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 -1مقدمه
طی سالهای اخیر فناوری اطالعات و اینترنت بخش مهمی از زندگی بشر شده و
روزبهروز در حال گسترش است .نیازهای اعضای جوامع نیز مانند امنیت اطالعات،
پردازش سریع ،دسترسی پویا و آنی ،قدرت تمرکز روی پروژههای سازمانی بهجای
اتالف وقت برای مراقبت از سرورها و از همه مهمتر ،صرفهجویی در هزینهها اهمیت
زیادی یافته است .دنیای فناوری اطالعات به سمتی میرود که بتواند امکانی را فراهم
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کند که استفاده از سختافزارها ،نرمافزارها و اطالعات ناهمگون با کمترین مشکل
انجام شود .بایک مثال بحث را باز میکنیم.

 -2وحدت دربرابرتفرق
وحدت دربرابر تفرق صورتهاي گوناگون دارد:وحدت جغرافیائي ،وحدت ملي،
وحدت گروهي ،وحدت حزبي وامثال اینها ودربین این انواع وحدت آنچه ازهمه
باالتروواالتراست  ،وحدت است درباالترین ارزش انساني  ،وحدت درفکر ودرایدئولوژي
ودرنظام زندگي وحدت اسالمي تعبیري است در ،برگرفتن عالیترن نمونهاي وحدت
دربین انسانها.براي اینکه متوجه باشیم که پیش کشیدن چنین موضوعي براي انسانها
آیا کاري است منطقي یا خیر،توجه به این مطلب ضروري است که هر موضوعي یا
هرطرحي براي هرپدیده اي درزماني میتواندمعقول ومنطقي باشدکه با ذات و
خصوصیات آن پدیده سازگار باشد.اگر موضوعي مطرح کنیم براي پدیده اي که با ذات
و خصوصیات آن پدیده سازگار نباشد ،تالش  ،عبث خواهدبود.
دربین جانداران دونوع زندگي داریم .نوعي زندگي جانداران تك زي ونوعي زندگي
موجودات گروه زي  .دربین پائین ترین انواع موجودات ازنظر تکامل مثل حشرات،
انواعي داریم که تك و منفردزندگي میکنند ،مثل مگس .انواع داریم که گروهي زندگي
میکنند ،مثل زنبورعسل.انسان دربین جانداران موجودي است که بطورطبیعي گروهي
زندگي مي کند تا به پیشرفته ترین مراحل تکنیك میرسد.پس زماني که متوجه مي
شویم که انسان موجودي است گروه زي ،طبیعي است که طرح چنین موضوعي براي
انسان  ،موضوع وحدت دربرابر تفرق و دربرابرارزشهاي عالي انساني ،طرحي است
منطقي و معقول و ارزش داردکه روي آن بحث کنیم وهم کار کنیم .باید قبال متوجه
باشیم چه چیزهاي موجب تفرق انسانها است و بعد راه چاره راپیدا کنیم تا آن عوامل
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تفرق را نابودسازیم وآن وقت است که به طوري طبیعي آن موجود به طرف خصلت
طبیعي خودش که وحدت است  ،بازخواهدگشت.

 -3دوعامل تفرق
دوعامل بزرگ و عمده براي تفرق دربین انسانها وجود دارد.یکي ستم ودیگري
استبدادو اختناق.ستم یعني اینکه برحقوق مادي و معنوي انسها دستت تطاول دراز
بشود،واختناق یعني اینکه انسانها نتوانندآنچه را که فکرمیکنندآزادانه بیان کنند.این
دوعامل ازعمده ترین عوامل تفرق هستنددرجامعه هاي انساني  .واشاره کردیم که
وحدت درمصادیق گوناگون قابل طرح است .ازجمله وحدت درفکر و ایدئولوژي.
ووحدت اسالمي از این نوع وحدت است.پس ازآنچه مسلمانان رابااشکال مواجه
میکند ،عبارت است ازستمي که بر فکر و ایدئولوژي انسانها دست تطاول دراز
میکند.اصوالبا توجه به اینکه وحدت خصلت این موجود گروه زي است ،فقط بودن
تضمیني براي بقاي آن کافیست .تالشي وسیع و طوالني براي بقاي خصلتي که به
صورت طبیعي است الزم نیست .فقط یك تضمین الزم مطرح است.درقرآن براي اینکه
مسلمانان داراي وحدت باشند،برمبناي فکروایدئولوژي وآنچه که از فکرو ایدئولوژي
سرچشمه میگیرد ،اصل اعالم شده شورااست.
درمسائل مختلفي که در جوامع اسالمي مطرح است ،به طور طبیعي مکان اختالف
نظر وجود دارد.هرگاه تضمیني براي یافتن راه حل مناسب پیدا نشود ،بطورطبیعي-
حتي اگر عامل ستم و اختناق هم مطرح نباشد – به تفرق منتهي میشود.به همین دلیل
است که قرآن درحالي که اداره جامعه بشري رابه آگاهان ودانایان نسبت به مسائل
انساني سپرده ،رکني را براي بقاي وحدت دستور داده که عبارت است از شورا،شورا از
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صاحب نظران  ،به تعبیر مشهورقرآن»اولي االمر«که « اولي االمر«تعبیري است براي
صاحب نظران اهل حل و فصل وتعبیر ات دیگري از این قبیل.
دراینجا دوتا اشاره کنم.یکي از اینکه به خاطر داریم که درعهدحکومت طاغوتي
بعضیها کلمه «اولي االمر»به عنوان شاه وفرمانروایان تفسیرمیکردند.بطالن این
تفسیرخیلي بدیهي وساده است.وقتي دقت کنیم که درقرآن کلمه «اولي االمر»در چه
مواردي به کار مي رودمتوجه به مفهوم و مصداق آنهم مي شویم مثال:
ً
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ِمنکم……))(15نساء) راجع به مشکالتي که درجوامع انساني مطرح مي شود،اشاره
میکندکه انسانها کم صبرو تحمل وماجراجو هروقت حادثه اي پیش مي آید درباره آن
حادثه شایعه سازي میکنند.اما راه منطقي براي اینکه جامعه دچارآن نشود،این است
که دراین موردبه «اولي االمر»مراجعه کنند.چرا؟چون «اولي االمر»راه چاره مشکل
پیش آمده براي جامعه رامیتواند از قرآن جستجوکند.
