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درس های حکومت اسالمی امام خمينی در 
نجف اشرف و دشمنان آن

دکتر سيد حميد روحانی 

طيف های مبارزاتی ایران در زمانه طرح درس های حکومت اسالمی 
امام خمينی در روز چهارشــنبه اول بهمن ماه 1348 )12ذيقعده 1389( بحث حكومت 

اسالمی را زير عنوان »واليت فقيه« در مسجد شيخ انصاری در نجف اشرف آغاز كرد.1 
آن روز كه اين بحث مطرح شد، مبارزان ايرانی از نظر اهداف و آرمان چند دسته بودند: 

1. سلطنت طلبانی كه می خواستند »شاه سلطنت كند، نه حكومت« و اجرای قانون اساسی، 
آزادی انتخابات و آزادی قلم و بيان از آرمان های نهايی آنان به شمار می رفت. )مثل جبهه 

1. ماه بهمن در تاريخ زندگی سياســی و مبارزاتی امام، از ماه های پرشور و حادثه به شمار می آيد. آغاز نهضت 
امام بر ضد رفرم امريكايی »انقالب ســفيد« در ماه بهمن بود. در اول بهمن 1341 نخستين اعالميه امام بر ضد 
رفرم يادشده منتشر شد. طرح »حكومت اسالمی« از ســوی امام نيز در روز اول بهمن 1348 آغاز شد و به مدت 
دوازده روز 12بهمن 48   تداوم يافت. ورود امام به ايران و پيروزی انقالب اســالمی نيز در ماه بهمن بود. امام روز 
12بهمن 1357 وارد ايران شد و ده روز بعد 22بهمن 57 انقالب اســالمی به پيروزی رسيد و رژيم 2500 ساله 
شاهنشاهی واژگون شد و »حكومت اسالمی« تحقق يافت. چنان كه روز چهارشنبه نيز برای امام روز ويژه ای بود. 
امام در چهارشنبه 15خرداد 42 دستگير و به زندان گسيل شد. در چهارشنبه 13آبان ماه 1343 به تركيه تبعيد 
شد. هجرت امام از نجف اشرف به سمت كويت روز چهارشنبه 12مهر 1357 بود و در چهارشنبه شب 12بهمن 

1357 از پاريس به سوی ايران حركت كرد. 
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ملی، نهضت آزادی و طيف های وابسته( 
2. گروه هايی كه دارای انديشــه های ماترياليستی 
و ماركسيســتی بودند و ديكتاتوری طبقه كارگر را از 
آرمان های خود می شمردند و رژيم های شوروی و چين 
الگوی حكومتی بود كه آنان دنبال استقرار آن در ايران 
بودند. )حزب توده، چريك هــای فدايی خلق و اغلب 

گروه های كمونيستی و سوسياليستی و...( 
3. جاه طلبانی كه با رژيم شاه بر سر قدرت دعوا داشتند و موضع گيری های آنان بر پايه 
جنگ قدرت بود. )احزاب ساخته دست ديوانساالری دوره پهلوی كه عمومًا در حزب های 
دولتی و شــبه دولتی حضور داشــتند؛ مثل حزب مردم، حزب مليون، حزب رســتاخيز و 

جريان های فراماسونری دربار پهلوی كه از اين طيف بودند.(
4. ناراضی هايی كه برای به دست آوردن كار، نان، مسكن، شغل و پست به فعاليت های 

سياسی كشيده شده بودند. 
5. نيروهايی كه روی اهداف دينی و اعتقادی با رژيم شاه سرناسازگاری داشتند. اين عناصر 

از نظر ايده و انگيزه چند دسته بودند:
الف. كسانی كه اختالفشان با رژيم شاه ريشــه ای و مبنايی نبود. از رواج فساد و فحشا، 
بی حجابی، شراب فروشی، برپا شدن عشرتكده ها و مراكز فساد رنج می بردند و از ظلم ها و 
بی عدالتی ها انتقاد می كردند و اگر شــاه دولتی را بر سر كار می آورد كه به اين گونه مفاسد 
اجتماعی پايان می داد و حقوق مردم را رعايت می كرد، ســر جای خود می نشســتند و به 
اعتراض و انتقاد پايان می دادند و اصوالً روی ســخنان آنان با دولت ها بود و با شخص شاه 

سخنی نداشتند. 
ب. عناصری كه افزون بر آنچه در بند الف آمد، در مورد سلطه بيگانگان بر ايران، ارتباط 
رژيم شاه با اشغالگران فلسطين، تصويب و اجرای قوانين خالف اسالم و رخنه و نفوذ عوامل 
صهيونيستی مانند »بهايی ها« در پست های كليدی كشــور نيز انتقاد داشتند و گاهی با قلم 
و با بيان به پرخاشگری و افشاگری دســت می زدند، با وجود اين با اساس نظام به مخالفت 

برنمی خاستند. 
ج. مقاماتی كه نسبت به شخص شاه و دودمان پهلوی ذهنيت داشتند، رژيم شاه را بحق 
دست نشانده بيگانگان می دانستند و حاكميت شاه را برای اسالم و استقالل ايران خطرناك 
و زيانبار ارزيابی می كردند و اگر از ســوی صاحب منصبان ارتش يا برخی از رجال سياسی 

امام نخستين شخصيت سياسى 
ايران در تاريخ معاصر بود كه 
رژيم شاهنشاهى و سلطنتى 
را مردود شمرد و عموم ملت 
را در راه واژگونى رژيم شاه 
و نظام شاهنشاهى به مبارزه 

همه جانبه و فراگير فراخواند
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كودتايی در ايران روی می داد و رژيم شاه واژگون می شد، بی ترديد با پشتيبانی آنان روبه رو 
می شد؛ البته به اين شرط كه رژيم جديد به قوانين اسالم و قانون اساسی پايبند می بود و به 

حقوق مردم احترام می گذاشت. 
د. كسانی كه افزون بر واژگونی رژيم شاه، خواهان اجرای قوانين اسالم بودند، خواه زير نام 

»حكومت اسالمی« يا حكومت مردمی و ملی. 
ه. مقاماتی كه نظام شاهنشاهی را ضد اسالمی می دانستند و رسماً هوادار تشكيل حكومت 

اسالمی بودند؛ البته دارندگان اين انديشه و تز در آن روز محدود بودند. 

درس های حکومت اسالمی و کنار رفتن پرده های ابهام در مبارزه 
واقعيت اين اســت كه آن روز كه امام نهضت را آغاز و دنبال كردند، بسياری از كسانی 
كه سر در راه او گذاشتند، نمی دانستند كه هدف امام از نهضت و مبارزه چه می باشد و چه 
می خواهد. برخی بر اين باور بودند كه با الغای قوانين مخالف اسالم مانند كاپيتوالسيون و 
قطع رابطه با رژيم صهيونيستی و... خواسته های امام تأمين می شود و مبارزه پايان می پذيرد، 

شماری نيز می پنداشتند واژگونی رژيم شاه، هدف نهايی امام است. 
طرح حكومت اسالمی از سوی امام و پافشــاری روی اين موضوع كه »وظيفه ما تشكيل 
حكومت است«، راه آينده را روشن و هدف نهايی نهضت را مشخص كرد و پرده های ابهام 

را كنار زد. 
طرح حكومت اسالمی از بزرگترين و مفيدترين رهنمودهای امام در دوران تبعيد به شمار 
می رود. امام در اين طرح، پل های پشت ســر را به كلی خراب كرد، رژيم پادشاهی را ضد 
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اسالمی دانست و راه هر گونه بازگشت، نشست، سازش، كرنش، معامله، مجامله و داد و ستد 
را به كلی بست و به پيروان خود فرمان »حركت به پيش« داد. 

امام نخستين شخصيت سياسی ايران در تاريخ معاصر بود كه رژيم شاهنشاهی و سلطنتی را 
مردود شمرد و عموم ملت را در راه واژگونی رژيم شاه و نظام شاهنشاهی به مبارزه همه جانبه 
و فراگير فراخواند، چنان كه طرح حكومت اسالمی نيز در تاريخ سياسی و اسالمی ايران برای 

نخستين بار از سوی امام مطرح شد. 
طرح حكومت اسالمی از طرف امام در آن روزهای سياه يأس بار كه غول مهيب اختناق 
گلوها را می فشرد و حق نفس كشيدن به مستضعفان نمی داد، شايد كاری بيهوده، بی ثمر و 

ناممكن به نظر می رسيد؛ ليكن بايد دانست: 
... مردان بزرگ كه دارای سطح فكر وسيعی می باشند، هيچ گاه مأيوس 
نگرديده و به وضع فعلی خود كه در زندان و اسارت به سر می برند و معلوم 
نيست كه آزاد می شوند يا نه، نمی انديشند و برای پيشبرد هدف خويش 
در هر شرايطی كه باشند طرح نقشه می كنند كه بعداً اگر توانستند شخصًا 
آن طرح را به مرحله اجرا درآورند و اگر خودشان فرصت نيافتند، ديگران 
هر چند بعد از دويست سال، سيصد سال ديگر دنبال آن طرح بروند و اجرا 
نمايند و اساس بسياری از نهضت های اشخاص بزرگ هم، به همين صورت 

بوده است...1 
امام در پی برهــه ای خويشــتن داری و بردبــاری در برابر انحراف هــا، كج روی ها و 
تاريك انديشی های حاكم بر نجف، فريادی در ســكوت مرگبار آن سامان سر داد و برای 
نخستين  بار پس از ورود به عراق از عرصه منبر نجف، بر جو مسموم و خواب زده آن حوزه 
و جامعه روحانيت شيعه، ســخت تاخت. با نگهبانان شب و ســياهی به مبارزه برخاست. 
بر شب زدگان نور پاشــيد. به خواب ربودگان بانگ زد. افكار اســتعماری، ضد اسالمی و 
واپس گرايانه را كه در برخی از عناصر تاريك انديش حوزه نجف جريان داشت، مورد انتقاد 
قرار داد. مسئوليت های سنگين علما و روحانيان را در برابر اسالم و مردم مسلمان به آنان 
گوشزد كرد. در ميان نســل جوان روحانی كه تحت تأثير محيط، سرخورده و مسموم شده 
بودند، روشنگری كرد. نغمه بيداری خود را در گوش ها نواخت. سخنان شيوا، روح بخش و 
الهام دهنده خويش را بر دل ها نشاند. از موضع اســالمی و انقالبی خود قاطعانه دفاع كرد. 
استعمار، صهيونيسم و رژيم های پادشاهی و ضداسالمی را مورد حمله قرار داد. سستی، زبونی، 

1. حكومت اسالمی يا واليت فقيه، درس 5، ص29. 
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خودباختگی و سكوت و بی تفاوتی برخی از روحانيان را به شدت نكوهش كرد: 
... نقشه آن است كه ما را عقب مانده نگه دارند و به همين حالی كه هستيم 
و زندگی نكبت باری كه داريم نگه دارند تا بتوانند از ســرمايه های ما، از 
مخازن زيرزمينی و روزمينی ما اســتفاده كنند. ما گرفتار و بيچاره بمانيم، 
فقرای ما در همان حال بيچارگی و بدبختی بمانند و به احكام اسالم كه برای 
فقرا فكر كرده و حل كرده است تسليم نشوند و آنان و عمالشان در كاخ های 
بزرگ بنشينند و آن زندگانی مرفه و كذايی را داشته باشند. اينها نقشه هايی 
است كه دامنه اش حتی به حوزه های دينی و علمی رسيده است كه اگر كسی 
بخواهد راجع به حكومت اسالم و وضع حكومت اسالمی صحبتی بكند، بايد 
با تقيه صحبت كند و كار به آنجا رسيده است كه لباس جندی )سربازی( را 
جزء خالف مروت و عدالت دانسته اند، در صورتی كه ائمه دين ما جندی 
بودند، سردار بودند، جنگی بودند. در اين جنگ هايی كه مالحظه می كنيد، 
با لباس جندی جنگ می رفتند، می كشتند و كشته می دادند. اميرالمؤمنين 
كان جنديا، خود بر سر می گذاشــت، زره بر تن می كرد و شمشير حمايل 
داشت. سيدالشهدا-   عليه السالم-   نيز همين طور بود، حضرت امام حسن- 
  عليه السالم-   نيز چنين بود. بعد هم فرصت ندادند وگرنه حضرت باقر هم، 
همين طور بود، ساير ائمه-   عليهم السالم-   نيز چنين می كردند. حاال كار به 
آنجا رسيده است كه پوشيدن لباس جندی را مضر به عدالت دانسته اند! 
و اگر ما بخواهيم حكومت اسالمی تشكيل دهيم، بايد با همين عبا و عمامه 
باشد و   اال خالف مروت و عدالت است!! اين موج همان تبليغات است كه 
كار را به آنجا رسانده است كه حاال محتاجيم زحمت بكشيم تا اثبات كنيم 
كه اسالم هم قواعد حكومتی دارد... درست توجه كنيد. همان طور كه آنان 
بر ضد شما اسالم را بد معرفی كردند، شما هم اسالم را آن طور كه هست 
معرفی كنيد، قوانين اسالم را بنويسيد، فوايدش را بنويسيد و منتشر كنيد، 
خودتان را درست كنيد. شما بايد حكومت اسالمی تشكيل دهيد. خيال نكنيد 
ما نمی توانيم، استعمارگران از چهارصد     سال پيش، زمينه تهيه كردند، از صفر 

