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        در شرايط كنونيدر شرايط كنونيدر شرايط كنونيدر شرايط كنوني

  

   قسمت چهارم–) رح(زاده كاك احمد مفتي

  

  
در زماني كه نظام شاهنشاهي بر مملكت حاكم بـود،        

درباره روش مبـارزه، نـشيب و فرازهـاي فكـري فـراوان           

ــاگون     ــساساتي گون ــه و اح ــاي عجوالن ــتم، و راهه     داش

ياسي ، نظام نامه س1343 تا باألخره، در سال ١.پيمودممي

 راهي ٢» ..لقد كان لكم في رسول اهللا اسوه حسنه   «الهي  

جديد در برابرم گشود؛ و آن سرمـشقي را كـه در زنـدگي     

                                                   
ام بـا   شرح اين مطلب؛ موضوع بحث كتـابي اسـت دربـاره رابطـه     -1

  . به زودي منتشر خواهد شد- كه به اميد خدا-انقالب ايران

 يعني در رفتار و روش پيغامبر، سرمشقي نيكو بـراي شـما وجـود        -2

 .دارد

 درك كردم و تـصميم  - تقريباً -سياسي پيامبر وجود دارد   

  .گرفتم، بعداً طبق آن رفتار كنم

اي تفـصيل آن در سـخنراني     (خالصه ايـن سرمـشق      

چنـين  .)  اسـت  ، آمـده  »مشكالت انقـالب  «تحت عنوان   

است خط مبارزاتي انقالب اسالمي دو مرحلـه كلـي دارد        

مرحله ). هاي موقتنظر از مراحل جزئي يا تاكتيكصرف(

 عملي گروهي است - اخالقي-پرورش كامل فكري  : اول

 و نيز مراحـل بعـدي   -كه گردانندگان مرحله دوم انقالب 

 خواهند بود؛ با هماهنگ كـردن اكثريتـي كـه بـا              -ديگر

. ت همان گروه در مرحله دوم، مبـارزه خواهنـد كـرد        قياد

هـاي  جانبه براي برانداختن نظـام    مبارزه همه : مرحله دوم 

طاغوتي حاكم و برقرار كـردن نظـام توحيـدي در عـين              

ادامه كار مرحله اول، با استفاده از اين سرمشق، تـصميم         

 و كـار مرحلـه اول را    ٣گرفتم كه بـه كردسـتان برگـردم       

  .شروع كنم

        رين سد راهرين سد راهرين سد راهرين سد راهبزرگتبزرگتبزرگتبزرگت

اگر شخصي مريض باشد و متوجه باشد كـه مـريض        

اما . است؛ و تو بخواهي او را درمان كني، كار، آسان است  

اگر مريض، خود را سالم بداند و تو بهترين و دلسوزترين        

اش با گرفتاري بزرگي روبرو پزشك باشي، در كا رمعالجه    

يا، اگر مسافري بخواهد به مقصدي برسـد و    . خواهيد شد 

راه را به خطا رود، ولي مطمئن باشد كه راه را بلد اسـت؛        

و تو، كه واقعاً راه را بلد هستي، صميمانه بخواهي او را از     

رفتن به بيراهه خطرناك و پردردسر نجات دهـي، بـسيار      

داند، اما اگر مسافر، خود بفهمد كه راه را نمي. دشوار است

  .راهنمائي او، كارِ آساني است

اي كه در شئوون گوناگون در جامعهبه همين صورت    

آن، از اسالم خبري نيـست؛ و افكـار و اخـالق و روابـط           

كنند طاغوتي، آن جامعه را تاريك كرده، اما مردم فكر مي

                                                   
ــه واســطه اتخــاذ ر36 قــبالً از اواخــر ســال -3 هــاي نادرســت وش، ب

 .جا ماندم در آن43مبارزه، به تهران رفته بودم و تا اواسط سال 
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كه همه اوضاع و احوال، كـامالً توحيـدي اسـت، تـالش        

