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 آغازين سخن

 بهار آمد
خوش آمدي بهار زيباي سرزمين مردمان بهار دوسـت،

ميبا آمدنت گياهان مي -رويند، دشتها رنگ شادي به خود
و بارانِگيرند، ابرها مي و نشاط را بـر زمـين گريند شادابي

ميپاك مي خواننـد، درختـان خندند، بلبالن مـي بارند، گلها
ميشكوفند، كوهمي ميها و...بالند، دلها  رقصند

ميبهار! همه با آمدنت زنده مي و دلها جال ميگردند و دستان مهر باز  ند.شويابند، بازوان كار بسته
و ظلمتملّت اما امسال بهار، بهاري ديگر است. بعضي ،و خفقان دلهايشان را خفه نمـوده ظلم ها كه سياهي

و زيبايي و چند فصلي است سرخي خـونِهابراي بعضي ملّت،يي نداردهاي دلربايش معنابهار و زنـان كودكـان
بس گاه، جلوهنوجوانان و واست و اين ها سرزمين براي بعضي. دوبهار طبيعت با بهار آزادي قـرين شـده اسـت

و شكسته شدن قفلاز راه رسيده، بهار و سرنگون گشتن حاكمـا يكي شكوفا گشتن قلوب انساني ن هاي سكوت
و ديگري تو اي بهار زيبا بخـشو الهـام، براستي اين دو بهار در كنار هم چـه زيبـاي طبيعتو فرعونيان زمانه،

و سفيدي زمستان در سرسبزي بهار هستند! وهادل مدتي است زردي پاييز ها انـزواي پس از قرنمنقلب گشته
و سلطه و مجاحاكميت اسالمي هاي داعيان الـي اهللا در جهـت بيـداري هدتي بيگانگان از دين، باألخره تالش

و سرشت طبيعي خويش كه همانا بهره و آشتي آنان با فطرت و بـه امت اسالمي و رحمـت الهـي گيـري از نـور
و اسالمي،كارگيري تعاليم آسماني در شئونات مختلف زندگي است و بسياري از كشورهاي عربي به ثمر نشست

و فاجعه و،ن گرفتار شده بودندها بدااي كه قرناز ذلت و مجدانه در پي احقاق حقـوق و جسورانه تلنگري خورده
.اندبازيابي هويت اصلي خويش برآمده

و بـا جنگـي طـوالني ديكتـاتور و صحراي آفريقـا را در نورديـد طلوع بيداري از تونس آغاز، وارد مصر گشته
و جلّاسر اي بـه گونـهد سوري را در تنگناي مفرط قـرار داده سخت ليبي را به زانو درآورد، ماريس يمن را فراري

بي ساليككه در  به دليل آغـاز همـين بهـار انسـاني، قرباني نگذاشته است. گذشته هيچ روزي را در آن كشور
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و بعضـاً جهـت رويـارويي بـا و جور كرده بعضاً در مقابل مردم تنازل غالب حكام كشورهاي دوروبر خود را جمع
ا مياقدامات احتمالي  سازند.نقالبيون خود را آماده

و البته چنين دستاوردهايي براي امت اسالمي در كشورهاي مختلـف در شـرايطي كـه از هـر جهـت اوضـاع
و به حق است.،احوال را بر آنان تنگ ساخته بودند  امري به جا

و احوالي كه ممالك اسالمي يكي پس از ديگري به اشـغال و غيرمسـتقيم اوضاع نگـان بيگامسـتقيم
و استعمارگران سالهاي طوالني است كه زمام همه امور آنها را به دست گرفته  اند.درآمده

و» سايكس پيكو«پس از جنگ جهاني اول بر اساس قرارداد استعمارگران اروپايي به ويژه دو قدرت انگليس
و عربي را ميان خود تقسيم كرده بودند ان، عـراق، فلسـطين، كشورهاي مصر، سـود.فرانسه كشورهاي اسالمي

و تعدادي ديگر از كشورهاي آفريقا تحت سلطه . استعمار انگلستان قرار داشتنديمالزي، نيجريه
و... زيـر سـلطه و مـراكش)، موريتـاني، سـنگال (تونس، الجزايـر و شمال آفريقا و لبنان يكشورهاي سوريه

ه در آن زمـان بـيش از پـنج ميليـون جمعيـت حاكميت استعمار فرانسه قرار گرفتند. حتي كشوري مانند هلند كـ
 حاكميت خود قرار داده بود؟!!و نداشت، كشور پنجاه ميليوني اندونزي را تحت استعمار

و يمن-جهان عربيبدين ترتيب همه  استعمار گرفتار شده بودند.قدرتي در قبضه-جز حجاز، نجد
و وحشتناك پس از آن امت اسالمي دچار رويداد فاجعه و خيمـه بار (عثمـاني) كـه ديگري گرديد ي خالفـت

كه،اش بر سر بسياري از ممالك اسالمي قرار داشتسايه و فراگير عثماني و حكومت واحد عليرغم-فرو ريخت
و ضعفكاستي و تهديـدات بيگانگـان حفـظمي-هاي خاص خودها توانست امت اسالمي را در قبـال خطـرات
و،نمايد و حكومت واحد و امت اسالمي به صورت ملـت،فراگيرفرو ريخت و قوميـت به كشورهاي كوچك -هـا