پس با این تعبیرمتوجه مي شویم «اولي االمر» دانشمندان هستند،آگاهان
هستند،کساني هستند که به مسائل و مشکالت ونیازهاي جامعه آگاهندونکته
دیگردرباره «اولي االمر» اینست که » اولي»جمع است وبه معني یك فرددریك زمان
نیست.اینهم یکي از اشتبا هات است که فکر کنیم که»اولي االمر»یعني یك
فرد،هرچندمقامات باالي علمي واجتماعي داشته باشد،هرچند صمیمي و دلسوزبراي
مردم باشدیك فرد هرگزدرقرآن این صالحیت به اوداده نشده که امورجامعه را به تنهایي
بررسي کندوراه حل مناسب براي مشکالت پیداکند.آنچه این صالحیت راازنظر قرآن
داردعبارت است ازجمعي یاگروه واین گروه راخداونددرجایي دیگر به نام شورامي
نامد:وامرهم شوراي بینهم51(.شوري).
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 -4كارجامعه اسالمي باشورا اداره مي شود
کارجامعه اسالمي باشورا اداره مي شود،نه یك فرد ،هرچندوارسته وآگاه باشد.
بعدازاینکه نظام اسالمي درابعادمختلف پیاده شد،امور جامعه برهمین منوال شورا
مي گذشت وزماني طوالني گذشت وبه تدریج دشمنان بشریت که زیر ضربات
ضداسبتدادي اسالمي خردشده بودند ،ماننداشراف اموي سربلندکردندوبزرگترین
ضربت را برپیکر جامعه فرودآوردند.این بودکه عامل وحدت جامعه را ازبین بردند ،یعني
«شورا»را.تاپیش ازبه زمامداري رسیدن معاویه،امورجامعه عموما اعم ازانتخاب رئیس
قوه مجریه دراسالم که عنوانش خلیفه بودوتاکوچکترین مسال جامعه را»شورا»بررسي
میکردوتصمیم میگرفت.اما بابه زمامداري رسیدن معاویه»،شورا»ازبین رفت ومعاویه هم
رئیس قوه مجریه شدوهم رئیس حکومت.چیزي درحدودشاهنشاه.
دراسالم،حکومت با شورااست.واز طرف «شورا»قوه مجریه اداره میشدورئیس آن
تعیین میگردد.ولي با نابود شدن «شورا»به دست معاویه،امورزمامداري عموما به دست
معاویه افتاد وهمانطوربعدازآن به دست جانشیانش خواه دردودمان اموي،خواه
دردودمانهاي بعدي.طبیعي است ،زماني که فردي برجامعه حکومت مي کند ،حتي
اگر معاویه نباشد،هرفردي باشد،هرچقدردلسوزو آگاه باشد،ولي وقتي رأي تنهاي این
فردمطرح باشد،این فردامکان نداردکه اشتباه نکند.وهمین اشتباه موجب اشتباهات
بعدي ازاوودیگران میشود.
اما متأسفانه آنکساني که تمایل به حکومت فردي برجامعه دارند،کارشان
تنهادراشتباه محدودنمي شود ،بلکه ذات عالقه مندي به حکومت فردي مستلزم
استدالل وستم برجامعه است ودرحیقت زمامداري معاویه ازاین نوع زمامداري بودکه
آلودبود به این نوع اشتباهات وهم با خصلت استبدادي چنان خفقان و استبدادي
درجامعه ایجادکردکه آزادي رأي را از»اولي االمر»ازصاحب نظران گرفت.
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 -5مسخ كردن كلمه«خلیفه»
اینها فقط گالیه است ازتاریخ نویسان وکساني که دنبال روي میکنند،نسبت به آنها
که کلمه خلیفه رابراي زمامدارن خلفاي اموي و عباسي بکارمیبرند.بیاددارم،همین ایام
یعني بعدازپیروزي انقالب نیزبارها درنشریات وهمینطورازرادیووتلویزیون دیده ام و
شنیده ام که خلفاي امور وخلفاي عباسي.وبراي نظام حکومت آنها کلمه خلیفه
رابکاربرده اند واین ازنظر علمي یك تحقیر و توهین است به کلمه خلیفه و خالفت.
درحقیقت همانطورکه اشاره کردم ،خلیفه یعني رئیس قوه مجریه که ازطرف
شوراانتخاب میشودومیدانیم که امویان وعباسیان شورا را نابود کردند نه اینکه ازطرف
شوراانتخاب شدند .فرق بین این دوخیلي زیاداست.این دوتا حکومتشان
«شاهي»بودوباکودتابه حکومت رسیدند.بعد،درمیان نسلشان حکومت به طوري ارثي
ادامه یافت واین کامالمخالف باخصلت خالفت است.
بنابراین درموردامویان و عباسیان بایستي کلمه سالطین یاشاهنشان بکارگرفت نه
خلیفه.
بعدازاینکه سلطنت موجب نابودي شورا شدطبیعي است که تفرق بوجودمي آید.زیرا
شورا مرکزي است براي اجتماع صاحبنظران جهت بررسي مسائل جامعه ودرنتیجه
رسیدن به یك راه حل درست براي پیشنهاد به جامعه.وقتي این وسیله منتفي
شود،صاحبنظران نظرات خودرا به جامعه عرضه میکنندودرجامعه طبیعي است که
ً
هرگروهي ازیکي ازاین نظرات تبعیت میکند.واین اختالف درنظرها که ذاتامثبت است
،وقتي تضمیني براي تبادل و رسیدن به بهترین نظروجود نداشته باشد،به تفرق خواهد
انجامید.درچهارده قرن گذشته  ،نبودن»شورا»موجب شده که این همه تفرق به
وجودآید.
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 -6تشكیل شورابراي رسیدن به وحدت
االن منطقي ترین راه براي ماکه ازمرض اینهمه تفرقه رهائي پیداکنیم ودوباره به این
وحدت برگردیم ،این است:
آن تضمیني که قرآن براي وحدت تعیین کرده دوباره به وجودبیایدیعني «شورا»را ،
«شوراي اولي االمر»،شوراي دانشمندان وصاحب نظران آگاه نسبت به مسائل
جامعه.ولي میدانیم که تفرق رنگهاي گوناگون درجامعه ما پیداکرده است که ازهمه
مهمترتفرق مذهبي است که ملت مسلمان ایران رابه دو بخش بزرگ شیعه وسني تقسیم
کرده است ،بعدتفرق دراشکال دیگر که درحقیقت همه زائیده دوران طوالني ستم و
اختناق است.
براي ازبین بردن تفرق مذهبي باید اول راههاي تفرق مذهبي راازنظر فکري وازنظر
قوانین اجتماعي بشناسیم.

