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غِفَرِة َاسئُلَك ِبَحِق هَذااَليوِم اَلَمَالّلُهمَّ َاْهَل اْلِكبِرياء َوالَعَظَمِة َو َاهَل الُجوِد َوالَجَبرُوِت َو َاهَل الَعفِو َو الرَّحَمِة َو َاهَل التَّقوي وَ 
َصّلَي َعلي ُمحََّمد َو آِل الَّـذي َجَعلَتُه ِللُمسِلميَن عيدًا َو ِلُمَحمَّد َصّلَي الّلُه َعليهَُ  َو آِلِه ُذخرًا َو شرفًا و كرامتًا و َمَزيدًا َان ُت

آَل ُمحََّمد َو َان ُتخِرَجني َمن ُكِل ُسوء َاخَرجَت ِمنُه ُمحََّمَدًا َو آَل  ُمَحمَّد َو َان ُتدِخَلني في ُكِل َخير َادَخلَت فيِه ُمَحمَّدًاَ  َو
ِممَّااسَتعاَذ ِمنُه ِعباُدَك ُمَحمَّد َصَلواتَك َعَليَه َو َعَليِهم َالّلُهمَّ ِاّني َاسَئُلَك َخيَر ما َسَئَلَك به ِعباُدَك الّصاِلُحوَن َو َاعُوُذ َبَك 

 الُمخَلُصون

شده و چه بندگان رهاآنبريم از هربرم، و پناه ميتو پناه ميشود كه بهفطر به اين جمله ختم مينماز عيدآخر دعاي  
دودمان و تبار زشتي و پليدي كه گويد كه تا خارجم كني از هراند. و قبل از آن ميتو پناه بردهات از آن بهشدهخالص

 رهايي را از آن خارج كردي.سياسي و عقيدتي پيامبر اكرم، پيامبر رحمت و 

كاسه در حاكميت نامشروع آخوندي و رژيم خميني جا و يكتماميت زشتي و پليدي، يك« كل سوء»در زمانٌه ما اين 
همين دليل امروز همٌه مجاهدان و همٌه رهروان و پيروان حقيقي اسالم محمدي، باالترين و نخستين گره خورده است. به

 دانند و در آرزوي سرنگوني و خروج از حاكميت او هستند.اكميت آخوندي ميسوء، زشتي و پليدي را ح

فطر بيزاري جستن از اين ام، باز هم اولين كارمان در روز عيدكه در زيارت عاشورا خواندهچنانپس ابتدا بگذاريد، هم
جوييم م. و از آنها بيزاري ميامرها و دوستان و همدستانش باشد: برئت الي اهلل و اليكم منهرژيم و مزدوران و تحت

امرهاي جانب سيدالشهدا( منهم و من اشياعهم و من اتباعهم. از پيروانشان و از تحتجانب شما )بهجانب خدا و بهبه
جانب فطرت آزادي و جوييم بهحاكميت آخوندي و از همٌه كساني كه دست در دست اين رژيم دارند، بيزاري مي

 ي اعاليش.رهايي و سمبلها و شاخصها



السالم و نزديكي به او و بيزاري از واسطٌه حسين عليهاللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السالم. بارخدايا ما را به
فروش، در نزد خودت آبرومند و سرفراز قرار بده. و ان تدخلني في كل خير و مرا وارد كن آخوندهاي پليد دين

اي. اما در رأس اين خير و زيبايي در گي كه محمد و دودمان او را بدان وارد كردهتماميت آن خير و زيبايي و آراستبه
 فطر شاخص و بازگشتگاهي براي آن است.تماميتش، همانا رستگاري و سرفرازي و رهايي و يگانگي است كه عيد

لي و رهاييبخش و معناي تكامخير و  زيبايي باالتر از پوشيدن  لباس شرف و تقواست، البته تقوا بهراستي چه
خير و چه زيبايي باالتر از لباس ارتش آزادي، لباس رزم و جهاد و آخوندي. چه ستيز آن، نه مطابق  تعاريفارتجاعي

چه هرزشتي و پليدي باالتر از آلودگي بهچنان كه چه سوء، بديل زمان. هملباس انقالب مريم بر پيكر گوهرهاي بي
ه همٌه كساني كه در خدمت رژيم هستند؛ اوليا، دوستداران و همدستان رژيم كه تداوم و گرايي است و بو خمينيخميني

اند. اين رژيم در تماميتش زشتي و سوء بزرگ زمانه است بقا، استحاله و آرايشگري همين رژيم را اراده كرده
عبارت است از ارتش كالم مقابل آن كل خير است، كل زيبايي، كل رهايي و رستگاري كه در يكسوء(. در)كل

 مقصد نهاييش صورت گرفت.آزادي آن هم در پرتو انقالب مريم، كه براي رسانيدن و نيل اين ارتش به

ايم، تسبيح و شناي دهه در درياي رنج و خون در ديكتاتوريهاي شاه و شيخ شناور بودهاز سهبراي ما مجاهدين كه بيش
شر و سوء قرار دارد: برابر آن كلدر« كل خير»و پرمعناست. چرا كه اين ايدئولوژيكي روز فطر و دعاي آن بسيار جاذب 

مجاهد خلق و تمامي مجاهدين خلق ايران. يي، شرفي، بزرگداشتي و زيادتي بر هرذخرًا و شرفًا و كرامتًا و مزيدا. سرمايه
شهادت رسيدند، ذارانشان بهدر آن روز كه تأسيس شدند، در آن روز كه سالح بر دوش كشيدند، در آن روز كه بنيانگ

عنوان مسئول اول در عاشوراي مجاهدين )روز اشرف و موسي(، در روز فروغ جاويدان، در روزي كه مريم را به
برگزيدند و در روزي كه خواهر نسرين را همرديف او شناختند. چه روزگار و چه تاريخچٌه پرفراز و نشيبي، تا آن 

جمهور دوران انتقال، رسيد. اين است داستان رودي خروشان و عنوان رئيسمريم، بهمعرفي يي كه اين مقاومت بهنقطه
 …شستٌه بيشمارانخونداستان نسل به

هم بخوانيم: اللهم اهل الكبرياء والعظمه. از خداي صاحب كبريا و سرچشمٌه همٌه حق جا دارد كه بازبله در اين فطر، به
ل بخشندگي و سلطه و اقتدار، صاحب عفو و رحمت، صاحب تقوا و مغفرت عظمتها و ارزشها، اهل جود و جبروت، اه

حق امروز، روزي كه آن را  بازگشتگاهي براي مسلمانان قرار داده است، روز سرنگوني و نابودي دشمنان بخواهيم كه به
(. آخوندهاي چه نزديكتر سازد )الهي آمينخودش و دشمنان مردم ايران و پيروزي ارتش آزادي و مجاهدين را هر

تــريــن، تــباهــتريــن و سياهترين لكه بر دامن اسالم حقيقي، انقالبي فقط دشمن مردم ايران بلكه تيــرهصفت نهخميني
همين دليل جهاد با آنها و برانداختن آنها فضيلت بسيار گرا هستند، اسالم محمدي، علوي، فاطمي و حسيني. بهو مردم

 ، كرامتًا و مزيدا. چون در يك كالم آخوندها حامالن تماميت سوء، پليدي و زشتي هستند.بزرگي است: ذخرا،  شرفًا

ميان موجي دانيد در سراسر دنيا خبرهاي زيادي هست، در منطقه، در آمريكا، در ايران. اما در اينكه ميروزها چناناين
بار د را دارد. فيلمي كه براي اولينكه نمايش فيلم سنگسار در كشورهاي مختلف ايجاد كرده است، جاي خاص خو

 كند.صحنٌه سنگسار در داخل ايران را براي مردم دنيا برمال مي

گرا، اسالم يعني همين! بگذريم صفت و همٌه اضداد اسالم انقالبي و مردماز ديد خميني و رژيمش و آخوندهاي خميني
ان مجاهد خلق، چيزي نيست. ولي كيست كه اين خصوص زنهاي مجاهدين و بهكه اين سنگسار در مقايسه با شكنجه



 دالن.فيلم را ببيند و در خود نپيچد و نخواهد از عمق جان و جگر فرياد بكشد. واي بر سنگدالن و سنگين

گاههاي رژيم كه هاي مجاهدين در شكنجهدهد. اما از شكنجهاين تازه چيزي است كه رژيم در مألعام انجام مي
 اندازٌه كافي گوياست.دادن طينت اين رژيم پليد بههمه، همين فيلم سنگسار براي نشانبا اين شود فيلم برداشت.نمي

القضاتش پشت تصويب اليحٌه قصاص بودند، نشريٌه مجاهد آشكارا و با تيتر يادتان هست روزي كه خميني با قاضي
، خميني كه سخت از اين 16خرداد سالمعرفي كرد. در « اليحٌه ضدانساني»فقط ضداسالمي، بلكه يك درشت آن را نه

