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 های علمیه ـ منشور روحانیت عنوان تعیین استراتژی نظام جمهوری اسالمی ایران ـ رسالت حوزه 

  محل تهران، جماران 

  مناسبت 

  ۱۳۶۷اسفند  ۳تاریخ  

 های علمیه ـ منشور روحانیت موضوع تعیین استراتژی نظام جمهوری اسالمی ایران ـ رسالت حوزه 

 ائمۀ جمعه و جماعات حضار روحانیون، مراجع، مدرسین، طالب و 

 

سین گرام و طالب عزیز حوزه         سالم و مدر شور و مراجع بزرگوار ا سر ک سرا ضرات روحانیون  های علمیه و ائمۀ خدمت ح

 محترم جمعه و جماعات ـ دامت برکاتهم

شهدای عزیز حوزه             صاً  صو شهیدان خ سول خدا بر ارواح طیبۀ  سالم خدا و ر و روحانیت. درود بر حامالن  هاصلوات و 

امانت وحی و رســالت ساســداران شــهیدی که ارکان عظمت و ااتقار انالالب اســالمی را بر دور تعهد ســر  و خونین  

سه  خویش حمل نموده سالم بر حما شهادت و      اند.  سالۀ علمیه و عملیۀ خود را به دم  شه جاوید روحانیت که ر سازان همی

ساخته      اند و بر منبرمرکب خون نوشته  شبچراغ  شان گوهر  شمع حیات اند. ااتقار و آارین هدایت و وعظ و خطابۀ ناس از 

تمنیات دنیا را [۱] بر شهدای حوزه و روحانیت که در هنگامۀ نبرد رشتۀ تعلالات درس و بحث و مدرسه را بریدند و عالال   

 اند.ملکوتیان شعر حضور سرودهاز سای حالیالت علم برگراتند و سبکباالن به میهمانی عرشیان راتند و در مجمع 

صــادوی شــدند که بند بند [2] ســالم بر آنان که تا کشــی حالیالت تفاله به سیش تاختند و برای ووم و ملت خود مان ران

سارۀ سیکرشان گواهی کرده است و حالاً از روحانیت راستین اسالم و تشیع حدیث صداوتشان را وطرات خون و وطعات ساره

رود که در دعوت به حق و راه خونین مبارزۀ مردم، خود اولین وربانیها را بدهد و ماهر ختام داترر         نمی جز این انتظاری 

اند در خلسۀ حضورشان ها و روحانیت را درک کردهشهادت باشد. آنان که حلالۀ ذکر عاراان و دعای سحر مناجاتیان حوزه

شهادت ندیده  ضرت حق در میهم آرزویی جز  سته   اند و آنان از عطایای ح شهادت نقوا اند. انی خلوص و تالرب جز عطیۀ 

سیده      شهادت نر شتاوان و طالبان هم به مراد  صارها و حجابها مانده  البته همۀ م اند. یکی چون من عمری در ظلمات ح

یابد و دیگری در اول شب یلدای زندگی سینۀ سیاه هوسها را     است و در خانۀ عمل و زندگی جز ورق و کتاب منیت نمی 

ست. و حال من غاال که هنوز از کَتم            دریده ا سته ا شهادت ب صال و  شق عالد و سحر ع سپیدۀ  عدمها به [۳] ست و با 

ــاالران وجود وصـــفی کنم  من و ام ال من از این وااله اال  بان  جرســـی ام، چگونه از وصـــی واالهوجود نیامده سـ

شیع مهمترین   های علمیه و علمای متشنویم، بگ ارم و بگ رم. تردیدی نیست که حوزه  می سالم و ت عهد در طول تاریخ ا

ــالم در برابر حمالت و انحرااات و کجرویها بوده     ــالم در همۀ عمر خود تالر    سایگاه محکم اسـ اند. علمای بزرگ اسـ

 اند تا مسائل حالل و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج نمایند.نموده

به عنوان علوم ورآن و اسالم و اهل بیت ـ علیهم السالم ـ به خورد  اگر االهای عزیز نبودند، معلوم نبود امروز چه علومی

آوری و نگهداری علوم ورآن و اسالم و آثار و احادیث سیامبر بزرگوار و سنت و سیرۀ معصومین ـ      ها داده بودند. جمعتوده

ت و سالطین و ستمگران در و تنالیح آنان در شرایطی که امکانات بسیار کم بوده اس[4] علیهم السالم ـ و ثبت و تبویب 

امروز نتیجۀ آن زحمات را در  گراتند، کار آسانی نبوده است که بحمداللّه  محو آثار رسالت همۀ امکانات خود را به کار می 

ضیات و نجوم    [5] «کتب اربعه»آثار و کتب با برکتی همچون  سفه، ریا و کتابهای دیگر متالدمین و متأخرین از االه و ال
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کنیم. اگر ما های متنوع علوم مشاهده می و حدیث و رجال، تفسیر و ادب و عراان و لغت و تمامی رشته  کالم  و اصول و 

 نگ اریم، چه باید بگ اریم  سبیل اللّهنام اینهمه زحمت و مرارت را جهاد ای

ست که ذکر آن در این مقتصر نمی     در باعد خدمات علمی حوزه سیار ا ها از نظر حوزه گنجد. بحمداللّههای علمیه سقن ب

کنم برای بررسی عمیق همه جانبۀ علوم اسالمی   های بحث و اجتهاد، غنی و دارای ابتکار است. تصور نمی  منابع و شیوه 

ای مناسبتر از شیوۀ علمای سلی یاات شود. تاریخ بیش از هزار سالۀ تحالیق و تتبع علمای راستین اسالم گواه بر         طریاله

ساخت  سالم تکیه         ادعای ما در راه بارور  ست که روحانیت ا سال ا صدها  ست.  سالم ا گاه محرومان بوده ن نهال مالدس ا

شده          سیراب  ضعفان از کوثر زالل معرات االهای بزرگوار  ست شه م ست، همی اند. از مجاهدات علمی و ارهنگی آنان که ا

دااع از مالدسات دینی و   است که بگ ریم، آنان در هر عصری از اعصار برای   [۶] بحق از جهاتی ااضل از دماء شهیدان  

ــده    ــارتها و تبعیدها، زندانها و اذیت و آزارها و زخم           میهنی خود مرارتها و تلقیهایی متحمل شـ اند و همراه با تحمل اسـ

شگاه مالدس حق تالدیم نموده   شهدای گرانالدری را به سی شهدای مبارزه و جن      زبانها،  شهدای روحانیت منحصر به  اند. 

