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 آن تداوم و نمودها ، علل:  ياسالم يداريب
 

ـ پراهم و مسـئله  نيمهمتر به رايز است جالب اريبس موضوع نيا در راندن سخن ـ پد نيتـر  تي  يا دهي

ـ  نقطهء بسان و دارد انيجر ياسالم امت متن در كه شود يم مربوط  بشـمار  آن پرشـكوه  خيتـار  در يعطف

 و هـوده يب مشـكالت  بـا  شـدن  ريدرگ يبجا ،يتمدن و يدتيعق دگاهيد از كه باستيز و بجا چه و.  رود يم

 و ميبگذار انگشت خود معاصر ليمسا بر ، شيخو نظر مورد اهداف از دور و يزندگ يها تيواقع با گانهيب

ـ ا بـه  پرداختن در.  ميده قرار يبررس و بحث مورد را آنها ،يدنتم ـ يدتيعق دگاهيد از ـ پد ني  مبـارك  دهي

 قـرار  يبررس مورد) تداوم و علل ، قتيحق( يعني هيزاو سه از آنرا كه دميد آن بهتر) ياسالم يداريب يعني(

ـ  جيانت بر گريد يسو از و باشد افتهي تحقق گريكدي با هيزاو سه نيا يونديپ هم ، سو  كي از تا دهم  يعمل

 .شود گذارده انگشت ، بحث نيا از حاصل

 ياسالم يداريب قتيحق

ـ  است يهيبد كامال ميآور انيبم سخن كل كي عنوان به اسالم مجموعه از نكهيا ـ  يول ـ ا يادآوري  ني

 كـه  اسـت  يا دهيعق اسالم ؛ آورد يم فراهم ياسالم يداريب قتيحق درك يبرا يمساعد نهءيزم شيپ نكته

 از يميمفـاه  و سازد يم مشخص را تيبشر ندهيآ و حال و خيتار و يزندگ ، يهست به تنسب انسان دگاهيد

ـ ح ميمفـاه  و دهيعق نيا هيبرپا ؛ دهد يم ليتشك را يا گسترده يعمل شالودهء كه شود يم زاده آن  ، آن ياتي

 يچـارچوب  در حضور از برگرفته يسو و سمت با كه ابندي يم ييسو و سمت يبشر احساسات و عواطف

 .دارد يجد تفاوت ، گريد

 يهـا  جنبـه  يتمـام  يبرا اسالم يها يزير برنامه و ياسالم ياجتماع يبنا ، يساز نهيزم نيا از پس

 : گردد يم ريز عناصر از برخوردار ، آگاه واقعاً مسلمان ، حالت نيا در و شود يم مطرح يانسان يزندگ

 . ياسالم قتيحق قيعم كامالً درك:  كي



 ۳ 

 . قتيحق نيا به يمنطق مانيا:  دو

 . ها شالوده و ادهايبن با متناسب آن به يده شكل و عواطف به مانيا نفوذ:  سه

 . يعموم و يشخص ، يعمل يها عرصه به آگاهانه انتقال:  چهار

ـ  يزنـدگ  و وجود در گرفتن شهير با و است آگاه مسلمان ازيامت وجه ، چهارگانه عناصر نيا  ، يآدم

 .گردند يم ونرهنم كمال مدارج به را او

 ـ يعمل چهارچوب هم و شود يم اسالم كيتئور يبنا و شالوده قتيحق فهم شامل هم نخست عنصر

ـ  را ياسـالم  يهـا  آمـوزه  و يكـاربرد  اسـالم  گـر يد عبارت به و رديگ يدربرم آنرا يياجرا ـ گ يدربرم .  ردي

 بـزرگ  شمندانياند از يكي آنچنانكه اي مباح يها عرصه به پرداختن يچگونگ آنها از هدف كه ييها آموزه

 ها آموزه پرتو در خود كه كرده واگذار ياسالم حاكم به آنرا اسالم كه است ي"آزاد منطقه" كرده ادي آن از

 يوح ماًيمستق كه يكس.  بپردازد آن كردن پر به ، موجود ينيع طيشرا و اسالم هءيعال مصالح به توجه با و

 اجتهـاد  بـا  كـه  اسـت  يموارد به متعلق ، بعد مرتبهء و دارد را درك نيا مرتبه نيواالتر كند يم افتيدر را

 .باشد آمده بدست حيصح و لياص

ـ گ يبرم در اند آورده مانيا كه را ييآنها و است مطرح مراتب نيهم زين مانيا عنصر خصوص در  ردي

 واال دافاه و اتيح منطق و يهست به مانيا شامل و رود يم باالتر يمانيا عرصهء گسترش با آن مراتب و

 .گردد يم اهداف نيا به دنيرس راه چون و چند و

 برسـد  ييجا به تواند يم كه يا بگونه ، ميشاهد را يبند رتبه نيهم زين احساسات و عواطف سطح در

ـ  ييواال چنان و رديفراگ را بنده وجود يسرتاپا ، ياله عشق كه  فاطمـه  دربـاره  يثيبنابرحـد  كـه  ابـد ي يم

 خشـم  بـه  او خشـم  از و خشـنود  او يخشـنود  از متعـال  خداونـد «:  اسالم مكتب شاگرد نيا) س(زهرا

:  آمـده  اتيروا يبرخ در آنچنانكه و شود يم عشق به ليتبد تماماً نيد كه رسد يم ييآنجا به و  ».ديآ يم

 .ابدي يم تحقق ،  »ستين عشق جز نيد«

 ،يعاطف تحرك و خشوع مرحله به يعقل صرف مانيا از رفتن فراتر به مؤمنان كه جاست نيهم از و

 منَ نَزَلَ وما اللَّه لذكْرِ قُلُوبهم تَخْشَع أَن آمنُوا للَّذينَ يأْنِ أَلَم«:  ديگو يم متعال خداوند ؛ شوند يم فراخوانده

 ايآ) ( 16ـ ديحد سوره( »... قُلُوبهم ستفَقَ الْأَمد علَيهِم فَطَالَ قَبلُ من الْكتَاب أُوتُوا كَالَّذينَ يكُونُوا ولَا الْحقِّ

 ، اسـت  شده فروفرستاده حق يسو از آنچه از و خداوند ادي از مؤمنان يها دل كه است دهينرس آن هنگام

 درازا بـه  آنـان  بر روزگار اما دادند يآسمان كتاب آنان به آن از شيپ كه نباشد يكسان مانند و ابدي يفروتن

 ...)شد سخت هاشان دل و ديكش



 ٤ 

 اراده رايز گردد يم مطرح يعاطف تحرك از پس ، يعيطب بطور كه ميرس يم عمل عنصر به سرانجام و

 .است ديشد يتمنا و شوق محصول ياريبس حد تا ، يانسان

 از يجـدا  كردارشان كه هستند يكسان ، شوند يم يتيشخص يختگيگس دچار شتريب همه از كه ييآنها

 امبريپ نوادهء به پاسخ در كه شوم يم ادآوري را شاعر فرزدق گفتهء مورد نيا در ؛ آنهاست عواطف و ديعقا

 «:  گفـت  ، بـود  دهيپرسـ  يو از آنزمـان  در كوفـه  مـردم  وضع از كه) السالم همايعل( يعل بن نيحس خدا

  ».توست هيعل شانيرهايشمش و تو با شانيدلها

 قـرآن . است] يمانيا[ يها شالوده يياراك عدم بر يعيطب يا نهيقر خود ، عمل نبود كه آنست تيواقع

 » الْمسكينِ طَعامِ علَى يحض ولَا*  الْيتيم يدع الَّذي فَذَلك*  بِالدينِ يكَذِّب الَّذي أَرأَيت «:  ديگو يم ميكر

ـ  دروغ را فريك و پاداش روز كه را كس آن ايآ) (1ـ3:  ماعون سوره( ـ د ، شـمارد  يم  همـان  او*  ؟يا دهي

 .)زديانگ يبرنم مستمند كردن ريس به را مردم و*  راند يم را ميتي كه است يكس

 هـر  و زمـان  هـر  در را آنهـا  تحقـق  ميتـوان  يم ، زشيخ و يآگاه يها نشانه شدن مشخص از پس

ـ  محـدودهء  از رفـتن  فراتـر  و ياجتماع يا دهيپد به آن ليتبد مالحظهء با يا جامعه  ، كوچـك  جمـع  كي

 آن بـا  مسلمان يها توده تياكثر و گرفت بر در را جامعه از يبزرگ بخش يداريب نيا اگر م؛يده صيتشخ

 .است ياسالم يداريب حالت در ، جامعه آن كه گرفت جهينت توان يم ، دادند نشان يهمراه و يهمدل

