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بسم اهلل الرحمن الرحیم
پیشگفتار
تاریخ آئینهای است تمام نما که قامت سرتاسری جامعه از ابتدای پیدایش انسان در آن نموداری است و کامل تلری
کالسی است که درس زندگی چندی ساله را به ما می آموزد و مسیر تاریکی آینده را پیشلاپیش بلرایملان رونل
میسازد.
با به کار بست تجربیات سازنده و ارزنده تاریخ با اطمینان میتوانیم مسیر عمر را بپیماییم و چاهها و چالههایی کله
در آن قرار دارد ببینیم.
جامعه انقالبی ما که در امواج بحرانی ندید به حالت کشتی طوفانزدهای درآمده است تنها بیلنش تجربلی یکایل
افراد ای اجتماع است که میتواند ای ملت را در خط اصی انقالب مستقر سازد و با آراملش و اطمینلان آن را در
آن جهت پیش ببرد.
در برابر ای جامعه انقالبی ما ی

آئینه قدنما و کاملی از تاریخ وجود دارد که به خوبی دیده مینلود تملام قاملت

ای جامعه را در آن دید ،نواقص ،نقاط ضعف و احیانا عوام منحرفسلاز را در آن تشلصیص داد و در ازالله آنهلا
کونید و آن آئینه تاریخ صدر اسالم و انقالب اسالمی عظیم پیغمبر اکرم(ص) است.
از زمان پیغمبر(ص) تاکنون حرکتهای انقالبی مصتلفی به نام اسالم مکتب انجام گرفت و ای حرکتها بله عنلاوی
مصتلف از مسیر مکتب منحرف گردید و در مقام بررسی ریشه ای انحرافات به ی

عام برخلورد ملیکنلیم و آن

فردگرایی و فردپرستی انصاص بوده است.
تجربه تاریصی به ما نشان میدهد در طول تاریخ اسالم هرگاه انقالبی مکتبی رخ داد و تحلی های انقالبی ملردم در
انصاص و نصصیت ها پیاده ند ،مالک و معیار انقالب انصاص و افراد و نصصیتها ندند و اصلول مکتلب بله
فرامونی گرائید آن انقالب در دره انحراف سرنگون گردید.
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در اسالم عزیز اولی مبارزه با بت و بتپرستی بوده است ای بت که در اسالم هدف مبلارزه واقلش نلد و رسلول
اکرم از روز اول اعالم جنگ با آن را داد ،بت سنگی و چوبی هب و الت و عزی فقط نبودنلد ،بلکله پرسلتش هلر
عنصری غیر از خدا از لحظه اول هدف مبارزه اسالم قرار گرفت .پرستش تنها به کرنش و تعظیم و به خاک افتلادن
نیست ،بلکه دلبستگی به هر موجود و خود راکت بسته در اختیار او قرار دادن و فکر واندیشه را در برابلر فرملان و
تصمیم و رأی او محدود کردن ای بتپرستی است و متاسفانه ای حرکت در جامعه موحد و خداپرست ملا هنلوز
موجود است و تا روزی که ای کشش و خاصیت در اجتماع ما وجود دانته باند قدرت تشکی جامعله توحیلدی
نصواهیم دانت.
مردم ما متاسفانه در برابر هر سصنرانی زیبا و هر طنز و غمز جذاب فوری دل میبندند به مجرد اینکه نصصی یل
سصنرا نی جالب انجام دهد بدون توجه به سوابق او که از کجا آمده و بدون توجه به پرونلده زنلدگی وی و بلدون
تام در خط فکری ای نصص به تمام جهت سرسپرده او می نوند ،تا به جاییکه در راه عشق بله ایل نلصص و
پیروی کورکورانه از نظرات و گفتار وی تمام اصول مکتبی و مقدسات اسالم را زیرپا میگذارند و انقالب اسلالمی
ما را ای خطر ندیداً تهدید میکند.
برادران ،خواهران ،بیایید حس فردپرستی و فردگرائی را کنار بگذاریم که ای خاصیت بتپرستی و نرک است و با
توحید سازگار نیست ،انصاص در منطق اسالمی و انقالبی ما نباید مطرح بانلند و تحلیل هلای انقالبلی ملا نبایلد
صرف و خرج نصصیت ها بشود و ما نیروی فکری تحلی انقالب را نباید در مورد تحلیل نصصلیتهلا مصلرف
کنیم و در ای راه با مشت و چماق بر سر و گردن یکدیگر بکوبیم.
فقط ی

نصص برای ما مطرح است و آن رهبر و بس ،و مطرح بودن او در تحلی های انقالبی از دو جهت است،

یکی اینکه وی به عنوان سمبلی

مکتب از طرف خود مکتب به ما معرفی نده است ،چون خدا پیغمبر(ص) و امامان

معصوم را تحت ای عنوان به ما معرفی فرمود و امام معصوم زنده (ع) در زمان غیبت خود فقیه جامش الشرایط را به
ای سمت معرفی کرد.
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امام زمان(ع) فرموده است« :فانهم حجتی علیکم و انا حجه اهلل ،الراد علیهم کالراد علینا والراد علینا کالراد علی اهلل»ل
فقها حجت م بر نما هستند و م حجت خدا هستم ،هرکس آنها را رد کند ما را رد کده وهر کس ما را رد کنلد
خدا را رد کرده است ل.
دوم به ای جهت که آراء و نظریات و فرامی رهبر فقیه نظریات و آراء نصصلی نیسلت ،بلکله فتلوا و نظریلات و
احکام استصراج نده از کتاب خدا و فرامی و دستورات معصلومی (ع) اسلت ،کله تشلکی دهنلده منلابش مکتلب
میبانند ،پس پیروی از او پیروی از نصص نیست ،در هرحال پرستش و گرایش به فرد با افکلار توحیلدی اسلالم
سازگار نیست .اگر افراد کشور ما ای نقض بزرگ را متوجه بانند و از ای جهت رند پیدا کنند ،نه تنها انقالب از
خطر سقوط نجات پیدا میکند ،بلکه ای اضطرابات و دلهرههای نگرانسلاز هلم از سلطا جامعله و کشلور زدوده
خواهد ند و ای موضوع به کلی منتفی خواهد ند که هر سصنور زیبا کالمی که پیدا ند عدهای دور او را بگیرنلد
و او در جامعه خطی ایجاد کند و انصاص را در آن خط از مسیر اصلی انقالب منحرف سازد.
یکی از مسائلی که اخیرا در جامعه ما بر مبنلای فردپرسلتی ناآگاهلان بله صلورت یل

خلط مسللکی در آملده و

طرفدارانی گونه و کنار پیدا نموده و باید گفت بحث سنگی روز به حساب میآید موضوع اصالت تصصص است.
ناید از ابتدای پیروزی انقالب در کشور ما ای اوللی مسلهله ای اسلت کله صلریحا بله وسلیله طبقله دروتمنلد و
سرمایهدار مورد حمایت قرار گرفته و از آن پشتیبانی میکنند و فساد ای موضوع از فساد طرفلداران آن بله خلوبی
مشصص است و اگر بر رد اصالت تصصص ما هیچ دلیلی ندانتیم جز اینکه معدودی از سرمایهداران که تلا دیلروز
زالووار به جان مستضعفان جامعه افتاده بودند از آن حمایت میکنند همی مطلب در رد آن کافی است.
ولی در عی حال چون ای مطلب از نغمات مسموم و خطرناکی است که ادامه آن موجلب سلقوط و یلا انحلراف
انقالب خواهدند ،به عنوان زنگ خطری به گوش مردان انقالب در طی بصشهای ایل جلزوه مطللب را بلا یل
تحلی دقیق و ریشهای مورد بررسی قرار بدهیم تا دابت نود در جامعهای که به نام جمهوری اسالمی تشکی نلده
آیا تصصص اصالت دارد یا مکتب؟ نکتهای کله در اینجلا قبل از نلروع مطللب و بررسلی ایل موضلوع از نظلر
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بحثهای مصتلف قاب توجیه است ای است که عده ای از انصاص با هوچیگری و استدالالت سفسطهآمیز سلعی
میکنند اصالت تصصصی را دابت کنند ،از جمله میگویند:
اگر ما بصواهیم منزلی بسازیم آیا به سراغ معمار و بنا میرویم؟ یا به سراغ آقا پیشنماز مح ؟ اگلر مکتلب اصلالت
دارد پس باید آقای پیشنماز مح برای ما خانه بسازد زیرا او مکتبیتر از معماربانی است.
و به دنبال ای هوچیگریها دست به استدالالت سفسطهآمیز ملی زننلد بله اینکله وقتلی ضلربت بلر سلر ملوال(ع)
امیرالمومنی علیه السالم وارد ند و حضرت با فرق نکافته در بستر بیماری افتاد ،برای آن حضرت طبیب نصلرانی
آوردند ،در حالی که اگر مکتب اصالت دارد ،نه تصصص ،چگونه علی (ع) که رهبر و امام معصوم مکتب بود بلرای
معالجه و درمان بیماری به طبیب نصرانی مراجعه کرد؟
در اینجا ما اوال میگوییم :بحث در اجرا نیست و سص در مسهولیت است ،البته در ای موضوع نلبههای نیسلت
که اجرای هر برنامه و طرحی باید به وسیله متصصص انجام بگیرد ،ولی در مسهولیتهلای اجتملاعی یل

جامعله

اسالمی مکتب اصالت دارد ،یعنی حتما باید مسهول مکتبی باند ،البته تردیدی نیست که بلرای بله پلرواز درآوردن
ی

فانتوم متصصص و خلبان الزم است زیرا ای مقام اجرای برنامه است ،ولی مسهولیت فرماندهی پرواز فلانتوم و

