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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم

 إِنَّ اللَّهَ ال يُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِم

 11رعد-

کنم خدمت میهمانان سالم و درود عرض می

نشست؛ همچنین خیر مقدم عرض و حضار 

کنم به برادران و خواهرانم از کشورهای می

 فلسطین و بحرين؛ ،مصر، يمن، تونس

بزرگورانی از مذاهب مختلف اسالمی و از 

م، ايهای دور زير يک سقف جمع شدهفاصله
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های چنین سفری به جای ها و دشواریهزينه

خود، مشکالت امنیتی که مانع سفر برخی 

د و برخی ديگر از دوستان حاضر دوستان ش

کند به جای خود؛ در جلسه را هم تهديد می

های جغرافیايی و ی فاصلهبا اين همه، با همه

ايم. در مذهبی، ما زير يک سقف جمع شده

ها ذيل يک اسم است ی اين فاصلهواقع همه

از میان رفته. ذيل اسم الهام بخش آخرين 

های اين ادبی. و راز بی)ص(پیامبر؛ محمد

شک در همین روزها به ساحت او را، بی

 حوالی بايد جستجو کرد.
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خواهان و ی آزادیبه ايران وطن دوم همه 

آمديد؛ ما مردم خواهان زمین خوشعدالت

ی روشنفکران سال است برای همهايران سی

از هر زبان و  -« اهلل»مسئول و مجاهدان راه 

ی مههبرای  -نژاد و مذهب و ملیتی که باشند

مان فرش قرمز پهن هایها در درون قلبآن

 کنیم؛ می

برادران و خواهران خوبم! ما مستضعفین بر 

ی زمین هیچ کس و هیچ ی کرهروی همه

جايی را نداريم و هر جا که در آن انقالبی 

جا وطن ما خواهد بود اسالمی پیروز شود، آن
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ی ی ماست، امروز قاهره و تونس خانهو خانه

مقدس  الفردا صنعا، منامه و البته بیت ماست و

وَ »که فرمود  به خواست خدای واحدِ قهار

 32احزاب  «ما بَدَّلُوا تَبْديالًمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ 

که دستِ پلیدِ را آن روز آوريم به ياد می

استعمار و نوای زشت الاليی استحمار، در 

نواخته  اهلل علیه و آله وسلم()صلیگوش امت محمد 

شد، يکی از بندهايی که به دست استبداد می

شد، بند خوف و ترس بود. ما به پای ما بسته 

م کرديگران حاکم سکوت میاز ترس ستم
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های کوچه و ها و گروهبانو حتی از پاسبان

 ترسیديم.ها هم میبازار آن

چهار دهه پیش امت را به ياد -آری وضع سه

 ،هامانترين خوشبینبیاوريم، آيا در ذهن 

های تهران، قاهره، منامه، سیمای خیابان

بیروت و ديگر شهرها، اين  ،صنعا، تونس

چنین بود که اکنون هست؟ آيا کسی پیش 

کرد تجمع آحاد امت در برابر بینی می

های مستقیم ستمگران و پس از چندی گلوله

های شن پیروزی را در خیابانمقاومت، ج
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 ها؟ديگر جایو  سراسر ايران، تونس، مصر

 الحمدهلل؛

الحمدهلل الذی يؤمنُ الخائفین و يُنَجِّی  

الصالحین و يرفعُ المستضعفین و يضعُ 

المستکبرين و يهلک ملوکا و يستخلف 

آخرين، و الحمد هلل قاصم الجبارين، مبیر 

الظالمین، مدرک الهاربین، نکال الظالمین، 

صريخِ المستصرخین، موضعِ حاجات  

 دِ المؤمنین؛الطالبین، معتمَ

 ها، اين فراتراکنون اين ناگنجیدنی در ذهن

 و مسئولیت شکر آناز روياها واقعیت يافته 
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و اين است آن بر دوشِ ما نهاده شده، 

در ادبیات رهبر انقالب اسالمی، حقیقتی که 

پیچ »به  از آنای اهلل خامنهحضرت آيت

 د. ما امروز در در يککننتعبیر می« تاريخی

تاريخی قرار داريم و اشتباهاتی که پیچ 

-ها در يک پیچ تاريخی مرتکب میانسان

-مه کند؛ی تاريخی پیدا میشوند نیز بُعد

ی هاشان؛ آيا مبارزان جبههکه مجاهدتچنان

انديشیدند توحید در جنگ بدر با خود می

چند روز نبردشان اين چنین در طول تاريخ 

ن او ساکتگران يا مقاتله ها جاودان شود؟قرن
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-بن علی )ع( با خود میدر برابر قتل حسین

