


طلیعه سخن
روز های پایانی بهمن ماه، همزمان شــده 
اســت با تبلیغات کاندیداهــای یازدهمین 
دورۀ انتخابات مجلس شــورای، لذا هر یک 
از نامزدهای انتخاباتی نگاه گفتمانی خود را 
در معرض قضاوت مردم قرار می دهند، در 
بحبوبۀ این تبلیغات، آنچه باید مد نظر قرار 
گیرد خلق مشارکت حدأکثری ملت ایران 
در انتخابات و تالش بر ای  تشکیل مجلس 

در تراز انقالب اسالمی است.
 این مسأله از آن جهت دارای اهمیت است 
که پس از رد صالحیت برخی از نمایندگان 
فعلی مجلس به جرم فســاد مالی ، برخی 
رســانه های داخلی، با تهاجمی ســازمان 
یافته، علیه شــورای نگهبان و برخی چهره 
های انقالبی، همۀ تالش مذبوحانۀ خود را به 
کار گرفتند تا با ایجاد  دو قطبی کاذب، اصل 
مشارکت حدأکثری در انتخابات را زیر سوال 
بــرده و به زعم باطل خود جامعه را ملتهب 
ســازند،  لیکن حقیقت این است که جنین 
مرده طرح دو قطبی سازی سال هاست به 
زباله دان تاریخ پیوســته است وآنهایی که 
جانمازشان به سمت غرب پهن است تنها بر 
تابوت خالی دوقطبی سازی سینه می زنند. 
آری  بر خالف ادعای مضحک رســانه های 
معاند، مردم به دنبال جریانات سیاســی و 
دوقطبی ســازی هــای کاذب حرکت نمی 
کنند بلکــه تنها به دنبال رفع مشــکالت 
اقتصادی سیاسی و اجتماعی و تسریع مسیر 

انقالب هستند.
تأســف آور تر این است اســت که جریان 
مطبوع اشــرافیت در کشور که دستشان تا 
مرفق به فســادهای مالــی و دزدی و رانت 
خواری آلوده اســت پــس از رد صالحیت 
بر تنــور تحریم  کاندیداهای خــود، دائماً 
انتخابات می دمند و اینچنین با شارالتانیزم 
رسانه ای ، در روند برگزاری سالم انتخابات 
خلل ایجاد می کنند، که این مسأله حاکی 
از عمق انحرافات فکری جریانات غرب گرا 
و نادیده گرفتن مردم ســاالری دینی است 
و  از یک حرکت تشکیالتی و جریانی برای 
ادامۀ حیات غرب گرایان و اشرافیت مدرن 
در باالترین ارکان قدرت و توجیه شکســت 

در حماســۀ ملت در انتخابات دوم اســفند 
حکایت دارد. 

لیکــن حقیقت آن اســت کــه اینگونه بد 
اخالقی های سیاسی جریانات غرب گرا که 
جمهوریت نظام را نشانه گرفته، با بصیرت 
مردم انقالبی ایران در شهرها و استان های 
مختلف، با دســت رد مردم بر سینۀ طیف 
مورد پسند آمریکا و انگلیس همراه خواهد 

شد.
بر این اساس، آنچه انتخابات مجلس یازدهم 
را از دیگر وقایع و حوادث مهم نظام اسالمی 
متمایز می ســازد، خیزش مــردم متدین 
ناکارآمدی جریانات تکنوکرات  ایران، علیه 
در ساختار اجرایی کشــور است، چرا نفوذ 
روز افزون اشرافیت)مافیای اقتصادی بازار( 
و حضور مستقیم این جریان ضد مردمی، بر 
اریکۀ قدرت، نه تنها  شریان های اقتصادی 
کشــور و معیشــت مردم را به شــدت در 
ورطۀ ســقوط قرار داده است، بلکه توانسته 
سکوالریسم را در بستر سیاسی و فرهنگی 
کشور  بسط و گسترش دهد ودر قالب اجرای 
تعهدات غربی یک روند منحط سکوالر را در  

نهادهای آموزشی  حاکم نماید.
و از این رهگذر کیست که نداند باید به سال 
ها بزک و آرایش غلیظ آمریکا توسط برخی 
چهره ها و جریان های سیاســی متعلق به 
اصالح طلبان، اعتدالیون و کارگزاران پایان 
داد و در راستای مقابلۀ با پروژۀ نفوذ قدرت 
های اســتکباری، با انتخاب فرد اصلح برای 
تحقق مجلس تــراز گام دوم انقالب تالش 

نمود.
اما طرح این پرسش کلیدی به نظر می رسد 
که به راستی تراز نمایندۀ انقالبی چیست؟ 
بی شک پاسخ آن در حال و هوای شهادت 
سردار سلیمانی، آنچنان پیچیده نیست چرا 
که سردار دلها، نمونه جامع و کامل انقالبی 
گری است و  در قامت سرباز والیت، آرمان 
هــای ناب امام خمینی)ره( و منویات خلف 
شایسته ایشان مقام معظم رهبری را به نحو 
احسن جامۀ عمل پوشانده و با شهادت خود 
ظرفیت های عظیم انقالب اســالمی را در 

جهان ساطع کرده است.
و از آنجا که مردم مدت هاســت از احزاب و 
جریانات سیاســی و دوگانۀ ناکارآمد اصالح 
طلب، اصولگرا، در راســتای رفع مشکالت 

اقتصادی و معیشتی خود  قطع امید کرده 
اند، لذا انتخابات مجلــس یازدهم، انتخاب 
افرادی در  تراز خون شهید سلیمانی را می 
طلبد؛ یعنی کسانی که برای تحقق عدالت 
اجتماعی،  محرومیت زدایی و فساد زدایی و 

استکبار ستیزی بکوشند.
البتــه دغدغه هــای عدالت محــور مردم 
در انتخابــات پیش رو تا کنــون  به مذاق 
دولتمردانی که صاحبان حقوق های نجومی 
را ذخایر انقالب نامیدند به هیچ عنوان خوش 
نیامده است، بی جهت نیست که انتخابات 
پیش رو را انتصابی نامیدند و حتی شورای 
نگهبــان را از تیر تخریب و توهین خود بی 
نصیب نگذاشته اند؛ چرا که حیات سیاسی 
خود و رویکرد ذلــت بار خود در مواجهه با 
آمریکا را به شدت از دست رفته می یابند. 

بنابراین رســالت مردم در یازدهمین دورۀ 
انتخابات مجلش شورای اسالمی در انتخاب 
نمایندگان انقالبی ، به نســبت دیگر ادوار 
مجلس حساس تر و سرنوشت سازتر است، 
چرا که ضرورت جریان شناســی نامزدهای 
وابســته به نظریۀ ذلت بار سازشــکاری و 
مذاکره با قاتل شــهید سلیمانی  و ضرورت 
طرد غرب گرایان در انتخابات پیش رو بیش 
از پیش ضرورت دارد. و البته تنها در  صورت 
تحقق این مهم، مطالبۀ رهبر معظم انقالب 
مبنی بــر »ایجاد رفاه بــرای مردم، عدالت 
اجتماعی، گشایش اقتصادی، پیشرفت علم، 
پیشرفت فّناوری، و در یک جمله عّزت ملّی 
و استقالل ملّت« تعبیر عینی خواهد یافت.

همۀ این مسائل لزوم تبعیت از والیت فقیه 
و مرجعیت دینی در انتخاب فرد اصلح را دو 
چندان می سازد؛ بی شک ملت برای رهایی 
از نابسامانی های چند سال اخیر، به چهره 
ها و لیســت های انقالبــی و کارآمد روی 
خوش نشان خواهد داد و اینچنین معیشت 
و  عّزت و استقالل کشور را با یکدیگر عجین 

خواهد ساخت.
حال باید منتظر روز سرنوشــت ســاز دوم 
اسفند و بصیرت بی بدیل مردم انقالبی ماند 
و لبیــک ملت به منویات و مطالبات والیت 
در طرد کاسبان برجام و نفی گفتمان غرب 
گرایــان و اراده های مرعــوب و منفعل در 

مواجهه با آمریکا را شاهد بود.
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دست اندرکاران تولیدات رسانه ای پایگاه اطالع رسانی معظم لهجمعی از علمای اهل سنت پاکستان

دیدارها

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها

سید هاشم صفی الدین رئیس مجلس تنفیذی حزب اهلل لبنان

جشن میالد حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و عمامه گذاری

مراسم چهلم سردار حاج قاسم سلیمانی

عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان

مراسم راهپیمایی روز بیست و دوم بهمن

مسئولین سازمان بازرسی کل کشورمسئولین سازمان حج و زیارت

مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها
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گزیده سخنان

تقریب مذاهب اسالمی توطئه شوم دشمنان را خنثی می کند �

اســتکبار جهانی منافع خود را در تفرقه و اختالف مذاهب اسالمی می بیند و در این راستا سرمایه 
گذاری فراوانی کرده اند تا به نتایج مطلوب دست یابد 

حمایت قضایی از آمران به معروف امری الزم و پسندیده است  �

در اســالم همه نسبت به منکرات وظیفه دارند و اجرای این دو فریضه الهی تنها متوجه دستگاه ها 
و نیروهای پلیس و نیروی انتظامی نیســت؛ لذا باید در این خصوص حساس بود 

 سردار سلیمانی شر داعش را از منطقه دفع کرد  �

اگر وحدت و همدلی بین مسلمانان وجود داشته باشد هیچ قدرتی چه امریکا و چه غیر آمریکا نمی 
تواند بر سرنوشت مسلمانان مسلط شود 

توصیه های معظم له خطاب به نمایندۀ ولی فقیه در امور حج و زیارت  �

نتیجه آموزش های ارائه شــده به حجاج باید به گونه ای باشــد که ایرانی هایی که اعزام می شوند، 
از نظر ادب، اخالق، رفتار و برخورد نمونه و الگوی حجاج دیگر کشــورها باشند 

واردات بی رویه و قاچاق، تولید داخلی را فلج کرده است  �

مفاسد و قاچاق در کشور کم نیست، عده ای تا می توانند اجناس را به صورت قاچاق وارد می کنند 
و معلوم نیست به کجا متکی هستند 

غرب زن را ابزاری برای مطامع دنیوی و هوسرانی خود قرار داده است  �

برخالف آنچه امــروز غربی ها ادعای دفاع از حقوق زنان می کنند، حقوق و حیثیت و حرمت زنان 
را در هم شکستند 

طرح ننگین معامله قرن محکوم به شکست است  �

آمریکایی ها اســالم را مانع نقشــه ها و اهداف شوم خود می دانند، آنها می خواهند با تفرقه افکنی 
مســلمانان را به جان هم بیندازند؛ بنابراین هیچ گاه نمی توان به آنها اعتماد کرد 

اگر تبلیغ معارف منحصر به مساجد و خطابه ها باشد عقب خواهیم ماند �

اگر بخواهیم عقب نمانیم راهش این اســت که در راه ترویج مکتب اسالم از وسائل و تکنولوژی روز 
نیز بهره مناسب ببریم 

حضور گسترده باعث یأس دشمنان می شود  �

در شــرایطی که دشمن خواب و خیال هایی در سر دارد، همگان باید عاقالنه فکر کنند و با حضور 
گســترده در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات دوم اسفندماه دشمن را مایوس کنند 
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پیام ها و بیانیه ها

خبــر رحلت حضــرت حجت االســالم و 
المسلمین آقای طبرسی )رضوان اهلل تعالی 
علیه( مایه تأسف و تأثر شدید گردید. این 
عالم فرزانه ســالیان دراز در ساری و نقاط 
دیگر مازندران به نشر احکام اسالم و دفاع 

از مکتب اهل بیت)علیهم السالم( مشغول 
بود. مدت مدیدی در مسند نماز جمعه به 
خدمت اشــتغال داشت و جلسات پرفیض 

درس و بحث او به یادماندنی است.

اینجانب ایــن ضایعه بــزرگ را به مردم 

مازنــدران و جامعــه روحانیت آن خّطه و 
بیت شریف آن بزرگوار تسلیت عرض می 
نمایــم. خداوند روح او را با ارواح محمد و 
آل محمد)علیهم الســالم( محشور گرداند 
و به بازماندگان صبر و اجر عنایت فرماید.

پیام حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی)دامت برکاته( به مناسبت 

حادثۀ غم انگیز سقوط هواپیمای مسافربری
حادثۀ بســیار دردناک و غم انگیز ســقوط 
هواپیمــای اوکراینی و جان باختن جمعی 
از هــم وطنان عزیــز و تعــدادی از غیر 
هموطنان مایۀ نهایت تأســف و تأثر برای 

تمام مسئولین و ملت عزیز ما شد.

مســئولین نیــز با ابراز تأســف شــدید، 
همــدردی و عذرخواهی بــا خانواده های 
داغدیــده و ملت شــریف ایــران، و قبول 
جبــران خســارات وارده، پیگیری قانونی 
کوتاهی ها یا تقصیرهــای احتمالی را در 

دستور کار خود قرار دادند.

حــوزۀ علمیه قم که در این غم شــریک 

داغدیــدگان بــود، الزم دانســت مجلس 
یادبودی با حضــور مراجع، علما، طالب و 
فضال بــرای آن عزیزان بگیرد و با خانواده 
های دردمند و مصیبت زده ابراز هم دردی 
کند، شاید کمی از آالم آنها تخفیف یابد.

حقیقت این است که این حادثۀ غم انگیز 
همه را شــدیداً ناراحت کرد و مســئولین 
آنچه را در ایــن باره برعهده گرفته، انجام 
داده و خواهنــد داد، إن شــاءاهلل. بنابراین 
ســزاوار نیست برخی از عزیزان بعد از این 
مقدمات، آن را بهانه برای تضعیف دولت و 
نظام و نیروهای مسلح قرار دهند، آن هم 

در زمانی که نیاز هرچه بیشــتر به وحدت 
داریم.

خداونــد ارواح آن عزیزان را شــاد فرماید 
و بــه خانواده های آنان صبر و اجر فراوان 
دهــد و امیدواریم برنامه ها طوری تنظیم 
شــود که در آینده شــاهد چنین حوادث 

دردناکی نباشیم.

اینجانب به ســهم خود از مسئولین حوزۀ 
علمیه برای تشــکیل این مجلس تشــکر 
می کنم و به همــۀ داغدیدگان صمیمانه 

تسلیت عرض می نمایم.

حادثه ناگوار جســمی حضرتعالی مایه نگرانی همه عالقمندان شــد اما بسیار مایه 
خوشــبختی است که عملیات جراحی با موفقیت انجام گرفت و ان شاء اهلل دوران 

نقاهت نیز کوتاه خواهد بود.

حضرتعالی وجود با برکتی هســتید و دعای همه مومنان بدرقه راهتان خواهد بود.

پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی به 

حضرت آیت الله سیستانی )ادام الله ظله العالی(

با توجه به ســواالت متعدد مخاطبین عزیز درباره اظهارات آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی در مــورد مالقات معنوی با حضرت 
رســول اکرم )صلّی اهلل علیه وآله وســلّم( به اطالع می رســاند 
مطلب ذکر شــده همانطور که از متن و حواشــی آن پیداســت 

کامال جعلی و ســاختگی و از اساس باطل است؛ جالب تر آن که 
این مطلب دروغ عینا چند ســال پیش در شبکه های اجتماعی 
منعکس شد و اکنون نیز به همان شکل و با همان تاریخ باز نشر 

شده است.

رد یک شایعه

در پی واقعه تأســف بار سیل در سیستان 
و بلوچســتان، حضرت آیــت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی ضمن اظهار همدردی با 
حادثــه دیدگان، هیئتی را برای حضور در 
مناطق ســیل زده برای بررسی وضعیت و 

کمک رسانی به مردم منطقه اعزام کرد.

ایــن هیئت موظف اســت ضمــن تقدیم 
کمــک های حضــرت آیــت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی به مردم عزیز، گزارشی از 

وضعیت منطقه تقدیم معظم له نمایند.

مؤمنیــن می توانند از یک ســوم ســهم 
مبارک امــام )علیه الســالم( برای کمک 

رســانی به سیل زدگان اســتفاده نمایند؛ 
همچنیــن معظم له از همه مســئوالن و 
مردم خواســتند نســبت به کمک رسانی 
و رفع مشــکالت مردم مناطق ســیل زده 

اهتمام داشته باشند.

اعزام هیئتی از سوی آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 به مناطق سیل زده

پیام تسلیت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به مناسبت رحلت

 حجت االسالم و المسلمین آقای حاج نور الله طبرسی
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فن آوری

به مناســبت ایام اهلل دهه مبارک فجر در حضور آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی از موشن کمیک یک روز بعد از نوزدهم رونمایی 

شد 

به مناســبت ایام اهلل دهه مبارک فجر در حضور آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی از موشــن کمیــک “یک روز بعــد از نوزدهم” 

رونمایی شد.

این اثر برشــی از زندگی سیاســی و مبارزات معظم له در دوران 
ستمشاهی می باشد که روایت گر اتفاقات مرتبط با قیام نوزدهم 
دی مــاه 1356 قم می باشــد که منجر به دســتگیری و تبعید 

ایشان گردید.

محتــوای این اثر فاخــر با اســتفاده از منابــع تاریخی و کتب 
مســتندی از جمله دو کتاب مهم در این زمینــه به نامهای "از 
تبعیــد تا پیروزی" و "آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شــیرازی به 

روایت اسناد ساواک" تهیه و تنظیم گردیده است.

موشــن کمیک "یک روز بعد از نوزدهم" در بخش رســانه های 
دیداری شنیداری مرکز حفظ و نشر آثار آیت اهلل العظمی مکارم 

شیرازی مد ظله العالی تهیه و تولید شده است.