زيرا . براي هدايت مردم به راه اسالم، دردسر بزرگي است  

اند؛ و وقتي تو ي فريب خورده  مردم به تنها يك نام توخال     

كني كه همان نام را دارد،  هم به سوي نظامي دعوت مي     

بزرگتـرين سـد راه رسـانيدن پيـام     » تـشابه اسـمي   «اين  

گويند كه ما هم پيرو اسالميم و زيرا مردم مي. خواهد بود

اگر كارت مقداري پيش رفت و متقاعد شدند كه اسالمي      

بـا اسـالم موجـود در    خواهي به مردم بفهمـان   كه تو مي  

جامعه، آسمان تا زمـين، فاصـله دارد، آن وقـت خواهنـد           

ي ما، واز هزاران مگر تو اسالم را، بهتر از همه      : گفت كه 

و لذا وقتي كار به ! شناسي؟علما در طول صدها سال، مي   

يعني تفاوت اسالم تو را با اسالم رايـج  (اين مرحله برسد    

 پس ١!شوارتر خواهد شدكار تو واقعاً د) جامعه درك كنند،  

از مراجعت به كردستان، خود را در برابر اين سـد بـزرگ         

اما اسالم آنان، ديـنِ   . مردم اسماً مسلمان بودند   . ديدممي

 و اين ديانت را ٢توجيه دربار و پرستش تكيه و خانقاه بود 

                                                   
پنـاه بـر   !  بزرگترين مانع راه ما تا چندين سال، همـين مـسئله بـود       - 1

در دست مردم ناآگاه يـا  » عمامه و عمامه پوش«خدا كه حربه صدها  

 !اي خطرناك استناخالص، چه حربه

. ان بـا ايـن موضـوع آشـنائي ندارنـد       حتمـاً بـسياري از خواننـدگ   - 2

بودند كه در ايـن  : يا(اند در كردستان رهبران ديني دو دسته   : خالصه

. علماي ديـن و مـشايخ  ) شدچند سال اخير، تدريجاً وضع عوض مي   

هـاي تـصوف بودنـد، بـه عنـوان      اما مشايخ، كه گويا رهبران طريقت   

ت علماي با شدند كه حتي اكثريشناخته مي! رهبران ديني درجه اول 

نفوذ و مقدر دستگاهي نيز، اين برتري را براي آنـان پذيرفتـه بودنـد؛        

-علت اين برتري، آن بود كه اين مشايخ، در كار جاسوسي و مـردم       

فريبي، براي دستگاه مفيدتر بودند؛ و لذا بايد در جامعه، مقـام اول را    

تي و علماي دين، رهبران درجه دوم بودند، كه اقلي    ! كردنداحراز مي 

از آنان، آگاهانه به دسـتگاه، خـدمت و بـه ديـن و بـه خلـق، خيانـت             

كردند؛ و لذا تمام قدرت را به آنان سپرده بودند و اكثريت بقيـه،        مي

نـه مـادي و نــه معنـوي، مجـال تالشــي در خـالف جهـت آقايــان را       

نداشتند؛ و اگر گاهي، شخصي از اين اكثريت مخلـص بـه مخالفـت     

 .گرفتندرا از هر جهت، از او ميزد، امكان تالش دست مي

نامـه آن  هم، به عنوان همان ديانتي كـه نظـام      

  .شناختندقرآن است، مي

 محاصره سياسـي و تبليغـاتي       به اين دليل،  

. سـردمداران نظــام جامعـه، بــسيار مـؤثر افتــاد   

اي از بودند و عـده ! مشايخ كه قدرت ديني برتر  

مّلاها، كه يا مستقيماً كارگزار ساواك بودند، يـا         

ي مشايخ، بعضي آگاهانه و بعضي     اينكه بوسيله 

ــشق  ــه، سرم ــاواك را اجــرا   ناآگاهان ــاي س       ه

تمام، مرا به انواع اتهامـات      كردند، با قدرت    مي

المذهب، بهـائي، وهـابي، كمونيـست، منـافق و       : از قبيل 

مردم هـم كـه در مـسلماني        . كردندامثال اينها متهم مي   

  » محكـوم «خـود هـر عـده، پيـرو و ياالاقـل، هـوادار يـا        

 از اين شيخ و مّلاها بودند و عمـالً     -اي يا دسته  -ايعده(

ي افراد، در دسـت گـروه   هم، منفي يا اثبات هويت اسالم    

ها حقيقت را ها و مّلاهاي دولتي بود اگر فرضاً بعضي    شيخ

ــي ــي  درك م ــوالً نم ــد معم ــي،   كردن ــا حت ــتند، ي         خواس

توانستند آن هم اتهامـات را بـه آسـاني بـراي خـود            نمي

بخرند؛ به عالوه، خطر ساواك هم شـايد كمتـر از خطـر           

  !)فروشان نبوداتّهامات دين

ام بـا مـردم    سال، رابطه9 – 8يل، تا حدود  به اين دل  

  تقريباً قطـع بـود؛ و حتـي در خيابانهـا گـاهي افـرادي را            

 ي آشـنايي داشـتيم و متوجـه       ديدم كه با هـم سـابقه      مي

زدند، تا به سـالم و  شدم كه از برخورد با من گريز مي  مي

اي ساده، مجبـور نـشوند و در معـرض انـواع        پرسياحوال

و لذا، برنامه كارم، كه بـه تمـاس بـا    ! ندخطرها قرار نگير 

ي شـايد رقـم همـه   (مردم نياز داشت، عجيـب فلـج بـود     

 توانسته بودم تا 52كساني كه در آن مدت تا حدود سال     

 نفر جـوان و  35-30حدي با اسالمي واقعي آشنا كنم، از   

  ).كردنوجوان و كودك دختر و پسر تجاوز نمي
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اي مـدن حادثـه   بود كه بـا پـيش آ  52 يا  51در سال   

و تدريجاً مردمي     ديوار محاصره شكسته شد؛    ١العاده،فوق

كه از ماوراي ديوار اتهامات قضاوت كرده بودند، يا اصـالً   

شناختند، اول با مكاتبه و بعد با آمد و شد، آشنائي مرا نمي

  ...و رابطه پيدا كردند

چند سالي بـه ايـن ترتيـب گذشـت و هنگـامي كـه              

 براي اقدامهاي اجتماعي اسـالمي      آمادگي نسبي مردم را   

اي كـه تـا حـدودي بـه     درك كردم، اول با همكاري عده  

اي خيريه در همكاري نسبي عالقمند شده بودند، مؤسسه    

تـر شـد و آنـاني آمـاده      شرايط مناسب . سنندج داير كردم  

شدند كه وظيفه مبارزات سياسـي اسـالمي را بـه عهـده           

س قــرآن در ايــن موقعيــت، بــه تأســيس مــدار. بگيرنــد

  .پرداختيم

هنوز حركت ما قوام نيافته بود كه نهـضت ايـران در         

 بيـشتر كمـي، و   - متأسـفانه - به صـورتي   56اواخر سال   

بـا  «كمتر كيفي اوج گرفت؛ و بـه دالئلـي كـه در كتـاب      

الشعاع اين نهـضت قـرار    آمده، برنامه ما تحت   » ...انقالب

  !گرفت؛ و حتي تقريباً فداي آن شد

ديگر، برنامه كار ما، با همان روالـي    اگر تا چند سالي     

رسـيد كـه   رفت زمان آن مـي كه جريان داشت، پيش مي    

ي برداشـت خـود را در بـاره مـوازين     طرز تفكـر و نحـوه    

كـه  (فكري و اجتماعي و اقتصادي اسـالم منتـشر كنـيم     

همزمـان بـا آن، تـشكل و تنظيمـات الزم بـراي شـروع       

اما تـا  ). فتيامرحله دوم انقالب اسالمي نيز ضرورت مي   

آن زمان، اصوالً امكان نشر يك مقاله يـا يـك اعالميـه        

 مگر با صورت و محتـوائي كـه حكومـت           ٢وجود نداشت 

                                                   
 براي روشن شدن قسمتي از مسائل آن سـالها و سـالهاي بعـد، بـه       - 1

 .مراجعه شود» ...با انقالب«كتاب 

نوشـتم و گــاهي   گـاهي مطـالبي بـراي چـاپ در مطبوعـات مـي      - 2

ــاره . كردنــدمطبوعــات درخواســت مطلــب مــي امــا آخراألمــر در ب

هـاي گذشـته، فقـط    در سال! ديمرسيها به توافق نمي  چگونگي بحث 

شد، بـه  چه مورد پسند حكومت واقع مي     اجازه دهد؛ و آن   

  ٣.خورددرد مردم نمي

خواسـتم مـنهج فكـري و خـط مـشي       به عالوه، نمي  

م بـراي  ام، كامالً علني شود، تـا وقتـي كـه مـرد         اسالمي

خواستيم بشناسيم، آمادگي نسبي پذيرفتن اسالمي كه مي 

پيدا كنند، به حدي كه امكان شروع مرحلـه دوم مبـارزه            

، فراهم شده باشد، زيرا اگر غير از ايـن بـود،       )يعني جهاد (

هم مشكل شكسته شدن ديوار محاصره سياسي تبليغات        

شد؛ و هم واهمـه  تر ميكه قبالً بدان اشاره كرديم سخت     

  .گرديدتر ميمردم و هم فشار حكومت نيز سنگين

        شرايط كنونيشرايط كنونيشرايط كنونيشرايط كنوني

هـا  حركت ما در كردستان، شبيه به اين بود كه سـال    

تالش كنيم تا با حفر يك قنات طوالني بـراي مـشروب       

امـا  . ي خشك و تشنه، آب تهيه كنـيم كردن يك مزرعه  

نهضت ايران باراني مداوم و فراگير و شديد شد كه تمـام     

شانيد؛ و قناتي را هم كه ما حفر كرده بودم پر دشتها را پو 

به دليل در دست نبودن بعضي حـسابها   (و متأسفانه   ! كرد

هاي الزم از طرف ما يـا سـران   انديشيو عدم امكان پاره  

  ٤.آن را هم تقريباً در هم كوبيد) انقالب

درباره مـشكالت كـار مـا در    » ...با انقالب«در كتاب   

جا يادآوري اما در اين . شودشرايط كنوني، بحث كافي مي    

عليـرغم تمـام زيانهـاي كـه     : همين نكته كافي است كه   

كـه مجموعـاً شـرايط فعلـي     حركت ما ديد و عليرغم اين   

جانبه مبارزات اسـالمي، بـا همـان    ايران، براي ادامه همه   

صورت صحيح و اصيل اسالمي كـه گفتـه شـد مناسـب        

                                                                            
هـا چـاپ شـده     در مجلـه خوانـدني  43ام در سـال  يك بار يك مقاله   

 ).در باره متشابهات(است 

 حتي در ماههاي اول اوجگيري نهضت ايران، امكان تكثير يـك   - 3

اعالميه را هـم نداشـتيم؛ و در اوائـل بـا دردسـر فـراوان، از فتـوكپي            

 سنگين بـود و هـم صـاحبان ايـن     كرديم كه هم هزينه آن  استفاده مي 

 .ترسيدندها از تعقيب پليس سياسي ميدستگاه

 .مراجعه شود...  به كتاب با انقالب - 4
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     ار نيـست و ايـن خـود كـار مـا را بـسيار پيچيـده و دشــو       

