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 ای از منشور روحانیتخالصه

 (هرینی)امام خم

 

های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسالم، مهمترین پایگاه محکم اسالم در برابر حمالت ع، حوزهی تردید تشیّب

 اند.ها بودهرویحرافات و کجو ان

جانبه ههمق عمی ی بررسیابر و هستندهای بحث و اجتهاد، غنی و دارای ابتکار ، شیوهمیه از نظر منابعهای علحوزه

 شود.یافت نمی ،تر از علمای گذشتهسبای منا، طریقهوم اسالمیعل

تشنه است و در ترویج  ،داران زالوصفتسرمایهخون  کسوتان شهادتند. روحانیت متعهد، بهپیش ،حوزه و روحانیت

ت و تعهد خود بلکه هنر، صداق ،تمندانروپرستان و ثولپ است نه سرمایهبوده نه زور سرنیزه  ،اهتو فقحانیت رو

 اند.هها بوده است که مردم را برگزیدآن

ت ترس از نفوذ اجانب بوده است. احساس خطر از گسترش گذشته، صرفا جه درتمدن مظاهر مخالفت روحانیت با 

غ و آمیز کنند. علما چون دروتیاط، برخورد احتراعاتها و اخبود که آنان با پدیدهگ مبتذل  غرب، موجب شده فرهن

کردند. مثال رادیو و تلویزیون را مقدمه ورود ند، به هیچ چیز اطمینان نمیان را دیده بودخوارجهان بسیاری ازفریب 

 دادند.دانستند لذا گاهی حکم به منع آن میاستعمار می

 یشه دین بود.زدن رکتاب آیات شیطانی، کاری حساب شده برای 

 انمروحانیون وابسته مقدس

گرا رکنند. روحانیون تحجّعلیه انقالب و اسالم ناب، فعالیت می ،های علمیهرگرا در حوزهحانیون وابسته و تحجّرو

 اند.وّج اسالم آمریکاییمر

 زدن انتخاب نمود: راه را برای ضربه 2روحانیت ناامید شد، ی مطلق بار وقتی از نابودستکا

 .نشدچندان کارگر صر راه ارعاب و زور که در قرن معا -1

 د.تقویت ش ،راه خدعه و نفوذ که این راه -2



 از سیاستجدایی دین 

تهمت  ،فقیه و ورود به آنکه دخالت در سیاست، دون شأن  کارگر شد ،ی در حوزه و روحانیتتا حدّه این حرب

زمانی قابل  ،جا افتاد، کار به جایی رسید که روحانیت ،این تفکر را به همراه داشت. هنگامی کهه اجانب وابستگی ب

ای زیر هکاس ،کو کاردان و زیر روحانی سیاس هگرنو ماقت از سراپای وجودش بباردبود که حو تکریم ترام اح

 ه داشت.سکایمن

 ،کردین روند ادامه پیدا میاگر هم .شدمحسوب میه و شرک ، گناو فلسفه و عرفانبود کفر  ،یادگرفتن زبان خارجی

ت و باید آمیخته اس، کرها به هر دو تفوز حوزهشد. هنمین وسطی ی قروها، وضع کلیساهاوزهوضع روحانیت و ح

 ند.طالب جوان، سرایت نککر به ود که این تفمواظب ب

 کنندهشعارهای گمراه

 کننده:راهعارهای گمبرخی ش

 ست.، سایه خداشاه -1

 توان در مقابل توپ ایستاد.نمی ،ستبا گوشت و پو -2

 مکلّف به جهاد و مبارزه نیستیم. ما -3

  (رهااتر از همه شعندهشکن) ، باطل است.(عجحکومت قبل از ظهور امام زمان) -4

از سیاست  : دینگفتندروز میشعور، دینماهای بیاند. مقدسبازان امروز شدهکست خوردگان دیروز، سیاستش

 اند.، کمونیست شده: مسئولین نظامگویند، حرام است. امروز میجداست و مبارزه با شاه

ها، حفظ طمینان از قطع نفوذ بیگانگان در حوزهو ا حوادث تلخبرای جلوگیری از تکرار اولین وظیفه شرعی و الهی 

ها نباید یریتها و حتّی ضعف مدشتها و بردانیت انقالبی است. اختالف سلیقهب و روحاطالیکپارچگی اتحاد و 

و نباید لحن و تعابیر و افکار جامعه و آیندگان را از مسیر شناخت دشمنان واقعی  ودمانع وحدت طالب و علما ش

 ، منحرف کند.به سمت مسائل فرعی

رسیدیم ولی این بدان معنا نیست که در لندتری میباب را در اختیار داشتیم، در جنگ به اهداف باگر همه علل و اس

