرده
است .از آن جايى كه اسالم ،مخصوصا اسالم اهلبيت كه همان اسالم
ناب محمدى است ،نظام حقى است و قوانين و ارزشها و شعارها
و انديشههايش برگرفته از وحى و منسجم با فطرت انسان هاست،
وجدان بشرى تشنه اين انديشهها و ارزشهاست .ما دنبال احياى
اين ارزشها هستيم ،گرچه به حد مطلوب نرسيديم ،ولى همين قدر
هست كه احياگرى كه شروع شده است و همين مقدار نورافشانى
هم توانست چشم جهانيان را خيره كند .كسانى كه در خارج هستند
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اين عظمت نظام اسالمى و درجه تأثيرش را بر جهان اسالم بيشتر

لمس مىكنند .حتى برخى از مسئوالن يا نخبگان كشورهاى اسالمى

كه از نظر طرز فكر و موضعگيرىهاى سياسى چندان هم موافق ما
نيستند ،ولى در مالقات با آنان متوجه مىشويم كه با چه ديدى به
اين نظام نگاه مىكنند و چقدر نزد آن ها عظمت و احترام دارد .چون
آن ها نقاط ضعف خودشان را مىدانند و تحقيرهايى را كه از طرف

ابرقدرتها شده و مىشوند مىدانند ،،از وابستگىهاى خودشان خبر
دارند ،وقتى اين استقالل و اقتدار و شهامت و جرأت و ايستادگى

نظام ما و پشتيبانى عظيم مردمى آن را مىبينند ،براى آن ها خيلى
ارزشمند است و با ديد ديگرى به آن نگاه مىكنند.

انقالب اسالمى ،انقالب مكتبى است ،مكتب اسالم بنيان همه

جانبهاى براى ساختن و اداره كردن جامعه بشرى است و در همه ابعاد

زندگى و نيازهاى فردى اجتماعى ،خانوادگى ،فكرى و فرهنگى انسان
حرف دارد .طبيعت اسالم با فطرت انسان ها منسجم و منطبق است،

از اين رو به سرعت اثر مىكند .از آن طرف ،كسانى كه منافعشان در
منطقه ضربه خورد ،سعى مىكنند پادزهرى براى اين حركت بسازند و
جلوى گسترش آن را بگيرند .از اين رو مدل هاى گوناگونى حتى به
عنوان اسالمى در مقابل آن تأسيس كردند .همين القاعده و سلفىگرى

را چه كسانى تأسيس يا تقويت كردند؟ چه كسانى حكومت طالبان را

در منطقه ايجاد كردند؟
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خود مستكبران اين افكار انحرافى را عليه اسالم و جمهورى
اسالمى و انديشههاى امام تبليغ و تقويت كردند و از طرفى كوشيدند
دخالت در امور سياسى و استكبارستيزى را به عنوان يك انحراف
دينى جلوه دهند .اين كارها را كردند كه به اين نورى كه در جهان
اسالم آغاز شده است ،لطمه بزنند .ولى تمام اين نقشهها با اراده
الهى و با حقانيت و مظلوميت مردم ما و امام راحل و شهدايى كه
در اين راه خونشان را دادند ،به تدريج وبال خود آن ها شد .اين
مسلكهاى تكفيرى كه ابزار دست آن ها عليه جمهورى اسالمى
بود ،عليه خود آن ها شد ،صدام سفاك جنايتكار كه مهره خود آن ها
بود ،عليه خود آن ها طغيان كرد و مجبور شدند او را از بين ببرند،
البته براى منافع خودشان نه براى اين كه سفاك و ظالم بود و حقوق
ملت خودش را ضايع و اين همه جنايت كرده بود(((.
اين احياگرىهاى انقالب اسالمى در ابعاد اجتماعى سياسى اوالً
بايستى خوب درك شود ،ثاني ًا هجمههايى را كه عليه آن شروع شده

و بيشتر هم خواهد شد،

بشناسيم و پاسخ بدهيم .خداوند اين توفيق را بدهد كه بتوانيم
اين ميراث غنى را كه به دست توانای امام ،احيا شده است ،به
خوبى پاسدارى كنيم.
امروز شرايط كشور و منطقه ما ،شرايط بسيار پيچيده و حساس و
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ويژهاى است .استكبار جهانى تقريب ًا در مقابله آشكار و رودررويى با
كل جهان اسالم قرار گرفته و سركرده استكبار كه آمريكاى جهانخوار
است به بهانه مبارزه با تروريسم برخالف همه مقررات و حقوق

بينالمللى ،به خود حق هرگونه تجاوز و دخالت و تعدى را در
منطقه داده است.

خصومت آمريكا و استكبار نسبت به نظام و كشور ما تشديد

شده است؛ زيرا اين نظام كانون مقاومت و پايدارى و عزت اسالمى
و منشأ صدور اين عزت و استكبار ستيزى به كل جهان اسالم
شر است و از اين رو نظام ما را يكى
است و اين براى آمريكا ّ
از محورهاى شرارت ناميده است .در منطق او ،آن چه امروز در

جهان اسالم از بيدارى ملتهاى اسالمى و الگوپذيرى آن ها از
انقالب اسالمى مىگذرد ،يك نوع شرارت است .بحمداله با همه

سختىهايى كه دخالتهاى آشكار استكبار در منطقه ايجاد كرده
است ،ولى اين شيرينى را داشته كه منشاء بيدارى جهان اسالم و
تصديق مدعيات انقالب ما شده است .آن چه امام ،معمار بزرگ

انقالب اسالمى درباره آمريكا و غرب و اتباع و ايدهها و منافع
آن ها در همان صدر انقالب بيان فرموده بود ،امروز همه انطباق
پيدا مىكند و ملتهاى اسالمى و نخبگان جهان اسالم به صحت

آن سخنان و به عظمت و تيزبينى و هوشيارى و حكمت و درايت
معمار بزرگ انقالب اسالمى پى مىبرند.
ـ  87ـ

بسيار جاى خرسندى است كه امروز مىبينيم در جهان اسالم
گرايش به سوى اسالم و نفرت از آمريكا و بىاعتمادى نسبت به
فرهنگ دموكراسى غرب شدت گرفته است .امروز صولت اين
فرهنگ دارد فرو مىريزد و جهان اسالم به پوچى اين مكتب و
اين فرهنگ و تناقض و تضاد ميان گفته و عمل مدعيان آن و
به محتواى استكبارى و قدرتطلبى و ماديگرى آن پى مىبرد.
آن ها ظريفترين و مقدسترين شعارها را طرح كرده ولى در عمل
عكس آن ها را انجام مىدهند ،به عنوان عدالت ،بدترين ظلم را
مرتكب مىشوند ،به عنوان مبارزه با تروريسم بيشترين حمايت
را از تروريستها مىكنند .اين مسائل امروز براى مردم روشن و
شفاف شده است ،در صدر انقالب ،امام بزرگوار همين مقولهها
را مطرح مىفرمودند ولى چندان گوش شنوايى در جهان اسالم
نبود ،حكومتها به طور كلى مخالفت مىكردند و ملتهايشان را
به مخالفت با اين شعارها وامىداشتند .كسى جرأت داشت كه آن
وقت در كنار خانه خدا عليه آمريكا و يا در دفاع از ملت مظلوم
فلسطين شعار بدهد ،با خشنترين برخورد از طرف حكومتها
روبهرو مىشد .ولى امروز ديگر ملتهاى اسالمى همچون ملت
شريف ما تظاهرات ميليونى عليه آمريكا و غرب برپا مىكنند.
از همه مهمتر ،شيوه انقالب اسالمى در مبارزه با استكبار كه
مبتنى بر ايمان به خدا و آخرت و شهادتطلبى است و به همه
جهان اسالم صادر و پذيرفته شده است .اينها بخشهاى شيرين
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اين حوادث است كه قطع ًا موجب بيدارى بيشتر جهان اسالم
خواهد شد و ايدههاى عظيم اسالم ناب كه در انقالب ما متبلور شد
روز به روز در جهان بيشتر خواهد درخشيد و عملى خواهد شد.
وحشت استكبار از همين است ،او احساس كرده كه اين مقولهها
منافع حياتى استكبار را در منطقه از بين مىبرد ،لذا دشمنى خود را
با انقالب اسالمى شدت بخشيده است((( .اکنون این جامعه اسالمی
است که باید در تحکیم آرمان های نبی مکرم اسالم تا روز
قیامت سستی و افسردگی را کنار زده و باعزم راسخ قیام نماید تا در
پرتو ایمان به حاکمیت دین و کتاب خدا که در حاکمیت پیامبر
متجلی است ،به قله های رفیع در دنیا و شکوه و برتری در آخرت
نائل گردد.
باید ایمانی که در آن توال ،تمسک و حاکمیت نبی مکرم
اسالم در همه شئون حیات بشری آن نهفته است تا پایان تاریخ
زندگی انسان بر زمین از مجرای والیت تامین گردد و استقرار یابد،
والیتی که در غدیر خم با نص صریح پیامبر تبیین و تعیین
گردید.
شکوفایی و پویایی که امروز ایران اسالمی را به یک قدرت
منطقه ای و فرامنطقه ای بدل کرده است و شتاب بی نظیر تولید علم
و توفیقات چشمگیر در عرصه فناوری و تکنولوژی های روز جهان
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در کنار پایبندی و پافشاری عموم ملت شریف ایران بر عمل به دین
مبین اسالم ،همه از برکات والیت فقیه به نیابت از پیامبر بزرگوار
اسالم و ائمه معصومین و حاکمیت ایشان در عرصه اداره
جامعه است .اکنون خون مطهر امامان شیعه از علی ابن ابیطالب
تا حسین بن علی و زید بن علی و دیگر شهدای اسالم از پس
قرن ها به یکباره به جوش آمده است تا کار طاغوت و جنود ابلیس
را یکسره کند و نهال بیداری اسالمی را آبیاری نماید .اکنون گستره
وسیع جهان اسالم یکسره عرصه تمام عیار رویارویی حزب شیطان
و حزب اهلل گردیده است و در این جدال عظیم پرچمدار جبهه حق
و تکیه گاه تفکر امیر جهاد ،شیعه اهل بیت و تفکر قیام شیعی
و حکومت جمهوری اسالمی ایران است .هر جریان اسالمی که از
این تفکر ثابت و این خط مستقیم و مجاهدت با اولیا سرتافته سر
از دامان ابلیس درآورده و چون داعش پیاده نظام کفر و استکبار
جهانی دچار جهل و انحراف و ظلم گردیده است.
جهانی شدن بیداری اسالمی

امروز بیداری اسالمی فراگیر شده و حکام وابسته را سرنگون
می کند و راهکارشان اختالف افکنی بین شیعه و سنی است ،برای
همین است که استکبار تالش می کند این کشورها تحت تاثیر نظام
جمهوری اسالمی ایران نباشند .بیداری اسالمی از ثمرات انقالب
اسالمی ایران است و استکبار تالش می کند این کشورها تحت
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تاثیر نظام جمهوری اسالمی ایران نباشند .باید هوشیار بود و از خط
اصلی که امام ترسیم کرد و رهبر معظم انقالب آن را دنبال می کند
خارج نشد.
نقش جمهوری اسالمی در بیداریهای اسالمی تنها نقش
ایدئولوژیک و استراتژیک ،آن هم به برکت انقالب اسالمی بوده
است.
امروز دیگر مشکل ما در داخل نیست و چالشها در داخل
کشور تمام شده است ،و مشکل ما با جهان استکبار یعنی آمریکا
و اروپا است دیگر نظام جمهوری اسالمی به دنبال آن نیست که
جمهوری اسالمی را تنها در سرزمین خود محدود کند ،امروز هدف
ما بازتر یعنی تسری اسالم به کل جهان اسالم و حتی کل جهان
است.
صدور انقالب را گام بعدی جمهوری اسالمی در نهضت
بیداریهای اسالمی است و مقدمات این امر در حال شکل گیری
است و میتوان اقدامات الزم را در این رابطه انجام داد.
در حال حاضر دشمنان با بهره گیری از شرایط به وجود آمده در
این کشورها بر موجی سوار شدهاند تا از شرایطی که طاغوت های
دست نشاندهشان سقوط کردهاند به نفع خود استفاده کنند و یا
حداقل این بیداری اسالمی به ضرر آن ها تمام نشود .نمونه این
نقشههای دشمنان را میتوان در لیبی ،مصر و یمن مشاهده کرد.
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مردم دیگر کشورها بخصوص کشورهای اسالمی ،چشم دلشان
به ما دوخته است .مردم مسلمان فلسطین و لبنان از شما درس
آموخته اند .مقاومت لبنان که توانست کمر اسرائیل را در جنوب
لبنان بشکند و اسرائیل را از منطقه شیعه نشین جنوب لبنان بیرون
براند ،در حقیقت درسی است که لبنانی ها از کشورما یاد گرفته
اند .مردم جنوب لبنان این تربیت روح و اراده و روحیه شهادت
طلبی و ایثارر را از شما ملت عزیز آموخته اند .امروز این حماسه
در سرزمین فلسطین تکرار می شود ،انتفاضه فلسطین در حقیقت از
فرزندان انقالب ماست.
برنامه ریزی دشمنان خارجی و استکبار جهانی در مقابل موج
بيدارى

در مقابل اين موج بيدارى در جهان اسالم با تالش و برنامه
ریزی های دشمنان متأسفانه در داخل كشور شاهد وقايع تلخ و
گرايشهاى تأسفبارى هستيم .در حالى كه در خارج از كشور ما
در جهان اسالم بازگشت به ايدههاى امام راحل و انقالب اسالمى
آغاز شده و روز به روز بر اعتقاد به صحت آن ها و تنفر از ايدههاى
ليبرال دموكرات غرب افزوده مىشود ،در فضاى فرهنگى جامعه
ما كه جلودار اين حركت بوده ،گرايشهاى معكوسى ـ اگر چه
محدود ـ به چشم مىخورد .در زمانى كه مىبايست جامعه ما
احساس افتخار كند كه ايدههاى انقالب آن در نفى سلطه آمريكا
ـ  92ـ