احتماالً جو سياسي انقالب ايران، بـه تـدريج رو    . سازدمي

به روشن شدن و خصوصيات اسالمي پذيرفتن، بـا كنـار            

هـاي گروهـي قـشري    هـا و مـنش  رفتن ابر تاريك روش  

كه در صورت . طلب از روحانيان، پيش خواهد رفتبرتري

 بـه خـاطر   -صحت اين نظريه كه اميدوارم صحيح باشـد  

كست خورده يا متوقـف شـده، اميـد بـه     جبران حركت ش  

 مـوازين  ١.پيمودن راهي ديگر براي پيدا شـدن تـدريجي        

گوناگون اسالم در جامعه، به جاي تـدارك يـك انقـالب      

    كـه بـا ايـن انقـالب فعلـي، جــور در      -عميـق و بنيـادي  

حركت ما طبق سرمشق    : يعني. گردد پديدار مي  -آيدنمي

» مرحلـه تبليـغ  «كـه  اسالمي، كار مرحله اول انقالب را،   

تـا بـا آهنگـي      . است، در محدوده كردستان شـروع كـرد       

تدريجي ولي محكم، به ديگر نقـاط ايـران پـيش رود؛ و             

» مرحله جهاد« كه -ملت را در حالي، به آغاز مرحله دوم   

 وا دارد، كـه از جميـع جهـات فكـري و اخالقـي،            -است

ز  و گروهي به تناسب نيا٢آمادگي آن مرحله را يافته باشد

  .نيز براي تعهد وظايف اين مرحله پرورش يافته باشند

                                                   
ناميد و » انقالبي«توان چه حركتي را مي: ي اين كه   بحث در باره   - 1

؛ و همچنـين شـرح ايـن    »ضد انقالب«يا  » غير انقالبي «چه حركتي را    

 در چـه شـرايطي و در چـه امـوري      گـام بـه گـام،     «مـشي   : مطلب كه 

درست و انقالبي است؛ و در چه شرايط و چه اموري، غيـر انقالبـي،      

گير است و طوالني و آن را به آينـده  با حتي ضد انقالب است، وقت   

 »كنمموكول مي

و كلمـات متـرادف   » مبارزه« امروز در فرهنگ سياسي ما، كلمه   - 2

يـدي بـراي امتيـاز وجـود     كـه ق  بـدون ايـن   : يعني(» مطلق«آن به طور    

هاي حـاكم بـه كـار    ، براي هرگونه فعاليت در برابر نظام   )داشته باشد 

كه شناسائي آن دو (رود و لذا مرز بين دو مرحله تبليغ و جهاد را    مي

بـه  ) از يكديگر در فعاليت سياسي اسالمي بسيار مهم و اساسي اسـت    

جـا بـه   گيـر اسـت؛ لـذا در ايـن    تفصيل اين بحث وقت  . هم زده است  

تا حدود معينـي از دو سـوم از دوران   : كنيم كههمين اشاره اكتفا مي  

: مأموريـت ايـشان در عبـارتي از قبيـل      ) ص(رسالت حضرت محمد  

فـان أعرضـوا، فمـا    «و » فذكر، انما انت مذكر، لست عليهم بمصيطر    «

شـد،  تعيـين مـي  » ...ان عليـك اال الـبالغ   «؛ »أرسلناك علـيهم حفيظـاً    

اين حركت گرچه تدريجي و از جهت ظاهر     

با دردسر و خطرات فراوان همراه اسـت؛ امـا از       

نظر محتوا، بسيار مطمئن اسـت؛ و نتيجـه آن،         

چنـين  . انقالبي خواهد بود نيرومند و پيشرونده      

حركتي در جامعه انقالبـي فعلـي ايـران كـه از            

فكري و اخالقي فاصله زيادي را نسبت       جهات  

به سابق طي نكرده است، اما بـا ايـن انقـالب             

معيارهاي سياسي و اجتماعي را، تا حدي قابـل       

توجه تغيير داده است با مالحظاتي بسيار دقيق      

بايد همراه باشد و لذا، تدارك انقـالب اسـالمي در ايـران     

 بيش از انقالب، بـه عنـوان اقـدام در يـك جامعـه غيـر               

                                                                            
. گونه درگيري نظامي و سياسي داشـته باشـد   ه هيچ كه اجاز بدون اين 

يابنـد،   پرورش مياما بعداً كه گروهي كوچك، با معيارهاي انقالب      

جاهـد الكفـار و   ! يـا ايهـا النبيـي   «رسد كـه   اضافه بر تبليغ، دستور مي    

» نظامي«و »سياسي«كه جهاد، هر دو صورت » المنافقين واغلظ عليهم

شود و اضافه       اد و ستم حاكم، شامل ميرا براي برانداختن نظام استبد  

زيـرا  . كنيم كه اصوالً وظيفه پيغمبر و پيروانش، فقط تبيلـغ اسـت      مي

نـه  (» فهـم و اختيـار  «انسان در ارزيابي ديـن، جانـداري اسـت داراي      

و لذا بايد فهميد و آگاه شـود، تـا از اختيـار خـود،        ) ناتوان و مجبور  

كــه بــا زور اده كنـد؛ نــه ايــن بـراي تغييــر تــاريخ و سرنوشــتش اســتف 

مگـر  (ديكتاتوري، سرنوشتي و نوعي زنـدگي بـر وي تحميـل شـود       

اما وقتـي گروهـي الزم، پـرورش يافتنـد و كـار       ). افراد معدود خائن  

سازي سياسي يا نظامي افراد خائن مواجـه  تبليغ، با زور و آزار و مانع  

 41تـا   39هـاي  در آيـه . شـود مقابله، به حكم ضرورت، الزم مي    . شد

سوره حج و بسياري آيات ديگر دليل و فلسفه شـروع مرحلـه جهـاد        

 اجـازه  -1: عميقاً بيان شـده اسـت كـه چنـد مطلـب آن چنـين اسـت         

شود به خـاطر ايـن كـه بـه آنـان      كشتار و جنگ به مسلمانان داده مي    

)  مجبور به تـرك وطـن شـدند   (ستم شد و از ديارشان، اخراج شدند   

 و كشتار حـق بـا باطـل نباشـد، بـساط       اگر جنگ  -2به خاطر توحيد    

، آثار سعادت و حرمت بـشري    )طاغوتها(خودكامگي و فرمانروائي    

را فقط به وسيله آزاد شـدن از حكومـت هـوي و اسـتقرار حكومـت         

 جنگ و كشتار، كه ناپسند و منفـور  -3. خدا مقدور است از بين برد    

 مـردم  است به خاطر هدفي واال، اجازه داده شد وآن آزاد گردانيدن      

از چنگال فرمانروايان دنياپرست و برقرار ساختن حكومت به وسـيله        

 .انسانهاي پاك و انسان دوست است
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زيـرا اگـر در بـين مـردم،     . تر بوداسالمي، به اعتبار آسان   