شروع كردند تا به اينجا رسيدند، شما هم از صفر شروع كنيد. 
اين سخنان ژرف، روح بخش و دلنشــين كه در نجف ناشنيده و ناگفته مانده بود، همانند 
پتكی بر مغز عناصر مرموز و وابسته به استكبار جهانی فرود می آمد و آنان را كالفه می كرد. 
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آنها كه در مكتب اســتعمار درس خيانت و تزوير 
آموخته بودند، ســاليان درازی بــا نيرنگ بازی، 
جوسازی و تبليغات زهرآگين تالش كرده بودند تا 
اسالم را وارونه جلوه دهند، احكام قرآن را تحريف 
كنند، حوزه علميه نجف را در خاموشی، ناآگاهی و 
بی خبری فرو برند و از سياست، حركت و جنبش 
دور كنند. ديرزمانی در گوش ها زمزمه كرده بودند 
كه اسالم حكومت ندارد، سياســت ندارد، اصوالً 
سياست با روح اسالم مغايرت دارد! در شأن يك 
عالم و روحانی نيست كه در سياست دخالت كند، روحانی بايد فقط عبادت كند، ذكر بگويد، 
ورد بخواند، اگر تو سرش زدند، سرش را بيشتر خم كند، اگر به گوش راستش زدند، گوش 
چپ را جلو بياورد! اگر عبا را از دوشش ربودند، قبايش را تسليم كند. هميشه دعاگوی شاهان 
و ظلمه باشد، در برابر ظلم و خيانت آنان به اسالم و مردم محروم سكوت كند و مردم را نيز 

به سكوت و تسليم وادارد. 
اكنون می ديدند كه خمينی در پايگاه آنان، بر عرصه منبر نشســته است و رشته هايشان 
را پنبه می كند، انديشــه های آنان را مورد انتقاد قرار می دهد، به روحانيان و مردم هشدار 
می دهد كه شما پيرو و شيعه آن بزرگوارانی هستيد كه لباس رزم بر تن می كردند، كاله خود 
بر سر می گذاشتند، شمشير به دست می جنگيدند، می كشتند و كشته می دادند، فرمانروايی 
داشتند، حكومت تشكيل می دادند، كشور و ملت را اداره می كردند و پيرو بايد راه رهبران 

را دنبال كند. 
اين سخنان ســازنده برای مهره های كارآزموده استعمار در نجف فاجعه جبران ناپذير و 
غيرقابل تحملی به بار آورده بود. از اين رو آنان را بر آن داشــت كه پيش از پايان فرصت، 
صدای امام را خاموش كنند و از روشنگری و افشاگری او پيشگيری نمايند و اجازه ندهند كه 
امام، نجف را چون قم آگاهی بخشد و به قيام وادارد. آنها برای خاموش كردن صدای آسمانی 
امام بار ديگر به جوسازی، سمپاشی و شايعه پراكنی دست زدند و از هر راه ممكن امام را زير 
فشار قرار دادند تا به اين بحث پايان دهد و بيش از اين روشنگری و افشاگری نكند! امام در 
ضمن بحث حكومت اسالمی با اشاره به اين جوسازی و فشاری كه از ناحيه عناصر مرموز در 

نجف، برای تعطيل آن بحث بر او وارد می آمد، چنين می گويد: 
... من نمی دانم اين حرف های من بــر بعضی نفوس چقدر گران آمد كه 

آنها كه در مكتب استعمار درس 
خيانت و تزوير آموخته بودند، 
نيرنگ بازى،  با  ساليان درازى 
جوسازى و تبليغات زهرآگين 
تالش كرده بودند تا اسالم را 
وارونه جلوه دهند، احكام قرآن 
را تحريف كنند، حوزه علميه 
نجف را در خاموشى، ناآگاهى و 
بى خبرى فرو برند و از سياست، 

حركت و جنبش دور كنند
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اعتراض كردند: چرا دست از اين حرف ها برنمی دارد؟ چرا مسئله اش را 
نمی گويد و رد شــود؟! خدا می داند كه اين صحبت ها از مسائل واجب تر 
است، اين صحبت ها شما را زنده می كند، اين وضع نكبت بار شما را تغيير 
می دهد. اين تبليغات سوء اجانب است كه شما را اين طور كرده و اين وضع 
را برای شما پيش آورده است و شما را در بين ملل دنيا، گروهی كهنه پرست 

معرفی كرده اند..  .1
امام خمينی نه تنها به فشار مرموزانه ای كه جهت تعطيل كردن بحث حكومت اسالمی 
به عمل می آمد، تسليم نشد بلكه با اســتواری و اراده ای پوالدين، اين بحث را دنبال كرد و 
در كرسی درس نجف به روشنگری و آگاه كردن نسل جوان روحانی سرسختانه ادامه داد. 
پرده ها را باال زد، نقشه ها را برمال كرد، سيمای تابناك اســالم را از زير گرد و غبار، بيرون 

كشيد و به نمايش گذاشت. 

چاپ سلسله درس های حکومت اسالمی 
بيش از دو روز از طرح بحث »حكومت اسالمی« نگذشته بود كه درصدد برآمديم بحث 
مزبور را از نوار پياده كرده، هر چه سريع تر تنظيم و چاپ كنيم و برای توزيع در مراسم حج به 
مكه بفرستيم. از آنجا كه تا آغاز مراسم حج فرصتی چند باقی نبود، بايد با سرعت و كوشش 
هر چه بيشتر دست به كار می شــديم و برای چاپ و نشــر آن، تمام نيروی خود را به كار 
می گرفتيم. از اين رو، نيروی جوان و مبارز حوزه نجف را بسيج كرديم و گروهی را مسئول پياده 
كردن نوارهای بحث حكومت اسالمی و دسته ای را مسئول امور چاپ قرار داديم. نگارنده نيز 
مسئوليت تنظيم، تدوين و تيترگذاری آن را بر عهده گرفت و به اين ترتيب كار به سرعت و 
موفقيت پيش رفت و فقط پنج روز از طرح بحث حكومت اسالمی از طرف امام گذشته بود 
كه اولين جزوه آن، كه شامل درس يك و دو بود از چاپ درآمد كه موجب شگفتی و حيرت 
عموم افرادی كه در جريان كار قرار داشتند، واقع شد؛ و درس های بعدی نيز، به ترتيب و به 
سرعت از چاپ درآمد. مجموع بحث امام درباره حكومت اسالمی دوازده درس بود كه در 
شش جزوه تدوين و تنظيم گرديد و فقط سه جزوه آن به مراسم حج آن سال رسيد و در حد 
وسيعی همراه با خود نوار، ميان زائران خانه خدا پخش شد و از طريق آنان به ايران فرستاده 
شد. بسياری از زائران پارسی زبان خانه خدا نوار و جزوه بحث حكومت اسالمی را به عنوان 

بهترين ارمغان با خود به ايران بردند و به بستگان و دوستان خويش هديه كردند.

1. همان، درس 10، ص34. 
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همزمان با چاپ و نشر جزوه های فارسی »حكومت اسالمی« بر آن شديم كه آن را به عربی 
ترجمه كرده، در ميان برادران عرب در كشورهای عربی توزيع كنيم. با آن كه در برگرداندن 
آن به عربی با مشكل نداشتن مترجم، روبه رو بوديم؛ بيش از هفته ای از طرح بحث حكومت 
اسالمی نگذشته بود كه ترجمه عربی درس اول و دوم نيز با مقدمه ای كه بر آن نوشته بودم، 
از چاپ درآمد و جزوه های ديگر نيز يكی پس از ديگری هر يك با مقدمه ای به چاپ رسيد و 

در عراق و ديگر كشورهای عربی پخش گرديد. 
در مقدمه هر يك از جزوه های عربی تا آنجا كه در توان اين قلم بود، در ترسيم چهره امام 
و راه و خط او كوشش شد و هدف و انگيزه او از نهضت عليه رژيم ايران تشريح گرديد و نقش 
او در بسيج ملت ايران برای آزادی فلســطين و مبارزه عليه صهيونيسم اشغالگر بازگو شد 

و فرازهايی از گفته ها و نوشته های امام درباره فلسطين، اعراب و صهيونيسم، باز گفته شد.
الزم به يادآوری است كه از آغاز نهضت اســالمی در ايران، اين اولين بار بود كه هدف 
و انگيزه امام از اين نهضت و نيز جريان پانزده خــرداد و زندان و تبعيد امام، به زبان عربی 

منعكس می شد و در دسترس عموم مردم عرب قرار می گرفت. 

آرمان های امام خمينی در درس های حکومت اسالمی 
1. اثبات حكومت اسالمی و واليت فقيه

استعمار و ارتجاع ساليان درازی در جامعه اسالمی تبليغ كرده بودند كه فقها و علمای اسالم 
حكومت و واليت ندارند و اساساً حكومت اسالمی نداريم. وظيفه فقها و مراجع تنها »واليت بر 
صغار و...« می باشد. اين دسيسه در اذهان بعضی از علمای نجف عميقاً جا باز كرده بود و آنها 
باور كرده بودند كه برای فقيه واليت نيست. هيچ مجتهدی در هيچ موردی نمی تواند حكمی 
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كند. امام در برابر، ناچار بود تمام نيروی علمی خود را به كار گيرد تا اثبات كند كه اسالم، 
حكومت دارد و فقهای اسالم نيز همانند ائمه اطهار-   عليهم السالم   دارای حكومت و واليت 
هستند؛ و اين موضوع موجب شد كه امام فرصت بيان كيفيت حكومت اسالمی را پيدا نكند و 
به اثبات اصل قضيه همت گمارد. چنان كه امام در بحث حكومت اسالمی صريحاً می گويد: 
... استعمارگران به نظر ما آوردند كه اسالم حكومتی ندارد! تشكيالت 
حكومتی ندارد، بر فرض اينكه احكامی داشته باشد، مجری ندارد و خالصه 
اسالم قانون گذار است. ما كه می گوييم پيغمبر اكرم)ص( بايد خليفه تعيين 
كند، آيا برای بيان احكام اســت؟ بيان احكام، خليفه نمی خواهد، خود آن 
حضرت بيان احكام می كرد، همه احكام را در كتابی می نوشتند و دست مردم 
می دادند. اينكه الزم است خليفه تعيين كند، برای حكومت است، ما خليفه 
می خواهيم تا اجرای قوانين كند، قانون مجری الزم دارد، در همه ممالك 
عالم اين طور است كه تنها جعل قانون فايده ندارد، تنها قانون، سعادت بشر 
را تأمين نمی كند. پس از تشريع قانون بايد قوه مجريه باشد. در يك تشريع 
يا در يك حكومت اگر قوه مجريه نباشد، نقص وارد است. اسالم همان طور 
كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هم قرار داده اســت. ولی امر، قوه مجريه 
قوانين است. اگر پيغمبر اكرم)ص( خليفه تعيين نكند، مابلغ رسالته، نصف 
امر را زمين گذاشته اســت. اصاًل تمام امر، بلكه روح امر را زمين گذاشته 
است. زمان رســول اهلل )ص( اين طور نبود كه فقط قانون بگذرانند، دست 
می بريدند، حــد می زدند، رجم می كردند. همه اين كارها را خود رســول 
اكرم)ص( می كرد، خليفه هم برای اين امور است...   وقتی كه صدر اسالم را 
مالحظه می كنيم، می بينيم رسول اكرم)ص( تشكيل حكومت داد، والی به 
اطراف می فرستاد و احكام حكومتی جريان داشت، بعد از آن حضرت هم، 
احدی از مسلمين در اين معنی كه حكومتی الزم است ترديد نداشت و در 
بين مسلمين هيچ كس نگفت و حتی كلمه ای هم شنيده نشد كه حكومت در 
كار نيست. فقط اختالف در كسی بود كه بايد اين امر را تكفل كند و رئيس 
دولت باشد. لهذا پس از رســول اكرم)ص( در زمان خلفا و زمان حضرت 
امير)ع( هم حكومت تشكيل شد، جنگ ها به وقوع پيوست، صلح ها و پيمان ها 
بسته شد و تشكيالت حكومتی بود... به حكم عقل و ضرورت اديان، شغل 
انبيا و هدف بعثت، تنها مسئله گويی و بيان احكام نيست. وظيفه انبيا اجرای 
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قوانين و احكام است... و همان طور كه پيغمبر اكرم)ص( به اجرای احكام 
مأمور است و خداوند او را رئيس مسلمين قرار داده و اطاعت او را واجب 
شمرده است، فقها هم بايد رئيس و حاكم باشند و اجرای احكام كنند... خدا 
لعنت كند استعمارگران را كه وظيفه دعاگويی را برای ما تعيين كردند، كجا 
وظيفه ما دعاگويی است؟ وظيفه ما شمشير است، وظيفه ما تشكيل حكومت 
است، دعاگويی يعنی چه؟ ما حكومت می خواهيم، اسالم می گويد حكومت 
الزم است، احكام اســالم فرياد می زند كه حكومت می خواهد. ضرورت، 
آيه شريفه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و احكام اسالم اقتضا می كند كه 