و استكبار دارد در همه جهان تحقق مىيابد ،گرايشى در داخل
آغاز شده است به طرف كم كردن اين نفرت و ترويج اين كه در
دموكراسى غرب هم ،نكات مثبت زياد است و موفقيت نظام ما در
اين است كه در برخى از اين مقولهها با استكبار مذاكرات و روابطى
داشته باشد.
مىبينيم در كشور ما برخى از نوشتارها و گفتارها درست به
فضاى قبل از انقالب برگشت .آن دموكراسى كه قبل از اين در
جامعه ما نقد علمى شده و معايب آن اثبات شده بود ،دوباره در
الفاظ و ادبيات جديدى احيا مىشود .فرهنگ غرب به انحاى
مختلف جلوه داده مىشود كه در حقيقت تعريض به ناموفق بودن
فرهنگ اسالم است .قرائتهاى رسمى از دين تخطئه مىشود
در حالى كه اين انقالب مبتنى بر همين قرائتها بوده است .اين
ترفندها به جد نگران كننده است .در ابتدا به عنوان تلفيق ميان
اسالم و دموكراسى و تغيير بخشى از مبانى ،به عنوان اين كه چه
كسى گفته اين ها قطعى و مسلم است ،شروع شده و به تدريج
منتهى به صدور مانيفستهايى شده كه اصل اسالم را به صراحت
انكار مىكنند ،كل انقالب و امام را زير سؤال مىبرند و داعيه
برپايى حكومت دموكراتيك مبتنى بر دادههاى فرهنگ غرب را
مطرح مىكنند .سعى مىكنند به خيال خام و جاهالنه خود تناقض
در افكار و موضعگيرىهاى امام در سالهاى پيش از پيروزى
انقالب و پس از پيروزى انقالب را نشان دهند و نتيجه بگيرند
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كه آن چه به دست پر بركت امام ايجاد شده ،فكر اصلى امام در
آن مقطع نبوده است.
امثال اين سخنان را در حالى در فضاى داخل كشور مىشنويم
كه ايدهها و شعارهاى اصلى انقالب ما در كل جهان و مخصوص ًا
جهان اسالم تحقق پيدا كرد و ملتهاى جهان اسالم به عظمت
و اصالت انقالب اسالمى و انديشههاى امام ،در مقابل استكبار
غرب پى بردهاند .آن ها به راهى كه امام ما آن را باز كرده هدايت
مىشوند ،ولى در داخل زمزمههايى برعكس آن در برخى مطبوعات
و رسانهها مطرح مىشود .اين يكى از خطرهاى اساسى فرهنگى
است كه مىبايست هم مسئوالن نظام مخصوص ًا دستگاههاى قضايى
و امنيتى و فرهنگى حكومت و هم علما و بزرگان حوزه براى آن
فكرى كنند .بسيار جاى شرمندگى دارد كه ما شاهد چنين وضعى
باشيم ،بايد اين وضع را از ابعاد گوناگون مورد توجه جدى قرار
دهيم و درصدد اصالح آن باشيم.
بخشى از اين خطر ،ناشى از ترفندهاى دشمنان اسالم است كه
از ابتداى پيروزى انقالب سعى كردند با اين گونه مقولههاى فرهنگى
با انقالب مقابله كنند .چون آن ها خوب تشخيص داده بودند كه اين
انقالب متكى بر فرهنگ و مكتبى است ،که با ايمان و اعتقاد مردم اين
انقالب را به پيروزی رساند و اين نظام را برپا ساخت و اين بيدارى
را در كل جهان اسالم ايجاد كرد .لذا از همان ابتدا سعى داشتند با
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ابزارهاى فرهنگى و تبليغاتى كه در اختيار دارند ،اين تكيهگاه اصلى
انقالب اسالمى را از بين ببرند .قطع ًا برخى از اين شبههافكنىهاى
عوامل داخلى ،ناشى از اين برنامهريزى دشمنان خارجى و استكبار
جهانى است.
عوامل تبليغاتى غرب در دو كار عليه نظام اسالمى متمركز
شدهاند :يكى سعى مىكنند برخى از نقاط ضعف نظام و خطاهايى
را كه ممكن است اتفاق بيفتد بزرگ كرده و با تزوير ودروغ و
بزرگنمايى ،اذهان مردم را نسبت به مسئوالن نظام بدبين كنند.
برپایی حکومت اسالمی قهرا چالش و درگيرىهايى را هم در
پى دارد ،چون احساس خطراستكبار و مكتبهاى شيطانى قهرا
بيشتر مىشود و درصدد خواهند بود كه هر طورشده آن را از بين
ببرند و منافع از دست رفتهشان را باز گردانند .ترفندهاى گوناگونی
در مقابل اين حكومت اسالمى به كار بستند ،اول سعى كردند
از راه كشورهاى دست نشاند ه شان در منطقه ،غلبه نظامى كنند
كه نشد ،سپس مدلهاى موازى درست كردند و خواستند همان
باليى را كه بر سر سوسياليسم آوردند بر سر اين حكومت جديد
پ نما ولى
نيز بياورند ،آن ها در مقابل سوسياليستها مدلهاى چ 
درواقع آمريكايى درست كردند و از همين راه توانستند جلوى
شيوع كمونيسم و سوسياليسم اصيل را بگيرند .مىخواستند بر سر
اين پديده جديد نيز همين كار را بياورند ،مدلهاى اسالم آمريكايى
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را ساختند ،طالبان را ساختند و سلفىگرى را ترويج كردند كه همان
هم سرانجام مشكلى براى خود آن ها شد و در آن گرفتار شدند ،و
در آینده نیز تبعات آن را خواهند دید.
شايد امروز نظامى مردمساالرتر از نظام ما كه در همه عرصهها
متكى بر مردم است ،حداقل در منطقه وجود ندارد .متأسفانه
دشمنى آمريكا با ما نگذاشته است بسيارى از حقايق نظام ما در
جهان غرب روشن شود.
اميدواريم جهانیان اين حقايق را از نزديك دريابند كه مديريت
سياسى ما موفق شده است ،هم مشاركت مردم و مردمساالرى را
در حد اعال تضمين كند و هم ارزشهاى مكتبى خود را در حد
كامل پياده كند و براى اولين بار الگوی سياسى مردمساالرى دينى را
تحقق بخشد ،حقوق معنوى و ايمان مردم را توأم با حقوق مادى و
اجتماعى آنان حفظ كند .متأسفانه موضعگيرىهاى خصمانه اى كه
در اثر ازدست دادن منافع استكبارى ابرقدرتها در منطقه عليه ما
به وجود آمد نگذاشتهاند حقيقت اين الگوى جديد سياسى درست
در جهان غرب معرفى شود .تبليغات گوناگونى را عليه نظام ما چه
در بخش سياسى ،چه در بخش اقتصادى و چه در بُعد قضايى و
حقوقى شروع كردهاند ،بحث نقض حقوق بشر عليه نظام ما كام ً
ال
خالف واقع بوده و به صورت واقع ًا ناجوانمردانه اى مطرح شده
است .كشورهايى كه هيچ يك از اصول دموكراسى و مردمساالرى
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دينى را نداشته و ندارند محكوم نشدند ،ولى نظامى را كه مبتنى بر
مردمساالرى دينى است محكوم كردهاند .عليه نظامهايی كه سرتاپا
استبدادى بوده و هيچ گونه انتخابى در آن ها نيست ،يا تشريفاتى و
شكلى است ،حقوق اوليه انسان ها در آن جا پايمال مىشود ،هيچ
موضعى گرفته نمىشود ،ولى نظام مردمساالر ما را محكوم كردهاند
كه تمام حقوق پايمال شده مردم را در رژيم گذشته ـ كه اتفاق ًا مورد
حمايت غرب بود ـ احيا كرده است(((.
انقالب اسالمی براساس دو رکن مهم به وسیله امام بزرگوار پایه
ریزی شد :

رکن اول ،اسالم و ایمان به اسالم است ،البته اسالم ناب که
اسالم اهل بیت عصمت و طهارت و مبتنی بر وحی الهی و سنت
نبی اکرم است .اگر خدای ناکرده این رکن از بین برود و
ایمان مردم به اسالم ناب سست شود ،اگر دشمنان بتوانند با تبلیغات
فرهنگی خود ،این رکن را تضعیف کند ،این انقالب آسیب پذیر
خواهد بود.
رکن دوم ،مردمی بودن این انقالب است ،این انقالب بر
شانه های مردم قرار دارد .چون این مردم ،مومن به اسالم هستند و
آیین اسالم دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی برای اداره جامعه است
 1ـ ديدار با وزير دادگسترى اتريش تاريخ 81/2/3

ـ  97ـ

و اجرای اسالم در این ابعاد نیاز به مشارکت اجتماعی دارد ،مردم
براساس ایمانشان خود را موظف می دانند که وارد عرصه مدیریت
جامعه شوند .این جاست که مردمی بودن این انقالب و مشارکت
مردم در اداره امور آن ،مبنای اعتقادی یافته و این انقالب نمی تواند
از مردم جدا باشد .این دو رکن ،هم منشا پبروزی انقالب بود و هم
منشا تداوم ،اقتدار و توانمندی آن خواهد بود .دشمنان هم متوجه
اهمیت این دو رکن شده اند و با هر دو به مقابله برخاسته اند.
سعی می کنند اسالمیت نظام را با تهاجم فرهنگی خدشه دارکنند،
در بعد اقتصادی ،ناکارآمد بودن نظام اسالمی را مطرح می کند،
در بعد سیاسی ،می کوشند نظام اسالمی را با نظریات سیاسی و با
ترفندهای چون حقوقی بشر به محاصره دربیاروند و مشروعیت
سیاسی نظام را زیر سوال برند.
با شگردها و ترفندهای گوناگون می خواهند مردم به خصوص
نسل سوم انقالب را که در دوران انقالب حاضر نبودند و معمار
بزرگ انقالب را درک نکردند و نیز ظلم ها و پلیدی های طاغوت
و حکومت طاغوت را ندیدند و نچشیدند ،به اسالم و نظام
اسالمی بد بین کند .جریانات گوناگونی را ایجاد کرده و شبهه
افکنی می کند تا با رخنه در ایمان مردم از این راه به رکن اول
انقالب اسالمی لطمه بزند .نسبت به رکن دوم نیز ،دنبال ایجاد
تفرقه میان مردمند و تشکل هایی به قصد ایجاد یاس و تفرقه میان
مردم به وجود آورده اند ،و هدف این تشکل ها آن است که از
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این راه ،به وحدت ملی و مشارکت آحاد مردم در نظام اسالمی
و مردمی بودن آن لطمه بزند .این دو رکن مورد تهاجم دشمنان
انقالبی اسالمی است ،بنابراین ،امروز وظیفه همه ما آن است که
این دو رکن را پاسداری کنیم .حفظ این دو رکن مستلزم آن است
که اول آن ها را بشناسیم و دریابیم که انقالب اسالمی با همه
مشکالتی که ممکن است در مدیریت نظام وجود داشته باشد «
هیچ مدیریتی حتی مدیریت معصومین هم خالی از مشکل نبوده
است » از چه جایگاه بلند تاریخی برخوردار است .سپس عوامل
تداوم این انقالب و اقتدار آن را هم درست تشخیص دهیم ،آن
گاه در مقام آسیب شناسی برآیم و رخنه های نفوذ دشمن را سد
کنیم.در این جا چند نمونه از اقدامات دشمنان را به عنوان نمونه
برای روشن شدن موضوع بیان می کنیم:
الف ـ شیعه هراسی و اسالم هراسی اولویت مهم جنگ روانی و سیاسی
دشمن

شیعه هراسی و ایران هراسی نشان دهنده قدرت اسالم و
جمهوری اسالمی ایران و ضعف جبهه استکبار دانست و حمایت از
گروه های خشن توسط جبهه استکبار در واقع استفاده از یک اسالم
قالبی در مقابل اسالم ناب محمدی است .اگر قرار بود ارزش های
غربی بر ارزش های اسالمی غلبه پیدا کند دیگر نیازی به استفاده از
اسالم تکفیری نبود.
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انقالب اسالمی ایران دارای مقاصد بلند انسانی و اسالمی است
و از یک اسالم عقالنی و عدالتخواه برخوردار است جریان اسالم
سکوالر و اسالم متحجر را محصول جبهه استکبار برای مقابله با
جهان اسالم ارزیابی کرد امروز می بینیم که چطور این دو جریان
در منطقه خاورمیانه و در کشورهای سوریه و عراق وجود دارند
و به دنبال تضعیف دنیای اسالمی و همچنین به انحراف کشاندن
بیداری اسالمی هستند.
جریان اسالم آمریکایی اهدافی چون تحت تاثیر قرار دادن
اسالم به انحراف کشیدن بیداری اسالمی به حاشیه بردن مسئله
فلسطین را دنبال می کند و قصد دارد با ساختن یک دیوار فکری
و ذهنی از طریق اسالم در برابر دنیای واقعی اسالم بایستد و الزم
است که همه ما به این موارد دقت کنیم يكى ديگر از جبهههاى
مهم استكبار عليه ما ،همين فتنهگرى فرهنگى و سياسى و فكرى
است كه مىخواهند ملت ما را در اعتقاد به اسالم و حكومت خود
متزلزل كنند ،بين مسئوالن نظام و مردم فتنهگرى مىكنند تا ايمان
و اعتقاد مردم را به مديريت مسئوالن كم كنند .نقصها را بزرگ
مىكنند ،مشكالت اقتصادى و معيشتى را ـ كه قطع ًا يكى از اسباب
اصليش سياستهاى استكبارى خود آن ها و تحريمها و بلوكه
كردن ثروتهاى كشور ماست ـ بزرگ مىكنند تا نشان دهند كه
اين نظام ،كارآمد و موفق نيست و به تدريج مردم را از اصل انديشه
نظام اسالمى برگردانند و بدبين كنند .اين يكى از عرصههاى مهم
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جنگ روانى و سياسى آمريكا با ماست .البته خداوند اين لطف را
به مؤمنان و ملتهاى اسالمى مىكند كه دشمنانشان به دست خود،
خودشان را رسوا مىكنند.
ب ـ تبليغ ناكارآمدى نظام اسالمی

یکی از وظایفی که در شرایط امروز بر همه کارگزاران جمهوری
اسالمی است مقابله با دشمنی هایی است که علیه نظام انجام
می شود .امروز دشمنی ها نسبت به نظام ما به اوج خود رسیده
است چون انقالب ما داعیه ای دارد که این داعیه همه نظام های
استکباری و استعماری جهان را تحقیر کرده و آن ها را مستکبر و
شیطانی و ظالم معرفی و خط بطالن بر آن ها کشیده است .قهرا
کانون های اصلی استکبار به مصاف این نظام می آیند چون احساس
می کنند که این نظام اصل آن ها را زیر سوال برده است.
در زمان حاضر ،برخالف ترفندها و تزویرهایی که در خالل دو
قرن گذشته جهان اسالم را در برگرفته بود و همه را شیفته تمدن
غرب کرده و اسالم را کهنه و از بین رفته مطرح کرده بود ،ناگهان
با این تحولی که در اثر پیروزی انقالب و تأسیس نظام اسالمی
ایران در جهان اسالم ایجاد شد تمام آن تبلیغات خنثی شد و دوباره
ایده های فطری انسانی و اسالمی مردم مسلمان شعله ور شد و
شروع به نورافشانی کرد.
این نظام چنین اثراتی بر منافع مستکبران و در راس آن ها شیطان
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بزرگ داشت ،لذا دشمنی آن ها با ما دشمنی ویژه و عمیقی است
که در همه جهات و با تمام توان جریان دارد .نه تنها در فکر از بین
بردن و براندازی این حکومت جدید هستند بلکه به دنبال آنند که
مبانی و ریشه ها و اصول این حاکمیت را هم بخشکاند.
شعاع دشمنی آن ها محدود به براندازی نیست که البته این
اولین هدف و خواسته آنان است ،ولی مقدمه است برای اینکه
ریشه چنین جریانی را بخشکاند که در جای دیگری از جهان اسالم
زنده نشود .نظم نوین جهانی این است که حکومت های مورد نظر
آمریکا البته با ظاهر دموکراسی در همه جهان تشکیل شود .امروز
مدیریت سیاسی آمریکا این را خیلی روشن و شفاف مطرح می کند
که به دنبال گسترس ایده های مادی و سکوالر خود درکل جهان
است .معنای این سخن آن است که ریشه حکومت دینی خشکانده
شود.
تهاجم و دشمنی آن ها در این حد است ،تنها بنا بر تغیبر یک
حکومت نیست ،بحث رابطه هم نیست که برقرار شود یا نشود،
بحث چیز دیگری است و این ها بهانه است برای رسیدن به آن
هدف نهایی که محو ایده حکومت دینی در جهان است ،از این رو
است که فسادها و دشمنی های گوناگونی را درکل جهان اسالم و
مخصوصا در نظام جمهوری اسالمی که کانون این جریان است و
حیات جدیدی را به مکتب اسالم بخشیده شده است ،دنبال می کند.
ما آثار این دشمنی ها را خیلی راحت می بینیم ،از هر جایی
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سعی می کند نفوذ کند ،تهاجم فرهنگی ،ایجاد مفاسد اقتصادی و
اجتماعی ،نمونه هایی از تالس آن ها علیه جمهوری اسالمی است
همچنین جدایی بین مردم و مسئوالن ،بی اعتماد کردن مردم ،نا امید
کردن مردم از شعارها و ارزش های بلند اسالمی ،بدبین کردن آن ها
به اصل نظام و صالحیت حکومت اسالمی برای مدیریت صحیح
جامعه ،ناموفق جلوه دادن نظام جمهوری اسالمی در دستور کار
آن ها قرار دارد(((.
تصور من اين است كه مرحله بعديشان ،رفتن به سراغ يك اسالم
التقاطى و تلفيقى است با اين بيان كه اسالم خوب است ،هم چنان كه
مسيحيت هم خوب است ،ولى نبايد دين را در همه عرصههاى زندگى
آلوده كرد .در حقيقت ديانت و معنويت را قبول مىكنند ولى آن را به
مسايل شخصى و معنوى انسان محدود مىدانند كه به منافع آن ها در
عرصه حكومت و اجتماع ضريهاى نزند .اين ديدگاه از سابق هم بوده
و اصلش جديد نيست ،ولى امروز به صورت تئوريزه شدهاى ارائه
مىشود(((.
دشمن تبليغ مىكند و مردم هم خيال مىكنند كه نظام اسالمى