كرد كه بله اسالم را  ضدانساني تيتر نشريٌه مجاهد گزيده شده بود در يكي از سخنرانيهايش تيغ بر كف، تكرار مي
صراحت اسم نبرد و زد، در سخنراني از مجاهدين بهكنند. البته چون هنوز در آن ايام از مجاهدين چشم ميخطاب مي

روزگار اشاره كرد. اما نشريٌه مجاهد در سراسر جبهٌه ملي آنگويند كه ديوار بشنود، بهدر ميداق بهمصجاي آن بهبه
دانستند كه مجاهدين اين اليحه را فراتر از  ضداسالمي، شد و همه ميهزار نسخه، توزيع مي166ـ  066ايران، در ابعاد 

گ بر ارتجاع. و حاال جالب اين است كه بعداز انتخاب گفتيم مردانند. بله، به همين داليل ميمي« انسانيضد»
 جمهور جديد ارتجاع، سنگسار و تروريسم بيشتر شده كه كمتر نشده است.رئيس

خورند. طرف نان تشيع و باب اجتهاد را ميراستي كه اين آخوندها عجب موجودات رذل و پليدي هستند. از يك
خصوص حقوق جزا و جزائيات( مشمول همين اجتهاد است و ديناميسم انگار كه احكام )و بهازطرف ديگر انگار نه

 دارد.

كنندٌه پويايي و ديناميسم اسالم و قرآن. و اصاًل اجتهاد براي چيست؟ براي انطباق اصول و احكام با شرايط متغير. تضمين
تهاي نماز و مبطالت آن( كه از اال چه نيازي به باب اجتهاد و رساله و تقليد بود؟ اصول و احكام كلي و ثابت )مثل ركع

شود. اگر  اجتهاد نبود، ديگر چه نيازي به  تقليد در فروع و قبل مشخص بود و با اجتهاد چيز جديدي به آنها اضافه نمي
 شرايط متغير و مرجع تقليد بود؟

شود، چون اين همه در فضيلت سورٌه قدر گفته شده و اين كه حتي مستحب است به هنگام وضو گرفتن خوانده ب 
گذاري و ديناميسم مربوط است، چون به گذار از مراحل كمي و رسيدن به جهش و رشد كيفي مربوط است، اندازهبه

مفهوم يابنده )بهرمز ماندگاري و جواني قرآن و اسالم انقالبي است. آخر يك اسالم فعال، پويا و رزمنده و انطباق
 جاعي.تكاملي آن( داريم و يك اسالم متحجر خشك ارت

كند! ببينيد كه مجاهدين با جمهور ارتجاع هم، صحبت از تحجر و واپسگرايي ميراستي شنيدم كه امروز رئيس
كاربردن كلمٌه ارتجاع پرهيز اند كه برخالف خميني، كه ما را از بهكجا رساندهمجاهدت و فداكاري خود كار را به

هاي واپسگرايي و ارتجاع ناگزير به زهرخورده و همان جرثومه« امامخط»، حاال «نگوييد ارتجاع»گفت داد و ميمي
 (.6اند تا  قافيه را نبازند)بازي با اين كلمات روي آورده

در تشيع و اسالم انقالبي و در اسالم مجاهدين، نخستين ويژگي پويايي و ديناميسم آن است. اسالم يك شريعت خشك 
اي پيشين است، خوب ديگر چرا بايد به آن چسبيد؟ ولش كنيد. بنابراين، هو منجمد نيست. اگر اين دين مربوط به هزاره

عام تازيانه كنيد و در مألطرف ديگر سنگسار ميخوريد و ازطرف نان اجتهاد را مياز مرتجعان بايد پرسيد چرا از يك
دانند كه اين كارها هدف يضمن همه مكنند. درنام اسالم  به جهان معرفي ميزنيد. آخوندها جنايتهاي خود را بهمي

غاييش ايجاد رعب اجتماعي و سياسي است. عجبا، اگر اسالم اين است، پس بفرماييد ارتجاع و جاهليت چيست؟ پس 



گوييد يك نمونه از حضرت علي يا پيغمبر بياوريد كه اين كار را قساوت و سنگدلي را تعريف كنيد. اگر راست مي
ازات اسالمي نيست. بسياري از مجازاتهاي آن روزگار ريشه در قوانين تلمود دارد كرده باشند، چون سنگسار اصاًل مج

گردد. وانگهي، چطور است كه آخوندها از آخرين دستاوردهاي فني، علمي و يهوديت برمييكي سوابقش بهيا مثل اين
هاي پيشين است؟ هزارهلق بهكنند، اما جزائيات و قصاص رژيمشان متعيي و تخصصي پايان قرن بيستم استفاده ميحرفه

برد و سالحهاي شيميايي و اتمي و ميكروبي هستيد و دنبال همان برد و دوراز آخوندها بپرسيد چرا دنبال موشكهاي ميان
طرف، براي بقاي رژيم خود از كيسٌه ملت ايران، از آخرين پيشرفتهاي چرخ و چاه و اسب و منجنيق نيستيد؟ چرا از يك

كنيد؟ اما ازطرف ديگر تابع جزائيات داري استفاده ميفازهاي پاياني دوران رشد سرمايهبوط  بهفني و تخصصي مر
 كنيد؟ كدام را باور كنيم؟بريد؟ يا از روي بلندي پرتاب ميپا ميوهاي پيشين مثل سنگسار هستيد و دستهزاره

صراحت اين را دانستند. خميني بهمي تراشيدن را هم حرامريش 6706اين آخوندها تا دهٌه سي و چهل و سالهاي
دانستند. گفت. حتمًا يادتان هست برخي از آخوندها تلفن، ماشين، قطار و راديو و تلويزيون را هم حرام ميمي
كه اگر مالك حاللي و حرامي حاليدانستند. درحرفهاي تلويزيون، بلكه خود دستگاه تلويزيون را هم حرام مينه

يي بر دامن قرآن تر است. چون لكهآلودشود، باشد؛ تلويزيون رژيم از هر تلويزيوني حرامتر و ننگحرفهايي كه زده مي
اند. در خاستهپابرابر آخوندها بهكند. مجاهدين براي همينها درو اسالم است، ارتجاع و شرك و جاهليت را تبليغ مي

براي مبارزٌه عنصر مجاهد خلق با حاكميت آخوندي  وراي همٌه داليل سياسي و اجتماعي، دليل ُخّلص ايدئولوژيكي
دامان اسالم است. دليلي افزون بر داليل سياسي و اجتماعي كه به پليدي همين است كه خميني و رژيمش بدترين لكه بر
پرسد مجاهد از همه مي«. شركل»و « سوءكل»شود. اين است مفهوم و نجس بودن اين رژيم در تماميتش مربوط مي

 اسالم، حضرت علي است يا مرتجعان خوارج؟ امام حسين است يا يزيد؟ ائمٌه اطهار هستند يا خلفاي جّبار؟ شاخص

هزار و چهارصدسال پيش را مورد آخوندها كدام را باور كنيم؟ سطح توليد و قواي مولدٌه يكُخب، حاال ما در
 باوركنيم يا اين روزگار را؟ 

 ابر اصالحات بورژوايي شاه با حق رأي زنان مخالف بود؟بردر 16مگر خميني نبود كه  در سال

خواست در چارچوب يك رژيم بورژوايي وابسته، عمر رژيمش را طوالني كند و كرد. بنابراين دربار شاه مي
داري وابسته و آن هم وابسته به آمريكا جانب سرمايهمرداد گذشت، به88دهه كه از كودتاي از يكمالك، بعدـبوروژا

داد و خميني مخالف زنها را ميبه طور صوري شعار اصالحات ارضي و آزادي زنان و اعطاي حق رأيكرد. به ميل
زدند. مخالفت خميني هاي خميني را در دانشگاه آتش ميهردو بود. بسياري از دانشجويان مترقي در آن اوايل اطالعيه

كند و جنبش دانشجويي از خميني فتنه و فساد را زياد ميگفت دادن حق رأي به زنها با شاه از اين موضع بود كه مي
حاكميت رسيد، ديد هوا پس است، عقب خواست كه با استبداد و وابستگي اعالن مخالفت كند. البته وقتي خميني بهمي

بودند.  رأي زنان كوتاه آمد. زنان ايران در انقالب ضدسلطنتي سهم خود را ادا كردهبرابر حقطلبانه درنشست و فرصت
گاهها شده بودند، راه را باز كرده از آن زنان پيشتازي كه در چارچوب سازمانهاي انقالبي راهي محبسها و شكنجهقبل

 خير(.بودند )ياد مجاهد شهيد فاطمٌه اميني به

ار كنيد با شع طور اصولي مخالف بود. مقايسهخميني در مورد اصالحات ارضي و تقسيم زمين بين دهقانان هم به
محصول مال كسي است كه روي … نظر صريح ائمٌه اطهار اين بود كه الزرع للزارعمجاهدين كه از روز اول بنابر اظهار



 كند.زمين كار مي

صفت، با مدرسه رفتن دخترها در زمان ما مخالف بودند، در دهٌه بيست و همين آخوندها، آخوندهاي مرتجع خميني
 سي.