 ایم.بود، مغلوب دشمنان شدهبت اسالم هدف اساسی خود که همان دفع تجاوز و اثبات صال

 برکات جنگ

 :مایجنگ، برکتی داشتهر روز در ما ه

 انقالبمان را در جنگ، به جهان صادر نمودیم. -1



 م.، کنار زدیتزویر جهانیان ای از چهرهدر جنگ، پردهما  -2

 ردیم.، ثابت کتجاوزان را در جنگش و ستم مظلومیت خویما م -3

 ، چهره دشمنان و دوستانمان را شناختیم.ما در جنگ -4

 که باید روی پای خودمان بایستیم.به این نتیجه رسیدیم  ،ما در جنگ -5

 .، ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستیمما در جنگ -6

 مان را محکم کردیم.اسالمی پربارانقالب ریشه  -7

 مردم، بارور کردیم.یک یکانهاد دوستی را در وطنری و رادحس ب -8

توان ، سالیان سال میهاها و ابرقدرتدیم که علیه تمامی قدرتهان نشان دا، به مردمان منطقه و جما در جنگ -9

 مبارزه کرد.

 ، کمک کردیم.فلسطینبه فتح افغانستان و  -10

 کردند. احساس ذلّتدر مقابل اسالم، فاسد های نظاممی سردمداران تما -11

 در پاکستان و هندوستان موجب بیداری شد. ،ما جنگ -12

 .شد کردی رصنایع نظام -13

 مرار یافت.ح اسالم انقالبی، استرو -14

 ما، جنگ ایمان و رذالت بود.جنگ  .ق و باطل و فقر و غنا بود که تمام نشدنی استنگ حجنگ ما، ج

 نه نتیجه ،ادای تکلیف

ما از شود که نمی ی، دلیلمه اهدافایم و نتیجه فرع بوده است. تأخیر در رسیدن به هجنگیدهما برای ادای تکلیف 

 یش، عدول کنیم.صول خوا

 ل شود.هایی که شعار داده است، به موفقیت نائدر اکثر زمینه ما توانسته ملّت

 ایمما موفق بوده

 ها را عوض کنیم.ها و تاکتیکایم روشالبته معترفیم در مسیر عمل، موانع زیادی به وجود آمده است که مجبور شده

و سبب  ت بگیرندبر، عنماهاروی کار آمدن انقالبینماها باشند و از تجربه تلخ حانیطالب باید مواظب القائات رو

 نظام، نشوند. سازهای کلیدی و سرنوشتبه پست مراجعت آنان



 اندها از اول هم با انقالب نبودهلیبرال

کشور به گروهی که عقیده و امور مهم های کلیدی ل انقالب در سپردن پستبعضی تصمیمات اوکنم راف میمن اعت

ل به روی کار من شخصا مای گرچه رود.حتی از میان نمیکه تلخی آن، به را ، اشتباهی بودهواقعی به اسالم نداشتند

 .مدنمو، قبول دید و تأیید دوستانم و با صالحآمدن آنان نبود

همیشه برای  کنند. آغوش کشور و انقالباز تمامی اصولش، قناعت نمی آنان به چیزی کمتر از انحراف انقالب

کاری آنان ت ولی نه به قیمت طلبو دارند، گشوده اس جعت داشتندخدمت و آهنگ مراقصد پذیرفتن همه کسانی که 

 از تمامی اصول.

 تا من هستم نخواهم گذاشت...

 .دها بیفتحکومت به دست لیبرال که نخواهم گذاشت -1

 را از بین ببرند.منافقین، اسالم مردم  که نخواهم گذاشت -2

 نخواهم کرد. غربی، عدول هو ن شرقینه از اصول  -3

 کوتاه خواهم کرد. ،هامی زمینهدر تمادست آمریکا و شوروی را  -4

 بنده استکو ،ختالف به هر شکلیا

و  «فقه سنّتی»وقتی نیروهای مؤمن به انقالب حتی به اسم  افکنی میان روحانیون است.آماده اختالف ربازدشمن از دی

 آورد.می ه پیشمعارض بندی نهایتا  دشمنان خواهد بود. جبهه راهباز شدن ، آغاز رسندمیبندی هبهبه مرز ج «فقه پویا»

داری و یکی متهم به طرفداری از سرمایهد. کناری انتخاب میه و شعهر جناح برای حذف و طرد طرف مقابل، واژ

 شود.دیگری متهم به التقاطی می

 فقه سنّتی و اجتهاد جواهری

به معنای پویا نبودن فقه جواهری سنّتی و اجتهاد و پایبندی به فقه  در اجتهادند کنندهکان، دو عنصر تعیینزمان و م

 اسالم نیست.