ها و روحانیت که در مسیر نشر معارف و احکام الهی به دست مزدوران و     روم شهدای گمنام حوزه در ایران نیستند، یالیناً 

 اند زیاد است.نامردمان، غریبانه جان باخته

اند که بر تارک جبین شان خون و شهادت نالش   در هر نهضت و انالالب الهی و مردمی، علمای اسالم اولین کسانی بوده   

ــ اسالمی را سراغ کنیم که در آن حوزه و روحانیت سیش کسوت شهادت نبودهبسته است. کدام انالالب مر اند و بر دمی ـ

ست  در             باالی دار نراته ستاده ا شهادت نای شهای حوادث خونین به  سنگفر شان بر  ساد مطهر خرداد و در  ۱5اند و اج

گزاریم که از دیوارهای ایضیه گراته  یاند  خدا را سپاس م حوادث وبل و بعد از سیروزی، شهدای اولین، از کدام وشر بوده  

و از کوچه و خیابان تا مسجد و محراب امامت جمعه و جماعات و از دااتر کار و   تا سلولهای مقوف و انفرادی رژیم شاه  

ــهدای حوزه و روحانیت ااق االاهت را گلگون کرده         محل خدمت تا خطوط مالدم جبهه       ها و میادین مین، خون ساک شـ

ست و در سایان ا  شهدا و جانبازان و مفالودین حوزه ا شرهای دیگر زیادتر    اتقارآمیز جن  تحمیلی نیز روم  سبت به و ها ن

اند و این روم نشان است. بیش از دو هزار و سانصد نفر از طالب علوم دینیه در سراسر ایران در جن  تحمیلی شهید شده

 ا چه حد مهیا بوده است.دهد که روحانیت برای دااع از اسالم و کشور اسالمی ایران تمی

امروز نیز همچون گ شته شکارچیان استعمار در سرتاسر جهان از مصر و ساکستان و ااغانستان و لبنان و عراق و حجاز و         

ــ صلی       ایران و اراضی اشغالی به سراغ شیردالن روحانیت مقالی شرق و غرب و متکی به اصول اسالم ناب محمدی ــ

ــ رات اللّه سلم ــ شاهد انفجار خشم جهانقواران علیه یک    هعلیه و آله و  سالم هر از چند گاه  اند و از این سس نیز جهان ا

سرمایه        سالم هرگز زیر بار  صیل ا ست. علمای ا ستان و خوانین نراته داران و سولروحانی ساکباخته ا اند و همواره این سر

سی بگوید د    شراات را برای خود حفظ کرده  ست که ک شی ا سالم ناب     اند و این ظلم ااح صیل طرادار ا ست روحانیت ا

کنند، داران در یک کاســـه اســـت. و خداوند کســـانی را که اینگونه تبلیی کرده و یا چنین اکر میمحمدی با ســـرمایه

داران زالو صفت تشنه است و هرگز با آنان سرآشتی نداشته و نقواهد داشت. بقشد. روحانیت متعهد، به خون سرمایهنمی

اند و سس از کسب مالامات علمی و معنوی نیز به همان شیوۀ زاهدانه و با االر و   الوا و ریاضت درس خوانده آنها با زهد و ت

ــتی و عدم تعلق به تجمالت دنیا زندگی کرده      اند. دوت و مطالعه در زندگی      اند و هرگز زیر بار منت و ذلت نراته     تهیدسـ

سلی، حکایت از االر و نهایتاً روح سراتوت آنان برای  سب معارف می  علمای  شعاع    ک شمع و  کند که چگونه در سرتو نور 

 اند و با وناعت و بزرگواری زیستند.ومر تحصیل کرده
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سرمایۀ سول    سر نیزه بوده است، نه  سرستان و ثروتمندان، بلکه هنر و صداوت و تعهد   در ترویج روحانیت و االاهت نه زور 

  اند.خود آنان بوده است که مردم آنان را برگزیده

ساس خطر از         مق ست. اح صرااً به جهت ترس از نفوذ اجانب بوده ا شته  ضی از مظاهر تمدن در گ  الفت روحانیون با بع

ــده بود که آنان با اختراعات و سدیده     ــاً ارهن  مبت ل غرب موجب شـ ــوصـ ــترر ارهن  اجنبی، خصـ ها برخورد گسـ

کردند و ن دیده بودند، به هیچ چیزی اطمینان نمیآمیز کنند. علمای راستین از بس که دروغ و اریب از جهانقوارا احتیاط

ستفاده از آنها را می      ستعمار بود، ل ا گاهی حکم به منع ا شان مالدمۀ ورود ا دادند. ابزاری از وبیل رادیو و تلویزیون در نزد

سایلی نبودند تا ارهن  غرب را به ارمغان آورند  و آیا    شورهایی چون ایران و شته از   آیا رادیو و تلویزیون در ک رژیم گ 

ــتفاده نمی رادیو و تلویزیون برای بی ــوم ملی اس نمود  به هر حال اعتبار کردن عالاید م هبی و نادیده گراتن آداب و رس

خصوصیات بزرگی چون وناعت و شجاعت و صبر و زهد و طلب علم و عدم وابستگی به ودرتها و مهمتر از همه احساس 

سئولیت در برابر توده  ست و چه عزتی باالتر از اینکه روحانیت با کمی    ها، روحانیت م ساخته ا را زنده و سایدار و محبوب 

امکانات، تفکر اسالم ناب را بر سرزمین ااکار و اندیشۀ مسلمانان جاری ساخته است و نهال مالدس االاهت در گلستان         

ستعم            سی اکر کند که ا ستی اگر ک ست. را سته ا ش شکواه ن ار، روحانیت را با اینهمه حیات و معنویت هزاران محالق به 

 اندیشی نیست کند، سادهمجد و عظمت و نفوذ تعالیب نکرده و نمی

کاری حساب شده برای زدن ریشۀ دین و دینداری و در رأس آن اسالم و روحانیت است. [۷] مسئلۀ کتاب آیات شیطانی

شه و نام روحانیت را می   یالیناً اگر جهانقواران می ستند، ری شعل  سوختند ولی  توان خداوند همواره حااظ و نگهبان این م

از این سس نیز خواهد بود، به شرط آنکه حیله و مکر و اریب جهانقواران را بشناسیم. البته  شاءاللّهمالدس بوده است و ان

 نما و تحجرگرا هم کم نبودند وروحانیون وابســته و مالدس بدان معنا نیســت که ما از همۀ روحانیون دااع کنیم، چرا که

ستند. در حوزه  سالم ناب محمدی اعالیت دارند. امروز عده   نی ستند اارادی که علیه انالالب و ا ست  های علمیه ه ای با ژ

شۀ دین و انالالب و نظام می    شه به ری ای غیر از این ندارند. خطر تحجرگرایان زنند که گویی وظیفهتالدس مآبی چنان تی

مایان احمق در حوزه    ــت. طالب عزیز لحظه های علمیه کم نی  و مالدس ن ای از اکر این مارهای خور خ  و خال    سـ

سالم امریکایی  سول اللّه   کوتاهی نکنند، اینها مروّج ا شمن ر . آیا در مالابل این ااعیها نباید اتحاد طالب عزیز حفظ اند و د

 شود 

ستکبار ووتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه  ضربه زدن انت  ا شد، دو راه برای  قاب نمود؛ یکی راه ارعاب ها مأیوس 

ــد، راههای نفوذ تالویت  ــر. ووتی حربۀ ارعاب و تهدید چندان کارگر نشـ و زور و دیگری راه خدعه و نفوذ در ورن معاصـ

سفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا         ست که متأ ست ا سیا شعار جدایی دین از  گردید. اولین و مهمترین حرکت، الالای 

شأن االیه و ورود در معرکۀ سیاسیون تهمت وابستگی به      تا جایی که دخالت در سیاست دون  ای کارگر شده است   اندازه

ــته اجانب را به همراه می ــتر زخم برداش ــتگی و آورد؛ یالیناً روحانیون مجاهد از نفوذ بیش اند. گمان نکنید که تهمت وابس

ناآگاه و آگاه وابسته، به مراتب کاریتر از اغیار   دینی را تنها اغیار به روحانیت زده است، هرگز؛ ضربات روحانیت  ااترای بی

 بوده و هست.

