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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  مقدمه 
انسان در جریان زندگی اجتماعی خویش ضرورتًا با مسائل و پدیده های سياسی و اجتمـاعی  
و حوادث و وقایعی که اطرافشان می گذرد رابطه داشته و به ناچار یا در مقابل آنها موضع مـی  

نه که باشد سازش می کنـد  گيرد، یا آنکه تسليم شرایط شده و با آنها به هر شکل و به هرگو
و خود را همرنگ آنان می سازد و یا آنها که واقعيتها را نادیده می انگارنـد و بـا مطلـق نگـری و     
برخورد ذهنی آنها را نفی می کند و یا اینکه درصدد تغييـر و هـدایت جریانـات و شـرایط موجـود      

موضـع  . يح هدایت نمایدبرآمده سعی می کند که به صورت فعال و آگاهانه آنها را در جهت صح
در مقابل مسائل و جریاناتی که در جامعـه مـی گـذرد ایـن چنـين      » سياستمدار مسلمان«یک 

است که همواره مـی کوشـد شـرایط را در جهـت اصـول مکتـب تغييـر دهـد، تعبيـر امـام نيـز از            
کسی است که جامعه را به صراط مستقيم و آنچه که صالح ملت در آن اسـت  » سياستمدار«

  .کند هدایت
. وحدت دین و سياست به عنوان دو وجه از یک حقيقت از همين تعبير امام به چشم می خورد

چرا که دین و مکتب چيزی ذهنـی و دور از واقعيتهـای جامعـه نيسـت و بایـد در جامعـه تحقـق        
داشته باشد و از طرف دیگر  مسائل اجتماعی هم بدون مالک و خارج از رهنمودهـای مکتبـی   

دیانت ما عـين سياسـت   «: بند، چه زیباست تعبير مرحوم مدرس که می فرمایدنباشد شکل یا
، و امام خمينی بـا دیـد وسـيع تـری کـه در مـورد شـرکت        »ما و سياست ما عين دیانت ماست

روحانيون در کارهای سياسی دارند طی خطابه ای که برای ائمه جماعت سراسـر ایـران ایـراد    
   :اینگونه می فرمایند که: فرموده اند
سياست برای روحانيون و برای انبياء و اولياء خدا حقی است، لکن سياستی کـه  .... «

مـا اگـر فـرض کنـيم کـه یـک       . آنها دارند دامنه اش با سياستی که اینها دارند، فرق دارد
فــردی هــم پيــدا شــود کــه سياســت صــحيح اجــرا بکنــد، نــه بــه ایــن معنــای شــيطانی  

ک دولتی، سياست صـحيح را هـم اجـرا    فاسدش، یک حکومتی، یک رئيس جمهوری، ی
کند، و به خير و صالح ملت باشد، این سياست یک بعـد از سياسـتی اسـت کـه بـرای      
انبياء و اولياء بوده است و حال آنکه برای علماء اسالم، انسـان یـک بعـد نـدارد، جامعـه      
هم یک بعد ندارد، انسان فقط یک حيوان نيسـت کـه خـوردن و خـوراک همـه شـئون او       

سياستهای شيطانی و سياست های صحيح اگر هم باشد امـت را در یـک بعـد     .باشد
هدایت می کند و راه می برد و این بعد حيوانی است، بعـد اجتمـاعی مـادی اسـت، و     
. این سياست یک جزء ناقص سياستی است که اسالم برای انبياء و اولياء قائـل اسـت  

در همـه  . د را هـدایت کننـد، راه ببرنـد   آنها می خواهند ملت را، ملتها را، اجتماع را، افرا
همـانی کـه در   . مصالحی که از برای انسان متصور است، از برای جامعه متصـور اسـت  

و اهدنا الصراط المستقيم ما در نمـاز مـی گـویيم،    : قرآن صراط مستقيم گفته می شود
می ملت را، اجتماع را، اشخاص را راه ببرد، به یک صراط مستقيمی که از اینجا شروع 

   ١.....شود و به آخرت ختم می شود، الی اهللا است
استعمارگران از آنجا که در طـول تـاریخ دیانـت را مـانع رسـيدن بـه اهـداف خـویش مـی دیدنـد،           
همواره کوشيده اند ایـن مسـئله را بـه عنـوان یـک امـر مسـّلم در ميـان مـردم نفـوذ دهنـد کـه             

ياسـت دخـالتی داشـته باشـند و     و روحانيت و مـذهب نبایـد در س  » سياست از دین جداست«
  : امام خمينی به اینگونه نظریات آنان در بيانات خود اشاره نموده اند

  
که آقا سياسـت عبـارت اسـت    : ضمن صحبتهایش گفت) رئيس سازمان امنيت وقت(او 

ــدر      ــارت اســت از پ ــب، عب ــارت اســت از فری ــارت اســت از خدعــه، عب از دروغگــوئی، عب
  ... .این سياست مال شما است: ما، من به او گفتم سوختگی، این را بگذارید برای

                                                 
  ٣/١٠/١٣۵٩سخنان امام خمينی  ١



البته سياست به آن معنایی که اینها می گویند که دروغ گویی و با دروغگویی و چپاول 
مردم، با حيله و تزویر و سایر چيزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم، این سياست هـيچ  

  ٢. ربطی به سياست اسالمی ندارد
  :طبه ای می فرمایندنيز در طی خ) ع(امام علی 

ولقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثراهلـه الغـدر کيسـًا و نسـبهم اهـل الجهـل فيـه الـی         
قد یری الحول القلـب وجـه الحيلـه و دونـه مـانع مـن       ! حسن الحيله، مالهم؟ قاتلهم اهللا

  .امراهللا و نهيه
 مــا در زمــانی زنــدگی مــی کنــيم کــه بيشــتر مــردم خيانــت و حقــه بــازی و دغلکــاری را 

کياست می شمرند و نادانان را زیرک، آنها را چه می شود؟ خداوند آنها را بکشـد، چـه   
بسا شخص به تمام پيش آمدهای آینده آگاه است و طریـق مکـر و حيلـه را خـوب مـی      

  . داند ولی فرمان الهی و نهی پروردگار مانع اوست
  

  ضرورت تحليل سياسی
  

کـه فـرد مکتبـی تمـام      المی اسـت  چـرا  پرداختن به مسائل سياسـی الزمـه یـک اجتمـاع اسـ     
تالشش بر این پایه است که بتواند قوانين اسالمی را دقيقًا در جامعه پياده کند و دشمنانی را 

از طرف دیگـر  . که مانع از کار می شوند و راهش را سد می کنند شناسائی کرده و از بين ببرد
شود و هرلحظه بـه صـورت بـت     می دانيم که دشمن هيچگاه با چهره واقعی خود نمایان نمی
این مطلب را در قرآن هم مـی  . عياری درمی آید تا از هر طریق که بتواند ضربه خود را وارد آورد

  :توان یافت، آنجا که می فرماید
تنی ألقعدن لهم صراطک المستقيم، ثم ال تينهم من بين ایـدیهم  و مـن   یقال فيما اغو«

  ٣ .جد اکثرهم شاکرینخلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم والت
خدایا من اولی می نشينم سر راه تو که کسی وارد این راه مسـتقيم  : گفت) شيطان(

نشود و در مرحله بعد از چپ و از راست از پشت سر و از پـيش رو، بـه یـک صـورتی بـر      
آنان وارد می شویم و آنها را به انحراف مـی کشـانم و در نهایـت امـر در مـی یـابی کـه        

  . گزار نيستند اکثر آنان شکر
امروز هم، شيطان بزرگ و هم مسلکان او که می بينند حرکت توفنده و الهی است قهرمـان و  
مسلمان ایران می رود تا دست کثيف آنها را از سر توده های مستضعف جهـان کوتـاه کنـد، در    
ابتــدا از راههــائی چــون تحریــک اقليتهــا و محاصــره اقتصــادی و نظــامی و طــرح کودتــا و تحریــک 
کشورهای وابسته ای همچون عراق، سعی داشتند این حرکت الهـی را در نطفـه خفـه کننـد     
ولی هنگامی که تمام این تالشهای مذبوحانه شکست خورد به مرحله بعـدی حرکـت خـویش    
که ایجاد کانال انحرافی در این اقيانوس عظيم مردم است تمسک جسته در پس آنند که امـت  