-رنین در طول قانديشیدند اشتباهشان اين چن

همراه با لعن و نفرين ها دهان به دهان، 

د، کردنشک گمان نمیچرخیده شود؟ نه بی

-هم بدريون و هم يزيديان اين طور فکر می

شان و عصرشان ، جنگ و کردند که جنگ

يگر ادوار؛ کجا ای است هم چون ددوره 

شان روزی اين چنین گمان می کردند عمل

در تاريخ ماندگار شود. امروز هم، ما در 

ای قرار داريم: هر اقدام، يا چنین زمانه

ی يک امت سکوت ما در تاريخ آينده
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 چه ما درماندگار است و به مهر يا کین از آن

دهیم يادها اين شرايط تاريخی انجام می

پیچ »تعبیر ت معنای خواهد شد. اين اس

 ؛«تاريخی

امروز به دست مقلب القلوب و االبصار و  

های امت ل و االحوال، قلبحومحول 

تر از آن انقالب دگرگون شده، امت مهم

بیرونی و آفاقی، يک انقالب دورنی و انفسی 

ی اسالمی امتو انسان جديدی در پهنه يافته

خلق شده است؛ همان گونه که پیش از 

کبیر اسالمی ايران اين انقالب انسانی انقالب 
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روی داد. اکنون اين پرسش مطرح است که 

انديشه و مدل تفکر اين انسان جديد چگونه 

 بايد باشد؟

مستکبران مايلند اين تحوالت را تا سر حد 

رويدادهايی گذرا در سطح جامعه تقلیل 

دهند؛ اين ما هستیم که بايد نشان دهیم متکی 

مارِ های بیشدار و تجربهبر ايدئولوژی ريشه

امت، انسان جديدی به وجود آمده و 

ها روی داده تحوالتی در اعماق وجود انسان

و ما را به فطرت آغازين مان باز گردانده 
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ها و است؛ و تا اين انسان هست اين انقالب

 اين مبارزه باقی است؛

-ای که در اينجا مطرح میاما سؤال کلیدی

هنگام اين انسان چه »شود اين است که تا 

 « باقی ست؟

ار دپاسخ اين پرسش، بسیار طوالنی و دامنه

 ی نخبگانچه در اين باره بر عهدهاست اما آن

ای جديد برای اين امت است، تولید انديشه

ای جديد تا چون انسان جديد است؛ انديشه

گذشته نیانديشند و پس از مدتی با اين 
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لی ب عانقال»ی غلط به تعبیر قرآن انديشه

 روی ندهد.« اعقاب

برادران و خواهران عزيز تجربه انقالب صدر 

اسالم را به خاطر بیاوريم. بعد از پیروزی و 

بر  رسد و امروزفتح نوبت به بت شکنی می

ا ر های فکری گذشتهی ماست که بتعهده

بشکنیم و مبتنی جهان بینی توحیدی اسالم، 

ايدئولوژی جديدی برای اين انسانِ جديد 

 تولید کنیم. 

اکنون و در اين فرصت کوتاه مايلم پاسخی 

که امام خمینی به اين پرسش داد را به 
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صورت گذرا به بحث بگذارم. همچنین 

مام ا خطوط کلی تداوم اين نظريه در انديشه

-هاست آن انديشهای را دنبال کنم. اينخامنه

ی انقالبِ اسالمیِ ای که در اولین تجربه

ب اسالمی ايران به دست امت، يعنی انقال

 آمد. 

اد، دپاسخی که امام خمینی به اين پرسش می

ای بود که ايشان از ابتدای نهضت بر انديشه

کردند: طرح قرائتی مهجور از آن تأکید می

ی اسالم تحت عنوان اسالم ناب و مبارزه
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همیشگی و فراگیر با اسالمی که متحجران و 

 اند. همتجددان در اذهان امت جايگزين کرد

باور به نبردِ اسالم علیه اسالم در طول 

گاه انقالب، در ذهن آن مرد بزرگ هیچ

فروکش نکرد؛ بلکه با گذشت زمان و با 

تر هم شد. مشخصا پیروزی انقالب بارور

شان و در ايشان در آخرين سال حیات

-ها و نوشتهها و نطقها و پیامآخرين نامه

-هعصار ها وی انديشههاشان، به عنوان فشرده

شان قبل و بعد از ها مبارزهی سالی تجربه

ند و کردانقالب باز هم بر اين ايده تأکید می
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ی از آن را در چارچوب بندی جديدصورت

اسالم امريکايی ارائه  -ی اسالم نابنظريه

 دادند.

