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 اسالم ردآزادي  ۲

 ناشر سخن

  الرّحيم الرّحمن اهللا بسم

. دانست حريت و آزادى مفهوم به آنها نگرش نوع در را دموكراتيك غير و دموكراتيك هاى حكومت ميان تفاوت ترين عمده بتوان شايد

 رياستشان و حكومت بر خطر احساس دليل به اما كنند، مى قلمداد آزادى حامى را خود نيز حكومتها مستبدترين حتى است واضح كامالً

 آزادى از آنها تصوير و تعريف به تدبير و انديشه با چون كه شوند مى بخيل و نظر تنگ آزادى محدوده وترسيم مفهوم تعريف در آنقدر

 در كه منفورى و منفى هاى واژه تمام خود تعريف توجيه در آنها البته و آيد، نمى چشم به چيزى مخوف و موحش اسكلتى جز بنگرى،

. نمايند مى معرفى رذالت و شقاوت گونه همه ساز زمينه را آن و نثار، خود تعريف حد از تر گسترده آزادى به را يابند مى كلمات قاموس

. يافت؟ دست آزادى مفهوم از مانعى و جامع و صحيح تعريف به توان مى چگونه كه است مطرح سؤال اين اكنون

 آزادى يك از كاغذ صفحه بر كلمات بستن نقش محدوده در الاقل نتوانند انديشمندان كه حالي در آزادى از صحيح تعريفى به دستيابى آيا

 شرافت با توأم آزادى منافع و آثار به نسبت آزادى، ضد بر ها حكومت تبليغات موج مقابل در را ومردم جامعه تا باشند، برخوردار نسبى

 در فراگير آزادى به كامل توجه و عنايت آن ديگر مرز و حيوانيت، و هرزگى پرتگاه در سقوط و انسانيت با تقابل عدم آن مرز يك كه

. باشد؟ مى ممكن سازند، آگاه جامعه اكثريت اسارت كنار در معدود اى عده آزادى و رفاه نه و جامعه، آحاد همه براى ها زمينه تمامى

 در ها ديدگاه و نظرات نقد و آراء تضارب سكون و جامعه، انديشمندان و فرهيختگان سكوت و دانش و علم اربابان خاموشى زمان در

 دانش ارتفاع و اعتالء و كمال هيچگونه و است، جامعه سقوط و انحطاط و تزلزل ساز زمينه خود كه سياسى گران سلطه هاى نهى و امر پس

 اگر حتى يافت، دست آزادى از صحيحى تعريف به توان مى آيا كرد، تصور نتوان جامعه آن درمورد را ارتقائى و رشد و پويائى و بينش و

 نباشد؟ منطبق حكومتداران مذاق و سليقه و ميل با تعريف آن

 ريختن فرو و رتبه عالي محققين و كارشناسان ترين زبده ناخواسته سكوت مهر شدن شكسته با تنها و تنها و است، منفى پاسخ البته صد

 و عالمان، و علم راه روى فرار از گران سلطه همان سوى از شده ايجاد قرمزهاى خط و موانع برداشتن و خاموشى، و سكون ديوار

 و دقيق تعريف به توان مى كه است وابسته قانونگذاران ساخته دست و دين محدوده از خارج نبايدهاى و بايدها همه به اعتنايى بى

 شكوفايى و جامعه، اعتالى و ارتقاء به كه آن ملموس و محسوس تحقق آن كنار در و دينى معيارهاى اساس بر آزادى از صحيحى

 بسط و رخوت، و نفرت و كدورت و كينه كاهش و ها، زمينه و ابعاد همه در سازندگى و سرزندگى و نشاط و ها، خالقيت و ها قابليت

. بود اميدوار يافت، دست همكارى و عمومى مشاركت به ميل و بيگانگى از دورى و رنگى، يك و همبستگى و اخوت و محبت

 تأليف زمينه در انگيز حيرت اى پديده را او توان مى حق به كه است تقليدى مرجع بزرگ قلم تراوشات از داريد دست در كه كتابى اما

. دانست
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 اسالم ردآزادي  ۳

 مختلف در كتابچه و كتاب جلد شصت و هزار بر بالغ امروز به تا و نگذارده، زمين بر را قلم است سال پنجاه بر بالغ كه عاليقدرى محقق

. است آورده در تحرير رشته به فنون و علوم

 تحقيق و بسط به سال پنج و بيست طى در بود، شيعه فقه دوره مبسوطترين كه) جواهرالكالم( جلدى 43 دوره از پس كه اى فرزانه فقيه

 رسيده چاپ به آن جلد سى و يكصد بر بالغ كنون تا و بود، آن حاصل) الفقه( جلدى 150  دوره كه پرداخت فقه در عميقترى و ژرفتر

. باشد مى علميه هاى حوزه و مجتهدين و فقهاء استفاده مورد امروز و است

 و استعمار و مسلمين و اسالم بر شده داشته روا هاى ستم و ظلم و جهان روزمرّه تاريخ است قرن ازنيم بيش كه مقامى عالى انديشمند

 تأخر و آن اسباب و علل بررسى به عميقاً خود ارزنده تأليفات در و داده، قرار دقيق بررسى و مطالعه مورد دنيا سرتاسر در را آنها استثمار

 با را اسالمى جوامع در گير گريبان هاى بيمارى اين از نجات و درمان راههاى و پرداخته، موجود هاى تنش بروز و پژمردگى و تباهى و

. است داده قرار اشاره مورد خود شيواى قلم

 مسلّم ازحقوق كه آزادى باره در بحث به ساده زبانى به ايجاز و اختصار به كتاب اين در الشأن عظيم متفكّر آن پيش، سال چهل دقيقا

 در سقوط از امت حفظ قالب در و واهى هاى بهانه به اسالمى كشورهاى در گران سلطه سوى از پيوسته و است، انسانها فطرى و طبيعى

 دستيابى و اسالمى، جوامع همه شمار بى معضالت نيز و تنگنا اين از گذر و عبور راه و پرداخته شده، داشته دريغ آنها از فساد و ماديات

 نعمت اين از جامعه آحاد تمامى برخوردارى و خود درست جايگاه در آزادى گرفتن قرار و فراگير، آگاهى و معرفت و رشد به جامعه

. سازند مى خاطرنشان را الهى

 آنها از فقه در كه نبايدها و بايدها و ها إلزام آيد، مى شمار به معاصر جهان شناس اسالم ترين آگاه و فقيه واالترين كه معظم مؤلف عقيده به

 با ناهمگون شمار بى قوانين از محدودتر مراتب به و دين، حقايق با ناآشنايان گمان از كمتر بسيار شود مى تعبير محرّمات و واجبات به

 مراتب به شود مى تعبير مباحات به آن از فقه در كه آزادى عرصه و است، غرب در دموكراسى مدعى جوامع در حتى بشرى فطرت

. كنند مى تبليغ را آن غربى آزاديخواهى مدعيان كه است آن از تر گسترده و تر فراخ افزونتر،

 و اشاره بدان اسالم مبين دين و مقدس شارع كه عقلى اصل چند همان از افزونتر اجتماعى و اقتصادى و سياسى آزاديهاى كردن محدود

 حكومت ساز زمينه واقع در و بشرى، فطرت و عقل دين، با مغاير شود القا كه تعبيرى و توجيه هر به داند، مى الزامى را آن رعايت

 نيست، برخوردار اعتبارى و ارزش هيچگونه از و باشد، مى قانونگذار چند همان منافع جهت در تنها و جامعه، انحطاط و تأخر و استبدادى

 صورت به ولو دين، ضد قوانين آن نقض و مخالفت با تا است واجب برند مى سر به كه اسالم سرزمين از هركجا در مسلمانان يكايك بر و

 يعنى دين قانون كنندگان استنباط تنها و است، واجب و آور الزام خدا قانون تنها كه كنند، ممانعت قوانين آن تثبيت و گرفتن پا از محدود،

 و سخن و بوده، دارا را عقل و اجماع و سنّت و كتاب أربعه ادلّه براساس را آن شرائط و حدود و قانون تعيين حقّ كه هستند تقليد مراجع

. باشد مى شرعى حجيت و اعتبار و ارزش داراى آنها فتواى
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 اسالم ردآزادي  ۴

 مؤلف مقدمه

  الرّحيم الرّحمن اهللا بسم

. اجمعين اعدائهم على اهللا لعنة و الطاهرين، الطيبين آله و محمد على السالم و والصالة العالمين، رب هللا الحمد

 را دارد اسالمى فرهنگ در ريشه كه آنچه نيز و آنهاست، شايسته خود حقيقت در كه دارد مى روا نسبتهايى و ها تهمت اسالم به غرب جهان

 معتبر غير را آن گرانبهاى نظرات و شده، مسخ را آن ارزشهاى كرده، وارد شبهه اسالمى واالى معارف در و دهند، مي نسبت خود به

 زمام خواهند مى خود كه گونه آن و شوند سياست صحنه تاز يكه خود و شود، خارج جامعه اداره و رهبرى صحنه از اسالم تا شمرند مى

. برانند حكم مستبدانه و گيرند، دست به جهان در را قدرت

 ماده جز به آنانكه و آوردند، در خود انحصار در را تجارت رباخواران يافتند، تسلّط دنيا آزاد آبهاى بر ايمان بى گروهى كه شد آن نتيجه و

 را خواهى آزادى پرچم دروغ به كه كسانى همان حتى و رانند، مى حكم چيز همه بر امروز انديشند نمى امرى به و نداشته عقيده چيزى به

. كنند مى سركوب بيابند كه كجا هر در را خواهان آزادى و آزادى دانند، مى آن حامى را خود و كشيده، دوش به

 از بشريت نجات براى آنها و! است؟ نداشته دربر ديگرى ثمره كنون تا... و خونريزى و استثمار و استبداد جز غرب سلطه براستى

! اند؟ كرده چه كنون تا روزافزون فجايع و ناگواريها

! شود؟ مى انسان سعادت موجب تنهايى به اختراعات و اكتشافات آيا

 و خونريزى و تحمل با بشريت بايد كى به تا و داشته، دربر تبعاتى چه حال به تا جهانى جامعه بر آنها ظالمانه سلطه و منحرف رهبرى

! بپردازد؟ را آنها رهبرى تاوان اش گسيخته هم از زندگانى

 ظالمانه حاكميت پيرامون سخن و بحث نيست، باشد مى بشر به خدمت و رفاه جهت در تنها كه نوآوريهايى و اختراعات در بحث البته

 دارد؟ وجود بشرى جامعه رهبرى و اقتصادى و صنعتى پيشرفت ميان ارتباطى چه اصوالً اينكه و دنياست، بر صنعت و تكنولوژى صاحبان

 گرفته كار به خود اقتدار جهت در ويرانى و نابودى براى دهد، قرار سازندگى و توسعه مسير در بايست مى كه را تكنولوژى و صنعت غرب

. فغانند در نابخردانه اقتدار و سلطه ازاين نيز غربى جوامع خود امروز كه رفته پيش آنجا تا و است،

 انسانها در را نفرت و بغض و كينه آتش و اند، ساخته خود پردازيهاى ودروغ ها فتنه آشوبها، كودتاها، جنگها، گرداب گرفتار را بشريت

. برخيزد خويش برادر با خصومت به برادر كه آنجا تا اند برافروخته

 خانمان شعله داشتند آن در سعى تمام جديت با كنون تا آدم خلقت بدو از دينى پيشوايان و مصلحان و الهى پيامبران همه كه حالي در

 .كنند رام آموزش و تربيت با را او گريزپاى شهوات و غرائز و سازند، خاموش انسان در را دشمنى و جنگ سوز
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 اسالم ردآزادي  ۵

 است؟ جهان اداره براى آنان شايستگى دليل بيند، مى چشم به غرب سلطه و اقتدار يمن به دنيا امروز كه فسادى و جنايت سيل آيا

 و احكام بايست مى اكنون كه شود مى تلقى جرم است، آسمانى اديان و پيامبران ارشاد و هدايت نتيجه در كه انسانها تعالى و رشد آيا

! شود؟ گذاشته كنار زندگى صحنه از اديان و انبياء قوانين

 بندگى و عبوديت از را آدمى و كرده، رهنمون نور به تاريكى و ظلمت از را بشريت ما كه اند انداخته راه به هياهو دنيا در چنان همه اين با

! ايم ساخته آزاد

! هستيم؟ آن شاهد پهناور جهان گوشه گوشه در امروز كه است همين غرب، ادعاى مورد آزادى و عدالت و سعادت آيا

 

: آنكه سخن كوتاه

 دست به قلم مشتى گرفتن خدمت به با خويش مادى منافع حفظ جهت در و خود، اهداف تحقق براى كمونيست شرق و دار سرمايه غرب

 و بنمايانند، خشك و ارتجاعى مكتبى را زنده آئين اين و منفور، و مخدوش را اسالم دلنشين چهره تا شدند آن بر مزدور گوى ياوه و

 اسالم به بودن پايبند و گرويدن از را مسلمانان حتى و ها امت تا كنند، معرفى گلدسته و نيايش و مسجد و عبادت به منحصر را آن احكام

 را آنان بردگى و ستم بار مقاومت و دغدغه هيچ بى و كشانند، تباهى و ظلمت به را پناه بى و سرگردان خوردگان فريب آنگاه و دارند، باز

. كشند بردوش

 ندارد، وجود آورده ارمغان به انسانها براى غرب دنياى كه جورى و ظلم و عدالتى بى چنگال در گرفتاران روى فرا نجاتى راه هيچ اينك

 اكرم پيامبر روش و قرآن احكام به بازگشت و گيرد، مى سرچشمه وحى از كه آنچه و السالم عليهم انبياء نورانى دستورات به بازگشت جز

. السالم عليهم اطهار ائمه و وسلّم وآله عليه اهللا صلّى

 است، وسلّم وآله عليه اهللا صلّى نبوى شريعت دستورات از دقيق تبعيت و شدن پايبند رفاه، و آزادى و آرامش و سعادت بازگشت راه تنها

. گرداند مى باز بشريت محفل به را رفته ميان از برادرى و صلح و امنيت كه است شاهراه اين در گرفتن قرار تنها و

. پرداخت خواهيم اسالم هاى آزادى از اى گوشه بررسى به گذرا و سريع اى گونه به مختصر اين در

. بودند مند بهره آن از گذشته قرن سيزده طول در ما نياكان كه هايى آزادى

 به استعمارگران پاى هنوز كه هم پيش قرن يك تا و. بود السالم عليهم معصومين مطهر سنّت منهجشان و قرآن قانونشان كه زمانى