 -7دوشاخه مذهبي سني وشیعي ووحدت تسنن نبوي وتشیع
علوي
این دوشاخه مذهبي سني و شیعي اختالفاتي باهم دارند.این اختالفات طبیعي
است .یعني معلوم اختالفات طبیعي رأي صاحب نظران است.اما متأسفانه اضافه براین
یك رنگهاي دیگري هم ازاختالف وجودداردکه ازطرف بشریت برمذاهب و پیروان
مذاهب تحمیل شده است.روحش شادمرحوم دکتر شریعتي،که براي نشاندان قسمتي
وسیعي ازاین مایه هاي تفرق که برملت ایران تحمیل شده بوداصطالح «تشیع علوي
ً
وتشیع صفوي»را رایج کرد وبا این اصطالح حقیتا خدمتي بزرگ کردبه برگشتن جامعه
به سوي وحدت.درمقابل این تعبیر دکتر شریعتي ،براي تسنن هم میتوانیم دواصطالح
دربرابر هم بکار ببریم اینکه یکي تسنن اصیل رانشان میدهدودرآنجا با تشیع اصیل
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تالقي میکندواختالفات نابودمیشود.ویکي تسنن غیراصیل که بااضافه شدن مطالبي
به نفع زمامدارن ،این گروه را هرچندبیشتراز گروه دیگرمسلمانان دورمیکند.
«تسنن نبوي و تسنن اموي»ودربرابر «تشیع علوي و تشیع صفوي»به قدري این
ً
تعبیر دکتر شریعتي دردلها جاگرفته است که واقعا که انسان درهرجا میخواهددراین
ً
موردچه درباره تسنن وچه درباره تشیع اشاره کند،فورا اصطالح دکتر شریعتي درذهن
خطور میکند.
وقتي خصوصیاتي که اززمان صفویه به بعدوحتي درچندقرني پیش ازآن برتشیع
اضافه شدکنار میزنیم وهمینطورخصوصیاتي که برتسنن اضافه شده ،آنها رانیز
کنارمیزنیم مي بینیم که این دومذهب دراصول اساسي به هم مي رسند.وآن دیانت
واحداسالمي دوباره زنده مي شود.اما با توجه به اینکه چندصدسال روي تسنن و
همینطورروي تشیع کارشده تااینکه گروههاي مسلمانان دربرابر یکدیگر قرار بدهند،
طبیعي است که خیلي آسان نمیتوان این مایه هاي تفرق راازاین دومذهب گرفت .راه
منطقي و معقولي که درشرایط کنوني براي مامطرح است این است که به جاي اینکه
افرادي معدودبنشیندندوطرحهایي به عنوان پیش نویس قانون اساسي آماده و عرضه
کنندودرمعرض افکارعمومي قرار بدهند ،صاحبنظران ازهردوفرقه ،آگاهان به
رموزاجتماعي اسالم،هم ازتسنن و هم ازتشیع،اجتماعاتي باهم داشته باشند.روي یك
یك مسائل بحث و بررسي وتبادل نظر کنندوبعدازبحث و بررسي ،آنچه غیراصیل و
نادرست است وبامباني اصلي اسالم که عبارت است ازقرآن و احادیث مسلم پیامبر
اسالم،اگرسازگاري نداشته باشدکنارمیزنیم وآنچه با این مباني سازگاراست قبول
وبعداعالم میکنیم.وبراین مبنا براي وضع قوانین مختلف مملکتي این کارراادامه
میدهیم واین تنها کاري است براي برگشتن تفرق مذهبي به سوي وحدت دیني.
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 -8فرق بین دين ومذهب:
اینجا نیز اشاره کنم مذهب ودین باهم فرق دارند.دین عبارت است ازاصل ومذهب
عبارت است ازشاخه ها .ومابه واسطه اینکه ازاصل دورشده ایم وبه شاخه ها دست زده
ایم،االن درحقیقت مذهبي هستیم نه دیني.وباید تالش کنیم که دیني بشویم نه
مذهبي ،وراهش فقط این است که اجتماعاتي ازصاحب نظران به نام
«شورا»وجودداشته باشدکه درآن اجتماعات ،اعم ازآنچه که درقانون اساسي
موردنظراست وآنچه که شامل مسائل فرعي جامعه باشد،روي آن بحث و تبادل نظرشودو
بعدآن راهي که منطبق موازین اصلي است ،انتخاب و به جامعه پیشنهادگردد.درغیراین
صورت،بدیهي است که هرگزنمي توانیم ازاین تفرق به سوي وحدت بازگردیم.

 -9شكل هاي ديگر تفرق درجامعه ما:
یك نکته دیگرمطرح است که تفرق درجامعه ما تنها تفرق مذهبي نیست.یعني
محدود به این نیست که جامعه اسالمي ما به دوشاخه سني و شیعي تقسیم شده
است.به شکلهاي دیگر نیزدرجامعه مي بینیم .ودرحقیقت وقتي که ستم و اختناق
وجوددارد ،نمي شودپیش بیني کردکه تفرق درچه راههایي پیش مي آیدوچه فرقه هائي
میتواندبوجودبیایند.تنها این قابل پیش بیني است که ستم و اختناق عامل تفرق است.
االن همانطور که سني و شیعي درجامعه خودمان داریم ،معتقدبه اسالم و غیرمعتقد به
اسالم نیزداریم و حتي به نام اسالم،غیرازسني و شیعي داریم.فرقه هاي کوچکي
هستند در کردستان به نام «یزیدي»ها« ،علي اللهي»ها« ،اهل حق»ها« ،نیازي»ها،و
باز درکردستان و غیرکردستان فرقه هاي گوناگوني داریم و بعداالن ،فرقه هاي غیردیني
داریم.یعني اصل جهانبیني آنها دیني نیست.
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وتمام این تفرق ها،همه آن معلوم اختناق وستم است.وقتي انسانهادرفضاي آزاد
نمیتوانند مطالبي که دارندعرضه کنند،طبیعي است که در زیز پرده فشار،عکس العمل
هایشان نامطلوب مي باشد.ممکن است به راههائي بروندکه درصورت نبودن فشار،به
آن راهها نروند.پس نه تنها»شورا»از اهل تسنن و تشیع کافي نیست -براي مشکالت
جامعه ما -بلکه شوراي تمام گروههاي اسالمي ودیني نیزکافي نیست شوراي ما باید
شورائي باشداز تمام صاحبنظران وآگاهان،اعم ازدو فرقه اهم و بزرگ اسالمي یعني
سني و شیعي و فرقهاي کوچك دیگر به نام فرقهاي اسالمي و فرقهاي
ً
ً
غیردیني.اصوالجامعه ما وقتي میتواند یك جامعه کامالاسالمي باشدکه فضائي بازوآزاد
براي عرضه کردن افکارو ایدئولوژیهاي مختلف را فراهم کند ،هرنوع ایدئولوژي،خواه
دیني خواه غیردیني کارنامه آزادي دریك جامعه اسالمي این است که«فبشرعبادالذین
یستمعون القول فیتبعون احسنه».
