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٤  نهضت اسالمی و انقالب
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
  

شامل (» هاى اسالمى مسائل نهضت«: ها که تحت عنوان در جلد اول این مجموعه بحث 
) هاى اسالمى معاصر سائل و مشکالت نهضتدیدگاههاى خاص دکتر کلیم صدیقى در رابطه با م

. چندى پیش منتشر گردید، وعده دادیم که جلد دوم آن را نیز دراختیار عالقمندان قرار دهیم
بدست » انقالب اسالمى ایران«بار بیشتر در رابطه با  هاى دیگر وى، و این اینک مجموعه بحث

  .بیشتر آشنا شویمهاى دکتر کلیم صدیقى،  شود تا با اندیشه چاپ سپرده مى
محدودیت بحث در وجه به طور اجمال اشاره کنیم ـ با ت براى آنکه با چگونگى این دیدگاه به 

اى  آینده«توانیم بگوئیم که دکتر کلیم صدیقى درمیان اندیشمندان معاصر به  یک مقدمه ـ مى
او در ضمن . است» کلّ امت«براى تشکل و تجمع » مبارزه جهانى«نگرد و معتقد به یک  مى» دورتر

اى است که به تشکیل و پیدایش دولتهاى  باورى به هرگونه تشکل حزبى، خواستار مبارزه بى
اسالمى ـ نظیر جمهورى اسالمى ایران ـ بیانجامد و درنهایت امتهاى اسالمى در سلسله مراتبى ـ به 

کند آغاز  ه طرح مىبررسى دیدگاه وى را از مقدماتى ک. ست یابندرهبرى امام ـ به اتحاد واقعى د
  .کنیم
» ناسیونالیسم«گرائى و  ها و مصائب دنیاى اسالم از ملى وى معتقد است تمام اختالفات و تفرقه 

جوامع اسالمى در دوران قیمومیت سیاسى امپریالیسم، با تربیت روشنفکران، . گیرد سرچشمه مى
باید توجه نمود . یرفته بودندفیلسوفان و رهبرانى مواجه شد که برترى فکرى و فرهنگى غرب را پذ
لمانان راضى نبود، بلکه انهدام که غرب تنها به کنترل ساختارهاى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى مس

موجود در جوامع سنتى اسالمى را در هدف درازمدت خود منظور داشته بود و کامل همه نهادهاى 
 نفوذ خود مبادرت ورزید و براى تحقق این هدف، استعمار به تشکیل دولتهایى در مناطق تحت

همین دولتهاى وابسته بودند که مؤسسات و نهادهاى ادارى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى را به شیوه 
مردم این مستعمرات تنها هنگامى فرصت پیشرفت و . اروپایى در این کشورها تأسیس نمودند
 اروپایى را در یافتند که زبانهاى اروپایى و آموزش مشارکت در این نظام جدید را مى

. طورکلى دیدگاه غرب نسبت به زندگى را بپذیرند دانشگاههایى به شیوه اروپایى، فراگرفته و به
بردند که روزى اداره  سر مى یافتند در این امید به ترتیب پرورش مى اى که بدین طبقات غربزده

ا الزمه اینکه خود را از ام. به آنها واگذار گردد! »دولت مستقل«عنوان  امور دولتهاى مستعمره به
گردند و مقدارى از اسالم را » ناسیونالیست«نظر سیاسى آماده انتقال قدرت کنند، این بود که ابتدا 

زیر خروارها خاک سربرآوردند و از » پدران ملت«از اینجا بود که . هاى الئیک بیامیزند سیاستبا 
این . ان دولتهاى استعمارى اروپایى نبوداستقاللى که به ما به ارث رسید، چیزى بیش از تداوم هم



 ٥
شوند، انباشته از مرزها، پرچمها،  نامیده مى» !کشورهاى ملى«دولتهاى استعمارى که اکنون 

هر ملت . هستند! و باالتر از همه، منافع ملى» تاریخ ملى«سرودها، زبانها، لباسها و روزهاى ملى و 
راى منافع ملى  و هیچ دو کشورى، داشود ترین اصطالحات تعریف مى جدیدى با انحصارى

اى بر امت اسالمى داشته و امروزه نقشه سیاسى  این امر اثرات نابودکننده. یکسان و مشترک نیستند
اى از شکست و تجزیه قدرت  این نشانه. باشد مى» کشورملت«شدن سیستم  امت نمایانگر جهانى

ها و مردم مسلمان  غرب بر سرزمینسیاسى اسالم و ادامه سلطه فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى 
بوده » ها کشورملت«به » امت اسالمى«دلیل تجزیه  دادن سرزمین فلسطین صرفاً به از دست. است
  .است
چهارچوب کشور ست هیچ پیشرفتى در زمینه تجدید بناى اسالم در دکتر کلیم صدیقى معتقد ا 
رهاى ملى را که امروزه باید همه کشو«. هاى پس از دوران استعمار، مقدور نیست ملت

کشورهاى مسلمان در ! کنند، از بین برد کشى مى ها، مردم و منابع امت را استثمار و بهره سرزمین
این . دهند جهان امروز بر پایه ترکیبى از استبداد داخلى و پشتیبانى خارجى به بقاى خود ادامه مى

اى براى  رند و لذا به حل هیچ مسألهاى در تاریخ اسالم و تاریخ مردم خود ندا دولتها هیچ ریشه
  ».مردم خود قادر نیستند

  :در قبال وضع موجود دکتر صدیقى معتقد است 
برداریم، » امت واحده جهانى«خواهیم به سمت تشکیل  باید این را درک کنیم قدمى را که مى 

درون یک سوى امت از  ریزى گذرا و تحوّل به باید برنامه. بزرگترین تحول تاریخ بشریت است
قرآن از زمان نزول وحى ثابت . بررسى موشکافانه و صحیح قرآن و سنت توسط علما صورت گیرد

شود و این ما هستیم که با جذب  یافت مىبوده و تا ابد نیز ثابت است، اما همه چیز در درون آن 
  .اى به فهم قرآن باز کنیم هاى تازه توانیم دریچه تحوالت تاریخ، مىدانش جدید و درک 

ریزى براى تشکیل امت واحده تاکنون توسط  دکتر کلیم صدیقى معتقد است که امر برنامه 
بلکه دستاوردهاى علمى، .  سال گذشته عنوان نشده است200یک از متفکرین اسالمى در  هیچ

چنان چشم متفکرین مسلمان را خیره کرده است که آنان به  اقتصادى و تکنولوژیک غرب آن
اند و حتى تالش فراوانى   تعاریف و مفاهیمى که غرب ارائه کرده، راضى گشتهدر سایه» پیشرفت«

و همین تالشها بوده است که به . اند دادن این مفهوم پیشرفت با اسالم صورت داده نیز براى آشتى
الزمه تحول به سوى امت، . دارى به اسالم منجر شده است ورود سوسیالیسم، دموکراسى و سرمایه

در موقعیت تاریخى . ین واقعیت است که هیچ سازگارى بین اسالم و غرب وجود نداردابتدا قبول ا
کنونى تنها اعالم سازگارى تمدن اسالم و غرب است که ما را از خفقان روانى که غرب ما را در 

کند که اهداف دین خود را تنها خودمان و  مجبور مىاین ما را . بخشد فتار کرده نجات مىآن گر
کاپیتالیسم، » گاو مقدس«هاى اسالمى تعیین کنیم و آلترناتیوهایى درقبال  برحسب ارزش

  !سوسیالیسم و دموکراسى بیابیم
سوى تشکیل امت در پیش داریم و این مانند یک جریان  ما راه درازى براى تحوّل کامل به 

ر حال اى که د اما تغییر جهت فورى. تکامل تاریخى است و تحقق یکشبه آن را انتظار نداریم



٦  نهضت اسالمی و انقالب
را ردّ » کشور ملت«ناسیونالیسم و  جنبش اسالمى جهانى است که حاضر بدان نیازمندیم، ایجاد یک

در رهبرى این جنبش به هیچوجه . کرده و اعتقاد به ناسازگارى تمدن اسالم و غرب داشته باشد
لى غرب براى اینان ابزارهاى اص. اند، استفاده کنیم نباید از آنان که با روشهاى غرب پرورش یافته

. بلکه باید از کسانى استفاده نمود که از ریشه خود اسالم برخاسته باشند. مبارزه با اسالم هستند
این . اگر این گروه وجود ندارند، باید آنها را بوجود آورد. بنامیم» علما«بگذارید اسم آنها را 

 سکوالر وابسته نبوده جنبش به علمایى نیاز دارد که ضمن درک موقعیت کنونى امت به رژیمهاى
  .و محتاج پشتیبانى آنها نباشند

داند که دیگران  دکتر کلیم صدیقى نمونه رهبرى امام خمینى در ایران را بهترین الگویى مى 
جانبه و در تمامى ابعاد و  نبرد ما براى تشکیل امت یک نبرد همه: نیز باید از آن پیروى نمایند
نبرد در نقاط مختلف جهان و در سطوح مختلف دنبال خواهد این . فعالیتهاى انسانى خواهد بود

یافته و به تشکیل دولت اسالمى منجر اى که این نبرد در آنجا به پیروزى دست  ن نقطهاوّلی. شد
دست  را به» امت«شده است، ایران کنونى است که باید رهبرى این مبارزه جهانى براى تشکیل 

طور بحث کنیم  بنابراین نباید این. شود و روش پیامبر اتخاذ مىشیوه مبارزه نیز از روى سیره . گیرد
نیز اسالمى است و یا چون اسالم معتقد به برابرى » دموکراسى«داریم، » شورا«که چون در اسالم 

که قبل  کنونى این است معناى دقیق الاله االّاهللا در دنیاى. در اسالم وجود دارد» سوسیالیسم«است، 
  (1(!چیز موجود در صحنه را از بین ببریم خواهیم بسازیم، همه مىاز اینکه آنچه را 

* * *  
اینک پس از شناخت کلّى اندیشه دکتر کلیم صدیقى، با بخش دیگرى از دیدگاههاى وى ـ ...  
  .شویم بار، بیشتر درباره انقالب اسالمى ایران ـ آشنا مى و این

  سیدهادى خسروشاهى
  1374تهران ـ فروردین 

  

                                                           
  :رجوع شود به* 

; London, The Open Press, Issues in the Islamic Movement ٨٥-١٩٨٤Siddiqui, Kalim (ed) -  )١٩٨٦ )9ـ10نگ معاصر شماره تاریخ و فره: به نقل از, p. ٢٤-١.  
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  اى جدید تاریخ اسالم درمرحله



٨  نهضت اسالمی و انقالب
  اى جدید تاریخ اسالم درمرحله

نخستین . کند که از پویایى حرکت اسالمى غافلگیر شده است هان ادعا مىج 
دشمنان اسالم، حتى پیش از آنکه بکوشند ما را درک کنند، این بوده است واکنش 

ن دلیل اوصاف متعددى چون اسالم به همی. که اعتبار اسالم را مخدوش سازند
. اند تا ترس از اسالم را ترویج نمایند اختراع کرده» انقالبى«و » نوظهور«، »ستیزگر«

شناسند، منطبق نیست زیرا اسالم بر یک  این اوصاف بر اسالمى که مسلمانان مى
اسالم .  استحقیقت ثابت استوار است که از سوى خداوند متعال فرستاده شده

عنوان یک حرکت از  آن را ابداع کرده باشند، بلکه بهیست که مسلمانان حرکتى ن
سوى خداوند فرود آمده و در طول تاریخ طوالنى خود، همچنان یک حرکت مانده 

. ناپذیر به حرکت و پیشرفت انسان مرتبط بوده است اى جدل این دین به گونه. است
ارى از نقاط جهان این حرکت تا قرنهاى متمادى پیامبران یکى پس از دیگرى در بسی

اند که   پیامبر رسالت حق را بر دوش کشیده000،124بیش از . بردند را به پیش مى
. ــ خط مشى و نمونه این رسالت الهى را به اتمام رسانید) ص(آخرین آنها ــ محمد

از آن زمان به بعد، حرکت اسالمى براى پیروى از این الگو و تحقق همان نتیجه یعنى 
تنها در دورانهاى اخیر معاصر . نماید  س دولت و تمدن اسالمى کوشش مىتأسی

. اند ها از رسالت روشن و مستقیم و از خط اسالم منحرف شده  است که بعضى
مورد قبول دشمنان ماست که این تحول » پذیر  اسالم تسلیم«نتیجه این امر پیدایى 

ناگهانى و طور   مى ایران بهولى انقالب اسال. شادمانه مورد استقبال آنان قرار گرفت
میان این رسالت و خط مشى آن را بازگردانید، پس اعجازانگیز، حلقه وصل گمشده 

  .اى که گمشده و مطلوب مانده بود، بروز کرد نتیجه

ایران اسالمى به حرکت اسالمى در قبال دیگر حرکتها برترى بخشید نه چیزى  
اینکه رهبرى . ـ جدیدى به ما نبخشیده استایران اسالمى چیز ــ ماهیتاً ـ. بیش از این

گاه ــ   دور است، فروتن و خودشکن است و ــ هیچ در ایران از خودخواهى به
شود که سنت   نیست، از آنجا ناشى مىبند هاى نیم حل پذیراى سازشها و راه

اینکه حرکت اسالمى در ایران داراى دیدگاه جهانى . بوده استاینگونه ) ص(پیامبر
) ص(گردد که سنت پیامبر   موانع دنیوى الئیک است، به این بازمىخالى از

ها و  کن سازى تمام بقایاى ارزش اینکه ایران بر سر ریشه. چنین بوده است  این
فرهنگ بیگانه اصرار مىورزد، از این رو است که قرآن کریم به ما دستور انجام این 



 ٩

هاى استثمار  دارى و تمام گونه اینکه ایران بر نابودسازى سرمایه. کار را داده است
اینکه ایران در . که این حکم خداستار مىورزد، از این جهت است مستضعفان اصر

خیزد، به این دلیل است که  چندین بار بزرگتر از خود، به نبرد برمى» قدرتى«مقابل 
جز او در جهان » ابرقدرتى«خداوند متعال رهبر واقعى حرکت اسالمى است، و هیچ 

تمام جهان از آن او است، و حرکت اسالمى هیچ قدرتى جز او را به نیست و 
دهد،   یابیم که آنچه در صحنه ایران روى مى اینگونه درمى... شناسد رسمیت نمى
  .تازگى ندارد

چه . شود رفى از تجربه انقالب اسالمى ایران مستفاد مىولى درسها و عبرتهاى ژ 
اى درست  ت که شخصیت ملى منطقهبسا مهمترین درسى که باید بگیریم این اس

از این رو از زدودن تصویرهاى ملى از ذهن مسلمانان، در . نقطه تضاد با اسالم است
عنصر اساسى » ملیت«اساس است که  این گفته بى. تمام سطوح، گریزى نیست

. اند  این گفته را تکرار کرده» طلبانه استقالل«بسیارى از حرکتهاى . دولت است
ى خود، شخصیتى کافى است که دیدگاه کامل خود را درباره دولت خود اسالم، به

الئیک در بین مسلمانان جائى نیست، مسلمانان نیازى به نظام  دولت براى. دارد
نتیجه قطعى این دیدگاه این است که تمام دولتهاى پس از استعمار و ... الئیک ندارند

ت و روبه زوال بیش مد هاى سیاسى آن موجودیتهایى با مشروعیت کوتاه نظام
. حرکت اسالمى همانند یک پارچه است که فرقى میان اول و آخر آن نیست. نیستند

اند   بنابراین تفاوتى میان مسلمانان براساس اینکه در کشورى در اقلیت یا در اکثریت
دا، ایاالت متحده و اروپا و دیگر مناطق، بخشى مسلمانان ساکن در کانا. وجود ندارد
. کنند  درست همانند کسانى که در دیار اسالمى زندگى مىاند،   مىاز امت اسال

» هاى هسته«هاى اروپایى و آمریکایى حرکت اسالمى در ایران، نقش فعال  شاخه
هاى حرکت  تمام بخش. کوچک در کشورهاى خارجى را ثابت کرده است

ع که در دفا اسالمى باید منابع خود را بسیج کرده و در راه دفاع از بخش اصلى و بى
وقتى بخشى دیگر در جایى دیگر با همین . کار گیرند حال حاضر ایران است به

  .دارد منابع خود را در آنجا متمرکز سازدمى وظیفه وضعیت روبرو شود حرکت اسال

شد، تا   بدبختانه صداى حرکت اسالمى در مورد مسئله ایران بوضوح شنیده نمى 
 در حالى که عموم مسلمانان در همه جا .چه رسد به اینکه نقش عملى داشته باشد

کردند، اما مجال اندکى براى ابراز احساسات   احساس وابستگى قوى به انقالب مى
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شان در خطر است، توانستند،  ادعایى که احساس کردند منافع» رهبران«. داشتند
ستگاههاى تبلیغاتى غرب که بهوسیله دستگاههاى تبلیغاتى، و طبق معمول به کمک د

آنان . کردن تصویر انقالب ید طوالیى دارند به مانورهایى دست بزنند خدوشمدر 
و » گرى شیعه«کردن آن به  کوشند با مهارکردن انقالب و متهم همچنان مى

ولى . آن را داخل ایران نگاهدارند» ایجاد شرایط مناسب همانند ایران«کردن  بهانه
مى را در کلیه سطوح واقعیت این است که حرکت اسالمى حقایق انقالب اسال

هاى مسلمانان امروزه به شرایط الزم براى حرکت و دولت  توده. جذب کرده است
ها از این پس فریب نخواهند خورد و دوباره با  این توده. اسالمى آگاهترند

گرایى  ملى«و » سوسیالیسم اسالمى«، »دموکراسى اسالمى«هائى چون  مسکّن
خواستار حرکتهایى خواهند شد که این موانع و آنان . حس نخواهند شد بى» اسالمى

  .هاى دوران استعمار را از سر راه بردارد، و بدان دست خواهند یافت پس مانده

سیر قهقرایى و انحطاط . تاریخ اسالم اکنون وارد مرحله جدیدى شده است 
سوى پیشرفت و تعالى   شتابان ما متوقف شده است، اگرچه، هنوز، حرکتمان را به

اینک ادراک . آید  کابوس دوران پس از استعمار اکنون به سر مى. ایم نکردهاز آغ
ولى . گیرى و هدف در وجودمان پدید آمده است اى نسبت به منزلت، سمت تازه

دوره درمان درست همانند دوره انحطاط و شکست دردناک خواهد بود زیرا 
 و خون باز تن خود را، با گوشت تاریخ پاره. هاى آسان موجود نیست گزینه
درمان ما ضرورتاً به زیان دیگران نخواهد بود، اگرچه دالیل موجود . ستاند  مى

ه سالمت از این مرحله گذر دهد که دیگران اجازه نخواهند داد که ما ب گواهى مى
. دهد اى است که بر خود گواهى مى مسئلهتجربه ایران از انقالب به این سو . کنیم

هاى خارجى   اى را خواهند کرد که قدرت  مان بازىنماها، ه  بسیارى از مسلمان
هاى پس از استعمار با هر گامى که حرکت اسالمى  بسیارى از نظام. خواهند  مى

ها حتى بر سر راه تالشهاى   بسیارى از این نظام. دارد مخالفت خواهند ورزید  برمى
  .محدودى چون این نشریه ــ کرسنت ــ موانعى قرار خواهند داد

برخوردهاى انفعالى باید . واردى، باید آرامش خود را حفظ کنیمدر چنین م 
گاه در قبال  هیچ) ص(پیامبر. داخل خانه اسالمى در مرزبندیهاى اسالمى بماند

دادند مهربان و   وى حتى با کسانى که آزارش مى. دشمنانش انفعالى برخورد نکرد
و » اسالمى «بینیم که بسیارى از نشریات  در سالهاى اخیر مى. باگذشت بود
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رسد آنان از روش  نظر مى به. برند  کار مى زبان انفعالى به» مسلمان«خبرنگاران 
ما در حرکت اسالمى، باید . اند ثیر پذیرفتهسیاسى غرب تأ» اى  گروههاى حاشیه«

. بین باشیم بستان یا رویارویى داریم، روشن بدهدرقبال اشخاص و چیزهایى که با آن 
گویى به پستى نزول کنیم خواه   نباید با دشنام. اتمان را بیان کنیمباید با زبان ساده نظر

هاى مسلمان مربوط باشد، خواه   موضوع به حکومت خاندانهاى حاکم مسلّط بر ملت
برماست که بىوقفه و ... کاخ سفید یا کسان دیگرى که با آنان اختالفاتى داریم

هاى تمدن غرب و   ناپذیر و بدون واهمه، تضادها و دوگانگى  طور خستگى  به
کند، عریان  وجودمان سنگینى مىهاى بینشى، فلسفى و ساختارى آن را که بر  ایهپ

  .کنیم

سخنرانیهاى امام خمینى طى دو سال گذشته دیدگاه جهانى جدیدى براى  
نظر   روش وى چه بسا قدیمى به. مسلمانان و حرکت اسالمى ترسیم کرده است

از جمله چیزهایى است که جاى آن سالهاست رسد ولى اصالت و شادابى پیامش   مى
وى براى همیشه در را به روى . در صحنه سیاسى اسالمى خالى بوده است

اش ــ در زمانى که به بزرگترین دستاوردهایش  ولى فروتنى.  بست)1(»گران توجیه«
آید، درسى که جز   شمار مى آل در رفتار شخصى به  آید ــ درسى ایده نائل مى

کسانى که از میان . ز بزرگان تاریخ هیچکس قادر به ارائه آن نیستشمارى اندک ا
ما به فرهنگ غربى دست یافته و بر طرز زندگى غربى و حتى فرهنگ و دیدگاه 

اند، پیام امام را با توجه به نقشى که ما باید در دوران معاصر انجام  غربى واقف گشته
 از ویژگیهاى اساسى تمدن یکى. یابند  خود نزدیکتر مى تر و به دهیم، هماهنگ

جوانى اگر . سازد  غرب این است که انسان را به فردى مغرور و خودخواه مبدل مى
خواهید دید که او روى قالیچه اش در دانشگاه ببینید،   التحصیلى  را در جشن فارغ

هایى  کسانى که به مدارک حرفه. عقالیى در بلنداى آسمان به پرواز درآمده است
یابند، دیگر به انسانهاى عادى احساس   ق و مهندسى دست مىچون پزشکى، حقو

ترین   ایم، از پست ما، مسلمانانى که با فرهنگ غربى تعلیم یافته. کنند  وابستگى نمى
مسلمانانى هستیم که به این امت وابسته شده یا بهتر است بگوئیم آن را آلوده 

گونه که  همانم، درست مانان هستیما درواقع دلیل خوارى و انحطاط مسل. ایم کرده

                                                           
کوشند میان  و پیروانش که در حد توان مى» سید احمدخان«گران، نخبگان غربزده مسلمان هستند چون  توجیه*. 

  .گیرد ــ م هاى تمدن غرب از اسالم سرچشمه مى آنان ادعا دارند که ارزش. اسالم و تمدن غرب تلفیق دهند
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ترین مبانى  بر ماست که، از نو، ساده. خود نیز پیامدهاى عَرَضى این انحطاط هستیم
. مان لگام بزنیم  باید بر اسب چموش غرور و خودخواهى. رفتار اسالمى را بیاموزیم

بر ماست که هرچه مهارت داریم ــ اگر مهارتى داشته باشیم ــ در خدمت به حرکت 
توانیم انجام دهیم این است که به  بزرگترین خدمتى که مى. کار گیریم  اسالمى به

بع انسانى و مادى در این راستا باید منا. زبان روز دیدگاه جهان اسالم را روشن کنیم
هدفهاى حرکت اسالمى امت را که اکنون درجهت هدفهاى دشمنانه یا ناهمگون با 

  .رود، بسیج کنیم کار مى  به

ولى حجم مشکل یا ... ر پیش داریم بس بزرگ استکارى که همچنان د 
  .همین است) ص(مخالفتها ما را سست نخواهد کرد، که سنت پیامبر
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  هدفها و دستاوردهاانقالب اسالمى ایران
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  انقالب اسالمى ایرانهدفها و دستاوردها

  تضاد جهانى اسالم و کفر
ترین و متعهدترین اندیشمندان امت اسالمى   ز آگاهبار، گروهى ا  براى نخستین 

اند تا پاسخى سنجیده و دقیق درباره انقالب اسالمى در ایران  گردهم جمع شده
  .مطرح کنند و این یک فرصت تاریخى است

اندازها را مورد  آوردها، و چشم دارد تا دست  نام این سمینار، ما را بر آن مى 
  .بررسى قرار دهیم

اریم، بسیار کوتاه و مطالب مورد پژوهش بسیار ه در اختیار دمدت زمانى ک 
ایم که مطالبى درباره  گسترده است و ما آگاهانه و سنجیده از شما خواسته

دانیم که این امکان وجود   البته مى. موضوعات گوناگون به رشته تحریر درآورید
اره انقالب نظرات و کلیه موضوعاتى که درب ندارد که همه مقاالت و تمام نقطه

  .اسالمى وجود دارد در این سمینار مطرح شده و یا مورد بررسى کامل قرار گیرند

به آنها توجه » مؤسسه اسالمى«نظر   هایى را که به بنابراین، ضرورى است زمینه 
بیشترى باید مبذول گردد، یادآور شوم، این سمینار با این هدف که ایران، انقالب 

یران را مدح و یا تحسین نماید منعقد نشده است، زیرا که اسالمى، علما و یا مردم ا
حمد و ثنا، ویژه خداوند است و دوستان و برادران ما در ایران هم نیازى به تمجید و 

  .کنند تحسین ندارند، چرا که آنها به تکلیف خود عمل مى

ها نیز از نظر تاریخى همان عظمت و  باید توجه داشت که انحرافات و شکست 
در شرایط کنونى جهان معاصر، کوچکترین جرقه البته .  را دارا خواهند بوداهمیت

من . برند خیره سازد سر مى  کافى است تا آنهایى را که در تاریکى مطلق بهنور 
 میالدى در ایران به 1979پرده باید بگویم، وقتى که انقالب اسالمى در سال   بى

اى از نور نباشد که ناگزیر   لمحهپیروزى رسید از آن بیم داشتم که چیزى بیش از 
  !...گردد  دوباره مغلوب تاریکى مى

برانگیخت تا از این نور، » مؤسسه اسالمى«این ترس تقریباً دائمى بود که ما را در  
  .مند شویم بهرهدر حد امکان 

دانشجویان مسلمان پیرو خط «ولى پس از اشغال النه جاسوسى آمریکا، توسط  
 این نظریه و احتمال که انقالب اسالمى یک واقعیت 1979در نوامبر سال » امام

طور جدى  انگیز و تحسین برانگیز موقت نخواهد بود، قوت گرفت و ما به  اعجاب
مند خواهیم شد و بعد از   احساس کردیم که مدت درازى از نور خورشید بهره
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سیده زمستانى سرد، طوالنى و تاریک در تاریخ مسلمانان، بهار تجدید حیات فرا ر
  .است

چه از آن به بعد در داخل ایران و در دنیاى خارج، در رابطه با ایران بهوقوع آن 
پیوسته است به من اطمینان بخشیده که انقالب اسالمى ایران، تجلى واقعى حقیقت 

  .باشد محض ــ که اسالم است ــ مى

ونگى تمام وقت خود را به مطالعه چگ» موسسه اسالمى«در سالهاى گذشته ما در  
انقالب اسالمى اختصاص دادیم و بیشترین توجه ما بر این محور متمرکز بوده است 

نحوى ــ و در حدود امکانات خود ــ انقالب اسالمى را به امت اسالمى خارج  که به
توانیم  اى اندک مى ما در همان ابتدا پى بردیم که به گونه. از ایران ربط دهیم

  .دهیمبرادران خود را در ایران یارى 

هاى یک انقالب اسالمى، استقالل ذاتى و خودکفائى   درحقیقت یکى از ویژگى 
آن است و آنچه در سالهاى گذشته رخ داده است نظر ما را که انقالب اسالمى کامال 
به خود متکى بوده و مستقل است، تایید نموده و البته باید هم چنین باشد، چرا که 

  .ل داشته باشدطور کامل استقال  لى آن باید بهاسالم حقیقت تام است و هر نوع تج

» تجلى کل«این، همچنان بدان معنى است که هر جزء کوچک از کل خود نیز  
دهنده حقیقت وجودى خود، به تنهایى  تواند نشان  است و به همین دلیل کامال مى

نمونه «باشد، گویى که خود تمام حقیقت است و شاید به همین دلیل ابعاد فیزیکى 
و ) ص(مدینه پیامبر . کند در ابتداى پیدایش همواره کوچک جلوه مى» یقت تامحق

اگر تجلى فیزیکى تمام حقیقت الزم بود . کنیم دوران خلفاى راشدین را بررسى مى
 خود حقیقت باشد، خداوند متعال یک قاره و یا یک شبه قاره را براى که به وسعت

 که جمعیت پراکنده و نسبتاً کم بینیم  فرمود، ولى مى نبوت انتخاب مىوحى و 
کاهد و تمامى حقیقت سرتاسر   چیزى از کمال و خاتمیت نبوت و وحى نمى» حجاز«

برد و هرگاه  گیرد، ولى همچنین در کوچکترین ذرات نیز بسر مى  مى  گیتى را دربر
هرجا، و یا هرگونه که تمامى حقیقت، خود را متجلى سازد، بر باطل علیرغم ابعاد و 

آن است و یابد و اصوال یک خصلت اساسى باطل، نقص دائمى  ، غلبه مىقدرت آن
باطل هر اندازه که به ظاهر نیرومند و . کند همواره احساس ناامنى مى» باطل«این که 
دار باشد همیشه از هر شکلى از حقیقت، ترس و واهمه دارد و به همین دلیل  ریشه

اطل، همیشه ناتوان و ناامن هستند و کنندگان ب  است که کارگزاران و حامیان و تغذیه
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طلبى، سودجوئى،  این ضعف و احساس ناامنى، خود را به صورت تالش در قدرت
  .سازند تجاوز، سرکوبگرى و استثمار ظاهر مى

هایى تکرارى  نویسى اسالم، دوره یخدر حرکت سریع و گسترده تاریخ و در تار 
به نظر من اصوالً این .  داردطور آشکار وجود برترى کفر و برترى اسالم بهاز 

هاى تکرارى از انحرافات و تصحیح انحرافات، جوهره زنجیره طوالنى پیامبران  دوره
با این حال باید توجه شود . بوده است) ص(تا زمان ختم نبوت بهوسیله پیامبر اسالم 

که تاکنون همه مراحل درگیرى بین اسالم و باطل در مناطقى تقریباً کوچک و از 
تمام پیامبران قبل از حضرت محمد . جغرافیایى محدود، بهوقوع پیوسته استنظر 

شمولى و یا پایدارى  هایشان وارد گردیدند، اما هرگز خاتمیت، جهان  بر ملت) ص(
نیز در ) ص(اند، البته خود حضرت محمد  پیامى را که آورده بودند اعالم ننموده

اگرچه رسالتى را . هان باقى ماندآغاز از نظر جغرافیائى در یک ناحیه کوچک از ج
اى را که ارائه نمود، براى همه انسانها و براى همه زمانها  که بر عهده داشت و نمونه

ناپذیر  ترتیب یک مقابله جهانى بین اسالم و کفر سرانجام اجتناب بدین. بوده است
  .ناپذیر تاریخى است هانى یک امر اجتنابنظر من این مقابله ج است، و به

پیوندد، قابل  چگونه و در چه تاریخى این درگیرى جهانى بهوقوع مى«نکه ای 
آنچه براى ما اهمیت دارد، این است که دریابیم تاریخ . بینى دقیق نیست پیش

سوى چنین درگیرى در حرکت است و امت اسالم، باید خود را براى  بىوقفه به
به تعبیرى این . وجود آوردرویارویى با آن آماده سازد، و براى آن، عالقه و شوق به

تاریخ اسالم بعد از . مقابله درحقیقت یک ویژگى و ترکیبى مداوم از تاریخ است
خلفاى راشدین شاهد انحرافات روبه تزاید قدرت سیاسى مسلمانان، با دورى از 

و قرآن کریم بوده است و همین ) ص(شده توسط پیامبر اکرم  ریزى  معیارهاى پى
حرافى مسلمانان منحرف عمدتاً مسئول بسیارى از ضرباتى هاى سیاسى و ان قدرت
اند که بر کفر جهانى، در بسیارى از نقاط دنیا در رابطه با گسترش اسالم ــ از  بوده

 اما متأسفانه به دلیل انحراف ;سواحل اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام ــ وارد گردید
 محکوم به ضعف، نابودى رت سیاسى مسلمانانبنیادى و روزافزون در حاکمیت، قد

  .دربرابر نیروهاى کفر بودو تسلیم تدریجى 

در اینجا قصد ندارم که رابطه بین سقوط سیاسى مسلمانان و پیدایش روبه افزایش  
طور کامل توضیح دهم، ولى به هرحال این یک حقیقت  قدرت سیاسى کفر را به
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ر، شاید از آغاز سقوط از دویست سال قبل و یا بیشت. تاریخى است که رخ داده است
نشین جهان و مراکز قدرت سیاسى، ادارى و اقتصادى   ، تمام مناطق مسلمان»اسپانیا«

  .ه کفر درآمده استآنها تحت سیطر

دهنده اهمیت دوره استعمار و امپریالیسم براى ما مسلمانان است، اگرچه  این نشان 
  .ستعمار کشانده شدندمناطق غیراسالمى نیز توسط همین نیروها تسخیر شده و به ا

در مناطق غیراسالمى، تنها برترى یک نیروى کفر نیرومند بر نیروى کفر ناتوان  
بوده است، این حقیقت که نیروهاى کفر از طبیعت و ویژگى بنیادى و اساسى مقابله 

پرستان آفریقا  کردن بت  اند، از هجوم آنها براى مسیحى  بین اسالم و کفر آگاه بوده
هاى استعمار و امپریالیسم   عنوان اسلحه سیاست  مسیحیت ارتجاعى بهکارگیرى به و

  .هاى غربى کامالً نمایان است قدرت

پس، موضوع مورد بحث من، روند تاریخ است که جهان بىوقفه به سوى یک  
براى بهوقوع پیوستن . رود درگیرى جهانى بین حق و باطل و اسالم و کفر پیش مى

یروهاى اسالم و کفر، حالت تضاد و دو قطبى جهانى چنین امرى، الزم است بین ن
  .بوجود آید

درپى بین  هاى پى ها و خصومت واسطه درگیرىاى تاریخ، به هاى دوره  نمونه 
آورد که کفر، نقشى نیرومند، جسور و   و کفر، این الزام را بهوجود مىاسالم 
  .کند طلب را ایفاء مى  مبارزه

گر،   اى جهانى سلطه  گونه  ه نیروى کفر بهبراى یک مبارزه جهانى، الزم است ک 
نظر من این چیزى است که  به. گر شود یافته جلوه استکبارى، متمرکز و سازمان

امروز تمدن غرب، به مثابه چتر وحدت . طور کامل رخ داده است اکنون به هم
زیسته  م نقاط دنیا در اکثر مراحل تاریخ مىکفر در تما. جهانى کفر درآمده است

تمام . هاى متعددى را از خود به یادگار گذاشته است تاریخش تمدنسرتاسر است و 
هاى نخستین در مناطق جغرافیایى محدودى مانند مصر، چین، هند،  این تمدن

تمدن غربى نیز در قسمتى محدود از . النهرین و یونان بهوجود آمده و رشد یافتند بین
که عواملى را که باعث تبدیل هدف این بحث، آن نیست . قاره اروپا بهوجود آمد

تمدن اروپایى به یک تمدن جهانى گردید مورد بررسى قرار دهد، هجوم اساسى 
و تجزیه شخصیت جامعه انسانى از جمله جامعه خود را ى نابودى سو  تمدن غرب به

 مطرح 1»تمامیت و تفکیک در سیاست اسالم و کفر«در بحث دیگرى تحت عنوان 
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یک » تمدن«دن یک نیروى اساساً ویرانگر، تحت پوشش ولى جهانى نمو. ام ساخته
  .بار مهم تاریخ است که نیاز به توضیح بیشترى دارد واقعه اسف

کند و با تکیه بر آن ادعاى حق  عاملى که غرب با آن خود را بیشتر معرفى مى 
نماید، تکنولوژى برتر آن است و البته غرب، آن را    مىبرترى جهانى را مطرح

داند و دنیاى غیر غربى، خود را  روش برتر خود در تحقیقات علمى مى انعکاسى از
آوردهاى تکنولوژى غرب و تبلیغات دروغینى در رابطه با   چنان در دست آن

ناپذیرى آن اسیر کرده است که الزم است هیوالى تکنولوژى در بوته   شکست
  .آزمایش واقعى، تحلیل و براى همیشه دفن گردد

آنچه . صورت مفصل وجود ندارد  جایى براى توسعه این بحث بهالبته، در اینجا،  
» علم و تکنولوژى غرب« آن اشاره کنیم، این است که آنچه در رابطه با الزم است به

در سرتاسر تاریخ براى غلبه بر » انسان«وجود دارد، در حقیقت ثمره تالش جمعى 
علوم جدید بنگریم، هاى ریاضیات و  اگر ما با دقت به پایه. محیط فیزیکى اوست

ریزى  هاى غیر غربى پى یابیم که همه آنها در بسیارى از نقاط دنیا در فرهنگ  درمى
هاى وابسته به آن، اصوالً غیر  اى از علوم و تکنولوژى درواقع قسمت عمده. اند شده

مانى از عصر تاریک و قرون آنچه رخ داد، این بود که انسان غربى ز. غربى هستند
اى رسیده براى  یرون آمد که علوم و تکنولوژیهاى وابسته، چون میوهوسطایى خود ب

خوار تمدن انسانها  غرب صرفاً میراث. یک جهش و رشد تصاعدى مناسب بودند
سطح کنونى ! شد و آن را سرمایه خود قرار داد و ادعا نمود که همه آن، غربى است

مى، حدوداً در چنین آوردهاى عل  علم و تکنولوژى، یا سطحى قابل مالحظه از دست
آید و این یک بدبختى ظالمانه است که بشر به چنین سطحى از   زمانى بدست مى

ترین تمدن   علمى و تکنولوژى، زمانى دست یافته است که مخربآوردهاى  دست
  !تازد جهان، یعنى تمدن غرب با قدرت تمام به پیش مى

رب به بشریت باشد، بنابراین، تکنولوژى و علوم جدید، بیش از آن که هدیه غ 
ترین  غرب، این هدیه را به ظالمانه. اى از جانب کل بشریت به غرب است هدیه

. کار برده است، چنان ظالمانه که تنها غرب قادر به انجام آن است روش ممکن به
اى، به کارگیرى آنها در پایان جنگ دوم جهانى و تهدید  هاى هسته توسعه سالح

جدد آنها در یک جنگ بین دو جناح تمدن غرب، غرب مبنى بر به کارگیرى م
انسان غربى، . باشد  هاى مخرب و خود نابودکننده غرب مى هایى از انگیزه  نشانه
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کردن ابعاد تمدنش از علوم و تکنولوژى سوءاستفاده کرده است و  براى جهانى
گونه قدرت کفر، با تمرکز نیروهایش در معدودى از مراکز مختلف، جهانى  بدین
  .ده استگردی

  
  ابزار کفر، درون خانه اسالم

 ظاهرى باید مورد آزمون قرار گیرد، چرا که اختالف» کفر«اکنون قدرت سیاسى  
البته، نخستین . هایى از فساد درونى دارد در میان مظاهر قدرت آن در غرب، نشانه

امروز دیگر واژه خاصى در » غرب«اى که باید به آن توجه کرد، این است که  نکته
  .حدوده جغرافیائى ویژه نیستم

. مراکز عمده قدرت غرب، در آمریکا، شوروى و اقمار اروپایى وابسته قرار دارند 
سایر مراکز مهم قدرت غرب ــ به مفهوم عام و غیرجغرافیایى ــ چین، ژاپن، کانادا، 

اسى بر سایر نقاط جهان از سلطه سی. هندوستان، آفریقاى جنوبى و زالندنو هستند
هاى قومى ناتوان، اعمال   یک سیستم جهانى وابسته متشکل از حکومت کانال
گردد، دو مرکز عمده قدرت غرب، یعنى آمریکا و شوروى براى گسترش نفوذ   مى

اى هستند در  خاطر منافع خود، به رقابت پرداخته و درگیر اختالفات ویژه و یا به
 رسمیت شناخته و به آن یکدیگر را به» منافع حیاتى«حالى که هر دو جناح، مساله 

طور روزافزون به صورت امورى نمایشى  البته این اختالفات به. گذارند  احترام مى
را با فخرفروشى فراوان به رخ » ابرقدرت«آمریکا و شوروى لقب . اند  در آمده

کشند و آنچه از این امر درنظر دارند این است که آنها، قدرت کافى   یکدیگر مى
المللى و دربرابر هر نیروى    بخشى از اهداف خود را در نظام بینبراى تحصیل تمام یا

  .باشند  مخالف دارا مى

ها واقعاً برترند، ولى همین  ، ابرقدرت»خانه کفر«نظر ماهم، در درون  البته به 
معروفترین مشخصه آنها قدرت . تر دارند ها نیز نیاز به آزمایشى دقیق ابرقدرت

اى و  هاى هسته  ر، در مالکیت جدیدترین سالحن معاصنظامى آنهاست که در جها
  .یابد نقل و انتقال و توانائى دستیابى به هر هدفى در روى زمین تبلور مىهاى   سیستم

ها همچنین داراى نیروهاى پشتیبانى هستند که متشکل از افرادى  این ابرقدرت 
، اى که قادرند در خشکى، هوا و دریا بجنگند  دیده و سربازان حرفه  آموزش

  .باشد  مى



٢٠  نهضت اسالمی و انقالب

ها و همچنین دسترسى  این توان نظامى از پشتیبانى منابع وسیع اقتصادى ابرقدرت 
آنچه بر تمام این قدرت نظامى . ستو استفاده از منابع اقتصادى دیگران، برخوردار ا

رحم سیاسى است که از ماشینهاى وسیع ادارى  هاى خشن و بى  سلطه دارد، دستگاه
منظور سرکوب داخلى و خارجى،  ار پیچیده و ماهر، بههاى بسی حکومتى و سازمان

  .اند  شکل گرفته

بررسى و ارزیابى . نیز مجهز است» فلسفه«ها، هر ابرقدرتى به یک  عالوه بر این 
. هاى حاکم بر اندیشه دو ابرقدرت معاصر از اهداف این بحث خارج است فلسفه

ریشه   دو فلسفه پوچ و بىاى که باید به آن توجه کرد اختالف بین این تنها نکته
جاست، تعلق  دو آنها به یک گرایش یکسان که ممیزه کفر در همههر . باشد  مى

هر دو آنها فاقد موازین اخالقى بوده و بلکه عمدتاً برضد اخالق بوده و هر دو . دارند
اینکه آنها، پیروانى در همه نقاط دنیا دارند، . باشند مى» ماتریالیسم کور«هاى   پدیده

با . هاى امروز، به آن توجه کنیم ته قابل توجهى است که باید در رابطه با ابرقدرتنک
کافر نیستند، در حقیقت، تعداد زیادى از » پیروان کفر«تأسف باید گفت که همه این 

بیشتر جوامع جهانى مسلمانان به جوامعى . دهند مسلمانان ظاهرى تشکیل مىن را آنا
نهادهاى اسالمى در سطح روستا و در سطح . اند با معیارهاى دوگانه تبدیل شده

  .مساجد محلى هنوز باقى هستند و فعالیت دارند

هاى صرفاً  شوند، خواسته این نهادها که بهوسیله زکات و تبرعات حمایت مى 
سایر نهادهاى اجتماعى، . آورند  هاى سنتى مسلمانان را برمى مذهبى جامعه

دید گشته و طور کلى ناپ مسلمانان، بهاقتصادى، ادارى و سیاسى جوامع سنتى 
اند و نهادهاى جدید، درواقع به  مبناى نظام غربى جایگزین آنها شدههایى بر  سازمان

سبک غرب و تماماً توسط یک گروه روشنفکر تحصیلکرده غربگرا تغذیه 
  .شوند  مى

توانیم بگوئیم که روشنفکر   در راستاى هدف این بحث، ما با اطمینان مى 
اى دراختیار کفر در جوامع مسلمانان  ده غربگرا در کلیت خود وسیلهتحصیلکر

هستند، البته فرد فرد این روشنفکران همگى مسلمانند و بسیارى از آنها غالباً 
ولى . نیز نامید» متقى«توان آنها را   ا برداشتى غلط از این مفهوم، مىپرهیزکارند که ب

گروه از روشنفکران محصول تعلیم و عنوان یک طبقه اقتصادى و اجتماعى، این   به
. اند  باشند و در عمل، همواره در خدمت منافع غرب قرار گرفته  تربیت غرب مى
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دهد، بلکه گاهى حتى از  البته این طبقه، آگاهانه خود را در خدمت غرب قرار نمى
  .کند  مقدار زیادى از الفاظ داغ و کلمات تند ضدغربى نیز استفاده مى

ن نکته است که درک دانند و شاید قادر به فهم آن نیستند، ای ىآنچه که آنها نم 
برداشت آنها از منافع خود و جامعه، چنان بهوسیله تحصیالت و تربیت غربى آلوده و 

  .کنند طور خودکار، مطابق با منافع غرب عمل مى گشته، که به

ت تحصیال«ابزارهاى اصلى پیروى از منافع غرب بعد از دوره استعمار قدیم،  
کرده   روشنفکر تحصیل. است» توسعه«و » کردن  مدرنیزه«، »درهاى باز«! »عالیه

ها را در مفهومى که غرب به او ارائه کرده است، درک   غربگرا تمام این واژه
پذیرد و البته دیگر اهمیت چندانى ندارد  سفه غرب را مىکند و در حقیقت او فل  مى

» کمونیست«و یا حتى » ناسیونالیست«، »پىچ«این روشنفکران، خود را اى از   که دسته
بنامند، همانطور که اگر گروه دیگرى از این روشنفکران، خود را اسالمى بخوانند و 

  .توان آن را با ارزش و مهم تلقى کرد  هجوم آورند، نمى» احزاب اسالمى«سوى   به

ظاهر مسلمان  اصوالً تا زمانى که سبک و روش زندگى یک روشنفکر ــ ولو به 
ر در جوامع مسلمانان به عنوان ابزار کف ــ به شکلى ماهیت غربى دارد، او را باید به

نکته مهمى که بایست تکرار شود این است که اکثر اعضاى این قشر . آوردحساب 
روشنفکر، از نظر فردى و در زندگى خصوصى مسلمانان معتقدى هستند، ولى 

باشند   جزء جریان و خط کفر مىعنوان یک طبقه اجتماعى، اقتصادى و سیاسى،  به
گونه روشنفکران، تمامى امت، امروزه در سلطه کفر قرار   و متأسفانه از طریق این

البته روشى که موفق بوده عده زیادى از مسلمانان را ترغیب نماید که با میل و . دارد
  .اختیار ابزار کفر شوند نیز سزاوار توجه و بررسى است

  
  مظاهر زیباى کفر جدید

کفر جدید در مظاهر زیباى علم، فلسفه، تکنولوژى، دموکراسى و پیشرفت تجلى  
  .را نیز حفظ کرده است» خدا«کند و این نوع کفر، یک اعتماد ظاهرى به   مى

را هر رئیس جمهورى آمریکا که حتى در قلب » خداوند مرا یارى کند«جمله  
  .آورد خود به خداوند معتقد نیست، بر زبان مى

عنوان  خداپرستى و سایر مراسم مذهبى بهبى با پذیرش حدى پایین از انسان غر 
اى غیردینى، بین مذهب و کفر آشتى برقرار نموده  زیربناى فرهنگى در جامعهیک 
اند و   حتى تشکیالت مذهبى غرب نیز برترى دنیاى غیرمذهبى را پذیرفته. است
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 ندارد که در همین علت است که هیچ رهبرى یا حرکت دینى در غرب وجود  به
شک، چنین مذهب  کردن دنیاى ضدمذهبى تالش نماید و بى جهت واژگون

تر است و پیروان مسلمان خود را  سرسپرده و تسلیمى، براى تصورات غرب، مناسب
اى مذهبى است یا اینکه حداقل در  دهد تا باور کند که غرب، جامعه نیز فریب مى

  .وجود دارد» آزادى مذهبى«غرب 

ربزده در امت اسالم، آگاهانه یا غیرآگاهانه نوعى تالش و حرکت روشنفکر غ 
آوردن اسالم در این حد را در خود مرتکب شده است ــ که این به  براى پائین

معناى جداشدن دائمى جوامع مسلمانان از اسالم و سلطه دائمى غرب و کفر بر اسالم 
  .است

ام که نقشه   مطرح ساختههاى خود  طور مکرر در بحث  در سالهاى اخیر، من به 
سیاسى امت اسالم به نحوى توسط نیروهاى استعمارگر غربى کشیده شده، تا سلطه 

امت اسالم به . هاى اسالم حفظ و تضمین کند ها و ملت  مداوم خود را بر سرزمین
هاى سیاسى، ادارى و  هاى کوچک قومى تقسیم شده است و نظام  حکومت

نظام آموزشى . همه اخذ شده از غرب استهاى قومى هم،   اقتصادى این حکومت
هاى قومى هستند، همگى یا در   آنها، غربى است و افرادى که در رأس این حکومت

 هاى غربى هاى داخلى، ولى به سبک غرب، از آموزش خود غرب و یا در دانشگاه
  .اند مند شده بهره

 تربیت» دولت خوب«نیروهاى نظامى و کادرهاى ادارى طبق مفهوم غربى  
دارى در این کشورها، به اقتصاد غربى و   اقتصادهاى فئودال ــ سرمایه. اند شده

اغراق نیست اگر گفته شود که . باشند  بازارهاى جهانى تحت کنترل غرب وابسته مى
یافته، امروز بعد از دوره استعمار قدیم، بیش از  ظاهر استقالل  هاى قومى به  حکومت

  .دند، به غرب تکیه دارندآنچه که در روزهاى اوج استعمار بو

پذیرى  ، من قصد ندارم به جزئیات دقیق مکانیزم وابستگى و آسیبدر این بحث 
اى که به آن اشاره کرده و آن را با تمام  تنها نکته. هاى قومى بپردازم این حکومت

هاى قومى،   کنم، این است که تمام حکومت تاکیدى که امکان دارد، بیان مى
نامند، درحقیقت، جزیى  مى» اسالمى«که خود را امروزه حتى آنهایى 

هاى   هاى قومى و نظام این حکومت. هستند» خانه جهانى کفر«ناپذیر از  تفکیک
آنها . سیاسى، اقتصادى و اجتماعى آنان، به جریان اصلى تاریخ اسالم تعلق ندارند
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آنها . ندتوانند باش مسلمانان واقعى نیستند و نمىینده و معرف اسالم راستین و نما
آنها . توان بر روى آنها استوار کرد هاى ضعیفى هستند که بناى اسالم را نمى پایه

بودن دائمى،  هاى کفرند که مسئولیت تحت سلطه  شده بهوسیله توطئه  سالح ساخته
  .عهده دارند شکست و نابودى تدریجى نیروى اسالم و امت را به

نشین   ور جدید قومى مسلمانبخش نیست که تمامى چهل کش البته براى ما لذت 
انجام چنین کارى، تنها روبروشدن شجاعانه با وابسته بدانیم، ولى » خانه کفر«را به 

هرگونه مسامحه و قصور در شناسایى دقیق شرایط حاضر، فقط . موجود استحقایق 
کند و آن روزى را به تأخیر   تر مى  درد و رنج امت اسالم را زیادتر و طوالنى

.  اسالم بتواند به تنهایى سرنوشت بشریت را کنترل و هدایت کنداندازد که  مى
ضررى متوجه » خانه کفر«دادن وابستگى هر چهل حکومت قومى به  درواقع با نسبت

  .شود  اسالم و مسلمین نمى

 به وضعیت کنونى جهان ندارد، ما را از درک این مطلب که امت اسالم، عالقه 
سازد که به نقشه جهان در شکل طبیعى و   ر مىنوع قید و بند رها نموده و قادهر 

شناسیم، مرز بین اسالم و کفر   تنها مرزى را که ما به رسمیت مى. نخستین آن بنگریم
. آور است هاى خودمان، در حقیقت رنج  کشیدن چنین مرزى در میان خانه. است

قطع عضو کوچک و . معهذا این نوعى عمل جراحى است که باید صورت بگیرد
گیرشدن کامل و بردوش کشیدن ننگ تحت  نها راه نجات امت اسالم از زمینفاسد ت

اگر این عمل جراحى با آگاهى کامل از ابعاد . سلطه دائمى کفر قرارگرفتن است
. معنوى آن صورت گیرد، آنگاه درد ظاهرى به شادى بزرگى تبدیل خواهد شد

ها   ان عمدتاً از خانوادهنیازى نیست که یادآور شویم که در صدر اسالم، تازه مسلمان
ها و اقوام  خط بین اسالم و کفر در مکه و مدینه از میان خانواده. و قبایل کافر بودند

  .گذشت  مى

اسالم، پدر و فرزند را در مواضعى مقابل یکدیگر و برادر را در برابر برادر و  
 از امت اسالم در حال حاضر مدتى است که. ن قرار دادشوهران را رودرروى همسرا

هاى حیاتى آن در خانه اسالم  یک فلج موضعى، به واسطه این که برخى از عصب
  .برد  اند، رنج مى  ابزار کفر گردیده
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یک عمل جراحى که باعث شود انسان از این فلج، رهایى یابد و سالمت کامل  
دست آورد و آن را به کنترل خود و تمام اعضاء خود درآورد،   خود را دوباره به

  .نیادى در تاریخ است که امت اسالم باید انجام دهدحلى ب راه

اگر امروز به . نماید   که واقعاً وجود دارد، بزرگتر مىاین عمل جراحى، از آنچه 
امت اسالم نظر بیفکنیم، بیمارى گرایش جدایى از مذهب، درواقع فقط یک پرده 

  .نازک است که بر روى بدنه نیرومند اسالم و مسلمین کشانده شده است
  

  هاى مسلمان، هرگز اسالم را رها نکرده و نخواهد کرد توده
دیده به سبک   انحراف، محدود به گروه کوچک روشنفکران مرفه و آموزش 

گردد که از غربزدگى و غربگرایى جوامع ما و مؤسسات و نظام اقتصادى   غرب مى
ه قشر فرهنگ عریانگرى و الکلیسم نیز محدود ب. اند مند شده خودشان، بسیار بهره

آن زمان که جامعه . گردد سیاسى غالب و مسئوالن ادارى و نظامى و طبقه مرفه مى
هاى عمیق خود را در تاریخ، دوباره نشان دهد و  اسالمى هویت و واقعیت ریشه

نظر من، نقطه  به. گردند  هاى هرزه کفر، خشک و نابود مى اعالم نماید، علف
د تعریف و بهوضوح درک شود، اکنون عطفى در تاریخ پدیدار گردیده است که بای

 با رهبرى جهانى کفر فرا شدن کفر کامل گردیده و لحظه آغاز مبارزه اسالم  جهانى
  .رسیده است

دست اسالم از  من معتقدم که انقالب اسالمى در ایران اولین شکست کفر به 
 اگر انقالب اسالمى در ایران فقط. شدن کفر به شکل تمدن غربى است آغاز جهانى

با هدفى محدود براى سرنگونى یک حاکم ظالم بخصوص و » رویداد ایرانى«یک 
کردن آن با یک رژیم اسالمى بود، آنگاه اعتقاد نداشتم که الزم بود همه  جایگزین

کس در ایران و در خارج توجه زیادى به آن مبذول دارند و نیازى نبود که مراکز 
 این مقدار به ایران اسالمى حساس قدرت جهانى کفر، دو ابرقدرت و موکلین آنها

باشند، و این مقدار عظیم از وقت، توطئه و نیروى نظامى و سایر منابع خود را در 
تالش براى نابودى آن در داخل ایران و براى جلوگیرى از گسترش آن به سایر امت 

اگر انقالب اسالمى، یک انقالب محدودشده بود ــ محدود به . اسالمى، صرف کنند
بینى ــ کفر آن را تحت کنترل خود  ها، کاربردها و جهان ف، روشاهدا
  .نشاند   فرو مىآورد و آن را چون آتشى در انبارى دورافتاده،  درمى
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دانیم افرادى حتى نزدیک به رهبرى انقالب اسالمى، بودند که طبیعت و   البته مى 
فکران غربزده ماهیت جهانى انقالب را درک نکرده بودند و این مفهوم درباره روشن

کردند، صادق   گرا که در بدو امر، به ظاهر از انقالب حمایت مى هاى ملى و جناح
  .بود

آنان به سرعت بعد از انقالب به روزگار اوج خود رسیدند و تاریخ نقش آنان را  
کسانى دیگر بودند که . در مقام نخستوزیرى یا ریاست جمهورى به یاد خواهد سپرد

ا که اسالم معرف فرهنگ مشترک مردم ایران است، انقالب عقیده داشتند تا آنج
حلى را براى مشکالت جوامع جدید ارائه  اما، اسالم هیچ راه. است» اسالمى«

دارى و حل  دادن به استثمار سرمایه براى حل مشکالتشان و براى خاتمه. کند نمى
ها و  روشمشکالت فقر، ظلم، استثمار و مشروعیت سیاسى، مردم ایران بایستى از 

  .الگوهاى مارکسیستى پیروى کنند
  

  مردم، ضامن پیروزى
 که ایران اسالمى، در حالى که هنوز در نخستین مراحل رسد  نظر مى چنین به 

دار شده، در رأس یک حرکت  خود است، یک نقش جهانى را عهدهظهور 
بى نشده طور کامل ارزیا ولى هنوز در ایران، به. المللى اسالمى قرار گرفته است بین

البته میل به . آورد که چنین نقشى، چه تعهداتى را براى نظام اسالمى، بوجود مى
هاى پرشور درباره   ایفاکردن چنین نقشى، امروز در ایران به صورت سخنرانى

توام با نفرتى راستین از هر دو ابرقدرت و وابستگان و عمال آنها در » وحدت امت«
حمیلى رژیم بعثى عراق نیز مرزهاى بین اسالم جنگ ت. گردد  مىسالم اظهار جهان ا

نشین،  هاى ضدمذهبى در کشورهاى مسلمان  رژیم. تر کرد و کفر را مشخص
ها، رژیم بعثى صدام را در این جنگ یارى و کمک  همگى در کنار ابرقدرت

هاى موجود در جهان اسالم را بمثابه  طور آشکار، رژیم اند و همین امر به کرده
 جهانى کفر معرفى نموده و روى همین اصل، این جنگ، دنیا را بخشى از نیروى

  .استپرده و صریح براى ایران شناسانده  نقاب، بى اى بى گونه  به

امت مسلمان یکروزه زمام . هر حال زمان به سود حکومت اسالمى ایران است  به 
زمان تواند آن را در یک  امور و سردمدارى تاریخ را از دست نداده است و نیز نمى

تواند پنج سال یا ده سال دیگر هم صرف تحکیم   اسالم مى. کوتاه بدست آورد
هاى ضدمذهبى،  پایگاه خود در ایران بنماید ولى مشکل این است که متأسفانه رژیم
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آنها مبالغ هنگفتى براى ایجاد . کنند  را تبلیغ مى» اسالم آمریکایى«اکنون یک  هم
که » مؤسسات اسالمى«این . کنند ن خرج مىدر سراسر نقاط جها» مؤسسات اسالمى«

هاى  عهده دارند، برترین نظام ساختن مساجد و تأمین هزینه ائمه آنها را بهوظیفه 
الحمایه و جزئى  هاى قومى که خود تحت موجود ضدمذهبى را که توسط حکومت