كه قرآن اين همه حاليا تفسير قرآن هم مخالف بودند. قرآن فقط براي قبرستانها بود. درقول پدرطالقاني، همينها ببه
 …گويد: تدبر، تعقل، فكر كردن ومي

المال و كيسٌه مردم ايران، همٌه دستاوردهاي فني و ويكم، از بيتپس ما با رژيمي مواجه هستيم كه در آستانٌه قرن بيست
طوري نيست كه مثاًل براي يك تهاجم نظامي گيرد و اينخدمت ميميت بهتخصصي را براي بقاي خودش در حاك

بر منبر و همٌه وسايل طوري نيست كه پيامهايش را فقط ازطريق منبر بدهد. بلكه عالوهدنبال اسب و استر بگردد. اين
 كند.سنتي، از ماهواره هم استفاده مي

جم را يي سيماي مقاومت با يك بودجه و انرژي كالن برنامٌه جاماهوارهكه از ماه گذشته براي مقابله با برنامٌه مچنانهم
قدر كردن نقض نكرده باشند. آنها هيچ اصل و سنت آخوندي نيست كه براي مشتري جمعراه انداختند. در اين برنامه

ر كانالهاي تلويزيون خبر است كه خانم گوينده دهم در اين كار پيش رفتند كه روزنامٌه جمهوري اسالمي نوشت آقا چه
جم جامخبر است كه بهشود. چهجم با شكلها و ادا و اطوار زننده ظاهر ميآيد، اما در جامداخل كشور با مقنعٌه سياه مي

دارند و براي ضبط ميـ از سرشان بربا توصيفاتي كه روزنامه نوشتهها را ـآموز مدرسهرسد مقنعٌه دختران دانشكه مي
شده كه بسياري از آهنگها و نوازندگيها و آوازهايي كه براي تلويزيون در شوند. چهپسند ظاهر ميصور غربيها بهبرنامه

 يي كه براي صدور به خارج است، اشكالي ندارد.داخل كشور ممنوع است، در برنامٌه ماهواره

همٌه عالئم و عناوين با قول خودشقبر خميني است كه بهخودش لگدي به« جمجام»بگذريم كه حتي نامگذاري 
يي نيست و براي جلب قلوب در غرب مخالف بود! البته اين در دنياي دجاليت آخوندها چيز تازه« شاهيشاهين»

زدن و اجراي آن اليحٌه بريدن و شالقطوري تظاهر كنند. اما در داخل كشور سنگسار و  دست بريدن و پاناگزيرند اين
 چنان ادامه دارد.يي ضدانساني خواندند، همآن را اليحه قصاص، كه مجاهدين از روز اول

عنوان جزاي اسالمي كه آن را به چه كسي داده است؟ كدام مرجع؟ كدام مال؟اين حكمهاي شالق زدن و سنگسار را 
علي و  كس چنين كند و چنين بگويد. پس سنت پيامبر و حضرتخميني و هرآلاو باد و برخدا بركنيد. لعنتمعرفي مي

 باب اجتهاد، محكم و متشابه و ديناميسم اسالم و قرآن چه شد؟

 

 ديناميسم قرآن

داند كه هدف و آرمان و مقصد در مثل مانند ساحلي است كه كشتي بايد كس كه قصد دجاليت نداشته باشد ميهر
كه يگانگي اجتماعي، فقط يگانگي فردي، بلسمتش حركت كند. هدف، آرمان و مقصد، توحيد و يگانگي است. نهبه

حكمهايي هستند كه بايد با شرايط منطبق بشوند. البته « متشابه»يي عاري از طبقات، استثمار و تبعيض. احكام يعني جامعه
قالب يك كشتي، نحوٌه پارو طلبانه نيست. انطباق رزمنده و تكاملي و خالق و فعال است. يعني درمنظور انطباق فرصت

عهدٌه ناخداست. محكم و متشابه بر« و اما الحوادث الواقعه»زمان برحسب شرايط سرعت در هر زدن، سمتگيري و تنظيم
گوييد. اما يكي از معناهاي متشابه همان اصطالح يعني اين. محكم مصداق چيزي است كه شما به آن استراتژي مي



 معني كاربرد است.تاكتيك به

اساس انسان ود كه زن و مرد را متساوي بشناسد، يا برده را دردر زمان پيامبر اكرم اين انقالب بسيار بزرگي ب
چه معيار برتري است، نوع انسان وجود دارد، رد بكند و بگويد آنالحقوق تلقي بكند و اين ايده را كه دومتساوي

اينها در «. اكرمكم عندالّله اتقيكمانّ »تقواست و آن هم تقواي رهاييبخش. رهايي مالك است، نه جنس، رنگ و نژاد. 
زماني است كه وقتي حضرت زهرا در كودكي و خردسالي روي زانوي پيامبر نشسته بود و رسول خدا دستش را 

بچه چيست كه روي كرد دچار دافعه شد كه گفت، اين ميشكاري كه پيامبر ميقدر ازبوسيد، يكي از ناظران آنمي
و بعد گفت  من چندتا مثل اين داشتم كه خاكشان كردم. … (اهللبوسي )استغفرزانويت نشاندي و دائمًا دستش را مي

برتري كردند. در چنين شرايطي كه همٌه قوانين، از روم گرفته تا ايران، بهگور ميبهآخر آن موقع دختران را  زنده
عيض جنسي و نژادي كه اسالم بنياد تبدانستند، اينرا قانون ازلي و ابدي ميكرده و آنواليت و حاكميت مطلق نرينه خو

كه در حقوق مدني نيز زني را كه بالكل خارج از سيكل توليد بود، در واقع انقالب بزرگي بود و اينو قومي را بزند، به
اين كه تودٌه انبوه زنان در انتخاب حضرت علي و بيعت رسد بهدوم مرد، صاحب سهم بشناسد، چهارث و شهادت، يك

 كردن در يك تشت آب بگذارند.دادن و بيعتنشانٌه رأياو بهرا با با او شركت كنند و دستهايشان

و شگفتا كه شمار قابل توجهي از فرماندهان يكانها و لشكرهاي حضرت علي در جنگهاي صفين با معاويه، زنان مجاهد 
كه، در بينيم صدر اسالم بودند. سپس در نسل بعد زينب كبري، خواهر امام حسين و دختر فاطمه و علي را مي

گيرد. حاال آخوندهاي مرتجع بگويند عهده ميزياد و يزيد بهبرابر ابنخطيرترين مقطع، رهبري جنبش انقالبي را در
پاي مرد در سيكل مبارزه و توليد وارد بهدوم مرد باشد؟ حتي وقتي كه پااالبد بايد حق شهادت و ارثيٌه زن يكببينيم الي

قول شما اصالت با مرد جنس هستند و متساوي نيستند و البد بهطور باشد، پس اينها دواينابد است؟ اگر قرار است تاشده
 است و زن هم از دندٌه چپ او درست شده است!

بنابراين ديگر موضوعيت ندارد زن كه از روز اول در اسالم حق سياسي متساوي و حق تملك اقتصادي مستقل 
مثل فرانسه كه تا نيمٌه قرن بيستم حق تملك و تصرف مستقل براي زن را )برخالف قوانين مالكيت در كشورهاي غربي 

دوم داشته باشد. اجتهاد هم يعني همين. بگذريم كه از نظر خميني و االرث يكشناختند( داشت، سهمرسميت نميبه
 طلبي است.بازي و فرصتآخوندهاي مربوطه، باب اجتهاد، فقط باب حقه

حاكميت گفتند كه غنا و موسيقي حرام است؟ پس چه شد؟ وقتي كه دجال خودش بهراستي مگر اين آخوندها نمي
كه قبل از آن حاليشود، خودش فتوا داد كه موسيقي آزاد است، دررسيد و راديو و تلويزيون را قبضه كرد، ديد نمي

ها در ي وقتها كه بچهگفتند شطرنج حرام است؟ بعضدانست. مگر آخوندها نميهمينها را عالمت نفاق مجاهدين مي
 دادند كه حرام است.كردند، آخوندها تذكر ميزندان شطرنج بازي مي

هم با كلمٌه تكبير. ننگ پا بريدن و سنگسار حالل است، آنوتراشي، غنا و شطرنج همه حرام بودند. اما دستريش
آويز زن مجاهد باردار حالل است، ان و اعدام و حلقشما! شجرٌه خبيثٌه ملعونٌه رذيله، تمامًا سوء و  تمامًا پليدي. تيرباربر