یک روز بعد از نوزدهم 
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1یادداشت
دغدغه های اقتصادی آیت الله العظمی مکارم شیرازی در

 بحبوحۀ پیروزی انقالب اسالمی
 پــس از پیروزی انقالب اســالمی ایران، 
نظام نوپای جمهوری اســالمی، مســائل 
گوناگونــی را در مســیر حرکتش تجربه 
کــرد؛ در ایــن بیــن برخــی روحانیون، 
نویسندگان و سیاســیون با گرایش های 
مختلف، با انتشار مقاالت و اطالعیه هایی 
در مطبوعات ضمن اعالم مواضع خود، راه 

حل هایی نیز عرضه می کردند.

یکی از این افراد حضرت آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی بود که اســتمرار انتشار 
)تقریبــاً هر ده روز یک مقاله(، منســجم 
بودن ســاختار مقــاالت، بــه روز بودن 
موضوع مقاالت با توجه به مســائل جاری 
کشور، بیان مشــکالت جامعه به ویژه در 
حوزه هــای اقتصادی به همــراه راه حل 
آنها، قابل فهم بــودن مقاالت برای عامه 
مردم و از همه مهمتــر، پیش بینی ها و 
پیشــنهادهایی که محقق شدند، آن را از 
دیگر مقاالت و نگاشــته ها متمایز کرده 

است.

در این نگاشــته، اندیشه ها و دغدغه های 
معظم له در موضوعات اقتصادی هم چون 
راه شکســتن محاصره اقتصادی، اشتغال، 
تولید و چشــم انداز مســائل اقتصادی و 
مشــکالت و نارســایی های موجود و راه 

حل آنها مطرح شده است.

از نکات قابل توجه که انتشار اندیشه های 
اقتصادی معظم له را در قالب یک نگاشته 
ضرورری می سازد، کاربردی بودن آنها در 
زمان حاضر در زمینه های اقتصادی است 
به طوری که اگر در اوایل پیروزی انقالب 
اســالمی به این توصیه ها عمل می شــد 
چه بســا برخی از مشکالت کنونی کشور 

مرتفع می گردید.

راه شکستن تحریم اقتصادی دشمن

بایــد واقع بین باشــیم و بدانیــم فعل و 

انفعاالتی که در شــورای امنیت به چشم 
مــی خورد و بــا نقل و انتقــاالت نظامی 
آمریکا، )هر چند در ارادۀ ملت ما تأثیری 
ندارد( مسأله وارد مرحله تازه و جدی تر 
شده است و ممکن است مسئله محاصره 
اقتصادی ایران در آینده ســخت تر شود، 
ما بدون اینکه کمترین وحشــتی به خود 
راه دهیــم باید این حادثه ســخت را به 
عنوان یک »فرصت طالیی برای رســیدن 
به خودکفایــی« مخصوصاً در زمینه های 
اقتصادی قرار دهیم، و آن را پلی بسازیم و 
برای نیل به استقالل کامل در تمام زمینه 
ها؛ یعنی بیشــتر تولید کنیم، ســخت تر 
بکوشیم، سریع تر عمل نماییم، مخلصانه 
تر کار کنیــم، کمتر مصرف کنیم، زیادتر 
صرفه جویی داشــته باشــیم، تــا در این 
مبارزه گرفتار نشــویم و به خواست خدا 

پیروز و سربلند از میدان به درآییم.

در این میان نوســازی اقتصادی ضروری 
اســت؛ چرا که ما را از اســارت اقتصادی 
بیگانگان نجــات داده و حربــه محاصره 
اقتصادی دشــمن را کند و بی اثر ساخته 
و ما را به حد خود کفایی می رســاند که 

بدون آن انقالبمان متزلزل خواهد بود.

به راســتی وقتی ما یــک دنیا زمین قابل 
احیاء و کشــت داریم، یــک دنیا نیروی 
انسانی و جوان باهوش و فعال و یک عالم 
منابع گــران قیمت زیــر زمینی که یک 
گوشه از آن به همه این حرف ها می ارزد 

چرا تالش نکنیم؟

به راســتی چــرا این روزهای حســاس 
را صــرف تصمیم گیری برای شکســتن 
اقتصادی دشــمن و  اســارت  زنجیرهای 

طرح یک جامعه خودکفا، نکنیم؟

ولی با تأســف بسیار، مســیر بسیاری از 
کارهــای مــا در جهت ضد ایــن هدف 
هاســت، یعنی افراد ناآگاه تحت تأثیرات 

تحریکات ضــد انقالب به شــدت تالش 
می کنند ســطح تولید را پایین آورند، و 
با نهایت تأســف تا حد زیادی در این کار 

موفق بوده اند.

اگر وضع به همیــن صورت ادامه یابد در 
آینده گرفتار انواع کمبود ها خواهیم شد. 
ممکن اســت بعضی به من ایراد کنند که 
این گونه سخنان مایه دلسردی است ولی 
من این را خیانت می دانم که حقایق تلخ 

را از ملت خودمان مکتوم داریم.

جلوگیری از خروج ارز با رونق تولید

رژیم منفور شاهنشــاهی سال ها ملت ما 
را بــه گندم خارجی، تخم مرغ و هر گونه 
مواد غذایی خارجــی عادت داده بود و با 
بیرون فرســتادن ارزهای مملکت، مقادیر 
زیادی از آن را تهیه می کرد و در اختیار 
مردم می گذاشت، اکنون که ملت قهرمان 
ما با رهبری امام، پایان این نظام را اعالم 
داشــته، باید بنشــینیم و طرحی بریزیم 
که تولید داخلی، جانشــین تولید خارجی 

بشود.

نقش گرانی در تهدید امنیت ملی

بی شــک گرانی سرســام آور که دود آن 
بیش از همه در چشــم خلق مســتضعف 
ما مــی رود بیش از آن که یک مســألۀ 
اقتصادی برای ملت مبارز ما باشــد یک » 
مســئله حاد سیاسی« است. وقتی قیمت 
اجناس باال می رود، ســطح تولید پایین 
می آیــد، در نتیجه ناراحتی بیشــتر می 
شــود و حربۀ ضد انقالب بُرنــده تر می 
گردد. وقتی کارگاه ها و کارخانه ها بخوابد 
بیکار فراوان می شود، و هر فرد بیکار یک 

کانون خطرناک نارضایی خواهد بود.

آیــا این کارها بــرای انقــالب خطرناک 
نیســت؟ آیا آینده نگران کننده ای را در 
برابر ما ترســیم نمی کنــد؟ آیا دود این 

کارها در چشــم ما مــی رود یا آمریکای 
جهان خوار و ابرقدرت های استعمار گر؟ 
آیــا این حوادث ویرانگر بر اثر ندانم کاری 
های بعضــی افراد نــاآگاه بوجود آمده یا 
نقشــه های تخریبی حساب شده دشمن 

آگاه؟ پاسخ این سوال با خود شماست.

امــا بدانیم تا دیر نشــده باید بپاخیزیم و 
انقــالب را از چنگال امــواج هرج و مرج 
برهانیم؛چرا که اگر مــا نتوانیم این تورم 
خطرنــاک را مهــار کنیــم در آینده دور 
یا نزدیــک خطراتی انقالب مــا را تهدید 

خواهد کرد.

فشــار اقتصادی، حربۀ آمریکا برای 
افزایش نارضایتی های عمومی

آن روز کــه ما گرفتار انــواع کمبودها در 
مواد غذایی و تولیدات صنعتی شــویم به 
فکر ایــن کار افتادن )پاکســازی عناصر 
وابسته و ضدانقالب( بسیار دیر است. من 
این وضع را یک مســئله ساده نمی بینم 
بیشــتر به یک توطئه حساب شده شبیه 
اســت که از طرف دشــمن زخم خورده 
تنظیم شــده تا در این مرحله حساس که 
شیطان بزرگ طرح سخت ترین محاصره 
اقتصادی را برای ما ریخته، ما را سخت در 
فشار بگذارد و گرفتار انوع کمبودها کند و 
خیل عظیمی از ناراضیان را فراهم ســازد 
و پایه های یک جنــگ داخلی را بگذارد 
و در خارج نیــز تبلیغ کند که ایران قادر 
به اداره امور اقتصادی کشور که شاهرگ 

حیاتی است، نیست.

تصمیم گیری هــای عجوالنه دولت، 
سرچشمه نارضایتی مردمی

یکــی از عوامل مهــم نارضایی، مســئله 
مخصوصاً  عجوالنه«  های  گیری  »تصمیم 

در زمینه های اقتصادی و اداری است.

به عنوان نمونه سیاســت دولت در مبارزه 
با »گرانی آزار دهنده« که دودش بیش از 
همه توی چشم مســتضعفین، توده های 
انقالبــی و محروم مــی رود به هیچ وجه 
یا پاکســازی عجوالنه  روشن نیســت. و 
هــای  نابســامانی  موسســات،  و  ادارات 
عجیبی بوجــود آورده و همه جا مردم را 

به دو گروه »طاغوتی و یاقوتی« تقســیم 
کــرده اند. و یــا تصمیم هایــی عجوالنه 
دولت درباره زمین و مسکن که متأسفانه 
دردهای مستضعفین را که دوا نمی کند، 

گاهی دردی بر دردهای آنها می افزاید.

با این تفاســیر چه مانعی دارد دولت برای 
دریافــت راه حل ها در این زمینه ها، یک 
کانــون فعالی به وجود بیــاورد و گروهی 
دائماً از طرق مختلف بــا صاحب نظران، 
مــردم کوچه و بازار در تماس باشــند، و 
تمام پیشــنهادها را برای مبارز با گرانی، 
و مبارزه با همه نابســامانی ها جمع آوری 

کند.

تاکید بــر رهایی از صــادرات تک 
محصولی نفت

نظام فاســد آریا مهری طی پنجاه ســال 
کوشید تمام پیوندهای جامعه را به شکل 
مناســب خود درآورد، کوشید طرز تفکر 
مردم را مسخ کند، عقل جامعه را بدزدد، 
روح ملت را به آن شــکل که می خواست 
تغییر دهد و وابسته و متکی به غیر که در 
استعماری مصرف کننده  خور یک کشور 

بود درآورد.

در چنین وضعیتی، کاماًل طبیعی اســت 
که یک ملت وابســته، تحت اراده و فرمان 
کســی باشد که به او وابســتگی دارد، او 
قیمــت خرید نفــت و میــزان تولیدش 
را تعییــن می کند. از آن می ترســم که 
بــه صورت یک جامعه »تــک محصولی« 
مصرفــی درآییم کــه صــادرات ما فقط 
»نفت« باشد و واردات ما همه چیز و این 
سرنوشت چه وحشــتناک است؟ بنابراین 
بــرای تکمیــل آزادی، راهــی جــز نفی 

وابستگی ها و کسب استقالل نیست.

خصولتی  ها بالی جان اقتصاد خصوصی

شــما)دولت( به تولید کنندگان اطمینان 
بدهیــد که هیچ خطــری صنایع تولیدی 
را تهدیــد نمــی کند، ولــی کارهای بی 
رویه بعضــی چنان در افکار مردم ســوء 
اثر گــذارده که مردم حتی در اینکه اصل 
مالکیــت خصوصــی در آینــده محفوظ 
خواهــد ماند، به شــک و تردیــد افتاده 

انــد با این حال شــما)دولت( چگونه می 
توانیــد انتظار داشــته باشــید که چرخ 
های اقتصادی کشــور به حرکت درآیند و 
سرمایه ها در بازار، در مزارع و در کارخانه 

ها وارد گردش شود؟

متأســفانه گروهی با تأثــر از بعضی افکار 
مارکسیســتی، طرفــدار حــذف بخــش 
خصوصی بطور کلی هســتند و بر شــعار 
»ابــزار کار بــه مالکیــت هیــچ کس در 
نمی آیــد« و مانند آن تکیــه می کنند، 
شعارهایی که مســتضعفین را مستضعف 
تــر و کارگران و کشــاورزان را محروم تر 
می ســازد و نتیجه اش تحلیل رفتن بنیه 
اقتصادی جامعه و تشــکیل ســرمایه دار 

قلدر دولتی است.

مونتاژ بالی جان صنعت خودرو

گروهی از سیاستمداران غرب برای رفتن 
شــاه نوحه ســرایی می کنند که او می 
خواســت ایران را به صورت یک کشــور 
مترقی صنعتــی و مدرن درآورد اما مردم 
نگذاشــتند، و یا او عجله کرد.)یعنی ملت 

ایران لیاقت آن را نداشتند(!

به این گروه باید گفت صنایع مدرن آری، 
ولی آیا مســتقل هســتند؟ مسلماً نه. فی 
ناســیونال  ایران  کارخانجات  آیــا  المثل 
یعنی بزرگ ترین واحد اتومبیل سازی ما 
کــه هم اکنون اطالع داریم بیســت هزار 
دستگاه اتومبیل ساخته و آماده دارد ولی 
همگان ناقض اســت. یکــی فرمان ندارد 
و دیگر گیربکس و ســومی برای تســمه 
پروانه لنگ است، چرا که همه این اسباب 
و ادوات در بندرعبــاس به خاطر اعتصاب 
گمرک در کشــتی باقی مانده و اینها در 

حال انتظار!

آیا چنین صنعتــی مایه افتخار و مباهات 
است؟ شاه کشور را به سوی چنین صنایع 
مدرنی پیش می برد، ولی ما کشوری می 

خواهیم با صنایع مستقل نه وابسته.

آیا فروپاشــی اقتصادی به فروپاشی 
سیاسی می انجامد؟

ملت شریف ما سال گذشته مرتباً از افزایش 
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ســریع و وحشتناک نرخ ها فریاد زد، این 
افزایش تند و طاقت فرســا مخصوصاً قشر 
مســتضعف را زیر فشار شدیدی قرار داد، 
همان قشــری که خون داده، شهید داده، 
محرومیــت و زجر کشــیده و اکنون باید 

نفس راحتی بکشد.

درســت است که دشمن شماره یک ما به 
گفتۀ امام، آمریکا اســت اما این دشــمن 
همانند شیطان اســت که تا در وجود ما 
زمینه مســاعدی برای پذیرش وسوســه 

های او نباشد کاری از اوساخته نیست!

آیا ملتی که زیر فشــار شدید گرانی روز 
افــزون و وضع نابســامانی اقتصادی قرار 
گرفته کم کم در برابر وسوســه های این 

شیطان آسیب پذیر نمی شود؟

چرا نمی خواهیم به واقعیت ها گوش فرا 
دهیم؟ دولت تا کی می خواهد با شــعار و 
حرف به جنگ چیزی برود که جز با ارقام 
و آمار و برنامه ریزی و کار مداوم و بسیج 

همگانی از پای در نمی آید؟

ســخن آخر: )جمهوری اسالمی کی 
سقوط می  کند؟(

مــا چگونه مــی توانیم امیــدوار به بقای 
انقــالب ملتمان باشــیم و نظــام ننگین 
شاهنشــاهی را برای همیشه در گورستان 
تاریــخ دفن کنیم، در حالــی که روابط و 
پیوند های اقتصــادی ما همان پیوندهای 
طاغوتی گذشته است؟! وابستگی اقتصادی 
به بیگانه ها همان است که در سابق بود؟!

اســتثمار و فاصله طبقاتی و فقر و فالکت 
توده ها در همان شکل و پایه ای باشد که 

در عصر طاغوت دیده می شد.

و یا اســراف کاری کــه در تمام زمینه ها 
جزئی از فرهنگ طاغوت بود؛ خیمه هایی 
را که در تخت جمشید هر کدام را شاید با 
مبلغی معادل بیست و پنج میلیون تومان 
برای دو ســه روز ســرپا کردند و مخارج 
سرســام آوری را که به جشن های آلودۀ 
هنر و اســتقبال ها و بدرقه های پرخرج 
و ســاختن قصر های پرتجمل اختصاص 
داده بودند. آیا این اســراف کاری در نظام 

اســالمی در تمام زمینه ها برچیده شده 
اســت و معیار در مصرف همان معیار نیاز 

و ضرورت است. 

البته هیچ کس انتظــار ندارد همه کارها 
یک شبه اصالح شود، اما مردم دیگر هیچ 
عذری را پذیــرا نخواهند بود، همه انتظار 
دارنــد که از این به بعد، روح تازه، و خون 
تازه ای در تمام عروق کشــور به جریان 
انتظــار زیادی دارند  بیفتد، اکنون مردم 
از جمله انتظاراتشــان حرکت چرخ های 

اقتصادی است.

مسئله مهم اینجاست که اگر ما در مرحله 
اقتصادی گرفتار شکست شویم،  بازسازی 
اگر نتوانیم زندگی بهتری به مردم عرضه 
کنیــم، اگــر نتوانیم کشــور را به مرحله 
خودکفایــی از نظر کشــاورزی و صنعتی 
برســانیم، اگر نتوانیم با بیــکای و فقر به 
طور موثری مبارزه کنیم، اگر نتوانیم این 
گرانــی روز افزون و بــاال رفتن نرخ ها را 
مهار کنیم، آن روز اســت کــه انقالب به 

خطر خواهد افتاد.

ممکن اســت امــروز بعضــی از گوش ها 
بدهکار شــنیدن این حرف ها نباشــد اما 
مثلی اســت معروف »دوســت می گوید 
گفتم، و دشــمن می گوید می خواســتم 
بگویم« آن روز که به مرحله فلج اقتصادی 

برسیم بیدار شدن فایده ندارد.