به » مؤسسات اسالمى«چنین . اند  روند، پذیرفته شمار مى  به» خانه جهانى کفر«از 
باشند که منافع   هاى باال مجهز مى  با حقوق» ماشتگان ادارى اسالمىگ«

که با احزاب ضدمذهبى » احزاب اسالمى«. اى براى دفاع و توسعه دارند  شده  تضمین
اند و حتى در ائتالف با  درآمده» جبهه متحد«صورت عنوان ظاهراً اپوزیسیون به   به

کتاتورهاى نظامى چنین گروههایى آن هم تحت سلطه پادشاهان و یا دی
طور غیرعمد و یا   گیرند، آنهایى هستند که به عهده مى هاى دولتى را به مسئولیت

از . اند ناخودآگاه برترى کفر و عمال و وابستگان آن را بر نظام اسالمى پذیرفته
در سراسر جهان » اسالمى«پیدایش انقالب اسالمى در ایران همه اجزاء این تشکیالت 

اند، گرچه نفوذشان محدود و  راه انداخته علیه ایران اسالمى بهیک جنگ تبلیغاتى 
  .گیر است  هاى فکرى آنها چشم  شکست

دانند و  شکست خود را شکست اصل اسالم مى» احزاب اسالمى«از سوى دیگر  
کنند که هرگز اسالم براى   گر ضدمذهبى در جوامع ما ادعا مى هاى سلطه نظام

هاى روشن  آنها با مقایسه بین شکست. ندارددارى و یا سیاست، آمادگى   حکومت
گراها و رهبران  خودشان مانند ملى» آوردهاى دست«در مقابل » احزاب اسالمى«

ه حکومت جدید قومى دست آوردند و ب را به» استقالل«احزاب ملى که به ظاهر 
پدران «بعضى از رهبران آنان با عنوان . کنند  حیات دادند، این نظریه را تقویت مى

قدرت رهبرى و توانایى بسیج » احزاب اسالمى«بعضى از . شوند  معرفى مى» لتم
ملى و موقعیت مردانى چون محمدعلى جناح یا حتى جمال عبدالناصر را باالتر از 

نتیجه این نوع برداشتها چنین شده . اند که بتوان با آن به رقابت پرداخت حدى یافته
مى را که قدرت سیاسى و توانایى بسیج است که جانشینان چنین افرادى رهبران اسال

کمترى دارند، به آسانى و با » آوردهاى دست«مردمى کمتر و حتى مهارت سیاسى و 
اند و در نهایت، نظارت مستقیم و  در کرده  الحیل شکست داده و از میدان به لطایف

پول نقد سعودى، خیانت نظامى . غیرمستقیم کفر بر جوامع مسلمان کامل شده است
هاى  هاى سیاسى نه چندان زیرکانه رژیم  ظاهر اسالمى، مهارت ضى کشورهاى بهبع
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کوشند که به آنچه در عمق سلطه   نشین، در کل مى دیگر در کشورهاى مسلمان
  .اسالمى بدهند» رنگ و روغن«کفر است 

گردد، انتظارات روزافزون   عامل دیگرى که موجب فشار بیشتر بر ایران مى 
علیرغم تبلیغات و دروغهایى که چون تار .  ایران اسالمى استهاى مسلمان از توده

هاى قومى بر دور ایران   آنها و رژیم» مسلمان«پیمانان  ها و هم عنکبوت توسط غربى
آوردهاى انقالب اسالمى که کنجکاوى   کشیده شده، اخبار کافى از دست

المثل  در ضربگونه که  رسد و همان  هاى مسلمان را برانگیزاند، به آنها نمى توده
  :آمده است

  ».ستموفق نی» موفقیت«چیزى مانند » هیچ« 

را یدک » روى جهان دنباله«ها چه چیزى دارند که  از اینها گذشته غربى 
آوردهاى صنعتى فراوان غرب و توانایى آن در قبوالندن این نکته  کشند؟ دست  مى

کنند، عامل  د مىرود که از غرب تقلی به مردم که موفقیت، تنها سراغ کسانى مى
اقتصادى موجود، به غرب امکان نظارت بر منابع  البته سلطه سیاسىـ. باشد  جذب مى

» موفقیت«را داده است که متأسفانه دراختیار کسانى قرار گرفته که راه غرب را براى 
که   گرى جهانى سوق داده، در حالى این روش، غرب را به سلطه. کنند  دنبال مى

 پیرو غرب را به حالتى دائمى از سرسپردگى، چاپلوسى، تحقیر و همین راه، مسلمانان
هاى مسلمان، این نکته را  اکنون توده  نفاق کشانده است که خوشبختانه، هم

، فجرى کاذب بوده »استقالل«بینند که سپیده  اند و آنها اکنون به روشنى مى  دریافته
اى   ان غربزدهکنند که حاکمیت موجود از میان روشنفکر است و مشاهده مى

این . وندر  شمار مى اند که از جهاتى بدتر از حکام بىواسطه استعمار به انتخاب شده
آوردهاى انقالب اسالمى، امید  دستدرک، علیرغم دانش کم مردم محروم درباره 

نحوى امروز   هاى مسلمان، به توده. هاى مسلمان را افزایش داده است توده
راهى براى رهایى از سلطه کفر به آنها ارائه و عرضه » انقالب اسالمى«اند که   دریافته

  .دارد  مى

نکته دیگرى که باید به آن اشاره شود، این است که وجود مسئولین و یا مأمورین  
این نکته حائز بیشترین اهمیت . کند نمى» اسالمى«مسلمان، یک نظام سیاسى را الزاماً 

نشین وجود  در کشورهاى مسلمانهاى سیاسى که امروزه   تقریباً تمام نظام. است
زده مسلمان که اکنون این  روشنفکران غرب. باشند  دارند، محصول کفر مى
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عهده  آورند، نقش سیاسى کفار را به  حرکت درمى هاى سیاسى کافر را به نظام
و به دنبال آن با فاصله کمى » ناسیونالیسم«بزرگترین کفر سیاسى دنیاى جدید . دارند

بند و  و کاپیتالیسم و بى) دیکتاتورى پرولتاریا( سوسیالیسم و سپس» دموکراسى«
  .باشد  بارى ناشى از آنها مى

ها  ى سیاسى که براساس یکى یا بیشتر از این نظرات، یا فلسفهها کلیه نظام 
هایى در  اى از کفر است و این مسأله که چنین نظام آمده باشد، جزء طبقهبهوجود 

گردد تأثیرى در اصل مطلب ندارد و به همین   مىقالب، توسط حکام مسلمان اداره
دلیل است که جنگى که از سوى عراق بعثى بر ایران اسالمى تحمیل گردیده جنگ 

این درواقع یک معیار ... بین کفر و اسالم است، اگرچه سربازان آن مسلمان هستند
زان رباهاى خود س  براى موفقیت نیروى جهانى کفر است که توانسته است با توطئه

  .اسالم به کار گیردمسلمان را براى جنگ با 

بایست   ترین موضوع مورد توجه ما مى در این چنین شرایطى، مهمترین و عمده 
در این مرحله و تنها بعد از . عملکرد انقالب اسالمى ایران دربرابر کفر باشد

این بهویژه . هاى داخلى اهمیت چندانى ندارند  آوردها یا شکست چندسال، دست
تمامى مسلمانانى که در خارج از . راى امت مسلمان خارج از ایران باید چنین باشدب

کفر سلطه . برند سر مى بهکنند، تحت سلطه کفر   ایران در سراسر جهان زندگى مى
که با نیروى برتر اسالم روبرو   جوامع مسلمان رها نخواهد کرد، مگر اینخود را بر 

  .گشته و دربرابر آن شکست بخورد

ال اساسى و حیاتى که مطرح است، این است که آیا انقالب اسالمى با نیرو و سؤ 
  نفوذ کفر در ایران با موفقیت روبرو گشته و آن را شکست داده است یا نه؟

دهد جاى شکى   بدون شک و با توجه به شواهدى که مراجعه به آنها اجازه نمى 
فر وارد کرده است و ران شکستى عظیم بر کباقى بماند، انقالب اسالمى در ای

پیروزى انقالب اسالمى در ایران نخستین شکست غرب به دست اسالم و در درواقع، 
اکنون تاریخ اسالم مملو از پیروزى بر کفر است ولى اسالم   هم. دنیاى معاصر است

دست تمدن غرب افتاد، پیروزى واقعى بر کفر  از زمانى که نقش جهانى کفر به
الب اسالمى نخستین پیروزى اسالم بر نیروى متشکل جهانى نداشته است و اکنون انق

هاى پیشین اسالم بر مظاهر  اغراق نیست اگر بگوئیم که تمامى پیروزى. کفر است
شدن   محدود و موضعى کفر بوده و این نخستین پیروزى قاطع اسالم از آغاز جهانى
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راه   بهاکنون غرب با رود و هم  شمار مى نیرو و سلطه کفر در تمدن غرب به
انداختن کوشش و تالش سراسرى، با هدف محدودکردن نفوذ انقالب اسالمى، به 

  .ماهیت جهانى برخورد بین اسالم و کفر اعتراف کرده است

گرایى عربى حاکم در عراق، بر ایران   در جنگى که توسط کفر و شرک ملیت 
 هاى کشورهاى  هاى عربى و حکومت  تحمیل گردیده، و بهوسیله دیگر نظام

  .شود، غرب به صورت کامل و مساوى شریک است  حمایت مىنشین  مسلمان

بنابراین باید نتیجه بگیریم که پیروزى انقالب اسالمى بر کفر در ایران تمام و  
همینطور باید بپذیریم که انقالب اسالمى ایران بیانگر آغاز یک . کامل است

  .رود  مار مىدرگیرى جهانى بین اسالم و کفر و میان حق و باطل به ش

اگر واقعیت امر چنین باشد ــ که هست ــ در این صورت ما مسلمانان جهان، با  
ایم که  بیشترین مسئولیتى روبرو شدهبزرگترین مبارزه، با بزرگترین فرصت و با 

  .متعال و سبحان تاکنون به امتى ارزانى داشته استخداوند 

ب اسالمى در ایران اذهان امت اى در تاریخ تاکنون به اندازه انقال هیچ واقعه 
همانطور که هیچ . خود مشغول نداشته و روح آنها را تسخیر نکرده است  اسالم را به

اى در طول تاریخ اسالم و استکبار جهانى کفر را به اندازه انقالب  حادثه و مبارزه
بار در  بنابراین، براى نخستین. اسالمى در ایران به وحشت و هراس نیفکنده است

 تاریخ، نیروى جهانى اسالم علیه قدرت و استکبار جهانى کفر به مبارزه و جنگ طول
درحقیقت، این نیرومندترین مقابله دو نیروى مخالف و متضاد است . برخاسته است

که تاریخ تاکنون آن را شناخته و یا تاریخ تاکنون توانسته است آن را به وجود آورد 
ئى بزرگ و نیرومند، میان اسالم و کفر وجود نظر ما تاکنون این چنین رویارو  و به

  .نداشته است و شاید هم از این به بعد بهوجود نیاید

ت، اما مشخصات مشترکى العاده و استثنائى اس اگرچه عظمت این درگیرى فوق 
هاى قبلى بین این دو نیروى مخالف در تاریخ، وجود   ها با مقابله نظر سایر جنبهاز 

یافته برتر،  م امتیازات متداول نیروهاى تجهیز شده و سازماندر جانب کفر تما. دارد
ناپذیر مادى قرار دارد و در جانب اسالم  هاى مرگبار و منابع پایان زرادخانه سالح

بسته و به نبرد  یک امت غیرمسلح متشکل از محرومین و مستضعفین صف
  .اند ایستاده
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. ن قبل از انقالب حکمفرما بودبه عبارت دیگر، این دقیقاً شرایطى بود که در ایرا 
هاى تهیه شده بهوسیله کفر مسلح بود در   حکومت شاهنشاهى که تا دندان با سالح

هاى غیرمسلح ستمدیدگان و مستضعفان در طرف دیگر قرار  یک طرف و توده
 به اوج 1978داشت، برخورد این دو نیروى متضاد اسالم و کفر درخالل سالهاى 

 با پیروزى محرومین و مظلومین بر زورمندان و 1979ال خود رسید و در اوائل س
این پیروزى اسالم بر کفر است که جهان آن را انقالب . طاغوتیان پایان پذیرفت
بار  مان پیروزى بر کفر بود که نخستیننامد و دقیقاً از نوع ه  اسالمى در ایران مى

سال پیش  1400آخرین پیامبر خدا و اصحابش در ) ص(عبداهللاتوسط محمدبن 
این پیروزى دقیقاً آن نوعى است که امت مسلمان خارج از ایران مایل . دست آمد  به

دیگر سلطه دائمى کفر بر . دست آورد به) تمدن غرب(است بر کفر جهانى زمان 
  .هاى مسلمان در هیچ کجا نخواهد بود ها و توده  اسالم مورد پذیرش امت

ب اسالمى در ایران تجلى حقیقت آید، اگر انقال دست مى این مهم چگونه به 
بایست جواب این سؤال اصلى زمان ما را دربر  پایدار و جاودانه اسالم است مى

توان یافت و  داشته باشد، که به یقین دارد، اما جواب را به صورت ساده و کوتاه نمى
  .این رمز در کلیت انقالب اسالمى نهفته است

ى، جامع و فراگیر و بسیار موفق بخشى اى عمیق، چندبعد انقالب اسالمى، تجربه 
از امت اسالم است و در بسیارى از جهات و در بسیارى از سطوح موفق و موثر 

ى اگر بخواهیم آن را به صورت تئورى ارائه دهیم باید تا حدى از پیچیدگ. باشد  مى
بکاهیم که الزمه آن اقتباس و استخراج یک نمونه و الگوى ساده تکرارشونده از آن 
نخواهد بود اگر نتواند » عملى«و یا » اسالمى«هیچ الگویى . قالب اسالمى استان

تهیه یک مدل تکرارشونده ) ص(تمامى مقصود از نبوت حضرت محمد. تکرار شود
براى برخورد رودررو بین اسالم و کفر بود که اسالم، پیروز از میدان به درآید و در 

) ص(چه را که امروزه سنت پیامبرآن. یک حکومت اسالمى تبلور و استحکام یابد
یا چگونگى شکست کفر با » روش انقالب اسالمى«شود، شاید بتوان   نامیده مى

  .نیروى انسانى و منابع محدود نامیدکارگیرى   به
  

  عامل اساسى پیروزى انقالب
آوردهاى انقالب اسالمى در ایران را فهرستوار  اجازه دهید که نخستین دست 

  :نقل کنیم
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 کامل کفر در تمام ابعادش، بهویژه شکست نیروهاى سیاسى، نظامى و شکست. 1 
  .اقتصادى

  .رهبرتأسیس یک نظام و حکومت اسالمى و نهادهاى آن با ارشاد یک . 2 

  .تبدیل جامعه جاهلى به یک جامعه اسالمى. 3 

  .ناپذیر جنگ علیه دشمنان داخلى و خارجى اسالم  گیرى آشتى  پى. 4 

صادفى نیست که انقالب اسالمى در ایران دقیقاً به آن اهدافى البته این یک امر ت 
در اواخر ) ص(عنوان اهداف نخستین پیامبر اکرم، حضرت محمد دست یافت که به

عهده داشت، کفر  اسالم واقعى که پیامبر رهبرى آن را به. رسالتش به آنان نائل آمد
ت عرب را به تأسیس کرد، جامعه جاهلیرا مغلوب کرد و یک حکومت اسالمى 

پس . ناپذیر علیه دشمنان اسالم را ادامه داد  متقى تبدیل نمود و جنگى آشتىجامعه 
آوردهاى انقالب اسالمى، دقیقاً در خط سنت و سیره پیامر  اکنون هم نخستین دست

یک خصوصیت کامال انحصارى بررسى هدفها و . قرار دارد) ص(اکرم
واقعى و تجربى آن است، اگر کفر آوردهاى نخستین، اساس و پایه کامال   دست

شکست خورده است، پس آن شکست باید آشکار باشد، اگر یک حکومت اسالمى 
ید این حقیقت آشکار شود و اگر وضع عمومى یک جامعه تأسیس گردیده است، با

است، این دگرگونى باید قابل رؤیت باشد و اگر جنگ فاسد به تقوى تغییر یافته 
 شده است، این امر نیز باید از جنگ، از تدارکات و علیه دشمنان خارجى برپا

آمادگى براى جهاد و یا از نحوه برخورد حکومت اسالمى با دشمنان اسالم مشخص 
  .گردد

در این شکل از بررسى، موقعیت قضاوت براساس ذهنیات به حداقل تقلیل  
 به مىیابد و در دنیا، گروه کمى وجود خواهند داشت که دستیابى انقالب اسال  مى

دومین مشخصه انحصارى نخستین اهداف انقالب . اهداف را انکار کنندتمام این 
نظر از مذهب فقهى خود اعتبار و ارزش  اسالمى، این است که هیچ مسلمانى، با قطع

کردن کفر را  کن  تواند لزوم ریشه کند و درواقع هیچ مسلمانى نمى  آن را انکار نمى
طور که هیچ مسلمانى لزوم تأسیس یک حکومت  از جامعه اسالمى منکر شود، همان

تواند رد کند و یا هیچ مسلمانى ضرورت  اسالمى به رهبرى یک امام را نمى
کند و یا   جاد یک جامعه پرهیزکار را انکار نمىدادن به فساد و تباهى و ای خاتمه

علیه دشمنان اسالم و محاربین با حکومت اسالم را هیچ مسلمانى، ضرورت جنگ 
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دست آمد، هر جامعه  زمانى که این اهداف نخستین به. واند ممنوع اعالم کندت نمى
مسلمانى آزاد خواهد بود که اهداف ثانوى خود را بر وفق مذهب خود و یا دیگر 

در این . معیارهاى اجتماعى، اقتصادى و سیاسى مجاز در اسالم تعیین نماید
اهداف «گیرى عمومى  چارچوب، وحدت امت مسلمان، امرى ساده است که از پى

نخستین امت، استمرار نهضت گیرى اهداف  وسیله پى.  استمند بهره» نخستین امت
انقالب اسالمى، آن مرحله از زمان است که نیروى برپاشده کفر را . اسالمى است
رود، اهداف   سازد و براى تحقق و حفظ دیگر اهداف، به پیش مى سرنگون مى

هاى اصیل نهضت اسالمى که در قرآن و در  با ریشهنخستین امت، تمام مسلمانان را 
  .2دهد  است پیوند مى) ص(سنت رسول اکرم

»  ثابتهاى ارزش«هاى اصیل نهضت اسالمى با  البته اهداف نخستین امت، ریشه 
در نهضت اسالمى، در » پویا«اهداف ثانوى نیز با عوامل . اسالمى مطابقت دارند

  .3آهنگى کامل دارند ى ارتباط و همانقالب اسالمى و یا در حکومت اسالم

مناسبت نیست در اینجا یادآور شوم، مساله بعضى از  نکته دیگرى که بى 
هاست که این هم شاید از خصوصیات اساسى نهضت  کمبودها و یا عدم موفقیت

  .اسالمى، انقالب و حکومت اسالمى است

ى است که مشى و یا رفتار اشى از اشتباهات در خطاین کمبودها عمدتاً ن 
این خطاها معموال با تفاهم و بردبارى . آنها را به قصور انسانى مستند کردتوان   مى

حتى . کند  گیرى اهداف نخستین، انحراف پیدا نمى گردند و امت از پى  تصحیح مى
درمیان مسلمانان از وقوع چنین خطاها، قصورها یا ) ص(حضور خود پیامبر اکرم
» احد«اى بسیار مشخص در جنگ  وضوع به گونهاین م. کمبودها، جلوگیرى نکرد

  .خورد  چشم مى  به

لیه، همچنین این مزیت بزرگ را به همراه نظم درآوردن و تحکیم اهداف او  به 
شمار  روشنى آنهایى را که امروز جزء امت به  دهد به  دارد که به ما اجازه مى

. ناسیمشوند، مشخص کنیم و بش  روند از آنهایى که جزء امت محسوب نمى  مى
مهمترین گروهى از امت که ما باید به وضوح آنها را شناسایى کنیم، افرادى هستند 

  .آیند  حساب مى که ابزار فعال نیروى جهانى کفر به

عنوان بخشى از  نشین دنیا را به هاى قومى در نواحى مسلمان تاکنون ما حکومت 
و غالب روشنفکران دانیم که بخش عمده  ایم و مى معرفى کرده» فرخانه جهانى ک«
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قبال و در اوائل (غربزده در امت، اهداف اصلى امت و نهضت اسالمى را پذیرا نیستند 
  ).همین بحث به وضع آنها اشاره کردیم

صورتى فعال و پابرجا امروزه بمثابه  بزرگترین و نیرومندترین گروه مسلمان که به 
لبته حکام کشورهاى آیند، همین گروه هستند و ا  ابزار کفر در امت بحساب مى

نشین هم در رأس آنها قرار دارند و ظاهراً عادالنه نخواهد بود که فقط بعضى  مسلمان
گرایان غیرمذهبى صادقى هستند که   البته اکثر آنها، ملى. از آنها را نام ببریم

کنند، ولى بخش کوچکى از  گونه تظاهرى هم به انجام تعهدات اسالمى نمى  هیچ
اند، در حالیکه آنها هم متفق  تجهیز کرده» کردن اسالمى«هاى   نامهآنها خود را با بر

  .باشند فعال بزرگترین نیروى کفر بر روى زمین، یعنى آمریکا مى

پرده و با گستاخى، مخالف اهداف نخستین اسالم  هاى منافق، بى این رژیم 
 آن اند و هرگز فکر جنگیدن با ههستند و هیچ تالشى براى شکست کفر انجام نداد

هاى سیاسى و اقتصادیشان در  هایشان و نظام  آنها و حکومت. پرورانند نمىرا در سر 
هایشان  خواهند که امت اسالم باور کند حکومت  خدمت نیروى کفرند، ولى مى

مفهوم عام   زدگى به هاى جوامع خود را بر روى غرب آنها دروازه. است» اسالمى«
اى  گونه مشى آنها به  خود فاسدند، خطاند و درواقع، چون آنها  کلمه باز کرده

هاى الئیسم،   آنها ستون. طرح شده تا فساد را در سرتاسر جامعه، اشاعه دهند
ناسیونالیسم هستند و قصد دارند که به چنین کفر زننده و  کاپیتالیسم، سوسیالیسم و

آنها به تغییر جامعه خود از فساد، به تقوى، هیچ . آشکارى پوششى اسالمى بدهند
دهند، چرا که منافعشان از راه شیوع و ابقاى فساد بهتر تأمین   اى نشان نمى  القهع

  .گردد  مى

توانند بجنگند، چرا که خود و   جنگند و نمى آنها با دشمنان اسالم نمى 
بخشد،  هایشان ساخته دشمنان اسالم هستند که حیات و بقاى آنها را تداوم مى دولت

ها، حکام   ها، رژیم ى، سرنوشت چنین حکومتمولى با آغاز حرکت پیروزمند اسال
البته . دان تاریخ ختم خواهد شد  هاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى، به زباله  نظامو 

بایست با آنها نرمتر برخورد کنیم، اینها  گروهى دیگر از برادران هستند که مى
آن را باشند که در آنچه که باید  برادرانى بسیار متعهد، مسلمان و صاحب درد مى

هاى اسالمى، ریشه در  این جنبش. نامید، فعالند» هاى اسالمى فرعى نهضت«
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روشنفکران غربزده » قشر اسالمى«هاى استعمار دارند و عمدتاً محدود به  دوره
  .گردند شهرنشین مى

آورند، اهداف اولیه  هم درمى» احزاب اسالمى«ها که گاهى سر از   این نهضت 
  .کنند  را دنبال نمى

» حکومت اسالمى«اند، اگرچه مایلند  آنها، کفر را در تمام ابعادش نشناختهشاید  
پایه غرب   تأسیس کنند، ولى قصد دارند آن را به سبک دموکراسى سست و بى

  .تشکیل دهند

کنند و اعضاء و یا مسئولین آنها غالباً در خدمت   آنها در عمل با فساد مبارزه نمى 
هاى سیاسى فاسد و ضدمذهبى  آنها با سایر گروه. اسد قرار دارندرژیمها و حکام ف

کنند و در همین رابطه است که هیچ موقعیتى براى جنگ با دشمنان  همکارى مى
بعضى از آنها، غرب را حتى دوست واقعى یا . گردد خارجى اسالم نصیبشان نمى

 آنها» جنبش اسالمى«آورند و گروهى از آنها معتقدند که   حساب مى بالقوه اسالم به
  .تواند موفق باشد هاى دولتى، نمى  هاى مالى سعودى و دیگر حمایت بدون کمک

 .رسم  در اینجا من به آخرین قسمت بحثم در این سمینار تاریخى مى 
و یا نتایج حاصل از » خروجى«آوردهاى نخستین انقالب اسالمى در ایران،   دست

» ورودى«اره ترکیب طور مختصر درب  بایست به اکنون مى. باشند انقالب اسالمى مى
کار گرفته شده در انقالب و شکل نهضت اسالمى در ایران   و یا انرژى و نیروى به

  .بحث کنیم

اى از علماء که  در ایران به واسطه تاریخ ویژه مذهبى و سیاسى آن کشور، دسته 
. اکثر آنها تحت تأثیر بیمارى مهلک تمدن غرب قرار نگرفته بودند، پدیدار شدند

در میان مردم و همچنین منابع مادى مستقل دراختیار ) پیروى مذهبى (اصل تقلید
علماى ایران، مؤسسات مذهبى نیرومند از قبیل مدارس علمیه و . علماء قرار دارد
اعتبار و موقعیت علما در جامعه ایرانى در . ها را بهوجود آوردند مساجد و حسینیه

خاطر تقوایشان تحسین   شان احترام و بهمردم، آنها را به واسطه تعلیمات. سطح باال بود
هاى  مدت یکصدسال علماى ایران در لحظات بحرانى، یورش  تقریباً به. کردند  مى

با این . 4گشتند  برمى» قم«آوردند و آنگاه به  ست مىاى در میدان سیا کننده تعیین
شود ناپذیر بود که دیر یا زود، فقیه و مجتهدى شجاع، پدیدار  وضع، این امر اجتناب

که برداشتهاى اشتباهى از فقه را کنار گذاشته و اعمال قدرت سیاسى را در غیبت امام 
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دوازدهم، از وظایف علما اعالم کند و این دقیقاً آن چیزى است که امام خمینى 
ثمر  درنتیجه، فرهنگ سیاسى مردم مسلمان شیعه ایران که قرنها بى. انجام داده است

آوردن برترى اسالم بر کفر، بارور   دست ایى براى بهمانده بود، با نیروى محرک غ
  .گردید و امروز، قدرت، نیروى حیات و پویایى آن، همه را به اعجاب واداشته است

اى که باید یادآور شد، این است که علماى ایران به هیچوجه  مهمترین نکته 
رهبرى وقتى که آنها . تحت تأثیر کفر، آلودگى و فساد تمدن غرب قرار نگرفتند

مردم ایران را در دست گرفتند، هیچ دلیلى براى شکست و سوءظن نسبت به 
  .هاى خود نداشتند انگیزه

اى از رهبرى سیاسى و یا حکومت نداشتند، در  تجربه یا سابقهافرادى که هیچ  
دار،  اى همه فن حریف صالحیت طرز قابل مالحظه ثابت کردند که بهعمل 

بار در تاریخ، علماى اسالم یک   حقیقت، براى اولیندر. اند  زبردست و ماهر بوده
نهضت اسالمى را علیه یک سلطه نیرومند کفر بر یک جامعه سنتى اسالمى رهبرى 

بار در تاریخ، یک نهضت اسالمى به رهبرى علماء،  همچنین براى اولین. اند کرده
هه من بر. هاى مسلمان را تضمین کرده است وفادارى تام و شرکت همگانى توده

هاى مسلمان در یک کشور به   توانم به یاد آورم که توده  نمىا در تاریخ دیگرى ر
به عقیده من، رهبرى . بزرگى ایران، چنین کامل تحت رهبرى علماء بسیج شده باشند

عنوان مهمترین عامل و انرژى وارد شده به شرایطى که بیست  بایست به علما را مى
  .بر ایران حکمفرما بود به حساب آوردسال قبل از پیروزى انقالب اسالمى 

هاى مسلمان نیز اهمیتى فراوان دارد، در صدر اسالم بخصوص در   شرکت توده 
  .فراد در امور حکومت شرکت مىورزیدندهمه ا) ص(زمان حیات پیامبر اسالم

هاى سیاسى  نظام. سیاست یک فعالیت روشنفکرانه بود» ملوکیت«در دوره  
سرکوب در داخل و تجاوز به خارج از مرزها، به حیات براساس روشى آمیخته با 

  .دهند  خود ادامه مى

هاى  هاى سیاسى روشنفکرگرایانه از حربه هاى غیراسالمى نظام در فرهنگ 
جویند، همچنین   ها بهره مى  ناسیونالیسم در برانگیختن احساسات و همکارى توده

صورت بسیار محدود به که به برند   کار مى  گیرى را به بعضى از آنها، روش رأى
دیگران . دهد  که معرف طبقه و منافع حاکم هستند اجازه فعالیت مى» وفادار«احزاب 

منظور   گیرى به  باشند که توأم با روش رأى مى» حزبى تک«هاى  داراى نظام
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تنها . خاطر انتخاب یا بیان نوع اندیشه هاى حکومت است، نه به تصویب سیاست
ظام سیاسى مبتنى بر مشارکت مداوم، به توده مسلمان انقالب اسالمى یک الگوى ن

شدن آنها  هاى مسلمان که نتیجه ذوب تشکل و اتحاد علما و توده. ارائه کرده است
در اسالم است، فرهنگ سیاسى خفته و راکد اسالم را چنان به حرکت و جوشش 
درآورده است که انرژى و قدرت رهاشده براى شکست نیروهاى سنگرگرفته کفر 

  .در ایران و براى عاجزکردن دشمنان اسالم در خارج از ایران، کافى بوده است

نظر من، این قانون و قاعده بنیادى است که باید در سراسر جهان اسالم تکرار   به 
  .شود

زاده کفر، دیگر مراکز نفوذ کفر در جوامع مسلمان،  ساختار حکومت قومى 
صورت یک دسته درآورد   را باید به» مىاحزاب اسال«همراه با روشنفکران غربزده و 

هاى مسلمان  توسط یک نهضت اسالمى جدید، به رهبرى علما و با متابعت تودهو 
  .مغلوب کرد

دیگر فرقى بین دشمنان داخلى و خارجى اسالم وجود ندارد، همه آنها یکسانند و  
ى کفر، اى جهان  ناپذیر دریک اتحادیه زنجیره  نحوى صمیمانه، آگاهانه و تفکیک  به

هاى مسلمان، همانند  پیوندهاى ایمانى و سرنوشت توده. با یکدیگر پیوند دارند
  .شود تاریخ دوباره تکرار مى. استقدرت و نفوذ کفر در دنیاى نو، جهانى 

خوردن از سوى  شدن و شکست  نیروى جهانى کفر، در انتظار به مبارزه طلبیده 
یخ است، پس بیایید به پیش رویم و آن این امر ناتمام تار. نیروى جهانى اسالم است

و این تقدیر محتوم الهى است . را به پایان رسانیم که پیروزى نهایى از آن ماست
  .»الکافرون  الدین کله و لو کره لیظهره على«

  یادداشتها
 سیاست و حکومت در«، توسط کلیم صدیقى در سمینار جهانى »یک در سیاست اسالم و کفرتمامیت و تفک«بحث . 1

 در لندن برگزار گردید، مطرح شده و سپس توسط مؤسسه اسالمى لندن، به 1983 اوت 6 تا 3که در تاریخ » اسالم
  .چاپ رسیده است

نهضت اسالمى رجوع شود به مقدمه کلیم صدیقى در کتاب موضوعاتى در نهضت اسالمى » هاى اولیه ریشه«درباره . 2
  . به چاپ رسیده است1982نتو در سال که توسط شرکت اوپن پرس لندن و تورا 81-1980

  .به کتاب فوق مراجعه شود» عوامل پویا«و » هاى ثابت ارزش«براى شناخت دیدگاه ما درباره . 3
 1983از حامد الگار چاپ شده بهوسیله شرکت اوپن پرس، لندن  هاى انقالب اسالمى ریشه رجوع شود به کتاب. 4

  .میالدى
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  هاى سمینار گزارش کمیته

  :انقالب اسالمى ایران

  دستاوردها و مشکالت
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  هاى سمینار جهانى گزارش کمیته
  :انقالب اسالمى ایران

  دستاوردها، مشکالت و دورنماها
  )1984 اوت 8ـ11لندن، (

  
  :گزارش کمیته اول. 1

  هاى انقالب اسالمى در قرآن و سنت ریشه
  
  :تعریف انقالب. 1

عبارتست از حرکت مردم در جهت تغییر نظام موجود و » انقالب« 
هدف انقالب ممکن است ایجاد تحول . کردن یک نظام دیگر بجاى آن جایگزین

در بعد خاصى از جامعه مانند اقتصاد یا فرهنگ باشد و یا اینکه جنبه کلى داشته و 
 ها را تمام جنبه

  .گیرد دربر
  
  :تعریف انقالب اسالمى. 2

ب اسالمى عبارتست از حرکت امت مسلمان در جهت تغییر نظام غیراسالمى انقال 
همچنین تالش . یک نظام جامع و کامل اسالمى بجاى آننمودن   موجود و جایگزین

هاى اسالمى در کلیه شئون زندگى خویش  براى اجراى مقررات، قوانین و برنامه
  ).یعنى امت(
  
  گردد؟  چه زمانى انقالب واجب مى. 3

طور   ظام حاکم بر امور مسلمین غیراسالمى بوده و قوانین قرآن و اسالم بهاگر ن 
هاى اجتماعى، سیاسى، اقتصادى، نظامى و   کامل بر کلیه شئون زندگى آنها در زمینه

ر آن صورت انقالب فرهنگى و همچنین بر روابط آنها با سایر ملل حاکم نباشد، د
شود که براى مبارزه با نظام   مىدر چنین وضعى بر مسلمین واجب. گردد واجب مى

غیراسالمى حاکم به حربه انقالب، نهضت و جهاد متوسل شوند و بدینوسیله یک 
نظام کامل و جامع اسالمى را جایگزین آن نمایند که مجرى کلیه قوانین قرآن و 
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گیران که او را  باشد و بدون اینکه از سرزنش خرده) ص(سنت اصیل پیامبر اسالمى
کنند بیمى بدل راه دهد، براساس قوانین نازله   عت از امر خدا مالمت مىخاطر اطا  به

  .ند بر مردم حکومت نمایداز جانب خداو
  
  :دالیل موجود بر وجوب انقالب. 4

طور خالصه در زیر  در این زمینه دالیل بسیارى وجود دارد که برخى از آنها به 
  :گردد ارائه مى

ل بوده و خطاب به کلیه مسلمین و دستورات قرآن معموال جهان شمو) الف 
  :باشد، مثال مؤمنین مى

  
درمقام مبارزه با آنها خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانید از آذوقه و ) اى مؤمنان(و شما « 

  »...آالت جنگى و اسبان سوارى براى تهدید دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازید
  )60قرآن کریم، سوره انفال، آیه (

  »...باید شما مؤمنان، هریک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه مجازات و تنبیه کنید« 
  )2قرآن کریم، سوره نور، آیه (

  »...دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید« 
  )38قرآن کریم، سوره مائده، آیه (

  »...ا رها کنیددوستى گرفته و مؤمنان ر اى اهل ایمان مبادا کافران را به« 
  )144قرآن کریم، سوره النساء، آیه (

بدیهى است که ) الکن(خورد  آیات مشابه آیات فوق در قرآن بسیار بچشم مى 
بدون برقرارکردن یک حکومت اسالمى که براساس اوامر الهى حکومت نموده و 
مجرى قوانین قرآن و اسالم در کلیه امور امت مسلمان باشد، اطاعت از دستورات 

هاى اجتماعى و سیاسى، از قبیل مواردیکه در آیات فوق معین شده  قرآن در زمینه
باشد، لذا مفهوم اینگونه دستورات قرآن این است که چنین  پذیر نمى  است، امکان

معنا که کلیه مسلمانان  بدین. مى مسلمین استمسئولیت خطیرى برعهده تما
ستقرار مجدد حکومت اسالمى از طریق جهاد و بسیج عمومى، در جهت ااند  موظف

  .تالش نمایند

واضح است که اسالم یک نظام کامل سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، نظامى، ) ب 
کردن یک  همچنین بدیهى است که اجرا و پیاده. فرهنگى، عبادى و اخالقى است

چنین سیستم کامل و جامعى نیازمند به افرادیست که همت نموده و به این فریضه 
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عهده  شخصاً این وظیفه الهى را به) ص(پیامبر اسالم. عمل نمایندلهى بزرگ ا
یکى در مقام پیامبرى یعنى دریافت : نمود در دو مقام انجام وظیفه مىاو . گرفت

قرآن و شریعت اسالم از طریق وحى الهى و رساندن آن به مردم، و دیگر در مقام 
ر نیز از جانب خداوند مقام اخیرالذک. حکومت و رهبرى و مدیریت بر نظام حقوقى

داشت تا قوانین اقتصادى و سیاسى قرآن  این مقام او را ملزم مى. به او اعطاء گردید
الهى بین آنان حکم و اسالم را درمیان امت مسلمان اجرا نموده و براساس وحى 

  :اند  که تمام مردم ملزم به اطاعت از او گردیدهو به همین دلیل است . نماید
  

  »...را اطاعت کنید) از طرف خدا و رسول(فرمان خدا و رسول و فرمانداران ! اى اهل ایمان« 
  )59قرآن کریم، سوره النساء، آیه (

  
. اطاعت از خداوند یعنى تسلیم درمقابل آنچه که باریتعالى نازل کرده است 

یعنى پذیرفتن سنت و دستورات او در امور سیاسى و اقتصادى ) ص(اطاعت از پیامبر
کردن آن در زندگى مردم ضرورى  ى بقاء و دوام نظام اسالمى و پیادهکه خود برا

. شریعت اسالم باید در کلیه ابعاد زندگى مسلمانان اجراء شود: خالصه اینکه. است
چرا بلکه در کلیه زمانها صادق و معتبر است ) ص(این امر نه تنها در زمان پیامبر اسالم

مجاز دانست، براى ) ص(ضرت محمدآنچه را که ح. ابدى استکه اسالم یک دین 
ابد مجاز باقى خواهد ماند و آنچه را که او ممنوع شمرد، براى همیشه نامشروع 

برپا ) ص(اى که در زمان پیامبر خداوند از شکست و زوال نظام اسالمى. خواهد ماند
این وظیفه مسلمین است که با تالش و جهاد آن نظام را . گردیده بود خرسند نبود

به همین دلیل است که پس از آنکه مسلمین با شنیدن شایعه دروغین . هدارندزنده نگ
پذیرند، خداوند  متفرق شده و شکست را مىدر جنگ احد ) ص(رحلت پیغمبر

  :فرماید متعال مى
  

نیست مگر پیغمبرى از طرف خدا که پیش از او نیز پیغمبرانى بودند و از این ) ص(و محمد« 
ز به مرگ یا شهادت درگذشت، باز شما بدین جاهلیت خود رجوع اگر او نی. جهان درگذشتند

  »...خواهید کرد؟
  )144قرآن کریم، سوره آل عمران، آیه (

  
این بدان معنا است که پس از استقرار حکومت اسالمى تحت رهبرى پیامبر و از  

طریق جهاد مسلمین، نظام اسالمى باید تا ابدیت دوام یابد و مسئولیت ابقاء و حفظ 



 ٤١

بنابراین جاى شگفتى است که مسلمین بالفاصله پس از . ن برعهده مسلمین استآ
مسلمین . پراکنده شده و شکست را پذیرفتند) ص(شنیدن خبر دروغین وفات پیغمبر

بینیم که بعد از رحلت  صدر اسالم به اهمیت این وظیفه پى بردند و لذا مى
هاى مربوط به  ئولیتجانشینى براى او برگزیدند تا وظایف و مس) ص(پیامبر

یعنى مقام حکومت و (این مقام . حکومت و رهبرى امت مسلمان را برعهده گیرد
تا زمانى که قرآن در صحنه حاضر است، یعنى تا روز رستاخیز، ) رهبرى امت مسلمان
اند با تالش و جهاد از آن محافظت نمایند و اگر  مسلمین موظف. باقى خواهد ماند

ن حکومت و رهبرى دند، باید بکوشند و از طریق جهاد ایروزى آن را از دست دا
  .نموده و از آن حفاظت نمایندالهى را مجدداً مستقر 

این موضوع از نظر عقلى روشن است که مردم به قوانین و حکومت نیاز دارند ) ج 
این نیز به اثبات رسیده . شان در رفاه زندگى کنند تا با اجراى آن قوانین در زندگى

  :تنها خداوند سزاوار وضع قانون است چرا که او خود فرموده استاست که 
  »...فرمان جز خدا را نبرید... « 

  .) و آیات دیگر57قرآن کریم، سوره انعام، آیه (
  

تواند قانون وضع نماید و از هیچکس جز او  هیچکس بجز خداوند متعال نمى 
تاده و قوانین خود را بر آنان از آنجائیکه خداوند پیامبرانى را فرس. نباید اطاعت کرد

که بر او قرآن و قوانین مربوط به اداره زندگى ) ص(نازل کرد، از جمله پیامبر اسالم
مردم را نازل نمود، مسلمین وظیفه دارند با تالش و جهاد، یک حکومت اسالمى 

  .برقرار نمایند تا بدینوسیله کلیه قوانین قرآن به اجراء درآید

از طرف (اى اهل ایمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران «که این فرمان الهى ) د 
بدین معناست که رهبر مسلمانان باید نسبت به » ...را اطاعت کنید) خدا و رسول

اسالم شناخت کامل داشته و به آن ایمان داشته باشد و پایبند و متعهد به اجراى تمام 
ر مسلمین واجب است، چرا که اطاعت از او بچنین رهبریست  این. قوانین آن باشد

خداوند بر اطاعت از گنهکاران و . کند فرامین خداوند تخطى نمىکه او از 
. دهد انگارند، فرمان نمى ظالمانیکه قوانین اسالم را زیرپا گذاشته و آنها را ندیده مى

اطاعت از هیچ مخلوقى نباید به قیمت سرپیچى از «زیرا براساس یک اصل معین 
بعبارت دیگر، اطاعت از خداوند با اجراى قوانین او » .ام شوددستورات الهى تم

گردد   از طریق پیروى از سنت او عملى مى) ص(گیرد و اطاعت از پیامبر صورت مى
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بستگى کامل به اطاعت » )از طرف خدا و رسول(فرمانداران «اطاعت از ) باالخره(و 
لت است که آیه مورد نظر این بدان ع. ایشان از خداوند متعال و پیامبر گرامیش دارد

از یک اطاعت مستقل نسبت به خداوند و آنگاه از یک اطاعت دیگر از پیامبر او که 
گوید و به اطاعت جداگانه و   در چهارچوب فرمانبردارى از خداوند باشد سخن مى

این بدان معناست که اطاعت از حکمران . نماید اشاره نمى» فرمانداران«مستقلى از 
در چنین صورتى طغیان علیه . هى تمام شود سرپیچى از فرامین النباید به قیمت

گردد و باید کسى را جانشین او نمود که پایبند به قوانین  واجب مىحکمران مزبور 
  .الهى بوده و مطیع خداوند و پیامبرى باشد

  
  :و راه نیل به آن) ص(هاى انقالب اسالمى در قرآن و سنت پیامبر ریشه. 5

  .مسلمانوحدت امت ) الف 

دانستن  طلبى، ایثار و مرجح جهاد در راه خداوند و احیاء روحیه شهادت) ب 
  .رادر دینى بر منافع شخصىمصالح ب

 احیاء روحیه مقاومت و پایـدارى علیه شـرک و کفـر، استکبار، ظلم و) ج 

  .تجاوز

احیاء حس مسئولیت نسبت به انجام دو فریضه بزرگ امر به معروف و نهى از ) د 
  .کرمن

لذا آنچه که باید . نیل به این اهداف مستلزم ایمان راستین و مستحکم است 
تقویت گردد ایمان است، چرا که یکى از مهمترین عوامل پیروزى مسلمین صدر 

این ایمان بود که به قبایل پراکنده و متفرق در زیر پرچم . اسالم ایمان آنان بود
این ایمان بود که . ادى و قدرت دادبخشید و به آنان استقالل، آزتوحید، وحدت 

ایشان را به سوى جهاد رهنمون گشت و به آنها صبر، استقامت، شهادت و عشق به 
این ایمان و جهاد بود که مسلمین را به بزرگترین قدرت جهان . شهادت عطا کرد

بعد از دو خصیصه مذکور . مبدل کرد و آن پیروزیهاى درخشان را میسر ساخت
ثابتگر . در کسب پیروزى مؤثر است وجود یک رهبر خوب استعامل دیگرى که 

بود که منجر به ) ص(که این رهبرى خردمندانه پیامبرین واقعیت است این موضوع ا
) ص(حقایق گرانقدرى در سیره پیامبر. پیروزیهاى انقالبیون صدر اسالم گردید
انقالب اسالمى رهبر . بردارى قرار گیرد موجود است که باید استخراج و مورد بهره

باید در امور حقوقى تخصص داشته باشد، خداترس بوده و از جریانات زمان خود 
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آگاه باشد، عالم قرآن و سنت پیامبر باشد، شجاع و قاطع باشد و در راه خداوند از 
هبرى امام خمینى و رهنمودهاى در ر. گیران باکى نداشته باشد سرزنش خرده

گیرد، حقایق مهمى نهفته  نشئت مى) ص(ت پیامبرپراهمیت ایشان که از قرآن و سن
  .بردارى قرار گیرد  تواند مورد بهره  است که همچنین مى

  
  :راه محافظت از انقالب اسالمى. 6

نگهدارى از انقالب حائز کمال اهمیت است چرا که حفظ انقالب دشوارتر از  
  : استطور خالصه از این قرار  راه نگهدارى از انقالب به. نیل به آن است

این .  انحراف از قرآن و سنتحفظ مسیر انقالب و جلوگیرى از هرگونه) الف 
  .موضوع از باالترین درجه اهمیت برخوردار است

  .تقویت مقام رهبرى و اطاعت از او) ب 

تأمین حضور مؤثر علما در صحنه و تالش ایشان در انجام وظایف دینى و ) ج 
  .الهى خویش

ها و   ها و زمینه  و مؤمنین بهویژه جوانان در کلیه صحنهتأمین حضور انقالبیون) د 
مراقبت کامل در جهت نگهدارى و حمایت از انقالب و مقام رهبرى، و تأمین بسیج 

اقدام به جهاد علیه ) باالخره(اى مقابله با دشمنان داخلى و خارجى و عمومى بر
  .استکبار جهانى

  
  :گزارش کمیته دوم. 2

  مى ایراندستاوردهاى انقالب اسال
کنندگان در این سمینار، جهادى که مردم مسلمان ایران  به عقیده شرکت) الف 

به رهبرى یک امام علیه قدرت مستقر کفر در ایران و حامیان خارجى آن آغاز 
جهاد علیه . نمودند یکى از بزرگترین دستاوردها و ثمرات انقالب اسالمى ایران است

در زمانهاى . باشد مى) ص(ن و سنت پیامبرکفر روش اصلى اسالم، قلب پیام قرآ
معموال ضرورت جهاد علیه قدرت » هاى اسالمى نهضت«اخیر حکام مسلمان و 

اند روشهاى جایگزینى که مبتنى  آنها تالش کرده. اند سیاسى کفر را نادیده گرفته
بر یک سلسله تالشها و عملیات سیاسى است بوجود آورند که نتایج حاصله از آن 

در این مرحله از تاریخ همکارى و . انگیز بوده است د آنها و امت فاجعهبراى خو
ى و اقتصادى براى مسلمانان هاى سیاسى، اجتماعى، فرهنگ توافق با کفر در زمینه

که ) و هست(نتیجه این بوده . متداول، محترم و قابل قبول درآمدصورت یک امر   به
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دیگر اینکه . اند  سلیم محض شدهبیشتر مسلمانان و جوامع مسلمان دربرابر غرب ت
عنوان عامل  یک طبقه ممتاز غربزده درمیان مسلمانان پدیدار گشته است که به

  .نماید سیاسى کفر در جهان اسالم عمل مى

دومین دستاورد بسیار مهم انقالب اسالمى، تأسیس کشور اسالمى ایران ) ب 
ن و همچنین حمایت لیه مسلمانان ایراتحت رهبرى یک امام است که از حمایت ک

این . هاى اسالم در سرتاسر جهان برخوردار است  مسلمان از دیگر شعبهها  میلیون
کشور اسالمى تجلى ممتاز و نیرومندى از اسالم و امیدها و آرزوهاى امت مسلمان 

اند برضد  کشور اسالمى و انقالب اسالمى با پرداختن به جهاد توانسته. باشد  مى
 و بعالوه در جنگى که بر کشور جدید اسالمى بهوسیله نیروى انقالبیون داخل ایران

  .متحدى از دشمنان اسالم در منطقه و جهان تحمیل شد پیروز شوند

سومین دستاورد بسیار مهم انقالب اسالمى این است که طبقه ممتاز غربزده ) ج 
داده ایران مغلوب و نابود گشته و جاى خود را به رهبرى علما در کلیه شئون زندگى 

طور گسترده رواج داشت که براى ایفاى   قبل از انقالب اسالمى این عقیده به. است
المللى، جنگ، تجارت، صنعت،  نقش رهبرى در دولت، سیاست، روابط بین

بانکدارى، ادارات دولتى و غیره، تحصیالت مادى غربى که اغلب تعلیم و تربیت 
هنگ غرب و تحصیالت ه از فرعلماى ایران ک. شود الزم است  نامیده مى» علمى«

اند که  مادى تأثیرى نگرفته بودند به کل جهان و بخصوص امت مسلمان ثابت کرده
تنهایى کافى است که امت را از زیر نفوذ و کنترل کفر برهاند و به   اسالم خود به

سوى آزادى حقیقى و راستین هدایت کند و در استقرار حکومت اسالمى آنان را 
هاى مسلمان رهبران  اند که آنها براى توده  ماى ایران ثابت کردهعل. موفق گرداند

ترى هستند از رهبران مادى ناسیونالیست غربزده که رهبرى مسلمانان را در  شایسته
  .اند عهده داشته  کلیه نقاط جهان از حدود یکصدسال پیش تاکنون به

  :دیگر دستاوردهاى عمده انقالب اسالمى ایران عبارتند از 

ها و معیارهاى   ها، سیستم قالب اسالمى بدون اینکه با نفوذها، افکار، فلسفهان. 1 
سیاسى، اقتصادى و اجتماعى بیگانه با اسالم سازش نماید به اندیشه سیاسى مسلمانان 

انقالب اسالمى با اتکاء کامل بر منابع اصیل اسالمى . انسجام بخشیده است
و در  جمعى امت در کلیه سطوح چهارچوب جامع، خودکفا و مؤثرى براى فعالیت
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انقالب اسالمى نشان داده است که رهبریت . بوجود آورده استهمه موقعیتها 
  .ناپذیر اسالم است مرکزى بخش تفکیک

هاى مسلمان ایران را در یک نهضت اسالمى واحد و  انقالب اسالمى، توده. 2 
در . ج کرده استانگیز و انحصارى احزاب سیاسى بسی بدون تشبث به روشهاى تفرقه

هاى مسلمان ایران با یک تالش منظم و متشکل علیه سلطه  این چهارچوبه توده
ران، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى غرب بر جامعه از دیرباز مسلمان ای

  .اند دور ریخته  طبقاتى را بهمصالح و منافع 

رب که قبال تمدن غ. انقالب اسالمى اکنون سمبل پیروزى اسالم بر کفر است. 3 
بدست اسالم مغلوب نگشته بود و سمبل قدرت منظم و استکبارى کفر است، توسط 

هاى مسلمان که طى یک نهضت اسالمى و به رهبرى امام بسیج شدند،   قدرت توده
  .شکست کامل خورده است

انقالب اسالمى باعث بوجودآمدن یک سلسله نهادهاى انقالبى جدید شده . 4 
اران انقالب اسالمى، جهاد سازندگى، بنیاد مستضعفان و بنیاد د سپاه پاسداست مانن

این نهادهاى انقالبى در جنگى که از جانب دشمنان اسالم بر کشور اسالمى . شهید
اند، ضدانقالبیون را به شکست  تحمیل شده است کمکهاى مؤثرى ارائه داده

سالمى را در خالل ها قرار داده و کشور ا اند، خدمات خود را دراختیار توده کشانده
  .اند متعهد برخوردار نموده» ادارى، اجرایى«مرحله حساس انتقالى از یک نیروى 

ساد و ابتذال تحمیل شده بر آن انقالب اسالمى جامعه ایرانى را از حالت ف. 5 
  .بیرون آورده، به یک جامعه باتقوا مبدل ساخته است

رک بخشیده و آنان را متعهد و انقالب اسالمى نسلى از جوانان را یکپارچه تح. 6 
هاى اسالمى  پایبند کرده است که به خاطر انقالب اسالمى، کشور اسالمى و نهضت

  .به حیات خود ادامه دهند و براى حفظ آن بجنگند و حتى جان خود را فدا کنند

امان علیه کلیه دشمنان  انقالب اسالمى بهمراه کشور اسالمى به یک جهاد بى. 7 
  .ى اسالم دست زده است و خارجداخلى

هاى مسلمان ایران از تاریخ صدر اسالم   انقالب اسالمى، رهبرى آن و توده. 8 
ترین نمونه یک دعوت جمعى و متشکل   ترین و موفق تاکنون سمبل جامع

  .باشند  مى
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دادن میراث   هاى مسلمان ایران، با ترجیح انقالب اسالمى، رهبرى آن و توده. 9 
  .اند بخشیده» وحدت امت«ى خویش، انگیزه نیرومندى براى اسالمى بر سوابق مذهب

  
  :گزارش کمیته سوم. 3

  ى مرحله بعد از استعمار جهان اسالمموقعیت تاریخ
. نگرد  این سمینار موقعیت تاریخ معاصر جهان اسالم را با نگرانى شدید مى 

کن ال. کننده مسیر تاریخ بوده است تاکنون کفر درمقام استکبار و سرورى تعیین
درعین حال . بدیهى است که انقالب اسالمى ایران به تداوم این نقش پایان داده است

ما نسبت به برخورد عموماً خصمانه تمام سیستمهاى سیاسى موجود در جهان اسالم 
  .در رابطه با انقالب اسالمى و حکومت اسالمى در ایران عمیقاً نگران هستیم

مار بر جهان اسالم وارد آمد به مراتب نظر ما صدماتى که در دوران استع  به 
گرا   شدیدتر و عمیقتر از آن بود که در عصر استعمارزدایى و ظهور کشورهاى ملى

هایى که در جهان اسالم  شد که حکومت  در آن موقع تصور مى. آمد به گمان مى
ریزند و بسوى   تدریج گذشته استعمارى خود را بدور مى آیند به روى کار مى

  .سالمى واقعى حرکت خواهند کردهاى ا  حکومت

در (لمان هاى مس همچنین این امید وجود داشت که آزادى بیشتر و شرکت توده 
ها و احزاب اسالمى جدید منجر به تبدیل نظام  از طریق نهضت) مسائل سیاسى

دیگر اینکه انتظار زیاد . سیاسى بعد از استعمار به سیستمهاى حکومت اسالمى گردد
دارى به سیستمهاى اقتصادى  هاى اقتصادى فئودالى و سرمایهرفت تا سیستم  مى

تعریف شده است ) ص(مبتنى بر اصول عدل، بدانسان که در قرآن و سنت پیامبر
رفت که سیستمهاى تعلیم و تربیت و سایر  در عین حال امید فراوان مى. تبدیل گردند

رفت که   و باالخره امید مى.  متحول گرددهاى نظام جامعه دگرگون و بخش
گرایى که در دوران استعمار و نفوذ غرب در  ملىتأثیرات عمیق ناشى از احساسات 

تدریج از میان رفته و جاى خود را به یک بیدارى و  مردم برانگیخته شده بود به
  .شمول در دنیاى اسالم نسبت به وحدت امت بدهد آگاهى جهان

ک نسل از زمان این مسئله براى ما روشن است که اکنون پس از گذشت ی 
  .یک از این امیدها تحقق نیافته است  تکمیل استعمارزدایى هیچ

 جانشین مقامات استعمارگر شدند بیشتر بسوى بیدینى گرائیده هایى که  حکومت 
دارى و  پایگاه سرمایه. کنند  تر رفتار مى هاى مسلمان ظالمانه نسبت به تودهو 
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. حکم و استثمارى گردیده استفئودال جوامع مسلمان بیش از هروقت دیگرى مست
اند تا بر نظام غیرمذهبى   ها یا احزاب اسالمى موفق نشده  یک از نهضت  تاکنون هیچ

نشین سیستم   در کلیه کشورهاى مسلمان. بعد از استعمار تأثیر بخصوص بگذارند
 از نظر اجتماعى. آموزش و پرورش دولتى کماکان به سبک غربى و غیرمذهبى است

هاى ملى  تمدن غرب در سالهاى اخیر از هنگامیکه حکومتنفوذ و فرهنگى 
  .اند بجاى نقصان افزایش یافته است باصطالح استقالل یافته

. دهى بهترى برخوردار گشته است در این میان قدرت کفر در دنیا از سازمان 
. نفوذ فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سیاسى کفر بر جوامع شدیداً افزایش یافته است

طور مستقیم یا غیرمستقیم بهوسیله  ى که درواقع امروزه هر کشور اسالمى بهنحو  به
امروزه تمام . باشد  آنها مىگردد و زیر نفوذ ها کنترل مى  یکى از ابرقدرت

نشین، دنیاى غرب، آسیاى جنوبى، خاور دور، آفریقاى شمالى و   مسلمانکشورهاى 
اگرچه اذعان به این واقعیت . دغربى درواقع مستعمره و مشتریان ایاالت متحده هستن

کند که اعتراف کنیم که حکام و طبقه   بینى بر ما حکم مى مشکل است، حس واقع
در این . کنند عنوان عوامل سیاسى کفر عمل مى حاکمه در کشورهاى مسلمان به

هاى مسلمان در سراسر دنیا بیش از هر وقت دیگرى از نظر سیاسى مورد  مرحله توده
 و از نظر فرهنگى مورد تجاوز و از لحاظ اقتصادى مورد استثمار واقع ظلم قرار گرفته

  .کلى دگرگون گشته است فقط در ایران است که این وضع به. اند  گردیده
  

  :ها ابرقدرت

دو ابرقدرت آمریکا و اتحاد شوروى بر سر قلمرو نفوذ، توازن قدرت، کنترل  
هاى  حال از جنبه آنان در عین. دارندبازار و منابع معدنى دنیا رقابت و برخورد منافع 

دارى و دیگرى  یکى سرمایه. فلسفى و ایدئولوژیک نیز با هم در تضاد هستند
را نیز تا حد زیادى » آزادى و دموکراسى«هاى  آنان واژه. باشد کمونیستى مى

این اختالفات البته سطحى است زیرا در اصل بنیان . کنند  متفاوت تعبیر و تفسیر مى
. گیرد  نان یکى است و از دیدگاه مشترکشان نسبت به تاریخ نشئت مىفلسفى آ

هر دو نسبت به . اختالف آنها تنها در تبیین مادیگرایى است نه بر سر ماهیت آن
اى از  مذهب نظر خصمانه دارند گرچه ایاالت متحده در مقابل نوع سرسپرده

  .دهد فرهنگ مذهبى، بیش از اتحاد شوروى از خود شکیبایى نشان مى
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نظر نهضت اسالمى هر دو ابرقدرت مراکز کفر هستند و دشمنان آشکار  از نقطه 
هایى که  این مسئله در تمام سیاست. باشند  خورده اسالم و مسلمین مى و قسم