 اسالم آنها ورود با اما. بود هويدا كامالً آزادى نعمت و آن از حاصل سعادت و اسالمى قوانين حاكميت بود، نشده باز اسالم هاى سرزمين

 .ساختند آن جايگزين را بندگى و بردگى و شد، گرفته مسلمانان از
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 اسالم ردآزادي  ۶

 مهم آنچه زيرا دانيم، مى نياز بى آنان نظرات از را خود و گيريم نمى سرمشق غرب از آزاديها بيان در مختصر اين در كه است واضح كامالً و

 براى اسالم كه قوانينى با را اسالمى كشورهاى سرتاسر در موجود وضعيت خود گرامى خوانندگان تا است آزادى باره در اسالم نظر است

 قوانين يا كند، مى تأمين را بشر سعادت و آزادى و است، آزادى دين اسالم آيا كه بنشينند قضاوت به خود و كنند مقايسه كرده وضع ما

. المستعان واهللا دارد؟ مى ارزانى بشريت به را آزادى است، غرب ارمغان آنها همه كه اسالمى كشورهاى تمامى بر حاكم

 

  الشيرازى الحسينى المهدى بن محمد

 قمرى هجرى 1380 معلّى كربالء
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 اسالم ردآزادي  ۷

 عمومى هاى آزادى

 در كه گشته، مهيا اى آفريده هر براى تكامل امكانات و شرائط و دارد، مى بر گام برتر نظمى و پيشرفت سوى به رو همواره خلقت جهان

. نيست مستثنى قاعده اين از نيز انسان ميان اين

 ها دشت و كوهها ها، رودخانه و درياها: همچون اوست پيرامون كه چه آن هر و فرموده، عطا انسان به استعدادهايى و ابزار هستى آفريدگار

. است داده قرار او اختيار در را طبيعت كالم يك در و معادن، و

 جامعه و باشد، آزاد خود پيرامون امكانات همين از استفاده در انسان اگر ولى است، محدود او استعدادهاى و بشر كمالى حركت اگرچه و

 تمدن بيشتر رونق و بشرى حيات توسعه و رشد شاهد دهد، بروز را الزم شايستگى و لياقت نيز خود و دهند، يارى را وى محيط و

 درون از تمدن روح، بى و پژمرده زندگى و حيات برود، بين از تعالى و ترقى زمينه و نشود، فراهم الزم شرائط اگر اما بود، خواهيم

. ماند مى باقى حركت بى و سست جامعه و پوسيده،

 تعارض باهم آزاديها از بسيارى كه چرا نيست، كافى اجتماعى و فردى آزاديهاى رشد براى مناسب محيط ايجاد تنها كه است طبيعى و

 موجب خود تضادها قبيل اين غالباً و ندارند، خوانى هم ديگر بسيارى موارد و جامعه، با فرد منافع يكديگر، با افراد آزاديهاى دارند؛

 ضرورت كه اينجاست و گردد، مى مسدود پيشرفت مسير كه آنجا تا سازد مى مشغول هم به را نيروها و گشته جامعه در وتنش نابسامانى

. شود مى نمايان كارآمد، و الزم ابزارهاى و جنبش و نيرو كنار در معقول و صحيح قوانين و حدود و ازنظم كارى و حركت هر برخوردارى

 كوچكترين يا موتور، بدنه، در عيبى اگر كه باشد، آزادى براى زيبايى تشبيه تواند مى است قوى نيرويى از برخوردار كه هواپيما مثال در

 اما باشد، كامل و سالم آن تجهيزات تمام اگر طور همان بود، نخواهد پرواز به قادر باشد، داشته وجود آن پيچيده سيستم در فنّى نقص

 و ها خرابى تواند مى كه است شدن متالشى و سقوط به محكوم تنها نه درآورند، پرواز به را آن صحيح ريزى برنامه و هماهنگى بدون

: گيرد قرار كامل رعايت و دقّت مورد جنب دو آن در بايست مى كه است اينگونه نيز آزادى آورد، ببار بسيارى خطرات

. آزادى توسعه براى سازى زمينه 1

. برهان و خرد و منطق قوه بر تكيه با آزادى حدود تعيين و تعريف 2

 ترسيم تنها نه آئين اين كه دارد، نظر جنب هردو به اسالم و باشد، مى توسعه و رشد مسير در جامعه رهبرى سنگين وظايف از دو اين كه

. باشد مى آزادى حامى و مدافع بلكه است، آزادى دقيق حال عين در و كلّى خطوط كننده

 شيوا و روشن بيانات با و شده، شمرده حرام آزادى حوزه در تعدى و تجاوز و ممنوع، نظرى خشك و بينى كوته هرگونه اسالم ديدگاه از

 .است نموده رسوا را آزادى مفهوم كنندگان تحريف و فريبكاران
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 بنياد دو تحقق بر مبتنى تنها اسالمى حكومت و جامعه در آزادى شعارگونه و ظاهرى نه و واقعى تحقق رسد، مى نظر به كه آنگونه حال

: است پذير امكان جامعه در اساسى

. مراجع شوراى 1

. سياسى آزاد احزاب 2

 

 مراجع شوراى

 نمود، خواهد پيدا مشروعيت حكومت كه است مراجع شوراى تحقق با تنها السالم عليهم معصوم امام غيبت زمان در اسالمى فقه ديدگاه از

. بود خواهد شرعى غير حكومت آن باز گيرد، قرار حكومت رأس در شورا جاى به الشرايط جامع فقيه يك اگر حتى اين بر بنا

 ائمه و وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اكرم پيامبر اختيارات از يكى امت شئون اداره و حكومت تشكيل كه نيست ترديدى و شك هيچ جاى

 اين بر بنا شوند، مى شمرده السالم عليهم معصوم امام نائب آنها يكايك يا فقهاء مجموع غيبت زمان در و باشد، مى السالم عليهم طاهرين

 انتخاب مردم سوى از تقليد مرجع عنوان به و بوده، دارا را شده وارد روايات در كه آنگونه مسلمانان بر واليت شرائط كه فقهائى مجموعه

 اسالمى موازين از هيچيك با حكومت باب در فقيه يك محورى فرد و استبداد و باشند، داشته شركت شورا اين در بايد باشند، شده

. ندارد مطابقت و موافقت

 و تعيين يمن حكومت اداره جهت را خود ياران و اصحاب از جمعى وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اسالم گرامى رسول فرضاً اگر مثال در

. نيست؟ رهبرى شوراى تشكيل لزوم معنى به مجموعه يك تعيين آيا ساختند، روانه ديار آن به را ايشان

 باشد؟ برخوردار شرعيتى و اعتبار و ارزش از تواند مى شورا، اكثريت رأى بر مبتنى غير گيرى تصميم هرگونه آيا

 از استفاده با يا زور به و آورده در خود انحصار در را قدرت تواند نمى شورا اعضاى از يك هيچ چنين اين مواردى در كه است بديهى

. نمايد قدرت از گيرى كناره و استعفا به مجبور را آنها ديگر اعضاى عليه بر عمومى افكار شوراندن مانند راههايى

 4/420الفقيه،)(خلفائى ارحم اللّهم: (شريف نبوى حديث جمله از شود، مى اشاره فقهاء واليت و اسالمى حكومت باب در كه اى ادلّه

 كه فقيه باره در السالم عليهم صادق امام سخن يا و بده، قرار خود رحمت مورد فقهاء و علماء مرا جانشينان خداوندا: يعنى) 5919 روايت

 ديگر و دادم، قرار حاكم شما بر را او من: يعنى) 5 روايت 412 ص 7جلد و 10 روايت 1/67كافى،) (حاكما عليكم جعلته قد فإنّى: (فرمود

 حاكم شرعى نظر از شد، انتخاب مردم سوى از مرجع عنوان به آنكه مجرّد به فقيهى هر كه دارند داللت حقيقت اين بر همه روايات

 .باشد مى
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 تقليد مرجع فتواى طبق بر... و طالق ازدواج، حج، روزه، نماز، مانند خود شخصى شئونات و شرعى امور در مسلمان هر اين بر بنا

 و گيرى جهت صلح، يا جنگ اقتصادى، كالن سياستهاى: مانند عمومى مشكالت و اجتماعى مسائل در ولى كند، مى عمل خويش برگزيده

 شورايى مراجع و فقهاء بايست مى است، مربوط ملّت همه به كه اجتماعى امور مختلف در و كشور، عمده سياستهاى و مشى خط تعيين

. شود اتخاذ مقتضى تصميمات اكثريت رأى اساس بر الزم، هاى بررسى از پس و دهند تشكيل

 

 پرسش دو

 كه حالي در دارد، وجود) مرجعيت( قيد بر دليلى چه داشت، خواهند عضويت شورا در هستند، مرجع كه فقهائى تنها نظريه اين طبق بر 1

 از كه است شريف نبوى حديث در جمله از است، دارا را حكومتى منصب نباشد، مرجع هرچند فقيه كه است چنين روايات بعضى ظاهر

.... و كنند مى نقل مرا هاى وگفته سنّت و آيند مى من از بعد كه آنان: فرمود كيانند؟، شما جانشينان: پرسيدند وسلّم وآله عليه اهللا صلّى پيامبر

 كه فقهاء از هركس: يعنى) يقلدوه أن فللعوام لنفسه صائنا الفقهاء من كان من: (است آمده السالم عليهم عسكرى امام حضرت فرمايش در يا

. كنند تبعيت او از بايد مردم... و نمايد، مخالفت خويش هوس و هوى با باشد، دار خود

. است؟ شده الغاء مرجعيت قيد و است، كافى بودن، فقيه ادلّه، اين براساس كه

 چند عادل، جماعت امام چند وجود با كه همانگونه و كنند، انتخاب را خود مرجع تا است داده مسلمانان به را اختيار اين اسالم: جواب

 مرجع خود تشخيص اساس بر تواند مى اسالمى امت هم متعدد فقهاء وجود با كند، انتخاب را يكى تواند مى فرد عادل، شاهد چند قاضى،

 كه است مردم انتخاب با اين بر بنا نمايد، مى تنفيذ را منتخب مرجع فتواى و گذارد، مى صحه انتخاب اين بر اسالم و نمايد، انتخاب را تقليد

 كه است شده تصريح مطلب اين بر السالم عليه اميرالمؤمنين از روايتى در كه همانگونه گردد، مى حجت مقلّدينش براى فقيه فتواى و رأى

. دارند را رهبر و پيشوا انتخاب حق مردم: يعنى) يختاروا ان: (فرمود

. ندارد حجيتى هيچگونه كنندگان انتخاب به نسبت او فتواى و قول نشده، انتخاب مردم سوى از كه فقيهى اساس اين بر پس

 دو اگر الشّرائط، جامع قاضى و فقيه چند وجود با كه كند، مى صدق موضوع همين باشد مى فقيه مناصب از يكى كه نيز قضاوت مورد در

 طرفين كه است نافذ فقيهى آن حكم تنها و داشت نخواهند قضاوت و مداخله حقّ ديگر فقهاء كنند، مراجعه فقهاء از يكى به نزاع طرف

. اند نموده انتخاب را وى نزاع

 .شود نمى اند، نشده انتخاب اسالمى امت سوى از كه فقهائى شامل قضاوت و واليت ادلّه اين بر بنا
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 از يكى اگر: مثال باب از دارد، وجود ميزانى مورد اين در آيا و شود، مراجع شوراى عضو آنان تقليد مرجع تا است الزم مقلّد تعداد چه 2

 هستند؟ مساوى شورا در دو اين آيا باشد، داشته مقلّد ميليون يك فقط ديگر مرجع و ميليون صد مراجع

 براى را تقليدى مرجع اسالمى امت اگر اين بر بنا باشد، مى... و مردم انتخاب عدالت، علم،: مقدس شرع نظر از حكومت مالك: جواب

 باشد، داشته كمترى مقلّد ديگران به نسبت... و اقتصاد عبادات، مثال ديگر مسائل مورد در هرچند نمودند، انتخاب اسالمى حكومت اداره

 بر بنا كنند، تقليد ديگر فقيهى از مسائل بقيه در و فقيه، يك از مسائل بعضى در توانند مى مقلّدين چون بود، خواهد حاكم تقليد مرجع آن

 مقلّدين تعداد هرچند كنند، انتخاب حكومتى امور اداره براى را فقيهى اسالمى امت كه است آن شورا اين در عضويت معيار و مالك اين

. باشد كم فقهى مسائل ديگر در وى

 امور اداره در را آنها تا كنند، مى او جايگزين را شرايط واجد فقهاء از يكى اعضاء بقيه شود، فوت شورا افراد از يكى اگر اينكه كما

. دهد يارى حكومتى

 قرار شورا در چگونه پس نشده، گزينش و انتخاب امت سوى از ديگر كه جديد انتخاب عضو اين كه شود مطرح سؤال اين است ممكن

 گيرد؟ مى

 مقررات و اجرائى احكام و قوانين شورا اعضاى كه همانگونه و شده، انتخاب ديگر مراجع سوى از جديد عضو اين: گوييم مى پاسخ در

 يك عنوان به و رايزنى براى را شرائط واجد فقيه يك كه برخوردارند نيز حقّ اين از كنند، مى صادر آراء اكثريت كسب از پس را قضائى

 حاكم و امين السالم، عليه امام جانشين احاديث و روايات بر بنا مراجع كه زمانى است طبيعى امرى اين و كنند، انتخاب مشورتى عضو

. باشند دارا نيز را حقّى چنين شدند، داده قرار

 در سومى ايران، در ديگرى عراق، در يكى است ممكن شوند، جمع مكان يك در همه شورا عضو فقهاى نيست الزم آنكه ديگر نكته

 نمايندگان بود، حكم صدور و مشورت نيازمند كه آمد پيش اى مسئله زمان هر است كافى بلكه باشند، داشته اقامت پاكستان يا هند لبنان،

 هاى دولت از متشكل كه اى منطقه يا اى قاره... و جهانى سازمانهاى مانند دارد، اعالم شورا مجمع در را مرجع آن رأى مراجع، از هريك

 هركشورى نمايندگان مراكز و سازمانها اينگونه در كه ،...و آفريقا وحدت سازمان عرب، اتحاديه متّحد، ملل سازمان نظير هستند مختلف

. شود مى اتخاذ اكثريت رأى كسب با تصميمات و نمايند، مى مطرح را خويش متبوع دولت و جمهور رئيس رأى

 و قضات وظيفه باشند، داشته نظر اختالف باهم قضائى مسائل در شورا عضو مراجع است ممكن اينكه آن و است باقى ديگرى سؤال