منبع: »پس از پیروزی« مجموعه مقاالت، 
یادداشــت ها، مصاحبه ها و اطالعیه های 

اسفند 1357 تا شهریور 1359
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2یادداشت

ماهیت و ویژگی های انقالب اسالمی ایران
 از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

همه انقالب هــا در جهان در برخی از امور 
با هم متشــابهند، لذا بسیاری از انقالب  ها 
انقالب  کمونیستی  فرانسه،  انقالب  ازجمله 
در شرق اروپا و شرق آسیا و انقالب اسالمی 
ایــران از ظلــم حاکمان جور برخاســتند؛ 
و هنگامــی کــه توده های مــردم  کارد به 
استخوانشان رسید خروشیدند و حکومت را 

ریشه  کن ساختند.
  ولي هــر انقالبی براي خــود ویژگي های 
خاص به خود را داشـته که در دیگر انقالب 
ها وجود ندارد. در این زمینه انقالب اسالمي 
ایران نیــز، ویژگی های خاص و منحصر به 
فــردی دارد، که در ادامه به آن اشــاره می 

گردد.
انقالبی کاماًل مردمی

باید به این واقعیت توجه داشت که بسیاری 
از انقــالب ها، به دالئل مختلفــی در آغاز 
متکی به فرد یا افراد مخصوصی اســت که 
اگر پای آنها از میان برود خطر بازگشــت، 
انقالب  را تهدید می کنــد، لیکن امام امت 
معیارهــای انقالبی را در عمق جامعه پیاده 
کرد، و مردم  آن چنان ســاخته شــدند که 
به هیچ وجه طوفــان های ضد انقالب آنها 
را تکان نداد و همچــون کوه در مقابل هر 

حرکت ارتجاعی ایستادند.
اینچنین در انقالب  اســالمی کشور ما که 
پایــان یک دوران تاریــک دو هزار و پانصد 
ســاله و آغــاز دوران جدیدی بود، ســطح 
فداکاری مردم  به باالترین حد ممکن رسید، 
و قشرهای ملی و همه مستضعفین با ایمان 
و خلق های به زنجیر کشــیده و همۀ گروه 
های اجتماعی، بر ضد کسانی که به خاطر 
حفــظ منافع خویش همه امکانات کشــور 
را در اختیار بیگانگان گــذارده بودند. قیام 
کردند،  و اینگونه پیروزی انقالب اسالمی با 

وحدت ملت محقق شد.
انقالبی که به شرق و غرب باج نداد

تا قبل از شــکل گیری و پیــروزی انقالب 
اســالمی، تصور عمومی این بود که بدون 
تسلیم در برابر اســتکبار نمی توان زندگی 
کــرد و دولت هــای جهان ســوم، بدون 
وابســتگی به آنها حق حیات ندارند. دولت 
های استکباری نیز این طرز تفکر را ترویج 
و القاء می کردند. لیکن امام خمینی )رحمه 
اهلل علیه( با قیام خود و طرح شعار نه شرقی 
نه غربی، ثابت کرد که می توان بدون هیچ 
وابستگی به اجانب روی پای خود ایستاد و 

به استکبار باج نداد.
در تشــریح این مســأله باید گفت قبل از 
انقالب اســالمی دنیا به دو دسته طرفداران 
شرق و طرفداران غرب تقسیم می شد، لذا 
هــر یک از انقالب های قــرن حاضر که در 
جهان به پا شده از کمک دیگران برخوردار 
بــود. ملت هایی که قیام کرده اند تکیه گاه 
هایی در خارج داشتند؛ یعنی آزادی خواهان 
از نظر جهات و منافع سیاســی هماهنگ با 
دیگر قدرت هــا عمل می کردند؛ به عنوان 
نمونه ویتنام از یاری روسیه و چین برخوردار 

شد.
لیکن ایران در انقالبش کمترین تکیه گاهی 
در خارج نداشــت، بلکه انقالب اســالمی 
با شــعار »نه شــرقی، نه غربی، جمهوری 
اسالمی« به روی کار آمد، تکیه گاه انقالب 
فقط در داخل ملت و بر شانه های محرومان 
بود، حتی همســایه شــمالی ما)روسیه( تا 
همین اواخــر در رادیوها و مطبوعات خود 
از انقالبیون ایرانی بد می گفت و سخنرانی 
»وینوگرادوف« ســفیر شــوروی در دوران 
ازهاری، حاکی از حمایت شوروی از شاه بود 
و روزی که شاه از ایران گریخت تازه خاطر 
همه آسوده شد، و روس ها اعالم داشتند که 
شــاه مانند یک فراری از ایران رفت، چینی 
ها نیز دیر فهیمده بودند و حتی در بحبوحه 
انقالب، رهبر چین به دیدن شــاه می آمد 
و حمایــت خود را از او اعالم می داشــت، 
انقالب ایران نه مورد عالقه و حمایت دولت 

وقت افغانستان بود نه دولت وقت عراق و نه 
حتی شیخ نشین های خلیج فارس، حمایت 
خیلی ها از جمله معمــر قذافی نیز از حد 

حرف تجاوز نمی کرد.
ایــن مســألۀ از آن جهت بود کــه انقالب 
اســالمی ایران به علت عدم وابســتگی به 
قدرت های غربی و شرقی، معادالت دنیا را 
به هم زده بود و همین موضوع سبب شد تا 
همه دشمنان دست به دست یکدیگر دهند 

و برای نابودی این انقالب تالش کنند.
رهبري و مرجعیت دیني

انقالب اســالمی ما در پرتو فعالیت علمای 
دین به ثمر رســید و پیشــوای این انقالب 
که امــام خمینی)ره( بود یک مرجع دینی، 
برخاسته از حوزه  های علمیه بود. هر کس 
که واقع بین باشد و انصاف هم داشته باشد 
و تاریخچه انقالب را هم خوب مطالعه کرده 
باشــد، یقین پیدا می کند که اگر مســئله 
مرجعیت نبود، انقالب پیروز نمی شد. همان 
طور که قبل از انقالب اسالمی هم، جنبش 
 هایی در کشــور ما روی دادند که به علت 
عدم رهبری آن توســط مرجعیــت، ناکام 
ماندند؛ دلیلش هم این اســت که اکثریت 
قریب به اتفاق مردم ما مســلمانند و وقتی 
حکم مرجعــی صادر می شــود، تا آخرین 
نفــس و حتی تا پای جان در این راه تالش 

می کنند.
 عناصــر و جریاناتی که مذهبی نیســتند، 
می گوینــد ما به دنبال یک رشــته اهداف 
سیاسی هســتیم و دلیلی ندارد که جانمان 
را به خطر بیندازیم. فداکاری کنیم و کشته 
بشــویم. ولی مردم متدین بــه دلیل نفوذ 
حکم مرجعیت، تا به آخر می ایســتند؛ لذا 
یقین داشــته باشید در عصر روز 21 بهمن 
که شــاه به مأموران خود دســتور داد که 
حکومت نظامی برقرار کنند و هر کســی را 
که در خیابان دیدند با تیر بزنند، اگر حکم 
مرجعیــت در میان نبود، مثل بســیاری از 

کشورهای دنیا، نظامی  ها موفق می شدند. 
این مرجعیت امام بود که وقتی فرمان دادند 
به خیابان  ها بریزید و اگر شهید بشوید در 
پیشگاه خدا مأجور هســتید، مردم لحظه 
 ای تردیــد نکردند. در چنین لحظه  ای جز 
مرجعیت، کسی نمی توانست چنین فرمانی 

بدهد و این گونه هم اجرا شود.
اساســاً عناصر اصلی انقــالب، مرجعیت و 
وفــاداران مرجعیت بودند. این مســئله  ای 
است که حتی دشــمنان انقالب هم آن را 
تصدیق می کنند، بنابراین اگر روشنفکران، 
بــه ویژه طیف غیرمذهبی آنها، خودشــان 
تنها بودنــد، ما امروز به یقین وضع دیگری 
داشتیم و به این تحول عجیب نمی رسیدیم.
نقش مذهب در پیروزی انقالب اسالمی 

ایران
شــکی نیست که انقالب کشــور ما قبل از 
هر چیز، یک انقالب اســالمی است و اینکه 
بعضی از گــروه های غیر مســلمان طبق 
اصول از رواج افتاده شان، سعی دارند برای 
این انقالب، و هر انقالبی، منحصراً، ریشــه 
اقتصادی قائل شــوند و مذهب را پوشــش 
و پناهگاهی برای آن بدانند ســخنی است 
دور از واقعیت، که هر کس در متن مسائل 
انقالب ایران باشــد سستی آن را به خوبی 
تشــخیص می دهد، چه اینکه بُعد مذهبی 
یکــی از ابعاد اصیل و درجه اول این انقالب 

شکوهمند بود.
فراموش نکنیم حرکت خودجوش میلیونی 
مردم مســلمان ایران در نهضت شکوهمند 
انقالب  اســالمی در ماه محــّرم و صفر به 
ویژه روزهای تاسوعا و عاشورا، لرزه بر اندام 
طاغوتیان می  انداخت. انقالب اسالمی ایران 
با شــعار اهلل اکبر پیروز شد، و به جاهلیت 
مدرن و ســازمان یافته رژیم شاه پایان داد، 
چرا که اعتقادات مذهبی مردم به گونه ای 
بود که حاضر بودند همه چیز خود را در راه 

مذهب فدا کنند.
بی جهت نیست هنگامی که انقالب  اسالمی 
ایران به ثمر نشســت و نخستین حکومت 
اســالمی انقالبی تشکیل شــد؛ همگی در 
غرب انگشــت حیرت بر دهان نهادند؛ که 
مگر می شــود مذهب زمــام حکومت را به 
دســت گیرد؟ مگر ممکن است دین جواب 

گوی تمام نیازهای عصر و زمان ما باشــد؟ 
و بعد از آنکه دیدند این حکومت ریشه دار 
و باثبات شــد؛ برای اینکــه در چهار دیوار 
مرزهای این کشــور محدود بماند و الگویی 
برای سایر کشورهای اسالمی نشود، دست 
به کار فعالیت های مخّرب زیادی شدند که 
شــرح آن را باید از کتاب هایی که در این 

زمینه نوشته شده است طلب کرد.
لیکن با همۀ این تفاسیر، حوادثی که متأثر 
از انقالب شــکوهمند انقالب اســالمی، در 
عصر و زمــان ما در قالب قیام مســلمانان 
انقالبی در کشورهای مختلف در برابر قدرت 
های جهنمی شرق و غرب روی داد، و دنیا 
را در نظر مســتکبران تیره و تار کرد و پایه 
 های قدرتشــان را لرزان ساخت، نشان داد 
که آنها این نکته را درست فهمیده بودند که 
عقائد اصیل مذهبی، دشمن سرسخت آنها 

و خطر عظیمی است برای آنها.
خدامحوری ویژگی مهم رهبران انقالب 

اسالمی
معمواًل هنگامی که یــک انقالب الهی رخ 
می دهد، آنها که منافع نامشــروع  شــان بر 
اثــر آن به خطر افتــاده، در برابر آن موضع 
می گیرند و برای درهم کوبیدن آن انقالب، 
هرگونه نسبت ناروا به آن می دهند، دروغ  ها 
می  پردازند، و تهمت  ها می  زنند، و گناهان 
مختلفی را برای رهبر آن انقالب  ردیف می  
کننــد، از جمله این کــه او در میان مردم  
تفرقه انداخته، و می  گویند: هدفش ریاست 
و حکومت بر مردم  و رسیدن به مال و مقام 
است، آلت دســت دیگران و مجری اهداف 

بیگانگان است!!
حــال آنکه خدا محــوری عصــاره دین و 
خمیرمایه تکامل و پیشــرفت انسان است، 
آئینی همچون اســالم و آورنده  اش به اعال 
صــوت خود، همه انســان هــا را مخاطب 
ساخته و می گوید قیام و نهضت کنید برای 
زنده کردن اندیشــه  های خفته، آن هم در 
محیطی آرام و خالــی از غوغا، در محیطی 
دور از هوا و هوس و امواج تبلیغاتی مسموم، 
دور از تعصب ها، و دور از لجاجت ها، برای  

خدا قیام  کنید و اندیشه کنید.
فرامــوش نکنیم امــام خمینی)رحمه اهلل 
علیــه( تا آخریــن روزهای انقالب  ســالح 

نظامی مهّمی در اختیار نداشت، اّما سالحی 
بّرنده  تر و کارآمدتر، که بر تمام سالح  های 
پیشرفته طاغوت غلبه کرد، در اختیار داشت 
و آن همــان نفوذ در دل  هــا و محبوبّیت 
عمومی بود. این محبوبیت از آنجا نشأت می 
گرفت که رهبران انقالب طالب مقام وزارت 
و صدارت نبودند و به خاطر پســت و مقام 
قیام نکردند و صرفاً هدفشان جلب رضایت 

الهی و آزاد ساختن مملکت بود.
در ادامــه امام خمینی)قدس ســره( که با 
مقام والیت امتحان شــد خود را گم نکرد 
و تا آخر خود را طلبه می دانست. الحمدهلل 
مقام معظم رهبری نیز، رهبری است بسیار 
آگاه که جنبه مذهبی و روحانی او بر جنبه 

سیاسی او غلبه دارد.
شجاعت و قاطعیت امام خمینی )رحمه 

اهلل علیه(
از دیگر ویژگی های انقالب اســالمی برق 
آسابودن آن بود که مجال تفکر به مخالفین 
و رهبران رژیم ســابق نداد، قیام در مدتی 
کوتاه وارد مرحله عملی و نهایی خود شــد 
و در مرحله نهایی چنان ســریع و کوبنده 
عمل کرد که شاه و حامیان آن دست و پای 
خود را گــم کردند و این نبود جز قاطعیت 
حیرت انگیز رهبر انقالب امام خمینی)ره( 
و تصمیم گیری های بسیار به موقع ایشان.

بی تردید اگر او قاطع عمل نمی کرد، قاطع 
ســخن نمی گفت، و قاطع نمی اندیشید، 
روند کار امروز ما روند دیگری بود. و انقالب 

اسالمی به این سرعت به ثمر نمی رسید.
انقالب  نعمت  )قدردان  آخر:  ســخن 

اسالمی باشیم(
در خاتمه باید تأکید کرد؛ انقالب اسالمی از 
نعمت های الهی به مردم اســت، لذا به این 
نکته توجه داشته باشیم که اگر قدر سرمایه 
انقالب  و نظام جمهوری اســالمی را ندانیم 

دنیا بر ما لعنت می  فرستد.
 منابع:

1. بیانات معظم له
2. »پــس از پیروزی« مجموعــه مقاالت، 
یادداشــت ها، مصاحبه ها و اطالعیه های 

اسفند 1357 تا شهریور 1359
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نهضت های مقاومت اسالمی
 از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

1پرونده ویژه

پیروزی های خیره کنندۀ جریان مقاومت 
اسالمی در سوریه، عراق و یمن از یک سو 
و ایجاد تحوالت و تغییــرات بنیادین در 
منطقه به ویژه پس از شــهادت مظلومانۀ 
سپهد حاج قاسم سلیمانی و اراده جدی و 
همه جانبۀ جنبش های اسالمی در اخراج 
کامل آمریکا از منطقه، فرصت مناســبی 
را فراهم می کند تــا از منظری ژرف، به 
تحلیل موفقیت ها و کارکردهای بی بدیل 
نهضــت های مقاومت اســالمی پرداخته، 
و نحوه ارتباط آن بــا تأمین منافع، عزت 
و ســربلندی کشــورهای حامــی جریان 

مقاومت را مورد ارزیابی قرار دهیم.

در این نگاشــته در صددیم با بهره گیری 
از آراء و اندیشــه هــای حضرت آیت اهلل 
العظمــی مکارم شــیرازی، کــه نقش به 
ســزایی در تأسیس و شــکل گیری سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی و سپاه قدس 
- بــه عنــوان حامی اصلــی نهضت های 
ایفا کرده اســت،  مقاومــت اســالمی - 
زمینــه ها، اهــداف و کارکردهای نهضت 
های مقاومت اســالمی را در منطقه مورد 

واکاوی قرار دهیم.

 ســپاه، عامل اصلی شکست آمریکا 
در منطقه

ســپاه پاســداران از ابتدای تأســیس، بر 
اساس اعتقادات مذهبی بنیان شده یعنی 
یک نیروی نظامی خالص نیست، بلکه یک 
نیرویی است که ریشه اش عقاید مذهبی 
اســت و نمی تواند از آن عقاید جدا شود، 
بر خالف ســربازان آمریکایی که با هدف 
پول می آیند؛ عــده ای فراری و عده ای 
خودکشــی می کنند و عده ای هم روانی 
می شوند، چون برای این هدف نیامدند و 

برای یک درآمد آمدند.

 اما امثال ســپاه که برنامه مکتبی دارند، 
حاضرنــد همه چیزشــان را بدهند، حتی 

فداکاری ســپاه حد و مرز نــدارد و همه 
جا حاضر است جانفشــانی کند؛ به ویژه 
حمایت هایی که ســپاه در منطقه داشته، 
واقعاً اثرگذار بوده و تاثیرات آن را با چشم 

می بینیم.

از جملــه اقدامات افتخارآمیز ســپاه می 
تــوان به مبارزه با داعش اشــاره کرد، به 
نحوی که در ســوریه وعراق ضربه هایی 
مهلــک به آمریکا وارد کــرده و منطقه را 
از سلطه امریکا و اســرائیل غاصب حفظ 
نموده و عماًل آمریــکا را در جبهه نظامی 

شکست داده است.

 فرامــوش نکنیــم آمریکایی هــا حاضر 
نبودند بشــار اسد ســرپا بماند، در عراق 
چقدر به داعش کمــک کردند، در لبنان 
چقدر حمــالت علیه حــزب اهلل صورت 
دادند با ایــن حال آثار نقــش آفرینی و 
حمایت سپاه از جبهه مقاومت در مبازه با 

تروریسم تکفیری مشخص است.

بی جهت نیست که دشمن از وجود سپاه 
ناراحت اســت و یکی از اولین شرط های 
مذاکره شان حذف سپاه و حشدالشعبی و 
حزب اهلل لبنان است، برای اینکه تا سپاه 
هست دشمنان نمی توانند مسلط شوند و 

کاری از آمریکا ساخته نیست.

 همین مســئله موجب شده است که آنها 
نسبت به سپاه سم پاشی های گسترده ای 
داشته باشــند، حال آنکه سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی هر روز قوی تر، آماده تر و 
مســتحکم تر در برابر دشمنان ایستادگی 

خواهد کرد.

