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 پیشگفتار

 سوی به را راهش ایران، مسلمان های ملت انقالبی حرکت که کنونی شرایط در

 می ادامه قاطعانه ،"اسالمی حکومت" تأسیس و شاهنشاهی منحط رژیم بر پیروزی

 حکومت، سیستم این چگونگی ی درباره که دارند نیاز هموطنان از بسیاری دهد،

 .آورند دست به اطالعاتی

 دض های گروه کارشکنی و تحریکات خاطر به ما، سیاسی مبارزات که دانند می همه

 ی اندازه به ها، توطئه این کردن خنثی و شود؛ می روبرو فروان مشکالت با اسالم،

 که تابیک نوشتن برای فرصتی لذا، و وقتگیر؛ و است سر درد پر اصلی، دشمن با مبارزه

-4-۲پنجشبنه) امروز از ناچار. ندارم بشناساند، را اسالمی حکومت مشروح، طور به

 همزمان امیدوارم که دادیم، ترتیب درس و بحث برای جلساتی ، امین مسجد در (5۷

 انپای از پس تا کنم، یادداشت را ها درس از ای خالصه ، جلسات این کار پیشرفت با

 در کوچک، ای رساله یا جزوه صورت به و شود، انتشار آماده نیز خالصه این دروس،

 .گیرد قرار همگان اختیار

 زاده مفتی احمد سنندج                                                                                           

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 مقدمه
 ضادت از است نمایشی صحندی انسان، تمدن تاریخ اسالمی، شناسی جامعه نظر از

 هایی نام با کوچک گروهی:  - گوناگون های مقیاس در و اشکال در - گروه دو جدال و

 خلق اکثریت یا - عظیم گروهی و آن؛ امثال و «مستکبرین و «مترفین» و «مال» قبیل از

 .کند می تصویر را آن زندگی شرایط و وضع ،«مستضعفین» عنوان که -

 دسترنج و حقوق غارت و استثمار بعد، و تالشی بی و کاری کم اول، گروه روش

 ،اکثریت ی بهره و. «تزویر زور، زر، های حربه ی وسیله به است دوم گروه مادی و معنوی

 ادهاف و ناز کشیدن و آن، نتایج از محرومیت تحمل با مداوم؛ است تالشی و خستگی

 .اول خور مفت گروه

 ظامن این بنیان شکستن: از است بوده عبارت همیشه بزرگ، پیامبران مأموریت

 همه یدهعق این چونکه. توحیدی شکن امتیاز ایدئولوژی ی حربه با طبقاتی، و طاغوتی

 و ١(1) معنوی حقوق در چه و مادی حقوق در چه شناسد؛ می سطح هم را انسانها ی

 پر ی بیکاره امتیازجوی گروه اما(. ۲) داند می همه به متعلق آن، در چه هر با را زمین

 به با توسل خود، موجودیت حفظ برای پیغمبران، برابر در همیشه استثمارگر، مدعای

 فریب یا مزدور گروههای نیروی با و اند ایستاده ،«تزویر» و «زور» و »زر» های حربه

 که هرگاه استثمارگران، این. اند کرده علم قد عدالت، و حق نیروی برابر در خورده،

 به لتوس با باز اند، شده تسلیم حق برابر در ناچار و خورده سیاسی و نظامی شکست

 دتجدی برای گوناگون راههای از را هایی تالش تزویر، یعنی سالحها، ترین خطرناک

 .اند گرفته سر از خود، انگلی حیات

                                                           
 .است حواشی بخش در مطلب توضیح ی نشانه پرانتز، درون های شماره  ١
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 حکومت اسالمی

 گروههای جانبهی همه تازهای و تاخت میدان زمین، روی پیش، قرن چهارده

 نآ مانده عقب مناطق در چه بشریت، گنجد نمی وصف در که طوری به. بود مترفین

 تهپیشرف اصطالح به های جامعه در چه و - بود تر خفیف امتیازات، های فاصله که روز

 این دست از -( 3) رسید می اوج به طبقاتی، های فاصله که - زمان نیرومند و

َفَساد   َظَهَر ) رسا، و کوتاه ای جمله در بودا افتاده روزی چه به استثمارگران
ْ
  ِفي ال

ْ
 َبِر  ال

َبْحرِ 
ْ
ْیِدي َکَسَبْت  ِبَما َوال

َ
اِس  أ  (9)١( النَّ

 و بهجان همه انقالبی با که یافت مأموریت شرایطی، چنین در - ص - اسالم پیامبر

: کند قیام استثماری های نظام این علیه جان، و مال با جهادی و امان بی ای مبارزه

َها َیا: )ندارد سازش طلبی، راحت با و شناسد نمی آسایش و آرام که قیامی یُّ
َ
  أ

 
ِث دَّ م 

ْ
﴾ ١﴿ ر  ال

ْم 
 
نِذْر  ق

َ
أ

َ
 با  و( 5) ٢(﴾٢﴿ ف

 بشریت رستگاری خاطر به تا کشید ها محرومیت و زجرها چه ایمانش با همرزمان

 پایان بی درود! سپرد ویرانی دست به یا نمود، ویران را ستم کاخهای مستضعف،

 .ایمانش با همرزمان ی همه بر و او بر انسانیت

 با( 6) خورده شکست مترفین از گروه دو آنجا، و اینجا در باز که نگذشت دیری

 ایه ویرانه خاکستر زیر از باز تا کردند آغاز را تالش فریبها، و ها توطئه و ها دسیسه

 زنده ار  تاریک های گذشته و آورند بر سر کم کم فروشی، غرور و کشی بهره دستگاههای

 و شدند زنده سرانجام که دیدید و... بکشانند اسارت زنجیر به را بشریت هم باز و سازند

 ! میراندند را خلق

 بر سر و کردند می فراهم را شرایط مترفین، که بار هر پیشین، های رسالت عهد در

 و عیش بساط استمرار تضمین و خطر احتمال کردن کن ریشه خاطر به آوردند، می

                                                           
 91سوره روم، آیه  ١
 ۲و 1سوره مدثر، آیه   ٢
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 کاک احمد مفتی زاده

 تا د،نبو مقدور کار این اگر یا بردند، می بین از را الهی پیام اصل تدریج به خود، غرور

 یهیتوج خصوصیت که صورتی به کردند، می تحریف بود، ممکن مردم اغفال که حدی

 .شود محو آن، طبقاتی ضد و انقالبی و

 سدبر  مردم دست به نخورده دست اگر - الهی پیام که کردند می درک خوبی به آنان

 و ندنده استضعاف به تن هرگز که بخشد می توانی و تکان را ها زنده - شود فهمیده و

 !داشپا در - هم و بینند، شده غارت را خود تالش و کار محصول هم که بپذیرند نتوانند

 از مفتخوران اگر: که این یا و! کنند تحمل را ادعا پر خوران مفت افاده این و غرور -

 فرود تشکر و تعظیم سر برابر، در گردانند، باز آنان به سهمی خلق، ی شده غارت ثروت

 (۷!)منت شناسند مرهون و خور نان را خود و آورند

 منتهای با و ها بدبختی ی همه با - بشریت که فرستاد زمانی را قرآن خداوند،

 کافی حد به خود حقوق حفظ برای اش، طبیعی رشد - تربیتی رشد از محرومیت

 سوی به آشکار دستبردهایی و دزدی چنان آن اجازه مترفین به دیگر لذا، و. بود رسیده

 (.۸) داد نمی دادگری و آزادی و رستگاری ی سرمایه

 طاغوتی ای جامعه مجدد آمدن وجود به که عاملی و وسیله تنها شرایط، این در پس،

 از :همچنین و قرآن، مطلب از و قرآن از است قرآن پیروان نمودن بیگانه سازد، ممکن را

 .آن ماهیت از و آفرید، قرآن که انقالبی تاریخ واقعیت

 مرغ علی) مختلف، های منطقه و نسلها استثمارگران گذشته، قرن چهارده طول در

 برای و نمودند دسیسه و( 4) ننشستند بیکار( آگاه و ایمان با افراد مجاهدات و جانبازیها

 نندهک سرگرم و آفرین غفلت و نامعقول تأویلی معانی پرداختند، ها افسانه قرآن آیات

 ترین بدیهی با معارض ساختگی روایات و کننده گیج خرافی دروغهای دادند، رواج

 نینچ تا. کردند پر آن از را ها کتاب و ساختند، نیرنگ این ی پشتوانه را قرآن مسائل

 عیواق آشنایی قرآن با نه مسلمان مردم هزارم از یک اآلن، یقینا که آمده پیش وضعی
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 حکومت اسالمی

 فهفلس به اینکه بدون هم آن - روزه و نماز به امر جز چیزی را پیامش و برنامه نه و دارند،

 !دانند می.  باشد مطرح توجهی آن، فایدهی و

 از دین دست کردن کوتاه خلق، دشمنان ی حیله ترین خطرناک و ترین مهم

 داخلی فرمانروایان تنها اسالم، تاریخ اول قرون در. بود جامعه سیاست و زمامداری

 نندک جرأت اینکه بدون البته،) پروراندند می سر در را آرزو این که بودند دین از منحرف

 کردن جدا» خلقی ضد سیاست همین اما. آورند زبان بر ای کلمه خود، نقشهی این از

 طرف به را، توحیدی فوالدین و عظیم ی جامعه روز، به روز( 1۱) «سیاست از دین

 (.11) داد سوق پرستی بت و سستی

 بین در داخلی جنگهای زور به و حکمرانی های دستگاه ی وسیله به فساد رواج

 اییج تا رفت فزونی به رو مرتب صورت به استثمارگر، و طلب قدرت متخاصم گروههای

 خارجی استعمارگران طمع و حرص آنگاه و شد، چیره جا همه بر ضعف و تجزیه که

 .یافت خودنمایی برای مجالی نیز نهاده دست بر پوزه نشستهای کمین در قرنها

 در اسالمی تمدن های مشعل شدن خاموش زمان از: یعنی اخیر، قرنهای این در

 شرق، از مغول و غرب از ها صلیبی ی حمله زمان از و( اروپا اسالمی مرکز) اندلس

 برای مزدوران صورت به بیشتر اسالمی، وسیع مملکت اجزای در داخلی مترفین

 اب جمله این اعالم. کنند می و کردند می بازی را خیانت نقش خارجی، استثمارگران

 اب خیانت این توجیه و ،«است جدا سیاست از دین: »که گستاخی و صراحت نهایت

 هب گذشته مانند استبداد، و زور منطق با نه - فریب و تزویر های روش از استفاده

 (. 1۲) است اخیر دوران این محصول

 وقت وزیر نخست و!!«  خواهان آزادی» حزب رهبر گالدستون ویلیام صدای

 بانز بر نمایندگان به خطاب کشور، آن پارلمان در که است گوش در هنوز انگلستان

 عصبانیت و غضب شدت از اندامش و بود گرفته را گلویش بغض که حالی در او. آورد
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 کاک احمد مفتی زاده

 در - داد خواهد دست از را آفریقا و آسیا انگلستان، که - را شوم عاقبت آن و میلرزید،

 دبع و داد، نشان نمایندگان به داشت دست در که را قرآنی نمود، می مجسم خود نظر

 برآورد بانگ ت،داش شباهت بیشتر فریاد و گریه به که لحنی با سپس! کوبید تریبون روی

 :که

 آسیا، و آفریقا در توانست نخواهد انگلستان شود، تالوت زمین مشرق در قرآن این تا

 !«دارد نگاه خود برای محکمی پای جای

 و نممک راه تنها پس بگیرند، مسلمانان از را آن توانستند نمی که بود بدیهی اما

 تهیه ای برنامه - علمی مراکز و مدارس برای خصوصا به و کنند، کاری که بود این عملی

 و فردی احکام بعضی تنها مگر باشد؛ نداشته خبری قرآن مطالب از کسی که شود

(. اشندب داشته کاری آن تشریع حکمت و فلسفه با اینکه بدون هم آن) ساده خانوادگی

 باشند افرادی که حالی در و باشد، موجود آن متعدد های نسخه خانه هر در که حالی در

 !کنند زمزمه را آن مرتب که

 گسترده بعدی چنان ،«سیاست از دین کردن جدا» ی خائنانه سیاست این اجرای

 به کتابی اسالمی، حکومت مشخصات و خصوصیات ی زمینه در مثال که است یافته

 پاکستانی دانشمند از کتابی «اخیر اینکه جز نیست؛ دسترس در فارسی زبان

 و مسائل از قسمتی آن، در که( 13) است شده ترجمه فارسی به «مودودی ابواالعلی»

 .است شده آوری جمع موضوع این به مربوط اصول

 یحت اکنون که است خالی زمینه این در قدری به فارسی، ی کتابخانه مجموعة اما

 حکومت درباره سیاسی، و اجتماعی علوم متخصصان و ما خواندگان درس از بسیاری

 یاداره سیستم این امتیازات و ها تفاوت ترین اساسی و دانند نمی چیزی اسالمی،

 عنوان هک کسانی هستند حتی و... شناسند نمی دیگر های سیستم به نسبت را جامعه

 نشد پیاده قابل اسالمی، حکومت نظام امروزه که پندارند می و دارند، دینی رهبری
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 حکومت اسالمی

 که نندک آرزو را نظامی شدن پیاده دیگران، افکار از تقلید با ناچارند وقت آن و!! نیست

 (.19) باشد اسالم سرسخت دشمن حتی یا اسالمی، غیر

 هب اسالم، از بیگانگی و طاغوتی ی قرنه چندین حکومت معلول های آگاهی نا این

 ه،سوری عراق، سودان، عربستان، مصر، تونس، مراکش، الجزایر، در مسلمانان مبارزات

 و ساخت، وارد سنگین بسیار صدماتی افغانستان، و ١عدن بخصوص و پاکستان یمن،

 از تدرس شناختی با بار این که است تازه مبارزاتی شروع نیازمند این زیانها، جبران

 نان،مسلما گذشته، مبارزات در]. باشد همراه اسالم، تشکیالتی و مبارزاتی سیاست

 اسالم از آگاهی با را کار آغاز، همان از چون اما دادند، ها کشته و کردند فداکاریها

 و روشنی به را خود هدف و بودند ننموده شروع( اسمی و موروثی اسالم نه) واقعی

 اینکه یا و گشتند، باز مبارزه خط ابتدای به یا کارزار آخر در بودند، نکرده ترسیم وضوح

 ماا. باشد می سابق دشمن از تر خطرناک مراتب، به که افتادند دشمنی چنگال به

 می خود مبارزهی برادران و صمیمی همرزمان را دشمن این ناآگاه، مسلمانان

 این رسیدن قدرت به برای معممان از بعضی امروز که گونه همان درست. پنداشتند

 [!!کنند می تبلیغ دشمنان،

 شدن آگاه ایران، کنونی ی مبارزه شرایط در مسئله، ترین ضروری احوال، این با

 مملکت و زمامداری و سیاست علوم و مسائل اندرکاران دست بخصوص و همگان،

 برای که بود مناسبت همین به و است «اسالمی حکومت» مشخصات و معنی از داری،

  .کردیم انتخاب را درس این پنجشنبه، روزهای ی برنامه

 به ،را موضوع این اساسی و مهم مسائل فعال، که دارد اقتضا چنین شرایط، ضرورت

 معهجا یک طرف به داریم - خدا امید به که - شرایط این در زیرا کنیم؛ مرور سریع طور

                                                           
 عاصن و جنوبی، یمن پایتخت عدن جنوبی یمن شمالی، یمن: بود بخش دو یمن مطالب، این ی ارائه زمان در  ١

 . بود شمالی یمن پایتخت
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 کاک احمد مفتی زاده

 یزن «اسالمی اقتصاد» مانند دیگر مسائل از کنیم بسیاری می حرکت اسالمی، ی

 .دارد فوریت ی جنبه هم، آن ی درباره ای خالصه تهیه ی که هست،

 وتاهک متونی ایام، این ضروری موضوعات دیگر و موضوع این زمینه در اینکه از پس

 را مهه متعال خدای. بپردازیم آنها تفصیل و شرح به آینده در توانیم می شد، منتشر

 المی،اس حکومت نظام مشخصات و خصوصیات شناختن از پس بتوانیم که دهد توفیق

 و نهسطحیا که هایی نظام از و کنیم، پیدا را حقایق به اقرار و «احسن انتخاب» شهامت

ْر » .بپوشیم چشم ایم، بسته دل آنها به جانبه یک
 

َبِش
َ
ِذیَن ﴾ ١١﴿ ِعَباِد  ف

َّ
وَن  ال   َیْسَتِمع 

َ
َقْول

ْ
 ال

وَن  ِبع  َیتَّ
َ
ْحَسَنه   ف

َ
 .١«أ

 

                                                           
 1۸و  1۷سوره زمر، آیه  ١



 

 



 

 

 اسالمی حکومت مشخصات و ارکان: اول مبحث
 - انانس مسائل برای: که است این بخشد، می جاودانگی را اسالم که خصوصیتی

 عضیب در جز) کلی موازینی و اصول - المللی بین مهم مسائل تا مسئله ترین فردی از

 بخواهد که وقتی تا - بدان انسان نیاز که است داشته نظر مد را( تغییر بی موارد

 استفاده اب باید گوناگون، اوضاع و شرایط در انسان اما. یابد نمی تغییر.  باشد «انسان»

 و استخراج کلی، موازین و اصول آن از را روز الزم قوانین خود، فکری های توانایی از

 زا خود تحول در همیشه مادی زندگی نیاز تأمین برای که طور همان) نماید استنباط

 (. 15( )کند می عمل ترتیب، همین به ماده، عالم خام و کلی مواد

 لی،ک موازینی و اصول آن، برای اسالم که است، انسان مسائل از یکی نیز حکومت

 یازن همیشه برای بشریت و شود، نمی خاصیت بی و کهنه هرگز که است داشته مقرر

 .کند استخراج آن از زمان هر و جا هر در را حکومت قوانین که دارد

 ،بحث دو در اصول این از قسمتی - ها سخنرانی از است ای خالصه که - متن این در

 :شود می خالصه

 

  



 

 

 اصلی ارکان: اول بحث
 ندگیز  کلی و اساسی اصول و مبانی: یعنی. «انسانی - خدایی» است نظامی اسالم،

 سبتن کامل شناخت نداشتن دلیل به تر، مهم همه از و فراوان های دلیل به انسان که را

 در خدا کند، وضع را آنها تواند نمی - شناختی چنین بودن محال حتی، و - «خود» به

 انهصادق و دقیق اجرای و آن، از درست استنتاج مسئولیت و دهد، می قرار انسان اختیار

 .سپارد می او خود به را استنباطها و اصول این مجموع ی

 ئولیتمس آنها، باالترین و اولین که، کند می ایجاد گوناگون های مسئولیت امر این

 ربراب در است افراد یک یک( مدنی مسئولیت با امت، تشکل بدون و منضبط غیر

 عدم ای اجرا به نسبت امکاناتش، و آگاهی نسبت به فرد هر آن، مقتضای به که... جامعه

 استنباطی های صورت چه و کلی، مبانی و اصول چه) اسالمی قوانین درست اجرای

 شده یدتأک بسیار عمومی مسئولیت این بر سنت، و قرآن در. دارد مسئولیت( شده قبول

ْم  » حدیث که طوری. است
 
ک

  
ل ْم  َراع   ک 

 
ک

  
ل ِتِه  َعْن  َمْسؤول َوک   یکاف آن تبیین برای ،«َرِعَی 

 .است

 ینیرو باالترین: که این یعنی. «عمومی حاکمیت» از است عبارت اصل، این مفاد

 ازمندنی تشکیالت به جامعه، تنظیم و اداره که آنجا از اما. است ملت خود ملت، بر حاکم

 مانه با) متشکل و مردمی مجرایی از غیر متشکل گسترده ی نیروی این باید است،

 در حکومت گوناگون های نظام. شود اعمال جامعه اداره برای ،(مردم عمومی نظارت

 یقتحق با و... اند سپرده فردی یا جمعی گوناگون نیروهای به را جامعه حال، و گذشته

 قطری ترین مردمی که یابیم می در( است منعکس رساله این در آن از ای خالصه که)

 .است اسالمی حکومت نظام تنها، جامعه، ی اداره

 «وراش» نام به «قوه یک یا رکن یک تنها به مردم، ی پراکنده نیروی حکومت، این در

 با اما است، شبیه دموکرات های حکومت در موجود پارلمان به که شود می منتقل
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 کاک احمد مفتی زاده

 در. سازد می صددرصد اسالمی قوری در را «بودن مردمی خصلت دارد، که امتیازاتی

 قدرت این دارای گوناگون، های سیستم های پارلمان از یک هیچ که حالی

 بحث از خواهیم نمی و است نظر مورد رساله این در اختصار نهایت اینکه، با

 از امروز دنیای که دارد وجود مهم مقدماتی مطلب دو اما شویم، دور اصلی موضوعات

 سخت آنها به «عمومی حاکمیت» صدقهای ما و ابعاد درست درک برای و است غافل آن

 کنیم می مطرح اینجا در تمام ایجاز با را آن ناچار لذا. نیازمندیم

  تشکیالتی رهبری و انقالبی رهبری تفاوت -1
 می خود ی زیر سیطره را ای جامعه و یابند می قدرت مأل که جا هر تاریخ، طول در

 حالت آنجا، در بشریت ی جامعه و شود، می متوقف آن تاریخ میرد، می جامعه آن آورند،

 در عالی مقاصدی و اهداف سوی به انسانی حرکتی که کند می پیدا گندابی و مرداب

 هدف ها، پرستی ماده و ها پستی. شوند می عوض ها ارزش آنجا در. شود نمی یافت آن

 شمار به آمیز جنون و خوار ها، شهامت و ایثارها و شوند، می محسوب عالی ارزش و واال

 و است بوده ها گنداب این بر نهیبی همیشه بشر، حیات تاریخ در الهی، پیام. آیند می

 ایجاد با و است، کرده( 15 -1) «إنذار» را، کرده گم ارزش شده تحقیر های مرده

 - فداکاری و تالش و جهاد صورت در - واال زندگی به را آنان آنها، در آگاهانه شهامتی

 .است داده بشارت

 همیشه برای توحیدی حرکت تا دهد، نمی و نداده مجال هرگز طاغوتی، جریان

 ندای این باألخره، اما. بخشد همیشگی و تازه حیاتی را، ها مرداب همه و یابد، ادامه

 ابطهر  با آن، از قوی یا ضعیف آوایی گاه، و گه دارد، آشنایی انسان نهاد با بخش، حیات

 زمین، از ای نقطه و زمان از مقطعی در آن از( 15-۲) منقطع یا توحیدی زیربنای با

 . سازد یم مأمور جامعه برانگیختن به و انگیزد می بر گندابی غفلت از را، افرادی یا فردی
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 حکومت اسالمی

 ارلجنز  از است قاصدی همانند کند، می قیام ای جامعه چنین در که بیداری انسان

 می که مرغزارها و باغ و زارها گل و شاخسارها بر مشرف و ناظر و آزاد ای قله به گندیده

 ندگیز  به ها، لجنی ولی. گردد رهنمون شان قله به سوی و برانگیزد را لجنی بشر خواهد

 انسان این اما. ندارند را سالم هوای بوییدن و کشیدن نفس حال و دارند عادت مرده

 که یزمان تا و شود می «انقالبی رهبر» بیابد، را راه ی ادامه آگاهی و توانایی اگر بیدار،

 است ای پدیده مانند نه انسان باألخره،. دهد می ادامه را خود کار دارد، حیات مهلت

 شود نمی پیدا مقیاسی هیچ زیرا دیگر؛ از جانداران یک هیچ نظیر حتی نه و طبیعی،

 ی همه توان نمی وقت هیچ: یعنی. برگیرد در یکنواخت طور به را موجود این افراد که

 ارک انقالبی، رهبر که وقتی لذا،. کرد تعریف مقیاس یک با جهات تمام از را انسانها

 و شود، می دگرگون زار الجن حالت تدریج، به که بینیم می دهد، می ادامه را رهبری

 ددگر  می پدیدار زار لجن در جوشی و داران، جنب لجن ببند و بگیر و تهدید رغم علی

 سر از. آورند می بر لجن از سر ای، عده قله، سوی به لجن از جریان و تکان بار هر در و

 تغذیهی از گذشت بعضی: شوند نمی «آزادی» آزاد هوای راهی همه نیز، آوردگان بر

 دار جنل تهدید و راه خستگی و گرسنگی و تشنگی طاقت و کنند، نمی تحمل را لجنی

 می رهبر بخش حیات آوای از گواراتر را دار لجن ی کارانه فریب الالیی یا ندارند، را

 و آیند، می باال لجن از بعضی... غلطند می فرو لجن اعماق به باألخره، و... شمارند

 ندارند، را راه ی ادامه توان و تاب نیز اینها ی همه. شوند می خریدار را آزادی راه مشقت

 فس،ن آخرین تا رستگاری ی قله سوی به و گذرند می همه از که هستند معدودی بلکه

 از و کشد می بیرون را ها لجنی رهبر، راه، ی ادامه در باألخره، باز و ...روند می پیش

 .رهاند می دار لجن اسارت

 و ریفک رهبری مسئولیتهای همهی آغاز، در کننده، بیدار و آگاه انسانی چنین این

 پیرو و تابع موردی، هیچ در و وجه هیچ به تواند نمی و دارد عهده به را جامعه عملی
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 کاک احمد مفتی زاده