 كنند؟ عمل مراجع از كداميك رأى به بايد و چيست؟ اند شده دادرسى و قضاوت به مأمور شورا اين طرف از كه دادستانهايى

 اگر اما كند، مى صادر رأى خود نظر بر بنا باشد فقيه بايد قاضى اند فرموده شيعه فقهاء مشهور كه باشد فقيه خود منصوب قاضى اگر: جواب

 نظر طبق بر تواند مى و باشد، مجتهد نيست الزم قاضى فرمودند فقهاء از بعضى كه است عادلى و عالم فرد بلكه نباشد، فقيه خود قاضى

 واحدى نظر و رأى داراى شورا اعضاء اكثريت اگر صورت اين در دانيم نمى بعيد خود جاى در ما را نظريه اين كه كند، قضاوت ديگر فقهاء

 آن رأى طبق بر قاضى است الزم هستند، تقليد مرجع يك مقلّد دعوا طرف دو هر اگر و كند، مى حكم رأى آن طبق بر قاضى هستند،

 صورت اين در داشتند، ديگرى نظر ديگر نصف و نظر يك شورا اعظاء نصف نبود، بين در اكثريتى اگر اما كند، عمل آنها مورد در مرجع
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 اختالفات مانند مواردى در و شده، داده قرار الينحل مشكالت حلّ براى قرعه متعدد روايات بر بنا چون شد، خواهد حل قرعه با مشكل

 كه باشد، مى چاره و راه تنها احتياط قاعده اساس بر عمل مردم، جان و نفس يا زوجيت مانند مسائلى در و عدل، قاعده طبق بر عمل مالى

. نيست برخوردار چندانى اهميت از اكثريت رأى طبق بر عمل و شورا به رجوع امكان از پس جزئى مسائل بررسى البته

 نمود؟ جمع هم دور به اسالمى امت بر حاكم شوراى يك در را تقليد مراجع توان مى چگونه ببينيم حال

 توان و نفوذ قدرت داراى عمومى افكار زيرا است، پذير امكان اسالمى امت عمومى افكار به توسل با تنها تجمع اين: گفت بايد پاسخ در

 مبارزه هند قاره شبه در كه همانگونه كند، آن جايگزين را ديگرى حكومت و ساقط را حكومتى تواند مى كه اى گونه به است، بااليى

 تشكيل به سرانجام و شد، كشور آن بر سلطه قرن سه از پس انگليس استعمار ظالمانه و سياه حاكميت شدن كن ريشه موجب مردم عمومى

. انجاميد مستقل دولتى

 آن با وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اسالم پيامبر حتّى گرديده، ثبت مردمى اراده و عمومى افكار تأثير زمينه در تاريخ در بسيارى مثالهاى البته

 مسلمان تازه تو قوم اگر: (فرمودند همسرانشان از يكى به كه است روايت در چنانكه نمودند، مى مالحظه را عمومى افكار قدرت، و عظمت

 حديث، اصل صحت صورت در كه) دادم مى قرار درب دو آن براى و نمودم، مى بنا نو از و خراب، را كعبه بود مستحكم ايمانشان و نبودند

 خطر به را اسالم اساس و نداشته، چندانى اهميت كه مسائلى در مردم عامه عواطف تحريك از وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اكرم پيامبر

 عمومى، افكار مالحظه به السالم عليهم معصومين ائمه كه بينيم مى نيز ديگر تاريخى وقايع از بسيارى در. جستند مى دورى انداخت مى

. ساختند مى بود، مهمتر كه جامعه عمومى آرامش حفظ فداى را مهم آن واقع در و كردند، مى ترك را مهمى

 در قاعده اين ريشه كه شود، مى اخذ اهم به و ترك مهم اهم، با مهم تعارض صورت در كه است آن فقهى مشهور قواعد و قوانين از يكى

 و فضّة، من سقفا لبيوتهم بالرحمن يكفر لمن لجعلنا واحدة امة الناس يكون أن ولوال: (فرمايد مى سبحان خداى كه آنجا است كريم قرآن

 سقف با هايى خانه خدا منكرين براى شوند، كافر جا يك مردم همه كه شد نمى چنين اگر و: يعنى) 33: زخرف)(يظهرون عليها معارج

 تا ندارد، ارزش خدا نزد دنيوى نعم و دنيا كه است آن شريفه آيه مقصود. (داديم مى قرار آنها بيشتر خودنمايى جهت بارو و برج و اى، نقره

 هاى نعمت چنين كفّار به متعال خداى گشت، نمى بر خدا از مردم عامه عقيده اگر و شود، مى عطا هم كفار به نعمتها اين حتى كه آنجا

.) فرمود مى عنايت را اى العاده فوق

 مسائل در نيز فقهاء و نيست، عقالئى و صحيح كار مهم به پرداختن اهم، وجود با كه كند مى حكم چنين هم عقل فقهى قائده اين از گذشته

 چون رسانيم، مى قتل به را تو اينكه يا بنوش شراب يا كه نمودند تهديد را كسى اگر مثالً است، مقدم مهم بر اهم كه دارند نظر اتفاق مختلف

 براى كفّار لشكر اگر ديگر مثال در يا و. است منتفى آن حرمت و متعين خمر شرب اضطرارى حالت چنين در لذا است، اهم جان حفظ

 يك جان و اسالمى كيان حفظ چون كه دهند، مى فتوا فقهاء دادند، قرار خويش سپر را مسلمانان از گروهى اسالمى كشور در پيشروى

 اهللا صلّى پيامبر صلح معاهده از پس مشهور داستان در يا و. باشد مى جايز اند، شده داده قرار سپر كه مسلمانان آن كشتن است، اهم ملّت

 نامه صلح حفظ چون دادند، نمى راه مدينه به كرد مي فرار مكّه از كه مسلمانى پيامبر حديبيه صلح در مكّه مشركين با وسلّم وآله عليه

. دادند تشكيل را اردوگاهى خود براى مدينه و مكّه بين در مهاجرين آن اينكه تا بود، مسلمان چند پذيرش از مهمتر مسلمين جامعه براى
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 منافقين بر هيچگاه: يعنى ،)84: توبه) (قبره على تقم وال أبدا مات منهم احد على تصلّ وال: (فرمايد مى شريفه آيه اينكه با ديگر واقعه در و

 از( ابى بن عبداهللا جنازه بر وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اكرم پيامبر اينحال با. مشو حاضر آنها قبر سر بر و نخوان، نماز ميرند مى كه

 در و بود، برخوردار اسالم به اى عده جذب جهت در اى ويژه اهميت از خصوص به مورد اين چون خواندند، نماز) منافقين سردمداران

. بخشيد نجات ضاللت از را ايمان سست افراد و منافقين از بسيارى آن نتيجه

 كردند، نظر صرف خود تصميمات بسيارى از جامعه عمومى افكار فشار اثر بر تاريخ شهادت به هم السالم عليه على حضرت اميرالمؤمنين

. است مستقل كتاب نيازمند آن موارد و شرائط و حدود و مهم و اهم قاعده اين از بحث كه

 موجود بسيارى شواهد ظالم حكّام بر عمومى افكار فشار بعد در اما مثبت، جهات بر عمومى افكار تأثير به نسبت شواهدى ذكر اينجا تا

 عليه سجاد امام رفتن باال دانست مى اينكه با يزيد اموى، مسجد به السالم عليهم بيت اهل كاروان ورود مشهور داستان جمله از است،

 به اينحال با داشت، نخواهد پى در اميه بنى دودمان و او رسوايى جز اى ثمره شام مردم مقابل در حضرت آن سخنرانى و منبر بر السالم

 كنند، ايراد را مشهور خطبه آن و گيرند، قرا منبر بر السالم عليه العابدين زين امام حضرت تا دهد اجازه شد مجبور مردم پافشارى و اصرار

 عمومى افكار فشار همان و. كنند زمزمه تاريخ گوش در و يزيد چشمان مقابل در را اميه بنى آبرويى بى و ننگ و ها جنايت آن در و

 حضرت سوگ در تا دهد اجازه و كند، آزاد اسارت از را السالم عليهم بيت أهل تا ساخت مجبور را پيشه جنايت يزيد روز، آن جامعه

. كنند اقامه عزادارى مجالس السالم عليه سيدالشهداء

 و نظر تبادل و مشورت به اسالم جهان عامه امور در و گردآيند، شورا و مجمع يك در تقليد مراجع و فقهاء روزى اگر آنكه سخن كوتاه

 شود، مى شمرده الينحل معضالت عنوان به امروز كه مشكالتى و نابسامانيها از بسيارى كه داشت اميد توان مى بپردازند، تصميم اتخاذ

. شود چاره و اصالح

 به دستيابى خيال به روسها كه هنگامى است، مدعا اين صدق شاهد تاريخى متعدد و مهم رويدادهاى بلكه نيست، ادعا صرف تنها اين

 علماى و روحانيون قدرت تنها زدند، دست اسالمى كشور اين در پيشروى به و بودند، دوخته ايران به چشم فارس خليج گرم آبهاى

. ساخت متوقف را آنها و جلوگيرى، روسها بيشتر نفوذ از كه بود مذهبى

 كه بود شيرازى ميرزاى تاريخى حكم داشت، ايران اقتصاد بر سلطه در سعى تنباكو امتياز عنوان تحت انگليس استعمار كه زمانى آن

 نابودى و هدم در تأثير بيشترين مشروطه، انقالب در كه بودند ايران و عراق مراجع ديگر و خراسانى آخوند. داد شكست را انگليس

 عراق از انگليس دوباره اخراج نيز و ميالدى، 1920 سال انقالب در انگليس استعمار يوغ از عراق استقالل و آزادى. داشتند را استبداد

. بود عراق زمان آن تقليد مراجع كوشش و تالش مديون دوم جهانى جنگ از پس

 به مسلمانان زيرا نمود، فراهم را عراق و ايران در فيصل خاندان و اول پهلوى سقوط زمينه كه بود آنان كالم نفوذ و مراجع اتحاد واقع در

 دست حكّام و گران استعمار كه است دليل همين به و كردند، مى تبعيت آنان از و داشتند، قلبى اعتقاد و ارادت خويش مذهبى علماى

. كنند جلوگيرى تقليد مراجع اجتماع و اتحاد از ممكن طريق هر به دارند سعى همواره آنان نشانده
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 در اى عمده نقش بلكه شود، مى جامعه در سياسى تنگناهاى و ها گره حلّ موجب تنها نه مراجع شوراى قالب در مراجع هماهنگى و اتحاد

 كشور، سازندگى و آبادانى مقدمات توان مى شورايى چنين تشكيل پرتو در و داشت، خواهد ابعاد ديگر در اسالمى امت مشكالت حل

 و جهان، سطح در سراسرى تبليغات گسترش علميه، حوزهاى افزونتر بازدهى و تنظيم فرهنگى، مراكز توسعه استعدادها، شكوفايى و رشد

. ساخت فراهم را... و گرى صوفى وهابيت، بهائيت،: همچون عقيدتى فكرى انحرافات با مقابله نيز و مذهبى، و دينى شبهات به جوابگويى

 ديگر و سخنوران نويسندگان مجتهدين، انديشمندان، پژوهان، دانش ساير وضعيت يابند، دست كلمه وحدت به توانستند تقليد مراجع هرگاه

) الشريف فرجه تعالى اهللا عجل( االعظم بقيةاهللا حضرت غيبت زمان در كه گيرد، مى سامان مراجع شوراى سايه در مذهبى و علمى اقشار

 بر را اسالمى جامعه رهبرى مراجع شوراى و كشورند، امور اداره مسئول كه هستند السالم عليهم بيت اهل علوم حامالن و تقليد مراجع اين

. داشت خواهد عهده

 ضرورى امرى مختلف هاى زمينه در مملكت مصالح تشخيص و كشور، اداره براى مردم نمايندگان مجلس تشكيل كه است واضح كامالً

 حال شد، خواهند انتخاب مردم مستقيم رأى با كه بود خواهند مختلف هاى زمينه در كارشناس و خبره افراد مجلس اين اعضاء كه است،

 سو يك از زيرا بود، خواهد مقدم كداميك رأى كشور جارى مسائل در نمايندگان مجلس و مراجع شوراى ميان اختالف بروز صورت در

 نيز مردم نمايندگان ديگر سويى از و اند، شده داده قرار حاكم السالم عليه معصوم امام طرف از كه هستند دينى قدرتى از برخوردار مراجع

. باشند؟ مى اسالم مقدس شرع تأييد مورد و مردم رضايت مورد و كارشناس پيشه، عدالت افرادى

 و خارجى موضوعات تشخيص اما ميباشد احكام بيان تنها مجتهد و فقيه وظيفه كه است الزم نكته اين بيان سؤال، اين به پاسخ از پيش

 چه و هست شراب چيزى چه مايعات ميان از ولى است، حرمت شراب حكم: مثال باب از نيست، فقيه دست به ديگر احكام مصاديق

 تشخيص اين نه؟ كدام و كند، مى صدق آن بر ربوى معامله كداميك خارجى معامالت ميان در ولى است، حرمت ربا حكم يا نيست، چيزى

 نوشيدنى و مايع يك داد تشخيص كارشناس يك نظر اساس بر يا خودش مقلّدى اگر اين بر بنا نيست، فقهاء وظايف از ديگر موضوع

 حرمتى و بود، نخواهد حكم آن مصادق از موضوع اين صورت اين در كند، نمى صدق معينى معامله يك بر ربا تعريف يا نيست، شراب

. نيست مترتب برآن

 ميان تعارض فرض بر ولى است، جدا يكديگر از نمايندگان مجلس و مراجع شوراى اختيارات دائره اساساً كه شد معلوم مقدمه اين بيان با

 زيرا شود، روشن اختالف تكليف پرسى همه يك با تا كرد، رجوع عمومى آراء به بايد مشكل حل براى كه رسد مى نظر به چنين آنها

 انتخاب و اختيار السالم عليه اميرالمؤمنين فرموده به بنا و نموده، عنايت اسالمى امت به را انتخاب صالحيت خداوند گذشت كه همانگونه

. بود خواهد مالك مردم

 اهللا صلّى اكرم پيامبر بارها تاريخ شهادت به و باشد، مى نظريه اين مؤيد قانون روح هم و است، تأييد مورد عقل طرف از هم حلّ راه اين

 و نمايندگان مجلس ديگر طرف از. نمودند واگذار مردم رأى به را كشور امور در گيرى تصميم السالم عليه اميرالمؤمنين و وسلّم وآله عليه

