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  اريخت  ازيياه گرب

  

  به) رح (زاده كاك احمد مفتينامه 

   1358 خرداد سال 28رهبر انقالب ايران در  

  
  

  
  يني انقالب اسالمي ايران امام خم رهبر-قم

  

- در مورد مسايل ايران، بارها بالواسـطه و مـستقيم         
چه در زمان اقامت نجف و چه از زماني كـه بـه ايـران               

يكي از اصـول  . ايم  مذاكراتي داشته  -ايد  مراجعت فرموده 
تـشيع در   هميشگي مـذاكرات ايـن بـوده كـه تـسنّن و        

هـاي رسـميت بايـد        امور اجرايي و جنبـه     اري و ذقانونگ
 تبعـيض و امتيـازي مـا بـين ايـن دو            متساوي باشند؛ و  

 بهمن  16نواري از مذاكرات    . مذهب وجود نداشته باشد   
ماه گذشته موجود است كه در آن امـام، ايـن مطلـب را      

  .اند ضمن مطالب اساسي ديگر تأييد فرموده
در  نويس قانون اساسـي انتـشار يافتـه، و          اخيراً پيش 

قـط  انـداز گذشـته ف       آن ماننـد قـانون تفرقـه       13ي    ماده
مطالـب  . رسميت شناخته شده اسـت       مذهب جعفري به  

اما مفاد اين جملـه     . اين ماده جز اين جمله ايرادي ندارد      
كه حكومت ايران، اسالمي اسـت       اين ها، و   با آن توافق  

ي   اكنـون در ايـن مرحلـه      . نه مـذهبي، سـازگار نيـست      
ساز، ما نه تنهـا در برابـر امـروز و ايـران،               حساس تاريخ 

ت و تـاريخ آينـده      ابـر عـالم اسـالم و بـشري        بلكه در بر  
. كنم  من مشكالت امام را درك مي      و. مسئووليت داريم 

دانم گروهي، خواستار دادن امتياز به مذهب جعفري          مي
 كنند كه اكثريت مسلمانان ايـران       هستند و استدالل مي   

هـا  سـال : گويند  كه مي  يا اين . باشند  جعفري مذهب مي  
اه اســالم و عليــه طــاغوت روحانيــان اهــل تــشيع در ر

نام علماي اهل سـّنت در     جانفشاني كردند اما گروهي به    
امثــال ايــن  هــا ثنــاخوان رژيــم بودنــد، وهمــان ســال

  اما امام بايد اين برادران را متوجه سازد كه. هااستدالل
جهاد عبارت است از ايثار و گذشتن از خود نـه           : اوالً

  . گرفتن آفرين و امتياز
 نـامي اسـت خـدايي و تـشيع و تـسنّن،             اسالم: ثانياً
ايم و اگر افتخـاري باشـد در نـام            كه خود ساخته    اسمائي

  .خدايي است نه عناوين بشري
استقرار نظام شاهنشاهي اموي و اخالف آن، با        : ثالثاً

گرفتن قدرت شورا، وجمـع كـردن نيـروي حكومـت و             
دولت در سلطنت موجب تفرّق امت واحد گرديد؛ و ايـن          

ها مسلمانان را به جان هم انداخت، و برادران        قرن تفرّق
را با دست برادران چه در ايران عهـد صـفويه و چـه در               
عهد ستمگران ديگر در ايران و در نقاط ديگر، قتل عام           
كرد؛ و اكنون نوبت آن است كه مسير انحرافي تاريخ را           

آور به سوي وحدت و     تصحيح كنيم، و از تفرّق خصومت     
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تـرين   گرديم، و ايـن خـود بـزرگ   بـرادري اسـالمي بـاز   
ماصدق وحدت كلمه است كه رمز پيروزي بـود، و امـام    

  . كنند هميشه بر آن تكيه مي
- استثمار   ينيروهاي اهريمني شكست خورده   : رابعاً

ــي و چــه خــارجي  ــافتن  -چــه داخل ــي ي هميــشه در پ
هاي تفرقه و ايجاد آشوبند تا بر انقـالب مـا چيـره             حربه
ي خود را باز يابند، و اين امتياز مذهبي در       د و سلطه  شون

واقع امتيازي است بسيار خطرناك كـه بـه دسـت ايـن             
چه شيعي و چه    - شود، و براي مسلمانان     نيروها داده مي  

  .ترين مزّيت عملي در برندارد كم -سني
 تـشيع  اهـل  را مسلمانان اكثريت ايران در اگر :خامساً

 تشيع اهل اسالمي رهايكشو ساير در دهند،  مي تشكيل

 انقـالب  اقـدام  و باشند،  مي اقليت در يا و نيستند اصالً يا

 مـسلمانان  اسـالمي  روابـط  در قاطع اثري ايران اسالمي

 مـذهب  بـه  بـودن  رسـمي  امتيـاز  دادن اگر و دارد، ديگر

 بـه  نيز ديگر كشورهاي در را مسلمانان ايران در جعفري

ـ برادر و خـصومت  شآت باز و اندازد،  مي هم جان  را شيُك

 امتيـاز،  ايـن  از نظـر   صـرف  كنـد،   مي روشن هاقرن براي

 در اسـالمي  برادري پيوند استحكام براي است سرمشقي

 انقـالب  نـام  بـه  كـه  تـاريخي  است افتخاري و جا، همه

 آن از بـاالتر  آن پاداش و رسد؛  مي ثبت به ايران اسالمي

 اين بتوانند انقالب رهبر اميدوارم .آيد حساب به كه است

 مخلـص  و آگاه برادران قاطع اكثريت يقيناً كه- را حقايق

 توجـه  آن بـه  كـه  اقليتـي  بـه  -دارند اذعان آن به شيعي

 و خدا برابر در را خود مسئووليت تا فرمايند، تفهيم ندارند
 .برسـانند  پايان به وجه بهترين به خدا بندگان و خدا دين

 خواهد قبول لقاب ايران در نه ترديدبي باشد اين جز اگر و

 و ماند؛ خواهد تفاوتبي آن برابر در اسالم عالم نه و بود،
 ي  عهـده  بـه  آن خطرنـاك  مـسئووليت  آيـد  پيش هرچه

 ايـن  و پذيرنـد،   مـي  را تبعـيض  و تفـرّق  كه است كساني

 قهرماني بايد آن دار  عهده و خطير بسي است مسئووليتي

    الالالال كـه  آنـان  از بـاك، بـي  و قـدرت  پر و قاطع بسي باشد
    ....الئمالئمالئمالئم    لومةلومةلومةلومة    يخافونيخافونيخافونيخافون

    
  والسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاتهوالسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاتهوالسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاتهوالسالم عليكم و رحمه اهللا و بركاته

  احمد مفتي زاده
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