 آنان، از او پیروی و است متعارض کامال آنان، جهت با او، جهت زیرا باشد؛ ها لجنی

ْم ) فقط، اینجا در. گردد می راه ی ادامه مانع
 
نِذْر  ق

َ
أ

َ
 .است مطرح ١(ف

 هب شوند، می آشنا انسانی حیات با مردگان و یابد، می ادامه مبارزه که اندازه هر اما

 یم صالحیت و اهلیت مبارزه، روش و راه ی درباره نظر اظهار برای آشنایی، این نسبت

 در آنها دادن شرکت با و کند، تقویت آنان در را اهلیت این دارد وظیفه نیز رهبر و یابند،

 تحمل و آینده، آزادی دنیای ی آگاهانه پذیرش برای را آنان ها، راهیابی و ها بررسی

 متوجه تکلیف، رهبر، مرگ از پس زیرا) سازد آماده نوین، ی جامعه ی اداره مسئولیت

ْم ) ی وظیفه اینجا در. شد خواهد آنان اِوْره 
َ

ْمرِ  ِفي َوش
َ ْ
 این در اما. شود می مطرح ٢(األ

 انقالبی شدر  به و یابند می پرورش انقالبیها تدریج، به که) انقالب رشد از تکاملی مرحله

 ،یافتگان پرورش با شور از پس و است اول نقش انقالب رهبری نقش باز،( رسند می

 تخصص و ها دانش به رهبری امور محدودهی در و رأي بهترین انتخاب در نهایی تصمیم

ا: )است( رهبر) دهنده پرورش شخص با( ها
َ

ِإذ
َ
  َعَزْمَت  ف

ْ
ل َتَوکَّ

َ
ی ف

َ
ـِه  َعل

َّ
 است او و... 1 (الل

 و ممتاز نیروی هم و دارد، را رسیدگان تازه های تجربه هم انقالبی، سابقهی با که

 .را خود سابق استثنایی

 شود، می شروع اجتماعی زندگی از جدید ای مرحله انقالب، رهبری مرگ از پس اما

 ی همرحل اکنون و نیست، گیری تصمیم صالحیت این دارای شخصی دیگر آن، در که

ْم ) ه  ْمر 
َ
وَری   َوأ

 
ْم  ش  اند یافته انقالبی پرورش که کسانی مرحله این در. رسد می فرا 2(َبْیَنه 

 مهه هستند، صمیمی آن اجرای و آن به نسبت و دارند، آشنایی جدید مکتب و نظام با و

                                                           
 ۲سوره مدثر، آیه   ١
 154سوره آل عمران، آیه   ٢
 154سوره آل عمران، آیه   1
 3۸سوره شوری، آیه  2
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 حکومت اسالمی

 لمسائ روی نظر تبادل و شور با تنها باید و هستند، سیاسی حقوق از سطح یک در

 بر رأی یک برتری مالک تنها و بگیرند، تصمیم مکتب، موازین و مبانی مطابق جامعه،

 رتریب و داشتند تعارض هم با ادله که فرضی در اما است آن استدالل قدرت دیگر، آرای

 میک اکثریت نه - مستدل آرای صاحبان اکثریت صورت، آن در نشد، ثابت کدام هیچ

 می دیگر ارکان به را جامعه امور «شورا» و ،(بود خواهد گیری تصمیم مبنای - محض

  .هستند «شورا» نظر زیر همه که سپارد

 خصوصی دموکراسی و عمومی دموکراسی تفاوت -1
 مرور و عبور نظر از آنان شهر بخواهند که هستند حق این صاحبان شهر، یک مردم

 أمینت کیفیت اما. باشد پیشرفته و سالم شهری غیره، و بهداشتی و شهری شرایط و

 مختلف فنون و علوم متخصصان ی عهده به مردم این عواطف رعایت و ها خواسته

 .است

 در: یعنی. است مطرح آن عمومی بعد با دموکراسی، موضوع، این اول قسمت در

 ایدب گروه، آن یا قشر این گرفتن نظر در بدون مردم، اکثریت عواطف و آمال به اینجا

 و است مطرح دموکراسی خصوصی بعد موضوع، این دوم قسمت در اما. شود توجه

 حبصا نظر و رأی بلکه نیست، شهر مردم اکثریت نظر و رأي گیری، تصمیم مبنای

 .بود خواهد گیری تصمیم مبنای صمیمی، و دلسوز متخصصان و نظران

 درک مطلقا سیاست، جهان در هنوز دموکراسی، مرحله ی دو یا بعد، دو این تفاوت

 که یکس مهره، یک انتخاب برای دموکرات، کشورهای در که بینیم می لذا. است نشده

 سیاسی، آگاهی نظر از رأی 51 این صاحبان چند هر است؛ برنده آورد، می رأی 51

 .باشند صفر حتی یا ضعیف، رأي، 94 صاحبان به نسبت
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 کاک احمد مفتی زاده

 در دموکراسی، بعد دو اختالط و آشفتگی این که شد خواهیم متوجه دقتی اندک با

 امعو بازی یک صورت به را آن و کند می سلب حکومت از را دموکراسی مفهوم حقیقت،

 شهر، یک عمومی امراض جوی و جست برای اینکه مانند درست آورد؛ می در فریبانه

 مردم تاکثری رأی ،(کوچکند بسیار اقلیتی که) دلسوز پزشکان رأی تکیه به جای به

 !دهیم قرار گیری تصمیم مبنای را، درمان و مرض از ناآگاه

 تدوین از اعم اجتماعی مختلف شئون اداره برای ما، ی آینده اسالمی ی جامعه در

 ما هب دقیقا باید اشخاص، به وظایف سپردن یا و دیگر، قوانین وضع و اساسی قانون

 .شود توجه - است مطرح اسالم در فقط که - دموکراسی نوع دو این صدق

 و «تشکیالتی رهبری و انقالبی رهبری تفاوت» یعنی مطلب، دو این درک از پس

 :«حکومت ارکان» مبحث به برگردیم ،«خصوصی و عمومی دموکراسی ماصدق تفاوت،»

 کار که دارد وجود اصلی متشکل رکن یک تنها اسالمی، حکومت سیستم در

 که دیگری ارکان و است شده سپرده وی به کلی موازین و اصول از روز قوانین استخراج

 و اند فرعی همه هستند، الزم مختلف، شرایط در ها جامعه گوناگون شئون اداره برای

 یک، هر اختیارات و قدرت حدود همچنین و آنها، سازمانی شکل آنها، تعداد و تنوع

 «راشو. )»دارد بستگی اصلی رکن همان تصمیم و صالحدید به آنها، موجودیت مانند

 همیشه آن، خاص شرایط با جامعه، گوناگون قسمتهای برای و مختلف های سطح در

 «مملکتی عالی شورای» ی درباره فقط اینجا، بحث اما. است گیری تصمیم رکن

 (.است

 سپرده او به را اسالمی ی جامعه ی اداره اختیارات تمام قرآن، که اصلی رکن این

 ویضتف رکن این به را جانبه همه و نامحدود اختیار این که قانونی و است، «شورا» است،
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 حکومت اسالمی

ْم : )عبارت این با «شورا» ی سوره در ای آیه از است قسمتی است، کرده ه  ْمر 
َ
وَری   َوأ

 
 ش

ْم   .١(َبْیَنه 

 صرف) هستند دموکراسی نظام با جامعه اداره مدعی که کشورهایی در دانید می

 ذاریگ قانون نیروی عنوان به پارلمان ،(آنها نادرستی یا درستی و عناوین و ها نام از نظر

 های هوس و آز از بشریت نجات خاطر به قرآن، پیش، قرن چهارده در. دارد وجود

 - گویا که کرد تعیین را «شورا» حکومت نظام دیکتاتور، ی خودکامه های حکومت

 عهده را اسالمی حکومت در «شورا» همان کار امروز، دموکراتیک های نظام در پارلمان،

 دموکرات های حکومت پارلمان و اسالمی حکومت شورای میان منتهی،. است دار

 عمیقا را، نیرو دو این بودن مردمی درصد که دارد وجود اساسی هایی تفاوت مآب،

 .سازد می متفاوت

 میاسال حکومت نظام در که کنیم می یادآوری را ها تفاوت این از فقره چند اینجا، در

 آن هب فعلی، طاغوتی نظام از انتقال که واقعیت، این درک با اما باشد، توجه مورد باید

 .باشد پذیر امکان تواند می تدریجی، طور به توحیدی، مردمی نظام

 :تفاوتها این اینک، و

 حکومت پارلمان با اسالمی حکومت شورای های تفاوت

 مآب دموکرات های

 اختیارات و قدرت حدود -1
 هایی تفاوت با اندی دموکراسی مدعی که امروز جهان های حکومت اساسی قوانین

 از نرک یک عنوان به را پارلمان که اند مشترک خصوصیت این در کال دارند، هم با که

                                                           
 3۸سوره شوری، آیه  ١
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 کاک احمد مفتی زاده

 اداره نیروی که دارند وجود آن کنار در هم دیگر ارکانی. شناسند می حکومت ارکان

 ی،گاه و شود، می تقسیم ارکان این و پارلمان میان مختلف، های نسبت با مملکت،

 لمان،پار  موافقت یا رأی بدون توانند می دموکراتیک، های نظام در حاکم قوای از بعضی

 به ار  پارلمان اختیارات قوانین، این نتیجه، در. بزنند اساسی و مهم کارهای به دست

 .کند می محدود( زیاد یا کم) درصد چند

 تنها و رکن تنها اسالمی حکومت تشکیالت در «شورا» - کردیم اشاره که همانطور اما

 نیرویی هیچ و دارد، دست در را جامعه اداره اختیار صد در صد و است اصلی قدرت

 اندازه هر با دیگر نیروی هر عدم یا وجود و نداشته رسمی موجودیت و اصالت دیگر،

 (.16) دارد بستگی «شورا» نظر به اختیار،

 هک اختالفهایی و حکومتها، انواع ی درباره داشتیم مفصل بحثی درسها، از یکی در

 مهم گرچه اینجا در بحث این. دارد وجود گوناگون صورتهای به مسمی، و اسم میان

 - و کنیم، می نظر صرف آن از باشد، کوتاه بسیار رساله این میخواهیم چون اما است،

 (.16 -1) افزود خواهیم رساله آخر به - خدا امید به

 اجتماعی و سیاسی ماهیت و رسمی عنوان میان که شد خواهیم متوجه بحث، آن در

 یبسیار مانند نیز، مورد این در حقیقت در و است فراوان فاصله حکومتها، از بعضی

 رخیب اصلی معنی حتی یا اند، شده بیگانه خود معنی از کلمات، از بعضی دیگر، موارد

 که «شوروی» کلمهی نیز و «شورا» ی کلمه. است شده فراموش کلی طور به کلمات، از

 ی هسابق سال شصت. اند کرده گم معنی کلمات سری این از است، منسوب «شورا» به

 یک زا کوچک درصدی فقط که حزبی تک حکومت ترین استبدادی و ترین خشونت پر

 تزحم طبقات بخصوص، و - ملت برای و دهد، می تشکیل را بزرگ( ملت چند یا) ملت

 ی کلمه دو از معنی شدن گم و هویت تغییر این عامل نیست، قائل رأی حق - کش

 .است گردیده «شوروی» و «شورا»
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 حکومت اسالمی

 از نگرفت الهام با بودند، نشده رسوا کلمه دو این و نبود، ها ذهن در سابقه، این اگر

 مرکزمت «شورا» در قدرتها ی همه اسالمی، حکومت سیستم در اینکه به توجه با و قرآن،

: عبیرت را اسالمی حکومت واقعی شکل دادن نشان برای سیاسی عنوان تنها باید است،

 کردیم، اشاره که ای سابقه با اما. کردیم می انتخاب( 1۷) «شوروی اسالمی حکومت

 چنین یشایستگ تا کنیم کار شوروی ی کلمه حیثیت ی اعاده برای مدتی باید راستی

 .کند القاء را خود واقعی معنی بتواند و یابد باز را انتخابی

 عضویت حق احراز -۲
 این رد. تبلیغی نه است طبیعی اسالمی، شورای در عضویت برای صالحیت شرط

 ،اخالقیش خصوصیات و رفتار ی سابقه با که است کسی «شورا» عضو حکومت، نوع

 شایستگان نه و مردم، نه و باشد، کرده جلب را کار درست مسلمان مردم عمومی اعتماد

 هب درخشان، ی سابقه این و باشند ندیده خیانتی و نادرستی او، از ،«شورا» عضویت

 شورای در عضویت جامعه، مسائل به نسبت[ آگاهی] و دین در آگاهی ی اضافه

 اعضای امروز، جهان دموکراتیک های نظام در اما. گرداند می محرز او برای را اسالمی

 مختلف رنگهای ی وسیله به یا گردند، می تعیین حزبی و دستوری یا ها، پارلمان

 یم انتخاب ،!«داد خواهند انجام آینده در که هایی برنامه و خدمات ی ارائه و تبلیغات،

 عکس نزد مانند) نیز تبلیغاتی وسایل ترین ننگین از گاهی که دارید خبر و... شوند

 یک که آید می پیش بسیار و... شود می استفاده!( ها مانکن پیراهن روی بر کاندیدا

 تبلیغی، وقذ یا کافی پول نداشتن واسطه به رقیبان، به نسبت برتری وجود با کاندیدا،

 .یابد راه نمی مجلس به و خورد می شکست



 
 

۲1  

 

 کاک احمد مفتی زاده

 آنان نسبت و اعضا ی شماره - 3
 عددی( دیگر گوناگون شوراهای یا مملکتی، عالی شورای خواه) اسالمی شورای در

 مالک، هاتن. نیست مطرح مطلقا منطقه، یک برای نه و کشور، سطح به نسبت نه اعضا،

 اگر) ،مملکتی عالی شورای برای بنابراین،. است عضویت برای صالحیت داشتن فقط

 نفر میلیون یک با ای منطقه چنانچه ،(شود اسالمی کامال آن مدیریت و جامعه

 مجلس اعضای طبیعی، طور به همه باشد، داشته شرایط واجد نفر یکصد جمعیت،

 ذی فرد دو حتی است ممکن جمعیت همین با دیگر ای منطقه که حالی در. هستند

 .باشد نداشته صالح

 تنشرف نداشت، را شرایط این اگر پس. باشد دلسوز و امین و آگاه باید «شورا» عضو

 که اثری مانند) مملکت، بودجهی در تبذیر و اسراف و است مردم فریب ،«شورا» به

 (.دارند رستاخیزی نمایندگان

 و رند،دا مسئولیت مملکت سراسر به نسبت کدام هر مملکتی، عالی شورای اعضای

 در مطلب این ندارد فرقی خودش، منطقهی به او نسبت با منطقه هر با یک هر نسبت

 زمان، یک در است ممکن یا(. است صادق نیز شوراها دیگر و ای منطقه شوراهای مورد

 مانز هر در باز و بیشتر؛ یا کمتر دیگر، زمان در و باشند، نفر یکصد ،«شورا» اعضای

 اعضا رسای به قانون جدید، بدون که کنند، پیدا را عضویت شرایط افرادی، است ممکن

 .پیوندند می

 اعضای ی عده مملکت، هر در اوال اسالمی، غیر های حکومت های پارلمان در اما

 دونب) کند پر شده تعیین عددی باید را پارلمان کرسیهای و شود، می معین ،«شورا»

 هب اگر و خیر؟ یا باشند داشته وجود معین، حد تا شرایط، واجد افراد خواه و کم، و زیاد

 حتی یتصالح با دیگر افرادی چنانچه رفتند، پارلمان به شده تعیین عدهی ترتیب، هر

 به قهمنط هر برای و!( ندارند رأی حق پارلمان اعضای نظیر باشند، داشته وجود بیشتر



 
 

۲۲ 

 

 حکومت اسالمی

 یینپا و باال نیز،!« السهم حق» این که شود، می تعیین اعضا عددی جمعیت، نسبت

 عضویت صالحیت افرادی یا فرد اجالسیه، دوره یک مدت اثنای در چه چنان و ندارد،

 ی ارائه توانایی چند هر یابند؛ نمی را رسمی اعضای با همکاری اجازهی بیابند، را

 ! باشند داشته را اعضا از تر ارزنده خدماتی

 :که هستیم توضیح این افزودن به ناچار اینجا در

 یا رمقدو ای جامعه در دارد، اسالمی شورای که امتیازاتی ی بقیه و امتیاز این رعایت

 ینمواز به نسبت روشن دیدی با اسالم از آگاه و شایسته افراد اوال،: که است مفید

 واسطه به که ما، کنونی جامعه در نه باشند، یافته تشکل و پرورش الزم حد به اسالمی

 لفمخت های فرقه وجود ی واسطه به نیز و اسالمی حکومت از بیگانگی قرن چندین ی

 دایابت از اسالمی نظام جانبه همه کردن پیاده اسالم، به نسبت گوناگون دیدهای با

 نقالب،ا کوبندگی قدرت با پیشرفت همراه متأسفانه، که بخصوص. است نامقدور کار

 هک رژیم حد از بیش فساد دلیل به ظاهرا، و گیرد نمی صورت تشکل و پرورش کار

 و اآمریک تجربی یأس دلیل به و است داده جا انقالب صفوف در را قشرها ناآگاهترین

 وزر  بستگی هم دلیل به تر، مهم همه از و رژیمی، چنین طوالنی حمایت از نیز شوروی

 شترکم اسالمی عواطف داشتن خاطر به انقالب، با ارتشی برادران قاطع اکثریت افزون

 راگ. آمد خواهد در زانو به بزودی شاهنشاهی، نظام که رسد می نظر به چنین مردم، با

 و دش خواهیم روبرو فراوان اشکاالتی با رژیم، سقوط از پس باشد، درست حساب این

 طاغوتی تمام ی جامعه یک از انتقال توانایی ما، ی جامعه تا است الزم طوالنی زمانی

 سفارش نیز خمینی امام به را مطالب این) آورد دست به را توحیدی ی جامعه یک به

 (.گیرد قرار توجه مورد امیدوارم که ام کرده

 ناختهش باز هم از اسالم غیر و اسالم مرز الاقل، یا باشد، اسالمی کام یا جامعه: ثانیا

 اسالم از قدری به اسالمی، نام به جوامع سایر همچنین و ما ی جامعه که حالی در. شود
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 به بیهش است چیزی مردم، اکثریت تقریبا برای ،«مسلمانی که است افتاده دور واقعی

 و. اسالمی عملی وظایف بعضی با و عواطف و احساسات با حداکثر و خانوادگی، نام

 جرایا شایستگی آلودگی این با و آشفتگی این با ای جامعه چنین تا است الزم زمانی

 .بیابد گذشته ی قرنه چندین نظام با مخالف درجه 1۸۱ را، نظامی

 خدمت مدت -۴
 از یک هر و است نشده تعیین «شورا» ی اجالسیه دوره عنوان به مدتی اسالم، در

 و ،دارد خدمت توانایی و است ثابت وی عضویت صالحیت که زمانی تا ،«شورا اعضای

 متخد است مکلف است، نگرفته عهده به آن کار با معارض و «شورا» از خارج ای وظیفه

 زمانهای با اجالسیه، دوره ی جا همه در پارلمانها برای اما. دهد ادامه را «شورا» در

 و خدمت کمترین دوره، این اثنای در اعضا از یکی فرضا و شود، می تعیین مختلف

 نشاءم دوره یک در اعضا اگر و کند، تمام را مدت باید باشد، نداشته اثری ترین کوچک

 مگر .دهند می دست از نیز را خدمت صالحیت مدت، پایان با باشند، خدمات بزرگترین

 .شود انتخاب مجدد کسی اینکه

 واسطه ی به که رود می بیرون «شورا» از عضو، یک زمانی فقط اسالمی، حکومت در

 .دهد دست از را خدمت صالحیت ،(آید می دوم مبحث در که طوری به) خالفی ارتکاب

 کمیت جای به کیفیت -5
 و قدرت رأي، یک پذیرش مبنای - دیگر پارلمانهای خالف به - اسالمی شورای در

 هن است، روز شرایط و سنت و کتاب مقررات و کلی موازین با آن انطباق و استحکام

 هر در عضو یک و کردند، اعالم را رأی یک ،«شورا» اعضای ی همه اگر فرض. اکثریت

 ود،ب درست اگر و بشنوند را او ی ادله مکلفند همه کرد، ارائه آن با مخالف زمان، نظری

 .کنند اعالم باطل را قبلی رأی و بپذیرند
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 یک هیچ برتری و بودند برابر قدرتی دارای مختلف آرای ی ادله موردی، در اگر اما

 هن متخصصان، اکثریت هم آن دارد؛ ارزش اکثریت صورت، این در تنها نشد، ثابت

 ارزش میتک به که است کیفیت باألخره نیز، فرض این در یعنی مطلق، طور به اکثریت

 .بخشد می

 شورا بر نظارت -6
 افراد تک تک( مدنی مسئولیت» و «عمومی حاکمیت» حق مقتضای به اسالم، در

 آن از که فردی هر شود، خالف مرتکب عضوی هرگاه و دارند نظارت «شورا» بر امت،

 ابارتک اگر و کند «استیضاح» را او است مکلف بلکه دارد، حق تنها نه یابد، آگاهی

 .شود می عضویت سلب تشریفات، بدون و خود به خود عضو، آن از شد، محرز خالف

( ندهنمای ی وسیله به یا مستقیم) گویی جواب از ندارد حق نیز مسئولی مقام هیچ

 .زند باز سر

 شرایط واجد افراد به وظایف سپردن۔ ۷
 کسانی به «فرعی ارکان به مربوط مهم و گوناگون وظایف از گونه هر المقدور حتی

 کارهای برای که زمانی مگر. باشند «شورا عضویت شرایط واجد که شود می سپرده

 موجود «شورا اعضای غیر در نظر مورد تخصص و باشد الزم متخصص نیروی اجرایی،

 .باشد

 کند، می نتعیی تکلیف شرایط، تناسب به اسالم، که نکنیم فراموش باید حال، هر به

 (.شوند می دار عهده ها«امثل» را کارها نیست، اسالمی کامال جامعه که زمانی در و
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 ای منطقه و متعدد شوراهای -۸
 بر ناظر و حاکم و «مقننه قوه» که - عالی شورای همین مملکت، یک ی اداره برای

 واحدهای کار حتی جامعه، امور تمام قرآن. نیست کافی است، کشور شئون تمام

 هگوش هیچ مجموعا و است سپرده «شورا» به نیز را آن غیر و مجریه قومی از اعم کوچک،

 . شود اداره «شورا» نظام با جز نباید واحدی، هیچ و اسالمی مملکت یک از ای

 نقوانی اجرای طریق بهترین دارد، حق که است «شورا» عمومی، قوانین وضع از پس

 یهشب خود، کار ی محدوده در نیز، پایین شوراهای پس. )کند تعیین واحد فالن در را

 (. هستند قانونگذاری قومی به

 بهترین دارد، وجود مختلف های فرهنگ و ها ملیت که ایران، کشور در بنابراین،

 یک دارای منطقه هر که است این اسالمی، شوراهای حکومت شدن عملی طریق

 همنطق شورایی و شود شناخته واحد یک صورت به مردم، خود ی عالقه به بنا ملیت،

 قانون اجرای و گیرد قرار منطقه آن شوراهای و مختلف واحدهای تمام رأس در ای

 قوانین وضع نیز و ،(باشند اسالمی که صورتی در) کشور عمومی موازین و اساسی

 از اطمینان خاطر اما به. گیرد عهده به را منطقه مذهب و فرهنگی با متناسب خاص

 که باشد منطقه هر در عالی شورای طرف از ای نماینده باید وظایف، این رعایت

 اهآگ را عالی شورای تذکر، نبودن مفید صورت در و دهد تذکر را انحرافات و اشتباهات

 .سازد

 دورهی پایان از پس حکومت، فساد که کنیم می آوری یاد بحث، این ی خاتمه در

 ینا ی نتیجه در و... برد بین از را «شورا» نظام اموی، شاهنشاهی استقرار با و خالفت

 و) گذاری قانون و شور برای زمان هر دانشمندان اجتماع امکان عدم و استبدادی نظام

 و. ..گردید تفرق دچار واحد، امت ،(عباسی سالطین تحمیالت ی واسطه به همچنین

 هب مسلمانان تفرق، مورد در سنت و کتاب مکرر تحذیرهای و اخطارها رغم علی اکنون،
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 حکومت اسالمی

 شوراهای اینکه عین در ناچار، پس. اند شده تقسیم کوچک و بزرگ متعدد های شاخه

 کنند، می وضع را منطقه آن مذهب خاص قوانین مشترک، موازین از پس منطقه، هر

 را مذاهب تک تک ی ادله موضوع، هر مورد در مذاهب، دانشمندان عالی، شورای در

 با. یرندپذ می باشد، منطبق سنت و کتاب با بیشتر که را کدام هر و کنند می بررسی

 اختالف از و افزوده مذاهب همه قبول مورد موضوعات شمارهی بر مرتب، ترتیب این

 شوراهای هم شود، وضع ترتیب این با قانونی هر که است طبیعی. شود می کاسته

 تقلید مراجع زیرا پذیرند؛ می را آن مختلف، مذاهب پیرو مسلمانان عموم هم و مناطق

 .اند پذیرفته را قانون آن آنان، اعتماد مورد و اشخاص

 به جاتدری ارتجاع، معلول تفرق از را ما که باشد انقالبی حرکتی تواند می روش، این

 عمال مذاهب، ی ساخته خود های نام مدتی، گذشت از پس و بازگرداند وحدت سوی

 دینب. باشیم مسلمان» فقط همه، و بماند، باقی «اسالم» خدایی نام تنها و شوند، محو

 دشمنان دست از را، آشوب و جنگ ایجاد های حربه ترین خطرناک از یکی وسیله

 نجات نتیجه در و اسالم، عالم وحدت سوی به را راه و گرفت خواهیم خارجی، و داخلی

 هموار صهیونیسم، خطرناکشان، سالح و سیاه، و سرخ امپریالیسم شر از جهان

 (.1۸) ساخت خواهیم

 