اسالم  –اسالم ناب »ی اما اصول نظريه

 ی جديد ِ انسانِبه عنوان انديشه« آمريکايی

 جديد چیست ؟

 های اسالم ناب : شاخصهیک

های اسالم ناب را اين امام خمینی، شاخص

کنند: )تشريح اين سازی میچنین مفهوم
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-برد، تنها متنها زمان زيادی میشاخص

ها به خوبی عمق اين انديشه را بیان خوانی آن

 کند.(می

-می یک جدول شمارههمان طور که در 

 بینیم، اسالم ناب عبارت است از: 

 

 

 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mojtaba/My%20Documents/گفتگوی%20جوانان%20جهان%20اسلام/متن%20سخنرانی/متن%20سخنرانی/pdf/1.pdf


 مجتبی نامخواه  کریظهور انسان جدید و بت شکنی ف

18 
 

  اسالم پابرهنگان زمین (1

  اسالم مستضعفین (3

  اسالم رنج ديدگان تاريخ (2

  اسالم عارفان مبارزه جو  (4

  اسالم  پاک طینتان (5

  اسالم پابرهنگان و محرومان (6

  علیهم السالماسالم ائمه ی هدی  (7

  اسالم فقرای دردمند (8

اسالم تازبانه خوردگان تاريخ تلخ  (9

  و شرم آور محرومیت ها

  اسالم انقالبی (11
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صلی اهلل علیه و آله و اسالم ناب محمدی  (11

 سلم 

را  ام اين انديشهای پس از امامام خامنه

 تفسیر و تداوم و بسط اينکنند. دنبال می

ای اين چنین خامنهايده در بیانات امام

  است:
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 جدول شماره دو

 

 ( وسلموالهعلیه اهلل)صلیو محمدی قرآنی اسالم (1

 و جهاد   عقیده اسالم (3

  مظلوم و عون ظالم خصم اسالم (2

 با فرعونها و قارونها  ستیزنده اسالم (4

 یو برپاکننده جباران یکوبنده اسالم (5

 مستضعفان  حکومت

  و سنت کتاب اسالم (6

  جهاد و شهادت اسالم (7

  تعبد و تعقل اسالم (8
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  دنیا و آخرت اسالم (9

  و معرفت علم اسالم (11

  و سیاست ديانت اسالم (11

  و عمل قیام اسالم (13

  فرد و جامعه اسالم (12

  محرومین نجاتبخش اسالم (14

  عدل وقسط اسالم (15

  عزت اسالم (16

حمايت از ضعفا و پابرهنگان  اسالم (17

  و محرومان
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دفاع از حقوق مظلومان و  اسالم (18

 مستضعفین 

جهاد با دشمنان و سازش  اسالم (19

 ناپذيری با زورگويان و فتنه گران 

  ق و فضیلت و معنويتاخال اسالم (31

 واقعی  اسالم (31

حقیقی و  ناب و سازش  اسالم (33

 ناپذير 

 زندگی و زندگی ساز  اسالم (32

 اسالم مبارز  (34

  ناب و خالص اسالم (35
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توحید و وحدت بین امت  اسالم (36

  اسالمی

ن يجعل اهلل للکافرين ل»و  اسالم (37

  «علی المؤمنین سبیال

  «يعلو و ال يعلی علیه» اسالم (38

 ظلم ستیز  اسالم (39

 خواه عدالت اسالم (21

صلی اهلل علیه و اله و اسالم ناب محمدی  (21

  سلم

  طرفدار محرومان اسالم (23



 مجتبی نامخواه  کریظهور انسان جدید و بت شکنی ف

24 
 

مدافع حقوق پابرهنگان و  اسالم (22

 ديدگان و مستضعفانرنج

 های اسالم آمریکاییدوم: شاخص

های اسالم آمريکايی را امام خمینی، شاخص

 کنند: سازی مینیز اين چنین مفهوم
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 جدول شماره سه

  اسالم سرمايه داری (1

  اسالم مستکبرين (3

  اسالم مرفهین بی درد (2

  اسالم راحت طلبان (4

  اسالم  فرصت طلبان (5

  اسالم اشرافیت (6

  اسالم ابوسفیان (7

  اسالم مالهاهای کثیف درباری (8

اسالم مقدس نماهای بی شعور  (9

  حوزه های علمی و دانشگاهی
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  اسالم ذلت و نکبت (11