كارآمد نيست و حكومت روحانيون همين است ،اين اسالمى كه

آقايان به عنوان اسالم اصيل و ناب مطرح مىكنند ،كارآمد نيست.
 1ـ سخنرانی در مراسم تحلیف کارآموزان 80/12/ 15

 2ـ جلسه شورای روسای کل دادگستری استان های سراسر کشور تاریخ 82/4/6
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در آن ظلم و بىعدالتى و تبعيض هست و شما بايد برگرديد به
دامن نظامهاى دموكراسى غربى .براى اينكه عواطف و احساسات
مردم را جريحهدار نكنند ،اصل اسالم را هم به عنوان يك دين
قبول مىكنند ولى مىگويند نظام سياسى و اقتصادى و ادارى
مملكت مىبايست به شيوه غربى باشد.
دشمنان با همه توان عظيم رسانه اى خود اين ضعف و خطاها را
به پاى اسالم تبليغ مىكنند ،مردم هم چون ممكن است متضرر شده
باشند ،آمادگى پذيرفتن آن را دارند .ببينيد در اثر اين گرانىها چه
حرفهايى در جامعه گفته مىشود .البته امام و مسئوالن ارشد و علما،
بارها گفتهاند كه آنچه اجرا مىشود ُم ّر اسالم نيست ،ممكن است خطا
باشد ،ما در ابتداى راه هستيم و خطا داريم .ولى اشخاصى كه تعهد
كمترى دارند و يا ضرر بيشترى ديدهاند و فشار بيشترى در اثر اين
اجراى نادرست بر ايشان وارد شده ،تحت تأثير بوقهاى تبليغاتى
دشمنان اسالم قرار مىگيرند.
(((

ج ـ ترفندهاى دشمن در خصوص القاء ناکارآمدی نظام اسالمی

 1ـ تحريك عواطف :دشمن با ترفندهايى كه در قالب تعريف
مادى از انسان و جامعه انسانى مىگنجد ،مىكوشد به انقالب آسيب
برساند .يكى از اين ترفندها ،تحريك عواطف قوميتى است ،هويت
اصلى ملت ما كه مبناى اين انقالب قرار گرفت ،هويت اسالمى
 1ـ سخنرانى در جمع مردم تبريز 79/6/23
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است .اين ها مىخواهند با احياى انگيزههاى قومى ،هويت اسالمى
اين ملت را از بين ببرند .در خوزستان زبان و قوميت عرب را و در
آذربايجان ،زبان و قوميت آذرى را و در بلوچستان ،قوميت بلوچى
را دامن مىزنند.
اين يكى از آن ترفندهاى بسيار خطرناك دشمن است كه
مىخواهد با برانگيختن اين قبيل مسائل با هويت اصلى مردم كه
مايه وحدت و عزت آن هاست و عامل پيروزى انقالب بوده مبارزه
كند و سعى كنند وحدت ملى و هويت واحد اين ملت را پاره پاره
كرده و از بين ببرد.
از نظر تاريخى هم روشن است كه حكومت پهناور اسالمى،
قوميتها و زبان ها و نژادهاى مختلفى را از شرق تا غرب دنيا در
برداشت و اين اقوام و ملل گوناگون در قرنهاى متمادى بدون
هيچگونه اختالف و تضادى بر مبناى اسالم با هم زندگى مىكردند.
كرامت انسان به اين يا آن زبان بودن و اين يا آن قبيله و تبار نيست،
اسالم اين مالكها را نفى كرده است و تمايزات قومى و زبانى را
صرف ًا منشأ تعارف و معرفت انسان ها و قبايل مىداند .چند گونگى
زبان ها و نژادها ،فقط يك نوع نشانهگذارى اشخاص و اقوام است
و ميزان و مبناى ارزش و كرامت انسان نيست ،ارزش انسان به
انسانيت و تقواى اوست .البته ممكن است ويژگىهاى يك زبان يا
يك تبار خاص از جهتى منشأ بعضى از لياقتهاى فردى يا قبيلهاى
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يا منطقهاى شود و اين امرى پذيرفتنى و پسنديده است ،اما از نظر
اسالم ،مبناى مرزبندى و ارزشگذارى نيست.
اين تفرقهها در يكى دو قرن از اروپا كه خود اسير اين تضادها
و مجادالت و مناقشات قومى و نژادى و زبانى بود ،به جهان اسالم
سرايت داده شد و ابزار مستكبران براى ايجاد تفرقه و تشتت در
جامعه اسالمى شد و امروز هم در كشور ما همين نغمهها را سر
مىدهند.
استعمارگران غربى پس از آن كه تمام اطراف كشور پهناور
اسالمى عثمانى را جدا كردند و هر بخشى از آن را به يكى از
كشورهاى اروپايى و امريكايى دادند ،خود كشور ترك زبان تركيه
را كه آن روز عاصمه جهان اسالم بود استحاله فرهنگى كردند و
فرهنگ و زبان و خط و هر چه را كه نشان اسالمى داشت و مردم
تركيه را به فرهنگ اسالمى پيوند مىداد ،تغيير دادند و كوشيدند
هويت اسالمى اين ملت را از او بگيرند .خط تركيه را كه در همان
زمان خط اسالمى بود ،به خط التين مبدل كردند و با اين تغيير
خط ،ملت مسلمان تركيه از ميراث غنى اسالمى خود ،جدا شده
و امروزه افراد اين ملت نمىتوانند از هيچيك از كتابهاى عربى،
فارسى ،تركى گذشته استفاده كنند ،در حالىكه كتابخانههاى آن ها
مملو از چنين كتابهاى غنى فرهنگى و دينى و ادبى و هنرى و
عرفانى است.
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ما در سفرى كه قبل از انقالب به تركيه داشتيم ،در بعضى از مناطق
كتابهايى بود كه به زبان تركى و خط اسالمى نوشته شده بود .اهالى
بومى مىگفتند كه ما ديگر اين كتابها را نمىتوانيم بخوانيم ،شما
ببينيد و ببريد .مردمى كه در مدارس و دانشگاهها درس مىخواندند
همه از اين تاريخ غنى و از ميراث گران بهاى اسالمى خود جدا
شدهاند .خط را تغيير دادند ،اگر ممكن بود زبان را هم تغيير مىدادند
و يكى از زبان هاى التين را جايگزين آن مىكردند .زبان انگليسى و
بعد فرانسوى تا مدتها اجبارى بود .در بسيارى از كشورهاى اسالمى
تا مدتها زبان انگليسى يا فرانسوى ،اجبارى بود .زبان عمومى مردم
در شمال آفريقا ،در الجزاير و تونس و مراكش ،زبان انگليسى يا
فرانسوى است .در منطقه هند و پاكستان كه مستعمره انگلستان بود،
زبان انگليسى ،زبان رايج ادارى است.
نكته جالب توجه آن است كه طرح مسائل قوميتى و دامن زدن
به قومگرايى كه اين جا و آن جا از سوى غرب انجام مىگيرد،
ترفند و نيرنگى بيش نيست و از آن فقط بهعنوان ابزار تفرقه جوامع
اسالمى استفاده مىكنند وگرنه آن ها بهقدرى نژاد پرستاند كه
هيچ قوم و ملتى غير از خود را قبول ندارند و براى آن ارزشى
قايل نيستند و تجربه نشان داد تا بتوانند سعى مىكنند نشانهها
و ويژگىهاى برجسته اقوام و ملتهاى ديگر را محو كنند .يقين
بدانيد كه آن ها دلشان براى زبان و قوميت آذرى نسوخته ،بلكه
هدف آن ها از ميان بردن وحدت ملى ايران اسالمى است.
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زبان آذرى يكى از بخشهاى عظيم فرهنگ غنى ملى و اسالمى
ماست ،زبان و قوميت آذرى با فرهنگ اسالم و ارزشهاى اسالمى
آميخته و تنيده شده است.
دشمنان با طرح شعارهاى قومگرايانه ،قصد خدمت به اين قوم
و زبان را ندارند ،بلكه مىخواهند هويت اسالمى اين جامعه را
بگيرند و جامعهاى بىهويت يا با هويتى كه خود آن ها مىخواهند
ايجاد كنند .بايد در مقابل اين توطئه ،هشيار بود ،اين موضوع كه
رهبر معظم انقالب هويت اصلى اين ملت را هويت اسالمى آن
معرفى كردهاند ،متوجه همين نكته است كه دشمن كجا را نشانه
گرفته است.
 2ـ هجوم به فرهنگ و عقايد اسالمى :ترفند ديگر دشمنان اسالم
خدشهدار كردن فرهنگ و اعتقادات اسالمى است .البته نقد انديشهها
هلل فرهنگ اسالمى آن قدر غنى و مايهدار
بسيار خوب است و بحمدا 
و متكى به عقل و استدالل منطقى است كه قرآن مىگويد ﴿ :ال اِكْرا َه
الرش ُد مِ َن اْل َغ ِّي﴾((( گرويدن به اسالم نياز به اجبار و
فِيال ّدي ِن َق ْد َت َب َّي َن ُّ
تهديد ندارد ،اص ً
ال ايمان اجبارى ،ايمان مورد قبول اسالم نيست.
ايمان بايد متكى بر اعتقاد قلبى انسان ها باشد وگرنه ،ايمان نيست.
اسالم ،انتقاد و بحث را پذيرفته است ،چون هر انتقادى ،هشدارى
است كه جواب و پاسخ علمى و منطقى مىطلبد و ازاينرو موجب
 1ـ سوره بقره ،آيه.256
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غنا و استحكام انديشهها مىشود .تاريخ فرهنگ اسالمى و حوزههاى
علميه ما ،همين است ،كتابخانههاى ما آكنده است از اشكال و انتقاد
منتقدان و مخالفان به اسالم و پاسخ علما به آن اشكاالت است و بر
اثر همين بحث و انتقادها فرهنگ ما غنىتر شده است .در فرهنگ
اسالمى يكى از وظايف علماى اسالم پاسخگويى به انتقادات است
و اساس حوزهها و مجامع علمى ما همين بوده و هست.
اما مقوله بحث و انتقاد غير از اتهام و افتراست ،اتهام ،ايجاد
تشويش و بدبينى و ناامنى مىكند و احساس دشمنى را ميان افراد
باال مىبرد .امروزه دشمن براى رسيدن به هدفهاى سياسىاش
با تكيه بر تهمت و افترا و طرح افكار انحرافى به ستيز با فرهنگ
اسالم و نظام مقدس اسالمى برخاسته است .تهاجم فرهنگى كه مقام
معظم رهبرى از ابتدا نسبت به آن هشدار و اخطار دادهاند ،اخيرا ً
از طريق برخى روزنامههايى كه بهگونههاى مختلف و با استفاده از
امكانات نظام و ملت ،سخن دشمنان را تكرار كرده و ترفندهاى
آن ها را به خورد جامعه مىدهند ،بسيار آشكار شده است.
بحمداهلل هشدارها و هدايت مقام معظم رهبرى و موضعگيرىهاى
روشن ،قاطع و سريع ايشان اين توطئهها را مهار كرده و مىكند.
 3ـ ايجاد اختالف ميان مسئوالن :ترفند سوم دشمنان ،ايجاد
اختالف ميان مسئوالن است .دشمن به شكلهاى گوناگون سعى
مىكند حاكميت و مديريت نظام را داراى گرايشهاى سياسى متضاد
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نشان دهد .اختالفنظر و سليقه ميان جناحهاى سياسى يا حتى افراد
يك جناح سياسى ،امرى متعارف و معمول است و اينگونه نيست كه
افراد و جناحهاى سياسى يكسان فكر كنند و اساس ًا اتفاق نظر آن ها
در همه موارد نه ممكن است و نه درست .گاهى اختالف سليقهها
بركاتى در بر داشته و منشأ افكار جديد و نوآورىهايى در انديشه و
فرهنگ سياسى خواهد شد.
آن چه ُمضر است آن است كه اين اختالف ،فراتر از اختالف
سليقه و نظر و در حد تضاد باشد و به چهارچوبهاى اصلى نظام
باز گردد .اين ،خطر است و دشمن مىخواهد اين حالت را ايجاد
كند و به شكلهاى گوناگون سعى مىكند كسانى را كه اركان نظام
را قبول ندارند و نداشتند و در مقابل امام و واليت فقيه كه يكى از
اركان نظام و اصول قانون اساسى است ايستاده بودند ،بهگونهاى
درون حاكميت نظام نفوذ دهند و در تبليغات خارجى و داخلى،
آن ها را برجسته كنند و بزرگ نشان دهند و اظهارات آن ها را
دليل وجود اختالف ميان مسئوالن نظام معرفى كنند.
اخيرا ً در بعضى از رسانهها ،از سوى بعضى از افراد مغرض
يا نادان شعار كهنه ماركسيستها مطرح است كه «دين افيون
ملتهاست» و بر آن افزودند كه افيون حكومتها هم هست .اصل
اين انقالب در مقابل اين قبيل ادعاها شكل گرفت ،يكى از نخستين
اهداف فكرى و فرهنگى امام و متفكران پيرو او مانند شهيد
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مطهرى و شهيد بهشتى ،درهم شكستن اين شعار بود« .دين افيون
ملتهاست» شعار ملحدانى بود كه در مقابل مسلمانان و نهضت
اسالمى قرار داشتند و دشمنان دين و مردم ما بودند و امام در مقابل
آن ها قيام كردند .انقالب اسالمى ،تنها در مقابل سرمايهدارى غرب
نبود ،بلكه در مقابل كمونيسم شرق نيز بود .مگر شعار نه شرقى و نه
غربى ،شعار اين انقالب نبود؟ منظور از شرق ،نظامهاى كمونيستى
بود يعنى صاحبان همين شعار «دين افيون ملتهاست» .حال اين
شعار را از زبان كسى جارى كردهاند كه فكر شود درون نظام است.
اينجاست كه رهبر معظم انقالب ،بحث خودى و غيرخودى را
مطرح مىكند كه مسئوالن نظام در قوه مجريه و قضائيه و مقننه كه
دلسوز نظاماند هوشيار شوند و توجه كنند كه يكى از ترفندهاى
دشمن اين است كه با استناد به سخنان عناصر نفوذى ،نظام را
بهعنوان نظامى كه از درون دچار تضاد و اختالف است؛ معرفى
كنند .اينها در حقيقت مىخواهند از اين راه نظام را از درون دچار
مشكل كنند .نظامى كه در درون خود تضاد داشته باشد ،باالخره از
هم مىپاشد .اين جا يكى از وظايف اصلى و تكليف انقالبى همه
مسئوالن آن است كه ميان خودشان و كسانى كه اين قبيل مسائل
را مطرح مىكنند مرزكشى كنند و اين است معناى تقسيمبندى
نيروهاى سياسى به خودى و غيرخودى .هر كسى كه به ركنى از
اركان نظام يا بخشى از بخشهاى اصلى نظام كه در قانون اساسى
آمده ،اعتراض دارد و آن را قبول ندارد ،بايستى خارج از مرز نظام
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قرار گيرد .چنين افرادى بههيچوجه صالحيت ندارند كه كارگزاران
نظام مقدس جمهورى اسالمى باشند.
حاكميت اسالمى خصيصه فراجناحى و فراگروهى بايد داشته
باشد ،چون حاكميت متعلق به همه مردم است؛ حاكميت يك جناح،
يك گروه يا يك حزب خاص نيست ،ولى منظور از فراجناحى،
جناحهايى است كه اركان نظام را قبول داشته باشد؛ فراجناحى
بودن حاكميت به اين معنا نيست كه جناحهايى را كه اصل و
اركان نظام را قبول ندارند ،هم درون حاكميت بدانيم .اين كار،
وارد كردن اپوزيسيون و ضد حاكميت نظام ،در حاكميت نظام
است كه موجب از بين رفتن حاكميت خواهد شد .پس فراجناحى
در محدوده خودىهاست و مقصود از خودىها همه كسانى است
كه اركان انقالب و نظام اسالمى و قانون اساسى را قبول دارند.
حاكميت بايد نسبت به تمام اين افراد و گروهها مانند پدر باشد،
فراجناحى فكر و عمل كند.
 4ـ ايجاد ناامنى و ترويج فساد :موضوع ديگرى كه دشمن
براى لطمه زدن به انقالب ما دنبال مىكند ،ايجاد ناامنى است .ما
در نا امنىهاى گوناگون كشور باز دست دشمن را مىبينيم .در نا
امنىهاى استان هاى مرز شرقى كه مربوط به مواد مخدر و اشرار و
قاچاقچيان است و نيز در ناامنىهاى اخالقى و اجتماعى و ترويج
فحشا و منكرات ،نقش دشمن بسيار روشن است.
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(((
 5ـ مسئله غیبت و آفت شیادان  :قال الحكيم فى كتابهَ ﴿ :و ُنرِي ُد أَ ْن

است ْ
ُض ِع ُفوا فِي الأَْ ْر ِ
ين﴾ اين
ض َو َن ْج َع َل ُه ْم أَئِ َّم ًة َو َن ْج َع َل ُه ُم اْل َوا ِرثِ َ
َن ُم َّن َع َلى َّالذِ َ
ين ْ
آيه شريفه که مرتبط با میالد امام زمان نیز می باشد خداوند متعال
و وعده داده است كه مستضعفان زمين را ،صالحان زمين را ،مؤمنان را،
حاكم زمين كند و از وارثان زمين قرار دهدَ ﴿ ،ن ْج َع َل ُه ْم أَئِ َّم ًة َو َن ْج َع َل ُه ُم
ين﴾ .يعنى حكومتهاى فرعونها و نمرودها و قلدرمآبها از
اْل َوا ِرثِ َ
بين خواهد رفت و عاقبت زمين از آن صالحان و مستضعفان است.
مراد از مستضعفان هم كسانى است كه به جهت ارزشهاى الهى و
پيروى از انبياء و اديان الهى مورد ظلم و فشار و استضعاف طاغوتيان
قرار گرفتهاند .اين يك اصل از اصول همه اديان الهى است و در تمام
اديان الهى اين نويد آمده است .در ديانت مسيحيت و يهود هم همين
اصل ديده مىشود ،آن ها هم معتقدند ـ بر اساس آياتى كه در انجيل
و تورات آمده است ـ كه حاكميت زمين از آن صالحان و مؤمنان
است.