 

 

 

 فرعی ارکان: دوم بحث
 که دانیم می ضروری را اساسی معنوی رکن یک به اشاره بحث، این ی مقدمه در

 هن که است قدری به اسالم، نظر از آن، اهمیت اما. ندارد موضوع با مستقیمی ارتباط

 امعه،ج اصلی قدرت بلکه ،«شورا» یعنی اصلی رکن تنها تنها، نه و فرعی، ارکان تنها

 رکن، این. کند می کسب واقعی ارزش و موجودیت آن، ی وسیله به نیز امت، یعنی

 .خصوصی هم و عمومی هم ؛(14) «آموزش و پرورش» از است عبارت

 و پرورش امکانات است مکلف گوناگونش، وظایف ی همه بر مقدم اسالمی، شورای

 از همه، که کند فراهم حدی تا دختر، و پسر از اعم جامعه، افراد ی همه برای را آموزش

 حق اجرای و مدنی مسئولیت تعهد توانایی و شایستگی آگاهی، و اخالقی نظر

 ار  اسالمی موازین از تخلف کمترین که طوری به. باشند داشته را عمومی حاکمیت

 .نپذیرند کسی از و بشناسند

 وظایف تعهد برای را متخصص نیروی لزوم حد تا که دارد وظیفه این، بر عالوه

 این و. )کند پرورش ای منطقه و عالی شوراهای ی اداره برای بخصوص گوناگون،

  (.بسپارد فرعی ارکان به را آن ،«شورا» که است آن از باالتر وظیفه

 یخلفا که بود این اسالمی، ی جامعه بر شاهنشاهی حکومت یافتن سیطره علت

 قمارا و روم و ایران شاهنشاهی با وسیعی جنگهای گرفتار - عنهم الله رضي - راشدین

 رشگست تناسب به( «شورا» اعضای) حکومت متخصص نیروی پرورش از و شدند، آنان

 مرکزی ی هسته» حقیقت، در متخصص، نیروی این. ماندند غافل جامعه روزافزون

 ی جامعه تشکیل از پیش سالها - ص - رسول حضرت که است اسالمی ی جامعه

 گسترش با و نمود، آن ساختن صرف را خود همت آن، با همزمان حتی و اسالمی،

 .افزود می نیز الشرایط واجد افراد ی عده بر جامعه،
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 حکومت اسالمی

 ،اساسی و خطیر ی وظیفه این بر اضافه( ای منطقه یا عالی خواه) اسالمی، شورای

 را معهجا گوناگون شئون آن، دائم مراقبت و نظر زیر تا کند تعیین ارکانی است ناچار

 «اشور » برای ارکان، تعیین و وظایف تقسیم در قیدی هیچ اصوال( 14 -1) کنند اداره

 هر و کند، می تعیین بخواهد که رکن چند هر شرایط، تناسب به ،«شورا. »ندارد وجود

 ره که فرعی، ارکان ترین مهم اما. سپارد می رکن هر به بداند الزم که را وظایف اندازه

 دارد، نظارت آنها بر مستقیما که است «شورا» تنها و دارند، کامل استقالل کدام،

 :از عبارتند

 و اویدع و جنایات، جرائم، به رسیدگی مسئول که: دادگستری یا قضائیه قوه -1

 از یک ره با یا یکدیگر، با موقعیت و وظیفه هر با حقوقی یا حقیقی اشخاص اختالفات

 .باشد می یکدیگر ارکان با یا( فرعی یا اصلی ارکان

 شده بیان مشروحا اسالمی، مذاهب فقهی کتب در قوه، این استناد مورد موازین

 نوانع به پستی اسالمی، جامعهی در وظایف تقسیم در که دهیم تذکر ناچاریم و است

 قضائیه، قوه رأس در او وجود و است، دولت تابع وزیر زیرا نداریم؛ دادگستری وزارت»

 «راشو» نظر زیر مستقیما قوا، همهی: که گفتیم است، قوه این استقالل با معارض

 (.هستند

 آنچه جز به را اجتماعی شئون تمام دارد، وظیفه که: دولت یا اجرائیه قوه ی -۲

 .گیرد عهده به - سپارد می دیگر ارکان به یا دارد، عهده به «شورا»

 دفاع کشور از خارجی، تجاوز برابر در دارد وظیفه که: ارتش یا دفاعیه قومی -3

 ضعفانمست ساختن آگاه برای توحیدی بخش آزادی پیام و اسالمی تبلیغ از نیز و کند،

 :نماید حمایت تزویر، و زور و زر های حکومت دام از آنان دادن نجات و( ۲۱) عالم
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 کاک احمد مفتی زاده

 ارتشها سایر با اسالمی ارتش تفاوت
 :دارد ضرورت ها ارتش سایر با اسالمی ارتش تفاوت مورد در نکته چند ذکر

 می مسلمانان ی همه اساسی وظایف از که است وظایفی دار عهده ارتش، چون. أ

( لزوم وقت در سالم زنان شرکت همچنین و وقت، هر در سالم مردان ی همه) باشد

 ار  دفاع فنون دارد وظیفه «شورا» بلکه. نیست مطرح اسالم در خدمت، اجباری دورهی

 ات دهد، تعلیم مسلمانان ی همه به عمومی، آموزش اثنای در - روز شرایط تناسب به -

 .باشند آماده سالح حمل برای جهاد، وقت در

 امی،نظ تخصصی فنون از استفاده دار عهده که دارد ثابت کادری به نیاز ارتش: ب

 می تشکیل داوطلبان از کادر، این. باشد مسلمانان به دفاعی عمومی تعلیمات دادن و

 حفظ اما. شود می مستقر مرزها در لذا. ندارد ای وظیفه کشور داخل در و شود،

 وایق فرماندهی تحت و اختیار در مستقیما که است پلیسی عهده به داخلی، انتظامات

 .باشد می قضائیه

 و عریض ارتش این از دارد، وظیفه اسالمی حکومت انقالب، پیروزی صورت در

 خدمات و تولیدی کارهای برای است، خاصیت بی و کننده مصرف واحدی که طویل،

 .کند استفاده گوناگون

 ندک تنظیم چنان را جامعه اقتصاد دارد، وظیفه که: المال بیت یا مالیه قومی -۴

 و نیاز رب اضافه تولید - اشرافی و الزم غیر مواد تولید تولید طاغوتی نظام از انتقال که

 طاغوتی نظام و....( معادن ولع پر و آمیز جنون استخراج - مواد بعضی کنترل بدون

 .ازدس مقدور را توحیدی اقتصاد سوی به( اسراف یا تبذیر ی وسیله به اتراف) مصرف

. نیست کوتاه ی رساله این کار اسالمی، اقتصاد مشخصات و ارکان درباره بحث

 رساله اسالمی اقتصاد به مربوط های درس سلسله از بتوانیم رساله، این از پس امیدوارم

 با ار  اقتصادی نظام این تفاوت ضروری، و مهم مطالب بیان از پس که کنیم تهیه ای
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 حکومت اسالمی

 استبدادی اقتصاد و داری سرمایه ارشادی اقتصاد و گسیخته، افسار اقتصاد

 .دهیم شرح مارکسیستی،

 نونتاک اسالم، اقتصادی نظام که است این شود ای اشاره بدان اینجا در باید آنچه

 جامعه ی دائم گرفتاری دلیل به اسالم، صدر در. است نشده پیاده نهایی طور به

 (.۲1 -1) روم امپراتوری و ایران شاهنشاهی: زمان «قدرت ابر» دو با جنگ در اسالمی

 د،ش تبدیل امویان شاهنشاهی حکومت به ،«شورا» حکومت ، هم اسالم صدر از پس

 - جهتی هیچ - از را توحیدی نظام توانست نمی و بود، طاغوتی سخت نظامی خود که

 .کند اجرا

 اعالم را «اخاء» نظام - ص - اسالم پیامبر مدینه، اسالمی ی جامعه استقرار با اما

 جودو با و... استضعاف و اتراف فواصل رفع برای بود ساده و عاجل ترتیبی که نمود،

 دادن پایان برای تالش هم باز جامعه، روزافزون گسترش و محدود نا های گرفتاری

 اواخر در اینکه تا. داشت ادامه اسالمی، اجرای اقتصاد و طاغوتی اقتصاد به نهایی

 اجرای با: »که شد اجرا ی آماده ،«دیوان» کار - رض - خطاب بن عمر خالفت دوران

 ...کند خرج نتواند دیگری از بیش درهمی کس، هیچ آن،

.  ودب توحیدی اقتصاد نهایی و کامل اجرای متضمن که - برنامه این کردن پیاده اما

 داده دست از را استکبار: یعنی معنوی امتیازات اسالم، در که) امتیازداران موجودیت به

 .میداد خاتمه نیز، جامعه مادی بعد در( بودند

 افیتاشر  و ایران شاهنشاهی یعنی طاغوتی، خطرناک قدرت دو بقایای دلیل، این به

 اتحاد این ی نتیجه و... کردند آغاز را توطئه و دادند، هم دست به دست اموی،

 ترف دست از کار شیرازهی آن، از پس متأسفانه که بود، -رض - عمر شهادت اهریمنی،

 نیروهای های طلبی انحصار ی همه با) شاهنشاهی هم و اشرافیت هم تدریج، به و

 .شدند زنده ،(متخاصم
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 کاک احمد مفتی زاده

 سازی زمینه همین ایران، در عمری ضد روایات خلق و تبلیغات همه آن اساسی علت

 ...بود کوبیده هم در را آن عمر که بود شاهنشاهی کردن زنده برای

 خاتمه ههمیش برای خطرناک، سرطان این زندگی به دیگر بار و یابیم توفیق امیدوارم

 دسایس ی خورده فریب مردم برای را، واقعیت بتوانند دانشمندان آن، از پس و دهیم

 است بوده خطرناکی تهدید واقعیت، این بیان تاکنون چون. سازند روشن شاهنشاهی،

 .کند تحمل را آن است توانسته نمی نظام شاهنشاهی که

 وجود دلیل به اسالمی، شورای گرچه که کنیم می یادآوری بحث این خاتمه در

 هک مسائلی سایر و عمومی حاکمیت اصل دلیل به نیز و گذاری، قانون اصلی موازین

 در درست و دارد، اساسی تفاوت دیگر های پارلمان و شوراها با آمد، خواهد یا گذشت

 باز اما دارد، قرار( حزبی یا گروهی، یا فردی، چه) استبدادی حکومت مقابل ی نقطه

 و اعیدف قومی دو ،«شورا» که است بهتر استبداد، پیدایش احتمال شدن منتفی برای

 می دیکتاتوری هوس پیدایش ی مایه آنچه زیرا کند؛ جدا اجرایی ی قوه از را «مالی

 نیروی دو این اجرایی، قومی اگر و ،«زور و زر از است عبارت بیشتر کار، آغاز در شود،

 «وراش» از را قدرت تواند نمی تزویر، ی حربه با تنها باشد، نداشته اختیار در را بزرگ

 دلسوز و آگاه دانشمندان تجمع محل و جامعه ثقل مرکز اسالمی، شورای چون. بگیرد

 .است



 

 



 

 

 

 اسالمی حکومت خصوصیات: دوم مبحث
 که آنجا تا - اسالمی حکومت خصوصیات از قسمتی مشخصات، و ارکان مبحث در

 شارها خصوصیات از قسمتی به مبحث، این در. گذشت - داشت ارتباط مبحث همان به

 .داشت رابطه ارکان بحث با که است مسائلی آن از غیر که کنیم می

 انواع بحث در. است حکومت بودن «مردمی - خدایی» خصوصیات، این از یکی

 از نظر صرف - ها حکومت این ماهیت که شد خواهیم متوجه دینی، غیر حکومتهای

 «مردمی شبه» یا حزبی، چه و گروهی چه و فردی چه است، «استبدادی» یا - عناوین

 از اعم استبدادی های حکومت فساد. حکومت کار در مردم دخالت درجات تفاوت با

 برای مردم که جا هر در زیرا ،(۲۲) ندارد توضیح به نیاز چندان حزبی، و گروهی و فردی

 و دموکراسی یا) «مردمی» ی کلمه مفهوم نباشند، آزاد نظرات و عقیده اظهار

 .ندارد وجود آنجا در( دموکراتیک

 فتهپیشر  با.  است دینی حکومت نوع ترین عالی که - را اسالمی حکومت اینجا، در

 تفاوت که بود کافی ارکان بحث تنها گرچه ؛ کنیم می مقایسه دموکراتیک حکومت ترین

 رد اختالف بر عالوه که شویم می متوجه مقایسه این در. سازد روشن را دو این عمیق

ترین  واقعی از جامعه اسالمی، حکومت در حکومت، نوع دو «بودن مردمی» جای

 و روانی سالمت کامل از مردم، زیرا باشد؛ می برخوردار «سعادت» ی کلمه مفهوم

 ی جامعه که حالی در. مندند بهره نفس، اطمینان و وجدان آسودگی و خاطر آرامش

 می نگران را روحیه و آرام، بی را وجدان مضطرب، را خاطر ناسالم، را روان دینی، غیر

 .سازد

 اشاره به اینجا در و( ۲3) کنیم، می احاله کتاب آخر حواشی به را مطلب این تفصیل

 :ورزیم می اکتفا ای
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 حکومت اسالمی

 اما. دهد می نشان را اساسی اختالف این مختلف جهات قرآن، متعدد های آیه

َمِن »: که است این مطالب ی خالصه
َ
َبَع  ف َداَي  اتَّ   ه 

َ
ال

َ
  ف

ُّ
  َیِضل

َ
َقی   َوال

ْ
 َوَمْن ﴾ ١٢1﴿ َیش

ْعَرَض 
َ
ِإنَّ  ِذْکِري َعن أ

َ
ه   ف

َ
ة   ل

َ
ا َمِعیش

 
 گم راه نه کند، پیروی من هدایت از که آن) ١«َضنک

 او رب زندگی گرداند، رو من آوری یاد از که آن و کند، می احساس بدبختی نه و کند می

 (.بود خواهد آرام نا و تلخ

 ی آفریننده که داند می.  کند می زندگی اسالمی حکومتی در که - مسلمان انسان

 است، بخشیده خاص نظمی جانداران و نباتات و جمادات از یک هر به که همچنان او،

 نظام و طبیعی، نمو و رشد نظام) جانداران و نباتات نظام دو انسان، مادی وجود در و

 شناسد می را انسان انسانی خاص زندگی نیازهای است، گردانیده حاکم را( غریزه

 عقلیت و ارادی وجود برای تواند می امتیازاتش، و آفریده این کامل شناسایی با و( ۲9)

 ی جنبه این با و سازگاری وجودش دیگر های جنبه با که دهد نشان ای برنامه او،

 .باشد متناسب نیز استثنایی

 انسان خود برای انسان کامل شناسایی که داند می نیز خود دین، بی انسان اما

 (. ۲9) نیست مقدور

 مسلمان، انسان لذا. است خدا طرف از قانون مبانی و اصول اسالمی، حکومت در

 سختی ی همه و کند، فدا آن راه در را خود چیز همه اگر و دارد، اطمینان آن درستی به

 .دهد نمی دست او به رضایت، عدم احساس کمترین ببیند، را ها

 هک هر است بدیهی و کند، می وضع انسان را قوانین همه دینی، غیر حکومت در اما

 ماورای رد اینکه از گذشته) و دارد، تردید قوانینی چنین درستی در بیشتر است، داناتر

 در بودن مردمی درصد ولی است، مردمی واقعا اسالمی، حکومت مبانی، و اصول

 (.یمداد توضیح پیشین مبحث در که چنان. است ضعیف بسیار دیگر، های حکومت
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 کاک احمد مفتی زاده

. ازدس می نابود را وجدان آسودگی و خاطر رضایت تردید، این که است بدیهی هم باز

 مقررات، و قوانین رعایت از اسالمی، حکومت در مسلمان انسان: دیگر عبارتی به

 انانس اما. برد می لذت آن از قلبا و کند، می ابدی سعادت و تکامل و سرفرازی احساس

 هک داند می تحمیل و قرارداد نوعی را، قوانین از تبعیت ،(قانونی انسان یا) دین بی

 .است آن پذیرفتن به مجبور

 تحاکمی اصل ی به واسطه که است این اسالمی حکومت خصوصیات از دیگر یکی

( ۲5) شناسد؛ می حکومت بر و جامعه بر حاکم را خود ملت، افراد از فردی هر عمومی،

 ماجرای. کند عزل را او تواند می ببیند، مقامی هر در کسی هر از را خالفی اگر چون

 تنها نه(. ۲6) است مطلب این ی نمونه -رض- خطاب بن عمر تازهی پیراهن

 ارگناهک و ورزیده قصور نکند، اقدامی چنین اگر مسلمان، انسان بلکه ،«توانستن

 ی اجازه» شخص که است همین دموکرات واقعا کشور یک در مطلب حداکثر اما. است

 .باشد نداشته اثری فریادهایش، و داد و انتقاد هرچند ،«دارد انتقاد

 اریفداک و ایثار ی روحیه که است این اسالمی حکومت خصوصیات از فقره سومین

 تغار حس دینی، غیر حکومت اما آفریند، می دیگر های سرزمین در مردم به نسبت را

 د،بپوش چشم رفاه، و آسایش و خوشی از دارد مسئولیت مسلمان، انسان. را استثمار و

ْم  َوَما»کند:  فدا کشان ستم نجات خاطر به را خود وجود حتی و چیز همه و
 
ک

َ
  ل

َ
  ال

 
َقاِتل  وَن ت 

ـِه  َسِبیِل  ِفي
َّ
ْسَتْضَعِفیَن  الل م 

ْ
 دانید می مسلمان را خود که حالی در - چگونه: یعنی ١«َوال

 کنید؟ نمی جانبازی شدگان کشیده ضعف به خاطر به و خدا راه خاطر به. 

 مواره مسلمانان برای را مسئولیت این ادای راه دارد مسئولیت نیز اسالمی حکومت

 جامعه مادی وضع بهبود تالشها برای ی همه دینی، غیر حکومت در اما(. ۲۷) سازد

 (۲۸.) آفریند می تنازع طبیعی، طور به مادیات و است،
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 حکومت اسالمی

 افزودن تالش در همیشه امروز، جهان های حکومت ی همه که است دلیل همین به

 که جا هر تا را کشی بهره و استثمار قدرت، اندازه هر به رسیدن محض به و اند قدرت

 .است مطلب این نمایش گویاترین جهان، اخیر قرن تاریخ. کنند می آغاز بتوانند

 وندر » یا «ملی و جغرافیایی خودپرستی» اسالمی، غیر حکومت در: دیگر جهتی از

 ومتحک از غیر البته) کشوری هر و است المللی بین روابط اساس و پایه ،«گرایی مرز

 وقت در چه و صلح هنگام در چه ملتها، با روابطش در ،(بیگانه عامل و مزدور های

 دیگر سرزمینی بر اگر حتی. بسازد خود سرزمین فدای را جا همه کوشد می جنگ،

 ،سازد خود ملی و تاریخی سرزمین ی ضمیمه را آن و یابد سیاسی کامل سلطه نیز،

 دیدی همان با را، شده ضمیمه قسمت که است آن از مانع ،«گرایی مرز درون» ی روحیه

 یا کم - بیگانگی و تبعیضات و امتیازات و کند، نگاه دارد، خود سرزمین به نسبت که

 .خواهد داشت وجود همیشه - زیاد

 یالملل بین روابط در ملی سرزمین و جغرافیایی مرز اصوال اسالمی، حکومت در اما

 را تانسانی و واحد، یک را زمین روی تمام مسلمانان، برعکس، کامال بلکه. ندارد مفهوم

 - سیاسی دیوارهای وسیله به طاغوتی، های حکومت که شناسند می واحد یک

 به یزن را انسانها و اند کرده تقسیم کوچک و بزرگ واحدهای به را جغرافیایی، سرزمین

 و چککو واحدهای صورت به تقسیمات، این تبعیت به آنها، نیروی از کشی بهره خاطر

 .اند آورده در هم از بیگانه بزرگ

 و د،کنن می نگاه را ها استثمارچی و ستمگران تقسیمات این تنفر با مسلمانان،

 آَیاِتِه  َوِمْن »فرهنگی  و ملی و قومی خصوصیات به احترام عین در) آنان گیری جهت

ق  
ْ
َماَواِت  َخل ْرِض  السَّ

َ ْ
ف   َواأل

َ
ْم  َواْخِتال

 
ِسَنِتک

ْ
ل
َ
ْم  أ

 
َواِنک

ْ
ل
َ
َها َیا» ١«َوأ یُّ

َ
اس   أ ا النَّ م ِإنَّ ْقَناک 

َ
ن َخل  ِم 
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َکر  
َ

نَثی   ذ
 
 دنکوبی هم در شان، المللی بین روابط در( آنها میان برتری و تمایز وعدم ١« َوأ

 .است بیگانگی دیوارهای این برداشتن و انداز تفرقه نظامهای این

 و خرد را، گرایی مرز درون ی روحیه اسالمی، غیر های حکومت خالف بر درست لذا

 یانسان ضد خصوصیت که است کافی نکته یک همین تنها و... )کند می سرکوب

( دساز  روشن را، اسالمی حکومت آفرین سعادت خصوصیت و اسالمی، غیر حکومتهای

(۲4.) 