قدر كه جانشين خميني هم زبان به اعتراض گشود. حضرت علي گفت شكنجه حرام است، ولو در مورد سگ هار! آن
الموت مورد مجاهدين روا دانسته است، اسالمي است؟ آيا سوزاندن و ضرب حتيهايي كه خميني درآيا اين شكنجه
اهلل و فضلملجم گرفته تا قاتالن ائمٌه اطهار و شيخشما و شجرٌه خبيثٌه شما باد كه از خوارج و ابنگ برحالل است؟ نن



خميني و الجوردي هميشه علمدار قشريگري و جهل و ظلمات و خصم مبين دانش و فرهنگ و آزادي و عدالت 
، بوزينگاني كه منابر رسوالن و اولياي خدا يي كه در قرآن مثال زده شده استايد. مصاديق همان شجرٌه ملعونهبوده

 اند.ـ را غصب كرده و اين را سرمايٌه تجارت دنياي خود قرار دادهكه حق حاكميت مردم ايرانچنانهمـ

 

 فلسفه و هدف احكام

 ها و كاربردها و رهنمودهاي اجرايي براي نيل به هدف و تنظيم چپ و راست آن هستند.احكام وسيله

موضوع نگاه كنيم، وسايل مسئوليتي بهدور از منطق ولنگاري و بيه اگر عاري از جدل اسكوالستيكي و بهواضح است ك
كه هدف اصيل نيز وسيلٌه متناسب خود چنانكنند. همرا تضمين ميو كاربردهاي اصيل، اصالت هدف و دستيابي به آن

طرف ديگر آن كم بها داد. ازي و عيني ناديده گرفت يا بهتوان در دنياي مادطرف وسيله را نميطلبد. يعني از يكرا مي
 كه متناقض و متعارض با آن و راهبند آن باشد.هدف خدمت كند، نه اينبهوسيله بايد

جانب اين تزكيٌه مثاًل به موضوع زكات يعني پاكسازي مال از حقوق و حاصل كار ديگران بنگريد: هدف و سمتگيري به
شن است و در تشيع و اسالم حقيقي نهايتًا در جامعٌه موعود تحت راهبري وارث زمين و صاحب استثماري بسيار روضد

زمان، در اوج تكامل اجتماعي و علمي و فني محقق خواهد شد. اين همان پايان شرك و بيگانگي انسان از انسان و پايان 
ز تاريخ حقيقي انسان كه اكنون ما، در قياس بيگانگي و تعارض و آنتاگونيسم اجتماعي است؛ يعني استقرار توحيد و آغا

 …بريمسر ميبا آن، در ماقبل تاريخ به
مرحله معين از رشد قواي مولد و تكامل اجتماعي به تزكيٌه مال از حاصل گام و در هربهبايد گاماما براي سمتگيري مي

 كار ديگران همت گماشت و اين يعني زكات.

گرفت. بعدها اما از حضرت صادق شد، زكاتي هم به آن تعلق نميينه برنج كشت نميجا كه در مددر صدر اسالم از آن
شود زكات تعلق روزي پرسيدند كه آيا برنج زكات دارد؟ پاسخ داد آري، به برنج هم كه در نواحي عراق كشت مي

 گيرد و توضيح داد كه در صدر اسالم در مدينه برنج در كار نبوده كه موضوع زكات باشد.مي

از حالي كه قبلدينار وضع كرده بود، دررفتند ساليانه دوحضرت علي هم در زمان خود براي اسبهايي كه به چراگاه مي
استناد به آيٌه سورٌه انفال چنين باپنجم سود ساليانه( كه دربارٌه وضع خمس )يكچنانآن چنين چيزي وجود نداشت. هم

و كيف زكات مشروط به شرايط اقتصادي و توليد است و با تكامل قواي  شد. اجتهاد يعني همين. يعني كه تعيين كم
 گردد.مولد دستخوش تغيير و تحول مي

پس اجتهاد قبل روشن بود. طور باشد و روزه آن طور. اينها كه ازآخر اجتهاد براي اين نيست كه فقط بگويد نماز اين
همه دعوا وجود داشت؟ تبعيت و تقليد از ي چه اينبراي چه بود؟ كاركرد رهبري سياسي و اجتماعي چيست؟ برا

الشرايط )ذيصالح( كه در فرهنگ تشيع نخستين شرط آن علم و تقواست )يعني همان استنباط و اجتهاد مجتهد جامع
صفت بالكل فاقد آن هستند( براي چيست؟ آخر فقاهت در تشيع علوي مالزم با عدالت چيزي كه آخوندهاي خميني

صفت مطلقًا فاقدش هستند و با ظلمه و حكام جور و ستم است. يعني همان چيزي كه آخوندهاي خمينييعني مرزبندي 
 باشند.خودشان مظاهر ظلم و جور مي

تلقي « سرخود»كه خلفا و حكام جبار، با پس چرا امام صادق عدل و امامت را اركان و اصول مذهب اعالم كرد؟ چون



عنوان خودشان در زمين را )به« خودسري»تند الگوبرداري نموده و استبداد و خواسكردن كارهاي خدا در آسمان، مي
قرآن، آنها استناد بهنمايندگان و سايٌه خدا در زمين( توجيه كنند. لذا ششمين پيشواي عقيدتي و تاريخي ما، بالصراحه با

 …يسترا پس زد و گفت كه چنين خبرهايي نيست و خدا خودش عدالت مطلق است، واال خدا ن
رد كردند و بعد هم را علم كرد، آن را قويًا« واليت فقيه»خميني  08يادتان هست كه مجاهدين وقتي كه در تابستان

سر و نظر خميني، فقيه يعني آخوند، يعني پارچه و دستاري برقانون اساسي واليت فقيه خميني را تحريم كردند؟ از
كارت! آخر آن كه او گفتيم برو پيكرد. ما هم بهروحانيت معرفي ميعبايي بر دوش، خميني از آغاز مجاهدين را ضد

پانصد قرآن را فقط پارچه و دستار، بلكه قرآن را هم كه به دجالّيت باالي نيزه كرده بودند ـحضرت علي بود، نه
نه بلند شده و هدفش فتهم بكوبيد. قرآني كه بهـ گفت آنها را درها بردندمزدوران معاويه در جنگ صفين باالي نيزه

 حاكميت ارتجاعي است، كاغذ است و بس، قرآن ناطق منم. اين حرف مواليمان علي بود.استمرار يك

 نطق آورد، يعني كه:پس قرآن را بايد فهم كرد و به

طلبد و ـ فهم و تفسير قرآن يك دانش و حرفٌه تخصصي است و حداقل احاطه بر علوم طبيعي و اجتماعي را مياوالً 
 تري حاصل خواهد شد.قول خود قرآن هرچه رسوخ در علم بيشتر باشد، درك و فهم عميقبه

شود و نه در ـ قرآن ضمن حركت اجتماعي و مبارزٌه سياسي، يعني در جريان جهاد و عمل انقالبي، فهم و تبيين ميثانيًا
جهاد برخيزند، راه ساني را كه در راه ما بهآينه كگويد الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هرنشيني. خودش ميگوشه

اليمسه اال »گويد پاي فهم و ايمان در عمل اجتماعي است و لذا قرآن مييعني كه يككنيم.نماييم و هدايت ميمي
، يعني كه براي فهم آن پاكيزگي و تقوا و طهارت سياسي و اجتماعي الزم است، كه خود «هدي للمتقين»و « المطهرون

چنان كه فهم قوانين طبيعت و دستيابي به رموز آن تنها در جريان مبارزه و مبارزه و عمل اجتماعي است. هم ناشي از
يعني كه قرآن را بايد به حرف آورده و « فاستنطقوه»گويد جاست كه حضرت علي ميعمل توليدي ميسر است. اين

آورد، قرآن است. پس آن را به حرف آورده گويا كنيم، آن نور راهبر و راهگشا كه پيامبر با خود »گويد گويا كنيم. مي
 (.603البالغه، شمارهٌ )نهج« شودخودي خود گويا نميزيرا قرآن هرگز به

تواند مريض نميكتاب كاماًل متقن و دقيق و جامع پزشكي داشته باشيم. حال يكدر مثل، مانند اين است كه ما يك
طبيب متخصص الزم است كه با انطباق ي خودش نسخه بپيچد. بلكه حتمًا يكخودي خود با مراجعه به آن كتاب برابه

 حرف بياورد و آن را براي بيمار گويا سازد.قوانين و احكام پزشكي بر آن مريض مشخص، كتاب را دربارٌه او به

رت علي، قول خود حضزنند، گفت كه بهخوانند و از حضرت علي دم ميحاال هم بايد به مرتجعاني كه حديث مي
نطق و سخن هايي كه گفتيم بهدارد و بايد آن را بر همان پايه… قرآن محكم و متشابه، مرسل و مقيد، ناسخ و منسوخ و