مژده پیروزي را قرآن تنها به آن انسانهائي میدهدکه آمادگي دارندانواع نظرات
گوناگون رادرموردافکاروجهان بینیهاي گوناگون را،یا مسائل مختلف انساني ،بشنودو
مطالعه کنند،آگاهانه ازبین انواع گوناگون آنچه را که بهترودرستترتشخیص
میدهند،بپذیرند.چه موقعي چنین انتخابي براي انسان امکان دارد؟وقتي که مطرح
کردن افکاروعقایدو ایدئولوژیها درمکان کامالآزاد،مقدورباشد.چطور امکان دارددربین
افکارو عقایدگوناگون ،من بهترین راانتخاب نکنم؟درحالیکه شخصي که عقیده اي
داشته باشد ونتواندآنرا آزدانه مطرح کندتا من بشناسم.وبعد ببینم که فکرو عقیده
بدردمن میخوردیا خیر.متأسفانه وارث قرنها اختناق هستیم و راستي بسیار مشکل
است که بعد ازاین همه فشارواین همه اختناق االن بتوانیم ازآزادي بطور صحیح
ومنطقي بهره برداري کنیم،مي بینیم که درجامعه هاي ما غالبأ روي عقاید وروي
مسائل فکري برخورهائي بوجود مي آیددرحالیکه اگر منطقي نظرکنیم -روي این
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افکارو عقاید -مي دانیم که ذات مطرح شدن اینها نه تنها موجب برخورد وجدال برروي
اینها نیست بلکه موجب باالرفتن سطح فکرودرك ومعلومات انسانها است و اندیشه
انسان را بازمیکندوانسان رایاري میکندکه اگر مطلبي راقبول کردودنبال گرفت،مطمئن
باشد که اشتباه نکرده است پس مطرح کردن افکارو عقاید گوناگون درجامعه
درحقیقت باید مورداستقبال جامعه وافرادجامعه باشد نه اینکه جامعه درآن بیم و
هراسي داشته باشد.چه چیزي موجب شده که مطرح کردن ایدئولوژي وجهانبیني
هاي مختلف مورداشکاالت واقع شود؟سنگیني استبدادو خفقان گذشته،چون قرنها
ما دراسارت بودیم ونتوانستیم مطالب خودمان راآزادانه بیان کنیم.اکنون که آزادیم،
تجربه نداریم که ازآزادیمان درست استفاده کنیم و تجربه نداریم که منطقي با افکارو
عقاید مخالف ،یا افکاروعقایدخودمان برخوردکنیم.این وظیفه حکومت فعلي است که
بافراهم کردن شرایط براي یك شوراي عالي که صاحب نظران دیني و غیر دیني جمع
شوند ،زمینه رافراهم کند ،تا درمحیطي آزادافکاروعقاید مطرح شودواز آن کانال راهي
بسوي جامعه بازشودوجامعه دربرخوردافکارو عقاید گوناگون راه منطقي مقابله را پیدا
ً
کند ،نه این راه آشفته اي که متأسفانه درجامعه ما مطرح است که واقعاشرم آوراست-
براي آزادي انساني ،براي آن آزادي که درآن براي انسان مطرح است -مقابله ما باافکارو
عقاید مخالف با خودمان بسیاري ازمطالبي که درجامعه مامطرح مي شود ،واین مسائل
موجب تفرق و فرقه شدن گردیده  ،درزیر دوکلمه ستم و اختناق خالصه مي شود،
ازانواع ستمها  ،ستمهاي ملي ،ستمهاي مذهبي و ستمهاي طبقاتي است.و مي بینم
بقدري جامعه ما از مفهوم آزداي بیان اندیشها وآما ل و آرزوها دور شده که وقتي بحث
ازرفع یکي ازاین ستمها مي شود،حتي اندیشمند ترین افرادجامعه ما ،حتي کساني که
ً
درحد زمامداري جامعه هستند ،مقداري دچارتشویش وتردیدمي شوند ،مثال وقتي که
بحث ارحقوق ملي ملتها مي شود ،بحث ازخودمختاري ملتها مي شود ،مي بینیم که
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بسیاري ازصاحب نظران این تعبیررادرحدتجزیه مملکت تلقي میکنند.درحالي که هیچ
رابطه منطقي و عقالني بین خودمختاري ملتها وتجزیه وجودندارد ،بلکه درست
برعکس ،تحمیل وحدت اجباري به ملتها موجب تجزیه است ،نه خودمختاري ملتها.
مقداري توضیح بدهم .طبق طرحي که اول بحث گفتم ،وحدت درطبیعت انسان
است،انسان موجودي گروهي زي است .پس به طور طبیعي مایل به تفرق وازهم
پاشیدگي نیست.چه وقت است که این موجودگروه زي مخالف این خصلت طبیعي فکر
میکند وآرزومي کندو تالش میکند؟وقتي است که این گروه درزندگي کردن مستلزم
ستمي است وزماني که درجامعه ستم وجوددارد ،فشاروجود دارد و حقوق طبیعي
انسانها پایمال میشود .دراین موقع است که فکر جدائي بوجود میآید.

 -11يك مثال درباره جدائي دررابطه باتجزيه طلبي:
دوتا برادردریك خانه زندگي میکنند.وقتي که درمحیط خانه ستمي موجودنباشد،
وقتي ازطرف یکي ازاین دوبرادر فشار بردیگري واردنشود ،بطور طبیعي فشارجداشدن
َ
به کله این دونفر نمي زند.اما وقتي ممکن است یکي از این برادران ازدیگري جدا
بشودکه ازطرف برادر مقتدرنسبت به آن برادرستم شود.وقتي احساس کندکه
برادرمقتدرحقوق اورا پایمال کرده ،اجازه نمي دهدکه این از حقوق طبیعیش بهره
برداري کند ،طبیعي است که به فکر عکس العمل مي افتدوعکس العمل درچنین
شرایطي این است که نخواهد با این برادرزورگو زندگي کند.آنچه درجامعه ها موجب
تفرق میشود ،ستم هیئت حاکمه است که دریك تصویر ساده میتوان به نام برادر نامید،
واال وقتي که هیئت حاکمه ستم مي کند به ملت کلمه برادرخیلي محترم تر ازآنست که
بتوان براي اونامبرده شود.وهمچنین میدانیم که این ملتها نیستندکه به هم ستم
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ُ
میکنند ،بلکه هیئت هاي حاکمه هستند.مثال درگذشته اگرملت کردبه طبیعي ترین
حقوق خودش یعني به حق تعیین سرنوشت خودش نرسیده  ،درحالیکه خداي متعال
تمام این حقوقها را براي ملتها بطور مساوي تعیین کرده واومحروم بوده است.