 انواع بحث در. است آن بودن «همگانی» اسالمی، حکومت چهارم خصوصیت

 در حزبی حکومت آنها، ترین مردمی که شویم می متوجه اسالمی غیر حکومتهای

 تدس در را حکومت که حزبی نظام، این در حال، این با. است حزبی چند های سیستم

 صحت فرض به) بود خواهد حزب همان تنها ی و مرامنامه اهداف مجری گیرد، می

 رأی اعتبار حکومت، این در بودن مردمی حداکثر و(. آن با عمل مطابقت و ادعا،

 .شناختیم که قیودی و حدود همان با اما است، ملت اکثریت

 قانون در و دارند نظارت حکومت بر مردم، ی همه اسالمی، حکومت نظام در اما

 (.3۱) شریکاند حکومت و گذاری
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 آینده حکومت فعلی تکلیف
 و شده مسخ جامعه در اسالمی، نظامهای کامل و فوری کردن پیاده که کردیم اشاره

 :یعنی) اکنون آنچه. نیست پذیر امکان شاهنشاهی، سال ۲5۱۱ اسیر زدهی طاغوت

 :از است عبارت ترتیب به است، ما ی وظیفه( انقالب پیروزی از پس

 صاداقت و سیاست در آگاه اسالمی های شخصیت از انقالب، شورای یک تشکیل -1

 جرایا توانایی نیز و را، انقالبی مهم قوانین اعالم توانایی که اسالمی، معارف دیگر و

 .باشد داشته به انقالبی دولت یک وسیلهی به یا رأسا - را آن

 ی استفاده با دیگران، و انقالب شورای اعضای از اعم اسالمی، دانشمندان -۲

 ی مهه بزرگی فقهای و مفسران نظرات و آرا تطبیق و مسلم سنت و کتاب از مستقیم

 مایند،ن تدوین آینده اساسی قانون برای اسالمی کامال نویسی پیش اسالمی، مذاهب

 .کنند استفاده کشورها ی همه اساسی قوانین از آن، فنی تنظیم برای و

 مناطقی در و گوناگون واحدهای و شهرها و دهات ی همه در اسالمی شوراهای -1

 .شود تشکیل دارند، مشترک فرهنگ و ملیت مردم، که

 قانون نویس ی پیش تهیه از پس خدا، امید به که مملکت، عالی شورای در -9

 نداندانشم گردد، می تشکیل مملکتی قوانین وضع و آن تصویب منظور به اساسی،

 هر ی ادله بررسی از پس را، قانونی ی ماده هر تا شوند، جمع هم دور اسالمی، مذاهب

 هستند، خود مذهب پیرو یک هر مردم، اینکه، عین در. کنند تصویب مذاهب از یک

 اسالمی، واحد راه سوی به مذاهب، متفرق های راه طوالنی، زمانی گذشتن از پس

 تقلید مرجع ایران، در موجود اسالمی مذاهب از یک هر پیروان زیرا شد؛ خواهد منتهی

 دانشمندان این ی همه که وقتی و دارند، «شورا» آن در را خود اعتماد مورد اشخاص و

 نای در تنها عالوه، به. پذیرند می را آن نیز مردم ی همه یافتند، توافق حکم یک بر

 .مذهبی نه بود، خواهد «اسالمی» ما حکومت که است صورت
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 حکومت اسالمی

 کامل خودمختاری دارای سیاسی، و ملی و مذهبی لحاظ از منطقه، شورای - 5

 دباش داشته حضور عالی شورای طرف از ناظری منطقه، هر در منتهی،. باشد اسالمی

 می تصویب به 9 فقره ی ترتیب به که را قوانینی و اساسی، قانون از تخطی هرگونه تا

 .کند جلوگیری آن از و دهد تذکر رسند،

 

 بیان را اسالمی حکومت به مربوط مسائل ترین مهم از قسمتی خالصه، ی رساله این

 .آمد خواهد ضروری توضیحات و حواشی رساله، متن از پس. کرد

 کنیم، شروع را کار کردن پیاده زودتر چه هر که دهد توفیق متعال خدای امیدوارم

 ی همه روی به امیدی ی دریچه بلکه ایران، ملت نجات ی مایه تنها نه امر این که

ْصر   َوَما». بود خواهد عالم کشان ستم و مسلمانان   النَّ
َّ

ـِه  ِعندِ  ِمْن  ِإال
َّ
َعِزیزِ  الل

ْ
َحِکیِم  ال

ْ
 ١«ال

 ۷35۷ ماه دی - سنندج

 زاده مفتی احمد
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 توضیحات و حواشی
َها َیا» -( 1) یُّ

َ
اس   أ ا النَّ م ِإنَّ ْقَناک 

َ
ن َخل َکر   ِم 

َ
نَثی   ذ

 
ْم  َوأ َناک 

ْ
ا َوَجَعل وب  ع 

 
  ش

َ
َباِئل

َ
واِلَتَعا َوق

 
ۚ   َرف

ْم  ِإنَّ 
 
ْکَرَمک

َ
ـِه  ِعنَد  أ

َّ
ْم  الل ْتَقاک 

َ
 به و آفریدیم، زن و مرد یک از را شما ما مردم، ای) ١«ۚ   أ

 ترین میگرا باشید، داشته ارتباط و آشنایی امکان تا آوردیم در ها قبیله و ملتها صورت

 ستا مطرح اصل سه آیه، این در. است شما( تقواترین با) پرهیزگارترین خدا نزد شما

 :گفت توان می خالصه طور به اما. نیست مناسب اینجا در آنها تفصیل که

 از عینو به را زرد و سفید و سیاه نژاد سه از یک هر که نژادپرستان تصور خالف به. أ

 و رن یک فقط انسان، به حیوان از انتقال ی مرحله اولین در دهند، می نسبت میمونها

 و انتقاالت، و نقل منتهی،. اند ماده و نر همان از نژادها ی همه و اند، یافته تحول ماده

 و صدها طول در محیط گوناگون شرایط شدن عوض و دریاها، و خشکیها تحوالت

 .است شده جسمانی خصوصیات و رنگها اختالف عامل قرن، هزاران

 و روانی و فرهنگی اشتراک مانند) طبیعی کوچک و بزرگ واحدهای به تقسیم - ب

. یستن طلبی برتری و تفاخر به خاطر( جغرافیایی مرزهای مانند) تحمیلی نه( صوری

 ییعن. است «بالطبع متمدن» موجود این مهم نیازهای از یکی تأمین خاطر به بلکه

 افراد برای مشترک مشخصات ی محدوده در اول مدنی، روابط و آشنایی شدن برقرار

 .هم با ملل و قبائل بین روابط دوم و واحد، یک

 یک تأمین خاطر به واحدها به تقسیم و اند، اصل یک از ها انسان ی همه چون - ج

 ،غیره و فرهنگی قومی، ملی، نژادی، خصوصیات از یک هیچ است، انسانی مهم نیاز

 اردد وجود «اختیاری» خصلت یک فقط. نیست معنوی یا مادی امتیاز گرفتن موجب

 ذرح جامعه، و فرد برای است بار زیان آنچه از: یعنی) «تقوی: »است امتیاز ی مایه که

 گرفتن مانند دنیوی، امتیاز نه هم آن( گذاشتن خدمت راه در را امکانات همه و کردن

 پول ای( معنوی امتیازات از... )و نشستن برتر و مردم از مشخص لباس پوشیدن و القاب
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 امتیاز کی فقط بلکه( مادی امتیازات از... )و تر آسوده زندگی و زیباتر ی خانه و بیشتر

 احترام :یعنی ،(انسانها بین روابط نه) است مربوط خدا با انسان ی رابطه به که دینی

 شطالم کأسنان سواسیة الناس : »گوید می نیز نبوی حدیث و... الغیر و ،«خدا نزد در

 اند درجه هم و مساوی هم با مردم،) « بالتقوی إال أعجمي علی لعربي فضل ال الواحد

 سیاه بر را سفیدی نه و عجم، فردی بر را عرب شخصی نه شانه، های دندانه همانند

 (.تقوی با جز است، برتری پوستی

َق ) - (۲)
َ
م َخل

 
ک

َ
ا ل ْرِض  ِفي مَّ

َ ْ
ا األ  شما همهی برای است، زمین در آنچه تمام) ١(َجِمیع 

 بحث در که داریم زمینه این در فراوان احادیث همچنین و دیگر آیات. است آفریده

 .کنیم مطرح باید اسالم، اقتصادی نظام»

 جزیره شبه غرب و مرکزی مناطق و اروپا شمالی مناطق اول، قسمت ی نمونه -( 1)

 روز آن استعماری های قدرت آز تحریک حد در درآمدی و رفاه که است بوده عربی ای

 یرانا دوم، قسمت ی نمونه. نداشتند ها، کشی لشکر رنج تحمل و( روم و ایران: یعنی)

 . بود آنها مستعمرات از بعضی و روم و

 راندیگ و کردند، می ستم بعضی که) مردم روابط و رفتار ی واسطه به: یعنی -( 9)

 .است پوشانیده را بحر و بر تباهی و فساد ،(رفتند می ستم بار زیر

 و کرده خطر اعالم و برخیز! کشیده خود روی تعهد عدم روپوش آی: یعنی -( 5)

 محمد حضرت رسالت آغاز های آیه از آیات، این.... برهان ننگین زندگی این از را مردم

 تداعی برایم کردستان قرآن مدارس تلخ های خاطره از یکی اینجا در. است - ص -

 :شد

 یاتح طول در توحیدی پالکارد اولین - سنندج قرآن ی مدرسه تابلوی تازه که روزی

 به دامی و شوق از آتشی مبارز، مسلمانان دل در و بود شده نصب - تاکنون پهلوی رژیم

                                                           
 ۲4ه، آیه سوره بقر   ١
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 هشیش و بودند، آمده هیجان به ساده و عامی مسلمانان حتی و بود، افروخته بر آینده

 مدعی و!« آداب مبادی» ظاهر به نفر چهار - سه میشکستند، را رژیم از ترس ی

 . هستند هم شهر این جوانان و نوجوانان آموزش دار عهده متأسفانه، که - روشنفکری

 سورهی اول ی آیه این مدرسه، برابر در مستانه، شبه آهنگی و جاهالنه حرکاتی با

 می قهقهه و آورده زبان بر دیگری از پس یکی را «مزمل» سورهی اول ی آیه و «مدثر»

 .زدند

 یادعا ،(داشتیم هم دوستی ی سابقه آنان، از نفر دو یکی با که) آقایان این اگر

 قرآن، ی مدرسه افتتاح از را آنان عصبانیت توانستیم می نداشتند، را بودن انقالبی

 آورند، یم دست به قرآن پیام کردن عوض راه از را نانشان که مرتجعینی عصبانیت مانند

 که ان،جوان این مریوان، قرآن ی مدرسه افتتاح هنگام: اینکه تر عجیب و! )کنیم توجیه

 ماقچ و چوب با کشی لشکر در داشتیم، هم انقالبی رفاقت و دوستی ی سابقه هم با

 هعلی شخصی لباس با انتظامی نیروهای افراد و دولتی مالهای و مشایخ های جماعت

 توجیه چگونه را العمل عکس نوع این راستی،!( بودند کرده جدی همکاری مدرسه،

 - ولی د،ان خوانده درس سالها افراد، این از بعضی که کنیم تصور توانیم می آیا کنیم؟

 نیز راداف این که بگوییم یا! ؟ اند نکرده درک را صراحت این با آیاتی پیام هنوز - مثال

 به واقعی اسالم شناساندن و مردم شدن آگاه از فروش، ملت و دین نماهای مال مانند

 هک دانند می و داریم و رفاقت آشنایی است ها سال دوستان این با ترسند؟ می مردم،

 تزویر دامهای از مردم دادن نجات و اسالم واقعی ی چهره دادن نشان برای من، تالش

 !اند؟ خلق طرفدار راستی اگر بترسند؛ چیزی چه از باید پس. است فروشان دین

 ناولی. ایران درباری ی طبقه دو بقایای و انقالب، مرکز در امیه بنی خاندان -( 6)

 خطاب بن عمر کشتن خورده، شکست های قدرت این مشترک ی توطئه خطرناک اثر

 و فقر فاصله ی کلی محو جهت در دیوان ی برنامه هم بعد، به آن از که بود، - رض -
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 که ریطو به. گشت مساعد دنیاپرستان تاز و تاخت برای میدان هم و شد، تعطیل ثروت

 دوران زا پس که شد چنان و... نبخشید نتیجه اسالم بزرگواران های جانبازی و ها تالش

 مه به مجالی و داشتند پا بر را سلطنت نظام ،(امویان یعنی) تر قوی گروه خالفت،

 ستد از شاهنشاهی تا ندادند ایران شاهنشاهی بقایای: یعنی) خود توطئهی دستان

 !(.است گونه همین دنیاپرستان، پیمان و عهد و رسم و) کنند زنده را رفته

 جدیدت خواهان هوا به نسبت باز قدرت، تصاحب و امویان کشتار از پس نیز عباسیان

 درباری ی خانواده دو بقایای باز اما. کردند شکنی پیمان ایران شاهنشاهی بساط

.. .دادند ادامه را خود تالش گوناگون، های حیله و وسایل با روحانیان، و زادگان اشراف

 قمناط و بود کشتار و جنگ ایرانی، و عباسی طلب قدرت دو این میان سال سالیان و

 سادف که دیدیم باألخره و آمد می بیرون عباسیان سلطه زیر از بزرگ، و کوچک نفوذ

 اسالمی ضد جریان هر برای رشد را زمینه عباسیان، و امویان قرنهی چند حکومت

 .بینیم می چنانکه! شد زنده ایران شاهنشاهی باز...  و ساخت فراهم

 الماس تاریخ ارتجاعی، و اسالمی ضد سیاست همین تعقیب در که بود دیروز همین

 دریق به آشکار، خیانت این اثر اما! کردند اعالم رسمی را، شاهنشاهی تاریخ و ممنوع را

 دندکر  درک را آن - قرنه چندین فریب های دام رغم علی - ایران ملت تمام که بود شدید

 خائنان و شد مواجه شکست با خیانت بار، این که شکر را خدا و... خاستند پا به و

 کردند؟ زنده را اسالمی تاریخ خود شده، رسوا و شرمنده خورده، شکست

 ی ههم که کشانی زحمت از حتی یا کارمندان، از بعضی که شنویم می بسیار -( ۷)

 دولت مدیون و خور نان را خود شود، می فراهم آنان رنج با انسانی، نیازهای و تولیدات

 ! دانند می شاه یا

 ینا تبعیت به و) انسان مورد در پرورشی رشد و طبیعی رشد تفاوت و جدایی -( ۸)

 یاربس است مطلبی( معنوی زندگی در تکامل از مادی زندگی در تکامل جدایی مطلب،



 
 

95  

 

 کاک احمد مفتی زاده

 بخصوص و - انسان مسائل دانشمندان لذا. است نبوده توجه مورد تاکنون که مهم

 از ارجخ مطلب، این تشریح و توضیح. اند شده بزرگ اشتباهاتی دچار – ماتریالیستها

 ها، بهایی به راجع بحثی در. )آینده برای خدا امید به. است حواشی این ی عهده

 قرآن مدرسه ی در و است ضبط نوار روی که شده داده بحث این اول قسمت توضیح

 (.باشد می موجود سنندج

 و بخشد می حرمت را انسان که محترمی و ارج پر کار آن نه اما کردند، کار -( 4)

َقْد »: گوید قرآن چنانکه. است «انسان انسانیت» مالک
َ
ْقَنا ل

َ
نَساَن  َخل ِ

ْ
 ١«د  َکبَ  ِفي اْل

 فخال بر موجود، این زیرا، آفریدیم؛ خستگی و زحمت و رنج خاطر به را انسان: یعنی

 ش،تال به محتاج و سنگین است ای وظیفه این و است زمین بر حاکم جانداران، دیگر

 های تالش بزرگترین با حتی و شود، نمی ادا حیوانی، غریزی تالش و مصرف تنها با و

 معنوی وجود ارزش و مادی، وجود سرشت با که راهی خالف به اما فکری، و جسمی

 .شود نمی ادا وظیفه این باز باشد، هماهنگ انسان

 همان دین، ی کلمه معانی ترین اساسی حال، عین در و ترین ساده از یکی -( 1۱)

 .است داری مملکت و سیاست

 ثبیتت را سیاست این عمال عباسیان، و امویان استبداد برابر در مردم ناتوانی - (11)

 داشتند را عباسی و اموی شاهنشاهان با مقابله قدرت نه که کسانی شرایط، این در. کرد

 راه دهند، دست از ستمگران با همکاری خاطر به را خود ایمان که بودند حاضر نه و

 نای در. گردید گرایی درون موجب حالت این و گرفتند پیش در را قدرت از فرار و انزوا

 و آوری جمع غیره و بغداد تحقیقی مراکز در قدیمی ی فرسوده کتب که بود دوران

 لیعم و ذهنی تصوف های کتاب ی آنها، جمله از که شد، می تکمیل و تشریح و ترجمه

 هب گرایان درون که کرد فراهم را عجیبی شرایط گیری، گوشه حالت. بود غرب و شرق

                                                           
 9سوره بلد، آیه   ١
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 این برابر در را خود روان هم و کنند پر را خود خالی وقت هم که آوردند، روی کتب این

 .بخشند آرامش ستمگران، دست در جامعه واگذاردن و مسئولیت از فرار

 خود، و آمد بیرون سرگرمی وسیلهی یک حالت از تدریج، تصوف، بخش دو هر ورود

 های بافی خیال خاطر به که یافت اصالت چنان بعدی مراحل در و شد، مطلوب و هدف

 الماس عالم برای بعد، به مرحله این از تصوف و کردند نابود نیز را توحیدی اصول آن،

 ی همه و شاهنشاهان: دانیم می که ویژه به شاهنشاهی؛ خود از بزرگتر شد خطری

 می یپشتیبان و تجلیل بود، آنان ستم معلول بالواسطه که معجونی این از ستمگران

 زا «جهاد» خطرناک هوس و بگیرند، پیش در را راه آن عموم که داشتند عالقه و کردند

 نعامال ترین خطرناک ها، فرقه رهبران و شده یکسره کار اکنون و! کنند بیرون سر

 که یهای گرفتاری از بیش و کم و هستند المللی بین و داخلی جاسوسی دستگاههای

 .دارید خبر ایم، داشته آقایان این دست از اخیر سال چند این تا

 آن زا باالتر دینی رهبران شأن که شود می تبلیغ چنین اخیر، قرون این در -( 1۲)

 به را خود وقت و کنند، آلوده سیاسی های بحث با را مساجد و را، خود زبان که است

 زورمندان و سیاستمداران با جدال صرف اخالقی، های بحث و کتب مطالعهی جای

 و یاسیس های بحث از تفاسیر، کتب حتی که بخشید اثری سفسطه، چنان این. کنند

 مامت به نزدیک و قاطع اکثریت اکنون راستی و شوند می رد سرعت با قرآن، اجتماعی

 های گرفتاری و سیاست از نیز خود دینی، رهبران

 نآ اساسی موازین و اسالم از توانند نمی را دردها چاره راه و اند، شده بیگانه جامعه،

 .کنند جو و جست

 «وروالدست القانون و السیاسة فی هدیه و االسالم نظریة » کتاب، عربی نام -( 13)

 کرده رمنتش کتابی اخیرا نیز فارسی الدین جالل. ندارم یاد به را ترجمه عنوان اما است،

 هبمذ متأسفانه، اما. دارد ارتباط موضوع این با که «اسالم تکاملی انقالب: »نام به
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 ألعلیا ابو کتاب ی ترجمه در نیز و کتاب این در که است کرده کاری قرنه، چند گرایی

 این راستی به و است آن دچار گرایان مذهب کتب غالب که است شده اشتباهاتی

 احیای برابر در سدی اصوال و نیست اغماض قابل ایران، کنونی شرایط برای اشتباهات

 .آید می شمار به اسالمی وحدت و راستین اسالم

 اتنه نیز ما زندگی نظام و باشیم، «مسلمان» فقط همه، که رسید می روزی کاش

 می فراموشی به را تفرق قرنهای ی ساخته و قرآن از بیگانه های نام این و باشد، اسالم

 ...! سپردیم

 مطبوعات در صراحت با دروس این القای از پس مدتی آقایان این از یکی -( 19)

 باید جامعه، ی اداره برای اما است، اخالق پرورش برای دین: که است کرده اعالم

 امروزه هک سوسیالیسمی آن عقیدتی ی پایه اینکه از غافل. شود پیاده «سوسیالیسم»

 !ندارد سازشی کمترین دین، با دارد، طرفدارانی ما ی جامعه در

 می محول حواشی آخر به - است طوالنی مقداری که - را مطلب این شرح -( 15)

 .کنیم

 از مردم ترسانیدن آن، معنی و است، رسالت کار از قدم اولین إنذار، - (15 -1)

 اب درگیری و آن با مقابله از و هستند راضی آن به که است وضعی به شدن تسلیم

 .دارند ترس زورمندان

 از و معنوی، و مادی های ستم انواع از است بشریت نجات برای اسالم، -( 15 -۲)

 ره در بخشی آزادی انقالب هر... و اجتماعی و روانی های آشفتگی و گرفتاری گونه هر

 خواه) اسالم از مستقیم، غیر یا مستقیم های ستم این از نوع چند یا یک رفع برای جا،

 اریخت زیرا گیرد؛ می بهره پیشین( های شریعت خواه و است، قرآن که آن، پیام آخرین

 در و دارد، رابطه گذشته اجزای با زیاد یا کم - آن جزء هر که است ای زنجیره انسان

 رابرب در قیام به را بشر است که بوده دیانت این، انسانیت، ی گذشته تاریخ طول
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 با که هست و بوده «توحید» قیامها، این عقیدتی بنای زیر و است داشته را زورمندان

 و الحقوقند، متساوی و درجه هم تنها، آفریدگار برابر در انسانها، ی همه عقیده، این

 و... تاس ناسازگار عقیدتی، زیربنای این با کشی، بهره و امتیاز هرگونه بنابراین،

 با مرتبط را آنها است، آنها علمی گر توجیه که یافتند جریان عقیده این با اگر انقالبها،

 می ارشم به منقطع نداشتند، مبنا این با توجیهی رابطه ی اگر اما دانیم، می متصل

 .است حواشی این ی از عهده خارج مطلب، این کامل تشریح. آوریم

 شدیم متوجه اجماال ،«تشکیالت در رهبری و انقالب در رهبری» بحث در - (16)

 یتمسئول تمام حرکت، آغاز در و است قرآن اسالمی، انقالب اساسی ی برنامه و مبنا که

( تاس فرعی قوانین وضع مستلزم که) آن تبیین و تفسیر با پیام این اجرای های

 مقابله و حاکم نظام با مقابله شهامت افرادی، اینکه از پس و است، پیام مسئول وظیفهی

 سئولم و رهبر گرفتند، را انقالب مسیر و یافتند را خود عادات و آمال و افکار و عقاید با

 هیهم پیام، مسئول مرگ از پس اما. کند گیری تصمیم وارد را آنان است مکلف پیام

 «شورا» باید که( اجرا و فرعی قوانین وضع از اعم) است مردم خود ی عهده به وظایف

 .ردگی عهده به را آنها به مردم همیشگی حاکمیت حق و نظارت با و مردم نمایندگی به

 امستقیم آمده، ارکان بحث آغاز در آنچه که است الزم توضیح این افزودن اینجا در

 و ی،فرع قوانین وضع اساسی، قانون تدوین که است مملکتی عالی شورای به مربوط

 ستنی این مطلب اما. دارد عهده به مملکت سطح در را آنها وظایف و فرعی ارکان تعیین

 جامعه همهی بر حاکم «شورا» این. دارد الزم «شورا» یک فقط جامعه، تمام ی اداره که

 نقوانی رعایت از پس - نیز آنها که هستند منطقه شوراهای آن، از تر پایین اما است،

 رکانا تعیین و منطقه، نیاز و عرف و مذهب با متناسب و تر فرعی قوانین وضع - عمومی

 از سپ عالی، شورای که زمانی تا کند می پیدا ادامه ترتیب این. دارند عهده به را فرعی

 .دارد بر (گفتیم متن در که ترتیبی با) را مذهبی اختالفات تواند می سال گذشتن دهها
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 واقعی ماسال از بیگانگی خاطر به توضیحات همه این و است الزم نیز دیگر توضیحی

 صریح دستور خاطر به و شوند، اداره «شورا»طریق  از باید نیز واحدها ی همه که است

 رندگی می ایراد امور مسئوالن از بعضی مورد این در اما. نیست امر این از گریزی قرآن،

 که

 ظامین واحد یک پرسنل یا آموزشی واحد یک شاگردان و معلمان یا اداره یک کارکنان

 مورد احدو  مسئول باید باالتر مسئول لذا. خائن بعضی و آگاهند نا بعضی انتظامی، یا

 نقض را «شورا» قانون اما است، درست خود ذات حد در مطلب، این. کند تعیین را نظر

 :دلیل دو به کند، نمی

 دلسوز و آگاه افرادی واحد، آن در که است درست فرض این واقعا اگر: اینکه اول

 همهی که شود می تطبیق انقالب اول ی مرحله حکم اینجا، در پس ندارند وجود

 .یابند می پرورش شرایط، واجد افرادی که زمانی تا است رهبر عهده به وظایف

 ظرن مورد واحد اداره ی برای که حدی از تر پایین شرایطی با افرادی اگر: اینکه دوم

 بهترین شور، از پس و کند مشورت آنان با واحد مسئول باید دارند، وجود است، الزم

 همین از ،«شورا» دارد، وجود معدود افرادی در الزم، شرایط اگر و کند، انتخاب را رأی

که  دهند نمی راه «شورا» در را واجد غیر افراد دیگر و شود می تشکیل معدود افراد

 مسئول به را ها قسمت مسئوالن «شورا» اعضای سپس. شوند انحراف و دردسر موجب

 باید را هادپیشن نباشد، تردید «شورا» صالحیت در اگر نیز او. کنند می پیشنهاد باالتر

 زا سوم ی مرحله به است مشروط ،«شورا» اقتدار و وجود که بینیم می پس. بپذیرد

 حلهمر نه باشند، داشته وجود واحد یک در شرایط واجد افراد که «جامعه انقالبی مراحل

 مشورت افراد با رهبر که دوم مرحله ی نه و است رهبر عهده به وظایف همه ی که اول ی

 .است او با آرا از یکی انتخاب حق و کند، می
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 حکومت اسالمی

 به آسانی به است، داده «شورا اعضای ی مجموعه به خدا که عنوانی از مطلب، این

 واجب را االمر اولی اطاعت بعد، و رسول اطاعت خدا، اطاعت از پس که آید، می دست

 تاس داده نشان صفت این با دیگر جایی در را االمر اولی صالحیت و است گردانیده

 االمر، اولی به بعد و خدا پیغمبر به اجتماعی، مشکالت مورد در مسلمانان اگر: که

 چنین با افرادی اگر پس. کرد خواهند استنباط را مشکل چاره آنان کنند، مراجعه

 «شورا» تشکیل ی مرحله به هنوز واحد، آن اصوال نباشند، موجود واحدی در صفتی،

 .است نرسیده

 بمطل این باز تر، ضروری مطالب از سریع گذار و اختصار رعایت خاطر به -( 16 -1)

 .رساله اصل آخر نه حواشی، آخر به کنیم می موکول را

 اما. حکومت است اصل خصوصیت و شکل دادن نشان برای عنوان، این -( 1۷)

 هب بعضی، و است،( مجریه قومی یا) دولت رئیس به محدود تنها ،«خالفت» اصطالح

 ریاست عنوان به را خالفت ،«دولت» و «حکومت» تفاوت به نداشتن توجه خاطر

 مقدمه در چنانکه) و ندارد ذاتی موجودیت «قوه این که حالی در. اند شناخته حکومت

 .میشود کسب «شورا» از آن، موجودیت( گفتیم ارکان بحث ی

 چون. باشد دشوار بعضی نظر در ای برنامه چنین اجرای امروز، شاید - (1۸)

 و رس مذاهب دانشمندان و فقها کتب با بیشتر که است کرده کاری ،«گرایی مذهب»

 همبالغ چندان - است تفرق عامل که - روش این در بعضی حتی! قرآن با تا دارند کار

 اب تطبیق طریق از آنها ارزش تعیین و کتب مطالب ارزیابی جای به که کنند می

 یم تفسیر را قرآن آنها معیارهای و دید با و کنند، می مطابقه آنها با را قرآن ،«کتاب»

 با اما باشد، قرآن در آشکار و روشن بسیار مطلبی اگر: تر خطرناک این از حتی و کنند،

 یروپ علمای از بعضی باشد، نداشته انطباق مذاهب، از یکی دانشمندان آراء و معیارها

 - رسول حضرت مراد است این و!! سازند می «اعتبار بی» را قرآن ی گفته مذهب، آن
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  »: کند می شکایت امت، انحراف از قرآن که نقل به - ص
َ