 آورد.در

كردند، مگر نكردند؟ مگر اين بنياد پليد و كثيف توانستند، بردگي را هم مجددًا اعالم ميدر شريعت خميني، اگر مي
توانند اين كار جايي كه ميكنند؟ مگر تا آنوكار و خريد و فروش كنيز نميندها، كسبو همٌه آخو« شهيد»موسوم به 

 انداخت.جريان ميتوانست، بردگي را هم دوباره بهدهند؟ پس ارتجاع حاكم بر ايران، اگر ميرا رواج نمي

جانب زوال و ابطال )يعني آزادسازي بردگان( در زمان خود پيغمبر سمتگيري به« عتق»مگر هدف احكام و حقوق 
كس كه بردگي نيست؟ مگر كفارٌه بسياري از گناهان آزاد كردن بنده نيست؟ مگر روح و جوهر جز اين است؟ هر



كند. يعني كه در نظرگاه سادگي همين را استنباط و استنتاج مياندكي با اجتهاد و تفكر و تأّمل قرآني آشنا باشد، به
 گناهان است.قرآن بردگي معادل و برابر با آن 

داري در آمريكا، در قرن گذشته الغا شد. ارسطو، بنيانگذار ترين بـخــش سرمايهدانيم كه بردگي، در پــيــشــرفتهمي
سراسر دنياي علم و فرهنگ حاكميت داشت، برده را در كتابش فلسفٌه يونان، كه افكارش تا آستانٌه قرون جديد بر

ـ بنديهاي اقتصاديخاطر صورتكرد و نه انسان متساوي با انسانهاي ديگر كه بهتوصيف مي« افزار جاندار»)سياست( 
 خصوصي دچار اين وضعيت شده است.اجتماعي خاص و در شيوٌه توليد و فرماسيون به

حال بنگريد كه در قرآن حرف سراپا متفاوت است. بردٌه مؤمن بر مرتجع مشرك ارجحيت دارد )پرتوي از قرآن، پدر 
فرماندهي زيد بهبنشود. اسامةتفسير سورٌه بقره و تفسير سورٌه بلد(. بالل حبشي، مؤذن و سخنگوي پيامبر ميطالقاني، 

نه پذيرش بردگي، بلكه « محكم»گيرند. اصل شود و بزرگان عرب تحت فرماندهي او قرار ميلشكر پيامبر برگزيده مي
كه پيامبر در شود. چونشدٌه تاريخي تحمل ميرورت تحميلعنوان يك ضو آزادي بردگان است و بردگي تنها به« عتق»

توانيد توانيد استثمار را در تماميت آن لغو كنيد، نميكه شما امروز نمياينرا لغو كند، كماتوانست آنآن زمان نمي
ملي را در شوراي  داري ملي و بازارگوييد سرمايهخواهيم محقق كنيم و ميطبقٌه توحيدي را االن ميبگوييد جامعٌه بي

 پذيريد.ملي مقاومت هم مي

كشد تا مباني آن هايي بايد برپا كرد و چقدر طول ميها يا سدهدههطبقٌه توحيدي را در طول چهدانم جامعٌه بينمي
 فراهم شود.

و  آخر اگر شما امروز تماميت استثمار و مالكيت خصوصي ابزار توليد را بالكل لغو كنيد، اگر بورژوازي ملي
چهارصد سال رود. چه رسد به هزار و عقب ميرود، بلكه بهپيش نميبورژوازي را بالكل كنار بگذاريد، جامعه بهخرده

پيش، كه معلوم است دوران صباوت انسان بود. زماني بود كه انسان تازه از دورانهاي اوليه بيرون آمده بود و حتي هنوز 
عقب كرد، جامعه را بهداري را بالدرنگ لغو مي. بنابراين اگر اسالم بردهآثاري از  كمون اوليه را با خودش داشت

اساس آن، استراتژي و كنيم. بعد بركنيم، آنها را كشف ميجلو. آخر ما كه قوانين اجتماعي را خلق نميبرد، نه بهمي
 شود.كار بسته ميتاكتيك  طراحي و به

 

 ديناميسم احكام و تبديل آيات

شد، صداي كساني كه در قلبشان مرض آمد، وقتي حكمي عوض ميجاي آيٌه ديگر مييي بهه وقتي آيهجا بود كاين
دفعه اينگفتي و بار چنان ميگويي! آنگفتند كه دروغ ميخود پيغمبر هم ميشد. بهتوانستند  بفهمند، بلند ميبود و نمي

 چنين!

كارهايي يم كه در فاز نظامي كرديم؟ آيا ما بايد در اين مرحله همانكردكارهايي را ميآيا ما در فاز سياسي بايد همان
كرديم؟ آيا يك نفر بايد در هنگام بلوغ و بزرگساليش همان لباس و كفش دوران را بكنيم كه در مراحل پيشين مي

 كودكيش را بپوشد؟

 (.666نحل، آيٌه ال يعلمون )سورهٌ  و اذا بدلنا آية مكان آية واهلل اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم
خطي را چيز و چهكند، چهآوريم و خدا خودش آگاهترين است كه دارد چكار ميجاي آيٌه ديگر مييي را بهوقتي آيه



 فهمند.گويي، بل اكثرهم اليعلمون، شعورش را ندارند، نميگويند كه تو دروغ و تناقض ميبرد، ميدارد پيش مي

 

 رآنخصيصٌه ويژٌه ق

گوييم )سوره زمر( افمن شرح گوييم، از روي خود قرآن ميخصيصٌه ويژٌه قرآن و اسالم چيست؟ اين را از خودمان نمي
اش را باز كرده است براي اسالم و او بر نور و هدايتي اهلل صدره لالسالم فهو علي نور من ربه، آيا كسي كه خدا سينه

سينه و ادراكش بسته و منجمد و خشك است، مساوي است؟ فويل است از جانب پروردگارش با كسي كه قلب و 
دالن، آنهايي كه قلبشان قسي است، از ذكر خدا و ياد خدا و للقاسية قلوبهم من ذكراهلل. پس واي بر سنگدالن و سنگين

يني منطبق دستٌه خمواند. باور كنيد كه اين مفهوم درست بر همين دارآرمانها و ارزشهاي خدايي و مردمي بيگانه
 برند.سر ميشود. اولئك في ضالل مبين. آنها در گمراهي آشكار بهمي

انداز يي بكند بين كساني كه سينٌه گشاده، چشمخواهد مقايسهاين ابتداي آيه بود يعني در آيٌه بيست و دوم سوره زمر مي
القلب، يعني انديشان و قشريون قسيكبرابر تارياش دارند، دركنندهروشن و فهم عميقي از اسالم و آن نور هدايت

گويد: اهلل نّزل احسن الحديث. خداوند بهترين گفتار، از اين آيه و بعد از اين توضيح، قرآن  ميهاي دوران. بعدملجمابن
خودي بهترين كتاب و بهترين تبيين و تشريح را عرضه كرد. احسن الحديث. ببينيم اين احسن الحديث، اگر حرف بي

اين دليل كه پايدارترين و به«. كتابا متشابها مثاني»چيست؟ دليل آن كه بهترين  و برترين كتاب است چيست؟ نيست، 
اساس اصول تواند به مسائل دورانها و زمانهاي مختلف برشود. يعني كه ميپوياترين حديث است. يعني كه كهنه نمي

تا از كتابهايي كه در قرن نوزدهم نخور است. ببينيد چنددرداز چندي كهنه و بهكتابي پسخود جواب بدهد. هر« محكم»
اند؟ يا الاقل قسمتي از آنها دچار فرسودگي و كهولت نشده اند، هنوز در قرن بيستم از دور خارج نشدهنوشته شده

 است؟

كه  18حاال، بلكه از سالدانند. نه از اند، رمز و راز پويايي قرآن را در همين ميكه از اسالم دريافتهچنانمجاهدين آن
از جريان اپورتونيستي، در در تحقيقات گروه ايدئولوژي سازمان تدوين شد. در سالهاي پس« ديناميسم قرآن»جزوٌه 

كه توسط سردار « چگونه قرآن بياموزيم»جمله در كتاب زندانهاي اوين و قصر مجددًا بحث را تدوين كردند. از
بنابراين صورت مبسوط باز كنم. انتظار نداريد كه در اين فرصت كوتاه من بحث را بهشهيدمان موسي تحرير شد. طبعاٌَ  

 گذرم:ميكنم و دريي مياشاره

 

 محكم و متشابه

زبان امروزي مصداق ديناميسم و صور به« تشابه»سازي تمام بيان كنم، كلمه بخواهم بحث را با سادهاگر در يك
 كند.شود و مصداق پيدا ميو آشكار ميجريان تكامل بارز ناپيداست كه در

ها و قدرهايشان متفاوت است، اما زوايا و يك مثال از هندسٌه ابتدايي و مسطحه بزنيم، به اشكال و صوري كه اندازه
نظر بگيريد كه نسبت اضالع و گويند. مثاًل مثلث كوچكي را با مثلث بزرگي درنسبتهايشان همسان است، متشابه مي

عبارت ديگر از روح و جوهر واحدي گويند تشابه. اينها متشابه هستند، بهاين ميهم برابر باشد، بهنها باهاي آزاويه
 برخوردارند.