سالمی اگر می    شروع مبارزات ا صله جواب می      در  ست، بالاا شاه خائن ا ستی بگویی  ست!       خوا شیعه ا شاه  شنیدی که 

علم کس ودرت این را نداشــت که در مالابل آنها ود دانســتند و هیچای مالدس نمای واسســگرا همه چیز را حرام میعده

کند. خون دلی که سدر سیرتان از این دستۀ متحجر خورده است هرگز از اشارها و سقتیهای دیگران نقورده است. ووتی      

شد و وهراً االیه         شدن در احکام اردی و عبادی  ست جا ااتاد و االاهت در منطق ناآگاهان غرق  سیا شعار جدایی دین از 
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صار بیرون رو  ست   هم مجاز نبود که از این دایره و ح سیا شرت با  [و]د و در  حکومت دخالت نماید، حماوت روحانی در معا

وجودر ببارد و االّ  مردم اضیلت شد. به زعم بعض ااراد، روحانیت زمانی وابل احترام و تکریم بود که حماوت از سراسای

ها بود که هر کس کج ای زیر نیم کاسه داشت. و این از مسائل رایج حوزه   عالم سیّاس و روحانی کاردان و زیرک، کاسه  

رات. در مدرسۀ ایضیه   رات متدینتر بود. یاد گراتن زبان خارجی، کفر و السفه و عراان، گناه و شرک بشمار می   راه می

سالم، مرحوم مصطفی از کوزه   سفه می    ارزند خرد شید، کوزه را آب کشیدند، چرا که من ال گفتم. تردیدی ندارم ای آب نو

شد که خداوند بر مسلمین و   ها، وضع کلیساهای ورون وسطی می   ات، وضع روحانیت و حوزه یااگر همین روند ادامه می

 ها را حفظ نمود.روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واوعی حوزه

مان نشأت  ها تربیت شدند و صفوف خویش را از دیگران جدا کردند. ویام بزرگ اسالمی   علمای دین باور در همین حوزه

اند و باید مراوب بود که تفکر جدایی دین از سیاست ها به هر دو تفکر آمیقتهوه است. البته هنوز حوزهگراته از همین بار

های تفکر اهل جمود به طالب جوان ســرایت نکند و یکی از مســائلی که باید برای طالب جوان ترســیم شــود،  از الیه

اند و ای کمر همت بسته لوحان بیسواد، عده ساده همین وضیه است که چگونه در دوران وانفسای نفوذ مالدسین نااهم و     

شته      سرمایه گ ا سالم و حوزه و روحانیت از جان و آبرو  صد      برای نجات ا صد در  ضاع م ل امروز نبود، هر کس  اند. او

شارها و تهدیدهای مالدس نماها از میدان به در می  ست    »رات؛ ترویج تفکر معتالد به مبارزه نبود زیر ا سایۀ خدا و « شاه 

توان در مالابل توپ و تانک ایستاد و اینکه ما مکلی به جهاد و مبارزه نیستیم و یا جواب خون   ا با گوشت و سوست نمی  ی

ــ علیه السالم ـ    دهد و از همه شکننده مالتولین را چه کسی می  تر، شعار گمراه کنندۀ حکومت وبل از ظهور امام زمان ــ

شــد با نصــیحت و مبارزۀ منفی و رگ و جانفرســایی بودند که نمیدیگر، مشــکالت بز« إن وُلت»باطل اســت و هزاران 

ــیله            ار را آماده نمود. علما و روحانیت     تبلیغات جلوی آنها را گرات؛ تنها راه حل، مبارزه و ای ار خون بود که خداوند وسـ

شلیک می     سالم  سینه را برای مالابله با هر تیر زهرآگینی که به طرف ا شق آمدند.   شد آماده نمودند و ب متعهد  سلخ ع ه م

مالابله با گلولۀ تفن  و مسلسل  42خرداد  ۱5خرداد روم خورد. در  ۱5اولین و مهمترین اصل خونین مبارزه در عاشورای 

سان    نمود. بلکه عالوه بر آن از داخل جبهۀ خودی گلولۀ حیله و مالدس مآبی می شاه نبود که اگر تنها این بود مالابله را آ

ــرب، جگر و جان را می و تحجر بود؛ گلولۀ زخ ــتر از باروت و س ــوخت و م زبان و نفاق و دورویی بود که هزار بار بیش س

سل          درید. در آن زمان روزی نبود که حادثهمی شایعات و تهمتها متو شاه به  شکار امریکا و  شد، ایادی سنهان و آ ای نبا

ست و عامل انگلیس به اارادی که هد       صلوۀ و کمونی سبت تارک ال شتند می شدند حتی ن دادند. ایت مبارزه را به عهده دا

سارت خون می   خواهند ریشۀ دیانت و  گریست که چگونه امریکا و نوکرر سهلوی می واوعاً روحانیت اصیل در تنهایی و ا

شان بعد از سیروزی روشن ای وابسته که چهرهای روحانی مالدس نمای ناآگاه یا بازی خورده و عدهاسالم را برکنند و عده

 نمودند.، مسیر این خیانت بزرگ را هموار میگشت

نما ضربه خورده است، از هیچ وشر دیگر نقورده است و نمونۀ بارز آن مظلومیت     آنالدر که اسالم از این مالدسین روحانی  

ـ که در تاریخ روشن است. بگ ارم و بگ رم و ذائاله   ـ علیه السالم  ولی  ها را بیش از این تلخ نکنم.و غربت امیرالمؤمنین 

مآبی و دین اروشی عوض شده است. طالب جوان باید بدانند که سروندۀ تفکر این گروه همچنان باز است و شیوۀ مالدس

دادند، سشتیبان  اند. آنها که به خود اجازۀ ورود در امور سیاست را نمی  شکست خوردگان دیروز، سیاست بازان امروز شده      

طلبان و با هماهنگی چپیها و ســلطنت[8] جلو راته بودند. غائلۀ وم و تبریزکســانی شــدند که تا براندازی نظام و کودتا 

ست که می  تجزیه ستان تنها یک نمونه ا شتند و     طلبان کرد شدند ولی دست برندا توانیم ابراز کنیم که در آن حادثه ناکام 

ماهایی که وبل از انالالب دین را ای دیگر از روحانی نساخت. دسته   سر در آوردند، باز خدا رسوایشان   [9] از کودتای نوژه
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ساییدند، یکمرتبه متدین شده و به روحانیون عزیز و شریفی که برای    دانستند و سر به آستانۀ دربار می   از سیاست جدا می  

اسالم آنهمه زجر و آوارگی و زندان و تبعید کشیدند تهمت وهابیت و بدتر از وهابیت زدند. دیروز مالدس نماهای بیشعور    

اند! تا دیروز گویند مسئولین نظام کمونیست شده   د دین از سیاست جداست و مبارزۀ با شاه حرام است، امروز می      گفتنمی

ــ را مفید و راهگشا       مشروب  ــ ارواحنا اداه ــ اروشی و اساد و احشا و اسق و حکومت ظالمان برای ظهور امام زمان ــ

ستند، امروز از اینکه در گوشه  می ست مسئولین نیست ر  می   ای خالف شرعی که هرگ دان سالما »دهد، اریاد ز خوا «  وا ا

مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحۀ مبارزات تمام تالر خود را نمودند تا [۱0] ها«ایحجتیه»دهند! دیروز ســـر می

شده         شکنند، امروز انالالبیتر از انالالبیون  شاه ب شعبان را به نفع  صاب چراغانی نیمۀ  دیروز که در های «والیتی»اند! اعت

اند، و در عمل سشــت سیامبر و اهل بیت عصــمت و طهارت را ســکوت و تحجر خود آبروی اســالم و مســلمین را ریقته

سته    سرت       شک ست، امروز خود را بانی و وارث والیت نموده و ح سب و تعیش نبوده ا شان جز تک اند و عنوان والیت برای