قوای مسلا حتما باید مکتبی باند و مکتب در او اصالت دارد.
دانیا ما نگفتیم که مسهول نباید متصصص باند ،اگر متصصص بود چه بهتر ،ولی اگر جایی برای مسهولیت املر دائلر
ند بی مکتبی غیر متصصص و متصصص غیرمکتبی ،البته مکتبی غیرمتصصلص اولویلت دارد .زیلرا مکتلب دارای
اصالت است ،البته ای مدعایی است که در طی بصشهای ای جزوه برای نما خواننده رون اندیش ادبات خواهلد
ند ،به امید دقت و تعمق هرچه بیشتر نما عزیز اندیشمند.
تهران ـ سیداحمدعلمالهدی
بهمنماه  9531هجری شمسی

6

اصالت تخصص از نظر ماهیت انقالب
ماهیت انقالب از معنای لغوی ای کلمه به خوبی دانسته مینود ،انقالب واژهای است عربی و معنای آن به فارسی
یعنی «دگرگونی» .انقالب هر چیز دگرگون ساخت آن اجتماع ،دگرگونی یل

جامعله تنهلا تغییلر نظلام و سیسلتم

حکومتی آن نیست ،وقتی میگوییم آن جامعه دگرگون ند باید بررسی کرد از چه نظر دگرگلون نلد؟ آیلا از نظلر
اقتصادی دگرگون نده؟ بدی ترتیب که سیستم اقتصادی آن عوض نده و دستگاه حاکمهای به جای خود محفوظ
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است وفقط برنامه اقتصادی آن جامعه از سرمایهداری به سوسیالیستی انتقال یافته است ،که ای را انقالب اقتصلادی
مینامند.
و اگر جامعه از نظر سیستم و رژیم حاکم دگرگون ند آن را انقالب سیاسی میگویند ،پس وقتی میگوییم جامعله
دگرگون ند باید به پسوند کلمه انقالب در آن توجه کرد.
در اجتماع انقالب رخ داد و کشور ما دگرگون ند ،از چه نظر؟ باید به پسوند کلمه انقالب توجه کنیم ،ملیگلوییم
انقالب اسالمی ،در اینجا پسوند کلمه انقالب اسالمی است ،یعنی از نظر اسالمی بودن اجتماع دگرگون ند.
جامعه قبلی جامعه اسالمی نبود ،اسالم و قوانی و تعالیم آن در هیچ بعدی از ابعاد جامعه گذنته نقلش ندانلت و
فقط اسالم در زاویه مساجد و تکایا و مدارس قدیمه حوزههای علمیه منزوی بود ،نه در سیاست و اقتصاد و نه در
روابط اجتماعی در هیچ جهت دارای نقش نبود ،با دگرگونی جامعه اسالم باید در تمام ابعاد زندگی اجتملاعی ایل
کشور نقش پیداکند ،پس با ای ترتیب در اجتماع انقالبی ما در تمام نهون سیاسی و اقتصادی اسالم محور است و
عموم طرحها و برنامههایی که در جهت اداره کشور پیریزی می نود باید از اسالم الهام بگیلرد و قابل تطبیلق بلا
مبانی و احکام اسالم باند ،پس در رأس اجرای برنامههای اقتصادی وسیاسی چنلی کشلوری اسلالم قلرار دارد و
مسهولیت اجرایی آن باید به دست اسالمنناس باند .اینجا است که میگوییم در مسهولیتهای کشلور ملا اصلالت
مال مکتب است و تصصص اصالت ندارد ،اگر فردی که مکتبی نیست مسلهولیت اجلرای یل

برنامله اقتصلادی و

سیاسی کشور را در دست بگیرد چگونه خواهد توانست طرح مزبور را طوری اجرا نماید کله اسلالم در محلور آن
باند؟ و اصول مکتب را بچه ترتیب در اجرای آن رعایت خواهد کرد؟
نکته دومی که در ای بحث قاب توجه است ای است که در رژیم گذنته عموم امکانات و نیروهای کشور اعلم از
نیروهای مادی و انسانی همه در استصدام تاج و تصت بود ،حتی مسهولیت کشور در مسهولیتهای گونگون مسهول
ی

چیز بودند و آن حفظ رژیم ناهنشاهی و بایدمسهولیتها را در خطی اجرا میکردند که رژیم نیرومندتر گردد و

 -1نا گفته نماند که ای مطلب صرفا از باب مثال انقالب اقتصادی ذکر ند واال ای موضوع مسلم است که انقالب اقتصادی قاب تفکی

از انقالب سیاسی

نیست ،زیرا برحسب نظریه مارکسیسم در جامعه سرمایهداری رژیم به وسیله «تزجامعه» که سرمایهدرا است اداره مینود و در جامعه سوسیالیستی اداره حکومت
به دست طبقه کارگر ا ست.
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پایگاه مردمی آن قوی تر نود ،با انقالب اسالمی جامعه ما دگرگون ند ،دگرگونی آن از نظر اسالم بود ،یعنلی بایلد
همهچیز کشور در استصدام اسالم قرار گیرد و اجرای عموم مسهولیت ها در خط نیروبصشلی اسلالم انجلام پلذیرد.
سیاست داخلی و خارجی کشور طوری باید تنظیم نود که اصول مکتب را در داخ محکمتر و نصصیت سلازنده
مکتب را در خارج مشهورتر نماید و خالصه عموم برنامه اقتصادی و سیاسی کشور باید در خلط تلرویا اسلالم و
مکتب جهت پیدا کند ،در ای صورت اگر افراد مسهول کشور خود مکتبی نبانند و اسالم برای آنهلا هلدف نبانلد
چگونه اجرای مسهولیت خود را در خط پیشرفت مکتب جهت خواهند داد؟
مشکلی که در جامعه امروز ما وجود دارد و اجتماع کنونی ما را به دو دسته تقسیم نموده است ،همی است که اگر
ما خط انقالب را به طور کام تشصیص بدهیم مشک ح مینود.
تعدادی از افراد اجتماع چنی میپندارند :انقالب در سطا دگرگونی ی

جامعه از نظر سیستم و نظام سیاسی انجام

گرفته ،رژیمی ساقط ند و رژیم دیگری جایگزی آن گردید و تنها رسالت ای نظام حاکم ای

است کله کشلوری

آباد بسازد .کشوری که از نظر اقتصادی و تولیدی همسان و مرتبط با سایر کشورهای پیشرفته جهلان بانلد وخلط
سیاسی آن مبتنی بر معیارها و مالکهای سیاسی بی المللی باند و ی

محدوده جغرافیایی که محصور به مرزهای

مشصص و معی است افراد آن از نظر نکم ،نهرت ،لذت در رفاه بانند و در کنار ای عده برخی از افراد اروپلا
برگشته هم که در سر کالسهای دانشکدههای جامعهنناسی غرب برای کشور ملا طلرحهلای اقتصلادی وابسلته و
برنامههای سیاسی همچون سایر برنامههای رایا در جهان تنظیم کرده بودند و همیشه خلواب وزارت و ریاسلت و
وکالت را در ای کشور میدیدند و به ای انتظار نب و روز آنها سپری میند کله جلوانهلا کشلته نلوند ،مللت
فداکاری کنند ،کشور آماده نود ،آنها بیایند و بر سر سفره آماده بنشلینند و بله خیلال خلود یل

کشلور افسلانهای

بسازند.
ای محاسبات و معادالت همه ضد خط انقالب اسالمی ما بوده است ،انقالب ما ی
اسالمی در ی

مرز و در ی

حرکت اسالمی بود و انقالب

مکان خالصه نمی نود ،ای حرکت برای حاکمیت اسالم بر نس بشر بلوده و در راه
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امر به معروف و نهی از منکر اسالم انجام گرفته است ،هنگامی کله بلا پیلروزی انقلالب در ایل کشلور حاکمیلت
اسالمی بر جامعه ایران و ایرانی منجز ند مجموع امکاناتی که در طی ای حاکمیت اسالم به دسلت آورده بایلد در
ادامه ای حرکت در سطا جهان به کار گرفته نود .پس ما در پرتو ای انقالب اگر روزی توانستیم کشوری آبلاد و
ام و راحت دانته بانیم نمی توانیم ادعا کنیم که انقالب ما به نتیجه رسیده است ،بلکه اگر در پرتلو ایل انقلالب
جامعه و ملت دیگری به اسالم روی آورد اگر چه در داخ از نظر اقتصلاد در علی نلاتوانی و از حیلث عملران و
آبادانی کشور پیشرفتی نکرده بانیم می توانیم ادعا کنیم که انقالب ای کشور به نتیجه رسلیده اسلت ،پلس در هلر
حال باید مسهولیتها به دست عناصر مکتبی اداره نود و در مسلهولیتهلای اجتملاع ملا مکتلب اصلالت دارد نله
تصصص.