ــا زشــت و ارتجــاعی جلــوه دادن  را بــه مردابهــای بظــاهر فریبنــد  و » خــط امــام«ه بکشــانند و ب
، توده ها را از هم پراکنده سـاخته احتمـاًال بـه    »مکتب انسان ساز اسالم«و » روحاینت اصيل«

طرف خویش بکشانند و لذا غارتگران شرق و غرب در ایـن رابطـه مـی کوشـنند تـا مـردم را بـه        
ن انحرافی با ساز و برگهای گونـاگون بوجـود   گروههای چپ و راست متمایل سازند و دهها جریا

را منـزوی و شخصـيتهای   » خـط امـام  «آورند تا در این گيرودار، انقالبيون و جریانات معتقد و پيرو 
انقالبی این خط را تـرور فکـری و فيزیکـی کـرده آنهـا را مـأیوس و وادار بـه کارهـای حاشـيه ای          

  .نمایند
ی و شـناخت مکتبـی سياسـی مـردم در رابطـه بـا       لذا در هيچ زمانی تا این حـد ضـرورت آگـاه   

) حــزب الشــيطان(و از دشــمن ) حــزب اهللا(شــناخت جناحهــای مختلــف سياســی از دوســت  
احسان نمی شده است، و در این گونه موقعيتها است که اگـر شـناخت صـحيحی، منبعـث از     

 و» سـامری هـا  «شيوه صحيحی برای تحليل، از دوست و دشمن واقعی خود نداشـته باشـيم   
گونـه عمـل خواهنـد کـرد کـه       قد علم کـرده بـدان  » مارقين«و » ناکثين«و » قاسطين«جریانات 

  .اقتضای ماهيت آنان است

                                                 
  همان ٢
  ١٧و  ١۶سوره اعراف آیه  ٣



پس باید در هر مقطع از زمان به شناسائی عوامل و نيروهای مثبت و منفی دوست و دشـمن  
تلـخ و   بپردازیم و عوامـل شکسـتها و پيـروزی هایمـان را مـورد بررسـی قـراردهيم و از تجربيـات        

صـورت اصـولی در جهـت اهـداف اسـالمی و انسـانی خـویش اسـتفاده         ه شيرین گذشـتگان بـ  
صـورت ذهنـی طـرح    ه نمائيم زیرا در غير اینصورت تنها و تنها حرکت و خط مشی و موضعی را ب

ریزی کرده ایم بـدون آنکـه بـا واقعيـت منطبـق باشـد و لـذا نمـی توانـد مـا را بـه ایـده آل هـای              
ساله اخير ایران مالحظه کردیم کـه   به همان صورتی که در طول مبارزات صدمکتبمان برساند، 

در اثر سوء سياست و عدم برداشت صحيح از مسائل مکتبی و سياسی، چه ضربات عظيمی 
بنابراین به عنوان نتيجه می توان گفـت کـه تـا     .بر نيروهای مذهبی و مردم قهرمان ما وارد شد

بــم سياســتهای اســالم و روشــهای مکتبــی و تاکتيکهــای   وقتــی انقالبيــون مســلمان از زیــر و
شيطانی و جاسوسی ابرقدرتها در کشور خود اطالع پيدا نکنند همواره در معرض خطر و فریـب  

  .دارند و تسلط دشمنان قرار
  
  روش تحليله لزوم مسلح شدن ب

  
برای شناخت صحيح و دور از زرنگارهای مسائل جنبـی، بایسـتی بـه روش شـناخت صـحيحی      

شدن به اسلوب و قواعدی که ما را قادر به شناخت پدیـده هـای    جهز شد، و این یعنی مجهزم
کسی که روش صحيح بـرای شـناختن نـدارد مسـلمًا شـناخت صـحيحی هـم         .سياسی نماید

نخواهد داشت مثًال مسلمانی که با روش دیالکتيک مادی مـی خـواهيم اسـالم را بشناسـد و     
، »معجــزه«کنــد مســلمًا نمــی توانــد مســائلی از قبيــل  جامعــه و پدیــده هــای آنــرا شناســائی

چـپ  ه را تبيـين نمایـد و لـذا بـ    ... و» )مالئکـه (امدادهای غيبـی خداونـد   «، »شهود«، »امامت«
گرایش پيدا می کند و یا آن کسی که با روشـهائی تقليـدی بـه سـبک غـرب و یـا بـا روشـهای         

کسـی کـه روش    سـت و نيـز آن  ني» خـدا «یونانی می خواهد خدا را بشناسـد، خـدای او دیگـر    
کار می برد مسلمًا به بن بست کشيده مـی شـود و   ه ابزاری را برای شناخت انسان و تاریخ ب
  .حقایق تاریخ را دگرگونه جلوه می دهد

اصوًال می توان گفت که تفاوت روشها به تفاوت تحليلها می انجامد، و تفـاوت روشـها از تفـاوت    
را انقالبـی  «اینکه امـام اشـغال النـه جاسوسـی آمریکـا       مکتبها و مالکها سرچشمه می گيرد،

مالکهاسـت و  تفـاوت  ، تنهـا بـه دليـل    »اسـارت «را  می نامـد و دیگـری آن  » بزرگتر از انقالب اول
رسـميت نمـی شناسـد و آنکـه از آن     ه طور آن کسی کـه قـانون اساسـی شـاهی را بـ      همين

ینکه یک دسته تجاوز شوروی به پشتيبانی می کند تفاوتشان ناشی از تفاوت مالکها است و ا
خـاطر تفـاوت مالکهاسـت،    ه افغانستان را محکوم می کند و دیگری آن را انقالب می داند هم ب

ــا  تحليــل و موضــع» انســان مکتبــی«پــس  خيلــی تفــاوت دارد و » فــرد غيرمکتبــی«گيــریش ب
را  مسلمانان بایسـتی بـه قـوانين و روش تحليلـی مکتبـی مجهـز شـوند تـا بتواننـد تعهـد خـود           

  .نسبت به اسالم در قبال جامعۀ خود به انجام برسانند
  

  تحليل و تهذیب
  

شخصـی کـه بـدون تزکيـه و     . پاکسازی و تزکيه شرط اول تحليـل صـحيح و مکتبـی مـی باشـد     
تهذیب دست به تحليل بزند نمی تواند تحليل صحيحی ارائه دهـد چـون هـر نظریـه و شـناخت      

نشـده و   لتهای ناپسند تحليل مـا از انحرافـات مبـرا   دارد و بدون رفع خص» ریشه خصلتی«غلط، 
، »حـب و بغضـها  «، »غرضـها «شخص خصـلتی در تحليـل خـود    . ما را نيز به انحراف می کشاند

خویش را دخالت می دهد و در نتيجه شخص یا جریانی کـه از تحليـل   » ميلهای«و » کمبودها«
در مقابـل حـق قـراردارد مـی     مزبور استفاده می کند را به موضعگيری خاص کـه بيشـتر اوقـات    

کشاند، لذا فرد تحليل گر باید از تمام وابستگی ها بجز خدا آزاد باشـد، چراکـه شـخص مهـذب     
داشـته و هـيچ نيروئـی را بـه غيـر از خـدا و حـق در قضـاوتهای خـویش           در جریانی خدائی قـرار 

دن آنهـا  بـو » باطل«یا » حق«هد و همواره مسائل را با مالک های حق سنجيده ددخالت نمی 
را تشخيص می دهد، از اینجا مشخص می شود کـه اکثـرًا اختالفـات و درگيـری هـای فکـری و       

چشـم مـی خـورد    ه موضع گيریهای متضادی که بين جریانها و گروههای موجود در جامعۀ مـا بـ  
در این جا بسيار مناسب است کـه پـاره ای   . منشأ آن عدم وجود تزکيه در تحليل گران آنهاست



مام در نکوهش ایـن اختالفـات و توجـه دادن بـه تعهـد اسـالمی را بـرای متذکرشـدن         از بيانات ا
  :اهميت این مطلب ذکر نمائيم