ترین نمونه  اما واضح. کنند، مشهود است  ها در سرتاسر دنیا دنبال مى ابرقدرت
 از صهیونیسم و حکومت اسرائیل خشم آنان نسبت به اسالم، حمایت مشترک آنها

لذا ما مسلمانان . باشند  ها مشترکاً سمبل قدرت جهانى کفر مى ابرقدرت. است
  .رقى قائل بشویمتوانیم بین آنها امتیاز و ف نمى

  
  :ها پیمانان غیرمسلمان ابرقدرت هم

پیمانان   هم. باشند  پیمانانى در تمام قسمتهاى دنیا مى هر دو ابرقدرت داراى هم 
هر دو ابرقدرت داراى . باشند ده آنان کشورهاى اروپایى شرقى و غربى مىعم
. اند پیمانان دیگرى نیز هستند که با بعضى از آنها معاهداتى به امضاء رسانده هم

پیمانان عمده هر دو ابرقدرت   که یکى از هم(هندوستان : عمده اینها عبارتند از
، آفریقاى جنوبى، اسرائیل، کوبا و )لندنیوزی( زالندنو ، ژاپن، چین، استرالیا،)است
  .کنیا

ها پایبند روش غیرمذهبى  پیمانان کوچک ابرقدرت پیمانان و دیگر هم این هم 
عنوان نیروى حاکم  ها کامال پایبند کفر به  پیمانان ابرقدرت  تمام هم. باشند  سنتى مى

 حکومت توانند دوست اسالم یا یک از آنها نمى  هیچ. باشند در تاریخ بشریت مى
  .اسالمى باشند

  
  :عنوان یک وحدت فرهنگى کفر به

واضح است که بین . تمدن غرب بر سراسر دنیا سلطه فرهنگى یافته است 
شان اختالفى  پیمانان و مشتریان مربوطه هاى فرهنگى دو ابرقدرت و هم خواسته
اى بین جوامعى مانند اسرائیل،   حال اختالفات فرهنگى عمده در عین. نیست
وجود » شان بعد جغرافیایى«قاى جنوبى، شوروى و ایاالت متحده، علیرغم آفری
معهذا از لحاظ . هریک از آنها مدعى فلسفه وجودى خاص خود هستند. ندارد

لوم، این اتحاد فرهنگى کفر بوضوح در هنرها، ع. فرهنگى با یکدیگر تفاوتى ندارند
رفتار جنسى آنها مشهود معمارى و هرزگى روزافزون در فیلمها، تئاتر، موسیقى، 

این موضوع در نهادهاى سیاسى و اجتماعى، سمبلها، عقاید و ادبیات و سایر . است
مصنوعات آنها نیز منعکس است، حتى جوامع بسیار قدیمى که داراى تاریخهاى 
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باشند مثل هندوستان، ژاپن و چین نیز متمایل به هویت فرهنگى  فرهنگى متفاوتى مى
یجه یک اتحاد فرهنگى کفر با ابعاد وحشتناک در سطح جهان درنت. باشند  غرب مى

  .بوجود آمده است

ترین جنبه این سلطه فرهنگى روزافزون در جهان این است که   کننده  گرانن 
از رژیمهاى حاکم در دنیاى اسالم نیز سرگرم واردکردن کلى فرهنگ کفر بسیارى 

درواقع . باشند دارند، مىبه جوامع مسلمان خود که از سنت دیرینه اسالمى برخور
گراى موجود در جهان اسالم از جانب غرب تحمیل شده   سیستمهاى حکومتى ملى

هاى ملى  کند، چرا که حکومت  این از مرز یک تحمیل سیاسى نیز تجاوز مى. است
ک توانند به حکومت خود ادامه دهند که بین خود و غرب ی تنها در صورتى مى

ایند و این بدان معناست که فرهنگ اسالمى جوامع ما ایجاد نمهماهنگى فرهنگى نیز 
نشین   اکنون در کلیه کشورهاى مسلمان این کار هم. فرهنگ کفر تبدیل شود  باید به

  .شود جریان دارد  که توسط طبقه ممتاز غربگرا و غیرمذهبى اداره مى

این حاکمیت فرهنگى کفر بر جهان و تهاجم فرهنگى جوامع مسلمین بهوسیله  
گیرد خطر بیشترى را براى امت دربر   ه بدست برگزیدگان محلى انجام مىکفر ک

  .دارد تا سلطه اقتصادى و سیاسى

این سمینار از اینکه انقالب اسالمى ایران توانسته است فرهنگ کفر را تقریباً  
امت مسلمان اکنون . نماید کن کند، اظهار خرسندى مى طور کامل از ایران ریشه  به

عنوان یک جایگزین برتر بر  ود ادامه داده و فرهنگ اسالمى را بهباید به تالش خ
  .کل جامعه بشرى عرضه نماید

  
  :علوم و تکنولوژى

هاى علمى و تکنولوژیک  هاى کفر جهانى پیشرفتهاى زیادى را در زمینه قدرت 
. دانش و علم بهر صورتى که باشد یک میراث عمومى بشر است. اند  وردهبدست آ

شود، شناخت   درک بهتر برترى و حاکمیت اهللا منجر مى  که بهشناخت علمىاما 
کار برده شود کار   اسالم است و هر علمى که علیه خالق عالم هستى آموخته یا به

کامال واضح است که غرب بزرگترین نماینده کفر است که تاریخ بیاد . کفر است
اى حاکمیت دارد و لهذا علم و تکنولوژى را جهت اهداف استکبارى خویش و بر

  .گیرد  کار مى چیز به کس و همه  خود بر همه
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باشد، وضعیت  امروزه رفتار غرب که عمدتاً ضداخالقى و عارى از اخالق مى 
کلیه جوامع بشرى در سرتاسر دنیا و مواهب فیزیکى و محیطى که جهان از خالق 

ر علم و تکنولوژى غرب خط. خویش دریافت کرده است را به مخاطره انداخته است
  .بزرگى را براى سالمت جسمى و روحى بشر همراه دارد

کنترل قدرت علم و تکنولوژى در چهارچوبه اخالق و شناخت اسالم تنها ضامن  
 بعقیده این سمینار کشور اسالمى ایران باید به این موضوع بیدرنگ. بقاء انسان است

م و تکنولوژى هاى مخرب از عل  توجه نموده و افکار عمومى جهان را علیه استفاده
  .بسیج نماید

  
  :گرسنگى، فقر و بیمارى

منابع دنیا براى برآوردن احتیاجات اولیه بشر کافى است، شیوع گسترده  
گرسنگى، فقر و بیمارى در جهان امروز عمدتاً بعلت مشکالت و موانعى است که 

ذخائر خود بشر بوجود آورده است و مانع حرکت آزادانه انسانها و نقل و انتقال آزاد 
این موانع نه تنها شامل مرزهاى ملى است بلکه . ددگر و امکانات مادى دنیا مى

ترکردن مناطق  تجارى معمول، که جهت فقیرنگهداشتن مناطق فقیر و غنىروشهاى 
در بسیارى از موارد تولیدکنندگان . گیرد  شود را نیز دربر مى  غنى اعمال مى

یکاى شمالى و اروپاى غربى ترجیح هاى کشاورزى در نقاطى مانند آمر فرآورده
دهند مازاد محصوالت خود را از بین ببرند تا اینکه اجازه دهند بیچارگان،   مى

» مساوات«و » برابرى«مفاهیمى از قبیل . گرسنگان و بیماران به آن دسترسى پیدا کنند
دارد، در عمل زندانى مرزهاى نژادى و ملى است یا براساس غرب وجود که در 
این . شود معین و مشخص مى» پیشرفت«و » توسعه«و معیارهاى دیگرى از مالکها 

قسمت اعظم دنیا و جمعیت آن را شامل » عدالت«و » برابرى«گونه برداشت غرب از 
  .گردد نمى

دینى اعتقاد ندارند، همچنین در سایر  هایى از آفریقا که بومیان آن به در بخش 
از هوى و هوسهاى سفیدپوستان و اشاعه پوستان   نقاط جهان براى جلب اطاعت سیاه

سى و استثمار اقتصادى آنها در نقاط مذکور، حتى از مبلغین تمدن مبتنى بر سلطه سیا
تمدن غرب که تجسم اصلى کفر است، جنگ، . شود مسیحیت استفاده مىمذهبى 

عنوان ابزارى  هاى بشر را به مناقشات، گرسنگى، فقر، بیمارى و دیگر گرفتارى
ناگفته نماند که کلیه این . گیرد  کار مى ارى حاکمیت جهانى خود بهجهت برقر
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الکن اکنون . گردید  اعمال در گذشته مستقیماً توسط استعمارگران اعمال مى
نشانده، رژیمهاى وابسته، شرکتهاى  هاى دست عملیات مزبور از طریق حکومت

زمان ملل، صندوق سا: المللى مانند  بازرگانى و نهادهاى بینهاى  چندملیتى، کارتل
  .گیرد  المللى پول، بانک جهانى و وابستگان متعددشان صورت مى بین

نهضت . انقالب اسالمى حاکمیت اقتصادى غرب بر ایران را خاتمه داده است 
جهانى اسالم موظف است نه تنها جهان اسالم بلکه جامعه بشرى را از چنگال کفر 

ر و بیمارى را در تمام اشکال آن در حاکم بر دنیاى فعلى نجات دهد و گرسنگى، فق
  .کن نماید سراسر دنیا ریشه

  :نتیجه

درحقیقت . شده است» پیشرفت«و » توسعه«جهان امروز دچار توهمى از مفاهیم  
تمدن . تر از امروز نبوده است  گاه حیوانى رفتار بشر نسبت بدیگر همنوعانش، هیچ
جهانى کفر امروزه بیش از دهد و قدرت  غرب بشریت را به نابودى کامل سوق مى

منزله شکست قدرت جهانى کفر  انقالب اسالمى ایران به. هر موقع دیگرى است
این وظیفه از طرف خداوند تنها برعهده امت . شود  بدست اسالم محسوب مى

تنها از طریق .  بشریت را از سلطه کفر نجات بخشدمسلمان گذاشته شده است تا
شود بشر را به مقام و فضیلتى که خداوند به او  جهانى اسالمى مىیکپارچگى نهضت 

  .داده است تا در زمین خلیفه و جانشین او گردد، رسانید

این کمیته بعد از دو روز مشورت و تبادل نظر به این نتیجه رسید که مهمترین و  
  :ترین مسائلى که امت با آن مواجه است بقرار زیر است  مشخص

  .ات عمومىنداشتن شناخت مذهبى و معلوم. 1 

  .تعداد و کیفیت کافى در سرتاسر جهانعدم وجود علما به . 2 

  .»سوابق تاریخى«هاى مختلف درنتیجه   تقسیم امت به بخش. 3 

نظرها و پیشنهادهاى ارائه شده  ها، تبادل این کمیته معتقد است که صرفاً بخش 
م گرفتیم با آغاز لذا ما تصمی. اند رضایت ما مسلمین را جلب نمایند تاکنون نتوانسته

ها را در سطوح خودمان در نقاط  ثمررسیدن این ایده هاى مناسب، وسایل به  برنامه
  .مختلف جهان فراهم آوریم

 الزمست بالفاصله اقدام به برقرارى تماس با مسلمانان براى نیل به این اهداف 
سالم به متعهد و همفکر نمائیم به این منظور که هم شناخت الزم و حیاتى نسبت به ا
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آنها القاء گردد و هم اخبار مربوط به وقایعى که در خارج از محیط آنان صورت 
  .گیرد به آنها داده شود  مى

را که الزم است » اصلى«این کمیته همچنین به توافق رسید که برخى از مسائل  
  .درمیان امت پراکنده ما مورد تأکید قرار گیرد بررسى نماید

  :ن بدینگونه تعریف کردتوا را مى» اصلى«مسائل  

اصول اساسى اسالم از جمله شناخت اسالم، وحدت، شناسایى دشمن مشترک و  
  .تعلیم براى جهاد

اعتقاد به خداوند متعال و تعهد و پایبندى به «: طور خالصه عبارت است از این به 
ا الزمه این امر این است که مردم متعهد اعمال و رفتار خود را ب. »اش دین برگزیده

  .روش زندگى اسالمى تطبیق دهند

 عنوان المللى تشکیل شود تا به  همچنین پیشنهاد شد که یک کمیته اسالمى بین 
  .مشعلدار تمامى امت مسلمان، انجام وظیفه نماید

  
  :گزارش کمیته چهارم. 4

  تأثیر انقالب اسالمى بر نهضت جهانى اسالمى
طلبیم، سالم و درود او بر  از او یارى مى. حمد و ستایش مر خداوند یکتاست 

  .بریم  پیامبر بزرگوارش، و ازشر شیاطین و اعمال بد خویش به او پناه مى

  :امت و نهضت اسالمى را تعریف کنیم: در ابتدا الزمست دو واژه 

مسلمین جهان خواه رهبر باشند . باشد  ت مجموعه مسلمانان جهان مىمنظور از ام 
 باشند یا سازمان نیافته، متحد یا غیر آن، در هر پیرو، ضعیف باشند یا قوى، متشکلیا 

هاى مسلمان وجود ندارد و هرگز  عبارتى مانند امت. صورت به امت تعلق دارند
  .تواند وجود داشته باشد نمى

شود و  لفظ امت به قطعه زمینى که در آن مسلمانان سکونت دارند نیز اطالق نمى 
واژه امت به مجموعه مسلمین .  نمودتوان آن را بر روى نقشه مشخص و محدود نمى

  .جهان اشاره دارد اگرچه از یک رهبر واحد و قدرت مرکزى برخوردار نباشند

کمال مطلوب این است که همانند صدر تاریخ اسالم، امت داراى یک رهبر و  
الکن امروزه چنین نیست زیرا امت مقام رهبرى بشر را از کف . قدرت مرکزى باشد

تقسیم » حکومت ملى«ها  کفر درآمده است که مسلمانان را بین دهداده و زیر سلطه 
اى از اعضاء امت قیام کنند و  اینجاست که الزم است عده. و تفکیک نموده است
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 و خارج از امت با هر این گروه در داخل. شکل اصیل امت را به آن بازگردانند
این . کنند  رزه مىسر راه اهداف و مقاصد امت مانع ایجاد کند مبانیروئى که بر 

  .دهند گروه نهضت اسالمى را تشکیل مى

نهضت اسالمى عبارتست از مجموعه آن دسته از اعضاء امت که در راه خدا  
کردن کفر و استقرار کالم خدا بر روى زمین  کن جنگند و تنها هدفشان ریشه  مى

. ددگر  نهضت اسالمى نیز همانند امت، تنها به یک مجموعه واحد اطالق مى. است
در . هاى اسالمى  نه نهضتتواند وجود داشته باشد و فقط یک نهضت اسالمى مى

تواند درون نهضت اسالمى وجود داشته  ها مى  ها و گردهمائى سازمانعین حال 
توان از نهضت اسالمى در ایران یا در افغانستان یا در داخل عراق   همچنین مى. باشد

 این بدان معنا نیست که ما درباره و یا در بحرین و غیره سخن بمیان آورد و
  .کنیم  هاى مختلف و جدا از هم صحبت مى  نهضت

قبل از انقالب اسالمى ایران، . نهضت اسالمى لزوماً باید داراى یک رهبر باشد 
 در بیان اهداف و آمال خویش مدعى بودند که هاى متعددى بودند که سازمان
 انقالب اسالمى در ایران به ظهور. دهند  از نهضت اسالمى را تشکیل مىبخشى 

انقالب اسالمى ماهیت واقعى این . نهضت اسالمى رهبرى و جهت بخشیده است
ها و افرادى که   سایر سازمان. هاى باصطالح اسالمى را برمال ساخته است سازمان

شدند اکنون باید رهبرى و  عنوان بخشى ازنهضت اسالمى محسوب مى تاکنون به
ضت اسالمى در ایران را بپذیرند و یا اینکه خود را نسبت به شده توسط نه مسیر تعیین

  .بداننده نهضت اسالمى بیگان

هاى تأثیر و نفوذ انقالب اسالمى ایران   کردن زمینه  هدف از این مقاله مشخص 
هاى  بر فعالیت) رود شمار مى که یک پیروزى خداداده براى نهضت اسالمى به(

  .اشدب  نهضت اسالمى در خارج از ایران مى

در ) مسلمان(نهضت اسالمى متشکل است از علماء، دانشجویان، جوانان و زنان  
میل به ایجاد . سرتاسر جهان و منبع الهام همه آنها، انقالب اسالمى ایران است

انقالب . در سایر نقاط جهان اسالم رو به فزونى است) ابهمش(هاى اسالمى  انقالب
هایى گشته است که تاکنون مدعى   سازمانبخش اندیشه اعضاء عادى اسالمى الهام
اند، الکن درواقع با طاغوت و قواى کفر همکارى داشته و براى آنها   اسالم بوده
  .اند کرده فعالیت مى

  



٥٤  نهضت اسالمی و انقالب

  :رهبرى. 1

یکى از مهمترین اثرات انقالب اسالمى ایران این بوده است که رهبرى را براى  
 عنوان ص امام خمینى اکنون بهشخ. هدایت امت و نهضت اسالمى ارائه نموده است

سمبل مقاومت دربرابر کفر و ستم و سمبل امید براى اعاده نقش رهبرى امت بر بشر 
در هیچ نقطه از جهان به امام بدیده رئیس کشور یا حکومت . شود محسوب مى

رود که امام خمینى   با انسجام و تثبیت موقعیت انقالب اسالمى، امت مى. نگرند نمى
  . یک رهبر نمونه براى تمام امت بپذیردعنوان  را به

  
  :روش. 2

هاى مختلف موجود در میان نهضت، از   قبل از انقالب اسالمى ایران، سازمان 
نمودند، حتى برخى از آنان به نظام سیاسى کفر در  اى متفاوتى پیروى مىروشه

ن روشنى راه را به دیگرا پیوستند، الکن انقالب اسالمى ایران به  خویش مىمحیط 
نشان داده است و دیگران باید به آن تأسى نمایند، چرا که انقالب اسالمى ایران با 

البته اختالفاتى در . صورت گرفت) ص(پیروى از تعالیم قرآن و سنت رسول خدا
تواند بین ایران و سایر نقاط جهان وجود داشته   زمینه موقعیت و شرایط محلى مى

دن روش کر ه عملى جهت پیادهالوصف، انقالب اسالمى یک را مع. باشد
هاى  توان مشاهده نمود که سازمان مى. ارائه نموده استدر عصر جدید ) ص(پیامبر

درصدد برآمدند تا خود را از ) پس از انقالب اسالمى(مختلف در داخل نهضت 
هاى کافر و ظالم خویش جدا جلوه دهند، در حالیکه آن دسته از   حکومت
هایى  ب بوجود آمدند کوچکترین ارتباطى با حکومتهایى که پس از انقال سازمان

  .کنند نداشته و ندارند  که علیه آنها مبارزه مى
  
  :نقش علماء. 3

عهده بگیرند   توانند در جهاد در راه خدا به الب نقشى را که علماء مىاین انق 
هاى  برند و از فعالیت علمائى که در خارج از ایران بسر مى. نشان داده استبخوبى 

. اند اند احترام بیشترى کسب نموده ضت اسالمى در مناطق خویش حمایت کردهنه
اکنون جوانانى که تحصیالت غربى دارند بهمراه مردم عادى براى گرفتن رهنمود 

و اکنون با عالقمندشدن روزافزون جوانان جهت . آورند بسوى علماء روى مى
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ینده دى از علماى آهاى نسل جدی فراگیرى علم به طریق سنتى اسالمى، جوانه
  .گردد مىتدریج پدیدار   به
  
  :دانشجویان و جوانان. 4

عنوان سرباز انقالب محسوب   جا دانشجویان و جوانان به اکنون در همه 
شاه قبل از مرگ اعتراف کرد که یکى از بزرگترین اشتباهاتش این بود . شوند  مى

و این خطائى . صحنه شوندعنوان سربازان انقالب وارد  که باعث شد تا دانشجویان به
امروزه . باشند هاى دیگر در خارج ایران قادر به جبران آن نمى است که اکنون شاه

هاى نهضت   صورت مرکز فعالیت ها و مدارس عالى در سرتاسر جهان به دانشگاه
  .اسالمى درآمده است

  
  :مسائل جهانى. 5

تلزم اتالف نیرو بر سر قبل از انقالب اسالمى ایران، فعالیتهاى اسالمى بیشتر مس 
نهضت . انقالب اسالمى هدف حمالت را مشخص نمود) الکن. (مسائل جزئى بود

اسالمى در خارج از ایران دیگر خود را درگیر بحث و مناظره بر سر عقاید یا نظریات 
  .کند  اهمیت نمى فقها در زمینه مسائل جزئى و کم

ناپذیر متوجه  و سازشطور مستقیم  اکنون نهضت اسالمى حمالت خود را به 
  .کفر و عمال او در داخل و خارج امت نموده است
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  قطعنامه سمینار جهانى
  دستاوردها، مشکالت و دورنماها: انقالب اسالمى ایران

  )1984 اوت 8-11لندن، (
  دعوت مؤسسه اسالمى لندن به 
ویان و اعضاى فعال یک سمینار جهانى با شرکت علما، دانشمندان، استادان، نویسندگان، دانشج 

، در لندن برگزار 1984 اوت 11 تا 8نهضت اسالمى بنمایندگى از تمام مکاتب فکرى اسالم، از 
در طى . شد ه براى تنظیم پاسخ امت به انقالب اسالمى ایران برپا مىاین اولین سمینارى بود ک. شد

که از تمامى نقاط کنندگان در این سمینار  این چهار روز، سخنرانیهاى متعددى توسط شرکت
  :این سمینار پس از بحث و بررسى دقیق به نتایج زیر رسید. جهان بودند ایراد گردید

مردم . گرفته و ملهم از قرآن و سنت است باشد زیرا که نشئت انقالب ایران اسالمى مى. 1 
ین آنها را قادر اند و ا اند و داوطلبانه شهادت را در راه خدا پذیرفته مسلمان ایران به جهاد پرداخته

این سمینار حمایت خود را از . ه است که در راه اسالم علیه تمام اشکال کفر پیروز بیرون آیندکرد
رسانیدن انقالب و کشور اسالمى و همچنین در جهاد  مردم ایران در تالش مداومشان براى به تثبیت

  .دارد آنان علیه نیروى کفر جهانى اعالم مى
طور قطع اسالم یک  ان با ایجاد یک کشور اسالمى نشان داده است که بهانقالب اسالمى ایر. 2 

درواقع انقالب اسالمى ایران نشان داده است . باشد راهنماى کامل براى اداره امور جمعى امت مى
طور یکپارچه براى بازسازى یک جامعه در تمام ابعاد ضرورى آن  تواند به  مىکه پیام اسالم

د ابعاد سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى و همچنین در زندگى شود ماننکار گرفته  به
  .خصوصى و عمومى مردم

هاى مسلمان جهان قادرند به سلطه  انقالب اسالمى ایران بنحو قاطع نشان داده است که توده. 3 
بزرگترین » نه شرقى نه غربى«یک ابرقدرت بدون کمک ابرقدرت دیگر پایان دهند و اندیشه 

  .رود شمار مى بخش بهنیروى آزادی
هاى مسلمان مستضعف بخشیده است و  اى را به توده نقالب اسالمى ایران اعتمادبنفس تازها. 4 

جا ارائه کرده و نشان داده است که روش انقالب  معیار جدیدى را براى نهضت اسالمى در همه
  .دادن دشمنان داخلى و خارجى اسالم است تنها راه شکست

. بار دیگر توجه امت را بر اهمیت رهبرى متمرکز کرده است  ایران یکانقالب اسالمى. 5 
در حال حاضر . چنین رهبرى باید از میان علماء بوده و شجاع، عادل و آماده براى فداکارى باشد

ترین فرد براى  جهى در شخصیت امام خمینى متجلى است که طبیعتاً مناسباین رهبرى به بهترین و
  .باشد م مىرهبرى نهضت جهانى اسال

بار دیگر نشان داده است که جهاد و شهادت روشهاى اصلى و  انقالب اسالمى ایران یک. 6 
زمانى که امت یا هر بخشى از آن به جهاد بپردازند و . باشد ضرورى براى مقابله با قدرت کفر مى
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 بر آنها برترى توانند بر کفر که از لحاظ اصول فنى و تعداد مسلمانان از شهادت نهراسند، آنان مى

  .دارد پیروز شوند
گرفته از غرب را در این کشور به تقوا تبدیل کرده است و  انقالب اسالمى ایران فساد نشئت. 7 

  .این موضوع به بهترین وجه در زندگى جوانان مسلمان و زنان مسلمان ایران مشهود است
ل شده است جنگ کفر علیه نظر این سمینار، جنگى که بر جامعه مسلمانان ایران تحمی به. 8 

در این جنگ رژیم بعثى صدام حسین بهوسیله هر دو ابرقدرت، رژیمهاى عربى وابسته . اسالم است
  .شود به آنها و دیگر مراکز کفر و نفاق در جهان حمایت مى

 این سمینار معتقد است که خواسته انقالب اسالمى ایران مبنى بر تبدیل مراسم حج از شکل .9 
عنوان قلب  که صرفاً جنبه تشریفاتى دارد به ایفاى نقش واقعى آن در امور امت و بهکنونى آن 

  .تپنده و متحرک نهضت اسالمى یک خواسته مشروع است
این سمینار معتقد است که مسلمانان جهان یک امت واحد هستند و نیز اعتقاد دارد که تمام . 10 

ى، اجتماعى و فرهنگى به قرآن و سنت باز جوامع مسلمان باید براى حل مسائل سیاسى، اقتصاد
ى به شکست رسانیدن قدرت جهانى کفر، وحدت جهانى امت الزم و ضرورى همچنین برا. گردند

  .باشد مى
هاى  این سمینار مراتب قدردانى خود را نسبت به حمایت انقالب اسالمى ایران از نهضت. 11 

بخش قدس، لبنان و افغانستان اعالم آزادیبخش مسلمانان سرتاسر جهان بهویژه نهضت آزادی
  .دارد مى

نگاران و سایر روشنفکران امت  این سمینار از علماء، دانشمندان، نویسندگان، روزنامه. 12 
تر  تر و وسیع ى کمک به درک عمیقکند که مطالعات و تحقیقات منطقى را برا دعوت مى

  .هده گیرندع ها، دستاوردها و اهداف آن به اسالمى ایران، روشانقالب 
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  تصویر کلى و چارچوب تبلیغاتدر حکومت اسالمى
در . دهمین سالگرد مقتدرترین انقالب اسالمى در تمامى تاریخ فرارسیده است 

فرسائى  مى و اهمیت آن قلم مدت، من در سطحى وسیع درباره انقالب اسالطول این
ها به  ها و اطالعیه ها، کتاب  ها، مجله هاى مختلف در روزنامه  زبان ام که به  نموده

جاى جهان مسافرت   چاپ رسیده است، همچنین در طول این ده سال، من به همه
  .ام ها نموده نموده و درباره انقالب اسالمى صحبت

مینار جهانى را در لندن و بسیارى ضمناً افتخار بزرگ من این بوده که شش س 
هاى دیگر جهان سازماندهى  ها و سمینارهاى کوچکتر را در بخش  کنفرانس

اى از علماء برجسته، روشنفکران، اساتید،  ام که تعداد قابل مالحظه  نموده
ها و سمینارها   دانشجویان، نویسندگان و اعضاء فعال جنبش اسالمى در این کنفرانس

  .بوده است» انقالب اسالمى ایران«ها  محور همه این فعالیت. اند شرکت نموده

انقالب اسالمى با شکست و انهدام حکومت پهلوى، حکومت اسالمى را تأسیس  
گذاردن  پیش شرط اساسى و الزم براى تبلیغات موفق، همانا بنیان. نمود

ر یک قسمت از امت این تحول که د. آمیز یک حکومت اسالمى است موفقیت
هاى جدیدى را ایجاد نموده که قبال و در طول دوره  پیوسته، فرصت بهوقوع اسالمى

پیامى که از سیره و سنت رسول . سلطه استعمار و پس از آن، وجود نداشت
آید کامال روشن است، تنها پس از آنکه اسالم قدرت  بدست مى) ص(اکرم

  .ر خواهد یافتاش را بدست آورد، پیام آن جان تازه گرفته و سریعاً انتشا سیاسى

 یا 30مثال . ام من در طول سالیان گذشته تغییرات عمده بسیارى را مشاهده کرده 
کردند و این افراد  ساجد تنها مردم مسن را به خود جلب مى سال پیش، م40

امروزه مساجد جهان مملو از جوانان امت اسالمى . گذاشتند ریش مىسال،  کهن
هاى  ار خود، ریش دارند و در همه جنبششده و این جوانان هستند که بر رخس

هاى پیرتر از فرزندانشان، کمتر مذهبى  امروزه نسل. کنند  اسالمى جهان فعالیت مى
شناسى این تغییرات نشانگر تحولى کامل در داخل امت   طبق معیارهاى جامعه. هستند
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دهد که توازن قدرت در داخل جهان اسالم تغییر نموده  اسالمى است و نشان مى
ترین بخش این تحول، این است که در انتظارات نسل جوان در  پراهمیت. تسا

کسانى که االن . مورد آنچه در آینده باید رخ دهد، انقالبى صورت گرفته است
هائى خواهند بود که چشم به جهان   سال آینده والدین نسل30جوان هستند در 
ى خودشان، اسالم نسل جوان حاضر معتقد است که در طول زندگ. خواهند گشود

طور اینها معتقدند که اجدادشان از جاده  همین. جا پیروزمند خواهد بود در همه
 غرب آلتى در دست کفر، حقیقى اسالم منحرف شده بودند و باور دارند که تمدن

ام که بخش  من با چشمان خود شاهد بوده. استپلیدى و فتنه در روى کره زمین 
وانان امت اسالمى در عرض ده سال گذشته بهوقوع اصلى این تحول در طرز تفکر ج

  .پیوسته است

چرا تا حدى وجود . خواهم بگویم که چنین روندى قبال وجود نداشت نمى 
داشت اما این حقیقت هم وجود داشت که تا قبل از انقالب اسالمى ایران، بخش 

بیر اسالمى در خارج از ایران در چهارچوب آنچه که به تع» بیدارى«عمده این 
به سخن دیگر این تحول در . پذیرفت  بود انجام مى» اسالمى آمریکائى» «سیدقطب«

چارچوب نظم ایجاد شده توسط استعمار که در آن اسالم مجاز بود فرهنگى از نوع 
توان امروزه در عربستان   مثال آن را مى. پیوست داشته باشد بهوقوع مى! »کوچک«

  .نشین دید مسلمانسعودى، پاکستان، مصر و غالب کشورهاى 

شود این است که فرهنگ اسالم   آنچه درپى انقالب اسالمى، در ایران دیده مى 
که سرکوب و منکوب شده بود، اکنون به فرهنگ مسلط کشور تبدیل گردیده 

نه اینکه فرهنگ غربى که قبال مسلط بود ناپدید شده، بلکه فرهنگ غربى البته . تاس
چنین چیزى بهویژه در . شور تبدیل شده استک» حقیر«ایران اکنون به فرهنگ 

شود که فرهنگ غربى در زیر خاکستر، در  شهرهاى بزرگ مانند تهران دیده مى
انتظار فرصت است تا خودى نشان دهد و یا حداقل ادعاى برابرى با فرهنگ اسالمى 

  .بعد از انقالب را مطرح سازد

  انقالب اسالمى از اینرهبریت. مربوط است» رهبرى«این موضوع به بحث اصلى  
تر بودند، یا اطالع »کارآمد«جهت به توسط علماء اسالم ایجاد نگردید که چون آنها 

مداران، سربازان، دانشمندان یا  بیشترى از جهان مدرن داشتند و یا اینکه سیاست
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اى بودند، بلکه رهبریت انقالب اسالمى به دو دلیل اصلى به علماء  اقتصاددانان ویژه
  :شدسپرده 

اى از مردم بودند که به هیچوجه تحت نفوذ فرهنگ غرب  چون آنها طبقه. 1 
  .قرار نداشتند

کردند که  بینى را مطرح مى تند و یک جهانچون علماء از اسالم اطالع داش. 2 
  .بینى مسلط انسان غربى، فرق داشت کلى با جهان  به

زدگى را متوقف  به سخن کوتاه، علماء ایران غوطهورشدن کامل کشور در غرب 
نموده و به مردم جایگزینى اسالمى را پیشنهاد نمودند که آن را کامال درک کرده و 

هاى اسالمى سعى داشتند در آن سلطه  ایران تنها کشورى نبود که جنبش. پذیرفتند
ها بود که  مدت. فرهنگ، عقاید و سیستم سیاسى غرب را به مبارزه طلبند

نشین وجود داشتند، اما  کشورهاى مسلمانى و احزاب در هاى اسالم جنبش
زدگى همانند  ایران، چنین انقطاع کاملى از غرب و غربکجا در خارج از   هیچ

هاى اسالمى سعى  تمامى دیگر جنبش. آنچه که در ایران اتفاق افتاد، ارائه نگردید
 آنها. هاى غربى نیز باشد اشان شامل بسیارى از عقاید و ارزش داشتند که مرامنامه

این آن چیزى . تمامیت سلطه غرب و سیادت فرهنگ غربى را به مبارزه فرانخواندند
  .است که در رهبرى علماء ایران ویژگى ممتازى بود

بینى خاص امام خمینى که تعداد بسیارى از مسلمانان، بهویژه جوانان را  این جهان 
مکرر امام بر این در خارج از ایران شدیداً تحت تأثیر خود قرار داده، همان تأکید 

  .»مهم این است که اسالم پیروز شود«: نکته است که

بینى نسبت به امت اسالمى و آینده اسالم است که انقالب ایران را  همین جهان 
بینى است که جهان کفر را علیه  دهد و دقیقاً همین جهان جلوه مى» اسالمى«حقیقتاً 

مود که تسلط غرب بر امت اسالمى فر  اگر امام از ابتداء مى. ایران متحد نموده است
خارج از ایران، مورد تهدید حکومت اسالمى ایران قرار نخواهد گرفت، آنگاه در 

کرد و چیزى  شد، شاید شوروى به افغانستان تجاوز نمى جنگى علیه ایران برپا نمى
اهللا براى مخالفت با تجاوز اسرائیل به لبنان و اشغال این کشور بوجود  بنام حزب

  .آمد که ارتش اسرائیل را شکست دهد ىنم

اى که با آن   زمانى که انقالب اسالمى ایران به پیروزى رسید، موضوع اولیه 
رهبرى انقالب . هاى انقالب اسالمى بود  مبناى ارزشبر» تبلیغ«مواجه گردید 
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و شیعى بود و چارچوب تصویر کلى و تاریخى که مردم ایران اسالمى، ایرانى 
درواقع بیشتر ادبیات تبلیغى پس . دیدند، نیز ایرانى و شیعى بود  آن مىانقالب را در 

ها و مطالب رادیو و   ها، فیلم ها، مجله از انقالب اسالمى در اشکال کتب، روزنامه
به سخن . تلویزیون طعم و بوى چارچوب تاریخى و مذهبى ایرانى و شیعى داشتند

چارچوب انقالب اسالمى به بینى حضرت امام، تصویر کلى   دیگر، علیرغم جهان
ایرانى بود در حالى که اکثریت آحاد امت اسالمى، نه نظرانه شیعى و  تى تنگصور

  .ایرانى است و نه شیعه

اى که ما در خارج از ایران با آن روبرو بودیم، ایجاد تصویر کلى   اولین وظیفه 
سوى همه بوده و از » اسالمى«گیرى  چارچوبى از انقالب اسالمى بود که در سمت

نحوى که تمامى تنوع فرهنگى،  مسلمانان تمامى مذاهب مختلف قابل قبول باشد، به
براى . اى، و تاریخى امت اسالمى در آن ملحوظ نظر قرار گرفته باشد فرقه
هاى انقالب اسالمى را به دو   بایستى ریشه  یابى به چنین چارچوبى، ما مى  دست

هاى اولیه به همان صورت که قرآن و   یشهر. کردیم دسته اولیه و ثانویه تقسیم مى
آنها را توصیف نموده و تمامى مذاهب مختلف اسالم به آن ) ص(سنت رسول اکرم

هاى ثانویه را با تاریخ، فرهنگ ایران و مذهب  معتقد بودند، تعریف نمودیم و ریشه
  .شیعه تعریف کردیم

ص و ویژه ایران و هاى ثانویه مخصو گونه مطرح کردیم که ریشه اینها را ما این 
کید نمودیم که تکرار انقالب اسالمى در تمامى دیگر در ادامه تأ. مذهب شیعى است

باشد و   هاى اولیه مقدور و ممکن مى هاى امت اسالمى تنها بر مبناى ریشه بخش
هاى ثانویه  هاى متفاوت جهان، موجب ایجاد ریشه روند انقالب اسالمى در قسمت

  .بومى خواهد گردید

هاى جهانى کفر،   گونه که قدرت  اهمیت دارد، این است که درست همانآنچه 
طور ما  علیرغم اختالفات ملى و دیگر تضادهایشان، علیه اسالم متحد هستند همین

 در یک جنبش جهانى اسالم علیه آنها با هم هم، علیرغم اختالف نظراتمان، باید
  .باشیممتحد 

 تصویر کلى انقالب اسالمى براى پردازى به  رسد این نوع تجسم به نظر مى 
در هشت سال گذشته، . تمامى مسلمانان در هرکجا که هستند، قابل قبول بوده است

منتشر ) کانادا(را به زبان انگلیسى در تورونتو » کرسنت اینترنشنال«ما نشریه 
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این نشریه مفهوم انقالب اسالمى و ایجاد جنبش جهانى اسالم را با . ایم  نموده
 1987از سال . (موده استناپذیرترین برخوردها، مطرح ن ین و سازشتر مصرانه

به زبان عربى نیز، در لندن منتشر شده » الدولى  الهالل«نام کرسنت تحت عنوان 
  ).است

ایم که مطلبى منتشر نکنیم که بتوان آن را مختص  ما با دقت تمام مراقب بوده 
ر از سوى علماء و روشنفکران و همین برخورد و نظ. شیعه یا منحصر به سنى دانست

اند مکرراً مورد   ها و سمینارهاى متنوع ما شرکت کرده اى که در کنفرانس  برجسته
هاى گذشته ایجاد نموده   اى که ما در طول سال همین زمینه. تأئید قرار گرفته است

قادر نمود که در سال گذشته یک کنفرانس جهانى در لندن برپا نمائیم ا را بودیم م
عام حجاج توسط رژیم سعودى در مکه محکوم گردید و آزادى   آن قتلکه طى

  .حرمین شریفین در مکه و مدینه از سلطه سعودى خواسته شد

در حال حاضر، پیروان امام خمینى و انقالب اسالمى، بر مبناى همین  
اى،  مقاالت روزنامه. اند پردازى به تصویر کلى انقالب اسالمى بوجود آمده  تجسم
  .اند  دههاى بسیارى ترجمه و چاپ ش   تحقیقى و کتابهاى ما به زبانمقاالت

یکى از محورهاى اساسى تبلیغى ما، این بوده که انقالب اسالمى نمایانگر تقارب  
گوئیم علیرغم تنوع الفاظ در نحوه   ما مى. افکار سیاسى شیعى و سنى نیز هست

جوهر، تفاوت کمى بین بخشیدن به برخى از مفاهیم، اکنون دیگر عمال و در   شکل
هاست که  من در مورد بسیارى از این مفاهیم محورى، سال. این دو فرقه وجود دارد

ام  با علماء و افراد معمولى شیعى و سنى در کشورهاى مختلف جهان صحبت کرده
  .ام  افتهو همه را متفق ی

برم و آن این است   گیرى دیگرى نیز وجود دارد که من از آن لذت مى  موضع 
ه در تمامى جهان تعداد بسیار زیادى مسلمان وجود دارند که این نظر ما را قبول ک

دارند که تنها راه عملى شکست و انهدام دشمنان بومى و خارجى اسالم، ایجاد 
  .درپى و یکى پس از دیگرى است والغیر هاى اسالمى پى انقالب

  
  خستگى ناشى از دستاوردهاى خالق

مثالهاى بسیارى را . اند کننده آور و کوفته ه فعالیتهاى خالق خستگىهم 
یک مادر پس از  وضع حمل فرزندش احساس . این جهت یافتتوان در   مى

. رسد  نظر خالى و تهى مى کند، یک سد درپى آبیارى و ایجاد رشد، به خستگى مى
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. شود  بیند پس از هر دوره دویدن خسته مى  یک دونده که براى دویدن دوره مى
گردد احساس خستگى  کار عادى روزانه وقتى به منزلش بازمىیک مرد پس از 

مثالهاى . حتى فردى زاهد پس از مراقبتهاى زاهدانه خستگى جسمى دارد. کند  مى
  .روزمره مطرح نمودتوان از زندگى   ا مىشمارى ر  بى

هایى از مردان و زنان صدق   همین موضوع براى تالش شدید و مستمر گروه 
ها  ها و ملت ها، کارخانه توان از تجارب خانواده   را مىهاى آن کند، نمونه  مى
  .دید

 تا 1978ساله از   در یک دوره ده. اما بگذارید بدون تأخیر به اصل مطلب برسیم 
اى در دوره زمانى   ملت ایران انرژى جمعى بیشترى از هر گروه قابل مقایسه1988

  .اند  مشابه در تاریخ، از خود بروز داده

آید در این مرحله تنها  چیزى را خلق نموده؟ آنچه که در زیر مىملت ایران چه  
  :یک فهرست ساده از خالقیت آنها و البته بدون ذکرى از دستاوردهایشان است

ملت ایران معمار ایجاد چنان حکومت اسالمى است که در بیش از هزار سال . 1 
  .گذشته سابقه نداشته و اولین حکومت از این نوع است

یران فرهنگ و تمدن اسالم را با اتکاء به تقواى جمعى، زنده نموده و به ملت ا. 2 
  .اى داده است  آن جان تازه

ملت ایران عمال محلى کفر را که در سلطه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى غرب . 3 
  .متجلى شده بود، شکست داده و اخراج نمود

وز از سوى مردم ایران با موفقیت از حکومت اسالمى خود درقبال تجا. 4 
  .پیمانان کفر و نفاق جهانى، دفاع نمودند هم

یزرع تاریخ معاصر مسلمانان را با خون شهداى خود  ملت ایران مزارع لم. 5 
اهللا لبنان  این امتیازى است که آنها در آن با مجاهدین افغان و حزب. آبیارى نمود

نان شکست داده هاى معاصر، در ایران و افغانستان و لب  مشترکند، زیرا ابرقدرت
  .اند شده

اند در مورد نهادهاى جدید اجتماعى، اقتصادى و سیاسى   مردم ایران توانسته. 6 
  .که قبال قابل تصور نبودند، تفکر نموده و آنها را سازماندهى نموده و بوجود آورند
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بردارى  چنان قدرت جسمى، نظامى و روحى از اسالم بهره ملت ایران از آن. 7 
توسط )  میالدى1187( هجرى 583زمان آزادسازى قدس درسال نموده که از 

  .سابقه بوده است  بى» الدین ایوبى صالح«

مردم ایران از بین علماء خود رهبرى پرهیزکار را انتخاب نمود که حتى تحت . 8 
شدیدترین فشارهاى وارده بر آنها از چهارگوشه جهان تعهد خود را نسبت به اسالم 

  .زیرپا نگذاشت

چنان عمل » اصولیون«ر امور اجتهادى، اجتهاد امام خمینى برطبق روش د. 9 
نموده است که عمال شکاف بین مذاهب شیعى و سنى را در امور حکومتى و سیاسى 

  .پر نموده است

انقالب اسالمى نیروى جدیدى در جنبش جهان اسالم در سراسر جهان . 10 
  .نده امت اسالمى باال برده استبوجود آورده و انتظارات مسلمانان را در مورد آی

تواند تنها منحصر به یک سرى مناسک  اصرار امام خمینى بر اینکه حج نمى. 11 
یابى امت اسالم گردیده و  عبادى باشد، موجب بیدارى احساس جدیدى در هدف

سعود که نوکر   توجه را بسوى نیاز به آزادى حرمین مکه و مدینه از کنترل رژیم آل
  .است آمریکاست جلب نموده ها و صهیونیست

اى از انفجار انرژى خالق ایران در عرض ده   آنچه که در باال آمد، تنها خالصه 
هاى   در چارچوب این مطالب، دستاوردهاى عظیم و همچنین ناکامى. سال است

در ده سال گذشته افتخار و مزیت شخصى من همانا خدمت . بسیار وجود داشته است
تواند  چرا که هیچ مسلمانى نمى.  شده در ایران بوده استبه حکومت اسالمى ایجاد

  .افتخارى بزرگتر از خدمت به حکومت اسالمى را براى خود بیابد

ایم که کنترل استعمارى کفر  حیاتیم، زمانى به دنیا آمدهاکثر ما که اکنون در قید  
قعاً عصر ما در زمانى که وا. هاى اسالمى مطلق و یکپارچه بود  ها و ملت سرزمینبر 

 50هاى اسالمى در عرض  ها و ملت اکثر سرزمین. تاریک اسالم بود متولد شدیم
. اند قدمى عمیقتر به ورطه نوکرى گذاشته» استقالل«آوردن  سال گذشته با بدست

در همین دوره دشمنان اسالم تمامى سرزمین اسالمى فلسطین از جمله قدس را 
  .تصرف نمودند

رفتن دائمى و بدون   دستشوند تا از شین، آماده مىن  امروزه کشورهاى مسلمان 
اى که خاندان اسالم در آن  این است وضع مخروبه. بازگشت فلسطین را بپذیرند
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تنها در ایران است که قدرت سیاسى اسالم سربرآورده ولى هنوز . کنند زندگى مى
  .اش را بدوش نگرفته است  نقش جهانى خود، قدرت بالقوه و وظیفه

خستگى که . ن اسالمى هنوز در آستانه عصر جدیدى از تاریخ قرار دارداما ایرا 
شود، بسیار طبیعى است هیچ ملتى  در حال حاضر در همه سطوح در ایران دیده مى

اى از مبارزه داخلى و خارجى علیه دشمنان بسیار  چنین دورهتواند پس از  نمى
یستم اندامهاى در دوران خستگى به س. خود، چیزى جز خستگى حس کندمصمم 

شود که کمتر کار کرده یا استراحت کنند و نفسهاى عمیق  جسمى توصیه مى
توانند یکدیگر و یا مغز و قلب را  بکشند، دستها و پاها و دیگر اندامهاى بدن نمى

وقتى که مبارزه بر . خاطر سرعت بسیار و زیادى که به سیستم دادند، مالمت کنند  به
هاى سیستم باید انتظار تحت  تمامى بخشسر موجودیت کل سیستم است، 

  .بهوراى آن را داشته باشندحد امکان و حتى فشاربودن تا سر

اى که به آن   مهم است که در مورد مرحله. و مبارزه هنوز پایان نیافته است 
 سازمان ملل که در 598قطعنامه . ایم برآورد و سنجشى اصالحگر داشته باشیم  رسیده

پیمانان کفر براى   ویب رسیده نتیجه دو سال مذاکره در بین هم به تص1987ماه ژوئیه 
در این قطعنامه از ایران . بس بود نمودن ایران اسالمى به پذیرش آتش مجاب

هاى اولیه صدام   مودن خواستهدر واقع قطعنامه رهان. خواسته نشده بود که تسلیم شود
واقعیت این است که . نمود که در ابتداى جنگ مطرح شده بود را ارائه مىحسین 

دشمنان اسالم از هدف اولیه جنگ که انهدام حکومت اسالمى بود دست کشیده 
  .بودند

البته آرزوى رسیدن به بغداد و رفتن به کربال و از آنجا به قدس، همه رویاهاى  
هاى کفرآلود را  همین رویا بود که قدرت. نظامى سالم بودند  یک قدرت سیاسىـ

آنها از سال . خواستند جنگ پایان یابد  ها بودند که مى قدرتهمین . به هراس افکند
و . دنبال صلح بودند   یعنى زمانى که ایران به عمق خاک عراق نفوذ نمود به1983

  ...ساله کمى بلندپروازى بود  شدن در یک دوره ده شاید آن رؤیا براى متحقق

ایجاد نمود، صورت مرحله، بمرحله  اهداف سیاسى را باید براى درازمدت و به 
کردن قلب سرزمین اسالم  تکه هاى استعمارى براى تکه این روشى است که قدرت
آنها در ابتدا کشورهاى عربستان . کار گرفتند  هاى وابسته به  و تبدیل آن به حکومت

 مصر را در اطراف فلسطین ایجاد نمودند و سعودى، اردن، عراق، سوریه، لبنان و
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این روند، صدسال طول کشید و برادران ما .  آوردنداسرائیل را بوجودآنگاه کشور 
در ایران سعى کردند تا با یک ضربه پیروزمندانه از طریق بغداد و کربال به قدس 

  .برسند

بینیم ناشى از  ما در حال حاضر دوره خستگى و آزردگى را که در ایران مى 
بعث از بلکه بسادگى من. ساله و یا زندگى بدون وسایل لوکس نیست جنگ هشت

  .رودرروشدن با واقعیت است

بار وقتى که ارتش  شاید اول. ى جدید در تاریخ اسالم نیستا البته این تجربه 
در آن زمان با وجود حضور . اهللا این دوره را تجربه نمود، در جنگ احد بود  حزب

اش پیروزى بود، تقریباً به  در میدان نبرد، جنگى که تقریباً نتیجه) ص(رسول اکرم
  .ت انجامیدشکس

در هر دو مورد و بعداً در حنین، ناکامیهاى موقت در . بار دوم در زمان حدیبیه بود 
  .نهایت به پپروزى انجامید

  
  ...معناست اسالم صرفاً در یک کشور بى

در مذاکره با . شده رسول اکرم انجام حج عمره بود  در حدیبیه هدف اعالم 
با این حال، .  از این هدف دست کشیدقریش که مکه را در کنترل داشتند، پیامبر

  .شوند  عنوان افتخارآمیزترین حوادث تاریخ اسالمى تلقى مى امروزه این وقایع به

اى جدید که در آن  انقالب اسالمى در ایران، تاریخ اسالم را به مرحله 
ها وجود خواهد   ها و شکست  آوردهاى بسیار و برخى ناکامى ها و دست پیروزى

ه اسالم باید در درازمدت بدست آورد، اهدافى را ک. اخته استداشت، رهنمون س
در حال حاضر، . اند تبارک و تعالى براى امت اسالمى ترسیم شدهتوسط خداوند 

عنوان نوک پیکان حرکت امت و جنبش جهانى اسالم  خداى تعالى ایران را به
زمان قدرت جمعى کفر جهانى آنقدر بزرگ است که تنها در طول . برگزیده است

کسانى که از ایران انتظار دارند که صرفاً در یک . شکسته و منهدم خواهد شد
  .برخورد با کفر به تمامى این اهداف دست یابد از روندهاى تاریخ آگاهى ندارند

به این . تاریخ روش خاص خود را دارد. کند تاریخ قهرمانان فورى خلق نمى 
ها را در معرض  ق نموده و آنگاه آنترتیب که نامزدهائى را براى قهرمان شدن خل

تاریخ سیماى رقباى . دهد  ها و شدائد قرار مى یک دوره طوالنى از آزمایش
کنند  یابى به عظمت و بزرگى را ترسیم نموده و نسبت به کسانى که تالش مى  دست
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تاریخ هیچ انحرافى . طرفانه دارد  تا در صحنه وسیعش نقش ایفاء کنند، برخوردى بى
 انحراف اهمیت کند و در این راستا کوچکى این قیقت را تحمل نمىاز حق و ح

  .ندارد

بودن آرمان، پیش شرطى الزم براى ایفاى  ناپذیر در حق  داشتن اعتقادى لرزش 
 اما اگر چنین اعتقادى مبدل به ادعاهاى غلوآمیز در. نقش در تاریخ است

بودن  رد تا غلطبینى و تکبر شود، آنوقت تاریخ ممکن است تصمیم بگی خودمحق
  .این ادعاها را به اثبات رساند

تاریخ هرگز به یک مذهب . همه مذاهب اسالم به یک میزان محق و معتبراند 
اهداف . سنگر آن مذهب قرار دارداجازه نداده که ادعا کند تمامى حقیقت تنها در 

اند، توسط کسانى بدست خواهد آمد   توسط خداى تعالى مشخص شده ملت که به
کسانى که سعى . نمودن تمامى امت با خود شوند ول از همه، موفق به همراهکه ا

دارند تا با این منطق ساده مخالفت نمایند خود را مأیوس، محدود و تحت کنترل 
  .کفر خواهند یافت

حقایق و احساسات انحصارى ناسیونالیزم و   زمانى که مخلوطى از نیم 
 مبدل به پیدا کند، آن وقت این چیزهاپرستى مذهبى در زندگى واقعى مشترى   کهنه

وقتى چنین شود، زمان بررسى . سخت و ناخوشایند خواهند گردیدهاى   واقعیت
  .هاى تاریخ فرارسیده است خواسته

هاى آن وضعیتى نیست که در داخل  ها و یاس پایان جنگ تحمیلى و شکست 
 وضعیتى نیست که حتى. ایران یکدیگر را مورد بدگوئى و اتهامات متقابل قرار دهند

  .جهت را تغییر داده باشد چرا که هدف و مسیر همواره صحیح بوده است

 مورد هاى اخالقى انقالب اسالمى یا حکومت اسالمى و مقاماتش، هرگز بنیان 
فقط الزم است . تردید قرار نداشته و امروز هم مورد شک و تردید قرار ندارند

  .رد بررسى مجدد قرار گیرندها و تخصیص منابع، مو  استراتژى، اولویت

یابى به اهداف  عنوان سردمدار دست من هنوز باور ندارم که تاریخ، ایران را به 
اگر این چنین بود امکان داشت که ایران . جهانى اسالمى، به کنارى گذاشته باشد

کامال شکست خورده و سربازان آمریکائى، انگلیسى و روسى، خاک ایران را اشغال 
اقع رخ داده، این است که ایران صرفاً توبیخى مالیم نچه که دروآ. کردند  مى

آوردهاى اولیه انقالب اسالمى هنوز سرجایشان   تمامى دست. نموده استدریافت 
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قانون اساسى پایدار مانده و مسئوالن . حتى امام هنوز در تهران هستند. قرار دارند
  .اند ار داشته باشیم، عمل کردهتجربه، بهتر از آنچه که ما حق داشتیم انتظ  جوان و بى

ایم، خون آنها به حکومت   صدمه فیزیکى وسیعى وارد شده و هزاران شهید داده 
خون شهداى درست به همان صورت که . اسالمى ایران جان تزریق خواهد نمود

 20بس   آتش. بخشد احد، حنین و کربال امروزه به تمامى امت اسالمى جان مىبدر، 
خواستند ایران اسالمى را منهدم کنند، ولى   آنها مى. فر بوداوت درواقع شکست ک

. خواست از حکومت اسالمى دفاع کند و موفق شد ایران مى. شکست خوردند
هاى  هاى بزرگ مستکبر به صدام حسین اسلحه و موشک دادند و کشتى ابرقدرت

داخل اما جرأت نکردند که حتى یک سرباز به . خود را به خلیج فارس اعزام نمودند
  .خاک ایران بفرستند

دهند که  آیند و شیون سر مى  با این حال، بعضى از برادران ایرانى نزد من مى 
خواهند پس از یک فاصله منزه  القلب مى  این افراد رقیق. ایران شکست خورده است

خواهند حکومت ایران را به یک  آنها مى! با غرب و آمریکا رابطه برقرار کنند
آنها مایلند شرایط سعودى در مورد حجاج ایرانى را نیز . سازندحکومت عادى مبدل 

خواهم ایران به تنهائى به نیابت  کنند که مى برخى حتى مرا متهم به این مى. بپذیرند
  .زیاد نباشد! القلب است از این نوع افراد رقیقامید . از تمام دنیا بجنگد

عنوان سردمدار در نبرد  را بهمن هنوز باور دارم که خداوند تبارک و تعالى ایران  
اما براى ایفاى چنین نقشى ایران باید تمامى . جهانى بین اسالم و کفر برگزیده است

چارچوب معنوى، فکرى و سیاسى یک جنبش جهانى . امت را به همراه داشته باشد
اسالمى به رهبرى ایران که اولین حکومت اسالمى زمان معاصر است پیشاپیش وجود 

و  این حرکت طى ده سال گذشته توسط تعداد زیادى از علماء آهنگ. دارد
طلبى   اما ایران مسئولیت این مبارزه. تمامى مذاهب ایجاد گردیده استروشنفکران 

نظر من، ایران خود را از چنین انتخابى کنار کشیده  را بدوش نگرفته و درواقع، به
  .اسالم ارائه داده استایران هنوز تنها خدمات لفظى به امت و جنبش جهانى . است

*  

تواند مسئولیت و نقش  لذا ایران در چهارراه تاریخ قرار گرفته و این کشور مى 
عنوان  اسالمى و جهانى خود را رها نماید و در آن صورت مجبور است سعى کند به

و در این صورت به . تنها حکومت اسالمى در دریائى از کفر جان سالم بدر برد
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اسالم براى یک کشور، یک ملت و یک مذهب ساخته . زودى غرق خواهد شد
بینانه و درحقیقت وظیفه ایران اسالمى واردشدن به  تنها انتخاب واقع. نشده است

یک مشارکت تاریخى و جهانى در جنبش اسالمى است که خود ایران به آن الهام 
وانیم ت از آن، ما مىو بعد . بخشیده و آن را در سراسر جهان به وجود آورده است

اى از  درپى شده و سلسله سلسله انقالبات اسالمى پىموجب ایجاد یک 
. شود جا دیده مى عالئم قدرت اسالم در همه. هاى اسالمى برقرار نمائیم  حکومت

در کشور همسایه افغانستان، مجاهدین بدون حکومت و با سالحى اندک با ارتش 
در لبنان، . اند  خراج نمودهاشغالگر یک ابرقدرت جنگیده و آن را شکست داده و ا

جا به چشم  قرائن در همه. اهللا، ارتش اسرائیل را شکست داده است  حزب
توانند این قرائن قدرت اسالم را   اما واقعیت این است که دشمنان مى. خورند  مى

کنند تا این موج  بهتر از اکثر مسلمانان ببینند و به همین دلیل با هم همکارى مى
  .بین امت را منهدم نمایندجدید از آگاهى در 

خواهند انجام دهند، این است که قدرت و نفوذ ایران را  اولین کارى که مى 
این هدف اولیه دیپلماسى و سیاست اقتصادى غرب خواهد . محدود و کنترل کنند

. شوند  آور در تهران گشوده مى هاى جدید غربى با سرعتى وحشت سفارت. بود
براى بازسازى ایران پیشنهاد خواهند » طلوبشرایط م« با ها و قراردادهائى ها وام آن
  .لبه باریک چوب شکاف استاین تازه . کرد

نخواهد داشت، اهمیت کمى ) در تهران(این واقعیت که آمریکا سفارتى از خود  
بین » اطالعات جاسوسى«. دشمنان اسالم همکارى نزدیکى با هم دارند. دارد

. بدل شده و آنها آمریکا را تغذیه خواهند نمودهاى غربى در تهران رد و  سفارت
آنها وجود . مأموریت اولین آنها این است که ایران را از امت اسالمى دور کنند

ل ایرانى که بپذیرد با دیگر کشورهاى نوکر غرب، در در داخ» حکومت اسالمى«
  .منطقه همزیستى نماید را مورد تشویق و ترغیب قرار خواهند داد

مورد توبیخ مالیمى قرار داده است ) ایران را(یه است، تاکنون تاریخ، روزهاى اول 
خداوند تبارک . پذیرد  حکم نهایى تاریخ بستگى به انتخابى دارد که اکنون انجام مى