ــت،      ــت، حكوم ــاهري رواج داش ــوري و ظ ــالمي ص اس

 امپرياليـسم   نـشانده صددرصد، غيراسالمي و حتي دسـت     

. متحد براي از بين بردن رياكارانه و تدريجي اسـالم بـود   

گونه كه مشكل يك اسالمي صـوري،  اما اكنون به همان  

ردم، دست و پاگير است، در مقابلـه    در جامعه و در بين م     

اين هـم، در  (با حكومت نيز، همين مانع در سر راه است          

حال حاضر، مسأله مهمـي اسـت كـه حركـت در جهـت           

تضعيف انقالب، به خاطر نبودن قدرتي سوم و قابل قبول  

ــستقيم     ــت م ــه تقوي ــساوي ب ــاع، م ــرل اوض ــراي كنت ب

 قي نيـز،   امپرياليـسم شـر   : امپرياليسم غربي و يا احتمـاالً     

  و 32 مــرداد 28تكــرار فاجعـه  : باشـد و ايــن، يعنـي  مـي 

خيـانتي  : هاي فـراوان ديگـر در همـه جـا و يعنـي          فاجعه

نابخشودني به ملتي كه همين حكومت را با قيمت خـون   

و جان دهها، بلكه صدها هزار شهيد و عليـل و شـكنجه        

پس ناچاريم پس از اين كـه     ). ديده، به دست آورده است    

ه واسطه اين انقالب در هم شكست يا متوقف حركتمان ب

شد اكنون در مقابلـه بـه حكومـت جديـد تـا حـدي كـه          

همان روش سابق مقابلـه بـا مـردم را در         ١.مشروع است 

پيش گيريم؛ و كار مبارزه براي تحقق يك جامعـه از هـر    

جهت اسالمي را، هم از نظر روش و هم از جهت ماهيت     

 خالصه كنـيم در ايـن    اي تغيير دهيم؛ و آن را     چندمرحله

كه، به خالف گذشته، تمام آراء و نظرات اسالمي خود را،   

 جا و با هم عرضه كنـيم المقدور يك به طور علني و حتي    

پس اگر انقالب ايران، ضرر متوقف ماندن حركت مـا    .. (.

را با آن روش انقالبي اسالمي، تحميـل كـرد در مقابـل،          

مرحلـه تبليـغ و   دو «اين فايده كوچك را دارد كه اكنون        

را، تنها در مرحله تبليغ، بـا علنـي كـردن اهـداف        » جهاد

                                                   
 حتي در ماههاي اول اوجگيري نهضت ايران، امكان تكثير يـك   - 1

اعالميه را هـم نداشـتيم؛ و در اوائـل بـا دردسـر فـراوان، از فتـوكپي            

 و هـم صـاحبان ايـن    كرديم كه هم هزينه آن سنگين بـود   استفاده مي 

 .ترسيدنددستگاهها مي

انقالبي خـود و گـستردن آن در سـطح جامعـه، خالصـه        

  ).كنيم

با بياني ديگر چون حكومت انقـالب از يـك طـرف،          

داراي چنان شرايطي نيست كه به عنوان حكومت تمـام           

بـه دليـل ضـعف    (طاغوتي تلقي شود؛ و از جهـت ديگـر       

توانايي كامل تغيير انقالبي نهادهاي طاغوتي را       ،  )بنيادي

هم ندارد، ناچاريم موضع كمي و كيفي حركتمان را تغيير       

ي گذشته ما، طبـق سرمـشق     برنامه: يعني اين كه  . دهيم

 انقالب اسـالمي پيـامبر و بـا رعايـت شـرايط خـاص دو         

گي موضع اسالمي مردم و حكومت، در آغاز، ايجـاد      گونه

كمي، ضعيف و تـدريجي، امـا از نظـر    حركتي بود از نظر    

كيفي، نيرومند و پرتكـان؛ و بعـد در مرحلـه دوم، تغييـر              

امـا از ايـن     . شدكيفي سيستم حاكم بر جامعه، مطرح مي      

 بايد برنامه ما به - با توجه به شرايط ظاهري فعلي      -پس

اين ترتيب باشد كه از طي دقيق دو مرحله، بپوشيم؛ كـه       

آراء اسـالمي خـود را     ) شـي با فراموش نكردن كـار پرور     (

اعالم كنيم، تا در صورت مواجه شدن با قبـول مـردم، از     

جهتي، حكومت را در مسير اقداماتي انقالبي انـدازد؛ و از        

جهتي ديگر، افكار و روحيه عمومي را، براي تغيير بنيادي 

هاي متعـدد فكـري و فقهـي و سياسـي و احيـاي          مكتب

ي راي همـه مكتب واحد توحيدي به وسيله تـشكيل شـو    

در : اول، در سطح كشور ايران و بعـد (دانشمندان اسالمي  

، آماده سازد؛ و بدينوسيله، خـط سـير        )سراسر عالم اسالم  

انقالب اسالمي، در دو زمينه حكومتي و مردمي به طـور        

جا و با ترجيح ناچاري جنبـه كمـي بـر جنبـه كيفـي          يك

  .پيموده شود

د، اما در كاهاين روش، گرچه از اصالت حركت ما مي     

سازد؛ و نيز در درازمـدت،  تر ميعوض كار مبارزه را آسان   

اميد وصول به جامعه اصيل انقالبي اسالمي را تـا حـدي    

گرداند و اين هم تـا زمـاني اسـت كـه        گسترده ميسر مي  

احتمال حركت تقدمي حكومت انقـالب بـه سـوي يـك          

  .حكومت اسالمي درست از آب در بيايد
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حسابها، تصميم گرفتيم كه به واسطه اين تحوالت و      