باید این ملت بيدار بشود، باید این سران و دولت مردان شم سياسی پيـدا کننـد، اینهـا    
شم سياسی ندارند، توجه بـه مسـائل و مسـائلی کـه بـرای حفـظ ایـن کشـور اسـت          

اشخاصی که تعهد به اسالم ندارند تحریک می کنند، چه از خـارج و چـه    ندارند، اینها را
از داخل، و به جان هم می اندازند و برخالف مصالح کشـور خودشـان عمـل مـی کننـد،      

نمی خواهم یک مثلی را که معـروف اسـت بگـویم لکـن مثـل مـا نظيـر همـان مثـل           نم
واهند ببرند و خود ما کمک اسارت می خبه  ما را، کشور ما را، ملت ما را. معروف است

می کنيم به این اسارت، خود ما بر روی هم پنجه می اندازیم، خود ما جدیت می کنيم 
که مملکت خودمان را ضعيف کنيم، خود ما در جبهه بندی هایمان تضعيف روحيـه هـای   
ارتش و روحيه های کارکنـان و روحيـه هـای کارمنـدان هسـت و ایـن بزرگتـرین خطـائی         

اریم، ما اگر اختالف سليقه داریم، اختالف بيـنش داریـم بایـد بنشـينيم بـا      است که ما د
هم در یک محيط آرام صحبت کنيم و مسائل خودمان را به ميان بگذاریم و حل کنيم، بـا  
تفاهم مسائل را حل کنيم، نه اینکه جبهـه گيـری کنـيم، یکـی یـک طـرف بایسـتد و بـا         

ودسـته خـودش و کوشـش کننـد در     دارودسته خودش و یکی یـک طـرف بایسـتد بـا دار    
تعضيف یک دیگر، کوشش کنند در تعضيف کشور اسـالمی، اینهـا بـرای ایـن اسـت کـه       

بزرگ ها اگـر بـزرگ باشـند توجـه     .... تعهد اسالمی نيست، و دید سياسی هم نيست
رند از این توده جمعيت، از این قشرهای بزرگ جمعيت، کـه آنهـا الهـی    يکنند و تعليم بگ
خدا کار می کنند، تعليم بگيرند از این جوانهائی که گریه مـی کننـد کـه    هستند و برای 

رنـد از آن سـربازانی کـه در مرزهـا فـداکاری مـی       يمن دعا کنم شهيد بشوند، تعلـيم بگ 
خودشان را فدای اسالم و کشورهای اسالمی می کنند، فردا همـه شـما    خونکنند و 

ول کشـته هـای مـا، مسـئول     در پيشگاه خدا و پيشگاه ملت ها مسئول هستيد، مسئ
   ٤.....خون های به ناحق ریخته ما

توجه به مطالبی که گذشت دریافتيم که تهذیب و تزکيه زیربنای واجبی برای تحليـل   بنابراین با
سياسی می باشد، حال پاره ای از خصلتهای ناپسندی که مـانع تحليـل صـحيح مسـائل مـی      

  :با استفاده از آیات قرآن ذکر می نمائيم شوند و لذا ضروریست که به آنها توجه نمود را
  
  هوی و هوس -١

  ٥فال تتبعوا الهوی ان تعدلوا 
  اگر می خواهيد به عدالت رفتار کنيد پس پيروی هوای نفس خود را ننمائيد 

  ٦.فاحکم بين الناس بالحق و التتبع الهوی فيضلک عن سبيل اهللا
را از راه خـدا  و س مکـن کـه تـ   حـق، پيـروی از هـوای نفـ    ه پس داوری کن ميان مردمان ب

  .گمراه می سازد 
برخورد با مسائل باید به دور از احساسات و هوی و هوس ها صورت گيـرد و هرچـه نفـس ایـن     

دانستن و شناخت واقع بينانه کاهش ميابد و تنها اسـتفاده از اصـول   ه موارد زیادتر گردد، اميد ب
دقيقتـری از پدیـده هـا نزدیـک مـی      مکتبی به جای احساسات است که ما را به تحلـل هرچـه   

  .نماید
کس خود را مجبـور مـی دیـد کـه      مثًال بعد از انقالب دیده می شد در اثر جو حاکم بر جامعه هر

به طرفداری از گروهی یا جریان فکری خاصی متمایل شود و اکثرًا افـرادی کـه مـی دیـدیم یـک      
عات و تبليغات و تصورات ذهنی و مبنای شای عنوان جریان حق انتخاب می کردند بره جریان را ب

در تـاریخ   .شخصيت کاذبی بود که برای خودشان از وابسته شدن بـه ایـن گروههـا قائـل بودنـد     
دليل ) ع(عنوان مثال در مورد عقيل برادر حضرت علی ه ب ،را فراوان دیده ایم هم نمونه های آن

برابـر اميـال   ) ع(علـی  این که عقيل به دربار معاویه کشانيده می شود ایـن اسـت کـه حضـرت     
خواستش مبنی بر دریافت حقی بيشتر از آنچه که باید  نفسانی او مقاومت کرد و در مقابل در

                                                 
 ١۶/١١/١٣۵٩بيانات امام خمينی  ٤
  ١٣۵نسا آیه سوره  ٥
  ٢۶سوره ص آیه  ٦



می گرفت مقاومت نمـود لـذا بایـد دانسـت کـه انسـان در موضـع گيـری هـای خـود اگـر اميـال             
اخواه تی تمایل نشان دهند خـواه نـ  مدارد و آنها به س نفسانيش را نتواند در خط مستقيم نگاه

و بدون اینکه خودش متوجه باشد جهت افکار و عقادیش به همان سمت متمایل خواهد شد و 
  .لذا نمی تواند واقعيت ها را به صورت صحيح آن درک کند

  
  سطحی نگری -٢

در این رابطه آیات فراوانی در قرآن مجيد آمده اسـت کـه در زیـر بـه چنـد نمونـه آن اشـاره مـی         
  :کنيم

  ٧به علموالتقف ما ليس لک 
   را دنبال مکن مادام که به چيزی علم و یقين پيدا نکرده ای آن

  ٨ومالهم به من علم ان یتبعون اال الظن وان الظن ال یغنی من الحق شيئًا
وحال آنکه هيچ علم به آن ندارند و جز در پی گمـان و پنـدار نمـی رونـد، و ظـن و گمـان       

  هم در فهم حقيقت هيچ سودی ندارد 
جـای تحقيـق و بررسـی دقيـق و کـافی در مسـائل       ه امعـه دیـده مـی شـود کـه بـ      معموًال در ج

اجتماعی و سياسی، به شایعات و تبليغات و اطالعات ناقص تکيه می شـود و در اسـتداللها و   
تحليلها به آنها استناد می گردد که البته باید توجه کـرد کـه ایـن عمـل، امکـان دارد شـخص یـا        

اند و از آنجا که وقتی انسان تحليل درستی از شرایط نداشته جریانی را به فاجعه آفرینی بکش
اسـاس آن تحليـل بنـا شـده نمـی توانـد درسـت باشـد، امکـان دارد           باشد عملکرد او نيز که بر

  ...شخص را بکشاند به جائی که سد راه جریان الهی بشود
کـافی دربـارۀ    به بعد در اثر تحليل ناصحيح از شرایط اجتماعی و نداشـتن اطالعـات   ۴۴از سال 

طور تنظيم کرده بودند کـه بایـد    بافت جامعه اسالمی ما بعضی از گروهها استراتژی خود را این
اول جنگ چریکی شهری را شروع کنـيم و ثبـات رژیـم را درهـم  بشـکنيم و بعـد بـه ده رفتـه و         

 ایجاد کنيم و پس از تشکيل ارتش خلقـی، رژیـم را سـاقط نمـائيم ولـی در     » منطقه آزاد شده«
اسـاس   کدام از این طرحها انجام نمـی شـود و اسـتراتژی آنهـا کـه بـر       عمل می بينيم که هيچ