 

 يخبر يب دوران
 كـرده  يسپر يدآوردر يگمراه و يخبر يب و غفلت به را يدراز يخيتار يها دوره ما ياسالم امت

 .است

 و نبود مطرح ،يمحدود اريبس يها گستره در آنهم و يفرد سطح در جز ياسالم درست فهم و درك

 و جانهـا  يبنا در خود مؤثر و يعيطب عرصهء ، اسالم جانبخش يها آموزه كه بود يعيطب ، صورت نيا در

 .افتي ينم را جامعه

 يبرجـا  نظـر  هر از مسلمان تيشخص يگسستگ رب را خود شوم اثرات انيم نيا در ينگر يبخش و

 همه به يا گانهي نگاه خواسته او از اسالم آنكه حال ، است گسسته يهست جهان به دگاهشيد گذاشت؛ يم

 با يهمراه و يآسمان نيقوان به يبند يپا انيم و است يتيشخص يختگيگس گرفتار او يول باشد داشته زيچ

 ينژادپرست ، تمدن و خيتار:  نيعناو با يگانيخدا و متعدد يها يبستگدل و خود رامونيپ فاسد يها تيواقع

ـ  ذهـن  كه است يمطلق ميمفاه همه نهايا است؛ سردرگم ، پرچم و رنگ و يپرست هنيم ، ييگرا يمل ،  يآدم



 ٥ 

ـ ق به ليتبد را آنها ، آنجا از و بخشد يم اطالق وجنبه كند يم يته خود تينسب از را آنها  بـر  ييبنـدها  و دي

ـ  غم و هم و سازد يم اش يتمدن يجلو به رو كتحر ـ  را يآدم  تنـگ  محـدوده  و يشخصـ  ليمسـا  نيهم

 يفضا در و شندياند يم امت همه مصلحت و صالح به كه ييآنها هستند كم چه و كند يم يفرد يها ينگرش

 را امعهج عرصه ، ياخالق و يماد يها انحراف و كفر يها يآلودگ يول.  كنند يم يزندگ ، آن عمده ليمسا

ـ روح ؛ سـتد يبا هـا  يآلودگ و ها انحراف نيا برابر در كه شود يم افتي يكس كمتر و كرده تنگ  مـرده  هـا  هي

 .است مطرح تاز، كهي ييفرمانروا اي نيمع مذهب ، گروه ، پول يبرا تنها زيآم تعصب واحساسات

 ينظـام  اشـغال  جمله از و اشغال هرگونه يبرا يا زهيانگ و نهيزم ، يحالت نيچن در كه است يعيطب و

 .باشد داشته وجود] گانگانيب يازسو[

 امـروزه  آنچـه  بـه  و شـد  مطـرح  ياسالم يداريب ، اندك اندك يول بود نيچن زين واقع در ما اوضاع

 .ديرس ، ميكن يم مشاهده

 

 يداريب يها نشانه
 ميسـت ين آنهـا  به نپرداخت يپ در كه افتهي يتجل يفراوان موارد در ياسالم يداريب يها نشانه ، امروزه

 : ستين لطف از يخال آن ينمودها به يا اشاره يول

 .آن بخش يزندگ و ياتيح يها جنبه شناخت و اسالم درك در يكل شيگرا نيا ـ

 امـور  يتمام بر اسالم كردن ادهيپ به جوان نسل ژهيبو و جامعه مختلف يها بخش شاخص شيگرا ـ

 امـت  كـه  ييهـا  مهلكه و مشكالت از جامعه بخش نجات بهبمثا اسالم به نگاه و يفرد و ياجتماع يزندگ

 . است شده آنها گرفتار ياسالم

 تيشخصـ  مسـخ  يبـرا  يزير برنامه در يجهان استكبار يقدرتها نقش به نسبت آگاهانه درك نيا ـ

 .مسلمانان خون دنيمك در كوشش و ياسالم

 .گذراند يم سر از كه يخيتار مرحله چون و چند و ياسالم امت سترگ امكانات درك ـ

 در مسـلمانان  رنـج  و درد كهيبطور امت نيا افراد انيم يونديپ هم و يهمدل و يهمبستگ احساس ـ

 .آزارد يم آنرا يسو نيا مسلمانان ، يخاك كرهء يسو آن

 يهـا  يريدرگ سپردن يبفراموش و مذاهب انيم بيتقر و ياسالم وحدت به پرشكوه شيگرا نيا و ـ

 .يفرع

 ياسالم واحد دولت سيتأس و ياسالم شكوه و عظمت يابيباز يبرا ريگيپ يها يزير برنامه نيا و ـ



 ٦ 

ـ  ، هـا  تدارك و ها يزير برنامه نيا سطح تفاوت رغم به كه اسالم نيسرزم سرتاسر در ـ حكا يجملگ  از تي

 .دارند آن روشن انداز چشم ندهيآ ساخت يبرا ريگيپ تالش و ديام و آرزو

 را كـوچكتر  مـزدوران  كاخ و انداخته مورچگان النه به آب كه يا دهنيفزا يانقالب احساسات نيا و ـ

 و ثـار يا و يفـداكار  و شـور  از برخاسـته  نهـا يا ؛ اسـت  دهيدر را اير و نفاق يها پرده و درآورده لرزه به

ـ  ياسالم صدر مسلمانان يجهاد حركت از را خود توان و است دهيعق راه در صداقت ـ گ يم  يبـرا  كـه  ردي

 .بودند سپرده يبفراموش را يماد يلذتها و ايدن ، خود يواال اهداف تحقق راه در و اسالم پرچم برافراشتن

 و طـاغوت  ينمودها ينف و جامعه كل به ياسالم اخالق ميتعم در يهمگان شيگرا نيا سرانجام و ـ

 يزاريب و نفرت و دهيدرنورد را ياسالم جوامع يها بخش يتمام ياسالم حجاب كه ميآن شاهد ما ان؛يعص

ـ فراگ كـامالً  ، ناپسند عادات گريد و قمار و يخوارگيم و يبندوبار يب ينمودها از ـ ا و ؛ اسـت  شـده  ري  ني

 .است مبارك ياسالم دهيپد مبارك

 افكنـده  وحشت به چنان آنانرا مزدوران و كفر سركردگان و سردمداران ، نمودها و ها نشانه نيا همه

 ريوز نخست[ "گالدستون" معروف گفته دوباره و آمده رشانبرس ، دنديترس يم آنچه از دنديگرد مطمئن كه

ـ  بشـمار  مسلمانان يدفاع عنصر نيبزرگتر نكهيا و را قرآن درباره] انگلستان وقت ـ ن و رود يم  سـخنان  زي

 يآبهـا  در را سرش يموها كه "يا دهيخواب غول" نيا از آنانرا ستميب قرن چهل دهه در كه را دوگل ژنرال

 ژنـرال  يهـا  گفتـه  زين و بود داشته برحذر ، دهد يم شستشو آرام انوسياق يآبها در ار شيپاها و ترانهيمد

 آوردند بخاطر ».گردد يبازم يالديم هفتم قرن به انهيخاورم مسئله خچهيتار«:  بود گفته كه را پاشا غلوپ

ـ جهان ، كـا يآمر خارجه ريوز. كردند تكرار خود شيپ را هشدارها و ـ ب بـه  نسـبت  را اني  ، يماسـال  يداري

 و شـرق  در متخاصم ابرقدرت دو هر و كند يم تكرار را هشدار نيا ليياسرا رخارجهيوز و دهد يم هشدار

 هـا  يزير برنامه و ها ينيچ توطئه. دهند يم گريكدي بدست دست ، ياسالم حركت با ييارويرو يبرا ، غرب

ـ ز كند يم ينابود به ديتهد آنانرا تمدن كه ياسالم خروشان ليس با مواجهه يبرا  مـؤثر  درمـان  حامـل  راي

 شـدت  ، آنهاسـت  پست منافع برندهء انيم از و آنها نيريش خواب زنندهء برهم و] معاصر جهان مشكالت[

 .گرفت

 نيا قلب در كه يسرطان يها غده و شوم يها نقشه يتمام كه شد متوجه كبارهي به استعمار ييگو تو

 بـر  نقـش  ـ ميكرد اشاره نيا از شيپ همچنانكه ـ كرده علم آن برابر در كه يگانيخدا يتمام و كاشته امت

ـ  كـه  يا درمانده يحيمس مبلغ آن داستان مانند درست بازند يم رنگ و شوند يم آب  يهـا  معجـزه  از يوقت

 !گفتند پاسخش ، محمد آل و محمد بر صلوات با ، داد سخن داد مسلمانان يبرخ يبرا) حيمس پروردگار(