ال
َ
  َوق

 
ول س  ْوِمي ِإنَّ  َرِب   َیا الرَّ

َ
 ق

وا
 

َخذ ا اتَّ
َ

ْرآَن  َهـ ذ ق 
ْ
ا  ال ور   قموثو احادیث بلکه دانشمندان، آرای تنها نه که حالی در  ١«َمْهج 

 حتی که مکلفیم ما زیرا دهند؛ می دست از را ارزش خود قرآن، با معارضه در نیز بها

 چون،. «بکوبیم دیوار بر» داشت، مخالفت آن با اگر و کنیم، تطبیق قرآن با را احادیث

  » آنچه
َّ

ِتیِه  ال
ْ
  َیأ

 
َباِطل

ْ
  َیَدْیِه  َبْیِن  ِمن ال

َ
ِفِه  ِمْن  َوال

ْ
ا » : ی وعده مشمول آنچه و ٢« ۚ  َخل  ِإنَّ

َنا َنْحن  
ْ
ل ْکَر  َنزَّ

 
ا الِذ ه   َوِإنَّ

َ
وَن  ل

 
َحاِفظ

َ
 در که است قرآن تنها. است قرآن فقط باشد، می 1«ل

 چنین حدیث، ترین معتبر که حالی در شود، نمی حاصل تردید آن ی کلمه یک

 .ندارد تضمینی

 هک بکوشیم و.. گردانیم باز خود جای به را، ارزشها بلکه بکوشیم همه حال، هر به

 - یسیاس انقالب یک تنها نه - «عیار تمام اسالمی انقالب» یک به ایران، حرکت این

 نقد که ،شود می اسالمی کام انقالب به تبدیل حرکت این صورتی، در تنها و... بینجامد

 دقیق و مجدد تطبیق با را، احادیث ارزیابی نیز و دانشمندان تمام نظرات و آرا بررسی و

 پس که بود خواهد انقالبی بزرگترین اقدام، این و...  کنیم شروع قرآن با تعصب بدون و

 پیروان نباید و... گرداند می باز وحدت، سوی به را ما گرایی، مذهب و تفرق قرنها از

 لمسائ اگر زیرا باشند؛ داشته هراسی و بیم اقدام این از اسالمی، مذاهب از یک هیچ

 اگر و شود می محرز همه بر آن درستی تحقیقی، کار این با است، درست آنان مذهب

 :برداریم دست آن از تعصب بدون باید دارد، وجود مذهب یک در نادرست ای مسئله

َیْهِلَك »
 
َك  َمْن  ِل

َ
َنة   َعن َهل َنة   َعن َحيَّ  َمْن  َوَیْحَیی   َبِی   .2« ۚ  َبِی 

                                                           
 3۱سوره فرقان، آیه   ١
 9۲سوره فصلت، آیه   ٢
 4سوره حجر، آیه   1
 9۲سوره انفال، آیه   2
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 یم ایران مسلمانان به را وحدت استوارترین و ترین بزرگ تنها نه اقدامی، چنین

 آن و گردانید، خواهد باز نیز جهان مسلمانان ی همه وحدت برای را راه بلکه بخشد،

 می پیدا نجات تفرق، معلول ماندگی عقب و ضعف همه این از اسالم عالم هم وقت

 شیعی، و سنی مبلغین دستگی دو از ناشی گرفتاری این از اسالمی، تبلیغ هم کند،

 یم مند عالقه اسالم به جهان، غرب و شرق در که کسانی نتیجه، در. یابد می رهایی

 جهت، همین به غالبا و هستند اآلن متأسفانه که شد نخواهند سراسیمگی دچار شوند،

 (.شوند می رویگردان اسالم از

 آموزش وزارت نام چنانکه. است مقدم پرورش بر آموزش اکنون، که میدانیم -( 14)

(. یستن که باشد؛ توجه مورد ،«پرورش اساسا که فرضی در البته) دارد داللت «پرورش و

 هم تقدم، که داشت توجه باید است آموزش بر مقدم پرورش: برعکس اسالم، در اما

 گذرد می کودک عمر از سال چند اوال زیرا، ؛(منزلت و ارزش نظر از هم و است زمانی

 این در پرورش که حالی در. نیست مطرح آموزی سواد و نوشتن و خواندن آن، در که

 انانس ی آینده شخصیت بنای سنگ بلکه است، الزم تنها نه زندگی، آغاز سالهای

 بی ولی کامل تربیت با انسانی نیز، کودکی دوران شدن سپری از پس ثانیا،. است

 نکهای عین در پس،. درست تربیت از محروم ولی سواد، با شخصی از است بهتر سوادی

 ی مسئله به باید است، آموزش هم و پرورش هم تأمین به موظف اسالمی، حکومت

 الم،س ی خانواده ایجاد با پرورش، ی مرحله ترین اساسی و کند توجه بیشتر پرورش،

 .شود می فراهم عقده، بی و تفاهم با و اخالق خوش و آگاه مادر و پدر ی بوسیله

 هک بود غافل پرورش، اولویت و اهمیت از درک، عظمت همه آن با نیز بزرگوار ابراهیم

َنا»: کند می دعا   َربَّ
ْ

  ِفیِهْم  َواْبَعث
 

وال ْم  َرس  ْنه  و ِم 
 
ْیِهْم  َیْتل

َ
م   آَیاِتَك  َعل ه  م 

 
َعِل ِکَتاَب  َوی 

ْ
َمَة وَ  ال

ْ
ِحک

ْ
 ال

یِهْم  َزِک   می تصحیح ما برای نیز را ارزیابی مقیاس او، دعوت اجابه ی در خدای اما ١« ۚ   َوی 

                                                           
 1۲4سوره بقره، آیه   ١
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َنا َکَما» :که کند
ْ
ْرَسل

َ
ْم  أ

 
  ِفیک

 
وال ْم  َرس 

 
نک و ِم 

 
ْم  َیْتل

 
ْیک

َ
ْم  آَیاِتَنا َعل

 
یک َزِک    َوی 

 
ک م 

 
َعِل ِکَتاَب  م  َوی 

ْ
 ال

َمَة 
ْ
ِحک

ْ
 .١«َوال

 یا

وَ » ِذي ه 
َّ
  ال

َ
یَن  ِفي َبَعث ِی  ِم 

 ْ
  األ

 
وال ْم  َرس  ْنه  و ِم 

 
ْیِهْم  َیْتل

َ
یِهْم  آَیاِتِه  َعل َزِک  م   َوی  ه  م 

 
َعِل ِکَتاَب ا َوی 

ْ
 ل

َمَة 
ْ
ِحک

ْ
وا َوِإن َوال   ِمن َکان 

 
ْبل

َ
ِفي ق

َ
ل   ل

َ
ِبین   َضال  .٢«مُّ

 امعهج کند، می اقتضا شرایط که ترتیب هر به که است آزاد اصوال «شورا» -( 14 -1)

 دینی لیفتک معنی به ،«کند تعیین ارکانی است ناچار: »گوییم می اینکه و کند اداره را

 هر به یزن وظایف تقسیم و ارکان تعیین مورد در. است عملی نیاز منظور، بلکه نیست،

 مثال. کند می عمل بداند مصلحت که طریق

 د،باش الزم که را فرعی رکن هرچند یکنواخت، شرایط با و محدود جوامع بعضی در: أ

 لفمخت نواحی در را رکن هر اجزای مسئوالن تعیین. گرداند می مستقر کشور مرکز در

 تعیین رکن آن رأس در که سپارد می مقامی به یا گیرد، می عهده به خود باز کشور،

 .دارد منصوب را مسئوالن اجزاء همان ی شایسته شورای نظر با او که است، کرده

 ذی شورای به را منطقه هر امور - ایران مثل - مختلف های ملیت از کشوری در: ب

. ندک اداره را خود سلطه ی زیر منطقهی شرایط، مطابق که سپارد، می منطقه آن صالح

 دنمای می اعزام منطقه شورای کار بر نظارت برای عالی، شورای طرف از ای نماینده اما

 متصمی عالی، شورای و کند، گزارش دید، مشترک و عمومی موازین از تخلفی اگر تا

 .بگیرد را الزم

 یم مستقر مرکز، ، در«مرکزیت» روال به را، ارکان وظایف از بعضی عالی شورای: ج

 و - بود خواهد دوم صورت طبق مناطق، در رکن آن اجزای مسئوالن نصب که - سازد

                                                           
 151سوره بقره، آیه   ١
 ۲سوره جمعه، آیه   ٢
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 باشیم متوجه باید) سپارد می مناطق شوراهای به «المرکزیت» اساس بر را، دیگر بعضی

 ملشا ،«المرکزیت» و است عالی شورای نظر زیر مستقیما دفاعی، رکن حال، هر در که

 شرط به که است فراوان دیگر، گوناگون صورتهای صورت، سه این از غیر(. شود نمی آن

 رااج را یک هر تواند می «شورا» استبداد، به مجال ندادن و اسالمی، موازین با انطباق

 . باشد می دوم صورت همان کنونی، ایران برای صورت ترین مناسب اما. کند

 قبل، قرن چهارده در. شود می نیز تکلیف تفاوت موجب شرایط، تفاوت -( ۲۱)

 نظامی رحضو با بودند ناچار کشان، ستم گوش به اسالم پیام رسانیدن برای مسلمانان

 منطقه هر در حاکم های قدرت زیرا دهند؛ انجام را وظیفه این مال، و جان کردن فدا و

 به. دسازن محصور تبلیغاتی و سیاسی محاصرهی در را ملت توانستند، می آسانی به

 امروز، اما. آورند دست به اطالعی کمترین خود، ی جامعه خارج از نتوانند که طوری

 توانیم یم تلویزیون، و رادیو و مطبوعات از استفاده با زیرا شود؛ می تر سبک تکلیف این

 سلمم) کنیم کمک آنان به زورگو حکومتهای کوبیدن درهم برای و کنیم آگاه را ملتها

(. هگذشت مانند نه اما است، مطرح باز مال و جان کردن فدا تکلیف حال، هر به که است

. ستا حاکم گذشته قرون شرایط هنوز مارکسیست کشورهای از بعضی در متأسفانه

 داخلی، صدای دریافت با توانایی را رادیو و است محدود خارجی مطبوعات که طوری

 سازند می مردم برای

 اهیر  خاطر به کنید نمی جانبازی( و میدانید مسلمان را )خود چگونه: یعنی -( ۲1)

 فانمستضع خاطر به و( خاطر به: یعنی «في» ی کلمه) داده نشان زندگی برای خدا که

( ستا تحمیلی ضعف، این و اند شده کشیده ضعف به و دارند قدرت که مردمی: یعنی)

 طنو از حتی که است زیاد قدری به آنان بر زندگی فشار که کودکانی و زنان و مردان از

 از. دهد نجات شان، محبوب و مأنوس دیار آن از را آنان که خواهند می خدا از و بیزارند
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 - اسالمی ی جامعه غیر در ارتشی ی روحیه با را، اسالمی ارتشی ی روحیه اینجا

 .کنید مقایسه - بزرگ استثمارگر کشورهای در بخصوص

 درباره بخصوص و اسالمی، حکومت درباره که اخیر های سال این در - (1 – ۲1)

 ها، خوانده درس و روشنفکران برای غالبا کنیم، می بحث اسالم اقتصادی نظام

 :که این قبیل از آید، می پیش ایرادهایی یا سؤاالت،

 است؟ نکرده پیاده را خود اقتصادی ی برنامه اسالم، چرا -1

 کردن پیاده توانایی اسالم پس،: که گیرند می نتیجه چنین اول، سؤال مفهوم از -۲

 .نیست اجرا قابل و ندارد را هایش برنامه

 شد؟ عوض مسیرش اسالمی، حکومت چرا -3

 نیمک نگاه را زندگی واقعیات ترین ساده توانیم می اول، سؤال به جواب ی مقدمه در

 طالعهم را سؤال موضوع گرایی، ذهن بافی و خیال از دور و بینانه واقع و درست درکی با تا

 هی،د یا شهری، در. بود خواهد اطمینان قابل نیز آمده دست به نتیجهی گاه آن. کنیم

. مانند می آوار زیر خانه، اهل و دهد، می رو - حریقی مثال - ای حادثه ای، خانه حتی یا

 کند؟ عملی را زیر طریق دو از یک کدام برسد، خانه اهل نجات برای نفر یک اگر

 به را خود وقت و امکانات و وسایل تمام. آورد می بیرون آوار زیر از را شخص اولین: أ

 نای کامل بهبود تا اما گرداند، می باز شخص آن به را کامل بهبود تا گیرد، می کار

 .ندارد بقیه به کاری شخص،

 ،داد نجات مرگ خطر از را او که آن از پس. کشد می بیرون آوار زیر از را فرد اولین: ب

 وردنآ بیرون تا را تالش این و کند می شروع را دیگران نجات برای تالش بالفاصله،

 است، نمانده آوار زیر کسی یافت اطمینان اینکه از بعد. دهد می ادامه فرد آخرین

 را مدو روش انسانی منطق تردید بی. کند می شروع را یافتگان نجات درمان و معالجه

 .پذیرد می
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 خانه آن اهل حالت درست قبل، قرن چهارده در بشریت جهان که است این واقعیت

 دست کوچک، و بزرگ گران چپاول و زورگویان ستم زیر همه. داشت را مانده آوار زیر ی

یف ضع چند هر - امیدی سوی به را کشان ستم که نبود روشنی ی نقطه. زدند می پا و

 انسان. کند شروع می را مبارزه اسالم، رسالت شرایطی، چنین در. گردد رهنمون -

 این قرارداد... شوند می آزاد استثماری قراردادهای و ها فرهنگ اسارت از زیادی های

 رخاط به جان و مال کردن فدا و آسایش از پوشی چشم اسالم، پیام پذیرفتن و آزادی

 یکس اگر که همچنان درست( شود مراجعه پیشین ی حاشیه به) است دیگران نجات

 انیانس سالم اخالق باشد، داشته توانی و یابد نجات آوار زیر از مثال مورد ی خانه اهل از

 .کند شروع را بقیه نجات برای امدادگر با همکاری نیز او که کند می حکم

 اگر: که شویم می متوجه اسالم صدر وقایع و حوادث درباره ای مطالعه مختصر با

 سرگرم و کردند می محدود انسانی و جغرافیایی ی اندازه هر در را اسالمی ی جامعه

 نآنا کار شدند، می اسالم اقتصادی نظام جمله از و گوناگون های برنامه کامل اجرای

 رایب را کالن های هزینه دارند که کرد می پیدا شوروی و آمریکا کار به شباهت درست

 از کودک هزاران روز هر آنان چشم پیش اما دهند، می باد بر» فضایی اکتشافات

 تنآراس مشغول مرتب، که ها خانواده از بعضی رفتار مانند یا!! میرند می «گرسنگی

 دخو ی خانه برای بهداشتی و رفاهی وسایل تأمین و مطبوع های خوراک پختن و خانه

 می جان آب، و نان تنها برای هایی خانواده آنان، کنار در که ندارند اعتنایی اما هستند،

 !!کنند

 والاص این، بر عالوه. دهد می نشان را شان گیری نتیجه نادرستی اول، سؤال جواب

 رنامهب آن قابلیت عدم یا قابلیت ی نشانه وجه هیچ به برنامه، یک اجرای عدم یا اجرا

 ئوالنمس اما باشد، اجرا قابل آسان، بسیار ای برنامه است ممکن زیرا نیست؛ اجرا برای

 چنین کردن مطرح اساسا. کنند اجرا را آن نتوانند یا نخواهند گوناگون، دالیل به
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 کاک احمد مفتی زاده

 هب جواب دادن ضمن در که است انسان به نسبت نادرست شناختی از ناشی ایرادی،

 چرا: »که 3 شماره سؤال توجیه در. شد خواهد روشن نیز مسئله این 3 شماره سؤال

 هر: گویند می «شد؟ عوض قرن نیم از کمتر مدتی از پس اسالمی، حکومت مسیر

 بلیتقا رود، می بین از که زمانی اما ماند، می دارد ماندن قابلیت که زمانی تا ای پدیده

 ودهب نظامی نیز اسالم پس: گویند می. رفت نمی بین از گرنه، و داده دست از را ماندن

 های برنامه و خدمات چون. بخورد درد به است توانسته مدت آن برای تنها که است

 را جامعه اینکه از پس و بود، مدت همان برای فقط داشت، که سودمندی انقالبی

 .هااستدالل قبیل این از و... رفت بین از لذا. داد دست از را بقا قابلیت نمود، متحول

 چه جهات، ی همه از را «انسان» که شود می ناشی آنجا از نظرها اظهار این اساس

 جنبه جهت از چه و زندگی مادی ی جنبه جهت از چه و جسمی و مادی وجود جهت از

 را، یعتطب قوانین تمام و کنند می مقایسه طبیعی موجودات سایر با زندگی، معنوی ی

 .است بزرگ بس اشتباهی این و... دانند می نیز انسان شامل

 روشن به ببریم، پی جهات جمیع از و کامل طور به اشتباه این ابعاد به اینکه برای

 :داریم نیاز اساسی مطلب چند شدن

 رد که «تعقلی -اختیاری » و «غریزی - اختیاری» و «طبیعی» نظام سه تفاوت -١

 ایه پدیده بر نظام این و است، مطرح اول نظام تنها کلی، تعبیری با جانداران غیر

 دارانجان در. باشد الزم اختیاری تالشی و فعالیت اینکه بدون دارد؛ حکومت طبیعی

 اول، نظام ،(انسان غیر)

 مستقیم دخالت بدون جانداری هر وجود ذرات انفعاالت و فعل و کند، می حکومت

 مقتضای به. است مطرح نیز دوم نظام اول، نظام بر عالوه و یابد می جریان جاندار، آن

 عنوان به را خود وجود مجموعهی بقای نیازهای غریزه راهنمایی با جاندار نظام، این

 و کند می درک( باشد شده ترکیب جداگانه موجود میلیاردها از چند هر) موجود یک
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 عهمجمو وجود گرنه، و. نماید استفاده نیازها آن تأمین برای خود محدود اختیار از باید

 رد که) دارد حکومت اول نظام هم انسان، در اما. بود نخواهد بقا قابل جاندار یک نام به

 است مطرح دوم نظام هم و ،(دارد شرکت جانداران و طبیعی موجودات ی همه با اینجا

 نظام، دو این بر اضافه هم و ،(دارد اشتراک جهت جانداران، تمام با مورد این در که)

 بر او حکومت و ماده، عالم تمام از او امتیاز و او، بودن انسان اساس که - او خاص نظام

 هب انسان زندگی در آنچه و. تعقلی اختیاری نظام یعنی است؛ مطرح.  است ماده عالم

 یطرهس زیر نیست، مطرح موجودات ی بقیه برای که باشد می مطرح - استثنایی طور

 حتی که دارد ای اراده و تسلط چنان نظام، این شعاع در انسان و... است نظام این ی

 .آورد در خود فرمان تحت نیز، را وجودش دیگر نظام دو تواند می

. تاس او بودن ترکیب «بعدی دو» بدانیم، انسان ی درباره باید که دومی مطلب -۲

 ومهمنظ در وجود اشکال از زیرا میشناسیم؛ ما که آنجا تا) موجودات ی بقیه که حالی در

. هستند بعدی یک عموما جاندار، و جان بی از اعم( نداریم اطالع دوردست های

 عنیم بدین. هستند ساده و بسیط موجوداتی انسان، نسبت به بعدی، یک موجودات

 می که آوریم می دست به قانونی خاص، نوع هر از فرد یک یا واحد یک شناخت با که

 با را همه و بدانیم خاص نوع آن دیگر افراد و واحدها ی همه شامل را قانون آن توانیم

 نیز انسان در نوعی خصوصیات ی جنبه این گرچه. بسنجیم و کنیم نگاه قانون همان

 وجود نوع این افراد میان اساسی و مهم چنان هایی تفاوت حال، این با. است صادق

 اختالف و فاصله که طوری به. دهد می قرار هم مقابل در کامال را فرد دو گاهی که دارد

 اختالفها این. است تر عمیق و تر وسیع موجودات از نوع دو اختالف از فرد، دو آن

 وجود اختالف درجه هزاران انواع، از یک هر در است ممکن عالوه، به. است گوناگون

 ...باشد داشته
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 سانان فیلسوف یک از - مثال - که مشخصاتی و شرح با توانیم نمی وقت هیچ لذا

 سواد بی و عیاش فئودال یک شناسایی برای مقیاسی آوریم، می دست به دوست

 ...و... و! بسازیم

 تعقلی و ارادی وجود کار ی محدوده در که است این انسان مورد در سوم مطلب -1

 :است مطرح زندگی از صورت دو او،

 مادی زندگی -١

 معنوی زندگی -۲

 همه برای - نیستند نیازها جزو که هایی هوس و آزها حتی و - مادی نیازهای درک

 ایبر  تالش عالوه، به. نیست مقدور همه برای معنوی، نیازهای که در ولی است، آسان

 ابتدایی زندگی یک ی محدوده در خواه - هوسها و آزها ارضای و مادی نیازهای تأمین

 تأمین برای تالش اما. است آسان تقریبا - علمی ی پیشرفته سطحهای در خواه و

. تاس مشکل و دردسر پر بسیار.  باشد شده هم در اینکه فرض به - معنوی نیازهای

 امعهج نجات و آن تأمین برای و کنند می درک را نیازها که کسانی ها، جنبه این بر عالوه

 اب و افراد، در تفاوت همه آن با را انسان توانند نمی چون کنند، می نیز تالش و همت

 همه تأمین راههای توانند نمی هرگز بشناسند - بعدی دو وجود پیچیدگی همه آن

 نظام کننده ی تعیین باید که است اینجا و... کنند درک را وی معنوی زندگی ی جانبه

 تر اهمیت کم ی جنبه دو نظام که باشد ای اراده همان انسان، استثنایی ی جنبه این

 ... (.است کرده تعیین جانداران برای و جان بی های پدیده ی همه برای را

 در که انسان زندگی معنوی ی جنبه و مادی ی جنبه فراوان های تفاوت ی واسطه به

 انجری تقریبا مادی، زندگی تاریخ ،(بکنیم هم ای اشاره همه به توانیم نمی اینجا

 ییرتغ از نظر صرف.  مجموعا که دارد منکسر خط یک به شبیه منظمی شبه تکاملی

 مشهور ی جمله حدی تا توان می شدنها روشن و خاموش و فرازها و نشیب و مرکزها
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 باز هالبت) درست دانست آن ی باره در گردد، نمی بر عقب به تاریخ: »که را دانشمندان

 ویر  زندگی و انسان پیدایش ابتدای از اجمالی، و کلی نگاهی در اگر: یعنی. حدی تا

 مجموع، که بینیم می کنیم، مرور است، فضا عصر که امروز، تا را غارها در و درختان

 اریخت در را تمدنها از فراوان های نمونه وگرنه،. است بوده تکاملی و تقدمی حرکت، این

 در نه قرنها، تا گاهی، بعد و اند، شده خاموش بعد و اند، درخشیده که شناسیم می

 زا پیش ی مرحله به جا همه در تاریخ و نشده، زنده حرکت آن دیگر، جایی در نه و آنجا

 (. است برگشته تمدنها آن

 ساده رتعبی یا نمودار. کند می فرق کلی به انسان، زندگی معنوی ی جنبه حساب اما

 ستم از انسانها، روابط: اینکه از است عبارت معنوی، زندگی مفهوم دادن نشان برای ای

 هب اضطراب، و نگرانی از و خصومت، و تنفر و ترس از و امتیازات، و استبداد و تحقیر و

 د،نباش اگر و است، سالم جامعه، معنوی زندگی باشد، اگر که. نباشد یا باشد، دور

 خالف به جنبه، این که بینیم می کنیم، می نگاه را انسان زندگی تاریخ وقتی. ناسالم

 عقب به که است تاریخ مرتب، و ندارد، جریان تکاملی، خط در مطلق مادی، ی جنبه

 طهیراب جنبه، این تأخر یا تقدم حتی و کند، می پیدا تقدمی حرکت با. گردد می بر

 با تقدمی طور به هم با جنبه دو هر گاهی یعنی،. ندارد نیز دیگر ی جنبه با ثابتی،

 بهجن یا نیست دیگری و هست جریان یک در یکی گاهی و یابند، می جریان تأخری،

 تاریخ در اما مجموعا،. )قهقرایی سیر معنوی، ی جنبه و دارد تکاملی جریان مادی، ی

 - دینی ایه انقالب مانند به یافته تکاملی تکانی معنوی، زندگی گاه، هر که بینیم می

 (.است گذاشته نیز مادی زندگی بر عظیم اثری

 و سؤالها طرح موجب که اشتباهی ابعاد کردن روشن برای مطلب چهارمین و -9

. است تاریخ با انسان ی رابطه درست درک شود، می توضیحات این آغاز ایرادهای

 عیینت را مسیرش و است انسان بر حاکم تاریخ که پندارند می دانشمندان از بسیاری
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 انسان افراد: یعنی) انسان اما دارد، ذهنی وجود فقط تاریخ، که حالی در. کند می