برای  اگر  بدانند  دولتمردان احمق آمریکا 
حمله به ایران دیوانگی کنند، ضربه شدید 
تر از گذشته متوجه آنها خواهد شد. حمله 
آمریــکا به ایران برای همه همدســتان و 
یاران آن، گران تمام خواهد شد، زیرا اسم 

ســپاه با شهامت همراه است و همیشه در 
صحنه خواهد ماند و البته پاســخ سپاه به 
هر گونه حمله نظامی، دنیا را شگفت زده 

خواهد کرد.

حزب اهلل قهرمان

واقعاً هرچقدر در مســئله حزب اهلل لبنان 
کار شــود جا دارد؛ حــزب اللهی که در 
تاریخ عرب، شجاعت و شــهامت آنها بی 
نظیر است و افسانه شکست ناپذیری رژیم 
صهیونیســتی را با افراد و تجهیزات بسیار 
کم درهم شکســته است، حزب اللهی که 

شاخ اسرائیل را شکسته است.

اگر به عقب برگردیم در جنگ شش روزه، 
مــی بینیم که دولت هــای مهم عربی به 
میدان آمدند، اســرائیل دیروز از اسرائیل 
امروز خطرناکتر نبود، اما جنگ را باختند. 
علت هم آن بود که در آن وقت بر قومّیت 
عربــی تاکید می کردند،. اّما االن شــعار 
االســالم شــد. حزب اهلل مومن بودند و 

متوسل به ائمه می شدند.

وقتی اســتکبار در راســتای ایجاد جنگ 
مذهبی تبلیغ می کرد که شیعیان در یک 
صف هستند و اهل سنت در یک صف، اما 
در لبنان دیدند که شــیعیان از اهل سنت 

دفاع کردند.

و در ادامه صبر و مقاومت حزب اهلل لبنان 
که باعث نصرت آنان شد و بر خالف تصور 
دشــمنان که فکر می کردنــد، می توانند 
لبنان را چند روزه اشغال کنند، حزب اهلل 
با صبر و مقاومت بــه گونه ای عمل کرد 
که به اعتراف دشــمنان، حزب اهلل بعد از 
2۰ روز جنگ، هم چنــان تازه نفس مثل 

روز اول، آماده دفاع است.

بی شــک پیروزی حــزب اهلل بزرگترین 
ضربه به اســرائیل در تاریــخ معاصر بود، 
لیکــن علت ایــن پیــروزی و واردآوردن 

بزرگتریــن ضربه درتاریــخ معاصر به این 
لبنانی  ایمان جوانــان  رژیم و حامیــان، 

است.

و اینگونه اســت که حــزب اهلل به عنوان 
بــزرگ ترین افتخــار اعــراب، همچنان 
قهرمان می ماندکه اگر نبود اسرائیل همه 

آنها را بدبخت کرده بود.

جنبش حماس و عنصر ایمان

اگر در گذشــته و در جریان جنگ شش 
روزه، اعــراب در برابــر صهیونیســت  ها 
شکســت خوردند، اما در سال  هاي اخیر 
ما شــاهد پیروزي هــای مقاومت حماس 
بودیم؛ از جمله جنگ 22 روزه حماس در 
باید توسط دانشگاهیان  برابر اسراییل که 
مــورد تجزیــه و تحلیل قــرار گیرد، این 
نبرد آثار مهــم و عمیقي به همراه دارد و 
شایسته است تا دانشگاهیان و دانشمندان 
علوم انســاني با تحقیق در این زمینه، در 
علوم انســاني تجدید نظــر کنند و عنصر 
ایمان را که در علوم انســاني غربي مورد 

بي توجهي واقع شده است احیاء کنند. 

حشد الشعبی؛ شجرۀ طیبه

از جملــه ضربــات بســیار ســختی که 
مرجعیــت نجف به داعش و جریان تکفیر 
زد ، تشــکیل حشــد الشــعبی بود که با 
ابتکار مرجعیــت نجف و در امتداد فتوای 
امام راحل )قدس سره( در تشکیل بسیج 

مردمی ایران صورت گرفت.

لذا الگوی حشدالشــعبی بر پایه »بسیج« 
بنا شده است، در نتیجه خمیرمایه اصلی 
بســیج مردمی عراق نیز، اعتقادات است؛ 
در حقیقت عقاید مذهبی یک عامل تعیین 
کننده در شکل گیری حشد الشعبی عراق 
است. که تجلی آن را می توان در فعالیت 
 های علما در حشد الشعبی عراق مشاهده 
کرد به گونه ای که نیروهای مردمی عراق 
بــا هدایت  های این علمــا در کنار هم به 

وفاق رسیده اند.

دنیا می داند موثرترین مبارزه با تروریست 
هــای داعــش در عــراق را رزمنــدگان 
حشدالشــعبی داشــتند، و حشدالشعبی، 

عراق را نجات داد. عــراق، االن با حضور 
حشد الشعبی از هر زمان قوی تر است،  و 
صد البته حشــد الشــعبی نیز خاری در 

چشم دشمنان است.

لذا آمریکا و عربســتان اصرار بسیاری بر 
تعطیلی حشدالشعبی دارند تا بتوانند کار 
خود را پیــش ببرند. االن نیز التماس می 
کنند که حشدالشــعبی را کنار بگذاریم و 
با هم کنار بیاییم.چرا که تا حشدالشعبی 
اســت، آن ها نمی توانند مسلط شوند و 

کاری از این ها ساخته نیست.

امیدواریــم ان شــاء اهلل الحشدالشــعبی 
همچنان ســپری برای دفــاع از امنیت، 
اســتقالل و تمامیت ارضی عراق در کنار 
نیروی های مســلح باقی بماند و هرگز از 

وظایف تعریف شده اش باز نماند.

بسیج مردمی سوریه

امــروزه نقش بســیج مردمــی در دفاع 
انــکار  جــای  اســالمی  کشــورهای  از 
نیست.   شــاهد این موضوع مردم سوریه 
هستند که خودشان سرنوشت کشورشان 
را رقم زدند. و مقاومت اســالمی مردم در 

سوریه بر تکفیری  ها پیروز شد.

همه دنیا می دانند که اســرائیل، آمریکا، 
ترکیه، عربستان سعودی و قطر  انگلیس، 
دســت به دست هم دادند و جنگ احزاب 
جدیدی را در سوریه به راه انداختند واین 
همه کشــتار کردند، لیکن در این جنگ 
احزاب نیز دشــمنان ناکام ماندند. چرا که 
شهروندان ســوری به این امر آگاه شدند 
که دشــمن می خواهــد لیبی دیگری در 
منطقه درست کرده و اســرائیل و منافع 

خود را حفظ کند.

لذا تالش مردم سوریه در مقابله با هجوم 
دشــمنان به خاک این کشورشدت گرفت 
و بر اســاس اخبار رسیده،5۰ هزار نفر از 
مردم ســوریه، جدای از ارتش این کشور، 
در قالب بسیج مردمی به مقابله با اشراری 
که همه می دانند از کجا تغذیه می  شوند، 

پرداختند.

در نهایت آنچه در ســوریه اتفــاق افتاد 

نشــان داد که اگر وحدت و انسجام بین 
ما باشــد، تالش آن ها به جایی نمی رسد 
و دشــمنان باید از این منطقه قطع امید 

کنند.

روایت شجاعت رزمندگان فاطمیون

تیپ فاطمیون لشکری شجاع، دلیر و جان 
 برکف است که در عرصه مقابله با دشمنان 
اســالم به پیروزی های ارزشمندی دست 
یافته اســت، که باید به خاطر آن پیروزی 
 هــا و افتخارآفرینی ها بــه آن ها تبریک 
گرفت بی شک اگر مدافعین حرم نبودند 
دشــمن بر مناطق مهمی از جهان اسالم 
تاکنون مسلط شــده بود، در صحبتی که 
چند وقت پیش با فرماندهان سپاه در این 
زمینه داشتم آن  ها هم بر نقش مهم تیپ 
فاطمیون و ترس دشــمنان از آنان تأکید 

داشتند.

مقابله  راه  تنها  )مقاومت  آخر:  سخن 
با آمریکاست(

در خاتمه باید تأکید کرد، جهان اســالم 
راهی جز مقاومــت در برابر آمریکا ندارد، 
اگــر مقاومت کنیم و همه متحد باشــیم 
دشــمن قطعا در این راه هم شکست می 
 خورد، همانگونه که ســقوط فضاحت بار 
دولت خود خوانــده داعش، درس عبرتی 
شد برای همه کسانی که خیال های خام 
برای دنیای اســالم در سر می پرورانند و 
مزدورانی را از سراســر جهان برای تجزیه 

کشورهای اسالمی بسیج می کردند.

یقیــن دارم آینده ای روشــن برای مردم 
یمن، بحرین، سوریه و عراق پس از بیرون 
راندن گروه های تکفیری در انتظار خواهد 
بود و روسیاهی برای حامیان تروریسم به 
ویژه آمریکا و انگلســتان خواهد ماند، از 
خدا مــی خواهیم هرچه زودتر شــر این 
اشــرار را از جهان اســالم بلکــه از عالم 

بشریت قطع بفرماید.

منبع: بیانات معظم له
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2پرونده ویژه
وقایع نگاری بهمن 57 

در آینۀ کالم آیت الله العظمی مکارم شیرازی 
اتفاقات و تحوالت گسترده سیاسی ایران 
در بهمن ماه 1357، لزوم توصیف و تبیین 
وقایع انقالب اســالمی در روز های پایانی 
منتهــی به انقالب اســالمی را دو چندان 
می ســازد.  در این میــان اتخاذ رویکرد 
هوشــمندانه آیــت اهلل العظمــی مکارم 
شــیرازی، در بهره گیری مستمر از رسانه 
های حکومت به ویژه در روز های منتهی 
به انقالب اســالمی در راستای سرنگونی 
رژیم پهلــوی، گنجینه ای ارزشــمند از 
روزشــمار وقایع انقالب اسالمی در بهمن 
57 را پدید آورده اســت. که در ادامه به 
عالقمندان تاریخ انقالب اسالمی ارائه می 

شود.

روزی که شاه رفت

شــاه پس از رأی اعتماد مجلسین سنا و 
شــورای ملی به کابینه شاپور بختیار، در 
26 دی 1357 از کشــور خارج شد و به 
بهانه استراحت و مداوا به مصر رفت. پس 
از خروج شــاه از ایران، کشــور غرق در 

شادی شد.

مــردم ایــران در این روز پــس از ماه ها 
برای شــهدا، طعم  ســرکوب و عزاداری 
شــادی فرار دیکتاتور را چشیدند. در پی 
خروج شــاه، امام خمینی اعالم کردند به 

زودی به ایران خواهند آمد.

ســه روز پس از خروج شــاه، با پیام امام 
خمینی به مردم سراسر ایران در تظاهرات 
اربعین)29دی 1357( شــرکت  میلیونی 
کردند. بیــش از پانزده میلیــون نفر در 
سراسر کشــور با حضور در این تظاهرات 
و انتشــار قطع نامه هایی خواستار سقوط 
حکومت پهلوی، بازگشت امام خمینی به 
کشور و تشکیل حکومت اسالمی در ایران 

شدند.

با این حال شــاپور بختیــار، که حتی از 
حزبش نیز اخراج شــده بــود، با تأکید بر 

اینکــه نخســت وزیر قانونی اســت، ادعا 
کرد9۰درصد روحانیون نیز طرفدار اویند، 
انتشــار اعالمیه  با  ادعایی کــه بالفاصله 
هایی از ســوی روحانیون طراز اول ایران 

به شدت رد شد.

امام خمینی در 3 بهمن1357 به خبرنگار 
تلویزیون فرانســه گفتند: »بــرای تغییر 
رژیم، فشــار افکار عمومی به معنی قانون 
است. ما به استناد همین قانون، قدرت را 
به دســت می گیریم و حکومت را مستقر 

می کنیم«.

در ایــن میــان آیت اهلل العظمــی مکارم 
شــیرازی)مدظله( بــا انتشــار نامــه ای 
سرگشــاده خطاب به بختیــار، با عنوان 
»دولت شــما فقط یک عیــب دارد!« در 
نوشت:   )1357 اطالعات)3بهمن  روزنامه 
»تیترهای برنامه شــما جالب است؛ اما... 
اما یک عیب دارد و آن اینکه، شما با کدام 
نیرو و قدرت می خواهید این برنامه ها را 
عملی کنید؟ حال آنکه خودتان هم کم و 
بیش احساس کرده اید پایگاهی در میان 
مردم برای شما نیست و همین است یک 
عیب شما! و نیز همین مسأله است دلیل 

غیر قانونی بودن شما!«.

مقابله با ترفند های شاپور بختیار

در بهمــن 57، مردم ایران شــاهد خروج 
بختیار  بودند، شاپور  گســترده خارجیان 
که هم اعالم کرد فرودگاه های کشــور به 

علت مشکل فنی تعطیل است!

در این اوضــاع و احوال، آیت اهلل العظمی 
مکارم شیرازی دام ظلّه عالوه بر مشارکت 
در صــدور اعالمیــه، در مراکــز مختلف 
ســخنرانی می کرد، ایشــان بعد از ظهر 
اســالمی  جمهوری  درباره  4بهمن1357 
در حســینیه بنی فاطمه، واقع در خیابان 

امیر کبیر تهران، سخنرانی کرد.

هم چنین معظم له، با انتشار مقاله ای در 
روزنامه کیهان)4بهمن1357(، با شمردن 
اصول ده گانۀ )اجتنــاب از تفرقه گرایی، 
خــود انتقادی، پرهیز از هــدر رفت نیرو 
ها، لــزوم حرکت مــردم و انقالبیون زیر 
چتر رهبری، لزوم حفظ همبســتگی، بی 
اعتنایی به شــایعات بی اساس و ضرورت 
تشــکیل ســتاد خبری، لــزوم پرهیز از 
اقدامات خودسورانه، تقویت سطح آگاهی 
و مبارزه با یأس و نــا امیدی و در نهایت 
لزوم نوســازی و بازســازی کشور(، سعی 
کرد بــا این گونه اقدامــاِت دولت بختیار 

مقابله کند.

تهییج ارتش به وفــاداری به امام و 
مردم

در 5 بهمــن 1357، آیــت اهلل العظمــی 
مکارم شــیرازی با انتشار مقاله ای، سعی 
کرد ارتش را به ســوی مردم و امام جلب 

کند. در فرازی از مقاله آمده است:

مســئله مهمی که این روز ها هم میهنان 
مــا بلکه بســیاری از مردم جهــان را در 
نگرانی فرو برده است این است که با ورود 
حضرت آیــت اهلل العظمی خمینی)رحمه 
اهلل علیــه( به ایــران، در این مملکت چه 
روی خواهد داد: پیــروزی انقالب؟ ادامه 
هرج و مرج؟ و یا جاری شدن سیل خون؟

بازگشــت شــاه به هر صورت غیر عملی 
اســت، حتی با خونریزی بیشتر و بیشتر، 
و امید اســت خــود او با ســال ها تجربه 

سیاسی این حقیقت را دریافته باشد.

کودتــای ارتش بیهــوده و بی هدف و بی 
حاصل اســت، فرض مــی کنیم بعضی از 
یگان های ارتش صددرصد به شاه وفادار 
باشــند و به خود اجازه بمباران خواهران 
و مــادران و هموطنان خود را بدهند، بعد 
چه خواهند کرد؟آیــا می توانند کارگران 
اعتصابــی نفت را با خمپاره انداز به ســر 

کارشــان ببرنــد؟ یا می تواننــد با رگبار 
مسلسل بازار ها را بگشایند؟

تهران  دانشــگاه  مسجد  در  تحصن 
برای بازگشایی فرودگاه

با بســته شــدن فرودگاه های کشــور به 
دســتور شــاپور بختیار برای ممانعت از 
ورود امــام خمینی)رحمــه اهلل علیه( به 
کشور، روحانیون مبارز، از جمله آیت اهلل 
العظمی مکارم شــیرازی از صبح 8 بهمن 
1357 در مسجد دانشگاه تهران دست به 
تحصن زدند. این تحصن که با اســتقبال 
مردم و گروه های سیاســی مختلف روبرو 
شد تا ورود امام خمینی)رحمه اهلل علیه( 

به ایران ادامه یافت.

سخنی با امرای ارتش

در روز هــای اوج گیــری انقالب، حامی 
اصلــی دولت بختیار نظامیــان بودند؛ لذا 
آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظلّه( 
با انتشــار مقاله ای با عنوان »ســخنی با 
امــرای ارتش؛ اگر از ما نیســتید در صف 
دشــمنان ما هــم نباشــید«، در روزنامه 
هم  لزوم  بر  اطالعات)1۰بهمــن1357(، 

گرایی ارتش با انقالبیون تأکید کرد:

ارتش با اســتفاده از آخرین فرصت و قرار 
گرفتــن در کنار مردم، خون های عزیزان 
گذشــته را از دامان خود بشوید و فردای 
انقالب، لباس ارتش لباس افتخار باشــد، 

نه لباس ننگ!

چشــم ها به ارتش دوخته شــده و همه 
جا ســخن از این اســت که آیا سرانجام 
ارتشــیان به عمق انقــالب آزادی بخش 
ضد اســتبدادی ملت ما پــی می برند؟ و 
موضــع گیری خــود را در برابر آن تغییر 
خواهند داد؟ و یــا حدأقل بی تفاوت می 
ما نند یا شمشیر به روی مردم می کشند 
و حق نان و نمکی را که ســال ها از بیت 
المال خــورده اند با گلوله و بمب و رگبار 

مسلسل ادا می کنند؟

تاکنون تاریخ نشــان نداده کــه در دنیا 
ارتشــی در جنگ با ملت خود پیروز شده 
باشــد، فکر نمی کنم تو نیز پیروز شوی، 

برادر! تو خوب می دانی هم اکنون دامنت 
به خون هــزارات نفر از بهترین جوانان ما 
آلوده است، خواه این کار به اراده تو بوده 
اســت یا بر تو تحمیل شــده، هم اکنون 
بهتریــن فرصت و در عیــن حال آخرین 
فرصت بــرای پاک کردن دامان خویش و 
پیوســتن به صفوف هموطنانت  در دست 
داری. دیدی که به جای گلوله، ُگل به تو 
دادند. فکر کن اگر گل به آنها بدهی به تو 

چه خواهند داد؟!