 بررسی سطحی و وارداتی از جامعه ایران بوده است به شکست منجر مـی شـود، بـه همـان    
گونه که گروه فرقان پس از انقالب گرفتار همين سطحی نگری تحليل از روی ظن و گمان و نـه  

  .ایش شد و دیدیم که چه نتایجی را دربرداشتدر برخورده ،واقعيتها
  
  سونگری و شتاب زدگی  یک -٣

تا این مدارک و شـواهد  و هر قضاوت و اظهارنظری باید مبتنی بر حداقل معينی از مدارک باشد 
نظری، از روی شتابزدگی بـوده در آن امکـان    الزم در مورد مسئله ای جمع نشود هرگونه اظهار

برای اینکه این مطلب را از طریق قرآن هم دریابيم بـه آیـات زیـر توجـه      لغزش اندیشه وجود دارد
  :نمائيد

علی داود ففزع منهم قـالوا التخـف    االمحراب، اذ دخلوا الخصم اذ تسّورو ک نبؤااو هل ات
صـراط،  لنا علی بعض فاحکم بيننا بالحق وال تشطط واهدنا الی سواء اضخصمان بغی بع

عجـه ولـی نعجـه واحـده فقـال اکفلنيهـا و عزنـی فـی         ان هذا اخی له تسع و تسـعون ن 
طـاء ليبغـی   لالخطاب، قال لقد ظلمـک بسـؤال نعجتـک الـی نعاجـه و ان کثيـرًا  مـن الخ       

الصالحات و قليل ما هم و ظن داود انما فتنـاه  ا بعضهم علی بعض اال الذین آمنوا و عملو
لزلفـی و حسـن مـأب، یـا      له ذلک و ان له عنـدنا  فاستغفر ربه و خر راکعًا و اناب، فغفرنا

داود اّنا جعلناک خليفه فی االرض فاحکم بين الناس بالحق و التتبع الهوی فيضـلک عـن   
  ٩.سبيل اهللا ان الذین یضلون عن سبيل اهللا لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب

تو رسيده اسـت کـه از بـاالی    ه خصم ب) صورته فرشته ب(و ای رسول آیا حکایت آن دو 
که (تگاه بر او وارد شدند، هنگامی که داخل شدند داود سخت هراسان شد غرفه عباد

تن خصـم یکـدیگریم کـه بـرهم      ، آنان بدو گفتند مترس ما دو)مبادا به او آسيبی رسانند

                                                 
  ٣۶آیه ا سراسوره  ٧
  ٢٨سوره نجم آیه  ٨
  ٢۶تا  ٢١سوره ص آیه  ٩



یک جور و طرفداری ننما مـا را بـه راه    حکم کن و با هيچ به حقستم کرده ایم، ميان ما 
نه ميش دارد و من یک مـيش، ایـن را هـم گفتـه      و راست داللت فرما، این برادر من نود

تو ظلم  من واگذار و با من به قهر و غلبه خطاب کرده است، داود گفت البته بره است ب
را بـه نـود و نـه مـيش خـود اضـافه کنـد و بسـيار         و کرده است که خواسته یک مـيش تـ  

ایمـان و   کـه اهـل   معاشران و شریکان در حق یکدیگر ظلم و تعدی می نمایند مگر آنـان 
) پس از این قضاوت سریع و بـی تأمـل  (عمل صالح هستند، البته آنها هم بسيار کمند، 

حــال از خــدا عفــو و آمــرزش  نآداود دانســت کــه مــا او را ســخت امتحــان کــرده ایــم در 
درگـاه خـدا بازگشـت، خـدا هـم او را عفـو کـرد و از او        ه خواست و بـا تواضـع فروتنـی بـ    
را در روی زمـين مقـام   و يکـو و مقـرب اسـت، ای داود مـا تـ     درگذشت و او نزد ما بسيار ن

حق حکم کنی و هرگز هـوای نفـس را پيـروی نکنـی     ه ان خلق خدا بيخالفت دادیم تا م
کـه از راه خـدا گمـراه شـوند چـون روز حسـاب را        را از راه خدا گمراه سازد و آنـان و که ت

  .فراموش کرده اند به عذاب سخت معذب خواهند شد 
خصـوص در ميـان   ه گونه روش قضاوت و برخورد با مسائل در جامعه ما و ب مروزه اینمتأسفانه ا

که اکثـرًا تنهـا و تنهـا درپـی شـنيدن شـایعات        طوریه جوانان شيوع فراوانی پيدا نموده است ب
مختلف و بدون آنکه حتی کوچکترین مدرکی را در دست داشته باشند به قضاوت می نشـينند  

بدست می آورند و برطبق آنها گفتارهـا و کردارهـای خـود را بنـا مـی       و نتایجی را در ذهن خود
  .نهند

  
  مطلق نگری -۴

  ١٠.و من الناس من یتخذ من دون اهللا اندادًا یحبونهم کحب اهللا
را  و برخی از مردم هستند که به غيـر از خـدا مطلـق دیگـری را انتخـاب مـی کننـد و آن       

  . دوست دارند مانند دوست داشتن خدا
ر حصار مطلقهای خود ساخته و ذهنی یکی از آفتهای مهم در تحليـل هـای سياسـی    افتادن د

است، انسان از خود و خدا بيگانه، همـواره مطلـق هـای ذهنـی خـود را مـی پرسـتد و افـراد و         
کـه در نـزد پروردگـار هـر      جریانهای دیگر را به صـورتی مطلـق رد و یـا قبـول مـی کنـد در حـالی       

، این مطلب هم شامل انسانها و هم شامل جوامـع مـی شـود    موجودی مقام و مرتبه ای دارد
کدام از آنها بنا به رابطه نزدیک و یا دوری که از خدا دارند دارای مرتبت و منزلـت خاصـی    که هر

موضـع  ه ته را در نظر گرفته و سپس بـ کهستند که ما نيز باید در برخورد با افراد و جریانها این ن
  .گيری بپردازیم

سـت کـه مطلـق اندیشـی یـا بـه صـورت        ا در اینجا باید به آن اشاره شود این مطلب دیگری که
است که شخص مبـتال بـه آن بـه همـه چيـز خـوش بـين مـی باشـد و یـا بـه صـورت             » اثباتی«
که عبارت است از بدبينی مطلق نسبت به همـه چيـز کـه در نهایـت بـه نيهيليسـم       » یبسل«
  .منجر می شود) پوچ گرائی(

  :گونه مطلق نگری ها می توان ذکر کرد آیه زیر می باشد آن برای اینشاهد دیگری که از قر
نصاری تلک امانيهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم  وقالوا لن یدخل الجنه اّلا من کان هودًا او

  ١١.صادقين
ر طایفه یهـود و نصـاری گفتنـد جـز     گو یهود گفتند که هرگز کس به بهشت وارد نشود م

ر که این شما را آرزوئی بيش نيست، بگو برای ایـن دعـوی   طایفه نصاری، بگو ای پيغمب
  .خود برهان آورید اگر راست می گوئيد 

  
  )عصبيت(مليت گرایی  -۵

هم اوواذا قيل لهم اتبعـوا مـا انـزل اهللا قـالوا بـل نتبـع مـا الفينـا عليـه آباءنـا اولـو کـان آبـ             
  ١٢.الیهتدون الیعقلون شيئًا و

                                                 
 ١۶۵سوره بقره آیه  ١٠
  ١١١سور بقره آیه  ١١
  ١٧٠سوره بقره آیه  ١٢



خدا و رسـول بـه وسـيله وحـی نـازل فرمـوده اسـت         و اگر به آنها گفته شود که از آنچه
پيروی کنيد گویند که ما همان روشـهائی کـه از پـدرانمان و گذشـتگان ارث بـرده ایـم را       
دنبال خواهيم کرد، آیـا چنـين نبـود کـه پدرانشـان در مـورد چيـزی تعقـل نمـی کردنـد و           

  .هدایت نيافته بودند
خـویش هنگـامی کـه مـی بيننـد یـک فکـر و        عده ای از افراد هستند که به حکم طبـع ابتـدایی   