تشكيل حكومت داده شود...  
2. مبارزه با تئوری استعماری »تفكيك دين از سياست«

استعمار جهانخوار طی ساليان درازی با نقشه و توطئه كوشيد كه به امت اسالم بباوراند كه 
دين از سياست جداست. علما و روحانيان در امور سياسی و كشوری نبايد دخالت كنند. وظيفه 
علما مسئله گويی، دعاگويی و عبادت است و جز اين، وظيفه و مسئوليتی ندارند! اين تبليغات 
شيطانی و استعماری در كشورهای اسالمی تأثير گســترده و دردآوری داشت. بسياری از 
مردم مسلمان تحت تأثير اين تبليغات شوم باور كردند كه »سياست از ديانت جداست«. 
برای يك انسان مسلمان به ويژه پيشوای روحانی دخالت در امور سياسی قبيح و غيراسالمی 
است و هر يك از علما و فقهای اسالم كه خواستند برخالف اين جو استعماری و ارتجاعی، 
وظايف اسالمی خود را در امور سياسی و كشوری دنبال كنند، با برچسب »آخوند سياسی« 
بدنام و كنار گذاشته شدند و دست آنان از مقدرات كشورهای اسالمی كوتاه شد؛ و در برابر، 
روحانيان ناآگاه، گوشه گير و انزواطلب يا وابسته و مرموز به عنوان پيشوايان اصيل و راستين 
در جامعه اسالمی نفوذ و قدرت يافتند و در نتيجه اسالم در مسائل عبادی، اخالقی، طهارت 
و نجاست خالصه گرديد، بســياری از ابواب اســالم و احكام قرآن، به  طور كلی به دست 
فراموشی سپرده شد، علمای اسالم از مسائل سياسی دور ماندند، رساله های عمليه به مسائل 
عبادی و طهارت و نجاست محدود شد و از مسائل سياســی و احكام زنده و سازنده اسالم 
خالی ماند، مساجد به صورت دير و معبد درآمد و جامعه اسالمی در خمودی، تيرگی و سكون 
فالكت بار فرو رفت، حوزه های علميه به ويژه حوزه نجف كه روزگاری مركز تحرك و مقابله 
با جهانخواران و استعمار جهانی بود، به مركز سكوت و خاموشی بدل شد و به صورت پايگاه 
تبليغاتی استعمار و ارتجاع درآمد كه عناصری در آن همانند مردگان متحرك می كوشيدند 
كه افكار استعمار جهانخوار را در جامعه اســالمی مو به مو اجرا كنند. امام خمينی طی چند 
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سال اقامت اجباری در نجف اشرف به نقش آن حوزه در اجرای تز استعماری »تفكيك دين 
از سياست« و دور داشتن امت اسالم از امور سياسی و كشوری، بيش از پيش آگاهی يافت و 

در يكی از جلسات خود نيز به اين حقيقت تلخ، دردمندانه اشاره كرد و چنين اظهار داشت: 
امروز نجف با اعتقاد به جدا بودن دين از سياست، فكر رضاخان در ايران 
و آتاتورك در تركيه را دنبال می كند و در حقيقت راه آنان را ادامه می دهد. 
بحث واليت فقيه برای امام فرصتی بود كه با اين تز استعماری به مبارزه برخيزد و با وجود 
آن كه اثبات واليت و حكومت برای فقيه، خود نفی اين تز استعماری و ارتجاعی است، امام 

به  طور جداگانه آن را مورد بررسی قرار داده، چنين گفت: 
... استعمارگران گفتند كه بايد ديانت از سياســت جدا باشد. آيا زمان 
پيغمبر اكرم-   صلی اهلل  عليه و آله  - سياست از ديانت جدا بود؟ زمان خلفای 
حق يا غيرحق، زمان خالفت حضرت امير سياست از ديانت جدا بود؟ دو 
دستگاه بود؟ اين حرف ها را آنها زدند تا دين را از تصرف در امور دنيا كنار 
بزنند، آنها دنيا را می خواهند. اگر ما مسلمين جز نماز خواندن، دعا خواندن 
و ذكر گفتن كاری نداشته باشيم، آنها هيچ كاری به ما ندارند، شما برو هر 
قدر می خواهی اذان بگو، نماز بخوان، بيايند هر چه داريم ببرند! حواله شان 
به خدا! ال حول و ال قوه اال باهلل ! وقتی كه مرديم ان شاءاهلل  به ما اجر می دهند! 

اگر منطق ما چنين باشد آنها به ما كاری ندارند...  
اگر شما به سياست دنيا كاری نداشــته باشيد و اسالم را همين احكامی 
كه هميشــه از آن بحث می كنيد بدانيد و از آن اصاًل تخطی نكنيد، آنها به 
شما كاری ندارند. شــما هر چه می خواهيد، نماز بخوانيد، آنها نفت شما را 
می خواهند، به نماز شــما چه كار دارند؟ آنها معادن ما را می خواهند، آنها 
می خواهند كه ما آدم نباشيم، از آدم می ترسند، يك نفر آدم اگر پيدا شد، 
از او می ترسند، برای اينكه ممكن است توليدمثل كند و لذا هر وقت آدمی 
پيدا شد، يا كشتند يا از بينش بردند و يا لكه دارش كردند كه سياسی است! 
اين آخوند سياسی است!! در صورتی كه پيغمبر هم سياسی بود. اين تبليغ 
سوئی است كه آنها كردند تا شما را از سياست كنار بگذارند، از دخالت در 
امور دولتی كنار بگذارند و خودشان هر كاری می خواهند بكنند، هر غلطی 
می خواهند بكنند، عمالشان هر غلطی می خواهند بكنند و كسی نباشد كه 

جلو آنها را بگيرد. 
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... اينها از اول در ذهن شما وارد كردند كه سياست به معنای دروغ گويی 
و امثال آن می باشد تا شما را از امور مملكتی منصرف كنند و آنها مشغول 
كار خودشان باشند و شما هم مشغول دعاگويی باشيد، شما اينجا بنشينيد 
»خلداهلل  ملكه« بگوييد و آنها هر كاری كه دلشان می خواهد بكنند...  يكی 
از مقامات ايران وقتی كه آمد در زندان پيش من، گفت سياست عبارت از 
بدذاتی، دروغ گويی و خالصه پدرسوختگی است و اين را بگذاريد برای ما! 
راست هم می گفت، اگر سياست عبارت از اين است، مربوط به آنها می باشد. 
اسالم كه سياســت دارد، مسلمان ها كه دارای سياســت می باشند، ائمه 
هدی-   عليهم السالم  - كه ساسه العباد هستند، غير آن است كه او می گفت، 
او می خواست ما را اغفال كند. بعد رفت در روزنامه اعالم كرد: تفاهم شده 
كه روحانيون در سياست دخالت نكنند، ما هم بعد از آزادی از زندان رفتيم 
باالی منبر تكذيبش كرديم، گفتيم دروغ گفته است. اگر خمينی يا ديگری 
چنين حرفی بزند بيرونش می كنيم...   آنها گفتند دين از سياست جداست، 
روحانيت نبايد در هيچ امری دخالت كند، شما هم تصديق كرديد و نتيجه 
اين شد كه می بينيم و اين همان آمالی است كه استعمارگران داشته و دارند 

و خواهند داشت...  
3. شناساندن اسالم ناب محمدی)ص( 

جامعه اســالمی حتی برخی از حوزه های علميه به خاطر تبليغات شــيطانی و انحرافی 
جهانخواران كه هماره از اسالم راستين وحشت دارند، از مبانی سازنده و زندگی ساز اسالم 
بی خبر و بيگانه شده بودند و ايدئولوژی اسالمی در نظر آنان در عبادت و ذكر و ورد خالصه 
می شد و احكام سياسی، اجتماعی و قضايی اسالم به دست فراموشی سپرده شده بود. از اين رو، 
امام در بحث حكومت اسالمی از فرصت استفاده كرد و كوشيد كه نظر روحانيان و محصلين 
علوم اسالمی را به همه ابعاد اسالم جلب كند و به واقعيت ها و حقايق اسالمی آشنا سازد و 
به آنان يادآوری كند كه اسالم در عبادت خالصه نمی شود و بايد اسالم را در همه ابعادش 
شناخت و به كار بست. خرافات، موهومات و پيرايه هايی را كه بر دامن اسالم نشسته است، 

زدود و ابهاماتی كه نسبت به اسالم به وجود آمده است، برطرف كرد:
... االن طبقات مسلمين چه تحصيلكرده از متجددين و چه تحصيلكرده از 
روحانيين، فضاًل از توده مردم، اسالم را درست نفهميده اند و همان طور كه 
غربا را مردم نمی شناسند، اسالم هم تقريبًا به وضع غربت در دنيا زندگی 
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كرده است و چنانچه كسی بخواهد اسالم را آن طور كه هست معرفی كند، 
به اين زودی ها، مردم باورشان نمی آيد. 

حدود پنجاه كتابی كه احكام اسالم در آن مجتمع است، سه- چهار جلدش 
مربوط به عباديات و وظايف انســان با رب االرباب است و كمی از احكام 
هم مربوط به اخالقيات است، مابقی كتاب ها همه مربوط به اجتماعيات، 

اقتصاديات، حقوق و سياسيات می باشد...
... آن روز كه دنيا غرق در جهالت بــود و از اروپا هيچ خبری نبود و دو 
امپراتوری بزرگ كه بودند، در حال استبداد به سر می بردند و اصاًل قانونی 
وجود نداشــت، اســالم قوانينی آورد كه جامع قوانين حكومت های زنده 
دنياست و از آن هم جامع تر است و همه جهاتی كه بشر در امور مربوط به 
جنگ، صلح، حكومت، زندگی خصوصی، معاشرت با ديگران... و ديگر امور 

به آن محتاج است، در قوانين اسالم آمده است...
... ما تمام جهات را كنار گذاشتيم و مقداری از احكام را گرفته، خلفا عن 
سلف مباحثه می كنيم. بسياری از احكام اسالم جزء علوم غريبه شده است، 
اصاًل اسالم غريب است و فقط از آن اسمی مانده است، تمام جزائيات اسالم 
كه بهترين جزائياتی است كه برای بشــر آمده االن به كلی فراموش شده 
است و لم يبق اال اسمه. تمام آيات شريفه الهيه كه برای جزائيات و حدود 

است لم يبق اال قرائته... 
... ما االن موظف هستيم ابهامی را كه نسبت به اسالم وجود دارد، برطرف 
كنيم. تا اين ابهام را از اذهان بيرون نكنيم هيچ كاری نمی توانيم انجام دهيم. 
ما بايد خود و نسل آتيه را وادار كنيم و به آنها سفارش كنيم كه نسل آتيه 
خويش را نيز مأمور كنند اين ابهامی را كه بر اثر تبليغات سوء چند صدساله، 
نسبت به اسالم در اذهان حتی بسياری از روشنفكران ما پيدا شده است رفع 
كنند، اسالم و حكومت اسالمی را معرفی كنند، كه اسالم چيست و حكومت 
اسالم چه می باشد و قوانين اسالم چگونه است و بسياری از احكام عبادی 
اسالم با اينكه عبادت اســت، عبادت توأم با سياست است، اجتماع حج و 

جمعه و امثال آن، در عين معنويت از سياسيات اسالم است...
... امروز حوزه نجف، حوزه قم و حوزه های ديگر موظف اند كه اسالم را 

نشان دهند و اين متاع را عرضه كنند...  
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4. مبارزه با خودباختگی و خودکم بينی 
از توطئه های خيانت آميز جهانخواران عليه توده های مستضعف، كوبيدن شخصيت آنان 
و ايجاد سستی، نوميدی و خودكم بينی در آنان است. استعمار جهانی می كوشد كه با تبليغات 
زرق و برق دار و فريبنده، مردم محروم و تحت سلطه را سرخورده، خودباخته، ضعيف النفس، 
زبون و بی اراده بار بياورد و انديشــه حركت، مقابله و مبارزه عليه تجاوزكاران را به كلی از 
آنان سلب كند و به آنان بباوراند كه بدون ياری و مدد ابرقدرت ها، هيچ كاری از آنان ساخته 
نيست و هيچ  گامی نيز نمی توانند بردارند!! اين توطئه در كشورهای اسالمی و جامعه روحانيت 
تأثيرات كوبنده و فاجعه آميزی داشــت و موجب سكوت مرگبار مردم مسلمان و برخی از 
پيشوايان روحانی در برابر قلدرها، ديكتاتورها و تجاوزكاران شد و زيان های جبران ناپذيری 
به بار آورد. حوزه علميه نجف نيز تحت تأثير اين تبليغات فريبنده جهانخواران، به صورت 
گورستانی خاموش، بی روح و تاريك در آمد و از رسالت مقدس انقالب، مبارزه و مقاومت، باز 
ماند. عناصر وابسته و مرتجع آن حوزه در كشانيدن مقامات روحانی و محصلين علوم اسالمی 
نجف به سستی، نوميدی و خودباختگی، نقش مهمی داشتند و در سرخوردگی و عقب نشينی 

آن حوزه در برابر استكبار جهانی، از هيچ تالش خائنانه و مرموزانه ای باز نمی ايستادند. 
امام خمينی با آگاهی از اين توطئه ديرينه استعمار و اثرات فاجعه آميز آن در حوزه علميه 
نجف، در بحث حكومت اسالمی كوشيد كه با سخنان حماسه آفرين خود در كالبد افراد آن 
حوزه روح اميد و شور و حركت بدمد، روحيه مقاومت و مبارزه و اعتماد به نفس در آنان به 

وجود آورد، اراده و استقالل انديشه و خالقيت را در آنان زنده سازد: 
... اين تبليغات سوء چند صدساله استعمار است كه در اعماق قلوب نجف، 
قم، مشهد و ديگر حوزه ها وارد شده و باعث افسردگی گرديده و ما را افسرده 
كرده است و نمی گذارد رشدی داشته باشيم و مرتب عذرخواهی می كنيم 

كه اين كارها از ما ساخته نيست. 
اين فكر غلط اســت، مگر آنها كه اكنون در ممالك اســالمی امارت و 
حكومت دارند چكاره اند كه از آنها می آيد و از ما نمی آيد. كدامی آنها بيش 
از يك فرد متعارف و معمول لياقت دارند؟ بسياری از آنها اصاًل تحصيل 
نكرده اند. حكومت حجاز كجا تحصيل كرده؟ در كدام دانشگاه و دانشكده 
تحصيل كرده و چه تحصيل كرده است؟ رضاخان اصاًل سواد نداشت، يك 
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سرباز بي سوادی بيش نبود.1 
در صدر اسالم هارون الرشــيد يا ديگران كه بر كشور بزرگی حكومت 
می كردند، به كدام يك از ممالك خارجه رفته و تحصيل كرده بودند؟ آنچه 
مربوط به حكومت اسالمی و بسط عدالت بين مردم می باشد، همان است 
كه فقيه تحصيل كرده است. آنچه مربوط به جهات اداره مملكت و استقالل 
است، آن است كه فقيه دارا می باشد. اين فقيه است كه طبق دستور مذهب 

خود، می داند كه نبايد زير بار ديگران برود...   
... از بس اجانب و عمالشان به گوش ما خوانده اند كه آقا برو سراغ كارت! 
سراغ مدرسه و درس و تحصيل، به اين كارها چه كار داريد؟ اين كارها از 
شما نمی آيد! و... ما هم باورمان آمده كه كاری از ما نمی آيد؛ و اكنون من 
نمی توانم اين تبليغات سوء را از گوش بعضی بيرون كنم و به آنان بفهمانم كه 
شما بايد رئيس بشر باشيد، شما هم مثل ديگرانيد، شما هم می توانيد مملكت 

را اداره كنيد. مگر ديگران چطور بودند كه شما نيستيد؟... 
... اينها مطالبی است كه بايد در فكر آن باشــيد، مأيوس نباشيد، خيال 
نكنيد اين كار شدنی نيســت. مرتباً بی عرضگی و زبونی خود را به رخ همه 
نكشيد، خدا می داند كه لياقت و عرضه شــما كمتر از ديگران نيست. اگر 

عرضه، ظلم و آدم كشی باشد، البته ما نداريم... 