 وجود یک که است آلیستی ایده غایت به تصوری و...  دارد، خارجی و مادی وجود

 خارجی موجود این سرنوشت و شماریم حاکم عینی، و خارجی وجود یک بر را ذهنی

 !بسپاریم ذهنی موجود آن دست به را

 است، شده مطرح ۲1 ی شماره ی حاشیه این در که مسائلی از یک هر حال، هر به

 از یبعض. گنجد نمی کوچک ی رساله این در که دارد طوالنی تفصیل و شرح به نیاز

 این از اما. است شده ضبط نوار روی و ایم، گفته درسها یا سخنرانیها در را آنها

 ی عهجام ساختن در انسان که آوریم دست به را نتیجه این توانیم، می کوتاه اشارههای

 ی عرصه همیشه او معنوی زندگی تاریخ و است، اختیار دارای و آزاد آن، ی اداره و خود

 و بوده، بشر ضد اهریمنی نیروهای با دوست، انسان و آزادیخواه نیروهای مبارزات

 یک در را، معنوی زندگی مسیر که ندارد وجود جبری هیچ و... بود خواهد و هست،

 سیر،م دو سر بر جدال در که هستند انسانها این و... دارد وا قهقرا یا بر تکامل بر جامعه،

 کتحر  به جهت دو از یکی در را تاریخ گوناگون، شرایط کردن آماده و مرتب تناسب به

 ملهج از و ببینید، نیز را دیگر های جامعه بلکه دینی، های جامعه تنها نه آورند، می در

 ی نظریه مارکسیسم، طرفداران پیش، سال ۲۱ -3۱ که) را مارکسیست کشورهای

 مین قبول و پنداشتند، می علمی،!« ثابت» و مسلم اصول از را، مکتب این تاریخی

 مهه باألخره، اما... آید می پیش قهقرایی سیر ها، جامعه این از یکی در روزی که کردند

 غوتی،طا قهقرایی سیر شروع و اسالمی، تقدمی حرکت توقف بنابراین،!(. دیدیم را جا

 و احوال معلول همه... و سلطنت، حکومت آمدن کار روی و «شورا» حکومت شکست و

 رنامهب قابلیت عدم یا قابلیت نه و تاریخ جبر نه بود، انسانها های گیری جهت و حرکات

 ...ماندن برای مکتب و
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 هن اشتباه، این و شوند می اشتباه دچار «دیکتاتوری» و «نظم» میان غالبا -( ۲۲)

 عامل گاهی حتی و گمی در سر موجب غالبا نیز، ها جامعه در بلکه فکر، در تنها

 رادیاف کشتن با اگر حتی.  صورت، هر به جامعه نظم. شود می خفقان نوع شدیدترین

 با ولو - باشد که صورت هر به استبداد اما. ضروری و است مطلوب.  گیرد صورت هم

. محکوم و است نامطلوب - محدود مجلس یک در تنها جملهی یک گفتن از جلوگیری

 ،«نظم. »نیست مقدور مانع، و جامع تعریف یک در دو، این میان مشخص مرز تعیین

 تهداش اجازه کسی اینکه بدون گیرد؛ صورت همه برای آزادی حد آخرین تأمین با باید

 اهانت یک یا انارو  اتهام یک با حتی برساند؛ زیانی کمترین دیگران، به یا دیگری به باشد

 یرادهایا یا نظرات یا عقاید بیان اجازه افرادی، یا فردی که است آن استبداد اما... نابجا

 داداستب به اینکه بدون است؛ نظم تأمین است، مهم آنچه و... باشند نداشته را خود

... یایدب پیش خیانت یا مرج و هرج اینکه بدون است؛ استبداد کردن نابود و بینجامد،

 اخالقی و آگاهی به که العاده فوق است کاری روش، این عملی تطبیق راستی، به و

 .یابند می تداخل دو این غالبا عمل، در زیرا است؛ نیازمند العاده فوق

 .کند روشن را مطلب این تواند می مثال دو -( ۲3)

 یکی در. کنند می زندگی خانوار صد یک هر در که کنید تصور را ده دو: اول مثال

 واهمه دیگران از کس هیچ. کنند می آسایش و امنیت احساس مردم ی همه دو، این از

 هب جانش، به اش، خانه به دیگری که ترسد نمی کسی و است، باز همیشه درها. ندارد

 یم زندگی گلیم روی و گلی، های خانه در همه. باشد داشته تجاوز قصد اش، بچه و زن

. ستا ابتدایی شرایطی در زندگی و تشریفات بی و ساده بسیار آنها خوراک و کنند،

 ایتیشک به دیگری از کس، هیچ. فروشد نمی ناز و کند نمی تحکم دیگری بر کسی

 خود برای آنچه کس هر و دارند، دوست صمیمانه را همدیگر همه. گلهای نه و دارد

 حاکم اضطراب و نگرانی دیگر، ده در اما... و دارد، دوست هم همه برای دارد، دوست
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. شود تجاوز حقوقش و تعلقات او و به دیگران طرف از مبادا دارد واهمه هرکس. است

 در ای عده. شوند می واهمه و ترس دچار البابیدق هر با و است، بسته درها همیشه

 متحک دیگران ناموس و مال و جان بر و کنند می زندگی نعمت و ناز نهایت در و رفاه اوج

 را آوردنش زبان بر جرأت که است هایی شکایت از پر عده یک دل همیشه. ورزند می

 نداشتن و گرسنگی از کسی هیچ و است فراوان ده این در نعمت همه، این با. ندارند

 مکاناتا ترین کامل از استفاده با و پیشرفت اوج در زندگی و برد نمی رنج زندگی لوازم

 ...ندارد دوست را دیگری صمیمانه کس، هیچ و ندارد اعتماد دیگری به کسی. است

 است؟ سعادتمند ده دو این از یک کدام در بشریت

 کنند می زندگی مردی و زن خانه آن در هست، شهری در محقر ای خانه: دوم مثال

 اب همیشه دارند دوست صمیمانه را فرزندشان. دارند ساله نه هشت ی بچه پسر یک و

 وشیخ و پیشرفت وسایل اند تالش در همیشه و کنند، می رفتار وی با احترام و محبت

 می سفره بر که گاه هر و است، محدود آنان توانایی اما. سازند فراهم را او راحتی و

 عوتد سفره سر به را فرزند نوازش با. نیست بیش ماستی و نان آنان خوراک نشینند

 یزن دیگر ای خانه. است پاره و کهنه و است، نخی ی پارچه از کودک لباس. کنند می

 خانه این اهل. رنگارنگ های نعمت از پر سفره همیشه و برق، و زرق پر و مجلل داریم

 با را شان خواهند، بچه می زحمت و کار برای فقط را او که دارند ساله نه هشت فرزندی

 و ها دل درد به و کنند می توهین وی به همیشه. کنند نمی نگاه احترام و محبت

 رپ خوراک از او برای را ظرفی و نشینند می سفره سر بر خود. ندارند توجهی آرزوهایش

 عمطبو  و خوب خیلی حال هر به او خوراک. بخورد و بنشیند راهرو در تنها که کنند می

 کودکی دو این از یک کدام... دارد تن به قیمت گران های پارچه از لباسی و است،

 کنند؟ می خوشبختی و سعادت احساس
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 و اجتماعی روابط جهت از اخالق، جهت از افکار، و عقاید جهت از که ای جامعه

 اول ده آن اهل شبیه درست باشد، اسالمی واقعا حکومتی، نظام جهت از و اقتصادی،

 ی خانه همان فرزند شبیه و.  باشند مانده عقب تکنیک، و رفاه نظر از هرچند - است

 اسالمی غیر مذکور جهات از که ای جامعه اما. .  باشد محقر زندگیش گرچه - است اول

 بخشی. دارند را مجلل ی خانه آن کودک حال و پیشرفته، ده آن حال مردمش، باشد،

 ،«الماس اقتصادی نظام» ی رساله از دیگر، قسمتی و رساله، این از مطلب، تفصیل از

 .آید می دست به

 توانیم می انسانها، از متمایز صورت سه در را، حکومت با انسان ی رابطه - (۲9)

 :کنیم تصور

 گونه هر و نیست، معتقد نظامی و قانون هیچ به و ندارد مکتب که انسانی - ١

 .داند می بشر دوش بر باری را اجتماعی مقررات و حکومت

 یمانا هستی ی آفریننده به اما است، معتقد برنامه و مکتب یک به که انسانی -۲

 فرد هر وجود خط پایان را و مرگ داند نمی هستی بر ناظر و حاکم را ای اراده و ندارد،

 کتبم. حسابی نه و کند می تصور بدی و خوبی ارزیابی برای کتابی نه و. شمارد می

 هیچ موردی، هیچ در او، نظر به و است دانشمندان نظرات و آرا محصول او، پسند مورد

 .ندارد الهی مبنایی و پایه

 می دقیق نظمی دارای را هستی و دارد، عقیده برنامه و مکتب یک به که انسانی -3

 شود، می شامل را جانداران و ها منظومه ترین بزرگ تا سلول و اتم کوچکترین از که داند

 همدی از جدا که - انسان او، ی عقیده به. کند می اداره آگاه ای اراده را، نظم این و

 مطلب این) «فرد» در هم و دارد تکامل «نوع» در هم آنان، خالف به و است، جانداران

 سبین حکومتی توانایی و ،(است شده ضبط نوار در انسان، خاص فردی و نوعی تکامل

 و آگاهی با که دارد مأموریتی عالم این در امتیازات، این تناسب به.  دارد وجود عالم در
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 تیمأموری چنین برنامهی اما. گیرد عهده به را مأموریتش باید ،(اکراه و جبر نه) اختیار

 دمعتق. کند ترسیم را اش اساسی خطوط او، خود که است آن از تر بزرگ بسی خطیر،

 ی اداره و است، داده را العاده فوق امتیاز این انسان به که، موجود همان که است

 ی برنامه اصلی خطوط دارد آگاهی و صالحیت است، سپرده او به حدی تا را هستی

 همان تناسب به - دهد انجام تواند می خود را کار ی بقیه که) کند معلوم را او کار

 در و است، شده معلوم عمال هم، برنامه این که دارد ایمان و ،(- دارد که امتیازی

این  حساب که دارد یقین و است گرفته قرار او اختیار در «قرآن» نام به ای مجموعه

 جانداران، از نوع یک افراد ی همه زیرا است؛ جدا جانداران دیگر از استعداد، پر موجود

 یم انسان، افراد که صورتی در دارند، زندگی نوع یک - غریزه حکم به تنها - تقریبا

 اندازه و زندگی نوع انتخاب به نسبت لذا. کنند زندگی گوناگون صورت هزاران در توانند

 خرآ انسان، مرگ پس،. بیند می پاداش و دارند مسئولیت وظیفه، اجرای در تالش ی

 باالتر ی مرحله به تکاملی پایین ی مرحله یک از انتقال آغاز بلکه نیست، او حیات خط

 تا ازگ دوران از او انتقال همچنانکه ،(باشد نکرده آشفته را تکاملش راه خود، اگر) است

 .است بوده تکاملی حرکتی مرحله، هر حیوانی، ی مرحله

 هب قریب اکثریت نظر در( حاشیه آغاز در مذکور مختلف ی نمونه سه از) اول انسان

 آنچه. کنیم بحث اش درباره نیست الزم لذا. است منفی و پوچ مردم، ی همه اتفاق

 یتبشر ی همه نمونه، دو این تقریبا که سوم انسان و است دوم انسان دارد، بحث ارزش

 وشن،ر  و رسا حال، عین در و ساده، و کوتاه تعبیرهایی در اینکه برای. گیرد می بر در را

 اصطالح و اول، نمونهی برای را «قانونی انسان» اصطالح دهیم، نشان را نمونه دو این

 ایم کرده انتخاب دوم ی نمونه برای را «دینی انسان»

 اقتصاد عنوان با نواری در جمله از است؛ شده بحث بار چند مورد، این در قبال

 (.سوسیالیستی اقتصاد و اسالمی
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 سانان تفاوت از است تر اساسی و تر عمیق بسی قانونی، با دینی انسان تفاوت

 وت،تفا این عمق و وسیع درک بعد(. اول ی نمونه: )مکتب بی و پوچ انسان با قانونی

 مگ در سر و پیچیده روابط و او، روانی خصوصیات و انسان از درست شناختی با تنها

 .است مقدور او ناآگاه و آگاه

 و هم از جدا ی شعبه دو به انسان، روان ی پیچیده و عظیم دنیای خالصه، طور به

 و حسی ماورای ادراکات شامل یکی،. شود می تقسیم هم، با مرتبط حال عین در

 ی مجموعه: از است عبارت دیگری، و است، او معلومات و ها آگاهی و ها شناخت

 گیری شکل طبیعی، طور به و غالبا ١درونی انفعاالت و اخالقی خصوصیات و ها خصلت

 ستقرارا و اکتساب ترتیب و نحوه و اول ی شعبه گیری شکل از متأثر روان، دوم ی شعبه

 رد قبال) رود می شمار به آن تابع لذا. یابد می قوام آن، پرتو زیر در و آن، های اندوخته

 و فکری ماتریالیسم» و «اسالمی آموزش و پرورش» عنوان با هایی درس و بحث

 و مادی روانشناسی» و «قانونی انسان و دینی انسان» و «اخالقی ماتریالیسم

 لذا. است شده ضبط نوار روی و تشریح مطلب این از هایی گوشه «اسالمی روانشناسی

 (.کنیم می سریع مروری فقط اینجا در

 اختهناشن و شناخته احکام و قوانین با را ماده عالم وجود که گونه همان دینی، انسان

 را ماده ماورای و ماده عالم دو و... دارد ایمان نیز ماده ماورای به کند، می درک آن ی

 کامل شناختن از که حالی در انسان، که دارد اذعان و بیند، می جمع خود وجود در

 جمع آن در ماده ماورای و ماده که - خود برای تواند نمی است، ناتوان ماده عالم تنها

                                                           
 ی دهنده تشکیل اجزای و انسان، درونی فطرت ی دهنده تشکیل ی عمده ی دسته سه مورد در رأیم اکنون  ١

 ندهشناسا ،«ذهن» و «قلب» ،«نفس: »ها نام این با دسته سه آن آنکه خالصه. است دیگر ای گونه به آنها از کدام هر

 شعر در هم، دسته سه آن ی عمده اجزای. (کنیم می بحث «عقل» از بیشتر ذهن، نیروهای میان در که) شوند می

 .هدایت و فطرت جزوه پانوشت. است شده بیان «ذیان سث»
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 غریزی و طبیعی های نظام و مادی وجود با هم که دهد ترتیب ای برنامه - است شده

 در که عظیمی مأموریت با: نتیجه در و اش، مادی ماورای وجود با هم و او، مادی وجود

 .باشد هماهنگ هستی، نظم با و دارد، هستی

 که است معتقد ماده، ماورای و ماده مجموع به اش عقیده تناسب به انسان، این

 اب متناسب و هماهنگ این، بنابر. ثبات هم و است مطرح تغییر هم او، زندگی برای

 عین در که دارد وجود ثابت هایی مقیاس او، وجود استثنایی مأموریت و ترکیب

 قیاسم آن نباید هرگز - متغیر مسائل و حوادث با برخورد تناسب به صوری تغییرهای

 طهراب هستی، و انسان وجود ثابت نظم با ثابت، های مقیاس این زیرا کند؛ عوض را ها

 .دو این متغیر احوال با نه دارد،

 خاص ی جنبه که میداند ها، شناخت و معلومات این ی واسطه به دینی انسان

 تر دهپیچی و برتر دارد، اشتراک موجودات ی بقیه و او میان که هایی جنبه از او، انسانی

 را، اصلی مواد باید خود، وجود مادی ی جنبه نیازهای تأمین برای که داند می و است

 برای گوناگونش، و نامحدود استعدادهای از خود و دهد، قرار اختیارشدر  خدا

 ار،آفریدگ اگر استعدادها، این ی همه با اما. گیرد بهره مواد، آن از گوناگون استفادهی

 تهیه دخو برای را مایحتاج کمترین که ندارد توانایی نگذارد، اختیارش در را اصلی مواد

 کار ی محدوده در آنچه اصوال که دارد عقیده دینی، انسان: ساده عبارتی در. کند

 موادی زا استفاده با ،«ترکیب و تحلیل و تجزیه استنتاج،: »از است عبارت است، انسان

 و وادم اینکه بدون را، «ایجاد و آفریدن» توانایی هرگز اما گیرد، می قرار او اختیار در که

 گیزند  مادی ی جنبه که دانیم می وقتی... ندارد باشد، داشته دسترس در را امکانات

 وردم در دارد، وضعی چنین به - است مشترک موجودات دیگر و انسان بین اینکه با -

 طرحم وضع، همین اولی، طریق به است، تر پیچیده بسیار که زندگی، معنوی ی جنبه

 ختیارا در زندگی، معنوی ی جنبه تأمین برای کلی مواد و اصول باید: یعنی. باشد می
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 تأمین برای اصول، و مواد آن از دارد، را استعدادش که خاصیتی طبق تا گیرد قرار او

 در یمبان اگر ندارد، را ایجاد و آفریدن توانایی چون و کند، استفاده خود معنوی زندگی

 آن رازی است؛ ناتوان( زندگی مادی ی جنبه مانند) نیز جنبه این در نباشد، اختیارش

 اشد،ب سازگار مذکور، ثابت های مقیاس با هم و هستی، و انسان وجود با هم باید مبانی،

 نمی که است بدیهی باشد، داشته کامل شناختی تواند نمی موارد این در او چون و

 مثبت ای هنکت هر: اینکه به کنیم اشاره) بگیرد عهده به را مبانی ایجاد مسئولیت تواند

 پیشروان واقع، در باشد، داشته وجود مکتبی هر در انسان، معنوی زندگی درباره

 های فرهنگ در انحاء از نحوی به که اند گرفته دینی تعالیم از را، آن اصول مکتب،

 (..است حواشی این ی وظیفه از خارج مطلب، این شرح اما. است گرفته جا بشری،

 رایب الهی، مبانی از تا کوشد می آگاهانه و صمیمانه عقاید، این با دینی، انسان

 تنظیم بترتی این به که ای برنامه درستی به و کند، استفاده خود معنوی زندگی ی اداره

 نتایج، درستی به اعتماد و ضمیر آرامش و خاطر آسودگی با لذا. دارد اطمینان شود،

 خواص شناختن و مرض شناختن به که پزشکی مانند درست. کند می اجرا را آن

 را، او عزیز و محبوب مریض که داند می و دارد اطمینان کند، می تجویز که داروهایی

 .. .کنند می درمان داروها، این

 و تدرس را آن و باشد، داشته ایمان بیشتر خود مکتب به چند هر قانونی، انسان اما

 دچار آن، صحت در کند، دقت خود، عقیدتی و فکری مبانی در اگر شناسد، مطلوب

 به اطمینانش شود، بیشتر او تأمل و کنجکاوی و دقت اندازه هر و شود می تردید

 ناظر و محیط علمی و اراده او اینکه برای چرا؟. آید می پایین نسبت، همان به مکتبش

 مدنآ وجود به او نظر به. کند نمی تصور را هستی ی گرداننده و آفریننده و هستی بر

 و نبوده، حساب و اندیشه و تدبیر روی هستی، از گوشه این به انسان آمدن و هستی

 مطرح نسانا برای اساسی، مسئولیتی یا مأموریت بنابراین،. است گرفته صورت اتفاقی
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 تغییر در مجموع را ماده عالم چون و کند، نمی را تصور ماده عالم این از غیر او. نیست

 .بپذیرد را ثابت ارزشهای و ها مقیاس وجود تواند نمی بیند، می

 و طحی،س انسانی، باید یا شود، تعیین بشر، ادارهی برای که ای برنامه هر بنابراین،

 به تنسب او، روانی وضع و... باشد داشته اطمینان آن به تواند نمی یا باشد، دقت بی

 رضم تشخیص از اطمینان بدون که است کسی وضع مانند درست اش، برنامه و مکتب

 .کند تجویز ای نسخه عزیزش، ی معالجه برای است ناچار دارو، خاصیت شناختن و

 رستید در و داشته عالقه و ایمان خود مکتب به مدتی تا قانونی، انسان اگر بنابراین،

 پس د،بپرداز  اندیشه و فکر به دقت، با و صمیمانه که صورتی در است، نبوده متردد آن

 و درستی به اطمینان و آگاهی روی از مکتب، قبول که شد خواهد متوجه مدتی از

 پیدا دینی عقاید که صورتی در و.  کند رد را آن باید یا لذا.... است نبوده مبانی صحت

 یم تبدیل قانونی، انسان این پس.  کند می رد نیز را دیگر های مکتب همدی نکند،

 آن دخواه نمی اگر یا. بود بحث مورد حاشیه آغاز در که «مکتب بی» انسان یک به شود

 پیدا بیرون از اجباری و الزامی یا درون، از اکراه با و تسلیمی حالتی آن، قبول کند، رد را

 ود،ش تسلیم باطل به که آن از است واالتر انسان مقام که پذیریم می همه و.. کند می

 مطلوبی بزرگترین ،«آزادی» که دانیم می همه نیز و... گردد ناچار آن از اطاعت به یا

 کی از تبعیت و هستند، آن دنبال به همیشه صمیمی، و مترقی انسانهای که است

 گرا اما. آزادی دشمن و است استبداد این که دانند همه می باشد، الزام با اگر مکتب،

 بر نجیرز  زیرا است؛ ناپسندتر اکراه با قبول و درونی الزام است، ناپسند بیرون از الزام

 !روان و اراده بر تا است تر سبک پا و دست

 به نسبت دینی، انسان اندازه چه: که آید می دست به نتیجه این مقایسه، این در

 احساس آن، دادن انجام در و کند، می نگاه عالقه و اطمینان با مکتبش برنامهی

 خود، مکتب به نسبت آگاه، قانونی انسان اندازه، همان به یابد، می رضایت و موفقیت



 
 

۷۱ 

 

 حکومت اسالمی

 می نامطلوب و تحمیلی کاری را، آن اجرای روان، اعماق از و است، دلسرد و متردد

 برای خود، ی آگاهانه عالقهی و ایمان از بعد و دارد، ایمان قبال دینی، انسان... شمارد

 کتبی،م هیچ به تواند نمی قانونی انسان که صورتی در. گیرد می دستور برنامه اجرای

 ایمان راگ: که گفتیم و) شناسد مسئول آن برابر در را خود تا کند، پیدا آگاهانه ایمانی

 (.منطقی مبنای بی و است سطحیانه ایمان، این دارد، خود مکتب به

 ندک می نگاه - امروز جهان در الاقل - را بشریت وضع دینی، انسان گذشته، اینها از

 مرحله نآخری مشهور نام اسالم، که) الهی نظام به بشریت نبودن پایبند که بیند می و

 دستبرد از مصون و پایدار قرآن در آن اصول و موازین و است بشر برای نظام این ی

 از دیوارهایی چه و نموده، ها سرگردانی و ها بدبختی انواع دچار را او چگونه(. است

 ار  کشتار و غارت حد، چه تا و کشیده، آن اجزای میان استثمار و خصومت و بیگانگی

 پیش صادقانه را راه دین ای، جامعه هرگاه که بیند می مقابل، در و. است داده رواج

 فتهر  میان از خصومت و بیگانگی و یافته، استقرار برادری و محبت چگونه گرفته،

 است طبیعی شود، می اضافه او، ی عقیده و ایمان به وقتی تجربه، همین و... است

 ار  بشر حیات تاریخ طول قانونی، انسان اما. سازد می مضاعف را او خاطر اطمینان که

 تهداش دنبال به را وضع همین خدا، راه از انحراف همیشه، که بیند می و کند می نگاه

 منحرف ١خدا راه از بشر گاه هر که بینید می و است آن گرفتار بشریت، امروز که است

 به ماا. است شده گرفتار بدبختی و خصومت به خوشبختی و صمیمیت از است، شده

 .بگیرد مثبت ای نتیجه تجربه، این از تواند نمی خود، دینی غیر تصورات خاطر

 که تاس طوالنی بسیار دینی، انسان و قانونی انسان عملی و منطقی تفاوت بحث

 .کنیم می اکتفا مقدار همین به اینجا در

                                                           
 .است مفروض ندارد، دین که کسی نسبت به «خدا راه»  ١
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 داده دممر  افراد به که حقی حداکثر دموکراتیک، های نظام ترین پیشرفته در -( ۲5)

 زادانهآ تبلیغات و ها فعالیت از خبر. «است آزاد انتقاد» آنان، برای که است این شود، می

 در اکنون انتقاد، آزادی این. دارید انگلستان «پارک هاید» در مختلف گروههای ی

 .کنند زندگی ای جامعه چنان در بتوانند که دارند آرزو همه و است عموم زبانزد جهان

 مشهور ی حوزه جزو کشورهای اکثر در و مارکسیست، کشورهای در که آزادی این اما

 اجرا و تأثیر برای تضمینی هیچ عمل، در ورزند، می حسودی آن به سوم، جهان» به

 قانون مقتضای به بلکه است، آزاد تنها نه انتقاد اسالمی، واقعا حکومت یک در اما. ندارد

 ریطو. است دین اساسی و مهم تکالیف از یکی و واجب ،«منکر از نهی و معروف به امر»

 سانان. است کبیره گناهان از یکی و شود می محسوب جامعه به خیانت آن، از قصور که

 در ،«جهاد» قانون: از است عبارت کلمه یک در که قانون، این مقتضای به مسلمان،

 :که دارد مسئولیتی چنین جامعه، برابر

 یستطع مل فإن ، فبلسانه یستطع لم فإن ، بیده فلیغیره منکرا منکم رأی من »

 در باید بیند، خالفی مقامی، و هرقدرت از که جا هر«. اإلیمان أضعف وذلك فبقلبه،

 با و شدبا متکی زور و قدرت به منکر، مرتکب اگر مثال،. بکوشد مختلف طرق با آن رفع

 اعمال اب منکر آن برداشتن میان از برای را الزم نیروی باید ندارد، بر دست بحث، و تذکر