هـاي  از اين به بعد، تا حدي كه بتوان از البالي گرفتاري   

فراوان، راه اقدامي و ساعات فراغت فكري، جستجو كـرد   

و به دست آورد آراء و نظرات خـود را در بـاره مـسائل و          

هـائي كوچـك    موازين گوناگون اسالمي به صورت جزوه     

  .منتشر كنيم

د راهي براي بازگـشت از     اميد است اين كوشش بتوان    

هاي تفرق سنتي و امروزي، به سوي     ها و بيراهه  كوره راه 

جاده اصلي دين واحد براي امت واحد بگـشايد؛ و نيـز در    

اين دوران تجربه سرگردان و شتابزده آزادي پس از قرنها  

سكوت و اختناق در ايران، حركتي به وجود آورد در جهت 

در آغـاز كـار آشـنايي و    گشودن افقي از تفاهم، يا الاقـل   

هاي غيابي ها به جاي قضاوت  نظر رو در روي گروه    تبادل

همچنانكه كه قاطعانـه انتظـار   «نسبت به يكديگر، باشد؛    

داريم كه به جاي وسيله شدن حرفهاي مـا بـراي ايجـاد          

اي بـراي شـوراي    يك فرقه جديد، زمينـه كـار و مطالعـه     

؛ و »عي گردداسالمي آينده، در جهت بازشناسي اسالم واق  

نه تنها در ايران بلكه در هر جا كه اسالم پذيرفته شـده،           

اجتمـاع همـه   (» اسالم واقعي كتـاب و سـنت و اجمـاع     «

، پـرچم روشـني و   )دانشمندان اسالمي در سراسـر جهـان   

  .آزادي و مساوات اسالمي بر افرازد

        هدف و برنامه مبارزاتهدف و برنامه مبارزاتهدف و برنامه مبارزاتهدف و برنامه مبارزات

بـه  دارد و اي را بـر مـي  جواني كه دفتر و قلم و جزوه   

افتد، در فكر خود مقـصدي يـا   طرف كالس درس راه مي  

مقصودي تعيين كرده كه اين اقدام را به منظـور رسـيدن     

  كـشاورزي كـه گاوهـا را حركـت     . دهـد به آن انجام مـي    

رود؛ زني بـه طـرف مزرعـه مـي    دهد و با وسائل شخم مي

رود، بندد و از خانه بيرون مـي  مسافري كه رخت سفر مي    

پوشـد و بـه طـرف    لباس جراحي مـي  پزشك جراحي كه    

كند، كارگري كـه خـود را جمـع و    اطاق عمل حركت مي   

شـود، زن  كند و از خانه به طرف كارگاه روانه مي  جور مي 

دارد و دار كه كيف پولش را با زنبيلي بر ميخانه

و .. .زنـد، و به دكـان بقـالي سـركوچه سـر مـي       

باألخره، هر انساني در هـر اقـدامي، خـواه دراز           

مـدت، از اقـدام خـود،     ت و خواه بسيار كوتاه    مد

هدفي و مطلبي دارد كه به خاطر رسيدن به آن   

. دهـد است كه آن اقدام را انجـام مـي    » هدف«

   كنــد، انـسان تـا وقتـي كــه شـعورش كـار مـي      

ــي ــدف نم ــدون ه ــد ب ــد -توان ــائم « و مانن به

 دست به هيچ اقـدامي كوچـك يـا       -»بالمقصد

بـودن اسـت، كـه     » دارهدف«بزرگ بزند؛ و اصوالًبا اين      

دار كند؛ و نيـز بـا هـدف   اقدام و كار انسان ارزش پيدا مي    

: اعـم از ايـن كـه   (كنـد  بودن است كه انسان زندگي مـي  

..) . هدف، درست باشد يا نادرست، خوب باشد و يا بـد، و      

هـا، بزرگتـرين نحـو    كارها و تالش» دار بودن هدف«اين  

اگر انـسان در  . دارداستفاده انسان است و از اختياري كه        

كارهايش از آغاز هدفي را تعيين نكرده باشد، درست مثل  

هـا و  خسي است كـه روي آب افتـاده و در پيمـودن دره            

گونـه  هـا، هـچ  سقوط از آبشارها، زير افتـادن و رو آمـدن         

هـا پـرواز   اي از خود ندارد؛ به طرف بلنـدي       اختيار و اراده  

شـود؛ امـا ايـن    يهـا سـرازير مـ   كند، باز به اعماق دره  مي

حركات، همه جبري است و طبق قوانيني از پيش تعيـين   

گيرد، بـدون ايـن كـه خـود ورق       شده طبيعي صورت مي   

  .كاغذ در آن تصميمي داشته باشد

دار بودن اقدامها، اسـاس و پايـه حركـت و          اين هدف 

زيـرا محـض   . تالش انسان است، اما تمام قضيه نيـست       

 انـسان  - صورتي باشدنظر از اين كه به چه     صرف -اقدام

مثالً كارهائي كـه كـشاورز بـراي      . رساندرا به مقصد نمي   

توانـد بـراي پزشـك    دهد، نمـي رفتن به مزرعه انجام مي   

يـا مقـدماتي كـه    . ي رسيدن به هدف باشـد  جراح، وسيله 

دهد، براي رسيدن كارگر يا پزشك بـه        محصل انجام مي  

 هدف پس براي رسيدن به هر.. .خورد وهدف به درد نمي

اي متناسب با آن هدف تعيين شود، تا تالشها       بايد برنامه 
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با مقياس آن برنامه تنظيم و انجام يابـد و نيـرو و وقـت        