5. افشاگری عليه رژيم شاه
رژيم شاه در محافل ارتجاعی نجف، از پرســتيژ ويژه ای برخوردار بود و عناصر مرموز و 
وابسته در آن حوزه، تبليغات دروغين گسترده ای به نفع او انجام می دادند. امام ضمن بحث 
حكومت اسالمی، روی بعضی از اعمال و كردار ضداسالمی او انگشت گذاشت و تا آنجا كه 

شرايط اقتضا می كرد، عليه او افشاگری كرد و ماهيت او را برمال ساخت. 

1. يكی از منافقان، به اصطالح از امام ايراد می گرفت كه رژيم های سعودی و رضاخانی را الگو قرار داده است!! 
غافل از آن كه امام در اين سخنرانی، در مقام معرفی بهترين رژيم هايی كه در دنيا حكومت می كنند نيست؛ بلكه در 
مقام خنثی كردن تبليغات زهرآگين استعمار است كه چنين القا كرده است كه كسی می تواند سرنوشت كشوری 
را به دست بگيرد كه حتمًا در فرنگ تحصيل كرده باشد و خالصه اروپاديده باشد!! امام در رد اين ادعای فريبنده 
و دروغين می پرسد: رژيم سعودی كه سرنوشت حجاز را به دســت دارد و نيز رژيم پهلوی كه سرنوشت ايران را 
توانست به دست بگيرد، به كدام كشور خارجی برای تحصيل رفته بود و چه تحصيالتی داشت؟ تا به آن دسته از 
خودباختگانی كه فكر می كنند چون به اروپا نرفته اند و فارغ التحصيل فرنگ نيستند، كاری از آنان ساخته نيست و 
نمی توانند زمام كشوری را به دســت بگيرند، بفهماند كه اگر بی عرضگی و اهمال كاری را كنار بگذارند توانايی هر 

كاری را دارند. 



42
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 62    زمستان 1398

ت فقيه
ت اسالمی و والي

پرونده ويژه پنجاهمين سال طرح حكوم

6. موضع گيری عليه رژيم های کشورهای اسالمی 
قشر مرتجع در حوزه نجف، به منظور اغفال نســل جوان روحانی و عموم مردم و تحكيم 
پايه های رژيم های دست نشانده در كشورهای اسالمی تبليغات گسترده و دامنه داری را در 
حمايت از رژيم هايی كه مستقيماً در خدمت امپرياليسم قرار دارند، انجام می دادند و مرتب 
برای ملك فيصل سعودی، ملك حسين اردنی، ملك حسن مراكشی و ديگر ملوك و پادشاهان 
وابسته و دست نشانده سنگ به ســينه می زدند و مديحه سرايی می كردند و اين تبليغات و 
مديحه سرايی ها، خواه و ناخواه در فريب مردم مسلمان و شيعه در كشورهای اسالمی، نقش 
بسزايی داشت. امام در بحث حكومت اســالمی به منظور خنثی كردن آن تبليغات ناروا و 
انحرافی، موضع قاطع و اسالمی خود را در برابر اين گونه رژيم های وابسته و تحميلی چنين 

اعالم كردند: 
... دول اسالمی مستعد كار نيســتند، هر كدام مشغول عياشی خودشان 
هســتند، اگر اينها با هم بودند و با هم تفاهم داشــتند، اين مصيبت ها سر 
مسلمين و اسالم نمی آمد... اينها در مملكت خودشان هم ذليل هستند، در 

مملكت خودشان هم يهود بر آنها حكومت می كند... 
... اگر بايد احكام اسالمی باقی بماند و نبايد كهنه شود و نبايد ديگران در 
ممالك اسالمی اينقدر نفوذ كنند، حكومت الزم است؛ البته قّيم امين صالح 
بايد در رأس آن حكومت باشد وگرنه اين قيم ها به درد نمی خورند، جابرند، 

صالحيت ندارند و اساساً قيم نيستند... 
... ملت اسالم در امور خود به سالطين و حكام جور و قضاتی كه از عمال 
آنها هستند نبايد رجوع كند، هر چند حق ثابتی داشته باشد، مثاًل پسر او را 
كشته اند، خانه اش را غارت كرده اند، با وجود اين حق ندارد به حكام جور 
رجوع كند، يا طلبكار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی تواند به قضات 
سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نمايد و اگر در چنين مواردی به آنها رجوع 
كرد، به طاغوت روی آورده است. فإنما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتا  له. و 
اگر به حكم آنها حق ثابت خويش را هم پس بگيرد نمی تواند در آن تصرف 
كند؛ زيرا اين چيزی كه به وسيله حكام جور و قضات آنان به دست او رسيده، 
سحت می باشد و حتی بعضی از فقها در عين شخصی گفته اند كه مثاًل اگر 
عبای شما را بردند و شما به وسيله حكام جور پس گرفتيد نمی توانيد در آن 

تصرف كنيد...   
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7. مبارزه با روحانی نماها 
امام در ضمن بحث حكومت اسالمی، ماهيت 
روحانی نماهای وابسته به دربار را برمال كرد و 
زيان های آنان عليه اسالم و جامعه اسالمی را 
باز گفت و از جوانان مسلمان ايران خواست كه 
عمامه از سر آنان بردارند و اجازه ندهند كه اين 
مزدوران درباری با لباس مقدس روحانيت در 

جامعه ظاهر شوند. 
اين شديدترين موضع امام عليه روحانی نماها 

تا آن روز بود كه اثر ژرف و مؤثری در جامعه ايران گذاشــت. روحانی نماها دست و پای 
خود را جمع كردند و در خوش رقصی و نوكری برای دربار، از بيم واكنش امام و مردم ناچار 
شدند كه جانب احتياط را رعايت كنند. جوانان مسلمان و متعهد نيز در گوشه و كنار از سر 
برخی از روحانی نماها عمامه برداشتند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. امام درباره 

روحانی نماهای درباری و وابسته چنين گفت: 
... خدا می داند كه از صدر اسالم تاكنون از علمای سوء چه مصيبت هايی 
بر اسالم وارد شده اســت... قضيه ورود علما در دستگاه ظلمه و سالطين 
غير از ورود افراد عادی اســت. يك نفر آدم عادی اگر وارد دستگاه شود، 
فاسق است، بيش از اين چيزی بر آن مترتب نيست؛ ليكن يك فقيه، يك 
نفر قاضی... وقتی در دستگاه ظلمه وارد شوند، دستگاه را عظمت می دهند، 
اسالم را لكه دار می كنند، يك نفر فقيه اگر وارد دستگاه ظلمه شد، مثل اين 
است يك امت وارد شده باشد... اگر بنا باشد به واسطه ورود يك نفر فقيه در 
دستگاه ظلمه بساط ظلم رواج پيدا كند و اسالم لكه دار گردد، نبايد وارد شود، 
هر چند او را بكشند و هيچ عذری از او پذيرفته نيست... البته فقهای اسالم 
از اين حرف ها منزه اند، وضعشان از صدر اسالم تاكنون روشن است، مثل 
نور پيش ما می درخشند و لكه ای ندارند... اشكال سر آنهاست كه عمامه بر 
سر گذاشته و چهار كلمه هم اينجا و يا جای ديگر خوانده يا نخوانده اند و برای 
شكم به اين دستگاه پيوسته اند، با اينها بايد چه كنيم؟ اينها از فقهای اسالم 
نيستند و بسياری از اينها را سازمان امنيت ايران معمم كرده تا دعا كنند. اگر 
در اعياد و ديگر مراسم نتوانست به زور و جبر ائمه جماعت را وادار كند كه 

استعمار جهانخوار طى ساليان درازى با 
نقشه و توطئه كوشيد كه به امت اسالم 
بباوراند كه دين از سياست جداست. 
علما و روحانيان در امور سياسى و 
كشورى نبايد دخالت كنند. وظيفه علما 
مسئله گويى، دعاگويى و عبادت است 
و جز اين، وظيفه و مسئوليتى ندارند! 
اين تبليغات شيطانى و استعمارى در 
كشورهاى اسالمى تأثير گسترده و 

دردآورى داشت
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حضور يابند، از خودشان داشته باشند تا »جل جالله« بگويند!! اخيراً لقب جل 
جالله به شاه داده اند... اينها را بايد رسوا كرد، لكه دار و متهم ساخت، تهمت 
كه از گناهان كبيره است به اين نوع آخوندها الزم است زده شود، تا اگر در 
بين مردم آبرو دارند، رسوا شوند، ساقط شوند. اگر اينها در اجتماع ساقط 

نشوند، امام زمان را ساقط می كنند، اسالم را ساقط می كنند. 
بايد جوان های ما عمامه اينها را بردارند، عمامه اين آخوندهايی كه به اسم 
فقهای اسالم، به اسم علمای اسالم اين طور مفسده در جامعه مسلمين ايجاد 
می كنند، بايد برداشته شود، من نمی دانم جوان های ما در ايران مرده اند؟ 
كجا هستند؟ ما كه بوديم اين طور نبود؟ چرا عمامه اينها را برنمی دارند؟ 
من نمی گويم آنها را بكشند، آنها قابل كشتن نيستند؛ لكن عمامه از سرشان 
بردارند. مردم موظف هستند، جوان های غيور ما در ايران موظف هستند 
كه نگذارند اين نوع آخوندها، معمم در جوامع ظاهر شوند، با عمامه در بين 
مردم بيايند، الزم نيســت آنها را حتی كتك بزنند! لكن عمامه از سرشان 

بردارند. اين لباس شريف است و نبايد بر تن هر كسی باشد...   
8. احيای دو مراسم عبادی- سياسی و زدودن غبار تحريف از حج و نماز جمعه

استعمار جهانی با ارزيابی و برآورد مســائل و احكام اسالم، به  خوبی دريافت كه مراسم 
حج و جمعه كه به ظاهر جنبه عبادی دارد، دو جريانی اســت كــه در متحد كردن، آگاهی 
دادن، ساختن و به حركت درآوردن توده های مسلمان نقش مهمی ايفا می كند و اگر اين دو 
مراسم آن طور كه بايد و شايد تشكيل و انجام گردد، خطر آن برای منافع جهانخواران جدی 
و كوبنده است، زيرا كه توده های مسلمان در اين دو مراســم، بينش سياسی و اجتماعی را 
همراه با انجام فرايض عبادی فرا می گيرند و روشن است كه انسان ها اگر با تكيه به عبادت و 
ارتباط قلبی و معنوی با خداوند، امور سياسی را درك كنند، به كار بندند، نفوذناپذيرند و خطر 
سياست توأم با عبادت برای دشمنان خالق و خلق و غارتگران بين المللی از بمب هيدروژنی 

بيشتر است. 
از اين روی بر آن شدند كه اين دو مراسم را به تباهی، تحريف و تعطيل بكشانند و يا آن 
كه يكی از دو جنبه آن را از بين ببرند، به  طوری كه يا به صورت يك مراسم عبادی خشك و 
صوری درآيد و يا به مراسم سياسی خالی بدل شود و يا آنكه هر دو جنبه آن از بين برود و به 

صورت يك مراسم تشريفاتی و يا مركزی برای سود و تجارت باشد. 
اين نقشــه شــيطانی در مورد مراســم حج و جمعه، به بهترين نحوی در كشــورهای 
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اسالمی  پياده شــد و حج اين بزرگ كنگره 
جهانی اسالم به مراســم عبادی بی محتوا، و 
مركزی برای تجارت و بازاريابی سوداگران 
غرب بدل شد و مراسم جمعه در بسياری از 
كشورهای اسالمی به كلی تعطيل و فراموش 
شد و در بعضی از كشورها به صورت بنگاه 
تبليغاتی بيدادگران و پادشاهان خائن درآمد 
و نقش اصلی آن مراسم عظيم و مقدس كه 
شوراندن توده های مسلمان عليه ستمگران و 

تجاوزكاران بود، از ميان رفت و در گوشه و كنار نيز به صورت يك مراسم عبادی و به دور از 
جريانات سياسی روز، تشكيل گرديد. 