خـود و بـدون انـدک مجـال و     ه را خـود بـ   عقيده خاص مورد قبول نسلهای گذشته بوده است آن
تفکری می پذیرند، و قرآن در این مورد تذکر می دهد که پذیرفته ها و باورهای گذشتگان را جز 

الت صـ و به نژاد و قوميت و اجـداد ا  می کند نپذیرید تدر هنگامی که با معيارهای مکتب مطابق
این مطلب را صریحًا در آیه زیر مشاهده می . ندهيد زیرا مالک در اسالم تنها و تنها تقوی است

  :نمائيم
یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شـعوبًا و قبائـل لتعـارفوا ان اکـرمکم     

  ١٣...کماعنداهللا اتق
دادیم تا از  مرد آفریدیم و آنگاه شما را ملتها و طایفه ها قرارای مردم ما شما را از زن و 
بدرســتی کــه بزرگــوارترین شــما نــزد خــدا متقــی تــرین شــما  . یکــدیگر شــناخته شــوید

  . هستند
در طول تاریخ دیده ایم که عصبيت و قوميت گرائی یکی از بزرگتـرین افتهـای تحليـل و شـناخت     

  :يس در مقابل آدم آنجا که می گویدصحيح در طول تاریخ بوده است، عصبيت ابل
  ١٤خلقتنی من نار و خلقته من طين

  مرا از آتش خلق کرده ای و آدم را از گل 
  :و آل فرعون نسبت به بنی اسرائيل

  ١٥ا لنا عابدونمفقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومه
ت چگونه ما به دو بشر مثل خودمان ایمان آوریم در صورتی کـه طایفـه اینهـا مـا را عبـاد     

  . می کردند
  :می دانستندتر و اینکه بنی اسرائيل و یهود خود را نسبت به اقوام دیگر بر

بکم بذنوبکم بل انتم بشـرممن  ذاهللا واحّباوه قل فلم یع اوانبقالت اليهود والنصاری نحن ا
  ١٦...خلق

اگر چنـين اسـت   ) ای پيغمبر(یهود و نصاری گفتند ما پسران خدا و دوستان خدائيم بگو 
خلق کرده بشـری  خدا ا شما را به گناهانتان عذاب می کند، بلکه شما از آنچه پس چر

  . بيش نيستيد
و نژاد پرستی آلمان نازی و پان عربيسم که امروزه از دهان مزدوران امریکا می شنویم همـه و  

  .همه نمونه هائی از این مطلب است
  

  شخصيت گرائی  -۶
  ١٧...رک والهتکذه ليفسدوا فی االرض و یوقال المأل من قوم فرعون اتذر موسی و قوم

جمعی از سران قوم فرعون به او گفتند که آیا موسی و قومش را رها می کنـی کـه در   
  . را رها سازندو را و خدای تو زمين فساد کنند و ت

طلبـی در   پدیده شخصيت پرستی و گرایش به شخصيتها ناشی از حس اسوه خواهی و الگـو 
برقـرار خواهـد شـد و    » امامـت « ه به شـکل اصـيل آن جـاری شـود    درون انسانهاست که چنانچ

چنانچه به انحراف کشيده شـود انسـان را از درک و قضـاوت و تجزیـه و تحليـل صـحيح مسـائل        
این تمایل متأسفانه گریبانگير اغلب مردم جامعه ما می باشد زیرا بارها دیـده ایـم   . بازمی دارد

را  مـودن مطلبـی متمسـک بـه شخصـيتی شـده و آن      که افراد بسياری برای قبول کردن یا رد ن
د نچماق نموده هرکجا که بخواهند فرود می آورند، آنها در حقيقت حق را با اشخاص می سنج

  .دنجای اینکه اشخاص را به حق بسنجه ب
                                                 

  ١٣سوره حجرات آیه  ١٣
  ١٢سوره اعراف آیه  ١٤
  ۴٧سوره مومنون آیه  ١٥
  ١٨سوره مائده آیه  ١٦
  ١٢٧یه سوره اعراف آ ١٧



  
  تحليل و اطالعات

  
عنـوان  ه گفتيم که برای هدایت جامعه به صراط مستقيم و تغيير شـرایط در جهـت اصـول کـه بـ     

یف سياست گفته شد نيازمند به شناسائی و تحليل شرایط جامعه هسـتيم و از آن جهـت   تعر
نظر مـی باشـد لـذا در جمـع آوری      که تحليل صحيح نيازمند به اطالعات صحيح در مسئله مورد

  :اطالعات باید به مطالب زیر توجه داشته باشيم
  
  صحت اطالعات -١

عات در مورد جریان مورد نظر توجه کامل داشت در جمع آوری اطالعات باید به صحيح بودن اطال
زیرا هرگونه اشتباه و یا نقص که در این زمينه وجود داشته باشد اثر سـوء خـود را در نهایـت در    

  .جمع بندی ما نشان می دهد و ما را به یک تحليل انحرافی و ذهنی می رساند
  

  مربوط بودن اطالعات  -٢
موضوعی باشد که درصدد تحقيـق و تحليـل پيرامـون آن    اطالعات جمع آوری شده باید در مورد 

هستيم، مطالب پراکنده و دور از موضوع ما را از بحث اصلی منحرف ساخته ذهن را به تشـتت  
  .می کشاند

  
  اطمينان به منابع اطالعات -٣

بـه ایـن مطلـب در فقـه     . اطالعات جمع آوری شده باید با توجه به منابعشان ارزشيابی شودند
بسيار توجه شده است و یکی از علومی که طالب علوم دینی می خواننـد علـم    اسالمی هم

است که شخصيتهائی که احادیث از طریق آنها نقل شده را بشناسـند و قـادر باشـند    » رجال«
شناخت منابع خبر به ما کمک . که حدیث سازان و حدیث پردازان را از محدثين واقعی جدا کنند

  .دقت منبع خبر در تحليل و جمع بندی گفتارش پی ببریم می کند که به ميزان صداقت و
  

  مراجعه به منابع مختلف -۴
اطالعات ضروری است که از کانالهای مختلـف جمـع آوری شـوند و بـرای اینکـار بایـد بـه منـابع         

خصوص در مورد مطبوعات و روزنامه هـا و خبرگـزاری هـا    ه مختلف و حتی متضاد مراجعه کرد، ب
م وابسته به یک جناح مشخص هستند و از آن موضع بـه مسـائل نگـاه مـی     کدا که معموًال هر

کلی می توان منابع اطالعات را به دو دسته منابع رسمی و غيررسـمی تقسـيم    طوره کنند، ب
  :کرد

  
  :منابع رسمی: الف

رت هسـتند و نظـر یـک    دمنابع رسمی منابعی هستند که به طور مشـخص وابسـته بـه یـک قـ     
اعالميـه هـای دولـت، بيانيـه هـای      . ب و گروه خاصـی را بيـان مـی کننـد    دولت یا سازمان یا حز

گروهها، ارگانهای احـزاب و سـازمانها، روزنامـه هـای وابسـته بـه قـدرتها، و رادیوهـای رسـمی          
کشورهای مختلف جهان که به زبانهای گوناگون منتشر می شود از قبيل رادیو بی بـی سـی،   

از ایـن قبيلنـد،   ... آلمان، رادیو اسرائيل و رادیو بغـداد و  رادیو مسکو، صدای آمریکا، رادیو دوچوله
نفـع ارگانهـای اداره کننـده خـود ایجـاد شـده انـد و در خـدمت         ه این منابع عمدتًا برای تبليغات ب

منافع سياسی آن ارگانها می باشد، این رادیوها با استفاده از روشـهای روانشناسـی بـر روی    
گذارند، زیرا واقعًا سـاده اندیشـی اسـت کـه گمـان کنـيم        چنان که مایلند می شنونده اثری آن

همه مخارج سنگين فقط برای سرگرمی و ارائه خـدمات   این دستگاه های عریض و طویل با آن
  .ایجاد شده اند

  
  :منابع غيررسمی: ب

ه بـه صـورت یـک    کـ صـورت مشـخص وابسـته بـه یـک قـدرتی نيسـتند بل       ه منابعی هستند که ب
فعاليت می نماینـد گرچـه در طيفـی گسـترده عمـًال در رابطـه بـا         مؤسسه خبری و انتشاراتی