 ۷ 

 قالـب  مسـلمان  مجاهـدان  اكبر اهللا اديفر هر با ، اش يجنگ يناوها و اروهين كه شد متوجه ، استعمار

 اديفر و مسلمان يزندان ريتكب برابر در زندانها و رهايزنج و غل كه ديد خود بچشم كه آنگاه و كنند يم يته

 .ديگرد هراس و وحشت دچار ، نديآ يدرم لرزه به او يربان و پرخروش

 

 ياسالم يداريب عوامل
 اسـباب  و عوامل به يسادگ به ، افكند نظر موضوع به ياسالم يواقع شهياند خاستگاه زا يكس يوقت

 ، نـا يب و روشـن  انسـان  يول نبرند ييبجا ره ديشا شانيكژاند ؛ برد يم يپ امت يزندگ در ميعظ تحول نيا

 آنـرا  و شده امت نيا بينص ، مدتها از پس كه است ياله يلطف تنها ، امر نيا كه دهد ينم راه بخود يديترد

 نيبـد  و دهيبخشـ  را جهان مجدد يرهبر امكان ، اسالم به و ساخته يجهان صحنه در شدن مطرح ستهيشا

 ».بود خواهد خدا آن از نيد همه « كه دهيد را يموعود روز تدارك بيترت

 : قرارند نيا از ، گردد ياله لطف نيا ستهيشا امت شد باعث كه يعناصر

 بـه  و كردنـد  احسـاس  را امت نيا درد كه يشمندانياند و علما ريناپذ يخستگ و ريگيپ تالش:  كمي

 نقـش  اسـالم  كه بود راستا نيا در آنها كوشش كه آنست تيواقع ؛ نشستند آن درمان ميترس و يزير برنامه

 و سـعادت  سـمت  به آنها سوق ضامن خود صورت نيدرا و افتيباز ها شهياند و مغزها و دلها در را خود

 ظهـور  منصـهء  بـه  شـان يا در را يفطر و نهفته يقدرتها كه گشت ييها تيخالق و يذات توان از يريگ بهره

ـ  فطرت كه يهنگام و گرداند يم بالفعل آنانرا يدرون يتوانها و رساند يم  يزنـدگ  ابعـاد  يتمـام  در يدرون

 .شود يم حاصل زين كامل يرستگار ، افتي يتجل

 از شيپ كه گشتند روهاين نيا يآزادساز به موفق ينزما تنها ، شمندانياند كه است يادآوري ستهيشا

 دوبنـد يق از و سـاختند  هـدف  نيا وقف را خود يهست يتمام و كردند رها يماد تعلقات از را خود ، همه

ـ تحم شانيا بر را يا ستمگرانه يبندها و ديق ، يخبر يب و خواب دوران در كه يسردمداران به يوابستگ  لي

 .آوردند فراهم خود در كجاي را ياسالم ييگرا يانقالب و ييگرا يعلم و ددنيبخش ييرها ، بودند كرده

ـ  مـانع  نتوانسـت  هرگـز  ، برچسـب  و اتهـام  و رنگين و بيفر مختلف يشگردها و ها وهيش  دنيرس

ـ " و "البنـا  حسـن " و "عبـده  محمـد " و) يافغان( "ياسدآباد نيالد دجماليس" يادهايفر  و "قطـب  ديس

 و "صـدر  ديشـه " و "يمطهـر  ديشه" و "يمياالبراه" و "سيباد ابن" و "دويالمو يابواالعل" و "عودة"

 .گردد ، پرشكوه زشيخ نيا تحقق در شيخو سترگ نقش يفايا بدنبال "ينيخم امام"

 انيم يانقالب شور و يآگاه گسترش در ياسالم يها جنبش توجه قابل اريبس و برجسته نقش:  دوم
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ـ  شـور  و يآگـاه  سـطح  همچنانكـه  نبـود  كساني ، ختلفم مناطق در جنبش نيا ريتأث ؛ امت نيا  يانقالب

 احكام ياجرا به را ها توده شوق و شور ، آنها يهمگ يول داشت تفاوت گريكدي با زين مختلف يها جنبش

 بـه  بازگشت و طاغوت ينمودها برابر در مقاومت لزوم در يا گسترده نسبتا احساس و ختيبرانگ ياسالم

 راه و گرفتنـد  قـرار  عامـل  نيا ريتأث تحت امت نيا افراد از ياريبس كه دانم يم خود من كرد؛ جاديا اسالم

 بـه  يبرا ياريبس مزدورانه و ياستعمار يها كوشش دانم يم همچنانكه كردند دايپ آنها ييراهنما با را خود

 ييمانهاساز بر هيتك اي نيدروغ يپرچمها ريز گرفتن قرار به شانيا سوق اي آنان از يبرخ درآوردن كنترل

ـ ا همـه  كه بود يعيطب يول. گرفت صورت ، ندارند اسالم با يونديپ نيكمتر كه  يفضـا  در هـا  كوشـش  ني

 يگامهـا  ، يبخش يآگاه حركت و شد هم نيچن و شود رسوا ، امت سطح در موجود يآگاه و يروشنگر

 .برداشت راستا نيا در يبلند و مؤثر

ـ  در كـه  ييها واكنش:  سوم ـ  يپ ـ عل غـرب  ناكـام  ورشي  رغـم  بـه  ؛ شـد  مطـرح  اسـالم  جهـان  هي

ـ ح يهـا  جنبـه  همـه  بود شده يسع و گرفته صورت ورشي نيا يبرا كه يقيدق يها يزير برنامه  در را ياتي

ـ پ رغـم  به يحت و باشد داشته همراه را مطلوب تيموفق و يروزيپ عوامل گونه همه و رديبرگ  يهـا  يروزي

 و اسالم به آن مانيا و امت شهياند كه بود گمان نيابر و داشت آنرا تحقق تصور ياستكبارجهان كه يظاهر

 آن بـا  و بـرده  غمـا ي بـه  آنـرا  يمـاد  يثروتهـا  جـه ينت در و آن تيشخصـ  و يانقالب احساسات و عواطف

 ينزاعهـا  بـا  آن رساختنيدرگ و يساختگ يمرزها جاديا با كه ييها يكار محكم باصطالح و ها تيمحدود

ـ تحم و آن انـدام  در يسـرطان  يها غده يسر كي تكاش و يخيتار ، ينژاد ، يمل ، يقوم  سـردمداران  لي

 بـه  اش روزمـره  يزنـدگ  سـاختن  سرشـار  و يعـاطف  و يفكر سموم قيتزر و شهيپ انتيخ حكام و مزدور

 رغـم  به.  است مرگ شرف در اي مرده امت نيا كه داشت گمان ، فجور و فسق و يولنگار و يبندوبار يب

 يهسـت  و وجود راز كه گشت متوجه و شد داريب امت.  دربرداشت يمعكوس جينتا ، ورشي نيا ، نهايا همه

 .گردد يم نيتضم آن پناه در تنها اش  يخوشبخت و سعادت و است بزرگ اسالم ، آن

 :گرفت صورت ريز وهءيش دو به ،ياسالم يداريب سود به غرب ورشي نيا ريتأث

 و شكسـت  و يناكام با و شناساند ، تام نيا فرزندان به را خود اخالق و تمدن و خود آنكه نخست

 بـا  آنهـا  يگـانگ يب و بـود  گرفته نظر در خود يبرا ياجتماع يزندگ در كه ينظامات و دگاههايد يناكارآمد

ـ  اسـتعمار  كه بود يقتيحق نيا و ، رساند اثبات به را مسلمان فرد شهياند و احساسات و يآدم فطرت  شيپ

 را آنها و كرد خود يها شهياند يبند سرهم و رجوع و رفع به داماق رو نيهم از و برد يپ آن به گرانيد از

ـ  فضـاحتش  و ييرسـوا  بر ، بيترت نيبد و پوشاند ياسالم يحت و يشرق ، يستيعرب پان يا جامه  از شيب
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 .افزود شيپ

 ينهادهـا  و سازمانها و كرد ثابت ياسالم فلسفه برابر در را خود بودن يته و يگيما يب يغرب فلسفه

 و يآزاد غـرب،  ؛ كردنـد  اذعـان  خود يورشكستگ به ، ياسالم يها يزير برنامه عمق برابر در زين يغرب

 و يديترد چيه يب كه گرفت بكار ييمحتوا يب مطلقاً يشعارها عنوان به تنها زين را) سمياومان( ييگرا انسان