 -11ستمي كه وجوداشت ستم ملتها برهم نبود:
این تقصیر متوجه برادرانش نبوده ،یعني ازبقیه ملت هاي ایراني ،تقصیر فارسها
نبوده ،ملت ترك نبوده ،تقصیر ملت عرب وملت ترکمن نبوده،بلکه تقصیرهیئت حاکمه
ُ
اي بوده که اگر نسبت به ملت کردوبعضي ازملتها ازجهات مختلف ستم روا داشته،
نسبت به ملت فارس نیزستم رواداشته وشاهد این امر اینست که همان اندازه ملتهاي
غیرفارسي زبان مبارزه کردند ،ملت فارسي نیز مبارزه کرد براي نابودي رژیمي که
ً
درایران حکومت داشت.و نه همان اندازه که انصافا خیلي بیشتروشایدتنها شهرتهران
به اندازه بقیه ملتها مبارزه کردو کشته دادبراي رستگاري از رژیمي که دراین مملکت
حکومت داشت.
پس ستمي که درمملکمت وجود داشت ستم ملتها برهم نبوده،بلکه ستم هیئت
ُ
حاکمه بود برملتها .منتها با این تفاوت که نسبت به ملت کردوبقیه ملتهاي غیرفارس
زبان،این ستم ابعاد وسیع تري داشت.وازجمله همانطورکه ملت فارس حق تعیین
ُ
َ
ُ
سرنوشت نداشت،ملت کردو بقیه ملتها نیزاین حق را نداشتند.اما مثالملت کردحق
بهره گیري اززبان وفرهنگ وخصوصیات فرهنگي خودش رانیز نداشت واین ستم
طوالني بقدري ما رااز مفاهیم حقوق ملي و آزادي ملت ها دور و بیگانه کرده که وقتي
مابحث مي کنیم ازرفع این ستم ها ودرخواست مي کنیم که حقوق خودمختاري به این
ملت ها داده شود،درحدود آن مقیاس عالي و واالي انساني ،مي بینیم که بعضي
ازصاحبنظران هستند که از این طریقه رم میکنند.نه تنها افرادي عادي و معمولي  ،نه
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تنها افرادي درسطح پائین ،بلکه افرادي با معلومات و اطالعات عالي
اجتماعي.درحالیکه درحقیقت آنچه موجب رم کردن است  ،وجودستم است نه دادن
اختیاربه انسانها،نه سپردن اختیارها ،زیرا توضیح دادیم که وقتي ستم برطرف شد،
بطور طبیعي احتمال تفر ق نیز برطرف مي شود.
بنابراین اصل اگر حکومت فعلي بکوشد ودرمفهومي وسیع اسالمي براي تمام
ملتهاي ایراني،حقوقي راکه ازآنها غصب شده به رسمیت بشناسدو برایشان تأمین کند،
این مقدمه است براي برگشتن به سوي وحدت از تفرق ،نه آنطور که بعضي ها تصور مي
کنند خودمختاري مقدمه ایست براي تجزه.نه  ،درحقیقت رفع ستم مقدمه اي است
براي نزدیکي ووحدت والتیام باهم .زیراآنچه که فکر تجزیه را به کلۀ انسان وارد مي
کندفرارازستم است.وقتي ستم نباشد انسان چرا مي خواهدازکلي ،از نیرومند ،خودش
راجدا کندو مبتالبه ضعف سازد؟منتهي شکي نیست که دستهاي بیگانگان ،بیگانگاني
َ
که ازانقالب وسیع و سراسري ملت ایران ضرر دیده اند ،درکاراست.یقیناآنها که این
انقالب منافعشان را به خطر انداخته است  ،االن راضي و خوشحال نیستند چون
استثمارگران چه خارجي و چه داخلي – چون داخلیها نیزازمابیگانه اند -بي تردیدبا
َ
تمام وجودشان تالش میکنندکه برسرراه انقالب ملت مانع ایجادکنند.ویقیناآگاهي
فراوان مي خواهد که ملت ما صداي دوست و دشمن راازهم باز شناسد ،متوجه باشد
که کدام صدا درجهت رفع ستمها ودرجهت برگشتن تفرق بسوي وحدت کار میکند
وکدام صدا درجهت هرج ومرج ،اختناق و آشوب مي کوشد ،این کاردقت فراروان مي
خواهد یعني جدا کردن این دوصدا ازهم ،زیرامي دانیم دشمن هیچوقت حرفهایش را
صاف و پوست کنده نمي زند.
جوانان دوران مختلفي را درتاریخ طوالني ایران پشت سرگذاشتیم بارها ملت از زیر
استبداد وفشارواختناق بیرون آمد ،بارها مردم پابه مرز آزاداي گذاشتند ،اما عزیزان من
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 ،بدست آوردن آزادي مهم است ولي نگه داشتن آزاداي مهم تراست از بدست آوردن آن
زیرا بدست آوردن آزادي به تالش جان بازي صورت میگیردکه نتیجه دوران طوالني ستم
است که آزداي به نسبت ستم آسان است اما حفظ آزداي محتاج دقت فراوان است،
چرا؟چون وقتي دشمنان ملت براي ازبین بردن آزادي تالش میکنند،ازاین به بعدازراه
ستمهاي صریح و آشکاروارد نمي شوند.راه اینها راه فریب وتزویراست .شناسائي ستم
از راه فریب و تزویر،کاریست بسیارمشکل.
َ
اصوالآنچه که مایۀ بقاي ستم ویا حتي مایه بوجود آمدن ستم درجامعه ها مي شود،
بیشتر تزویر است نه زور و زر.زر و زور کمکي دارند درجهت بوجود آمدن ستم برجامعه
ها،اما نه چندان قوي  .تنها حربه نیرومند و قوي عبارت است ازتزویر و فریب که ذهن
انسانها را آشفته میکند،تشخیص را از انسانها میگیرد.
جوانان :وظیفه شماست از انقالبي که بدست آورده اید -و میدانید که ملت ما چه
کشته هائي داد ،چه رنجهائي را تحمل کرد تااین انقالب را بدست آورد -باآگاهي تمام
پاسداري و نگهداري کنید.