آيا اين كار يك كار فوقالعاده است و براساس يك تحول
اعجازى شكل مىگيرد ،يا اين كار يك پروسه درازمدتى است كه
به وسيله خود مردم ،خود مستضعفان و مؤمنان و صالحان شروع
مىشود و به تدريج مىرسد به آن جايى كه «يَمأل اهلل به األرض
قسط ًا وعد ًال»؟ آن چه بنده برداشت مىكنم از اين آيات و روايات
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ديگرى كه درباره اين اصل بسيار مهم آمده است ،نظر دوم است،
يعنى اين چنين نيست كه خداوند در يك لحظه و به طور ناگهانى
و بر اساس يك عمل خارقالعاده و معجزهآسا حاكميت زمين را
دگرگون مىكند ،چون اص ً
ال بنا نيست انسان ها بر اساس معجزه
مؤمن شوند ،سنت و قانون خداوند در خلقت بشر براين قرار گرفته
است كه انسان ها آزادانه و با اختيار و اراده خود به سوى كمال
هدايت شوند و راه كمال را انتخاب كنند .اساسا تكامل و كمال
بدون اختيار و اراده ،بدون مجاهدت و مشقت و تحمل سختىها
و مقاومت در مقابل آن ها محقق نمىشود .البته امدادهاى الهى،
بشر را دستگيرى خواهد كرد ،اما اگر هم معجزهاى بيايد به اين
معنا نيست كه اراده از انسان ها سلب شود و خود به خود همه
يكجا مؤمن شوند ،بلكه آن اعجاز باز در معرض اراده و فكر و
عقل انسان ها قرار مىگيرد ،معجزه در حقيقت راه را تبيين مىكند
و توضيح مىدهد ،ولى باز اختيار پابرجاست .بحث آخرالزمان و
عاقبت بشريت هم كه در اين آيه آمده ،همينطور است ،يعنى
همان پروسهاى كه در ابتداى بعثت انبياء در مبدأ تاريخ بشر بوده،
در منتهى هم همينطور است و يك پروسه انسانى و بشرى است
كه با حركت خود انسان هاى صالح روى زمين شروع مىشود
و رشد مىكند ،توسعه پيدا مىكند ،فكر و دل و عقل بشر را به
تدريج به طرف خود مىكشد ،آن مرد بزرگ الهى هم كه همه
اديان الهى در انتظار او هستند ،به عنوان كمك براى رساندن اين
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پروسه به قله خودش كه برقرارى عدل و قسط و حكومت الهى
در كل زمين است ،ظهور خواهد كرد.
در نهضت پيامبر اكرم در سرزمين اسالم هم باز از خود
انسان ها و رشد و آگاهى و ايمان و اعتقادى كه در آن ها ايجاد
شده ،استفاده شده است .شايد بتوان گفت پيروزى انقالب اسالمى
در عصر ما نيز بخشى از اين پروسه است .پيروزى انقالب اسالمى
ما و تأسيس نظام جمهورى اسالمى بر پايه آن در شرايط عصر
ما ،پس از سالها مغلوبيت و كنار گذاشته شدن اسالم از مسايل
اصلى جوامع بشرى و آن همه برچسبهايى كه فرهنگ و تمدن
غرب عليه كل اديان و مخصوصا دين اسالم زده بود و آن ها را
خرافه و افيون ملتها عنوان مىكرد ،بعد از آن همه تاريكى كه
بر ملتهاى اسالمى گذشت ،در اين چنين عصرى كه افكار و
انديشههاى مغرب زمين به وسيله دستگاههاى تحقيقاتى و فرهنگى
و آموزشى و رسانههاى گوناگون ،شب و روز تزريق مىشد و
تقريبا همه بخشهاى عمومى و اصلى مكتب اسالم را غيرعملى
جلوه مىدادند و مربوط به قرون وسطى معرفى كردند ،اين انقالب
و اين نهضت اسالمى شكل گرفت.
از اين مقطع تاريخى يك تحول اساسى در كل منطقه بلكه
در جهان ايجاد شده است كه با آنچه قبل از اين تاريخ بوده ،فرق
مىكند.
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مسئله امامت و واليت كه اصل و ركن مذهب ما و هويت و انقالب
و نظام و حاكميت سياسى ما را تشكيل مىدهد ،گاه ـ بهويژه در وضع
فعلى كه واليت اقدس در پرده غيبت است و امام غايب از انظار است ـ
دچار نوعى آفت مىشود .اين آفت آن است كه اعتقاد مردم به عالم
غيب واصل غيبت ،دستاويز و زمينهاى براى سوءاستفاده و مردم
فريبى كسانى شده است .اصل ايمان به امامت در پس پرده غيب
مثل ايمان به كل غيب ،يكى از امتيازهاى مذهب ماست ،اسالم اصل
ايمان به غيب را سنگ بناى تدين قرار داده است؛ ايمان به خدا،
ايمان به وحى ،ايمان به معاد ،ايمان به رسالت و نبوت و امامت و
غيبت امام همه از مصاديق ايمان به غيب است .اين اعتقاد مردم
گاهى مايه سوءاستفاده افراد شيادى مىشود .در روايات هم به اين
نكته اشاره شده كه كسانى در عصر غيبت ادعا مىكنند با امام ارتباط
دارند ،ولى دروغگو و مفترى هستند .اين آفت بسيارى از اوقات به
مسائلى منجر مىشود كه از نظر اجتماعى بسيار ناصحيح و خسارت
بار است .چهره بيرونى مذهب را مش ّوه نشان مىدهد و يك رشته
افكار باطل و خرافى و خالف سيره و هر مذهب و اصول اسالم را
مطرح مىكند و مريد و مراد بازىهايى به راه مىافتد .فتنههايى مثل
بابيه با همينگونه ادعاها آغاز شد ،ابتدا ادعا مىكردند كه باب امام
زمان هستند؛ سپس كمكم بر ادعاهاى خود افزودند و فتنهاى ايجاد
كردند كه هنوز هم دامنگير جامعه اسالمى است.
اين مسائل متأسفانه به شكلهاى گوناگون و با انگيزههاى متفاوت
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بروز مىكند و گاه منجر به حوادث ناگوار مىشود .اين مدعيان
دروغين از جوانب مختلفى تحريك مىشوند ،خيلى وقتها ممكن
است اينگونه ادعاها با تحريك دشمنان اسالم يا دشمنان مذهب مثل
وهابىها و به قصد خرافى جلوهدادن مذهب ما انجام شود.
برخى از روحانى نمايان منحرف نيز با ترغيب مدعيان ،وارد اين
ميدان شده و سوء استفاده مىكنند .الزم است نظام و جامعه ما در
مورد اين آفت خيلى حساسيت نشان داده و بهشدت و به هر قيمتى
جلوى آن را بگيرند .با استناد به رواياتى كه از خود معصومين نقل
شده ،بايد كسى را كه در زمان غيبت ادعاى رؤيت و مشاهده امام
كند ،تكذيب كرد .برخورد با مدعيان دروغين مشاهده و ارتباط با
امام زمان بايد بسيار دقيق و حساب شده انجام گيرد و در عين
حال كه اصل مبنا و ركن اساسى مكتب يعنى امامت را به صورت
برهانى و عقالنى تثبيت مىكنيم ،اينگونه مسائل را هم از بين برده و
خرافهزدايى كنيم .يكى از ترفندهاى دشمن اين است كه جهان اسالم
را متهم به خرافىبودن مىكند(((.
لزوم هوشیاری امت اسالمی در برابر دشمنان

هیچ چیز نباید اصل دشمنی دنیای استکبار و اولویت مقابله
با آن را فراموش کند؛ گاهی دشمن قریب و دشمن بعید تئوریزه
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میشود که دشمن قریب آمریکا خوانده میشود و اولویت با دشمن

قریب است؛ جهت دشمن در مقابله با اسالم مانند قطبنما جهت
اولویت را نشان میدهد.در چنین اوضاعی میبایست امت اسالمی

در برابر دشمنان هوشیار بوده و موارد ذیل را مورد توجه قرار دهد.
الف ـ تشخيص دادن ترفندها و سياستهاى آمريكا

خطرى كه شيطان بزرگ در كل جهان منطقه ايجاد كرده است
بايد مورد توجه قرار گيرد و خنثى شود .يكى از مسايلى كه در اين
زمينه بسيار مهم است تشخيص دادن ترفندها و سياستهاى آمريكا
نسبت به نظام ماست كه بايد براى مردم شناخته شود .بحمداله
مردم ما تربيت شده امام راحل هستند و نسبت به ترفندهاى دشمن
هشيارند ،مردم ما هيچ وقت نسبت به استكبار مخصوص ًا آمريكا
خوشبين نبوده و نخواهند بود ،ولى اطالع دقيق بر اين ترفندها
بسيار الزم است.
امروز شيوه آمريكا اين است كه نسبت به كشورهاى جهان
سوم با دو ابزار و دو ترفند وارد كار شود و منافع استكبارى خود را
حفظ كند :يكى ايجاد رعب و وحشت در دل مسئوالن اين كشورها
و خالى كردن دل مسئوالن و باوراندن به آن هاست كه در مقابل
اراده سياستمداران كاخ سفيد هيچ قدرتى نمىتواند ايستادگى كند
و حتم ًا مغلوب خواهد شد .ترفند دوم ،كار تبليغاتى و سياسى و
فرهنگى است و مطرح كردن اين كه ما دنبال ايجاد فضاى سياسى
ـ  118ـ

بهتر و نظام سياسى آزادتر براى مردم كشورهاى جهان سوم هستيم.
با انگشت گذاشتن روى نظامها و حكومتهايى كه در منطقه
واقع ًا مستبد و خشن بودهاند ،يا گروههايى كه بعض ًا به وسيله خود
آمريكا تأسيس يا تقويت شده بودند ،آن ها را بزرگ مىكنند كه
موجب تهديد امنيت جهانى شدهاند و حكومتهاى تهديد كننده
و خشونتگرا و بحرانزا نسبت به كل جهان و منطقه بايد از بين
بروند .جايگزين اين ها ،نظام سياسى و اجتماعى خواهد بود كه
امنيت و آزادى را براى مردم خواهد آورد و حقوق مردم احيا
خواهد شد .اين حكومتها و گروهها ،مولود سياستهاى خود
آمريكا بوده است ،هر يك را كه دست مىگذاريم مىبينيم منشأ آن
خود آمريكا بوده است .اگر طالبان و القاعده است منشأ ايجاد و
حمايت آن خود آمريكا بوده ،اگر صدام بعثى است ،مورد حمايت
خود آمريكا بوده ،اگر سالحهاى كشتار جمعى و شيميايى است
كه به عراق داده شده ،آن ها را از شركتهاى آمريكايى و اروپايى
ـ كه اسناد آن در مراكز امنيتى كشور ما موجود است ـ دريافت
كرده است .همه اين حركتهاى افراطى و تند و بىمنطق به ظاهر
دينى و مذهبى را خود آمريكا در مقابل انقالب ما ايجاد و حمايت
و ترويج كرد و امكانات در اختيارشان گذاشت .بنالدن شريك
اقتصادى بعضى از مسئوالن فعلى آمريكا بود ،كمكهاى اقتصادى
به او كردند شركتها در اختيارش گذاشتند ،فقط و فقط براى
مبارزه با انقالب اسالمى ما.
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بسيار جالب است ،اين ها خودشان مولد اين خشونتها و
كانونهاى بحرانآفرين در منطقه بودند و آن ها را در مقابل نظام ما
ايجاد كردند ،حاال مدعى ما شدهاند كه ما مؤيد تروريسم هستيم و
آن ها با تروريسم مبارزه مىكنند .اين تروريستها را كى در منطقه
ايجاد و حمايت كرد و امكانات در اختيار آن ها گذاشت؟ اين
حكومتهاى مستبد را كى در منطقه ايجاد كرده است ،چه كسى
صدام را صدام كرد؟ صدام در جنگ با جمهورى اسالمى مىرفت كه
نابود شود ،چگونه ورق برگشت و صدام توانست مقدارى مقاومت
كند ،رژيم بعثى عراق در حال متالشى شدن بود ،كى دوباره آن را
تقويت كرد؟ مدارك موجود است ،آمريكا و حكومتهايى كه در
منطقه دست آن ها در دست آمريكا بود ،ثروتهاى كالن و ميلياردى
آن كشورها به دستور آمريكا در اختيار صدام قرار گرفت.
هلل ملت ما و مسئوالن بيدار و هوشيار ما ترسى از
امروز بحمدا 
آمريكا ندارند ،نه آن ترفند اول آمريكا نسبت به ملت ما كارساز
است و نه اين شعارهاى فريبانه و بهشت دموكراسى كه نشان
مىدهد ،مردم ما را فريب مىدهد .ملت ما معتقد به اسالم است
و پاى اين نظام شكوهمند و مقتدر اسالمى كه به اراده و عزم
مردم و رهبرى امام ايجاد شد ،تا آخر ايستادهاند .مردم مسلمان در
همه كشورهاى اسالمى نيز اين قبيل سياستها را به هيچ وجه در
درازمدت قبول نخواهند كرد و قطع ًا آمريكا از همه اين كشورهايى
كه پا گذاشته و اشغال كرده است ،مفتضحانه خارج خواهد شد.
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ب ـ بهره برداری صحیح از رسانه ها
باید بدانیم چه چیزی مطرح کنیم و چه حرفی بزنیم تا مایه سوء
استفاده دشمنان نشود.
پیشرفت های علمی حوزوی و دانشگاهی اهل سنت در ایران
یکی از نشانه های وحدت بین شیعه و سنی در کشورمان می باشد
پس باید در اعالم مواضع و گفتارها و تبلیغات ،دقت کرد ما باید
روشنگری کنیم تا مشخص شود جدال اصلی بر سر چیست تا
به اختالفات مذهبی دامن زده نشود ما باید روشنگری کنیم که
حمایت ایران از سوریه به دلیل مقابله با اسرائیل است همان طور
که از حماس که همه از اهل سنت هستند حمایت می کند .امروز
یکی از چالش و خطر بزرگ پیش روی نظام جمهوری اسالمی
ایران ،همین مسئله اطالع رسانی است و می بینیم که حمایت ایران
از سوریه را به اسم شیعه و سنی مطرح می کنند.مبانی فکری امام
خمینی در مسئله وحدت مسلمانان و تقریب و تقیه یک منشور
است و نباید از خط اصلی که امام ترسیم کرد و رهبر معظم انقالب
آن را دنبال می کند ،خارج شد.
منافع و مسايلى كه در مكتب اسالم است خيلى مهم و عظيم
است ،اسالم حقوق مردم را خيلى بهتر حفظ كرده است تا آنچه كه
در دنيا ادعايش را مىكنند .يكى از مسايلى كه بايد با اين ديد به آن
نگاه كنيم اين است كه ،قلم البته خوب است ،اما كدام قلم؟ خدا به
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قلم قسم مىخورد ا ّما نه به قلمى كه ضد اسالم است؛ خدا به قلمى كه
ضد خدا ،ضد اسالم و ضد توحيد است ،هيچ وقت قسم نمىخورد؛
آن قلمى كه واقع ًا در همين خط است به آن قسم مىخورد .ما هم
براى قلم و قلمزن و متفكر و اهلنظر ،ارزش قايل هستيم ولى نه
برخالف آن چيزى كه اصل هويت ملت و نظام ما را تشكيل مىدهد.
انقالب ما براين اساس است و دستى كه برخالف آن بخواهد قلم
بزند ،آن ديگر براى جامعه اسالمى محترم نيست .اگر ما براى اين
گروه احترام قائل شويم از اسالم دست كشيدهايم و هرجا هم اسالم
ضربه خورده است از همين جا ضربه خورده است كه از اسالممان
دست كشيدهايم و براى قلمى كه دشمنى با اسالم مىكند ،ارزش قائل
شدهايم .آن كسى كه به اسم آزادى بخواهد بر عليه اسالم قيام كرده
و به اسم آزادى قلم به مقدسات مردم اهانت كند اين در حقيقت
حقوق مردم را پايمال كرده است .چون مردم ما براى اسالم قيام
كردند؛ اراده اسالمى در كشور ما قابل انكار نيست ما چطور اين
اراده مردمى و اسالمى را نمىبينيم ،اين ها كه اين همه شهيد دادند
براى اسالم ،ما براى اراده اين ها اص ً
ال ارزش قائل نيستيم ،اين ها
مگر مردم نيستند ،اين ها اكثر مردم هستند .پس اگر دنبال اراده مردم
هستيم ،اراده مردم اسالمخواهى است ،اين هويت مردمى را نبايد به
اسم آزادى آن گونه كه آن ها مطرح مىكنند ،زيرسؤال برد.
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بخش دوم
افراطیگری و تکفیر
در برابر بیداری اسالمی