 .گذارد يبرجا امت يروشنگر و يآگاه بر يمثبت ريتأث ، دشمنان نظر و ليم رغم به

ـ رو مواضع اتخاذ به را امت نيا ندهيآ به دلسوزان و مؤمنان نكهيا يگريد و ـ ر برنامـه  و يياروي  يزي

 .ختيبرانگ پرشكوه زشيخ نيا يبرا ريگيپ

 نداشت؛ يپ در يسود ، استعمار يسو از يساز يعاد ديپل يها وهيش هرگونه ، ها يناكام نيا يپ در

 اسـالم  فيتحر به واقع در يول كرد يم مطرح را اسالم از عدفا كه يا بكارانهيفر ظواهر و ياسالم يماسكها

 بـه  آنـرا  شـعائر  و ساخت يم يته خود دگرگونساز و يانقالب يمحتوا از آنرا و پرداخت يم امت اذهان در

 بـر  ييبنـدها  و ديق صورت به تنها آنرا يها برنامه و كرد يم ليتبد هودهيب و يتكرار يها حركت يسر كي

 . نداشت آن يبرا ينفع ، كرد يم يتلق ياجتماع يزندگ از گرفتن فاصله و يفرد يزندگ

 يفطرتهـا  يبرا آنها قتيحق و باخت رنگ ، مردم قيتحم و اسالم فيتحر عنوان به زين شگردها نيا

 مسلمان يها توده يبرا كه آنچه جمله از.  گذاشت يبرجا ، قتيحق سود به را رخوديوتأث شد روشن پاك

ـ تحر و نيگزيجا يها برنامه و) ياسالم( حكومت مرتجعانه يفرمولها ، گشت رسوا و شد روشن  شـده  في

 گـام  وحـدت  تحقـق  يراسـتا  در نكهيا روزه همه اعالم و حكام انيم وحدت به تظاهر و ياسالم وحدت

 رياس و راه نيا يابتدا در را خود همچنان ، سالها شدن يسپر از پس امت ، انيم نيا در ؛ بود ، دارند يبرم

ـ  نـه  و شـد  يم افتهيباز اش ياسالم تيشخص نه ؛ افتي يم ها ياربكيفر  آزاد اش شـده  اشـغال  يهـا  نيزم

ـ  بـدتر  روز روزبه اوضاع ؛ رفت يم انيم از ستمگرانه يها ضيتبع و تفاوتها نه و گشت يم ـ ما و شـد  يم  هي

 .ديگرد يم فراهم طانيش يخوشحال و يشاد و خداوند ندهيفزا خشم

ـ ز شـد  مواجـه  يناكام با يغرب يها وهيش به غرب ورشي برابر در اوتمتف يها وهيش همه ، يآر  راي

ـ يل اي يستيكمون يها وهيش و ها روش هرگز و بود غرب خود پرداخته و ساخته يجملگ  از را امـت  ، يبرال

 . بخشد ينم ييرها ، خود ديشد يتنگنا نيا

 بـه  رانيا ياسالم كوهمندش انقالب يروزيپ آنها شيشاپيپ و اسالم جهان در بزرگ حوادث:  چهارم

 ييايرؤ و درآورد لرزه به را اسالم جهان سرتاسر كه ينيخم امام چون يشجاع و زاهد ، عادل فرد يرهبر

 كـامالً  ، نداشـت  چنته در مانيا جز يزيچ كه يخال يدستان با يملت يسو از آن تحقق كه ديبخش تحقق را
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 و رشـد  ، يده شكل در يفراوان اريبس مبارك آثار و ادستاورده ، پرشكوه انقالب نيا ؛ ديرس يم بنظر ديبع

 .گذاشت يبرجا ياسالم يداريب گسترش

 ، جهـان  و ياسـالم  امـت  بـه  و دربرگرفـت  را يزنـدگ  يها عرصه همه ، امدهايپ و دستاوردها نيا

 .داد قرار ديتأك مورد را ريز موارد مسلمان يملتها به و داد يخوب اريبس يها درس

 .دهند شكست را آنها و شوند ريدرگ قدرتها نيبزرگتر با كه را آنها توان ـ

 .يرهبر نيا از امت همه يرويپ و مانهيحك يرهبر ضرورت ـ

 .خود يها ملت يرهبر يبرا ها حكومت سلطه وغي از علما ييرها لزوم ـ

 .ديآ يدرم ها طاغوت ارعاب و مؤمنان خدمت در يبيغ يروين چگونه نكهيا ـ

 تواند يم ، يعيتشر و ياسيس يها عرصه در مسلمان ملت فعال نقش كه ييها معجزه چون و چند و ـ

 .بخشد تحقق

 بـا  ، پرشـكوه  اثرات يدارا يا پروسه يط ييشورا نظام و عادل هيفق يرهبر اصل چگونه نكهيا و ـ

 .زنديآم يم هم در گريهمد

 .شود يم تمام اسالم سود به ياستعمار يها توطئه همه چگونه و ـ

 .رديدربرگ را يزندگ يها جنبه همه ، عمل در و يتئور در تواند يم ماسال نكهيوا ـ

 هـا  ميرژ و كرد يپاكساز ياجتماع و ياخالق يها انحراف از را جامعه يفضا توان يم چگونه و ـ

 . ساخت رسوا را استكبار خوار رهيج و اسالم يمدع

 اسـالم  صـدر  در تنها كه يلبط شهادت و شهادت يمعنا پر يدرسها و اسالم يبرا يفداكار لزوم  ـ

 . افتي را آنها سابقه توان يم آنرا مثال

 . مذلّت خاك به آنها پوزه دنيمال و كافر يابرقدرتها با ييارويرو و ـ

 و يالحاد سميكمون و نظرانه تنگ ييگرا يقوم و ، ييگرا يمل يروشها همه توانست ياسالم انقالب

 همچنانكـه .  گـذارد  ناكـام  و دهـد  شكست را غرب بكارانهيفر يها برنامه همه زين و متعهد ريغ سميبراليل

 استيس و فراخواند وحدت به كافر دشمن هيعل را مسلمانان يپرشكوه اريبس يگامها يط ياسالم انقالب

 طيشرا و ها محاصره انواع رغم به شد موفق و گرفت شيپ در ييخودكفا  تحقق هيپا بر يمستقل ياقتصاد

 يدرس يها برنامه همه و ستديبا خود يپا يرو بر كردند ليتحم آن بر آن زدورانم و استعمار كه يدشوار

ـ  يهـا  رسانه همه و ببخشد ياسالم خالص جنبه آنها به و سازد دگرگون را خود يآموزش و  از را يگروه

ـ يترب ونظام دينما يزير يپ را يپاك ياسالم رسانه شالوده و كند يپاكساز ، يقيتحم و انحراف گونه هر  يت
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 گروههاو انيم موجود حاد تناقضات همه شود موفق و رديگ شيپ در را يزندگ يها جنبه همه در ياسالم

 از مـانع  و كنـد  عمـل  ، محـروم  طبقـه  اوضاع بهبود يراستا در و سازد برطرف را ياسالم مختلف اقشار

 كه زند دست يگريد اريبس اقدامات به و...  گردد ياسالم حدود چارچوب در البته و يرو ادهيز و اسراف

 .كرد اشاره آنها همه به توان ينم ، گذرا فرصت نيا در

 بـه  را ها توده و كرد جاديا يانقالب جا همه در ، گريد يدستاوردها از ياريبس و دستاوردها نيا همه

 مـزدورانش  و استعمار كه يزيچ ؛ گشود آنان راه فرا را ياسالم يفردا به ديام يها افق و داد تكان يسخت

ـ چيپ محاسـبات  همـه  يناكـام  يدرپ و رنديگ نشانه ييجا هر در آنرا شبح تا داشت برآن را  و يانسـان  دهي

 .گردند خود يها حساب در دنظريتجد به وادار ، ديجد اوضاع يابيارز در يكيالكترون

 يدارا بهرحـال  كـه  داشت زين يگريد اسباب و عوامل ياسالم يداريب ميكن فراموش دينبا نكهيا گو

 .افتندين ارتقا ميبرشمرد كه يعوامل اندازه و حد در هرگز و بوده يوثان نقش

 

 ياسالم يداريب تداوم
 آن از انتيص:  كمي
 بخـاطر  را متعـال  خداونـد  است ستهيشا و برماست ياله يها نعمت نيبزرگتر جمله از يداريب نيا

ـ ا سپاس. مييگو سپاس نعمت نيا يارزان ـ ن نعمـت  ني  كوشـش  و آن درك ، آن بـا  شـدن  هماهنـگ  در زي

  ؛ است يزندگ در آن تداوم و قيوتعم ميتعم درجهت

 يكسـ  همتـا  يب و بزرگ رهبر و رنديپذ يم تحقق بزرگ تحوالت كه است يداريب يها دوره در تنها