بیاد آوردکه درگذشته نیز ما بارها به آزادي رسیدیم .اما دشمنان با فریب و
تزویرخودمان را عاملي برعلیه آزادي و انقالب خودما قرار دادند.اختالفات وجدال و نزاع
و آشوب و بلوا و هرج و مرج به وجود آوردند ،بدست خودمان ،تا باالخره آزادي راازما
گرفتند.
االن ما در مرحله اي از تاریخ هستیم که دشمنان با تمام قوا به حربه تزویر متوسل
شده اند ،از راههاي گونا گون با کلمات فریبکارانه نفوذ مي کنند.درجامعه هاي ما با
وسایل گوناگون افکار مسموم درجامعه منتشر میکنندوراستي این ایام براي کساني که
به خاطر دارندایام پیش از کودتاي 51مرداد را به یاد مي آورد و کساني که بیادنداشته
باشند اما درتاریخ مطالعه کرده اند.
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درتاریخ این ملت وتاریخ ملتهاي دیگر نمونه هاي این ایام مکرر دیده مي شود.اگر
آگاهي کامل نداشته باشیم ،اگردقت نکنیم در فریب ها وتزویرهاي استثمارگران داخلي
و خارجي  ،بعدازاین ایام ایامي تلخ و ناگوار ،خداي ناکرده ،خواهیم دید.
االن درست است که خوب نمي توانیم از آزادي بهره بگیریم االن درست است چون
آشنا نیستیم ازمحیط سالمي که با سالمت رأي و سالمت نظرمطالبمان را بیان کنیم و
مطالب همدیگر را بشنویم .اما عزیزان من به خاطر بیاورید یك سال گذشته را.این
محیط را باید تالش کنیم که روشنتر بسازیم انقالبي تر بسازیم .نه اینکه اینقدر سخت
باجریان منفي درجامعه مواجه شویم تا از این شرایط آزادي به جاي اینکه به شرایط
آزادي بیشتر برسیم  ،دوباره به سوي اختناق وخفقان گذشته باز گردیم همانطور که
بارها بازگشتیم و عامل بازگشتها به خفقان و استبدادچیزي نبود مگر فریب و تزویر
استثمارگرهاي داخلي و خارجي.
االن درخارج مرزهاي ایران جریاناتي بسیار خطرناك برعلیه انقالب ایران میگذرد و
َ
حتما کم و بیش اطالع دارید و نیز این جریانها تا حدي وارد سرزمین ایران نیزمي شود.
ودرداخل هم نفوذي دارد واگر مطلبوعات را نگاه کنیم رد پاي این نفوذات را مي توانیم
پیدا کنیم وظیفه یك یك ماست که با تالشي و سیع وپیگیر هرکسي را که نمي
تواندآزادي موجود درجامعه را هزم کندروشن کنیم که اگر نتوانند این آزادي رادرست
بپذیرندو تالش نکنند براي تکمیل آن بي تردید این اندازه آزادي را هم ازدست خواهیم
داد.دشمنان سوء استفاده میکنند از این آزادي ولي این ماهستیم که مسؤلیت داریم
که معني صحیح استفاده کردن ازآزادي را درك کنیم وبعد به دیگران بفهمانیم.
متأسفانه گروههاي هستندکه بعلت هراسي که ازقیافه هولکناك و اختناق گذشته
دارندمطالبي راکه دارند ،صریحا درجامعه بیان نمي کنند ،مشکالتي که دارند درست
وروشن عرضه نمي کنندتا راهي درست و روشن براي راهگشائي آن مطالب پیداشود.
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وبازمتأسفانه مي بینیم که از گوشه و کنار برخوردهاي تندوسخت  ،بلکه بعضي مواقع
حرکتهاي مسلحانه نیز درجامعه ما پیدا مي شود.و بي تردید این برخوردها چیزي
نیست جز نتیجه فشارهاي استثمارگران ازپشت پردهاي فریب و تزویر.وهرزمان که
درهرزمان ودرهرگوشه اي ازمملکت برخوردي پیش مي آید ،اگر با قاطعیت تالش
نشودبراي جلوگیري از نفوذاین،برخوردها بي تردید خیلي زود دامنه آن سراسر
ممکلکت را فرا خواهد گرفت.ودرآن صورت است که ضد انقالب برانقالب ما پیروزوچیره
خواهدشد.شاید درتهران شما خوب این مطالب را لمس نکنیدواحتیاج باشدکه این
مسائل را خیلي توضیح بدهیم.اما راستي بقدري این مسائل درجامعه هاي ما عیان و
آشکاراست که احتیاجي به توضیح دادن درباره علل و عامل این برخوردها وجود
نداردکه بخواهیم علل و عامل این تحریکات و برخوردهارا دقیق بررسي کنیم.

 -12خیلي دوريم ازآن شرايطي كه مسائلمان را درهمه جا مطرح
كنیم
متأسفانه چون هنوز به آزادي آشنائي پیدا نکرده ایم  ،ممکن است این تجزیه و
تحلیل دقیق باززمینه اي براي برخوردشود .خیلي دوریم ازآن شرایطي که مسائلمان را
درهمه جا مطرح کنیم همانطورکه اصل ناتوان بودن درمطرح کردن مطالب و مسائل
است که موجب میشود به جاي اینکه ازنوك قلم حرفهایمان رابزنیم ازلوله تفنگ این
حرفها را مي زنیم ،به این دلیل نمي خواهم راجع به این حوادث که درمملکت ما مي
گذردخیلي روشن بحث کنم فقط میخواهم همین نکته را بحث کنم که :
خواهران و برادران اختناق گذشته موجب شده که صریح و روشن مطالبمان رامطرح
َ
َ
نکنیم.اما متوجه باشیم که فعال آن اختناق درکار نیست فعال فشاري وجود ندارد.
وافکارو عقایدمان را میتوانیم آزادانه بیان کنیم ،بنابراین به جاي اینکه از لوله تفنگ
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حرف بزنیم با زبان خودمان حرف بزنیم ،با قلم حرف بزنیم وبعد با صفا و صمیمیت
حرفهاي همدیگر را بشنویم زیرا کمتردشمن میتواند از زبان و قلم ما به نفع خودش
استفاده کند.اما منطق تفنگ بسیار ضعیف است ،و دشمن خیلي قوي میتواندازاین
منطق ضعیف سوء استفاده کند.امیدواریم این اندازه ازشکست هاي گذشته درس
عبرت گرفته باشیم که بار دیگر انقالبمان را با شکست مواجه نسازیم .