آخرین سخن برادرانه ام این است که اگر 
با تمام این اوصاف با ما نیســتی در صف 
مخالفــات ما نیز مبــاش! و این کمترین 

چیزی است که از تو انتظار داریم.

پاسخ کوبنده به بختیار

آیت اهلل مکارم شیرازی در 11بهمن57 و 
در آســتانه ورود امام خمینی)رحمت اهلل 
علیه( به ایران و پیروزی انقالب در پاسخ 
به انتقادات و تهاجــم بختیار به حکومت 
اســالمی که گفته بود: »حکومت اسالمی 
یک نظام ناشــناخته اســت«، نگاشته ای 

ذیل را رشته تحریر در آورد:

آقای بختیار در مصاحبه روز دوشنبه خود 
روی این موضوع تکیــه کرد که حکومت 
اسالمی یک نظام ناشناخته است. گروهی 
دیگر از نویســندگان روشــنفکر نیز این 
مطلب را تکرار می کننــد. ولی من نمی 
دانم برای برطرف کردن ابهام یک مسئله 
باید دست روی دست بگذاریم و در انتظار 
وحــی و الهام قلبی باشــیم؟ و یا باید هر 
نقطه تاریکی در یک مســئله وجود دارد 
انگشــت روی آن بگذاریــم و از آنها که 
طرفدار و صاحب نظر در آن مســئله اند 
توضیــح بخواهیم؟ اگــر توضیحات قانع 
کننده بــود، بپذیریم و اگر نبود، باز ادامه 
دهیــم تا برای نفی یــا اثبات آن موضوع 

دلیل کافی در اختیار داشته باشیم.

تمام نظام هایی که تاکنون در جهان پیاده 
شــده  اعم از مشروطه و جمهوری و یا هر 
مکتب دیگر قباًل ناشــناخته و بی ســابقه 
بوده، ولی هیچ یک از این دو عنوان، مانع 

اجرای آنها نشده است.

اجازه بدهید خطوط حکومت اســالمی را 
در جمله  های کوتاهی روشن کنم:

حکومت اســالمی هرگونه استبداد را نفی 
می کند.

حق مشارکت مردم، اســتفاده از صاحب 
 نظران و  آگاهان در هر قســمت و نظارت 
فقیه از نظر انطباق بر موازین اســالم، سه 
اصل اساســی حکومت اسالمی است. در 
انتخاب رییس دولت نیز سه اصل مذکور 

شرط است.

در این نظــام، آزادی بیــان، آزادی قلم، 
آزادی اندیشــه و هرگونــه آزادی دیگر، 
به شــرط اینکه به زیان جامعه و مخالف 
قوانین اســالمی نباشــد،پیش بینی شده 

است.

نظــام بانکــداری، تبدیل بــه نظامی در 
جهــت منافع مردم می شــود و بانک ها 
بدون هیــچ گونه بهــره  ای ـ البته تحت 
ضوابط مطمئنی ـ وام می دهند و حقوق 
کارکنان بانک از طریق کارمزد محدودی 
)درست معادل مجموع حقوق  آنها( که از 

مردم می گیرند تامین گردد.

اسالم هیچ گونه محدودیتی برای تحصیل 
یا انتخاب شغل برای زنان قایل نیست.

در زمینــه سیاســت خارجــی، حکومت 
اجازه نمی دهد کشور اسالمی  اســالمی 
در حوزه سیطره و نفوذ قدرت های دیگر 

قرار گیرد.

در زمینــه فعالیــت هــای عمرانــی، با 
خودیاری بــر مبنای امر بــه معروف، به 
سرعت می توان کشور را آباد کرد و مردم 

را از بی تفاوتی درآورد.

در امر مبارزه با فســاد نیز این خودیاری 
در شکل نهی از منکر به یاری جامعه می 
شتابد و با استفاده از اعتقاد مذهبی، همه 
مــردم راهنما و مراقــب یکدیگر خواهند 

شد.

کوتاهی  فهرســت  بختیار!  آقــای  جناب 
که در باال گفته شــد چــه نقطه تاریک و 

مبهمی دارد؟
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اســتقبال از امام خمینــی )ره( در 
فرودگاه مهرآباد

ســرانجام شــاپور بختیــار در اثر فشــار 
مردم و تحصــن روحانیونی همچون آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی، در مســجد 
دانشگاه تهران و ســایر نقاط مجبور شد 

فرودگاه  ها را بازگشایی کند.

امام خمینی پس از چهارده ســال و سه 
مــاه تبعیــد و دوری از وطن )از 13 آبان 
1343 تــا 12 بهمــن 1357(، در میان 
اســتقبال میلیون ها ایرانی در 12 بهمن 
1357 با پــرواز ایرفرانــس از پاریس در 

ساعت حدود9/3۰ وارد تهران شد.

آیــت اهلل العظمی مــکارم شــیرازی)دام 
ظلّــه( نیز صبــح 12 بهمن بــه فرودگاه 
مهرآباد رفت و در مراسم استقبال از امام 

خمینی)رحمه اهلل علیه( شرکت کرد.

در  امام  استقبال  مراسم  از  خاطراتی 
فرودگاه

چقدر لــذت بردم هنگامی که چند لحظه 
پیــش از ورود حضرت آیــت اهلل العظمی 
خمینی در ســالن فــرودگاه در حالی که 
صفوف مستقبلین هر کدام در جای خود 
ایســتاده بودند، این ســخن را از بلندگو 
شنیدم: »باید ســنت های طاغوتی را در 
همه جا حتی در مراسم استقبال بشکنیم 
و سنت های اسالمی را جایگزین آن کنیم؛ 
لذا مردم نباید به هنــگام ورود معظم له 
دست به ســینه بگذارند، یا تعظیم کنند. 

کاماًل ساده و طبیعی بایستند«.

و نیز چه جالب بود مراسم دیگر استقبال 
که در نهایت سادگی برگزار شد و از طاق 
نصرت های گران قیمت و پرخرج جباران 
و اتومبیــل های تزیینــی و پرزرق و برق 
شــاهانه و مانند آن هیــچ اثری در آن به 
چشــم نمی خورد. تنها یک مشت عکس 
و یک مشــت پرده، اما با شعارهای تکان 
دهنده، با میلیون ها نفر انســان پرشور و 
پرجوش به چشم می خورد و بس، و این 

است استقبال اسالمی و انقالبی.

جایگاه زن در انقالب اسالمی

در روز هــای منتهی به پیــروزی انقالب 
اســالمی شــعار مردم تشــکیل حکومت 
اســالمی و برپایی جمهوری اسالمی بود. 
بحــث »جمهوری دمکراتیک اســالمی« 
را عناصــر جبهــۀ ملی و نهضــت آزادی 
مطر ح مــی کردند. این مســأله موجب 
طــرح ســواالت متعددی مــن جمله در 
مــورد موقعیت زنان در جامعۀ اســالمی 
شــد و اغلب زنان، خصوصاً نســل جوان 
و دختــران، از آینــده خــود بیمناک و 
نگران شــدند. از این رو آیت اهلل العظمی 
مکارم شــیرازی در گفت و گو با روزنامه 
کیهان مســائل مربوط به کارکردن زنان 
در مشــاغل مختلف اجتماعی در ســیتم 
حکومت اســالمی را تشریح نمود. که أهم 

آن مطالب به شرح ذیل است:

از نظر اسالم، شــرکت زنان در مشاغل و 
فعالیــت های مثبت و ســازنده اجتماعی 

ممنوع نیست.

همیشــه در روســتاهای ما رایج بوده که 
زنان همانند مردان به طور فعاالنه در امور 
کشــاورزی و باغداری و مانند آن شرکت 
داشــتند و تاکنون هیچ یــک از علمای 
دینی از آن کار جلوگیری نکرده است، آیا 
میان شهر و روستا تفاوتی می تواند وجود 

داشته باشد؟

حجاب اســالمی منحصر به چادر نیست، 
هیــچ یک از مراجع دینی، در هیچ یک از 

رساله ها اصراری روی چادر نکرده اند.

فلسفه حکم تعدد زوجات

تشکیل حرمسرا در اسالم مطرح نیست و 
معنی تعدد زوجات این نیست که مردان 
بــه عنوان یک هوس، دو یا چند همســر 
بــرای خود انتخاب نماینــد، این در واقع 
یک ضرورت است، زیرا گاه مشکالت و بن 
بست هایی در زندگی خانوادگی به وجود 
می آیــد که هیچ راه حلــی برای آن جز 
از طریق تعدد زوجات نیســت. فی المثل 
بعد از جنگ جهانــی در آلمان، نابرابری 
عجیبی میان آمار زنان و مردان پیدا شد. 

کار به جایی رســید که محافل اجتماعی 
آلمان مســئله تعدد زوجــات را به عنوان 
یک راه حل برای خروج از این بن بســت 
اجتماعی مــورد مطالعه قــرار دادند، اما 
چون با مخالفت شــدید محافل کلیسایی 
روبه رو شدند ، آن را کنار گذاشتند و در 
نتیجــه گروه زیادی از زنان آلمانی در آن 

زمان به فحشا و فساد کشیده شدند.

شاپور بختیار: جمهوری اسالمی برای 
من مجهول است!

صبــح روز 16 بهمــن 1357 روز نامــه 
آیندگان در صفحه نخســت خود با عنوان 
»بختیار: معنای جمهوری اســالمی برای 
من مجهول اســت«، به انعکاس مصاحبه 

دیشب بختیار پرداخت.

عصر همــان روز، آیت اهلل العظمی مکارم 
شــیرازی)دام ظلّــه( به ســخنان بختیار 

اینگونه واکنش نشان داد.

این نخســتین بار نیست که آقای بختیار 
در مصاحبه هایش اظهــار بی اطالعی از 
مفهوم جمهوری اســالمی می کند ولی با 
یک تجزیه و تحلیل ساده روشن می شود 

عیب کار کجاست؟

جمهوری، حکومت مردم بر مردم اســت، 
یک نفر به نــام رئیس جمهور برای مدت 

محدودی انتخاب می شود.

باقی می ماند مفهوم اسالم که البد از آن 
اطالع کافی ندارند، این بی اطالعی برای 
کسی که در یک کشــور اسالمی زندگی 
مــی کند و ایــن همه کتــاب و مقاله در 

دسترس اوست مسلماً عیب است.

بختیار قانونی نیست

پــس از انتخاب آقای مهــدی بازرگان به 
عنوان نخســت وزیر در 15 بهمن1357 
توســط امام خمینی)رحمه اهلل علیه(، اما 
شــاپور بختیار هم چنان بر قانونی بودن 

خود اصرار داشت.

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)دام ظلّه( 
در پاســخ به ادعای بختیــار تأکید کرد: 
»بایــد این حقیقت به همه تفهیم شــود 
که وقتی 99درصد جمعیت یک کشــور) 

به اعتراف دوســت و دشمن( خواهان نوع 
خاصی از حکومت به نام حکومت اسالمی 
هســتند جایی برای اعمال استبداد باقی 

نمی ماند.

اســتبداد همیشــه مربوط به اقلیت های 
سلطه جو اســت که می خواهند علیرغم 
نداشــتن تکیه گاهی در میان مردم، خود 

را به آنها تحمیل کنند.

ســخن آخر: )22بهمن، روز پیروزی 
انقالب اسالمي ایران(

انقالب   ،1357 22بهمــن  در  ســرانجام 
اسالمی مردم ایران که نقطه آغاز آن قیام 
خونین، 15 خرداد 1342 بود، با رهبری 
الهی و هوشــمندانه امــام خمینی)ره( و 
همراهی اگاهانه و گســترده علمای مبارز 
و مردم ایران به پیروزی رسید و زمستان 
1357، به بهار بیداری اندیشه های الهی 

پیوند خورد.

منبع: از تبعید تــا پیروزی )زندگینامه و 
مجموعه مقاالت و مصاحبه های آیت اهلل 

ناصر مکارم شیرازی(
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مقاله

»مسایل سیاسی« در روند فقه اسالمی
تهیه و تحقیق: معاونت پژوهش پایگاه اینترنتی حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

چکیده : 

اســالم و سیاست به معنی واقعی همچون 
تار و پود یک پارچه دســت در گردن هم 
دارند؛ اگر اســالم را از سیاست جدا کنیم، 
سیاســت چهره انســانی خود را از دست 
می دهد و اگر سیاست را از اسالم برداریم، 
اســالم چهــره حقیقی خود را از دســت 
خواهــد داد، و همان گونه که با کشــیدن 
تار یا پــود، بافت یک قطعه پارچه به کلی 
متالشی می شود حذف سیاست از اسالم 
یا اســالم از سیاست نیز اسالم را متالشی 

خواهد ساخت ...

»مسایل سیاسی« در روند فقه اسالمی

حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شــیرازی؛ 
مجله مکتب اســالم، آذر 1363، سال 24، 

شماره 9.

- در فقه اســالم هیچ مسئله ای از مسائل 
زندگی انسان بدون حکم نیست و قیاس و 
استحسان و آرای شخصی و تصویب باطل 

است.

- وظیفــه مجتهــد تنها منتقل ســاختن 
احکام الهی به مردم است؛ بنابراین مسائل 
سیاسی بخشــی از فقه اسالمی را تشکیل 

می دهد.

جدایی دین از سیاست!!

اســالم و سیاست به معنی واقعی همچون 
تار و پود یک پارچه دســت در گردن هم 
دارند؛ اگر اســالم را از سیاست جدا کنیم، 
سیاســت چهره انســانی خود را از دست 
می دهد و اگر سیاست را از اسالم برداریم، 
اسالم چهره حقیقی خود را از دست خواهد 
داد، و همان گونه که با کشیدن تار یا پود، 
بافــت یک قطعه پارچه به کلی متالشــی 
می شــود حذف سیاست از اسالم یا اسالم 
از سیاســت نیز اســالم را متالشی خواهد 

ســاخت. اکنون برای روشن تر شدن این 
حقیقت نظری به فقه اســالمی مخصوصاً 
بخش فقه سیاســی اســالم می افکنیم تا 
روشــن شود که سیاست تا چه حد در فقه 
اســالمی ریشه دوانده و شاخ و برگ دارد؟ 
اما قبل از ورود در این بحث توجه به چند 

نکته الزم است:

 1. محتوای »فقه« چیست؟

 چنانکــه می دانیم »فقــه« از نظر مفهوم 
لغوی به معنی درک و فهم است، و فقیه از 
این نظر به کســی گفته می شود که دارای 
درک و فهم قابل مالحظه ای اســت. قرآن 
در مورد تســبیح عمومی موجودات جهان 
ْبُع َو  ــماواُت السَّ می گوید: »تَُســبُِّح لَُه السَّ
اْلَْرُض َو َمْن فیِهنَّ َو إِْن ِمْن َشيْ ٍء إاِلَّ یَُسبُِّح 
َُّه کاَن  بَِحْمِدِه َو لِکْن ال تَْفَقُهوَن تَْسبیَحُهْم إِن
َحلیماً َغُفوراً«؛ )آسمانهای هفتگانه و زمین 
و کســانی که در آنها هستند، همه تسبیح 
او می گویند و هر موجودی، تسبیح و حمد 
او می گوید ولی شــما تسبیح آنها را نمی 
فهمیــد او بردبار و آمرزنده است(.)ســوره 
اســراء، آیه 44( و یا در مورد ویژگی های 
دوزخیان می گوید: »َو لََقــْد َذَرأْنا لَِجَهنََّم 
َکثیــراً ِمَن الِْجــنِّ َو اْلِنِْس لَُهــْم ُقُلوٌب ال 
یَْفَقُهوَن بِها َو لَُهــْم أَْعُیٌن ال یُْبِصُروَن بِها َو 
لَُهْم آذاٌن ال یَْســَمُعوَن بِها أُولِئَک َکاْلَنْعاِم 
بَْل ُهْم أََضــلُّ أُولِئَک ُهــُم الْغافُِلوَن«؛ )به 
یقین گــروه بســیاری از جــن و انس را 
برای دوزخ آفریدیم؛ آنهــا دلها]عقلها[یی 
دارند که با آن]اندیشــه نمی کنند و[ نمی 
فهمند و چشــمانی که بــا آن نمی بینند 
و گوشــهایی که با آن نمی شــنوند، آنها 
همچــون چهارپایانند بلکه گمراهتر! اینان 
همــان غافالنند ]چرا که با داشــتن همه 
گونه امکانــات هدایت، باز هم گمراهند[(.

)اعراف، 179(

ولی در اصطالح علوم اســالمی فقه به یک 
نوع علم و درک خاص اطالق می شود و آن 
درک و اســتنباط احکام فرعیه از مدارک 
و منابع آن اســت. و به ایــن ترتیب فقیه 
کسی است که بتواند هر حکم اسالمی را با 
مراجعه به مدارک آن به دست آورد و این 
امر نیاز به آگاهی بر علوم مختلفی دارد که 
بعضــی آن را بالغ بر دوازده علم می دانند 
و حداقل شــش علم است که بدون احاطه 
بر آن کســی فقیه نخواهد شــد؛ از جمله: 
»ادبیات عرب«، »لغت«، »رجال و درایه«، 
»تفسیر«، »اصول فقه« و »فقه استداللی« 
که البته در کنار ایــن علوم، علوم دیگری 
نیز هســت که در درجه دوم اهمیت قرار 
دارد؛ و یا علومی اســت که بیشــتر جنبه 
وجدانی و فطری دارد؛ مانند »منطق«. به 
هرحال گستردگی این علوم به حدی است 
که رسیدن یک فرد با استعداد به مقام یک 
فقیه مطلق نیاز به ســالیان دراز فراگیری 
این علــوم دارد و از عمیق ترین و پیچیده 
ترین رشته های علمی محسوب می شود 
که گاهی شانس رســیدن به این مقام در 
میان یکصد نفر برای یک نفر بیش نیست.