 نگاه داريپا و زنده ،  خود ملت بزرگ ياساس مسئله ريمس در را يانقالب و پرشور يآگاهها بتواند كه است

 ؛ اسـت  حركت نيا مرگ بمنزلهء ديترد بدون ، حماسه و انقالب نيا شوق و شور كردن فروكش رايز دارد

ـ ن يبرا يپل و يروزيپ يبرا يا لهيوس خود راه برسر موجود موانع از آگاهانه يانقالب شور و يداريب  بـه  لي

ـ  مبـدل  يمتقابل يها ضربه به را خصمانه يها توطئه همه و كند يم استفاده خود يبعد يهدفها   ازدسـ  يم

 .سازد يم دور ، رامونشيپ از را انمنديز و هرز يها  علف هم و انجامد يم اش يپاكساز به هم كه

 لحظات در را مانيا بتوان بسا يا نكهيا آن و داشت دور نظر از دينبا را يمهم قتيحق ، انيم نيا در

ـ ا يمقتضـا  بـه  عمل و آن بر استقامت و يداريپا يول  آورد بدست تمام يسادگ به و يداريب  و مـان يا ني

ـ  بسـا  چـه  ؛ اسـت  يشـاق  و دشـوار  اريبس كار ،يخارج و يداخل موانع و ها ضربه برابر در مقاومت  نيهم

ـ آ چـون   ».كـرد  ريپ مرا هود سوره «: فرمود كه است) ص( اكرم امبريپ سخن نيا رمز و راز ، يدشوار  هي



 ۱۲ 

 چنان پس) (112 ـ هود سوره( »معك تَاب ومن تأُمرْ كَما فَاستَقم «:  دارد قرار سوره نيهم در استقامت

 .) است بازگشته خداوند يسو به تو همراه آنكه زين و كن يداريپا يا افتهي فرمان كه

ـ  شـامل  زين شوند يم جاديا ياجتماع ياسالم زشيخ يپ در كه يتحوالت همه بيترت نيهم به  نيهم

 آنرا برابر در يستادگيا توان كس چيه و است مطرح گبزر يانقالب و خروشان يليس يگاه. گردند يم نكته

 نكته يول شود يم شامل را ها توده از يبزرگ بخش و شود يم زشيخ به منجر يا جرقه زين يگاه و ندارد

 فرصـت  و توفان آرامش از پس آن تداوم و شكوهمند انقالب جينتا حفظ و يداريب نيا از يپاسدار ، مهم

 از ياريبسـ  يگروههـا  و عناصـر  كـه   است يزمان و آن هيعل  يزير برنامه و ييارويرو يبرا دشمن يابي

 رهبـران  و انـدركاران  دست راه سر بر معموالً كه يعوامل ليدل به اي و خود منافع با نتيمبا ليدل به ، مردم

 .كشند يم كنار آن از ، گردد يم مطرح انقالب

 را او كـه  دارنـد  بر دعا به دست خدا درگاه به ديبا يمسلمان هر و آگاه رهبران همه كه نجاستيا از

 افزونتر و آن گسترش و يداريب نيا از يپاسدار به زيهرچ از شيب و شيپ ، دهد قرار زگارانشيپره راهبر

 ، صورت نيا ريغ در كه كنند عمل آن از مراقبت و انتيص يراستا در و شندينديب اش يانقالب شور ساختن

 نهضـت  يچرخهـا  خود توان تمام با ديبا آنها ؛ اند شده مرتكب  را يآور ننگ يتوجه يب و بزرگ انتيخ

 يبردگ و ها طاغوت سلطه از را خود يها شهياند و خود زين آن از شيپ و برانند شيپ به را يعمل و يفكر

 .است ياجتماع يآزادساز و ييرها روند ياساس شرط شتنيخو ييرها رايز برهانند گانگانيب

 و غفلـت  هرگونـه  رايز كنند غفلت يانقالب شوق و شور شيافزا و ديتشد از دينبا هرگز رهبران نيا

 جاديا ما مراد ، ميآور يم انيبم سخن يانقالب شوق و شور از يوقت ؛ است شكست با برابر مطمئناً ،يكوتاه

ـ ي كردارهـا  و عواطف با ميمفاه و اعتقادات ييسو هم و يفطر خط در سازنده راتييتغ ـ چ همـان  يعن  يزي

 .ميكرد اشاره بدان باال در كه است

 

 ييگرا افراط و يداريب:  دوم
ـ با حتماً كاران اندر دست كه گردد همراه يعوارض با ، يانقالب جنبش اي يداريب روند است ممكن  دي

 : كنند توجه بدان

ـ  سازنده يگفتگو هرگونه ينف و جهاد يابيارز در يگر يافراط ، يداريب آفات و عوارض انيم از  اي

 متـون  بـه  هـا  توجـه  همـه  بذل مهمتر آن از يحت و امرجهاد با يريدرگ بهانه به ژهيو يرفتار به دادن تن

 ، هماهنـگ  مجموعـه  دهنـده  ليتشك ، متون نيا همه آنكه حال است گريد متون به يتوجه يب و يجهاد
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 يبجـا  را خـود  سـازنده  يامـدها يپ و آثـار  ، گريكـد ي با بيترك صورت در تنها كه است يمركب و همسو

ـ ا بـه  منحصـراً  را اسالم كه ميبود يجاهالن گرفتار ، گريد يجاها و رانيا در ما ؛ گذارد خواهند  معنـا  ني

 آغـوش  بـه  افتـادن  در و اسالم خود ينف به كارشان كه شدند منحرف چنان و دنديفهم يم) يجهاد يمعنا(

 .ديكش يالحاد چپ مسلك

 كـه  اسـت  ييهـا  شالوده و اصول ينف و دتجد روند در ،افراط ياجتهاد بعد در آن عوارض گريد از

 از ،ياسـالم  نينـو  يداريب بهانه به ديبا شود تصور كه يا بگونه بودند كرده يزير يپ گذشته در ما بزرگان

 . است ختيگس آن

 بـه  را ياسـالم  يجـانبگ  هـم  و يانسـان  يهمجوش و باشد آگاه كامالً يداريب يرهبر اگر آنكه حال

 .شود ينم ييگرا افراط و انحراف دچار هرگز ، رديگ نظر در ها عرصه همه در ياسالم هدف كي عنوان

 يـي گرا افـراط  يها برچسب از ياريبس نكهيا آن و ميبدار دور نظر از را يمهم مسئله دينبا نكهيا گو

ـ ب ، شود يم استفاده آن هيعل برچسب نيا از و گرفته نشانه آنرا رهبران و ياسالم يداريب كه  توطئـه  انگري

ـ تما به اي ستايا يفهم و درك دربرابر شدنش ميتسل اي آن بر شدن رهيچ يبرا يزيآم مفسده يها ينيچ  لي

 .شوند يم آن گرفتار يبرخ كه است يا مارگونهيب خواستها گونه اين و فاسد يحاكم خواست و

 

 ها تهمت و ياسالم يداريب:  سوم
 اند شده متوجه رايز اند داده دارهش ياسالم يداريب به نسبت خيتار يط آن سردمداران و كفر بزرگان

 و منافع و وابسته يها ميرژ از يزيچ مسلمان يها توده شدن آگاه صورت در و يمردم حركت با اسالم كه

ـ  گذارد؛ نخواهد يبرجا را آنها ندهيآ يها برنامه ـ پا ميگفت ـ ا در يداري ـ ب تـداوم  و راه ني  هيسـا  در ، يداري

ـ  بـه  اسـت  آن اصـل  از دشـوارتر  يكـار ....  و دهايترد و ها تهمت يالقا و شبهات گسترش ـ دل نيهم  ، لي

 دربـاره  و آنجـا  و نجـا يا در ما گردد؛ يم ريسراز آن بر مختلف اشكال به و هرسو از ياستكبار يها تهمت

 ، يارتجـاع  يگروههـا  ، سـنتگرا  يگروههـا :  چـون  ييهـا  برچسـب  و هـا  تهمت ،ياسالم يداريب رهبران

ـ ادن  را ياجتماع عرف كه ييگروهها ـ  دهي  را.....  و ياسـالم  سـم يترور ، يانتحـار  يگروههـا  ، رنـد يگ يم

 .ميشنو يم

 اول صـدر  در اسـالم  خروشـان  و پرشـكوه  حركـت  ريمس توانستند ، ها برچسب و ها تهمت نيا اگر