 خواهد آنان موكّل اختالف به رسيدگى مرجع كنند، پيدا اختالف يكديگر با امرى در وكيل دو هرگاه و اند، امت وكيل هردو مراجع شوراى

. كنيم مى نظر صرف آن از مختصر اين در كه است بيشترى پژوهش و تحقيق نيازمند بحث اين البته بود،
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 احزاب تعدد

 معنى به الزاما حزب از مقصود البته نمايد، حزب تشكيل به اقدام تواند مى مسلمان هر داشته، ارزانى انسان به اسالم كه آزاديهايى براساس

: كرد تقسيم گونه سه به را احزاب توان مى اسالم ديدگاه از بود، نخواهد غربى حزب

 باشند، مى اسالمى جامعه اداره متصدى السالم عليهم اطهار ائمه و وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اسالم پيامبر طرف از تقليد مراجع كه آنجا از 1

 با احزاب اين كه دهند، تشكيل را احزابى جامعه پيشرفت و تكامل جهت در سعى و اسالم احكام اجراى و تطبيق جهت در بايست مى

 فعال آزد انتخابات طريق از سازمانها، و مراكز ديگر نيز و قضائيه مقنّنه، مجريه، گانه سه قواى رؤساى انتخاب در مراجع شوراى همكارى

. بود خواهند مؤثر و

 و كنند، مى حركت اسالم قوانين چارچوب در اسالمى جامعه در احزاب كه است اين در غرب حزبى سيستم با احزاب اين اساسى تفاوت

 چنين داراى غربى احزاب حاليكه در گيرد، مى قرار احزاب اين اساسنامه در ناپذير خدشه و مسلّم اصول عنوان به اسالم احكام و قوانين

 باشند، مى احزاب تأثير تحت كه گانه سه قواى پس كنند، مى عمل دهنده تشكيل اعضاى نظرات و سليقه اساس بر و نبوده، چارچوبى

 تغيرات و نيازها زمينه در باشد، اسالمى قوانين چارچوب اگر كه شود مى مطرح سؤال اين اينجا در. داشت خواهند اسالمى عملكردى

 راه كنونى جوامع هاى ضرورت و مقتضيات و امروز دنياى روزافزون احتياجات مورد در اسالم آيا و كرد، بايد چه كنونى جامعه فراوان

 دارد؟ حلّى

 كه شد اشخاصى امالك يا و موقوفات، در تصرّف مستلزم... و درمانى رفاهى، امكانات ساز و ساخت ها، خيابان و شهرها توسعه اگر فرضاً

 به تنها وقف در تصرف محدوده) اهلها وقفها ما حسب على الوقوف: (فقهى قاعده دو گرفتن درنظر با نيستند، همكارى هيچگونه به حاضر

 باشد، مى مجاز آنها رضايت با تنها ديگران اموال در تصرف) نفسه بطيب إالّ أمرء، مال يحل ال( و نموده، تعيين كننده وقف كه است مقدارى

 بافت همان بر را شهرها و كنيم، پوشى چشم شهرها عمومى وضعيت با مقتضى ضرورى تأسيسات ساز و ساخت و سازى شهر از بايد آيا

 اين تا و نرفته، پيش زمانه نيازهاى با هماهنگ و همسان صورت اين در كه بگذاريم، باقى امروز نياز مورد كارآيى هرگونه فاقد قديمى

 و تقدم با منطبق هاى ضرورت و نيازها به توجه و برداريم، دست فقهى مسلّم قاعده دو از بايد يا و ايم، مانده باز ترقى و پيشرفت از حد

 دهيم؟ قرار اولويت در را پيشرفت

 به نسبت متداول قوانين يا رانندگى، و راهنمايى قوانين در متخلفين به نسبت دارنده باز اهرم عنوان به جريمه وضع ديگر مثال در يا و

 از و كنيم، مى اخذ آزادى اصل به موارد گونه اين در آيا است، انسان برائت و آزادى اصل با مخالف كشور، از ارز و طال خروج ممنوعيت

 اتخاذ به را اولويت يا برداريم، دست است معاصر دنياى در اقتصادى و اجتماعى وخيم عواقب مستلزم آن گرفتن ناديده كه قوانين اين

 را آن و تعارض آزادى اصل با حدى تا تصميمات اين هرچند( دهيم قرار ناپذير جبران گاه عواقب از فرار و نجات جهت در تصميماتى

 ).كند محدود
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 نبوده، خاص مكان و زمان به مختص قوانين اين كه دارد، تقدم قوانين ديگر بر كه است اى گسترده و عمومى قوانين اسالمى فقه در: جواب

 داند مى ملغى را غير به إضرار و ضرر نوع هر كه الضرر قاعده يا مهم، بر اهم تقدم قانون مثال باشد، مى مكانى و زمان هر در تطبيق قابل و

 و وقف شرائط طبق بر عمل آيا شود تحقيق بايد موردى هر در كه. باشد مى سؤاالت بسيارى پاسخگوى و مشكالت از انبوهى حالّل

 تشخيص مهمتر كه هرآنچه اجتماعى، و درمانى خدماتى مراكز تأسيس و خيابان و شاهراه احداث يا است، مهمتر شخص ملكيت رعايت

. نگردد ديگران به زيان و ضرر موجب كه دارد جريان و سريان آنجا تا هم آزادى اصل و باشد، مى االجراء الزم همان شود داده

 كه را هرآنچه امور اولياء زيرا بود، نخواهد استبداد و ديكتاتورى نوعى خود آيا گرديد، تصوير اسالم قوانين اجراى نحوه از آنچه: سؤال

 روش اين آيا فقهى ديدگاه از و نمايند، مى الغاء نباشد برخوردار چندانى اهميت از نظرشان به آنچه و كنند، مى اجراء دهند تشخيص مهمتر

 تنهائى به مصلحت شيعه فقه در حاليكه در كنند، مى معرفى) مصلحت( صرفاً را حكم مدرك گاه كه نيست، سنت اهل) مرسله مصالح( همان

. باشد؟ شرعى حكم صدور پشتوانه تواند نمى

 يا فقيه كه است معنى اين به) مرسله مصالح( حاليكه در اسالم، قوانين چارچوب در جامعه سرپرستى يعنى فقيه واليت: گوئيم مى پاسخ در

 سنّت و قرآن حكم عرض در حاكم نظر و رأى كه باشد، شرع خالف وى نظر هرچند دهد، مى انجام رسد مى نظرش به كه را آنچه حاكم

 شيعه مذهب نظر از اما است، استبداد اش الزمه اين دهيم، قرار حكم و قانون اساس را صرف انديشى مصلحت اگر آرى گيرد، مى قرار

 وجود اساسى تفاوت سه مرسله مصالح و دولت، يا شورا طرف از مهم و اهم قانون اجراء ميان پس. باشد حكم پايه تواند نمى) مصلحت(

: دارد

. كند مى جلوگيرى استبداد از اين و فرد، دست به نه باشد، مى شورا دست به اهميت تشخيص و مهم و اهم قانون اجراء: اوالً

 دو از يكى كه كنند ثابت بايد بررسى ضمن شورا افراد يعنى است، اسالم و شرع ديدگاه از اهميت مهم، و اهم تشخيص در معيار: ثانياً

 و مالكها اين بلكه بود، نخواهد اهميت كننده تعيين شخصى نظر و رأى از پس كه است، بيشترى اهميت داراى اسالم نظر از حكم طرف

. نمود خواهند معين را اهم و مهم كه هستند اسالمى و فقهى قواعد

 و گويند، مى) ثانويه عناوين( را احكام اينگونه و نيست، دائمى هستند ضرر موجب كه احكامى الغاء يا مهم، الغاء و مهم، بر اهم تقديم: ثالثاً

 و اصلى قوانين جزء و است، اضطرارى و موقتى قوانين اينگونه واقع در كه باشد، داشته آنرا اقتضاء دليل كه هستند اجرا قابل هنگامى تا

. روند نمى شمار به دائمى

 ديدگاه از ولى دارد، خصوصى مالك مسموم شير اين هرچند شد، شناخته بيمارى نوعى انتقال عامل مردم مصرفى شير اگر مثال عنوان به

 پس برد، مى بين از را زا بيمارى و آلوده شير اسالمى حكومت اين بر بنا است، مهمتر خصوصى ملكيت حفظ از مردم جان حفظ اسالم

 سمت از بايد رانندگى و راهنمايى قوانين در ديگر مثال در يا باشد، مى جارى خود به خاص شرائط در قوانين تمامى در) ثانويه عناوين(

 يا مسير يك تعمير دليل به اگر حال... و است، ممنوع صدكيلومتر از بيش سرعت است، الزامى قرمز چراغ پشت توقف كرد، حركت راست

 كنند، حركت چپ سمت از موقت طور به يا باشد، كيلومتر صد از بيش ها اتومبيل سرعت تا داشت اقتضا ضرورت اين سنگين ترافيكى بار

. گردد مى ملغى اوليه شرائط و حالت بازگشت تا اوليه قوانين... و
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 بلكه نشده گرفته شورا از و نيست دارا را فوق خصوصيت سه از يك هيچ) مرسله مصالح( نظريه يا استبداد شد معلوم بيان اين با پس

 .است اى سليقه و شخصى بلكه نيست، شرعى و قانونى مالكها و قوانين بر مبتنى و است، دائمى بلكه نيست موقتى. است فرد حكم

 

 فعاليت عرصه به قدم وطن تعالى و ترقى و آبادانى و سازندگى براى كه است ميهنى و ملّى احزاب اسالمى، جامعه در احزاب ديگر نوع 2

 و مجاز باشد، نداشته تنافى و تعارض شورا مجلس و مراجع شوراى و اسالم قوانين با كه آنجا تا هم احزاب قبيل اين فعاليت گذارند، مى

. ندارد وجود آنها سياسى فعاليتهاى جهت در منعى هيچگونه و بوده آزاد

 

 نيز مسلمانان غير زيرا است، بالمانع نيز احزاب اين فعاليت شود، مى تأسيس كليميان و مسيحيان مانند دينى اقليتهاى توسط كه احزابى 3

 تمام در چنانكه ننمايند، تعدى اسالمى كشور مصوبه قوانين از آنكه شرط به كنند، زندگى آزادانه اسالمى حكومت سايه در توانند مى

 كه برخوردارند، اجتماعى حقوق از گروهها و مختلف اقشار صورتى در تنها بشر، حقوق رعايت و آزادى دار داعيه دموكراتيك نظامهاى

. بگذارند احترام آنها قانون به و كنند، رفتار كشورها آن قوانين اساس بر

 اشكال و منع هيچ كار اين و كنند، اداره را آن و تأسيس اسالمى سياسى احزاب توانند مى تقليد مراجع داشتيم اشاره كه طور همان و

 و معدود هم آنها كه شود شمرده محرّمات از آنكه مگر است، جايز و مباح هركارى) برائت( اصل اساس بر زيرا ندارد، پى در شرعى

. باشد مى مذكور حديث و فقه كتب در و محدود

 

 سياسى احزاب تشكيل ضرورت

 اقتصادى و اجتماعى سياسى، هاى زمينه در كشور امور تنظيم و اداره جهت شايسته و مفيد افراد تربيت جهت اى مدرسه حزب حقيقت در

. است

 جامعه امور اداره و زمامدارى براى را شرائطى واجد و مناسب متصديان توان مى اليق افرادى آموزش و كارآمد كادر تربيت بدون چگونه

. نمود گزينش

 اين در امور متصديان تجربگى بى اسالمى كشورهاى خصوص به و سوم جهان كشورهاى ماندگى عقب اصلى علل از كه است بديهى

. كشاند مى قهقرا به مختلف ابعاد در را كشور موضوع همين كه كشورهاست،

 در دانش و تحصيالت نظر از يا و باشند، داشته نيت حسن آن مسئولين اگر حتى گيرد، مى شكل انقالب يا كودتا يك پى در كه نظامى

 محكوم نظامى چنين قطعاً باشند، الزم تجربه فاقد زمينه اين در و نداشته شركت سياسى و حزبى هاى فعاليت در ولى باشند، بااليى مرتبه

 اين كه است طبيعى و است، برخوردار ديگر جوامع به نسبت بيشترى جوان نيروى از اسالمى جوامع غالباً ديگر سوى از.  است شكست به
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 كه دارند هم احتياجاتى البته و كنند، مصرف اى گونه به و راهى در را خويش استعداد و فراوان انرژى هستند صدد در پسر و دختر جوانان

 تكامل مسير در را آنها توان و نياوريم، گردهم مذهبى و صحيح تشكيالت در را جوانان اين اگر حال نمود، خواهند سعى آنها تأمين براى

 تفكّرات جذب اينها ننمائيم، گوشزد ايشان به را آنها وظايف و اهداف و نبنديم، كار به آنها مشروع نيازهاى به پاسخگويى و روحى رشد و

 را دامهايشان ديگران كه است حالى در اين و شوند، مى انحرافى و باطل هاى مذهب و ها مسلك ديگر يا الحادى، و كمونيستى يا غربى

 و جوان نيروى انهدام و دادن هدر به ضمن تا اند گسترده جامعه تجربه بى حال عين در و عمده بخش اين مسلمان، جوانان صيد براى

 احزاب عملكرد و تاريخ كه آورند، دست به را بيشترى منافع دارد، دنبال به را سقوط و تأخر كه اسالمى جامعه بالفعل و بالقوه هاى قابليت

 در جوانان جذب عدم و سياسى احزاب نيافتن تشكيل پس. است نظريه اين مؤيد اسالمى كشورهاى در... و ماديگرا الئيك، كمونيستى،

. بود خواهد اسالمى جامعه و جوانان فساد براى سازى زمينه و مقدمات كردن آماده واقع

 

 است؟ آفرين وحشت برخى براى حزب نام چرا

 جامعه در حزب از زشتى و كريه چهره اسالمى، كشورهاى در حكومتها يا استعمار به وابسته سياسى تشكيالت و احزاب عملكرد تاكنون

 خود از بدى خاطره و منفى بار و داشتند، مردم براى را ضرر بيشترين بلكه نبودند، مثمرثمر هيچگونه تنها نه احزاب همين و نموده، تصوير

 را قدرت به احزاب دستيابى و بدخواه، و خرابكار انسانى يعنى حزبى فرد مردم از بسيارى نظر در كه آنجا تا گذاشتند، برجاى ها ذهن در

. بود چنين قاسم عبدالكريم زمان در عراق و عبدالناصر جمال دوران مصر در كه همانگونه اند، برشمرده كشور ويرانى و نابودى با برابر