 گی مجتهد:ویژ

 زمان، احاطه داشته باشد.به مسائل  -1

 نظر کند.ئل سیاسی، اظهاردر مسا -2

 شد.آشنایی داشته باجهان، حاکم بر های به روش برخورد با فرهنگ -3

 یابد. اطالع هانکیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جاز و داشته باشد دید و بصیرت اقتصادی  -4



و عالوه بر ه باشد داشترا بزرگ اسالمی و حتی غیر اسالمی هدایت یک جامعه  استفر و کی، هوشزیر -5

 باشد.و مدبّر قوا و زهد، واقعا مدیر خلوص و تداشتن 

 ت، فلسفه عملی تمامی فقه استحکوم

 از گهواره تا گور است. ،فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع

همه ترس استکبار از این است  .سازی فقه در جامعه و پاسخگویی به معضالت استونگی پیادهچگ ،هدف اساسی

 .ود بیایدوجمسلمانان به درورد د، جنبه عملی و عینی پیدا کند و قدرت برخکه فقه و اجتها

مؤمن به  یهانگران تقابل و تعارض جناح یام ولدر فروع و اصول فقه نبوده ینگران مباحثات تند طلبگ گاهچیه

طرفدار  ونیکه اگر روحان رمیگیم جهیزن گردد. نتدرد و نِق یطلب بجناح رفاه تیبه تقو یانقالبم که مبادا منته

 .دهندیمسائل را به نفع خود خاتمه م انها و نوکرانشبجنبند ابرقدرت ریو انقالب داسالم ناب 

 هاست،ییمسبب مشکالت و نارسا تیروحان ندیکه بگو روندیبه سراغ مردم م هایدر تنگناها و سخت طانیش یادیا

در  گرانیکه در همه حوادث جلوتر از د یتینه ، بلکه روحان تیمسئولیو ب دردیب یروحان ،یآن هم کدام روحان

مردم  اریندارند و همه امکانات در اخت یها مشکلکه مردم و پابرهنه ستیآن ن یمدع یمعرض خطر بوده است. کس

 یول دینمایرخ م ازهایو کمبودها و ن شودیاست. مسلم آثار ده سال محاصره و جنگ و انقالب در همه جا ظاهر م

بودند امروز جز ننگ  ماتیجلودار حرکت انقالب و تصم تیاز روحان ریغ یکه اگر افراد دهمیشهادت م نیقیمن با 

نمانده  مانیبرا یزیچ یو انقالب یخواران و جز عدول از همه معتقدات اسالمو جهان کایو ذلت و عار در برابر آمر

 بود.

 شیطانیکتاب کفرآمیز آیات 

قدسات لکه اهانت به مب نیست ت اسالمنت به مقدسابلکه اها نیستایران فارس و دیگر مسئله عرب و عجم و 

 مسلمانان از صدر اسالم تا امروز و از امروز تا همیشه تاریخ است.

ور دشمنان تصچرا که ممکن است  به دنبال ایجاد روابط گسترده باشیم، ما ضرورتی نیست که ما در چنین شرایطی

 ذریم.گ، ساکت و آرام میماندینمقدسات انت به ز کنار اهکه ا ایمته شدهساببه وجود آنان وکنند که ما 

  انزوای کشور شده هایتا نسبت به ما و نعارهای تند یا جنگ، سبب بدبینی شرق و غرب ها بر این باورند که  شبعضی

 آییم.دراندیشی بهما از ساده، ظهور یابد تا در این زمانخواست کتاب کفرآمیز آیات شیطانی است. خداوند می



 مه عملی اسالفق

عملی اسالم برآییم. مادامی که ه صدد تحقق فقدر و دیپلماسی حاکم بر جهان،  ق و غربدون توجه به شرما باید ب

جامعه را آینده های نیازکّر و ها و روحانیت باید نبض تفرسد. حوزهبه جهانخواران نمی ، ضرریهاستدر سینه فقه

 العمل مناسب باشند.سعکای و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیّ همیشه در دست خود داشته باشند

د و قدرت اداره هم در او ور مسلمین را خالی ببیندر ام یا قضاوت مردماگر طلبه، منصب امامت جمعه و ارشاد مردم 

ه شود و هرگز عذر او موجّ ذه میه درس و بحث و اجتهاد، نپذیرد، در پیشگاه خداوند، مؤاخبهانو فقط به  باشد

 نیست.

 