نمودن امت از  تواند ملت دیگرى را براى نقش رهبرى و خارج و تعالى همیشه مى
 به آن اوج دست یابد، آن وقتاگر ایران نتواند . اش انتخاب نماید وضع کنونى
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ولى . اسالمى پایگاه دیگرى را براى واردنمودن ضربه نهایى خواهد یافتجنبش 
  ...همچنان امیدواریم که تجربه ایران موفق و پیروز پیش بتازد

  
  قلب سیاسى امت اسالم: ایران
شاید بزرگترین دستاورد انقالب اسالمى این باشد که توانسته زندگى سیاسى  

نماى  اکنون عقربه قطب. اسالم را به یک مرکز توجه نوین و دائمى مبدل سازدامت 
اى این اى در هر کج  هر مسلمان زنده. دهد سیاسى اسالم دائماً ایران را نشان مى

باشد، مجبور است موضع خود نسبت به انقالب اسالمى را بیان نماید، هیچ جهان که 
انقالب اسالمى و حکومت اسالمى قرار بخشى از امت اسالم در خارج از طیف نفوذ 

بینى تمامى مسلمانان  رباى افکار سیاسى و جهان  اکنون ایران به صورت آهن. ندارد
البته حقیقت دارد که برخى از قبال آن از خود مقاومت نشان . گردد قلمداد مى

  .گیرد اما هیچ فردى در خارج از مغناطیس سیاسى ایران قرار نمى. دهند  مى

جهان کفر از . نیز داشته است) جهان کفر(ابهى بر جهان غیرمسلمان أثیر مشایران ت 
آنها . لحاظ سرزمین وسیع بوده و مراکز عمده پرجمعیتى را تحت کنترل خود دارد

  .هم دارند که با هم در رقابت هستند» مذهب«و » ایدئولوژى«تحت لواى کفر چند 

و » کاپیتالیزم«: تند ازبزرگ و رقیب جهان کفر هم عبار» ایدئولوژى«دو  
جهان «یک ایدئولوژى . نوع خود را دارند» دموکراسى«که هرکدام » کمونیسم«

سوف هم وجود دارد که سردمداران آن اشخاصى چون فرانس فانون و فیل» سوم
  .پل سارتر هستند  ژانفرانسوى 

د این عقای. است» سوسیالیزم«و » بخش  الهیات رهائى«این مبین ترکیبى عجیب از  
» جهان سوم«ایدئولوژى . دار بوجود آورند  اند حتى یک انقالب نتیجه هنوز نتوانسته

. اى انسانى دهد سعى دارد به آنچه که اصوال یک سیستم استثمارى جهانیست، وجهه
هاى  متشکل از دانشمندان و تکنولوژیست» جهان سومى«یک شاخه از این جنبش 

و مؤسسات ها   دتاً توسط دانشگاهاین دانشمندان که عم. کشورهاى فقیر است
بینند، براى وابسته   هاى غربى دوره مى تحقیقاتى تحت حمایت مالى دولت

ما جمع موارد . در امور علمى و تکنولوژى در خدمت هستند» جهان سوم«داشتن  نگه
  .نامیم  فوق را تمدن غرب مى

دیده آمیز کفر، موجب گر  تأثیر انقالب اسالمى بر ترکیب در کلیت مشارکت 
. که آنها دست بدست یکدیگر داده و سعى نمودند اسالم را در ایران شکست دهند
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 ادامه دانند که اگر اجازه دهند ایران جان سالم بدر ببرد، اسالم براه خود  آنها مى
. امت مسلمان تحت کنترل آنها و سپس مابقى جهان را آزاد خواهند نمودداده، ابتدا 

پایان یافت، براى انهدام ) 1367مرداد  (1988جنگ تحمیلى که در ماه اوت 
اما منظور پلیدتر . در این هدف آنها ناکام ماندند. حکومت اسالمى طراحى شده بود

آنها از تحمیل جنگ، عبارت بود از اینکه اعتماد مردم ایران نسبت به رهبرى و 
آنها هدف دیگر . سیستم سیاسى تأسیس شده پس از انقالب اسالمى را از بین ببرند

ترکیب رهبرى و . ن بود که به نیروئى مقتدر تبدیل شده بودانهدام اتحاد مردم ایرا
پیمانان آنها را  ها و هم مردم از آن، قادر بود تمامى اقدامات ابرقدرتحمایت عام 
  .خنثى کند

کسانى وجود . اند  اکنون، پس از جنگ، بذرهاى شک و تردید پاشیده شده 
، دانشمندان، فالسفه، روشنفکران و »هاى خوب  ایرانى«دارند که معتقدند همه آن 

تجارى که پس از انقالب اسالمى از ایران خارج شدند، باید براى کمک در 
هاى  ایرانى«ین این واقعیت که ا. بازسازى ایران دعوت به بازگشت به کشور شوند

رفته توجهى قرار گ نکرده، بلکه از اسالم گریختند مورد بىاز ایران فرار » خوب
  .است

خط جنگ تبلیغاتى مکارانه دیگرى که اکنون در داخل ایران و در محافل  
کند که   گونه القاء مى  شود، این  هاى مقیم اروپا و آمریکا دنبال مى  ایرانى

هاى جمعى غرب هم به تبلیغات   و رسانه. اند  چیز را بهم ریخته همه» روحانیت«
هاى صنعت اطالعاتى کفر هر روز   مهروزهاى اول انقالب اسالمى بازگشته و روزنا

منبع این اخبار غالباً . کنند  در ایران عرضه مى» جمعى هاى دسته اعدام«گزارشى از 
اى که در لندن و نیویورک اقامت دارند،   یا سردبیران خاورمیانه» بغدادنیکوزیا و «

راه آنها معتقدند که جنگ موضع ایران را نرم کرده و جنگ تبلیغاتى بهم. باشد  مى
هاى کشورهاى غربى در تهران و پیشنهادهاى وام و تجارت بار دیگر  سفارت

آوا هستند باز خواهد  داالنهاى قدرت در ایران را به روى کسانى که با غرب هم
  .نمود

گردیده کل منابع اقتصادى کشور یکى از نتایج جنگ این بوده است که موجب  
سیستم سیاسى باید تحت چنین شرایطى یکى از اقداماتى که هر . شدیداً کاهش یابد

بندى تخصیص منابع را مورد تجدیدنظر قرار دهد  انجام دهد، این است که اولویت
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جویانه انجام پذیرند،  اى که باید اقدامات شدید صرفه و چنین چیزى هرگز در دوره
  .از مقبولیت عام برخوردار نیست

غوغا و . اش دارند ز همسایهکند از او انتظار ایثار بیشترى ا هر کسى فکر مى 
بهویژه از سوى . شود  رده باالى حکومت برپا مىاى براى ایجاد تغییرات در  ولوله

کنند، یا امیدوارند، که اگر همه مناصب کلیدى حکومت  فکر مىکسانى که 
اى، تجار، روشنفکران و  افراد حرفه. دراختیارشان باشد، اوضاع بهتر خواهد شد

کنند که تغییر و تحول موجب خواهد شد که   ر فکر مىهاى حسابگ دیگر گروه
ها فرصت جدیدى  در هر صورت تغییر چهره. بخش بزرگترى از منابع نصیبشان شود

گذارد که در دوره قبل بازنده بودند و یا فکر   در اختیار کسانى مى» باالرفتن«را براى 
 اگر آنها مناصب کنند  افرادى که فکر مىده بودند و هرگز تعداد کنند که بازن  مى

کردند کم  شد، بهتر کار مى کلیدى را در دست داشتند و صدایشان شنیده مى
  .نخواهد بود

ها و افراد رقیب در شرایط عادى دال بر سالمت  وجود نظرات، آراء، سیاست 
اما . اى سالم و سالمت نیست گوید که ایران، جامعه کس نمى  جامعه است و هیچ

هیچ چیزى نباید در ایران رخ . نحصربه فرد هم قرار داردامروزه ایران در موضعى م
آنچه که . ر دلیلى خشنود و راضى شوندبدهد که به موجب آن دشمنانش به ه

خواهند، تغییرى کلى و اساسى در رهبرى آن و ایجاد درگیرى   مىدشمنان ایران 
هائى که مسئولیت هدایت جنگ را  داخلى و کشمکش قدرت در بین شخصیت

گردند که ثابت کنند مردم ایران اعتماد خود  دنبال مدرکى مى آنها به.  استداشتند،
. فساد وجود داشته است» دولت اسالمى«به رهبرى اسالمى را از دست داده و یا در 

کنند کارکردن  خواهند که دوستانشان در ایران و یا کسانى که آنها فکر مى  آنها مى
، »تر دارانه سرمایه«ده و کنترل حکومتى سربرآور در ایران با ایشان آسانتر است

  .گرایانه بر ایران پس از جنگ را بدست گیرند راستى و ملى  دست

اى که اخیراً جنگى  هاى اجتماعى بر سر منابع کمیاب در جامعه  درگیرى 
ها عموماً در مورد زمان  این نوع درگیرى. ویرانگر را تجربه نموده، غالباً شدید است

بس پذیرفته   شود پس چرا دو سال پیش آتش  سؤال مى. وندش بس آغاز مى  آتش
  نشد؟
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ى و حتى بدون منظور انجام طبع هاى داخلى، اغلب با شوخ این نوع درگیرى 
هاى   شدن این نوع درگیرى  اما واقعیت این است که روى هم انباشته. گیرند  مى

آن بر روحیه تواند صدمات بسیار شدیدى را درپى داشته باشد و تأثیر  سطح پائین مى
منظور   هاى بى از همین بحث. آفرین است کننده و سستى جمعى جامعه نیز تضعیف

اى درجهت ایجاد تغییرات بپا خواهد خاست و درپى  لوحانه، غوغا و ولوله  و ساده
کارى در امور   ها درصدد دست آن ظن و تردید ریشه خواهد دواند که آیا بازارى

ارند از در پشت به درون بخزند؟ آیا منافقین از تند؟ آیا لیبرالها سعى ددولت هس
سوءاستفاده خواهند نمود؟ آیا آمریکا هنوز طرفدارانى در ایران دارد و این موقعیت 

کند و  ها معامله مى اند؟ چه کسى دارد با خارجى طرفداران تا چه حدى فعال
  چگونه؟ چه کسانى از جنگ، سودهاى بادآورده بدست آوردند؟

تواند هر   ها، مى ها، سؤاالت و سوءظن  ها و مشابه آن، رقابت یرىاین نوع درگ 
ه تقواى یک جامعه اسالمى زمانى منهدم خواهد شد ک. اى را منهدم نماید جامعه

هاى سیاسى   سیستم. دهد، شکسته شود  جمعى آن که اساس آن را تشکیل مى
کومت توانند بدست آورند، ح الئیک معموال با بیشترین تعداد آرائى که مى

اما دوام و بقاء یک جامعه . حال چه این آراء واقعى باشند چه نباشند. کنند  مى
اسالمى و سیستم سیاسى آن مبتنى بر نوعى آراء عمومى است که بر تقوى 

کنند،  هاى اجتماعى که این بنیان را منهدم مى درگیرى. شود  گذارده مى بنیان
  .ضدارزشند

اش را دقیقاً   ز روابط اجتماعى و اقتصادى که هنوایران یک جامعه اسالمى است 
گنج این جامعه که . این جامعه، محتاج استمرار رهبرى است. تعیین ننموده است

توانند مشکالت را حل و  همانا امام امت است، هنوز با ماست، اما امام به تنهائى نمى
خل ایران دا» هاى ایدئولوژى«هاى رقیب و  فصل نموده یا به توافق آراء دربین گروه

  .دست یابند

بهویژه که . براى حل و فصل چنین مسائلى ده سال مدت بسیار کوتاهى است 
ط اتحاد جهانى دشمنان تحمیل شده بود هشت سال آن در جنگى ویرانگر که توس

آنچه که ایران در این برهه حساس از تاریخش به آن احتیاج دارد، . باشدگذشته 
منان ایران درک کنند که آنها اراده آهنین ملت بگذارید دش. ثبات و استمرار است

زمانى که دشمنان به این . اند ایران را نشکسته و یا آن را علیه رهبرانش نشورانده
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هاى باز، تغییرات و تجربه و آزمایش  درک رسیدند، آنگاه وقت بسیار براى بحث
  .وجود خواهد داشت

یم وارده از سوى کفر غم فشارهاى عظخواهند که علیر  تمامى امت اسالم مى 
هرگونه . بر آن، شاهد ایران باثبات و مستحکم در این برهه از زمان باشندجهانى 

همچنین . شکاف واقعى یا خیالى در استحکام سیستم سیاسى ایران نامطلوب است
  .ناپذیر جلوه کنند هاى انقالب اسالمى باید سازش اصول و ارزش

  
  گیرى نتیجه
در اسالم، کمیت » حقیقت«. تر است ، تبلیغ آن آسانحقیقت هرچه بزرگتر باشد 

اندیشه .  تشکیل نشده استیعنى صرفاً از یک سرى اعتقادات و تعصبات. ثابتى ندارد
هاى  بخش. اسالمى در هر برهه باید موقعیت و شرایط تاریخى را ملحوظ نظر نماید

در وراى تاریخ و اما اعمال آن . ها معتبر است آشکار اسالم، البته، براى همه زمان
اندیشه اسالمى باید قادر باشد که شرایط تاریخى را . حرکت و جهت آن قرار ندارد

اسالم تنها تا موقعى که پیامش در . به نحوى مستمر و تقریباً روزمره، تعریف نماید
ارتباط مستقیم با مشکالت و مسائل معاصر بشریت قرار داشته و براى آنها پاسخ 

هر سیستمى از اعتقادات و تفکرات که در شرایط . تبلیغ استداشته باشد، قابل 
موجود مطلب معنادارى نداشته باشد، بزودى موضوعیت و جذابیت خود را از دست 

  .خواهد داد

بنابراین زمینه تاریخى، بحثى اساسى از تبلیغ است و تاریخ به کسانى که  
دهد و  رند، پاسخ نمىهاى الزم براى ایجاد تغییرات تاریخى را در دست ندا اهرم

معناى قدرت آنگونه که در هر برهه از زمان در مورد . هائى یعنى قدرت چنین اهرم
ر قرآن مجید کراراً مشخص و روشن شده است کار برده شده د شرایط تاریخى به

این تعریف عمال تمامى سیره ).  سوره نساء رجوع شود71ـ78به آیات براى مثال (
پیامبر اسالم از روزهاى اولیه رسالتش در . نماید  توصیف مىرا ) ص(محمدبن عبداهللا

هاى ضرورى جهت ایجاد  مکه شرایط تاریخى الزم را بهوجود آورد تا اهرم
  .تغییرات مطلوب را بدست آورد

یابى به کنترل و تسلط بر موقعیت تاریخى موجود جوهر اساسى اسالم بوده   دست 
حقیقت اسالم تنها به . وجودیت نخواهد یافتساز م یخو پیام اسالم بدون این بعد تار

  .اعتقادات و تعصباتش منحصر نبوده بلکه در حاکمیتش بر تاریخ نیز متجلى است
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اگر آنچه که در باال ذکر شد حقیقت داشته باشد البته مشکل بتوان تصور نمود  
توان نتیجه گرفت که   صورت جدى با آن مخالفت ورزد، آنگاه مى کسى به

عدم موفقیت تبلیغ دین اسالم، تقریباً به صورتى کامل بستگى به محتوا و موفقیت یا 
  .روش تبلیغ درارتباط مستقیم با موقعیت تاریخى موجود دارد

براى مثال، تا قبل از اینکه انقالب اسالمى در ایران شرایط تاریخى را تغییر دهد،  
صب و اجراى مناسک و صورت انحصارى بر مبناى اعتقاد و تع تبلیغ اسالم تقریباً به

تا آن زمان نیروهاى الئیک در . گرفت اعمال مبتنى بر عبادات شخصى انجام مى
ناپذیر بر روند تاریخ، دست یافته بودند، این نیروها که  تاریخ به تسلطى تقریباً لرزش

نماینده تمدن غرب بودند، موفق شده بودند که همه ادیان را با برچسب جهل و 
مسلمانان بسیارى نیز به چنین . ک بشریت به ریشخند گیرندصار تاریخرافه ناشى از اع

عنوان متاعى براى گذشتگان و دینى براى  داشتند، آنها نیز اسالم را بهاعتقادى باور 
بنابه نظر چنین مسلمانانى ایجاد . انگاشتند تقواگرایى شخصى و نه چیزى بیشتر مى

این همان نظریه . ب نیز نبودحکومت اسالمى نه تنها ناممکن بود بلکه مطلو
ها به توسط شبکه وسیعى از مؤسسات و  است که سعودى» اسالمى«اصطالح   به

هاى خود از جمله مساجد و ائمه جمعه و جماعات در سراسر جهان اشاعه  گروه
  .دهند  مى

انقالب اسالمى در ایران بار دیگر کنترل اسالم بر تاریخ، یا حداقل بر بخشى از  
بینى انقالب اسالمى، آنگونه که به توسط  جهان. ار بخشیده استآن را استقر

ترین تبیین شرایط   خمینى بیان شده است روشن  هاى امام ها، سخنان، و پیام نوشته
اى براى   اما ما هنوز رسانه. باشد  تاریخى معاصر و نحوه ایجاد تغییر در آن مى

ایم، چنین چیزى  ننمودههاى امت اسالمى ایجاد  رساندن پیام امام به تمامى بخش
نگارى اسالمى نیست، اگرچه   صرفاً به معناى ایجاد فرمولى جادویى براى روزنامه

اما بهترین نحوه رساندن پیام اسالم از طریق یک . ایجاد رسانه بخشى از مسأله است
طلبد  جنبش جهانى اسالمى که تمامى نظم طاغوتى حاکم را در هر قدم به مبارزه مى

به بیان دیگر، آنچه ما احتیاج داریم، این است که بگذاریم قدرت . استپذیر  انجام
چنین چیزى تا حدى و براى مدت کوتاهى . جا حس شود حکومت اسالمى در همه

اشغالگر آمریکا، اهللا با حمایت ایران، نیروهاى  در لبنان بدست آمد، زیرا حزب
اهللا لبنان در  اما ضعف حزب. ارتش اسرائیل را شکست دادانگلستان و فرانسه و نهایتاً 
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آوردن کنترل کامل بر لبنان و   برخى از مناطق کلیدى این کشور آنها را از بدست
  .اعالم حکومت اسالمى در آن بازداشته است

در افغانستان نیز مجاهدین دشمن بزرگى را شکست دادند، اما در آنجا نیز  
دهى  ربوط به رهبرى و سازمانهاى مشابه در ساختار مبارزه، بهویژه در امور م ضعف

  .الم را به تأخیر خواهد افکندیکنواخت، احتماال پیروزى کامل اس

هاى ما به دلیل  نبودن تمامى پیروزى  گیرم که کامل  بنابراین من نتیجه مى 
اسالم عناصر ناسیونالیست و . ضعفمان در تسلط بر شرایط تاریخى بوده است

اگر ما در برنامه . کند  گرا را تحمل نمى هتراش یا مذاهب فرق  نظرهاى مانع تنگ
بسیج تمامى امت با قدرت اسالم علیه دشمنان صداقت داشته باشیم، آنگاه دیگر در 

  .گرایى وجود نخواهد داشت  تبلیغاتمان جایى براى غرور ملى یا فرقه

ما نیازمند این هستیم که تجمعى از علماء همه مذاهب اسالم را در اجراء یک  
تمامى مذاهب واقعى اسالم به تساوى حقیقت و . ى اسالم گرد هم آوریمجنبش جهان

  .اعتبار برخوردارند، و در این شکى نیست

اهللا در تمامى جهان  اکنون عناصر الزم جهت ایجاد یک جنبش حزب از هم 
اللهى جهانى مدیون  اغراق نیست که بگوئیم موجودیت جنبش حزب. وجود دارد

که در » احزاب اسالمى«اللهى از   این جنبش حزب. ن استنفوذ انقالب اسالمى ایرا
باشند، چرا که این جنبش  دوره تسلط استعمار بوجود آمده بودند، متفاوت مى

  .ناپذیر است اللهى، انقالبى سازش  حزب

اکنون نوبت حکومت اسالمى ایران است که تا به بخشى مؤثر از این جنبش  
نحوى   تاکنون ایران به.  را بدست گیرداللهى تبدیل شده و رهبرى آن  جدید حزب

. انحصارى به صورت حکومتى محدود در منطقه خاکى خاصى عمل نموده است
البته ایران داراى سرزمین و خاک بوده و باید از آن دفاع نماید و از منافع معینى که 

اما در سطحى دیگر، ایران و . عمل آورد ایرانى دارد، مراقبت بههیتى انحصاراً ما
اللهى وظایف و تکالیفى نسبت به همه مسلمانان  عنوان حکومتى حزب  اش به  برىره

گونه که درواقع تمامى مسلمانان داراى وظایف و تکالیفى  دارند، درست همان
اکنون یک حکومت   در چنین چارچوبى ایران از هم. باشند نسبت به ایران مى

خود حرکت دهد ایران جهانى است و اگر بتواند حتى بخش کوچکى از امت را با 
ان خواهد شد، که هیچ با منافعى در سراسر جه» ابرقدرت«مبدل به بیش از یک 
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طلبى است که  این، آن مبارزه. قدرتى دست نیافته استحکومتى در تاریخ به چنین 
حکومت اسالمى ایران باید در دومین دهه تاریخش پس از انقالب اسالمى آن را 

  .بپذیرد

  .جویى است اسخ ایران به این مبارزهتاریخ در انتظار پ
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  آینده حرمین

  و
  تجدید قدرت سیاسى اسالم



٨٠  نهضت اسالمی و انقالب
  
  
  
  
  
  

  مقدمه   
  

دت چهار عنوان ششمین سمینار جهانى مؤسسه اسالمى لندن، بم ، به»آینده حرمین«سمینار  
جلسات سمینار، . لندن برگزار گردید» نالاینترناش«در سالن هتل )  م1988(در ژانویه گذشته روز، 
 نفر از 270شد که حدود   نفر برگزار مى500روزه با حضور و شرکت حدود  همه

کنندگان از همه اقشار  درمیان شرکت. کنندگان، از چهل کشور جهان به لندن آمده بودند شرکت
ها، کارگران و  گاهائمه جمعه، علماى بزرگ، خطبا، نویسندگان، اساتید دانش: شدند دیده مى

» مؤسسه اسالمى«اسالمى، توسط  هاى علمىـ هاى اغلب شخصیت سخنرانى... جوانان مسلمان
  .شد انگلیسى و فارسى چاپ و بین حضار توزیع مى عربىـزبانهاى  هب

شیخ عبدالهادى آوانگ از مالزى، دکتر فهمى الشناوى از مصر، شیخ ابوبکر جبرئیل از نیجریه،  
اللبابیدى از فلسطین، شیخ محمد ابراهیم  نگال، شیخ ماهر حمود از لبنان، شیخ سلیمشیخ تورى از س

عالونه از اردن، شیخ حسن اورزهرى از سریالنکا، شیخ محمد العاصى امام مسجد واشنگتن، شیخ 
کائى سیاهپوست آمری(احمد کاپالن از هلند، شیخ سلیمان طاهر از پاکستان، شیخ عبدالعلیم موسى 

، دکتر )سردبیر روزنامه زمان ترکیه(، پرفسور حاتمى از ترکیه، فهمى کورو )سجد کالیفرنیاامام مو 
  .و اینجانب از ایران، از جمله سخنرانهاى این سمینار جهانى بودند) مدیر مؤسسه(کلیم صدیقى 

متأسفانه از ایران جز اینجانب، هیچ کس دیگرى نتوانسته بود براى شرکت در این سمینار، ویزا  
کننده  بودن برادران سنى شرکت دریافت کند، ولى همین عدم حضور علماى ایرانى و در اکثریت

درباره این سمینار و ! و دیگر رهبران ارتجاع عرب و عجم» آل سعود« حساسیت باعث شد که
سیا، :  ژانویه نوشت15روزنامه معروف ایندیپندنت چاپ لندن، مورخ ... موفقیت آن، بیشتر شود

کننده را  فارت سعودى و مصر و ترکیه، بشدت مشغول فعالیت بودند تا عناصر شرکتموساد، س
!... شناسائى کنند چرا که دولت انگلیس حاضر نشده بود لیست افراد را دراختیار آنها قرار دهد

یه، بنحو دیگرى ، چاپ ترک) م88 دسامبر 18مورخ (ــ » ملیت«همین مطلب را روزنامه ارتجاعى 
. »خمینى بودند) امام(اهللا وابسته به  کنندگان هواداران عناصر حزب شرکت«: افزودگزارش داد و 

روزنامه یومیه . دهنده نگرانى باند ارتجاع حاکم بر کشورهاى اسالمى است این امر، بخوبى نشان
 خود 2687العرب چاپ لندن، ارگان غیررسمى وابسته به عراق و آل سعود، در سرمقاله شماره 

  !بشدت بر این سمینار تاخت و به دفاع از آل سعود پرداخت) 88ویه  ژان9مورخ (
 خود این سمینار را وابسته به 18/1/88 چاپ لندن نیز در شماره مورخ دستورو مجله عراقى ال 

ها،  و از همه جالبتر آنکه سعودى! قرار داد! حرکت اسالمى هوادار ایران نامید و آن را مورد تقبیح
» السالطین وعاظ«اى از  ارى سمینار فوق، یک سمینار حج با شرکت عدهیک هفته پس از برگز



 ٨١
و مجله سعودى المجله در ... بود و بس» امام«در لندن تشکیل داد که قطعنامه آن فقط حمله به 

  ... منتشر ساخت خود، به تفصیل گزارش آن را26/1/88شماره مورخ 
گذارى کالن  المى ایران، و سرمایهدر قبال این برخوردهاى ضداخالقى دشمنان انقالب اس 

دادن حقایق فاجعه سال گذشته در مراسم حج، انتظار آن بود که مطبوعات  براى وارونه جلوه
طور کامل اخبار این سمینار را پوشش بدهند، ولى متأسفانه در عمل و پس از نشر چند  ایران، به

ه حکمفرما شد که یکى از نتایج آن، خاصى در این رابط! »تعتیم اعالمى«: خبر کوتاه، بقول عربها
متن کامل قطعنامه صادره از سوى علماى ها و  شدن مردم ایران از آگاهى از متن سخنرانى محروم

انقالب اسالمى، رهبرى، وجوب برائت از مشرکین در حج و دیگر اهداف اهل سنت در دفاع از 
  ...اسالم انقالبى، دربرابر ارتجاع حاکم بر کشورهاى اسالمى بود

ساختن علل این نوع برخوردهاى غیرمنطقى  ما در اینجا، قصد بررسى انگیزه این امر و روشن 
طور شدیدتر و  آباد پاکستان، به را نداریم که متأسفانه در مورد کنفرانس مجلس اسالمى در اسالم

 را !اصطالح خطى  و برخوردهاى بهنظریها و با این که این قبیل تنگ... روشنترى عملى گردید
پردازیم بلکه در اینجا بجاى نشر  اما فعال به آن نمى... دانیم برخالف مصالح اسالم و انقالب مى

به نشر ترجمه سخنرانى دکتر کلیم صدیقى، براى شناخت هرچه بیشتر (!) متن سخنرانى خود 
ول حق پردازیم، به امید آن که مورد قب هاى دیگر برادران در رابطه با مسأله حرمین، مى دیدگاه

  .»فانه الیضیع اجرمن احسن عمال«: تعالى قرار گیرد
العرب، و  اکم بر جزیرۀگیریهاى خصمانه اخیر باند فعال ح نشر این سخنرانى، با توجه به موضع 

تضییقات ضداسالمى آنان در مورد عدم شرکت حجاج براى اداى فریضه حج، یک ضرورت 
نار نیز که روشنگر حقایقى در رابطه با حرمین و است و اگر فرصتى شد، ترجمه کامل قطعنامه سمی

  .آل سعود است، جهت اطالع خوانندگان محترم، منتشر خواهد شد
  سید هادى خسروشاهى

        12/3/67تهران ــ 
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  آینده حرمین

  و
اى  در مکه و مدینه مسأله تازه» آینده حرمین«موضوع  یاسى اسالمس تجدید قدرت

ه سال گذشته در مراسم حج در مکه روى داد، انگیزى ک نیست و به فجایع غم
چارچوب سیاسى شهرهاى مکه و مدینه بخشى از اسالم را . شود  مربوط نمى

همین   دهد و به بنیان نهاد تشکیل مى) ص(گونه که حضرت محمد رسول خدا  بدان
آن چارچوب : دلیل نخستین سؤالى که این سمینار باید مطرح سازد، این است که

براى حرمین ایجاد گردید، چگونه بود؟ پس از پاسخ به ) ص( پیامبرسیاسى که توسط
توانیم چارچوب سیاسى مشابهى از نو و در عصر  چگونه مى: این سؤال، باید بپرسیم

  .حاضر براى حرمین بوجود آوریم

اگر بخواهیم نتایج کار مورد قبول همه مسلمانان جهان باشد، ضروریست که  
آینده «، چرا که ما، اصوال ینده حرمین انتخاب شودچنین روشى براى حل مسأله آ

دیگر اینکه این موضوع از . کنیم عنوان یک مسأله سیاسى تلقى نمى را به» حرمین
اى در سیاست خارجى ایران و عربستان آل سعود مطرح   عنوان مسأله دیدگاه ما، به

شود،  مىهائى از سیاست خارجى کشورهاى مزبور مطرح  باشد، بلکه اگر جنبه نمى
این سمینار باید باتوجه به . صرفاً نقش جنبى دارد و به این سمینار ارتباطى ندارد

تحوالت اخیر در اوضاع سیاسى حاکم بر امت اسالمى، اهداف ملت را در رابطه با 
  .روشن نماید حجاز و حرمین تبیین و

ه ما عقید  به. اى درباره وضعیت تاریخ معاصر دارد نظر ویژه» مؤسسه اسالمى« 
اند، با اسالم  گرائى که در طول دوران استعمار ظاهر شده هاى ملى تمامى حکومت

اى،  ها و رژیمهاى آن خواه فامیلى، قبیله این حکومت. درگیرى بنیادى دارند
استبدادى و یا دموکراتیک، نه تنها با اهداف سیاسى اسالم درگیرى و مغایرت دارند، 

ها و رژیمهاى   الوه بر این، اکثریت این حکومتع. بلکه اصوال مخالف اسالم هستند
. شوند  دشمنان اسالم متحدند و اغلب از سوى آنان پشتیبانى و حمایت مىها با  آن

تواند  این نظر ماست و موضع ما نیز این است که هیچ بخشى از نهضت اسالمى نمى
ه ب. هستند، فعالیت کنند» مستقل«ها که داراى قلمرو  در چارچوب این حکومت

گونه کشورها و مرزهاى آن، البته غیر از مرزهائى که با دنیاى کفر  عقیده ما این
نهضت اسالمى یک . دارند، از هیچگونه مشروعیتى در اسالم برخوردار نیستند
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ه یک حزب سیاسى است و نه اینکه اسالم ن. فعالیت جهانى بتمام معنى است
تر را در تعقیب اهدافش  ائینهاى سطوح پ  یا دیگر هویتهاى ملى  تواند هویت  مى

براى بررسى وضعیت کنونى امت اسالمى تنها یک راه وجود دارد و آن راه . بپذیرد
  .است» انقالب اسالمى«

هاى اسالمى که  اى است براى انقالب آنچه که اکنون بدان نیاز داریم برنامه 
یت نیز وجود البته این واقع. یکى پس از دیگرى در کلیه نقاط دنیا بهوقوع پیوندند

جا تحقق یابد بلکه  طور همزمان و آنى در همه تواند به  دارد که انقالب اسالمى نمى
ها به مرحله انقالب اسالمى نزدیک  امت مسلمان بیش از سایر بخشبخشى از 
این اندیشه ممکن است براى نهضت اسالمى مطلوب باشد که ترتیب . خواهند شد

ها و   افیائى امت اتخاذ نماید که بتواند تالشهاى جغر اولویتى براى برخى از بخش
براى ما نیز مطلوب است که خطوط اصلى مراحل . امکانات را در آن متمرکز سازد

در این زمینه است . را ترسیم نمائیم» انقالب اسالمى«بسوى » نهضت اسالمى«رشد 
ورد یکى از مسائل حساسى که باید م. نیز باید نظر افکنیم» آینده حرمین«که به 

توسط اسرائیل، که » قدس«بررسى قرار دهیم این است که آیا بین اشغال کنونى 
پایگاه نظامى آمریکاست، و کنترل مکه و مدینه بهوسیله رژیم آل سعود، که از عمال 
آمریکاست، تفاوت اصولى وجود دارد یا خیر؟ به احتمال زیاد ظاهرسازیهاى 

آمیز است که پیشنهاد اسرائیلیها در   یبها حداقل به همان اندازه فر اسالمى سعودى
ین سؤال ما باید ا. مسلمانان به قدس است» دسترسى آزاد و بدون قید و شرط«رابطه با 

دنیاى سیاست امروز چیست و آیا ها در   حیاتى را مطرح کنیم که نقش سعودى
 ها  تفاوتى با نقش اسرائیل در این زمینه دارد یا خیر؟ به احتمال قوى نقش سعودى

به اضافه این که آل سعود نقش . کننده نقش اسرائیل در منطقه است صرفاً تکمیل
یک سرپوش اسالمى را هم براى سیاست آمریکا در قلب سرزمین اسالم بازى 

تحت چنین شرایطى، این سمینار باید موقعیت سرزمین حجاز و حرمین را . کند  مى
باید به این مسأله تى اولویبینى نهضت اسالمى مشخص نماید و اینکه چه   در جهان

داده شود؟ ولى پیش از آنکه به این مسأله و سایر مسائل بپردازیم، اجازه بدهید 
منظور باید از انقالب اسالمى  بدین. بیان کنیم» انقالب اسالمى«درک خودمان را از 

  .ایران آغاز کنیم
  

  انقالب اسالمى ایران



٨٤  نهضت اسالمی و انقالب

ان این است که این انقالب نشانگر از نظر ما مهمترین جنبه انقالب اسالمى ایر 
. بازگشت قدرت سیاسى اسالم است که پیش از آن به پیکر بیجانى شباهت داشت

هدف غائى و نهائى اسالم این است که کلیه . شمولند  اهداف اسالم همگى جهان
سبحانه و (اهللا  افراد بشر را به زندگى تحت لواى اسالم و تسلیم از روى میل به مشیت

رغیب نماید، ولى حتى در ایران همه مردم نقش و ارزش انقالب اسالمى را ت) تعالى
شاید در برخى از مجامع ایران چنین تمایلى . کنند در پهنه تاریخ جهان درک نمى

. اى از تشیع نگریسته شود عنوان محصول ویژه وجود دارد که به انقالب اسالمى به
: دانشمندان جوانى چون. شود  نمىها نیز انکار  حال نفوذ سایر نهضت  در عین

و سیدهادى » به ریاست جمهورى اسالمى ایران رسیدکه «اى  سیدعلى خامنه
البناء و سیدقطب را به فارسى ترجمه  هاى حسن خسروشاهى، قبل از انقالب نوشته

قسمت عمده حیات سیاسى شیعیان در ایران، عراق و لبنان به روندهاى . کرده بودند
نوزدهم و اوائل قرن بیستم پیوند داشت و همین امر ناگزیر اسالمى جهان در قرن 

. شامل تجدیدنظر در مورد مسائلى مانند اندیشه شیعیان درباره اهل تسنن گردید
اجتهاد سیاسى امام خمینى است، اختالف مهم  اصلى که محور» والیت فقیه«مفهوم 
مساله رهبرى را بر سر ) یعنى شیعه و سنى(سیاسى بین دو مکتب فکرى عمده  الهىـ

توان گفت که تقارب فکرى در مورد این  بدون تعارف مى. از میان برداشته است
حتى در داخل دنیاى تشیع، . مسأله در جهان اسالم به حد اعالى خود رسیده است

دهد که تا چه حد انقالب  اهللا خمینى نشان مى براى آیت» امام«استفاده از واژه 
صوصیات و صفات خ. نى مکتب قدیم، غلبه کرده استاسالمى بر برخى از موانع ذه

انتخاب رهبر اتخاذ شده است مشابه رهبر و ترتیبات قانونى که اکنون در ایران براى 
  .و مسائل مربوط به آن است» خلیفه«موضع اهل تسنن در مورد 

چنین تقارب فکرى درمیان مسلمانان، براى آغاز مرحله تجدید حیات قدرت  
این مطلب باید در مورد کلیه مسائل . مى، الزم و بلکه ضرورى بودسیاسى تمدن اسال

: مورد اختالف مسلمانان صادق باشد، ولى در مورد مفاهیم سیاسى مهمى مانند
در ایران، . د از ضرورت خاصى برخوردار باشدرهبرى، حاکمیت و اطاعت، بای

ه و مرجع را انقالب واقعى، گسترش مفهوم اجتهاد در مکتب شیعه است که یک فقی
عنوان امام یا رهبر کشور اسالمى بر مسند   به) ع(در زمان غیبت امام دوازدهم

این تقارب علیرغم آنکه موضع اهل تسنن متأسفانه در مورد . حکومت نشانده است
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اما چون . این مسائل همچنان در حال رکود و انجماد باقى مانده، بدست آمده است
هائى مانند حکومت آل سعود را  کومتبرخى از علماى اهل تسنن هنوز ح

دانند، باید گفت که موضع اهل تسنن حتى روبه زوال گذاشته است  مى! »اسالمى«
ولى درمقابل آن بسیار از علماى اهل تسنن نیز اکنون وجود دارند که امام خمینى را 

و همین خود شاهدى است بر پیدایش تحول مثبت در موضع . دانند رهبر امت مى
  ...ناهل تسن

 (سنت اهل تسنن در مسائل سیاسى مدتها بر پایه فلسفه علمى معقول  

rationalpragmatism ( برخوردار » اجتهاد«استوار بود، بدون آنکه از حمایت رسمى
ولى شیعه با اشتیاق فراوان از آن تحت عنوان اجتهاد، با تائید مراجع و رهبران . باشد

نمودند، اما برخى از علماى اهل تسنن،  سال اخیر استقبال 200اصولى جدید در 
عمده زوال قدرت سیاسى اسالم را درک ننمودند و نیز ) و عوامل(مسائل 

طورکلى نتوانستند ماهیت واقعى تمدن غرب، و اثرات ناشى از استعمار،   به
ناسیونالیسم، دموکراسى و سایر مکاتب و روشهاى سیاسى غرب را ارزیابى کنند و 

هاى  ن حکومتعنوان زمامدارا  ماهیت رهبران جدیدى را که بههمچنین نتوانستند 
به عرصه ظهور گذاشته بودند بشناسند و از هاى استعمارى پا  ملى مخلوق قدرت

هاى  بیش از حد عالقمند به فعالیت در نظام» احزاب اسالمى«رو، علما و  همین
حکام مستبد و آنها خود را با ادعاهائى که از سوى . جدید بعد از استعمار بودند

شد و از استقالل و دولت متشکل از نمایندگان   گرا مطرح مى هاى ملى  حکومت
گونه علماى  این. کردند  گفت، سرگرم مى ها و حکومت مردمى سخن مى خلق

نتوانستند حقایق سیاسى » احزاب اسالمى«و علماى وابسته و رهبران » ناسیونالیست«
 کنند و همچنین نتوانستند عناصرى را تربیت استعمار و دوره بعد از استعمار را درک

  .کنند که قادر به رهبرى امت در این موقعیت باشند

اند که داراى کلیه خصائص و  اما علماى ایران آن نوع رهبرى را بوجود آورده 
این رهبرى از میان . صفات الزم براى رهبرى امت در این مقطع زمانى حساس است

درواقع . که از نفوذ غرب مصون مانده بود ظهور کرده استتقریباً تنها منبعى از امت 
سالم مانده بودند تا به موقع بتوانند قدرت کفر را در » محفظه زمان«علماى شیعه در 

آن هم در زمانى که استکبار منافقین داخلى و » داراالسالم«یکى از مناطق مهم 
علماى ایران . دهندایشان در حد اعالى قدرت خود بود، شکست » ابرقدرت«حامیان 
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نبودند و در فساد سالطین دستى ) پیش از انقالب(مسئول خطاهاى حکام ایران 
درواقع پیروزى فلسفه عقلى اصولى، علماى شیعه را از محذورات تشیع . نداشتند

) ع(دوازدهمقدیم، بهویژه در رابطه با مسائل حکومتى و سیاسى در خالل غیبت امام 
بینى پویا و  این جریان به علماى شیعه جهان. زاد ساخته استاهل تسنن، آو ارتباط با 

آنها به . روى بدور است پرتحرکى بخشیده است که از محذورات و موانع کج
آنها از وضع جهان همواره . بختى سیاسى امت سهمى ندارند هیچوجه در نگون

گذاشته ناراضى و خشمگین بودند و شاید بتوان گفت که آنها دنیا را به دیگران وا
 و 1978علماى شیعه که درخالل سالهاى . بودند و دیگران نیز کار را خراب کردند

آگاهى امت را بحال خروش درآورده بودند، )  شمسى هجرى1357( میالدى 1979
را بر چهره داشتند و مانند پدرى بودند که پس از یک غیبت » غضبناکىمرد «حالت 

ها را در حالت  ر اشغال همسایگان، بچهگردد و خانه را د طوالنى به منزل برمى
در استقبال از ایشان چه خبر ... یابد طغیان و زنان خانه را غرق در فساد اخالقى مى

خود امام ! بود؟ انبوهى که در انتظار امام غائب هستند گویا چندین برابر شده بودند
از . ه بودشدزمان نیامده بود، بلکه یک پیشواى مذهبى که پیروان بسیار داشت وارد 

عنوان جانشین امام معصوم مهم بود، سیماى  امام غیرمعصوم، بهنظر مردم داشتن یک 
  .ظاهرى این رهبرى نیز جذاب بود

شده بر کشورهاى  هاى استعمارى و تحمیل پرورده قدرت دوره رهبران دست 
سى، البته این علما به زبانهاى انگلیسى، فرانسه، رو. بعد از استعمار بسر آمده بود

دانستند و   آنها تنها فارسى یا عربى مى. گفتند  آلمانى، ایتالیائى یا هلندى سخن نمى
مراجعه ) ص(ه قرآن و سنت پیامبرتوانستند ب طور مستقیم مى  به همین دلیل هم به

یا رنسانس (» تجدید حیات فرهنگى«هاى اروپائى مانند  تأثیر نهضتآنها تحت . کنند
Renaissance( ،»رتنویر افکا «)Enlightenment ( عصر استدالل«و «)Age of 

Reason (علم آنها تنها . قرار نگرفته بودند، و سیل دنیاگرائى در آنها نفوذ نکرده بود
تیجه تالشهاى انسان آنها از آن ایمان خالصى برخوردار بودند که ن. علم اسالمى بود

علیه «ها امر کرد که به آن) 29:48(وقتى قرآن . کند  مىرا به لطف خداوند واگذار 
برتر کفر و » قدرت«باشند، ایشان به قرآن ایمان داشتند و تکنولوژى و » کفار قوى

حزب «قرآن جهان را به دو بخش . همدستانش آنها را دچار ترس و تردید ننمود
درنگ  کند، و علماى ایران بى  تقسیم مى) 22:58(» اهللا حزب«و ) 19:58(» شیطان
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علماى ایران به این نوید قرآن اطمینان . ان کفر روبرو شدندبر این اساس با کل جه
  .خواهد رسید، و بدان نائل شدند» رستگارى«به » اهللا حزب«داشتند که 

اى که باید به روشنى درک شود این است که براساس معیارهائى که قرآن  نکته 
ز نظر براى امر رهبرى وضع کرده است، هیچ فرد یا گروهى که ا) ص(و سنت پیامبر

تواند  سیاسى، فرهنگى یا اقتصادى خادم تمدن و قدرتى غیر از اسالم باشد، نمى
توان این مسئولیت را به چنین  مدعى رهبرى امت، یا حتى بخشى از آن شود و نمى

 قدرت و درنگ از کلیه حکامى که  این مالک بى. فرد یا گروهى واگذار کرد
. کند رث بردند، سلب صالحیت مىا هاى استعمارى به از قدرترهبرى سیاسى را 

تواند رهبرى   هاى استعمارى است نمى طبقه ممتاز دوران استعمار که مخلوق قدرت
و به همین جهت، رهبرى ناسیونالیستى . اسالم و مسلمین را برعهده بگیرد

ساختار . هاى ملى مسلمان بعد از استعمار، درواقع تداوم استعمار است  حکومت
هاى ادارى و ارتشى آن،  آن و نظام» دموکراتیک«هاى  مهاى ملى، سیست  حکومت

براین، باید خاطرنشان ساخت که تأسیس تواند در اسالم مجاز شمرده شود، بنا نمى
در مجمع » «حزب اسالمى«اکثریت براى یک حکومت اسالمى، صرفاً شامل کسب 

! شود  نمى» اجراى شریعت«و با ترغیب حکام موجود به ! یک حکومت ملى» ملى
تواند تأسیس شود که حکومت ملى و نهادهاى  حکومت اسالمى تنها در صورتى مى

طورکلى نابود و منحل شود و رهبرى طبقه ممتاز بعد از استعمار، جاى خود را  آن به
و این خصیصه است . اند، بدهد به رهبران متقى که از ریشه اسالم اصیل نشأت گرفته

همین دلیل است که در  صادق است و بهایران  اسالمى که تنها در مورد انقالب
  .تواند تأسیس شود شرایط امروز هیچ حکومت اسالمى بدون انقالب اسالمى نمى

  
  انقالب اسالمى در خارج از ایران

توان گفت که انقالب اسالمى ایران ناتمام باقى خواهد ماند تا  به تفسیرى مى 
هاى دیگر امت   در بخشخود را) با وقوع مجدد(زمانى که ربط و قابلیت تکرار 

انقالب از بخش ایرانى آن قابل » اسالمى«معناست که بخش  این بدان. نشان دهد
هاى غیرایرانى تکرار  تواند در موقعیت انقالب مى» اسالمى«بخش  است و تفکیک

آن دسته از ما که به انقالب اسالمى اعتقاد داریم، باید بتوانیم نشان دهیم که . شود
هاى فرعى و   انقالب اسالمى ایران اسالمى هستند و تنها ریشههاى اصلى  ریشه
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نام  مکان تحقق آن، سرزمینى به: عبارت بهتر باشند و یا به  کمکى آن ایرانى مى
  .است» ایران«

ما نسبت به انقالب اسالمى ایران در » مؤسسه اسالمى«این دقیقاً روشى است که  
اى ارائه دهیم که در قالب    چارچوبهتالش ما بر این بوده است که. ه استپیش گرفت

این یک امر . بخش غیرایرانى امت بتواند انقالب اسالمى را درک کندآن 
ضروریست اگر بخواهیم که مسلمین خارج از ایران بپذیرند که انقالب اسالمى در 

هاى  اینگونه تفکیک ریشه. هاى امت یک هدف قابل حصول است کلیه بخش
هاى اسالمى آن، براى امت مسلمان ایران نیز حائز   ریشهایرانى و شیعى انقالب از

اى که از متن و بطن انقالب اسالمى ظهور  اهمیت است چرا که حکومت اسالمى
عنوان  آنکه کلیه مکاتب اسالم نیز آن را بهباشد مگر » اسالمى«تواند  ، نمىکرد

هانى است، همچنین از آنجائى که اسالم یک رسالت ج. قبول داشته باشد» اسالمى«
عنوان  تواند به  تأسیس یک کشور با قلمرو محدود درمیان بخشى از امت، تنها مى

دانیم که محدودکردن اسالم به یک کشور  وگرنه همه مى. اولین گام تلقى شود
حکومت اسالمى یا باید جنبه جهانى بخود بگیرد و یا با محدودیت و . مفهومى ندارد

تواند بسرعت قلمرو جهانى   ه حکومت اسالمى نمىالبت. سرانجام نابودى مواجه شود
تواند جنبه جهانى پیدا کند اگر در آنسوى  اما کشور اسالمى مى. کسب کند
  .عنوان بخشى از نهضت اسالمى عمل کند  مرزهایش به

این اتحاد را در مسیر تاریخ بدین . اکنون اتحاد جهانى اسالم وجود دارد هم 
  :توان نمایش داد شکل مى

قرآن، احادیث، سیره و : هاى اسالم عبارتند از ها و سرمایه  ه اندوختهمجموع 
، مکاتب فکرى مختلف اسالم، تمدن، تاریخ، فرهنگ و حدود )ص(سنت پیامبر

شود و   نهضت اسالمى از این گنجینه گرانبها تغذیه مى. و جمعیتى امتئى جغرافیا
شود که امکانات و   نهضت اسالمى به آن بخشى از امت اطالق مى. گیرد  الهام مى

منابع معنوى، فکرى، مادى و انسانى خود را در جهت تأسیس حکومت اسالمى، 
  .نماید بسیج مى

نهضت اسالمى در ایران نشان داده است که در شرایط سیاسى حاکم بر جهان  
امروز تنها راه غلبه بر موانعى که بر سر راه تأسیس حکومت اسالمى قرار دارد، 

  .تانقالب اسالمى اس
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  : مرحله تقسیم نمود4توان به  مسیر انقالب اسالمى را مى 

هاى مسلمان را   شناسد و توده ظهور رهبرى متقى که نظام حاکم را مردود مى. 1 
  ...کند به جهاد دعوت مى

به رهبرى فردى متقى و جهاد » اهللا حزب«هاى مسلمان تحت عنوان   بسیج توده. 2 
  ...از استعمارهاى استعمارى بعد  آنها علیه نظام

پیروزى بر دشمنان داخلى و خارجى اسالم، انحالل حکومت قومى و برقرارى . 3 
  ...حکومت اسالمى

  ...شده از سوى دشمنان خارجى اسالم هدایت و اداره جنگهاى تحمیل. 4 
  

  انقالب اسالمى، یک ضرورت جهانى
» سه اسالمىمؤس«گذرد،   سالى که از پیروزى انقالب اسالمى ایران مى9در طول  

ما یقین . عمل آورده است  دارى در سراسر جهان به  مشاوره و گفتگوهاى دامنه
داریم که انقالب اسالمى براى گروه کثیرى از علما و دیگر مسلمانان، که سوابقى در 

این بدان معنا است . صورت یک هدف درآمده است هاى گوناگون دارند، به زمینه
. وجود دارد» اهللا جهانى حزب«ید یا سازمان اکنون یک نهضت اسالمى جد همکه 
به تعبیر قرآن، هر فرد مسلمان، . داراى ساختمان و مرکز حزبى نیست» اهللا حزب«این 

عنوان تنها  ، ایران را به»اهللا جهانى حزب«این . رود  شمار مى اهللا به عضوى از حزب
عنوان   را هم به» امام خمینى«همین دلیل  داند و به  کشور اسالمى واقعى موجود مى

  .شناسد رهبر امت مى

است که چهار مرحله انقالب اسالمى قابل تکرار در کلیه در این صورت روشن  
هاى مختلف امت،  اما شرائط در بخش. باشد هاى امت مى  هاى سرزمین بخش

هاى اسالمى  مبارزه در راه تنظیم برنامه یا طرحى براى انقالب. تفاوت بسیار دارد
تدارک . اطق استراتژیکى امت، باید با دقت کامل تدارک دیده شوددرپى در من پى

وظیفه . استراتژى خاص براى هریک از این مناطق، بر دوش علماى آن منطقه است
در » اهللا حزب«در سرتاسر جهان نیز این است که با دیگر اعضاء » اهللا  حزب«اعضاء 
این امکان . ها ترتیب دهندبرقرار کنند و جلسات مشاوره با آن نقاط جهان تماس سایر

نیز موجود و مطلوب است که برخى امکانات در بخشى از جهان بسیج شود و در 
  .هاى دیگر جهان مورد استفاده قرار گیرد بخش
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خود را در » اهللا حزب«ایران، تنها بخشى از امت بزرگ اسالمى است که در آن  
اللهى تلقى  کشور حزبیک کشور اسالمى متشکل ساخته است، بنابراین ایران یک 

عنوان   جهان بهاللهى، در هر نقطه از همین دلیل نهضت اسالمى حزب شود و به  مى
این هسته مرکزى واقعیتى . شود  اللهى ایران محسوب مى  اى از کشور حزب شاخه

. است که حتى امروزه ایران را به یک واقعیت و قدرت جهانى مبدل ساخته است
باشد، ولى   نظر جغرافیائى داراى مرزهاى فیزیکى مىعنوان یک کشور از  ایران به

  .توان قائل شد اللهى، مرزى براى آن نمى عنوان یک کشور حزب  به

اى از انقالب اسالمى نخستین  عنوان شعبه هر کشور اسالمى جدیدالتأسیسى، به 
اى خود  اللهى، داراى رهبرى منطقه  از نهضت حزبهر بخشى. به شمار خواهد آمد

این رهبران در اقصى نقاط جهان باید با رهبرى کشور اسالمى ایران در . ودخواهد ب
  .تماس نزدیک باشند

باید این موضوع را بپذیرند که رهبرى » اهللا  حزب«اى  رهبران محلى و منطقه 
اهللا در سطح جهان به امام خمینى و جانشینان ایشان تعلق دارد، رهبرانى که   حزب

المى جدیدالتأسیس در دست خواهند داشت باید با زمام امور را در کشورهاى اس
ترتیب،  بدین. جمهورى اسالمى است بیعت کننداکنون در پایتخت   یک امام که هم

شده  هاى فعال  معنوى، فکرى و سیاسى انقالب اسالمى ایران کلیه بخشرهبرى 
 اینکه رهبرى مزبور تا چه حد مؤثر خواهد بود،. گیرد  اللهى را دربر مى  امت حزب

  .بستگى به خطوط مشى و طرحهائى دارد که بازهم باید در تهران و قم ترسیم گردد
  

  انقالب اسالمى در سیاست جهان
دشمنان اسالم از ابتداى انقالب اسالمى ایران تاکنون از امکان و آمادگى  

انقالب اسالمى تاکنون فرمولهاى . اند  نقالب اسالمى آگاهى یافتهشدن ا  جهانى
. ر عوامل جغرافیائى، اقتصادى و ژئوپولتیک را درهم ریخته استمبتنى بسیاسى 

اى مجهز  سربازان حرفه» قدرت«وقایع اخیر در خلیج فارس بار دیگر نشان داد که 
. فایده است اللهى کشور اسالمى بى هاى پیشرفته درمقابله با نیروهاى حزب به سالح

را در ) رانای(اللهى  مهارت برتر حکومت حزب» گیت ریگان«ماجراى 
سلسله . گیریهاى سیاسى درمقایسه با آمریکاى مستکبر به نمایش گذاشت تصمیم

تاکنون بهوقوع پیوسته است، همگى حاکى و حاوى یعى که از انقالب اسالمى وقا
اسم دیگر آن (تسخیر النه جاسوسى آمریکا : این وقایع عبارتند از. اند همین پیام بوده
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برخورد و سقوط هلیکوپترهاى نظامى آمریکا در ! )سفارت آمریکا در تهران بود
) CIA(هاى سیا  طبس، و کلیه تالشهاى سرى و آشکار دیگرى که از سوى سازمان

) رهبران آن(مى و قتل براى براندازى نظام جمهورى اسال) KGB(ب . گ. و کا
و ) از جمله اتحاد شوروى(هاى غربى  همه، قدرتباالتر از . صورت گرفته است

را به حمله و تجاوز به ایران تشویق و تحریک » صدام حسین«ان عرب آنان وابستگ
عملکرد ایران در این جنگ نشان داده است که ایران اسالمى از قدرت و . نمودند

بنیه روحى، معنوى و مادى، به اندازه و عمق کافى برخوردار است تا بتواند از عهده 
در خارج از ایران، . هان، برآیداش در صحنه سیاست ج هاى تازه انجام مسئولیت
اند و در  را با شکست نظامى مواجه کردهاسرائیل » لبنان«اللهى در  برادران حزب

اند که خواستار صلح  مجاهدین اتحاد جماهیر شوروى را وادار کرده» افغانستان«
اکنون تا اعماق خاک اتحاد  درواقع مرزهاى روحى و معنوى ایران اسالمى هم. شود

نیروهاى شوروى » نشینى عقب«ما اکنون دیگر تنها به . سترش یافته استشوروى گ
خواهیم که از آذربایجان،   از افغانستان قانع نیستیم، بلکه از امپریالیسم روسیه مى
  . نیز خارج شودقزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، و ازبکستان

د شده است تا نقش خود را تجدی» قدرت سیاسى اسالم«واقعیت امر این است که  
کردند که  هاى غربى گمان مى تاکنون قدرت. در صحنه سیاست جهان ایفا نماید

امت به . اند  عنوان یک عامل سیاسى از صحنه تاریخ خارج کرده  اسالم را به
! »منافع ملى«کوچک تقسیم شده بود که هریک به فکر تأمین » مستقل«کشورهاى 
طور انفرادى و نه جمعى،  نه به» اسالمى«صطالح ا این کشورهاى به. خویش بود

غرب در تالش خویش براى تقلیل . هیچوجه نمایانگر قدرت سیاسى اسالم نبودند  به
عنوان یکى از  به» آل سعود«اى از تشریفات مذهبى از  و تبدیل اسالم به مجموعه

  .کند ابزار عمده خویش استفاده مى

که برخورد جارى بین نقش حج و نحوه در این مقطع باید توجه داشته باشیم  
غرب به . رفتار با حجاج در حرمین درواقع برخوردى است بین اسالم و تمدن غرب

 سال است که 100حدود . نگرد کلیه ادیان، از جمله اسالم، به دیده خاصى مى
در مرحله نخست، . اند قش عمال غرب را در منطقه ایفا نمودهحاکمان آل سعود ن

کردند و پس از  کردن حکومت عثمانى، غرب را یارى مى متالشىها در   سعودى
ها،   سعودى)  هجرى شمسى1303( میالدى 1924کسب کنترل حرمین در سال 
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اسالمى و مبدل ساختن » واتیکان«اقدامات خود را در جهت تبدیل منطقه به نوعى 
  .آغاز نمودند! حج به نوعى سیاحت مذهبى

  
  درگیرى با غرب

مامى غرب هستیم، ما در واقع درگیر مبارزه با ت» آینده حرمین«ر در درگیرى بر س 
کنند عمال  ها و کلیه رژیمهاى مسلمانى که از سیاست سعودى حمایت مى  سعودى

توانم با قاطعیت اعالم کنم که درگیرى مزبور بر سر مساله   من حتى مى. غرب هستند
است که در شرف مکه، مرکز ثقل توفان یک مقابله جهانى بین اسالم و غرب 

بیائید از این وضعیت استقبال کنیم چرا که مکه در داخل ایران . باشد تکوین مى
. عنوان یک هدف ایرانى تلقى شود تواند صرفاً به  نیست و لذا آینده حرمین نمى

ى است که به همه مسلمانان در هرجا که هستند، مربوط ا مسأله» آینده حرمین«
درواقع این .  نهضت اسالمى جهان با آن مواجه استاست کهاى   این مسأله. شود  مى

اى است که به ایران   این مسأله. رود  شمار مى یک مسأله جهانى براى تمامى امت به
. نیز باید یارى دهد تا نقش جهانى و استعداد نهائى خود را به مرحله عمل درآورد

 با نهضت اى است که در مورد آن، ایران به همکارى نزدیک و عملى این مسأله
 سراسر اهللا در  اى است که به حزب این همچنین مسأله. نیاز دارد» اهللا حزب«جهانى 

. عنوان یک نیروى عمده در کلیه نقاط دنیا، ظهور کند  بهجهان یارى خواهد داد تا 
ها و مشاورین آمریکائى آنها با تیراندازى به سوى حجاج در مکه به ما   سعودى