 ممكن چگونه زيرا نيست، احزاب و انجمنها، جمعيتها، تشكيل جز اى چاره جامعه، تعالى و پيشرفت و صحيح اداره براى ديگر سوى از اما

. نمود مقاومت انحرافى و الحادى سازمانهاى نفوذ و غرب منظم تشكيالت برابر در تجمع و سازماندهى بدون است

 ميليارد يك حدود كمونيست چين و شوروى در هستند، ها تشكّل و احزاب عضو نفر ميليارد يك حدود غربى مختلف كشورهاى در اكنون

 و سياسى منظم تشكيالت همين از غرب تمدن قدرت واقع در و دارند، فعاليت تشكلها و سازمانها پوشش تحت نفر ميليون پانصد و

. است گرفته نشأت اجتماعى

 سابقه اين تا گيرند كار به را خود كوشش و تالش نهايت بايست مى اسالمى كشورهاى در صحيح سياسى احزاب نكته دو اين به توجه با

 نخواهند مردم جذب بر قادر هرگز صورت اين غير در كنند، پاك را آمده پديد مسلمانان اذهان در حزب نام از كه بدى خاطره و منفى

. بود

 خالف همان مرتكب نيز چهارم و سوم دوم، فرد كوتاه مدتى در و زند، سرقت به دست خاصى شهر اهالى از يكى كنيد فرض مثال باب از

 هر به كه نباشد، منطقى گيرى نتيجه اين هرچند خالفكارند، شهر آن اهالى كه گيرند مى نتيجه چنين مردم غالب كه است روشن شوند،

. است مشكلى و دشوار بسيار كار آن تغيير و منفى ذهنيت اين با مقابله شهر آن اهالى از پنجم فرد براى صورت
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 قوانين و موازين از خارج را افراد بخواهند احزاب اگر زيرا باشد، اسالم چارچوب در احزاب فعاليت و حركت بايد آنكه مهم نكته ديگر

 كامالً آنها كار كه اند، نداده انجام مفيد و سازنده كارى تنها نه بيفتد، افراد اينگونه دست به جامعه زمامدارى روزى و كنند، تربيت اسالمى

 بايد رو اين از. ضاللت و گمراهى جز نيست حقّ از پس: يعنى) 32: يونس) (الضالل إالّ الحقّ بعد فماذا: (باشد مى نيز ويرانگر و مضرّ

 جهت در كه است اسالمى احزاب به وابسته افراد همه بر نيز و. باشد مى باارزش البته و سنگين بسى اسالمى احزاب وظيفه كه داشت اذعان

 و آبرو و حيثيت حفظ براى بلكه نباشند، طلب زياده و بوده قانع و راضى خويش حقّ به بايد تنها نه و باشند، كوشا اخالقى فضائل كسب

) أحسن هى بالتى إدفع: (فرمايد مى سفارش خود پيروان به كريم قرآن بگذرند، هم خود حقّ از شد الزم اگر حزب پيشرفت جهت در

. ساز دور خود از را بديها روش نيكوترين به: يعنى) 96: مؤمنون(

 به ساز، خود پيشه را بخشش و گذشت: يعنى) 199: اعراف) (الجاهلين عن أعرض و بالعرف أمر و العفو خذ: (فرمايد مى ديگر آيه در و

. گزين دورى جاهالن از و كن، امر خوبيها

 براى مناسب محيطى ايجاد و جامعه، عمومى رأى و تأييد نيازمند گيرند، قرار كشور يك امور مسند در روزى بخواهند اگر روحانيون اما

: است الزم شرط پيش چهار آرمانى و هدف چنين تحقّق براى كه. باشند مى دينى حكومت تشكيل

 بدون كه است بديهى و باشد، مى جامعه در فكرى رشد و آگاهى مقدمه كه نسخه، ميليونها تيراژ در مطبوعات و كتب گسترده انتشار: اول

. بود نخواهد متصور جامعه در اى ريشه و بنيادى تغيير هيچ فرهنگى فعاليت

 ها رسانه قبيل اين معموالً اما دارند، فكر و آگاهى نشر براى بيشترى قابليتهاى تلويزيون و راديو مانند نوين جمعى ارتباط هاى رسانه البته

 و افكار القاء براى را زمينه مطبوعات و كتاب مانند دسترس در و ممكن وسايل با بايست مى بنابراين نيست، روحانيون دسترس در

. نمود مهيا مراجع شوراى و آزاد احزاب اسالمى، واحده امت كفائى، خود اسالمى، برادرى اسالمى، آزاديهاى خصوص در دينى آگاهيهاى

 اين كه دارد بسيارى انديشمندان و متفكّرين هميارى و همكارى به احتياج اسالم جهان در فرهنگى چنين گسترش كه است واضح كامالً

 سوى به قدم به قدم بايست مى كه داشت توجه بايد البته و گيرند، عهده بر را خطير رسالت اين كارآمد و منظّم سازمانهاى تشكيل با افراد

 انتقال جهت سمينارهايى و كنفرانسها تشكيل به اقدام بايد اول قدم در و رفت، پيش مراجع شوراى و آزاد احزاب اسالمى، عالى فرهنگ

 احكام بر مبتنى فراگير حكومت يك باطل، قوانين بر مبتنى و اسالمى غير حكومتهاى جاى به اسالم جهان در تا نمود افكار و ها طرح اين

. گردد مستقر مراجع شوراى نظارت تحت اسالمى واقعى قوانين و

 قلبها بر نيكو اخالق كه است، اسالمى اخالق به آنها كامل پايبندى جامعه، در روحانيون كالم نفوذ و اسالمى فرهنگ گسترش الزمه: دوم

 كسى اگر اما است، جسم به محدود فيزيكى و مادى سلطه باشد، مى جامعه مختلف قشرهاى جذب عامل مهمترين و كند، مى حكومت

 معصوم امامان و پيامبران ياد و نام كه است اينرو از باشد، مى برخوردار افزونترى قوت و قدرت از كند، نفوذ ديگران روان و روح بر بتواند

 صفحه از همه آنها جور و ظلم وقايع جز سركشان و ها طاغوت خاطره و نام و مانده، باقى جاودانه طلب اصالح افراد و السالم عليه

. شود مى محو روزگار
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 به مبادرت بايست مى كند، حكومت اى جامعه بر بخواهد روحانيت روزى اگر است، رو روبه گوناگون نيازهاى با همواره انسان: سوم

 اشتغال مراكز و كارگاه بيمارستان، بانك، دانشگاه، مدارس، قبيل از... و خدماتى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى، مؤسسات گونه همه تأسيس

. شود جامعه به نسبت آنان خدمت به اعتقاد و آنها، به مردم اعتماد افزايش سبب تا بنمايد،... و زا

 و حوزوى دروس كنار در بايد روحانى فرد ديگر عبارت به شوند، وارد تخصصى و علمى زمينهاى همه در روحانيون بايد: چهارم

. بود چنين گذشته در كه همانگونه بپردازد، علمى مراحل طى و تحصيل به... و پزشكى، مهندسى، مختلف هاى رشته در خود، تخصص

 اكتفا و باشد، داشته خود بين در را عملى و علمى لحاظ از غنى اى مجموعه كه كند اداره را جامعه يك تواند مى روحانيت هنگامى زيرا

 و هدف به نيل و دستيابى البته كه است، وظيفه از اى گوشه تنها ظاهرى و تئورى صورت به هم آن سخنرانى يا و تدوين و تأليف به كردن

. بود خواهد وظايف جميع به عمل گرو در مقصود

 دين روحبخش قوانين برقرارى و اسالمى دولت اقتدار و كيان بازگشت راه در كه آنها همه بر كه مؤثرى عوامل مهمترين از آنكه مختصر

 فراموش البته صد و شايسته رفتار و اخالق احياء و اعاده و بازگشت نمايد، مى واجب آن به اهتمام و التزام دارند، مى بر گام اسالم مبين

 آن بدون و است، آن بقاء و ثبات و اسالمى حكومت بازگشت راه يگانه اين كه است، وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اسالمى گرامى رسول شده

 بود، نخواهد متصور آن در نهائى مقصد به رسيدن هرگز كه بود خواهد مسير اين در تالشگران همه روى فرا دشوار و طوالنى بس راهى

 تالش و تحرّك از قبل زمان از بدتر و تر پائين بسيار منزلتى و اعتبار و شود عائدشان معكوس نتيجه و شكست تنها پايان در نگوئيم اگر

 گروههاى بايد كه است، خاطى افراد به نسبت گذشت و عفو اسالمى اخالق اساسى هاى پايه از راستا اين در كه. گردد نصيبشان جامعه در

 و امور متصديان انديشه، و فكر صاحبان همچون اقشار تمام به دارند، سعى اسالمى واقعى حكومت تحقّق راه در كه آنها همه و اسالمى

) 199: اعراف) (العفو خذ: (است قرآن دستور از تبعيت آنها براى عمل در معيار كه بدهند خاطر اطمينان... و ثروتمندان نظام، عوامل حتى

 و انگيزان فتنه همه به خطاب مكّه فتح روز در وسلّم وآله عليه اهللا صلّى پيامبر سخن از پيروى و كن، خود پيشه را گذشت و عفو: يعنى

 عمين اسالمى حكومت اخالقى خصوصيت بارزترين كه هستيد، شدگان آزاد شما برويد: يعنى) الطلقاء فأنتم اذهبوا: (جنگ افروزان آتش

 از گيرند، نمى قرار مؤاخذه مورد شان گذشته كارهاى به نسبت شود، نمى مصادره آنها اموال كه كنند باور آنها بايد است، اغماض و عفو

. كنند انتخاب حكومت اداره جهت شرائط اساس بر را آنها توانند مى بخواهند مردم اگر بلكه شوند، نمى محروم اجتماعى حقّ هيچ

 ديده وسلّم وآله عليه اهللا صلّى خدا رسول سيره در چنانكه. است اسالم عقلى احكام تطبيق و اجرا اسالمى دولت هدف تنها كه كنند باور و

 رؤسا از اى پاره حتّى و نشد، زندانى يا اعدام وانديشه فكر صاحب و انديشمند يك حتى نفرمود، مصادره را ثروتمند يك مال حتى كه شد،

... و نمود، ابقا خود هاى منصب بر را سردمداران و

 را حضرت آن سيره و روش و كنند، تأسى وسلّم وآله عليه اهللا صلّى پيامبر نيكوى رفتار و اخالق به اسالمى نهضتهاى و جنبشها اگر پس

 مقاومت و سركوب از زيادى حد تا بلكه آورد، خواهند دست به را خود دشمنان حتى و ديگران قبلى عالقه و محبت تنها نه كنند، پيشه

 دولت به نسبت آنها احسان و خوشرفتارى و اسالمى، عدالت به مردم اطمينان موجب و شده، كاسته اسالمى حركتهاى عليه بر بدخواهان
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 به نسبت احسان و عدالت به خداوند: يعنى) 90: نحل) (واإلحسان بالعدل يامر اهللا ان: (فرمايد مى كريم قرآن در متعال خداى گردد، مى

. كند مى امر ديگران

 واقعى حكومت تحقّق مسير در تالشگران و ساعيان همه براى را پيشرفت مسير احسان، و عدالت خصيصه دو به تمسك و تخلّق البته

 و منصبان صاحب محاكمه اموال، ضبط و مصادره قتل، اسالمى حركتهاى شعار اگر مقابل در و. نمايد مى آسانتر و هموارتر اسالمى

 بست بن پايانش كه دارند مى بر گام مسيرى در حركتهايى چنين شك بى باشد،... و آنان كردن تبعيد و زندان روانه و رژيم، به وابستگان

. رساند اثبات به را آنان گمان و خيال بودن خام تا است الزم زمان گذر تنها و است،

 را آنان كه كسى: باشد زير اى خصيصه و ها خصلت از برخوردار كه شوند مى جمع كسى دور به تنها و تنها مردم كه است بديهى امرى اين

). 4: قريش) (خوف من آمنهم و جوع، من أطعمهم: (كند تأمين را آنها امنيت و برهاند، گرسنگى از

). 19: اعراف) (الجاهلين عن واعرض بالعرف أمر و خذالعفو: (باشد برحذر جاهالن از و دهد، فرمان نيكو كردار به بگذرد، آنان بديهاى از

). 159: عمران آل) (لهم لنت اهللا من رحمة فبما: (كند معاشرت آنها با رحمت و رفتارى نرم با

 حفظ ها حريم و حرمتها امروز است، بخشش و رحمت روز امروز كه باشد اين كردارش و سيره خصم بر يافتن قدرت زمان در كه كسى

). الحرمة تحفظ اليوم المرحمة، يوم اليوم: (شود مى

). 4: قلم) (عظيم خُلُقٍ لعى إنّك و(هستى، ورفيعى نيكو اخالق داراى پيامبر اى تو:فرمايد مى اش باره در متعال خداى كه آنكس

 ).الطلقاء أنتم اذهبوا( ايد، شده آزاد همه شما برويد: بفرمايد شود پيروز آنها بر كه زمانى در خود خورده قسم دشمنان به كه آنكس و

 

 همگان مسئوليت حس و آزادى

 مشاهده كودتاها و ها انقالب از پس كه آنگونه كارگزاران افسارگسيختگى و حكومت، در مرج و هرج مفهوم و معنى به هرگز آزادى

 از گاه كه خبره غير و ناآگاه مشتى يا بزند، فسادى و ظلم هر به دست خود قدرت ميزان به و دلخواه به هركس تا نيست، و نبوده شود مى

 و فساد و تأخّر و وضع شدن وخيم و زنند، تكيه ها منصب و مصدرها بر حكومت سوى از اند بيگانه دولتى حساس مراكز با اساس

 محصور و مردم، عاقالنه كردار و رفتار نبودن محدود معنى به آزادى كه. شوند موجب را سازمانها و ادارات در حصر و حد بى آشفتگى

 و دولتها قانون نه و دين قانون چارچوب در مردم پس است، شرع خالف و وجه بى هاى ممنوعيت و بندها و قيد حصار در آن نبودن

 كه است مقرراتى مجموعه قانون بلكه نيست، جامعه كشيدن زنجير و غل به و اختناق معنى به دين ديدگاه از هم قانون و آزادند، حكومتها

. دارد مى مصون اجتماعى و فردى هاى آسيب از را جامعه

 مواد كشت از مثالً كشاورزى در قانون بله باشد، مى آزاد مطلقا... و صنعت طبيعى، منابع از استفاده تجارت، كشاورزى، اساس اين بر پس