و و كوچك درآمده و رويارويي با يكديگر را آغاز نمودند. حتي برخـي از آنهـا بـا در نتيجه هاي بزرگ كشمكش
و در سايه و منطقـهي جاهليِهاي متعصبانهشوم انديشهيبرخي ديگر از در دشمني در آمدند در اي نژادپرستانه

و به جان هم افتادند -مي» داراإلسالم«. ميهن اسالمي واحد كه علما آن را مقابل يكديگر دست به اسلحه برده
و سرزمينبه صورت ميهن، ناميدند و ها بر سـر مرزهـايي كـه اسـتعمارگران حكام مسلمانان هاي پراكنده درآمد

و مناقشه پرداختند.  غاصب تعيين كرده بودند به نزاع
و ضعي كه در ركاب استعمار وارد ممالك اسالمي گرديده بود، علـي رغـم نارضـايتي مـردم جـايگزين قوانين

و بر زندگي مردم  .سايه افكندشريعت اسالمي گرديد
و قانونگـذاري بـود و قضـاوت ي انديشـه،در حالي كه شريعت اسالمي در طول سيزده قرن تمام، مرجع فتوا

و سرچشمهفلسفي، اخالقي، اجتماعي، سياسي، اقت و فرهنگي غرب به صورت منبع توجيهات و صادي ي تأثيرات
و برنامه و جايگزين انديشهاساس تحرك و در رأس همـهيريزي جامعه اسالمي درآمد ي فراگير اسالمي گرديد

و تحركات امت اسالمي در همه و تأثيرات .گرفتها قراري زمينهتوجيهات
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ب و هويتاسالم ديگر همچون گذشته به صورت و رويكرد مردم مسلمان باقي نمانده و گرايش ها نيان هويت
و رويكردهاي ديگري با آن به رقابت پرداختهو گرايش و شـرعي در معـرض ها ، حقايق مسلم عقيـدتي، فكـري

و گمان قرار گرفته بودند (» في الشعر الجاهلي«. در مصر كتاب شك از 1926توسط دكتر طه حسين و پيش م)
و اصول الحكم«آن كتاب (» األسالم م) نوشته شـدند كـه در كتـاب 1925توسط شيخ علي عبدالرزاق در سال

مياخير اسالم را منهاي حكومت تصوير مي و معنوي معرفي و آن را رسالتي صرفاً روحي كـرد. چيـزي كـه نمود
و پهـ در طول قرن ن شـدن بسـاط هاي گذشته كسي مدعي آن نگرديده بود. در واقع سـقوط خالفـت عثمـاني

بياستعماري چراغ سبزي به شمار مي و حرمت گذاشته نگهبانآمد كه از آن به بعد سنگرها را -و شكستن حريم
و مباح،ها براي هر كس كه از راه برسد ها شاهين گشته بودند. تا جايي كـهو در ميهن اسالمي شاپرك شده روا

و نظر ديكتاتوري و ايده تمام ملّت،سخن ش نظر و كتاب سبز جايگزين تشريعات الهي گشته بود.دهتلقي
و اوضاعي و تلخكامگي چنين فضا و،سنگيني در شرايطي كه حدود يك سده امت اسـالمي بـرخالف ميـل

و خـالق وي مقـرر فرمـوده  و برخالف آنچه آفريننده وي،فطرت خويش عمل نموده كـامالً تحميـل شـده، بـر
و مشهود است.  محسوس

و مرارت اين همه و ديكتاتور بر سر امت اسـالمي در كشـورهاي مختلـف ناجوانمردانگي حكّام دست نشانده
و يـا بهتـر بگـويم بهـار اسـالمي چـون پس از سال ها مجاهدت داعيان إلي اهللا باألخره به صورت ربيع عربـي

ذ آتشفشاني عظيم زير خروارها و بخت زورگويان را در خود و تخت و خاكستر فوران كرد  وب نمود.سنگالخ
و فرهنگدر كشورهاي عربي عملكرد حكام دست آتش انقالب اسالمي را چنان گـرم،هاي استعمارينشانده

ميو شعله و واقعي برگزار و آن گاه كه انتخابات آزاد مردم،گرددور ساخت كه پس از فروپاشي بساط ديكتاتورها
ب و و عالقه وافر خويش را به اسالم پنهان نساخته و برنامه اسالمي را براي منبعا اكثريت اشتياق قاطع آراء نهج

ميو مرجع قانونگذاري   گزينند.و حاكميت بر
و برندگان ميدان رقابت در كشورهاي اسالمي توجه داشته باشند كه تنهـا برچيـدگي البته بايد زمام داران امور

و خود را از مدل حكومتي نامقبول جدا ساختن ا،نظام ديكتاتوري ورمـو كفاف و چنانچـه نتواننـد تعـاليم نيسـت
و حكـومتي  و كمال به نحو أحسن در زندگي شخصي، حزبـي در خـود شريعت اسالمي را تمام و ايجـاد نماينـد

و آراء مردم تمكين نكنند و بـراي پايد كه چهرهديري نمي،مقابل خواسته ي آنان از ديكتاتوران سـابق منفـورتر
و مسلمانان مخرب  ند بود.تر خواهاسالم

 امید است خداوند سبحان به همگان توفیق خدمت صادقانه و مخلصانه را عطا فرماید.
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