کایی و روســـی و التالاطی، اتهام حالل کردن حرامها و حرام کردن خورند! راســـتی اتهام امریوالیت دوران شـــاه را می

شود  از آدمهای الم هب یا از مالدس  حاللها، اتهام کشتن زنان آبستن و حِلیّت ومار و موسیالی از چه کسانی صادر می      

و اظهار نماهای متحجر و بیشــعور ! اریاد تحریم نبرد با دشــمنان خدا و به ســقره گراتن ارهن  شــهادت و شــهیدان 

ست  کار عوام یا خواص  خواص از چه گروهی  از به ظاهر معممین     طعنها و کنایه شروعیت نظام کار کی سبت به م ها ن

ست. همۀ اینها نتیجۀ نفوذ بیگانگان در جایگاه و در ارهن  حوزه   سیار ا ست، و برخورد  یا غیر آن  بگ ریم که حرف ب ها

 ده است.واوعی هم با این خطرات بسیار مشکل و سیچی

تادن              بت از نیف حد توان و از طرف دیگر مراو لت در  عدا یات و اجرای حق و  الایق و واوع فۀ تبیین ح یک طرف وظی از 

 ای به دست دشمنان کار آسانی نیست.سوژه

ــت، ولی ووتی با متقلفی از روحانیت خور  ــور ما در اجرای عدالت بین روحانی و غیر آن امتیازی نیسـ با اینکه در کشـ

اید، جمهوری اسالمی  زنند که چه نشسته  شود، اوراً باندها اریاد می ا بدساباله برخورد شرعی و وانونی و جدی می  ساباله ی 

کنند که نظام به روحانیت خواهد آبروی روحانیت را ببرد. اگر احیاناً کسی مستحق عفو بوده و بقشیده شود، تبلیی می    می

 دهد.امتیاز بیجا می

ستفاده         مردم عزیز ایران باید مو سوءا صطالح روحانیون  شمنان از برخورد واطع نظام با متقلفین از به ا شند که د اظب با

ــبت به روحانیون متعهد بدبین ننمایند و این را دلیل عدالت نظام بدانند که نکنند و با موج آارینی و تبلیغات اذهان را نسـ

ست و خدا می امتیازی برای هیچ شقصاً برای خ  کس وائل نی ستم. اگر   ود ذرهداند که  صونیت و حق و امتیاز وائل نی ای م

ام. حال بحث این است که برای جلوگیری از تکرار آن حوادث تلخ و رسیدن به   تقلفی از من هم سر زند مهیای مؤاخ ه 

ن ها چه باید کرد  گر چه کار مشکل است ولی چاره چیست باید اکری کرد. اولی   اطمینان از وطع نفوذ بیگانگان در حوزه

شب تاریک در سیش        شود وگرنه  ست که اتحاد و یکپارچگی طالب و روحانیت انالالبی حفظ  شرعی و الهی آن ا وظیفۀ 

 است و بیم موج و گردابی چنین هایل.

سلیاله   شرعی و عاللی وجود ندارد که اختالف  ضعی مدیریتها دلیل به هم خوردن   امروز هیچ دلیل  شتها و حتی  ها و بردا

های خود نسبت به عملکردها و  علمای متعهد گردد. ممکن است هر کس در اضای ذهن و ایده   الفت و وحدت طالب و

های دیگران و مسئولین انتالادی داشته باشد، ولی لحن و تعابیر نباید ااکار جامعه و آیندگان را از مسیر     مدیریتها و سلیاله 

ان سرچشمه گراته است، به طرف مسائل ارعی      شناخت دشمنان واوعی و ابرودرتها که همۀ مشکالت و نارساییها از آن     

منحرف کند و خدای ناکرده همۀ ضــعفها و مشــکالت به حســاب مدیریت و مســئولین گ اشــته شــود و از آن تفســیر  
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سئولین نظام را از بین       ست و اعتبار م صفانه ا صارطلبی گردد که این عمل کامالً غیر من برد و زمینه را برای ورود می انح

 کند.دردها به صحنۀ انالالب آماده مییتفاوتها و ببی

ااروزیهایی که در جهان ها و خصــومتها و جن ام که مالتدرترین ااراد در مصــاف با آنهمه توطئهمن امروز بر این عالیده

ست می       شتری از ااراد موجود به د ست، معلوم نبود مواالیت بی سالمی ا صفانه از  علیه انالالب ا آوردند. در یک تحلیل من

سالمی ایران در اک ر اهداف و        حوادث  سال سس از سیروزی باید عرض کنم که انالالب ا صاً از حوادث ده  صو انالالب خ

ای مغلوب و شــکســت خورده نیســتیم، حتی در جن  ها مواق بوده اســت و به یاری خداوند بزرگ در هیچ زمینهزمینه

 به دست نیاوردند.سیروزی از آن ملت ما گردید و دشمنان در تحمیل آنهمه خسارات چیزی 

رسیدیم ولی این  نگریستیم و می البته اگر همۀ علل و اسباب را در اختیار داشتیم در جن  به اهداف بلندتر و باالتری می  

ایم. هر روز بدان معنا نیست که در هدف اساسی خود که همان داع تجاوز و اثبات صالبت اسالم بود مغلوب خصم شده       

ایم، ایم. ما انالالبمان را در جن  به جهان صادر نمودهها از آن بهره جستهکه در همۀ صحنه ایمما در جن  برکتی داشته

ــتم متجاوزان را در جن  ثابت نموده        ایم، ما در جن ، سرده از چهرۀ تزویر جهانقواران کنار     ما مظلومیت خویش و سـ

شناخته      شمنانمان را  ستان و د سیده ایم، ما در جن  به ایزدیم، ما در جن ، دو ایم که باید روی سای خودمان ن نتیجه ر

شه         ستیم، ما در جن  ری شک شرق و غرب را  ستیم، ما در جن  ابهت دو ابرودرت  سالمی بای مان را های انالالب سر بار ا

ــتی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم، ما در جن  به مردم             محکم کردیم، ما در جن  حس برادری و وطن دوسـ

سالیان سال می    جهان و خصوصاً   توان مبارزه کرد، جن  ما مردم منطاله نشان دادیم که علیه تمامی ودرتها و ابرودرتها 

شد که تمامی         شت، جن  ما موجب  سطین را به دنبال خواهد دا شت، جن  ما اتح ال ستان را به دنبال دا کمک به ااغان

بیداری ساکستان و هندوستان را به دنبال داشت،    سردمداران نظامهای ااسد در مالابل اسالم احساس ذلت کنند، جن  ما     

تنها در جن  بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی برخوردار شد و از همۀ اینها مهمتر استمرار روح اسالم انالالبی در      

 سرتو جن  تحالق یاات.