2. گستردگی و تحول فقه اسالمی

 یک عنصر اساســی در فقه این است که 
هیچ موضوعی در زندگی فردی و اجتماعی 
انسان ها نیســت مگر اینکه مشمول یک 
حکم فقهی می باشــد، خواه اینکه حکمی 
مخصــوص به خود داشــته باشــد و یا از 
مصادیق یک حکم کلــی و عمومی فقهی 
باشــد. نه تنها برای مسائل اخالقی و آنچه 
مربوط به ارتباط انســان با خداســت در 
اســالم احکامی پیش بینی شــده که در 
مســائل اجتماعی خــواه اجتماع کوچک 
یعنی خانواده یا اجتمــاع بزرگ، خواه در 
زمینــه های مادی یا معنــوی و همچنین 

مسائل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی هیچ 
مورد را خالی از حکمی از احکام نمی یابیم.

قــرآن مجید به روشــنی مــی گوید: »ما 
ْطنا فِي الِْکتاِب ِمْن َشــيْ ٍء«؛ )ما چیزی  َفَرّ
را در قرآن فروگذار نکردیم()ســوره انعام، 
آیه 38( و نیز می گویــد: »فِیِه تِْبَیاُن ُکلِّ 
َشــْیٍء«؛ )بیان همه چیز در قرآن است(.
)1( اگر همه چیز را به مفهوم وسیع کلمه 
تفســیر نکنیــم الاقل همه امــوری را که 
مربوط به سرنوشت و سعادت انسان ها می 
باشــد در بر می گیرد و در قرآن منعکس 
است، یا به صورت یک حکم خاص و جزئی 
یا تحت یــک اطالق یا عمــوم. و اگر می 
بینیم در احادیث اســالمی شدیداً مسئله 
فتوا دادن یا قضاوت کردن به رأی ممنوع 
شــده تا آنجا که امام صادق)علیه السالم( 
می فرماید: »َمْن َحَکَم بَِرأْیِِه بَْیَن اِثَْنْیِن َفَقْد 
َکَفَر..«؛ )کسی که به رای خود در میان دو 
نفر داوری کند کافر شــده است ...()2( به 
خاطر این است که هیچ چیز ناگفته ای در 
فقه اسالم نیست که انسان بخواهد به رای 
خود و صالح دید خویش عمل کند. و نیز 
اگر می بینیم »بدعت گذاری« شــدیداً در 
اسالم تحریم شده یک دلیلش همین است 
که احکام اســالمی چنان شمولی دارد که 

جایی برای حکم دیگر باقی نمی گذارد.

 تحریــم »قیاس«؛ )حکمی را با مقایســه 
به حکم دیگر اســتنباط کردن( در روایات 
اسالمی و مذمت شدید از آن نیز از همین 
رهگذر است؛ چرا که وقتی برای هر موضوع 
حکمی پیش بینی شده باشد، دیگر نوبت 
به استنباط حکم از طریق قیاس نمی رسد. 
امام باقر)علیه السالم( به یکی از یاران خود 
یِن  فرمود: »إِیَّاَک َو أَْصَحاَب اَلِْقَیاِس فِي اَلدِّ
ُلوا بِِه َو تََکلَُّفوا َما َقْد  َُّهْم تََرُکوا ِعلَْم َما ُوکِّ َفإِن
ُکُفــوُه ...«؛ )از آنها که به ســراغ قیاس در 
دیــن می روند بپرهیز چراکه آنها علمی را 
که باید فراگیرند رها ساخته اند و در سراغ 
چیزی رفته اند که از آن مستغنی هستند(.
)3( اشاره به این که یک فقیه اسالمی هیچ 
نیازی به قیاس کردن ندارد؛ زیرا برای هر 
موضوعــی در فقه اســالمی حکمی وجود 
دارد کــه از ناحیــه پروردگار نازل شــده 

اســت، منتها همان گونه که گفتیم گاهی 
ایــن احکام به صورت یک سلســله اصول 
کلی اســت که هزاران حکــم بر آن تفریع 
می شــود. همانگونه که امام صادق)علیه 
ََّما َعلَْیَنا أَْن نُلِْقَي إِلَْیُکُم  السالم( فرمود: »إِن
ُعوا«؛ )بر ما اســت  اَْلُُصوَل َو َعلَْیُکْم أَْن تَُفرِّ
که اصول را بر شما القا کنیم و بر شماست 
که فروع را از آن به دســت آورید( و امام 
علی بن موسی الرضا)علیه السالم( فرمود: 
»َعلَْیَنــا إِلَْقاُء اَْلُُصوِل َو َعلَْیُکــُم اَلتَّْفِریُع«؛ 
)وظیفه ما القا اصول احکام است و وظیفه 

شما تفریع بر آن(.)4(

گاهی نیز جزئیات ســاده احکام به صورت 
مشروح در روایات اسالمی ذکر شده است 
تا تصور نشود همه جا باید به سراغ کلیات 
رفــت. حتی قرآن مجید کــه از نظر بیان 
قوانیــن معموال به ســراغ کلیات می رود 
و بیشــتر شــباهت به قانون اساسی دارد، 
گاهی چنان ریزه کاری های احکام فقهی 
و جزئیات آن را بیان می کند که انســان 
حیران می شــود. به عنــوان نمونه در آیه 
282 سوره »بقره« که طوالنی ترین آیات 
قران اســت و در مورد تنظیم اسناد کتبی 
در معاملــه یا وام وارد شــده هجده حکم 
فرعی را یک جا در ایــن زمینه بازگو می 
کند که خوانندگان مــی توانند با مراجعه 
به تفســیر این آیه در کتب تفاسیر بر آن 
آگاهی یابند. ما فکر می کنیم موضع گیری 
خــاص قرآن در این گونه مســائل، رمزی 
باشد به این واقعیت که در زندگی انسان ها 
هیچ موضوعی بدون حکم اسالمی موجود 
نیست؛ و نمونه اش همان است که در این 
آیه در زمینه تنظیم اسناد کتبی مشروحا 
و با تمام ریزه کاری هایش ذکر شده است.

3. اجتهاد به معنی عام و خاص

جالب اینکه فقه شیعه از این نظر صراحت 
بیشــتری دارد؛ فقهای مــا معتقدند همه 
احکام اســالمی منصوص است و به همین 
دلیل بــا اجتهاد به معنی خاص، ســخت 
مخالفنــد و اجتهــاد را به معنــی عام آن 
صحیح مــی دانند و بــاب آن را در همه 

دورانها مفتوح می دانند.

توضیــح اینکه اجتهاد در احکام اســالمی 
دو مفهوم متفاوت دارد: نخست اجتهاد به 
معنی استنباط احکام الهی از مدارک فقهی 
اســت و در این صورت با تعریفی که برای 
فقه ذکر شد تفاوت زیادی نخواهد داشت. 
مجتهد از این نظر کســی است که توانائی 
کافی بر اســتخراج تمام احکام اسالمی از 
کتاب و سنت دارد بی آنکه بخواهد به رأی 
و عقیده خود چیزی بگوید. به این ترتیب 
کار مجتهد تنها منتقل ساختن احکام الهی 
از کتاب و ســنت و دلیل عقل و اجماع، به 
توده های مسلمانان اســت و هرگز نقش 
یک قانون گــذار را ندارد. و به تعبیر دیگر 
او قوانین اسالمی را از روی ادله درک می 
کند نه اینکه دخالتی در تشــریع داشــته 
باشــد. اما اجتهاد به معنای خاص اینست 
که در خصــوص »َما اَل نَــصَّ فِیه« یعنی 
در آنجائی که آیه و روایتی وارد نشــده و 
مجتهد نتوانــد از طریق قیاس حکمش را 
کشــف کند باید طبق اطالعاتی که درباره 
مصالح و مفاســد آن موضوع دارد، حکم و 
قانونی برای آن بیندیشد و آن را به عنوان 
یک حکم اســالمی اعالم دارد. در حقیقت 
طبق ایــن معنی مجتهــد در مواردی که 
منصوص نیست )ما ال نص فیه( حق قانون 
گذاری دارد و مطابــق فکر خود می تواند 
قانونی تشریع کند؛ این همان چیزی است 

که علمای شیعه سخت با آن مخالفند.

منشاء اعتقاد به »تصویب«

طرفــداران اجتهــاد به ایــن معنی خاص 
معتقدند هــر حکمی که مجتهــد از این 
طریق به دست آورد از سوی خداوند امضا 
می شــود و به عنوان یک حکم شــرعی 
شــناخته خواهد شــد. اما آنها با مشکل 
بزرگــی در اینجا روبرو شــده اند، چرا که 
دیــده اند نظر فقها در یــک موضوع غالبا 
متفــاوت اســت و ممکن اســت هر کدام 
حکمی را در آن مورد خاص در نظر بگیرند 
و این حکمها با یکدیگر متضاد باشــد. آیا 
ممکن اســت برای یک موضوع در اسالم 
دو حکم متضاد وجود داشــته باشــد و در 
عین حال هر دو حکم اهلل محسوب شود؟ 
آنها برای شکستن این بن بست متوسل به 
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نظریه »تصویب« شــده اند و گفته اند چه 
مانعی دارد که این احکام متضاد همه حکم 
الهی باشــد منتها هر یک درباره مجتهدی 
کــه آن را پذیرفته و مقلدین او رســمیت 
دارد. نتیجه مجموع این سخن آن خواهد 
بود که حکم اهلل واقعی در این گونه موارد 
متعدد اســت و هر گروهــی طبق اجتهاد 
خود دارای حکم خاصی خواهند بود با این 

که مساله یک مسأله بیش نیست.

بطالن »تصویب«

اما علمای شــیعه با الهــام از مکتب اهل 
بیت)علیهم السالم( تصویب را به این معنی 
انــکار کرده انــد و آن را از جهات مختلف 

نادرست و نارسا می دانند؛ زیرا:

1( اعتقاد به ایــن نوع اجتهاد و نتیجه آن 
یعنی تصویب مفهومش ناقص بودن آیین 
اسالم و عدم پیش بینی همه نیازمندیها در 
آن است و مفهومش این است که خداوند 
در تکمیــل آیین خود از افکار مردم کمک 
گرفته اســت، درحالی که او به همه چیز 
آگاه است و از نیازمندی های همه انسانها 
تــا دامنه قیامت باخبر اســت. او می تواند 
اصول و ضوابطی را در اختیار دانشــمندان 
امــت بگذارد که همه نیازهای قانونی خود 
را با توجه به این اصول دریابند -همانگونه 
که گذارده است- بنابراین معنی ندارد که 
در "ما ال نص فیه" اختیار قانون گذاری به 
افراد داده شود و اصوالً در یک آیین کامل 

"ما ال نص فیه" معنی ندارد.

الســالم( در گفتار  امیرمومنان علی)علیه 
معروفــش در نهج البالغه با بیانی بســیار 
رســا به این امر اشــاره کــرده چنین می 
فرمایــد: »تَِرُد َعلَــی أََحِدِهــُم اَلَْقِضیَُّۀ فِي 
ُحْکــٍم ِمَن اَْلَْحَکاِم َفَیْحُکــُم فِیَها بَِرأْیِِه ثُمَّ 
تَــِرُد تِلَْک اَلَْقِضیَُّۀ بَِعْیِنَها َعلَی َغْیِرِه َفَیْحُکُم 
فِیَهــا بِِخاَلِف َقْولِِه ثُمَّ یَْجَتِمُع اَلُْقَضاُۀ بَِذلَِک 
َِّذي اِْسَتْقَضاُهْم َفُیَصوُِّب آَراَءُهْم  ِعْنَد اَْلَِماِم اَل
َجِمیعاً َو إِلَُهُهْم َواِحٌد َو نَِبیُُّهْم َواِحٌد َو ِکَتابُُهْم 
ُ ُســْبَحانَُه بِاالِْخِتاَلِف  َفَأَمَرُهُم اهلَلَّ َواِحــٌد أَ 
 ُ َفَأَطاُعــوُه أَْم نََهاُهْم َعْنُه َفَعَصْوُه أَْم أَنَْزَل اهلَلَّ
ِدیناً نَاقِصاً َفاْســَتَعاَن بِِهْم َعلَــی إِتَْماِمِه أَْم 
َکانُوا ُشــَرَکاَء لَُه َفلَُهْم أَْن یَُقولُوا َو َعلَْیِه أَْن 

ُســوُل  َر اَلرَّ ُ ِدیناً تَاّماً َفَقصَّ یَْرَضی أَْم أَنَْزَل اهلَلَّ
ُ َعلَْیِه َو آلِِه َعــنْ تَْبلِیِغِه َو أََدائِِه َو  َصلَّی اهللَّ
ْطنا فِي اَلِْکتاِب ِمْن  ُ ُسْبَحانَُه یَُقوُل ]ما َفرَّ اهلَلَّ
َشــْيٍء[ َو فِیِه تِْبَیاُن ُکلِّ َشــْيٍء َو َذَکَر أَنَّ 
َُّه الَ اِْخِتاَلَف  ُق بَْعُضُه بَْعضاً َو أَن اَلِْکَتاَب یَُصدِّ
فِیِه َفَقاَل ُســْبَحانَُه ]َو لَْو کاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر 
اهلَلِ لََوَجُدوا فِیِه اِْخِتالفاً َکِثیراً[ َو إِنَّ اَلُْقْرآَن 
َظاِهُرُه أَنِیٌق َو بَاِطُنُه َعِمیٌق الَ تَْفَنی َعَجائُِبُه 
ُلَماُت  َو الَ تَْنَقِضي َغَرائُِبُه َو الَ تُْکَشــفُ اَلظُّ
إاِلَّ بِِه«؛ )مســأله ای از احکام دین از یکی 
از علما پرســیده می شــود. او به رأی خود 
راجع به آن فتوا می دهد. همان مســأله از 
قاضی دیگری ســؤال می شود، فتوای او بر 
خالف قاضی اّولی اســت، آن گاه ایشان با 
حکمهای خالف یکدیگر نزد پیشوایی گرد 
می آیند که آن ها را قاضی قرار داده است، 
قاضــی القضاۀ رأی همۀ آن ها را درســت 
می داند در صورتی که خدای ایشــان یکی 
و پیغمبر آن ها یکی و کتابشان یکی است. 
آیا خداوند سبحان ایشــان را امر فرموده 
اســت که مخالف یکدیگر فتوا بدهند آنان 
هم فرمــان او را پیــروی کرده اند؟ یا این 
که آنان را از اختالف نهی نموده اســت و 
آن ها معصیــت و نافرمانی کرده اند، یا این 
که خــدای متعال دین ناقصی فرســتاده 
و بــرای اتمام آن از ایشــان کمک و یاری 
خواسته اســت ؟ یا این که خود را شریک 
خداوند می دانند و حکمی می دهند که او 
هم راضی اســت ؟ یا این که خداوند دین 
کاملی فرستاده است و حال آن که خداوند 
می فرماید: »هیچ چیز را در قرآن فروگذار 
نکرده ایم« و در آن هر چیزی بیان شــده 
اســت، و ذکر فرموده اســت که بعضی از 
قــرآن، بعضی دیگــر را تصدیق می کند و 
اختالفی در آن نیســت و لذا فرموده است: 
»اگر این قرآن از جانــب غیر خدا بود هر 
آینــه در آن اختالف بســیار می یافتند«، 
و ایــن که قرآن ظاهــرش زیبا و باطن آن 
ژرف و بی پایان اســت و عجایب و غرایب 
و تاریکی هــا از میان نمی رود مگر در پرتو 

آن(.)5(

2( الزمه دیگر این سخن ناهماهنگی امت 
است؛ چگونه ممکن است آیینی که اساس 

و پایــه آن را توحید تشــکیل می دهد از 
قانــون واحد تبعیت نکنــد و به افراد حق 
دهد که قوانین متضــادی به اصطالح در 
"ما ال نص فیه" مطابق فکر و سلیقه خود 
تشــریع کنند؟ این طــرز ناهماهنگی نه 
تنها در آیین آسمانی توحیدی قابل قبول 
نیست که در قوانین بشری نیز قابل تحمل 
نمی باشد؛ چرا که همه جا به وحدت قانون 
و وحدت رویه دعوت می کنند و الاقل دور 
هم جمع میشــوند و قانون واحدی تشریع 
می کنند. اصوالً تضــاد قوانین در موضوع 
واحد در جامعه واحد ارزش قانون را از بین 

میبرد و اعتماد را از آن سلب می کند.

3( مــا در مباحث لزوم بعثــت پیامبران 
همیشه می گویم ادراکات انسان از رسیدن 
به قوانین کامل عاجز اســت و قانون گذار 
حقیقی تنها خدا است که انسان را آفریده 
و تمام نیاز جســم و جان او را می داند و 
از آینده و گذشته او در چگونگی نیازهای 
امروزش باخبر اســت، حال چگونه ممکن 
است ناگهان این اصل اساسی را رها کرده 
و بگویم فقیه حق دارد مطابق فکر و سلیقه 
خود در مواردی که دسترسی به نص ندارد 
جعل قانون کنــد؟ آنهم نه تنها به صورت 
شــورایی بلکه فرد فرد دارای چنین حقی 
هســتند، اگر چنین است دیگر چه لزومی 

برای بعثت پیامبران می باشد؟

4( اصــوالً "ما ال نص فیه" وجود ندارد؛ به 
عبارت روشــن تر ما در هیچ مسئله فقهی 
به چیزی برخورد نمی کنیم که در عموم و 
خصوص کتاب اهلل و ســنت و دلیل عقل و 
اجماع داخل نباشد. اگر ما سراسر مباحث 
فقهی را بررســی کنیــم در هیچ مورد به 
چنین چیزی برخورد نخواهیم کرد. اساساً 
به گفته علمای اصول آنجایی که دســت 
مــا به ادله قطعی و احادیــث معتبر ظنی 
نرسد اصول عملیه حاکم است. و می دانیم 
مجاری اصــول عملیه بــه اصطالح حصر 
عقلی دارد یعنی موردی پیدا نخواهد شــد 
مگر این که در یکی از این اصول چهارگانه 
»اصــل برائت«، »اصل احتیــاط«، »اصل 
تخییر« و »اصل اســتصحاب« وارد است. 
به این ترتیب جایی برای اجتهاد به معنی 

قانونگــذاری فقیه در احکام اســالم باقی 
نخواهد ماند.