بر سر این مسأله باید با تمام نیرو .  ریشه اسالم قرار دارداند که در قلب و هدفى داده
  .و امکانات خود با آل سعود و عمال و حامیان آنها مقابله کنیم

حل کلیه مسائل و  روشنى درک شود این است که راه اى که باید به نکته 
موضع قدرت سیاسى، . ى قدرت سیاسى اسالم قرار داردکارگیر مشکالت ما، در به

م هاى ضرورى اسال حکومت اسالمى از بخش. بدون چون و چراست و مرکزى
قدرت سیاسى براى فرهنگ و . اسالم بدون حکومت اسالمى، ناقص است. است

تمدن اسالم به همان اندازه حائز اهمیت است که گردش خون براى یک بدن زنده 
یک از   بدن اسالم بدون قدرت سیاسى، جسد بیجانى بیش نیست، هیچ. اهمیت دارد

وجه تمایز اسالم از . پوشدتواند جامه عمل ب اهداف اسالم بدون قدرت سیاسى، نمى
عنوان سیستمهاى فرعى نظام  توانند به  ادیان دیگر مى. سایر ادیان نیز در همین است
. تواند با چنین وضعیتى سازگار باشد ولى اسالم نمى. کفر به حیات خود ادامه دهند
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عنوان یکى از اتفاقات تصادفى سیر   از دیدگاه غربیها، بشر حیوانى بیش نیست و به
» علمى«غرب مدعى است که این نظریه ماهیت نخستین و . شود محسوب مى! ملتکا

از نظر ما، . اسالم نیز به همین اندازه بر این نکته تأکید دارد. دهد  بشر را نشان مى
از دیدگاه غرب، ادعاى اسالم یک . تماهیت اولیه بشر را تنها در اسالم باید جس

براى ما مسلمانها، دنیا و جهان هستى . خرافى استاصل تعبدى مذهبى و غیرعلمى و 
. و آنچه در آنست، یک نظام کامل است که از روى عمد و آگاهى خلق شده است

هاى  از دیدگاه غرب، بجز قدرت تعقل و استدالل بشر، منبع دیگرى براى ارزش
دارد که خداوند متعال تنها مرجع صالح براى  اسالم اعالم مى. اخالقى وجود ندارد

ها   از نظر غرب، خوبى و بدى واژه. باشد هاى اخالقى مى  وبى یا بدى ارزشتعیین خ
اى و نیازمندیهاى بشر که از  اخالقى، سلیقه بهمراه تحوالت و مفاهیم نسبى است و

شوند،   طریق تحقیقات علمى، استدالل و براساس منافع شخصى معین و مشخص مى
و به همین دلیل . معتقد است» قانون جنگل«یابد، خالصه آنکه غرب به  تغییر مى

. کنند ها مانند چهارپایان صحراى عربستان عمل مى جاى شگفتى نیست که سعودى
هاى اروپا و آمریکا   خانه ها و فاحشه  طور دائم در قمارخانه ها به  اخالقیات سعودى

کنیم امروزه   مشاهده مىاین است که. در معرض دید و داورى همگان قرار دارد
. هوستون و داالس آمریکا را بخود گرفته استمدینه چهره شهرهاى شهرهاى مکه و 

ریزى   جنگل سیمانى جدیدى که در حجاز ظاهر شده است، با این هدف طرح
را در خود غرق » مکه و مدینه«گردیده که خصوصیات اسالمى دو شهر مقدس 

ینه ها امروزه در مکه و مد  آنچه که سعودى. ساخته و سرانجام به نابودى بکشاند
  .ندارد» المقدس  بیت«دهند در اصل تفاوتى با اعمال اسرائیلیها در   انجام مى

از نظر امت قابل قبول » حرمین«ها بر  ترل و نظارت سعودىبراین اساس، کن 
ها همیشه خادم منافع سیاسى   این عمدتاً بدان علت است که سعودى. نیست
. مت به کفر قرار داردریشه خانواده سعودى در خد. اند هاى غربى بوده قدرت

اندرکار یک مبارزه جهانى هستند تا اسالم را به یک دین   ها دست امروزه سعودى
عام حجاج در مکه  ها با قتل سعودى. تشریفاتى عارى از نقش سیاسى آن تعبیر دهند

منزله قلب امت  در سال گذشته، گام خطرناکى درجهت واگذارى حرمین، که به
این تصادفى . اند کفر جهانى بهویژه آمریکا، برداشتههاى  ا و سلیقهاست، به هوسه
عام حجاج درست در زمانى بهوقوع پیوست که آمریکا سرگرم تشکیل  نبود که قتل
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نیروى دریایى عظیمى در خلیج فارس بود تا به کمک آن به خاک کشور اسالمى 
 سازند و خواستند که توجه امت را از خلیج فارس منحرف آنها مى. ایران حمله کند

ها تقاضاى آمریکا را در  سعودى... در مکه قلمداد کنند! »متجاوز«عنوان  ایران را به
و سپس علیه رهبرى انقالب . ودنداین رابطه پذیرفته و به روى حجاج آتش گش

. دارى را در سطح جهان آغاز کردند دامنهاسالمى و کشور اسالمى، مبارزه تبلیغاتى 
ها بیش از هر چیز دیگر ایجاد تفرقه در میان امت و  دىهدف مبارزات تبلیغاتى سعو

خواهند به  آنها گویا مى. گرائى است زدن به اختالف مذهبى و آتش فرقه  دامن
افکن، بیش نیست و اینکه اتحاد مبتنى بر  امت ثابت کنند که اسالم یک نیروى تفرقه
 ممکن است هاى ملى حاضر، بهترین وجه  اسالم سرابى بیش نیست، و نظام حکومت

هاى سیاسى ملى و غیرمذهبى پیدا کند، و دیگر   نظام خود را در و اسالم باید جاى
اینکه، هیچگونه برخوردى بین اسالم و غرب وجود ندارد، و دیگر اینکه پیشرفت 

ها از مسلمانان  خالصه اینکه سعودى!... شود تنها در تقلید از غرب حاصل مى
شر را بپذیریم و قبول کنیم که راه علمى و خواهند که نظریه غرب درباره ب  مى

  .است) ص(غرب برتر از راه قرآن و سنت پیامبر! منطقى

یک گونه که در طول تاریخ اغلب اتفاق افتاده است، یک مسأله و  همان 
آینده . شود منفرد به طیف کاملى از نبرد و مقابله بین حق و باطل مبدل مىدرگیرى 

. باشد  قیقاً نمایشگر چنین درگیرى و نبردى مىاى است و د  حرمین چنین مسأله
اکنون در چهار جبهه فعال در یک منطقه جغرافیایى کوچک   ائتالف کفر جهانى هم

اشغال . 2هاى عراق آغاز کردند،   جنگى که بعثى. 1: به نمایش گذاشته شده است
. 4اجتماع نیروهاى دریائى غرب در خلیج فارس و . 3افغانستان توسط شوروى، 

 دیگر همین نبرد، فلسطین و قدس است که ها و صحنه  غال حرمین توسط سعودىاش
اکنون دو تمدن جهانى اسالم و کفر درگیر نبرد . باشد صهیونیستها مىدر اشغال 

هاى  تمدن غرب نماینده قدرت جهانى کفر است و کلیه حکومت. عظیمى هستند
ء الینفک تمدن غرب ملى در جهان اسالم و در رأس آنها پادشاهى آل سعود، جز

ساز تاریخ پیروز شویم،   اگر بخواهیم در این نبرد سرنوشت. روند شمار مى  به
  .اهللا باید قدرت اسالم را در سطح جهان، بسیج کند نهضت حزب

  
  اماتى باید صورت پذیرد؟چه اقد



 ٩٥

» آینده حرمین«در این سمینار البته ما باید موضع خود را در مورد مسأله حیاتى  
تر،  اما تنها به این نباید اکتفا کنیم، به عبارت دقیق. ابهام اعالم داریم   و بىپرده  بى
خواهم از شما تقاضا کنم که از موضعى که مؤسسه اسالمى در مورد کلیه مسائل   مى

تقاضاى من از شما این است . عمده امروز امت در پیش گرفته است، حمایت کنید
که در قالب آن باید به مبارزه خود علیه » اهللا  حزب«که از چارچوبه نهضت جهانى 

باالتر . عمال کفر در سرتاسر جهان شکل دهیم، حمایت کنید و آن را بپذیرید و کفر
ترین و مهمترین واقعیت  از همه اینکه باید بپذیریم که انقالب اسالمى ایران پرجاذبه

 خفتى عصر حاضر است، و اینکه انقالب اسالمى، امت مسلمان را از قعر شکست و
که در آن افتاده بود، نجات داده است، و اینکه اجتهاد سیاسى امام خمینى شکاف 

اى را که در اندیشه اسالمى بر سر مسأله حساس رهبرى وجود داشت،   چندصدساله
که جمهورى اسالمى ایران اکنون بدون چون و چرا حق از میان برداشته است، و این

و اینکه همه مسلمانان جهان باید بدون قید و موظف است امت را رهبرى کند، دارد 
و شرط با جمهورى اسالمى ایران و بهویژه امام خمینى و جانشینان ایشان بیعت کنند، 

هاى جمهورى اسالمى ایران   طور انفرادى و جمعى بمثابه شاخه و اینکه همگى ما به
دتى انقالب هستیم، و اینکه اسالم مرز جغرافیائى ندارد و لذا مرزهاى معنوى و عقی

اللهى  هاى حزب گیرد، و اینکه ما نهضت هاى امت را دربر مى اسالمى کلیه بخش
نقاط جهان بوجود خواهیم آورد، و باالخره اینکه ما امکانات و دیگرى در کلیه 

کنیم تا در حمایت از   جا جمع مى منافع معنوى، مادى و انسانى خود را در یک
کردن هدف انقالب اسالمى  هان براى عملىتالش مسلمانان مستضعف در سرتاسر ج

  .کار رود هاى امت، به  در کلیه بخش

این سمینار کامال شایستگى رسیدگى به این مسائل را دارد، چرا که در اوائل ماه  
رى این سمینار زمانى که تصمیم به برگزا) حدود سه ماه پیش (1987اکتبر سال 

راى فعاالن در صحنه، نه گرفتیم، پى بردیم که این فرصتى خواهد بود ب
هاى آکادمیک نبود، اگرچه  زمان کافى براى تهیه خطابه. هاى دانشگاهى تئوریسین

این بود که تصمیم . اند  کنندگان شجاعانه به این امر اهتمام ورزیده برخى از شرکت
گرفتیم این سمینار را عمال تبدیل کنیم به یک مجمع جهانى براى نهضت اسالمى 

و این تعریف دقیقى است از . گردد  وزبروز بر رشد آن افزوده مىاهللا که ر  حزب
ه افرادى که امروز در این مکان حضور دارند براى نهضت تقریباً هم. سمینار حاضر
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این بدان معنا نیست که کلیه کسانى که . کنند نقاط دنیا فعالیت مىاسالمى در اقصى 
تعداد آنها بیشتر از آن . ارندکنند در اینجا حضور د  براى نهضت اسالمى فعالیت مى

براى اینکه پیام خود را به . است که بتوان همگى را در یک سمینار شرکت داد
اى در سرتاسر جهان برگزار   همگى آنها برسانیم، باید یک سلسله سمینارهاى منطقه

 صرفاً به این برخى از فعالترین برادران نتوانستند در این سمینار شرکت کنند. کنیم
تماس حاصل کنیم و یا اینکه تعهدات دیگرى که به موقع نتوانستیم با ایشان دلیل 
علت موضوع این  بعضى از برادران که اکثراً از کشورهاى عربى هستند، به. داشتند

نتوانستند در این سمینار » آینده حرمین«شده ما در مورد  سمینار و موضع اعالم
ران و خواهران در کشورهاى مختلف در چندماه اخیر بسیارى از براد. شرکت کنند

اند، آن هم فقط بدلیل آنکه معلوم  دستگیر، بازداشت، بازجوئى و حتى زندانى شده
ما به این برادران و خواهران درود . اند س بودهشده است با مؤسسه اسالمى در تما

کنیم که ایثار و از خودگذشتگى آنان مقبول درگاه حق افتد و  فرستیم و دعا مى  مى
طور انفرادى در این  برادران و خواهران حاضر اکثراً به. داوند به ایشان اجر دهدخ

هائى هم وجود دارند که  ولى درمیان ما اعضاى گروه. اند  سمینار شرکت کرده
با تعداد زیادى از حاضرین طى سالهاى . اى است کارشان در سطح نسبتاً پیشرفته

خالل اقامتتان در لندن این امر گسترش در. ایم گذشته تماس و مشاوره نزدیک داشته
  .بیشترى خواهد یافت

هاى اسالمى جدید  البته مدتهاى مدید طول خواهد کشید تا از طریق انقالب 
اما بیائید اطمینان حاصل کنیم که نسبت به . کشورهاى اسالمى جدید تأسیس گردد

شیده از گذرگاه تاریخ که پو. مقصد و مسیر رسیدن به آن، آگاهى کامل داریم
اکنون توسط انقالب اسالمى ایران پاکسازى و  هاى گذشته بود، هم ها و خرابه الشه

عنوان معماران اصلى تاریخ از سرگیریم و   برماست که نقش خود را به. باز شده است
چنگال قدرت اهریمنى و مخرب کفار، که از آستین تمدن غرب بیرون یت را از بشر

  .آمده است، برهانیم

، باید تاریخ اخیر و نقش »آینده حرمین«ه اول، بهویژه در رابطه با در مرحل 
اى که درباره   در مقاله» عمران حسین«. ها را در آن بررسى و درک نمائیم  سعودى

سازد که این سیاست بریتانیا   سوابق امر براى این سمینار نوشته است خاطرنشان مى
ه بریتانیا طى دو مرحل. محروم سازدبود که خلیفه استانبول را از حاکمیتش بر حرمین 
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حاکم مکه وعده » شریف حسین«در مرحله اول، بریتانیا به . هدفش نائل شدبه این 
خواهد نمود، و در ! »سلطان همه اعراب«داد که اگر وى علیه خلیفه قیام کند او را 

ل مرحله دوم، بریتانیا ابن سعود را واداشت تا به حجاز حمله کند و آن را به اشغا
در جزیره مالت ! را به پذیرفتن تبعید» شریف حسین«آنگاه بریتانیا . خویش درآورد

بریتانیا و فرانسه ! ترغیب کرد و در عین حال پادشاهى اردن و عراق را به پسرانش داد
هاى وابسته به  کلى تغییر دادند و در اطراف فلسطین حکومت  نقشه خاورمیانه را به

  .کردن طرح ایجاد اسرائیل نمودند قدام به پیادهخویش بوجود آوردند و سپس ا

المقدس  آنچه اکنون در اینجا باید بدان توجه کنیم این است که تسخیر بیت 
شده و  ، نقطه اوج یا حاصل یک طرح دقیق و حساب1967توسط اسرائیل در سال 

ها بر حجاز و  حاکمیت سعودى.  سال بوده است100اجراى آن در طول قریب به 
تداوم حاکمیت .  بخشى از طرح بریتانیا براى سلطه بر تمامى منطقه بوده استحرمین،

بر حرمین و حجاز و درواقع بر تمامى شبه جزیره عربستان کماکان رکن آل سعود 
اگر بخواهیم قدس را آزاد سازیم، ابتدا . دهد  اساسى سیاست غرب را تشکیل مى

قبل از آنکه . مریکا خارج سازیمها و آ باید حجاز و حرمین را از زیر سلطه سعودى
صورت یک  براى آزادى قدس و فلسطین اقدام کنیم، باید تمامى منطقه را مجدداً به

خالصه اینکه باید حاصل جنگ جهانى اول را . حکومت اسالمى واحد درآوریم
موفقیت در این راه، .  ناسیونالیسم عرب را جبران کنیمخنثى و خرابى حاصله از

این مسائل در ایران دارد و اینکه آیا بین نهضت اسالمى درک بستگى زیاد به 
اهللا در جهان، و کشور اسالمى ایران همکارى بوجود خواهد آمد یا خیر؟   حزب

شک نیست که اگر بریتانیا توانست از طریق عمال مزدور خویش منطقه را تقسیم 
اللهى،  حزبکند، کشور اسالمى ایران نیز قادر خواهد بود از طریق نهضت جهانى 

  .همه سرزمین اسالم را مجدداً یکپارچه و متحد سازد

این موضوع که آیا به حجاج ایرانى : ر پایان اجازه بدهید که قاطعانه بگویمد 
را برگزار کنند یا خیر؟ » وحدت«داده خواهد شد تا در مکه و مدینه تظاهرات اجازه 

 پیشنهاد ارائه تسهیالت مقامات سعودى حتى اگر. شود به این سمینار مربوط نمى
در سالهاى آتى را بدهد، در موضع ما در » وحدت«کامل براى برگزارى تظاهرات 

حرمین و حجاز میراث مشترک . تغییرى حاصل نخواهد شد» آینده حرمین«مورد 
  .تواند زیر سلطه آل سعود باقى بماند  امت است و نمى
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  اعالمیه سمینار جهانى
  درباره آینده حرمین

  
  دها خارج شون حرمین شریف، باید از سلطه سعودى

یک سمینار جهانى که از طرف مؤسسه اسالمى لندن برپا گردید جلسات خود را در روزهاى  
 19 تا 16 هجرى قمرى و برابر با 1408االول   جمادى18 تا 15مطابق با  (1988ششم تا نهم ژانویه 

کننده تعداد زیادى از علما   شرکت500در میان . در لندن برگزار نمود)  هجرى شمسى1366دیماه 
و اندیشمندان و همچنین اعضاء فعال نهضت اسالمى در کلیه نقاط جهان، از چهل کشور مختلف 

اکثراً اسالم و ) هبمذا(کنندگان در سمینار نماینده کلیه مکاتب فکرى  شرکت. حضور داشتند
طور  به) مکه و مدینه(سأله آینده حرمین انگیزه تشکیل سمینار این بود که م. اهل تسنن بودند

  .خاص مورد بررسى قرار گیرد
  

  )ص(حرمین، سیره و سنت حضرت محمد
کند که حرمین میراث  سمینار حاضر، این عقیده متداول درمیان امت را با تاکید تکرار مى 

 و شوند که بتوانند در آن مکان مقدس مراسم مشترک و حق قانونى کلیه مسلمانان محسوب مى
توانند جزئى از یک کشور  د و لذا حرمین نمىمناسک حج را در آرامش و امنیت برگزار نماین

! اى باشد یا استبدادى و یا دموکراتیک گراى جدید را تشکیل دهند، خواه حکومت آن قبیله ملت
بنابراین طبق سنت پیامبر . اولین کشور اسالمى تاریخ را در حرمین بنا کردند) ص(حضرت محمد

صورت  حرمین باید هرچه زودتر به حالت نخستین خویش برگردد، یعنى بار دیگر به) ص(رماک
  .بخشى از یک کشور اسالمى درآید

کند که این موضوع را در مدنظر داشته باشد که انگیزه  سمینار جهانى به امت یادآورى مى 
سلطه بر منطقه به قیمت بنیانگذاران پادشاهى سلسله سعودى از ابتدا و عالقه شدید آنان به کسب 

، عبدالعزیزابن سعود با بریتانیا )میالدى(در اوائل قرن حاضر، . نابودى حکومت عثمانى بوده است
آساى آل  سرعت برق. فعالیت نمود) عثمانى(کردن خالفت  ثبات پیمان شد و درجهت بى هم

شکست خلیفه . ه بودالعرب بخشى از نقشه بریتانیا براى این منطق سعود در کسب سلطه بر جزیرۀ
اى  الیسم منطقهعثمانى در جنگ جهانى اول زمینه را براى ایجاد کشورهاى عربى برپایه ناسیون

این نکته حائز اهمیت است که حمله . حکام جدید از سوى بریتانیا تعیین شدند. هموار ساخت
دعاى خالفت عبدالعزیزابن سعود به مکه تنها چهار روز بعد از آنکه شریف حسین حاکم مکه ا

هاى استعمارى طرح نابودى خالفت بهر  کرده بود صورت گرفت، این بدان علت بود که قدرت
آل سعود در تأسیس حکومت و پادشاهى خود، مرهون . وسیله ممکن را از قبل ریخته بودند
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ه خود را بر هاى استعمارى به آنها اجازه دادند تا سلط استعمارگران است، و به همین دلیل قدرت

اخیراً . هاى بزرگ اروپا حفظ نمایند تحت حمایت قدرتشبه جزیره عربستان و حرمین شریفین 
  .این نقش حمایت و پشتیبانى به آمریکا منتقل شده است

صورت بازوى کمکى آمریکا در قلب سرزمین  درمقابل این حمایت، پادشاهى سعودى به 
 سعود از آمریکا نیازى به مدرک و تابعیت کامل آل. اسالم و ملل مستضعف جهان درآمده است

سازد که رژیمى که تا این حد تابع آمریکاست  اهداف این سمینار براى ما روشن مى. شاهد ندارد
ما باید از . تواند درمقام نظارت بر حرمین باقى بماند طور غیرمستقیم تابع صهیونیسم، نمى و به

سط اسرائیل، با حمایت آمریکا، تنها به المقدس تو اشغال بیت. المقدس عبرت بگیریم فقدان بیت
پذیر شد که دفاع این شهر مقدس به نیروهاى ارتجاعى عرب که خود نیز مخلوق  آن دلیل امکان

  .غرب هستند، سپرده شده بود
*  

دارد که این رژیم  کند و اعالن مى ر جنایت هولناک رژیم سعودى را محکوم مىاین سمینا 
) یعنى آمریکا( آمریکا علیه جمهورى اسالمى ایران با این کشور درجهت برآوردن نیازهاى مبارزه

عام صدهاتن از حجاج ایرانى و غیرایرانى توسط نیروهاى  این مطلب در قتل. کند همکارى مى
. کامال مشهود بود) 1366 مرداد 9) (1987 ژوئیه 31 (1407امنیتى سعودى، در روز ششم ذیحجه 
ها صورت گرفت  تبلیغاتى متعاقب آن که توسط سعودىواضح بود که این ماجرا و مبارزه 

ریزى شده و زمان اجراى آن طورى  ساختن ایران از افکار عمومى مسلمانان طرحمنظور دور به
بود تا اذهان عمومى را از رشد تدریجى نیروى دریائى آمریکا در خلیج فارس تنظیم گردیده 
  .منحرف سازد

  
  ها حرمین تحت سلطه سعودى

طور اخص از نظر خصوصیات  طور اعم، و شهرهاى مکه و مدینه به  که حجاز بهروشن است 
رژیم سعودى، بالفاصله پس از کسب سلطه . اند اسالمى، متحمل لطمات و صدمات شدیدى شده

ترین  اش، دست به نابودى برخى از مقدس»ىوهاب«بر حرمین با پیروى از عقاید بقول خویش 
وسعه شهرهاى مکه و مدینه در مراحل بعد نشان داده است که اگرچه ت. زیارتگاههاى اسالم زد

ها این بوده است که خصوصیات و معمارى این دو شهر مقدس اسالم و زندگى در  هدف سعودى
  .آن را از حالت مذهبى آن خارج سازند و رنگ مادى و دنیوى به آن بدهند

پادشاهى سعودى در . دارندها از اسالم  این روند مطابق و موافق با تصویریست که سعودى 
ها هر نوع   کرد و لذا سعودىخالل شکست سیاسى و از هم پاشیدگى داراالسالم ظهور و رشد

ها  سعودى. کنند عنوان تهدیدى علیه خویش تلقى مى حیاتى در بخش سیاسى اسالم را بهتجدید 
. تگى داردهاى اسالم و مسلمین بس دانند که بقائشان به تداوم سلطه غرب بر سرزمین مى

ها براى تأمین این هدف به ترویج نوع تشریفاتى و صرفاً عبادى اسالم پرداختند که  سعودى
نظر غرب نیز درباره اسالم چنین است، و غرب همچنین . دانست سیاست را خارج از دین مى
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عظم جهان پایان خواهد داند که اگر قدرت سیاسى به اسالم بازگردد، سلطه غرب بر قسمت ا مى
هاى غربى است که مانع از ظهور اسالم  سعودى و قدرتبنابراین به نفع مشترک عربستان . فتگر

این اشتراک منافع و ترس مشترک از اسالم است که حکام سعودى و . در نقش سیاسى آن شوند
اى مشترک علیه اسالم، انقالب اسالمى، کشور اسالمى و نهضت  هاى غربى را به مبارزه قدرت

دارد که به اقداماتى  ها را بر آن مى همین ترس از اسالم است که سعودى. دارد اسالمى وامى
واهند برائت خود را از خ وحشیانه علیه حجاج ایرانى و غیرایرانى دست بزنند، حجاجى که مى

خویش را نسبت به دشمنان اسالم، مشرکین اعالم دارند و اتحاد اسالمى خود و انزجار مشترک 
حج فرصت مناسبى است براى امت، که هرسال برائت . مریکا به نمایش بگذارندبهویژه اسرائیل و آ

  .شده اسالم اعالم دارد خود را از دشمنان شناخته
  

  چه اقداماتى باید صورت گیرد؟
  :کند که این سمینار توصیه مى 
عمل آید تا به کلیه نقاط جهان سفر کنند و ضمن ایراد  از گروهى از علما دعوت به. 1 
  ...ها را براى امت تشریح کنند ماهیت و وضع خطرناک حرمین تحت سلطه سعودىنى راسخن
اى در کلیه نقاط جهان برگزار شود تا بر آگاهى امت نسبت  هاى محلى و منطقه کنفرانس. 2 

تحقیقات جدى صورت گیرد تا براساس آن کتابهائى درباره . به مسأله آینده حرمین افزوده شود
  ...شود، نوشته شود کنونى ختم مىاى که به وضع  دوره
کمیسیونى مرکب از علما، مورخین و معماران تشکیل شود تا در مورد تخریب و نابودى . 3 
آورى  کن مقدسه اسالم توسط رژیم سعودى تحقیق و بررسى کند و در این زمینه به جمعاما

  .اطالعات بپردازد
توان  ها، چگونه مى ر سلطه سعودىو همچنین بررسى کند که پس از آزادسازى حرمین از زی 

ها و تصاویر اماکن مقدسه از  درضمن عکس. خرابیها و ضایعات را تعمیر و ترمیم نمود
» توسعه و عمران«طرحهاى جدید دولت سعودى براى . آورى و منتشر گردد رفته جمع دست

  تحتگذارد نیز باید حجاز و حرمین که بر ماهیت و نقش و خصوصیات اسالمى آن اثر مى
  .قرار گیردبررسى کمیسیون مزبور 

اى براى پیگیرى پیشنهادهاى این کنفرانس و  کند که کمیته این سمینار همچنین پیشنهاد مى 
کمیته مزبور باید از نمایندگان . شود تشکیل شود سایر کنفرانسهایى که در این زمینه برگزار مى

  .طور ساالنه منتشر سازد اى خود را بهنهضت اسالمى در سراسر جهان مرکب باشد و باید گزارشه
موقع در آن  نظارت سیاسى و ادارى بر حرمین در نهایت از سوى حکومت اسالمى که به. 4 
درحال حاضر یک کمیسیون جهانى براى حرمین . قه ظهور خواهد کرد، انجام خواهد شدمنط

مربوط به حرمین و حج مرکب از علماء متقى اسالم با دبیرخانه دائمى تشکیل شود تا بر امور 
همراه هیأتى از  بار در سال بهویژه در ایام حج، به اعضاء کمیسیون باید چندین. نظارت کند
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گزارشها و پیشنهادهاى ایشان باید . عمل آورند کارشناسان و متخصصین، از حرمین بازدید به

  .طور ساالنه منتشر گردد به
ژه در فلسطین، افغانستان، لبنان و غیره هان بهویاین سمینار از خط جهاد اسالمى در سراسر ج. 5 

  .ها برخوردار است کند، چرا که جهاد در اسالم از باالترین ارزش حمایت مى
خواهد که موانعى را که بر سر راه حجاج وجود دارد و مانع  این سمینار از امت مسلمان مى. 6 

شرکین و اعالن اتحاد اسالمى را به شود که ایشان اهداف خویش مانند اعالم برائت از م از آن مى
اجرا درآورند، از میان بردارند تا اینکه حج بتواند به کلیه اهداف و مفاهیم خود مانند رسیدگى به 

نائل آید و دیگر اینکه مسلمین بتوانند مناسک حج را در امنیت امور مسلمین و حل مشکالت آنان 
شاهد ) یعنى حجاج(تا اینکه آنها «: رموده استو همانطور که خداوند ف. آرامش برگزار نمایندو 

  ).28سوره حج آیه (» باشند) حج(منافع و برکات خویش در 
یعنى بنام » عربستان سعودى«جزیره عربستان تحت عنوان  از نظر این سمینار نامگذارى شبه. 7 

خویش از در فرمایشات ) ص(سلسله حاکم بر آن، مخالف با اسالم است از اینرو که پیامبر اکرم
جزیره  در شبه«: فرمایند اند در جائى که مى یاد کرده» نجزیره عربستا شبه«عنوان  این منطقه به

  .»نباید دو نوع دین وجود داشته باشدعربستان 
 6(عام حجاج در حرم  خواهد تا روز قتل این سمینار از کلیه مسلمانان در سراسر جهان مى. 8 

  .از مشرکین قرار دهند و همه ساله آن را برگزار نمایندرا روز اعالم برائت ) 1407ذیحجه 
باشند و این سمینار  از نظر این سمینار امام خمینى نماینده واقعیت اجراى اسالم اصیل مى. 9 

نماید که از  کند و به آنها توصیه مى وم مىنظرات ابرازشده از سوى علماى دربارى را محک
  . ناچیز این جهان نفروشندبترسند و آخرت خود را به قیمتخداوند 

» قیام مردم قرار داده است) اى براى وسیله(خداوند کعبه را «خداوند فرموده است که . 10 
حج یکى از ارکان اسالم است و خداوند به هر مسلمان توانمندى فرمان داده ). 97سوره مائده آیه (

 این فریضه توسط مهمانان لذا یک حاکم اجازه ندارد که از اجراى. است که آن را انجام دهد
  .خداوند جلوگیرى کند

  
  سخن آخر

کنیم که سرانجام  اى که بارها در این سمینار بدان اشاره شده است تأکید مى در خاتمه بر نکته 
کن  شمول که میراث ناسیونالیسم و استعمار و بردگى را ریشه از طریق یک نهضت اسالمى جهان

  .هاى امت باز خواهد گشت  بخشسازد، قدرت و سالمت سیاسى به کلیه
  )والسالم(
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  پیدایش حکومت اسالمى

  و
  تقریب بین مسلمانان



 ١٠٣
  پیدایش حکومت اسالمى

  و
زندگى » بحرى«یک راهب مسیحى بود که در شهر » بحیرا« تقریب بین مسلمانان

مراه یک  ساله بود، به12م را که در آن هنگا) ص(عموى پیامبر» ابوطالب«. کرد  مى
گونه که در منابع مسیحى ذکر شده است،  در آنجا، همان. بودبرده » شام«کاروان به 

هایى از پیامبرى آتى وى را دید و به عموى  نشانه) ص(بحیرا در وجود محمد
را به نواحى مرکزى شام نبرد که مبادا ) ص(توصیه کرد که محمد) ص(پیامبر

  .ها آگاه شوند و به کودک آسیب رسانند شانیهودیان نیز از این ن

که یکى از » بن نوفل ورقۀ«ها بعد در شهر مکه، یک مسیحى دیگر بنام  سال 
الوقوع   بود نیز به عالئم رسالت قریب) ص(همسر پیامبر) س(عموزادگان خدیجه

. در رابطه با تجربیات اولیه وى در غار حرا پى برد و هشدار مشابهى داد) ص(محمد
پیامبر موعود است، ولى هردو ) ص(دانستند که محمد  ا و ورقه هیچکدام نمىبحیر

. گرفت  احساس مشترکى نسبت به تاریخ داشتند که از دینشان، مسیحیت، نشأت مى
دانستند که ظهور وى در  دانستند که پیامبرى خواهد آمد، ولى نمى  آنان درواقع مى

پیامبر موعود چه کسى خواهد  چه زمان و مکانى صورت خواهد گرفت؟ و یا اینکه
هر دو بر این امر واقف بودند که اصالح شرایط جاهلیت که بر جامعه آنروز ... بود؟

بحیرا و ورقه، بر منابع مسیحى باقیمانده . حکومت داشت نیازمند به ظهور پیامبر است
از حواریون عیسى مسیح باور داشتند که حتى در زمان خود آنها اعتبار چندانى 

شدن قرآن پیام نهائى خداوند متعال که در    قرن بعد از کامل14اکنون، . نداشت
صحت آن هیچگونه تردیدى نیست، و پس از ظهور آخرین پیامبر و فرستاده 

هایى که حاکى از وقایع جارى و آتى است، باید   اوند، تشخیص عالئم و نشانهخد
  .مراتب آسانتر باشد  به

 به درک ما از چارچوب تاریخ در اسالم و دقت شناخت ما از این عالئم بستگى 
را که » آدم«دانیم که خداوند در چه زمانى اولین انسان یعنى  ما نمى. پهنه تاریخ دارد

دانیم این است که بین آدم، اولین پیامبر و  پیامبر نیز بود، آفرید اما آنچه مى
 ظهور آخرین پیامبر، تعداد یکصد و بیست و چهارهزار پیامبر دیگر) ص(محمد
  ).درود خداوند بر همگى آنان باد(اند  کرده
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بدیهى است که در تاریخ خلقت دقت زیاد و وقت بسیار طوالنى صرف  
کردن پیام الهى براى بشر شده  نمودن جهان براى ظهور آخرین پیامبر و کامل  آماده
 سال آخر حیات جهان 1400تواند صرفاً براى حدود   اما اینهمه تدارکات نمى. است
بینش ما مسلمانان نسبت به تاریخ، البته باید این باشد که پایان . ورت گرفته باشدص

ن عمر جهان عاقبت فرا خواهد رسید، ولى زمان وقوع آن تنها بر خداوند متعال روش
به . خداوند این علم را به هیچکس حتى به پیامبران خود نیز عطا نکرده است. است

درضمن باید .  آن به حدس و گمان بپردازیمهمین دلیل بیهوده است که در مورد
الهى،  شدن نبوت و وحى  سال بعد از کامل1400) اکنون(خاطر داشته باشیم که   به

نتوانسته است جهانى مطابق با ) پس از دوران کوتاهى در صدر اسالم دیگر(اسالم 
گونه که خالق متعال براى جهان مقرر فرموده است، با تمام  الگوى خویش، بدان

تر شاید این باشد که اگرچه اسالم  بینانه  ر واقعجزئیات آن، بهوجود آورد، یک نظ
 سال پیش کامل گردید، ولى کار اصلى تاریخ، یعنى 1400عنوان یک پیام و الگو   به

  .آوردن تمامى اعضاء جامعه بشرى به زیر لواى اسالم، هنوز کامل نشده است

اگر دوره بسیار طوالنى : ین ترتیب کهکند به ا این امر سؤال دیگرى را مطرح مى 
 سال گذشته را 1400بوده است، » دوره آمادگى«شدن اسالم، فقط یک   قبل از کامل
ربه توانیم توصیف کنیم؟ شاید بتوان گفت که جاهلیت پیش از اسالم تج  چگونه مى

کافى براى بشریت نبوده است تا از طریق آن بتواند به عواقب انحراف از اسالم پى 
عنوان نمایشى عملى از آنچه در    سال گذشته را به1400شاید مفید باشد که . ردبب

شمار آوریم،   آید، به  نتیجه انحراف از اسالم بر سر بشریت، بهویژه مسلمانان، مى
این واقعیت تنها . دور شدند» راه مستقیم«اى که در طول آن مسلمانان از  یعنى دوره

نمایش گذاشته شود، که قبل از آن، شاید  بهشدن اسالم  توانست بعد از کامل  مى
جاهلیت جدیدى که اکنون بر جهان حکمفرماست، صرفاً نمایشى از بتوان گفت که 

قسم اول آندسته از افرادى را : انحراف از اسالم بر دو قسم است. واقعیت استاین 
و براى شود که هرگز اسالم نیاوردند و راه مبارزه با آن را در پیش گرفتند  شامل مى

امروزه تمدن غرب نماینده . خویش فرهنگ و تمدنى از کفر و جاهلیت ایجاد کردند
هاى جنبى  این تمدن جهانیست و بسیارى از فرهنگ. این تمدن کفر و جاهلیت است

  .گیرد  هاى چین، ژاپن و هند را نیز دربر مى دیگر، مانند فرهنگ
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مسیحیت بعد از رنسانس، : هاى باقیمانده ادیانى مانند تمدن مزبور شامل سنت 
یهودیت صهیونیستى و هندوئیسم جنگجو که همگى در رد و انکار اسالم اصرار 

شود  تمدن غرب همچنین شامل آندسته از مسلمانانى مى. شود  مىورزند، نیز مى
عنوان یک روش معتبر به  که، تحت نفوذ و سلطه استعمار، نظام غیرمذهبى را به

لمانان، طبقات حاکمه جوامع اسالمى امروز را تشکیل این مس. اند رسمیت شناخته
از انقالب، انحراف در درون اسالم صورت گرفته البته منهاى ایران بعد . دهند  مى

هستند که به ) اسالم(این انحراف آن دسته از علماء فرق مختلف در رأس . است
آن و سنت هاى سیاسى، اجتماعى، فرهنگى و غیره را که بر قر دالئل گوناگون نظام

هائى از   نمونه. اند اند و به آن مشروعیت داده منطبق نیست پذیرفته) ص(پیامبر
  .توان یافت جا مى اینگونه انحراف، را در همه

حال انحراف درونى عمدتاً خطاهائى است که با گذشت زمان بر روى  در عین 
یل که اصالح چنین خطاهائى نسبتاً آسان است به این دل. ه استهم انباشته شد

دهد، درهم شکسته   کلى اسالم که اعضاى امت را به یکدیگر پیوند مىچهارچوب 
. قدرت اصالحگر اسالم در تقواى درونى فرد خاطى نیز متجلى است. نشده است

اند که مایل و قادر به   همیشه و در کلیه مکاتب فکرى اسالم، علمائى وجود داشته
بند به ایجاد  که پاى اصطالح علمائى  بهتعداد. اند رفع خطا و پیونددادن امت بوده

ن بسیار بوده اگرچه قیل و قالشا. اند، بسیار قلیل بوده است فتنه و شکاف در میان امت
اند که قصد تبدیل خطا به  تحت حمایت سیاسى حکامى بودهاست، به این دلیل که 

این روند انحراف با . اند یک انحراف درازمدت و حتى دائمى را داشته
. یابد امیه آغاز شد و اکنون تحت حکومت آل سعود ادامه مى رسیدن بنى  درتق  به

هاى استعمارى و یاران  هاى ملى که بهوسیله قدرت هدف از تأسیس حکومت
مسلمان آنان در جهان اسالم ایجاد گردیده است، نیز دائمى ساختن انحراف سیاسى 

  .ماست

الش وسیعى را آغاز کردیم تا ت» مؤسسه اسالمى لندن«تأسیس  سال پیش با 15از  
آن گروه از آحاد امت را ــ عالم و غیرعالم ــ که حاضرند در امر مهم تحقیق براى 

هائى از درون اسالم که در آن افراد با شناخت یکدیگر عالقمند به  شناسائى بخش
کرد که شکاف و   شعور طبیعى ما چنین حکم مى. تقریب و اتحادند، شرکت کنند

تواند یک  صرفاً مى)  قرآن21 از سوره 92آیه ( یک امت واحد تفرقه درمیان
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احساس طبیعى دیگرى که در این راه هادى . شکاف و جدائى سطحى و موقت باشد
هاى بعدى در میان امت عمدتاً جنبه سیاسى داشته و   بود که خطا و شکافد این ما بو

 مراحل اصالح و این بدان معنا بود که براى رسیدن به. لذا زودگذر خواهد بود
بایست اندیشه سیاسى مسلمانان بازنویسى شود و یا اینکه واقعه   تقریب ابتدا مى

آن، وصول به مراحل مذکور را ممکن » انفجارى«اى روى دهد تا اثر  سیاسى عمده
توانیم اندیشه سیاسى   کردیم که مى  اندیشى ما بود که تصور مى از ساده. سازد

هاى ما روزى بتواند واقعه  مید که فرمولبندى به این امسلمانان را بازنویسى کنیم،
  .1بوجود آورداى را  سیاسى عمده

هاى خاص و قانونمندى عام خود را دارد و  دانیم که تاریخ اندیشه اما اکنون مى 
عنوان یک  اسالم علیرغم خطاها و انحرافاتى که در درون آن صورت گرفته بود، به

بایست خود رأساً درمانى را   برخوردار است که مىچنان قدرتى نظام عقیدتى از آن
در طول این مدت باید به این واقعیت پى . هاى امت ارائه دهد براى بیمارى

که اسالم، اگر براستى حقیقت کامل و یک مکتب الهى است همچنین بردیم   ىم
باید از یک قدرت درونى برخوردار باشد تا در مقاطع حساس تاریخ، مراحلى را 

تا پیش از ظهور . هاى مسلمان بوجود آورد صالح مسیر تودهجهت ا
درپى در   گرفت که پى  این عمل از طریق پیامبرانى صورت مى) ص(االنبیاء خاتم

اکنون نقش اصالح و تقریب بهوسیله نمایندگان . شوند  مقاطع مختلف مبعوث مى
این . گیرد  ىورت مها، ص ها و انقالب ، مانند افراد، نهضت)یا غیر نبوى(غیرنبوتى 

شرایط تاریخى، متحرک و فعال شدند، باید عوامل اصالحگر، پس از آنکه بهوسیله 
قدرت آن را داشته باشند تا همه مسلمانان، یعنى امت را در جهت تقریب در هسته 

هاى  در این اواخر بسیارى از افراد و نهضت. مرکزى اسالم بحرکت درآورند
عامل «گرفتن نقش مرکزى  را در جهت برعهدهگرفته از آن، تالش ناموفقى   الهام

بنیانگذار (البنا  توان از حسن از جمله مى. اند عمل آورده به» اصالحگر
عامل رسد که نقش مرکزى   نظر مى  ولى چنین به. نام برد) المسلمین اخوان

که در این   شکست کسانى. قادرست ایفا نماید» حکومت اسالمى«اصالحگر را تنها 
را » حکومت اسالمى«ند، دقیقاً بدین علت بود که آنها نتوانستند راه تالش نمود
) عنوان قدم اول به(چنین پیداست که عمل تشکیل حکومت اسالمى . تشکیل دهند
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براى توفیق در کسب نقش مرکزى عامل اصالحگر، که بتواند به اشتباهات و یا 
  .انحرافات درون امت پایان دهد، یک عمل ضرورى است

در مکه ) ص(نقش پیامبر. توان جست مى) ص(امبرنظریه را در سیره پیتأیید این  
شد که تعداد معدودى از افراد را بدین اسالم  عنوان یک فرد به این محدود مى  به

درصدد کسب حمایت حکومت » مکه«حتى در ) ص(با این وجود پیامبر. وارد نماید
گیزه و معناى مهاجرت ان. براى تعداد قلیل پیروان خویش بود، و بدان نائل گشت

که اسالم،  همین. نیز همین است» حبشه«بسیارى از مسلمین صدر اسالم از مکه به 
، به مرحله حرکت رسید، گسترش اسالم در »مدینه«به ) »ص«پیامبر (پس از هجرت 

پس اسالم بدون حکومت اسالمى، . جاگیر شد شبه جزیره عربستان سریع و همه
این موضوع . ن نکته هیچ جاى گفتگو و بحث نیستناقص و ناتمام است و در ای

که از سوى ) به اسالم(حاوى مفاهیم جنبى عمیقى است در رابطه با امر دعوت 
گیرد، و همچنین براى دعوتى که نیروى مسلمانان   نیت صورت مى مسلمانان خوش

در این راستا رژیم سعودى بهویژه مبالغ . شود  اکنون، در جهت آن صرف مى هم
شاندن  را صرف دعوت در جهت جذب نیروى بسیارى از مسلمین جهان و کهنگفتى

اما وسیله و ابزار . نماید  نتیجه و مسدود، مى بىروح،   ها بسوى فعالیتهاى بى آن
منزله  دعوت بدون حکومت اسالمى به. اصلى دعوت، حکومت اسالمى است

  .دعوت بدون دادن نشانى است

روشنى   به) ص(سیاسى اسالم و پیامبرى محمدهاى مکه از ابتدا به ماهیت   قریشى 
آمدند، پیشنهاد ) ص(ها براى معامله نزد پیامبر  که قریشى  وقتى. پى برده بودند

سرپرستى هیأت اعزامى از سوى قریش . نمودند پیامبر سلطنت بر آنها را بپذیرد
 شده این رویداد در کلیه کتب مربوط به سیره پیامبر ثبت. بن ربیعه بود برعهده عتبۀ

رسیدن شخص وى نبود،  قدرت یا به سلطنت  به) ص(هدف از پیامبرى محمد. است
سالها . بلکه هدف تبدیل جامعه به یک جامعه الهى و ایجاد یک کشور اسالمى بود

اى که در منطقه مدینه  از کشور اسالمى) ص(بعد، درنتیجه حمله نظامى پیامبر
مسئولیت عمده براى دعوت برعهده . داستقرار یافته بود، مکه به تسخیر اسالم درآم

  .حکومت اسالمى است

شود و  صورت مبهم مطرح مى عیات جدید از اسالم بهاى که در دفا نکته 
گذرند، این است که اسالم نه تنها یک   خاورشناسان نیز با زیرکى از کنار آن مى
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وقتى پیام اسالم برطبق روش مبلغین . نیز هست» روش«است، بلکه یک » پیام«
رسد که از آن، نتایج مطلوب  نظر مى طلب مسیحى پیاده شود، بعید به آرامش

اى ممکن است در تبدیل اسالم به یک آئین تشریفاتى   چنین رویه. حاصل گردد
. مانند مسیحیت مؤثر باشد، ولى هرگز نخواهد توانست به اهداف اسالم دست یابد

همین دلیل است که  به. د داردنیز در متن و عمق خووش اسالم را پیام کامل اسالم ر
همین دلیل  و باز به. تأکید شده است) ص(در اسالم تا این حد بر سنت و سیره پیامبر

است که روشها و مراحل الزم جهت تأسیس حکومت اسالمى نیز جزء الینفک 
  .لذا اسالم بدون حکومت اسالمى، ناتمام و ناقص است. روند  شمار مى اسالم به

که در خالل دوران سلطه استعمار ظاهر شدند، اغلب » اسالمىاحزاب «برخى از  
» دموکراسى اجتماعى«را در قالب آنها اسالم . این نکته اساسى را درک نکردند

از دیدگاه آنها، . نمودند  همان نحو ارائه مى سبک اروپا ارزیابى کرده آن را به  به
! حکومت ملى» شده امروزى«شده و قدرى »اسالمیزه«حکومت اسالمى صرفاً نمونه 

به «تنها الزم بود که در یک دوره از انتخابات پیروز شوند تا . بعد از استعمار بود
به این موضوع پى نبردند که میراث » اسالمى«این احزاب سیاسى . »قدرت برسند

لوحانه   زعم ساده به. بایست خنثى و برچیده شود  استعمارى وجود داشت که مى
هاى ناسیونالیستى و غیرمذهبى   ته اندیشه آنها، بر پایهساخ» حکومت اسالمى«آنان 

آنچه که در صحت آن تردیدى نیست، این . شد بنا مى» مستقل«ظاهر   حکومت به
طور ناخودآگاه بخشى از  است که برخى از این احزاب سیاسى احتماال به

  .2شده خویش را از منابع امروزى غربى گرفته بودند هاى ارائه تئورى

» گمگشتگان«رسد که   تأسیس حکومت اسالمى زمانى فرا مى» ملىع«مرحله  
مراحل طوالنى ) اند  از مسلمانانى که راه خود را گم کردهیعنى آندسته (درون اسالم 

باید اذعان کرد که در . سر نهاده باشند را پشت) و خودسازى(اصالحى کارهاى 
 اندیشه سیاسى در .سنت اهل تسنن، این مرحله اصالحى هنوز حتى آغاز نشده است

هاى انحرافى، سردرگم است که از طریق  میان اکثریت اهل تسنن، همچنان در جاده
بودن   الحصول ناسیونالیسم عرب، نهضت خالفت در هند، و سهل» احزاب اسالمى«

  . قرن گذشته ایجاد گردیده است14اى از  حمایت سیاسى در بخش عمده

 در جهت صحیح، در همان اوائل تاریخ اما در نزد اهل تشیع، نخستین گام مؤثر 
هاى موجود متجلى  آنان برداشته شد و در قالب رد و نفى هرگونه سازشى با نظام
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و متعاقب آن ) ع(از سوى امام حسین» یزید«هاى آن به رد حاکمیت  ریشه. گردید
ها بعد صورت  گام اصالحى عمده بعد، قرن. گردد شهادت ایشان در کربال برمى

 پس از آنکه ایران در اوائل قرن شانزدهم میالدى به مکتب تشیع گرفت، یعنى
اى که  ماى شیعه بر سر مسألهاى میان عل  صورت بحث و مناظره این عمل به. گروید

این مناظره در نیمه دوم قرن هیجدهم بین دو . نمود انجام گرفت مىظاهراً تخصصى 
. صورت پذیرفتدسته از علماء موسوم به علماى اصولى و علماى اخبارى 

ها بر این عقیده بودند که در خالل غیبت امام دوازدهم، علماى مذهبى مجاز  اخبارى
نیستند براساس استدالل و استنباط قضاوت و اظهارنظر کنند، و بر این منوال اصل 

  .قانون را در مورد مسأله یا وضعیت خاصى اعمال نمایند

که (که به احادیث مراجعه شود توانست صورت گیرد این بود   تنها کارى که مى 
و با بررسى دقیق آنها، در مورد هر مسأله خاصى، ) وجه تسمیه اخبارى نیز همین است

علماى اصولى بر این عقیده بودند که در طول غیبت امام . تصمیمى اتخاذ گردید
فرد واجد شرایط براى . استدالل و استنباط آزاد و مستقل جایز است) عج(دوازدهم 
که با پیروى از اصول شریعت، با استفاده از قدرت  ، مجتهد است، یعنى کسىاین امر

ین خواهند نماید که با عمل به آن عامه مسلم استدالل خویش، تصمیماتى اتخاذ مى
غیر از مجتهدین، بقیه افراد مسلمان باید از یک . توانست مسائل خویش را حل نمایند

اى که عده   مجتهدین برجسته. گویند مجتهد پیروى نمایند، که به آن تقلید مى
. موسوم شدند» مراجع تقلید«عنوان   کثیرى از اهل تشیع به تقلید از ایشان پرداختند، به

  .ها کنار گذاشته شد علماى اصولى در بحث پیروز شدند و موضع اخبارى

در قرن ... ها کند که اگر موضع اصولى به این موضوع اشاره مى» حامد الگار« 
انقالب ایران، حداقل در شکل خاصى که ) وقوع(رسید،   پیروزى نمىههیجدهم ب

بخود گرفته است، و رهبریتى که داشته و کماکان از آن برخوردار خواهد بود، 
  .3نمود  غیرقابل تصور مى

عنوان ایجاد یک نظام اصالحگر در  توان به  ظهور علماى اصولى را همچنین مى 
یت این جریان براى جهان اسالم تازه اکنون درجه اهم. سنت اهل تشیع توصیف نمود

بهوقوع در اولین بخش این مرحله اصالحگر، دو جریان . شود تدریج پدیدار مى  به
طور کامل گشوده شد، و دوم اینکه علماء با  اول آنکه درهاى اجتهاد به: پیوست

 مراجع تقلید پا به عرصه ظهور گذاشتند که اغلب، در مقایسه با بسیارى از حکام
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در عمل، مراجع تقلید نماینده . وقت، از نفوذ و حتى قدرت بیشترى برخوردار بودند
موضع سنتى تشیع مبنى . آمدند  شمار مى در درون کشور، به» حکومت اسالمى«یک 

بر اینکه هر نوع قدرت سیاسى در غیاب امام دوازدهم نامشروع بوده و نباید تعقیب 
 و مراجع تقلید در دوران سلسله قاجار که عمیق تاریخى بودهاى  شود، داراى ریشه

 میالدى به حکومت رسیده بود، فعالیت 1795سلسله صفویه در سال پس از 
 تا انقالب اسالمى در سال 1795در سرتاسر این دوره، یعنى از سال . نمودند  مى

ناپذیر حکومت   ، عالقه عمده علماى ایران این بود که ابعاد نامشروع و اجتناب1979
در این چهارچوب بود که میرزا حسن شیرازى فتواى مشهور . ا محدود نمایندوقت ر

در رابطه با مصرف تنباکو در ایران، مبنى بر اینکه اگر ) 1892در سال (خویش را 
. عرضه آن در انحصار انگلستان باشد، مصرف آن حرام است، صادر نمودتولید و 

سبب عالیق و  نیز به) 1909 تا 1905(شرکت علماء در انقالب مشروطیت ایران 
هاى  نظام اصولى، که از جنبه. تر مکتب هوادار اجتهاد میسر گشت اهداف وسیع

اول امتناع علماء از : آمد، داراى دو نقطه ضعف بود شمار مى دیگر قدرتمند به
تالش در جهت کسب باالترین قدرت سیاسى بود، و دوم تعدد مراجع تقلید در هر 

ید داراى پیروان بسیارى بودند، و اغلب اهللا و مرجع تقل ى آیتتعداد. مقطعى از زمان
این دو نقطه ضعف با یکدیگر ارتباط . مقلدین رقابت بودمیان آنها بر سر تعداد 

مادامى که علماء در اندیشه اعمال قدرت مطلقه سیاسى نبودند، . نزدیک داشتند
ک رهبر واحد، مثال نیازى براى رهبریت واحد نیز وجود نداشت، و تا زمانى که ی

درمیان نبود، اعمال قدرت مطلقه سیاسى نیز از سوى علماء، » المراجع مرجع«نوعى 
هاى این نقاط ضعف خودساخته در علوم مذهب تشیع  ریشه. قابل تصور نبود

، و )1926سلسله پهلوى از سال (ها   سلسلهه طبقات حاکمه، چنان عمیق بود ک آن
گونه احساس خطرى   ها، از سوى قم یا نجف هیچحامیان انگلیسى و آمریکائى آن

مرحله اجتهاد که . اما انقالب اصولیون باب اجتهاد را نیز گشوده بود. نمودند نمى
مرحله  رفت که بعد از چندى ایشان را به توسط علماى اصولى آغاز گشته بود، مى

نهائى که در الهیات تشیع مرحله تأسیس حکومت اسالمى در زمان غیبت امام 
انقالب «که ما تاکنون این همان پدیده است . شود، هدایت نماید  دوازدهم نامیده مى

که به همان اندازه در درون اسالم علماى اهل تسنن نیز . ایم  نامیده» اسالمى ایران
اند، هنوز مرحله طوالنى و پرمشقت پاکسازى آثار  شده» سرگشتگى«دچار 
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اط ضعف ساخته خود، و ترک عادت هاى خویش، بهبودى از ناتوانیها و نق  شکست
در حال حاضر، شبکه . اند اطاعت محض از حکام طاغوتى متکبر را آغاز ننموده

هاى  و دیگر حکومت(که در خدمت رژیم آل سعود » علماى دربارى«جهانى 
درون اسالم گشته را در   مباشند، خطاکارترین و منحرفترین جامعه گ مى) غیرمذهبى
ماى اهل تسنن صرفاً پرده تعصب را از میان بردارند، اگر عل. دهند تشکیل مى

اى که همگى ما   نقطه مشاهده خواهند نمود که امام خمینى کاروان اهل تشیع را به
امام خمینى در فتواى . اند از آنجا سفر مشترکمان را آغاز کردیم، هدایت فرموده

والیت «نزله م اند که حکومت اسالمى به   خویش فرموده1366شانزدهم دیماه سال 
» اهللا علیه وآله و سلم واگذار شده اى که از جانب خدا به نبى اکرم صلى مطلقه
اهم احکام الهى است و بر جمیع «امام خمینى فرمودند که این موضوع . دباش  مى

حکومت (اگر اختیارات «: امام خمینى افزودند. »احکام فرعیه الهیه تقدم دارد
حکومت الهیه و والیت » عرض«ه الهیه است باید در چهارچوب احکام فرعی) اسالمى

معنا و  اهللا علیه وآله و سلم یک پدیده بى مطلقه مفروضه، به نبى اسالم صل
  .»محتوا باشد  بى

مقننه و اجرائیه حکومت ) یا قواى(ایشان افزودند که اگر چنین بود اختیارات  
 چندین نمونه از در ادامه فتواى خویشامام خمینى . شد اسالمى بشدت محدود مى

عنوان مثال ارائه نمودند  هاى قانونگذارى، اجرائى، نظامى و اقتصادى را به سیاست
که اگر دولت اسالمى در محدوده احکام فرعیه الهى محصور باشد، اجراى چنین 

ها، تصرف در امالک  در زمره این سیاست. هائى غیرممکن خواهد بود سیاست
هاى جدید، خدمت   المنفعه مانند ایجاد خیابان منظور انجام خدمات عام  شخصى به

گذارى  نظام وظیفه، بازرگانى خارجى، منع احتکار، گمرکات و مالیات، قیمت
امام خمینى در دنباله استدالل خویش . عادالنه بر کاالها و خدمات قرار دارند

ه اهللا علی  اهللا صلى اى از والیت مطلقه رسول که شعبه«فرمودند که حکومت اسالمى 
» وآله و سلم است یکى از احکام اولیه اسالم است و مقدم بر تمام احکام فرعیه است

طور کامل به حکام پیرو وى  باید به) ص(این مفهوم که قدرت سیاسى پیامبر اکرم
  .واگذار شود، پیوسته در اندیشه اهل تسنن روشن بوده است

داء قدرت و  و مباین دقیقاً مطابق با درکى است که خلفاى راشدین از منبع 
اى از اختیارات رهبر، که  حکومت اسالمى صرفاً شاخه. اختیارات خویش داشتند
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این فتواى امام خمینى مرحله . باشد  است، مى) ص(پیامبر) نایب یا جانشین(خلیفه 
طوالنى عمل اصالحى درون مکتب شیعه را که هسته مرکزى مباحثه اخباریون و 

این نکته نیز باید ذکر شود که . اتمام رسانده استداد، به  اصولیون را تشکیل مى
مقدارى از بقایاى نفوذ موضع اخباریون کماکان نه تنها در ایران، بلکه به مقیاس 

ان علماى شیعى عراق، هند، پاکستان و بحرین و پیروان آنها تر در می  بسیار وسیع
همراهان رهبریت اندیشه سیاسى شیعى که در وجود امام خمینى و . وجود دارد

اهللا بروجردى در ماه مارس   نزدیک ایشان متجلى است، تنها بعد از درگذشت آیت
) ره(اهللا امام خمینى   از آن تاریخ بود که آیت. عرصه ظهور نهاد  پا به1962

هاى خود را در زمینه مسائل سیاسى و انتقاد علنى از شاه و بررسى امکان   سخنرانى
بار توسط   ایشان چندین1963 در طول سال .حکومت توسط مجتهدین آغاز نمودند

 ایشان به 1965در سال . دستگیر و در سال بعد به ترکیه تبعید شدندت وقت دول
ایشان . نجف، که یکى از مراکز بزرگ علوم شیعى عراق است، نقل مکان نمودند

اى در زمینه حکومت اسالمى،  مفهوم والیت فقیه را طى یک سلسله دروس حوزه
 در نجف ایراد گردید، بسط و گسترش دادند و با فتواى شانزدهم 1970که در سال 