كنند، چيست؟ نه پس در بحث احكام، مهم اين است كه ببينيم كه روح و جوهر احكام و هدفي كه تعقيب مي
گويد. كتابًا متشابها مثاني، كه قرآن ميچنانآن« سوخ در علمر»طلبانه، بلكه با تعميق و مزاج و فرصتصورت دمدميبه

 يعني منعطف و منطبق، داراي قدرت انطباق و انعطاف.

كه حاليجريان تكامل قدرت انعطاف و انطباق با شرايط را پيدا كردند، دربه عنوان مثال، موجودات خونگرم در
شوند. موجودات خونگرم حس ميآيد و بيسمشان پايين ميسرما درجٌه حرارت بدن و ارگانيموجودات خونسرد، با

درجه را حفظ كند. 73شرايطي حرارت تواند در هرقدم بزرگي در جريان تكامل بيولوژيك هستند. مثاًل بدن انسان مي
 كند كه اين درجه حرارت در سرما و گرما حفظ شود.صورت خودكار طوري تنظيم ميسيستم بدن به

كند و بدين وسيله از سلطه و اسارت دماي عاليتري است كه موجود زنده با محيط خود برقرار مي اين انطباق بسيار
 كند.آيد  و بر آن غلبه ميمحيط، بيرون مي

اين است كه قدرت انطباق فعال تكاملي با شرايط و دورانهاي متحول را « الحديثاحسن»جا هم خصلت ويژٌه اين
تواند در شرايط متفاوت، جوهر واحدي را اعمال و پيگيري كند. اين آن نور و يعني مياست. « متشابها مثاني»داراست. 

 «.علي نور من ربه»روح واحدي است كه قرآن گفت 
 جاي قرآن هم نيست.موضوع فقط خاص ايناين

ابت )اصلها ترين تبيين، اين است كه با يك اصول ث، برترين كتاب و برترين و جامع«احسن الحديث»پس خصيصٌه ويژٌه 
تواند جريان پيدا كند و پديدٌه تكاملي ديگر )كه البته قرآن كالم آخر است( ميثابت و فرعها في السماء( مثل هر
 فعل دربيايد.توانمندي و استعداد آن از قوه به

ي يجري كما تجر»كند كه  قرآن انديشان تصريح ميانديشان و تاريكروي خشكدرجاست كه امام باقر رواين
يعني كه قرآن همانند خورشيد و ماه  در جريان است. روح جاري دورانها و ادوار تكاملي است. « الشمس و القمر

 بازي آخوندها نباشد.پناهي و حقهخوردن و وسيلٌه دجاليت، دينشرطي كه اسباب نانبه

بسياري از اين … لباطل و يصدون عن سبيل اهللقول قرآن: ان كثيرًا من االحبار و الّرهبان لياكلون اموال الناس باهم بهباز
بندند. روي بندگانش برميخورند و راه خدا را برناحق ميصفت اموال مردم را بهآخوندها، آخوندهاي خميني

 آورند نه هدايت.آورند نه نور، ظلمت ميكنند و تيرگي ميكنند هيچ، راهبندان ميراهگشايي كه نمي

، يعني داراي قدرت و توان انطباق در شرايط متفاوت. كه اين تازه بيان ديناميسم خاص «مثاني كتابا متشابها»بنابراين 
نواميس و حقايق و صور عمومي هستي )و نظر قرار دهيم، آن وقت بهقرآن است، واال اگر ديناميسم جامع قرآن را مد

ز ماندگاري و پويايي قرآن كه اعجاز آن در برد. اين است رمـ اجتماعي( راه ميفقط متشابهات تاريخي و اقتصادينه
تواند با شمول عام بر نواميس عمومي و اصول محكم تكاملي، قضايا و است. چنين است كه مي« كهولتضد»كالم يك

بگيرد، پاسخگو باشد و حل و فصل كند. لذاست كه در ادامٌه آيه چنين آمده است: بريابنده را درمسائل مراحل تحول
خود شود و براندام كساني كه خشيٌه خدا را دارند، راست ميه جلود الذين يخشون ربهم. از اين خصلت مو برتقشعّر من

چيها هرگز ندارند و نداشتند، در طبيعت اين آيند. خشيه و خداترسي همان چيزي است كه خمينيخود ميلرزند و بهمي
شود. چرا كه چون خشيٌه خدا را دارند از حقانيتش، راست ميرژيم نبوده، نيست و نخواهد بود. مو بر پيكر كساني كه 

 ناپذير نيستند و با حقيقت، جسمًا و قلبًا و روحًا در كنش و واكنشند.روح و تأثيرسنگ، سرد و سخت و بي



 دلي و سختي بيرونخورند. بعد اين قلب از سنگينشوند و تكان ميثم تلين جلودهم و قلوبهم الي ذكراهلل. نرم مي
 شود:شود و  در اين قلبها راه براي ياد خدا و ارزشهاي خدايي و انساني باز ميآيد و نرم ميمي

 اللهم اهل الكبرياء والعظمة و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوي و المغفرة.

پيشه رابر آنها سخت و سرد و قساوتبآخر درصفت از روز اول تا بهو اين تمام ارزشهايي است كه آخوندهاي خميني
 اند.بوده

دهد: ذلك هدي اهلل. اين است هدايت خدا )كتابا متشابها مثاني( اين هدايت خداست. سورٌه زمر چنين ادامه مي 87آيهٌ 
اش را داشته باشد و بخواهد. و من يضلل اهلل كند. كسي كه زمينهيهدي به من يشاء، كسي را كه بخواهد، هدايتش مي

دليل خودش و عملكرد و دجاليت خودش مهر گمراهي خورده است، معلوم است كه فما له من هاد، اما كسي كه به
 شود.گاه آن قلب نرم نميآيد. هيچبست بيرون نميگاه از آن تيرگي و بنهيچ

والعظمة، اهل الجود و باالخره ما در روز عيد فطر كدام را باور كنيم؟ سنگسار را باور كنيم يا اللهم اهل الكبرياء 
 الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوي و المغفرة، كدام را؟

شود، مثل مراحلي كه از زمان امام حسن تا زمان امام حسين وقتي كه مراحلي در داستان تشابه و ديناميسم قرآن طي مي
شكني، راهگشايي و جهش بستد. بنشوكيفيت تبديل ميرسد، كميت بهميالقدر خاص آن فراطي شد، بعد ليلة

 گردد.بارز مي« كل امر»شود. ومي

 عمران:برويم سراغ ابتداي سورٌه آل

 هوالذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب

ها و مادر كتاب هستند. ركن هاي محكمي است كه آنها پايهتو فرو فرستاد كه در آن آيهاو كسي است كه كتاب را بر
ناپذيرند. توحيد و يگانگي خدا )اصل اول(، ضرورت هدايت )اصل كنند. ثابت و تغييروقت تغيير نميكين هستند. هيچر

 كند.بيني توحيدي تغيير نميكند. جهانگاه تغيير نميدوم(، و اصل مسئوليت انسان )اصل سوم دين( هيچ

حيد و سير مداوم از قلمرو جبر و بيگانگي به وادي كند. هدف يگانگي انسان است، يعني تووقت هدف تغيير نميهيچ
 آزادي و يگانگي.

يابد: و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأويله و مايعلم آيه چنين ادامه مي
 ما يذكر ااّل اولوا االلباب.تأويله اال اهلل و الّراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا و 

 و آيات ديگري كه مصاديق آنها ناپيداست، متشابهند.