. كند مى منع جامعه حال به آور زيان معامالت و ربا تقلّب، احتكار، از را بازرگانان شرع قانون كند، مى منع حشيش مانند مضرّ و مخدر
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 پايمال را ديگران حقّ خواهى زياده دليل به نفر يك اينكه تا كند، مى تعيين حدى طبيعى منابع از استفاده نحوه در فرد هر براى قانون

. نكند

 را كنند مى زندگى آن در صياد دهها كه اى منطقه يك ماهيان تمام پيشرفته وسائل و تجهيزات از استفاده با صياد يك دهد نمى اجازه قانون

. بمانند گرسنه ديگران و كند، صيد

 صنايع ورشكستگى يا جمع يك بيكارى موجب و باشد نداشته جامعه براى ضررى كه آنجا تا اما است، آزاد اسالم قانون نظر از واردات

 يا گرانى دچار جامعه كاال رويه بى صادرات اثر بر كه آنجا مگر نيست شرع نظر از مانعى و بند و قيد صادرات مورد در يا و نشود، داخلى

 است اسالمى كشورهاى براى غرب ارمغان كه پاگيرى و دست قوانين و است، حاكم آزادى اصل ها زمينه تمام در بنابراين.  شود كمبود

. شود مسلمانان و جامعه متوجه اى عمده ضرر آنكه مگر است، اسالم خالف و اعتبار بى همه

 از اعم خواه خير نظران صاحب كليه بايست مى كه است، دقيق و ظريف بسيار آزادى و استبداد و قانون، و اختناق ميان مرز تعيين اما

 اين تعيين جهت مشخص و مناسب ساختارى تدوين جهت را خود تالش نهايت يكديگر، همكارى با علوم ساير متخصصين و آگاه علماى

 عنهم يضع و: (سو يك از زايد بندهاى و قيد برداشتن و اختناق، و قانون مرج، و هرج و آزادى ميان مرز تا بندند، كار به حساس مرز

. گردد معين و مشخص) اإلسالم فى ضرار وال ضرر ال( ديگر، سوى از زيان و ضرر نفى و ،)157: اعراف) (إصرهم

 استخدام و نياز، حد از زائد دولتى ادارات وجود بوده، نابسامانيها بسيارى منشأ همواره آن به توجهى بى كه ديگرى اهميت حائز نكته

 بيهوده تجمع و اقتصادى تورم سبب و رسيده خود اعالى حد به اسالمى كشورهاى در متأسفانه كه است بگير حقوق و كارمند شمار بى

 كارمندان دهم يك به بسا چه مقررات و قوانين بودن محدود مقابل در و اسالم، در ها آزادى كثرت به توجه با كه است، گرديده نيروها

 كوركورانه تقليد و غرور و جهل زائيده مگر نيست دولتها در بگيران حقوق كثرت اين و نباشد، نياز هم اسالمى كشورهاى در حاضر حال

 ائتالف با اسالمى، شريعت قوانين و احكام بر مبتنى اسالمى حكومت يك تشكيل صورت در نيز راستا اين در كه ها، حكومت سردمداران

. شد خواهد معين اى زمينه هر در كارمند به نسبت دولت نيازهاى مقدار و نصاب حد روز، علوم كارشناسان و اسالم علماى ميان

 اداره و واگذارنمايد، مردم به را كارها ساير بايد. است اجتماعى و عمومى هاى آزادى و امنيت رفاه، تأمين مسئول دولت كه آنجا از و

 دائره از خدماتى و عمومى مؤسسات ديگر و دانشگاهها بانكها، بيمارستانها، نقل، و حمل كشتيرانى، آهن، راه فرودگاهها،: مانند مراكزى

 ظلمى و اجحاف يا و پايمال مردم از حقّى تا باشد مؤسسات و مراكز اين كار بر نظارت تنها دولت نقش و شود، خارج دولت وظائف

. نپذيرد صورت

 كيفى رشد شاهد بايد اسالمى حكومت در نيز كيفى نظر از اما برسد، ممكن اقلّ حد به دولت كارمندان تعداد بايد كه كمى نظر از اين

 ادامه و تجربه اساس بر و باشد، برخوردار خود كار با رابطه در كافى تجربه و دانش از بايد كارمند يك كه معنى اين به باشيم، كارمندان

 و رجوع ارباب با معاشرت حس و واخالق ايمان تجربه، و دانش كنار در بايد آنكه ضمن كند، طى را ترقّى و پيشرفت هاى پله بهتر كار

. نمود مالحظه گزينش مورد كارمندان شرائط در را صحيح و سالم رقابت به مندى عالقه
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 منتفى عمالً تجربه كسب و حكومتى ادارات در كار سابقه هرچند نوپا نظام يك در رتبه عالي و ارشد كارمندان و كارگزاران به نسبت اما

 حزب اعضاى فعاليت سابقه واقع در كه گيرد، قرار توجه مورد افراد گروهى و حزبى كارهاى در تجربه كسب و كار سوابق بايد اما است،

 درخشان سوابق داراى كه هم قبل حكومت در ادارات در شاغل كارمندان آنكه بر عالوه آيد، مى حساب به ادارات در كار سابقه منزله به

. شوند مى ابقاء خود مقام در بودند، انحراف و خطا از بدور و

 عملكرد برّرسى و نقد ضمن ديگر احزاب كه معنى بدين است، اسالمى نظام خصوصيات از يكى نيز مسئوالن و دولت عملكرد بر رقابت

 احزاب همه ترتيب بدين و دارند، بيشتر آراء جذب نتيجه در و كشور مشكالت حلّ راه بيان و مفيد طرحهاى ارائه در سعى حاكم، حزب

 حاكم حزب عملكرد بر دقيقى كنترل و مراقبت آنكه ضمن داشت، خواهند مستمر و پيگير تالشى و سعى خويش نواقص رفع جهت در

. شد خواهد اعمال

: شود مى تأمين كشور ادارى نظام در مهم عامل سه كه است گونه بدين پس

. دولت كارمندان فردى صالحيتهاى 1

. كارمندان تجربه و كارى سابقه 2

. كشور ادارى نظام عملكرد بر اجتماعى كنترل 3

 

 خودكفايى سايه در آزادى

 و دين كردند، تبعيت استعمارى دولتهاى از اسالم جهان حكام و افكند، سايه اسالمى كشورهاى بر استعمار شوم سايه كه هنگام آن از

 همان از و شد، صرف استعمارگران منافع جهت در كالن ثروتهاى رفتند، كنار جامعه صحنه از عمالً مذهب و دين پرچم حامالن و مبلّغان

 و مذهب امور در صرف جهت كه اموالى حتى و گرفتند، قرار مالى فشار و مضيقه در دينى علوم طالب و مذهبى شعائر و مذهب هنگام

 شدند، منع مذهبى امور در گذارى سرمايه هرگونه از دين به پايبند و خير اهل ثروتمندان شد، مصادره همانها سوى از بود، شده وقف دين

 ديده حكومتها اين در اوقاف به رسيدگى نام به كنار و گوشه در كه آنچه واقع در و داشتند، باز اقتصادى كالن فعاليتهاى از را آنان حتى و

. است مردمى گسترده اعتراضات از جلوگيرى و عمومى اذهان فريب جهت صرفاً شود، مى

 و عراق و ايران در السالم عليه سيدالشّهداء حضرت مطّهر صحن و حرم براى خاص نحو به بسيارى موقوفه اموال اينكه با: نمونه باب از

 نظر از و ساخت و تعمير به محتاج هميشه حضرت آن صحن بوديم، شاهد خود و داريم ياد به ما كه زمانى از دارد، وجود ديگر كشورهاى

 .است بوده مشكل دچار مالى
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 دينى مراكز و مؤسسات ديگر وضع و روز و حال باشد، چنين السالم عليه حسين امام حضرت حرم و صحن وضعيت وقتى است طبيعى و

 بود؟ خواهد چگونه

 العظمى آيةاهللا مرحوم همراه به كه) قمرى هجرى 1380 متوفى) سرّه قدس( شيرازى مهدى ميرزا سيد حاج العظمى اهللا آية مرحوم( ما والد

 نقل كردند، سفر ايران به شده مصادره موقوفات گرداندن باز جمله از رضاخان، خرابيهاى به رسيدگى و اصالح براى قمى حسين آقا حاج

 سرزمين تا مشهد از حضرت آن موقوفات دامنه كه كردند مشاهده السالم عليه رضوى قدس آستان موقوفات اوراق بررسى در كه نمودند

 علوفه زوار، هاى كاروان سگهاى غذاى جهت موقوفاتى حتى و است، گسترده خزر درياى هاى كرانه تا ديگر سوى از و افغانستان،

 جائيكه تا شد غصب موقوفات اين تمام ديديم تأسف كمال با ليكن بود، شده داده قرار... و زوار، براى كفش تهيه و تأمين آنها، چهارپايان

. باشد مى خير اهل مالى كمك نيازمند عاليات عتبات و مقدسه اماكن تعمير و نگهدارى اكنون

 همان با و نمودند، ضبط را مساجد و طلّاب علميه مدارس موقوفه اموال عنوان، و بهانه يك و هزار به عراق و ايران هاى رژيم چنانكه

 و مذهبى مراكز بايست مى كه بود استعمارگران خواست به عمل راستاى در اينها همه كه ساختند، فساد مراكز و قمارخانه و ميكده اموال

. گردد تقويت و گسترش فساد مراكز و كاسته، آنها تعداد از روز هر و تضعيف علمى

 عاجزند، هم شان خانواده و خود روزانه ضرورى مايحتاج تأمين از حتى حكومتها اينگونه سايه در روحانيون كه شد آن نتيجه حال هر به

. كنند سپرى را روزگار نيابتى زيارت و حج يا استيجارى روزه و نماز با مجبورند معاش امرار براى آنان از بسيارى كه آنجا تا

 است طبيعى و باشند، روحانيون اقتصادى مشكل جهت حلهايى راه يافتن انديشه در كه است شيعه علماى و تقليد مراجع بر اين بر بنا

. مانند مى باز آنها ايادى و استعمار با مقابله از باشند، فشار تحت معيشت باب در روحانيون مجموعه كه هنگامى

  احتياج است احتياج است احتياج***  مزاج روبه كند را شيران آنكه

 كه داشت توجه بايد البته شد، خواهد عفاف و كفاف حد در روحانيون زندگى هزينه بيشترى توجه مراجع، شوراى تشكيل از پس طبعاً

 هرگونه زيرا باشد، حكومتها مستقيم غير يا و مستقيم دخالت بدون بايد ها حوزه و طلّاب وضع بهبود راستاى در ريزى برنامه هرگونه

 به دستيابى عدم و انحراف و فساد موجب كنند، مى تبعيت آنها سياستهاى و استعمارى هاى قدرت از عمل در كه مادامى ها حكومت مداخله

 فرهنگ به خدمت و استعمار عوامل با مبارزه و استعمارى سياستهاى با مقابله جهت روحانيت استقالل حفظ همان كه مقصود نتيجه

. گردد مى است، اسالمى

 نشان تاريخ زيرا رسد، نمى نظر به بعيد مراجع شوراى تشكيل و تقليد مراجع تجمع اسالمى، امت ميان در مرجعيت عميق نفوذ به توجه با

 داشتند، حضور كشورى سياسى صحنه در مراجع هرگاه و اند، بوده علميه هاى حوزه و فقهاء پيرو مسلمان مردم همواره كه دهد مى

 آن جايگزين را مشروطه و متزلزل را قاجار سلطنت كه بود فقها و مراجع شوراى عمل در كنند، تثبيت يا سرنگون را حكومتى اند توانسته

 علوم و كنند، ايجاد عراق مردم خواست برپايه حكومتى و براندازند، را عراق استعمارى حكومت توانستند كه بودند تقليد مراجع و ساخت،

. است بوده مرجعيت از مردم تر عميق پيروى سبب همواره بلكه گردد، نمى سياست در دخالت مانع تنها نه عدالت و تقوى و حوزوى
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 كه گرفت، شكل شيرازى تقى محمد ميرزا آيةاهللا و خراسانى آخوند رهبرى به عراق در ميالدى 1920 انقالب و ايران در مشروطه انقالب

. خورد مى رقم ديگر اى گونه به آنها تاريخ گرفتند، مى دست به را حكومت زمام و ماندند، مى زنده انقالب كامل پيروزى تا رهبر دو اين اگر

 و حج و روزه و نماز به را آنها و كنند، مى ترغيب و تشويق الهى احكام و شرعيه وظايف به را مردم كه هستند روحانيون و مراجع اين

 گردن آنها دستورات به و تبعيت، آنها از هم مردم و نمايند، مى توصيه... و حسينيه و ومدرسه مسجد بناء و احداث و زكات و خمس

 ترقّى و پيشرفت شود، اداره شما دست به و خارج اجانب دست از كشور تا كنيد تالش و سعى: بگويند مردم به مراجع اگر حال نهند، مى

 كرد؟ نخواهند اطاعت مردم آيا كند،

 سرازير نجف و كربال به عراق مسلمان مردم از نفر هزار صدها چگونه كه بودم شاهد عراق در دوم جهانى جنگ دوران در شخصاً اينجانب

 عظام آيات همچون تقليدى مراجع چگونه ديدم و برانند، بيرون عراق اسالمى سرزمين از را انگليس وقت مراجع رهبرى تحت تا شدند

 حجاب انتخاب در را زنان گرداند، باز را موقوفات كند، لغو را اسالمى ضد قوانين تا آوردند فشار دوم پهلوى بر ما والد و ميالنى قمى،

. بردارد ميان از را ورزشى و آموزشى مراكز و مدارس در دختران و پسران اختالط بگذارد، آزاد

 اسالمى دولتى حاكميت براى كلمه وحدت با مراجع و علماء كه است آن خواسته اين تحقّق جهت در عمل ترين اساسى و مهمترين پس

. نمايند ريزى برنامه

 

 ديكتاتور قوانين اعتبارى بى

 نمايش فرمايشى و تحميلى شوراى مجلس تشكيل با كه حكومتهايى از دسته آن يا حزبى تك حكومتهاى خواه استبدادى حكومتهاى

 و قوانين بالتّبع و ندارند، پايگاهى و محبوبيت مردم ميان در هرگز موروثى يا نظامى حكومتهاى يا و دهند، مى منشى آزاد و خواهى آزادى

. است زودگذر و مقطعى اى جامعه هر در زور كاربرد قهراً و شود، مى اجرا سرنيزه زور به هم آنها مصوبات