 ایشان، بدون اغراق شاید بتوان گفت که انحراف سیاسى تمامى امت، 1366دیماه 
از .  امام خمینى اصالح گردیدامیه شروع شده بود، توسط  که با آغاز حکومت بنى

وران حکومت حکومت اسالمى، امام خمینى وضعیت دلحاظ مشروعیت رهبرى 
این بدان معنى است که از لحاظ حکومت و . اند بن ابیطالب را احیاء نموده  على

) ص(سیاست در اسالم، امت اسالمى در وضعیتى بسیار نزدیک به زمان پیامبر اکرم
  .قرار داده شده است

، تاریخ با سرعت 1988 تا 1962در خالف این دوره بسیار کوتاه، یعنى از سال  
که میان » تقدمى ـ تأخرى«اهل تاریخ با رابطه . اى حرکت کرده است  العاده فوق

وجود دارد، ) از سوى دیگر(و وقایع سیاسى ) از یک سو(هاى سیاسى  اندیشه
کنند و زمانى وقایع به   ها در پیشاپیش وقایع حرکت مى گاهى اندیشه. آشنائى دارند

که » اصولى«تب بزرگ مثال در اندیشه تشیع، تاریخ مک. دهند ها شکل مى اندیشه
عالمه «مبارزه برخاست و سرانجام آن را مغلوب ساخت، به  به» اخبارى«برضد عقاید 

از . گردد   میالدى برمى14در قرن ) بن یوسف الدین ابومنصور حسن جمال(» حلى
پیروزى اندیشه اصولى در ایران در قرن  میالدى تا 1325زمان درگذشت وى در سال 
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در قرن نوزدهم م در ایران، . کندى صورت گرفت   بههیجدهم میالدى، تحول
کار   ، نفوذ خویش را در وقایع سیاسى به)تقلید(علماى اصولى، بهویژه مراجع 

 تا بحال تقریباً تمامى اندیشه سیاسى شیعیان و اهل 1978ـ79هاى   از سال4.بردند
هاى  اندیشهاجتهاد امام خمینى و مسیر . تسنن بهوسیله وقایع ایران شکل یافته است

هاى سیاسى در  ى اندیشهایشان مرزهاى اندیشه اصولى را درجهت تقارب کامل تمام
ــ مانند عالمه حلى قبل از ) ره(ممکن است خود امام خمینى . دهد  مىاسالم سوق 

تر اندیشه و اجتهادشان ندهند، ولى اهمیت  ایشان ــ اهمیتى به آثار ضمنى گسترده
توان گفت که تفسیر و   است و با اطمینان کامل مىآن یک واقعیت انکارناپذیر 
ها مورد بحث علماى شیعى و سنى در   امام مدت1366اهمیت فتواى شانزدهم دیماه 

داخل و خارج از ایران، خواهد بود و آثار مثبت زیادى در اجتهادهاى بعدى خواهد 
ه مطرح اما در حال حاضر، و با توجه به هدف محدود بحثى که در این مقال. داشت

شده است، درک این واقعیت که از لحاظ سیاسى حداقل بخشى از امت به موفقیتى 
در فاصله زمانى بیست یا ) یعنى آن بخش از امت را(نائل شده است که آن را 

  ...انگیز  اى است مسرت دهد، خود تجربه  قرار مى) ص(سال از پیامبر  سى

خ ما از روى دوشمان برداشته و به همین دلیل بار مسئولیت حداقل بخشى از تاری 
به سنتى خاطى خاطر تعلق   توانیم آن احساس گناهى را که به مى) اکنون(شده است 

نمودیم، از خویش دور کنیم، یعنى ما دیگر مجبور نیستیم از  منحرف در خود مىو 
شود  و حکومت خاندانى مطرح مى» ملوکیت«و » تاریخ اسالم«آنچه که تحت عنوان 

توانیم مقدار زیادى از مباحث دینى   همچنین مى. یا آن را توجیه نمائیمدفاع کنیم و 
 5»صندوق سیاه«اندازى را که در همین دوره نوشته و رواج داده شده است در  تفرقه

بدین ترتیب نوعى انقالب اصولى جدید خواهد توانست در همه مکاتب . بگذاریم
ها و سنن فکرى باز    زمینهرا در تمامى» باب اجتهاد«فکرى اسالم رسوخ کند و 

توانیم از لحاظ تاریخى، احساس قرابت بیشترى به پیامبر   یکبار دیگر مى. نماید
این قرابت جدیدالحصول، اگرچه عمدتاً جنبه ادراکى و ذهنى . نمائیم) ص(اکرم

) ص(اى جدیدى را با سیرت و سنت پیامبر  دارد، خطوط ارتباطى معنوى و اندیشه
  .سازد  برقرار مى

قرار ) ص(قتى که خودمان را در این چهارچوب زمانى نزدیک به پیامبرو 
نقاط ضعفى . گردد  و انحرافات بعدى امت ناپدید مىدهیم، عمال کلیه منابع خطا   مى
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ثمرمان به مواضع عمدتاً غیرموجه بر ما تحمیل   از طریق پایبندى درازمدت و بىکه 
اید گفت که راه رهائى ما از یا حداقل ب. گردیده است نیز از میان خواهد رفت

  .بست و چنین ضعف تاریخى، اکنون باز است بن

امام خمینى در زمینه اجتهاد اولیه خود در رابطه با حاکمیت ولى فقیه در غیاب  
کار قرار   ، با مقاومت قابل توجهى از سوى علماى شیعه محافظه)عج(امام عصر 

) ص(نماینده یا خلیفه پیامبر» لى فقیهو«اند که  ایشان اکنون چنین فتوى داده. گرفتند
است و حکومت اسالمى نیز از همان اختیاراتى که از سوى خداوند متعال به 

این عمل، راه را براى همه مسلمانان، بهویژه . عطا گردید، برخوردار است) ص(پیامبر
وقتى چنین موضعى حاصل . سازد علماى پاک و پرهیزکار و مجتهد هموار مى

کلیه مواضع در درون . اى نخواهد بود بودن مسأله  بودن یا شیعه  سنىگردید، دیگر
ا به اندازه موضعى یک از آنه اند، ولى اعتبار و صحت هیچ اسالم معتبر و صحیح

. رساند  مى) ص(نزدیکترین فاصله از وضعیت زمان خود پیامبرنیست که ما را به 
متى تأسیس نمائیم که سازد تا رهبریت و حکو بهویژه موضعى که ما را قادر مى

این . گیرد  قدرت خود را از مقام خویش تحت عنوان جانشین پیامبر ــ خلیفه ــ مى
است قدرتى که در دل اسالم نهفته است که بهنگام نیاز مراحل اصالحى الزم را 

  .نماید  طور خودکار تولید مى  به

 و خطا. ردانجامد نیاز به درک بیشترى دا اما، مراحلى که به عمل اصالحى مى 
مباحثه . کند  انحراف در درون اسالم بزودى نتایج نامطلوبى را بر روى هم انباشته مى

اخباریون و اصولیون، که بیش از دو قرن پیش میان علماى شیعه روى داد نیز باید به 
پیروزى موضع اصولیون . شدن نتایج نامطلوب آغاز شده باشد سبب همین انباشته

اجتهاد پیشینیان را اصالح نمود، اما نه تمامى آن را، ولى بدون شک بیشتر خطاهاى 
ظهور رهبران دینى و  تر و با بنیادگرائى بیشتر، به بازشدن باب اجتهاد به مقیاس وسیع

با .  انجامید که خالء رهبرى حاصل از غیبت امام دوازدهم را پر نمودندمراجع،
 تقلید، این مراجع در گرفتن نقش رهبرى از سوى عده قلیلى از مراجع عهده  به

اما . رفت در نهایت یک رهبریت واحد را عرضه نماید مسیرى قرار گرفتند که مى
در اسالم وجود یک رهبر واحد تنها در چهارچوب قدرت سیاسى اسالم که 

براى تداوم مرحله . صورت حکومت اسالمى تشکیل شده بود، میسر است  به
عنوان    ظهور یک مرجع واحد بهاصالحى که توسط علماى اصولى آغاز گردید،
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و تحقق این امر . ناپذیر بود نهایت و در فرصت مناسب، اجتنابدر ! »المراجع  مرجع«
تنها در چهارچوب آنچه اکنون انقالب اسالمى ایران، با عمل تأسیس حکومت 

  .پذیر بود نامیم، امکان  اسالمى مى

سالمى تحت رهبرى مرحله اجتهاد قبل از انقالب اسالمى و ظهور یک حکومت ا 
سال گذشته به صدور فتوائى از سوى امام خمینى انجامیده است، به  ولى فقیه در ده

عنوان خلیفه و   عنوان ولى فقیه بهمراه حکومت اسالمى به این مضمون که ایشان به
  .پردازند پیامبر اکرم به امر حکومت مىیب نا

که کشور اسالمى جدید، توانست زمانى ظاهر شود   آخرین فتواى امام، تنها مى 
دشوارى و درواقع عدم امکان انجام صحیح وظائف اجرائى، قانونگذارى و قضایاى 

عنوان خلیفه پیامبر در عمل  خویش را بدون داشتن یک مرجع غائى در اسالم، به
عدم وجود چنین قدرتى در ولى فقیه و حکومت اسالمى بدون . تجربه نموده باشد

باشته گردید کشید که نتایج چنین خطائى بر روى هم انشک یک خطا بود، و طولى ن
در ) ص(عنوان خلیفه پیامبر توان گفت که مرجعیت به بعبارتى مى. مقبول نیفتادو 

روشنى  آن زمان وجود داشت ولى عمال در دست گرفته نشده بود و یا مفهوم آن به
دون ابهام این مرجعیت را با صراحت و ب) ره(اکنون امام خمینى. درک نشده بود

بدالیلى که حدس آن چندان هم دشوار نیست، ) ره(امام خمینى. اند  اعالم نموده
اند، اما واقعیت امر این است که ایشان اکنون  شاید در قالب کالم چنین نفرموده

  .باشند مى) ص(انشین پیامبرالرسول، یا ج خلیفۀ

تشیع «ى شریعتى توانیم با اطمینان چنین فرض کنیم که آنچه دکتر عل اکنون مى 
پایان عمر خود نزدیک شده است، اگرچه برخى از آثار آن در  نامید، به» صفوى

ایم که  همچنین مشاهده و تجربه کرده. مراسم و فرهنگ شیعى تا مدتى باقى ماند
این . عمل تأسیس حکومت اسالمى قدرتمندترین عامل اصالحگر در اسالم است

تى یک خطاى کوچک بزودى عواقب بدان علت است که در مرحله سیاسى، ح
این بدان . آورد که بدون شک قابل قبول نخواهد بود  بار مى  را بهبزرگ و مشهودى

شود  مراسم مذهبى و عبادى مربوط مى خطا در موضوعات فقهى که بهمعناست که 
اى  تواند مدتها، و حتى براى همیشه ادامه یابد، بدون آنکه به اسالم یا امت لطمه  مى

این موضوع نیز احتماال درست است که در درون اسالم، وجود دامنه . ازدوارد س
اى فقه، معقول و قابل قبول  وسیعى از اختالفات و تنوعات در نواحى حاشیه
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ى کسانى خاط. آیند شمار نمى عنوان خطا یا انحراف به این تنوعات به. باشد  مى
هاى داغ و جنجالى  اى فقه، بحث  حاشیهدهند چنین مسائل  هستند که اجازه مى

تنهائى  چنین تنوعى در اعمال مذهبى اسالم معموال به. درمیان مسلمین ایجاد نماید
  .آورد بار نمى نتایج متراکمى را که تا سطوح غیرقابل قبول افزایش یابد، به

ولى این وضعیت ممکن است در شرایطى پیش آید که خطا و انحراف بر سر  
 سیاست در اسالم به سطوح خطرناکى رسیده مسائل بزرگتر رهبرى، حکومت و
در شرایط از هم . گردد شدن امت منجر مى  ىباشد، که از آنجا نیز به متالش

چشم   هاى امت امروزه به گونه که در برخى از بخش  همانپاشیدگى مفرط، 
به همین . اى ممکن است باعث خونریزى نیز شود خورد، این مسائل حاشیه  مى

در بخش اعظم تاریخ ما، » ملوکیت«ریت مسلمان، از جمله دلیل، وجود نوعى رهب
اى باعث خونریزى به مقیاس وسیع گردد، مثال در   مانع از آن شد که مسائل حاشیه

خالل حکومت مغول در هند، مسأله درگیرى خونین میان شیعیان و اهل تسنن 
یاسى در پاشیدگى تشکیالت س هاى اخیر از هم اما در سال. اى ناشناخته بود  پدیده

. اى رسید که باعث درگیریهاى خونین میان مسلمین شد  هند و پاکستان به مرحله
نظران بر این است که حکام غیرمذهبى کشورهاى ملى بعد   گمان بسیارى از صاحب

زنند تا اذهان عمومى را از  از استعمار عمداً دست به ایجاد چنین درگیریهایى مى
هاى رهبرى، حکومت و  ه اسالمى در زمینهتقریب بین مذاهب و یا تقارب اندیش

طور اعم و منطقه   سیاست، منحرف سازند و به همین دلیل است که غرب به
امان علیه   جنگ تبلیغاتى بىطور اخص، به   نشین به غیرمذهبى کشورهاى مسلمان

دانند که تنها راه بقائشان در این است که  آنها بخوبى مى. اند مکتب تشیع دست زده
الحى و تکامل اندیشه اسالم را مسدود و خنثى نمایند و نگذارند این مراحل اص

  .تحول در میان اعضاى اهل تسنن امت راه یابد

واقعیت امر این است که مرحله اصالح خطا و انحراف در سنت اهل تشیع،  
نظران اهل تشیع در  شاید برخى از صاحب. حداقل در ایران، تقریباً کامل شده است

ن هنوز نسبت به تحوالتى که اجتهاد امام خمینى بدان نائل گشته است، ایراج از خار
نگرند، یا در خود ایران علمائى باشند که درباره این موضوع تردید   با دیده تردید مى

رسد که این موضوعات بتواند نیروهاى مقتدر و عظیم  نظر مى ولى بعید به. دارند
  .ست، متوقف سازداى را که از درون نشأت گرفته ا عمل اصالحى



 ١١٧

اکنون باید میزان خطا و انحراف درونى اسالم را که در سنت اهل تسنن بچشم  
البته تجربه سیاسى اهل تسنن، درقبال تجربه . طور خالصه بیان کنیم خورد، به  مى

براى مسلمانان اهل تسنن خالء رهبرى وجود نداشت، . تشیع، بسیار متفاوت استاهل 
مکتب اهل تسنن برترى و تقدم . تدریج رو به زوال رفت تنها از لحاظ کیفیت به

  .شناسد  چهار خلیفه اول ــ خلفاى راشدین ــ را به رسمیت مى

) سلطان(عنوان اولین ملک  ابن سفیان، به گفته خویش، به  پس از آنکه معاویۀ 
مسلمین زمام امور را در دست گرفت، تحولى کیفى در این زمینه بوجود آمد، که 

در شناخت و درک وقایع و مسائلى که به شهادت . لوم و مشخص استآن نیز مع
. در کربال انجامید نیز میان شیعیان و اهل تسنن اختالفى وجود ندارد) ع(امام حسین

ریشه خطاى سیاسى و انحرافات بعدى در مکتب اهل تسنن را باید در این جست که 
راحتى مورد  ده بود، بهکفایتى سیاسى و فساد اخالقیشان شناخته ش حکامى که بى

. کردند  طور طبیعى هم مردم با آنها همراهى مى  شدند و تقریباً به  قبول عامه واقع مى
 این بدان

ه مخالفت با حاکم مسلط در مقایسه با انحراف شد ک علت بود که چنین تلقى مى
شناخته شده حاکم از معیارهاى سنتى اسالم در زمینه فضائل شخصى و اخالقى، با 

این امر باعث شد که بسیارى از علماى اهل تسنن به سهولت .  بیشترى توأم استفتنه
تحت چنین شرائطى، و تا زمانى . به دربار حکام و حمایت سیاسى آنان دست یابند

که حکام از قدرت قابل توجهى برخوردار بودند و بر امپراتوریهاى وسیع حکومت 
 احساس 6شده ى مجدد مواضع تثبیتداشتند، فشار یا ضرورتى براى بازنگرى و بررس

گستردگى امپراتورى و تمدن اسالم، ظهور شهرها و مراکز علمى بزرگ و . شد نمى
سلطه سیاسى جهان اسالم بر هرچه بود، باعث شد که مسلمانان اهل تسنن در رؤیائى 

خطا و انحراف اولیه از مسیر اسالم که . از امنیت کاذب و تقواى شخصى فرو روند
ملوکیت ظهور کرده بود، در پس پرده گسترش و پیروزى سریع قدرت در لباس 

اى که توسط  خیزش و شتاب اولیه. هاى اسالمى پنهان گردید سیاسى حکومت
و خلفاى راشدین به تاریخ سیاسى مسلمانان عطا شده بود، از سوى حکام ) ص(پیامبر

استفاده گذاردن بر خطاها و انحرافات شخصى خویش مورد  بعدى درجهت سرپوش
ناپذیر بود که در نهایت، خطا و  به همین دلیل این موضوع اجتناب. قرار گرفت

انحرافى که از طریق ملوکیت آغاز گردیده بود، روبه فزونى گذارد و ناگزیر جامعه 
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و تا زمانى که . مسلمین را بسوى انحطاط اخالقى و زوال سیاسى و نظامى سوق دهد
اى از ه یر کنترل خود داشت، و یا سرزمینارتش مسلمین دشمنان اسالم را ز

المقدس از   بازپس گیرد ــ مانند بازپس گرفتن مجدد بیتتوانست   رفته را مى  دست
میزان دقیق . الدین ایوبى ــ این زوال چندان آشکار نبود مسیحیان توسط صالح

» ملوکیت«آسیب تدریجى که در طول صدها سال زوال و انحطاط فزاینده در دوره 
هاى غربى، در نقش   وارد شده بود، زمانى آشکار شد که قدرت» داراالسالم«بر 

  .امپریالیستى خود وارد صحنه شدند

هاى  طى یک دوره تقریباً صدساله، قبل از شکست دولت عثمانى در جنگ سال 
، 1919پس از سال .  تمامى جهان اسالم زیر نفوذ اروپائیان درآمده بود1918 تا 1914
یى سلطه خویش را بر قلب سرزمین اسالم در جهان عرب، با تقسیم هاى اروپا قدرت

نیز که » مصطفى کمال«. نشانده، تثبیت نمودند  هاى دست  و تبدیل آن به حکومت
لقب گرفته بود مرحله تخریب آخرین آثار سیاسى ! »پدر ترک«اصطالح   به

یجى و اثر تدر.  کامل نمود1924داراالسالم را با الغاى رسمى خالفت در سال 
 بود و دیگر نشانى از فزاینده خطا و انحراف نخستین به نتیجه طبیعى خود رسیده

خورد و البته  حضور سیاسى و نظامى اسالم در امور مسلمانان و جهان بچشم نمى
اما خصلت اطاعت محض که . توانست از این ناگوارتر باشد اى نمى  هیچ نتیجه

 در خود پرورش داده بودند، اغلب علماى اهل تسنن طى چندین قرن گذشته
حتى درک این مطلب که مصیبتى بر استقالل . توانست یکباره دور ریخته شود نمى

غیر . سختى بر آنها آشکار و روشن شد و شخصیت خود آنان نیز وارد شده است، به
 در 1922 تا 1919هاى  در خالل سال» ضت خالفتنه«از احساسات مردمى که 

. عمل نیامد  چندانى از سوى علماى اهل تسنن بهبرانگیخت، واکنش » هند«
علماى . العمل آتى آنان نیز ظاهراً در راستاى نقش سنتى خود بوده است عکس

مزبور، به سبک دوران ملوکیت، سخت سرگرم تالش در جهت کسب حمایت نظام 
گراى جدید، و حتى  هاى ملى  ، حکومت»پادشاهى آل سعود«سیاسى جدید، یعنى 

این حکام بسیار مشتاق بودند که در مقابل . تعمارى کفار، بودندهاى اس  حکومت
و آنها را ! ظاهرى احترام و امنیت بخشندطور  هفرمانبردارى سیاسى علماء به آنان ب

دو نفر که تالش دلیرانه و در عین حال . تحت حمایت سیاسى خویش قرار دهند
 عبارتند از عمل آوردند اثرى را درجهت احیاى بخش سیاسى اسالم به کم
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این موضوع نیز باید ذکر شود . البنا در مصر و ابواألعلى مودودى در پاکستان حسن
همراه   و متأسفانه جانشینان آنها، به. یک از این دو نفر، عالم سنتى نبودند که هیچ

ه و وضع موجود شدند و از حمایت گسترد) حفظ(احزاب خود، سرانجام طرفدار 
  . گشتندپردرآمد آل سعود برخوردار

هاى  داشتند با حکومت» حکومت اسالمى«البته تصویر ذهنیى که رهبرى آنها از  
ها که  گونه تالش گراى اروپا تفاوت چندانى نداشت و این لیبرال و دموکرات رفاه

باید اذعان کرد که . شد بجائى نرسید  تازه از سوى علماى اهل تسنن حمایت نمى
کتب اصولیون درمیان علماى شیعه آغاز آنگونه عمل اصالحى که با پیروزى م

  .گشت، هنوز درمیان اهل تسنن شروع نشده است

ن استدالل کرد که ماهیت و میزان خطا و انحراف در مکتب شیعه، توان چنی  مى 
این . ماهیت و میزان خطا و انحراف در مکتب اهل تسنن تفاوت داشته استبا 

 مشترک وجود دارد که باید ولى سه خصیصه. استدالل در جاى خود معتبر است
هاى   مورد توجه قرار گیرد، بدون اینکه تالشى در جهت یافتن منافع آن در فرمول

  :قرار زیر است این سه خصیصه به. علوم دینى صورت گیرد

) 1126 تا 881(علماء اخبارى در طول حکومت سلسله صفوى در ایران . 1 
بودند ازه زیر نفوذ سیاسى حکام به همان اند)  میالدى1747 تا 1502(جرى شمسى ه

که علماى اهل تسنن در هریک از مقاطع تاریخ، از جمله عصر حاضر، زیر نفوذ 
  .اند و هستند بوده

درگذشته، خطا و اشتباه در مکتب شیعه، علماى شیعه را از لحاظ سیاسى به . 2 
  .اثر کرده بود که علماى اهل تسنن امروز به آن دچارند همان اندازه بى

علماى شیعه، قبل از موفقیت نهایى اصولیون، باب اجتهاد را مسدود کرده . 3 
  .اند د، ولى نه به آن وسعت و استحکامى که علماى اهل تسنن تابه امروز کردهبودن

شک وقوع انقالب اسالمى ایران قبل از آنکه برخى از مسائل خاص از طریق   بى 
سائلى که امروز درانتظار اجتهاد ذکر نام م. پذیر نبود اجتهاد روشن شود، امکان
همچنین . برند، از محدوده موضوع این مقاله خارج است علماى اهل تسنن بسر مى

توان درباره شرایط الزم براى ظهور یک نهضت فکرى در مکتب اهل تسنن به  نمى
ت و گسترش قابل ئى که از لحاظ وسع حدس و گمان پرداخت، نهضت فکرى

در مکتب اهل تسنن، بسیارى چنین . در مکتب تشیع باشد» اصولیون«مقایسه با نهضت 
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کنند که خطا و انحراف آنها صرفاً یک قضاوت نادرست بوده که به  استدالل مى
در هر صورت، واقعیت . ــ بجاى احیاء خالفت ــ انجامیده است» ملوکیت«سازش با 

نن ویرانگر بوده امر این است که تأثیر چنین سازشى بر اندیشه و رفتار سیاسى اهل تس
نتیجه این شده است که بیشتر علماى اهل تسنن امروز، مانند علماى شیعه . است

اخبارى قبل از انقالب اصولیون، از درک مسائل سیاسى عاجزند و یا از اظهار آن 
  .ترسند و از خود اختیار و قدرتى ندارند  مى

کرده است، آل سعود ظهور ) خاندان سلطنت(جدید، که در قالب » ملوکیت« 
هاى ملى  همراه کلیه رژیمهاى الئیک و غیرمذهبى دیگرى که در رأس حکومت  به
کنند، مشتاقانه مایلند که علماء  سبک استعمار بر مسلمانان اهل تسنن حکومت مى  به

خاص خویش » اصولى«و درانتظار انقالب ! اهل تسنن دست روى دست بگذارند
 فرصت را خواهد داد که براى مدت حداقل چنین وضعى به حکام مزبور این. نندبنشی

مدتى که طى آن، بزعم ایشان، فرهنگ و ! دویست سال دیگر نفس راحتى بکشند
تمدن غیرمذهبى مطلوب خویش خواهد توانست ریشه بگیرد و نفوذ اسالم را از 

علماى اهل تسنن باید بهر قیمتى که شده است از این دام . هاى بعدى بزداید نسل
ه چندین دلیل موجه، نباید درانتظار آن نشست که در مکتب اهل تسنن، ب. بپرهیزند

د تجربه این اعتقاد که در هر بخشى از امت بای. رخ دهد» اصولى«یک انقالب 
حاصل شود تا خطا و انحراف آن بخش اصالح گردد، بر هیچ دلیل و منطقى مشابهى 

 و تجربه یک علماى شیعى دویست سال پیش، از مزیت مشاهده. استوار نیست
بایست از   آنها ناگزیر مى. انقالب اسالمى در بخش دیگرى از امت برخوردار نبودند

به » اصولیون«درون مکتب شیعه به تولید عمل اصالحى مبادرت ورزند، و پایبندى 
عالوه بر آن، دویست سال پیش، در حالیکه . گیرد  اجتهاد نیز از همینجا نشأت مى
سیاسى را تجربه کرده بودند، علماى اهل تسنن ت علماى شیعى خالء کامل قدر

. بود، تجربه نکرده بودند! کامل آنچه را که بزعم حکومت اسالمىهنوز سقوط 
امروز مکتب اهل تسنن نه تنها فقدان کامل قدرت مرکزى اسالم را تجربه کرده 

هاى امت را دربرابر کفر نیز طى مدت   است، بلکه عبودیت سیاسى کلیه بخش
چنان فوریتى   دادن به سلطه کفر بر اسالم از آن کار پایان. تجربه نموده استطوالنى 

درنهایت . دنبال یک انقالب فکرى صورت گیرد برخوردار است که الزم نیست به
اصولى، در هر بخشى از امت که صورت گیرد، یک انقالب شاید بتوان گفت که 
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مرحله اصالحى، پس از این بدان علت است که . کند براى تمامى امت کفایت مى
آنکه در درون اسالم آغاز گشت، باید کلیه کسانى را که زیر پوشش آن قرار 

اگر . هاى مشترک و مورد قبول کلیه مسلمین هدایت نماید گیرند، بسوى زمینه  مى
مرحله یادشده قرار باشد در پشت مرزهاى یک مکتب فکرى متوقف شود، دیگر 

  . خواندتوان آن را یک مرحله اصالحى نمى

ها اجتهاد علماى اصولى تنها به مسائلى مربوط   که تا مدتدر مورد ایران دیدیم 
  .شد که معموال با مکتب شیعه پیوند داشت  مى

: ترى مانند  بعدها، همین مرحله اجتهاد بجائى رسید که علماء به مسائل گسترده 
با شروع . دظهور نهضت اسالمى انجامی رهبرى، حکومت و سیاست پرداختند، که به
، مرحله »ملوکیت«ساختن شاهنشاهى یا  حمله نهضت اسالمى در ایران براى سرنگون
مراحل نهائى انتقال از نهضت اسالمى . نهائى تأسیس حکومت اسالمى آغاز گردید

نیازهاى نهضت اسالمى . موسوم گشته است» انقالب اسالمى«به حکومت اسالمى، به 
تواند توسط کسانى که   که مراحل مزبور نمىاى است   گونه  و حکومت اسالمى به

عمل تأسیس حکومت . صرفاً پیرو یک مکتب فکرى هستند با موفقیت طى شود
) امت(بخشى است که کلیه مرزهاى ساختگى درون  چنان تجربه آزادى  اسالمى آن
رتبه رهبرى بر  در ابتداء، تنها اعضاى عالى. سازد  اهمیت مى ربط و بى اسالم را بى

 فکرى  وقوف دارند، در حالیکه توده مردم سرگرم جشن پیروزى مکتباین امر
. باشد) سنى(یا ) شیعى(تواند یک حکومت  حکومت اسالمى نمىبنابراین، . خویشند

براى آنکه یک حکومت . آن حکومت، یا یک حکومت اسالمى است یا نیست
براى آنکه اسالمى باشد، باید تحت یک عنوان مورد قبول تمامى مسلمانان باشد و 

نایب «یا » خلیفه«مورد قبول همه مسلمانان باشد رهبر آن حکومت باید مانند 
 امام خمینى ــ درباره 1988و دلیل فتواى ششم ژانویه . حکومت کند) ص(»پیامبر

با این فتوا امام خمینى پیام روشنى به . ستارتداد سلمان رشدى ــ نیز همین بوده ا
ئى که به   هاى شیعى مرحله طوالنى مضمون که ریشه اند، بدین تمامى امت فرستاده

انقالب اسالمى انجامید هرچه باشد، حکومتى که در ایران تأسیس یافته است، در 
کند،  گونه که پیروان کلیه فرق اسالم آن را درک مى قالب معناى کلمه بدان

شمار  همنزله انقالب دیگرى در تکامل انقالب، ب این فتواى امام به. است» اسالمى«
  .رود  مى
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دا نسبت به از ابت» مؤسسه اسالمى«فتواى امام خمینى همچنین نظرى را که ما در  
 نظر ما این بود که اولین 1980در سال . ایم، تأیید نموده است  انقالب اسالمى داشته

اى چنین طوالنى در تاریخ، تأسیس گردد، یک  حکومت اسالمى که پس از وقفه
  .ل مطلوب خواهد بوداز کما» نمونه ابتدائى«

  .ثبوت رسید و این موضوع در طول این مدت به 

هاى اول بعد از تأسیس حکومت  مرحله اصالحى درون اسالم در طول سال 
مى رود که حکومت اسال  در مرحله بعد، انتظار مى. اسالمى جدید، ادامه داشته است

ضوع را از دیدگاه ترى به وضعیت تاریخى بنگرد، و مو  تدریج با دید وسیع ایران به
  .امت و نهضت اسالمى در سطح جهان، مورد مالحظه قرار دهد

در طول دهه اول انقالب، نظام ادارى حکومت اسالمى، از لحاظ طرز فکر، شاید  
برجاى ماند، و علماء توجه خویش را درجهت رشد و تقویت ارتباط با » ایرانى«

رتبه رهبرى، بهویژه امام   اى عالىشیعیان در خارج از ایران متمرکز ساختند ولى اعض
و لزوم گسترش » نهضت جهانى اسالم«و » امت«ز اى، ا اهللا خامنه و آیت) ره(خمینى

اى که در پیش  اند در دهه انقالب در سطح جهان با کالمى پرطنین سخن گفته
ها و نظرات رهبریت  نحو فزاینده، انعکاسى از دیدگاه است، سیاست کشور باید به

  .دعالیه باش

توانیم آن را در قالب یک  اى از تاریخ قرار داریم که مى  اکنون در مرحله 
  :نمودار ساده نشان دهیم

  
  
  
  
  
  

کردن موارد خطا یا میزان انحراف  نظر ما هر نوع تالشى درجهت مشخص البته به 
در دو مکتب فکرى بزرگ اسالم، عملى بیهوده و درواقع اشتباه خواهد بود، ولى 

ى است، این است که در مکتب شیعه مرحله اصالحى با انقالب آنچه که بدیه
آغاز گردید و نتیجه آن نه تنها تقارب فکرى و تقریب بین مسلمین است، » اصولى«

  ...نیز هست» حکومت اسالمى«بلکه پیدایش 

صورت » حاصال«هاى متعددى درجهت  البته در مکتب اهل تسنن نیز تالش 
و » المسلمین اخوان«: ها توسط دو حزب اسالمى  است، جدیدترین این تالشگرفته 
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ولى . ، که از شهرت بسزائى برخوردارند، صورت پذیرفت»جماعت اسالمى«
یک از این دو حرکت نشانگر آن نوع تجدیدنظر اصولى مسائل اساسى که   هیچ

علماى شیعه بدان نائل شدند، نبودند، اخوان و جماعت صرفاً یک واکنش سیاسى 
از . ین دلیل نتوانستند خود را از چنگ اندیشه سیاسى جدید برهانندهم بودند، و به

مل رسیده که صرفاً مرکب از یک اى از تکا سوى دیگر، مکتب شیعه به مرحله
  .سلسله عقاید و نظرات مجرد نیست

را برعهده دارند، از طریق انقالب اسالمى، » امت مسلمان«علماى شیعه که رهبرى  
ومت اسالمى پرتحرک، پرتوان، قدرتمند و متقى را نیز در اى زنده از یک حک  نمونه

عرصه تقارب، که در قالب یک حکومت اسالمى مشخص . اند تأسیس نموده» ایران«
و ایجاد گردیده است، اکنون مانند مغناطیس بر اندیشه و اعمال سیاسى همه مسلمانان 

 و مسائل مورد سیاستاکنون، غیرممکن است که انسان در . کند  جهان عمل مى
اسالم بیندیشد و بتواند به حکومت اسالمى ایران اشاره نکند؟ عقربه سیاسى 

هر مسلمانى . نماى سیاسى اسالم با استوارى درجهت ایران قرار گرفته است قطب
هیچ بخشى از امت در . باید موضع خویش را درمقایسه با انقالب اسالمى بسنجد

  .مت اسالمى جدید، قرار نداردخارج از حوزه نفوذ انقالب اسالمى و حکو

نه ایران و نه امت، . شود و هم به تمامى امت این وضعیت، هم به ایران مربوط مى 
مفاهیم و اثرات ضمنى این رابطه، عمیق . از این رابطه گریزى نیستهیچکدام را 

  .طور مبسوط مورد بحث قرار گیرد و باید بهاست 

ا راهب مسیحى بصرى، و ورقه، فرد مسیحى اما ابتدا باید برگردیم به موضوع بحیر 
آنها بدلیل شناختى که از کتاب مقدس مسیحیت داشتند، و با مشاهده . ساکن مکه

بدیهى است که پایبندى دیرینه . وضعیت تاریخ، در انتظار ظهور پیامبرى جدید بودند
. آید  شمار مى  منزله یک منبع عمده علمى به به تاریخ و روندهاى تاریخى به

وعه علمى که در هر مقطع از زمان دراختیار بشر است، خود یک پدیده تاریخى مجم
مثال این امکان وجود ندارد که بدون دسترسى به علم تاریخى که . شود محسوب مى

اکنون از آن برخورداریم، بتوانیم درباره خطا، انحراف، اصالح و تقارب مطلبى 
ایج نامقبول ده سال تجربه در حکومت شدن نت  به همین ترتیب، بدون انباشته. بنویسیم

 خود 1988فتواى ششم ژانویه ) ره(اسالمى، این امکان وجود نداشت که امام خمینى 
ما امکان این تصور وجود دارد که تجربه تقارب، تنها اکنون براى . را صادر نمایند
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 را شد، این امکان را براى امت بوجود آورده است تا بتواند خودکه در باال توصیف 
در » اخبارى«مکتب . قرار دهد) ص(در فاصله زمانى دو یا سه دهه از زمان پیامبر

ى خویش پى نبرد تا اینکه تراکم نتایج نامقبول باعث ظهور »خطا«سنت شیعه به 
رهبریت مکتب شیعه را برعهده » اصولى«پس از آنکه علماى . شد» اصولى«علماى 

 که آنها سرانجام خواستار حق جانشینى ناپذیر بود گرفتند، این موضع نیز اجتناب
تأسیس یک حکومت اسالمى در زمان غیبت امام مهدى شوند و حق ) ص(برپیام

  .موعود را مطالبه نمایند

در اسالم همیشه » درست«یا » صحیح«اکنون این موضوع روشن است که موضع  
بت در تاریخ، زمان ثا. و خلفاى وى نزدیک سازد) ص(باید امت را به پیامبر

شود، باید   ترکیبى که از این طریق حاصل مى. ماند، و تجربه بشر نیز چنین است نمى
اعتبار بنیان . مورد قبول کلیه مکاتب فکرى اسالم و تمامى امت قرار گیرد

ورد تردید و سؤال خواهد بود مگر آنکه ثابت شود که تسلسل جدیدالبسط این علم م
. باشد  علمى شده است، قابل تکرار مىمنجر به حصول چنینئى که  وقایع تاریخى

همین دلیل اگر   به. هاى طوالنى قابل تکرار است تسلسل وقایع تاریخى، طى دوره
یک از  ظرف یک یا دو دهه بعد از انقالب اسالمى ایران، انقالب دیگرى در هیچ

هاى امت رخ ندهد، این لزوماً بدان معنا نخواهد بود که اعتبارانقالب  سایر بخش
 ولى اگر پنجاه یا صدسال دیگر سپرى شود بدون. مى اول مورد تردید استاسال

آنگاه اعتبار تسلسل وقایع تاریخى که در ایران آنکه قابلیت تکرار آن مشهود گردد، 
به همین ترتیب . تدریج از دست خواهد داد  حاصل شد، جنبه جهانشمولى خود را به

قارب حاصل شده است در اگر مجموعه علمى که از طریق مرحله اصالح و ت
محدوده مکتب شیعه بماند و به سایر مکاتب فکرى اسالم ربط پیدا نکند، در آن 

اگر . صورت نیز ممکن است جریان مزبور جنبه جهانشمولى خود را از دست بدهد
یران نیز تکرار شود، و یا قادر نباشد مرحله اصالح و تقارب نتواند در خارج از ا

ترى دست یابد، چنین  گستردهرى اسالم به مقبولیت درمیان سایر مکاتب فک
وضعیتى ممکن است این معنا را نیز بهمراه داشته باشد که مرحله اصالح و تقریب 

اى از نتایج مطلوب  اگر چنین باشد، شواهد تازه. هنوز از برخى جهات ناتمام است
بینى شده  اما اگر نتایج مطلوب و پیش. تدریج بر روى هم انباشته خواهد شد  به
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تدریج در سایر نقاط جهان ظاهر شود، در آن صورت اعتبار مرحله اصالح و   به
  .تقریب تثبیت خواهد شد

شدن نتایج   گونه که خطا و انحراف باعث انباشته بدیهى است که درست همان 
آمیز مرحله اصالح و تقریب نیز باید نتایج  گردد، اتمام موفقیت نامطلوب مى
زمینه تقارب باید مشابه با تجربه تاریخى . بار آورد اى را به دهش بینى مطلوب و پیش

حکومت » مکه«مثال در تجربه تاریخى صدر اسالم، قریشیان . صدر اسالم باشد
حتى . را بارها مورد حمله قرار دادند» مدینه«اسالمى نوپا و جدیدالتأسیس در 

ن بود که مانع تأسیس  که دلیل حمله قریش به مدینه ایتوان چنین استدالل نمود  مى
با ) حکومت اسالمى مدینه(همین درگیرى شدید و ممتد حکومت اسالمى شود، و 

محیط مخالف و نامساعد بود که در تثبیت قدرت سیاسى و نظام اسالم در مدینه و 
دهد که   این موضوع نشان مى. العرب بسیار مؤثر افتاد  سپس در سرتاسر جزیرۀ

ى با دشمنان خارجى یکى از تجارب حتمى حکومت مبارزه شدید و پیگیر و طوالن
گونه قریشیان مکه از خود  اگر دشمنان دیرینه اسالم به. رود  شمار مى اسالمى به

توان چنین تصور کرد که درواقع  اطمینان مى ندهند، در آن صورت با واکنش نشان
 و این مطابق با دیدگاه ما. باشد هیچگونه حکومت اسالمى در شرف تأسیس نمى

مسلمان است که نه تنها مورد تهاجم کفر واقع نشدند، » ملى«هاى  نسبت به حکومت
دلیل اینکه . بلکه در جهت استقرار، مورد حمایت عملى و فعال کفر نیز قرار گرفتند

اند،  بعد از استعمار، خصومت دشمنان اسالم را برنیانگیخته)! مستقل(هاى   حکومت
واقع براى خدمت به اهداف جهانى ن درمسلما» ملى«هاى   این است که حکومت

. بینى بوده است گونه قابل پیش  همین بهکلیه وقایع بعدى نیز . اند استعمار ایجاد شده
هاى عرب با آمریکا و شوروى در تجاوز به ایران نیز در زمره  تبانى آشکار حکومت

دنبال  هباید ب! القاعده  گیرد که على  بینى قرار مى همین وقایع مطلوب و قابل پیش
  .تأسیس یک حکومت اسالمى رخ دهد

بینى کنیم که برترى گسترده کفر و همدستان ــ منافقین  توانیم پیش همچنین مى 
گونه که   خواهد شد، درست همان)اسالم(ــ از لحاظ نظامى، سرانجام مغلوب 

اگر ایران مورد تهاجم قرار . تجربه تاریخى صدر اسالم مغلوب گردیدقریش در 
هاى کافر و همدستان ایشان تالشى هماهنگ در   ت و از سوى ابرقدرتگرف نمى
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بودن » اسالمى«گرفت، آنگاه باید در  ساختن آن صورت نمى ثبات جهت بى
  .نمودیم  انقالب و حکومتى که در آن کشور تأسیس یافته است، تردید مى

راساس دهد که ب  به این ترتیب، تاریخ یک رشته قوانینى را دراختیار ما قرار مى 
بدیهى است . رمورد ماهیت واقعى رویدادهاى تاریخى قضاوت کنیمتوانیم د  آن مى

هاى استعمارى برپا گردیده، یا بعبارت دیگر،   هائى که توسط قدرت  حکومتکه 
نیز » اسالمى«توانند  هاى کافر قرار دارند، نمى ابرقدرت) ضمانت(مورد حمایت و 

کنند تا از الگوهاى  حکام آن تالش مىاین موضوع درمورد کشورهائى که . باشند
ناسیونالیستى، دموکراتیک، کاپیتالیستى و یا کمونیستى اروپا » توسعه«و ! »پیشرفت«

ها از حامیان کافر خویش  بیشتر این حکومت. تقلید کنند نیز صادق است
کلیه این کشورها، که در حال . دارند  نظامى نیز دریافت مىهاى اقتصادى و )کمک(

نشین جهان غیر از   بدون شک ــ شامل تمامى کشورهاى مناطق مسلمانحاضر ــ
شود، نه تنها اسالمى ــ به مفهوم واقعى کلمه ــ نیستند، بلکه درواقع  مى» ایران«
آید  آنچه که از این واقعیت برمى. اند نحوى فعال علیه اسالم به مخالفت برخاسته  به

 نهایت خطا و انحراف شدید و این است که نقشه سیاسى امت امروزه نمایشگر
عبارت دیگر، نقشه سیاسى امت امروزه  به. مضاعف از معیارهاى سیاسى اسالم است

دهنده حاصل جمع کلیه نتایج نامقبولى است که طى صدها سال خطا و  نشان
شاید در اعتراف به این واقعیت نیز . انحراف سیاسى بر روى هم انباشته شده است

این حاصل جمع کلیه نتایج نامقبول تاریخ نمایشگر خطاى اولیه نباید درنگ کنیم که 
و انحراف شدید و مضاعف مکتب تسنن در طول قریب به هزار و چهارصدسال از 

منزله  و فساد سیاسى آن، به» ملوکیت«سازش مکتب تسنن با . باشد  تاریخ خود، مى
برخى از ! یدآ شمار مى سنى، بهه خطا و انحراف در درون اسالم بزرگترین نمون

کنند که خطاى شیعیان مبنى بر تعلیق عملى  مسلمانان اهل تسنن چنین استدالل مى
احکام عمده اسالم در رابطه با حکومت، سیاست و رهبرى در زمان غیبت امام 

ما درصدد پاسخگوئى نیستیم ولى تأثیر خطاى تشیع ! دوازدهم، خطاى بزرگترى بود
سازش مکتب . تاً به سهولت صورت گرفته استبر امت محدود بود و اصالح آن نسب

تسنن با ملوکیت، و اخیراً با اندیشه سیاسى غرب، سرنوشت سیاسى تمام امت را 
این خطا و انحراف مضاعف، باعث شکست سیاسى و نظامى امت . ویران نموده است

آنچه که باعث سلطه کفر بر تمامى امت گردیده، این . در سطح جهان شده است
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ل تسنن نسبت به قضاوت ویرانگر تاریخ در موارد سوابق و عملکرد است که اه
  .اند سیاسى ایشان، واکنش مثبتى از خود نشان نداده

توان بر گردن خطا و انحراف مکتب شیعه  تقریباً هیچ بخشى از این گناه را نمى 
ر ر از نتایج نامطلوب دبا این توصیف، علیرغم وجود اینگونه شواهد انکارناپذی. نهاد

بینیم که عده کثیرى از علماى اهل تسنن در قید  هاى امت، هنوز هم مى بخشکلیه 
هاى اهل تسنن، بهویژه آنهائى  سایر گروه. اند باقى» آل سعود«خدمت به ملوکیت 

ناسیونالیستى و ) اهداف(که سعى بر تشکیل احزاب سیاسى داشتند، کماکان 
  .کنند بال مىدموکراتیک غیرمذهبى خاص دوران استعمار را دن

در هر صورت، مقایسه کیفیت نسبى خطا و انحراف و تأثیر آن، چندان مطلوب  
ایم، مبنى  است، آن است که قبال نیز بدان اشاره نمودهآنچه که حائز اهمیت . نیست

در اسالم همیشه آن موضعى است که به ) درست(یا ) صحیح(اینکه موضع بر 
اتمام دوره خطا، انحراف، اصالح و تقارب، . دو خلفاى پیامبر نزدیک باش) ص(پیامبر

ولى . در اسالم رسانده است) درست(یا ) صحیح(اکنون مکتب شیعه را به موضع 
مکتب شیعه، براى اثبات اعتبار دستاورد خویش، اکنون باید مکتب تسنن را به 

بدین منظور، باید . پذیرفتن مطلوبیت و قابلیت تکرار نتایج حاصله، ترغیب نماید
و تقریب . از هر دو مکتب فکرى عمده در اسالم، گرد هم آیندز علما روهى اگ

  .واقعى در اندیشه و عمل بوجود آورند

از سوى مکتب شیعه، تعدادى از علماى ایران که به هسته مرکزى حکومت  
نزدیکترند، باید قدم جلو ) ره(اسالمى قرابت بیشترى دارند، بهویژه علمائى که به امام 

از جانب . و موضع جدید خویش را براى علماى اهل تسنن تشریح نمایندبگذارند 
 و فاسد هاى سیاسى منحرف  مکتب تسنن، به آن دسته از علماء نیاز داریم که با نظام

عنوان قدم اول، گروهى از  به. اند ندارند و یا با آنها قطع رابطه کردهچندان تماسى 
 شیعیان در زمینه اصالح و تقارب را علماى اهل تسنن که لزوم یادگیرى از تجربه

ها باید آن دسته از علماى اهل تسنن باشند  و این. اند، باید گردهم آیند درک کرده
که اکنون موضع اهل تشیع، بعد از انقالب اسالمى . اند  که این واقعیت را پذیرفته

و ایران، هیچگونه تفاوت اساسى با موضع دیرینه اهل تسنن قبل از آنکه به خطا 
با کمک این علماء اهل تسنن، علم و . کشیده شود، ندارد» ملوکیت«انحراف 

هاى امت منتقل  اى که در مکتب شیعه بدست آمده است به کلیه بخش تجربه
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مزیت قابل توجهى که مکتب شیعه اکنون از آن برخوردار است، مربوط . خواهد شد
  .شود  نمى» خداشناسى«به بحث 

کامال » خداشناسى« مطرح شده است، از مبحث درواقع بحثى که در اینجا 
شود به تاریخ، حرکت و مسیر تاریخ،   ریشه و مبداء این بحث مربوط مى. جداست

ز همه، انتظار و دورنماى وقایع تأثیر تاریخ، برخورد مسلمین با تاریخ و باالتر ا
یخ مانند تار. به همین دلیل بحث حاضر را با بحیرا و ورقه آغاز کردیم. آیندهتاریخى 

. طرف است  امان و بى  در برخوردش با خطا و انحراف، بى. یک بوته آزمایش است
اى از تحریف حقیقت را ندارد، هرچند که این  تاریخ تاب تحمل هیچ میزان یا درجه

کلیه مکاتب دینى در . عمل، صادقانه و با نیت و انگیزه خیرخواهانه انجام شده باشد
اند و نامعقوالنه چنین ادعا  افتاده» وضع خویشاعتقاد و فخر به صحت م«دام 
عدم ارزیابى . کنند که هیچکس غیر از آنها، به تمامى حقیقت دست نیافته است  مى

نتایج عینى درمقابل اهداف مطلوب و موعود، به تنزل کیفیت رفتار و فساد اخالق 
 براساس شود که  این نیز به نوبه خود به یک ذهنیت انحصارى منتهى مى. انجامد  مى

تاریخ به آن . هاى منقطع هریک مدعى حقانیت کامل موضع خویش است آن، گروه
نمایند، به دیده  دسته از افرادى که خود را سرگرم این قبیل اعمال کودکانه مى

اى از انحرافات و حقایق ناقص را  تاریخ، در طول زمان، مجموعه. نگرد تحقیر مى
تاریخ حقایق ناقص فکرى، معنوى، . کند مىکامل مقایسه تهیه و آن را با حقیقت 

این واقعیات . سازد  اخالقى، سیاسى و مذهبى را به واقعیات ملموس مبدل مى
آورد که نه تنها نامقبول، بلکه زشت و  بار مى  تاریخى، پس از مدتى، نتایجى را به

هاى امت را به وضعى که   بوته آزمایش تاریخ، تمامى بخش. عمیقاً تحقیرآمیز است
پاشیدگى و عبودیت نسبت به  اکنون همه ما بدان مبتال هستیم، یعنى حالت از هم مه

نگرند،  تحقیرآمیزى که با خیرگى به ما مىواقعیات زشت و . ستکفر، تنزل داده ا
نشین جهان بدست  ئى هستند که در مناطق مسلمان هاى ملى همان حکومت

تر و تحقیرآمیزتر    زشتآنچه که. اند  هاى استعمارى غرب ایجاد گردیده قدرت
ها و   اى است که تمدن غرب بر سرزمین  است، سلطه سیاسى، اقتصادى و فرهنگى

تر است، منظره فساد حکام  آنچه که از همه زشت. ملل اسالمى بدست آورده است
و . کنند  اکنون بر جهان اسالم حکومت مى  اى است که هم و طبقات حاکمه

وضعیت حاضر اى اهل تسنن در مبارزه با یقترین شکاف موجود شاید ضعف علمعم
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اند، هنوز یک نهضت  اصالح و تکاملى که علماى شیعه ایران بدان نائل گشته. باشد
تاریخ تنها در صورتى از خود پاسخ مثبت نشان . تاریخى ناتمام و محدود است

خواهد داد و بار را به سرمنزل مقصود خواهد رساند که تسلسل اصالح و تکامل و 
  .هاى امت تکرار شود   در کلیه بخشتقریب

*  

  :در پایان اشاره روشنترى به این نکته ضرورى است 

سال   در مورد تقریب بین مذاهب اسالمى و تقارب اندیشه مسلمانان، ما در ده 
. ایم  را دنبال کرده» وحدت«گذشته ــ در مؤسسه اسالمى لندن ــ همواره هدف 

ر راستاى وحدت اسالمى و دورى از هرگونه کتابها و نشریات و مقاالت ما در کل د
عملى بوده که با عقیده و یا فقه هیچ مسلمانى تماس پیدا کند و یا موجب رنجش 

  ...آنان بشود

و در » دارالتقریب«و اکنون دعوت رهبرى جمهورى اسالمى به ایجاد مؤسسه  
اند،  ح کردهو همانطور که ایشان تصری. اى به ما بخشیده است ، امید تازه»القرى ام«

بینى  هاى فقهى نیست بلکه ایجاد جهان  کردن دیدگاه  هدف از این امر، یکى
و این، از آرزوهاى دیرینه . مشترک، اهداف مشترک براى تمامى امت اسالمى است

  .ما است

ایم  بحث کنونى ما نیز درواقع براى ارائه چهارچوبى بود که در آن سعى کرده 
ک کنیم و نشان دهیم که روند کنونى  امت را درچگونگى پیدایش اختالف درمیان

  .تاریخ، درجهت اتفاق و اتحاد اندیشه سیاسى مسلمین در حرکت است

تر و همکارى بیشتر از سوى  در این زمینه و براى پیشرفت سریع، امکانات وسیع 
امت و رهبرى امت اسالمى ضرورى است که امیدواریم با تحقق آن فاصله زیادى 

  !نداشته باشیم
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  نهضت اسالمى

  و
زبان بحث و گفتگوى سیاسى جدیدى که تحت رهبرى و نفوذ  !نظم نوین جهانى
لموسوى الخمینى پدیدار شده است، فرهنگ سیاسى اسالم است اهللا ا امام فقید روح

ى جهانى اسالم را برانگیخت و با پیروزى انقالب اسالمى در که امّت و جامعه سیاس
ما در این مؤسسه اسالمى براى مشارکت در چنین انتقال . یافتاى  ایران نیروى تازه

اپذیرى کار ن طور خستگى عظیمى در روح سیاسى جامعه جهانى اسالمى به
ایم که الجزایر به نقطه انفجار رسیده  هاى اخیر ما شاهد بوده  در هفته. ایم کرده
کردن شیخ عباس  در حال حاضر رژیم حاکم در الجزایر با دستگیرى و زندانى. است

دانند که   ولى نمى. کردن جنبش اسالمى است مدنى و همکارانش درصدد سرکوب
سالح   نظام برقرارشده را خلعست که الب اسالمى یک جنبش آشکارى اانق
سازى نیروهاى نظامى از   انهدام میراث استعمارى و حکومت ملى و خنثى. کند  مى

هاى جراحى انقالب  عمل. شرایط ضرورى ظهور یک حکومت اسالمى است
اسالمى باید تمام بافتهاى عفونى و آلوده را قطع کند و از میان ببرد تا امکان هر 

  . بین بروداى از عفونت تازه

نان در طول سال گذشته بار دیگر شاهد دشمنى آشکار غرب با اسالم و مسلما 
تبلیغ و ادعاهاى . جنگ خلیج فارس قسمت کوچکى از جنگ و جهاد بود. ایم بوده

عبارت بهتر   فاتحان غرب براى ایجاد یک نظام جدید جهانى اظهارات بیهوده و یا به
رس تنها همان چیزهایى را که همیشه جنگ خلیج فا. اى خیالى است اندیشه

  :تواند به صورت زیر خالصه شود  این مسئله مى. ثابت کرد. ایم دانسته  مى

اى و   گراى عرب در خدمت منافع منطقه هاى ملى تمام مسلمانان و حکومت. 1 
ج فارس هیچ استثنائى وجود نداشت و در حال قبل از جنگ خلی. جهانى غرب هستند
  .ردحاضر نیز وجود ندا

غرب مایل است همه مسلمانان ــ و یا درواقع همه مردم جهان سوم در آسیا، . 2 
  .آفریقا و آمریکاى التین ــ را براى تثبیت منافع امپریالیستى خود از بین ببرد

اتحاد جماهیر شوروى عضو تمام و کمال متحد غربى علیه اسالم و مسلمانان . 3 
  .بوده است
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عنوان عامل غرب عمل کرده و براى همیشه چنین  ه بهسازمان ملل متحد همیش. 4 
  .باقى خواهد ماند

به هر حال یک افشاگرى از جنگ خلیج فارس وجود دارد که گرچه کامال تازه  
جنگ خلیج فارس یکبار دیگر آنچه را که ممکن . نیست با این وجود مهم است

نامیده » ورم ویتنامسند سن«ناپذیر غرب نامیده شود، آشکار کرد و آن  است طبل نرم
اى که اغلب اوقات بر لبهاى رئیس جمهور امریکا بود  قبل از جنگ جمله. شود  مى

بسیار خوب، مسلماً » !جنگ در خلیج فارس، ویتنام دیگرى نخواهد بود«این بود که 
ویتنام خود در مسیر بسیار دورى از خلیج فارس قرار دارد، منظور جورج بوش چه 

و این نبود که ایاالت متحده از عراق صدام حسین شکست بود؟ مسلماً منظور ا
امریکا و همدستانش با آگاهى از قابلیت . هرگز نظیر آن هم نبود. نخواهد خورد

سال جنگ او علیه ایران اسالمى، از نظر مالى او را  جنگى صدام، در مدت هشت
» نامویت«پس کجا جنگ . خطرى از جانب او وجود نداشت. حمایت و تقویت کردند

هنگامى که او . کرد در خلیج فارس بود؟ جورج بوش بوضوح به ایران ارجاع مى
دیگرى نخواهد بود، منظورش این بود که ایاالت متحده و همدستان گفت ویتنام 

 000،750در طول جریان با بیش از . غربى جنگى با ایران به راه نخواهند انداخت
دریائى که رهبران غرب یکجا دراختیار سرباز و بزرگترین سرزمین، نیروى هوائى و 

طور اتفاقى بر فراز ایران  داشتند، سعى کردند تا یکى از هواپیماهایشان نیز حتى به
نیروهاى هوایى غرب هواپیماهاى عراقى را بر فراز فضاى هوائى ایران . پرواز نکند

یک  «عنوان حسین با استفاده از فضاى هوایى ایران به شاید صدام. تعقیب نکردند
براى هواپیماهاى خود امیدوار بود که غرب را تحریک به بمباران ایران » آسمان امن

ترسید؟ منطقاً از  غرب از چه چیز مى! شدن امتناع ورزید اما غرب از تحریک. نماید
ایران از لحاظ این مهمات . قدرت هوائى ایران و یا توانائى ضدهوائى هراس نداشت

آنها . ز قدرت اسالم که امروز در ایران است، ترسیدغرب ا. چندان نیرومند نیست
و یا » ویتنام«م بزنند ممکن است برایشان دریافتند که اگر در مورد ایران دست به اقدا

ساله با  در طول جنگ طوالنى هشت) ره(امام خمینى . ى جدیدى باشد»واترلو«
ر احمق باشند که عراق به غرب و دیگر مهاجمان بالقوه اخطار کرد که اگر آنها آنقد

اکنون  هم. به جمهورى اسالمى ایران حمله کنند، ایران گورستان آنها خواهد بود
. غرب مایل به جنگ کوتاه و جنگهاى تکنولوژیکى دقیق علیه دشمنان خویش است
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هرگونه درگیرى با سربازان مسلمان ایران منجر به یک جنگ درازمدت خواهد شد 
  .سربازان مسلمان دست و پنجه نرم کندبایست با   ىکه در طى آن غرب م

هاى برهنه دوستان دختر خود  در این نوع از جنگ سربازان امریکائى که عکس 
هاى قرآن را محکم نگه  دارند با سربازان اسالم که نسخه را محکم نگه مى

  .دارند و درپى شهادت هستند، قابل مقایسه نیستند  مى

از رحلت امام، ایشان ضربه دیگرى به ، کمتر از شش ماه قبل 1989در ژانویه  
رهبر شوروى، امام مرگ » گورباچف«اى به  در نامه. پیشروى تمدن مادى زدند

در عرض یکسال امپراتورى پهناور کمونیست همچون . بینى کرد کمونیسم را پیش
عنوان  امام گورباچف را دعوت به آزمایش اسالم به. یک ورق کاغذى سقوط کرد

» قم«او حتى به محققین شوروى پیشنهاد کرد که براى مطالعه به . دتنها راه چاره کر
بود که تاکنون » االسالمى  حجۀ«از طرف بزرگترین » اتمام حجتى«این امر . بیایند
  .ایم دیده