 -13اگر راديو و تلويزيون پیش قدم باشند
امیدورام آن اندازه دراین مدت کوتاه بعداز انقالب درس گرفته باشم که اجازه ندهیم
َ
به فرصت طلبان یا کسانیکه مي ترسند مطالبشان راصراحتامطرح کنند .به خاطر اینکه
درگذشته بیان صریح مطالب ممنوع وموجب مجازات بوده ازاین به بعد بتوانیم با صفا و
صمیمت کامل هم مطالب خودمان را با صراحت کامل براي دیگران مطرح کنیم و هم
مطالب دیگران را بشنویم و قبل از همه این وظیفه دولت است ،وظیفه مطبوعات است
َ
و وظیفه رادیو وتلویزوین است که بدون فریب و بدون تعارف ،و بدون مجامله صراحتا به
تمام گروههاي مختلف مردم آنچه که نظرات دارند ،اندیشه ها دارند ،بیایند و براي مردم
َ
مطرح کنند که یقینا اگر رادیو و تلویزیون بتواند پیش قدم چنین بهره برداري منطقي
و آزادي ازافکارو نظرات و آراء و عقاید شود ،این امر نیز به سوي مطبوعات نیز سرایت
خواهد کردوبي تردید درصورتي که تمام گروهها چه دیني وچه غیر دیني  ،دیدندکه مي
توانند آزادانه حرفشان را بزنند ،آنها که حسن نیت دارندهرگز به حربهاي دیگر به غیراز
حربه بیان متوسل نمي شوند آنها هم که سوء نیت دارنددرجامعه رسوا خواهند شد،
زیزا جامعه به آنها خواهدگفت که وقتي شما با آزادي کامل میتوانید مطالبتان را بیان
کنیدچرا مطرح نمي کنید؟چرا بازوربه وسائل غیرمنطقي متوسل مي شوید.
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 -14پرسش ها
پرسش:ابعاد گوناگون خودمختاري ازديدگاه اسالم چيست؟اگر خودمختاري
درموردمسائل سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ومذهبي بدون درنظرگرفتن
جنبه نظاني آن مطرح باشد ،آيا ازراه تشكيل انجمتهاي ايالتي و واليتي تأمين نمي
گردد؟
پاسخ :باتوجه به اینکه درجامعه شناسي رایج درجهان کنوني ما ،خودمختاري با
مفهموم ومقیاسهاي شناخته شده غربي براي جامعه ما هم قابل تصور است ،مجبورم
دراین زمینه توضیح بدهم:
خودمختاري با مفهموم اسالمیش معني گسترده ترو پرمفهوم ترداردونیزعلمي
ترازانوع خودمختاري که درجامعه هاي غربي مطرح است ،اشاره اي کردیم که حکومت
در اسالم یعني شورا.ازاینجا تفاوت خودمختاري اسالم با خودمختاري غیراسالم مي
توانیم درك کنیم.درخودمختاري غیر اسالمي ،یك حکومت مرکزي حدود وابعادي
رابراي تعیین حق سرنوشت براي حکومت هاي کوچك محلي معین میکند .اما درخود
مختاري اسالمي که بهتر است کلمه حقوق متساوي اسالمي را بکاربریم ،قضیه نوعي
دیگراست .به عبارت دیگر ،خیلي ساده بگوئیم خودمختاري غربي سیستم از رأس به
قاعده است درحالیکه خودمختاري اسالمي سیستم ازقاعده به رأس است  .به این
معني که تمام ایالتها،مناطق مختلف مملکت ،هرکدام یك شورا بوجود مي آورند .این
شوراها سه قوه از قواي فرعي را تأسیس میکنندچون دراسالم به تنهائي عبارتست
ازحکومت نه اینکه شورا درکنار قوه مجریه و قضائیه باشد.شوراحاکم برتمام قوااست
.شورا عبارتست از قوه مقتته که تنها قوه حکومتي دراسالم است – وقواي دیگر را نیز
شورا تعیین میکند.اما قواي دیگر دراسالم بجاي دوتا ،چهارتا است :یکي همان قوه
مجریه ،دیگري قوه قضائیه که شناخته شده است ودوقوه دیگر که از قوه مجریه جدا

وحدت اسالمی

55

شدند ،بطور عادي احتمال بوجود آمدن فکر استبداد درمغزسران قوه مجریه منتفي
مي شود.بهرحال شوراهاي محلي ازاین چهار قوه فرعي،سه تا قوه را تشکیل مي دهند:
قوه مجریه ،قوه قضائیه،و قوه مالیه ،و نمایندگان این شوراهاي ایالتي و والیتي هستند،
این شوراهاي محلي هستندکه جمع مي شوندتا شوراي عالي مملکتي را
بوجودآوردند،نه اینکه قبال ًیك حکومت مرکزي وجود داشته باشدو بعد خودمختاري ها
رابراي مناطق مختلف برسمیت بشناسند .برعکس ،شوراهاي محلي بوجود میآیند و
ازاین شوراهاي محلي نمایندگاني جمع میشوند ،شوراهاي عالي تشکیل میدهندو
بعدازاین نیروي نظامي که اشاره کردید،دراختیارآن شوراي عالي است.
نیروي نظامي که ارتش است،درامورداخلي ،درقوانین اسالمي حق مداخله
ندارد.ارتش فقط براي حفظ و نگهداري مرزهاست والغیر.ارتش دراختیارآن شوراي
عالي ناظر برامور مشترك مملکتي است که درنظام وسیستم حکومت اسالمي ،شوراي
عالي ازنمایندگان شوراهاي ایا لتي و والیتي بوجود مي آیدو این شوراي عالي چند تا
وظیفه به عهده داردکه یکي همین تأسیس ارتش است براي نگهباني مرزها و بعد
تقسیم درآمدمملکت به نسبت احتیاج ،نه به نسبت جمعیت و نفوس ،به نسبت احتیاج
ایالتها و والیتها.و تعیین خط مشي خارجي مملکت وگذاراندن قوانیني کلي و مشترك
براي تمام جامعه.
ً
بنا براین درجواب سؤال عرض میکنم که درخودمختاري اصوال نیازي به این امر
نیست که ارتش دراختیاراین شوراهاي ایالتي و والیتي بگوئیم یا شوراهاي خودمختاري
ً
یا هرتعبیر دیگر باشد ،اصوالارتش که براي نگهباني از مرزهاست دراختیار شورایعالي
است .منتها خودمختاري ها یك نیروئي دارند بنام پلیس داخلي که در سیستم سیاسي
و اداري اسالمي پلیس داخلي دراختیارقوه قضائیه است ،یعني دراختیار دادگستري
است ،هرکدام از این حکومتهاي خودمختار داراي پلیس داخلي هستندکه پلیس
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ًً
داخلي هیچ رابطه اي با ارتش ندارد و از ارتش دستور نمي گیردوصرفا
دراختیار دادگستري است
فکر مي کنم با این توضیح  ،سوالي راکه طرح کردید جواب داده شده باشدکه بله ما
قصدمان از خود مختاري این نیست که هرکدام یك ارتش جداگانه داشته باشند .چنین
مسئه اي مطلقا ًمورد درخواست نیست .آنچه مورد درخواست ماست بطور خالصه
دوباره توضیح مي دهم:
درهرکدام از این ایالتها ویا براي هرکدام از این ملتها ،شورائي بوجود بیاید و این
شوراها قوه مجریه محلي ،قوه قضا ئیه محلي ،و قوه مالیه محلي تشکیل بدهندو بعد
نمایندگان این شوراها ،یك شوراي عالي بوجودبیاورندکه قوه نظامي یعني ارتش
دراختیار این شورا خواهدبود.