امام در بحث حكومت اسالمی با اشاره به عظمت و اهميت اين دو مراسم عبادی- سياسی 
يادآور شدند: 

... بسياری از احكام عبادی اســالم با آنكه عبادت است، عبادت توأم 
با سياســت اســت. اجتماع حج و جمعه و امثال آن، در عين معنويت، از 

سياسيات اسالم است. 
اســالم اين اجتماعات را فراهم كرده تا از آن استفاده های دينی بشود. 
ديگران اگر بخواهند چنين جمعيتی فراهم آورند، بايد ميليون ها تومان از 
بودجه مملكت صرف كنند؛ اما اسالم زمينه ای فراهم آورده كه هر كس 
خودش راه می افتد و آرزو می كند به حج برود و با اشتياق در مراسم نماز 
جمعه و جماعت شركت می كند، كسی به فكر نيست كه از اين اجتماعات 
اســتفاده كند. بعضی جز آنكه والالضالين را خوب ادا كنند فكری ندارند. 
حج كه می روند به جای اينكه با برادران مسلمان خود تفاهم كنند، عقايد و 
احكام اسالم را نشــر دهند و برای مصايب و مشكالت عمومی مسلمان ها 
چاره ای بينديشند، به اختالفات دامن می زنند، در حالی كه مسلمين صدر 
اسالم با اجتماع حج و با جماعت جمعه كارهای مهمی انجام می دادند. در 
خطبه روز جمعه اين طور نبود كه فقط يك ســوره و دعايی بخوانند و چند 
كلمه ای بگويند، با خطبه جمعه تجهيز جيوش می شد و از مسجد به ميدان 
جنگ می رفتند و در جنگ و كشتن و كشته شدن، از هم پيشی می گرفتند 

اثبات حكومت اسالمى و واليت فقيه، 
تفكيک  استعمارى  تئورى  با  مبارزه 
دين از سياست، شناساندن اسالم ناب 
محمدى)ص(، مبارزه با خودباختگى و 
خودكم بينى، افشاگرى عليه رژيم شاه و 
موضع گيرى عليه رژيم هاى كشورهاى 
اسالمى، مبارزه با روحانى نماها و اعالم 
خطر صهيونيسم از آرمان هاى امام خمينى 

در درس هاى حكومت اسالمى بود
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و البته كسی كه از مسجد به ميدان جنگ برود، از هيچ چيز نمی ترسد. هر 
گاه خطبه هايی را كه راجع به جمعه است و خطبه های حضرت امير)ع( را 
مالحظه كنيد می بينيد كه بنا بر اين بوده است كه مردم را راه بيندازند، به 
حركت در آورند و برای اسالم خدمتگزار درست كنند و گرفتاری ها را بر 

طرف كنند. 
اگر در هر روز جمعه مجتمع می شدند و گرفتاری ها را ذكر می كردند و 
رفع می كردند و يا درصدد رفع آن بر می آمدند، كار به اينجا نمی كشيد، لكن 
هيچ به فكر نيستند، نه از احكام اسالم دفاع می كنند و نه مفاسدی را كه واقع 

می شود برطرف می سازند...   
9. تاکيد بر وظايف و مسئوليت  های سياسی-  اجتماعی روحانيان

10. اعالم خطر صهيونيسم
11. نشان دادن نقش خانمانسوز و اسارت بار استعمار در کشورهای اسالمی

12. اثبات تضاد اسالم با رژيم پادشاهی
و..  . 

از ديگر موضوعات حساس و مهمی بود كه امام در ضمن بحث حكومت اسالمی روی آن 
انگشت گذاشت و انديشه ها را به آن متوجه ساخت و بررسی آن را از انديشمندان روحانی 
و ديگر دانشمندان اسالم خواستار شد و يادآوری كرد كه انگيزه ما بازشناسی اصل موضوع 

حكومت اسالمی است، چنانكه در پايان بحث آورده است: 
... در هر حال طرح اين بحث تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بيشتر مورد 
بررسی قرار داديم و شعب موضوع را ذكر كرده، در دسترس عموم گذاشتيم 
تا مسئله روشــن تر گردد و تبعا المراهلل  تعالی فی كتابه و لسان نبيه)ص( 

موضوعات مورد احتياج روز را نيز فی الجمله بيان كرديم. 
ما اصل موضوع را طرح كرديم و الزم اســت نسل حاضر و نسل آينده 
در اطراف آن، بحث و فكر كنند و راه به كار بستن آن را پيدا كنند. سستی، 
سردی و يأس را از خود دور سازند و ان شاءاهلل  تعالی كيفيت تشكيل و ساير 
متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بياورند و كارهای حكومت 
و مملكت اسالمی را به دست كارشناسان امين و خردمندان معتقد بسپارند 
و دســت خائنين را از حكومت، مملكت و بيت المال مسلمين قطع كنند و 

مطمئن باشند كه خداوند توانا با آنهاست. 
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نجف و طرح حکومت اسالمی 
عوامل و ايادی استعمار در نجف اشرف كه طی نيم قرن با تبليغات و سمپاشی ها در خواب 
و خام كردن حوزه نجف كوشــيده بودند، يكباره متوجه شدند كه امام از منبر مسجد شيخ 
انصاری زنگ بيداری توده ها را به صدا در آورده است و با روشنگری ها و افشاگری های خود، 

می خواهد زمينه تحول و حركتی را پديد آورد. 
آنچه آنان را وحشــت زده كرده بود، آنكه می ديدند امام پس از زمانی سكوت ظاهری 
تاكتيكی، يكباره بر خواب زدگان و نگهبانان شب و سياهی، شبيخون زده است و ضربه های 
بيداركننده و طلسم شكن خود را آنچنان سريع و برق آسا وارد می كند كه فرصت برابری و 

پيشگيری برای آنان نمانده است. 

عوامل و ايادی اســتعمار طی ســاليان درازی به ملت های اســالمی درس نوميدی و 
بی اعتمادی به خويشتن داده بودند و به توده های محروم منطقه باورانده بودند كه از آنان 
هيچ كاری نمی آيد و سرنوشت آنان چنين رقم خورده است كه هميشه اسير و ذليل دست 
قدرت های بزرگ باشند! و اكنون می ديدند كه امام با حماسه آفرينی ها و روشنگری های خود 
می خواهد به آن اسطوره سازی ها و افسانه ســرايی ها پايان بخشد و توطئه ها و دسيسه های 
استعماری آنان را برمال و خنثی كند و به توده های محروم و مردم مستضعف جهان بفهماند 
كه قدرتمندان، زورمداران و غارتگران بين المللی در برابــر اراده ملت ها عاجز و ناتوانند و 
ملت ها در سايه اراده، اتحاد، پايداری و بردباری می توانند سيادت و استقالل از دست رفته 
خود را بازيابند، بر كاخ نشينان و استعمارگران چيره شوند و پيروزی قطعی و نهايی را از آن 
خود سازند. مهره های كهنه كار استعمار در نجف اشرف با درك اين حقيقت بر آن شدند 
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كه پيش از گذشت فرصت و به بار نشستن 
شيوه تفكر امام، صدای آسمانی او را در گلو 
خفه كنند و از اخالل در آرامش مرگبار حوزه 
نجف جلوگيری به عمل آورند. از اين رو، از 
سويی تالش گسترده و همه جانبه ای را برای 
بازداشتن افراد از شــركت در درس امام 
آغاز كردند و از سوی ديگر كوشيدند كه با 
شايعه سازی هايی بحث حكومت اسالمی امام 
را مرموز، نادرست و غيراصولی جلوه دهند! و بدبينی افراد را نسبت به آن جلب كنند. بنابراين 
اينجا و آنجا شايع كردند كه »مطرح كردن بحث حكومت اسالمی طبق نقشه تيمور بختيار 
است كه می خواهد ايران را جمهوری كند«!! يا اينكه »در بحث حكومت اسالمی لبه تيز حمله 

متوجه امريكا شده است و اين زمينه ساز نفوذ كمونيست ها در ايران است«!! 
از اين بی شرمانه تر آن كه چند عنصر مرموز را واداشــتند كه جار و جنجال راه بيندازند 
و شــايع كنند كه »از طرف هواداران خمينی حزب حكومت اسالمی تشكيل شده است«! و 
ديگران درصدد رد و تكذيب آن برآمدند و جريان تا آنجا دنباله پيدا كرد كه نشستی تشكيل 
دادند تا به اصطالح تحقيق و بررســی كنند كه آيا چنين حزبی تشكيل گرديده يا نه! و اين 
نقشه ای بود حساب شده جهت بدنام كردن »حكومت اسالمی« تا كسی را جرأت دم زدن 
از آن نباشد و جانبداری از »حكومت اسالمی« به ســان طرفداری از يك مكتب الحادی و 

انحرافی وانمود شود! 
اين گونه دسيسه ها از طرف ارتجاع نجف نمايانگر اثر ژرف، روشنی بخش و آگاه كننده طرح 
حكومت اسالمی در حوزه خواب ربوده نجف بود كه موجب وحشت و نگرانی شب زدگان و 

تاريك انديشان شده بود. 
امام با شنيدن اين شايعه كه »حزب حكومت اسالمی تشكيل شده است« اظهار داشت: 

از آنجا كه ما از حوزه های علميه خواستيم كه روی حكومت اسالمی بحث 
و بررســی كنند و برای پياده كردن آن فكرها را به كار اندازند، دشمن به 
وحشت افتاده است و با اينگونه شايعه پراكنی ها می خواهد جوی بسازد تا 
كسی جرأت نكند حتی اسم »حكومت اسالمی« را بر زبان آورد. )نزديك 

به اين مضامين(. 
ارتجاع نجف به منظور رويارويی با بحث حكومت اسالمی امام، تنها به تبليغات و جوسازی 

عوامل و ايادى استعمار در نجف 
اشرف كه طى نيم قرن با تبليغات و 
سمپاشى ها در خواب و خام كردن 
حوزه نجف كوشيده بودند، يكباره 
متوجه شدند كه امام از منبر مسجد 
شيخ انصارى زنگ بيدارى توده ها را به 
صدا در آورده است و با روشنگرى ها 
و افشاگرى هاى خود، مى خواهد زمينه 

تحول و حركتى را پديد آورد
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بسنده نكرد بلكه كوشيد تا آنجا كه می تواند نيروها را از هر گونه همكاری برای پخش و نشر 
اين بحث باز دارد و حتی از برگرداندن بحث حكومت اسالمی امام به عربی جلوگيری كند. 
از اين رو، برای برگرداندن آن به عربی با مشكل نداشتن مترجم ماهر روبه رو بوديم؛ زيرا كه 
مترجمين زبردست و ماهر، به سبب وابستگی بسيارشان با اين و آن حزب، دسته و »بيت«، از 
هر گونه همكاری با امام و پيروان او سر باز می زدند! يكی از عناصر رده باالی »حزب الدعوه« 
گفته بود: »چون در اين بحث موضع گيری ها به گونه ای است كه در حقيقت به نفع شوروی 
است، از ترجمه آن معذورم«!! و آنگاه كه يكی از روحانيان ايران مقيم نجف كه تا حدودی به 
زبان عربی آشنايی داشت، مسئوليت ترجمه آن را بر عهده گرفت، با اعتراض شديد عناصر 
مرموز، ارتجاعی و حزبی نجف روبه رو شد! و فشارهای گوناگونی بر او وارد آمد؛ ليكن به  رغم 
اين كارشكنی ها و سنگ اندازی ها ترجمه عربی درس اول و دوم همراه با مقدمه ای از نگارنده 
خيلی زودتر از آنچه تصور می رفت، چاپ و منتشر شد و عوامل و ايادی استعمار را در نجف 
با حيرت، وحشت و شگفتی روبه رو كرد و بر آن داشت كه بار ديگر به جوسازی و سمپاشی 
دست بيازند و در حوزه نجف و ميان مردم عرب شــايع كنند كه اين جزوه را حزب بعث 
حاكم بر عراق ترجمه كرده و بر آن مقدمه زده است! و از طرف ديگر نيروی خود را بسيج 
كردند كه آن جزوه های عربی را تا آنجا كه می توانند جمع آوری كنند و آن را از دسترس 
مردم عرب دور سازند! در اين نقشه تا حدودی موفق شدند و شماری از جزوه های عربی را 
به اسم پخش و نشر از ما گرفتند و روانه رود دجله و فرات كردند! از ديگر توطئه های آنان 
آن كه به اسم دلسوزی ســر و صدا راه انداختند كه اين ترجمه غلط های ادبی دارد! از نظر 
ترجمه افتضاح است! اصاًل به عربی نمی ماند! عربی آب نكشيده است! از عرب ها هر كه آن 

را بخواند می خندد!! و...   
با وجود اين در پی تالش شــبانه روزی و پيگير برادران متعهد و وفادار به امام كه تعداد 
آنان محدود بود و از نظر امكانات نيز در عراق و ديگر كشورهای عربی محدودتر بودند و در 
تنگنا و فشار قرار داشتند، ترجمه عربی حكومت اسالمی نه تنها در عراق بلكه در بسياری از 
كشورهای عربی پخش شد و از طرف انديشمندان متعهد و پويندگان حقيقت مورد بررسی و 
توجه ژرفی قرار گرفت. يكی از نويسندگان عراقی به نام »طاهر ابورغيف« در كتاب خود به 
اسم ادب الدعا، بحث حكومت اسالمی امام را مطرح ساخت و بخش هايی از كتاب خود را ويژه 
آن بحث قرار داد؛ و اين از نخستين واكنش های مثبت در كشور عراق در برابر بحث حكومت 
اسالمی در آن جو آلوده و اختناق بار بود و در روحيه برادرانی كه دست اندركار چاپ و پخش 
آن بودند، اثر ژرف و ارزنده ای داشت. الزم به يادآوری است كه جار و جنجال عناصر مرموز 
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نجف درباره ترجمه عربی بحث حكومت اسالمی و آه و ناله آنان از به اصطالح اغالط ادبی 
آن، اثر منفی و كوبنده ای در روحيه دست اندركاران چاپ و پخش عربی آن گذاشت و آنان 
را از ادامه ترجمه آن به عربی به كلی منصرف كرد؛ ليكن رهبر ژرف انديش انقالب كه به 
توطئه ها و دسيسه های شيطانی ايادی مرموز استعمار به فوريت آگاهی می يابد، در اين مقطع 