ن و سدران و مردم عزیز همۀ اینها از برکت خونهای ساک شــهدای عزیز هشــت ســال نبرد بود، همۀ اینها از تالر مادرا

شدنی        شأت گرات. جن  ما جن  حق و باطل بود و تمام  شرق ن شوروی و  سال مبارزه با امریکا و غرب و  ایران در ده 

ست، جن  ما جن  االر و غنا بود، جن  ما جن  ایمان و رذالت بود و این جن  از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. چه   نی

ــیدهنظرند آنهایی که خیال میکوته ــادت و ای ار و از  کنند چون ما در جبهه به آرمان نهایی نرس ــهادت و رش ایم، سس ش

ست، عالوه به               سالۀ ما شت  سالمقواهی ااریالا از جن  ه صدای ا ست! در حالی که  صالبت بیفایده ا شتگی و  خودگ 

 ماست. شناسی مردم در امریکا و اروسا و آسیا و ااریالا یعنی در کل جهان از جن  هشت سالۀاسالم

شهدا و جانبازان به خاطر تحلیلهای غل  این    سران و ارزندان  من در اینجا از مادران و سدران و خواهران و برادران و هم

ــماً مع رت می ــهدای جن  تحمیلی بپ یرد. ما در جن  برای یک خواهم و از خداوند میروزها رس خواهم مرا در کنار ش

ایم و ایم که ما برای ادای تکلیی جنگیدهنیســتیم. راســتی مگر ارامور کردهلحظه هم نادم و سشــیمان از عملکرد خود 

نتیجه ارع آن بوده اســت. ملت ما تا آن روز که احســاس کرد که توان و تکلیی جن  دارد به وظیفۀ خود عمل نمود. و 

ا در وبول وطعنامه دید خوشا به حال آنان که تا لحظۀ آخر هم تردید ننمودند، آن ساعتی هم که مصلحت بالای انالالب ر   

و گردن نهاد، باز به وظیفۀ خود عمل کرده اســت، آیا از اینکه به وظیفۀ خود عمل کرده اســت نگران باشــد  نباید برای 

عزیز احســاس  ای غل  عمل کنیم که حزب اللّهها به گونهرضــایت چند لیبرال خود اروخته در اظهارنظرها و ابراز عالیده

کند. تحلیل این مطلب که جمهوری اسالمی ایران چیزی به  ار عدول میرد از مواضع اصولی  کند جمهوری اسالمی دا 
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سلب اعتماد مردم منجر نمی        ستی نظام و  س ست، آیا جز به  ست نیاورده و یا نامواق بوده ا سیدن به    د شود ! تأخیر در ر

ایم نه مأمور به نتیجه. ی تکلیی و وظیفهشود که ما از اصول خود عدول کنیم. همۀ ما مأمور به اداهمۀ اهداف دلیل نمی

 بایست از اضایاگر همۀ انبیا و معصومین ــــ علیهم السالم ــــ در زمان و مکان خود مکلی به نتیجه بودند، هرگز نمی

بیشـــتر از توانایی عمل خود اراتر بروند و ســـقن بگویند و از اهداف کلی و بلند مدتی که هرگز در حیات ظاهری آنان 

نپوشــیده اســت ذکری به میان آورند. در حالی که به لطی خداوند بزرگ، ملت ما توانســته اســت در اک ر    جامۀ عمل 

شاه را در عمل نظاره کرده          زمینه سرنگونی رژیم  شعار  شود. ما  ست به مواالیت نایل  شعار داده ا شعار  هایی که  ایم، ما 

شیده    ستالالل را به عمل خود زینت بق شعار  آزادی و ا شور و وهرمان و  « بر امریکا مرگ»ایم، ما  را در عمل جوانان سر

شا کرده           سی امریکا تما سو ساد و جا سقیر النۀ ا سلمان در ت شعارهایمان را با عمل محک زده م ایم. البته ایم، ما همۀ 

چرا ایم روشها و تاکتیکها را عوض نماییم. ما معترایم که در مسیر عمل، موانع زیادی به وجود آمده است که مجبور شده

 خودمان و ملت و مسئولین کشورمان را دست کم بگیریم و همۀ عالل و تدبیر امور را در تفکر دیگران خالصه کنیم 

مآبها باشــند، از تجربۀ دهم که عالوه بر اینکه باید مواظب الالائات روحانی نماها و مالدسمن به طالب عزیز هشــدار می

ــتی نکردهتلخ روی کار آمدن انالالبی نماها و به ظاهر عال ــول و اهداف روحانیت آشـ اند عبرت الی ووم که هرگز با اصـ

اندیشیها سبب مراجعت آنان به سستهای بگیرند که مبادا گ شتۀ تفکر و خیانت آنان ارامور و دلسوزیهای بیمورد و ساده   

 ساز نظام شود.کلیدی و سرنوشت

شته      سالمی همچون گ  سال از سیروزی انالالب ا صمیمات اول انالالب در  اعتراف میمن امروز بعد از ده  کنم که بعض ت

شته       سالم ناب محمدی ندا ستها و امور مهمۀ کشور به گروهی که عالیدۀ خالص و واوعی به ا شتباهی بوده  سپردن س اند، ا

رود، گر چه در آن مووع هم من شقصاً مایل به روی کار آمدن آنان نبودم   است که تلقی آثار آن به راحتی از میان نمی 

ــتان وبول نمودم و امن هم ســقت معتالدم که آنان به چیزی کمتر از انحراف انالالب از  ول ی با صــالحدید و تأیید دوس

سوی امریکای جهانقوار وناعت نمی    صولش و هر حرکت به  کنند، در حالی که در کارهای دیگر نیز جز حرف و تمامی ا

ــفی نمی ــتند چرا که از اول هم نبوده خوریم که آنان درادعا هنری ندارند. امروز هیچ تأس اند. انالالب به هیچ کنار ما نیس

ــور و خود را به گروهها و لیبرالها می    گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای اراوان       خوریم، آغور کشـ

ه ویمت انالالب همیشه برای س یراتن همۀ کسانی که وصد خدمت و آهن  مراجعت داشته و دارند گشوده است ولی نه ب

ــدانالالبیون   ــبت به منااالین و ض ــول، که چرا مرگ بر امریکا گفتید! چرا جن  کردید! چرا نس طلبکاری آنان از همۀ اص

ایم و صدها چرای  اید  چرا النۀ جاسوسی را اشغال کرده   کنید  چرا شعار نه شروی و نه غربی داده  حکم خدا را جاری می

ــمنان خدا و مقالفین و      دیگر. و نکتۀ مهم در این رابطه اینکه نب     ــبت به دشـ اید تحت تأثیر ترحمهای بیجا و بیمورد نسـ

ــئوال بروند. من بعض از این موارد را نه تنها به متقلفین نظام، به گونه ای تبلیی کنیم که احکام خدا و حدود الهی زیر س

به رادیو ـــ تلویزیون و مطبوعات  برند، من به آنهایی که دستشاندانم که معتالدم دشمنان از آن بهره میسود کشور نمی

سا حرف  می سد و چه ب صریحاً اعالم می های دیگران را میر ست     زنند  شت حکومت به د ستم نقواهم گ ا کنم: تا من ه

سالم این مردم بی      شت منااالین ا ستم نقواهم گ ا صول نه    لیبرالها بیفتد، تا من ه ستم از ا سناه را از بین ببرند، تا من ه

کنم و ها کوتاه میعدول نقواهم کرد، تا من هســتم دســت ایادی امریکا و شــوروی را در تمام زمینهشــروی و نه غربی 

اطمینان کامل دارم که تمامی مردم در اصول همچون گ شته سشتیبان نظام و انالالب اسالمی خود هستند که عالوه بر      

سال نیز در راهپیمایی       صحنۀ اعالم حضور و آمادگی خود ام صدها  بهمن حالیالت آمادگی کامل خویش را به  22دهها و 

ضر به اداکاری       شگفت زده کردند که تا کجا حا شمنان انالالب را  شان دادند و واوعاً د اند. من در اینجا خود را جهانیان ن
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دانم که زبان به وصی و تالدیر از آنان بگشایم. خداوند سادار عظیم اینهمه اخالص و رشد    شرمنده و کوچکتر از آن می 