 دورمق جنگیدن، تالش، و کوشش تمام با اگر. بجنگد آن عامل با و کند فراهم قدرت،

 گرا که حیات آخر تا دهد، می ادامه را مبارزه این و کند مبارزه تبلیغ، و بحث با نبود،

 او وگرنه، رسد، می قدرت اعمال نوبت شدند، آماده جنگ برای و خوردند، تکان مردم

 (.آید نمی حساب به مدیون جامعه، برابر در و است، کرده ادا را مسئولیت

-اید ب نداشت، را تبلیغ و بحث امکان که بود حدی در فشار و استبداد شرایط اگر

 جامعه به را، منکر با خود مخالفت ،(منفی ی مبارزه) همکاری عدم و تنفر با -الاقل

 ایدب مسلمان این اما. دهد نشان مردم به را مقاومت از نوعی وسیله، بدین و کند ابالغ
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 ینا به حتی کسی، اگر و است ایمان از حد ترین پایین مبارزه، از نوع این که بداند

 ..آید نمی حساب به «مسلمان» اصوال نشد، حاضر مبارزه اندازه

 می خطرناک اندازه این تا جهاد، ترک و مسلمان، انسان ی وظیفه است چنین این

 کجا؟ «انتقاد آزادی» و کجا، مدنی مسئولیت و اجتماعی دید این و. باشد

 اما است، انتقاد آزادی هست، آنچه آزاد، تمام و دموکرات کامال کشورهای در -( ۲6)

 سالمیا قوانین با که حکومتی در اما. باشد نداشته عملی اثری است ممکن انتقاد، این

 شخص، آن از باشد، درست اگر شود، می مسئول مقام یک از که انتقادی شود، اداره

. شود می عزل دارد، که مقامی از «خود به خود طور به و کند، می صالحیت سلب

 :که است قرار بدین - رض - خطاب بن عمر حضرت پیراهن ماجرای

 می قواره یک مردان، از یک هر به و شود می تقسیم المال بیت دارایی از ای پارچه

 در داشتند، حضور شهر در که مسافرانی و مدینه مسلمانان جمعه، نماز برای. رسد

 مقدمات از بعد. بخواند جمعه ی خطبه تا رفت منبر به -رض- عمر. شدند جمع مسجد

 افراد از که حاضرین از شخصی.« مردم ای: »گفت و نمود رو حاضران به خطبه،

 به نه: گفت و نمود منع خطبه ی ادامه از را عمر و شد بلند جا از نبود، هم سرشناس

 اسالمی امانت خالف تو، زیرا کنیم؛ می اطاعت فرمانت از نه و دهیم می گوش سخنت

 !ای شده منحرف اسالمی عدالت راه از و ای کرده رفتار

 مرد. دهد را توضیح ماجرا خواست معترض مرد از و کرد قطع را خطبه -رض- عمر

 کوچک و کوتاه باالی و قد به را جماعت توجه خود، مدعای اثبات خاطر به معترض،

 مرد یک کدام هر تو و من: که کرد خطاب - رض - عمر به و جلب عمر بلند قامت و خود

 نداشته زیاد و کم هم به نسبت که بگیریم پارچه قوارهای یک هر باید و هستیم مسلمان

 این با پیراهنی آن، از و ام دوخته را خود ی پارچه سهم هیکل، و قد این با من. باشند

 رشت،د هیکل و قد آن با نیز تو پیراهن. رسد می پایم ساق تا که است شده فراهم اندازه
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 داخ رسول جای در که نداری حق اسالم، راه از انحرافی چنین با. رسد می پایت ساق تا

 ! کنی اقامه جمعه نماز و بایستی - ص -

 -رض- عمر به چشم همه. کرد اثر حاضران در و بود قوی مرد استدالل و حجت

 .بشنوند را او یدفاعیه» تا دوختند،

 عهجم مراسم حقیقت، در. )بپرس عبدالله پسرم از را ماجرا! برادر: گفت - رض - عمر

 از را جریان ناشناس، مرد!( گشت تبدیل -رض- عمر محاکمه مراسم به و شد متوقف

 .پرسید عبدالله

 دهش پاره بارها۔ رض- عمر پیراهن که دانید می همه! برادر: گفت و برخاست عبدالله

 ستا تازه نسبتا من، پیراهن میدانید که حالی در. بود خورده ها پینه اشکال و انواع و

 که نیز من. بدهد هدیه دیگران به خود، مال از دارد حق رشیدی مرد هر که دانید می و

 پدرم به را خود سهم رغبت، و میل با بودم، گرفته پارچه قوارهای و مسلمانم مرد یک

 داشت، هم که ای پارچه از. نبود استفاده قابل دیگر سابقش، پیراهن چون. دادم

 .آمد نمی دست به او قد و هیکل مناسب پیراهنی

 ی هوظیف ی ادامه برای را صالحیتش و -رض- عمر برائت که بود کافی توضیح این

 را عبدالله ی پارچه قواره خبر و رفت و نشد متقاعد معترض مرد اما. کند ثابت رهبری،

 به. بود شنیده عبدالله از که بود همان درست شنید، که جوابی. پرسید او ی خانه از

 انج با بگو، را سخنت: که کرد خطاب را -رض- عمر خاطر، رضایت با و برگشت مسجد

 ...ندیدیم تو از منکری چون. کنیم می گوش دل و

 وجوب، بلکه آزادی، نه اسالمی؛ ی جامعه یک در «انتقاد آزادی» است، چنین این

 نیمع است چنین این و(... منکر از نهی و معروف به امر) «نهی و امر» بلکه انتقاد، نه و

 و.. «امور مسئوالن و مردم متقابل مسئولیت» است چنین این و... «مردم حاکمیت»
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 ودخ حکومت بتوانیم تا باشد گونه این عمل، در و واقعا ما، ی آینده ی جامعه امیدوارم

 .بدانیم اسالمی را

 وسایل، انواع با - نبود اسالمی کامال گرچه - اندلس اسالمی حکومت -( ۲۷)

 و جهل از را اروپا وسیله بدین تا کرد می جلب خود علمی مراکز به را اروپایی جوانان

 .دهد نجات ماندگی عقب

 دانشمندان تحقیقات و ها کتاب در را خود الزم جای ،«بقا تنازع» تعبیر - (۲۸)

 زا جانداری هر بقای. دارد نیز را موقعیتی چنین احراز صالحیت و است، کرده کسب

 امکان یگر،د موجودات رفتن بین از با تنها پستانداران، بزرگترین تا حشرات، کوچکترین

 که زنی انسان... حیوانها یا باشند گیاهان از دیگر، موجودات اینکه ازاعم   است؛ پذیر

 قا،ب برای همیشه و باشد مستثنی نظام و قاعده این از تواند نمی است، جاندار یک

 را آنها تولیدات و جانداران و - درختان و گیاهان محصوالت و گیاهان از اعم - نباتات

 جدا دیگر جانداران از را انسان تنازع، ی مقوله همین در آنچه اما. سازد می خود فدای

 شود،ن توجیه درست اگر دارد، که امتیازی تناسب به موجود، این که است این سازد می

 بقای هک حدی تا دیگر، جانداران که دانیم می. کند نمی اکتفا نیاز حد به تنازع، کار در

 بشمطلو تمام وقتی انسان، اما. برند می بین از را موجودات دیگر کند، می ایجاب آنان

 مصرف در ولعی و حرص. شناسد نمی مرزی و حد دیگر شود، می خالصه مادیات در

 تحکوم یا گذران خوش افراد. کند نمی ارضا را آن چیزی هیچ که کند می پیدا مادیات

 بیشتر هچ هر در شتاب و نعمتها پاش و ریخت و تبذیر و اسراف به تنها نه استثمارگر های

 انهمنوع حتی برسد، زورشان که آنجا تا بلکه کنند، نمی قناعت معادن کردن نابود

 نیم،بی می را انسانها از نمونه این که همانطور اما سازند، می نابود نیز را( انسانها) خود

 رسانیدن به و کنند نمی تبذیر و اسراف تنها نه که بینیم می نیز را کسانی مقابل، در

 حتی و خود مال رغبت، و میل با شوند، نمی راضی دیگران جان و حقوق به زیان و ضرر
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 از حالت این که است آشکار و... سازند می فدا دیگران نجات برای نیز را خود جان

 و نتری ساده. دارد قرار بقا تنازع حالت برابر در و اول حالت برابر در درست انسانیت،

. است ضرورت و نیاز حد در خود، بقای برای دیگران کردن فدا تنازع، حد ترین مشروع

 اصلهف که، این یعنی! دیگران سعادت و بقا خاطر به است خود کردن فدا حالت، این اما

 نپایی و باال درجه چند ساده، موجودات با یا دیگر انسانهای با انسانها این میان ی

 صلتخ و ،«خود خاطر به غیر کردن فدا بقیه، خصلت. است کامل تقابل بلکه نیست،

 - انانس در استثنایی خصلت این و. است «غیر خاطر به خود کردن فدا» انسانها، این

 ار  تنازع ،«خوبها» و برند، می باال چیز، همه ساختن نابود حد تا را تنازع بدهان» که

 نندک می آن جایگزین را دیگر اصلی و کشند می ابطال خط آن روی و کنند می محکوم

 متوجه را ما -( ایثار حد تا و آلی ایده تعاونی اما) بنامیم «بقا تعاون» را آن است بهتر که

 موجود، این که یابیم می در ساده ی مطالعه همین با. سازد می انسان «گونگی دو»

 که دهد می نشان وجود، وسیع ی مطالعه زیرا نیست؛ محض مادی موجود یک تنها

 هب را تنازع تواند می که دارد قدرتی انسان اما، است، تنازع ی مایه جانداران، در ماده،

 انواع ی همه از جدا تاریخی موجود، این که است دلیل همین به و... سازد بدل تعاون،

 العهمط مورد نیز را استثنایی نوع این نوع، هر ی مطالعه مقیاس با توانیم نمی و دارد،

 ی بقیه مانند تا گردد رها موجود، این نباید که است دلیل همین به و...  دهیم قرار

 در ار  آمیزش جنون ی مبالغه و سرکشی که) کند زندگی غرایز حکم به تنها جانداران،

 ود رعایت با اش اجتماعی و فردی زندگی تنظیم برای تا دارد نیاز و(... دیدیم تنازع

 ستا اینجا از و گیرد قرار اختیارش در او، وجود کامل شناخت با ای برنامه اش، گونگی

 دیتصاع سیری جا، همه در را تنازع که حاکم، های نظام و ها برنامه به نسبت باید که

 .کنیم نگاه را آنها انتقادی، دید و سوءظن با و کنیم تردید بخشد، می



 
 

۷6 

 

 حکومت اسالمی

 می عملی و اخالقی و عقیدتی و فکری دقیق و متعادل نظامی انسان، گونگی دو

 هر در متعارض جانب دو میان کامل تعادلی انسان، شخصیت ساختمان در که خواهد

 رگردانی،س دچار همیشه - بینیم می تاریخ تمام در چنانکه - گرنه و. کند برقرار خصلتی

 می خود ضمیر در طاغوت ساختن و ها خواسته از یکی ارضای در افراط نتیجه در و

. دارد بر در را شده طاغوت ی خواسته آن مقابل های خواسته سرکوبی که گردد

 ریطهاتف یا افراطها به شدن گرفتار: از است عبارت انسان، زندگی تاریخ تمام مجموعا،

 درمانی ،انسان شخصیت عمق در گرفتاری، این و... نیاز یا خصلت چند یا یک به نسبت

 یا چاره نیز انسانی بین روابط و جامعه سطح در و. اسالم تربیتی روش مگر ندارد؛

 .اسالمی اداری نظام و قوانین مگر ندارد؛

 حقوق به تعدی با چه و دیگران، کردن نابود با چه است؛ آفرین تنازع مادیات،

 از شتنگذ با چه است؛ آفرین تعاون نیز معنویات. بینیم می همیشه چنانکه دیگران،

 - مثال که کنید دقت) دیگران برای آن کردن فدا با چه و خود، نیازهای و ها خواسته

 اما انجامد، می نزاع به معموال باشد، مطرح مادی موضوع یک ای عده بین در هرگاه

 سطهوا اجتماع به مانند باشد، معنوی ی مسئله یک آنان، بین در مشترک موضوع اگر

 زونیف به رو تعاون و استحکام، به رو روابط همیشه گروه، یک در عقیده یک داشتن ی

 هر خروج که هست انسان نهاد در آشکار و مخفی نیاز و خصوصیت صدها و(... رود می

 نیاز، حد از بیش را، انسان بقیه، از الزم حد با هماهنگ اعتدال، و وسط حد از یک

 و.. .سازد می جامعه از و زندگی از حتی و تالش و کار از بیزاری یا پرستی مادہ گرفتار

 انسانهای این از است ای نمونه حتما دینی، درست پرورش از محروم انسان هر

 تنازعي و - مادی یا که انسانی، نهاد مسائل از یکی در تفریط یا افراط گرفتار و نامتعادل،

 هر از تفریط یا افراط که میدانیم و. )افراطی - تعاونی و - معنوی یا است، افراطی -

 از او، در تعاون خصلت که معنویات در افراطی شخص حتی و... است بار زیان جانب



 
 

۷۷  

 

 کاک احمد مفتی زاده

 هک مرتاضان و دنیا تارکان مانند دارد، ضرر بشریت برای باز شود می خارج وسط حد

 آنان مرض ی ریشه.. و غیر آزار و مزاحمت از خودداری و مادیات از گذشت در مبالغه

 (.است

 یم شروع شناخت ترین کلی و ترین اساسی از اول، که اسالم، پرورشی روش بحث

 و منطقی روش تنها اینکه، توضیح و رسد، می ظاهری اعمال ترین ساده به تا شود

 و طتفری و افراط به شدن گرفتار از که است اسالمی روش همین انسان، پرورش درست

 دارد، می نگاه «وسط» حد در را انسان و کند، می جلوگیری درون در سازی طاغوت

 :داریم شده ضبط نوار دو زمینه این در. است حواشی این کار ظرفیت از خارج

 توحید -١ 

 اسالم تربیتی روش -۲ 

 تعاونی خصلت نوع یک را دو هر نباید و است روشن نیز ریاضت و «ایثار» تفاوت

 و.. .هست انسان نهاد در آشکار و مخفی نیاز و خصوصیت صدها: گفتیم که پنداریم

 و ستا بار زیان و منفی یکی، این که دیگر، ای ریشه یکی آن و دارد ای ریشه یک، این

 شدن مبتال ریاضت، مقابل ی نقطه در افراط اوج و... بخش رستگاری و مثبت یکی، آن

 هب ماده که دیدیم و - ندارد قبول را ماده جز که است( ماتریالیسم) مادی ی عقیده به

 ری،دیکتاتو و زور برابر در ترس یا معنوی های جنبه مگر است؛ آفرین تنازع عادی، طور

 هیچ و ت،اس دیکتاتوری به معتقد ماتریالیسم، که است دلیل همین به و) کند مهار را آن

 ماده ما و... نیست شناخت قابل ،«ماده» فلسفی ماهیت اصوال و(...  ندارد هم ای چاره

 مادہ فکری، پرستی مادہ پس،. شناسیم می «عرفی مادیات» یا مواد صورت در را،

... مفصل است بحثی این و... آفریند می را مادیات محبت در افراط و اخالقی پرستی

 (گذریم می ناچار و



 
 

۷۸ 

 

 حکومت اسالمی

 به اگر: که است این آید، می دست به کوتاه، های نگاه و ها بررسی این از آنچه و

 گانگیبی قیود و حدود اسیر موجود این تا بکوشیم باید داریم، عالقه بشریت سعادت

 تتقوی را تنازعی خصلت مرتب، که مادی اخالق و فکر اسارت از را، آور خصومت و آفرین

 ی هروحی فکری آن، بنیاد که خوانیم فرا مکتبی و نظام سوی به و برهانیم کند، می

 دشمنی مرزهای آن، الزم مرز در تنازع کردن محدود با و برد، می باال الزم حد تا را تعاون

 ..دارد می بر را نزاع و

 مسائل ترین پیچیده از «گرایی مرز درون» و «گرایی ملیت» مسئله ی دو -( ۲4)

 به یا «خود» به آنچه نسبت به آن، با درگیر مختلف های جهت غالبا، که است، انسانی

 گردی، مناسیونالیس: مثال. کند می پیدا تفاوت تفسیرشان، یا روش دارد، تعلق «غیر»

 همچنین و ایران سیاسیون. است اخیر قرن در منطقه سیاسی مهم مسائل از یکی

 شههمی مسئله، این به نسبت خود گیری موضع در ،(مسئله درگیر دیگر کشورهای

 هک صورتی در. اند کرده محکوم را احساس این دارندگان و گرفته، را تفریط ی جنبه

 ،موضع شود، می مطرح گری ایرانی بعد در ناسیونالیسم وقتی، دیپلماتها، همین

 فالن خاص روش، این. نمایند می جانبداری آن از افراطی، طور به و کنند، می عوض

 در » اعتدال و وسط» جانب نگاهداری که است این واقعیت. نیست گروه فالن یا دسته

 و ود،ب خواهد و هست و بوده تاریخ طول در انسانی مشکل دشوارترین انسانی، مسائل

 فریطت و افراط گرفتار و گیر در ملتهایش، و ها گروه و قشرها ی همه با بشریت همیشه،

ِلَك »اصل  مقتضای به که است اسالم «سازی انسان» نظام و مکتب فقط این،. است
 َ

 َوَکذ

ْم  َناک 
ْ
ة   َجَعل مَّ

 
ا أ وا َوَسط  ون 

 
َتک

 
َهَداءَ  ِل

 
ی ش

َ
اِس  َعل  متوسط پرورش و معتدل را، مسلمانان ١«النَّ

 یم آنان به را، شئون تمام در تفریطها و افراطها کوبیدن هم در مسئولیت و کند، می

 ألخیه حبی حتی أحدکم یؤمن ال» معیار با توانیم می نیز ناسیونالیسم مورد در. سپارد
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 کاک احمد مفتی زاده

 یاسیس یا عادی فرد یک که کنیم تنظیم چنان را تفریطها و افراط «لنفسه یحب ما

 همان است، قائل خود برای... و فرهنگی و سیاسی امور در را حقوقی چه زبان، فارسی

 ستا طبیعی اما. باشد قائل خود، ترکمن و عرب و بلوچ یا یارک گرد برادر برای را حقوق

 و باشد، داشته وجود ها ملت ی همه وحدت رمز برای مشترکی زبان ایران، در باید که

 هاینک خاطر به منتهی. است صالحیت این دارای اکثریت، دلیل به فارسی، زبان

 قاخال با که – را افراطی ناسیونالیسم ی روحیه اصل، این از زبانان فارس طرفداری

 ارسف غیر دفاع همانند درست آنان دفاع باید نیاورد، وجود به - است ناسازگار اسالمی

 ....طلبی برتری نه باشد داشته اندیشی خیر ی جنبه زبانان،

 هب شبیه وضعی اسالم، نظر از نیز( گرایی وطن) گرایی مرز درون ی روحیه موضوع

 ای آزاد، یا مرفه، ی جامعه یک در اگر مسلمان، انسان کلی، نظر از. دارد گرایی ملیت

 های امعهج برای را مزایا این است مکلف کند زندگی... و فکری ی پیشرفته با عادالنه،

. مال و جان بذل و ایثار با همراه آرزویی بلکه تعهد، بی آرزوی نه اما. کند آرزو نیز، دیگر

 جانبازی، و ایثار تعهدهای تمام با گرایی، مرز درون و گرایی ملیت مورد دو هر در و

 است؛ محدوده دو این از خارج بر مقدم آن، از دفاع و خودی حقوق حفظ مسئولیت

 خصش آن، مرکز که است شبیه ای دایره سطح یک به مسئولیت قانون اسالم در زیرا

 تمام صور، در و قدرت حد آخرین تا ها مسئولیت همهی مرکزی، ی نقطه آن در و است،

 همان به مسئولیت شوند، می دور دایره مرکز از ها شعاع اندازه، هر اما. است جمع

 یا اه مسئولیت تعارض گاهی منتهی،) شود می تر وسیع آن میدان و تر، خفیف نسبت

. سازد می آن معمولی حد از تر کوتاه را شعاعی موقت، طور به مسئولیت، یک فوریت

 .نیست مقدور اینجا در که خواهد می طوالنی تشریحی مطلب، این

 است کرده تعیین خداوند را زندگی اساسی و کلی اصول و موازین که میدانیم -( 3۱)

 حوادث و مسائل برای تفصیلی قوانین استنباط و استخراج است، بشریت کار آنچه و
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 حکومت اسالمی

 یرا،ز ندارند؛ را بقا توانایی و خاصیت مذاهب، اصوال که است اینجا از. است روز متطور

 مذکور قید با گذاری قانون حق خدا که) باشند« شورا» کار محصول مذاهب، حتی اگر

 انسان شناخت و زمان یک مسائل و حوادث به توجه با فقط ،(است سپرده آن به را

 یزندگ ی اداره برای آن صالحیت و قرآن ابدیت راز) اند یافته تدوین آن، به نسبت

 قرآن زا استنباط با حتی بشری، قوانین صالحیت عدم دلیل و زمان، هر در بشر معنوی

 و ةالصال علیهم - پیغمبران اینکه دلیل و دورانها، تمام برای - اجماع صورت به لو و -

 کهنه و همیشگی ی برنامه که قرآن و اند، داشته موقت ای برنامه یک هر - السالم

 و مفصل بحشی است، شده خصوص، فرستاده به زمان آن در است، بشریت نشدنی

 (.است رساله این ظرفیت از خارج

 :است ضروری مطلب دو تذکر حواشی، این آخر در

 جامعه یک اساسی قانون قرآن، زیرا نیست؛ اساسی قانون تدوین به نیازی اصوال -1

 آسان مختلف مراحل در گذاری قانون کار اینکه خاطر به منتهی. است اسالمی ی

 می بمرت و استخراج کلی موازینی قرآن از است، ما فکری توانایی در که آنجا تا باشد،

 اعتباری ،کنیم می تدوین اساسی قانون نام به که موازینی همان که بدانیم باید و کنیم

 وجهمت آیندگان زیرا یابد؛ تغییر آن اصول از بعضی آینده در است ممکن و دارد موقت

 بایدن پس. است بوده روز شرایط با منطبق یا نادرست، یا ما استنباط که شوند می

 .بپنداریم تغییر قابل غیر کنیم، می تدوین اساسی قانون نام به که را اصولی

 ایدب وگرنه، است، نموده بیگانه هم از را مسلمانان جغرافیایی، و سیاسی تفرق -۲

 با ،فرعی قوانین وضع در حتی و اساسی، قانون تدوین در اسالم عالم دانشمندان تمام

 کمح به اکنون پس. باشد داشته را اسالمی کامل ارزش تا باشند، داشته همکاری هم

 که کنند، می همکاری ایرانی، دانشمندان فقط قوانین، وضع و تدوین در ضرورت،

 به اشدب راهی خود این است، امید. یابد می دینی شبه ارزش آنان، قوانین وسیله بدین
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 کاک احمد مفتی زاده

 اسالمی کامال ی جامعه ساختن برای اسالم، جهان دانشمندان همای اجتماع سوی

 مراال اولی ی همه شورای قوانین فقط چند، هر پس... آن قوانین وضع و تدوین و آینده

 آن اطاعت قرآن و دارد، را سنت و کتاب حکم که است عالم اسالم در عقد و حل اهل و

 وانیمت می نیست، مقدور «شورا» این تشکیل فعال چون منتهی. است گردانیده واجب را

 ،را ایرانی دانشمندان ی همه از متشکل پیشنهادی شورای - ضرورت همان دلیل به

 مسلمانان ی همه برای را آن از اطاعت و بپنداریم، اسالمی عالی شورای جانشین

 .بشماریم واجب ایرانی،

 ویدن و مسلمانان، رستگاری ی مقدمه دین، آغوش به سیاست بازگشت است امید

 .باشد جهان مستضعفان ی همه برای خیری

 خاطر به بودم کرده یادداشت متن، عنوان به که را ها درس مطالب از بسیاری

 ها خبره مجلس که اکنون اما. بیاورم حواشی در را آن که کردم حذف متن از اختصار

 اختیار در تا شود، چاپ تر ضروری مطالب زودتر، چه هر دیدم الزم است، کار سرگرم

 .مکرد نظر صرف نیز، حواشی در مطالب از قسمتی آوردن از لذا. گیرد قرار مجلس این



 

 



 

 

  حکومتها انواع
 فرادا جانداران، دیگر خالف بر اینکه و انسان، زندگی «بودن بعدی دو» به توجه با