 هم خشونت و زور به توسل با اينكه كما زد، تكيه توان نمى سرنيزه بر اما رفت، پيش موارد اى پاره در خشونت و سرنيزه با بتوان شايد

 باشد، نداشته مردم انتخاب و اراده در ريشه يا باشد، نگرفته نشأت مردم عقائد و دين از قانون اگر پس داد، انجام توان نمى را هركارى

 فريب تبليغات البته و روند، مى طفره رفتن قانون زيربار و تسليم از امكان حد در مردم عامه و نبوده، مردم توده توجه و احترام مورد

 ديده اسالمى جوامع در وضوح به اينرو از كنند، اطاعت به وادار قوانينى چنين مقابل در را مردم توانند نمى هم كننده گمراه و دهنده

 قائل احترامى و ارزش آن براى نيز قانون مجريان و كارمندان حتى كنند، نمى عمل آن به مردم و است زبون و خوار قانون كه شود مى

 نيستند، پيشرفت به قادر حكومتهايى چنين. پوشد مى چشم قانون اجراى از روابط دليل به يا و رشوه دريافت مقابل در آسانى به و نبوده،

 خود از باشد، مى خودشان اختيار در كلّاً كه تبليغاتى هاى رسانه در هرچند بود، نخواهند برخوردار مردم ميان در محبوبيتى هيچگونه از و

. بنامند مقتدر و محبوب حاكم را خود و مردمى را حكومتشان و نموده تمجيد و تبليغ
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 براى) محبوب( اصطالح با حاكم همين كه است آن سخن اين دليل ندارد، مردم ميان در ارزشى و تأثير هيچ دروغ و ظاهرى تبليغات اين

. برود ديگر نقطه به اى نقطه از و عبور مردم ميان از مخصوص حفاظتى گارد و گلوله ضد اتومبيل با است مجبور خود جان حفظ

 آزاديهاى آن طبق بر كه قوانينى است، جامعه در دين احكام و قوانين واقعى اجراى ها حكومت قبيل اين براى چاره و نجات راه تنها

 باشد، داشته تواند مى را آن تصور حتى نه و بوده هايى آزادى چنين از برخوردار نه ادعاهايش، همه با غرب كه اند شده تضمين بيشمارى

. اسالم قوانين بر مبتنى حكومت با مقايسه در نه ديكتاتور، كشورهاى و كمونيست جهان با مقايسه در اما هست آزادى غرب در آرى

 و نيازها به نسبت جويى بهانه و تراشى اشكال از ممكن حد باالترين تا تابعه سازمانهاى و ادارات در كه است مجريه قوه بر ضمناً

 خواهد اعتبارى بى دچار آنها قوانين صورت اين غير در كه بگذارند، آزاد كارهايشان در را آنها و پرهيز رجوع ارباب روزمره احتياجات

 بايد حكومت كه اينجاست و داد، خواهد دست از را خود ارزش و اعتبار و آبرو نيز حكومت مردم، گريزى قانون با كه است طبيعى و شد،

. باشد سقوطش زمان رسيدن فرا انتظار در خود

 

 سازماندهى و آگاهى

 منزله به تنهايى به آگاهى. است سازماندهى كنار در آگاهى و شعور اسالمى، كشورهاى در آزادى حاكميت و بازگشت عوامل مهمترين از

 موجب هم تنظيم و سازماندهى و دهند، تشخيص را خويش جامعه درمان و درد تا دهد مى را امكان اين مسلمانان به كه نورى است، نور

 و گسترش. دارد بسيار تأكيد امور اين بر هم اسالم كه يابد، انعكاس و گسترش اسالم جهان سرتاسر به رشد و آگاهى اين تا شود مى

 سخنرانيها برگزارى كتابخانه، هزارها تأسيس روزنامه، مجلّه، كتاب، ميليونها نشر و چاپ با هم فكرى رشد و آگاهى و شعور شدن فراگير

 كه دنيايى در متأسفانه اما يابد، مى تحقق تلويزيونى و راديويى هاى شبكه اندازى راه و دانشگاهها و مدارس ايجاد ميزگردها، و گفتگوها و

 محدود بسيار تبليغات در كمى و كيفى رشد و چشمگير تحرك هيچگونه نموده، جذب خود به را بسيارى برق و پرزرق فرهنگى فعاليتهاى

. شود نمى ديده اسالمى

 عليه اهللا صلّى اكرم پيامبر محضر در بسيارى زنان و مردان تاريخ شهادت به كه دهد مى بها آگاهى و شعور و علم و دانش به آنجا تا اسالم

 وصى و داماد سوى از اسالم در كتاب اولين آمدند، نائل پرهيزكارى و علمى باالى مدارج به السالم عليهم طاهرين ائمه و وسلّم وآله

 كه بودند بانويى اول السالم عليها زهرا فاطمه حضرت و شد، تأليف السالم عليه اميرالمؤمنين حضرت وسلّم وآله عليه اهللا صلّى خدا رسول

 مكتب عملى و علمى شدگان تربيت تعداد روايات نقل به بنا). عليها اهللا سالم فاطمه مصحف: (شد ثبت حضرتش نام به كتابى اسالم در

. گردد مى بالغ نفر هزار پنجاه و دويست به بردند، بهره حضرتش علوم درياى از نزديك از كه آنان و وسلّم وآله عليه اهللا صلّى خدا رسول

 جهت السالم عليها كبرى زينب حضرت حضرت، آن گرامى دختر نيز و السالم عليها زهرا فاطمه كبرى صديقه حضرت كه اند نوشته و

 طول در السالم عليه حسين امام حضرت و السالم عليه حسن امام حضرت و داشتند، برپا درس كالس مدينه شهر در بانوان تربيت و تعليم
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 در همام امام دو آن سخنان نقل به آموختگان علم همان كه بودند، بسيارى مردمان مربى و آموزگار عمل و قول با خود امامت و زندگى

. است ما دست در اكنون كه اند پرداخته مختلف علوم

 و ها خطبه ديگر و حقوق رساله سجادى، متعدد هاى صحيفه در السالم عليه سجاد امام حضرت تربيتى و تعليمى آثار از هايى گوشه

 خود پدر از بحاراالنوار شريف كتاب در مجلسى عالمه. شود مى مشاهده حضرت آن از منقول فراوان روايات و قصار كلمات و مناظرات

 ميليون يك ديگر عبارت به و است، شده نقل ما براى سند ميليون يك به سجاديه صحيفه كه كند مى نقل مجلسى تقى محمد مولى مرحوم

. اند كرده نقل را آن و جسته، بهره تقوا و آگاهى و علم درياى اين گوهرهاى از خوانده، را صحيفه اين نفر

 و آشنا اسالمى معارف با را آنان نموده، خريدارى برده اى عده سال هر كه بود آن السالم عليه سجاد امام حضرت تربيتى روشهاى ديگر از

 موجب و جامعه آموزگاران يافتگان، پرورش و آموختگان دانش آن تا فرمود، مى آزاد را آنها سپس و كرده مسلّح تقوا و علم سالح به

 تعداد ديگرى و اند، نوشته نفر هزار پنجاه بر بالغ را شدگان تربيت اين تعداد مورخين از بعضى شوند، انسانها آگاهى و شعور و هدايت

 نفر سيصد را كردند مى حضرت آن روايات و علوم نشر به اقدام مستقيماً كه السالم عليه سجاد امام مكتب اول طراز شاگردان و علماء

. است كرده ضبط

 بودند، عباس بنى و اميه بنى ظالمانه حكومت تيره دوران در اينكه با السالم عليه صادق امام حضرت و السالم عليه باقر امام حضرت

 به نحوه از اما دانند، مى اموى خليفه روترين ميانه عنوان به را عبدالعزيز بن عمر برخى اينكه با و نمودند، گذارى پايه را بزرگى دانشگاه

 شاگردان و راويان حال اين با نبودند، آزاد نيز خليفه آن زمان در حضرتش كه فهميد توان مى السالم عليه باقر امام حضرت كشيدن انزوا

 نفر هزار بيست تا هزار چهار از را السالم عليه صادق امام مكتب شدگان تربيت و نفر، هزار بر بالغ را السالم عليه باقر امام مكتب

. اند نوشته

 آن خويش حكومت حفظ منظور به هارون زيستند، مى هارون استبداد سياه و تاريك دوران در السالم عليه جعفر بن موسى امام حضرت

 و اصحاب تعداد حال اين با رسيدند، شهادت به زندان همان در حضرتش هم سرانجام آنكه تا كرد، زندانى مديدى مدت براى را حضرت

 به هم سرانجام و بودند، عباسى مأمون نظر تحت اينكه با السالم عليه رضا امام حضرت. اند نوشته نفر هزار تا را حضرت آن شاگردان

 جلسات تشكيل و اديان ديگر بزرگ باعلماى مناظره و مباحثه و مجالس در شركت با باز رسيدند، شهادت به و شده مسموم او دست

. فرمودند تربيت خود مكتب در را نفر نهصد به نزديك درس

 ايشان بر عباسى حكومت دستگاه شديد فشار وجود با هم السالم عليه عسكرى امام حضرت و هادى امام حضرت و جواد امام حضرت

 و گفتند، پاسخ علمى سؤال هزار سى به السالم عليه جواداالئمه حضرت طوالنى مجلس يك در تنها كه پرداختند، مى اسالمى علوم نشر به

. اند برشمرده نفر نهصد حدود را السالم عليهم امام سه اين مكتب شاگردان مجموع در

 به ليكن كنند، مى زندگى مردم چشم از دور و غيبت حال در هرچند) الشريف فرجه تعالى اهللا عجل( االعظم بقيةاهللا حضرت زمان امام

 آنان ميان در را فضيلت و علم و داشته، خود عنايات مشمول همواره را امت صغرى غيبت عصر در خود خاص و چهارگانه نواب واسطه

. دادند مى نشر
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 تمامى فكرى رشد و آگاهى اسالمى، واحد حكومت تشكيل هاى پايه ترين اساسى از و اسالمى امت هدايت و رشد عوامل عمده از پس

. باشد مى جامعه اقشار

 

 خويش سقوط اسباب سازى فراهم

 آنكه از پيش كنند، مى تالش اسالمى قوانين اجراى و حاكميت و اسالمى سرزمينهاى از استبداد محو و آزادى بازگشت راه در كه آنها

 بينند، مى تدارك را حكومتشان فروپاشى و سقوط موجبات خود آورند، فراهم را آنها سقوط مقدمات و اسباب بتوانند اياديش و استعمار

 كه مقصود منزل سر به رسيدن تا مبارزه مستمر پيگيرى براى را الزم شوق و شور افراد، جذب و سازماندهى با ابتدا در ايشان اگرچه زيرا

 امت انسجام و اتحاد با كه زمانى و بسيار هاى مشقّت تحمل از پس اما كنند، مى ايجاد مردم دل در است، اسالمى حكومت برپايى همان

: شريفه آيه فرموده به كنند، مى پشت آنها به و سپرده فراموشى دست به را خود شعارهاى و حرفها همه يافت، تشكيل اسالمى حكومت

. كند مى پنبه را شده بافته هاى رشته كه كسى مانند: يعنى) 92: نحل) (أنكاسا قوةٍ بعد من غزلها نقضت كالتى(

 شعار سپارد، مى اختالفات و تفرقه به را خود جاى كلمه وحدت شود، نمى ديده تحركى بى و سردى جز اثرى نشاط و شور آن از ديگر كه

 رابه خود جاى شعف و شور آن تا كنند مى وارد مردم بر فشار آنقدر و شود، مى تبديل استبداد و فردگرايى به عمل در مشورت و شورا

 فهم و كردار و علم در را خود دهند، ماهيت تغيير زورگو و مغرور افرادى به اوليه مجاهدين و مبارزين همان و بسپارد، نفرت و نارضايتى

. كنند معرفى شعور و درك و دين و علم فاقد را خود مخالفين و پندارند مردم از برتر شعور و

 و نهضت ابتداى در طايفه اين هرچند و است، افراد اينگونه از گرداندن روى و جستن دورى انسانها طبيعت و سرشت كه است بديهى

 و آرزو همه اگرچه و هراسند، در خويش منافع افتادن خطر به از شدت به حكومت به دستيابى از پس اما هستند، دلير و شجاع حركت

 اگرچه و دانند، مى خود خدمتگزارى به موظف را مردم قدرت كرسى بر زدن تكيه از پس اما بود، مردم به خدمت آن از پيش آنها هدف

 ميان در آن از پيش تا هرچند و كند، مى مغرور و خواه خود افرادى را آنها رياست اما داشتند، تواضع كس همه به نسبت حركت آغاز در

 كه است عوامل همين و كنند، مى گيرى كناره ازمردم ممكن شكل بدترين به مقام، و پست به رسيدن از پس اما بودند، مردم با و مردم

 غربى حكومتهاى روزمره ترقّى و پيشرفت شاهد همگان حاليكه در گرديده، اسالمى كشورهاى روزافزون افتادگى عقب و تأخر موجب

 عكس غرب جهان در اما كرده، رخنه اسالم جهان كارگزاران صفوف ميان در استبداد اختالفات، محورى، فرد نظرى، تنگ كه چرا هستيم،

 در سعى حزب هر مسئولين و يكديگر، با رقابت حال در دائم كشورها آن در سياسى آزاد احزاب كه شود، مى ديده ها خصلت قبيل اين

 .هستند مردم بيشتر آراء جذب نتيجه در و نواقص كاستن
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 جامعه در وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اسالم گرامى پيامبر محمد كالم نفوذ و اسالم پيشرفت مهم عوامل از: گويد مى مسيحى مورخين از يكى

 در تغيير اى ذره شتافت، ديگر جهان به خود پيروان ميان از و رحلت كه روزى تا اسالم به او دعوت روز اولين از كه بود اين روز آن

: نشد ديده او كردار و رفتار

. بودند كنارش در ها مجاهدت و مبارزات طول در كه بودند اشخاصى همان وفات هنگام در يارانش 1

 به دعوت اعالن ابتداى در و زندگيش طول در وى محبوبيت ميزان همان به زندگى روزهاى واپسين در وى دارى مردم و محبوبيت 2

. بود اسالم

 شدند، نمى جدا هم از و داشت ديرينه انسى مباركش لبهاى بر كه تبسمى همچنين و او، زندگى عادى وسايل معدود و ساده بسيار خانه 3

. بود همانگونه هم پايانى ساعتهاى و روزها در بود، آغازين روزهاى در همچنانكه و نيافت، تغيير سال سه و بيست طول در هرگز