ــول و انالالب و            و بن  ــریی و عزیز ما را متهم به رویگردانی از اصـ دگی را خواهد داد ولی به آنان که ناآگاهانه مردم شـ

شتها و  کنم که در گفتار و کلمات و نوشته کنند سفارر و نصیحت می  روحانیت می ها با دوت و مطالعه عمل کنند و بردا

ساب انالالب و مردم نگ ار    صورات نابجای خود را به ح سئلۀ دیگر اینکه امروز مالابله و تجزیۀ روحانیت انالالبی به  ت ند. م

دهد. اند. غفلت از آن، همه چیز را برباد میسود کیست  دشمنان از دیرباز برای اختالف ااکنی میان روحانیون آماده شده    

ی و سویا و ام ال آن. اگر شدید نسبت به مسئولین باال باشد یا مرزبندی االه سنت      حال اختالف به هر شکلی باشد، بدبینی  

شند، نمی    سین حوزۀ علمیه با یکدیگر هماهن  نبا ست و اگر بر  توان سیشطالب و مدر بینی نمود که مواالیت از آن کی

 دهد.نماها و متحجرین گردد روحانیت انالالبی جواب خدا و مردم را چه میارض محال حاکمیت اکری از آن روحانی

سر               در بین جامعۀ م شاءاللّه ان صول یا بر  سر ا ست  بر  سر چی شد بر  ست، اگر با سین و طالب انالالبی اختالای نی در

ــــ به اسالم و انالالب و  اند ــــ نعوذباللّههای علمیه بودهها  آیا مدرسین محترم که ستون محکم انالالب در حوزهسلیاله

شت کرده  سلطنت دادند  مگر همانها نبودند  اند  مگر همانها نبودند که در کوران مبارزه حکم به غیروانومردم س نی بودن 

ــله گرات، او را به مردم معرای کردند  آیا   ــالم و انالالب ااص ــب مرجعیت از اس که ووتی یک روحانی به ظاهر در منص

مدرسـین عزیز از جبهه و رزمندگان سشـتیبانی ننمودند  اگر خدای ناکرده اینها شـکسـته شـوند چه نیرویی جای آنان را      

ست، ارد دیگری را بر حوزه    خواهد گرات  ستکبار، روحانی نماهایی را که تا حد مرجعیت تالویت نموده ا ها و آیا ایادی ا

کنند  و یا آنها که در تواان سانزده ســال مبارزه وبل از انالالب و ده ســال حوادث کمرشــکن بعد از انالالب نه حاکم نمی

شده  اند و غصۀ مبارزه و نه غم جن  و اداره کشور را خورده   شهادت عزیزان متأثر  سوده به  نه از  اند و با خیالی راحت و آ

سرگرم بوده  ست هر جناحی از علما و          اند میدرس و مباح ه  شک ستی  شند  را سالمی با شتوانۀ انالالب ا توانند در آینده س

ــم     ــین، سیروزی چه جناحی و چه جریانی را تضـ کند   ین میطالب انالالبی و روحانیون و روحانیت مبارز و جامعۀ مدرسـ

جناحی که سیروز شود یالیناً روحانیت نیست و اگر آن جناح الزاماً به روحانیت رو آورد، راستی به سراغ کدام وشر و تفکر از 

رود  خالصه اختالف به هر شکلی کوبنده است. ووتی نیروهای مؤمن به انالالب حتی به اسم االه سنتی و       روحانیت می

آورد. ند، آغاز باز شدن راه استفادۀ دشمنان خواهد بود. جبهه بندی نهایتاً معارضه سیش میبندی برسااله سویا به مرز جبهه

ــعاری انتقاب می ــرمایههر جناح برای ح ف و طرد طرف مالابل خود واژه و ش داری و کند، یکی متهم به طراداری از س

شه ت کرا  شود که من برای حفظ اعتدال دیگری متهم به التالاطی می شیرینی داده جناحها همی ام، چرا که همه ت تلخ و 

ــول االه نبوده      دانم البته هیچ را ارزندان و عزیزان خود می  ام ولی نگران گاه نگران مباح ات تند طلبگی در اروع و اصـ

 بزن گردد.درد و نقتالابل و تعارض جناحهای مؤمن به انالالبم که مبادا منتهی به تالویت جناح رااه طلب بی

که اگر روحانیون طرادار اســالم ناب و انالالب دیر بجنبند ابرودرتها و نوکرانشــان مســائل را به نفع خود گیرم نتیجه می

دهند. جامعۀ مدرسـین باید طالب عزیز انالالبی و زحمت کشـیده و کتک خورده و جبهه راته را از خود بدانند.   خاتمه می

البال نمایند و طالب انالالبی هم مدرسین عزیز طرادار انالالب  حتماً با آنان جلسه بگ ارند و از طرحها و نظریات آنان است  

شمارند و با دیدۀ احترام به آنان بنگرند و در مالابل طیی بی  صت   را محترم ب ضه و ار شند و  طلب و نقعر زن ید واحده با

شهادت در راه هدایت مردم آماده  شن خود را برای ای ار و  د م ل زمان ما که تر کنند، حال جامعه و مردم، طالب حالیالت با

کنیم واادار به روحانیت بوده و خواهند بود، یا نباشــند م ل زمان معصــومین ـ  حالاً مردم بیشــتر از آنچه که ما اکر می

س یرد به منظور علیهم الســالم. اما مردم شــریی ایران توجه داشــته باشــند که نوعاً تبلیغاتی که علیه روحانیت انجام می

سراغ مردم می      نابودی روحانیت انالالب  سقتیها به  شیطان در تنگناها و  ست، ایادی  سبب  ا روند که بگویند روحانیت م
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مســئولیت نه، بلکه روحانیتی که در همۀ حوادث درد و بیمشــکالت و نارســاییهاســت؛ آن هم کدام روحانی، روحانی بی

ها مشکلی ندارند و همۀ امکانات  جلوتر از دیگران در معرض خطر بوده است. کسی مدعی آن نیست که مردم و سابرهنه   

صره و جن  و انالالب در همه جا ظاهر می        سال محا سلّم آثار ده  ست. م شود و کمبودها و نیازها ر   در اختیار مردم ا

دهم که اگر اارادی غیر از روحانیت جلودار حرکت انالالب و تصمیمات بودند امروز  نماید ولی من با یالین شهادت می می

عار در برابر امریکا و جهانقواران و جز عدول از همۀ معتالدات اسالمی و انالالبی چیزی برایمان نمانده جز نن  و ذلت و 

 بود.