افراطی گری مدل قالبی و عرض اندام استکبار جهانی در مقابل
الگوی ناب اسالمی

انقالب ما در مسیر صحیح وارثان انبیاء و ائمه اطهار
و با الگوی صحیح اسالمی آغاز شد و نظام اسالمی نیز بر پایه
آن تأسیس گردید .روز به روز هم که از انقالب می گذرد این
اصالت و تطابق با مبانی نورانی اسالم بیشتر متجلی می شود و
حوادثی که روی می دهد نیز این حقیقت را بیشتر برای جهانیان
آشکار می کند .به گذشته نهضت مراجعه کنیم و ببینیم که نهضت
اسالمی ما به رهبری امام راحل قدس سره الشریف با چه الگو
و با چه سیاست ها و مشخصه هایی شکل گرفت روشن است
که امام در مقابل یک قدرت طاغوتی بسیار مستحکمی ایستاد که
مورد پشتبیانی ابر قدرت های جهان بود و همه نوع توانمندی های
سیاسی ،مالی ،نظامی داشت و برای حفظ حکومت خود از هیچ
کاری هم رویگردان نبود.
انسان وقتی آن چه را که در این کشور اتفاق افتاد از ذهن خود
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عبور می دهد ،شک نمی کند که این واقعه همان وراثت صالحان
در این منطقه از زمین خدا است که ان شااهلل طلیعه آن وراثت کلی
خواهد بود که همه زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد .این افتخار
بزرگی است برای مردم ما و مسئوالنی که با این دید و هدف و نیت
پاک انجام وظیفه می کنند.
در مقابل ما امروز می بینیم استکبار جهانی سعی کرده از هر
طریقی که بتواند با کشتار بی گناهان حکومت هایی را واژگون
کند و یا قدرت هایی را سرکار بیاورد .آن چه را که در حوادت
فعلی این منطقه می بینیم در حقیقت یکی از همین الگوهاست که
توسط استکبار جهانی اجرا می شود .آن چه که امروز به عنوان
طالبان یا القاعده و دیگر گروه های تروریستی مطرح است دست
پرورده کیست و ریشه درکجا دارد و از چه الگویی استفاده می کند؟
برای همه روشن است که پس از پبروزی انقالب اسالمی ،استکبار
جهانی در مقابل این الگوی اسالم ناب انقالبی و برای مهار آن،
تصمیم گرفت مدل قالبی آن را درست کند که مدعی اسالمیت
باشد و بتواند در مقابل این الگو در جهان اسالم عرض اندام کند،
مخصوصا در این جهت از اختالفات مذهبی نیز بسیار استفاده کرد.
لذا حکومت طالبان و تشکیالت عریض و طویل بن الدن را ایجاد
کردند و از آن به عنوان یک حکومت اسالمی نام می بردند و تبلیغ
می کردند حتی در اسم ها و قالب ها سعی کردند از عناوین فقهی
استفاده کنند ،راس این حکومت را عنوان امیر المومنین دادند ،
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در شیوه های قضاوت و مدیریت سعی کردند از قالب های سنتی
استفاده کنند به خیال این که در جهان اسالم به عنوان الگوی ممتاز
حکومتی قرارگیرد و به تدریج الگوی واقعی حکومت اسالمی یعنی
جمهوری اسالمی ایران را تحت الشعاع قرار دهد ،بلکه آن را متهم
کند به انحراف از اسالم و آن را تلقی مذهب خاصی معرفی کند که
اصالت دینی ندارد.
آن ها مساله مبارزه با تروریسم را مطرح می کنند و سعی
می کنند از این راه الگوهای صحیح نظام اسالمی را در منطقه متهم
کنند و افکار عمومی را علیه اسالم بسیج کنند و تروریسم را طوری
تعریف و تفسیر کنند که شامل حرکت های آزادی خواهانه ملل
مظلوم هم بشود و هر مبارزه ای علیه حاکمیت های ظالم دست
نشانده آن ها را تروریسم معرفی کنند .اصال کل اسالم را معادل
ترور معرفی کنند و خود را برای جنگی که از آن به جنگ صلیبی
«یعنی جنگ مسیحیت با اسالم» تعبیرکرده است آماده کنند.
این از شیطنت استکبار است که خود ایجاد کننده و حامی
تروریست های مسلمان نما در منطقه بوده است و حال تحت عنوان
مبارزه با آن ها می خواهد با اصل اسالم بجنگد .خود استکبار همواره
از شیوه های تروریستی به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده کرده
و می کند ،نمونه آن حمایت آن ها از گروهک های تروریستی علیه
نظام اسالمی ،سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران در جنگ
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تحمیلی ،حمایت از جنایات اسرائیل علیه مردم ستمدیده فلسطین
و لبنان و ...است.
وقتی که نهال انقالب اسالمی در این سرزمین مقدس امام
زمان ،رویید و بارور شد ،شیوه مبارزه ملل تحت ستم نیز با الهام
از آرمان های این انقالب ،دگرگون شد .انقالب اسالمی ارزش ها و
آرمان های رهایی بخش خود را به جهان اعالم کرد ،ملل مستضعف
نیز آن ها را پذیرفتند.
انقالب ما در جهان امروز چنین رسالتی دارد ،ما قطعا چشم
انداز این انقالب را بسیار روشن می بینیم .همه بدانند این انقالب از
بین رفتنی نیست ،هر روز از روز قبل درخشش و تشعشع بیشتری
خواهد داشت .این انقالب ،با ترفندهای دشمنان که با چند اصطالح
و واژه وارداتی سعی می کنند دل مردم را خالی کنند ،شکست
بردار نیست .امروز این انقالبی برای همه ملل دربند ،مخصوصا
درکشورهای اسالمی که درگیر با طاغوت ها و دشمنان دیرینه
اسالم هستند ،الگوی نجات و رهایی شده است.
اين افراطگرىهايى كه در منطقه و جهان اسالم ديده مىشود؛
مانند القاعده و امثال آن ،بدون شك خود دشمنان اسالم ،يا به
وجود آورنده آن ها بودهاند يا آن ها را حمايت و تقويت كردند
و گسترش دادند تا به بهانه و دستاويز مقابله با آن ها ،در منطقه
اسالمى حضور پيدا كنند و همين اوضاعى را كه در کشورهای
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اسالمی منطقه از جمله افغانستان و عراق،سوریه ،فلسطين و...

مىبينيد ،به وجود بياورند.

اهداف افراطی گری و تکفیر

جریان اسالم آمریکایی و جبهه تکفیری اهدافی را علیه امت

اسالم دنبال میکند که شایان توجه است؛

اول :تضعیف و تخریب اقتدار دنیای اسالم از طریق درگیر

کردن و ایجاد نزاع درون جهان اسالم .یعنی انرژی ،توان و ظرفیت
دنیای اسالم صرف مقابله با خود شود.

دوم :به انحراف کشاندن مسئله بیداری اسالمی است که شعله

تازه آن در چند کشور برافروخته شده است.

سوم :حاشیه بردن مسئله فلسطین و تنزل دادن جایگاه آن از

مسئله اول جهان اسالم به مسئلهای فرعی از یک طرف و القای
فراموشی تهدیدی به نام رژیم اشغالگر قدس که نماینده دولت

استکباری در منطقه خاورمیانه محسوب میشود.

داعشیها رسما اعالم کردهاند که فلسطین و اسرائیل مسئله ما

نیست و برای نشان دادن این مسئله علنا پرچم فلسطین را زیر پا

لگد کردهاند.

چهارم :ایجاد دیوار برلین فکری ،ذهنی و رسانه ای برای
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مخاطب غربی از طریق اسال م هراسی تا از اساس شعله تمایل به
اسالم و معنویت را خاموش کنند
پنجم :پنجمین هدف آمریکا این است که میخواهد شکلگیری
تکفیریها نتیجه بیداری اسالمی قلمداد شود .ادعای آمریکا برای
مقابله با داعش و گروههای تکفیری کذب و نفاق است ،آمریکا و
دیگر دست نشاندههای آن در منطقه میخواهند خود را از جنایات
وحشیانه آن ها مبرا کنند و آن ها را نتیجه طبیعی بیداری اسالمی و
تفکر اسالمی در جهان قلمداد کنند.
افزایش خشونت علیه مسلمانان و دنیای اسالم آماج خشونتها
و دشمنیها است و از این نظر دشمنیهای امروز دنیای استکبار
چیز تازهای نیست .اما در این دشمنی دو مسئله است که دشمن
امروز را از دشمن دیروز متمایز میکند و توجه به این دو مسئله
راه را برای شناخت کالن مسئله اسالم آمریکایی در جبهه تکفیر
باز میکند:
اول :گستردگی و همه جانبه دشمنیها با اسالم که در یکی دو قرن
اخیر بیسابقه است و از دخالت نظامی ،کودتا ،شکنجه و استفاده از
فیلم و رسانه و تبلیغات برای ایجاد موج اسال م هراسی ،شیعههراسی
و ایران هراسی برای مقابله با اسالم به کار گرفته شده است.
دوم :تمایز میان دشمنان دیروز و امروز را تمایز کیفی است.
تمایز کیفی یعنی اسالم را علیه اسالم ،دنیای اسالم را علیه
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دنیای اسالم و ملت اسالمی را علیه ملت اسالمی وارد جنگ و
مبارزه آن هم به صورت خشونتآمیز کنند؛ هر دوی این واقعیتها
نشان از قدرت اسالم در عصر حاضر و ضعف جبهه استکباری دارد
و نتیجه اسالمهراسی ،شیعههراسی و ایرانهراسی ترجمه اقتدار
اسالم ،تشیع و ایران به زیان استکبار است.
تحریک ،سازماندهی و پشتیبانی از گروههای خشن با ظاهر و
شعار اسالمی در واقع استفاده از اسالم قالبی آمریکایی برای مقابله
با اسالم اصیل و ناب محمدی است؛ اگر ارزشهای غربی و
لیبرالی قادر بودهاند که ارزشهای اسالمی ،برتری منطقی و عقالنی
پیدا کنند به ساخت و پشتیبانی از یک گروه تکفیری خشن انجام
شود تا به نام اسالم با اسالم مقابله کنند.
اختالف افکنی درون امت اسالمی آسان ترین راه برای مقاصد
شیطانی دشمن است و از این رو سعی دارند آتش تفرقه را درون
امت اسالمی شعله ور سازند.
همه حرکتهای تکفیری و فتنهگریهای پس از پیروزی انقالب
اسالمی و تحقق بیداری اسالمی در کل جهان اسالم توسط شیطان
بزرگ آمریکا و حکومتهای دست نشانده آن در منطقه ایجاد
شده و آمریکا و دیگر دست نشاندههای آن در منطقه میخواهند
خود را از جنایات وحشیانه آن ها مبرا کنند و آن ها را نتیجه طبیعی
بیداری اسالمی و تفکر اسالمی در جهان قلمداد نمایند و چهره
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نورانی اسالم را که دین عدل و قسط و انسانیت و وحدت است را

سیاهنمایی نمایند.