نيز به توطئه شكنی پرداخت و نگارنده را فوراً به حضور طلبيد و هشدار داد: 
... اين ترجمه تا آن حد كه جار و جنجال روی آن راه انداختند نادرست 
و بی ربط نيست، اين سر و صداها و جار و جنجال ها صرفاً به خاطر آن است 
كه شما را از كار باز دارند و سرخورده سازند، تا نتوانيد چهره واقعی اسالم را 
به مردم عرب و غيرعرب نشان دهيد و حقايق را برای آنان روشن سازيد، 
من مطلع هستم كه توطئه هايی در كار است تا طرح حكومت اسالمی را در 
نطفه خفه كنند و از اينكه بحث حكومت اسالمی، ممكن است موجی به پا 
سازد و ملت اسالم را بسيج كند، خيلی ها به وحشت افتاده اند و خواه ناخواه 
ساكت نمی نشينند و هر روز بساطی راه می اندازند، ليكن شما بی اعتنا به اين 
سر   و   صداها كار خود را دنبال كنيد و نگرانی به خود راه ندهيد...  . )نزديك 

به اين مضمون( 

ملی گراها و طرح حکومت اسالمی
تنها عناصر وابسته به استعمار و ارتجاع نبودند كه تمام نيروی خود را برای خاموش كردن 
صدای فريادگر امام به كار گرفتند بلكه آن دسته از چهره های به ظاهر اسالمی برون مرزی 
كه به اصطالح از اسالم دم می زدند، نه تنها كوچكترين واكنش مثبت و مؤثری در برابر طرح 
حكومت اسالمی از خود نشان ندادند، بلكه از مطرح شــدن اين بحث از طرف امام سراپا 
لرزيدند؛ زيرا انديشه های ليبراليستی و غربی، به گونه ای آنان را تحت تأثير قرار داده بود كه 
حكومت اسالمی و واليت فقيه برای آنان تحمل ناپذير بود، از اين رو توطئه سكوتی از طرف 
عناصر ليبرال، غربزده و مادی گرايان وابسته به غرب و شرق، عليه بحث حكومت اسالمی 
امام به وجود آمد! ماركسيســت ها با آوردن آن بخش از سخنان امام كه عليه رژيم شاه و 
استعمار بود، در زير عنوان »دعوت به مبارزه« در نشريه های خود، كوشيدند كه به اصطالح 

اسم »حكومت اسالمی« را برای هميشه مدفون سازند! و برای اين منظور نوشتند: 
حضرت آيت اهلل  خمينی در بهمن ماه 1348 هنگام تدريس، يك سلسله 
مطالبی درباره وظايف مســلمانان ايراد فرمودند كــه به صورت جزواتی 
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چاپ و توزيع گرديده اســت. حضرت آيت اهلل  خمينی در ضمن سخنرانی 
خود روحانيون و مردم را دعوت به مبارزه عليه استعمار و رژيم ديكتاتوری 

كرده اند كه در اينجا نكاتی از آن نقل می گردد...1 
اگر ماركسيست ها بخش هايی از سخنان امام در بحث حكومت اسالمی را كه عليه شاه و 
استعمار بود، در نشريه ها و روزنامه های خود نقل كردند، ليبرال های به ظاهر مسلمان حتی 
اين كار را نيز نكردند! زيرا اين گونه برخورد با بحث حكومت اسالمی به  خوبی نمايانگر موضع 
آنان عليه واليت فقيه بود و ليبرال ها كه در آن روز سخت تالش داشتند به امام بباورانند كه 
در خط اسالم و فقاهت هستند، نمی خواستند كه مشت آنان، در پيش امام باز شود و موضع 
مخالف آنان با واليت فقيه و حكومت اسالمی برمال گردد. از اين رو چاره را در اين ديدند كه 
خودشان را به بی خبری بزنند! انگار كه اصوالً از مطرح شدن طرح حكومت اسالمی از طرف 
امام، خبردار نشــده اند! اگر برای درج اعالميه و سخنرانی امام عليه رژيم شاه، در نشريات 
خودشان، سر و دست می شكســتند و با يكديگر به رقابت برمی خاستند، به بحث حكومت 
اسالمی كه می رسيدند، يكباره يادشان می رفت كه در دنيا شخصيتی به نام »خمينی« وجود 

دارد و حدود دوازده روز سخنرانی هايی داشته و رهنمودهايی كرده است. 
اينجا بود كه بنی صدر، قطب زاده و يزدی در كنار كمونيست ها و مادی گراها قرار گرفتند 
و »اتحاد نامقدسی« عليه حكومت اسالمی امام تشكيل دادند و توطئه سكوت عوامل شرق 
و غرب در برابر اين طرح به صورت زشــت و ناموزونی جلوه پيدا كرد و روشن ساخت كه 
»فرزندان مصدق، لنين و مائو«! از حكومت اســالمی و واليت فقيه، تا چه پايه ای وحشت 
دارند و گريزانند؛ و امروز وقتی كه »خبرنامه« بنی صدر- قطب زاده و »پيام مجاهد« يزدی- 
قطب زاده را ورق می زنيم و جرياناتی را كه در آن روز و روزگار در اين نشريه ها منعكس شده 
است، می خوانيم، درمی يابيم كه آنچه هرگز در اين نشريه ها حتی به صورت يك خبر منعكس 

نشده است، طرح حكومت اسالمی امام در نجف اشرف است! 
راستی ملی گراهای كشور ما بنابر ادعای خودشان اگر از نظر فكری و عقيدتی با حكومت 
اسالمی و واليت فقيه مخالف نبوده اند و امروز روش مسئوالن روحانی، آنان را به ديگر سو 
كشانده است! بايد ديد چرا در برابر طرح حكومت اسالمی امام در نجف اشرف كوچكترين 
واكنش مثبتی از خود نشــان ندادند؟ چرا در »خبرنامه« آقای بنی صدر كه ادعا داشت به 
علت آنكه در آن مرتب نام »خمينی« آورده می شود، به »خمينی نامه« معروف شده است! 
حتی خبر طرح حكومت اسالمی از طرف امام در سال 1348 درج نگرديده است؟ چرا در 

1. ايران آزاد، ش69، اسفند 1348. 
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پيام مجاهد هيچ گونه بحث و يا مطلبی از 
»حكومت اسالمی« نيامده است؟ درست 
است كه پيام مجاهد در سال 1348 هنوز 
انتشار نيافته بود، ليكن بايد توجه داشت كه 
امام در طرح حكومت اسالمی، دست كمك 
به سوی همه آنان كه در راه اسالم و برای 
اسالم گام برمی دارند، دراز كرد و از آنان 
خواست كه در راه تشكيل حكومت اسالمی 
»عاشورای ديگر بســازند« و اين طرح را 
دنبال كنند و نگذارند كه موضوع حكومت 

اسالمی به دست فراموشی سپرده شود. 
گردانندگان به اصطالح پيام مجاهد اگر به راستی پيرو خط امام و معتقد به واليت فقيه 
بودند، آيا نبايد دست كم برای يك بار موضوع حكومت اســالمی را در آن نشريه مطرح 
می كردند و پيام امام درباره حكومت اسالمی را به خوانندگان خود می رساندند؟ آری، »جبهه 
ملی« و فرزند خلف آن، »نهضت آزادی« و ديگر ملی گراها، نه تنها پس از پيروزی انقالب 
اسالمی، روياروی واليت فقيه ايســتادند و با آن به مبارزه برخاستند، كه از روز طرح آن از 
طرف امام در نجف اشرف، با توطئه سكوت، نشان دادند كه راه و خط آنان از خط واليت فقيه 
جداست و با حكومتی كه با نظارت فقها و مراجع اسالم تشكيل شود و كوتاه سخن با حكومت 
خدا بر مردم، مخالفت آشتی ناپذير دارند. اين تنها ليبرال ها، عناصر »جبهه ملی«، »نهضت 
آزادی« و ماركسيست ها نبودند كه در آن روز با سكوت خود در برابر طرح حكومت اسالمی 
به دعوت امام برای به كارگيری همه نيروها، توان ها و امكانات، جهت پياده كردن آن طرح، 
پاسخ »نه« دادند و به ندای امام پشت كردند كه سردمداران »اتحاديه انجمن های اسالمی 
دانشجويان« در اروپا كه متأسفانه آلت دست »جبهه ملی« و »نهضت آزادی« قرار داشتند 
نيز در برابر طرح حكومت اسالمی امام موضع منفی گرفتند و زيركانه كوشيدند كه از كنار 
آن بی تفاوت بگذرند! و در نشريات خود نه تنها كوچكترين اشاره ای به مطرح شدن اين طرح 
از طرف امام نكردند بلكه تالش كردند كه نام »حكومت اسالمی« را نيز به قلم و زبان نياورند 
تا مبادا اذهان جوانان مسلمان به آن آشنا شود! و آنان را به مطالعه آن وادارند! از اين رو، پس 
از گذشت نزديك به يك سال از طرح آن، فرازی از گفتار امام در طرح حكومت اسالمی را 
كه جنبه حاشيه ای داشته و هيچ ارتباطی به حكومت اسالمی ندارد در نشريه مكتب مبارز 

عناصر ليبرال، ملى گرا و بازى خورده هاى 
آنان نه تنها طرح حكومت اسالمى از طرف 
امام را در اروپا سانسور كردند، بلكه آنچه 
را كه توسط روحانيان مجاهد نجف از 
كتاب، نشريه و ماهنامه به دست آنان در 
اروپا مى رسيد، كنترل مى كردند و اگر در 
آن موضوعى بود كه با انديشه ليبراليستى و 
فرنگ مآبانه نمى خواند، سانسور مى كردند 
و از پخش آن در ميان جوانان دانشجو در 

اروپا جلوگيرى به عمل مى آوردند
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آوردند و مأخذ آن را »از درس های آقای خمينی« ذكر كردند! و حتی به خود اجازه ندادند 
كه نام مأخذ آن را كه كتاب حكومت اســالمی يا واليت فقيه است، به قلم بياورند چون از 
اين اسم نيز وحشت داشتند! آن فرازی كه از بحث حكومت اسالمی امام در مكتب مبارز 

آوردند اين است: 
اسالم را به مردم معرفی كنيد تا بچه های ما گمان نكنند كه اين آخوندها 
در گوشه نجف يا قم دارند احكام حيض و نفاس می خوانند، به سياست چه 
كار دارند! ديانت از سياست بايد جدا باشد! بی دين ها اين را می گويند، آنها 

)استعمارگران( گفتند كه بايد ديانت از سياست جدا باشد! 
از درس های آقای خمينی1 

1. مكتب مبارز، ج10، ص39. 
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در بهار ســال 1350 آقايــان صادق 
طباطبايی، مســئول »اتحاديه انجمن های 
اســالمی دانشــجويان« در اروپا )گروه 
پارســی زبان( و صادق قطب زاده به نجف 
آمدند. طی ديدار با آنان، اين پرســش را 
مطرح كردم كه چــرا در برابر فراخوانی 
امام به غور و بررســی دربــاره حكومت 
اســالمی، هيچ گونه واكنشی از جانب شما 
بروز نكرد و در نشريه، ماهنامه و گاهنامه 
خود، كوچكترين اشاره ای به مطرح شدن 
اين بحث از طرف امام، نكرديد و دست كم 
دعوت امــام را در اين زمينــه به عموم 

»ابالغ« نكرديد؟! 
آقای صادق طباطبايی پاسخ داد كه اتحاديه نشســت ها و سمينارهايی جهت بررسی و 
تحقيق درباره حكومت اسالمی تشكيل داده است و بچه ها به  طور مرتب و پيگير روی اين 
موضوع دارند كار می كنند و به زودی نتيجه تحقيقات آنان در دسترس عموم قرار خواهد 
گرفت1 و ما نمی خواهيم پيش از آن كه طرح حكومت اســالمی را كاماًل ارزيابی و حالجی 
كنيم، در مورد آن مطلبی بنويســيم! آقای صادق قطب زاده نيز ضمن چيدن مقدماتی به  
طور تلويحی اظهار داشت كه بعضی نظريات امام در بحث حكومت اسالمی از نظر جهان 
امروز درخور پذيرش نيست و نمی توان آن را عرضه داشت! و بايد روی آن بيشتر تأمل 

و بررسی كرد! 
در پاسخ آنان يادآوری كردم كه ما نمی گوييم و نمی خواهيم كه نظريات امام در طرح 
حكومت اسالمی را چشم و گوش بســته و بدون تحقيق و بررسی بپذيريد، امام نيز مدعی 
نيستند آنچه را كه درباره حكومت اسالمی مطرح كرده اند، تمام است و هيچ گونه نيازی 
به بحث، تأمل و بررسی ندارد2 ليكن بايد ديد كه چه سر مگويی اقتضا كرده است كه حتی 
خبر طرح حكومت اسالمی از طرف امام در نشــريه های خبری شما منعكس نشود؟ اگر 
شما با حكومت اسالمی از اساس مخالف نيستيد، هر چند بعضی يا بسياری از نظريات امام 

1. البته تا به امروز، هنوز نتيجه آن تحقيقات در دسترس عموم قرار نگرفته است!! 
2. »... ما اصل موضوع را طرح كرديم، الزم است نسل حاضر و نسل های آينده در اطراف آن بحث و فكر نمايند 

و راه به دست آوردن آن را پيدا كنند...«؛ حكومت اسالمی يا واليت فقيه، درس 12، ص66. 