اصالت تخصص و زیربنای جامعه
مسهولیت های اجتماعی هر جامعه در رابطه با زیربنای جامعه است .به ای معنی که چون زیربنای هر جامعه عبارت
است از علت تحرک و پیدایش حوادث آن اجتماع و هدفی که اجتماع درصدد تثبیت و رند بصشی آن در حرکت
است پس مسهولیت های اجتماعی را در جامعه باید انصاصی حائز گردند که آن زیربنا در آنان اصالت دانته بانلد
در مسهولی اجتماع خصوصیاتی باید منظور گردد که در جهت تحققبصشی و تقویت آن زیربنا در طی حرکتهای
مداوم جامعه نقش دانته باند.
اینجاست که ما با ید در ای مسهله تعمق کنیم که در جامعه اسالمی زیربنا چیسلت؟ تلا وییگلی ممتلازی کله بایلد
مسهولیت امر در جامعه اسالمی دارا بانند از ای طریق مشصص گردد.
برخی از گروه های التفاطی و احیانا چپ نما که هنوز آرم و عنوان اسالم را بلر حسلب مصلالا سیاسلی از روی
خود برندانتنهاند ،در ای صددند که در طی تأوی برخی از احادیث ادبات کنند ،زیربنای جامعه اسلالمی همچلون
جامعه مارکسیستی اقتصاد است.
10

ما ضم اینکه ای نکته را پذیرفته ایم که اقتصاد در جهت به زیستی ی

اجتماع نقلش ملودری را داراسلت و ایل

حقیقت را نیز قبول داریم که اگر اجتماع اسالمی از نظر اقتصادی از ی

برنامه ارزنده و خودکفائی برخلوردار بلود

به خوبی می تواند بال و پر بگشاید و مکتب را در جهت تکاملی خود از نظر جهانگیری به حرکلت در آورد ،وللی
ای اعتقاد که بگوییم انگیزه حرکتی اجتماع در جامعه اسالمی و هدفی که ترکیب مجموعی امت به طرف تحقلق و
رندبصشی آن در حرکت است اقتصاد است از نظر ما به کلی مردود و سصیف است.
زیربنای اقتصاد صرفا ی

اعتقاد مارکسیستی است که از دیدگاه مکتبی و حی اسالم به هیچوجله پذیرفتله نیسلت.

«مارکسیسم» نیروی محرک تاریخ و عوام سازنده رویدادهای اجتماعی را وضش دستگاه تولید و نیروهای موللد آن
میداند« ،استالی » میگوید:
«ابزار تولید جامعه هر طوری باند خود جامعه هم از حیث اساس همانطور خواهد بود ،ایدهها و تهلوریهلای آن
(نظریات و موسسات سیاسی) نیز همانگونه خواهد بود و به عبارت دیگر زندگی مردم هر طور باند تفکرنان نیلز
همانطور میباند».
مارکس در ای باره میگوید:
« زیربنای جامعه و نالوده آن را قوای اقتصادی و روبنای آن را افکار و آداب و رسوم و نهادهای قضائی و سیاسلی
و مذهبی و غیره تشکی میدهد،همانطور که وضش ساختمان به وضش پی و اساس آن بستگی دارد اوضاع اقتصادی
به وضش فنی و نیروهای مولد وابسته است».
در اینجا باید توجه دانت که ای اص تا چه اندازه صحیا است؟ همچنان که گفتیم در اینکه مناسبات اجتماعی با
نیروهای مولد تا اندازهای پیوند دارد جای بحث نیست ،مثال انسان با اکتساب نیروهای موللد تلازهای (مثل تبلدی
کجاوه به مانی و یا آسیاب دستی به آسیاب برقی) نحوه تولید خویش را دگرگون میکنلد و بلا دگرگلونی تولیلد
مناسبات اجتماعی نیز عوض میگردد ،اما سص در انقالب نک جامعهای به جامعه دیگر نیست.
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سص درباره پیدا کردن زیربنای تمام حوادث اجتماعی است ،که آیا مینلود تملام رویلدادهای ملذهبی ،اخالقلی،
سیاسی را با فرضیه اقتصاد تفسیر کرد؟
ای مث تفسیر عظیمتری لرزههای جهان با فرو ریصت ی
درهر حال تصدیق ای گفتار مارکسیسم ی
تاریخ ی

کشور و نه تاریخ ی

طاق چوبی است.

راه بیش ندارد و آن تتبش و بررسی عمیق در تاریخ اسلت ،آن هلم نله

پدیده اجتماعی در جوامش ی

قاره ،بلکه بررسی همه پدیدههای اجتماعی اعلم از

اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی ،نظامی ،اعتقادی ،اخالقی ،حقوقی ،فنی و علمی ،اگر تمام ای پدیلدههلا را یکایل

در

سطا جوامش جهانی بررسی کنیم و عام آنها را روابط تولید و توزیش بیابیم میتوانیم به ای اص مارکسیسم معتقد
بشویم واال نه ،آیا مارکسیسم چنی کاری انجام داده است؟
گذنته از ای «انگلس» نصص دوم مکتب «مارکسیسم» اعتراف میکند که ای فرضیه ی

اص مبهمی اسلت کله

هنوز دابت نشده است ،وی میگوید:
«مذهب و فلسفه از قبی ایدئولوژیهای عالیتری است که از اصول اقتصادی خود بیشتر دور افتلادهانلد ،در اینجلا
روابط بی ایدهها و نرایط مادی پیچیدهتر و تاری تر است ،ولی در عی حال ای روابط موجود است»1.
نکته دیگری که در ای رابطه باید مورد توجه قرار گیرد ای است که اگر اقتصاد زیربنای همه حرکتها باند ،پس
چرا در تاریخ افراد سرمایهدار و فهودال به انقالب کارگری بر ضد منافش اقتصادی جامعه خود دست زدهاند؟
مثال فهودالی به نام «تولستوی» که خود فهودالزاده است اندیشه پرولتاریائی دارد و زمی های خود را بلی دهقانلان
تقسیم میکند .اینجا حتمیت طبقاتی و زیربنایی اقتصاد به کجا میرود؟
خود «کارل مارکس» فرزند طبقه بورژوا هم به دنبال بورژوازی نرفت و ای اندیشیدنی اسلت کله چلرا او طبقله و
نرایط محیط خود را کنار زد و برضد آن قیام نمود؟

 -لودوی

فویرباخ
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در نقطه مقاب نمونههای زیادی از کارگران و دهقانان را میبینیم که رونی درست بر ضد مصالا طبقه خود دارنلد
مانند کشاورزی که در مزرعه انتراکی بر آفتهای نباتی اهمیتی نمیدهد.
برتراندراس میگوید:
منظور طرفداران مارکس از ای عنوان (تهوری مادی تاریخ) بیان ای مقصود است که کلیه تحوالت و آدار تلاریصی
جوامش انسانی به وسیله عوام و یا قوای محرکه اقتصادی به وجود میآید»
پس از آنکه فیلسوف مزبور مقداری ای مطالب را نرح میدهد در مقام رد آن میگوید:
« یکی از عوام مهم غیراقتصادی که کمونیستها بدان اعتنا نمیکنند و به همی جهلت سلبب نلده کله مرتکلب
انتباهاتی بزرگ نوند ،مسهله ملیت است ،وقتی ی

ملت به وجود ملی آیلد دارای یل

سلسلله منلافش اقتصلادی

مینود که تکوی کننده سیاست اوست ،اما همه وقت عوام اقتصادی سبب نمینود که عده ای از مردم دور هلم
جمش نوند و ی

ملت را به وجود آورند ،سکنه منطقه تریست قب از جنلگ  1 1 - 1خلود را از مللت ایتالیلا

میدانستند در صورتی که همهچیز آنها از نظر اقتصادی اعم از کارخانهها و کسب و کار و فعالیت بنلدری تریسلت
مربوط و متعلق به اطریش بود.
سکنه منطقه (اولستر) واقش در نمال ایرلند خود را از سکنه جنوب ایرلند که کشور مستقلی است مجزا میداننلد و
با آنها مصالفت دارند ،در صورتی که بی آنها عل اقتصادی که اختالف تولید کند وجود ندارد»
بعد از ای که ای حقیقت دابت ند که اقتصاد نمی تواند زیربنای جامعه باند برای تشلصیص زیربنلای جامعله بله
قرآن رجوع میکنیم ،در قرآن سوره مبارکه نور آیه  73ضم اینکله صلریحا زیربنلایی اقتصلاد را بلرای جامعله رد
میکند زیربنای واقعی را بیان میفرماید:

 -کتاب اصول ماتریالیسم ،مارکسیسم صفحه  13و 41
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«رجال التلهیهم تجاره والبیش ع ذکر اهلل و اقام الصلوه و ایتاء الزکوه یصافون یوما تتقللب فیله القللوب واالبصلار»
مردانی که فعالیت های اقتصادی و داد و ستدها آنها را از یاد خدا و برپا دانت نماز و تادیه زکوه بازنمیدارد و آنها
از روزی میترسند که بینشها و دلها دگرگون مینوند.
در ای آیه تصریا میکند که تجارت و بیش و داد و ستدها مظهر فعالیتهای اقتصادی هستند اص و زیربنا نیسلتند
به طوری که اینها در جائیکه اجرای مکتب (ذکراهلل و بندگی پروردگار و اعانت بیچارگان و ترس از قیامت) با ایل
فعالیتها منافات دانته باند ،مکتب کنار برود و آن فعالیت های اقتصادی دوام پیدا کند ،نه چنی نیست.
ای آیه داللت می کند که زیربنا مکتب است ،زیرا مکتب تشکی یافته از اص جهانبینلی ایلدئولوژی ،اسلتراتیی و
تاکتی

است.

اص جهان بینی در مکتب اسالم توحید است که همان «ذکراهلل» می باند ،مقصلود از ذکلر خلدا تنهلا اذکلار لفظلی
نیست ،بلکه مقصود از «ذکراهلل» یاد خداست ،که بعد عملی توحید می باند ،انسان هنگامی به یاد خدا است کله در
همه چیز خدا را ببیند ،همچنان که موال علی (ع) فرمود:
«ما رأیت نیها اال و قد وجدت اهلل قبله و معه و بعده ل هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه پیش از او با او وبعد از او خدا
را یافتم ل و همی نتیجه جهانبینی توحید است و نیز همی مصداق کام «ذکراهلل» میباند.
ایدئولوژی مکتب اسالم درجهت فکری نناخت مبدا و معاد است که مفهوم دو اص را تشکی میدهند:
هست از کجا است(مبدا)- 2هستی به کجا میرود (معاد)
که در ای آیه به ای دو اناره نده است.
و نیز ایدئولوژی در جهت عملی عبارت است از بندگی خدا و خدمتگزاری خلق تا مرز ایثلار ،کله مفهلوم «اقلام
الصلوه» و «ایتاء الزکوه» میباند.
و استراتیی اسالم اص پیاده کردن ای دو مطلب و تاکتی
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آن عبارت است از فرم پیاده کردن آنها.