  امـا ناگفتـه   . انسان در راه رسيدن بـه هـدف هـدر نـشود       

دانيم كه خود هدف است كه شكل و آهنگ و نظم و        مي

ه انسجام خاص برنامه را بايد تعيين كند و بنابراين هرگون

مراحل مختلف آن بايد هميشه زير پرتو هـدف، صـورت          

در پيشگفتار، در برابر سه سؤال قرار گرفتيم كـه       .. . گيرد

جستجوي راه نجاتي براي بشر سرگردان و     «سومين آن،   

جا گفتيم كه از ميلياردهـا      همان. بود» گرفتار و ستمكش  

ي كمي هستند كـه بـه طـرح روشـن و         انسان، فقط عده  

اند؛ و در زمينـه اجـراي   رسيده» گانهي سه سؤالها«آشكار  

كوشـند و  كننـد، مـي  ها ايجاد ميمسؤوليتي كه اين سؤال 

: ديگران را نيز به كوشش و اميدارند و متوجه شـديم كـه   

متأسفانه جوابهائي كه ايـن عـده در طـول تـاريخ بـراي            

و بـه عامـل ايـن    (انـد، متفـاوت اسـت     سؤال سوم يافتـه   

هاي و راستي، اگر انسان   .) رديمنظرها نيز اشاره ك   اختالف

نظـر نداشـتند،    مسؤول در باره جواب سؤال سوم اختالف      

 خيلـي   - كه نجات بـشريت اسـت      -كار رسيدن به هدف   

تر بود و اگر تالش همه پيـشروان راه رسـتگاري و          آسان

آزادي و دادگري و فوجهاي عظيم رهنورداني كه با آنـان    

گرفـت،  نجام مـي اند، يكي بود و با يك برنامه ا    هم مسير 

ترديد، خيلي زود به بيدادها و اسـتبدادها و اسـتثمارها            بي

اما باز متأسفانه كـه اخـتالف آنهـا در          . شدپايان داده مي  

هدف » تشخيص و ترسيم  «بلكه در   . برنامه و كار نيست   

. كه خواهد آمـد اخـتالف نظرهـائي وجـود دارد          نيز چنان 

لـب  هرچند همه مبارزان صـميمي و پيـشرو در يـك مط       

با همين كليت  (» نجات بشر ستمكش  «: تمام كلي، يعني  

  .تقريباً اتفاق دارند) و وسعت

و اين، بسيار مهم و ضروري است كه ما دقيقاً تمام       «

زيـرا مـا در   » اختالفات را در همه موارد شناسـائي كنـيم     

» برنامــه«و » هــدف«مــسير اداي مــسؤوليت بــا معيــار 

)  خواهيم داد كه آن را توضيح   (مشخص بايد پيش برويم     

و لذا تنها در زير شعاع ايـن شناسـائي دقيـق صـورتها و              

ها و يا كيفيـت و  اشكال مختلف توجيه و تشخيص هدف  

هـاي  هـا و تاكتيـك  هـا، و بـاالخره روش  چگونگي برنامه 

 در جهت برخورد آگاهانه     -1: توانيمديگران است كه مي   

  مسيري درست- چه از موافقان و چه از مخالفان   -با آنها 

 ضعف و قوت آنها و بودن يا نبـودن هـر         -2اتخاذ كنيم   

يك را در جهتي كه به سوي هدف ما برسد، و حدود اين     

المقـدور   حتي-3. ها و يا اشتباهات را تعيين كنيم   انحراف

مدعيان دلسوزي و خيرخواهي    «تشخيص بدهيم كه اين     

 بـه  -، كدام يك در ادعاي خـود      »براي انسانهاي محروم  

اند و صـميمي؛   صادق-» برنامه«  و »تشخيص«تناسب  

دانيم كه در طول   زير مي . و كدام يك فريبكار و دروغگو     

در حالـت ضـعيف و عـدم       (تاريخ، غالباً دشمنان ضـعيف      

، در  لباس دوسـتي و دلـسوزي، بـه سـوي نيـات           )تسلط

  !روندشان پيش مياستثمارگرانه و خيانتكارانه

ارد؛ كـه  اين مطالب، به شرح و تفـصيلي زيـاد نيـاز د         

ها چنان است كـه در اثنـاي بررسـي      روش كار اين جزوه   

هاي  چه در مقدمه سوم، و چه در جزوه    -مسائل گوناگون 

امـا بـراي    .  همين مطالب نيز روشن خواهند شـد       -بعدي

چنـد  «كه خواننده را به دردسـر نينـدازيم، آنهـا را در          اين

بنـدي  كنيم، كه به وسيله اين دستهبندي مي طبقه» جمله

  تـر و بندي، هـم خـود مـسائل بـه طـور برجـسته        طبقهو  

اكنـون، قـسمتي   تر درك خواهند شد؛ و هم، از هـم   واضح

هـا مـشخص و انتظـار خواننـده از     مهم از كار اين جـزوه     

هـاي آينـده تحديـد خواهـد گرديـد؛ و هـم          مطالعه بحث 

بندي، به هر جستجوگري كمـك خواهـد كـرد كـه         طبقه

ها و تاكتيك گونـاگوني  امهها و برن خود به ارزيابي مكتب   

اند، يـا  ارائه شده» نجات بشر ستمكش«كه تاكنون براي   

ايـن مطالـب، بـدين    . در آينده ارائه خواهند شد، بنـشينند   

  :شوندبندي ميترتيب طبقه
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        ::::بندي مسائل مبارزانبندي مسائل مبارزانبندي مسائل مبارزانبندي مسائل مبارزانطبقهطبقهطبقهطبقه

 هدف كلي كه همه جستجوگران صـميمي در آن      -1

نجـات بـشريت   تقريباً اتفاق نظر دارند، عبـارت اسـت از       

ايـن،  : و در اين مقدمه متوجه خواهيد شد كـه   (ستمكش،  

يك جزء هدف ما است كه بدون يك جزء ديگر، ناتمام و 

  ).فرجام و عقيم استبي

نظـر   در توجيه و تـشخيص ايـن هـدف، اخـتالف     -2

تـأمين  «مـثالً بعـضي از جـستجوگران تنهـا          . وجود دارد 

قدنـد كـه    بعـضي معت  . داننـد را كافي مي  » نيازهاي مادي 

اساس كار است و بعضي عقيـده      » تأمين آزادي سياسي  «

يـا  » تأمين نيازهاي مـادي «اصوالً مسئله تنها    : دارند كه 

بلكــه . يـا حتــي تـأمين هــر دو نيـست   » تـأمين آزادي «

برقراري مساوات كامل در همه حقوق مادي و معنوي بـا   

زيربناي ايدئولوژيك آن، تنهـا ماصـدق عينـي و واقعـي             

ت و بدون اين مـساوات، آرامـش خـاطر و      نجات بشر اس  

احساس خوشبختي، بـراي همـه فـراهم نخواهـد شـد؛ و         

حسرت و رنج و پريشاني از صحنه زنـدگي انـسان، كنـار     

  ...نخواهد رفت و همچنين اختالفات ديگر

بـه خـاطر   : هاي فراوان و از جملـه    به خاطر علت   -3

اختالف در تشخيص و توجيه هدف اصلي و مـشترك در   

هاي كـار نيـز، اختالفـاتي وسـيع و         ها و برنامه  وژيايدئول

برنامــه چيــست؟ آنارشيــسم، : مــثالً(عميــق وجــود دارد 

  ..).اگزيستانسياليسم، ماركسيسم، اسالم و

 وقتي در توجيـه هـدف و بعـد هـم ايـدئولوژي و          -4

بديهي اسـت كـه در    . برنامه كار، اختالف نظر وجود دارد     

ف وجـود خواهـد   هاي مبارزه هم اخـتال ها و تاكتك  روش

ها كه يك مكتب واحد، بـه     نظر از آن تنوع   صرف(داشت  

  ).آوردتناسب شرايط گوناگون تاكتيك، پديد مي

تواند به هر بندي مي اي كه اين طبقه   ترين نتيجه مهم

خواننده پژوهشگر بدهد اين است كه در افقـي روشـن و            

آميـز، بـه ارزيـابي    هـاي تعـصب  باز و خـالي از جانبـداري   

هــا و تحقيــق در بــاره آنهــا هــا و روشمكتــب

 بينانـه و دور از تـسليم  بپردازد؛ و با ديدي واقـع   

داوري طلبي و گرفتـار شـدن بـه زنجيـر پـيش        

توانـد  تشخيص دهد كه كدام مكتب، واقعاً مـي     

آن هدف بسيار كلي و تا حدي مورد قبول همه   

  .را تأمين كند

به نظـر  : و ما در همان پيشگفتار گفتيم كه      

هـا،   راه درسـت بـشر از انـواع بـدبختي          ما تنها 

امـا ايـن    ). اسالم واقعي (است  » مكتب اسالم «

كه كار (خواهد حرف، فعالً فقط يك ادعاست و اثبات مي      

  ).ها استجزوه

»  اسالمياثبات برتر«بنابراين، قسمت اول كار ما را      

و تالش به خاطر پياده شدن اين مكتب در مسير رسيدن   

دهد و اين كار، خود بـه       ميتشكيل  » هدف مشترك «به  

اگـر واقعـاً اسـالم را تنهـا راه        : خود مستلزم آن است كه    

دانـيم بكوشـيم كـه      رسيدن به نجات بشر مستضعف مي     

. ديگران نيز در پيمودن اين مسير با خود هماهنگ سازيم

 - با وجود هدف مشترك-نظرهادانيم كه اختالف زيرا مي 

انساني، زيان وارد ي  شونده چه اندازه به نيروهاي مصرف    

. كنـد سازد؛ و چه انـدازه در مـسيرها، سـد ايجـاد مـي        مي

بعضي مسيرها، ممكن اسـت اصـالً بـه    : كهگذشته از اين  

آن هدف مشترك منتهي نشود؛ و حتي در كار رسيدن به    

شود مگر به اين و اين وظيفه ادا نمي. آن، ايجاد مانع كند 

  :ريترتيب كه قاطعانه و بدون مسامحه و سازشكا

 بينـي  ، واقـع  و تئوريـك ي در مرحلـه كـار نظـر     -الف

 درســت مــسائل اســالمي و همچنــين تحليلهــاي دور از  

آميز ساير مكتبها را تا حد لزوم و امكان بيني و اشتباهواقع

  .نشان دهيم

هر زمان كـه كـار عملـي    (ي كار عملي در مرحله : ب

هاي درست مكتـب خـود را       ، روش و تاكتيك   )الزم باشد 

 كنيم و هر روش و تاكتيكي را كه طبق معيارهـاي    دنبال
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مان ضد مصالح خلق و در خالف جهت نجات بشر مكتب

  .م و خنثي سازيميمستضعف ديديم، محكوم كن

دانيم كه زيرا مي. اما اين، تنها قسمتي از كار ما است      

كنند و  ي زمين زندگي مي   صدها ميليون مسلمان در كره    

 بلكه مبارزان مسئول  آگاه تعهد آنان نه تنها قشرهاي بي   

اسالم، اسالمي كه بـه آن ايمـان دارنـد و     «هم، در مورد    

كننـد، اخـتالف نظرهـايي      شدنش جانبازي مي  براي پياده 

طور كـه پـس از مـدت زمـاني؛ ايـن          درست همان (دارند  

 -هــاي دينــي و غيردينــيهــا در همــه مكتــباخــتالف

و آيـد   پيش آمده و مـي -بخصوص از رسيدن زمان اجراء  

). دليل عمومي و كلي آن را در مقدمه اول توضيح داديـم   

و » كل حزب بمـا لـديهم فرحـون       «: و به قول قرآن هم    

راستي هم، اگر هركـدام از مبـارزان صـميمي دلـسوز راه         

 كردنـد شناختند، آن را دنبال نمي   خود را برتر و بهتر نمي     

راسـتي، ايـن    : شـويد كـه   و حتماً با مـن همـصدا مـي        .. .