ژرف انديش  پژوهشگران  و  محققان 
طرف  از  كه  آن  با  علميه  حوزه هاى 
ساواك شديداً زير نظر قرار گرفته بودند 
و بارها نوشتجات آنان در مورد مسائل و 
موضوعات اسالمى، از طرف ساواك به 
يغما رفته بود، با پشتكار و كوشش فراوان 
به تحقيق و بررسى پيرامون حكومت 
و  گسترده  تالش  و  نشستند  اسالمى 
همه جانبه اى را براى روشن ساختن سيستم 
حكومتى و كشوردارى اسالم آغاز كردند، 
ليكن دستگيرى هاى پى  در پى و زندان و 
تبعيد درازمدت، هيچ گاه به آنان فرصت 
نداد تا بتوانند تحقيقات و بررسى هاى خود 

را در اين باره به انجام برسانند
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را در زمينه آن قبول نداشــته باشيد، بايد به دعوت 
امام جهت مطرح كردن طرح حكومت اســالمی و 
بررســی و تحقيق درباره آن پاسخ مثبت می داديد و 
به  طور رسمی از كليه دانشــجويان، دانش پژوهان و 
دانشمندان اسالمی دعوت به عمل می آورديد كه به 
فرمان امام درباره طرح حكومت اسالمی لبيك گويند 
»و در اطراف آن بحث و فكــر نمايند«، نه آن كه به  
طور كلی آن را سانســور كنيد. پاسخ قانع كننده ای 

ندادند، ليكن از اين برخورد من ســخت ناراحت شــدند و پس از بازگشت آنان به اروپا 
يكباره نامه ای برای امام آمد كه در آن نامه از امام درخواست شده بود كه »احمد رفيعی 

را كه يك نفر ماركسيست است از خود برانيد«!!1 
اينجا بود كه دريافتم چرا برادر بزرگوار و ژرف انديش حاج سيد مصطفی خمينی نسبت 
به اين عناصر تا آن پايه بدبين بود كه خطر آنان را از كمونيســت ها بيشتر می دانست و به 
برادران روحانی در نجف توصيه می كرد كه از آنان دوری كنند و اجازه ندهند افرادی كه 
خود را در فرنگ زير پوشش اســالم پنهان كرده اند آنان را آلت دست خود قرار بدهند و 

استفاده ها بكنند! 
عناصر ليبرال، ملی گرا و بازی خورده های آنان نه تنها طرح حكومت اسالمی از طرف امام 
را در اروپا سانسور كردند، بلكه آنچه را كه توسط روحانيان مجاهد نجف از كتاب، نشريه و 
ماهنامه به دست آنان در اروپا می رسيد، كنترل می كردند و اگر در آن موضوعی بود كه با 
انديشه ليبراليستی و فرنگ مآبانه نمی خواند، سانسور می كردند و از پخش آن در ميان جوانان 

دانشجو در اروپا جلوگيری به عمل می آوردند. 
امام در تاريخ 27تيرماه 1349 رهنمودنامه ای به عنوان پاسخ به پيام اتحاديه انجمن های 
اسالمی دانشجويان در اروپا )گروه فارسی زبان( برای آن اتحاديه فرستاد. در اين نامه، امام 
با توجه به بی تفاوتی گردانندگان و ســردمداران اتحاديه نسبت به طرح حكومت اسالمی 

يادآوری كرده است: 
... طرز حكومت اسالم را كه مع األسف بسيار عمر كوتاهی داشت و در 
همان چند صباح راه و روش اسالم را در واليت والی روشن كرد، به جوامع 

عموماً و به فرزندان اسالم خصوصاً گوشزد كنيد...   

1. نگارنده در طول اقامت خود در نجف اشرف با نام مستعار »احمد رفيعی« با ديگران مكاتبه می كرد. 

خمينى  مصطفى  سيد  شهيد 
پيرامون اهميت طرح حكومت 
اظهار  امام  از طرف  اسالمى 
داشت: »شعار حكومت اسالمى 
يک شعار موسمى و گذرا نيست، 
شعارى است كه قرن ها مى توان 
پاى آن سينه زد و براى تحقق آن 

تالش كرد.«
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متن آن نامه به اين شرح است: 
بسمه تعالی

14 ج 1 901
اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان گروه فارسی زبان در اروپا 

پس از اهدای سالم، پيام ششمين كنگره ساالنه اتحاديه واصل شد. توجه 
نسل جوان به شناسايی و شناساندن چهره واقعی اسالم موجب تقدير است. 
ما امروز قبل از هر چيز وظيفه داريم تبليغات چند صدساله اجانب و عمال 
استعمار را خنثی كنيم. كارشناسان اســتعمار با كمال تزوير و حيله با اسم 
اسالم دوستی و شرق شناسی پرده های ضخيمی بر چهره نورانی اسالم كشيده 
و اسالم را با معماری ها و نقاشی ها و ابنيه عاليه و هنرهای زيبا معرفی نموده و 
حكومت های جائرانه ضداسالمی اموی و عباسی و عثمانی را به اسم خالفت 
اســالمی به جامعه ها تحويل داده اند و چهره واقعی اسالم را در پشت اين 
پرده ها پنهان نگاه داشته، به  طوری كه امروز مشكل است ما بتوانيم حكومت 
اسالم و تشكيالت اساسی و سياسی و اقتصادی و اجتماعی آن را بر جوامع 
بشری حتی مسلمين بفهمانيم. بايد كوشش كرد و پرده از تبليغات مسموم 
چند صدساله اجانب برداشت. شما نسل جوان موظف هستيد غرب زده ها 
را از خواب بيدار كنيد و فجايع حكومت های ضدانسانی آنها و عمال آنها 
را برمال نماييد و طرز حكومت اسالم را كه مع األسف بسيار عمر كوتاهی 
داشت و در همان چند صباح، راه و روش اسالم را در واليت و والی روشن 
كرد به جوامع عمومًا و به فرزندان اسالم خصوصًا گوشزد كنيد و صفوف 
خود را فشــرده تر نماييد. از خداوند متعال توفيق همه را برای خدمت به 

اهداف اسالم خواستار است. و السالم عليكم و رحمه اهلل .
روح اهلل  الموسوی الخمينی 

1. 27تير 1349
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شاه و طرح حکومت اسالمی 
به دنبال طرح حكومت اسالمی از طرف امام، شاه و ساواك نيز درصدد برآمدند كه اين 
صدای زندگی ساز را پيش از آن كه توده های محروم و زير ستم را به خود آورد و بيدار سازد، 

خاموش كنند و از بررسی و تحقيق روی آن پيشگيری به عمل آورند. 
چنان كه در كتاب نهضت امام خمينی )دفتر نخست( آوردم، شاه آرزو داشت كه امام را در 
ميان مردم به اصطالح »لجن مال كند«! و اين بدانديشی را در گفت وگويی با حاج آقا روح اهلل  
كمالوند، صريحاً اظهار كرده بود و تا روز سقوط نظام خويش، از اين نقشه غافل نبود. از اين رو 
با مطرح شدن طرح حكومت اسالمی از طرف امام، بار ديگر درصدد برآمد كه اين نقشه را به 
منظور ضربه زدن به امام به مرحله اجرا درآورد. رئيس ساواك شاه ضمن مطالعه بخش هايی 
از درس حكومت اسالمی امام كوشيد كه نقطه ضعفی در آن بيابد و به عنوان سوژه ای عليه 
امام به كار برد! و برای اين منظور بر بعضی از گفتار امام درباره حكومت اســالمی، حاشيه 

طعن آميزی زد! و در پايان صريحاً نوشت: 
به تمام رؤسای كشــورهای عربی توهين كرده است، مقاالت متواتری 
می توانيد در رد گفته های خمينی تهيه كنيد و او را از لحاظ درك مطلب و 

فهم لجن مال كنيد.!! 



59
13

98
ن 

ستا
  زم

  6
ه 2

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

آن
ن 

منا
دش

 و 
ف

شر
ف ا

 نج
 در

نی
خمی

ام 
ی ام

الم
 اس

ت
وم

حک
ی 

س ها
در



60
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 62    زمستان 1398

ت فقيه
ت اسالمی و والي

پرونده ويژه پنجاهمين سال طرح حكوم

ليكن از آنجا كه مغزهای الكلی و انديشه های جامد درباری ها و ساواكی ها تهی تر از آن بود 
كه بتواند انديشه كند و در برابر طرح واال، پويا و بالنده حكومت اسالمی حتی به سفسطه ای 
دست بيازد، آن نقشه نيز نقش بر آب شــد و برای رژيم شاه جز گرفتن، زدن و بستن آنان 
كه كتاب حكومت اســالمی يا نوار آن را با خود به ايران آوردنــد و در تكثير و توزيع آن 
می كوشيدند، راه ديگری نبود. از اين رو، از مركز به كليه ساواك های ايران تلگرافی بخشنامه 

شد: 
اخيراً خمينی در نجف سخنرانی نموده و گفتار وی به صورت جزوه و نوار 
به ايران آورده شده. از توزيع آن جلوگيری و عاملين شناسايی و نتيجه را 

اعالم نمايند. ضمناً برخی از حجاج حامل جزوه مزبور می باشند. 
مقدم- 48/12/7 1
ساواك در گزارش ديگری برای پيشگيری از ورود جزوه های حكومت اسالمی به ايران 
توسط زائران خانه خدا، دستور بازرسی از وسايل حجاجی را كه به كشور وارد می شوند، صادر 

كرده است: 
... اخيراً خمينی در نجف سخنرانی هايی مبنی بر لزوم ايجاد يك حكومت 
جهانی اسالمی نموده كه عالوه بر فارسی به زبان های عربی، تركی وارد و 
ترجمه و بين حجاجی كه جهت انجام فرايض حج رفته بودند توزيع شده 
است. بديهی است غالب حجاج ايرانی طرفدار خمينی دارای چنين جزواتی 
می باشند و به احتمال قريب به يقين پس از بازگشت به ايران آن را تكثير و 
توزيع خواهند نمود. بنابراين الزم است كه از وسايل حجاجی كه به كشور 

وارد می شوند، بازرسی به عمل آيد. 

1. پرونده امام در ساواك، ج 24، سند شماره 59. 
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وزارت خارجه نيز طی يادداشتی به ساواك از پخش جزوه های حكومت اسالمی در برخی 
از مساجد كويت گزارش داده است: 

در تاريخ 48/11/22 در برخی از مساجد كويت جزوه ای به زبان فارسی 
كه در نجف طبع شده و حاوی درس هايی اســت كه خمينی تحت عنوان 
حكومت اسالمی يا واليت فقيه ايراد نموده، بين حاضرين توزيع شده كه يك 
نسخه آن به پيوست ارسال می گردد. به طوری كه از سفارت شاهنشاهی 
در كويت اعالم شده، جزوه مزبور به وسيله عمال سفارت عراق در كويت 

توزيع شده است.1 
با مطالعه اين جزوه به نظر می رسد كه خمينی بعد از مدت ها ضمن بيان 
مسائل مذهبی مطالبی را كه كاماًل عليه ايران اســت اظهار می دارد و در 
جزوه پيوست چندين جا حمالت ناروا به ايران كرده است. خواهشمند است 
دستور فرمايند نسبت به موضوع رسيدگی شود و از نتيجه، اين وزارت را 

مستحضر سازند. 

1. رژيم الييك بعث در عراق نه تنها در راه پخش جزوه های حكومت اســالمی هيچ گاه گامی برنداشت، بلكه 
اصوالً در برابر امام و راه و خط او به شــدت موضع خصمانه و مخالفت آميز داشت. اين گونه گزارش های دروغ و 
خالف واقع ريشه در سرشت طاغوتی رژيم شاه داشت كه می كوشــيد هر حركت آزاديخواهانه و ضداستعماری 
ملت مسلمان ايران و رهبر آن را به بيگانگان يا خوانين قداره بند درون مرزی نسبت دهد. از آغاز نهضت امام، رژيم 
شاه حركت و نهضت ايشان را گاهی به جمال عبدالناصر، گاهی به توده ای ها و گاهی به مالكين و زمين داران بزرگ 
منتسب ساخت و اين زشت گويی ها و پيرايه تراشی ها را حتی پس از فروپاشــی نظام شاهی و فرار شاه از ايران نيز 
دنبال كرد و اكنون نيز اين حربه زنگ زده را هنوز عليه امام و نظام اسالمی به كار می گيرند؛ هر چند از اين ترفند 

هيچ گاه نتوانستند طرفی بربندند. 
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از طرف وزارت خارجه پيرو گزارش باال در گزارش ديگری آمده است:
پيرو نامه شماره 6748/1 مورخ 48/12/5 درباره نشريه »واليت فقيه« 
كه يك نسخه متن عربی آن را سفارت شاهنشاهی در بغداد فرستاده است و 
ناشر مقدمه ای كه هدف و منظور آن حمله به دولت شاهنشاهی ايران است 

بر آن نوشته است. عين نسخه مزبور به پيوست ارسال می گردد.
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اين گونه گزارش ها نيز ســاواك را بيش از پيش به رويارويی، فشــار، كنترل، سانسور و 
بازرسی وامی داشت و به بخشنامه هايی كه نمونه های آن در باال آمد وادار می كرد. 