پس در طی ای چهار مطلب «ذکر اهلل ،اقام الصلوه ،ایتاء الزکوه ،خوف از قیامت» آیه مزبور دابلت کلرد کله زیربنلا
است و اقتصاد روبنا است.
با ای کیفیت در جامعه ای که بنا باند اقتصاد زیربنا باند ،باید مسهولیتها به وسیله متصصصلی اقتصلاد حیلازت
گردد و لذا نما مالحظه می کنید در مدت چندی سال زمام یل

کشلور مارکسیسلتی (نلوروی) بله دسلت یل

اقتصاددان معروف به نام «الکسی کاسیگی » بوده است.
اما در جامعهای که معتقد است مکتب زیربنا است ،مسهولیت اجتماعی ای مردم را باید مکتبی اداره کنلد و در اداره
ای جامعه مکتب اصالت دارد ،نه تصصص.
حاکمیت متصصص نوعی حکومت فردی است.
در انسان کشش و غریزهای است که بشر همواره از اطاعت و پیروی دیگران متنفر است و برحسلب کشلش آزادی
خواهی که در کمون افراد انسان نهفته نده است انسانها از پیروی انصاص وحشت دارند و حاضر نیستند از فلرد
دیگری که همانند آنها بشری است اطاعت کنند.
ای کشش در افراد تا آنجا دامنه پیدا کرده که از دیرزمانی برمبنای ای خواست ذاتی مکتب سیاسی خاصی تشلکی
یافت به نام «آنارنیسم» یعنی مکتب ضد حکومت ،پیروان ای مکتب معتقد بودند که باید حکومتی تشکی نشود و
افراد زیر بار حکومتی نروند و همه آزادانه بیقید و نرط زندگی کنند .البته ای منطق محکوم اسلت ،وللی در هلر
حال زندگی ما انسان ها باید با ای کشش قاب تطبیق باند ،روی ای حساب وقتی برای تداوم زیست اجتملاعی و
مدنی ما حکومت تشکی میدهیم باید روی ای نکته توجه کنیم که سیستم حکلومتی برگشلت بله حاکمیلت فلرد
نکند ،بلکه باید ماهیت نظام حکومتی حاکمیت قانون و اص باند.
در ابتدا افراد دانشمند و فالسفه سیاسی جهان فکر کردند اگلر حکوملت را از نلک و چهلره حکوملت فلردی و
استبداد خارج کنند و آن را نک مردمی دهند ،ای مشک

ح

است و دیگلر حکوملت در افکلار و پنلدار افلراد

اجتماع حاکمیت فرد نیست و برخالف کشش ذاتی آنها نصواهد بود.
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و بر ای اساس حضرات حکومت دموکراسی غربی را پیریزی نمودند.
البته ای حکومت از نظر نک و چهره خارجی ی
خود نیروی اجتماعی را به دست ی
بینش غریزی انسانها ای ی

حکومت مردمی است و ای مردماند که آزادانه بلر طبلق اراده

فرد و یا چند فرد سپردهاند و او را حاکم و مسلط بر خود ساختهاند وللی بلا

فرد را حاکم بر خود میبینند و اطاعت از فرد بر خالف خواست ذاتلی آنهلا اسلت

ولو اینکه آن فرد بر حسب خواست خود مردم مسلط بر آنها نده بانند.
گذنته از اینکه اصوال سیستم دموکراتی

از نظر ظاهر هم ی

حکومت صد در صد مردمی نیست ،کما اینکه ایل

مطلب را به چرچی نسبت میدهند میگویند :چرچی در اواخر عمر خود با جان کندی مالقات کلرد ،کنلدی را او
به عنوان ی

جوان نابغه سیاسی امریکا معرفی کردند ،چرچی به کندی گفت :پسرم ار تو سوالی میکنم تلا بیلنش

سیاسی تو را بیازمایم .بگو ببینم کدام سیستم حکومتی از همه سیستمها عادالنهتر و مردمیتر است؟ کنلدی گفلت:
البته سیستم دموکراسی .چرچی گفت :اتفاقا ظالمانهتری حکومتها نظام دموکراتی
دموکراتی

خواست اکثریت است ،اگر در ی

یکی از آن دو ده میلیون به اضافه ی

است ،زیرا مقیلاس در نظلام

کشور بیست میلیون نفری دونفر کاندید ریاست جمهلوری بانلند،

رأی بیاورد ،و دیگری ده میلیون منهای ی

رأی ،مسلم است نفلر اول مقلام

ریاست جمهور را در ای کشور حائز مینود ،با اینکه حکومت وی بر خالف خواست نیمی از مللت منهلای یل
است .یعنی نه میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه نفر از بیست میلیون نفلر از حکوملت ایل فلرد
ناراضی هستند ،و برحسب کشش ذاتی خود از اطاعت و فرمانبرداری از ی
زندگی در ی

فرد متنفر میبانلند و اینجاسلت کله

چنی اجتماعی قاب تطبیق با فطرت ذاتی بشر نیست و ای زندی غیر فطری خواهد بود.

ای مشک تنها در ی

صورت ح مینود که در جامعه مکتب حاکم باند ،زیرا کشش پیروی از مکتب در افلراد

وجود دارد چون فطرت ذاتی انسان ها ای تقاضا را دارد ،که در زندگانی پیرو اصلی بانلند و از زنلدگی بلیبنلد و
بارانه و بی نظم وحشت دارند ،پس اگر در جامعه مکتب حاکم ند ای حکومت ی
زندگی در ی

چنی اجتماعی قاب تطبیق با کشش ذاتی افراد بشر میباند.
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حاکمیت فطری خواهد بود و

آیا به اینکه سیستم و نظام حکومتی از نظر اسم و عنوان مکتبی باند کافی است؟ مسلم خیر.
هنگامی جامعه حکومت مکتب را احساس خواهد کرد کله صلرف نظلر از قلوانی و مقلررات مکتبلی ،مجریلان و
مسهولی مکتبی را در آن حکومت احساس کند و در خصوص والیت فقیه ای نکته نیز ملحوظ است.
اگر کشور ما تحت والیت فقیه اداره نشود ،ما نمیتوانیم ادعا کنیم حکومت ما ی
زیرا اگر رهبر جامعه ما به دست ی

حکومت مکتبی اسالمی اسلت،

فرد متصب مردم به نام رئیس جمهور باند ای حکومت دموکراتی

اسلت و

حاکم فرد خواهد بود ،نه مکتب ولی در صورتی که رهبری کشور با فقیه جامشالشرایط باند ،رهبری با مکتب است
نه با فرد زیرا فقیه بزرگتری ایدنولوگ مکتب در بی انسانها زنده و حاضر کره زمی است و فرملانهلایی کله در
رابطه با اجرای رهبری خود صادر میکند فرامینی است که منابش مکتب (قرآن و حلدیث) اسلتصراج نملوده اسلت
پس در حقیقت مکتب رهبری و اداره جامعه و کشور را در دست دارد.
در همی رابطه مسهولیتی هم در ابعاد مصتلف اداره کشور انجام وظیفه میکنند باید مکتبلی بانلند ،زیلرا اگلر آنهلا
مکتبی نبانند حاکمیت مکتب برای افراد اجتماع محسوب نصواهد بود و از اینجا است که میگلوییم در مسلهولیت
های اجتماعی جامعه اسالمی مکتب اصالت دارد نه تصصص.
گذنته از ای بحث در خصوص ای موضوع در مقایسه بی متصصص و مکتبی ی

نکتله لطیفلی اسلت کله نظلر

خوانندگان عزیز را به آن جلب میکنیم:
حاکمیت متصصص غیر مکتبی در سطا مسهولیت اجرای طرحها و برنامههای مکتبی ی
اگر ی

حاکمیت فرد است ،زیلرا

طبیب به مالک تصصصش در طب و بهدانت مسهولیت وزارت بهداری دوللت جمهلوری اسلالمی را بله

دست بگیرد و از نظر تصصص طبیب درجه ی

کشور ولی از نظر مکتب صفر .در اینجا دسلتورات و فرامینلی کله

ای آقای وزیر در رابطه با تصصصش صادر میکند از نظر جامعه اسالمی دستورات ی

فرد تلقی مینود ،زیرا ای

دستورات و برنامهها متحم است بر حسب منافش نصصی و مصالا نفسانی آقای وزیر باند ،احتمال ملیرود ایل
آقای وزیر در ای دستوری که میدهد منافش نصص خود را و بلا مصلالا وزارت و نصصلیت و مقلام خلویش را
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منظور کرده باند ،چون تصصص ایشان در طب قدرت کنترل آزها و هوسها و خواستهای نفسانی وی را نلدارد
که در دستورات و برنامههای مسهولیتی ایشان آن هوس ها و کشش ها دخالت نکنند ،لذا جامعه فرمان و دستور ای
آقای وزیر را به عنوان فرمان و دستور ی
بهداری ی

فرد صاحب مقام بردانت میکند ،پس حاکمیت او در مسهولیت وزارت

حاکمیت فردی است اما برخالف نصصی مکتبی اگر ی

طبیب مکتبی مسلهولیت وزارت بهلداری را

عهدهدار ند ،دستورات و برنامههای او به عنوان فرامی فردی و نصصی مورد بردانلت قلرار نملیگیلرد زیلرا در
برنامهها و دستورات وی وجود منافش نصصی و مصالا نفسانی به هیچوجه متحم نیسلت ،چلون مکتلب قلدرت
کنترل هوس ها و آزها وکشش های نفسانی آقای وزیر را دارد و ای مطلب مسللم اسلت کله هلوسهلا و آزهلا و
کشش های نفسانی آقای وزیر در دستورات و برنامه های وی که در رابطه با اجرای مسهولیت اجتماعی ایشان است
هیچ دخالتی ندارد ،از ای نظر حاکمیت او در سطا مسهولیت وزارت بهداری حاکمیت ی

فرد تلقی نصواهد ند.