از مجموع آنچــه گفتیم چنین نتیجه می 
گیریم که از نظر فقه اسالمی -به ویژه با در 
نظر گرفتن مکتب فقهی اهل بیت)علیهم 
الســالم(- احکام و قوانین اسالمی سراسر 
زندگی بشــر را دربــر گرفتــه و به همه 
نیازمندی های انسان ها در قواعد کلیه یا 
احکام جزئیه وارد است. آیا چنین برداشتی 
از فقه اسالم به ما اجازه می دهد که مسائل 
سیاسی را که یکی از مهمترین بخش های 
زندگی بشــر را تشــکیل می دهد از دین 
جدا بدانیم و یا دین را از سیاست تفکیک 
کنیم؟! مسائل سیاسی از مهمترین مسائلی 
است که زیر پوشش کتاب و سنت و اجماع 
و دلیل عقلی است و هیچ مسئله سیاسی را 
نمی توان یافت که حکمی در اسالم برای 
آن تعیین نشده باشد. البته کلی و عمومی 
بودن بسیاری از این احکام بر فقیه میدان 
می دهد که نیازمندیهای هر عصر و زمان 
را در پرتو این احکام از طریق تطبیق کلی 
بر فرد دریابد و اهداف اسالم را در آن پیاده 

کند.

پی نوشت:
)1(. نهج البالغۀ، جلد 1، صفحه 16.

)2(. وسائل الشیعه، جلد 81، حدیث 54، از باب ششم 
از ابواب صفات قاضی؛ در همین باب روایات دیگری به 

همین مضمون و به عبارات مختلف وارد شده است.
)3(. همان مدرک، حدیث 34.

)4(. همان مدرک، حدیث 15 و 25.
)5(. نهج البالغه، خطبه 91.
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سیری درکتابمعرفی کتاب

»برگزیده تفسیر نمونه«
اثر ارزشمند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی  )مدظله العالی(

تفســیر نمونه، اثر ارزشمند حضرت آیت 
اهلل العظمی مکارم شــیرازی، از متداول 
ترین تفاســیر فارســی عصر حاضر است 
که با نثر روان، اشــتمال بر مســائل روز 
و نیازهای زمان، مطالب سودمند و قابل 
اســتفاده بــرای عامه مردم بــه نگارش 
درآمده و به شــدت مورداســتقبال واقع 

شده است.

 این تفســیر، تمامی آیات قرآن را در بر 
دارد که به شــیوه ترتیبــی از ابتدا تا به 
انتهای قرآن را بررســی کرده، و بارها به 

زیور طبع آراسته شده است.

 ویژگــی این تفســیر عصــری بودن آن 
است که مناسب با نیاز ها و پرسش های 
عصر، پیام قرآن را به زبان روز تبیین می 
کند و با روش ساده و به دور از بحثهای 
کالســیک ادبی، کالم وحی را تفسیر می 
نماید. جلوه مهم این تفســیر، در گرایش 

به جنبه های هدایتی و تربیتی است.

 در روش ارائــه مطالب نیز در آغاز، پس 
از بیــان نکات کلی و عام در هر ســوره 
بــه فضای حاکم بر ســوره، به ســبک و 
ســیاق و موضوعات مهم مطرح شده در 
سوره اشاره می شود. آن گاه به مضمون 

آیــه پرداخته، با شــیوه بیانی و تحلیلی، 
مســائل زندگی و هدایت انسان با توجه 

به موضوع آیه تشریح می شود. 

در این میان حجم مفصل تفســیر نمونه؛ 
حدود پانــزده هزار صفحــه، و وقت کم 
خوانندگان و عوامــل دیگر، تهیۀ چکیده 
ای از آن را اجتنــاب ناپذیــر نمود، لذا 
کتاب »برگزیده تفسیر نمونه« به اهتمام 
آقای احمــد علی  بابایــی، در قالب یک 
دوره کامل از تفسیر آیات قرآن مجید در 
5 جلد، به اختصار و از روی تفســیر 27 
جلدی نمونه نگاشــته شد و در قالب یک 
پنجم آن، یعنی، حدود ســه هزار صفحه 
و طی ســه ســال، به جمع کتب قرآنی 
اقشار مختلف  پیوست و مورد اســتقبال 
جامعه قرار گرفت، و توانســت در مدتی 
کوتاه به عنوان کتاب و متن درسی دوره 

 های تفسیر قرآن، مطرح شود.

در این اثر، ابتدا درباره محتوای هرکدام 
از سوره  های قرآن، شرح مختصری داده 
شــده و آنگاه به بیــان فضایل تالوت آن 
سوره پرداخته شده و در پایان هر سوره 
نیز تفســیر مختصری از آن ســوره ارائه 

شده است. 

انگیزۀ تألیف اثر در بیان معظم له

العظمی مکارم شیرازی  حضرت آیت اهلل 
در بیــان علل و انگیزۀ نــگارش خالصۀ 
تفســیر نمونه در مقدمۀ کتاب، اینچنین 
می نویســد: بعد از انتشــار تفسیر نمونه 
گروه کثیــری خواهان نشــر »خالصه« 
آن شــدند. چرا که مایل بودنــد بتوانند 
در وقت کوتــاه تر و با هزینــه کمتر به 
محتوای اجمالی آیات، و شرح فشرده  ای 
آشــنا شــوند، و در بعضی از کالس های 
درســی که تفسیر قرآن مورد توجه است 
به عنوان متن درســی از آن بهره گیری 

شود.

این درخواســت مکّرر، ما را بر آن داشت 
کــه به فکــر تلخیص تمــام دوره )27( 
جلدی تفسیر نمونه، در پنج جلد بیفتیم 
ولی این کار آســانی نبود، مدتی در باره 
آن مطالعه و برنامه ریزی شــد و بررسي 
هــای الزم به عمل آمد و بحمد اهلّل اثری 
ارزنده و پربار به وجود آمد که هم قرآن 
بــا ترجمه ســلیس را در بــر دارد و هم 
تفســیر فشــرده و گویایی، برای کسانی 
که می خواهند با یک مراجعه ســریع از 
تفســیر آیات آگاه شــوند، می باشد و نام 

آن برگزیده تفسیر نمونه نهاده شد.

تفسیر  برگزیده  مجلدات  فهرســت 
نمونه

جلد اول: تفســیر سوره »فاتحۀ الکتاب« 
تا »انعام«.

جلد دوم: تفســیر ســوره »اعــراف« تا 
»اسراء«) جزء پانزدهم قرآن مجید).

تا  جلد ســوم: تفســیر ســوره »کهف« 
»احزاب«.

تا  »ســبأ«  ســوره  چهارم:تفســیر  جلد 
»نجم«.

 جلد پنجم: تفسیر سوره »قمر« تا »ناس«
) در حدود سه جزء قرآن(.

اثر شیوۀ خالصه نویسی 

گفتنی اســت محقــق ارجمنــد کتاب، 
با تالش خود توانســته اســت، مطالب و 
بخش  های گســترده تفســیر نمونه را با 
اشراف مؤلف آن به شــکل ذیل خالصه 

نماید. 

الف( در بخش ویژگی های ســوره، اقدام 
به حذف مطالب توضیحی و اضافه، متن 
عربی احادیث و بعضی مزایای ســوره  ها 

نموده است.

ب( در بخــش محتــوای ســوره، متــن 
عربی دســته آیات، ترجمــه آنها و بحث 
های اســتطرادی را حذف، از نقل اقوال 
خودداری کرده اســت؛ مانند ج1 ص19 
حذف احتمالی کــه دیگران داده  اند،  و 
ج1 ص21 حذف بحث راجــع به عقور، 
اســتطرادی محسوب  که  بصیر  و  سمیع 
می شــد.  ســعی نموده نمونه و مثال ها 
را حذف نماید، ماننــد ج1 ص25 هود، 

نوح، زکریا. 

ج( در بخش نکته  های آیات اکثر آنها را 
حذف نموده و فقط اشاره  ای اجمالی به 
برخی بحث های موضوعی داشــته است. 
ماننــد ج1 ص32  و ج1 ص47  بحــث 

هدایت.

د( سعی نموده استشــهاد به آیات دیگر 
را کمتر بازنویســی کند مانند ج1 ص39 

و 4۰.  

ه( در نقل شــأن نزول ها، منابع ابتدای 
آنهــا را به همــراه جزئیــات ریز، حذف 
نموده است، مانند ج1 ص423 ذیل آیه 
77 سوره نساء.  )البته در مواردی عنوان 
شأن نزول نیز حذف گردیده ولی مطالب 

آن با شیوه فوق آمده است(.

و( روش خالصــه برداری محقق شــامل 
بحث هــای لغوی نیز شــده و اکثر آنها 
مانند ج1  اســت،  ننموده  بازنویســی  را 

ص42۰ ذیل آیه 71 سوره نساء. 

ز( در بخــش آیــات االحکام نیز ســعی 
نمــوده، توضیحــات آن را حذف و اصل 
مطالب را بازگو نماید، مانند ج1 ص436 

ذیل آیه 92 سوره نساء. 

ح( پاورقی  هــا نیز از خالصــه برداری، 
مصون نماده و غالب آنها حذف گردیده، 
فقــط معانی لغت که در آنها ذکر شــده، 
مانند ج1  اســت،  گردیــده  بازنویســی 

ص489 اول سوره مائده. 

ط( خالصه برداری محقق شامل احادیث 
نیز گشــته و اکثر مــوارد را ذکر ننموده 
اســت، مانند ج2 صفحه 46۰ ذیل آیه 2 

سوره رعد. 

با این روش تفســیر نمونــه در 5 مجلد 
خالصه گردیده که شــامل مباحث اصلی 
تفسیر اســت. به این ترتیب دیگر نیازی 
بــه فهرســت موضوعی نخواهــد بود. به 
همیــن جهت بــه همراه گزیــده نمونه، 

ارائه نشده است.  فهرست موضوعی 

کوتاه  تفسیر  نمونه؛  تفسیر  برگزیده 
قرآن کریم

بی شک این کتاب، اثری ارزنده است که 
هم قرآن با ترجمۀ ســلیس و روان را در 
بر دارد و هم تفسیر فشردۀ گویایی برای 
کســانی که می خواهند بــا یک مراجعۀ 

سریع از تفسیر آیات آگاه شوند. 

در واقع »برگزیده تفســیر نمونه«، شامل 
لــب اللباب اصل آن اســت و تفســیری 
کوتاه و گویــا از قرآن مجیــد فراچنگ 
می دهــد. این برگزیــده، هم برای آن  ها 
که وقــت کمتری دارنــد و هم برای آن 
 ها که قدرت خرید دوره کامل تفســیر را 
ندارند و هم بــرای آن  ها که می خواهند 
در مراکز آموزشی یک دوره تفسیر قرآن 
بیــان کنند و هم بــرای آن  ها که توان 
مطالعــه دوره کامل تفســیر را ندارند و 
بیشــتر به پخته خواری عادت دارند، بس 

کارآمد و سودمند است. 

از مضمون کتاب نیز دانســته می شود که 
فراهم آورنده این برگزیده، چنین اهدافی 
داشته و به آهنگ عرضه یک دوره تفسیر 
کوتاه و گویا برای همــگان، به این مهم 

اهتمام ورزیده است. 

الزم به ذکر است پیشگفتاری از حضرت 
العظمی مــکارم شــیرازی در  آیــت اهلل 
ابتدای هر جلد تکرار شده است. فهرست 
مطالــب در ابتدای هر مجلــد آمده که 
با حذف  نمونه  تفســیر  فهرســت  همان 

جزئیات می  باشد. 

این اثــر نفیس؛ با تهیــه و تنظیم حجۀ 
بابایی در  السالم والمسلمین احمد علی 
ســال 1374، در پنــج جلد و در 351۰ 
صفحــه، توســط انتشــارات دار الکتب 

االســالمیه به بــازار کتاب عرضه شــد. 
استقبال شــایان از آن سبب شد که در 
ســال 138۰ ش بار دیگــر مورد دقت و 
بازنگری قــرار گیرد و بخش هایی اضافه 

و یا حذف و اصالح گردد.

 ایــن اثرهــم چنیــن به زبــان عربی و 
انگلیســی نیــز ترجمه شــده و تا کنون 

چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.
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معارف اسالمی

»زندانيان« با  رفتار  نحوه  و  اسالم 
پرسش : 

از نــگاه دین مبین اســالم، نحوه رفتار با 
»زندانیان« چگونه باید باشد؟

پاسخ اجمالی:

بایســتی با زندانیان به عنوان یک انسان 
معامله شــود، تضییقــات ظالمانه درباره 
آنهــا اعمال نشــود، کســی را بــه گناه 
دیگری زندانی نکننــد و هیچ کس بیش 
از استحقاقش حّتی یک ساعت در زندان 
نمانــد. تمام برنامه ها در مســیر تعلیم و 
تربیت زندانی باشد و به تعبیر دیگر زندان 
یک مرکز مجــرم پرور یا کانــون انتقام 
جویی نباشــد؛ بلکه یــک کالس تربیتی 
باشــد. در روایات درباره مرخصی به آنان 
برای شــرکت در نماز جمعــه و مالقات 
بستگان، مطالب مهمی وجود دارد. توجه 
حضرت یوســف)ع( به زندانیان و سفارش 
امام علی)ع( در مورد قاتلش در این راستا 

قرار دارد.

پاسخ تفصیلی:

علی رغم ســوء اســتفاده های فراوان که 
در طــول تاریخ از موضوع زندان شــده، 
این مســأله از دیدگاه اجتماعی و انسانی 
برای مبارزه بــا جرائم و جنایات و تربیت 
نفــوس یک امــر ضروری اســت؛ ولی با 
حدود و شرایط معّین و حساب شده باید 
انجام شــود! یکی از شرایط آن این است 
که مســائل انســانی در مورد زندانیان به 
کارگرفته شــود و با آنها بــه عنوان یک 
انســان معامله گــردد، تضییقات ظالمانه 
دربــاره آنها اعمال نشــود، و کســی به 
گناه دیگری زندانــی نگردد، و هیچ کس 
بیش از اســتحقاقش حّتی یک ساعت در 
زندان نماند، و تمام برنامه ها در مســیر 
تعلیــم و تربیت زندانی صورت گیرد، و به 
تعبیر دیگر زنــدان یک مرکز مجرم پرور 
یا کانون انتقام جویی نیســت؛ بلکه یک 

کالس تربیتی است؛ و ویژگی های چنین 
کالسی را باید داشته باشد.

از داستان حضرت یوسف)علیه السالم( و 
دوران زندانی شــدن او در مصر، به خوبی 
استفاده می شــود که زندان ها به قدری 
ظالمانه بوده که گاه زندانی برای همیشه 
در زنــدان فراموش می شــد و تنها یک 
تصادف یا حادثــه غیر منتظره ممکن بود 
ظالمان را به فکر زندانیان مظلوم بیندازد 
و اگر این حادثه اتّفاق نمی افتاد، ای بسا 
تا آخر عمــر در زندان مــی ماند؛ همان 
گونه که اگر حضرت یوسف)علیه السالم( 
علم تعبیر خواب را نداشت و فرعون مصر 
خــواب معروف خود را نمــی دید و برای 
تعبیر آن دســت به دامن یوســف)علیه 
الســالم( از طریق یک زندانی آزاد شــده 
نمی زد، شــاید تا آخــر عمرش در زندان 
مصر می مانــد، در حالی که مرتکب هیچ 
گناهی نشده بود، تنها گناهش پاکی، تقوا 
و تســلیم نشدن در برابر تقاضاهای هوس 
آلود همسر عزیز مصر )زلیخا( بود؛ و البته 
پاکــی در محیط ناپــاکان و آلودگان، کم 

گناهی نیست!

قرآن می گوید: یوســف)علیه السالم( به 
ســهم خود تالش کرد محیــط زندان را 
مبّدل بــه یک محیط تعلیــم و تربیت و 
اصالح کند و درس توحید و خداپرســتی 
که ریشــه اصلی همه نیکی هــا و پاکی 
هاســت به زندانیان بیاموزد؛ اگر ســؤال 
از یک مسأله ســاده ای مانند یک خواب 
و رؤیــا می کردند، او بالفاصله به ســراغ 
معــارف الهی و مســائل تربیتی می رفت 
ــْجِن َءأَْرباٌب  و می گفت: »یا صاِحَبی السِّ
ُقــوَن َخْیــٌر اَِم اهلُل الْواِحــُد الَْقّهاُر *  ُمَتَفرِّ
ْیُتُموها  ماتَْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه ااِّل اَْســماًء َسمَّ
اَنُتْم َو آبائُُکْم ما اَنَْزَل اهلُل بِها ِمْن ُســْلطان 
ِ اََمــَر ااَّل تَْعُبــُدوا ااِّل اِیّاُه  اِِن الُْحْکــُم ااِّل هلِلّ
ذلِــَک الّدیُن الَْقیَّــُم َو لِکنَّ اَْکَثــَر الّناِس 
الیَْعلَُموَن«)1(؛ )ای دوســتان زندانی من! 
آیــا خدایان متعدد و پراکنــده بهترند، یا 
خداونــد یگانه ای که بــر همه چیز قاهر 
اســت؟! * آنچه غیر از خدا می پرستید، 
جز اســم هایی ]بی مســّمی[ که شما و 

پدرانتان آنها را ]خدا[ نامیده اید، نیست؛ 
خداونــد هیچ دلیلی بر آن نــازل نکرده؛ 
حکم تنها از آن خداست؛ فرمان داده که 
غیر ازاو را نپرستید. این است آیین ثابت 

و پایدار؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند(.