نسبت فهميم، يا مصاديق بارز نشده است، يا هم كه بهما ناپيداست و ما آن را خوب نميتشابه البته باب وسيعي است. يا بر
لكتاب، بلكه بهاي تاكتيكي است. لذا آنهايي االكتاب فرعي و تغييرپذير است. بهايي كه دارد نه بهاي اممحكمات و ام

را طور ديگري ترسيم و تصوير كنند و خالصه آنانگيزي ميكه يك درد و مرض و كجي دارند، راجع به آن فتنه
نمايند. ولي حقيقت اين است كه تعبير و تفسير و تأويل آن را جز خدا و كساني كه رسوخ در علم و آگاهي عميق مي

 داند.ي نميدارند، فعال كس

حالي كه پنداريد، درگويد شما كوهها را ايستا ميشود. مثاًل قرآن ميبسياري چيزها هست كه با پيشرفت علم روشن مي
حركت هستند. خوب، در روزگار ما اين مسأله توسط علم روشن شده است. داستان جريان و درآنها هم مانند ابرها در



برديم و قرن پيش هيچ بويي از آن نمياي ديگر روشن شده است كه يكي دوتكامل و خلقت انسان و بسياري چيزه
فرستاده چه از نزد خدا فروبه تماميت آن»كنندگان در علم و صاحبان علم عميق و دقيق قول قرآن مانند رسوخبايد بهمي

حال اين هروشن بشود. بهبسا با پيشرفت علم ربسياري چيزها هم هست كه روشن نشده و اي«. گرويديمشده است، مي
روح و جوهر و فلسفه و علل كه بهيعني آنان«. شوندبين متذكر ميتنها خردمندان ژرف»قول قرآن هم بهحقايق را باز

جا درست در نقطٌه مقابل تلقي ارتجاعي غايي امور راه برده باشند و بدانند كه هدف چه بوده و چيست؟ در اين
سر است، با مفهوم حقيقي فقه و فقيه كه معني آخوند و عمامه برفقاهت كه در فرهنگ خميني بهگرايانه از فقه و خميني

جاست كه خشيه و خشوع دقيقًا شويم. از همينسايد، آشنا ميبيني و رسوخ در علم و احاطه بر هدفها شانه ميبه ژرف
 گيرد.قساوت قرار ميفكري و دلي و تاريكسياهي و سنگدلي و تاريكسختي و دلبرابر دلدر

سطح يابد و بهميالناس هم  در اين است كه آن يكي ُلب و هسته و روح و جوهر مطلب را درتفاوت اولواااللباب با عوام
كند. كساني كه )در ادامٌه آيٌه قبلي( انگيزي قرار بگيرد، بسنده نميگري و فتنهتواند موضوع فتنهو ظاهر امور كه مي

از اين كه ما را هدايت كردي، نكند كه بلغزيم. وهب لنا من لدنك التزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، خدايا بعد گويند: ربنامي
رحمة، از جانب خودت، رحمتي و آمرزشي نصيبمان كن كه تو بسيار بخشنده هستي. انك انت الوهاب. ربنا انك جامع 

تي در روزي كه هيچ ترديدي در آن نيست. ان اهلل اليخلف الناس ليوم الريب فيه. خدايا تو گردآورندٌه همٌه مردمان هس
 عهد و خلف وعده نيست.درستي كه در ميعاد و قرار خدا نقضالميعاد، به

شود. يعني محكم آن ارجاع دهد، به صراط مستقيم هدايت مياند كه: هركس متشابه قرآن را بهاز امام هشتم نقل كرده
نيد به محكم و از متشابه بدون محكم پيروي نكنيد. يعني چيزي كه آن روح، جوهر، كند كه متشابه را برگرداتأكيد مي

 سمتگيري و هدف در آن نباشد، شايان پيروي نيست.

ـ لنينيسم نيز خوانديم كه براي فرا گرفتن تئوري ماركسيسمسال پيش بود كه در تاريخ شوروي ميكنم سيفكر مي
شريعت جامد نيست، »كه ايدئولوژي آنها نيز و اين« ت كلمه را بايد آموختمقدم بر همه، تشخيص بين كلمه و ماهي»

تفاوت و رابطٌه بين نمود و ماهيت و بارز شدن ماهيتها در جريان پيشرفت و هركس كه به«. بلكه راهنماي عمل است
 اشراف دارد.( تكامل آگاه باشد، بر اين حقايق عام )از رابطه و تفاوت ماهيت و نمود گرفته تا شكل و محتوي

از پيامبر نقل شده است كه گفت: ان للقرآن ظهرًا و بطنًا و حدًا و مطلعًا، براي قرآن ظاهري، باطني، حدي )چپ و 
كنم كالم پيامبر اكرم ما را از هر توضيح ديگري راستي( و نظرگاه و ديدگاهي است كه بايد با آن تبيين شود. فكر مي

 كند.نياز ميبي

 

 علي = شاخص

گفتيم. عجبا كه فروش ميرگرديم به بحث خودمان. داشتيم از قشريت ايدئولوژيك و رذيلت سياسي آخوندهاي دينب
طرف برخورداري از آخرين دستاوردهاي علمي و فني روزگار در پايان قرن بيستم، از كيسٌه ملت ايران براي از يك

ملجم هم موقع ريدن با تكبير و تحت نام اسالم. البد ابنپا بوطرف ديگر سنگسار و دستادامٌه حاكميت آخوندي، و از
هنگام دستور حمله و هجوم اراذل به امام حسين، سعد بهكه عمربنچنانشمشير كشيدن بر فرق علي تكبير داده است! هم

بي و يي را گفت كه پيامبر خدا در آغاز جنگ بدر خطاب به مجاهدين ركابش بيان كرد: يا خيل اهلل اركعين جمله



 بالجنة ابشري )اي سواركاران با لشكريان خدا ركاب بركشيد و به بهشت بشارت باد و بشارت دهيد(.

گذرم. بهترين شاخص براي ما حضرت علي است. كنم و ميهم فقط اشاره ميبود، ولي بازخواست وقت ميدلم مي
النبي؟ چرا گوييم بابيم تشيع علوي؟ چرا ميگويگويد و ما چرا ميمورد قرآن و پويايي آن چه ميببينيم كه او در

 گوييم حضرت علي قدر انسان است؟مي

كند: كتاب ربكم: مبينا حالله و حرامه، و فرائضه و فضائله، و البالغه قرآن را چنين توصيف ميحضرت علي در نهج
دوده، و محكمه و متشابهه، مفسرا ناسخه و منسوخه، و رخصه و عزائمه، و خاصه و عامه، و عبره و امثاله، و مرسله و مح

جمله، و مبينا غوامضه، بين مأخوذ ميثاق علمه، و موسع علي العباد في جهله، و بين مثبت في الكتاب فرضه، و معلوم في 
السنة نسخه، و واجب في السنة اخذه، و مرخص في الكتاب تركه و بين واجب بوقته، و زائل في مستقبله، و مباين بين 

 كبير اوعد عليه نيرانه، او صغير ارصد له غفرانه، و بين مقبول في ادناه، و موسع في اقصاه.محارمه: من 

كتاب پروردگارتان: در آن بيان شده است حالل و حرام، واجب و  داراي فضيلت )حداقل ضروري و مستحب(، 
بان امروز چپ و راستها(، خاص و عام، زشده )كهنه و نو(، رخصتها و عزيمتها )آغازها و پايانها يعني بهكننده و نسخنسخ

چه كه مردم در آن مقيد و محدودند و محكم و متشابه. مجملها )موضوعات اختيار است و آنچه بهعبرتها و مثلها، آن
چه دانستن را روشن كرده است. مانند آنخالصه و فشرده( را در كتابش تفسير و باز نموده و پيچيدگيها و غوامض آن

توانند تبعيت كنند( و چيزي را بر مردمان منعي نيست )و ميچه كه ندانستن آنوري شمرده )در اصول( و آنآنها را ضر
چه در سنت واجب نمايد، اما در سنت، نسخ و رفع آن معلوم شده است و آنكه در كتاب واجب و ضروري مي

شود. بين ما در آينده زائل و منتفي ميچه در زمان خود واجب انمايد، اما در كتاب، ترك آن مجاز است. و آنمي
كه بين گناه بزرگي كه شايان آتش است، با خطاي چنانمحرمات و امور غيرمجاز نيز تفاوت قائل شده است، هم

چه كه در ابعاد كوچك را مشخص كرده است. و آنشود، تفاوت قائل شده و آنكوچكي كه مشمول آمرزش مي
 …ابعاد بزرگ و بسيار آن هم شايسته و پسنديده است، اما تحميلي در آن نيست پذيرفته و قابل قبول است  و در

خالف آن دانند، اما برخوبي ميواقع سردمداران جهل و جاهليت زمانه هستند، بهاينها را البته آن علماي كذب كه در
 دالن.سنگينكنند. واي برعمل مي

شود. بين مجاهدين و خميني، بين آن صدهزار شهيدي كه ع ترسيم ميجا مرزبندي بين انقالب و ارتجااما دقيقًا همين
 شما داديد و دشمنتان.