مصصوصا آن گاه که وجهه مکتبی وی برای او در بی افراد مکتبی و متدی جامعه محبوبیتی هلم بله وجلود آورده
باند .پس از مجموع مطالب و نکات ای بحث نیز نتیجه گرفته ند که در مسهولیتهلای جامعله اسلالمی مکتلب
اصالت دارد نه تصصص.

اصالت تخصص و تجربه تاریخ
گرچه اصطالح انقالب اجتماعی دگرگونی جامعه را می رساند بدون اینکله حلد وانلدازه آن را تعیلی نمایلد وللی
مقصود ما از آن ی

دگرگونی کام و چند جانبهای است.

تحقق انقالب اجتماعی کام مستلزم تحقق چند انقالب یا تغییر از چند جنبه میباند که مهلمتلری آنهلا عبلارت
است از:
انقالب اعتقادی (تغییر عقاید و جهانبینی و بینش اجتماعی افراد جامعه)- 2انقالب اخالقی (تغییر خوی و عادات ورفتار و کردار افراد جامعه)
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- 7انقالب سیاسی (تعییر اسلوب حکومت در رابطه متقاب مردم با متصدیان خدمات عمومی)
- 1انقالب اقتصادی (تعییر روابط اقتصادی و نیوه مالکیت ،کسب ،تولید ،مبادله ،مصرف)
- 4انقالب فرهنگی ( تغییر نیوه و هدف و برنامه آموزنی)
- 6انقالب نظامی (تغییر و هدف ونیوه دفاع ملی و تشکیالت آن)
با اینکه انقالب مقدس اسالمی ما ی

انقالب اجتماعی بوده که باید دارای تمام ای ابعاد نشلگانه بانلد در ملورد

چگونگی پیوستگی ای ابعاد نشگانه در ای انقالب باید ما به انقالب اسالمی پیغمبر(ص) در صدر اسلالم توجله
کنیم و در آن انقالب پیوستگی ای ابعاد نشگانه به هر نکلی و ترتیبی بوده است باید در ای انقالب اسلالمی ملا
نیز به همان ترتیب باند
روح انقالب تکاملی ی
اصوال ی

روح بشردوستانه است ،وسیله و هدف نهائی آن تعالی روانی انسلانهلای جامعله اسلت.

تغییر ژرف و اساسی اجتماعی نمی تواند جدا از انسان و غیلر از تحلول او بانلد ،از عناصلر سله گانله

تشکی دهنده جامعه(انسان ،هدف مشترک ،همکاری) عنصر انسانها از همه مهمتر است .حتی میتلوان جامعله را
در انسانها خالصه کرد زیرا دو عنصر دیگر چیزی جز کیفیت و فعالیت انسانها نیست.
تغییر اعتقادی تغییر جهان بینی و بینش اجتماعی انسانها است ،بدیهی است بینش اجتملاعی جلز در حلال وجلود
انسان های دیگر یعنی وجود جامعه امکان پذیر نیست ،از ای رو ای تغییر در عی حال که تغییر در ذه و قلب و
ساختمان نعوری و عاطفی فرد است تغییری در روابط او با دیگران نیز هست ،و ای پیونلدی اسلت کله انقلالب
اعتقادی را مستقیما به انقالب اخالقی متص میسازد از طرفی اعتقاد با خوی و رفتار و خالصله اخلالق رابطله دو
جانبه دارد ،انقالب اعتقادی با انقالب اخالقی چه در مقیاس فرد و چه در مقیاس جامعه الزم و ملزوماند.
تغییرات اعتقادی و اخالقی پا به پای هم پدید میآیند ،اخالق امری اجتماعی و مربوط به انسلانهاسلت ،نله فقلط
یکای

افراد .ضم اینکه خوی و عادات و رفتار و کردار یکای

همکاری با اویند دستصوش تحول میگرداند.
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افراد تغییر یافته را با انسان هایی که در تملاس و

بدی سان از رهگذر تغییرات وابسته پیوسته اعتقادی و اخالقی روابط اجتماعی دگرگلون ملینلود ،روابطلی کله
اقتصادی و سیاسی است پس در نتیجه دو انقالب همراه اعتقادی و اخالقی و پا بله پلای آن دو انقلالب سیاسلی و
اقتصادی رخ میدهد و اسلوب دفاع ملی و فرهنگ و کونش علمی و مبارزه بلا طبیعلت و طلرز اداره را دگرگلون
میسازد .چرا که دفاع ملی کار انسانهای جامعه و اعضای ملت است .همچنی کونش علمی و مبارزه با طبیعت و
ادراه آن ی

انقالب اجتماعی کام عیار و تکاملی ی

ک منسجم و هماهنگ و متحداالجزا را تشلکی ملیدهلد،

کلی را که جز در ذه و در جریان تفکر و انتزاع ذهنی تجزیه پذیر نیست.
درانقالب اجتماعی اسالم ،مبارزه و نهضت دگرگون سازی از جنبه اعتقادی و اخالقی آغلاز نلد و پلس از انجلام
انقالبات سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی باز به انقالب اعتقادی و اخالقی انجامید ،زیرا هدف نهلایی از جملله
ای تحوالت تحول در انسان و تعالی روانی او بود .در پایان ای انقالب دامنه دار ،حاص کار وپیروزی عبارت بود
از آن مایه تعالی روانی که در انسانهای تحت الشعاع جنبش پدید آمده بود و ای به نوبله خلود علاملی انقالبلی و
تکام پو بود که به نهضت انقالبی دوام میبصشید و چرخ آن را در گردش نگه میدانت ،پیامبر اکرم(ص) هلدف
رسالت خویش را همی دانسته و فرموده« :بعثت التم مکارم االخالق ل به پیامبری برانگیصته ندم تا فضائ اخالقی
را به کمال برسانم ل و براستی به کمال رسانید و به پایهای که همتا و نظیر نصواهد یافت ،خدا فرمود:
«لقد رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»ل پیامبران را ملامور نهضلت نملودم و دیل
مدون و مو ازی سنجش همراه آن فرستادیم تا مردم بر پایه عدالت نظام گیرند و بر پا ایستندل از روی حاص جمش
آیه قرآن و حدیث نبوی خوب پیداست که چون فضائ اخالقی انسان ها به کملال رسلید و برپایله علدالت نظلام
میگیرند و قد آدمیت را سست می کنند ،زیرا انسانی زیست جز در سایه روابط و نظامات عادالنله محلال اسلت و
فضیلت اخالقی و آن رفتار اجتماعی که از فضیلت اخالقی سرچشمه میگیرد مناسبات عادالنه و در نتیجه صمیمانه
میان افراد جامعه برقرار میکند سعادت و مایه رستگاری همی است.
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هر پیامبر آنگاه که دست به ترکیب نظام فاسد سیاسی و یا اقتصادی میزند ،منظورش از بی بردن دسلتگاه فسلاد و
عقیده و اخالق است ،زیرات مفسده استبداد و استثمار بهرهکشی ظالمانه بالمآل مفسده ای است اخالقی و عقیدتی.
نظامات بیدادگرانه سیاسی و اقتصادی از آن جهت منفور و مستوجب سرنگونی است که ضلد انسلانی بلوده و بله
تباهی انسانها تحت انتظام خویش میانجامد تکام بصشیدن به اعتقاد و اخالق آدمیان بدون نبهه مستلزم سرنگونی
نظامات سیاسی ،اقتصادی ظالمانه و استوار کردن نظام عادالنه سیاسی و اقتصادی اسلت .از ایل رو هلر پیلامبر بلا
سازمان سیاسی ،اقتصادی و گردانندگان آن در ستیز بوده و با دربارها درافتاده است .در انقالب اجتملاعی پیلامبران
انقالب اعتقادی بالفاصله با انقالب اخالقی توام میود انقالب اخالقی مستلزم تربیت اخالقی و تغییر کردار و رفتار
و خوی و عادات است.
ای کار مستلزم آن است که نصص مورد تربیت از قید و بندهای اقتصادی ،سیاسی جامعه فاسد محکوم آزاد نود،
اتصاذ راه و رسم زندگانی سعادتمندانه آنگونه زندگانی که دی نایسته می داند و پیلامبر آن را بلرای پیلرو توصلیه
میکند در چوب بست نظام سیاسی و اقتصادی نرک آمیز و غیر دینی امکان پذیر نیست ،اینجا اسلت کله انقلالب
سیاسی ،اقتصادی ضرورت مبرم مییابد.
پس تا به اینجا ما ای نتیجه را گرفتیم که دگرگونی سیاسی و اقتصادی در انقالب اسالمی ما که رهلرو راه انقلالب
اسالمی پیغمبر(ص) و انقالب سایر انبیاء اسالمی است فرع دگرگونی اخالقی و اعتقادی بوده و آنها وسلیله بودنلد
برای اینکه جامعه به ی

دگرگونی اصی اخالقی و اعتقادی برسد.