شمه    ست که ذکر  ست که طالب و روحانیون عزیز در  الزم به یادآوری ا ای از ووایع انالالب و روحانیت به معنای آن نی

شته حرکت تند و انالالبی بنمایند بلکه  صیرت     علم و آگاهی به نکته هدف، اردای این نو سیر با ب ست که در انتقاب م ها

ها، اینجانب حرکت کنند و خطرها و گ رها و کمینگاهها را بهتر بشــناســند. اما در مورد دروس تحصــیل و تحالیق حوزه

ستم و تقلی از آن را جایز نمی    سنتی و اجتهاد جواهری ه ست ول    معتالد به االه  صحیح ا سبک  ی دانم. اجتهاد به همان 

سئله       صر تعیین کننده در اجتهادند. م سالم سویا نیست، زمان و مکان دو عن ای که در ودیم این بدان معنا نیست که االه ا

دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در رواب  حاکم بر سیاست و اجتماع و اوتصاد یک نظام ممکن است حکم    

اب  اوتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر جدیدی سیدا کند، بدان معنا که با شناخت دویق رو 

طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان  با ودیم اروی نکرده است، واوعاً موضوع جدیدی شده است که وهراً حکم جدیدی می     

ــت که مرجع و مجتهدر بگوید  ــد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم وابل وبول نیس ــته باش من در  خود احاطه داش

ــیاســی اظهارنظر نمی  ــنایی به رور برخورد با حیلهمســائل س ــتن کنم. آش ها و تزویرهای ارهن  حاکم بر جهان، داش

بصــیرت و دید اوتصــادی، اطالع از کیفیت برخورد با اوتصــاد حاکم بر جهان، شــناخت ســیاســتها و حتی ســیاســیون و 

ــع      ــدۀ آنان و درک مووعیت و نالاط ووّت و ضـ ــرمایه   ارمولهای دیکته شـ داری و کمونیزم که در حالیالت   ی دو وطب سـ

سیم می   ستراتژی حکومت بر جهان را تر ست. یک مجتهد باید زیرکی و هور و  ا کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع ا

شد و عالوه بر خلوص و تالوا و زهدی که در          شته با سالمی را دا سالمی و حتی غیرا ست هدایت یک جامعۀ بزرگ ا ارا

است واوعاً مدیر و مدبر باشد. حکومت در نظر مجتهد واوعی السفۀ عملی تمامی االه در تمامی زوایای    خور شأن مجتهد  

زندگی بشریت است، حکومت نشان دهندۀ جنبۀ عملی االه در برخورد با تمامی معضالت اجتماعی و سیاسی و نظامی و       

 ست.ارهنگی است، االه، تئوری واوعی و کامل اداره انسان از گهواره تاگور ا

ست که ما چگونه می      سی این ا سا صول محکم االه را در عمل ارد و جامعه سیاده کنیم و بتوانیم برای  هدف ا خواهیم ا

معضالت جواب داشته باشیم و همۀ ترس استکبار از همین مسئله است که االه و اجتهاد جنبۀ عینی و عملی سیدا کند و       

ستی به    ودرت برخورد در سلمانان به وجود آورد. را سالمی مورد اتفاق      م شرعی و ا ست که در سی اعالم حکم  چه علت ا

شترک و ام ال آنان     [۱۱] همۀ علما در مورد یک مزدور بیگانه سران کفر و بازار م شدند و  اینالدر جهانقواران برااروخته 

مانان در شناخت و  اند  غیر از این نیست که سران استکبار از ودرت برخورد عملی مسل     به تکاسو و تالر م بوحانه ااتاده

شوم آنان به هراس ااتاده مبارزه با توطئه سه      های  سلمانان را یک مکتب بالنده و متحرک و سرحما سالم امروز م اند و ا

توانند علیه دانند و از اینکه اضــای شــرارت آنان محدود شــده اســت و مزدبگیران آنان چون گ شــته با اطمینان نمیمی

ضطرب      سایی کنند م سات ولمفر های جهانقواران علیه ما از جن  تحمیلی ام همۀ توطئهاند. من وبالً نیز گفتهشده مالد

سائل و             ست و حتماً در م سالم جوابگوی جامعه ا ست که ما نگوییم ا صادی و غیره برای این بوده ا صر اوت گراته تا ح
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ــمتی حرک ــاءاللّهت نماییم که اناودامات خود از آنان مجوز بگیریم. ما نباید غفلت بکنیم، واوعاً باید به س های تمام رگهش

 وابستگی کشورمان از چنین دنیای متوحشی وطع شود.

زنیم و از استکبار غرب شاید تصور کرده است از اینکه اسم بازار مشترک و حصر اوتصادی را به میان بیاورد ما درجا می         

صرف  شگفت نظر میاجرای حکم خداوند بزرگ  ست که این به ظاهر متمدنین و متفکرین  انگیز نماییم. خیلی جالب و  ا

کند دار میووتی یک نویسندۀ مزدور با نیش ولم زهرآگین خود احساسات بیش از یک میلیارد انسان و مسلمان را جریحه

شهید می عده ست اما ووتی بحث         ای در رابطه با آن  سی و تمدن ا ست و این ااجعه عین دموکرا شان مهم نی شوند برای

دهند. ما کینۀ دنیای غرب را با جهان اسالم و  آید، نوحۀ رأات و انسان دوستی سر می   عدالت به میان میاجرای حکم و 

آوریم. وضــیۀ آنان وضــیۀ دااع از یک ارد نیســت، وضــیۀ حمایت از جریان ضــد ها به دســت میاالاهت از همین نکته

اند و با حماوت و عجله خود را رو راه انداخته اسالمی و ضدارزشی است که بنگاههای صهیونیستی و انگلیس و امریکا به 

باید ببینیم که بعض دولتها و حکومتهای اسالمی چگونه با این ااجعۀ بزرگ   اند. البتهبه روی همۀ جهان اسالم ورار داده 

اسالم کنند. اینکه دیگر مسئلۀ عرب و عجم و اارس و ایران نیست بلکه اهانت به مالدسات مسلمانان از صدر برخورد می

ست که اگر غفلت کنیم این        سالم ا ست و نتیجۀ نفوذ بیگانگان در ارهن  مکتب ا شه تاریخ ا تاکنون و از امروز تا همی

 اول ماجراست و استعمار از این مارهای خطرناک و ولم به دستان اجیر شده در آستین اراوان دارد.

شرایطی ما به دنبال ایجاد رواب  و م    ست       ضرورتی نیست که در چنین  شیم، چرا که دشمنان ممکن ا سبات گسترده با نا

ــته و عالوه ــات دینی خود تصــور کنند که ما به وجود آنان چنان وابس ــدیم که از کنار اهانت به معتالدات و مالدس مند ش

کنند که باید در ســیاســت و اصــول و دیپلماســی خود گ ریم. آنان که هنوز بر این باورند و تحلیل میســاکت و آرام می

ایم و اشتباهات گ شته را نباید تکرار کنیم و معتالدند که شعارهای تند یا جن  سبب     د نظر نماییم و ما خامی کردهتجدی

بدبینی غرب و شــرق نســبت به ما و نهایتاً انزوای کشــور شــده اســت و اگر ما واوعگرایانه عمل کنیم، آنان با ما برخورد 

خواست گ ارند. این یک نمونه است که خدا میما و اسالم و مسلمین می کنند و احترام متالابل به ملتمتالابل انسانی می

شار کتاب کفرآمیز   شیطانی »سس از انت ستکبار و بربریت چهرۀ واوعی  « آیات  در این زمان اتفاق بیفتد و دنیای تفرعن و ا

ساده    خود را در دشمنی دیرینه  سازد تا ما از  سالم برمال  سوء     اندیشی به درآییم و همه  ار با ا شتباه و  چیز را به حساب ا

ست، بلکه تعمد جهانقواران به نابودی     مدیریت و بی شتباه ما نی سئله ا تجربگی نگ اریم و با تمام وجود درک کنیم که م

اسالم و مسلمین است و االّ مسئلۀ اردی سلمان رشدی آنالدر برایشان مهم نیست که همۀ صهیونیستها و استکبار سشت 

 سر او ورار بگیرند.