 یم فرد هر زندگی، صورت و شکل هر در و کنند، زندگی گوناگون توانند می نوع، این

 با قمنطب غیر یا و پسندد می بشری وجدان و عمومی فهم که موازینی با منطبق تواند،

( نیست جامعه یک بر حاکم اجتماعی قراردادهای و مقررات منظور،) کند، زندگی آن

 در اینکه، به توجه با و «بدی» دوم، صورت در و است مطرح «خوبی» اول، صورت در که

 نچندی در تواند می فرد هر و شناسد، نمی مرزی و حد نیز رفتن بدی یا خوبی مسیر

 نتمد مراحل اولین با که زمانی از انسان، باشد، بد یا خوب درجه، چندین تا خصلت،

 از جامعه، آن مصالح خاطر به که بوده ناچار است، داده تشکیل جامعه و شده آشنا

 آن ایترع بر نظارت برای ترتیبی صورت، و شکل هر در و کند پیروی قوانینی و مقررات

 .آورد وجود به مقررات

 از ماتریالیستی یا دینی تحلیل میان اختالفی المجموع، حیث من مطلب، این در

 تثاب را مطلب همین معلوم، تاریخ و باشد، داشته وجود تواند نمی جامعه، از و تاریخ

. یمکن درک نیز مجهول تاریخ در را بشریت وضع توانیم می معلوم تاریخ از و کند، می

 آغاز زا ها، جامعه در نظم این کردن برقرار آیا که نداریم کاری مطلب این به فعال دیگر،

 این رتضرو خود، انسان یا است، گرفته صورت الهی، هدایت با و پیغمبران ی به وسیله

 ،نظم این با جایی، در همچنانکه که نیست تردیدی منتهی،. است کرده درک را امر

 یرمس از را نظم این هایی، گروه یا افراد دیگر، جایی در شده، می تأمین جامعه مصالح

 شخصی های خواسته تأمین و مردم بر تسلط وسیلهی را آن و اند کرده منحرف خود

 .اند ساخته خود

 هخواست برآوردن یا باشد، جامعه نیاز تأمین جهت در اینکه از اعم نظم، این مجموع

 این برای و... شود می نامیده «حکومت»امروز  ها، دسته و گروهها و افراد یا فرد های

 یگرد نوع هر با را آن تفاوت و بشناسیم، را «اسالمی حکومت علمی، و دقیق طور به که،
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 حکومت اسالمی

 دمور  در دهد، می نشان تاریخ که آنجا تا قبال که داریم نیاز کنیم، درک حکومتها از

 .بکنیم ای مطالعه اسالمی غیر حکومتهای

 این ی مقدمه در زیرا نداریم؛ ها حکومت رسمی عنوان و نام به کاری مطالعه، این در

 مگ را خود اصلی معنی که هستند رسمی کلمات از بسیاری که شدیم متوجه رساله

 کار به خود برای ها، حکومت که هایی عنوان و نام از خارج بررسی، این در. اند کرده

 دسته چهار به را آنها ها، حکومت عینی خصوصیات و ماصدق به توجه با برند، می

. شندبا می دسته چهار از بیش بسی رسمی، عنوان حسب بر گرچه. کنیم می تقسیم

 به ما چون. دارد فرق رسمی های بندی دسته با تقسیمات، این که باشید متوجه باید

 برای ما که عناوینی لذا،. داریم خارج کار در آنها واقعی ماصدق و کلمات، مفهوم

 (.اردد تفاوت آنها، از بعضی رسمی نام با جهت، هر از غالبا کنیم، می تعیین ها حکومت

 : از عبارتند اسالمی غیر حکومت نوع چهار

 فردی استبدادی -۷
 مقداری اگر۔  یا کند، می آرزو چه هر فرد، یک که است آن حکومت، نوع این از مراد

 امعهج به داند، می مصلحت شخصا که طور هر - شویم قائل بعضی برای مفروض امتیاز

 نندما. باشد داشته توجهی جامعه، مردم نظرات و آراء به اینکه بدون کند؛ می تحمیل

 استبدادی روش با ایران، شاهان همیشه ساله، ۲5۱۱ تاریخ طول در. ایران حکومت

 به «مشروطه» از روشن سایه شبحی مدتی، برای چند هر. اند کرده حکومت فردی،

 ایه عنوان از بسیاری مانند نیز، مشروطه عنوان که است این واقعیت. خورد می چشم

 مطلب این شاهد خود شاهنشاه، ی کلمه. ندارند خارجی ماصدق که است رسمی

 - داده او به اختیارات مقداری و شناخته، رسمیت به مشروطه که مقامی آن زیرا است؛

 سمیتر  و شاهنشاه، نه است شاه -! داده پارلمان به را او اختیارات از مقداری: بگوییم یا
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 کاک احمد مفتی زاده

 ریدیکتاتو نظام مجدد استقرار و مشروطه، موازین نقض ی نشانه عنوان، این یافتن

 هر در که است آن کلمه این مدلول و شاهان شاه یعنی شاهنشاه زیرا، است؛ فردی

 یعنی خودشان مافوق از فرمانروایان مجموع و دارد، فرمانروایی فردی کشور، از جزئی

 این خاطر به پس. - پارلمان مثال - دیگر جایی از نه گیرند، می دستور شاهنشاه،

 آن، رسمی عنوان چند هر نامیم؛ می فردی استبدادی را حکومت این ما واقعیت،

 .است «سلطنتی ی مشروطه»

 پارلمان کاهد، می شاه فردی ی مطلقه قدرت از آنچه که دانیم می همه عالوه، به

. ستا گرفته قرار شاه سلطهی زیر در نیز پارلمان مختلف، جهات از که، حالی در. است

 نمایندگان از یک هیچ است معلوم که! سنا در شاه و مردم، نمایندگان، مساوات مثال

 فر،ن یک ها، انتخابی» بین در که احتمال این اما. گیرند نمی را ملت طرف انتصابی،

 میشهه سنا در شاه نمایندگان بنابراین،. است یقین به قریب شود، شاه ی وابسته

 مهه واقع، در نیز ملی شورای نمایندگان که داریم خبر همه عالوه، به. دارند اکثریت

 هب کاری های حکومت تقسیمات در داریم حق که بینید می و... هستند «انتصابی»

 .باشیم نداشته رسمی های عنوان

 حزبی یا گروهی استبدادی -۲
 رب تکیه با نه میشود اداره جامعه تحکم، و زور با که است آن حکومت نوع این از مراد

 نفر یک حکومت، نوع این در اما. جامعه اداره در آنان ارادهی دادن شرکت و مردم رأی

 بدون هک است حزب یک یا گروه یک بلکه کند، می تحمیل کند، اراده چه هر که نیست

 کودتا طریق از که هایی حکومت در. کند می اداره را جامعه ملت، خواست به توجه

 ییعن. است نوع این از حکومت، شکل کار، آغار در غالبا گیرند، می دست به را قدرت

 و «حزب سیاسی ی کمیته» یا «انقالب شورای» یا «رهبری شورای» مانند گروه یک
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 حکومت اسالمی

 دندا فریب خاطر به بودن، گروهی اینکه، از اعم کنند، می تصاحب را قدرت آن، امثال

 لیلد  هر به یا اند، کرده رهبری را کودتا گروه، این عمال اینکه خاطر به یا باشد، مردم

 یعنی آغاز، در کودتا، دو این چند، هر) کودتا از پس مصر و عراق حکومت مانند. دیگر

 در زیرا داشتند؛ را انقالب از رنگی نجیب، ژنرال و قاسم عبدالکریم مرحوم زمان در

 ها کودتاچی همراه مردم، آن، علیه پراکنده مبارزهی و شاهنشاهی رژیم با مخالفت

 (.نداشتند رسمی شرکت آنان با رژیم برانداختن در عمل، در چه گر بودند،

 با کودتا در که گروهی الناصر، عبد دوران اوائل از مدتی و نجیب دوران در مصر در

 که زمانی از یعنی مدتی، از پس اما. داشتند دست در را جامعه ی اداره بودند، هم

 نظر از) فردی استبداد به گروهی، استبداد تدریج، به یافت، تسلط مصر بر شوروی

 خواسته تواند نمی گروهی حکومت که دانست می شوروی زیرا شد؛ تبدیل( داخلی

 معج عبدالناصر دست در ها قدرت ی همه تدریجا، دلیل، این به و کند، تأمین را هایش

 الناصر، عبد مدتی از پس و... میشدند زده کنار قدرت، از کودتا گروه افراد و میشد،

 مانساز یک و ایران، حکومت مانند درست کرد؛ تبدیل فردی استبدادی به را حکومت

  .ایران امنیت سازمان نظیر آورد، وجود به شوروی دستور به جاسوسی،

 در وقتی - غربی چه و شرقی چه - استعمارگر و گر استیال های حکومت معموال

 که ند،کن می دایر کشور آن در جاسوسی برای تشکیالتی یابند، می تسلط کشوری

 رژیم آن قدرت یا موجودیت خطری، جا هر و کند، تضمین را نشانده دست رژیم بقای

 در .کوبند می هم در جاسوسی، دستگاه همان ی وسیله به را آن کرد، تهدید را وابسته

 سازمان از ای شعبه دارد، فعالیت نفوذ، تحت کشور در که جاسوسی دستگاه واقع

 و حاکم کشور منافع حفظ فقط کارش، که باشد، می استیالگر کشور جاسوسی

 دیدیم چنانکه. است محکوم کشور در استعماری ضد حرکت هر رشد از جلوگیری

 هاینک با و شد شوروی مقاصد صددرصد مجری چگونه سالی، چند از پس عبدالناصر
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 کاک احمد مفتی زاده

 نباط ولی «ناصری» ظاهرة جاسوسی سازمان فرمان به چگونه بود، مسلمان قبال خود

. کرد شروع را خواه آزادی و مبارز دینی رهبران و انقالبی مسلمانان کشتار ،«کرملینی»

 مانانمسل در را انقالبی فکر زودتر که بودند افراد همین اکثر حقیقت، در که حالی در

 اهدستگ. بودند کرده پرورش و آورده وجود به یارانش، و عبدالناصر در جمله از و مصری،

 3۲ مرداد از پس ساواک دستگاه نظیر درست الناصر، عبد زمان در مصر جاسوسی

 ومتحک قدرت، به شاه بازگرداندن و کودتا برای آمریکا تالش از پس سال، آن در. است

 را وا مقاصد و منافع تواند نمی هم شاه حکومت عادی، طور به که شد متوجه استیالگر

 یا مک باألخره، و است، مشروطه رسمی طور به ایران، قانونی حکومت زیرا کند؛ تأمین

 منافع ترتیب این به و داشت، خواهد وجود کشور در شاه ی اراده از غیر ای اراده زیاد

 که ندارد اطمینان افرادی یا فرد هیچ به آمریکا چون. افتاد خواهد مخاطره به ارباب

 مرحوم سقوط از پس بنابراین. کنند کار او مقاصد تأمین جهت در فقط شاه، مانند

 رد نیز آمریکا کرد، مصر در شوروی که را کاری همان شاه، رسانیدن قدرت به و مصدق

 است نآ دستگاه این کار. کرد دایر ساواک نام به را سیا سازمان از ای شعبه و کرد، ایران

 مراقبت دستگاه این کند، می ریزی طرح ایران برای CIA سازمان که ای برنامه هر که

 ارندد اطمینان شاه به آنها. کند خفه را مخالفی هر و شود، انجام دقیق طور به که کند

 این رد باید قانون، ظاهر حفظ خاطر به باألخره اما - آنها به البته.  کند نمی خیانت که

 یا ،پارلمان در که ندارد اطمینان آمریکا و باشد، داشته وجود پارلمانی و دولتی کشور،

 پیدا شاه ی اراده مخالف ای اراده است، پارلمان ی اراده مجری گویا که دولت، در

 بکس ملی های وجه ایام، این در که احمد، بنی مانند نکند؟ خیانت ارباب به و نشود،

 هب سناتورها، از یکی دیروز اینکه مانند یا. کند می اعتراض کارها بعضی به و کرده،

 ایدب بنابراین،(. چیست قضایا این باطن اینکه از نظر صرف) کرد وارد ایراد ازهاری

 .دارد نگاه امان و امن» در را شهر ارباب، خاطر به که باشد، دستگاهی
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 در چند هر) بود گروهی استبدادی حکومت، قاسم، عبدالکریم زمان در نیز عراق در

 تامپریالیس که ها گرفتاری ی همه با ایرانی قاسم، زمان آن های گفته خالف بر واقع

 کردند، می ایجاد برایش تسلیم، به واداشتنش خاطر به سرخ، و سیاه بزرگ های

 اما. دشو ایجاد پارلمانی نظام و تهیه، موقت اساسی قانون زودتر چه هر که کرد کوشش

 هم بعد. کردند می اداره را جامعه همراهانش، و قاسم و ،(ندادند مجال او به باألخره

 استبدادی به گروهی، استبدادی شکل ظاهرة و گرفت دست در را قدرت بعث، حزب

 و آمده پیش عراق در زیادی سیاسی تحوالت تاکنون زمان آن از و شد، تبدیل حزبی

 ندا نفر سه دو، تنها اکنون، و است مطرح نام فقط بعث، حزب از که است این واقعیت

 ار  قدرت که است گروهی استبداد صورت همان تقریبا و دارند، دست در را حکومت که

 .است کرده تصاحب

 در اما. است «جمهوری عراق، رژیم رسمی نام سلطنت، سقوط از پس که دانید می

 اگر و نداشته، وجود کشور آن در جمهوری نظام از خبری ترین کوچک کنون تا عمل

 ،گاهی جمهوری، نام وجود با که بینیم می کنیم، بررسی را مصر و عراق اوضاع دقیق،

 فردی استبداد صورت به و شده، خارج نیز گروهی استبداد صورت از حتی حکومت،

 .است آمده در

 دهع فقط نیز اینجا در و است گروهی استبدادی مانند واقع در نیز حزبی استبداد

 یک که تفاوت این با. ندارد حکومت کار در دخالتی ملت و هستند، قدرت دارای ای

 گروه ضوابط، آن طبق که است رسمی اهدافی و مرامنامه، اساسنامه، دارای حزب،

 ت،حکوم نوع این مارکسیستی، های حکومت در. یابند تغییر می یا و تعیین حاکم

 اما. نامند می حزبی استبدادی را خود نیز، ها حکومت این و دارد دست در را قدرت

 ینا و آید، می پایین صفر حد تا زمامداری، در حزب دخالت اصوال گاهی، که بینیم می

 اکنون، هک استالین، اقتدار دوران مانند. شود می تبدیل فردی، دیکتاتوری به حکومت،
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 زمان در گرچه کنند؛ می اقرار امر این به نیز شوروی خود زمامداران و سیاستمداران

 .نداشت را مطلبی چنین آوردن زبان بر جرأت کسی استالین،

 جمهوری دموکراتیک حکومت -3
 اداره جمهوریت اداری و سیاسی نظام با جامعه که است آن حکومت نوع این از مراد

 وهیق در مقام باالترین یا رئیس و باشد، نداشته وجود کشور در ثابت مقامی و شود،

 و قوانین چگونگی در مردم، ارادهی عالوه، به. شود انتخاب مردم طرف از نیز مجریه

 .هفرانس حکومت مانند باشد، داشته دخالت به زیاد یا کم - نیز جامعه ادارهی شکل

 سلطنتی دموکراتیک حکومت -۴
 اداره ی شکل و قوانین در مردم ی اراده سوم، نوع مانند نیز حکومت نوع این در

 آمدن کار روی در ملت رأی که دارد وجود مقامی کشور، در منتهی. دارد دخالت جامعه

 حکومت مانند است، آورده دست به ارث از طریق را خود مقام بلکه ندارد، دخالتی او

 تأثیر جامعه ی اداره در مردم ی اراده دو هر در که حکومت نوع دو این تفاوت. سوئد

 بدون اختیارات، از درصدی با مجریه قومی از رکنی یکی، این در که است آن در دارد،

 متوجه باید اما. ندارد وجود مقام این سوم، نوع در ولی دارد، حاکمیت مردم، ارادهی

 ممفهو اینکه ی واسطه به اما ندارد، دخالت شاه تعیین در ملت ی اراده گرچه که بود

 ،فردی دیکتاتوری نظام شاه مانند تواند نمی شاه است، مطرح جامعه در دموکراسی،

 زیاد یا کم اختیاراتی با دولتی و دادگستری و پارلمان و دهد، انجام خواهد می چه هر

 مرحوم مشهور ی جمله معنی. کند تحکم آنان بر تواند نمی شاه ی اراده که هستند

 زیرا، ود؛ب نکته همین ،«حکومت نه کند سلطنت باید شاه،: »گفت می که مصدق دکتر

 فقط شاه حکومت، این در که است «سلطنتی ی مشروطه ایران، قانونی حکومت

 رسمی قوای سایر اختیار در بقیه و دارد، دست در را حکومت اختیارات از قسمتی
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. باشد «دموکراتیک سلطنتی» نوع از باید عمل در سلطنتی، ی مشروطه: یعنی است،

 .نیست ایران در مفهوم این از خبری عمال که حالی در

 رد و بود، نوشته پدرش به ای نامه سوئد، از جوانی قبل، سال چند که هست یادم

. ودب کرده تعریف سوئد از را ماجرایی ایران، به او برگشتن مورد در پدرش اصرار جواب

 شعارهایی و شدند، جمع شاه ی خانه برابر در مردم از گروهی روزی: که بود نوشته

 بانز بر را شعار این ای دقیقه چند. شاه بر مرگ» مضمون با. دست داشتند در نوشته

 بر مرگ» عبارت با شعاری که حالی در و آمد، بیرون خانه از سوئد شاه ناگاه آوردند،

 ابجو نیز ایران در اگر: که بود نوشته آخر در... پیوست مردم به داشت دست در «شاه

 ..گردم برمی است، چنین گویند، می مردم که شاهی بر مرگ

 آنها، واقعی صدق ما و حکومتها، انواع ی درباره ای خالصه بندی تقسیم بود این

 این با. ندارند مطابقت واقع با غالبا و اند فراوان که رسمی های عنوان از نظر صرف

 المیاس حکومت تفاوت توانید می اسالمی، غیر حکومتهای درباره مختصر شناسایی

 .کنید درک دقیقا آنها، با را



 

 

 ...اکنون و
 وحدت و برادری، دوستی، را همه دشمن، با درگیری که برکتی پر زمان آن از اکنون

 زا و کرد، می ترسیم را آینده مطلوب رسم و راه ها، اندیشه که زمان آن از بخشید، می

 های سؤال به هم ،«اسالمی حکومت درسهای القای با سنندج در نیز ما که زمان آن

 که را راهی بهترین خواستیم می هم و دادیم، می جواب شان سرنوشت درباره مردم

 ،بنماییم ایران آینده مسئوالن به کردیم، می تصور امروز ایران اسالمی اداری برای

 عواطف مقیاس با اما سال، یک از کمتر چیزی آری گذرد، می سال یک از کمتر چیزی

 و شدند، می برادر ها بیگانه پیش، سال یک... سال دهها انقالبی خروش و جوش و

 هر ش،پی سال یک. آمیز تنفر نگاهها و شوند می بیگانه برادران امسال، و آشنا، نگاهها

 امسال، و کردند، می استقبال گویان تکبیر و رویی گشاده با را، گلوله حتی و دشواری

... یابد می جریان ها نفرین و شود، می هم در ها چهره احترام، و سالم برابر در حتی

 چرا؟ راستی

 ها وعده و شعارها همیشه که است طبیعی و وعده، و بود شعار همه وقت، آن چون

 وعده و شعارها مفاد تحقق وقت و است عمل زمان امروز، اما. بخش امید و اند مطلوب

 سازگار اسالمی موروثی احساسات و عواطف با مسلمانان ی وعده و شعار وقت آن... ها

 امروز، اما. نبود خریداری را، نفس تازه و قدیمی دشمنان ی وعده و لذا شعار. بود

 ویس به و سازند، می آزرده را عواطف لذا. کنند می تکذیب را ها گفته تمام ها، واقعیت

 نآ هراس، امروز و بود امید روز آن... رانند می دیگر جهاتی یا سویی از تسکین و ارضا

 از پیشواز روز آن نومیدی، امروز و بود انتظار روز آن اتهام، امروز و بود اعتماد روز

 ....اختیاری برادران از تیم امروز و بود اجباری بیگانگان

 ناآگاهان دست به کارها از بعضی افتادن معلول همه، این که افسوس! افسوس و

 گروه این و محدود معلومات دامهای اسیر دسته آن که است خودخواهان یا و دلسوز

 - ندارد مطابقت اسالم با کنند، می آنچه چون و. هستند خود نامشروع آرزوهای مطیع
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 حکومت اسالمی

 و شارف رژیم، ناچار به - برگردند اسالم راه به و بپذیرند را انتقادات خواهند نمی نیز و

 سرنوشت ایم آزموده و... شمارد می خویش خطاهای پیشبرد ی پشتوانه را سانسور

 .را رژیمی چنین

 امکان آخرین است، نشده بسته مانده باقی امیدهای ی روزنه هنوز تا حال، هر به

 کردهن دریغ تالشی هیچ از ی کشیده ستم ملت برابر در که دینی ادای خاطر به را خود

 صدها و اخیر، سال چند شهید هزار ها ده بهای خون که انقالبی برابر در و ایران، ی

 که) اسالم ی قرنه چهارده تاریخ شهید میلیونها و ایران شاهنشاهی تاریخ شهید هزار

 مسلمانان ی همه که امیدی برابر در و ،(دارد پیوند همه، با جا هر در اسالمی حرکتی هر

 یروزیپ صورت در - انقالب این اثری که برابر در و دارند، انقالب این به جهان ستم تحت

 رخاط به را خود امکان آخرین باشد، داشته تواند می جهان مستضعفان رستگاری در

 اندمید خدا که همچنان - گیرم می کار به دارم، عهده به همه این برابر در که دینی ادای

 یکی بالق) کنم می پیشنهاد دارم سراغ که را چاره راه دو تنها و - ام گرفته کار به تاکنون

 ،اند کرده چاپ ها روزنامه که ام کرده مطرح پیشنهاد و هشدار عنوان تحت بحثی در را

 (.ام فرستاده خمینی امام برای نامه در را، دیگری و

 خطر فقط شنیدند، نمی را ها جویی چاره و پیشنهادها مسئوالن گذشته در اگر

 .کند می فرق مسئله اکنون اما بود، مطرح - بالفعل - اوضاع شدن آشفته

 سقوط خطر خطر، باشند، توجه بی چاره های راه به گذشته همچون اگر اکنون

 اخبار که است ای جامعه شدن درست خطر خطر،. است چیز همه رفتن بین از و رژیم،

 سلیمت را، پیشنهاد دو این به توجه عدم لذا... . سازد می «افتاده مد از» و کهنه را، لبنان

 آن وپرت در و هست که امیدی نور تنها اکنون و... میپنداریم انقالب شکست برابر در

 ی همه در است خمینی امام شخص نفوذ باشند، اجرا قابل توانند می حل، راههای

 را، ناآگاهان یا خودخواهان کنند، صادر فرمان موردی در قاطعانه اگر که مسلمانان،
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 کاک احمد مفتی زاده

 پرتو از هقاطعان است، باقی روشنایی این تا که کند خدا و نیست، مقاومت و مقابله یارای

 باشند دهنده نجات توانند می اکنون که ای چاره راههای تنها. شود استفاده آن

 :از عبارتند

 چاره های راه
 رشته انواع در وارد و آگاه و مختلف های چهره از نیرومند و قوی هیأتی تشکیل -1

 :خاطر به غیره و فقهی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از اعم اسالمی معارف های

 شخصیت و گروهها ی همه ی جانبه همه و جدی همکاری و تفاهم برای تالش: أ

 .اسالمی های

 جای همه در و مرکز در مسئوالن، دیگر و دولت کارهای ی همه بر دائم نظارت: ب

 .کردستان در بخصوص ایران

 این .اسالمی انقالبی قوانین تصویب منظور به انقالب شورای با جدی همکاری: ج

 .کند فعالیت خمینی امام نظر زیر مستقیما هیأت،

 دان کرده ارائه نظراتی اساسی، قانون درباره که نظرانی صاحب ی همه از دعوت -۲

 خود بین از خبرگان، مجلس فعلی اعضای مساوی ای عده عمومی، ی جلسه یک در تا

 یدجد ی عده این. کنند کار اساسی قانون روی هم با گروه دو هر آنگاه و کنند، انتخاب

 فعالیت در اکنون هم که گروهی زیرا باشند؛ اسالمی جمهوری حزب اعضای غیر از

 قانون که باشیم متوجه باید. )حزبند این نظرات و آراء کنندهی منعکس هستند،

 به قرآن از ما امروز استنباط کنیم، می تدوین که قانونی و است، قرآن اسالم، اساسی

 (.بخشیم ابدیت را آن نباید پس. است جامعه شرایط تناسب

 نگرانی ی همه برطرف شدن به امید وقت آن گرفت، صورت مهم اقدام دو این اگر

 و داشت، خواهد وجود ایران، ملت اجزای ی همه اسالمی و مشروع آمال تحقق و ها،
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 حکومت اسالمی

 مطرح نکنو تا آنچه و شده، گفته آنچه از اعم – را پیشنهادهایی و نظرات دیگر، بار نیز ما

 شده نسیان گورستان در شدن مدفون ی آماده که - پنداشتیم می فایده بی را کردنش

 ینیب روشن با.. و خوزستان و کردستان های مشکل حل امید که سازیم می زنده! بودند

 .شد خواهد پیدا اساسی، قانون تدوین مسئول گروه و نظارت مسئول هیأت

 و ها نامه با که کوشیدم توانستم می و دانستم می که آنجا تا باش گواه تو خدایا،

 را نشد علنی که آنجا تا - علنی بحثهای و مصاحبه در نیز گاهی و خصوصی، مذاکرات

 و نم،ک گوشزد را تقصیرها و قصورها و اشتباهات و انحرافات - میدانستم ملت صالح به

 ... نورزیدم دریغ کوششی هیچ از تو بندگان خاطر به و تو راه خاطر به
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