روی ای جهت طراحان اقتصادی و سیاست که در دو بعد ای دگرگونی کار میکنند (  -از بی بردن نظام سیاسی،
اقتصادی فاسد و ناپسند -2،مستقر کردن نظام سیاسلی ،اقتصلادی صلحیا و کامل بله جلای آن) بایلد در جهلت
سازندگی اخالق و اعتقاد مکتبی کام بانند ،پس مکتبی بودن آنها قب از تصصص آنها در اقتصاد و سیاسلت الزم
است ،زیرا اگر آنها خود مکتبی نبانند نمیتوانند نظام اقتصادی ،سیاسی را طوری تنظیم کننلد کله ملددکار تربیلت
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اخالقی وپرورش فضائ عالیه انسانی باند و اگر ای نظام اقتصادی ،سیاسی انقالبی در ای جهت کارآمد نباند به
درد انقالب نمیخورد و تکام بصش انقالب نصواهد بود.
از ای رو است که ما ادعا می کنیم در مسهولی اقتصاد و سیاست جامعه انقالبی ما مکتب اصالت دارد ن تصصلص.
پس تجربه تاریصی به ضمیمه ی

تحلی دقیق از انقالب اسالمی پیغمبر(ص) ای حقیقت را دابت میکند کله اداره

ابعاد اقتصاد و سیاست جامعه اسالمی باید به دست مکتبی باند.
ای بینش تاریصی را ادامه می دهیم تا زمان حرکت ارتجاعی انقالب اسالمی پیغمبر(ص).
نهضت انقالبی اسالم مانند هر نهضت انقالبی پیروزمند ی

حرکت ارتجلاعی بله دنبلال دانلت ،انقالبلات آزادی

خواهانه اروپا در قرون هجدهم و نوزدهم نیز از رجعت مصون نماند .معروفتری ارتجاع در اروپا آن بود که پلس
از انقالب کبیر فرانسه به هنگام نکست ناپلهون صورت گرفت .در آن رجعت استبداد طلبانی که نیروهای انقالبلی
آنان را به خارج از کشور رانده بود به همدستی بقایای طبقه خود در داخ و کمل

دربارهلای مسلتبد اروپلا بله

فرانسه بازگشتند و بساط سابق را گستراندند .بازگشت آنان در حیقیقت بازگشت رژیم استبدادی و رجعت جامعله
فرانسه به هر حال پیش از انقالب کبیر بود.
علت ای ارتجاع ای است که در هر نهضت اوال تحول اساسی اعتقادی ،اخالقی در فرد به کمال نمیرسد دانیا همه
افراد مشمول تحول نمینوند .نتیجتا هم بقایای دوران که و آدار اعتقادی روانی اخالقی فکری پیشی تا اندازهای
در فرد موم و متجدد باقی می ماند و هم برخی از افراد تقریبا به هیچ وجله تحلول نملیپذیرنلد و همچنلان آدلار
اعتقادی و اخالقی گذنته را در خویشت نگه میدارند ،عناصر تحول ناپذیرفته و بقایای عقایلد و خلوی و علادات
قدیم در افراد متجدد عام اصلی و عمدهگرایش جامعه به عهد که و نظام پیشی است ،پس عام ارتجاع دو چیز
ند - :عناصر تحول ناپذیرفته که در اصطالح اسالم کافر خوانده می نوند که تحول انقلالب اسلالمی پیغمبلر در
آنها ادر نگذانت و وجود اینها باعث برگشت انقالب اسالم بود و ای موضوع از نظر قرآن نیز پیش بینی نده بلود
در آنجا که میفرماید:
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« یا ایها الذی آمنوا ان تطیعوا فریقا م الذی اوتو الکتاب یردوکم بعد ایملانکم کلافری » لل ای کسلانی کله ایملان
آوردهاید اگر اطاعت کنید بر خی از کافران اه کتاب را نما را به کفر اولیله برملیگرداننلد -2 -بقایلای عقایلد و
خوی و عادت قدیم .چون رسوبات عهد که و جاهلیت از نظر جنبههای روانی و اخالقی در افراد مسلمان بود لذا
تحول انقالب اسالمی در آنان به کمال مطلوب نرسیده بود و انقالب دچار ارتجاع گردیلد قلرآن مسللمان هلارا در
دوره پیامبر به دو دسته تقسیم میکند :دسته ای از لحاظ موضوع مورد بحث پیراسته و تکام یافته بودنلد و دسلته
دیگر بقایای تفکر و عادات جاهلی را در خویشت دانته و به خدا گمان ناحق میبرند .در هر حال رجعت انقلالب
اسالمی به مجرد رحلت پیامبر اکلرم تلوام بلا تصللف از نلص و وصلیت آن حضلرت دائلر بلر والیلت و اماملت
امیرالمومنی انجام ند .تصلف نامبرده را باید نصستی قدم در طریق جاهلیت و سرفص جنبش ارتجاعی دانست و
خالصه ای رجعت سیاسی انقالب اسالمی پیغمبر(ص) آنچه اصالت دانت آموزش و تعلیم مکتب بر مبنای وحلی
بود و اداره جامعه به وسیله پیغمبر (ص) امری بود که در پرتو وحی و آموزش مکتب انجام میگرفلت ،پلس بایلد
جانشی پیغمبر به نک خود پیغمبر مقام رهبری را ایفا میکرد .یعنی نقش عملده و اصلی رهبلری او در آملوزش
مکتب و پرورش جامعه براساس مکتب بوده و ضمنا جامعه مورد پرورش خود را بر محور مکتلب از نظلر ابعلاد
سیاسی و اقتصادی باید اداره مینمود مرتجعی اولی نغمهای را که به منظور رجعت دادن انقالب ساز کردنلد ایل
بود که مدعی ندند :مقام اداره کشور و جامعه از نظر سیاست و اقتصاد باید جدا از مقام آموزش مکتب باند.
علی با سواد گونه ای بنشیند و فقط قرآن و تفسیر قرآن و احکام اسالم را درس بدهد و اداره کشور باید به دسلت
فردی مجرب و پصته سیاسی و خالصه متصصص باند و بزرگتری ایرادی که به زمامداری علی (ع) بلا توجله بله
مقام علمی و عظمت سابقه وی در انقالب اسالمی دانتند ،ای بود که علی (ع) متصصص اداره کشور نیست ،جوان
است .ناپصته و خام است و حتما باید زمامدار نصص پیرمرد و پصته سیاستمدار و وارد در اداره کشور باند
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تجزیه مقام جانشینی پیغمبر به بهانله تصصلص یلابی در سلطا اداره کشلور سلرآغاز ارتجلاع در انقلالب اسلالمی
پیغمبر(ص) بود و باعث ند که فرمودند«:ارتدالناس بعد النبی (ص) اال دالثه اوسبعه» -بعلد از پیغمبلر همله مرتلد
ندند مگر سه نفر از هفت نفر.
نکته ای که به عنوان ناهد و دلی در ای جا باید مورد تحلی قرار گیرد ای است که نلما در کتلابهلای سلنی و
نیعه وقتی بررسی میکنید ای نکته را زیاد میبینید که خلیفه دوم در طی کلمات و اظهلارات سیاسلتمدارانه خلود
روی ای نکته بسیار اصرار دانت که خود را ی

فرد بیسواد و بی اطالع از تعالیم و معارف اسالمی معرفی کند و

برخی از مورخی عامه و براداران اه سنت ای مطلب را به حساب نکسته نفسی خلیفه گذانلتهانلد و بعضلی از
دانشمندان متعصب نیعه هم مطلب را به حساب نانهخالی کردن از زیر بار سنگی مراجعات علمی نهادهاند ،وللی
مطلب هیچ کدام از اینها نیست ،بلکه جریان ی

تاکتی

ماهرانه سیاسی در مقانم ایجاد خط فکری خاص نسبت به

مقام رهبری اسالم است خلیفه با ای جمالت خود از قبی « :لوال علی لهل

عمر» -اگلر عللی نبلود عملر هلالک

میند-
در مورد برخور د به مشکالت علمی اسالم خواص در افکار ای عقیده به وجود بیاید که زمامدار اسالم فقلط بایلد
متصصص در اداره کشور از نظر سیاست و اقتصاد باند ،و الزم نیست معلومات و اطالعات مکتبلی زیلادی دانلته
باند و خالصه عوام ارتجاع انقالب اسالمی پیغمبر(ص) تنها با ی

وسیله موفق ندند کله جنلبش ارتجلاعی در

انقالب اسالمی پیغمبر(ص) به وجود بیاورند و آن نغمه مسموم اصالت تصصص در مسهولیت اداره کشور اسلالمی
بود.
اینجا است که ما از ای نغمه خطرناک بسیار وحشت داریم و اگر اجتماع انقالبی ما ای تجربله تلاریصی را نادیلده
بگیرد عوام ارتجاعی ای انقالب اسالمی که همان عناصر تحول ناپذیرفته ای انقالب اند با ساز کردن همی نغمه
مسموم انقالب مقدس را دچار ی