ست       و خانواده اللّهروحانیون و مردم عزیز حزب شان را جمع کنند که با این تحلیلها و ااکار نادر س شهدا حوا های محترم 

شینند و               ضاوت بن سی و سال دیگر بر کر ست که تحلیلگران امروز، ده  شود. ترس من این ا شان سایمال ن خون عزیزان

سلم    سالمی و حکم اعدام  ست یا خیر  و       بگویند که باید دید اتوای ا سی بوده ا صول و ووانین دیپلما شدی مطابق ا ان ر

شترک و     نتیجه ست و بازار م شته ا ضع     گیری کنند که چون بیان حکم خدا آثار و تبعاتی دا شورهای غربی علیه ما مو ک

سالم و مکتب بگ ریم! خ گراته صۀ کالم  اند، سس باید خامی نکنیم و از کنار اهانت کنندگان به مالام مالدس سیامبر و ا ال

صدد تحالق االه عملی      اینکه ما باید بدون توجه به غرب حیله سی حاکم بر جهان در  شرق متجاوز و اارغ از دیپلما گر و 

اسالم برآییم و االّ مادامی که االه در کتابها و سینۀ علما مستور بماند، ضرری متوجه جهانقواران نیست و روحانیت تا در      

تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای ادارۀ جامعه کاای نیست.   نداشته باشد، نمی  همۀ مسائل و مشکالت حضور اعال    

شند و همواره چند ودم جلوتر از       حوزه شته با ست خود دا شه در د ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آیندۀ جامعه را همی
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شیوه      سا  شند. چه ب سالهای آینده تغییر کند و جوامع   های رایج ادارۀ امور مردمحوادث، مهیای عکس العمل مناسب با در 

سالم از هم         سالم نیاز سیدا کند. علمای بزرگوار ا سائل جدید ا شکالت خود به م شری برای حل م اکنون باید برای این ب

 موضوع اکری کنند.

د یک نکتۀ آخری که توجه به آن الزم اســت اینکه روحانیون و علما و طالب باید کارهای وضــایی و اجرایی را برای خو

اند بلکه برای امر مالدس و یک ارزر الهی بدانند و برای خود شــقصــیت و امتیازی وائل بشــوند که در حوزه ننشــســته

ای منصــب امامت اند. اگر طلبهاجرای حکم خدا راحتی حوزه را رها کرده و مشــغول به کارهای حکومت اســالمی شــده

سلمین را خالی ب     ضاوت درامور م شاد مردم یا و شد و اال  به بهانۀ درس و بحث  جمعه و ار بیند و ودرت اداره هم در او با

شگاه خداوند بزرگ یالیناً مؤاخ ه می    سئولیت نپ یرد و یا دلش را اال  به هوای اجتهاد و درس خور کند، در سی شود و  م

ــتالبال بی ــابالۀ مردم از روحانیت را هرگز ع ر او موجه نیســت، ما اگر امروز به نظام خدمت نکنیم و اس نادیده بگیریم، س

هرگز ارصت و شرای  بهتر از این را نقواهیم داشت. امیدوارم از نصایح و ت کرات مشفالانۀ این سدر سیر و این خدمتگزار      

سیه و با دلهای منور خود برایم دعا و طلب مغفرت        ستجابت دعا با انفاس ود شید و در مظان ا شده با حالیر خود، دلگیر ن

 کنم.های علمی غفلت نمیی خیر برای روحانیت اصیل و حوزهنمایید. من هم از یاد و دعا

سداری از   خداوندا! توان علما و روحانیت را در خدمت به دین خود اازون نما. خداوندا! حوزه سنگرهای سا های علمیه، این 

ــهدای روحانیت و حوزه  ــالم ناب را تا ابد سا برجا بدار. خداوندا! ش ــور خویش ها را از نعم بیکران االاهت و اس و رزق حض

های شهداشان صبر و اجر مرحمت ارما. مفالودین و    مند ارما. خداوندا! به جانبازانشان شفا مرحمت کن و به خانواده  بهره

شان برگردان. خداوندا! ارزر خدمت و خدمتگزاری به دین خود و به مردم را در دل و      شان را هر چه زودتر به اوطان سرا ا

 و برکاته. اللّهوالسالم علیکم و رحمۀ«. انک ولی النعم»ه نما دیدگان ما اازون و جاودان

 الموسوی القمینی اللّهروح - ۶۷اسفند  ۳

 .ـ رشته و ریسمان۱ 

 . ـ ترساننده، بیم دهنده2 

 .سنهان کردن، الیۀ سنهانی و درونی هر چیزیـ ۳ 

 .ـ اصل بندی، جدا کردن ابواب4 

شیخ « من الیحضره الفالیه»شیخ طوسی، « االستبصار»، «الته یب»ـــ کتابهای چهارگانۀ معتبر احادیث االهی شامل: 5 

  (.)شیخ مفید« الکاای»، صدوق

 «.مداد العلماء ااضل من دماء الشهداء»ـ ۶ 

در  .باشدمی« انجمن سلطنتی ولم انگلیس»ـ نویسندۀ این کتاب، سلمان رشدی، هندی االصل مالیم انگلیس و عضو  ۷ 

ــامخ سیامبر اکرم ص در والب یک رمان مســـتهجن و این کتاب وویحانه به مالدســـات اســـال م، ورآن کریم و مالام شـ

ضداخالوی اهانت شده است. محاال صهیونیستی، دولت امریکا و جهان غرب به حمایت از انتشار این کتاب برخاستند و        

ضد اخالوی او، به م        شرین کتاب  شدی و وجوب وتل وی و نا صدور اتوای ارتداد ر الابله با هجوم حضرت امام خمینی با 

ــالم ســدیــد آورد                ــت و موجی از بیــداری و مالــاومــت در جهــان اسـ ــالم برخــاســ ــمنــان اسـ   .ارهنگی دشـ

سال   8  ــ در  سلمان »طراداران حزب نوظهور  ۱۳58ــ شهر وم و  « خلق م شریعتمداری، در  تبریز  به بهانۀ دااع از آوای 

دست به آشوب و بلوا زدند ولی با هوشیاری مردم غیور و مسلمان آذربایجان و وم این توطئه خن ی و حزب م کور منحل 

 .و غیر وانونی اعالم گردید
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https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/3900-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA#_ftnref8
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/3900-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA#_ftnref9
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ــ در تاریخ 9  ا وبل از طریق عوامل سازمان سیاه در ایران تدارک دیده شده    ماجرای کودتایی که از مدته ۱9/4/۱۳59ــ

ــالم بمباران و   ــاس نظام جمهوری اس ــتانۀ اجرای عملیات کودتا که طبق آن بیت امام خمینی و مراکز حس بود و در آس

سته به بیگانه در می    صرف عوامل واب شدند      ای معجزهآمد، به گونهتهران به ت ستگیر  شی و عوامل کودتا د سا ک شرح   .آ

سی ببینید. نام این کودتا به          « کودتای نوژه»ماجرای کودتا را در کتاب  سیا شهای  سۀ مطالعات و سژوه س شارات مؤ از انت

ــاهرخی»که وبل از سیروزی انالالب به سایگاه      « نوژه»خاطر انتقاب سایگاه هوایی      در همدان معروف بود و سس از  « شـ

سران، سایگاه به نام     تغییر نام داد و به و «حرّ»انالالب به سایگاه  شهادت یکی از اا سطۀ  نامگ اری گردید، « شهید نوژه »ا

  .به عنوان اولین سایگاه تجمع و اودام برگزیده شده بود

 . ـ اعضا و وابستگان انجمن حجتیه۱0 

 . ـ اشاره به حکم وجوب وتل سلمان رشدی مرتد و ناشرین کتاب ضداخالوی و ضددینی او۱۱ 

 

https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/3900-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA#_ftnref10
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/3900-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA#_ftnref11
https://www.jamaran.news/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85/%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C/3900-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA#_ftnref12