ماننـد روزنامـه و مجالتـی کـه بـه صـورت آزاد منتشـر مـی         . می گيرند منافع یکی از قدرتها قرار



شود و خبرگزاریها که به عنوان یـک مؤسسـه اخبـار را بـه جهـان مخـابره مـی کننـد، کـه البتـه           
هریک به جناحهای مختلف .... رویتر، فرانس پرس و پرس، عمومًا خبرگزاریهایی نظير آسوشيتد
نظر گرفتن منافع آنها فعاليت می کنند، بـه همـين جهـت     در سرمایه داری وابسته هستند و با

باید در تحليل اخبار و اطالعات به هـدفهای سياسـی پشـت پـرده آنهـا در انتشـار اخبـار توجـه         
عليه رژیم دست نشانده  ز مبارزین برگذشته تعدادی ا مثًال در عربستان سعودی سال. داشت

و در همان اول ماجرا ارتباط عربستان سعودی با جهان خارج ) الحرام جریان مسجد(قيام کردند 
قطع شد و تنها اخبار موجود از طریق رسانه های گروهـی غربـی کـه وابسـته بـه امپریاليسـم       

بـه صـورت قلـب شـده در     مـی گرفـت کـه حقـایق را      جهان هستند در اختيار افکار عمومی قرار
مــی دادنــد و پــس از پيــروزی انقــالب اســالمی ایــران مشــاهده کــردیم کــه    اختيــار مــردم قــرار

خبرگزاری های وابسته، چه لجن پراکنی های برای لوث کردن انقالب اسالمی ایران، نمودند و 
  .تکار خود ادامه می دهند، البته غير از این هم از آنها نباید توقع داشه هنوز نيز ب

  
  اصول تحليل سياسی

  
  :نظر داشت یک پدیده یا جریان سياسی باید موارد زیر را در شناختنبرای 

  
  تشخيص موضوع -١

موضوع تحليل عبارت اسـت از  . در تحليل سياسی نخسيتن گام عبارت از انتخاب موضوع است
بگيـرد،   رزمينه مطلبی که برای رسيدن به نتيجه نهائی تحليل ضروری است که مورد بحث قـرا 

به عبارت دیگر قبل از هر کاری بایستی تحليل گر ببيند چه چيز را می خواهد تحليـل کنـد و آن   
  .اید تا در تحليل دچار اشتباه نشودمرا از دیگر پدیده ها جدا ن

هر پدیده مورد تحليل مجموعه ای را تشکيل می دهد و دارای وحدتی اسـت کـه تمـام تحليـل     
انتخاب موضوع مورد تحليل، بستگی بـه تحليلگـر دارد و   . می شودا بر روی آن وحدت متمرکز م

موضوع مورد تحليل، ممکن است بر محور سيسـتم  . ضرورتی که در مورد آن احساس می کند
: حکومتی باشد مثل حکومتهای اسـالمی، کاپيتاليسـتی، سوسياليسـتی یـا ارگانهـائی مثـل      

مثــل مــرتجعين، مارکسيســتها،  یــا تفکــرات سياســی... ســپاه پاســداران، جهــاد ســازندگی و
  ... .حزب خلق مسلمان، جبهه ملی و: و یا احزاب و گروهها مثل... ليبراليسم، خط امام و

هستند محـدود،  » ماهيتی«الزم به یادآوری است که پدیده های سياسی مثل بقيه موجودات 
و معلـولی   دارای مراتب طولی و عرضی و دارای حرکت و استعداد رشد و تابع قانون جبر علـی 

به عبارت ساده تر پدیده های سياسی اتکاء به جریانـاتی  . حاکم بر جهان و حيات و مرگ دارند
و همچنين در زمـان وقـوع بسـتگی بـه دیگـر      ) مرتبت طولی(دارند که در گذشته واقع شده اند 

، ایـن پدیـده هـا قادرنـد کـه رشـد کـرده        )مرتبـت عرضـی  (جریانات و پدیده های سياسی دارند 
حرکـت و  (بـا شـرایط جدیـد زمـان بدسـت آورنـد       » انطبـاق پـذیری  «تغيير درونی و حرکت  نوعی

و همچنـين آنهـا نقطـه شـروع و خاتمـه ای دارنـد کـه بـه منزلـه حيـات و مـرگ            ) استعداد رشـد 
نکته آخر آنکه برخی از مسائل روز باعث ایجاد پدیده های سياسـی مـی شـوند کـه      ،آنهاست

  ).جبر علت و معلولی(بگيرند  یده دیگر سياسی قرارخود ممکن است علتی برای یک پد
  

  منطوی دیدن -٢
آمـده اسـت یعنـی هـر پدیـده ای گذشـته       » متضمن«و » دربردارنده«منطوی در لغت به معنای 

خویش و تحـوالتی را کـه منجـر بـه وجـودش شـده اسـت را دربـردارد، چراکـه معلـول هميشـه            
پدیـده مـورد تلحيـل بایسـتی بـه صـورت یـک         موجودیت خود را از علت اخذ می کنـد، از ایـن رو  

  . جریان دیده شود تا بتوان از آن شناخت درستی کسب کرد
 ١۵سـال و قيـام    ١۴٠٠بهمـن را بایسـتی منطـوی مبـارزات اسـالمی در طـی        ٢٢مثًال انقـالب  

  .شهریور و حرکت های شهرهای قم و تبریز و اصفهان دانست ١٧خرداد و 
یم آنکه نطفه عطف هر جریان را در موقع تحليل باید مشخص ست متذکر شوا نکته ای که الزم

نمود و از آن به بعد را مـورد بررسـی قـرارداد، نقطـه عطـف بـه زمـانی گفتـه مـی شـود پدیـده            
راليسم از قبل به اشـکال مختلـف در ایـران    بسياسی ویژگی های خاصی پيدا می کند، مثًال لي

قبـل از  . در جامعـه مطـرح مـی شـود     تفکـر  صـورت یـک طـرز   ه وجود داشته ولـی مـوقعی کـه بـ    



مشروطيت است، و نطفه عطف مبارزۀ با استعمار خارجی زمان سـيد جمـال الـدین و ميـرزای     
شيرازی بود و نقطه عطف مبارزۀ با استبداد از اوائل مشروطيت و حرکت مکتبی براندازی نظام 

  ... .خرداد و ١۵شاهنشاهی از 
  

  )تضادها(تشخيص کثرتها  -٣
اسـی در عـين اینکـه از یـک وحـدت خـاص برخـوردار اسـت، دارای کثرتهـائی نيـز           هر پدیـده سي 

کثرتها امکان دارد، محسوس باشند و بتوان با یک نظـر سـطحی آنهـا را تشـخيص داد،     . هست
طوریکـه بـه   ه به انشعاب می شوند و گاهی نامحسوس و پنهان ب گاهی چنان زیادند که منجر

دقت نظر و بررسی بيشتر دارند مثًال انقـالب  ه احتياج ب آسانی نمی توان آنها را تشخيص داد و
اسالمی ایران در درون خـود از احـزاب و گروههـا و جناحهـای روحـانی، دانشـگاهی، کاسـب و        
توده های مردم تشکيل شده است که در درون آن عده ای مخالف انقالب و عده ای موافقند و 

تحليـل انقـالب اسـالمی ایـران نقـش       عده ای مذبذب، که شناسـائی ایـن افـراد در شـناخت و    
چریکهای فدائی خلق نيز در عين حالی که به ظـاهر از یـک وحـدت برخـوردار     . تعيين کننده دارد

بــه  بودنــد، لکــن در درونشــان اختالفــات و تضــادهای آشــکار و پنهــانی وجــود داشــت کــه منجــر
  .انشعاب هفت و هشت گروه از آنها شد

ب در درون خویش دو طرز تفکـر متفـاوت داشـت، شناسـایی     و حتی شورای انقالب بعد از انقال
این طرز تفکر ها و تخالف های داخلی در درون یک پدیـده سياسـی کمـک شـایان تـوجهی بـه       