طور مساوى نسبت به دموکراسى  شدت و خشونت امام نسبت به کمونیسم به 
 سرنگون شد زیرا شکل نهائى کمونیسم. رفت  کار مى تماعى و کاپیتالیسم نیز بهاج

کاپیتالیسم متحد که با سبک دموکراسى . کاپیتالیسم در پوشش حکومتى آن بود
اجتماعى گسترش یافته است نهایتاً همانند یک ورشکسته اخالقى و افراطى و 

کفایت است همانطور که کمونیسم در اتحاد جماهیر شوروى و اروپاى شرقى   بى
راتیک در کشورهائى مانند انگلستان، فرانسه و هاى دموک درواقع حکومت. شد

ایجاد هاى عمومى بزرگترى نسبت به آنچه که شوروى تاکنون  آلمان بیشتر از بخش
اند، عواملى که منجر به سرنگونى کمونیسم شدند همگى در  بوجود آوردهکرده 
خودبینى . دموکراتیک بوضوح وجود دارد/ اصطالح کاپیتالیست  هاى به نظام
در این . کردن خالء و پوچى خویشتن است اریستى غرب تا حدى درصدد پنهانمیلیت

. زمان کاپیتالیسم یکپارچه سرنگون خواهد شد همانطور که کمونیسم اینطور شد
داند که تمدن   با دقت در بینش تاریخى آن غرب همچنین مى. داند  غرب این را مى
این همان آگاهى .  آن خواهد شدا آلترناتیوعنوان تمدن غالب دنی اسالمى نهایتاً به

زدن به اسالم، جهان اسالم و مردم مسلمان جهان ــ  ضربهاست که غرب را مجبور به 
کند به این امید که این امر حداقل شکست حتمى آنها  تا آنجا که مقدور است ــ مى

این همان سؤالى است که چرا روند ! دست اسالم را به تأخیر بیاندازد و تحقیرشان به
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درنگ جهت تحریف پیام اسالم محفوظ   تفکر غربى آنقدر سنگین دریک تالش بى
  .مانده است

ارزش    و بىهاى پوچ سازد که چرا این همه مطالب و گفته این امر روشن مى 
  .گردد اسالم و مسلمانان همه روزه در همه جاى غرب منتشر مىبرضد 

 قضاوت امام عارى از به مرگ،» آیات شیطانى«کردن نویسنده کتاب  در محکوم 
را قسمتى از یک توطئه نسبت به اسالم و پیامبر » آیات شیطانى«او کتاب . نقص بود

قرار دارد ) A.N.Wilson(ویلسون . ان. گرامى اسالم دید که در ردیف تفکر واهى ا
کار رفته  نادرستى از عیسى مسیح به» بیوگرافى«اکنون در راستاى نوشتن  که هم
! اکنون سلمان رشدى بیوگرافى ادبى  راه خود متوقف نشده بود همدر اگر او . است

وزیر دولت انگلستان اخیراً ! نوشت  مى) ص(مشابهى درباره پیامبر گرامى اسالم 
بسیار . بار دیگر نوشته نخواهد شد» آیات شیطانى«پذیرفته است که کتابى نظیر 

 سرنوشت رشدى را بگذارید امیدوار باشیم که آنها به خاطر خودشان هرگز! خوب
  .کنند فراموش نمى

دشمنى عمیق نسبت به اسالم را که : اما فتواى امام کارى بیش از این انجام داد 
فتواى امام دشمنى پنهان .  و بخش ضرورى ساختار غرب است آشکار کردقسمت

آنها ما را وحشى خواندند اما در آتش و . غرب نسبت به اسالم را روشن ساخت
کامى خود دولتهاى کشورهاى غربى حال و آینده خود را براى خشونت خشم و نا

مسلمانان ساکن انگلستان نخستین پرتوهاى خارجى این . همه ما آشکار کردند
، !این یک تراژدى بود که در آن ما در آن واحد قهرمان، تبهکار. نمایش را دیدند

  .گناه و تماشاچى بودیم قربانیان بى

ى این است که شوق و حرارت اصلى انقالبى اسالم ترین پیروزى امام خمینبزرگ 
کننده و بازدارنده امپریالیسم، ناسیونالیسم و  اثرات ضعیف. به آن برگردانده استرا 

امام فقید همچنین باعث . اند  فرهنگ سیاسى غرب حداقل از ایران دور شده
 شده از یک برنامه فهرست. شدن افکار سیاسى مکاتب شیعه و سنى شدند نزدیک
هاى اسالمى تمام جهان اسالم را از این بیمارى مسرى غربى خالص خواهد  انقالب
.  تحت فشار استاکنون اسالم در رتبه واالى تاریخ قرار دارد و براى تغییر  هم. کرد

غرب در حالت دفاعى است و از وضع کنونى میراث استعمارى و امپراتورى 
م کاپیتالیست گسترده محکم شده این میراث در یک نظا. کند غارتگران حمایت مى
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فوکویاما » پایان تاریخ«و » سوسیال دموکراسى«است و توسط شعارهایى نظیر 
Fukuyamaو نبرد بین تمدن . شود  قانونى مى» نظام نوین جهانى«اکنون یک   و هم

روشن اسالم و تمدن منحط غرب جایگاه مرکزى تاریخ را براى بیشترین سالهاى 
  .ال خواهد کرداشغم قرن بیست و یک

بنابراین، این امر ضرورى است که مسلمانان درک خود را نسبت به غرب،  
، عجایب تکنولوژى »سطح زندگى«باالترین ارزش تمدن غربى، . گسترش دهند

مؤسسات در زرورق «و ! هاى مدرن است آور سالح عصر فضا و قدرت وحشت
د شرکتهاى چندملیتى هاى ملى مدرن و تیزهوشى تجارى و تولی حکومت! »پیچیده

که  در حالى! کرد» مساوى«نبوع تمدن غربى، همه را با هم . را بوجود آورده است
هاى ملى یک نمونه  حکومت» برابرى سلطه«اصطالح  به. نابرابرى را پایدار نمود

شود، تنها به ثروتمند اجازه صدور بیشتر در  هنگامى که به فقیرى کمک مى. است
هنگامى . سازد تر مى دهد و نهایتاً فقیر را فقیرتر و غنى را غنى قیمتهاى باالتر را مى

آمدن  شود به خاطر آن است که او را از تالش براى فائق که از ضعیف حمایت مى
اغنیاء، براى محدودکردن استفاده » دموکراتیک«حکومت . بر ضعف خود، مانع شود

اند ــ  ابتى را تشکیل دادهققدرت و اداره منابع در دستهاى همان مردم ــ که احزاب ر
  . بوجود آمده است

سازد و سپس او را در تعقیب  شود که در ابتدا فرد را ناامن مى  آموزشى داده مى 
هاى  ارزش. کند  شده مجهز مى کنترل» هاى سیستم«اهداف خودخواهانه در 

این امر . به سودجوئى حاصل از این جریان نسبت داده شده است» رقابت«و » آزادى«
. فرهنگ حرص و آز رسمى منتهى به مصرف عمومى باال را بوجود آورده است

نهایت توسط تئورى اقتصادى محترم شمرده شده است، اما در همان حال،  سود بى
ها را براى افزایش  توانند عرضه  شرکتها مى! است» ضداخالقى«نهایت  دستمزد بى

یدن دریغ کنند وگرنه آنها دلیل کش  قیمتها تنظیم نمایند، اما کارگران نباید از زحمت
  .تفرقه هستند

زنان باید موضوع سکس در خانه، در خیابانها، در جهان سرگرمى و در کار باشند  
فرزندان «اما نباید فراموش کنند که قرص مصرف کنند وگرنه آنها براى بدنیاآوردن 

اکنون غرب داراى صنعت نارس  هم. هستند! به جهان غیرمسئول» ناخواسته
کند و در   است که نیازهاى تمدن حریص جنسى را برطرف مىاى  کننده یشرفتپ
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کنند، شریک  خواهد افراد زیادى در کاالها و خدماتى که تولید مى واحد نمىآن 
، سخنى »مردم جهان سوم فقیر هستند، زیرا که آنها فرزندان زیادى دارند«. شوند

» شوند  ند خرگوش تغذیه مىفقراى زیادى وجود دارند، زیرا مان«. معمولى است
  .سخن دیگرى است

به بقیه جهان . باشد» غرب«تمدن غربى معتقد به تغییرى است که در خدمت منافع  
مبنى بر !  حالیکه غرب همچنین روى حق خودشود که تسلیم باشند در  گفته مى

عنوان پاداش خود براى برترى تکنولوژیکى و مهارتهاى رسمى،  کناررفتن به
داشتن فقیر و حتى فقیرترکردن   انگیزه حقیقى غرب براى فقیرنگه. کند  ىپافشارى م

اى شناخته شده  طور گسترده آنها هم اینک توسط بسیارى از افراد خود غرب به
و کسانى که چنین کارهاى آرایشى نظیر » لیبرالها«، »چپ«جلسات گروههاى . است

 جهان سوم و غیره را کاریتاس، اکسنام، واران وانت، کمکهاى مسیحیت و انجمن
فایده هستند و تنها در ادامه این تصور نادرست به امریکا   کنند، کامال بى تنظیم مى

آنها در . کند، موفق شدند که به قربانیان خود عالقمند است و از آنها مراقبت مى
  .کنند درحالیکه خود قسمتى از بیمارى هستند کنار عالئم بیمارى عمل مى

تواند چنین موضعى را بگیرد، این   فته شود و فقط اسالم مىموضعى که باید گر 
به هیچوجه تمدن . است که تمدن غربى درواقع یک آفت و یک طاعون است

. با جاهلیت نداردامروزه غرب از نظر کیفى تفاوتى . یک بیمارى است. نیست
جاهلیت دیگرى است که در عربستان و بقیه جهان در زمان پیامبر گرى و  وحشى

هاى  نامید، ارزش» تمدن«آن جاهلیت خود را . غالب بود) ص(م حضرت محمداکر
در . داد  خود را داشت، مراکز دانش خود را داشت و به فرزندان خود آموزش مى

نوازى   مردم مکه به خاطر مهمان. روابط تجارى خود قوى بود و فرهنگى غنى داشت
جا و جاهاى دیگر پیشرفت و شاعرى خود معروف شدند و دیگر اشکال هنر نیز در آن

  .خود را نیز داشت» خدایان«آن جاهلیت . کرد

عنوان ابزار و درواقع ابزار دگرگونى کامل ظاهر  اى، اسالم به در چنین مجموعه 
الهام الهى تنها . نازل نشد) ص(نشینى در صومعه به پیامبر  عنوان گوشه اسالم به. شد

بقیه آن .  کلمات حقیقى قرآن استدهد و مرکب از  قسمتى از اسالم را تشکیل مى
کار گرفته شده و جنبش اسالمى  به) ص(روش تفسیرى است که توسط پیامبر اکرم

  .است که توسط ایشان رهبرى گردید
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گفت، ) ص(هر چیزى که پیامبر( پیامبر و سنت )زندگى(عنوان سیره  این امر به 
) ور بـه انجام آن دادداد، موجب آن شد، اجازه انجام آن را داد و یـا دستانجام 

رهبرى کردند، همچنین شامل ) ص(اى که پیامبر جنبش اسالمى. شناخته شده است
تنى چند در مکه و بعد هـزاران نفـر : شود  تمام کسانى که اسالم را پذیرفتند نیز مى

قرآن مسلمانان را با تعهد و . در مـدینه و سرانجام تقریباً تمام جمعیت شبه جزیره
اهللا  مراه با تمام منابع خود در جنگ جنبش اسالمى حزبشرکت کامل ه

این هدف . نظام برقرارشده در همان ذات اسالم استسقوط کامل . دخوان  فرامى
اسالم تمام روابط موجود را تبدیل به مجموعه جدیدى از روابط . بنیادى اسالم است

هاست که  ىاما برعکس تغییر جعلى اجتماعى کـه مـورد طلب دیگر ایدئولوژ. کرد
و با قدرت » طبقه«خاطر منفعت یک  کند ــ و یا به  خاطر تغییر، تغییر مى اغلب به

تمام تغییرات در . هاى ثابت را قرار داد اى از ارزش امپریالیست ــ اسالم مجموعه
این . افتند  هاى ثابت اتفاق مى زششده عمومى از ار  حول یک مجموعه شناخته

این اعتقادات شرایط . اعتقادى اسالم استار نظام هاى ثابت و پاید مجموعه ارزش
هاى  ارزش. گیرد مرزى و پارامترهایى هستند که تغییر در اطراف آنها شکل مى

ها، روشها و هدفهاى تغییر و دگرگونى را نیز کنترل و رهبرى  ثابت اسالم پروسه
، پویا روابط اجتماعى جدیدى که توسط اسالم در آنها برقرار شده است. نمایند  مى

پذیر است و شرایط رشد شخصیت بشرى را از طریق تجربه و دانش  و انعطاف
جنگ نتیجه پایانى . کند شده فراهم مىموجود در پارامترهاى داده 

بنابراین، تصادفى . شده براى تغییر، برقرارى حکومت اسالمى است بندى سازمان
زرگ خود، حضرت نیست که حکومت اسالمى در تاریخ توسط کسى غیر از نمونه ب

  .پیامبر خدا، تشکیل نشد) ص(محمد

اى که باید بهوضوح درک شود این است که حکومت اسالم و حرکت  نکته 
اسالم بدون حکومت اسالمى، . اسالمى، قسمتهایى از یک مجموعه کامل است

رارى حکومت در قلب در مفهوم اینکه جنگ جنبش اسالمى براى برق. ناقص است
است، شرکت در جنبش اسالمى بر تمام مسلمانان واجب ) ص(حضرت پیامبرسنت 
هاى ثابت در اسالم  ارزش) ص(بنابراین در حالى که قرآن و سنت پیامبر. است

هستند، حکومت اسالمى و جنبش اسالمى متغیرهاى پویا، در حال رشد، گسترش و 
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اسالم را هاى ثابت و فاکتورهاى پویا،  نظیر ارزش این ترکیب بى. تغییر و نمو هستند
  .وسیله مؤثر و متنوع تغییر ساخته است

ار زندگى حضرت شم تواند از حوادث و رویدادهاى بى  این مسئله مى 
بنابراین، براى حکومت اسالمى این امکان وجود دارد . نشان داده شود) ص(پیامبر

همچنین ممکن است که . که با اعمال دشمن شکست بخورد و یا تجزیه شود
 اصول قانونى اسالم که وظیفه جنبش اسالمى شده و طبق آن حکومت اسالمى از

تواند شکست را نقض کند و یا بر نیروهایى داخلى انحراف فائق آید، بسیار دور   مى
دادن حکومت اسالم وجود دارد اما از  باید متذکر شد که امکان از دست. شود
نحراف زیرا مهم نیست که شکست و ا. ستدادن حرکت اسالمى غیرممکن ا  دست

باید مسلمانانى وجود داشته باشند که براى حفظ تا چه حد باشد، بلکه همیشه 
نخورده اسالم برحسب انحراف  تاریخ دست. حکومت اسالمى بجنگند

کننده مسلمانان از حکومت اسالمى اصلى مدینه تاکنون که خود را جزئى  پیشرفت
هاى ملى هیچگونه  تاین حکوم. ایم، قابل نوشتن است هاى ملى یافته از حکومت

هاى ملى، مسلمانانى  زمامداران این حکومت. شباهتى با حکومت اسالمى ندارند
آنها در یک برهه . نیستند، اما از ما هستند که از نظر ظاهرى به ما شباهت دارند

آمیز  تاریخى ظاهر شدند، زمانى که ما تحت تسلط یک تمدن بسیار خصومت
  .بودیم

عنوان جنگ مسلمانان براى برقرارى، حفظ،   توان بهحرکت اسالمى را شاید ب 
اى  عنوان وسیله  گسترش، دفاع، توسعه و یا برقرارى مجدد حکومت اسالمى به

براى سعادت و ) قرآن کریم(ها و نهى از بدیها   خوبى  کردن به جهت سفارش
  .خوشبختى تمام بشر، بیان کرد

خود خداوند : ــ نخستمى سه شریک و همراه فعال وجود دارند در نهضت اسال 
... و سومین تمام مسلمانان) ص(سبحانه و تعالى است، دومین حضرت پیامبر اکرم 

خداوند با حضور دائم خود در ضمیر افراد مسلمان شرکت فعال براى الزام و تعهد 
در موارد خطر جدى براى جنبش اسالمى . شود  قوى تمام مسلمانان را موجب مى

در قرآن » الفیل«او این امر را در سوره . کند م دخالت مىطور فعال و مستقی خود به
تولد کند هنگامى که در سال  او حادثه را ذکر مى. کند کریم به ما یادآورى مى

کردن   شد که با هدف مشخص خراب  ارتش که شامل فیلهایى مىپیامبر خود یک 
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ى که هنگام. راندن ارتش مداخله کرد کعبه به مکه رسیدند، خداوند براى عقب
 برنامه تلویزیونى سراسرى 1980خورده امریکا در آوریل   رئیس جمهور شکست

اجرا کرد تا شکست مفتضحانه هیئتى را کـه بـراى رهائى گروگانهاى امریکائى 
فـرستاده بود، اعالم کند، اهل ایمان در سراسر دنیا این تحقیر یک ابرقدرت را 

ز حکومت اسالمى نوپا در ایران، اعنوان دخالت مستقیم خداوند درجهت حمایت   به
تواند دلیل شکست بسیارى از هلیکوپترهاى   هیچ چیز دیگرى نمى. تفسیر کردند

پرواز باشد ــ در کویر طبس ــ و اینکه فرمانده کنترل سیستم عصبى خود را از دست 
. بدهد و باالخره به زمین اصابت کند و از بین برود و از همانجا به جهنم واصل شود

. تواند انسان را به ماه بفرستد و مجدداً او را برگرداند الت متحده امریکا مىایا
توانند  آنها مى. در فضا را معرفى کند» ترن«تواند خدمات  تکنولوژى غرب مى

بسازند و تکمیل نمایند، اما هدفهاى زیادى وجود هاى مهلک را   حها و سال ماشین
قدرتى که . انند به آنها دست یابندتو  دارد که آنها بدون اعتقاد و تعهد، نمى

اهداف . استفاده است کار برده شود کامال بى  تواند درجهت کارهاى خاصى به نمى
کامال » ها ابرقدرت«جنبش اسالمى اساساً در جائى که مکرراً ثابت شده است که 

خداوند متعال، در قبال خطرات جدى که ممکن است . شود ضعیف هستند، واقع مى
این امر به این معنا . کند  قبت مىتولید ترس کند، از حق مرا» منطقى«امال در اذهان ک

است که اعتقاد ما بخشى حقیقت این . هستند» غیرمنطقى«نیست که مسلمانان 
آگاهى از اینکه خداوند همراه فعال در جنبش . صحیحى از دلیل و برهان ماست

بخشد که هر دو یکى   ىبه جنبش اسالمى کیفیت و بعدى متافیزیکى م. اسالمى است
بلکه براى حل . اما این بُعد متافیزیکى، در تعقیب برخى معنویات بدلى نیست. هستند

  .شود کار برده مى مشکالت واقعى و دستیابى به اهداف در جهان فیزیکى به

حرکت اسالمى باید اهداف . نیز یک ارزش ثابت و پایدار است) ص(سنت پیامبر 
باید تنها . را تعقیب نماید) ص(ده توسط حضرت پیامبریافته ش  شده و دست تعقیب

شد،  شد و یا از آنها دورى مى  کار گرفته مى به) ص(از روشهایى که توسط پیامبر
طور فردى و یا جمعى، باید  هاى مورد استفاده امت مسلمان به استفاده کند و روش

سط اى که تو با معیارهاى رفتار شخصى و جمعى و شرکت در جنبش اسالمى
نتى در قبال خطا این ضما. شد، مطابقت کند کار گرفته مى و اصحابش به) ص(پیامبر

دهد که خطا زودتر از موقع خود آشکار  و فقط اطمینان مىو شکست نیست 
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شود و اینکه شکست دلیل ناکامى نخواهد بود که ممکن است جنبش را وادار   مى
ما امروزه با آن مواجه باشیم مشکلى وجود ندارد که . به رهاسازى اهداف خود کند

به مثالهاى روشن و . مسلماً شکل و میزان تغییر کرده است. و در گذشته نبوده است
دارى  برده. گرائى جهانى شده است  گرائى در شکل ملى  قوم;واضح توجه کنید

عنوان کارگر در کاپیتالیسم و سابقاً کمونیسم، قانونى شده است، فساد اخالقى در   به
آموزشهاى «، »آزادى فردى«، »گرائى منطق«، »بشردوستى«، »لیبرالیسم«اى ه فلسفه
اما از نظر کیفى . مورد احترام واقع شده است» دموکراسى«و » گرائى  علم«، »دنیوى

هاى  یابد که روش بنابراین چنین ادامه مى. مشکالت همانطور باقى هستند
نتایج جالب یکسانى را اگر امروزه توسط نهضت اسالمى دنبال شود، ) ص(پیامبر

توالى طوالنى از . بار خواهد آورد همانطور که چهارده قرن پیش کسب شد  به
جنبش . عمده وجود داردى خصوصى و شکستهاى الزامى در تعقیب اهداف موفقیتها

  .اسالمى معاصر باید به تغییر مدنى در این چهارچوب برسد

سلمانان در یک راه اساسى تغییر دوره استعمار موقعیت تاریخى را براى اسالم و م 
اگرچه تمدن مسلمانان، قبل از دوره استعمار در یک روند انحراف و سقوط . داد

هاى اسالم  کننده بود، هنوز هم ممکن بود که مبداء خود را به ریشه پیشرفت
مؤسسات سیاسى، اقتصادى و اجتماعى مسلمانان حتى در اشکال غیراصیل . برگرداند

در ایران حرکت اسالمى در قطع . بردن به هویت خود داشتند در پىود، سعى خ
کردن  هاى مسلمان و سرنگون کردن توده ریشه عقیم امپریالیسم، در جهت بسیج

رژیم استعمارى گذشته، اربابان امپریالیست و مؤسسات حکومت ملى، موفق شده 
  .است

مؤمنین در شرکت عمومى : یکى بیمارى فراگیر هم باید مورد توجه قرار گیرد 
ناپذیرى نهضت اسالمى که  ولى شکست. هاى اسالمى ضعیف شده بود  نهضت

 امت دست یافت، در ایران به وضوح به زمانى به تعهد، اتحاد و بسیج حتى بخشى از
ناپذیرى نهضت اسالمى در  این نمایش مفهوم شکست. گذاشته شده استنمایش 

سلمانان چنین باور داشتند که شرایط جدید بسیار ضرورى شده، زیرا بسیارى از م
آنها مدتى طوالنى » تکنولوژى«معاصر و » هاى ابرقدرت«علیه ) ص(روشهاى پیامبر

» ها ابرقدرت«بسوى » حفظ خود«اما زمان ثابت کرد که آنها براى . موفق نخواهد بود
عنوان اصلى ثابت و پایدار و جستجوى  واقعیت موجود به! کنند حرکت نمى
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هاى ملى،  مى در چهارچوب دموکراسى اجتماعى در حکومتهاى اسال  حل راه
این امر نیاز را به مواجهه با جاهلیت جدید و شکست آن سوق . مشاهده استقابل 
کابوس استعمارى پس از آن به هر حال با اکراه مورد قبول » واقعیت«زمانى که . داد

 که براى کسانى که مدعى رهبرى نهضت اسالمى هستند، قرار گرفت، تمام آنچه
جات رقابت در انتخابات،  راه اندازى دسته  آنها باقى ماند تشکیل احزاب سیاسى، به

الها، سرهنگها و پیوستن به ائتالفها و مصالحه بود و در غیر اینصورت وادارکردن ژنر
هایى نظیر قانون شریعت در  بواسطه چنین شیوه! بود» اسالم«برقرارى به ! شاهان
هاى اسالمى تبدیل به مرزهاى ملى  سیاست! کند رطرف مىهاى مسلمان را ب توده

نقش جهانى نهضت اسالمى به میزان و مقیاس ملى . قابل تشخیص و خالص شد
آنچه که حتى براى آنها بسیار راحت و مناسب بود این است که هدف . کاهش یافت

در حکومت » قانون اساسى اسالمى«تشکیل حکومت اسالمى تنها در خواست نوشتن 
امر متأسفانه به صورت چهارچوبى شد در احزاب این ! لى توسط شوراى ملى استم

آنها از آموختن از . خود حتى تا به امروز ادامه دهنداسالمى دوره استعمار که به کار 
  .کنند  شکستهاى تاریخى خود امتناع مى

هاى   حرکت«رفت منجر به ظهور   این قرارداد اصلى همانطور که انتظار مى 
در این چهارچوب احزاب اسالمى به کسانى که نقششان . شده است»  ملىاسالمى

در واقع این روزها غیرعادى نیست . پیوندند  نام دموکراسى است، مى تقسیم امت به
فردى را   اى اهداف منحصر به طور دوجانبه  را بیابیم که به» ملى«اگر احزاب اسالمى 

همچنین یک فعالیت ممتاز » المىاس«، حزب »ملى«در پارامترهاى . کنند  دنبال مى
از آن بدتر ورود نتایج وسیع و نامحدود فلسفه اجتماعى و تئورى سیاسى . شده است

  !شود  شناخته مى» تئورى سیاسى اسالم«عنوان  غرب به درون آن چیزى است که به

اى که باید مشخص شود این است که سطح الزام و تعهد، اتحاد و بسیجى  نکته 
کند، بدست  م مىاست در میان مرزهایى که هم اینک ما را تقسیکه مورد نیاز 

دیدگاه جهانى اسالم هنوز نیرومند است و روح تعلق به یک امت جهانى . آید نمى
هاى  طوریکه حتى حکومت به. در میان مسلمانان امروز به نیرومندى گذشته است

 تعلق به امت اند که تعریف از ایده غیرمذهبى و استعمارى بعد از آن دریافته
هایى از وزیران خارجه  کنفرانس» المللى مؤسسات اسالمى بین«آنها . ضرورى است

را » اتحاد اسالمى«آنها . اند  تشکیل داده» هاى اسالمى کنفرانس«و گاهى » اسالمى«
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دنبال آن هستند درمیان  اما مراقبند که اتحادى را که به! کنند ترویج مى
هاى  حقیقت این است که حکومت. یان مردم آنهاهاى ملى است و نه در م  حکومت

توانند امت را   ها، نمى هاى استعمارى بعد از آن و حامیان ابرقدرت  ملى ـ رژیم
اى است که نهضت اسالمى روح  این تنه. عنوان یک تن واحد از تپش بیاندازند  به

. دهند بنابراین نهضت اسالمى و امت، اتحاد غیرقابل تقسیمى را تشکیل مى. آن است
گرائى  عنوان یک تنها کامل ظاهراً توسط نیروهایى نظیر ناسیونالیسم و فرقه امت به

گردد و موج شادى و قدرت  بدن برمىتقسیم شد، اما قدرت زمان به هر قسمت از 
حرکت و تپشى که در زمان انقالب اسالمى در میان . شود در تمام امت جارى مى

سکون و فلج تحمیلى است، بدن توانائى را امت وجود داشت، دلیلى برخالف وجود 
اما متأسفانه این امر نیز واقعیت . کند  دادن به نهضت اسالمى حفظ مى براى پاسخ

» احزاب اسالمى«گرا، ناسیونالیسم و  دارد که معتقدان سطح پائین، متعصبان فرقه
رترى کردند تا ب با یکدیگر همکارى مى! که پشتوانه بانکى رژیم سعودى بودند! ملى

اما مثل همیشه باید با مسئله با دیدى عمیق و با توجه به . خود را مجدداً تحمیل نمایند
  .، برخورد نمود)ص(روشهاى حضرت پیامبر

اگر در . این امر نیازمند حضور جدى دیدگاه جهانى اسالم در تمام سطوح است 
فعلى بردن معیارهاى مطلوب رفتار  این روند نهضت اسالمى مجبور به از بین

ها و پذیرفتن هر موقعیتى را که   کردن حاشیه قطع. مسلمانان باشد، پس چنین است
یرفتن است، حتى از زمان شروع یک راه چاره در غیر اینصورت غیرقابل پذ

اهمیت ندارد که تا چه حد فوراً به سمت . که اکنون باید رها شودآسودگى است 
همیت دارد این است که نهضت آنچه ا. شوند مغز و هسته نهضت اسالمى جذب مى

نهضت اسالمى روح . اسالمى آلوده به جاهلیتى که امروز شایع و غالب است، نیست
تدریج امت به سالمت  به. اکنون باید جسم را احیاء کند امت اسالمى است و هم

اى را که اکنون   هاى خارجى مطلوب خود باز خواهد گشت، خود پارازیتها و وصله
شود،  آنوقت این نکته به وضوح فهمیده مى. کند مىد، نابود نکن  به او حمله مى

اصطالح میان تزهاى اقتصادى دموکراسى،   بسیار آسان است ببینیم که چرا به
ملى و دیگران واقعاً » احزاب اسالمى«سوسیالیسم، کاپیتالیسم، حکومت سلطنتى، 

  .م دهندتوانند انجا آنها براى رفع بیمارى، هیچ درمانى نمى. وجود ندارد
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طور مختصر نقش حکومت اسالمى را در نهضت اسالمى بررسى  ما باید اکنون به 
هضت اسالمى باید به طور کامال واضح حکومت اسالمى هدفى است که ن به. کنیم
زمانى که یک حکومت اسالمى تشکیل شد، قطعاً بخشى از نهضت . برسدآن 

 نهضت اسالمى منطقه هنگامى که قسمت دیگر حکومت اسالمى. شود اسالمى مى
سوى حکومت اسالمى برگرداند، نهضت اسالمى نیز  جغرافیائى دیگرى از امت را به

ترتیب دو حکومت اسالمى در نهضت اسالمى جهانى  بدین. تر خواهد بود قوى
دانیم، خواهد  آنقدرى که ما نمى... وجود خواهد داشت و سپس سه، چهار، پنج، 

هاى ملى  ماً خیلى بیشتر از تعداد حکومتمى مسلهاى اسال  اما تعداد حکومت. بود
هاى اسالمى نه تنها اهداف موافقى را دنبال  این حکومت. خواهد بودمسلمانان امروز 

نهضت اسالمى . خواهند کرد، بلکه اهداف یکسانى را نیز تعقیب خواهند نمود
ت چهارچوبى است که در آن مؤسسات عملى را تشکیل خواهد داد که به تمام ام

هاى اسالمى تحت  اى را براى یگانگى حکومت  این مؤسسات شالوده. خدمت کنند
اینها مراحل رشد و تکاملى هستند که . ریزى خواهند کرد یک رهبرى، امام، پایه

انحراف، سقوط و . هاى زیاد و حتى شاید قرنهایى را مشغول کند ممکن است نسل
  .دت کوتاه جبران نخواهد شدتقسیم امت هزاران سال طول کشیده است و در یک م

اند که هدف ابتدائى آنها  هاى ملى مؤسسه تشکیل داده بیشتر حکومت 
اما ما باید مراقب شبکه وسیع . دادن مردم خود و دنیا به اسم اسالم است  فریب

حتى اگر . فعالیت اسالمى غیررسمى سطح پائینى شویم که در جهان جریان دارد
برخى . مالى شوندحمایت » االسالمى العالم رابطۀ«یر برخى از آنها توسط مراکزى نظ

لوحان کنترل و اداره   متملقین، کاریابان، شارالتانها و یا سادهاز آنها اکنون توسط 
آموزى به تدریج از فضاى تحت تأثیر  این اجتماع و مؤسسات دانش. شوند  مى

 مفید نهضت هاى استبدادى و عمّال آنها خارج خواهند شد و ستونهاى بسیار  رژیم
مغز و هسته سخت متملقین، کاریابان، شارالتانها، . اسالمى خواهند گردید

نماها، ناسیونالیستها و دموکراتها، باید از نزدیک موردنظر قرار گیرند، اما  اسالمى
  .فعاالن حقیقى در نهضت اسالم هستندو جوان، اکثریت زیادى از مسلمانان، پیر 

د است این است که حکومت اسالمى در ایران آنچه که در موقعیت فعلى جدی 
ارتباط میان . یک حکومت کوچک است، اما قسمت مهم نهضت اسالمى است

برخى از دامهاى آشکار براى اجتناب . دقت گسترش یابد حکومت و نهضت باید به
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نهضت » عربستان سعودى«مثال، ایران اسالمى، نباید . شوند  به آسانى مشخص مى
، »اى وعاظ حرفه«، »امامان«، »کارگران اسالمى« وسیع جهانى شود، اما از شبکه

و دیگر مؤسسات باید حمایت نمود، و » گروههاى جوان«، »اجتماعات«، »مساجد«
نهضت اسالمى جدا از حکومت اسالمى باید منابع خود در خارج . آنها را کنترل کرد

خطرى هم  ىاین احتیاط مقدماتى براى سالمتى و ب. از ایران را گسترش دهد
درواقع، در برخى از موارد . حکومت اسالمى و هم نهضت اسالمى ضرورى است

. این نهضت اسالمى است که در خارج باید به کمک حکومت اسالمى بیاید
ان از یک میلیارد  میلیون مسلم65بگذارید فراموش نکنیم که در حال حاضر فقط 

در همین حال این . کنند حکومت اسالمى زندگى مىنفر امت مسلمان درواقع در 
امر نیز حقیقت است که حکومت اسالمى منابع مجهزى را که به اسالم سپرده شده 

این منابع باید نقش خود . کند است، بسیار بیشتر از منابع بخش غیرحکومتى، ارائه مى
برخورد و تشریک مساعى نزدیکى باید میان . را در نهضت اسالمى بازى کنند

شاید هسته . یرحکومتى نهضت اسالمى، وجود داشته باشدهاى غ حکومت و بخش
  .مؤسسات باید توسعه یابد تا به این روابط نظارت کند

نهضت معاصر اسالمى هم در داخل و هم در خارج حکومت اسالمى تجربه  
تجارب انقالب اسالمى و حکومت اسالمى در ایران باید با یکدیگر جمع . کمى دارد

قدرت فردى و تخصص مورد نیاز . سالمى کانالیزه شوندشوند، و از طریق نهضت ا
اى و  نهضت اسالمى باید یک نهضت توده. طور داخلى تولید و افزون شود باید به

متأسفانه در بخشى از جهان، در نهضت . جمعى باشد و یا شاید تماماً اسالمى نباشد
دن اطالعى بو» رهبر«کنند، از   را ایفا مى» رهبرى«هاى  اسالمى کسانى که نقش

 ;رهبرى در نهضت اسالمى یک نقش طبقه نژادى، ثروت و یا قدرت نیست. ندارند
هاى  مردان درپى نقش. تنهایى نیز نباشد  شاید حتى نقش و عملکرد صالحیت به

نهضت اسالمى معموال . سازد هاى رهبرى، مردان را ظاهر مى نقش. رهبرى نیستند
ترین فرد  یان معتقدان به دنبال تابعبراى عرصه بسیار مهم ایفاى نقش خود درم

اء هاى رهبرى را ایف در حکومت و نهضت اسالمى مردانى که نقش. گردد  مى
» قیام« آنها ;دانشمندان ندارندکنند هیئتى از تجّار، سران فئودال، کارگران و یا   مى

اینها . خود را مدیون یک گروه نیستند که بعد تقاضاى اجر و یا حمایت داشته باشند
احزاب «حتّى . هاى غربى است کارهاى معمولى روزمره روند سیاسى در نظام
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» احزاب اسالمى«این . اند ملى مدرن نیز از چنین تکنیکهائى استفاده کرده» اسالمى
. اند آموزان مسلمان نکرده هیچ تالشى براى تحریک واقعى دوباره جوانان و دانش

بها » به حرفهاشتغال «و » اریابىک «هایى براى سود خود به چنین احزاب و نهضت
هاى اسالمى امروزه در  بسیارى از اعضاء ارشد چنین احزاب و نهضت. اند  داده

هاى خلیج فارس  نشین خدمت پادشاه عربستان سعودى و تملّق و تابعیت از شیخ
اما در طول تابستان گرم این . آورى ثروت زیادى براى خود هستند  سرگرم جمع

توان دید که در زمان تعطیلى با رضایت کامل   یسته اسالم را مىمناطق، فرزندان شا
اسالم و نهضت اسالمى که به . کنند  در اروپا و امریکاى شمالى به اسالم خدمت مى

هاى شخصى  ها و هزینه فعالیت تابستانى تقلیل یافته است باید در غیر از ارزش
  .گیرى و دنبال شود پى

مشکالتى که رویاروى امت قرار دارد و در این بحث کوشش شد تا برخى از  
شعارى تبلیغاتى است و » نظم نوین جهانى«. چگونگى مواجهه با آنها را خالصه کنیم

اما مسلمانان ! ناپذیر است  ریزى شده تا ما باور کنیم که غرب شکست طورى برنامه
 1979پیروزى بزرگى را در سال ) ره(غیرمسلّح ایران تحت رهبرى امام خمینى 

. تواند تکرار شود، درواقع باید در همه جا تکرار شود این سناریو مى. دند کرکسب
تواند   اى تاریخى و دیدگاهى جهانى است که مى اسالم به تنهائى داراى تجربه

  .آزادى و استقالل را براى تمام مستضعفان جهان به ارمغان آورد
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  تذکار
در شرایطى که امپریالیسم جهانى، با استفاده از همه وسایل تبلیغاتى و دیگر اهرمهاى جهنمى  

اصطالح فرهنگى برضد مقدسات و معتقدات مسلمانان با لجبازى احمقانه  خود در یک تهاجم به
، با عواطف و »هاى شیطانى یهآ«مشغول است و با ترجمه و نشر کتاب » ترکتازى«همچنان به 

تردید، در درازمدت، مسئولیت عواقب  کند و بى احساسات یک میلیارد مسلمان جهان بازى مى
رغم خواست  در چنین شرایطى، مسلمانان آگاه و متعهد نیز، حتى على... آن را هم باید پذیرا شود

جانبه خود، با این تجاوز  مههاى ضداسالمى موجود در بالد اسالمى، به مبارزه ه و رغبت حاکمیت
عالوه ... دهند سرکردگى آمریکا و انگلیس، ادامه مى بیشرمانه و نابخردانه غرب و جهان کفر، به

بر نشر دهها کتاب و هزاران مقاله و تحلیل در افشاى توطئه سلمان رشدى، از سوى مسلمانان مبارز 
هاى   جهان برگزار شده و شخصیتسراسر جهان اسالم، سمینارهاى متعددى نیز در نقاط مختلف

  .اند هاى خود را در این زمینه بیان داشته اسالمى، دیدگاه
 میالدى سمینارى برگزار شد 1989نیز در تاریخ اول آوریل » دانشگاه لندن«در همین رابطه در  

هاى خود را اعالم کرده و  در آن نظریه» انگلستان«هاى مسلمان مقیم  که گروهى از شخصیت
  ...د دولت انگلیس را در میدان دادن به عناصر ناپاکى چون رشدى محکوم و تقبیح کردندعملکر

، در این سمینار، اخیراً به دست ما »دکتر کلیم صدیقى مدیر انستیتوى اسالمى لندن«سخنرانى  
  .شود رسید که ترجمه آن، جهت آگاهى مردم مسلمان ایران منتشر مى

  سیدهادى خسروشاهى
  14/5/68 حوزه علمیه: قم
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  آمدهاى امت اسالمى و پى

  مسئله
عنوان موضوعى که سرانجام موجب رویاروئى   موضوع رشدى به »سلمان رشدى«

کمتر . کامل و مستقیم تمدن غرب با تمدن اسالم گردید، در تاریخ ثبت خواهد شد
روشنى این مسئله، که دو تمدن را از هم متمایز نمود، نقشى  توانست به اى مى قضیه

 درگیرى را بنابراین ضرورى است که ما برخى از موضوعات اساسى این. ایفا کندرا 
زمینه : این موضوعات عبارتند از. اذهان خود ترسیم نمائیمبا تصویر روشنى در 

  .جهانى ماجرا، موقعیت جامعه مسلمانان در انگلستان و اهدافى که باید دنبال شوند

» سلمان رشدى«از نوع ارتداد » ارتداد«ه قبل از هر چیز، بگذارید اعتراف کنیم ک 
هاى استکبارى غرب در طول سلطه  قدرت. اى نیست که ما با آن آشنا نباشیم  پدیده

طبقه « موجب ایجاد سیاسى خود، بر جوامع مسلمانان به نفوذى دست یافتند که
در بین ما گردید که ارتباط بسیارى از اعضاء این طبقه با اسالم، در » کرده  تحصیل

  .رنگ و ضعیف بوده است  بهترین شرایط، بسیار کم

حاکم در همه » طبقه نخبگان«که اکنون به » کرده طبقه تحصیل«طور کلى   به 
اند، همواره در رابطه با اسالم خدماتى لفظى ارائه  نشین بدل شده  کشورهاى مسلمان

اسالم یا ها، حتى براى نمونه و یکبار هم، از  یک از این حکومت  اند، اما هیچ کرده
پس از گذشت یک نسل، در سایه . اند دى دفاع ننمودهطور ج  منافع حیاتى آن به

ها همچنان از لحاظ سیاسى، اقتصادى و فرهنگى  این حکومت» استقالل«باصطالح 
این طبقات . چنین باشند دهند که این هاى غربى بوده و ترجیح مى  پیرو قدرت
نشین، مسئولیت   ر در کشورهاى مسلمانعنوان حاکم دوره پس از استعما  حاکمه، به

عهده دارند که عمدتاً   عمده گسترش سریع فساد فرهنگى غرب در جوامع ما را به
انجام پذیرفته است ولى درواقع حتى یک کشور مسلمان نتوانسته » !پیشرفت«بنام 

هاى بسیارى »سلمان رشدى«ولى . تاکنون پیشرفت یا توسعه واقعى از خود نشان دهد
کنند و تنها فرق آنها در اینست که اغلب آنها تاکنون    کشورها زندگى مىدر این

توانیم بگوئیم که ارتداد پنهان یا منفعل در بین نخبگان   بنابراین مى! اند  کتابى ننوشته
با . زده در جوامع امروزى مسلمانان، موضوعى عادى است و طبقات حاکمه غرب

 کشور 46اجتماع وزراى خارجه اى، باید بر موضوع اخیر   چنین پیش زمینه
دور هم » ریاض«نامند و در  مى» ىهاى اسالم حکومت«نشین، که خود را  مسلمان
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عمل آورند، نظرى  نتوانستند اقدامى عملى درخصوص قضیه رشدى بهجمع شدند و 
گونه که اسالم خارى در چشم زمامداران  واقعیت این است که درست همان. افکند

ح است، به همان میزان، مانعى است بر سر راه تالش و طبقات حاکم غیرصال
  !هاى غرب، براى تسلط بالمنازع بر جهان قدرت

قبل از اینکه توجه خود را بسوى موضوع اصلى، یعنى پیامدهاى مسأله رشدى  
ئیم، باید به بررسى زمینه جهانى ماجرا که از براى مسلمانان در انگلستان معطوف نما

خاطر  ترین عاملى را که باید به شاید مهم. ست بپردازیماهمیت خاصى برخوردار ا
بیاوریم همان خصومت دیرینه و عمیقى است که در درون تمدن غرب، نسبت به 

البته تمدن غرب مختص اروپا و آمریکا . همه مذاهب، بهویژه اسالم، وجود دارد
ه در نیست، بلکه شامل اکثریت کشورهاى آسیائى، آفریقائى، و آمریکاى التین ک

  .گردد هاست نیز مى زدگى سریع سیاست رسمى حکومت  آنها غرب

هاى درجه دومى که  صورت فرهنگ ن تمدن سکوالریست، ادیان را بهای 
درواقع وجود . کنند  طلبند، تحمل مى  مبارزه نمى انسان الئیک را بهسیادت 

شده  ها، به جوامع غربى تصویرى آرایش تشریفاتى وابسته به حاکمیت» کلیساهاى«
در جهان امروز تمامى . بخشد ادیان مى» آزادى«گرائى، آزادمنشى و   از کثرت

مبارزه طلبیدن سلطه بشر  مذاهب دیگر از جمله مسیحیت و یهودیت، جرأت به
این اسالم و تنها اسالم است که تسلیم انسان سکوالریست و تمدن . الئیک را ندارند

هاى   وره سلطه امپریالیسم، جنبشدر تمامى طول دسد وى نشده است و درواقع فا
هاى  اسالمى در سراسر جهان اسالم سربرآورده و مبارزه کردند، ولى قدرت

خود را تربیت کنند که اکنون آنها » مسلمان«استعمارى در قبال آنها توانستند عوامل 
کنند و این امر باعث گردید که غرب در تحلیل  بر کشورهاى مسلمان حکومت مى

را براى همیشه » قدرت سیاسى اسالم«نتیجه برسد که توانسته است نهائى به این 
نیروى «عنوان یک  تواند به  متالشى نماید و باور کند که اسالم دیگر هرگز نمى

در صحنه ظهور کند، بلکه با مرور زمان، اسالم نیز همانند مسیحیت » سیاسى مبارز
گروهى » ى خصوصىتقوا«شود و تنها به  مبدل به یک سرى تشریفات مذهبى مى

  !...گردد مؤمن در سنین باال، مربوط مى
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غیرمسلمان موسوم به » شناس اسالم«اى   در سطح آکادمیک و علمى، غرب عده 
نیز بهوجود آورده بود، که همواره به نظام اعتقادى اسالم حمله برده و » !شناس شرق«
  .منهدم کرده بودند» معل«و » استدالل«خیال خودشان، آن را با تحلیلهائى مبتنى بر   به

 سال قبل، تمامى این تئوریها و 10اما با پیروزى انقالب اسالمى ایران در  
براى » حکومت اسالمى«پیدایش مجدد یک . هاى غرب، باطل و نابود شد ذهنیت

غرب غیرقابل تصور بود و به همین دلیل تبلیغات موذیانه علیه اسالم و حکومت 
مجموعه «ر همین راستا تجاوز نظامى علیه ایران توسط اسالمى ایران آغاز گردید و د

  .انجام گرفت» اى اسالم دشمنان جهانى و منطقه

بس در  ، تقریباً همزمان با پذیرفتن آتش»آیات شیطانى« که انتشار من معتقدم 
غرب . جنگى که به ایران تحمیل شده بود، یک امر اتفاقى و تصادفى نبوده است

، ضربه الزم را به اسالم نزده و !شناسان دانشمند ر شرقروشنى درک کرد که کا  به
نیاز دارند که با توسل به وسایل ارتباط جمعى و مردمى همچون رمان، فیلم، ویدئو و 

به هسته اسالم حملهور شوند و با » پاپ«دیگر تسلیحات مرگبار فرهنگ مبتذل 
ون آنها کنتر کرده بود و ا برآوردى که غرب داشت، جنگ موضع ایران را نرم

ساخته و ایران » عادى«روابطشان را با ایران از طریق تهاجم دیپلماتیک توانستند   مى
را با مسئله بازسازى اقتصادى مشغول سازند و اسالم را از طریق تجاوز فرهنگى 

  .منهدم کنند» سورریالیزم«و تحت پوشش » پاپى«

رى از ناظران آن کتاب بسیار زشت و کثیفى است و بسیا» آیات شیطانى«کتاب  
دانند، پس چگونه ممکن است چنین کتابى در این حد مورد  مى» غیرقابل مطالعه«را 

 بزرگ ادبى نیز به آن تعلق گیرد؟ تحسین ادبى قرار بگیرد و حتى یک جایزه
  .گیرى کنید  توانید نتیجه مىخودتان 

گردم به صحنه   اکنون بازمى. این چارچوب اندیشه در صحنه جهانى بود 
م به انگلستان آمدم و هنوز سالها به مهاجرت گسترده از 1954من در سال . نگلستانا

ام که تعداد مسلمانان  من شاهد بوده. قاره هند ـ پاکستان به این کشور باقى بود  شبه
صد هزار نفرى که غالباً دانشجو، افراد اهل حرفه و چند  در این کشور از حدود یک
عماریشان ثروتمند شده بودند، به دو میلیون یا بیشتر که  استخانواده که توسط اربابان

نسل اول مسلمانان مهاجر، که . کارگر هستند، افزایش یافته استاکثراً از طبقه 
تحصیالت زیاد و مهارت چندانى نداشتند، صاحب مسکن شده و فرزندانشان در 
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اند،   بدنیا آمدهنسل دوم مسلمانان که در انگلستان. اند تحصیالت از آنها جلو افتاده
سر گذاشته و وارد مشاغل تخصصى  اکنون زمینه کارگرى والدین خود را پشت

ات در بین ما، طبقه قدرتمندى از بازرگانان و صاحبان شرکتها و مؤسس. شوند  مى
اى در    سال گذشته شبکه30همه اینکه مسلمانان در تر از  مهم. بوجود آمده است

برآورد من این است . اند  کشور تأسیس نموده مسجد، در سراسر این 1000حدود 
با (صد میلیون پوندى است  گذارى یک   مسجد مبین یک سرمایه1000که این 

)  هزار پوندى است200گذارى  قیمتهاى امروزه هر مسجد در میانگین یک سرمایه
این مبلغ کالن از دستمزدهاى ناچیز اشتغالهاى بسیار کم درآمد نسل اول مسلمانان 

مان طبقه کارگران مسلمان، هم در طول این مدت ه. بوجود آمده استمهاجر 
  .اند  خود را پرداختهمالیات، هم اجاره مسکن و هم اقساط وامهاى 

بنابراین اولین چیزى که باید گفت این است که ما اکنون اعضاء کامال بدون منّت  
 از بدو تولد ما انگلیسى هستیم و فرزندانمان هم. و دِین جامعه انگلستان هستیم

چیز را با عرق پیشانى و خون خود پرداخته و  ما بهاى همه. اند انگلیسى بوده
کسى به ما التفات و مرحمتى نکرده و ما هم از کسى چنین التفات و . پردازیم  مى

  .کس مدیون نیستیم و به هیچ! ایم  مرحمتى درخواست نکرده

ى ما، به این معنى نیست که ما اما بگذارید این را هم اضافه کنم که ملیت انگلیس 
بلکه ما ! هرگز! ایم حتى از بخش بسیار کوچکى از اصول اسالم دست کشیده

اکنون همانقدر متعلق به جامعه جهانى اسالم ــ یعنى امت ــ هستیم که در هر  هم
عنوان روش کاملى در زندگى صحبت  وقتیکه از اسالم به. ایم زمان دیگرى بوده

  .شود ىع شامل زندگى در یک کشور و محیط غیرمسلمان نیز مکنیم، این موضو  مى

آمدن در قبال مسئولیتهاى  بمعناى کوتاه! »اتباع انگلستان«عنوان  موقعیت ما به 
دولت انگلستان باید . تواند باشد  عنوان جزئى از امت اسالم نبوده و نمى جهانیمان به

 دراختیار دارند و با تمام این را درک کند که مسلمانان این کشور با هر چیزى که
ما در . نیرو از اسالم و عزت اسالمى در اینجا و در سراسر جهان، دفاع خواهند کرد

پیشبرد اهداف مذهبى و فرهنگى و تمدن اسالم در جهان شرکت خواهیم نمود، 
گونه که انتظار داریم دولت انگلستان و جوامع مسیحیان و یهودیان انگلیسى در  همان

» تبعه انگلیس«. اف مذهب، تمدن و فرهنگ خود در جهان فعال باشندپیشبرد اهد
عنوان بندگان اهللا و پیروان پیامبران   بودن به هیچوجه موجب مصالحه در وظایفمان به
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از جمله حضرت مسیح و حضرت موسى ــ سالم خداوند بر آنها باد ــ نخواهد 
  .گردید

*  

نظرات مرا . گردم ایران بازمىب اسالمى و حکومت اسالمى در اکنون به انقال 
منظور تکمیل آن براى هدف گردهمائى امروز،  دانند، اما به  بخوبى مىهمه 

نحوى زیربنائى، به سلطه سیاسى  انقالب اسالمى، به. نمایم  توضیحى کوتاه ارائه مى
. و اقتصادى غرب در ایران پایان بخشیده و حکومتى اسالمى را بنیان گذارده است

دنبال خود داشته که  استقالل سیاسى و اقتصادى، انقالبى فرهنگى بهاین آزادى و 
و جامعه ایران را از فرهنگ فاسد و برهنگى غرب به یک فرهنگ آشکارا متقى 

این تحول با فرهنگ فراگیر فساد و . نموده استمبتنى بر تواضع و تقوى متحول 
دى، مصر و ترکیه، هاى جهان اسالم، از جمله عربستان سعو برهنگى در تمامى بخش

انقالب اسالمى نمایانگر هدفى جدید است که هر جامعه . در تعارض شدید قرار دارد
مسلمان، باید به دنبال آن باشد تا به آزادى، استقالل، پاالیش فرهنگى و تقواى 

ترین جنبه آن این است که انقالب اسالمى مبین   مهم. جمعى واقعى دست یابد
اکنون دیگر اختالفى در مذاهب .  مسلمانان نیز هستتقارب افکار سیاسى تمامى

مختلف اسالم در امورى چون حکومت، سیاست، رهبرى و تبعیت از آن وجود 
» آیات شیطانى«گونه که جریان سلمان رشدى و  باالتر از همه این که، همان. ندارد

  . استنشان داد، رهبرى ایران مسئولیتهاى جهانى خود را در خدمت به اسالم دریافته

تر باشد واکنش غرب در قبال فتواى امام خمینى   آنچه که شاید از همه اینها مهم 
ما که در انگلستان هستیم واکنش غرب را از دید کسى . در مورد سلمان رشدى است

وزیر امور خارجه » جفرى هاو«. دیدیم در خارج از گود ایستاده است، مىکه 
و ! تقبیح نمود» تمدن«ان چیزى خارج از حصار عنو را به» اسالم«انگلستان، بالفاصله 

انگلستان ! اما آن هم کافى نبود. به اقدامات باصطالح دیپلماتیک علیه ایران دست زد
بین دنیاى غرب و کل جهان اسالم » جنجال جهانى«تا آنجا پیش رفت که یک 

هاى اروپائى را  رفت و حکومت» بروکسل«از لندن به » جفرى هاو«. بوجود آورد
 آمریکا به انگلستان تأسى جست و سرآخر رئیس جمهور» بوش«بسیج نمود و بعد 

نیروهاى » کفر«ولى در حالیکه ! رویاروئى جهانى علیه اسالم پیوستنیز به این » ژاپن«
هاى مسلمان هم در سراسر جهان به  کرد، توده جهانى خود را علیه اسالم بسیج مى
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از حکم اعدام صادره از سوى امام خمینى براى تعداد میلیونى روزافزون در پشتیبانى 
ترین و بزرگترین تظاهرات در این مورد در  پرشکوه. سلمان رشدى، برخاستند

بعالوه تظاهرات . فیلیپین، تایلند، هند و سریالنکا برپا شد: کشورهائى همچون
تظاهرات . پاکستان، اندونزى و ترکیه انجام گرفتدر مالزى، بنگالدش، دیگرى 

هاى  جا توده همه. ى در شهرهاى اروپائى و شمال آمریکا نیز برگزار گردیدبزرگ
با اینکه . مسلمان و علماى اسالمى، فتواى امام براى رشدى را مورد تأئید قرار دادند

هاى مسلمان در  نشین عموماً سکوت کردند، اما توده  حکام کشورهاى مسلمان
ها را درخصوص موضوعى مهم جا تشخیص دادند که امام خمینى رهبریت آن همه

  .عهده دارند در دفاع از اسالم، چه حاال و چه در آینده، به

نظر جهانى بود  آورترین جنبه موضوع رشدى همان وحدت  مهمترین و شگفت 
البته . هاى یک رهبر به آن نائل آمد  که دنیاى اسالم در یک موضوع و تحت هدایت

جهان کفر تاکنون .  درخور توجه استهمان میزان  علیه اسالم نیز به» کفر«وحدت 
و دلیلش این ... چنین آشکار نشان نداده بود  کینه و دشمنى خود را علیه اسالم این

است که از بین همه ادیان بزرگ جهان، تنها اسالم هنوز سیادت، تمدن و فرهنگ 
ه عنوان نسخ از نظر ما، فرهنگ و تمدن غرب به. طلبد را به مبارزه مى» انسان الئیک«
. ، از جاهلیتى که تا قبل از اسالم بر عربستان سلطه داشت، بدتر است»جاهلیت جدید«
توان گفت شرایط تاریخى که امروزه ما با آن روبرو هستیم،  معناى دقیق کلمه مى  به

و مسلمانان نخستین در شبه جزیره ) ص( سال پیش پیامبر اسالم1400با شرایطى که 
در آن زمان جنگ بین اسالم و .  چندانى نداردعرب با آن روبرو بودند، تفاوت

  .هان استبود، اکنون صحنه جنگ تمامى ج» حجاز«جاهلیت محدود به 

البته ماجراى رشدى برخى از ضعفهاى مسلمانان انگلستان را به معرض نمایش  
در سالهائى که مسلمانان مهاجر در حجمى انبوه به این کشور وارد . گذاشته است

و . شدند  ها مشغول خرید منازل و ساختن مساجد محلى خود مىگردیدند، آن  مى
ترتیب اعضاء مسلمانان در سراسر کشور پخش شده و تنها در چند نقطه تعداد  بدین
طبعاً نسل اول مهاجران روابطى نزدیک با . باشند  توجهى باهم مجتمع مى قابل

در .  داشتند نمایندگان دیپلماتیک آن کشورها در لندنکشورهاى اصلى خود و با
رسید،   که تعداد سفراى مسلمان در لندن تنها به هشت نفر مى1940سالهاى دهه 

که در جنب » لوژریجنت«نام  دولت انگلیس به مسلمانان محلى را اهداء کرد به
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مرکز «عنوان مسجد و  تا از آنجا به... و در خیابان پارک قرار دارد» ریجنت پارک«
دستى آل سعود،  ون در همین مکان، با گشادهاکن. استفاده نمایند» فرهنگى

نیز هست، » مرکز فرهنگى اسالمى«که موسوم به » مسجد مرکزى لندن«اصطالح   به
یک دیپلمات » مقرم الغمیدى« این مرکز دکتر )1(رئیس کنونى. استه ساخته شد
وابسته «باشد که در لیست راهنماى دیپلماتهاى لندن از او با عنوان  سعودى مى

به مرور تعداد سفراى مسلمان در انگلیس به بیش از ... نام برده شده است» !ىفرهنگ
. باشند مسجد مرکزى لندن مى» امناى«همگى عضو هیأت  که  نفر افزایش یافته40

محافل «در حالى که اغلب سفراى مسلمان مقیم لندن وقت خود را در آمیزش با 
در میادین ! بهاى محبوبشانگذارى بر مسابقات اس یا در شرط» سطح باالى لندن

گذرانند، بخشى از مأمورین آل سعود براى تأسیس  دوانى انگلستان مى اسب
تحت کنترل خود، در انگلستان پول فراوانى خرج ! »اسالمى«اى از مؤسسات   شبکه
لستان براى سعودى تا قبل از انتخابشان از سوى انگ» خانواده سلطنتى«. کنند  مى

در . بودند» نجد«اى راهزن مسلح مقیم  ر آن منطقه، عدهدجنگ با خالفت عثمانى 
. مسلط شود» حجاز«کمک کردند تا بر » عبدالعزیزابن سعود« انگلیسیها به 1924سال 

کرد که اگر قرار باشد پادشاهیش دوام بیاورد،   ابن سعود همواره درک مى
امت «به از خود را ! »اى اسالمى چهره«اش  اش این است که او و خانواده الزمه

اند ولى   ها در انجام این کار از خود مهارتى نشان داده سعودى. نشان دهند» اسالمى
ــ بهویژه انگلیس و آمریکا ــ در » کفر«عنوان عامل اصلى   حال به در عین
  .اند  هاى منطقه و جهانى عمل کرده سیاست

ود ها با استفاده از ثروت نفتى سرشار خ ، سعودى1970 و 1960هاى  طى دهه 
زمان ما را تحت کنترل خود درآورند، و » اسالمى«توانستند احزاب نیرومند 

مستقیم یا غیرمستقیم » کرد براى اسالم کار مى«اند تا هرکسى در جهان که   کوشیده
سعودى بر مهاجران مسلمانى که از » عوامل«نفوذ . به پول سعودى وابسته شود

                                                           
من خود در ... یک شیعه مؤمن و پرهیزکار پاکستانى بود» راجا«عهده   مرکز فرهنگى به سال پیش ریاست این20تا *. 