 يآگـاه  كـه  يحـالت  در و نكيا يول هستند آن بر ياثرگذار به قادر زين امروزه ، سازند متوقف آنرا خيتار
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 دار عهـده  آگـاه  شـمندان ياند و دارنـد  حضـور  ياسـالم  صحنه در ها توده و افتهي گسترش ، لياص يانقالب

ـ  و فضـل  به ـ كوچك نياطيش و بزرگ طانيش يها توطئه مسلماً ، هستند قتيحق گسترش  خداونـد  ياري

 . گشت خواهد باز خودشان به ـ او تيعنا با و متعال

 

  يبازدارندگ و ياسالم يداريب:  چهارم 
ـ عمل نيخطرناكتر جمله از ، فيتحر سپس و يدارندگ باز روند ـ  اسـالم  كـه  اسـت  ياتي  خيتـار  يط

 دهد؛ يم ليتشك را ياسالم يداريب چالش نيخطرناكتر ، امر نيهم نكيا و شده روبرو آن با خود يطوالن

 مطـرح  و يزنـدگ  يهـا  جنبـه  يبرتمـام  اسالم كردن ادهيپ در ها توده ديشد عطش انگريب ياسالم يداريب

ـ  رنگ برابرش در منحرف اصول همه كه است ياصل عنوان به آن اختنس  يهـا  غـده  يتمـام  و بـازد  يم

 برابـر  در يستادگيا به قادر كرد احساس استكبار كه يهنگام و نرويا از كند؛ يم ينف را يزندگ در يطاغوت

 شـوق  و شور نهمهيا يساز يخنث اي آن يبازدارندگ يبرا ينيچ توطئه به ستين يمردم خروشان ليس نيا

ـ  و كـن  پـر  دهـان  و بـراق  يشعارها و اتيعمل و شوها شينما راه از ها توده  ييمحتـوا  هرگونـه  از يته

 نيدروغ ينداريد و اسالم ساختن مطرح يبرا ها ميرژ از ياريبس شيگرا شاهد كه بود نجايا در. پرداخت

ـ  و اسـالم  نـام  بـه  برق و زرق پر و يآنچنان يها كنفرانس از ياريبس  يبرگزار و حكّام از ياريبس  يحت

 مختلـف  يهـا  جنبه يرندگيدربرگ با و آنها ياختاپوس يها شعبه و)  ياسالم( يالملل نيب ينهادها سيتاس

 قطعنامه ؛ شود يم زده شگفت و ماند يم رهيخ ، تيفعال و حركت نهمهيا مالحظه با مسلمان انسان ؛ ميبود

 و سـازمانها  از يشـمار  و شـد  صـادر  مسـلمانان  حدمت يآرزوها انيب يراستا در يگريد از پس يكي ها

 شاهد بيترت نيبد و گرفت شكل ، جهان سرتاسر به اسالم يمعرف يبرا كوشش نام به بزرگ يها تيجمع

 يسـخنان  از گوشمان و ميگشت سردمدارانشان و آنها گشتن مسلمان باصطالح و اسالم به ها ميرژ بازگشت

 . گشت پر ، باره نيا در

 شدت و حدت از و دهد بيفر را مسلمان يها توده نگونهيبد تواند يم كه بود گمان نيا بر استكبار

ـ ا ، يباز نيا به گروهها و افراد يبرخ جذب.  بكاهد آنان شوق و شور و  قـوت  را ياسـتكبار  تصـور  ني

ـ  يهـا  ثـروت  ارزان فروش و دشمنان برابر در ندهيفزا يها ينينش عقب آنكه از پس يول ، ديبخش  و يمل

 همه و ديدر را ها ماسك و ها پرده همه كه يفجور و فسق و ها يولخرج و اسراف نيا و دشمنان تيتقو

 وحشـتناك  يهـا  شكاف نيا و ياسالم نينو يدهايام هيعل آشكار يها توطئه نيا و ساخت انيع را زيچ
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ـ ا ، گـر يد يسـو  در خانه رقاص و سو كي در كشتارها نيا يحت و يطبقات ـ  در يگرسـنگ  ني  و جـا  كي

 برابـر  در يريفق هر يگرسنگ)  السالم هيعل( انيمتق يموال گفته به( گريد يجا در گونه ماريب يهايپرخور

 بـه  ، تابـان  و درخشـان  همچنـان  قتيحق شد، دهيد مسلمانان يها توده يسو از ،.)  است ثروتمند يفربه

 . ماند يباق خود قوت

ـ با ، ستنديا يم يسالما يداريب برابر در كه ييآنها به خطاب كه يآخر مطلب و  خداونـد :  گفـت  دي

 هـا  نقشه و ها توطئه انواع و گردد آغاز اسالم تيحاكم روند بازگشت دوران كه فرموده مقرر نيچن متعال

 ياسـالم  مقـدس  و خروشـان  ليس نيا كردن متوقف به قادر هرگز ها يبازدارندگ و ها تهمت و ترفندها و

 . ستين

 او يكمكهـا  و متعـال  خداوند ياري به نسبت ديبا همواره كه مييگو يم زين ياسالم آگاه يها توده به

 در هرگـز  او م،يباش داشته را ياله ضيف افتيدر يستگيشا ، شيخو درون در كه يزمان تا و ميباش مطمئن

 .  ميكن يبردار بهره آن از چگونه كه ميبدان است يكاف ورزد؛ ينم بخل بندگان برابر

ـ  كه است يزمان در دشمن رنج و درد همچون تدرس زين ما يكنون رنج و درد ـ  بـه  ـ  خداونـد  ياري

 فَـإِنَّهم  تَـأْلَمونَ  تَكُونُواْ إِن «:  ميگرد رهيچ او بر ـ ماست بخش روزيپ و گرياري يروين نيبزرگتر كه متعال

 رنج به آنها با كاريپ در شما اگر( ) 104 ـ نساء سوره( »يرْجونَ الَ ما اللّه منَ وتَرْجونَ تَأْلَمونَ كَما يأْلَمونَ

 ...) ندارند آنان كه ديدار يديام خدا به شما و اند افتاده رنج به شما چون زين آنان ، ديا افتاده

 

  يگمراه تا يرهنمون از:  ياسالم ياسالم يداريب
 راه سـر  بـر  يمانع چون كه را يمزدوران و يجهان استكبار ذكر و فكر امروزه ياسالم يداريب مسئله

ـ  بگذارند ناكام آنرا چگونه كه اند شهياند نيا در همواره آنها و كرده مشغول بخود ، است داده قرار امت  اي

ـ  و ياصـل  مسئله ، ياسالم يداريب مسئله گريد يسو از.  سازند يته شيمحتوا از  و آگـاه  مبلّغـان  ياساس

 شدت بر و كنند يرهنمون آنرا چگونه هك اند شهياند نيا در زين آنها و دهد يم ليتشك را حق به دعوتگران

 .  ندينما يبردار بهره ، يزندگ انيجر به اسالم بازگرداندن يبرا فرصت نيا از و نديافزايب حدتش و

 : است مطرح آن به نسبت كرديرو دو و است يتياهم پر موضوع ، ياسالم يداريب موضوع نيا بنابر

 . آن كنترل و يناكام يبرا يكرديرو ـ

 . آن يعاطف و يفكر شوق و شور ديتشد و يرهنمون يبرا يگريد كرديرو ـ
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 انقـالب  آنهـا  شيشـاپ يپ و ياسـالم  رهبـران  ، آنـرا  شـوق  و شور شيافزا و يرهنمون يريگ سمت

 و جـاد يا سـبب  و ليدل نيمهمتر انقالب نيا رايز دارند عهده بر آن الشان ميعظ رهبر و ياسالم شكوهمند

 دارد؛ آگـاه  جوانان دل به ژهيبو و مسلمانان يدلها به راه ، يداريب نيا ؛ است بوده يداريب نيا يريگ شكل

ـ  راه دلهـا  اعماق به و شناسد ينم يمرز و حد آن، يانقالب و يفكر يها يافكن پرتو  همچـون  و ابـد ي يم

ـ گيپ و دشـمنان  از نفرت و اسالم به يدلبستگ و شور و يآگاه وهيم برگ، و پرشاخ يدرخت ـ تعق و يري  بي

 . آورد يم بار به را خود يمزدور از دنيكش دست يبرا مزدور سردمداران بر فشار و كفر نظامات

 يكشـورها  در مسـئوالن  زبـان  بـر  افتـه ي انعكـاس  يها ينگران كه امدهاستيپ و يگستردگ نيهم

 در و آن بـا  ييارويرو و مقابله يبرا ينيچ نقشه و يزير برنامه به آنها دهد؛ يم ليتشك را يجهان استكبار