  .تحليل مورد نظر می نماید 
  

  روابط درونی  -۴
پدیده، اساسـی تـرین نقـش را در رابطـه بـا موضـوع دارد، کثرتهـای درون یـک وحـدت          » جوهر«

مـی کننـد    ی که داشته اند به اتحاد رسيده و در یک جریـان بـا هـم همراهـی    براساس سنخيت
صـد نيسـت و حتـی امکـان دارد اخـتالف درونـی چنـان         در ولی این وحدت مراتب داشته و صـد 

پنهان باشد که پی بردن به آن مشکل باشد و گاه چنان زیاد که آنها را به دو جنـاح مشـخص و   
حاد را شناسائی کـرد و دانسـت کـه  آیـا اتحـادی از قبيـل       باید چگونگی ات. متفاوت تقسيم کند

شعار فلسطين است که جامعۀ دموکراتيـک غيرمـذهبی مرکـب از مسـلمان، یهـود، مسـيحی       
در (اسـاس منـافع ماننـد اتحـاد آمریکـا و شـوروی        براساس ناسيوناليسم است و یـا وحـدت بـر   

ری و غيراصولی که بدون یا وحدتی اصولی و اسالمی براساس خط امام، وحدتهای ظاه) عمل
کليـه اتحادهـایی کـه    . وحدتی سست و روشنفکرانه اسـت . توجه به تفکرات صورت می گيرند

منبعث از اهداف استراتژیک گروههای چپ و فرصـت طلـب هـا هسـتند همـه از ایـن نـوع مـی         
  .باشند

  
  روابط خارجی -۵

پدیـده هـا در رابطـه بـا      آن هستند و از آنجا که تمـام » جوهر«هميشه تابع » عوارض پدیده ها«
باید روابط خارجی پدیده سياسی را شناسایی نمـوده و رابطـه آن   » اثرپذیرند«و » اثرگذار«هم 

را با جوهرش که علت آن است مشخص کرد، اگـر یـک جریـان براسـاس حـق بنـا شـده باشـد         
د مـثًال  نيروهای حق نيز از او پشتيبانی می کنند و نيروهای باطل با آن به مخالفت برمی خيزنـ 

تمـام مستضـعفين جهـان اسـت و     انقالب اسـالمی مـا مـی بينمـی کـه مـورد حمایـت        در مورد 
همچنين تمام مستکبرین را به مخالفت با خودش بسيج کرده است از طرف دیگر هنگامی کـه  
یک جریان بر باطل باشد نيروهای باطل با او همراهند و نيروهای حق با او مخالفـت مـی کننـد    

دنبال خویش داشـته و  ه يبانی مستکبرین و مرتجعين را بتژیم بعث عراق پشکه ر طوری همان
  .آنها به او کمک می کنند و نيروهای حق طلب و مستضعف همگی با او مخالف می کنند

از طرفی می دانيم اگر یک جریان از خود ضعف نشان دهد دشـمن او قـوی مـی شـود مـثًال در      
ژیم ضعف نشان دادند رژیم هر روزی قوی تر شد و بر سالهای اختناق که ملت ایران در مقابل ر

توده ها تسلط بيشتری پيدا نمود، زیرا در حقيقت قـدرت باطـل از ضـعف حـق سرچشـمه مـی       
اسـت، بـه عبـارت دیگـر     » وجـود انسـانهای ظلـم پـذیر    «خـاطر  ه ب» وجود مستکبر«: گيرد یعنی

بـرون  «کلـی   طـور ه ، و بمستکبر از ضعف انسانهای ظلم پذیر است که به آن حد رسيده است
خـط  «و » وحـدت نسـبی درون  «و سـپاه پاسـداران بـا    » خـط امـام  «، مثًال »تابع درون می باشد



خود موجب عکس العمـل بيرونـی مخـالفين از چپيهـای آمریکـایی و التقـاطيون چـپ و        » صحيح
ليبراليسم و امپریاليسم و صهيونيسم و سوسيال امپریاليسم و ارتجـاع منطقـه شـده و باعـث     

گرمـی   ستقبال فراوان توده ها و پشـتيبانی امـام امـت و نيروهـای حـق طلـب و همچنـين دل       ا
  .نهضت های رهائی بخش گشته است

  
  هدفداری -۶

رابطه با استعدادهائی که بالقوه دارد در جهت رسيدن  رهر پدیده ای در طبيعت و فطرت خود د
ه هـای اجتمـاعی هـم    به هدف و هویت جدیـدی در حرکـت اسـت و ایـن مطلـب در مـورد پدیـد       

صادق است و لذا در تحليل سياسی چيزی که حتمًا باید به آن توجه کرد هدف و جهتی است 
  .که یک جریان سياسی در تالش رسيدن به آن می باشد

وقتی روش حزب توده را در دفاع از انقالب اسالمی ایران می بينيم چنانچه در کنار این مطلـب  
نظر نگيریم ممکن است به این ذهنيت گرفتار شویم که این  درمدتش را  هدف و استراتژی دراز

ولی اگر بدانيم که او در تالش است کـه بـه   ! حزب هدفی جز پيشرفت انقالب و تداوم آن ندارد
نحوی در ارگانهای حکومتی نفوذ کرده و باالخره حکومت را به یک حکومت مارکسيستی تبدیل 

ا مثًال در مورد چریکهای فـدائی اکثریـت، آیـا خواهـان     کند دیگر دچار این ذهنيت نخواهيم شد، ی
 آنهـا در ! حکومت اسالمی شده اند که از امام و نهادهای انقالبی دفـاع مـی کننـد مسـلمًا نـه     

صددند که پایه های قدرت خود را تحکـيم بخشـند، بـه عبـارت دیگـر هـدف مشـترک اسـت امـا          
ازش و عـده ای هـم بـا مخالفـت و     وسـيله سـ  ه تاکتيک ها متفاوت، برخی با موافقت عده ای ب

  .روش های قهرآميز
  

  دید مراتبی -٧
در خـارج از  ) مراتـب عرضـی  (هر پدیـده در عـين ایـن کـه در درون خـویش دارای مراتبـی اسـت        

  ).مراتب طولی(خویش نيز قسمتی از جهان و هستی را اشغال کرده است 
تفاوتی اسـت، خـود نيـز در    یک موضوع سياسی هم در عين این که در درون خود دارای ابعاد م

طول یک جریان کلی که یا جریانی الهی است یا شيطانی قرارگرفتـه اسـت و در موقـع تحليـل     
  .باید به سمت و جهت جریانات و مراتبی را که در آن جهت قرارگرفته اند، توجه کرد

  
  موضع گيری

  
موضـع گيـری   ، بـرای  »تحليـل مسـائل  «و » کسب اطالعات«و » تهذیب و تزکيه«پس از مراحل 

خود در مسائل مختلـف سياسـی و نيـز بـرای تشـخيص موضـع گيـری هـای افـراد و جریانهـای           
بـرای یـک مسـلمان    . متفاوت، نياز به مالک و معياری هست که مواضـع بـا آن سـنجيده شـوند    

  .معيار و مالک برای تشخيص مواضع، اهللا و شيطان، یا حزب اهللا و حزب الشيطان است
که موضع گيری ما تابع تمایالت جوهری و درونی پدیده های سياسی  در بحث های قبل دیدیم

است که به هر مقياس که مواضع درونی افراد و جریانات به جریان حزب اهللا نزدیـک و در عمـل   
به همان نسبت با آنها والیت و وحدت داریم و با آنها برخـورد رشـدی مـی    . متعهد به آن باشند

ط حزب الشيطان باشـند و روشـهای شـيطانی بـه کـار گرفتـه       نمائيم، و به هر مقياس که در خ
شوند، اگر ناآگاهانه باشد با آنهـا موضـع هـدایتی داشـته و اگـر آگاهانـه باشـد از موضـع تبـری          

  :برخورد می کنيم، از افشاگری و رسواگری گرفته تا مبارزه قهرآميز
  ١٨....لهم ماستطعتم من قوه واعدوا