السالم(  یوســف)علیه  که  اســت  درست 
خودش یک زندانی بود؛ ولی کار او نشان 
می دهــد که اگــر در رأس حکومت هم 
باشــد به طریق اولی تــالش می کند که 
محیط زنــدان مبّدل به کانــون تعلیم و 
تربیت الهی شود و از فرصتی که زندانیان 
در آن محیــط برای بازســازی خویش و 
مرور بــر زندگانی پیشــین و تجدیدنظر 
در افکار و برنامه های نادرســت به دست 
آورده اند، حّداکثر اســتفاده بشود. بسیار 
دیده شــده که افراد شــرور و آلوده اگر 
همنشــین خوبی در زندان پیدا کنند به 
سرعت اصالح می شوند؛ زیرا در بیرون از 
زندان مجال اندیشــیدن و تجدیدنظر در 
گذشته را برای خود باقی نگذارده اند؛ لذا 
زندان برای آنها یک توفیق اجباری است.

در روایات اسالمی درباره حقوق زندانیان، 
و دادن مرخصی به آنان برای شــرکت در 
نمــاز جمعه، و مالقات بســتگان، مطالب 
قابل مالحظه ای دیده می شود. از جمله 
در حدیثــی از امام صادق)علیه الســالم( 
مــی خوانیم که فرمود: »َعلَــی االِماِم اَْن 
یُْخِرَج الُْمْحَبســیَن فِی الّدیِْن، یَوَم الُْجُمَعِۀ 
اِلَی الُْجْمَعِۀ، َو یَْوَم الِْعْیِد اِلَی الِْعْیِد َفُیْرِسُل 
ُهْم اِلَی  الَۀ َو الِْعْیَد َردَّ َمَعُهــْم َفاِذا َقَضُوا الصَّ
ــْجِن«)2(؛ )بر پیشوای مسلمانان الزم  السِّ
است کســانی را که به خاطر بدهکاری]و 
امثال آن[ به زندان افتاده اند، روز جمعه 
برای نمازجمعه و روز عید برای نماز عید، 
نماز  بفرستد، هنگامی که  همراه مأموران 
جمعه یا مراســم عید را بجــا آوردند آنها 
را به زندان بازگردانند(. باید توجه داشت 
کــه نماز جمعه و عید، هر کدام دارای دو 
خطبه است که اثر تربیتی فوق العاده ای 

دارد.

در حدیث دیگــری از این فراتر رفته، می 
الُم( کاَن یُْخِرْج  فرماید: »اِنَّ َعلّیاً)َعلَیِه السَّ

ــُجوِن ـ َمْن ُحِبَس فــی َدیْن اَْو  اَْهَل السُّ
َنُهُم  تُْهَمۀ ـ اِلَی الُْجُمَعِۀ َفَیْشَهُدونَها َو یَُضمِّ
وُهــم«)3(؛ )علی)علیه  االَْولِیــاَء َحّتی یَُردُّ
السالم( زندانیانی را که به خاطر بدهکاری 
یــا اتّهام دیگری به زندان افتاده بودند، به 
نماز جمعه می آورد تا در آن حضور یابند 
و از اولیــای آنان تضمیــن می گرفت که 
آنها را به زندان بازگردانند ]درست شبیه 
بعضــی از مرّخصــی هایی کــه امروز در 
بعضی کشورهای اسالمی معمول است[(. 
از حدیث دیگری اســتفاده می شــود که 
علی)علیه الســالم( هر جمعه ســری به 
زندان مــی زد، آنهایی که در انتظار اقامه 
حّد بودند، اجــرای حّد بر آنها می کرد]و 
آزاد می کرد[ و کســی را که حّدی بر او 

نبود آزاد می ساخت.)4(

از گوشــه و کنار آیات و روایات و احکامی 
کــه در ایــن زمینه وارد شــده می توان 
دســتورات جامعی را اســتنباط و تنظیم 

کرد، به عنوان نمونه:

1ـ هنگامی کــه »عبدالّرحمن بن ملجم« 
قاتــل علی)علیه الســالم( را گرفتند و به 
زندان افکندند، امــام درباره مدارا کردن 
بــا او توصیه فرمود: از جمله به فرزندان و 
اطرافیانش چنین گفت: »اَْطِعُموُه َو اْسُقوُه 
و اَْحِســُنوا اَساَرُه«)5(؛ )به او غذا بدهید و 
ســیرابش کنید، و به طرز شایسته ای او 
را در اسارت خود نگهدارید(. معروف این 
اســت: »هنگامی که امام در آن حال که 
فرق مبارکش شــکافته و در بستر افتاده 
بود، گاه بیهوش می شــد و گاه به هوش 
می آمد، امام حســن)علیه السالم( کاسه 
ای از شــیر به دســت آن حضــرت داد، 
حضرت گرفت و اندکی نوشــید و فرمود: 
بقّیــه آن را به ابــن ملجم]زندانی خود[ 

بدهید«.)6(

مرحــوم عاّلمــه »مجلســی« در حدیث 
دیگــری نقــل می کنــد که وقتــی ابن 
ملجم را خدمت علی)علیه الســالم( بردند 
ســخنانی به او فرمود؛ سپس به فرزندش 
حسن)علیه الســالم( چنین گفت: »اَْرفِْق 
یا َولَدی بِاَســیِرَک َو اْرَحْمُه َو اَْحِسْن اِلَْیِه 
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و اَْشــِفْق َعلَْیِه، ااَلتَری اِلی َعْیَنْیِه قْد طاَرتا 
الی اُمِّ َرأِْســِه َو َقلُْبُه یَْرِجُف َخْوفاً َو ُرْعباً َو 
َفَزعاً، َفقاَل لَُه الَْحَسُن)علیه السالم( یا اَباُه! 
َقْد َقَتلََک هذا اللَّعیُن الْفاِجُر َو اَْفَجَعنا فیَک 
ْفِق بِِه؟! َفقاَل لَُه نََعْم یا بَُنیَّ  َو اَنَْت تَْأُمُرنا بِالرِّ
نِْب اِلَْینا ااِّل  نَْحُن اَْهُل بَْیت النَْزداُد َعلَی الذَّ
َفَقَۀ ِمْن شیَمِتنا  َکَرماً َو َعْفواً َو رَحَمًۀ َو الشَّ
ال ِمْن شیَمِتِه، بَحّقی َعلَْیَک َفاَْطِعْمُه یا بَُنیَّ 
ِمّما تَْأُکُلُه، َو اَْسِقِه ِمّما تَْشَرُب َو التَُقّیْد لَُه 
َقَدماً، َو التَُغلَّ لَُه یَداً«)7(؛ )فرزندم نسبت 
به اســیر]و زندانی[ خود مــدارا کن و به 
او نیکــی نما و ترّحم کــن، آیا نمی بینی 
چشــمانش از ترس به باال رفته و قلبش 
از رعب و وحشــت می لرزد؟! حسن)علیه 
الســالم( عرض کرد: پدر جان این ملعون 
اســباب قتل شــما را فراهم کرده و ما را 
به این مصیبت بزرگ مبتال نموده، شــما 
درباره مدارا کردن با او سخن می گویید؟! 
فرمود: آری فرزندم! ما خاندانی هســتیم 
کــه در برابــر گناهانی که نســبت به ما 
می شــود جز کرم، عفو، رحمت و شفقت 
چیزی نشان نمی دهیم، این عادت ماست 
نــه عادت او، تو را بــه حّقی که من بر تو 
دارم سوگند می دهم از آنچه خودتان می 
خوریــد به او غذا بدهیــد، و از آنچه می 
نوشید به او بنوشانید، پای او را در زنجیر 
نکنید، و دست او را در غل قرار ندهید!(.

2ـ مرحوم شیخ »طوسی« در کتاب خالف 
می گوید: »هر گاه کســی بچه صغیری را 
بگیــرد و ظالمانه حبس کنــد و دیواری 
بــر او بیفتد، یا حیــوان درنده ای او را به 
قتل برســاند، یا مار و عقربی او را بگزد و 
بمیرد، زندانی کننده ضامن خون اوســت 
و بعد می فرماید: »َدلیُلنــا اِْجماُع الِْفْرَقِۀ 
َو اْخباُرُهــْم«)8(؛ )دلیل ما بر این مطلب 
اتّفــاق تمام علمای امامّیــه و روایات آنها 
است(. از این تعبیر به خوبی استفاده می 
شــود زندان بایــد دارای امنیت و نظافت 
باشــد و اگر بر اثر ناامنی و آلودگی حادثه 
ای رخ دهد، زندانی کننده مســئول خون 

اوست.

3ـ مرحــوم شــیخ »طوســی« در کتاب 
»مبسوط«، از بعضی از فقها نقل می کند 

که اگر کســی را در اطاقی زندانی نمایند 
و دِر آن اطــاق را ببندنــد و بر اثر کمبود 
هوا بمیرد شــخص زندانــی کننده ضامن 
دیــه او خواهد بود.)9( ایــن معنی را در 
مورد گرسنگی و مانند آن نیز گفته اند. از 
مجموع اینها به خوبی اســتفاده می شود 
که زندانی باید به اندازه کافی از هوا و غذا 
بهره مند شــود، و حیات و ســالمت او به 

خطر نیفتد.

4ـ بســیاری از فقها در بحث آداب قاضی 
نوشــته اند که قاضی بــه محض ورود در 
شــهر باید در مورد زندانیان مطالعه کند 
و پرونــده های آنها را مورد بررســی قرار 
دهد تا اگر کسی مّدت زندان او تمام شده 
یا بدون دلیل کافی در زندان مانده است 
فوراً آزاد شود. و نیز بعضی از فقها تصریح 
کرده اند کــه وقتی قاضی وارد شــهری 
می شــود، باید در همه شهر اعالن کنند 
کــه قاضی در فالن روز بــه کار زندانیان 
رســیدگی می کند هر کسی زندانی دارد 
در آن روز حاضر شود، و هنگامی که طرِف 
دعوای زندانی حاضر شــد نام زندانیان را 
یکی بعــد از دیگری می خوانند و از علّت 
زندانی شدن او سؤال می کنند، سپس از 
طرِف دعوای او پرســش می نمایند، اگر 
دلیل قانع کننــده ای بر حبس او بود، او 
را بــه زندان باز مــی گرداند و اگر مّدعی 
نداشــت، نام او را آشکارا اعالم می کند تا 
اگر کسی مّدعی اوســت به محضر قاضی 
بیاید و طرح دعا کند، در غیر این صورت 

او را آزاد می سازد.)1۰(،)11(

پی نوشت:
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محقق / مصحح: مؤسســۀ آل البیت)علیهم الســالم( ، 
مؤسســۀ آل البیت)علیهم السالم (، قم،   9۰41 ق ، چاپ 
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بن علــی ، عالمه ، قم ، 9731 ق ، چــاپ اول ، ج  3، ص 
213، فصل في مقتله؛ بحار النوار، مجلسی، محمد باقر 
بــن محمد تقی ، محقق / مصحــح: جمعی از محققان ، 
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غسله و الصالۀ علیه و دفنه(.
)6(. بحار النوار، مجلســی، محمد باقر بن محمد تقی ، 
محقق / مصحح: جمعی از محققــان ، دار إحیاء التراث 
العربــي ، بیروت ، 3۰41 ق ، چاپ دوم، ج  24، ص 982، 
باب 721 )کیفیۀ شهادته و وصیته و غسله و الصالۀ علیه 
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کمره ای، محمد باقر، محقق / مصحح: میانجی، ابراهیم ، 
مکتبۀ السالمیۀ، تهران ، ۰۰41 ق، چاپ چهارم ، ج  5، 

ص 751، )االول في کیفیۀ شهادته(.
)7(. بحــار النوار، همــان، ص 782، باب 721 )کیفیۀ 
شــهادته و وصیتــه و غســله و الصالۀ علیــه و دفنه(؛ 
مستدرک الوســائل و مستنبط المسائل ، همان، ج  11، 
ص 97، ۰3 باب )اســتحباب الرفق بالسیر و إطعامه و 
ســقیه و إن کان کافرا یراد قتله و أن إطعامه علی من 

أسره و یطعم من في السجن من بیت المال(.
)8(. الخــالف ، طوســی، ابو جعفر، محمد بن حســن ، 
محقق/ مصحح: خراسانی، علی، شهرستانی، سید جواد، 
طه نجف، مهدی، عراقی، مجتبی،  جامعه مدرسین، قم،  
7۰41 ق ، چــاپ اول ، ج  5، ص 161، مســألۀ 91 )إذا 

حبس صغیرا ظلما فمات(.
)9(. المبســوط فــي فقه المامیۀ ، طوســی، ابو جعفر، 
محمد بن حســن ، محقق/ مصحح: کشفی، سید محمد 
تقی،  المکتبۀ المرتضویۀ لحیاء اآلثار الجعفریۀ ، تهران، 
7831 ق ، چــاپ ســوم ، ج  7، ص 81، )و إذا أخذ حرا 

فحبسه فمات في حبسه(.
)۰1(. جواهر الکالم في شــرح شــرائع السالم، نجفی، 
محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم، محقق/ 
مصحح: قوچانی، عباس، آخوندی،  علی، دار احیاء التراث 
العربــی، بیروت، بی تا، چاپ هفتم، ج  ۰4، ص 47، )أما 

المستحب(.
)11(. پیام قرآن ، مکارم شــیرازی، ناصر، تهیه و تنظیم: 
جمعی از فضالء، دار الکتب االســالمیه ، تهران ،  6831 

ش ، چاپ نهم، ج ۰1، ص 7۰2.

احکام شرعی

مفهوم مصلحت در حکومت اسالمی

پرســش: لطفا مفهوم مصلحت را در حکومت اســالمی بیان 
فرمایید؟

پاســخ: مصلحت در فقه اهل ســّنت مفهومی دارد، و در فقه 
مکتب اهل بیت)علیهم السالم(مفهومی دیگر. آنچه از نظر فقه 
شــیعه قابل توجیه است، در ســه محور خالصه می شود:اّول: 
آنچه مربوط به حفظ نظام و حکومت اسالمی است.دّوم: حفظ 
نظم جامعه بر اســاس این دو نوع مصلحت بســیاری از احکام 
مســتحدثه شکل می گیرد زیرا حفظ نظام و حفظ نظم جامعه 
از مهمترین اهداف اسالم است، که انحراف از آن جایز نیست. 
ســّوم: آنچه مربوط به تعارض اهّم و مهّم است یعنی هرگاه دو 
مصلحت که مورد توّجه و قبول فقه اســالم اســت، در مقابل 
یکدیگر قــرار گیرند، باید مصلحت اهــّم را ترجیح داد و مهّم 
را فدای آن کرد.برای مثال در قســمت اّول، می توان مســائل 
مربوط به انتخابات، شرایط ویژه رئیس جمهوری، و نمایندگان 
و انتخاب کنندگان را در نظر گرفت. و در قسمت دّوم، مسائلی 
ماننــد نظام بانکداری، و بخش مهّمی از نظام پولی، و مســائل 
اقتصــادی امــروز را، به عنوان مثال می تــوان ذکر کرد. و در 
قسمت ســّوم محدود کردن پاره ای از معامالت، و صادرات و 
واردات کشور، که سلطه مردم را بر اموالشان محدود می سازد، 

ولی اهداف مهّمی را احیا می کند، مثال خوبی است.

محدوده پیروی از والیت فقیه

پرسش: در مورد والیت فقیه چگونه باید عمل کرد ؟

پاسخ: در مسائلی که مربوط به حکومت است باید پیرو والیت 
فقیه بود.

وجوب تبعیّت از حکم حکومتی ولی فقیه بر همگان

پرســش: آیا تبعّیت از حکم حکومتی ولــی فقیه بر همگان، 
حّتی مراجع تقلید هم واجب است؟

پاســخ: تبعّیت از حکم حکومتی ولی فقیه بر همگان واجب 
است.

تبیین حکم حکومتی در فقه اسالمی

پرســش: رابطه حکم حکومتــی با احــکام اّولّیــه و ثانویّه 
چیســت؟ آیا احکامی که پیامبر اکرم)صلــی اهلل علیه وآله( و 
امیرالمؤمنین)علیه الســالم( در خصوص نظم بخشیدن به امور 
اجتماعی زمان خود، و همچنین نصب افراد به مناصب مختلف 

حکومتی صادر می کردند، از مصادیق احکام حکومتی است؟

پاســخ: آنچه بیان کرده اید از احکام حکومتی است و احکام 
حکومتی عموماً به یک کبرای کلّیه، که در زمره احکام عناوین 
اّولّیــه یا ثانویّه اســت باز می گــردد؛ به تعبیــر دیگر، احکام 
حکومتی در طول احکام اّولّیه و ثانویّه اســت، نه در عرض آنها.

وجوب شرکت در راهپیمایی های بزرگ

پرسش: آیا شــرکت در راهپیمایی های بزرگ الزم است؟ آیا 
الزم بودن چیزی بیانگر وجوب آن می باشد؟

پاســخ: شــرکت در راهپیمایی های بزرگ الزم است و الزم 
بودن به معنی واجب بودن است.

وظیفه زوجه در صورت تقابل امر شوهر با امر ولی فقیه

پرسش: اگر امر شــوهر در تقابل با امــر ولی فقیه قرار بگیرد 
اطاعت از کدامیک الزم است؟

پاسخ: در مســئله مربوط به حکومت باید از ولی فقیه پیروی 
شود.

تحقیقی یا تقلیدی بودن والیت فقیه

پرسش: والیت فقیه تحقیقی است یا تقلیدی؟

پاسخ: بــرای کسانی که مجتهد باشــند تحقیقی است و برای 
کسانی که مجتهد نیستند تقلیدی است.
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