ـ  و يانقالب يمحتوا از آن يساز يته و كشاندن انحراف به و كنترل هتج  و پرداختنـد  آن كـردن  خطـر  يب

  ؟ است كدام ها وهيش نيا ، گرفتند نظر در آن با مقابله يبرا ييها وهيش سرانجام

ـ ب است؛ هودهيب آن برابر در مقاومت كه دنديرس جهينت نيا به آنها  ياسـالم  انقـالب  و ياسـالم  يداري

 خوردگان بيفر لهيبوس اي خود عوامل و مزدوران از يريگ بهره با ديبا پس ، است راه در ينخواه يهخوا

 از گرفتن ياري با ياسالم انقالب با مبارزه آنها روش.  شوند كينزد آن به ، آنجا و نجايا در دالن ساده و

 هـا  وهيش به اسالم به شتنددا يسع كه است ييها يلياسرائ يها يافكن زهر مانند درست يمذهب يها وهيش

 : گرفتند بخود يمختلف اشكال عمالً ها وهيش نيا زنند؛ ضربه خودش يها روش و

 شـكل  از يالگـوبردار  و سو كي از ياسالم ينارهايسم و ها كنفرانس يبرگزار صورت به يگاه ـ

 . است نهان يها يگمراه بر هيتك و گريد يسو از آن از انحراف يبرا يظاهر

 البتـه  ، ياسالم متون به استناد و انهيم يحلها راه و طلبانه ميتسل يها شهياند طرح با زين يگاه و ـ

 .آنهاست يواقع اوضاع و ينيع طيشرا از آنها يجداساز با

 ، يـي گرا سنت ، خشونت ، ييگرا افراط:  به شوند ينم ها روش نيا ميتسل كه يكسان اتهام با اي و ـ

 فرامـوش  آنهـا  مسـلمانان؛  كـردن  متفـرق  و االمر ياول برابر در انيعص ، انينيشيپ راه از خروج ، ارتجاع

 سر بر بزرگ يموانع و يقيحق وحدت ساختن رانيو در ييها شهيت چون امروزه ، حكّام يبرخ كه كنند يم

 . كنند يم عمل ، مسلمانان وحدت راه

 بـه  بپاخاسـته  مسلمان نانجوا و حكام انيم ارتباط جاديا ، انيم نيا در ها شهياند نيتر بكارانهيفر

 شد خواسته مزدوران از يحت انيم نيا در بود؛ اسالم نيا اتيمقتض از آمدن كوتاه با و اسالم خود حساب

 نهراسد يگريد از نيطرف از كي هر هر تا باشند گريكدي با ريدرگ بخش دو نيا انيم يارتباط پل خود كه
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 ! شود يط سالمت به بحران نيا تا رديگ آرام ياندك كي آن خشونت و كي نيا انقالب و

ـ  در حاكمان يپا ريز كردن محكم جز يزيچ مگر ، ها شهياند نيا يول  و آن درآمـدن  لـرزه  بـه  يپ

 ييهـا  روش به آن كنترل و ياسالم يداريب گذاردن ناكام و گانگانيب يبرا آنان يمزدور تيتثب جز يزيچ

 ييفضا آمدن فراهم رغم به خيتار چرخ شاندنك عقب به يمعنا به جز مگر و ؟ است ينيد يبو و رنگ با

 يهـا  نيسـرزم  يتمام بر اسالم تيحاكم دينو با ييفردا روشن، ييفردا يسو به آن شرفتيپ يبرا مناسب

 طاغوت با ييارويرو يفردا و يزندگ شئون يتمام در اسالم احكام كردن ادهيپ به ديام با ييفردا ، ياسالم

  ؟ خداست امبرانيپ يايرو تحقق و بزرگ يها

ـ گرد اعالم ريالجزا در ياسالم يداريب كنفرانس يبرگزار نكهيهم ، حال هر به  يپـرداز  يتئـور  ، دي

ـ ن آنهـا  كه خواست بمزدان قلم و مزدوران همه از و پرداخت ها دهيا نيا پخش به)  ياسالم( نيدروغ  از زي

 رقاصه و گان شهيهنرپ درباره يالبمط يحاو كه( زين) المجله( الحال معلوم نامه هفته.  كنند يرويپ خط نيا

 هفتم تا اول با برابر م 1984 هيژوئ ششم تا ژوئن 30 مورخ ، 229 شماره در)  است محققان و علما تا ها

 بـه  اقدام و برگرفت شده ادي خط از پرده)  كنفرانس نيا يبرگزار از شيپ ياندك يعني( ق هـ 1404 شوال

 بـه  يبخـوب  باشند كرده مطالعه را المجله ينيد پرداز هينظر نوشته كه يكسان ؛ كرد ما يبرا خط نيا ميترس

ـ ن حسن ":  عنوان با يمطلب در چه اند برده يپ الذكر فوق توطئه ابعاد  مبلّغـان  بـا  حاكمـان  روابـط  در تي

 : سدينو يم ، " ياسالم

 سو كي از ياسالم مبلغان و ياسالم جنبش انيم رابطه در ها واكنش و ها كنش باطل رهيزنج نيا «

 كـه  اسـت  يا رهيزنج ميگفت نيا از شيپ همچنانكه رايز شود شكسته ديبا ، گريد يسو از حاكم مقامات و

 ونـد يپ نيا طرف دو هر انيز به نيا و كند يم ديتشد آنرا و انجامد ينم شتريب يدشمن و يتوز نيك به جز

 و شدن ميتسل[ است امت نيا اندشمن سود به تنها و كند يم امت يتمام متوجه زين يبزرگتر انيز و است

 . »]بماند هست همچنانكه اوضاع آنكه بهتر و است امت سود به ، انهيم يها حل راه

ـ پ يهـا  حلقه و ، باطل رهءيزنج نيا از ديبا چگونه يول ـ  و ياپي ـ ب آن يلعنت  آنكـه  حـال  آمـد  روني

 طـرف  دو از كي هر ميب و هراس به محدود و گردد يم آغاز اعتماد عدم از كه داشته يدرپ را ياحساسات

 ].رسد يم زين ستمگران هيعل شورش حد به و[ ماند ينم هم يگريد به نسبت

 كند قلمداد يو يبرا يمشروع حق آنرا و خواهد يم چه گريد طرف كه بداند نيطرف از كي هر اگر

 يبعد گام توان يم ، رديبپذ آنرا و داشته يستيهمز ، حق نيا با تواند يم كه سازد متقاعد را خود بتوانند و

 و اهانـت  بـه  دنيشـ ياند يجـا  به يحت و گريكدي به نسبت اعتماد عدم و ترس يبجا يعني برداشت زين را
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 بعبـارت  و رساند زين عمل مرحله به آنرا و ساخت نيگزيجا نيطرف انيم در را تين حسن ، گريكدي آزار

 نظر به گذارد؛ اجرا بمورد ، است دهنش انجام يعرب يكشورها در سال يس از شيب يحت كه را يكار گريد

ـ  و ستندين نظر هم آن با كه خود شهروندان از گروه هر از ها حكومت ، شما ـ  ، آنـرا  يحكـومت  وهيش  ينم

 : كرد ميخواه افتيدر را پاسخ نيا ، ميكن مطرح را پرسش نياگرا ؟ خواهند يم چه ، پسندند

 و مجموعـه  آن يسـو  از ، مـش يرژ و خود شخص كه شود مطمئن خواهد يم اول وهله در ، حاكم

 دلـش  چه هر و ردينگ قرار هم انتقاد مورد.  نشود سوال يو از كه يعني[ ستين سؤال ريز شهروندان گروه

 ].كند حكومت خواهد يم كه هرگونه و دهد انجام خواهد يم

 بيترت نيبد و  بگذارد اجرا مورد به را خود يها برنامه(!)  يقانون ريغ موانع بدون خواهد يم اًيثان

 كه شكر را يخدا و[ … شود يم خالصه آنان يها برنامه ياجرا و حاكمان يحكمران تداوم در تنها مسئله

 !!]  ستين مطرح هم ياستعمار هدف چيه

ـ  باز رهبرانش و بزرگان كه آنچه بنابر ـ خواهند يم آن سردمداران و ياسالم جنبش كه آنچه و  يم

 به ، كامل يآزاد با خود زين مردم و باشند مردم يبرا خود يغيتبل تيفعال مشغول آزادانه كه آنست ـ نديگو

 مـردم  بـا  آزادانه بتوانند ياسالم مبلغان نكهيا و كنند رد اي رنديبپذ را اسالم به فراخوان و بپردازند انتخاب

ـ مزا حـاكم؛  يها ميرژ يسو از يفشار و واهمه و هراس چيه يب نديگو سخن ـ  يبـرا  را اسـالم  ياي  اآنه