  . انایی دارید از نيرو آماده سازیدآنچه تو) دشمنان(در برابر آنها 
مالک ارتجاع و ترقی و استقالل و وابستگی و انقالبی و ضد انقالبی و آزادی اختناق نيز همين 

هر نيرو و جریانی که در خط انبياء و ائمـه طـاهرین و والیـت فقيـه زمـان عمـل       . معيار می باشد
قرارخواهد گرفـت و مواضـعی کـه در     کند و به  آن معتقد باشد جزء نيروهای مترقی و حزب اهللا

غير خط الهی و در عرض یا مقابل خط امام و حزب اهللا قرارگيرند جزء حزب الشـيطان بـوده ضـد    
  .انقالبی و ارتجاعی می باشند

                                                 
  ۶٠سوره انفال آیه  ١٨



نيروهای حزب اهللا و حزب الشيطان و مواضع آنها با توجه به ميزان همسانی و همگونی آنها بـا  
می شوند یعنی امام هر جریانی شاخص تشخيص مراتـب   رب النوع موجود آن حرکت سنجيده

ير انقالب اسالمی حضـرت آیـت   برشد آن می باشد، مثًال در زمان ما رهبری حزب اهللا را رهبر ک
اهللا العظمی امام خمينی تشکيل می دهند که هر موضع و یا جریان که بـه خـط امـام نزدیکتـر     

و والیــت مــا بــا آن بيشــتر اســت و جریانهــا و   باشــد مرتبــه ای بــاالتر را در درون حــزب اهللا دارد 
مواضعی که در خط شيطان باشد در شرایط فعلی با شيطان بزرگ آمریکا سـنجيده مـی شـود    
که هرچه عملکـرد افـراد و گروههـا و دولـت هابـه آن نزدیکتـر باشـد، از انقـالب اسـالمی دورتـر           

  .هستند و ما موضع قاطع تری در مقابل آنها خواهيم داشت
  

  موضع گيری در مقابل حزب الشيطان مراتب
ه موضع گيری در مقابل دشمنان حزب اهللا و اعضاء حزب شيطان دارای مراتبی می باشد کـه بـ  

  :اختصار اشاره ای به آن می نمائيم
نسبت به کسانی که آشکارا و آگاهانه در مقابـل حـزب اهللا قرارگرفتـه انـد و از پيشـرفت راه       -١

ه خصمانه و قاطعانه و آشتی ناپذیر خواهيم داشت، و با آنها بـ  خدا جلوگيری می نمایند موضع
  .عمل خواهيم کرد» کفار«مثابه 

نســبت بــه افــراد منــافق کــه در درون حــزب اهللا خــود را پنهــان نمــوده انــد ولــی ماهيتــًا جــزء  -٢
مشرکين هستند و دشمنان درونی و پيچيده به حساب می آیند، که با آنها برخـورد قاطعانـه و   

رانه خواهيم داشت تا هنگامی که چهره آنها مشـخص شـود و کفرشـان آشـکار گـردد و      افشاگ
  .همانند دسته اول با آنها رفتار گردد

، کـه بـر عليـه حکومـت اسـالمی قيـام کـرده انـد و از اطاعـت          )طاغوت(افراد طاغی و یاغی  -٣
ا آنهـا مـی جنگـيم و    والیت فقيه سرپيچيده اند و با نيروهای حزب اهللا به مبارزه برخواسته اند ب

  .برخورد خصمانه داریم تا آنکه برگردند و سرجای خودشان بنشينند
خـاطر اطاعـت از هـوای نفسشـان مخـالف حـزب اهللا و منـافع جامعـه         ه افراد فاسـق، کـه بـ    -۴

اسالمی رفتار می نماینـد، موضـع ارشـادی و امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـا آنهـا خـواهيم            
  .زشت بردارند و یا با حدود اسالمی آنها را راست خواهيم کردداشت تا دست از کارهای 

افرادی که در ذمه اسالم هستند و والیـت مـومنين و حـزب اهللا را پذیرفتـه انـد و کارشـکنی        -۵
برعليه حکومت اسالمی نمـی کننـد ضـمن موضـع ارشـادی و هـدایتی در مقابـل آنهـا، حقـوق          

د طبـق حـق انسـانی خـود بـا آزادی عقيـده       اجتماعيشان را محترم خواهيم شمرد و می تواننـ 
  .زندگی کنند

در جریان حزب اهللا نيز همه مواضع نيروها به تناسب وحـدت آنهـا بـا نيروهـا و قـوانين اسـالمی       
سنجيده خواهد شد و از کسانی که در این مسير از ما جلوتر و باالتر هستند اطاعـت و پيـروی   

ين تـری قرارگرفتـه انـد بـا سـعی در اصـالح و       خواهيم کرد و نسبت به کسانی که در مرتبه پـائ 
وسيله انفاق فکری و سياسی و اقتصادی، سـعی در تکامـل بخشـيدن آنهـا مـی      ه رشد آنها ب

نمائيم که انشاء اهللا در جزوه های  دیگر به صورت مفصل اصـول موضـع گيـری را بيـان خـواهيم      
  .داشت

زمينه موضـع گيـری ضـروری اسـت     عنوان اساسی ترین اصل در ه در خاتمه یادآوری این نکته ب
طـور   که به همانگونه که در مسائل فقه اسالمی باید از فقيه جامع الشرایط تقليد نمود همين

هم کسانی که نسبت به مسایل سياسی آشنائی ندارند و نمی توانند آنها را براساس اصول 
و موضـع گيـری   الزم است هنگام عمل  ،اسالمی تحليل کنند و براساس آن موضع گيری نمایند

سياسی از افراد مکتبی و آگاه به شرایط و اصول مکتـب تقليـد نماینـد و حتـی کسـانی کـه در       
مقام والیت فقيـه کـه حاکميـت و    ) حکم(مسائل سياسی، خود صاحب نظر هستند، در مقابل 

والیت اصولی و شرعی بر جامعه دارد باید اطاعت کامل داشته باشند و نظر او را بـر نظـر خـود    
دارند، و در صورت اختالف تحليل به نظر و تحليل ولی فقيه عمل نماینـد، ایـن مسـئله در     مقدم

فقه اسالمی هم مطرح شده است که اگر مجتهد اعلـم راجـع بـه مسـائل اجتمـاعی حکمـی       
صادر نمود سایر مجتهدین حتی اگر نظرشان مخالف نظر مجتهد اعلم باشد، ضروری است کـه  

  .از حکم او پيروی نمایند
  

  السالمو



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :به چند سئوال بياندیشيم
  
  ضررهای تحليل و عمل سياسی بدون خودسازی و تزکيه چيست؟ -١
آیا کسانی را می توانيد مثال بزنيد که شعار عدم تفکيک دین از سياسـت مـی دهنـد ولـی      -٢

  عمًال آنها را از یکدیگر تفکيک می کنند؟
  ی را تحليل نمایند؟افراد مکتبی چه ضرورتی دارد مسائل سياس -٣
  تفاوت تحليل شرایطی با تلحيل اصولی را شرح دهيد؟  -۴
آنکـه مـی گویـد یـا     (، باید اکتفاء کرد یا بـه مـن قـال    )آنچه گفته می شود(آیا فقط به ما قال  -۵

  هم باید توجه داشت؟) منبع
  برای تحليل مسائل سياسی چه ضرورتی دارد که مالک و معيار داشته باشيم؟ -۶
ا آن که شاه عامل شيطان بزرگ آمریکا در منطقه بود چـرا امـام نـوک تيـز حملـه را متوجـه       ب -٧

  .سرنگونی شاه می نماید در رابطه با اصل درون و برون شرح دهيد
آیا عامل تعيين کننده در حرکتهای انقالبی تضاد ابرقدرتهاست و یا جوهر و اسـتعداد درونـی    -٨

  انسان های رزمنده؟
  مطرح شده اند چيست؟ ٨نشی که در سئوال تفاوت دو بي -٩
انقالب اسـالمی ایـران، نبـرد حـق طلبانـه ملـت افغانسـتان، جنـگ ایـران و عـراق و سـپاه             -١٠

  .پاسداران انقالب اسالمی را با این روش تحليل کنيد
  

 پایان