ها، بـراي ستمكـشان گرسـنه و    يرها و برنامه  اختالف مس 

هـاي  لخت جهان و بـراي كـساني كـه در زيـر شـكنجه           

كننـد، چـه انـدازه زيانبـار        آشامان جان مي  گوناگون خون 

ها وجود نداشت؛ و همه نيروها و و اگر اين اختالف   ! است

ــرار      ــه ق ــسير و برنام ــك م ــميمانه، در ي ــهاي ص        تالش

 با مرگ دست به گريبان،    گرفت، اين همه ستمكشان   مي

مبـارزان  » هـدف مـشترك   «چه اندازه زودتر و بيشتر به       

و كـاش انـسانهاي     .. .!يافتنـد مـي » نجات«رسيدند و   مي

ها، محيط تفاهمي ايجـاد  متعهد و دلسوز، به خاطر بيچاره   

  .داشتندها را بر ميكردند و اختالفمي

پس به طور طبيعي، عالوه بـر قـسمت اول، قـسمت        

هـا مطـرح اسـت كـه      در برنامه كار اين جـزوه    دومي هم 

 -»تالش براي شناسايي اسالم راسـتين «عبارت است از    

  و بـديهي اسـت     -زي كه در مقدمه اول، وعده داديم      يچ

 گرچـه از تـالش اول، بـه جهـاتي،     -كه اين تـالش نيـز   

هـاي سـنتي و    تر است، اما باز، بـه خـاطر اخـتالف         آسان

ي ي و چـه در مرحلـه  مدرن گوناگون، چه در مرحله تئور  

عمل و چه در مورد مسائل عقيدتي و ايدئولوژيك و چـه        

اي، زحمت فراوان و دقت زياد الزم در مورد مسائل برنامه

  .رويم اميد به خداي بيچارگانو مي.. .دارد

تمـام تـاريخ   » هااختالف و فرق«و با توجه به اينكه      

دانيم كه تالش بـراي برطـرف    بشر را پر كرده است، مي     

كردن آن، به همـان انـدازه سـخت و دشـوار اسـت، كـه          

بهاء و اميدبخش براي نجات هاي گراننبودن آن اختالف 

كوشيم و راهمان را شـروع   و با اميد خدا مي    .. .ستمكشان

 ،اگر آثار اين تالش نتوانست شعاعي وسـيع      : كنيم كه مي

اي كوچـك  زماني و مكاني را فرا گيرد، الاقل در محدوده  

مـا ال  «: گويـد رساند؛ و مثل عربي درسـت مـي    اي ب فائده

تـوان بـه   چـه نمـي  آن: يعنـي » يدرك كله، ال يترك جله  

اش ترين اندازه و نوعش دست يافـت، نبايـد از همـه     مهم

  ١.دست كشيد

و اميدواريم توانائي داشته باشيم كه در برخورد با هـر    

 در ايـن ميـدان وسـيعي كـه در پـيش           -مسئله و طـرف   

ي اقدام را، با حسن نيـت و اخـالص    دقت و درست  -داريم

  .توأم سازم

        اصول و مراحل اساسي مبارزات اسالمياصول و مراحل اساسي مبارزات اسالمياصول و مراحل اساسي مبارزات اسالمياصول و مراحل اساسي مبارزات اسالمي

 اوالً در برابر :جا متوجه شديم كهدر اين مقدمه تا اين   

تمام انسانهاي مـسئولي كـه بـا هـدفي تقريبـاً مـشترك         

هائي كه نسبت بـه  نظر از اختالف   صرف -كنندمبارزه مي 

يمنـي وجـود دارد    يك قـدرت اهر -مسائل همديگر دارند  

كه اساس پيروزي كار، كوبيدن و از بين بردن آن قـدرت    

ها و موضع است؛ و آن قدرت را، با همه اشكال و صورت    

هاي گوناگوني كه در طول تـاريخ داشـته و دارد،        و روش 

ستمگران، «: توانيم در تعبيراتي كوتاه جمع كنيم مانند  مي

ــثمارگران ــمنان بــشريت «، »اس ــال اينهــ » دش ا، و امث

تـوانيم بـراي هـر گروهـي از ايـن           كـه بـاز مـي     همچنان

                                                   
به كـار بـرده   » كل«ما ال يدرك كله، ال يترك كله، كه هر دو   :  يا -1

 .شده است
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ستمگران و به اعتبار هر صورت يا روشي عنوان به كـار           