امروز شیطان بزرگ از گروههای تفکیری و فتنهگریهای طائفی

و قومی و مذهبی به عنوان ابزار بر علیه مقاومت و بیداری اسالمی

و تجزیه جهان اسالم و حمایت از رژیم غاصب اسرائیل استفاده

بهینه میکند و هیچگاه با آن ها مقابله نخواهد کرد.
داعش ،ساخته نظام سلطه

نظام سلطه و غرب هرگز دست از دشمنی با ملتهای مسلمان

برنخواهند داشت و هر روز تالش میکنند چراغ بیداری و نظام
اسالمی را خاموش کند .نظیر آن ،طرح شوم ایجاد گروههای تکفیری
داعش و تجهیز و تسلیح آنان برای تخریب وجهه و چهره نورانی
اسالم و تضعیف انقالب اسالمی در منطقه و جهان است که به
اعتراف جاسوسان خودشان ،آمریکای جنایتکار و اسرائیل خبیث و

انگلیس مکار در طرح شومی به نام النه زنبور گروههای تکفیری را

آموزش داده و وارد منطقه کردهاند و با جنایتهای آن ها بازار فتنه و

اختالف قومی و مذهبی را گرم کردهاند .آن ها تالش میکنند اتحاد
و یکپارچگی مسلمانان را از بین برده و با متوقف کردن بیداری
اسالمی ،هم چهره اسالم را مشوه کنند و هم چنبره و سلطه مستکبران

و دستاندازی آنان بر منابع و ثروت منطقه بیشتر شود.
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راه های مقابله با گرایش ها و افکار افراطی

فتنههای مذهبی ،قومی و گروههای تکفیری خارج از اسالم همه
ساخته و پرداخته دست نظام سلطه و آمریکای جنایتکار و اسرائیل
غاصب و همپیمانان آن ها در منطقه است و این مطلب ضرورت
ورود علما و روحانیون شیعه و سنی و دانشمندان و نخبگان جهان
اسالم به میدان رویارویی با آنان را بیش از پیش میطلبد.
دشمن بر شعلهور کردن اختالفات و برادرکشی در دنیای اسالم
تمرکز کرده است و این جهتگیری دشمنان به ما نشان میدهد که
باید وحدت و انسجام را محور اصلی قرار دهیم .آرمان فلسطین و
تهدید رژیم صهیونیستی باید در مرکز توجهات امت اسالمی قرار
گیرد .از یک سو بازدارنده بودن برخی از اهداف دشمن برای به
حاشیه رانده شدن و فرصت دادن به رژیم صهیونیستی برای انجام
جنایتهایش و جلوگیری کردن از بیداری حکومت اسالم مطرح
است.پس در چنین شرایطی چند محور زیر می بایست در دستور
کار حکومت های اسالمی قرار گیرد.
 1ـ گروه های جهادی باید بیش از پیش مجهز شوند
مقابله با اسراييل يك اصل اسالمى است .چون اسرائيل تنها
غاصب نيست بلكه نماد استكبار جهانى در منطقه و كانون مبارزه با
اسالم است ،صهيونيسم داعيه سيطره بر عالم را دارد و در سرلوحه
كار خودش مبارزه با حاكميت اسالم را قرار داده است .بنابراين
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مقابله با اسراييل افزون بر وظيفه ميهنى و ملى يك وظيفه اساسى
اسالمى است.
صلح با اسراييل معنا ندارد ،آن ها در پس هر عقبنشينى نقشه
دارند و روزى كه فرصت كنند همه ميثاقها را زيرپا خواهند
گذاشت .اسراييل درهیچ صلحی جدى نيست ،او در پى صلحى
است كه فلسطينيان و مسلمانان را ذليل كند و تحرك و جهاد را
از گروههاى جهادى بگيرد؛ براى همين است كه قدس را پايگاه
هميشگى خودش اعالم كرده است .مبارزه گروههاى جهادى تا
رسيدن به قدس شريف الزم است ادامه پيدا كند و گروههاى جهادى
بايد بيش از پيش مجهز شوند .منطق جهاد و مبارزه حزباللهّ بايد با
نوآورى همراه باشد ،بايد مفاهيم جديدى را در مقابله با صهيونيسم
مطرح كنيد و ميدان هاى جديد را فراروى حركتتان بگشاييد.
جهاد را در همه ابعاد آن جلو ببريد و در همه اين ابعاد ،مفاهيم،
روشها و منطق جديد را به ميدان آوريد .مفاهيم عام و مشترك
اسالمى را عليه استكبار و نماد آن يعنى اسراييل در درون كشورهاى
اسالمى در جهاد خودتان نهادينه كنيد.
 2ـ تنها راه نجات و سر بلندی ملت های مظلوم مبارزه بی امان
است
روابط ما با ملت ها و كشور های مسلمان از نظر تاريخى و دينى
و مسأله فلسطين ،روابط عادى و اقليمى نيست ،بلكه استراتژيك
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و بنيادى است .زيرا ما اسرائيل را تهديدى بر كل اسالم مىدانيم
و اين يكى از اصول قبل و بعد از انقالب ما بوده است .جمهورى
اسالمى ضديت با صهيونيسم را در صدر سياستهاى خارجى خود
قرار داده و از لبنان و فلسطين دفاع مىكند و با هر يك از مواضع
سازشكارانه در منطقه بهشدت مخالف است .نظر سياسى جمهورى
اسالمى از آغاز اين بوده كه بحثها و مناقشات جهت به سازش
كشاندن اعراب بهخصوص تشكيالت فلسطينىُ ،حقه و فريبى بيش
نيست و همواره اعالم كردهاست كه هرگونه سازش در حقيقت
عليه ملت مسلمان و اسالم در منطقه است.
از كشورهايى مانند سوريه ،لبنان و فلسطين كه در آتش
اسراييل سوختهاند ،می خواهيم اين حقيقت را درك كنند كه ما
تا پيروزى كامل سرزمينهاى اشغالى ،از آن ها حمايت مىكنيم.
اين براى جمهورى اسالمى سياستى تاكتيكى نيست ،بلكه موضعى
استراتژيك و در ضمن وظيفهاى اسالمى است .ملت ما حتى قبل
از انقالب اين حقيقت را به اثباترساندند و حمايتهاى بىدريغ
خود را ابراز كردند.
نظام اسالمى ما اميدوار است كشورهايى كه بابت اسراييل
غاصب در عذاباند ،فريب بازىهاى سياسى امريكا و اسراييل را
در منطقه نخورند؛ به رغم حمايتهاى امريكا از سربازان اسراييلى
در منطقه ،اين كشور به اهداف خود نخواهد رسيد .اين در حقيقت
ـ  135ـ

حاصل بيدارى ملت اسالمى و پشتيبانىهاى بى شائبه جمهورى
اسالمى ايران از مردم مظلوم مسلمان است .آگاهى روزافزون
مسلمانان و حمايتهايى كه از آنان مىشود ،اسراييل را دچار
وحشت كردهاست؛ به طورى كه احساس مىكند منافعش در منطقه
در معرض خطرى جدى است.
مخالفان رژيم صهيونيستى و مجاهدين باید به اصالت موضوع
واقف باشند ،احساس موفقيت و عزت بيشترى بكنند و با عزمى
راسخ به راه خود ادامه دهند ،نه اينكه در برابر دشمن ضعيف و
سست شوند و با دستيابى به برخى اهداف ،نقش اساسى خود را
فراموش كنند.
بايد يادآور شد هرگونه مصالحه در منطقه ،درواقع يك توطئه
است .ملت بزرگوار ما ماهيت اسراييل را مىفهمد و مىداند كه
استكبار جهانى پشتوانه بزرگ صهيونيستهاست .امريكا و اسرائيل
مسلم ًا از هر فرصت و تاكتيكى براى تثبيت بيشتر خود در منطقه
استفاده مىكنند و از هيچ ترفندى براى رسيدن به اهداف خود
نمىگذرند .لذا عقبنشينىهاى تاكتيكى اسرائيل بايد مايه اميد
بيشتر مسلمانان و تداوم مبارزه تا پيروزى نهايى باشد ،نه اينكه در
نيمه راه دست از اهداف خود بكشند .مبارزه با جنايتهاى اسرائيل
بايد براى كشورهاى منطقه يك اصل و استراتژى تلقى شود.
كشورهايى كه در جوار اسرائيل بودند و مورد ظلم و تجاوز
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قرارگرفتند ،ماهيت اسراييل را بهتر مىشناسند .مجاهدتهاى مردم

مبارز جنوب لبنان يكى از افتخارات درخشان تاريخ معاصر و ملت

اسالمى و همچنين عزت و عظمت و آبروى امت اسالم و عرب و

ملت لبنان است .همه كشورهاى دنيا شاهد مقاومت مبارزين جنوب
لبنان و آثار و بركات اين مجاهدتهاى مخلصانه و عاشقانه براى
حفظ ارزشهاى ملى و اسالمى بوده و هستند و امروزه ما مىبينيم
كه سرزمين لبنان چه مقام و منزلت و اعتبارى در دنيا كسب كرده

است .كشورهاى بزرگ دنيا از جمله خود امريكا از مبارزه ملت لبنان

به عنوان يك حركت ملى ياد مىكنند .تجربه ثابت كرده كه تنها راه

نجات و سربلندى ملت مظلوم ،همين مبارزه بىامان است.

مبادا موضوع سازش تحت هر عنوان ،توهماتى در ذهن مسؤوالن

سياسى كشورها ايجاد كند و آن ها را گمراه سازد .خداوند انشاءاللهّ

رزق با عزت نصيب مجاهدين راه اسالم كند.

 3ـ شمارش معکوس برای محو رژیم صهیونیستی از نقشه جهان
به کشورهای جهان هشدار می دهیم که شمارش معکوس برای

محو رژیم صهیونیستی از نقشه جهان آغاز شده است و جهانیان

امروز بیدار گشته و حذف و محو رژیم غاصب صهیونیستی را
خواستارند ،امیدواریم که به دست مردم شجاع غزه و سایر

فلسطینیان در کرانه باختری این مهم به وقوع بپیوندد.
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نام�ه رهب�ری ب�ه جوان�ان اروپ�ا و آمری�کا ،روش�نگری تحلیلی و
شفافسازی همهجانبه

نامه رهبر معظم انقالب و دعوت جوانان اروپایی وآمریکایی که
دولتهای آن ها خاستگاه اصلی اسالمهراسی هستند به آزاداندیشی
درباره اسالم ،ابتکاری است که راه مقابله با این امواج سنگین
اسالمهراسی را پیش پای ما میگشاید و این نامه به عنوان نقطه
شروع یک حرکت جریانساز در دنیا باید توجه شود و همه آگاهان
و عالمان باید از ظرفیت نرمافزاری خود برای حضور در این صحنه
بزرگ آماده شوند.
از مهمترین کارهایی که باید به آن توجه شود ،روشنگری
تحلیلی و شفافسازی همهجانبه نسبت به تضاد گروههای تکفیری
با اسالم اصیل و اعالم برائت اسالم از آن ها است.
همانگونه که بیان شد یکی از راه های مقابله با اسالم هراسی
روشنگری تحلیلی و شفاف سازی همه جانبه نسبت به گروه های
تکفیری و اعالم برائت اسالم از آنان است باید مرز اسالم ناب و اسالم
سکوالر آشکار شود چرا که اسالم آمریکایی نرمش در مقابل دشمنان
آمریکایی را خواستار است و اسالم ناب ،اسالم معنویت و تفکر است
اما اسالم آمریکایی ،اسالم تسلط و تعطیل کردن راه فکری است چرا
که اگر راه فکر کردن باز باشد یک انسان مسلمان بعد از تفکر متوجه
می شود که داشتن فکر تکفیری بسیار غلط و اشتباه است.
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باید تمایز اسالم ناب را با اسالم آمریکایی آشکار کرد؛ اسالم
ناب ،اسالم اشداء علی الکفار رحماء بینهم است .اما اسالم
آمریکایی نرمش در برابر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی و
نوکری آن ها و شدت عمل آن ها در برابر مسلمانان و واجبالقتل
دانستن آن ها و برادر کشی است .اسالم ناب ،اسالم صفا ،معنویت
و تعقل است اما اسالم آمریکایی ،اسالم قشریگری و جلوگیری
از فکر کردن است.
نامه رهبر معظم انقالب ابتکاری بود که راه مقابله با امواج
اسالم هراسی را پیش پای ما می گذارد و یک نقطه شروع جدید
محسوب می شود تمامی علما و نخبگان باید از ظرفیت نرم افزاری
برای انعکاس اسالم ناب بهره بگیرند و این راه بهترین مسیر مقابله
با اسالم هراسی استکبار است.
اتحاد و انسجام ملی در امت اسالمی الزمه ی منزوی کردن گروه های
تکفیری

هر چقدر به وحدت نزدیک شویم ،گروه های تکفیری در انزوا
قرار می گیرند این یکی از مهم ترین راه های مقابله با افکار تکفیری ها
است؛ دامن زدن به اختالفات در امت اسالمی از مقاصد شیطانی
دشمن است و دشمن دنبال بهره برداری شیطانی از تعصب ها است تا
آتش تفرقه را شعله ور سازد؛ بنابراین وظیفه مسلمانان و به خصوص
عالمان دینی در این باره سنگین و حساس است.
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هر چقدر به وحدت نزدیک شویم امت اسالمی از تفرقه و
تشتت مصون خواهد ماند .وحدت و انسجام ملی باید بلندترین
صدایی باشد که در دنیای اسالم شنیده می شود ،وهیچ چیز نباید
اصل دشمنی دنیای استکبار را تحت الشعاع قرار دهد و مقابله با
تکفیری ها و استکبار باید مورد لحاظ واقع شود.
لزوم وحدت و انسجام آن از مسائل مهم است؛ به طور طبیعی
در حکومت اسالمی علیرغم اشتراکات زیاد ،زمینهها و بسترهای
زیادی وجود دارد که در طرح دشمن برای ضربه زدن به اسالم و
دنیای اسالم اهمیت زیادی دارد و سرمایهگذاری زیادی روی آن
شده است؛ دامن زدن به اختالفات در درون امت اسالمی آسان
ترین راه برای مقاصد شیطانی دشمن است .هم چنین تفقد نظری
در فقه و کالم میتواند دستاویز تکفیر و فتنه شود و دشمن به دنبال
بهرهبرداری شیطانی از تعصب هاست تا آتش فتنه را در درون امت
اسالمی ایجاد کند.
وظیفه مسلمانان ،نخبگان و عالمان دینی در این باره سنگین
و حساس است؛ هر چه دنیای اسالم به وحدت نزدیک شود،
گروههای معارضهجو در انزوا قرار خواهند گرفت و دنیای اسالم
از شرارت آن ها مصون میماند .بنابراین از آنچه که در امت اسالم
شکاف ایجاد میکند ،باید پرهیز کرد؛ مسئله مهم وحدت و انسجام
اسالمی است .توجه و اهتمام به مسئله اتحاد و انسجام اسالمی
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و کنار گذاشتن هر مسئله ای که منجر به اختالف در درون امت
اسالمی شود ،از مهمترین راه های به شکست کشاندن تکفیری ها
است .چرا که دشمنان آمریکایی و صهیونیستی تالش می کنند تا
اسالم سکوالر را جایگزین اسالم ناب کنند .اينجاست كه بايد
علماى اسالم و جمهورى اسالمى كه اولين مدعى طرح حكومت
اسالمى در جهان است در اين مسايل بسيار هوشيار و دقيق بوده
و با آگاهى عميق اسالمى و اشراف بر اسالم جلوى اين خطرها را
بگيرند و در چاله ياچاهى نيفتد كه آن ها كندهاند.
ضرورت اهتمام پاسخگویی به شبهات و مشکالت