حرکت خطرناک خواهند ساخت.
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تجربهای از تاریخ مشروطیت
از انقالب عظیم صدر اسالم گذنته در همی سنوات اخیر انقالبی که به دست توانلای روحانیلت اسلالم در ایل
کشور انجام گرفت ،یعنی«:انقالب مشروطیت» ارتجاع آن با ساز کردن همی نغمه مسموم اصلالت تصصلص آغلاز
گشت.
هنگامی که روحانیت متعهد و انقالبی دست به مبارزه سرسصتانه خود با استبداد زد ،و حکومت مستبدانه قاجلاری
را در هم پیچید و بنا ند مردم نیروی حکومت را خود به چنگ بگیرد و نمایندگان واقعی مردم به مجلس نلورای
ملی که ساخته و پرداخته مجاهدات ارزنده روحانیت مبارز آن زمان بود را پیدا کردند در اولی مرحله بنا ند بلرای
کشور ی

قانون اساسی تنظیم نود ،مهرههای دست نشانده ،دنمنان خارجی که با تزویر و فریلبکلاری توانسلته

بودند در صف نیروهای انقالبی خود را جا بزنند از هر فرصت می خواستند استفاده کنند کله مسلیر انقالبلی را بله
طرف منافش اربابان استعمارگر خود سوق بدهند و همه جا با دژ محکلم و اسلتواری همچلون روحانیلت روبله رو
میندند ای نیرو تنها عنصری بود که با هیچ برنامه سازشکارانه دنم تفاهم ندانت.
لذا به ای فکر افتادند که در اولی فرصت ای سنگر مقدس را در هم بکوبند ،لذا در موقلش تنظلیم قلانون اساسلی
احساس کردند اگر ای فرصت را از دست بدهند دیگر ای انقالب روی ارتجاع را نصواهد دید واز پرتگاه رجعلت
نجات پیدا خواهد کرد ،زیرا روحانیت اصی اسالمی روی ای نکته پافشاری دارد که بایلد قلانون اساسلی از ملت
قرآن و احادیث و مطابق با نص اسالم تهیه نود اینجا برای عقب زدن روحانیت از صحنه مسهله اصالت تصصلص
را پیش کشیدند ،که ای آخوندهای مکتبی در سیاسلت وارد نیسلتند و اینهلا قلانون اساسلی را نملیتواننلد تنظلیم
کنند،چون از اوضاع دنیا بی خبرند از اقتصاد بی المللی اطالعی ندارند و باید قانون اساسی ما که تنظیم کننده رنلد
سیاست و اقتصاد کشور است همی گونه قوانی و مقررات رایا کشورهای پیشرفته جهان بانلد و ایل آخونلدها
وارد نیستند ،ای زمزمههای خائنانه ملت ناآگاه را فریفت و اینها قانون اساسی بلییل
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را از سلفارت آن کشلور بله

مجلس نورای ملی بردند و آن را به زبان فارسی ترجمه کردند و خالصه انقالبی که به دست روحانیت اسالم و با
خون نهدای فداکار اسالمی به وجود آمده بود قانون اساسی آن از سفارت بلیی

در آمد.

خون دادن ،زندان ،نکنجه،رنا ،از روحانیت و ن هدای عزیز اسالم ،ولی قانون اساسی از بلیی  ،زیلرا روحانیلت
فقط مکتبی است و ای بلیی
ی

است که متصصص است.

فرد روحانی قاطش و قهرمان که در برابر ای جریان قهرمانانه ایستاد همچون مرحوم آیتا ...نیخ فض ا ...نوری

تسلیم چوبه دار ند و مرحوم آیتا ...سیدعبداهلل بهبهانی ترور گردید.
ای دو جنایت بزگ به دست سیاستمدار متصصلص «سلدی حسل نقلیزاده» و دسلتیار و چملاقکلش او «حیلدر
عمواوغلی» انجام گرفت«زیرا اعدام مرحوم آیتاللله نیخ فض اهلل نوری مقدماتش بله و سلیله انجمل آذربایجلان
تنظیم ند و ترور مرحوم بهبهانی به وسیله «کمیته دهشت» که ناخه نظامی ای انجم بود انچام گرفلت ،در راس
انجم آذربایجان «سیدحس تقیزاده» بود و در راس کمیته دهشت «حیدرعمواوغلو» قرار دانت.
پس از ترور مرحوم بهبهانی ،مرحوم آیتاهلل آخوند مالکاظم خراسانی مرجش تقلید زمان و موسلس مسلروطیت بله
اتفاق مردم آیت اهلل نخ عبداهلل مازندرانی مرجش معاصر وی حکم تکفیر تقیزاده را صادر و به مجلس ابالغ کردند.
مت ای تلگراف که از بایگانی مجلس نورای ملی گرفته نده عینا نق میگردد:
« مقام منبش نیابت سلطنت ،حضرات اسالم برکاتهم ،مجلس محترم ملی ،کابینه وزارت سردار اعظلم چلون ضلدیت
مسل

سید حس تقی زاده با اسالمیت مملکت و قوانی نریعت مقدسله بلر خلود و اعیلان دابلت و از مکنونلات

فاسدهاش علنا پرده بر دانته نده است ،لذا عقوبت مجلس مقدس ملی و قابلیت امنت نوعیه الزمه ای مقلام منیلش
بالکلیه خارج و قانونا و نرعا منعزل است ،منعش از دخون در مجلس ملی و مداخله در امور مملکت بلر مللت و
بر عموم آقایان علمای اعالم و امنای دارالشورای کبری و قاطبه امرا و سروان عظام وآحاد عسلاکر معظمله ملیله و
طبقات ملت ایرانی ایدهم اهلل العزیز واجب و تبعیدش از مملکت ایران فورا الزم و اندک مسامحه و تهاون حلرام و
دنمنی با صاحب نریعت علیهالسالم و به جای او امی دی پرست و وط پرست خواه صحیا المسلل
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انتصلاب

فرموده و او را مفسد و فاسد مملکت بشناسند و ملت غیور آذربایجان و سایر انجم ها ایلالتی و والیتلی هلم ایل
حکم الهی عز اسمه را اخطار فرمایند ،والحول والقوه االباهلل العلی العظیم و بجمیلش ملا رقلم قلد صلدرالحکم مل
االحقر الجانی محمد کاظم الصراسانی».
پس از اینکه حکم مزبور به تهران رسید ،سید حس تقیزاده خائ و متصصص سیاست مجبور به عزیمت از تهران
ند ولی متاسفانه بعضی مجلسیان آن روز که در واقش از قماش وی بودند،برای اینکه به وی کم

کننلد ،مرخصلی

سه ماهه به او دادند و حقوق وی را پرداخت کردند و آقای سیاستمدار متصصلص و آزادیخلواه معلروف پلس از
ارتکاب ای همه جنایت آزادانه به تبریز رفت و از آنجا به استانبول مسافرت کرد ،مدت نش ماه در آنجا بود و بله
وسیله سردار اسعد بصتیاری و سایر نصصیتها سیاسی ایران مرتب زندگی او به بهتری وجله تلامی ملینلد ،از
استانبول به پاریس رفت و در آنجا به «مسترلینچ» سرمایهدار و نماینده پارلمان بریتانیلا تملاس گرفلت ،بله موجلب
نونته خود تقیزاده بی «لینچ» و او چندی مالقات در پاریس رخ داد ،در یکلی از گفتگوهلا «لیلنچ» بله تقلی زاده
پیشنهاد میکند :تا به لندن برود و با او و انجم ایرانیان همکاری نماید و پرداخت مصلارج او را متعهلد ملینلود.
«لینچ» به تقیزاده میگوید :وجود نما در اروپا به ما فرصت میدهد که به طور غیر مستقیم تبلیغات ملورد نظلر را
بنماییم.
به دنبال ای دعوت «لینچ» ،تقیزاده دست به دامان «مشیرالمل » وزیر مصتار ایران در لندن مینود تا بار دیگر وی
را برای تبلیغات غیرمستقیم به انگلستان احضار کند ،مت نامه تقی زاده به مشیرالمل

در ایل ملورد هفتله صلفحه

است که گراور صفحه آخر آن را به خط خود تقیزاده مالحظه میکنید.
عبارت ای صفحه از نامه چنی است:
«از طرف خودتان (نه از قول مصلص) ابتدا در مالقات با مستر «لینچ» مذاکره و در عرض کلالم وبله طلور حسلب
حال بفرمایید و استمزاج فرمایید که چه طور است فالنی را به اینجا بیاوریم و هکذا...
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دیگر ترتیب صحیا آن را آن جناب بهتر از م می دانند ،منظورم ای است که در صورت دابت بلودن حضلرات از
قول خودنان جزئیاتش معلوم نود که چه طور متکلف مینوند و به چه اندازه مساعدت مینمایند و تا چند مدت
متکف می نوند؟ در صورت قرار بر حرکت از اینجا مصارجی هم در مسافرت خواهد بود و هکذا ...دیگر بلیش از
ای زحمت نمیدهم ،حضرت اج عالی را اناره کافی اسلت و از مصتصلر مفصل ننونلته ملیخوانیلد و ناگفتله
می دانید فقط استدعای مصصوص از آن حضرت ای است که ای مطالب و عرایض خواه نتیجه دانته باند یلا نله
به طور خصوصی در حضور عالی مکتوم بماند و در صورت امکان هرچه زودتر جواب مرحملت فرماینلد ،ایل را
هم عرض کنم که در صورت انجام ای عم مصلص میخواهم قدری اوقات به مطالعه تکمی معلومات بگذارنم و
زیاد نمی خواهم در امور سیاسه امرار نمایم اگرچه آنچه در موقش لزوم ضرور نود یلا فایلده دانلته بانلد مضلایقه
ندارم ،به تصویب سرکار عالی است در ختم عریضه باز ادعیه خالصانه خود را بر مزید عزت و اقبلال و احتراملات
فائقه را تقدیم می کنم و منتظر زیارت اخبار سالمت عالی و جواب هستم .مستدعیم چند کلمه هم از اوضاع سیاسه
ایران مرقوم فرمایید که اینجا هم خبر خیلی کم است».
مصلص :س.ح.تقیزاده
ای هم از آقای سیاستمدار طرفدار اصالت تصصص و نتیجتا ای حضرات متصصص طلب ازدل مشروطه حکوملت
رضاخانی را که هزاران مرتبه تیرهتر وسیاهتر از استبداد قاجاریه بود برای ملت ایران درآورد و بیش از نیم قرن است
ملت که آن روز به نغمه مسموم اصالت تصصص گوش فرا داد در زیر چکمههای جائرانه حکومت پهلوی خورد و
پایمال گردید.
مدت بیست و پنا سال جوان و پیر ای ملت با چشمهای خود دیدند که هزاران مستشار درنده امریکایی را به اسم
متصصص بر آنها مسلط ساختند که بیباکانه بر مال و ناموس ای مردم بتازند و در برابر همله تجلاوزات مصلونیت
قانونی هم دانته بانند.
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برادران و خواهران انقالبی ای نغمه مسموم اصالت تصصص تا به آنجا ساز خواهد ند کله بله عنلوان متصصلص
کنسرسیوم نفت ی