با وجود فشارها و كنترل های ساواك، جزوه های حكومت اسالمی و نوارهای سخنرانی امام 
درباره آن به وسيله زائران خانه خدا و از راه های ديگر به ايران می رسيد و در حد گسترده ای 
توزيع می شد و انديشه ها را به خود جلب می كرد. ساواك شــاه تمام نيروی خود را به كار 
گرفته بود تا از پخش و توزيع نوارها و جزوه های طرح حكومت اسالمی پيشگيری كند، ليكن 
يكباره دريافت كه آن نوارها و جزوه ها به حد زيادی به ايران رسيده و دست به دست پخش 

شده است. گزارش ساواك نيز گويای اين حقيقت است: 
نوار سخنرانی خمينی در قم زياد است و افرادی كه اقامه دارند و در درس 
خمينی شركت می كنند سخنرانی وی را ضبط كرده اند و اين سخنرانی همان 
است كه به صورت جزوه به زبان های عربی، انگليسی و فارسی در موقع حج 

بين حجاج پخش كرده اند و در چادرهای حجاج ايرانی نيز داده اند. 
من نوار را از آقای احمدی كه در خانه خمينی است گرفتم و ايشان هم از 

طلبه ديگری گرفت كه او را نشناختم..  .1 
ساواك شاه به منظور پيشگيری از گسترش انديشه حكومت اسالمی در ميان ملت ايران، 
روحانيان متعهدی را كه در سنگر مســاجد و منابر، پيرامون طرح حكومت اسالمی سخن 
می گفتند، شديداً تحت تعقيب قرار می داد و می كوشــيد آن پيام آوران انديشه »حكومت 
اسالمی« را از منابر به زير كشد، دهانشان را ببندد، حلقومشــان را بفشارد و آنان را روانه 
سلول ها، شكنجه گاه ها و تبعيدگاه ها سازد. چاپخانه ها، كتابفروشی ها و مراكز نشر و ارشاد زير 
كنترل شديد مأموران ساواك قرار داشت تا از چاپ و نشر جزوه های حكومت اسالمی كه از 
نجف، مكه و خليج فارس، به ايران می رسيد و تكثير و توزيع می شد، جلوگيری كند، به منازل 
علما، روحانيان و رهروان راستين راه امام يورش می برد تا نوارها و جزوه های حكومت اسالمی 

امام، ضبط و محو گردد و دارنده آن مورد تعقيب و مجازات قرار گيرد.
جاسوس های ساواك در نيمه شب، از پنجره، دريچه و روزنه، به اتاق های افرادی كه عليه 
آنان گزارش داشتند سرمی كشيدند و اگر آنان را در حال مطالعه می ديدند، فوراً خود را به 
باالی سرشان می رساندند تا اگر كتابی سياسی به ويژه جزوه های حكومت اسالمی را در دست 
داشتند، آنان را از رختخواب بيرون بكشند و به شكنجه گاه های ساواك گسيل دارند؛ البته اين 
شيوه پليسی مانع اين نبود كه جزوه های حكومت اسالمی و نوارهای آن در سطح گسترده ای 

1. پرونده امام در ساواك، ج24، سند شماره 98. 
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در ايران نشر و پخش شود و در دسترس عموم قرار گيرد. 
گويندگان اسالمی و سخنگويان روحانی نيز با وجود ارعاب، اختناق و فشارهای همه جانبه 
در سنگر منابر و مساجد، گفتار امام پيرامون حكومت اسالمی را برای مردم بيان می كردند 
و درباره آن به بررســی و تحليل می پرداختند و جنب وجوش تازه ای در ميان اجتماع پديد 

می آوردند. 
اين موج جديدی كه طرح حكومت اسالمی از طرف امام در ميان مردم پديد آورده بود و 
سخن روز روحانيان در منابر شده بود، ساواك را نگران می كرد. به ويژه آن كه ماه محرم در 
پيش بود و ساواك به  خوبی می دانست كه روحانيان متعهد از آن فرصت ارزنده برای پيشبرد 
انديشه حكومت اسالمی حداكثر بهره برداری را خواهند كرد. از اين رو طی ليستی، شماری از 
روحانيان را در تهران و بسياری از شهرستان ها ممنوع المنبر ساخت و آن ليست را در اختيار 

ساواك سراسر كشور و شهربانی و ژاندارمری قرار داد. 
متن بخشنامه ساواك و ليست روحانيان ممنوع المنبر چنين است: 

ضمن ايفاد ده برگ )يك نسخه( صورت اســامی وعاظ ممنوع المنبر و 
افرادی كه با سپردن تعهد مجاز به استفاده از منبر می باشند، خواهشمند 
است دســتور فرماييد با در نظر گرفتن مفاد طرح شماره 316/1431/- 
46/1/21 با همكاری سازمان های انتظامی محل در جريان برگزاری مراسم 
سوگواری ماه های محرم و صفر قرار گيرند و رفتار روحانيون و متعصبين 

مذهبی را تحت مراقبت قرار دهند و نتيجه را اعالم نمايند. 
مقدم 

صورت اسامی وعاظ ممنوع المنبر در ماه های محرم و صفر 1390 1

محل سكونتشهرتنام پدرنام
تهرانمهدوی كنیـــ1. محمدرضا

تهرانسعيدی خراسانیسيد احمد2. سيد محمدرضا
تهرانجعفری همدانیمحمدتقی3. شيخ غالمحسين

تهرانهاشمی رفسنجانیعلی4. شيخ علی اكبر
تهراننورانیالماس5. شيخ سيف اهلل
تهرانعاليی طالقانیابوالحسن6. سيد محمود

1. فروردين و ارديبهشت 1349. 
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تهرانصالحی )بهرام(سليمان7. شيخ محمود
تهراناسالمیحسن8. شيخ قاسم

تهرانصدرزادهسليمان9. شيخ علی اكبر
تهرانكاشمری )سيبويه(محمد10. شيخ ابوالقاسم
قممنتظریعلی11. شيخ حسينعلی

قمحشمت طباطبايیمحمد12. محمدتقی
قمكالنترسلطان13. سيد احمد

محالتمحمودیمحمدرضا14. سيد مرتضی
محالتمقدسیسيد مرتضی15. سيد طه

اردبيلمسائلیعبدالحميد16. شيخ محمد
شيرازحائریعبدالحسين17. شيخ صدرالدين
شيرازمحالتیبهاءالدين18. شيخ مجدالدين

قمحسينی ارسنجانیمحمدحسين19. محمدحسن

رژيم شاه به منظور پيشگيری از گسترش انديشه »حكومت اسالمی« فقط به توطئه هايی 
كه در اينجا بازگو شده است، بسنده نكرد، بلكه توطئه های ديگری را نيز در اين مورد به كار 
گرفت كه در جلد دوم و چهارم نهضت امام خمينی به تفصيل مورد بررسی قرار گرفته است. 

مجاهدان اسالم و طرح حکومت اسالمی 
با وجود تالش های همه جانبه رژيم شاه برای پيشگيری از توزيع نوارها و جزوه های حكومت 
اسالمی و گسترش انديشــه آن، موج تازه ای كه اين طرح در ميان ملت ايران ايجاد كرده 
بود، هر روز ابعاد تازه ای پيدا می كرد و برای مردم كه در مقطعی كوتاه از رهبری های امام به  
طور مستقيم و رسمی بی نصيب مانده بودند، اميد و نويد تازه ای به دنبال داشت. رهروان راه 
امام نيز از اين طرح شور و شعف ويژه ای داشتند و بيش از هر وقت ديگر به ادامه مبارزه و 
نهضت مصمم و دلگرم بودند، زيرا كه تا آن روز هدف نهايی امام برای آنان كاماًل مشخص 
نبود و نمی دانســتند امام چه می خواهد؟ و تا كجا می خواهد پيش برود؟ آنان كه امام را از 
نزديك می شناختند و راه و انديشه او را درك می كردند تا پايه ای دريافته بودند كه هدف 
امام سرنگونی رژيم شــاه و پايان دادن به رژيم شاهی اســت، ليكن بعد از آن مرحله امام 
چه انديشه ای در سر داشت و چه برنامه ای را می خواســت به مرحله اجرا درآورد روشن 
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و مشخص نبود. شايد برخی می پنداشــتند اگر يك ژنرال ايرانی طی كودتايی رژيم شاه را 
سرنگون سازد و زمام امور را در دســت گيرد و با مراعات احكام و قوانين اسالم حكومت 
كند، امام دست از مبارزه برمی دارد و دنبال درس و بحث خود در حوزه علميه قم می رود! 
روشنفكرمآب های ملی گرا انتظار داشتند كه امام با ادامه سلطنت شاه در صورتی كه كرسی ای 
در پارلمان به آنان واگذارد، موافقت نمايد و از مبارزه عليه شاه دست بردارد!! بسياری نيز 
اصوالً نمی دانستند كه امام با ادامه مبارزه و نهضت چه هدفی را دنبال می كند و چه انديشه ای 

در سر دارد و اساساً روی چه انگيزه ای نهضت را آغاز كرده است؟! 
با طرح حكومت اســالمی از طرف امام، هدف نهايی مشخص شد. همه دريافتند كه چه 
هدفی را بايد دنبــال كنند و تا كجا بايد پيش بروند، دامنه نهضــت را تا چه مرحله ای بايد 

گسترش دهند و درجه مقاومت و پايداری را تا چه پايه ای باال ببرند. 
شهيد ســيد مصطفی خمينی پيرامون اهميت طرح حكومت اسالمی از طرف امام اظهار 
داشت: »شعار حكومت اسالمی يك شعار موسمی و گذرا نيست، شعاری است كه قرن ها 
می توان پای آن سينه زد و برای تحقق آن تالش كرد«؛ نيز از آن شهيد است كه »به نظر من 
جا داشــت حوزه خواب زده نجف، بيش از نيم قرن از وجوهات اسالمی استفاده كند و سرپا 

بماند تا امروز خمينی بتواند چنين طرحی را در اين حوزه مطرح سازد«. 
آگاهان امت و جوانان روشــن ضمير ايران هر يك به نحوی آنچه را كه در توان داشتند 
برای تشكيل حكومت اسالمی به كار گرفتند، گويندگان متعهد در منابر به تشريح و تفسير 
حكومت اسالمی پرداختند، جمعی به توزيع و تكثير نوارها و جزوه های حكومت اسالمی همت 
گماردند و با وجود كنترل شديد و همه جانبه ســاواك توانستند آن را در سطح گسترده ای 
پخش كنند و در دسترس عموم قرار دهند، جوانان دلير و فداكار پيرو فرمان امام در طرح 
حكومت اسالمی، مبنی بر برداشتن عمامه از ســر روحانی  نماهايی كه در خدمت رژيم شاه 

بودند، عمامه شماری از آنان را برداشتند. 
بسياری از جوانان برنامه هايی را در راه پياده كردن اين طرح دنبال كردند و به گردآوری 

نيروها و سازماندهی مبارزان در راه تشكيل حكومت اسالمی دست زدند. 
ساواك خوزســتان درباره يكی از اعضای گروهی كه در خرمشهر فعاليت می كرد به نام 

حسين ابراهيمی پور چنين گزارش داد: 
... نامبرده باال يكی از اعضای حزب اهلل  بوده كه در تاريخ 51/6/12 ضمن 
اجرای طرح دســتگيری اعضای حزب مذكور دستگير و محل سكونتش 
با رعايت تشريفات قانونی بازرسی گرديده اســت. مشاٌراليه... در جهت 
براندازی حكومت شاهنشاهی و برقراری حكومت اسالمی صريحاً اعترافات 

الزم را نموده است...   
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ت فقيه
ت اسالمی و والي

پرونده ويژه پنجاهمين سال طرح حكوم

شهيد تندگويان نيز در بازجويی خود صريحًا اعالم كرده اســت كه هدف او از مبارزه، 
تشكيل حكومت اسالمی می باشد.

مبارز ديگری به نام اسماعيل زمانی در بازجويی خود، در پاسخ اين پرسش كه از چه مشی 
سياسی پيروی می كند، آورده است:

... گروهی كه من در آن عضويت داشــتم »ارتش انقالبی خلق مسلمان 
ايران« نام دارد. خط   مشی آن مبارزه مسلحانه به منظور ساقط كردن رژيم 

شاهنشاهی و استقرار حكومت اسالمی در كشور می باشد...   
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محققان و پژوهشگران ژرف انديش حوزه های علميه با آن كه از طرف ساواك شديداً زير 
نظر قرار گرفته بودند و بارها نوشتجات آنان در مورد مسائل و موضوعات اسالمی، از طرف 
ساواك به يغما رفته بود، با پشتكار و كوشش فراوان به تحقيق و بررسی پيرامون حكومت 
اسالمی نشستند و تالش گسترده و همه جانبه ای را برای روشن ساختن سيستم حكومتی و 
كشورداری اسالم آغاز كردند، ليكن دستگيری های پی  در پی و زندان و تبعيد درازمدت، 
هيچ گاه به آنان فرصت نداد تا بتوانند تحقيقات و بررســی های خود را در اين باره به انجام 

برسانند و سيستم حكومتی اسالم را همراه با تبيين خطوط آن ارايه دهند. 
مجاهد فقيد ربانی شــيرازی در نامه ای كه چند ماه پس از طرح حكومت اسالمی برای 
نگارنده در نجف اشرف نوشته است، ديدگاه های خود را درباره حكومت اسالمی بيان داشته 
است كه صرف نظر از جنبه درستی يا نادرســتی آن، از اين نظر در خور اهميت است كه 
رهروان راستين راه امام و علمای محقق حوزه علميه قم به محض مطرح شدن طرح حكومت 
اسالمی از طرف امام بی درنگ به بررسی و تحقيق درباره آن پرداختند و ديدگاه های خود را 

در مورد آن بيان كردند. 