اين وظيفه بسيار مهم ما است که با گرايشها و افكار افراطی
مقابله كنيم ،بايد به كمك بزرگان و فرهيختگان و دانشمندان جهان
اسالم ،جوانان و دانشجويان را آموزش داد و هوشيار كرد كه تحت
تأثير اين قبيل گرايشهاى افراطى و انحرافى قرار نگيرند .اسالم ناب
و اسالم صحيح كه متكى بر كتاب و سنت است ،در همه شرايط
و همه زمان ها و مكان ها قابل ارائه و عمل است .در ديدارها و
مذاكراتى كه ميان علما و صاحبان فكر و اساتيد دانشگاه ها میان
كشورهای اسالمی انجام می گيرد ،باید براى مقابله فكرى و فرهنگى
با اين قبيل گرايشهاى افراطى برنامهريزى شود .کشورها از اين طرح
خيلى استقبال می کنند و ما انتظار داريم اين يك گام بسيار مثبت و
مؤثرى در زمينه مبارزه با این جریان های افراطی باشد.
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مجاهدت با دشمنان اسالم ،ظلم ستيزى و استكبار ستيزى ،آزادى
سرزمينهاى اسالمى از دست دشمنان اسالم ،اين ها بخشهاى تقابلى
از اين حركت است ،اما اين حركت بخشهاى ايجابى هم دارد و آن
اداره حكومت اسالمى كارآمدى است كه بتواند هم ارزشها را احيا
كند و هم جامعه را آباد كند و سعادت مادى و معنوى را براى جامعه
به ارمغان بياورد ،اقتصاد را رونق بدهد ،كرامت انسانى را در جامعه
احيا كند ،خدمتگزارى به مردم را احيا كند كه مفهوم اصلى حكومت
و دولت در حاكميت اسالمى است.
اگر ارزشهاى عظيم اسالم ناب كه در آيات قرآنى ذكر شده و
در حكومت علوى تبلور يافته است ،احيا شود ،آن وقت اسالمگرايى
در مقابل دموكراسى غربى مىتواند حرف نو داشته باشد و دل و جان
جوانان مسلمان را به طرف خود بكشد .اين جاست كه اهميت وظيفه
سنگين مسئوالن نظام و علما و فرهيختگان حوزه و دانشگاه در احياى
كامل حكومت اسالمى آشكار مىشود .اين جور نيست كه به مجرد
برپايى نظام اسالمى ،ديگر همه كارها تمام شده باشد ،دشوارىهاى
بعد از پيروزى شايد بيشتر از دشوارىهاى قبل از پيروزى باشد .اين
هم از سنتهاى تاريخ است ،چنان كه در بعضى از روايات آمده
كه هر پيغمبرى كه مبعوث مىشود و يك حكومت عدل الهى برپا
مىشود بعد از آن ميان پيروان آن پيامبر درگيرى مىشود و
باالخره آن هايى كه بر باطلند غلبه مىكنند بر آن هايى كه بر حقند.
خيلى عجيب است!
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اين طور نيست كه برپا كردن يك نظام الهى به دست يكى از
انبياء يا اولياء هميشه تا آخر پايدار بماند ،بعد از او چالشهاى
جديد شروع مىشود و خيلى از اهل باطل بر اهل حق آن آيين الهى
غلبه پيدا مىكنند .كسانى كه مسئوليت دارند و متولى خدمتگزارى
نظام اسالمىاند مىبايستى هميشه ذهنشان نسبت به اين مسئله
حساس باشد و نگرانى خاطر داشته باشند .دانشمندان ،فقها ،مؤمنان
فرهيخته تربيت شده در مكتب اسالم ،بايد به اين چالشهاى پس
از پيروزى توجه داشته باشند و براى هر كدام نسخه مناسب آن
را بپيچند .مديريت نظام و رهبرى معظم انقالب اسالمى همين
كار را مىكنند،مىبينيد چگونه بعد از جريان هاى مختلفى كه رخ
داده است ،همواره با معيار درست الهى راه را از انحراف مشخص
مىكنند و اجازه نمىدهد كه مسير به انحراف كشيده شود.
اقتدار نظام جمهورى اسالمى ،در همه ابعاد مخصوصا در
بعدهاى مربوط به مسايل اصلى مورد نياز جامعه ،معيشت مردم،
اقتصاد جامعه ،امنيت جامعه ،فرهنگ جامعه ،آزادىهاى مشروع
انسان ها در جامعه ،كرامت انسان ها ،مشاركت مردم در سرنوشت
خودشان ،در تك تك اين موارد بايد نظام اسالمى ما سرآمد باشد
و در عمل نشان دهد كه مكتب اسالم همه اين ابعاد را بهتر از
مكتبهاى به ظاهر دموكراسى غرب ،محقق مىكند.
خود حكومت دينى نيز شبهاتى در ذهنها ايجاد كرده و نظام
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اسالمى ما بايد پاسخگوى سؤالهايى باشد كه از هر سو در جامعه
مطرح مىشود .يكى از مهمترين ابزارهاى اسالم ،قرآن است و در
برابر دشمن بايد از اين وسيله معنوى بسيار استفاده شود .براى حفظ
كيان فرهنگى جامعه هم بايد از قرآن استفاده كرد و اين قرآن از هر
انديشهاى برتر است ما بايد اين را داشته باشيم و از افكار جديد و
نيروهاى جديد هم استفاده شود ،البته كار بسيار مشكلى است.
برنامههاى اساسى كه فرهنگ سياسى را شكل مىدهد موضوعهايى
دارد كه بايد آن ها را پيدا كنيم .مىبينيم در دانشگاهها جوانان ما
عالقهمند به اسالم هستند.
اينگونه نيست كه اين موارد فقط در ابعاد علمى ـ تحقيقى
مطرح باشد .ممكن است يك مستشرقى خيلى بهتر از يك مسلمان
در مورد معارف اسالمى تحقيق كند و يا يك مسيحى بهتر از يك
مسلمان در اين موارد تحقيق كرده باشد ،اما نمىتوان گفت كه اين
محققان فرهنگ اسالمى دارند .مىدانيم جوانى كه شور و شوق و
حال اسالمى داشته باشد ،همه چيزش علم نيست .در اين قسمت
علم هم بر دو نوع است ،يك علم خشك و تحقيق محض و ديگرى
علم ايمان زا و حركت آفرين .براى نمونه ما دو تفسير داريم كه
از تفسيرهاى خوب است ،يكى تفسير فخرالدين رازى و ديگرى
تفسير فى ضالل القرآن نوشته سيد قطب .تفسير سيد قطب از نظر
علمى در حد تحقيقات و مايه علمى فخر رازى نيست ،با اين حال،
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امتيازى دارد كه تفسير رازى ندارد و آن اين است كه هركه آن را

بخواند به اسالم روى مىآورد ،يعنى متحول مىشود.

نبودن مراجعى با پشتوانه علمى باال در جايگاهى كه بتوانند

سؤالهاى افرادى مثل دانشجويان يا حتى عموم مردم را پاسخگو
باشند خود مشكلى است ،در گذشته شهيد مطهرى بود؛ در عراق
شهيد صدر بود .برترى مكتب اسالم در همه بخشها وجود دارد

بهخصوص در بخشهاى كالن جامعه ،خالصه بايد فكرى شود كه

چرا وضع دانشگاهها و حوزهها چنين است .از اين موارد بايد به
عنوان مواد اوليه استفاده كرد تا بتوانيم كمبودها را جبران كنيم و اگر

اين مهم انجام نشود ،خطرى وجود خواهد داشت كه همه مسؤوالن

امر از آن مىترسند.

ضرورت ورود همه جانبه روحانیون و علما به میدان رویارویی
جریان های افراطی با مستکبران و تکفیری ها و حامیان آن ها

مهمترين خدمتى كه اين انقالب به روحانيت و حوزهها كرده

است ،اعتالى جايگاه روحانيت و حوزهها و وارد كردن آن ها به
حساسترين بخش حيات اجتماعى يعنى حكومت و مديريت
جامعه است .روحانيت در طول تاريخ به انزوا كشيده شده بود و

در كانون اصلى مديريت جامعه نفوذ چندانى نداشت .اين انقالب،

امروز روحانيت را در ديد جهانيان به عنوان رهبران حكومت دينى
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مطرح كرده و اصل بنيادين فقه سياسى ما يعنى اصل واليت فقيه را
به عنوان محور حاكميت و مديريت سياسى و اجتماعى قرار داده
است و فقيه هم عالىترين محصول حوزههاى علمى است .اين
نظريه جديد سياسى ،در دنياى امروز ـ كه دين را يا افيون جامعه
مىدانستند و يا آن را در گوشههاى كليساها و مساجد و زواياى
شخصى زندگى اشخاص محدود كرده بودند ـ جايگاه حوزههاى
علميه و روحانيت را بسيار باال برد .امروز در دنيا به يك روحانى
اسالمى ،چه سنى و چه شيعه ،به عنوان يك رهبر اجتماعى نگاه
مىشود .هويت و معناى جديدى به روحانيت داده شد ،روحانيون
رهبران جامعه شدند ،نه در بُعد احوال شخصى و زاويه مسجد
و محراب ،بلكه در اصلىترين عرصههاى زندگى اجتماعى مردم.
مىتوان گفت اين تحول در جايگاه روحانيت ،حتى به روحانيت
غير اسالمى هم سرايت كرد ،يعنى امروز تحت تأثير انقالب ما،
نه فقط روحانيت اسالمى كه روحانيت مسيحيت و يهوديت هم
جايگاه خاصى در جامعه پيدا كرد .اص ً
ال دين و دينمدارى ارزش
ديگرى يافت ،پيروان اديان ديگر هم به اين موضوع اقرار دارند.
دادگاههاى اروپا امروز براى متدينين و علماى دين ،چه مسيحى و
چه يهودى و چه مسلمان ،براى انبياى الهى و كتب آسمانى ،حقوق
و مقررات جديدى وضع كرده كه هر گونه اهانت و توهين به آنان
جرم است .در اروپا خيلى راحت فيلم و كتاب و مقاله و تئاتر عليه
انبياى بزرگ مورد قبول يهوديت و مسيحيت تهيه و منتشر مىشد،
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حاال قانون شد كه همه اين ها ممنوع است .اين مانورى كه امروز
روحانيت مسيحيت مىدهد در حقيقت از بركات انقالب اسالمى و
تحولى است كه براى كل روحانيت در جهان ايجاد شد.
اين خدمت بزرگى كه انقالب به روحانيت و حوزهها كرده
است ،جاى شكر عملى دارد .روحانيت بايست اين جايگاه را براى
خود به درستى بشناسد و حفظ كند .خداى ناكرده كارى نشود ـ
چه تقصير و چه قصور يا غفلت و بىتوجهى و بىتدبيرى ـ كه
اين جايگاه لطمهاى بخورد .شكر عملى به اين است كه روحانيت،
به نظام و حكومت اسالمى با كمال اخالص و ايمان نگاه كند و
در حفظ آن بكوشد .اين نظام خود مولود همين روحانيت شيعه
است ،رهبرى اين انقالب با مرجعيت بود ،مردم هم در اثر ايمانى
كه داشتند پشت سر آن رهبر عظيم الشأن به حركت افتادند .اين ها
عوامل اصلى پيروزى انقالب و بقاى اين نظام بود .قطع ًا اگر
روحانيت معظم در مجلس خبرگان اول نبود ،قانون اساسى به اين
دقت و پختگى و اصالت اسالمى شكل نمىگرفت ،كسانى در آن
زمان بودند كه مىخواستند آن را به صورتى تنظيم كنند كه دوباره
قضيه مشروطه تكرار شود.
در بقاى اين نظام مقدس نيز روحانيت نقش اساسى دارد .دشمن
اين را مىداند كه مبناى اين انقالب روحانيت بوده و حافظ آن هم
روحانيت خواهد بود .ولذا يكى از جاهايى كه قطع ًا دشمن دنبال
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آن است كه به آن لطمه بزند ،روحانيت است.
بهترين راه ضربه زدن به روحانيت و در نتيجه ضربه زدن به
نظام اسالمى اين است كه اين روحانيت را به طرق مختلف از
نظام جدا كند ،مث ً
ال روحانيت اهل سنت را از راه مسائل مذهبى از
نظام دور كند ،روحانيت شيعه و سنى را به جان هم بيندازد و هر
دو را بىخاصيت كند .گاهى القائات دلسوزانه مىشود مث ً
ال اينكه
روحانيت براى اينكه قداستش به هم نخورد وارد امور حكومتى
نشود ،به مباحث علمى بپردازد و به همان وضع گذشته حوزهها را
بچرخاند و كارى به حكومت نداشته باشد .اين درست همان چيزى
است كه دشمن مىخواهد .حكومت نيازهاى فكرى دارد ،تأمين
نيازهاى فكرى نظام به عهده روحانيت است ،چون روحانيون ،ورثه
انبياء و ائمه اطهارند و همان مسئوليت را دارند .اين گونه نبود
كه انبياء و ائمه اطهار فقط مشغول بحث و درس باشند .اگر با
حكومتهاى جور در ستيز نبودند و نمىخواستند حاكميت دين
را در جامعه اجرا كنند ،كسى با آنان كارى نداشت و آنان را شهيد
نمىكردند.
پس جايگاه جديد روحانيت ،مسئوليتهاى بسيار عظيم
و جديدى را هم ايجاد مىكند .حفظ دين از تحريف ،يكى از
مسئوليتهاى انبياءو ائمه اطهار بوده و قهرا ً امروز هم حفظ دين
از تحريفهاى گوناگون ،وظيفه علماست .ذهن ما به تحريفهاى
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بنىاسرائيل نرود ،شبهاتى كه امروز دشمنان اسالم مطرح مىكنند،
همه تحريف دين است .علما بايد اين شبهات قديم و جديد را
پاسخ دهند و اسالم ناب را نگه دارند.
مسئوليت دوم انبياء و ائمه و به تبع آنان علما كه وارثان آن ها
هستند ،تبليغ و اجراى دين است .دين نيامده است كه در كتابها
باشد ،آمده است كه در جامعه اجرا شود .حاكميت دين ،كارى كه
روحانيت شيعه انجام داد ،امروز خودش را نشان مىدهد .مقابله
با طاغوت و حكومتهاى زور كه در وجدان عمومى مسلمانان
دارد شكل مىگيرد ،به عنوان يك روش به وسيله انقالب اسالمى
درجهان اسالم تثبيت شده و مىرود كه در همه جهان تثبيت شود.
بايد تحولى در حوزهها صورت گيرد تا بتوانند رسالت عظيم
تبيين و اجراى دين در جهان امروز را به انجام برسانند .تدوين
احكام اجتماعى اسالم مقدمات ديگرى الزم دارد كه متأسفانه در
حوزهها به آن توجه نشده است .در برنامههاى درسى ،در برنامههاى
تربيتى ،در امور مربوط به تبليغ ،در نوع روابط با مردم و مردمدارى،
در بينش سياسى و اجتماعى و مسائل مربوط به حكومت بايد تحول
ايجاد شود .اگر بنا باشد در شرايط فعلى ،همان مسائل گذشته تكرار
شود ،از پاسخگويى به نيازهاى امروز خيلى عقب مىمانيم .اين
مباحث را فقهاى گذشته ما در آن زمان مطرح مىكردند كه بيش از
اين مورد ابتاليشان نبوده يا زمينه و فرصت بيش از اين را نداشتند.
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به تاريخ فقه نگاه كنيد ،هر وقت يكى از فقهاى عظام ،فرجهاى براى
مديريت و نه حكومت مىيافت ،بحثهاى فقهى او عوض شده و
سراغ مسائل سياسى و اجتماعى رفته است .مرحوم شهيد اول به
مجرد اينكه يك مقدار در جنوب لبنان مبسوطاليد شد ،تشكيالت و
دستگاه مرجعيت را پايهگذارى كرد ،اولين كسى كه نهاد مرجعيت
را به شكل فعلى آن پايهگذارى كرد ،شهيد اول بود ،نظمى ايجاد
كرد و حوزه تشكيل داد و آن هسته اوليه مرجعيت بعدها رشد كرد
و به صورت مرجعيت امروز درآمد.
محقق كركى به محض اينكه شاه اسماعيل صفوى موفق شد
حكومت را در دست بگيرد ،طرح مباحث فقه سياسى اسالم را
آغاز كرد.
مرحوم كاشف الغطاء رساله جهاديه را براى فتحعلى شاه قاجار
كه در حال جهاد با دشمنان اسالم بود تحرير كرد.
حاال امروز در حوزهها چقدر اين مباحث جديد محور درسهاى
خارج قرار گرفته است؟ امروز حوزهها چه در شهرستان ها و چه
در حوزههاى اصلى مانند قم نياز به تحولى در همه اين مسايل
دارند .امروز نيازهاى فراوانى وجود دارد كه همه آن ها زمين مانده
و هيچ جايى هم نيست كه آن ها را برآورده سازد مگر حوزهها .كار
دانشگاه و دولت نيست ،دانشگاه هدف ديگرى دارد ،از دولت هم
نبايد اين توقع را داشت .اين كارها بايد در حوزهها شكل بگيرد،
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علماى بيدار و هوشيار و مطلع از مسايل فكرى روز و نيازهاى
انقالب و مرتبط با مردم در شهرستان ها بهتر مشرف هستند و نياز
و درد را احساس مىكنند .اين ها شروع كنند و همين حوزهها را
طورى تنظيم كنند كه مطابق با اين نيازها باشد و بتواند پاسخ اين
نيازها را بدهد .به تعبير مقام معظم رهبرى در ديدارى كه در قم
داشتند ،اين بحث «كالم جديد» ،در حقيقت پرداختن به شبهات
جديدى است كه از جهات مختلف بر اسالمى كه مدعى حاكميت
و حكومت دينى است وارد مىشود .اين شبهات بايد تبيين شود و
افراد براى پاسخ به آن ها تربيت شوند.
مديريتهاى حوزهها مسئوليت عظيمى دارند كه طلبههايى را
كه با آمادگى وارد حوزه مىشوند به گونهاى تربيت كنند كه هر جا
بروند هم چون پيامبر آن جا باشند .اگر در مسئوليت قرار بگيرند،
بتوانند آن مسئوليت را با همين ديد مديريت كنند .از نظر علمى
يك سر و گردن از كسانى كه اين شبهات را مىافكنند ،باالتر باشند،
امروز توقع اين است.
نظام سلطه از دشمنی با ملت اسالم دست برنخواهد داشت
تا چراغ بیداری اسالمی را خاموش کند ،چنین طرحهایی نظیر
طرح شوم ایجاد گروههای تکفیری و مسلح کردن آن ها برای
تخریب چهره اسالم صورت میگیرد همانطور که گفتیم به اعتراف
جاسوسان خودشان ،آمریکا وانگلیس و رژیم صهیونیستی در طرح
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شوم النه زنبور بسیاری از تکفیریها اصال مسلمان نبوده اند ولی
برخی اصول اسالم را به آن ها آموزش داده اند و وارد برخی از
کشورهای اسالمی کرده اند.
این جنایتکاران میخواهند با گرم شدن بازار فتنه و اختالف
اتحاد میان مسلمانان را از بین ببرند و با تخریب چهره اسالم
راستین چنبره سلطه خود در دنیا را افزایش دهند فتنههای مذهبی
و قومی و تحرکات گروههای تکفیری ساخته دسته نظام سلطه به
ویژه آمریکا و اسرائیل غاصب است شرایط امروز ضرورت ورود
علما و روحانیون به میدان رویارویی با مستکبران را بیش از پیش
آشکار می کند .نخبگان باید با روشنگری و شجاعت در مقابل
اختالفات و تفرقهها که از اهداف شوم جبهه استکبار است بایستند
واجازه ندهند رسانههای استکبار چهره مشوه از اسالم جلوه دهند تا
جوانان ما در دام هر مدعی اسالم خواهی و جهاد اسالمی دروغین
نیفتند نخبگان ما باید این مسئله را ترویج کنند که جوانان باید از
منابع دقیق اطالعات الزم را کسب کرده و از علمای به اصطالح
درباری تقلید کورکورانه نکنند چرا که امروز شیطان بزرگ با این
سناریو سعی در ایجاد فتنهگری و تفرقه میان امت اسالمی دارد و
دراین زمینه برنامهریزی میکند.
علمای اسالم باید به خوبی مسئولیت خود را در حفظ اسالم
راستین ایفا کنند ،و آن ها با این کار توطئه شیاطین را نقش بر آب
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خواهند کرد .به لطف خدا هم اکنون ایران اسالمی به یک قدرت
منطقهای و فرامنطقهای تبدیل شده که خواست این نظام حمایت از
مردم فلسطین و در هم کوبیدن رژیم صهیونیستی است و اقدامات
نظامی ایران به یک قدرت بزرگ بازدارندگی تبدیل شده است
تاریخ پر از زندگینامه علمایی است که در برابر ظلم و ستم قیام
کردند ،اسالم اصیل را از هرگونه تحریف حفظ کردند و در مقاطعی
از تاریخ نیز بر جامعه خود حاکم شدند .همین مراجع بودند که در
تاریخ توانستند علیرغم همه ظلمها و ستمها ،امت اسالمی را از
ذوب شدن در تحریفها حفظ کنند و نه تنها اسالم راستین را در
جهان حفظ کنند ،بلکه با ظهور عالم بزرگی به نام امام خمینی و
با تکیه بر مسند مرجعیت ،شیعه و نیابت از امام زمان و اعتماد
به مردم ایران ،انقالب شکوهمند اسالمی را به پیروزی برسانند،
نظام اسالمی را بر اساس احکام دین مبین اسالم و اصل والیت
فقیه پایهگذاری نمایند ،تحول عظیمی در جهان معاصر ایجاد کنند
و بذر بیداری را در جهان اسالم بکارند.
شکوفههای بیداری که در جهان اسالم مشاهده میشود ،ریشه
در انقالب اسالمی دارد .در حال حاضر مدیریت معنوی و فکری
جهان اسالم را جمهوری اسالمی برعهده دارد که با رهبری مقام
معظم رهبری روزبه روز مسیر را برای ظهور هموارتر میکنند.
انقالب اسالمی نظریههای غربی را با چالش روبرو کرد .ایران
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قلههای عزت و پیشرفت را درهم نوردیده و مردم مظلوم را در
همه جهان حمایت کرده و نیروهای مقاومت را رهبری میکند.
البته نظام سلطه و غرب هرگز دست از دشمنی با نظام اسالمی
بر نمیدارد و هر روز با اقدام تازهای وارد میشود ،نظیر طرح
شوم آنان برای ایجاد گروههای تکفیری و تجهیز آنان طرح
شوم آمریکا ،اسرائیل و انگلیس برای ایجاد گروههای تکفیری
و تجهیز آنان با پولهای نفتی برخی کشورهای منطقه ،برای
تخریب چهره اسالم و جلوگیری از نفوذ ایران در جهان اسالم
می باشد.
آن ها قصد دارند با استفاده از جنایتهای گروههای تکفیری
و گرم شدن بازار فتنههای قومی و مذهبی ،اتحاد و یکپارچگی
مسلمانان را از بین برده و بیداری اسالمی را متوقف کنند تا چهره
اسالم راستین را در جهان مشوش جلوه دهند و سیطره خود را در
کشورهای اسالمی افزایش دهند .این فتنههای مذهبی و گروههای
تکفیری ساخته و پرداخته آمریکا و اسرائیل هستند ،برای مقابله با
این پدیده شوم ضرورت دارد نخبگان و علمای جهان اسالم به
صحنه رویارویی با آن ها وارد شده و با صراحت و صبوری جلوی
انحراف و تفرقه در میان مسلمانان را گرفته و از تحقق اهداف
شیطان بزرگ در منطقه جلوگیری کنند علما و نخبگان باید با بیان
قرائت دقیق از دین جوانان را روشن کنند تا آن ها در دام ادیان
دروغین و جهادهای منحرف گرفتار نشوند و میراث فقه اسالمی را
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از عالمان کسب کرده و از حکومت های مزدور و علمای درباری
تقلید کورکورانه نکنند.
امروز شیطان بزرگ با بکارگیری سناریوی پیچیدهای سعی در
ایجاد تفرقه در خصوص امت اسالمی دارد که همه علماء وظیفه
دارند با این سناریو مقابله کرده و طرحهای دقیقی را در این
راستا تنظیم کنند .برخي جريان هاي جديد ضدشيعي در بعضي
از کشورهاي اسالمي و همچنين مواضع غيراصولي و سلفيمآبانه
افرادي معدود ،نظام سلطه براي جبران شکست سخت خود در
بيداري اسالمي ،در تالش براي حذف مذهب تشيع و تخريب نظام
اسالمي با ايجاد تفرقه و دشمني ميان شيعه و سني و استفاده از
سلفيگري براي دامن زدن به اين اختالفات است.
نقش حوزههاي علميه در روشنگري و بيداري امت اسالمي،
طالب ،روحانيون و حوزههاي علميه بسیار موثر است .متاسفانه
بعضي از کساني که در لباس روحانيت هستند و ابزار تبليغاتي هم
در دست دارند ،از راه تبليغات سوئي که عليه برخي از مقدسات
اهل سنت ميکنند به اختالفات سطحي ميان شيعه و سني دامن
ميزنند و علماي وابسته به نظام سلطه در ساير کشورهاي اسالمي
نيز اين را به رخ ملتهاي خود ميکشند و با آن حکم به کفر شيعه
می دهند يا حتي سعي در تحريم قانوني مذهب تشيع ميکنند يا
حکم جهاد صادر ميکنند پس روحانیت امروز الزم است روح
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اسالم و روح اندیشههای امام راحل و شهدای بزرگ روحانیت
را در تاریخ درک کرده و برای احیای آن در حوزهها و دانشگاهها
محافل فرهنگی رسمی و غیررسمی کشور مخصوصا خطبا و
مداحان اهل بیت در مراسم مذهبی عاشورایی در تبلیغ ترویج روح
اسالم و انقالب استفاده کنند که این مهم نیاز به برنامهریزی جامعی
دارد و امید است انشاءاهلل با همت و تالش مروجین شریعت ناب
اسالمی به اجرا در آید.
دشمنی های امروز جبهه استکبار مسئله تازه ای نیست و دشمنان
همواره از مسئله اسالم هراسی استفاده کرده اند و در واقع می توان
گفت که اسالم هراسی آنان تجربه اقتدار اسالم است.
علمای دین باید سیر جوامع اسالمی را در مسیر پیشرفت و
تعالی و شکوه و عظمت شتاب بخشند و بندگان خدا را در سایه
حاکمیت دین و والیت نبی اکرم از اسارت قدرت های شرق
و غرب رها نمایند .تردیدی نداریم که در این پیکار با بیداری همه
جانبه امت اسالمی به پرچمداری عالمان مخلص دین ،حق و ظفر
با امت مسلمان و دین خدا خواهد بود.
اينجاست كه بايد علماى اسالم و جمهورى اسالمى كه اولين
مدعى طرح حكومت اسالمى در جهان است در اين مسايل بسيار
هوشيار و دقيق بوده و با آگاهى عميق اسالمى و اشراف بر اسالم
جلوى اين خطرها را بگيرند و در چاله ياچاهى نيفتد كه آن ها كندهاند.
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به نظر می رسد توحش گروه های تکفیری نتیجه بی توجهی