نفر انگلیسی را به نام «کریستوفراسحاق فری» کا ظاهرا یهودی نیز بوده در ایران به عنوان رهبر

فراماسونری (سازمان جاسوسی انگلیس) لی ناحیه ایران به مدت بیست و پنا سال در ای کشور از سلال  721تلا
سال  711نمسی نبکه جاسوسی بریتانیا را اداره میکرد و نشصد جاسوس انگلیسی که ایرانی بودند بر دست او
بوسه میزدند ،تصویری که مالحظه میفرمایید از ای جردومه ناپاک با لباس مصصوص فراماسونری است.
خالصه اگر بصواهیم جنایاتی را که متصصصی و طرفداران اصالت تصصص در طول ای زمانهای اخیر بر سر ای
کشور و ای ملت آورده اند بررسی کنیم آخراالمر به ای نتیجه خواهیم رسید که مجموع جنایات و تجلاوزات نلیم
قرنه حکومت پهلوی که بر سر ای ملت آمده است به دست متصصصی غیرمتعهد بوده است و تنها دانهای که ملت
مظلوم ما در دامهای گوناگون مبتال کرد حس تصصصطلبی و متصصصخواهی افراد بلوده اسلت کله بلا تبلیغلات
خائنانه مورد ترویا قرار میگرفته است .نگفتا آیا ممک است بعد از ای همه تجربه تاریصی باز هم نغمه اصالت
تصصص گوشهای ما را بنوازد؟ دولت مکتبی را کنار گذارده به سراغ متصصصی سفارنلی امریکلایی و انگلیسلی
برویم؟
ای خطرناک تری توطههای است که علیه انقالب اسالمی ایران تنظیم یافته است و اگر روزی خدای ناکرده انقالب
مقدس اسالمی ما به ی

حرکت ارتجاعی دچار گردد از همی روزنه خواهد بود.

آری خیانت کاران نا به کاری که در دوران مبارزات انقالب ملت ما خوابهای طالیی برای آینلده خلود در داخل
کشور در میان اطاقهای در بسته کنار منق و وافور میدیدند و یا در گونه ویالهلای اروپلا نقشله تقسلیم ارث و
میراث انقالب را میکشیدند که بعد از همه نهادتها و تالشهای مللت و روحانیلت روزی بله اسلم متصصلص
سیاست و اقتصاد سردرآورند و به جای هویداها و نصیریها و علمها کاخهای وزارت و مدیریت را سلکرتهلای
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مجل و نبنشینیهای لذتبصش و خالصه دالرهای نفت را تصاحب کنند و چند صباحی هم دنیلا بله کلام آنهلا
بگردد.
ولی دیدند :خیر .وجود توانای ابر مرد جهان رهبر پیامبرگونه ای امت مرد و مردانه در برابر سی بنیان ک هوسها
و آزهای ای عناصر به اصطالح متصصص ایستاده و کشور انقالبی را به عرصه جنگ با تمام ابرقدرتان خلاک بلدل
نموده و وزارت و ریاست هم جز تودهای از مسهولیتهای سنگی و تکالیف کمرنک و محرومیتهای طاقتفرسا
چیز دیگر نیست .هم اکنون فریادنان بلند نده که« :ایران رفت ،کشور رفت ،اقتصلاد ویلران نلد و ملا متصصلص
میخواهیم».
ولی ای بار دیگر ملت ما آگاه است ،زیرا امام آگاه ساز دارد و تجربیات تاریخ به ای مللت بله خلوبی نشلان داده
است که نغمه اصالت تصصص ساز ویرانگری است که اگر ادامه یابد و به آن گوش فرا دهلد ،هسلتی انقالبلش بلا
خاک و خاکستر یکسان خواهد ند ،دیگر آقای آمریکا برو:
ای دام بر مرغ دگر نه

که عنقا را بلند است آنیانه

تخصص و اجتهاد
برخی از طرفداران اصالت تصصص برای تثبیت مدعای خود به موضوع اجتهاد در مذهب استدالل کردهاند به اینکه
همچنانکه نناخت احکام خدا و دخالت در امور دینی باید به وسیله نصصی انجام گیرد که مجتهد یعنی متصصص
در استنباط احکام و استصراج ضوابط از منابش اسالمی باند ،پس همان طور که در ای مسهولیت اصالت با تصصص
است درهر مسهولیتی تصصص مربوط به آن مسهولیت اصالت دارد.
آنچه باعث نگفتی است ای است که اخیرا در یکی از مجالت مذهبی از ی

استاد رون اندیش مقاللهای دربلاره

انقالب فرهنگی نونته بود و در آن مقاله در مورد اهمیت تصصص به والیت فقیه استدالل نده بود.
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خوانندگان عزیز توجه دارند که بحث ما در ای کتاب درباره نقد در «اصالت تصصص» در برابلر «اصلالت مکتلب»
است ،در ای موضوع همچنان که در پیشگفتار ای کتاب اناره ند هیچ نبههای نیسلت کله تصصلص در اجلرای
برنامه سازنده اجتماعی نقش مودری ایفا میکند و بلکه اجرای برنامههای عمرانی و اقتصادی کشور بلدون وجلود
متصصص ماهر و زبردست امکان پذیر نیست ،نکی نیست که اتومبیل را بایلد راننلده برانلد و غیلر از کسلی کله
متصصص در رانندگی است اگر دیگری بصواهد اتومبی را رانندگی کند مسلم تصادف خواهد کرد ،اگرچه از نظلر
مکتبی بودن ی

فرد مجتهد جامشالشرایط باند.

بحث ما در ای است که آیا در افراد مسهول که اداره جامعه به دست آنها و آنها هستند که برای حرکت اجتماع خط
تعیی میکنند از رهبر گرفته تا سایر افراد قوای سهگانه اداره کنند کشور آیا مکتب اصالت دارد یا تصصص؟
و ما در مقام ادبات ای حقیقت هستیم که در افراد مسهول مکتب اصالت دارد ،ضم اینکه ایل نکتله را هلم ادعلا
میکنیم که تصصص مسهولی در اجرای مسهولیت آنها نیز نقش مودری خواهد دانت ،ولی اگر املر دائلر نلد بلی
متصصص غیرمکتبی و مکتبی غیر متصصص ،مسلم در اینجا چون مکتب اصالت دارد ،پس آن مکتبی مقدم است ،بر
متصصص و هیچ نکی نیست که اگر ما در اینجا ی

متصصص مکتبی دانته بانیم بر هر دوی آنها مقلدم خواهلد

بود.
پس مورد بحث ما جایی است که مکتب و تصصص از هم قاب تفکی اند ولی در مورد مجتهد و یا ولی فقیله آیلا
می نود تصصص را از مکتب تفکی

نمود؟ هرگز ،تصصص مجتهد در خصوص مکتب است ،پس متصصص بودن

وی نهایت مکتبی بودن اوست و ای مورد از مح بحث خارج است.
و بایدگفت ای خیلی کوتهاندیشی است که ما بگوییم چون مجتهد یا ولی فقیه متصصص در نناخت مکتب اسلت
و مقام رهبری به او تعلق دارد پس اصالت از آن تصصص است نه مکتب.
زیرا در مجتهد و ولی فقیه تصصص جدای از مکتب قاب تصور نیست و مجتهد از کثرت مکتبی بلودن متصصلص
در مکتب نده است.
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پس والیت فقیه نه تنها دلی وموید اصالت تصصص نیست ،بلکه بزرگتری اصلی اسلت کله اصلالت مکتلب را در
مسهولی ادبات کنند.
زیرا مسهولیت های اداری و اجتماعی ی

جامعه پیرو والیت فقیه باید در همان خطی قرار بگیرد که رهبلری خلود

فقیه در آن خط قرار دارد و وقتی که در مورد رهبری ای معنی مشروط است که باید آنقدر مکتبلی بانلد کله اول
متصصص و مکتب نناس اسالم در کره زمی باند ،پس مسهولیتی هم که موظفاند جامعه را در خلط رهبلری وی
اداره کنند باید مکتبی بانند و مکتب در آنها قب از تصصصهای اجرایی اصالت دارد.
در خاتمه سص هونیاری و بیداری ملت رون اندیش انقالبی در نناخت و انتصاب مسلهولی مکتبلی را در پرتلو
رهنمودهای پیامبرگونه امام قهرمان امت (خمینلی بلزرگ) از خداونلد مسلهلت دارم .بله امیلد پدیلدار گشلت روز
حکومت مکتب در سراسر جهان به امامت مهدی عج اهلل فرجه الشریف.
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