  اسالم فريب و سازش واسارت (11

اسالم حاکمیت سرمايه داران بر  (13

 مظلومین و پا برهنه ها

اسالم مقدس نماهای متحجر و  (12

ه داران خدانشناس و مرفهین بی سرماي

  درد

  اسالم  رفاه و تجمل (14

  اسالم التقاط (15

  اسالم سازش و فرومايگی (16

  اسالم سلطنتی (17
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  اسالم شاهنشاهی و ملکی (18

  اسالم منافقین (19

-در بیانات امام و باالخره اسالم آمريکايی

 ای اين چنین است:خامنه
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 جدول شماره چهار

 

  و مروانی سفیانی اسالم (1

  تهیمیان و مناسک مراسم اسالم (3

 زر و زور  در خدمت اسالم (2

 قدرتها و آفت دست آلت اسالم (4

 ملتها  جان

  و بدعت خرافه اسالم (5

  و ذلت قعود و اسارت اسالم (6

  التقاط و جهالت اسالم (7

  يا رهبانیت دنیاپرستی اسالم (8
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  تحجر و غفلت اسالم (9

  یتفاوتو بی بندوباریبی اسالم (11

  و افسردگی حالیبی اسالم (11
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اسالم  -نگاه تقابلی به اسالم نابسوم: 

 امریکایی

-در تعريفی که امام از اسالم ناب ارائه می

می نقش مه« اسالم آمريکايی تقابل با»دهند 

در نگاه امام خمینی چنگ زدن به  دارد.

الوثقای اسالم ناب ممکن نیست مگر عروه

که پیش از آن برای مبارزه با اسالم آن

وتِ وَ فَمَنْ يَکْفُرْ بِالطَّاغُآمريکايی قیام کنیم: 

؛ همه بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْسَکَ

ناب دربرابر های اسالماهیم و شاخص مف

، يکی از وجوه اسالم آمريکايی مطرح است
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توحیدِ جديد و خداشناسی نوينی که در 

روند انقالب اسالمی برای ما مطرح شد، 

همین بود که ايمان به خدا کافی نیست، مگر 

که قبل از آن به نفی عبوديت غیر خدا آن

ا نه «حو تفلقولوا الاله اال اهلل»پرداخته باشیم: 

 ؛«قولوا اهلل تفلحوا»که اين
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 جدول شماره پنج

ای هم به ی امام خامنهما در بررسی انديشه

ان رسیم، تقابلی که ايشطرح تقابلی می اين

معتقدند هم در خط فکری امام و مکتب و 
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ی انقالب مطرح بوده و هم در روند مدرسه

 عینی و اجتماعی آن.
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 جدول شماره شش

، گذارد ما بنیان امام که انقالب یدر مدرسه»

 اسممر اسالم، و مروانی سفیانی بساط اسالم

زر و  در خدمت اسالم، تهیمیان و مناسک

قدرتها و  دست آلت اسالم زور و خالصه

 یقرآن و اسالم شده ملتها برچیده جان آفت

 اسالم، (وسلموالهعلیه اهلل)صلیو محمدی

 و عون ظالم خصم اسالم، و جهاد عقیده

 هاها و قارونبا فرعون ستیزنده اسالم، مظلوم

و  جباران یکوبنده اسالم ،و خالصه
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 برکشیدهسر مستضعفان حکومت یبرپاکننده

 «.است
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 جدول شماره هفت

ای از اين انسان جديد که در ادامه امام خامنه

انقالبِ اسالمی شايسته است آن را انسانِ

خواهد که انقالب اسالمی را در ، میبنامیم

 چارچوب اين تعارض معرفتی فهم کنند: 

 ،اسالمی انقالب در»

 رافهخ اسالم ، جايگزينو سنت کتاب اسالم 

 ;و بدعت

د قعو اسالم ، جايگزينجهاد و شهادت اسالم 

 ;و ذلت و اسارت
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تقاط و ال اسالم جايگزين ،تعبد و تعقل اسالم 

  ;جهالت

 اسالم ، جايگزيندنیا و آخرت اسالم

 ;يا رهبانیت دنیاپرستی

جر تح اسالم ، جايگزينو معرفت علم اسالم 

 ;و غفلت

 اسالم ، جايگزينسیاست و ديانت اسالم 

 ;تفاوتیو بی بندوباریبی

 الیحبی اسالم ، جايگزينو عمل قیام اسالم 

 و افسردگی
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 اسالم ، جايگزينفرد و جامعه اسالم ;