 

 ظالمانه قوانين برابر در استقامت

 كشيدن بند به و اختناق براى استعمار سوى از كه مقرّراتى و قوانين كليه تا است واجب اسالمى كشورهاى سرتاسر در مسلمانان جميع بر

 عمل جامه فرموده عطا آنها به شئون تمامى در اسالم دين كه آزاديهايى بايد بلكه و بگيرند، ناديده را شده ديكته وابسته حكّام به مسلمانان

 و كمك آن به عمل و ظالمانه قوانين برابر در شدن تسليم كه نباشند، قائل حكومتها قوانين براى احترامى و اعتبار هيچگونه و بپوشانند،

 حرام اسالمى شريعت در آنچه از بايد تنها و تنها و است، اسالم جهان بر استعمار حاكميت يافتن تداوم منشأ و ظالم، و ظلم مساعدت

 قيامت روز تا وسلّم وآله عليه اهللا صلّى خدا رسول حالل: (كه ندارد، وجود ممنوعى و حرام هيچ آن سواى و. كرد اجتناب شود مى ناميده

 چنين و خالى شانه آن انجام از و نقض، را استعمارى قوانين بتوانند مسلمانان اگر و). است حرام قيامت روز تا حضرت آن حرام و حالل،

 غير قوانين به التزام اما است، شخصى... و نماز ترك و خمر شرب مانند گناهان از بسيارى زيرا اند، گرديده گناهان بدترين مرتكب نكنند،

 و اسالمى، جامعه بنيان ويرانى و انهدام به كمك ممكن حد در يا كامل شكل به آن به اعتنايى بى از تمكّن صورت در آن به عمل و اسالمى

. است نمودن آنها عوامل و اجانب تسليم را كشور و مسلمانان، كشيدن بند به و انحراف، رشد و برترى

 دكّان در كسب خروج، عوارض و ويزا و گذرنامه با مگر ممنوع مطلقاً مسافرت: گويد مى اسالمى كشورهاى در استعمار جارى قوانين

 مورد و مراكزدولتى در ثبت صورت در مگر است رسمى غير ازدواج ماليات، پرداخت و كسب پروانه گرفتن و دولت اجازه با مگر ممنوع

 و ماليات پرداخت از پس مگر ممنوع صادرات گمرك، و رشوه پرداخت از پس و دولت نظر زير مگر ممنوع واردات حكومت، تأييد

 و خدا خانه به سفر شود، اجازه كسب و خريدارى دولت از آنكه مگر ممنوع يزرع لم زمينهاى و طبيعى منابع از استفاده سنگين، عوارض

 نظر تحت و اجازه به مگر ممنوع مطبوعات و كتاب نشر و چاپ دولتى، مقرّرات و قوانين چارچوب در مگر ممنوع حج مراسم انجام

. دولت
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 كار، محلّ و تجارتخانه و شركت تأسيس اقامت، و مسافرت در انسانى هر كه باشد، مى باطل و اسالم خالف بر قوانين قبيل اين تمامى

 آزاد... و كتاب نشر و چاپ ديگر، هركشور يا خدا خانه به سفر خدادادى، ثروتهاى و طبيعى منابع از استفاده واردات، و صادرات ازدواج،

 بتواند كه مسلمانى هر پس. باشد مى آزاد... و اجتماعى اقتصادى، سياسى، مسائل پيرامون نظر اظهار در مسلمانى هر كه همانطور است،

 باز سر آن ازانجام بتواند ممكن حد در و قدرت مقدار به اگر حتّى كند، خالى شانه آنها اجراء از و كوبيده، ديوار به را اسالمى غير قوانين

 محترم را آن و دهد قانون به تن اينحال با بپردازد، ماليات دينار ده تنها بتواند او و كنند، طلب ماليات دينار صد او از آنكه مانند زند

. اند شده فردى گناههاى مرتكب كه است كسانى عقوبت از شديدتر مراتب به قيامت روز در عقوبتش و شده حرام مرتكب بشمارد،

 مراكز به مراجعه با و شدند باطل قانون اين تسليم مردم از اى پاره بگيرند، شناسنامه خواست مردم از كارآمدن روى از پس اول پهلوى

 مرحوم القدر جليل عالم روزى نشدند، ظالم حاكم آن خواست تسليم هم دين به پايبند و مسلمان مردم برخى و گرفتند، شناسنامه حكومتى

 برخيزند، اند نگرفته شناسنامه آنانكه: فرمود و رفت منبر بر مسجد در آيد مى شمار به بزرگوار علماى از كه تبريزى صادق آقا ميرزا آيةاهللا

 امروز از: فرمود ديد چنين ايشان چون نشستند، خود برجاى بودند شده رضاخان قانون تسليم كه اى عده اما برخاستند، مردم از اى عده

 مردم به نسبت عامل عالم آن كه ارشاداتى و منكر از نهى دليل به و يافت نخواهد عزّت اين از بعد ايران شد، مسلّم ما بر كفّار سيطره

 را حقّ دعوت تا ماند باقى قم مقدس شهر در و نگشت باز وطن به عمر پايان تا هم ايشان نمود، تبعيد قم به را ايشان پهلوى داشت،

. نمود اجابت

 نگرديد؟ آنها ايادى و استعمار جوالنگاه پس آن از ايران و آورد؟ زبان بر حقيقت برخالف چيزى ضمير روشن عالم آن آيا حال

 شود؟ مى مرج و هرج موجب آن به اعتنايى بى و جامعه، حال به مفيد شناسنامه گرفتن مانند قوانينى و مقرّرات شود گفته است ممكن

 مرج و هرج اى گوشه در اگر و بود، مرج و هرج دستخوش قرن ده از بيش زمانى مدت در اسالمى سرزمين سراسر آيا كه است آن پاسخ

 و شناسنامه كه امروز آيا و بود؟ ها مرج هرج و اغتشاشات اين سبب استعمارى، حكومتهاى آزادى ضد مقرّرات و شناسنامه نبودن آيا بود

 اين بر مثال بهترين( خورد؟ نمى چشم به مرج و هرج جهان از اى نقطه هيچ در شده، وضع انسانها كشيدن بند به براى ديگر قانون صدها

.). هستند خود قومى قوانين لغو صدد در و كردند باز را خود مرز كشور، 15 كه اروپاست مدعا

 كه همانطور است جايز قانون به عمل اضطرار و ضرورت مقدار به تنها ظالم، قانون چنگال از برفرار قدرت عدم و ضرورت صورت در بله

 در السالم عليه سيدالشهداء حضرت اگر شايد. باشد مى جايز آن مانند يا خوك گوشت خوردن گرسنگى اثر بر مرگ احتمال صورت در

 چرا؟ كردند، مى مقابله و برخورد يزيد از تر سخت اسالمى كشورهاى كنونى حكّام با بردند، مى سر به زمان اين

 شود، مى داده رواج اسالمى كشورهاى در امروز كه اينگونه را فساد و بازى قمار و ميگسارى يزيد كه ايد خوانده تاريخى كتاب هيچ در آيا

 كرد؟ مى ترويج جامعه در

 مسلمانان بين دروغ مرزبنديهاى با يزيد آيا شد؟ مى مانع كار و كسب و تجارت و حج و اقامت و سفر در را مسلمانان آزادى آنكه يا

 مورد در يزيد جنايت كه نيست شكى جاى نمود؟ زنده شاهديم اكنون هم كه حد اين به تا را اى قبيله تعصبات و قوميتها و افكند، مى جدايى

 با قياس قابل كعبه هدم و مدينه، مردم حرمت هتك و عام قتل وفايشان، با ياران و السالم عليه حسين امام حضرت رساندن شهادت به
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 حكّام از امروز كه اعمالى گرديده، السالم عليه سيدالشّهداء حضرت قيام موجب كه است جناياتى درمورد سخن ولى نيست، جنايتى هيچ

. باشد مى حضرت آن قيام از قبل تا يزيد اعمال از تر هولناك زند، مى سر اسالمى كشورهاى

 غير قوانين آنانكه هستند، حكومتهايى چنين خدمت در مشاور يا وزير يا مجلس نماينده عنوان تحت كه است آنان با سخن روى اكنون

: كه بدانند دارند، ايمان معاد روز و خدا به اگر كنند مى اجرا يا و وضع اسالمى

 اَنْزَلَ ما مثْلَ ساُنْزِلُ: (گفتند كه بود خواهد آنهايى حال از بدتر حشر هنگام در آنها حال و شوند، مى مرتكب را گناهان و جرائم بدترين

عى اينها كه چرا كنيم، مى ضع و قانون و دين متعال خداى مانند نيز ما: يعنى) 93: األنعام) (اللَّهخدا قانون از برتر قانونشان هستند مد 

. است

 شريفه آيه اين مشمول شود، وضع هركس سوى از و باشد هرچه آن جز و شود، مى استنباط سنّت و كتاب از كه است آن تنها قانون اما

. كافرند آنان نكنند، حكم الهى احكام و قوانين به كه كسانى: يعنى) 44: مائده) (الكافرون هم فاولئك اهللا انزل بما يحكم لم من و: (است

 روش و عقل مخالف بلكه است، قرآن و اسالم مخالف تنها نه آن غير و عراق مانند اسالمى كشورهاى در مصوبه قوانين از بسيارى اينك

. باشد مى نيز عقالء

 و نقض قوانين اينگونه تا ببندند همت كمر همه و بوده، اعتنا بى اسالمى غير قوانين به كه است واجب و الزم مسلمانى هر بر حال هر در

 مورد قوانينى تنها اسالم در زيرا كنند، مى دورى گناهان و محرّمات از كه همانطور باشند حذر بر قوانين اينگونه از مردم بايد و شود، لغو

 شده گذارى پايه السالم عليهم طاهرين بيت اهل و وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اكرم پيامبر سنّت و قرآن مبناى بر كه است اعتبار و احترام

 تعيين حاكم عنوان به باشد، مى سنّت و قرآن يعنى اصلى متون از قوانين و احكام تشخيص در خبره و كارشناس چون هم فقيه و باشد،

. است شده

 هستند؟ كسانى چه شما جانشينان اهللا، رسول يا: پرسيدند كن، رحمت مرا جانشينان خداوندا: فرمودند وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اكرم پيامبر

. دارند نگاه زنده مرا سنّت و مرانقل، هاى گفته آيند، مى من از بعد كه كسانى: فرمودند
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 عقيده بيان و آزادى از هايى نمونه خاتمه

 عقيده از يا و كنند، سؤال اسالم درمورد دهند، ارائه ديگران به را خويش تفكر كه آزادند اديان پيروان و نظران صاحب همه اسالم در

. كنند دفاع خويش

 با السالم عليه رضا امام حضرت همچنين و وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اكرم پيامبر ميان مناظرات از تاريخى نمونه چند خاتمه اين در

 ارزش رأى اظهار و بيان آزادى به حد چه و كجا تا اسالم كه شود معلوم همگان بر تا دهيم مى قرار اشاره مورد را مختلف اديان دانشمندان

 و منطق و گفتمان، و بحث بر تكيه با اسالم كه زيرا گذارد، مى باز دليل ارائه و گفتن سخن براى را اديان و مذاهب همه دست و دهد، مى

. است خشونت و زور و شمشير دين كه كنند مى متّهم را اسالم جاهالن كه آنگونه نه يافت، گسترش و رفت پيش برهان

 تنها زور جنگيدند، مسلمانان با كه آمد بيرون نيام از كسانى مقابل در تنها شمشير شده، برده كار به تجاوز دفع براى فقط اسالم در شمشير

 اصالح به تن هرگز و ورزيده اصرار فساد بر و داشتند روا ستم و ظلم سلطه تحت و ضعيف ملتهاى بر كه شد گرفته كار به كسانى مورد در

. دادند نمى

 ظاهر ايشان حكومت و جامعه در دادند مى اجازه مخالف گروههاى به السالم عليه اميرالمؤمنين و وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اكرم پيامبر

 پيامبر: يعنى) 3: نجم) (الهوى عن ينطق ما و: (خدا كالم اين به توجه با حال بپردازد، جامعه در نقش ايفاى به حتى و عقيده اظهار و شوند،

 جانشين و خليفه درباره وسلّم وآله عليه اهللا صلّى پيامبر سخن اين و گويد، نمى سخن هوس و هوى روى از وسلّم وآله عليه اهللا صلّى

 با همواره على: يعنى) 109 ج 287 ص 36 ج االنوار، بحار) (على مع والحقّ الحقّ مع على: (السالم عليه اميرالمؤمنين حضرت خود بالفصل

. اوست با همواره حقّ و است حقّ

 را آنها يا و دريغ، آنها از را نظرى اظهار هرگونه حقّ سركوب، را مخالفين دارد حقّ باشد كه رسمى و اسم هر با و هركس حاكمى هيچ آيا

 امروز كه هايى شيوه و مختلف طرق به يا و متفرق، آتش گشودن با را اعتراضات و تظاهرات يا كند؟ زندان روانه و دستگير اى بهانه به

 كند؟ عمل است، اسالمى بالد حكام روش

. نيست السالم عليه اميرالمؤمنين و وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اكرم پيامبر سيره خالف تنها نه اينها

 و سقوط براى را زمينه تدريج به و گرديده، حاكم از مردم تنفر موجب برخوردهايى چنين چون باشد، مى ناسازگار نيز عقل با بلكه

 با تاريخ مستبد حكّام ساير يا و عثمانيها و عباسيان امويان، اسالمى ظاهر به حكومتهاى كه همانگونه آورد، مى فراهم رژيم سرنگونى

. نمودند سقوط ذلّت و روسياهى

 السالم عليه رضا امام حضرت و وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اكرم پيامبر مناظرات و احتجاجات برخى به اشاره با عاليقدر مؤلف ادامه در كه(

 و تشكيك تا آن بودن متعدد يا خالق وجود اصل به نسبت انكار و ترديد و تشكيك از كه باطله عقائد حامالن و مذاهب و اديان پيروان با

 رسول شخص توسط كه آن به اسالمى پايبندى عمق و عقيده اظهار و بيان آزادى به خورد، مى چشم به آنها در احكام از اى پاره رد يا

 و خداوند قبول مورد كه باشد كنيم، مى اكتفا ترجمه از مقدار اين به تا كه نمايند، مى اشاره رسيد، امضاء به وسلّم وآله عليه اهللا صلّى گرامى

 .)شود واقع) السالم عليهم( طاهرين ائمه و وسلّم وآله عليه اهللا صلّى اكرم پيامبر
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