برخی علمای دینی است.

امروز هم برای مقابله با شبهات مطرح شده در برابر اسالم،

نیازمند مجاهدت علمی و عملی و جانفشانی هستیم.دشمنی و
دشمنان با اسالم در همه کشورها بویژه کشورهای اسالمی با توجه

به همین چالش ها و تقابل ها ضروری است نظام اسالمی با همه
ابعاد و ارکان آن بخوبی و با تمام ظرفیت آن به جهان معرفی شود..

مراجع به ميدان بيايند تا مشخص شود كه اين نزاع و اختالف بر سر

يك مسئله اصولى و اساسى و مربوط به اصل اسالم است و خيلى با
جنگ قدرت فرق مىكند .اين از مسائل اساسى است و مثل بعضى

از مسائل جزيى به آن نگاه نشود.

کوتاهی برخی علما و روحانیون راه اصلی نفوذ استکبار به
کشورهای اسالمی

بعضى از اقشار ،مخصوص ًا نسلى كه در اوايل انقالب نبودند يا

كودك بودند ،نمىدانند وضع كشور قبل از انقالب چگونه بوده و
اين انقالب چه عظمتى داشته و با چه مبانى مهمى آمده و چه تحولى

ايجاد كرده است .اين نسل فضاى پر از دروغ و تزوير احزاب و

گروهاى سياسى را نيز تجربه نكرده است كه با چه عنوان هاى براق
و عوام فريبى روى كار مىآيند ،بعد كه مسلط شدند نه آن شعارها
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را قبول دارند و نه در عمل آن ها را پياده مىكنند .غرب را بايد
مهد تزوير و نفاق ناميد ،غربىها بخصوص در طرح شعارهاى پر
زرق و برق و فريبنده مهارت دارند ،شعارهايى را مطرح مىكنند
كه بهظاهر خيلى زيبا و مطابق فطرت انسان است؛ اما در عمل
كام ً
ال خالف آن است .شعارها را خيلى خوب و همه پسند تنظيم
مىكنند ،مانند اصالحات ،دموكراسى ،احزاب سياسى و ...اينجا
مىفرستند ،حزب و حزبگرايىها بهعنوان يك كار عالى و مترقى
نشان داده مىشود .اين شعارها خيلى سريع به خورد نسل جوان
داده مىشود ،جوانان بهويژه دانشجويان كه انسان هايى پر احساس
و آرمانگرا هستند ،ولى تجربه ندارند و زود باورند ـ طبيعت انسان
در سنين جوانى اين حالت را دارد ـ خيلى زود به اين شعارها آلوده
و عالقهمند مىشود ،وقتى عالقه پيدا كرد ،از آن ها دفاع مىكند.
غرب و مجموعه معارضان نظام از اين شيوه استفاده مىكنند و همه
هدفشان همين است.
آنچه رهبر انقالب در اين زمينه احساس كرده ،احساس بجا
و خيلى دقيقى است .استكبار عليه اسالم خيلى مزورانه و منافقانه
كار مىكند .چقدر حكومتهاى بهظاهر اسالمى در منطقه درست
كردند كه فقط شكل و صورت اسالمى دارند و براى بىمحتوا كردن
حكومت اسالمى واقعى ،مقدسترين شعارها را بهكار مىگيرند،
حاكم سعودى مث ً
ال مىشود خادم حرمين شريفين ،اين عنوانى است
كه همه مسلمانان آن را مىپسندند.
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ضرورت دارد اصل مطلب گفته شود و حقيقت اسالم و نظام
اسالمى براى مردم تبيين شود و نسبت به برداشتهاى انحرافى
هشدار داده شود .اين حالت سكوت مطلق در قبال اين مسائل قطع ًا
مورد سوء استفاده قرار مىگيرد و براى مردم بخصوص جوانان و
دانشگاهيان و كسانى كه امروز اصحاب قلم و روزنامه و بياناند
اينطور تفسير مىشود كه دعوا بر سر مناصب است و ربطى به اسالم
ندارد .اين تفسير به طبع روى تمام اقشار جامعه اثر مىگذاردفساد
حاکمان و علما باعث فساد امت است ستم های تاریخی اثر امرای
ظالم و انحرافات تاریخی اثر علمای فاسد است و قرآن کریم نیز
علمای اهل کتاب را که حقیقت را کتمان می کردند مالمت کرده
است امروز هم امرای سوء از علمای سوء بهره می برند .امروز
تشیع و نظام جمهوری اسالمی با این فساد حکام منطقه و علمای
آنان مواجه است که برای از بین بردن تشیع ،کمر همت بسته اند
علمای تکفیری و سلفی برای ضربه زدن به تشیع فعال شده اند و
اخیرا در مالزی و اندونزی قوانینی علیه شیعه تصویب شده یا در
حال تصویب است که تشیع را تحریم و غیر قانونی اعالم می کند.
بعضی علمای تکفیری هم در مساجد قاهره حکم جهاد علیه شیعه
داده اند،فساد علما باعث فساد امت اسالمی و درگیری مذهبی
می شود که همه این تحرکات طرح نظام استکباری است و آن ها از
این اختالف ها سود می برد.
ما باید با نصب العین قرار دادن نظریه ها و اندیشه های بلند
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حضرت امام در باب اخوت و وحدت اسالمی میان مسلمانان
جهان ودقت و توجه به مبانی امام در این زمینه از آن خطی که امام
ترسیم کرده است که خط اصلی نظام است و رهبری آن را دنبال
می کنند نبایدتجاوز کنیم.
البته در این بین باید به نقطه ضعف خودمان در ظهور
گروههای تکفیری توجه کنیم؛ آن چه اسالم را در صحنه زندگی
جمعی از حاشیه به متن آورده و مشخصه پویایی آن را جایگزین
نخوت گذشته کرده انقالب اسالمی است .انقالب اسالمی دارای
مقاصد بلند ،شعارهای فراجغرافیایی در عرصه جهان اسالم و
صحنه بینالملل است و نماینده اصلی اسالم عقالنی ،معنوی،
عدالتخواه و مستکبرستیز یعنی اسالم ناب محمدی است.در
دورانی از جمهوری اسالمی ،مقداری از این شعارها و مقاصد بنا
بر مصلحت عقب نشستیم و این مسئله خللی را بوجود آورد که
دشمنان آمریکایی و صهیونیستی با شبیهسازی تالش کردند دو
جریان ساختگی یعنی اسالم سکوالر و غربیگرا و اسالم متحجر
و تکفیریها و داعشی را جایگزین اسالم ناب محمدی در
منطقه کند.
امروز میبینیم که این دو جریان در منطقه خاورمیانه و به
صورت علنی و شفاف در سوریه ،عراق و لبنان در یک جبهه
واحد قرار دارند و با محور صهیونیستی آمریکایی فعالیت میکنند.
ـ  160ـ

همانگونه که کشورهای استعماری با مدل سازی و واژه سازی ،راه
نفوذ خود را باز کرده اند .ضروری است روحانیت شیعه نیز با مدل
سازی و مفهوم سازی ،اسالم اصیل و ناب را متناسب با نیازهای
امروز مردم جهان معرفی کند فراگیر شدن واژه هایی همچون جهاد،
مردم ساالری دینی ،استکبارستیزی و تقابل با نظام سلطه در جهان
این واژه ها با داشتن بار معنایی فرهنگی و دینی تاثیر گزاری خاصی
در جهان امروز داشته است.
روحانیون و علما می بایست برنامه ریزی دقیق و صحیح را بر
استفاده از فرصت بیداری اسالمی مورد توجه قرار دهند و نقش
مراکز پژوهشی حوزوی و دانشگاهی را در این زمینه برجسته و
تاثیر گذار است.
از این طریق ذهن نسل جوان در همه کشورها به اسالم و
احکام ناب آن جلب خواهد شد.
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