 ;خاصیتبی و تشريفاتی

 الماس ، جايگزينمحرومین نجاتبخش اسالم 

 ;قدرتها دست یبازيچه

 ناب اسالم خالصه و 

 (، جايگزينوسلموالهعلیهاهلل)صلیمحمدی

 «گرديد. امريکايی اسالم
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-جمع دوگانگیاسالم ناب  چهارم:

 وارهای بدعت
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 جدول شماره هشت

های بزرگی که با تحمیق يکی از بت

ت شکل يافته، آحاد ام استعمارگران در ذهن

 یهايی است که در نگرهانگاریبت دوگانه

-ايی میانتوحیدیِ اسالم اصیل، هیچ جدايی

له ها، فاصشان نیست. اوج اين دوئیت انگاری

و  «عدالت»و « پیشرفت»نهادن میان دو مفهوم 

های توحیدی است. در نهايت ديگر ارزش

اين هدف در پس ذهن القا کنندگان اين دو 

نهفته است که برای پیشرفت و ها انگاری

ها عمل ی آنی کشور بايد به نسخهاداره
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 راه» ایکرد، حال آنکه به فرموده امام خامنه

 ىگیرى از سرچشمهحل خود را خود با بهره

گانه هاى بینسخه فیاض اسالم به دست آوريد

 « درا به خودشان پس دهی

های خدای يگانه با زندگی در پرتو نسخه

-ها ممکن میدوگانه انگاری ِشکستن بت

شود، تنها اعتقاد به خدای يگانه کافی نیست، 

 قُونَأَرْبابٌ مُتَفَرِّأَ»بايد توحیدی زندگی کرد: 

اسالم (؛ 29يوسف)«خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ

هايی است که دوگانه ی ارزشناب جمع همه

 و متفرق انگاشته شده.
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 خالصه کنم:

اسالم  آمریکایی هماسالم  پنجم:

 اسالم تحجرهم و است تجدد 

ی اسالم ناب اسالم آمريکايی مطابق نظريه

زدگان  امام خمینی  فقط اسالم غرب

آمريکايی نیست، اسالم متحجران هم 

 امريکايی است.
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 جدول شماره نه

 ای دارند:امام خامنههم همین ديدگاه را 
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 جدول شماره ده

ی های طرح اندیشهششم: حوزه

 «اسالم آمریکایی -اسالم ناب»

 یکه انديشهاست  ی مهم ديگر ايننکته

-در چه حوزه« يیاسالم آمريکا -اسالم ناب»

امام خمینی معتقد بودند شود. مطرح میهايی 

ی وعمل های انديشهی حوزهاين ايده در همه

انسان انقالب اسالمی قابل طرح و جاری 

 است: در نگاه او به ماهیت انقالب اسالمی،

در الگوی تحلیل مسائل پیش روی انقالب 
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ها اجتماعی و در بندیاسالمی، در جبهه

 می؛سیاستگذاری نهادهای انقالب اسال
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 جدول شماره یازده
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 جدول شماره دوازده

 
 جدول شماره سیزده
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با جهادمعرفتی و علمیِ در پايان امیدوارم 

و جوانِ امت محمد  مسئول انديشمندان آگاه،

های دوران تحمیقِ به دست ص، بت انديشه

 یاستبداد و استعمار  شکسته شود، و مبارزه

، «اسالم آمريکايی -اسالم ناب» اصیلِ

های ساختگی و غیر اصیل جاگزين درگیری

ی و یتهای قومدرون امت شود. شکاف

 ،گیهای فکریِ ساختناسیونالیستی و شکاف

مثل شیعه و سنی از ذهن ها رخت بر بندد و 
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و به های اسالمی سراسر امت به هم انقالب

 انقالب نهايی موعود متصل گردد.

يگر اين بشارت و سنت الهیِ در پايان بار د

 کنیم که: جامعه و تاريخ را مرور می

 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم

 نَّ اللَّهَ ال يُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمِا

 11رعد-

 کنیم اين هشدار را که :و نیز مرور می

قَوْمٍ  نْعَمَها عَلىأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَکُ مُغَیِّراً نِعْمَةً أَ

-مٌ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمیعٌ عَلی حَتَّى يُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ

  52انفال
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