از منزل خود تا محل کارش ــ مرکز فرهنگى ــ مشغول خواندن زیارت » اندرگراند«ایام محرم، شاهد بودم که او در 
 از قم براى اداره آن  عالمى شیعى،او بسیار عالقمند بود که حوزه علمیه قم به فکر اعزام... عاشورا و اذکار آن بود

... اما متأسفانه آرزوى او برآورده نشد و پس از فوت ناگهانیش آل سعود آنجا را دراختیار گرفت... مرکز باشد
  )خسروشاهى(
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گیر بود و اهرمهاى  شدند، چشم ىوارد مپاکستان، هند و بنگالدش به انگلستان 
  ...به رهبرى سعودى در انگلستان بر همگان روشن است» ها  جماعت«اصلى نفوذ این 

، »امام جماعت«ها صرفاً با پرداخت حقوق ماهانه  در برخى از مناطق سعودى 
اند مساجدى را که با پول عموم مسلمانان ساخته شده بود، تحت کنترل خود   توانسته

مساجد در انگلستان شوند، » امام«قاره آمدند تا   ئى که از شبه»علما«غالب . درآورند
که از » علما«نه این . قرار گرفتند» هیأت امناء«ویزاى موقت کار داشته و تحت کنترل 

قادر به اعمال رهبرى مؤثر » هیأت امناء«قاره در هراس بودند و نه  بازگشت به شبه
همین دلیل خود را به اداره مساجد و  درخصوص موضوعات عمده نبودند و به
اکنون  بنابراین در حالى که هم. کردند  مدارس مذهبى آخر هفته مشغول مى

 میلیون نفر و تعداد مساجد به حدود 2جمعیت مسلمانان در انگلستان به حدود 
اى که سراسر کشور  گونه مؤسسه یکهزار باب افزایش یافته، جامعه مسلمانان از هیچ

و » فدراسیونها«تالشهائى که براى ایجاد . نیست قرار دهد، برخوردار را تحت پوشش
شوراهاى محلى و شوراهاى مساجد انجام گرفته نوعاً موجب رخنه و » انجمنها«

عوامل نفوذى بعضى دولتها به داخل آنها گردیده است و ایران اسالمى هرگز وارد 
  .این میدان نشده است

ت باید به ماجراى کنونى رشدى در انگلستان اى که شرح آن گذش حال با زمینه 
گروه فشار سعودى، مجبور شد که با تمرکز در مرکز فرهنگى اسالمى با ! نگاه کنیم

رهبرى را بدست » قدام در امور اسالمى انگلستانکمیته ا«نام  اى به ایجاد کمیته
 الغمیدى که رئیس آن این کمیته را دیپلمات سعودى دکتر مقرمبگیرد، ریاست 

از میان » کمیته اقدام«غالب اعضاء این . عهده داشت مرکز فرهنگى هم هست، به
. هاى درجه یک مقیم لندن یا دوستان و سمپاتهاى آنها انتخاب شده بودند  سعودى
که یک مؤسسه لیبیائى بوده و » مسلم کالج«هاى نسبتاً کوچکترى هم توسط  نقش

که توسط دکتر » زمان اتحادیه مسلمانانسا«عهده دارد و  اداره آن را به» زکى بداوى«
رقیب که توسط » شوراى شریعت اسالمى«دو . ایفا گردیدشود،   ا اداره مىعزیز پاش

کنند که اختیار نهائى تعیین فتوا و قوانین   لیبى و سعودى اداره شده و هریک ادعا مى
وراى ش«مجمع دیگرى که عنوان پرطمطراق . با آنها است، نیز وجود دارند! اسالمى

الرحمان سمبهالى ــ نویسنده  کشد، تحت نظر موالنا عتیق  را یدک مى» دفاع اسالمى
البته پدر این شخص هم . کند  کتابى برضد انقالب اسالمى و امام خمینى ــ کار مى
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ظاهر مسلمان  معاصر را که یک نویسنده بهترین کتاب ضدشیعى زمان   زشت
ترین نقش را در  ى باید گفت که مهمول... کرده استتوانست بنویسد، منتشر   مى

  .عهده داشت انگلیس به» برادفورد«این ماجرا، شوراى مساجد 

که تحت رهبرى یک دیپلمات از » کمیته اقدام«، 1989 تا ژانویه 1988از اکتبر  
» اقدامى  بى«کند، به الگوى   طرفدار غرب کار مى» رو  میانه«هاى  بدترین رژیم

 1988در اکتبر . انان را تحت کنترل خود داشتتبدیل شد و خشم محدود مسلم
که گفته است به سلمان رشدى در منزل (» زکى بداوى«تحت رهبرى » مسلم کالج«

اى را  متعلق به خود، نامه» شوراى مساجد و ائمه«از طریق ) خودش پناه خواهد داد
  .انتشار داد

ترین  روشمرور از پله لیست پرف در طول این دوره، فروش آیات شیطانى به 
جنجال بر سر آن و همچنین یک جایزه عمده ادبى که به آن . رفت کتابها باال مى

تعلق گرفت، موجب گردید که موفقیت تجارى کتاب شتاب بسیار پیدا کند، درواقع 
اشر آن بود و تبلیغى تدریجى براى این نوع اعتراض نرم و آرام به نفع نویسنده و ن

  !...فروش آن

برد و از یک استودیو تلویزیون به   اجرا به شدت لذت مىسلمان رشدى از م 
و این در حالى بود که . ، از یک میهمانى به میهمانى دیگر!رفت استودیوى دیگر مى

. دیدند، رسید  حساب بانکى او و منافع ناشرش به وراى آنچه که در خواب هم نمى
موقعیت رشدى، از در طول این دوره واقعى ـ رویائى که ناشى از شهرت و پول بود، 

رت صو» هیچ جرم خالف قانون«که به معترضین گفته بود (سوى دادستان انگلستان 
لرد «! »خفه شوید«: اما در پاسخ به آنها گفته شد. استحکام بیشترى یافت) نپذیرفته
را به وزارت ! »نظم و قانون«دادستان کل انگلستان دستور الزم براى حفظ » کى مک

» برادفورد«ل اولین نشانه خشم مسلمانان روز یازده دسامبر در در اینحا. کشور داد
یکماه . نمایش گذاشته شد  دیده شد که طى تظاهراتى با شرکت صدها مسلمان به

 هزارنفرى یک نسخه از کتاب در مقابل 2 ژانویه طى یک تظاهرات 14بعد در تاریخ 
انگلستان در مورد دیگر همه مردم . فورد به آتش کشیده شدساختمان شهردارى براد

یک راهپیمائى را در » شوراى دفاع اسالمى«اطالع پیدا کرده بودند و » آیات شیطانى«
که دفتر ناشر کتاب در » کینزینگتون« ژانویه از هایدپارک لندن تا خیابان 28تاریخ 

ها با   در طول دو ماه ژانویه و فوریه، سردبیران روزنامه. آن قرار دارد، ترتیب داد
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تحمل و شکیبائى در یک جامعه «قاالتى که به مسلمانان انگلیس درس نوشتن م
ان کمتر شد و بردند و درمقابل، بردبارى مسلمان دادند، لذت مى  را مى! »الئیک

طور پنهانى  سطحى رسید که بعضى از کتابفروشیهاى لندن، کتاب را بهخشم آنان به 
  !...ها برچیدند فروختند و نسخ آن را از ویترین  مى

*  

اگر الغمیدى، دیپلمات سعودى، : اى اشاره کرده و بگوئیم در اینجا باید به نکته 
اى مؤثر در بسیج افکار عمومى مسلمانان انگلستان علیه کتاب سلمان  بموقع مبارزه

خوانده و اخراج » عنصر نامطلوب«کرد، دولت انگلیس او را  را رهبرى مىرشدى 
کمیته «کند که او و   در لندن است، ثابت مىاین واقعیت که الغمیدى هنوز . کرد  مى

که او رئیس آن است چیزى جز جبهه سعودى نیست و آنها » !اقدام در امور اسالمى
اسالم در انگلستان از سوى دولت انگلیس پذیرفته » رهبران«اصطالح   عنوان به  به

پس اگر قرار است مبارزه علیه سلمان رشدى و آیات شیطانى موفقیتى . اند شده
  .دست آورد، این وضع باید تغییر نمایدب

اولین حرکت جدى که در خارج از انگلستان انجام گرفت، تحریم این کتاب ...  
هاى تقریباً   دنبال این اقدام، تحریم به.  ــ بود1989 اکتبر 5در هند ــ در تاریخ 

تشریفاتى آن از سوى پاکستان، عربستان، سومالى و برخى دیگر کشورها، اعالم 
از ترس ایجاد دردسر جدید از سوى اقلیت مسلمان، » آفریقاى جنوبى«حتى . دیدگر

به آن کشور را » سلمان رشدى«این کتاب را در ماه نوامبر تحریم نموده و ورود 
 12اى که در خارج از انگلستان رخ داد، در  اما اولین حادثه واقعاً عمده. ممنوع کرد

فر از تظاهرکنندگان مسلمان علیه نشر این  ن6پلیس پاکستان فوریه بود که طى آن 
روز بعد یک تظاهرکننده مسلمان ... بضرب گلوله کشت» آباد اسالم«کتاب را در 

 فوریه 14در تاریخ . کشته شد) در هند(ایالت کشمیر اشغالى » سرینگر«دیگر در شهر 
ا  امام خمینى به این نتیجه رسیدند که دیگر کافیست و فتواى معروف خود ر1989

  :متن فتواى امام چنین بود. صادر نمودند
  

رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانى که علیه  به اطالع مسلمانان غیور سراسر جهان مى« 
اسالم و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتواى آن 

که آنان را یافتند خواهم تا در هر نقطه  از مسلمانان غیور مى. باشند محکوم به اعدام مى
سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسى جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و 
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ضمناً اگر کسى دسترسى به مؤلف . راه کشته شود، شهید است انشاءاهللاهرکس در این 

مردم معرفى نماید تا به جزاى  دارد ولى خود قدرت اعدام را ندارد، او را بهکتاب 
  .» برسداعمالش

  اهللا و برکاته والسالم علیکم و رحمۀ
      اهللا الموسوى الخمینى روح

  
صورتى لرزاند که در هیچ زمانى در تاریخ، توسط  این کلمات امام، جهان را به 

هیچ بیانیه جنگ یا صلحى در بین . اعالمیه هیچ رهبر دیگرى اینگونه نلرزیده بود
 تواى امام را در هیچ کجاى جهانکشورهاى کوچک یا بزرگ جهان تأثیر این ف

تردید براى مدت زمان قابل توجهى در  نداشته ــ که همچنان ادامه دارد ــ و بى
ها تأثیر این کلمات ناشى از کیفیت ذاتى یا معانى آن. آینده ادامه خواهد داشت

اگر این امکان وجود داشت که رشدى و همدستانش کشته شوند، تردید حتى . نیست
اگر این حکم اعدام دقیقاً . که غرب چنین جنجالى و غوغائى راه اندازدوجود داشت 
ها توسط یک مفتى یا فقیه از، مثال، مصر یا عربستان سعودى یا توسط  با همین واژه

آنقدر ارزش نداشت که حتى در ! گردید  خود شاه عربستان سعودى صادر مى
  .هاى جمعى غرب ذکرى از آن بمیان آید  رسانه

 شاه فعلى سعودى، »فهد «1980 اوت 14در ! ک نمونه را مطرح کنمبگذارید ی 
که بین مصر و اسرائیل » دیوید کمپ«که در آن موقع ولیعهد بود، از قرارداد صلح 

آیا جز این است که تنها پاسخ «: نام برده و اضافه نمود» فاجعه«عنوان  امضاء شد، به
ن یک جهاد مقدس، طوالنى و از سوى اعراب و مسلمانان اعال) نامه صلح(به این 

سرسختانه علیه استکبار دینى و نژادپرستانه صهیونیسم است؟ آیا بعد از این جهان ما 
المقدس و اماکن   را مالمت خواهد نمود اگر قضیه را بدست خود گرفته و از بیت
  .»مقدس آن در قبال تجاوز مذهبى، نظامى و صهیونیستى دفاع نمائیم؟

علیه مولود » جهادى مقدس، طوالنى و سرسختانه؟«هدید به این کلمات فهد که ت 
اى  بایستى از فتواى حکم قتل امام خمینى براى عده غرب یعنى اسرائیل بود، مى

آیا کسى به یاد ! گردید ترى مى مراتب وسیع  شمار موجب غوغا و خشم به انگشت
...  باشد؟آورد که این کلمات فهد موجب موجى حتى بسیار ناچیز در جائى شده  مى

واریها و خ کاریها، شراب البته اگر فهد تهدید کرده بود که دست از زشت
اش در اروپا برخواهد داشت، شاید حرف او »طوالنى و سرسختانه«هاى  بارگى زن

دانستند که   دانست و مسلمانان جهان مى غرب مى! گرفتند  تر مى را جدى
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 فاسدترین حکامى که در یعنى» از سوى حکام سعودى» «جهاد مقدسى«گونه   هیچ
چون . اند، انجام نخواهد پذیرفت طول تاریخ بر یک کشور مسلمان حکومت کرده

اى از   ترین نوکرانى هستند که غرب توانسته در نقطه ترین و احمق آل سعود مطیع
  .دنیا به حکومت برساند

یت اقدام امام خمینى در چیست؟ او که جهادى علیه غرب اعالم نکرد؟ پس اهم 
تنها طبق شرع مقدس اسالم، حکم شرعى در مورد یک مرتد را صادر نمود همین  و

زدن و  ها تمام وقت مشغول گردن  حکم نیز خیلى نوظهور نیست، چرا که سعودى
بریدن مردم، بنام همین شرع مقدس اسالم هستند و هرگز اعتراضى از غرب   دست

  !شود؟ بلند نمى

مینى یک مفتى یا فقیه معمولى نیست، او امام خ: پاسخ به سئوال فوق آسان است 
ه پس از یک انقالب اسالمى و طرد حاکم رهبر یک حکومت اسالمى است ک

تمامى تالشهاى مستقیم و غیرمستقیم غرب براى انهدام . به غرب، بوجود آمدوابسته 
ایران اسالمى، چه از نوع نظامى، براندازى، خرابکارى و چه از نوع تحریمهاى 

ایران در طى جنگ هشت . اند   اقتصادى، با شکست روبرو شدهدیپلماتیک و
بر آن تحمیل شده بود، » صدام حسین«: اى که توسط نماینده غرب ساله

ایران جامعه خود را از نفوذ فساد غربى و اضمحالل اخالقى . ناپذیر ماند  شکست
بر همه عالوه . اى اسالمى و باتقوا تبدیل نموده است نجات داده و آن را به جامعه

اینها ایران براى همه مسلمانان جهان الگوئى شده است که راه رهائى از ظلمى که 
رود به همه نشان   نشانده غرب در کشورهایشان بر آنها مى  توسط حکام دست

اقتدار . ها مسلمان در سراسر جهان است همچنین امام خمینى رهبر میلیون. دهد  مى
اى و  ر وراى همه مرزهاى ملى، فرقهروحى و اخالقى امام و حکومت اسالمى د

اسالم با تمدن از این هم فراتر، امروزه امام خمینى در رویاروئى جهان . فرهنگى است
شخص امام . سیاسى اسالم استالئیک که از غرب نشأت گرفته، پرچمدار قدرت 

طلبى اسالم در قبال استیالى سیاسى، اقتصادى و   فرد مبارزه  خمینى تجلى منحصر به
سلمان «غرب امیدوار بود که بتواند از طریق عناصرى همچون . نگى غرب استفره

همچون آیات شیطانى، اسالم را منهدم نموده یا به آن » !ادبى و هنرى«و آثار » رشدى
هاى بالفعل یا بالقوه بسیار دیگرى نیز در همه جا دارد  صدمه زند، البته غرب رشدى

  :دلیل امام را نیز مطرح نمودام پایان نیافت، بلکه اعدــ فتواى امام تنها در اعالم حکم 
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  ».تا بعد از این کسى جرأت اهانت به مقدسات مسلمین را به خود راه ندهد... « 

سوى خشمى دیوانهوار و احمقانه،  این ارزش بازدارندگى فتوا بود که غرب را به 
  !سوق داد

اند که  یش کشیدهنظرانه حقوقى را پ پردازان این بحث تنگ بعضى از نظریه 
توان در داخل یک حکومت اسالمى اجرا نمود و تا زمانى که  فتواى امام را تنها مى

البته من . کند، او در امان است زندگى مى» داراالسالم«رشدى در خارج از 
اى  صالحیت این را ندارم که از لحاظ فقهى در مورد ماجرا نظر دهم، اما در مصاحبه

 1989 فوریه 18سى در صبح روز شنبه  بى  رادیو بى4کانال » امروز«که با برنامه 
صورت کلى گفتم که شاید مسلمانان تابع دولت انگلستان   انجام گرفت، من به

قوانین انگلیس را زیرپا نگذارند، ولى چون امام یک مجتهد هست، ممکن است از 
خوردار باشد ان اهمیت حیاتى برنظر ایشان، رویاروئى کنونى بین اسالم و کفر از چن

شاید ایشان هر فرد . سیاسى و ملى را موضوعى نامربوط بدانندله مرزهاى   که معظم
شاید امام خمینى . مسلمان را، در هر کجا که زندگى کند، جزئى از داراالسالم بدانند

هاى  این نظر را داشته باشند که اسالم با چنان خطرى مواجه است که تمامى بخش
  .دارى، مشارکتى فعال در این امر داشته باشند  به خویشتنامت باید، بدون توجه 

توان با واکنش دولت انگلیس  تأثیر فورى فتواى امام بر مسلمانان انگلیس را مى 
واکنش انگلستان محدود به حفظ منافع تجارى و . هاى گروهى آن سنجید رسانهو 

فل ادبى انگلستان ها و محا اش نبود، بلکه دولت، تمامى اهل نظر، مجلس، رسانه ملى
انگلستان علیه آنچه که . به اتفاق آراء به کل اسالم و همه مسلمانان حملهور شدند

این نبرد یک جنگ یک به یک با . خواند، اعالم جنگ داد» بنیادگرائى اسالمى«
ایران نبود، دولت انگلستان تمامى جهان غرب، از جمله بازار مشترک اروپا را علیه 

هستند و نه از لحاظ » بنیادگرا«ن انگلستان، که غالباً نه مسلمانا. اسالم بسیج نمود
کامال آگاه یا فعال، تنها کافى بود که به صفحه تلویزیون خود نگاه کنند تا سیاسى 

انگیزى علیه آنها و علیه اسالم آغاز شده   درک کنند که چه مبارزه موذیانه، و نفرت
ائمه مساجد هزارگانه . هرمان شداست، ولى امام خمینى بالدرنگ مبدل به یک ق

انگلستان که توانسته بودند طى ده سال گذشته پیروان خود را عمال جداى از پیام 
دفاع از حیثیت رسول انقالبى ایران نگه دارند، ناگهان فعال شدند و مجامعى را براى 

همین مجامع بودند که در عرض شش هفته گذشته . نمودندایجاد ) ص(اکرم
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اى را در تمامى شهرها و شهرکهاى عمده   هاى گسترده  اهپیمائىتظاهرات و ر
بار  نسل مسلمان متولد شده در انگلستان براى اولین. انگلستان سازماندهى کردند

کنت «وزیر کشور، و » داگالس هرد«. چهره نژادپرستانه واقعى انگلیس را دیدند
اند   استفاده کردهوزیر آموزش و پرورش انگلیس در صحبتهایشان از کلماتى» بیکر

کمیته «اصطالح   اعضاء آن به.  میالدى است18دارى قرن  که یادآور عهد برده
کند، به وزارت کشور احضار  که تحت رهبرى یک دیپلمات سعودى کار مى» اقدام

شده و در آنجا یکى از معاونین وزیر به آنها گفت که مراقب رفتار خود بوده و خفه 
سابقه در تمامى انگلستان، دولت  علیرغم تظاهرات بى. دآنها هم اطاعت کردن! شوند

آنها . این کشور روشن نموده است که خیال ندارد کارى در این موضوع انجام دهد
از طور رسمى و علنى ــ و البته بیشرمانه ــ از سلمان رشدى و حق توهین به اسالم   به

مانان بکنند و هرچه که مسلاند که هر کارى  سوى او حمایت نموده و اعالم نموده
  .که بگویند، بازهم آیات شیطانى همچنان چاپ و منتشر خواهد شد

ها، افکار عمومى و محافل ادبى انگلیس به   پیام دولت، سیاستمداران، رسانه 
توانید تظاهرات   شما مى«: مسلمانان انگلستان ساده، روشن و به اتفاق آراء چنین است

قانون از .  اما حق ندارید قانون ما را زیرپا بگذارید.کنید، فریاد بزنید، اعتراض کنید
گونه توجهى به عواطف  ران وى حمایت خواهد کرد و هیچسلمان رشدى و ناش

  !»مسلمانان و صدمه به اسالم نخواهد شد؟

تصور آنها این است که ما پس از چند هفته یا چند ماه راهپیمائى و فریاد، خسته و  
ورم این نیست که راهپیمائى و فریاد کارى عبث است، البته منظ. ساکت خواهیم شد

اى از سوى   اکنون موجب گردیده که نظریه بلکه همین راهپیمائى و فریادها از هم
غیرمسلمانان پرنفوذى بوجود آید مبنى بر اینکه سلمان رشدى و کتابش توهینى 

شده که اند و همچنین در سطح وسیعى پذیرفته   عمیق علیه مسلمانان را سبب گشته
اخیراً همین نوع آزادى درخصوص موضوعاتى . تواند مطلق باشد نمى» آزادى بیان«

حقوق مدنى در خصوص . همچون روابط نژادى و عکسهاى زننده محدود شده است
اى است که در آن وظیفه شهروندان در  حاوى ماده» تجاوز به صلح و آرامش«

جنجال بر سر آیات شیطانى . استاستفاده از الفاظ متعادل به رسمیت شناخته شده 
پوست هائى از اکثریت سفید  موجب واکنشى نژادپرستانه و فاشیستى از سوى بخش

ها در طول  گونه که همه آسیایى درست همان. آسیائى نیز شده استعلیه اقلیت 
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ها، حتى   اینک نیز همه آسیائى. مورد آزار قرار گرفته بودند» کوبى  پاکستانى«دوره 
مورد ستم قرار » کوبى  مسلمان«دوها و سیکهاى آسیائى در این موج مسیحیان، هن

توان در چهارچوب قوانین  بنابراین اقدام علیه آیات شیطانى را مى. خواهند گرفت
آنچه کم داریم عبارتست از عدم وجود اراده سیاسى از سوى . موجود پیگیرى نمود

  .ا و کل دستگاه انگلستانه  دولت، اپوزسیون، رسانه

*  

  :اکنون دو انتخاب اساسى رودرروى مسلمانان انگلستان وجود دارد  هم...  

نظر دولت انگلستان را بپذیریم که بعد از تظاهرات و فریادها، در ) الف 
چهارچوب قوانین، ما نه تنها وجود سلمان رشدى و آیات شیطانى بلکه بعد از آن 

 را نیز ماً تولید خواهند شدهائى که در این رابطه حت  فیلمها، ویدئوها و نمایشنامه
  .بپذیریم

تصمیم گرفته شود که وجود سلمان رشدى و آیات شیطانى و تولیدات ) ب 
  .مستقیم یا غیرمستقیم بعدى در این رابطه را نه حاال و نه هیچوقت در آینده نپذیریم

! خواهد بهر نحوى هست انتخاب اولى همان است که دولت انگلستان مى 
ته این همان انتخابى است که دولت سعودى و رهبرى تحت کنترل الب. پذیرفته شود

  !سعودى در انگلستان سعى خواهند نمود که بر جامعه مسلمانان تحمیل نماید

معناى   این انتخاب به. تریست انتخاب دوم در کوتاه مدت، انتخاب مشکل 
هاى قضائى  ها و حتى پلیس و دستگاه  رودرروشدن با دولت، اپوزسیون رسانه

انگلستان بوده و به معناى واردشدن در یک مبارزه طوالنى است که ممکن است 
واقعیت این است که وجود یک . حتى به درگیرى و نبرد مستقیم نیز کشیده شود

جمعیت دو میلیونى از مسلمانان خشمگین در یک جامعه الئیک قبال مسیحى، مبین 
گر ما قبول نکنیم ــ که ا. وجود منبعى براى یک درگیرى اجتماعى بالقوه است

اخالق، عموماً  کنیم ــ که اجازه دهیم یک جامعه بىنظر من نباید قبول   به
هاى اخالقى ما را منهدم کند، بنابراین ما در درازمدت  ضداخالق و الئیک، ارزش

در یک نبرد بالفعل با محیط پیرامون خود و از جمله دولت انگلستان، قرار خواهیم 
  .داشت

 که علیرغم تسلط ظاهرى انسان الئیک بر جامعه انگلستان، ملت من معتقدم 
هاى  رفته متشکل از اکثریت ساکت باشرفى است که از عقده انگلیس روى هم
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زجر بوده و مایل نیستند که با اسالم، مسیحیت، افرادى همچون سلمان رشدى من
سیح صورتى که در آیات شیطانى و آخرین وسوسه م دیگر مذاهب بهیهودیت، و 

این اکثریت ساکت با اخالق از سوى . اند، برخورد شود مورد توهین قرار گرفته
ها، احزاب سیاسى و امپراطوریهاى انتشاراتى و تجارى، که بهوسیله فرهنگ   رسانه

و امواج فزاینده بیماریهائى ! اخالقى، روابط جنسى اشتراکى برهنگى، بى» آزاد«
  .وجهى قرار دارندت  شوند، مورد بى همچون ایدز تغذیه مى

اند که  ها با غبطه درک کرده هائى از رسانه اگالس هرد و کنت بیکر، و بخشد 
تر بوده و به  جامعه مسلمانان انگلیس از مابقى افراد جامعه نسبت به قوانین مطیع

» مجانى«با همین درک این افراد به ما نصیحت . هاى خانواده پایبندتر هستند  ارزش
اگر ! »نان این کشور باید یکدست شدن بیشتر با جامعه را بپذیرندمسلما«کنند که   مى

قرار باشد ما نصیحت آنها را بپذیریم، پس باید بیشتر قانون نقض کنیم و وقت 
همین صورت باید با  یم، و بهبیشترى از پلیس و مقامات قضائى کشور را هدر ده

ز خدمات بیشترى از ها حضور داشته و ا در سلولهاى پلیس و زندانتساوى بیشترى 
بگذارید یک ! پردازیم، استفاده کنیم  اى که مانند دیگران برایش مالیات مى جامعه

اگر ما . خوارى در بین مسلمانان مؤمن مطلقاً وجود ندارد شراب: مثال را بررسى کنیم
هاى الکلى و  شروع به استفاده از نوشابه! شدن»یکدست«عنوان اشتراک در آن   به

تبط با آن نمائیم، آنوقت آمار همه انواع جنایات، از جمله تصادفات دیگر عادات مر
خسارت به اموال و جان افراد انگلستان، به نسبت جمعیت شهرى و اى ـ  جاده

هاى مربوطه، در خدمات بهداشتى،  و درنتیجه هزینه. مسلمانان، باال خواهد رفت
خوارى ارقامى بسیار  رابشرکتهاى بیمه، کارفرمایان، پلیس و دیگر موارد ناشى از ش

  .عظیم را تشکیل خواهند داد

ها در این مورد  اگر داگالس هرد، کنت بیکر و نویسندگان مقاالت روزنامه 
تفکر کنند، ممنون خواهند شد که حداقل دو میلیون نفر در این کشور با کل جامعه 

معه جا!! توانند بشوند شوند، در حالیکه بدون تردید مى نمى» کدستی«کامال 
. شود مند مى صورت کلى از حضور اسالم و مسلمین در آن بسیار بهره بهانگلستان 

همین صورت آنچه را که باید درک کنند این است که همان منبع خلوص و   به
تعالى که ما را به چنین شهروندان خوبى مبدل نموده، اجازه نخواهد داد که ما سلمان 

  .قبول کنیمرشدى و آیات شیطانى را به هیچ قیمتى 
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امروز من خیال ندارم حساب کنم که مسلمانان باید چه بهائى را براى به  
آنچه باید گفته شود . هایشان بپردازند شناخته شدن خود و دفاع از ارزش رسمیت

تر  این است که اگر آن بها امروز پرداخته نشود، در آینده بسیار بیشتر و سنگین
  .رداخته شود، باید حاال بپردازیملذا هر بهائى که باید پ. خواهد شد

البته نظر شخصى من این است که در حال حاضر به میزان کافى قانون کتاب  
آنچه که وجود ندارد، . وجود دارد تا با استناد به آن علیه آیات شیطانى اقدام شود

مبارزه مسلمانان .  اراده سیاسى استگونه که پیشتر اشاره کردم، عدم وجود همان
حرکت کند که یا اراده سیاسى الزم براى استفاده از قوانین موجود  جهتى باید در

  .ایجاد گردد و یا قوانین جدیدى تصویب شوند

جامعه مسلمانان باید جریان گروههائى همچون طرفداران حق رأى زنان را  
تر  منظور دستیابى به ایجاد تغییرات متمدنانه بررسى کنند، که در اوائل قرن جارى به

هاى فشار نیز از همین روش براى ایجاد  دیگر گروه. قوانین، قانون را شکستنددر 
ها  در همین اواخر نیز مقامات شهردارى. اند وانین استفاده کردهتغییرات در ق

حزب کارگر نیز . هاى محلى، قانون را شکستند جدید مالیاتخاطر روشهاى   به
  .جدید محلى را به مبارزه طلبدهاى  تحت فشار قرار گرفته است تا قوانین مالیات

اگر قرار باشد جامعه مسلمانان انگلیسى موقعیت درست خود را در جامعه  
ریزى شده و تحت   اى مستمر، برنامه انگلستان بدست آورد، اینکار مستلزم مبارزه

تى مشابه در البته مبارزا. کنترل است که بسا شامل نقض سمبلیک قانون نیز بشود
  . الزم استکشورها نیزدیگر 

  اهللا و برکاتۀ والسالم علیکم و رحمۀ
  کلیم صدیقى

  م1989: لندن ـ آوریل
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  وحدت و

  نهضت جهانى اسالم



١٦٨  نهضت اسالمی و انقالب
  بنیادهاى عقیدتى و سیاسى

  وحدت اسالمى
هاى اینجانب در   مسئله وحدت مسلمانان، یکى از موضوعات اصلى نوشته 

تفرقه در میان مسلمانان، یا عدم یکپارچگى امت، . ام، بوده است  سرتاسر زندگى
این تمایز بین تاریخ و اسالم، و . میکى از عملکردهاى تاریخ است نه اسال

ها، عقاید و وقایع  تاریخ از یک سلسله اندیشه. حائز اهمیت استخاطرسپردن آن،   به
فرقه باشد تا اینکه خودمختار و خودمحرک تشکیل نشده است، فردى باید خواهان ت

این چیزى است که . گردد، شکل گیرد ها و عقایدى که به تفرقه منتهى مى اندیشه
روى داد و آن نیاز خاندان ) ع(طالب  ابن ابى در هنگام، یا مقارن با شهادت على

اصطالح  ها و به لذا آنان به ابداع و ترویج اندیشه. امیه براى تقسیم امت بود بنى
از این . بندى امت در تاریخ اسالم منجر گردید اولین تقسیم که به رداختندعقایدى پ

براى . شباهت به نقش کنونى خاندان سلطنتى آل سعود نبود امیه بى  جهت نقش بنى
هایى به وجود  اى است که اندیشه ها نیز این یک نیاز سلطنتىـ خانواده  سعودى

هاى  رد، و ترجیحاً شکافآورند و عقایدى را رواج دهند که امت را پراکنده نگهدا
به همین طریق، یکى از ابزارهاى . جدید و خطرناکترى را درمیان امت ایجاد نماید

عنوان عاطفه و   گرائى به ، ترویج ملىمنتخب غرب براى تجزیه و تفکیک امت
  .هویت جمعى بوده است

اى امیه تا انقالب اسالمى ایران، فشاره برداشت من از تاریخ این است که از بنى 
در این چهارچوب کلى، عوامل مؤثر دیگرى نیز . انگیز بوده است تاریخ عمدتاً تفرقه

وجود داشته است که به روند کلى تفرقه شدت » داراالسالم«در درون و بیرون 
. یک عامل درونى مهم وجود دارد که مایلم در اینجا بدان اشاره کنم. بخشیده است

» التقریب مجمع«ط را با کار  که بیشترین ارتبارسد حداقل به این دلیل که به نظر مى
  .داشته باشد

یکى » سیاست«و » دین«این عامل درونى در این واقعیت ریشه دارد که در اسالم  
ترتیب، حتى در دوران نخستین، یعنى زمانى   بدین. باشند هستند و قابل تفکیک نمى

نمودند که باید    مىکه اختالف سیاسى درمیان مسلمانان ظاهر گردید، آنان احساس
. عنوان بخشى از نظام اعتقادى اسالم، مطرح نمایند مواضع سیاسى خویش را به

شیعه و یا سنى » خداشناسى«بخش قابل توجهى از آنچه که امروزه تحت عنوان 
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تر از آن، تشیع صفویه و مواضع   تازه. از این ماهیت برخوردار استست، مطرح ا
باشند که در   مى» مواضع سیاسى«هایى از  نن، نمونهسفلى یا وهابى در میان اهل تس

اهللا، عثمان   اشخاص دیگرى، مانند شاه ولى. پوشش خداشناسى ارائه گردیده است
اهللا خمینى   البنا و امام روح دان فودیو، سیداحمد شهید، موالنا مودودى، حسن

تعقل نحوى مستحکم درون مرز   هاى سیاسى خویش را به توانستند عقاید و برنامه
امروزه به نحو . نام خود بنا نهند بى را بهحفظ نمایند، بدون اینکه مجبور باشند مکت

هاى سیاسى امت، که   ها و برنامه اندیشهاى این امکان وجود دارد که درباره  فزاینده
آورد  بزرگترین دست. شامل مواضع آشناى مکاتب مختلفه اسالم است، بحث شود

کار  به» اصول«زمانى که . در مکتب تشیع است» لیوناصو«در این زمینه متعلق به 
. رود  تدریج از میان مى  هاى پافشارى سرسختانه بر مواضع قدیم به  گرفته شود، زمینه

 در حالى که. کار گرفته شود تواند به  رتبه مى اصول، تنها توسط علماى بسیار عالى
وانهاى بسیار معمولى و که داراى تروشهاى عقلگرایانه ــ راسیونالیسم ــ را افرادى 

کاربرد اصول و عقلگرایى، روشهاى مشابهى . کار برند توانند به  عادى هستند مى
. شوند کار گرفته مى هاى مختلف یک طیف اندیشه تعلیمى به هستند که در بخش

تواند بیانگر دلیل حضور علما و فقهاى  همین ارتباط میان اصول و تعقل است که مى
اى مانند حقیر در   مایه  یک فرد بسیار عادى و حتى بىمقام و  بسیار عالى

  !باشد» التقریب مجمع«

گامهایى را که در » حکومت اسالمى«امام خمینى در کتاب خود تحت عنوان  
امام گام . اند جهت تأسیس حکومت اسالمى باید برداشته شود، مشخص نموده

  :نمایند  گونه توصیف مى نخستین را بدین
  

ز بیدارى فکرى و معنوى به وجود آوریم تا مانند یک جریان در سرتاسر ما باید موجى ا« 
صورت یک نهضت اسالمى متشکل، مرکب از بیدارشدگان،  تدریج به جامعه ظاهر شود و به

  1».نمایند کنند و یک حکومت اسالمى تأسیس مى هاى مذهبى درآید که قیام مى متعهدان و توده
  

اند، امام خمینى  ى علمیه سرگرم تحصیلها خطاب به نسل جوان که در حوزه 
  :فرمایند  مى
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علوم دینى هاى  کارى خود را توسعه و پاالیش دهید و عالقه خود را از جزئیات و ریزهفکر « 

برگیرید، چرا که این نوع تمرکز بر جزئیات ناچیز، بسیارى از ما را از انجام وظایف مهمترمان باز 
  2».داشته است

  
کردن عقاید و بحثهاى  خمینى از خطرات ناشى از مطرحواضح است که امام  

شیم اگر بگوئیم که شاید غلو نکرده با. اند سیاسى در قالب مواضع مذهبى، آگاه بوده
جزئیات و «ها و اعمال سیاسى از قید   خمینى در آزادسازى عقاید، برنامهامام 
بزرگ و درواقع یک البته امام یک عالم . اند توفیق یافته» کاریهاى علوم دینى ریزه

حال نهضت سیاسى که تحت رهبرى ایشان به ثمر رسید، عارى  مرجع بود و در عین
زبان ارتباطات سیاسى . فقهى و مکتب فکرى او در اسالم بود» تمرکز بر جزئیات«از 

که وى ایجاد نمود، این امکان را براى مسلمانان تمامى مکاتب فکرى بهوجود آورد 
در داخل ایران، فرهنگ مردمى انقالب اسالمى، شیعى . دتا حرف او را درک کنن
اما در خارج از ایران دیدگاه و برنامه امام براى تمامى . بود  بود و باید هم چنین مى

بسیارى از مسلمین که داراى تحصیالت غربى . مسلمین به روشنى قابل درک بود
ستند پیام امام را بفهمند و توان اطالع ــ مى اطالع یا بى  کم» علوم دینى«بودند ــ و از 

بار، یک  لذا براى نخستین. ها نفر در سرتاسر جهان برسانند گوش میلیون  به
 اسالم را، که وجه مشترک شخصیت برجسته نیروى تعقل منطبق بر اعتقادات اساسى

  .جهان مطرح ساختتمامى مسلمین است، در صحنه 

ها و  ن است که اندیشهروش. توان به نحو دیگرى مطرح نمود  این بحث را مى 
درواقع امام خمینى . هاى سیاسى امام خمینى عمیقاً در فلسفه تشیع ریشه داشت  برنامه

اگر این فلسفه در قالب . محصول فلسفه تشیعى بود که از انقالب اصولیون پدید آمد
علوم الهى سابق خود به جهان عرضه شده بود، در خارج از جوامع شیعى خریداران و 

ولى امام زمینه علوم مذهبى را از فلسفه خویش جدا ساخت . فتیا یادى نمىطالبان ز
اى جهت اقدام سیاسى که تنها هدف آن تأسیس حکومت   صورت برنامه آن را بهو 

عنوان یک برنامه عمل سیاسى  پیام، روش و الگوى امام به. اسالمى بود، ارائه نمود
مى مورد قبول مسلمانان مشترک براى نیل به هدف مشترک تأسیس حکومت اسال

گردد، همین  آنچه امروزه باعث وحدت امت مى. سراسر جهان قرار گرفته است
برنامه عمل سیاسى مشترک، در جهت تأسیس حکومت اسالمى در کلیه نقاط جهان 

باالترین وجه مشترک میان کلیه مسلمین در هرجا که هستند، همین اتحاد در . است
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طور ناخودآگاه در این فعالیت هدفدار  سلمین بهبسیارى از م. عمل و هدف است
طور   تمامى مسلمانان به) ص(حتى در زمان پیامبر. شرکت دارند و این تازگى ندارد

مساوى در امور حکومت اسالمى شرکت نداشتند، پیامبر نیز درصدد آن نبود تا چنین 
ل یا بالقوه بارى را بر دوش همه قرار دهد، وى مسلمانان را براساس توانهاى بالفع

  .نمود  آنان، براى انجام مأموریت انتخاب مى

اگر تمامى این عوامل را ملحوظ داریم و تالشهایى را که در کلیه نقاط جهان  
حساب آوریم، شاهد  براى تأسیس حکومت اسالمى در حال انجام است نیز به

ب ترتی بدین. انگیز خواهیم بود نهضت اسالمى جهانى با قدرت و ابعادى شگفت
ولى روش . عمل آوریم قادر خواهیم بود تا شناسایى مثبتى از نهضت جهانى اسالم به

دیگرى نیز براى شناسایى وجود دارد و آن رفتار دشمنان دیرین، و تاریخى اسالم 
توطئه علیه اسالم و مسلمین در سرتاسر جهان، آغاز کنند، اگر این دشمنان به . است

  .ه قدرت جهانى اسالم به حرکت درآمده استتوان گفت ک مىآنگاه با اطمینان 

میزان وحدت در میان امت یک مسئله فلسفى یا مربوط به علوم الهى نیست، امت  
تا این حد که در یک تالش جهانى براى تأسیس حکومت اسالمى شرکت دارد، 

براساس این . این تنها مالک عملى و عملیاتى وحدت امت است. باشد متحد مى
اما تمامى .  امت، وحدت کامل برقرار استالم کنیم که در میانمعیار باید اع

سطح مشابهى از درک، تأثیر و یا حتى رهبرى در تالش جهت هاى امت به  بخش
اى از تجربه تاریخى، درسهاى   در هر مرحله. اند تأسیس حکومت اسالمى، نرسیده

رحله نهضت الجزایر، بدون تجربه مربوطه خویش به م. شود خاصى آموخته مى
هاى مختلف امت در سطوح  این واقعیت که بخش. رسید  مبارزه مسلحانه نمى

این واقعیت که . مختلفى از درک و تجربه قرار دارند به معنى عدم اتحاد امت نیست
اند، ولو با سرعتهاى متفاوت،  هاى امت در یک جهت در حال حرکت کلیه بخش

خى موانع ساختارى وجود دارد که همچنین بر. خود گواه اتحاد زیربنایى ایشان است
براى نمونه، در کشورهائى که قبل از تجربه اخیر انقالب اسالمى، . مانع آموزش است

وجود داشته است در مقابل تغییر، مقاومت ساختارى صورت » حزب اسالمى«
مثال در پاکستان و مالزى این موضوع کامال محسوس است، در جهان . گیرد  مى

رعت درسهاى حاصله از انقالب اسالمى را جذب نموده عرب، نهضت مصر به س
المللى ــ  بقایاى سابق خویش، سازمان بینبر محور » اخوان«ر آن کشور، از د. است
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ها بهویژه جوانان و  ــ فقط نامى باقى مانده است، در حالى که توده» الدولى تنظیم«
 را در پیش مسیر انقالبى» الجماعه«اى جوان، تحت لواى آزاد  طبقات حرفه

  )1(.اند  گرفته

. باشد  نهضت جدید دربرگیرنده تمام مردم است و داراى سازمان یا حزب نمى 
دادن چنین نهضت اسالمى   براى یک حکومت غیرمذهبى، سرکوب، منع یا شکست

اى خالف آنچه  دستگیرى پراکنده، شکنجه، اعدام و کشتار نتیجه. غیرممکن است
  .ان دادگونه که تجربه ساواک در ایران نش  همان.آورد بار مى که مطلوب است به

واکنش غرب در مقابل این تحوالت در جهان اسالم خود مؤید فرضیه اساسى  
بینى و قابل رؤیت است،  واکنش سیاسى و نظامى غرب قابل پیش. این مقابله است

افزایش شدید کمکهاى نظامى و اقتصادى به حکام وابسته در کشورهایى مانند 
العملهاى غیرارادى  ن، مصر و الجزایر و عربستان سعودى، نمایانگر عکسپاکستا

کشاندن   در جهت به تسلیم! »روند صلح«تسریع قابل توجه در . غرب است
لکن این . اسرائیل واکنشى دیگر از همین قماش استربى دربرابر هاى ع  حکومت
که براى العملهاى دفاعى و حاکى از دستپاچگى است،   ها در اصل عکس واکنش

گیرد که تعریف و دفاع از آن پس از آنکه   تأمین حدود و مرزهایى صورت مى
معاهدات . اسالم بر سرزمین سنتى خویش سلطه یابد، احتماال مشکل خواهد بود

هاى عربى وابسته و سازمان آزادیبخش فلسطین در  اکنون با حکومت صلحى که هم
وجود براى حدودکردن راههاى محال انعقاد است درواقع تالشهائى است درجهت م

توجه به وضعیت کنونى، غرب و اسرائیل نیازى به با . هاى اسالمى آینده  حکومت
ارزش کاغذ نداشت،  امضاء حکام فعلى جهان عرب و یاسر عرفات بر قطعات بى

هاى اسالمى آینده را تحت  ایشان در اوج نومیدى امیدوارند که بتوانند حکومت
نسبت به این توافقات » نظم نوین جهانى«و » سازمان ملل«، »مللىال قوانین بین«عنوان 

  1.پایبند سازند

کند که در عین حال   عمل مى! »زن محترمى«رب مانند اما در تمام این موارد، غ 
غرب تمامى اصول اخالقى خویش را در بوسنى در بازار . یک روسپى نیز هست

ه خاطر آن، دنیا را در قرن کلیه اصولى که غرب ب. فحشا به فروش گذاشته است

                                                           
 و پیدایش ...اخوان در همه جا، حتى در مصر، همچنان از موقعیت خاصى برخوردار بوده و حضور عینى دارد*. 

  .اخوان نیست ــ م» دوران«مفهوم پایان  بهجماعت اسالمى، 
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. حاضر به ورطه دو جنگ جهانى کشاند، اکنون در قبرستانهاى بوسنى مدفون است
گونه که سیاستمداران   شود ــ همان شرمانه است که گفته مى  این یک دروغ بى

درحقیقت این . گویند ــ جنگ بوسنىـ هرزگوین یک جنگ داخلى است غربى مى
نسبت صربهاى . یک کشور علیه کشور دیگر استجنگ یک تجاوز رسمى و علنى 

بوسنى به صربستان مانند نسبت اطریش و آلمانیهاى مقیم سودتانلند به آلمان نازى 
طلبى و  این یک جنگ تجاوزکارانه است با هدف سنتى توسعه. باشد  مى

ترتیب این جنگ که عمدتاً به منظور نابودسازى مسلمانان و  بدین. کشورگشایى
همچنین نمایانگر خونریزى درونى . ریزى شده است اک اروپا طرحاسالم در خ

اکنون درگیر  سیاستمداران غرب هم. جسم بیمار و در حال احتضار غرب است
کردن بوسنى، غرب را نسبت به سمى که  قطعه قطعهکى هستند تا با عملیات خطرنا

این . از زخم موجود در قلب غرب بدون شک تراوش خواهد نمود، مصون سازند
عملیات خطرناک در خاک اروپا جریان دارد که از قبل به خونهاى ریخته شده بر 

کسانى که در خانه . هاى ملى جدید، آغشته است سر مرزکشیهاى حکومت
کنند نباید سنگ بیندازند، اما این دقیقاً همان کارى است که   اى زندگى مى  شیشه
 نموده است غرب بارها سعى. دهد  اکنون غرب در بوسنى و نقاط دیگر انجام مى هم

 آنها 1945در سال . نشده استتا از عواقب اعمال خویش مصون بماند و موفق 
دستگاه سازمان ملل را برپا نمودند که مانند جامعه ملل قبل از آن، تالشى نتراشیده و 

  .بخشیدن به دستاوردهاى جنگ بود ظرافت براى تداوم  بى

اریخ جنگها و تصرفات اخذ گردد، آن قانون اگر قرار باشد یک قانون کلى از ت 
دهد که   ندرت اجازه مى گونه وقایع متنفر است و به این است که تاریخ از این

نخستین : عالوه بر این. ائمى به خود گیرددستاوردهاى حاصله از جنگ شکل د
نخوت و . زند  گنج حاصله از جنگ، از جناح پیروز سر مىحرکت براى اعاده 

شود که درپى بهوجودآوردن  ناپذیرى خویش باعث مى به شکستاعتقاد آنان 
شوراى » دائم«در دستگاه سازمان ملل، اعضاء . تغییرات دیگرى به نفع خویش باشند

آخرین جنگ بزرگ، تالش نمودند تا تغییراتى را » پیروزمندان«امنیت، یعنى همان 
قا و آمریکاى در کره، هندوچین، جنوب آسیا، خاورمیانه، اروپاى شرقى، آفری

جنوبى بهوجود آورند و در این راه به موفقیتى با درجات متفاوت دست یافتند، اما 
  .سرانجام فرانسه و ایاالت متحده در ویتنام با شکست مواجه شدند
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براى اتحاد شوروى، ابرقدرتى که خود تاج بر سر نهاده بود، شکست در  
سیستم دفاعى اتحاد شوروى از . تدنبال داش بارترى را به  افغانستان وضعیت فالکت

اتحاد شوروى . هر امپراطورى یا حکومت دیگرى در تاریخ قویتر و عمیقتر بود
 اى هاى هسته همچنین از تکنولوژى پیشرفته، نیروهاى مسلح گسترده و سالح

با این حال اتحاد شوروى دراثر جراحات وارده توسط . برخوردار بودمخوف 
  .غانى، جان سپردتکنولوژى بدوى مجاهدین اف

هاى   تاکنون صورت گرفته است از دگرگونى1989تغییرات مرزى که از سال  
این قضیه که مرزهاى ملى تنها از .  بیشتر است1939-1945مرزى حاصله از جنگ 

این قضیه که . تواند تغییر یابد باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد راه جنگ مى
ن از ناپذیرند نیز به همان میزا شکست» اى هسته«هاى  هاى مسلح به سالح ابرقدرت

کوپتر را سرنگون سازند  مردم سومالى تنها الزم بود دو هلى. اعتبار ساقط شده است
تا رئیس جمهور آمریکا را مجبور )  آمریکایى به قتل رسیدند12که طى آن فقط (

در . سازند تعهد کند ظرف مدت شش ماه نظامیان آمریکا را از سومالى، فراخواند
اسرائیل نیرومند را مجبور ساخته است تا با عجله قرارداد » اهللا حزب«فلسطین، 

به امضاء رساند از بیم آنکه بزودى ممکن است دیگر کسى » ساف«را با » صلحى«
نظامى اسرائیل و مرزهاى مصنوعى آن را بپذیرد و به آن باقى نماند که دستاوردهاى 

اریخ کوتاهش به اندازه هنگام امضاء قرارداد گاه در ت اسرائیل هیچ. مشروعیت بخشد
واقعیت امر . نظر نیامده بود پذیر به باخته و آسیب  با ساف مغلوب و روحیه» صلح«

هاى نظامى،  هاى سازمان ملل، معاهدات صلح، اتحادیه  این است که قطعنامه
و اى نه آمریکا را از شکست در ویتنام نجات داد  هاى هسته نیروهاى مسلح و سالح

ایى نه اتحاد شوروى را از شکست در افغانستان و متعاقب آن انقراض سیاسى، ره
هاى ملى جدید در منطقه بالتیک، در اروپاى مرکزى و در  تعدادى حکومت. بخشید

  .آسیاى مرکزى با هزاران کیلومتر مرزهاى ملى جدید ظاهر گشته است

دتاً معکوس شده  عم1945در اروپاى غربى شکست و گسیختگى آلمان در سال  
گاه متحد نخواهد شد چرا که  تصور بر این بود که آلمان دیگر هیچ. است
آلمان غربى دیگر براى همیشه . اى را نخواهند داد چنین اجازه» بزرگ«هاى  قدرت

اى که   سال نسخه50د ظرف مدت با این وجو. ادغام شده بود» اتحادیه غرب«در 
التا براى آلمان پیچیده بودند، حاصلى داده  در ی1945در سال ) جنگ(پیروزمندان 
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اتحاد . است که صد و هشتاد درجه با آنچه که غرب در سر داشت تفاوت دارد
هاى پیروزمندان  اى است از اینکه چگونه سیاست مجدد آلمان نمونه بارز و تازه

حقیقت امر این است که علیرغم ادامه موجودیت . نماید علیه خود ایشان عمل مى
درواقع » اتحادیه غرب«جامعه اروپا و سایر ارگانهاى اروپایى و ناتو، رسمى 

فروریخته و معضل قدیم سیاست اروپا، یعنى مسئله آلمان، بار دیگر در قلب سیاست 
اکنون مجدداً به روزهاى تاریک سیاست موازنه قدرت در  هم. اروپا جا گرفته است

تغییرى که پس از دو جنگ بزرگ همه مرزها در اروپا، و هر . ایم اروپا بازگشته
ها مایل   آمریکایى. صورت گرفت، مجدداً در دیگ ذوب تاریخ قرار گرفته است

  .نیستند که براى بار سوم در اروپا بجنگند و جان دهند

هاى  قدرت. اکنون اجازه بدهید به اختصار بپردازیم به سابقه استعمارى غرب 
ن، از جمله زبانها، مراکز علمى، استعمارى، جوامع سنتى قدیم و نهادهاى آنا

شده موجود و آداب و قواعد رفتار ایشان را   معمارى، ساختارهاى اجتماعى و شناخته
ها آنچه را که در خارج از اروپا بود   اروپائى. تدریج سست نموده و نابود ساختند  به
تند ها این را وظیفه خود داش  لذا اروپائى. نمودند  عنوان وحشى و بدوى تلقى مى  به

این اقدام غرب در . از نو بسازند» تمدن«و » پیشرفت«که دنیاى قدیم را تحت عنوان 
هاى   ها، نظام  از قبل وجود داشت و سپس ایجاد فرهنگجهت نابودسازى آنچه که

بار دوش «تدریج تحت عنوان  و جوامع سیاسى جایگزین و وابسته، بهاقتصادى 
ى آنچه نابوده کرده است، جا غرب کوشید به. شناخته شد» سفیدپوستان
هاى  ها، نهادها، ساختارهاى اجتماعى سیاسى و ادارى، قوانین و آئین  حکومت

هاى آموزشى تأسیس گردیدند تا   نظام. حقوقى به سبک غرب را جایگزین سازد
نشین حکومت  اى را که امروزه بر کشورهاى مسلمان  نخبگان سیاسى وابسته

درمقابل این تالشش براى نابودى مراکز ثبات پا وحتى خود ار. کنند، تربیت کند  مى
مکاتبى مانند عقلگرایى، . هاى اخالقى مصون نبود اجتماعى، سنت، قدرت و ارزش

عملگرایى، لیبرالیسم مذهبى، طبیعتگرایى، و حتى فساد اخالقى به صورت سنبل 
مورد » زیگموند فروید«هاى  اندیشه. نام تجددگرایى درآمدند مفهومى جدید به

المنافع قدرتمند، از جمله دولتها، قرار گرفت تا بدان  هاى مشترک ستفاده گروها
 اولیاءشان وسیله فرهنگ سنتى اروپا را سست نموده و طبقه جوان را از زیر نفوذ

براى نابودى مورد ) ازدواج تشکیل شده باشدکه براساس (خانواده . سازند» آزاد«
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عقاید داروین . ن باقى نمانده استهدف قرار گرفت که اکنون دیگر چیزى از آ
انسان را به یک موجود تصادفى مبدل ساخت که هیچ هدف یا مقصد مشخصى جز 

چنین موجودى دیگر مسئول رفتار خود نبود و . اش ندارد ارضاء حواس پنجگانه
هاى سیاسى بر ایجاد نظم  اندیشه. کرد  نسبت به اخالق و اخالقیات احساس نیاز نمى

انین ساخته دست بشر تأکید داشتند و براى نیل به رفاه مادى روش از طریق وضع قو
کشتن مردان، زنان و . نمودند  کاپیتالیزم شرکتى و تالش شخصى را توصیه مى

این امر راه را براى . کودکان تفاوتى با کشتن حشرات، آفات و حیوانات نداشت
ها و اهداف   وژىهاى کشتار انبوه و ایدئول هاى کشتار مدرن، سالح تولید ماشین

انواع و اقسام ناسیونالیسم، نازیسم، فاشیسم، . سیاسى مکمل آن، هموار ساخت
مارکسیسم، کاپیتالیسم و استعمار قدیم و جدید متکى بر پایه همین غرایز مخربه 

معجون این همان .  در اروپا و سراسر جهان رونق گرفته استانسان اروپایى
هاى معیوب یا  و ناسیونالیسم) مارکسیسم(خطرناکى از یک ایدئولوژى مغلوب 

صفتى  مأیوس و مسیحیت مبتال به اختالل عصبى است که موجودات معوج و شیطان
  .مانند هیتلر، استالین، میالسویچ، کارادزیچ و توجمان را تولید نموده است

است که در آن متجاوزین » قدیم«جهانى درواقع همان هرج و مرج » جدید«نظام  
 شوند و انتظار هم دارند که متصرفاتشان مقبول و  ه چیز را صاحب مىقدرتمند هم

اصل تصرف غیرقابل بازگشت، . مشروع شناخته شود و این وظیفه سازمان ملل است
هاى  کننده مرز بین کشورهاست مگر زمانى که چنین تصرفى منافع قدرت تعیین
سط سازمان ملل، همین اصل است که در حال حاضر تو. خطر اندازد  گر را به  سلطه

امنیت «اصل . شود  ایشان در بوسنى و فلسطین اجرا مى» آوران  صلح«جامعه اروپا و 
همیشه یک مفهوم باطل بوده است و حتى در اوج عزت خود چیزى بیش از » جمعى

گیرد تا ثمرات  ن اتحادى صورت مىیک ذهنیت راهزنى نبوده است که به موجب آ
  .دغارت بدینوسیله حفظ گردچپاول و 

اکنون زمان آن فرارسیده است تا در جهت ادغام مجدد جوامع اسالمى و از میان  
. هاى وابسته در جهان اسالم وارد عمل شویم  برداشتن مرزهاى مصنوعى و حکومت

. پیروزى کذایى غرب بر اسالم در قرن بیستم در عمل به پایان عمر خود رسیده است
ها و منابع ایشان به نحوى  ان و سرزمیناز این رو قدرت و سلطه غرب بر ملل مسلم

اهداف سیاسى اسالم به خوبى مشخص و تعریف . غیرقابل بازگشت روبه زوال است
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ابزار ایجاد تحول تحت عنوان . شده است و لذا تکرار آن در اینجا ضرورتى ندارد
بزرگترین نقطه قدرت نهضت اسالمى در . شناخته شده است» نهضت جهانى اسالم«

ها و اشکال مختلفى است که در قالب آن، نهضت اسالمى در بسیارى از تنوع روش
  .گردد نقاط جهان متجلى مى

اى رسیده است که  این موضوع مورد قبول یا پسند غرب نیست، اما تاریخ به نقطه 
از این به بعد اسالم نقش . در وراى آن تغییرات اساسى در شرف وقوع است

. یست، پنجاه و یا صدسال آینده خواهد داشتاى در تعیین شکل جهان طى ب  عمده
غرب کماکان به هر تالشى دست خواهد زد تا نفوذ اسالم در ساختن تاریخ را به 

نهضت جهانى «این موضوع هم صحت دارد که امت مسلمان، یا . حداقل برساند
نیز نهایت تالش خود را خواهد نمود تا نفوذ غرب را از میان برداشته و » اسالم

ها، اذهان و منابع اسالم را آزاد ساخته و آنها را از غاصبین،  ها، ملت  سرزمین
اخالقى،  را برعهده خواهند گرفت تا خأل) اسالمى(مسلمانان نیز دعوت . بازستاند

معنوى و عقیدتى را که در قلب تمدن غرب رسوخ کرده است، پرنمایند و 
ن خود در نجف  سال پیش در سخنا25گونه که امام خمینى نزدیک به  همان

  .خاطرنشان کردند، آینده در گرو پیشرفت نهضت عقیدتى و سیاسى اسالم است
  دکتر کلیم صدیقى

      م1994اوت 
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