َ
َ
پرسش :آيا مذهب تسنن با وجودتعبيري درباره آيه «أطيعوالله وأطيعوالرسول و اولي
االمرمنكم» دارد ميتواند انقالبي باشد؟
ً
پاسخ:توصیفي خالصه عرضتان کنم،درحقیقت مذهب تسنن ،مذهبي است ذاتا
انقالبي علیه حکومت سلطنتي  ،تسنن ازریشه سنت گرفته شده و سنت را به دو معني
داریم :یکي سنت تالي کتاب یعني احادث و یکي سنت به معني زمامداري و روش اداره
مملکت.
نهضت تسنن خواستارتجدید نظام جامعه بودبراساس روش زمامداري درزمان پیامبر
و خلفاي راشدین و درحقیقا نهضتي بودبرعلیه سلطنت.
تسنن مي گوید که آنچه حق است ،برمملکت حکومت کند،شورا است و نه فرد-
اشاره اي کردم« -اولي االمرمنکم»درتعبیرما یعني شورا نه فردو اشاره کردم به آیه
دیگردرقرآن که کلمه «اولي» جمع است و هرگز نمي توان به معني فرداطالق کرد .و باز
اشاره اي کردم به آن حکم » وامرهم شوري بینهم»ودریك اشاره اي دیگر براي کسانیکه
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مقداري آگاهي دارنداین را عرض کنم که :سه تا اصل داریم براي تبعیت .یکي کتاب،
یکي سنت و یکي اجماع .کتاب که قرآن است  ،سنت یعني احادیث پیامبر اسالم،
اجماع یعني رأي متفق همه یا اعضاء شورا .این مفهوم که از»اولي االمر»درذهن بعضي
ها است بواسطه تعبیراتي که مزدوران دین فروش داشته اندکه به معني زمامدارن
میگفتند،موجب پیش آمدن چنین سؤالي شده است که تسنن چطور میتواندانقالبي
باشد .نه عزیزانم « ،اولي االمر»به معني فرمانروایان نیست ،همانطورکه گفتم » اولي
َ
االمر»یعني شوراَ »،وامر هم شوري بینهم»ودرهرزماني وهرجامعه اي شورامي تواند رمز
حرکت وتکان براي جامعه باشدیعني تبادل نظرآگاهان  ،واگر «اولي االمر»را به معني
فردبگیریم ،چه درحد زمامداري وچه درحد فرماندهي درهرسطحي ،بله درآن حدتکان
انقالبي را ازما میگیرد.
اما حقیقت اینست که «اولي االمر» جزمعني شورادرمیان اهل تسنن هیچ معني
دیگري ندارد .همانطورکه دراثناي بحث گفته شد ،آنچه ازنظر اهل تسنن انقالبي -که
تسنن نبوي است نه تسنن اموي -ارزش دارد براي اداره جامعه و اختیارداردکه جامعه
را اداره کندعبارتست از همان شوراکه قرآن دستور میدهد -وامرهم شوري بینهم-
وافرادشوراهستند«-اولي االمر»« -اولي االمر»یعني کسانیکه آگاهي ودرایشتان به
مسائل و مشکالت جامعه ازطریق همین شورا حل و فصل میشد.وتسنن نهضتي است
براي تجدیدآن نظام زمامداري یعني شوراو نهضتي است برعلیه سلطنت  ،زیراتسنن
همانطورکه گفتیم ازریشه سنت است و به معني نظام و روش و زمامداري جامعه .تسنن
خواستار آن بودکه حکومت سلطنتي و فردي برکنارشودو حکومت شورا برجامعه دوباره
قرار گیرد.
تا زمان معاویه همیشه با شورا تمام مسائل – از قبیل تعیین رئیس قوه مجریه و بقیه
مسائل حل و فصل میشد.
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پرسش :وقتي ميگوئيم خلفاي راشدين ،تا امويان و عباسيان رانيزشامل ميشود؟
پاسخ:خیر:وقتي مي گوئیم خلفاي راشدین منظورمان کساني است که با شورا
ازطرق انتخاب به زمامداري قوه مجریه مي رسیدند پس فقط تا زمان حضرت امام
حسن کلمه خلفاء درست است .اززمان حضرت حسن به بعد -اززمان معاویه -دیگر
کلمه خالفت براي زمامدارن قابل اطالق نیست ..وبازاشاره اي صریح کردم و گفتم
ازخیانتهاي مورخان است که مي گویندخلفاي اموي و عباسي درحالیکه اینها خلیفه
نبودندبلکه سالطین و شاهنشاهان بودند.
پرسش:اسالم كدام است  ،تسنن يا تشيع؟
پاسخ:بطور ساده خدمتتان عرض کنم :
اسالم یعني اصل یعني تنه درخت و تسنن و تشیع شاخه هاي این درخت واحد
هستند .وباز اشاره اي کردم که از بین رفتن شورا موجب تفرق شدو مذاهب بوجود آمد
واما با بوجودآمدن دوباره شورا ما مي توانیم ازتفرق ،به سوي وحدت برگردیم.
پرسش :درارتباط با پيشنهادي كه درزمينه تشكيل شورائي كه از جميع گروهها و
مذاهب ارائه  ،فرموديد،پس مجلس مؤسسان براچه تشكيل ميشود؟
پاسخ :آنچه از نظر من اهمیت داردمفهوم آن اجتماع است نه اسم و عنوان،کلمه
مجلس مؤسسان با یك مقیاس خاص اسم وعنواني است براي یك تشکیالت خاص
دریك زمان محدودو معین،درحالیکه آن شورائي که من گفتم براي تمام مسائل جامعه
است .براي اداره جامعه براي حل همه مسائل درهمه زمانهاست نه براي یك کار واحد
و یك عمل معین که مارااز مجلس مؤسسان نیز بي نیازکند.