ثانياً مسلمانان به طور خاص، اضافه بر مشكل اول، . بريم

: با مشكلي ديگر نيز مواجه هستند كـه عبـارت اسـت از          

ها، ايدئولوژي انواع گوناگون و متعارض توجيه و تشخيص

ثالثاً ما به . هاي غيراسالمي ها و روش و تاكتيك    و برنامه 

طــور اخــص، عــالوه بــر دو مــشكل اول، بــا اختالفــات  

هاي اسالمي نيز ها و فرقه گروهيرنگارنگ قديمي و تازه  

 بـه اعتبـار   -كه براي هـر گروهـي  گو اين(مواجه هستيم   

  ).باشد همه اين مشكالت، مطرح مي-موضع خاص خود

مراحل «و » اصول هدف«كه  آنپس، براي ما، بعد از

خود را دقيقاً مـشخص كـرديم، اتخـاذ موضـعي            » برنامه

ها و مان به دست آيد، در برابر مكتبدرست كه از مكتب   

هـاي  هاي غيراسالمي و همچنين در برخورد با فرقه   گروه

اسالمي، از اصول اساسي كار است؛ و خداونـد مـا را دور          

هـا،  ها، هوا و هـوس  به خاطر حب و بغض    : كهكند از اين  

عالقه به مقبوليت و ترس از منفـور شـدن، تحـت تـأثير      

هاي مردم يا اين گروه و آن گـروه قـرار گـرفتن،      قضاوت

گيري قرار دادن   قدرت يا ضعف مخالفان را مبناي موضع      

به خاطر هر چه كه خالف اخـالص و آگـاهي    : و خالصه 

ني بـر  است، قدمي برداريم، يا قلمي به كار اندازيم،يا سخ     

زبان آوريم، كه هر انحرافي در اين رهگـذر، سـرپيچي از         

فرمان خالق و ترجيح مصالح شخـصي بـر مـصالح خلـق      

و خدا توفيق دهد كه تـالش مـا در جهـت هـدف          ! است

مشترك همه مبـارزان صـميمي كـه نجـات ستمكـشان          

است، پرثمـر باشـد و بتوانـد هرچـه بيـشتر ديـدگاههاي          

حدتي كامل و شـامل  مختلف جستجوگران را، به طرف و     

  .رهنمون گردد

و ناچاريم بار ديگر متذكر شويم كه اوالً، مطالب ايـن    

شـود؛ و ثانيـاً   ها، با حداكثر اختصار توضيح داده مـي  جزوه

آيد، فقط به منظور آمـاده شـدن      چه در اين مقدمه مي    آن

ذهن براي دريافت درست مسائلي است كه در آينـده بـا            

كـرد و بنـابراين، هـر قـسمت       آنها سرو كار پيدا خواهيم      

هاي مقدماتي كـه جلـسه اصـلي     عمده از بحث  

آنها در آينده است، باز بـه اختـصاري بيـشتر از      

ها، مرور خواهـد شـد و بـا ايـن      كار جزوه  روش

  :تذكر برگرديم به سرمطلب و آن را ادامه دهيم

        ::::»»»»هدف اسالميهدف اسالميهدف اسالميهدف اسالمي««««دو اصل بنيادي دو اصل بنيادي دو اصل بنيادي دو اصل بنيادي 

   راه مستضعفان-2 راه خدا           -1

هاي گذشته متوجه شديم كه همه      بحثدر  

دلسوزان متعهـد، تقريبـاً در يـك هـدف بـراي          

مبارزات خود، وحدت نظـر دارنـد و آن عبـارت      

خـواهيم دو  و اكنون كه مي  » نجات ستمكشان «: است از 

مان را به طور جداگانـه بيـان كنـيم؛         اصل هدف اسالمي  

نظر مبارزان كـه در خـود همـين    قبالً به مقداري اختالف   

  :نيز وجود دارد بايد اشاره كنيم» دف مشتركه«

، به اين   »نجات ستمكشان «اصالً تعيين عنوان واحد     

هاي مختلفي كه منظور بود كه، به خاطر رسيدن به گروه     

و بـه  » نظـر وحدت«اند، به حدودي از  صميمانه در مبارزه  

، خواستيم بـا  »تفاهم«اي براي امكان    خاطر يافتن وسيله  

ن تعبير، بـه عنـوان هـدف مـشترك     مقداري مسامحه، اي  

بـه  » هـدف «زيـرا،  . همه مبارزان جهان به كار برده شود   

قدري مهم است، كه اگر در تعيين حتي يـك كلمـه آن،          

يدن بـه  نظر حاصل شود، اين خـود در جهـت رسـ       وحدت

است و اال اگر دقت به كـار  ، كلي كار »هاي ديگر وحدت«

انديش ي چارههاها يا گروههائي را كه مكتببريم و هدف 

براي گرفتاريهـاي بـشر، خـود تعيـين كـرده و در قالـب              

اند، بخواهيم عيناً ذكر كنيم، از همان اول   عبارت گنجانده 

ي اتفـاق انـسانهاي   اي كه مايهكار، متأسفانه بايد از نكته 

و راسـتي، ايـن خـود    (بپوشـيم  مسؤول است، تقريباً چشم   

وانيم بيـابيم  تـ زيرا كمتر مي!) براي محرومان فاجعه است 

كه چند مكتب، روي هدف اساسي و كلي خود، بـر يـك         

) هـاي دينـي  مگر تنها مكتب (عبارت توافق داشته باشند     

اما ما به خاطر اقدامي در جهت نزديك كـردن دورهـا در    

انگيز عبارات گذشـتيم،  حول يك محور، از ظاهر اختالف     
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تا محتوايي را كه همه به طور نسبي بپذيرند، براي تمـام     

عبارات متعارض و متفاوت، دسـت و پـا كـرده باشـيم؛ و       

نجـات  «يعنـي  » آوريك كلمه وحدت«بدينوسيله بتوانيم   

اما هدف اساسي كـه     ! ، بر سر زبانها بيندازيم    »ستمكشان

دو «اسالم براي مبارزان مسؤول تعيين كرده، عبـارت از         

دو «جداگانه است كه گرچـه ظـاهراً بـه صـورت           » اصل

د؛ و از يكديگر هم جـدا هـستند؛ در   رسبه نظر مي » اصل

واقع روح مشترك هر دو، همان هدفي اسـت كـه از اول         

»  نجات بشريت سـتمكش جـا داديـم       «: آن را در عبارت   

به اميد اين كه ديگران نيز در اين عبارت بـا مـا متحـد         (

  ).شوند

اين دو اصل هدف مبارزات اسالمي، به ايـن عبـارت        

لون فـي سـبيل اهللا و   و ما لكم ال تقـات  «: بيان شده است  

چگونه جانبازي و پيكار خـونين      : يعني! ؟»...المستضعفين

بـه ضـعف   (و مستـضعفان    » راه خدا «كنيد، به خاطر    نمي

بينيم كه اصل اول جا ميدر اين! ؟) ستمكشان -كشيدگان

تعيـين  ): برنامه و مكتب الهي(» به خاطر راه خدا «هدف،  

صـل دوم،  شده؛ و بعد، به خاطر مستضعفان بـه صـورت ا    

كه، در اين عبارت، پيكـار بـه خـاطر        يعن اين . آمده است 

برنامه الهي، بر پيكار ستمشكان، جلو افتاده است راسـتي     

بينيم، چه در قرآن و چـه در  چرا؛ در حالي كه هميشه مي    

، هـدف  )خوردگي آنها با وجود دست  (ساير كتب پيغمبران    

تنهـا  ، )بعـد از آگـاه كـردن خلـق    (نهايي مبارزه پيغمبران  

رستگاري ستمكشان و رفـع انـواع سـتمها، بـا برقـراري              

مساوات به وسيله درهم شكستن سلطه ستمگران تعيين         

، نـه تنهـا در    »به خـاطر راه خـدا     «شده است؟ اين اصل     

آمده، در بسياري » به خاطر مستضعفان  «جا، جلوتر از    اين

از موارد، حتي تنها به عنوان هـدف مبـارزات ذكـر شـده         

  ن مطلب چيست؟دليل اي. است

خـواهيم مقـداري مـسأله را روشـن     با يك مثال، مـي  

  :كنيم

. انساني، به مرضي خطرناك پيچيده گرفتار شده است

نام . خواهيد او را نجات دهيدشما دلسوز او هستيد  و مي      

    دانيــد و مشخــصات ان را هــم درك مــرض را هــم مــي

 كـشد احـساس   كنيد و زجري را هم كـه مـريض مـي     مي

اما در مورد شناسائي اجـزاء و احـوال و روابـط       .. .كنيدمي

همچنـين در بـاره     . جسم انسان، معلوماتي كـافي نداريـد      

مسائل مربوط بـه شـناختن علمـي امـراض و خـواص و          

آيـا  . خصوصيات داروها هم، داراي اطالعات الزم نيستيد    

شما، به دليل اين كه دلسوز مريض هستيد و نـسبت بـه        

كنيد، درست است كه ليت ميدرمان او نيز احساس مسئو   

با آن نواقص كه گفتيم، خود دست بـه كـار شـويد و بـه        

مداواي مريض بپردازيـد؟ آيـا، در حـالي كـه، آن مـرض         

خطرناك و پيچيده، به يك سري معلومـات و اطالعـات        

گوناگون نياز دارد، كه شـما نداريـد دسـت زدن شـما بـه       

  .معالجه او، با منطق سازگار است؟
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