 هدف ؛ باشند داشته تيامن و نانياطم كامالً خود، خانواده و خود به نسبت فهيوظ نيا انجام در و نديبازگو

 اصـالً  ظلم ينف و ياسالم احكام ياجرا يول[ است گريد زيچ نه و اسالم به مردم فراخوان و غيتبل يآزاد ،

 !]  ستين نظر مورد

ـ  هـر  عمـل  يآزاد و تيامن نيتضم ، رفط دو ياساس يها خواسته كه معناست بدان نيا و  در كي

 وجود صورت در ، آنها خصوص در توافق و خواست نيا ياجرا و تحقق البته و است شيخو كار گستره

 سـت؛ ين يسـخت  چنـدان  كار هم تين حسن وجود ؛ ستين يدشوار امر ، طرف دو هر يسو از تين حسن

 يسـالها  گـاه  جنگشان و اند دهيورز يدشمن و هديجنگ هم با گذشته در كه مينيب يم را ياريبس يكشورها

 يهـا  يدشـمن  يجا يدوست و افتهي بهبود روابطشان و كرده صلح ، سرانجام يول دهيكش بدرازا هم يمتماد

 سـطح  در ؛ ميانـداز يب امروز يايتانيبر و فرانسه با آلمان وضع به ينگاه است يكاف است؛ گرفته را گذشته

ـ  حاصـل  يدشـمن  از پـس  تنها ها يدوست كه ميدار هم مثل در ؛ تهس هم تر يعمل ، موضوع ، افراد  يم

 گـرم  يدوست ديبا ولذا[ شوند يم مطرح ها يدشمن يپ در كينزد يليخ يها يدوست كه يمعن نيبد. شوند

 در.]  گردد برقرار ياسالم انقالب و رانيا شاه انيم اي]يافغان[ نيمجاهد و كارمل ببرك انيم يا مانهيصم و
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ـ امن نيتظم ، دولت فهيوظ است؛ محقّق عمالً تيامن نيا كه گفت ديبا ،) مبلغان( تيامن مورد  شـهروندان  تي

 عنـوان  بـه  را خود نيد كه روند يم بشمار يشهروندان از يگروه زين اسالم به دعوتگران و مبلّغان و است

ـ ن آنها نشيگز در فراخوانند ينييآ نيچن به را مردم اند خواسته و دهيبرگز يزندگ قانون و نييآ ـ چ زي  يزي

 خـارج  دارد، عهـده  بـر  را آنها تيامن نيتضم فهيوظ دولت كه يشهروندان محدوده از آنانرا كه ندارد وجود

ـ ا ساختن محروم يبرا يليدل ، طرف دو هر در متقابل تين حسن وجود با و سازد ـ امن از مبلغـان  ني  ، تي

 .  داشت نخواهد وجود

 از شيپ ، زين ياسالم مبلغان يسو از خود ميرژ از نانيماط و خود بر حاكمان تيامن خصوص در و

ـ  روش ، ياسـ يس يترورها كه ميساخت خاطرنشان نيا ـ  اي ـ  وهيش  ، سـت ين ياسـالم  يهـا  جنـبش  يعمل

 يترور حوادث رغم به و ، اصل در نيبنابرا ، اند گانهيب زين كودتا يها شهياند با ها جنبش نيا همچنانكه

 يسـت يترور اتيعمل ؛ دارد وجود تيامن ، آنان يها ميرژ و حاكمان يبرا است گرفته صورت عمل در كه

ـ  اهانت به پاسخ در كه بوده يفرد ياتيعمل ، ميساخت روشن همچنانكه زين يقبل  از و اسـالم  بـه  تجـاوز  اي

 ، حـال  بهـر  و دنديازي دست يستيترور اتيعمل نيا به كه بوده يكسان توهمات و تصورات از يناش جمله

ـ  همچنانكـه  ، كرد يتلق ، همگان رشيپذ مورد يكل اصول شمار در توان ينم را يفرد اتيعمل  تـوان  ينم

 مواخذه مورد ، اصول و يكل يها شهياند در اشتراك ليدل به تنها و نفر چند گناه به را شهروندان از يبخش

ـ  تكـرار  عـدم  ضـامن  نيبزرگتـر  خود ، نيطرف يازسو تين حسن بروز احساس نكهيا گو داد قرار  نيچن

 .  است ياتيعمل

ـ  كه نستيا بر فرض ؛ باشد محقق ديبا قاعدتاً زين عمل يآزاد ـ  در كـه  يدولت  ياسـالم  كشـور  كي

 يزمـان  تـا  و سازد خاموش را اسالم يصدا كند ينم يسع و ورزد ينم يدشمن اسالم با ، شود يم ليتشك

 دولت كه ستين قرار ، ينظر لحاظ به حداقل ، است داده قرار اسالم غيتبل را خود هدف ياسالم جنبش كه

 چـه  ، باشـد  موعظـه  و منبـر  تنهـا  ياسـالم  جنبش هدف اگر ، بله. [ دارد باز هدف نيا به دنيرس از آنرا

 ] ؟ دارد يضرر

 و دهد اندرز و پند را حاكمان تواند يم امت كه آنست اصل ، زين حاكمان عمل يآزادگ خصوص در

 اندرز:  دنديپرس آنحضرت از يوقت و " است اندرز همان ":  ديفرما يم) ص( خدا امبريپ آنچنانكه "نيد"

ـ ا ، نگونـه يا و[ "مسـلمان  مـردم  عامـه  و مسـلمانان  رهبـران  و خـدا  به ": فرمود پاسخ ؟ يكس چه به  ني

 يامنـا  پنـد  و انـدرز  ازمنـد ين ـ يحاكم هر ـ حاكم ن،يبنابرا.]  شوند يم يتلق مسلمانان رهبران مزدوران،

ـ گ يم را امت يتمام بانيگر آن انيز كه است يعيفجا و ها لغزش از اجتناب يبرا امت  قـرار  مگـر  و.  ردي
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 يحـاكم  كه كنند احساس ياسالم مبلغّان اگر حال ؛ باشد آن فهيوظ و امت حق ، حاكم پند و اندرز ستين

 پس يول دهند اندرز و پند را او توانند يم ، امت از يبخش عنوان به زين آنها ، دهد يم گوش امت اندرز به

 مخاطره اگر ـ دادن اندرز صرف ، نيبنابرا[ نخواهند يو از يزيچ ـ ردينپذ اي رديبپذ را آنها اندرز ـ آن از

 ] . رود يم بشمار هدف نيباالتر ـ باشد نداشته يپ در يا

 ياجرا را خود هدف ياسالم مبلّغان كه ديا كرده فراموش مگر «:  شود گفته است ممكن ، نجايا در

 يتناقضـ  نيطـرف  ن ايم صورت نيا در ايآ و رندينپذ آنرا حاكمان ، بسا يا كه اند داده قرار الماس عتيشر

    »گردد؟ ينم مطرح يعداوت و يدشمن و ديآ ينم ديپد

 كه دهد يم ارائه مجله، يبعد يدرشمارها و مقاله نيا از پس پرداز هينظر يآقا را پرسش نيا پاسخ

 او ، شـود  يم خالصه ، هست هم آنها سود به نكهيا و رييتغ ضرورت به حكام كردن قانع يبرا كوشش در

 ».ميا گذارده سر پشت ، تمام تيموفق با را دشوار مرحله كه شد نيچن اگر «:  سدينو يم

 حكام نيا با سازش است خطرناكتر ياسالم زشيخ يبرا كي كدام ميدان ينم ما كه است آن تيواقع

 گـاو  بـه  اسـالم  نيسرزم ليتبد و شد اشاره بدان باال در آنچه حققت يراستا در حكام نيا يريگ سمت اي

 كه است قرار نيا از ميدان يم خوب يليخ كه را آنچه يول ؟ آن يرسوا مزدوران و استكبار يبرا يردهيش

ـ ا كـه  است يچند و كرده ينف ياسالم امت را ها راه و ها وهيش نيا همه  بـا  برخـورد  در ، هـا يبكاريفر ني

ـ  ، شـده  داده قرار آن سر بر كه يموانع و اهداف و راه به نسبت ياسالم ياه توده يآگاه  و گشـته  اثـر  يب

 . ديرس خواهد فرا ، جوريد شب يكيتار از پس اسالم دهيسپ سرانجام

 در ، محكومـان  و حاكمـان  فاصـله  از كاستن اگر كه ميكن يم ديتأك و ميشو يم آور ادي حال نيا با

 . ميموافق آن با وجود تمام با ما ، باشد اسالم به خدمت