يكي پيامش رحمت و مغفرت است. پيام رهايي، پيام جود و جبروت، و پيام كبريا و عظمت. و ديگري پيام پليدي و 
 دلي.پلشتي و سنگدلي و سنگين

 قصاص با چه استنادي است؟انساني حاال از آخوندها بپرسيد، كه اين قانون ضد

توانستند شناختند. اگر ميرسميت نميرسيد هرگز حق رأي را براي زنان بهگفتيم كه اگر آخوندها دستشان مي
 كردند.دادند، كنيزداري را هم رسمًا قانوني ميداري را هم رواج ميبرده

 هاي قبلي كجا؟راستي جامعٌه مدني كجا و جزيه و جزاي هزاره

بسا حرام هم بود. صفت در حاكميت نبودند، اگر يادتان باشد، ماليات واجب نبود، ايـي آخوندهاي خمينيتا وقتــ
 گفتند در اسالم خمس و زكات است. خميني كه آمد هم خمس، هم زكات و هم ماليات واجب شرعي شد!مي



كنيد ين كارهايي كه شما ميكردند، حضرت علي كجا اظاهر در شب قدر براي حضرت علي سوگواري ميمرتجعان به
ـ نظاميش اين طلبي زير نام اسالم نبود؟ آيا حضرت علي اولين بيانيٌه سياسيكجا؟ آيا حضرت علي اولين مخالف توسعه

 آورم؟مينبود كه حقوق مردم، اگر در كابين زنانتان هم باشد، از گلويتان در

 فته است:صفت چه خوب گفروش و خمينيقرآن دربارٌه آخوندهاي دين

خواهند كه ارتجاعي، منحرف و دارند و ميميالذين يصدون عن سبيل اهلل و يبغونها عوجا، كساني كه از راه خدا باز
الموت و اين كه جان و قدر با مجاهدين لج بود؟ چرا فتواي سوزاندن و ضرب حتيكج باشد. راستي خميني چرا اين

 رد؟مال و ناموس اينها حرمتي ندارد، را صادر ك

مقابل هم نوع اسالم سراپا متضاد از زمان امام حسين و يزيد، از روزگار علي با معاويه و خوارج دربراي اين كه دو
نوع اسالم تعيين آن قدر تاريخي رسيده باشيم كه بين اين دواز چهارده قرن، ما بهبسا كه پساند. ايبندي كردهصف

 تكليف شود.

طرف مجاهدين. عجبا كه باالترين پناهانه و يكجاعي تاريخ ايران، با دجاليت اسالمترين نيروي ارتطرف مهيبيك
از جريان امجديه در روز چنان كه خود خميني بعدنحوي فوق متناقض. همتضاد و خون هم بين اينها جاري است، به

در كردستان باشد، دشمن  كه دشمنگفت كه دشمن من نه آمريكاست و نه شوروي و نه ماركسيستها و نه اين 01تير1
 جا در تهران.همين مجاهدين هستند، همين

 زدن رزمندگان(پس وعدٌه نهايي ارتش آزاديبخش با مرتجعان هم در تهران )كف

شما اي كاتبان و فريسيان! السالم بايد گفت، واي برقول انجيل و عيسي مسيح عليهخطاب به آخوندها و رژيم خميني، از
ايد. اي رهنمايان كور كه پشه را صافي ـ را ترك كردهعدالت، رحمت و ايمان، يعني تماميتش را ـاعظم احكام شريعت

شما اش را باهم!( واي بررمهبلعند، يك كاروان و يكميبريد )اين آخوندها واقعًا شتر را فروميكنيد ولي شتر را فرومي
نماييد و درون آن مملو از جبر و ظلم له و بشقاب را پاك ميرو كه بيرون پيااي كاتبان و اي فريسيان رياكار از آن

 است. لياكلون اموال الناس باالباطل و يصدون عن سبيل اهلل.

قول قرآن در قلوبشان مرض و نوع اسالم بايد باالخره قضاوت شود. البته آنهايي كه بهدر سطح جهاني هم  بين دو
س بين اسالم معاويه و اسالم حضرت علي هم اسالم همان اسالم گويند اسالم همين است. عجب! پغرضي است، مي

معاويه است! بين خوارج و حضرت علي، بين يزيد و امام حسين هم همين است. يازده نسل از ائمٌه اطهار، الگوهاي 
عصاري هم در اشهادت رسيدند، آناز ديگري بهعقيدتي و تاريخي مجاهدين و اسالم علوي، در برابر جباران، يكي پس

و قروني كه هيچ جنبش مترقي و انقالبي ديگري وجود نداشت و سطح نازل قواي مولد و آگاهي ناچيز آن روزگاران 
چه خميني و اسالف تاريخيش ادعا نوع اسالم است، سراپا متضاد با آنكرد. اين يكهرگز چنين چيزي را اقتضا نمي

حساب يي را انجام داد و نوع واژگونه و پوشاليش را بهنين معاملهتوان چمكتب و مرامي ميكنند. بگذريم كه با هرمي
چون ائمٌه اطهار، ما را از هرگونه بحث و جدل دربارٌه كنندٌه مشهود و مشهور، هماصلي گذاشت. البته شاخصهاي رهبري

مدتهاست كه بحث از  كند. اما حاال در نبرد بين مجاهدين و رژيم خميني،نياز ميهاي بدلي، بيالگوي اصلي و نسخه
 زدن رزمندگان(.حيطٌه نظر و جدل گذشته است و تعيين تكليف با سالح است و ارتش آزاديبخش )كف

سر همين بحثها بود كه ايم و اصاًل براين بحثها را چه در زمان شاه و چه در زمان خميني، در فاز سياسي بسيار كرده



رسيدند. مييف، در دانشگاه تهران، در امجديه و در كالسهاي تبيين سردستها در دانشگاه صنعتي شربه7چماقداران و ژ
اسالم هستند و اين مصداق شرك و كفر و فروشان، مرتجع و ضدگفتند كه دينصداي بلند ميكه مجاهدين بهچون

 استثمار است.

( مقرر و مقدر كرده است. حاال اميهخميني )مانند بنوحال عبرت روزگار را بنگريد كه خدا چه نكبت و پلشتي براي بنو
مورد خوردم بگويند. دركردم و زهريك بايد خودشان، حرفهايشان را پس بگيرند، عذر تقصير بخواهند و غلطبهيك

 …زدايي ومورد عراق و صدور ارتجاع و تنشمورد شيطان بزرگ و درجنگ، در
بار نيست و نابود شده ند واال تا امروز مجاهدين يكصدامردم ايران البته بين مجاهدين و خميني قضاوت خود را كرده

كدام، از زمان حضرت علي تا همين امروز، تاريخ هم قضاوت كرده و بازهم نوع اسالم با پيشينٌه هربودند. بين اين دو
 ديدگاه و تفسير كاماًل متضاد.قضاوت خواهد كرد. بين دو

طلبانه، ي و اختيار. يكي خصلت ويژٌه خودش را نه از موضع فرصتاساس آزادجهل و اجبار. ديگري بريكي مبتني بر
ترين صورت ترين و خونينداند و قيمت آن را هم به سنگينبلكه از خشيٌه خدايي و مردمي، ديناميسم و پويايي مي

فدا را  كند و مرزهايبديل انقالبي و توحيدي را ابتدا در زنان و مردان خودش محقق ميپردازد. آن گوهر بيمي
 نوردد.مينظير درنحوي شگفت و بيخاطر آزادي خلق و ميهنش بهبه

 ديگري بر مفتخواري و ستم و استثمار و سركوب مبتني است.

 يكي پرچمدار آزادي و يگانگي و رهايي.آور ظلمات است و آناين يكي پيام

چنين يكي از مهمترين م هست و همدو، كه درعين حال جنگ سرنوشت براي مردم و تاريخ ايران هجنگ بين اين
 گيرد.هاي قدر انسانيت معاصر است، پيوسته باال ميحلقه

خاك راستي بين شما و دشمن غدار و مكارتان، سرانجام كداميك ديگري را از دور خارج خواهد كرد و پشتش را به
 خروشند: مجاهدين!(خواهد ماليد؟ )مجاهدين مي

 بود.انك التخلف الميعاد. واال كه زمين تا ابد جوالنگاه ددان و ديوان مي بدون ترديد، اين وعدٌه حق است:

در بازگشتگاه امروز، در عيد امروز، در فطر امروز، در حقيقت يكبار ديگر ما آرمان آن اسالمي را كه مواليش علي 
 گيريم.است، جشن مي

بّراتر كن! )الهي آمين( و آتش سالح فرق رژيم ضدبشري هرچه خدايا ذوالفقار علي و ارتش آزاديبخش را بر
مثابه چتري مطهر و سايباني گسترده و آوران ارتش آزادي را هرچه فروزانتر! )الهي آمين( و برفراز همٌه اينها، بهرزم

تحقق بديل زمان، بهقدر كه اين گوهرهاي بيسر تمامي مجاهدين بگستران! آننوراني، مشعل و پرچم انقالب مريم را بر
 ت و مسئوليت تاريخي خود، نايل شوند )الهي آمين(.رسال

خميني در سراسر ايران، ارتجاعي و ضدو بازهم با خلق در زنجيرمان و همٌه شيعيان علي و اهل اسالم محمدي و ضد
 خوانيم:يكبار ديگر دعاي فطر را مي

ِت َو َاهَل الَعفِو َو الَرحَمِة َو َاهَل التَّقوي َواَلَمغِفَرِة َاسئُلَك ِبَحِق هَذااَليوِم َالّلُهمَّ َاْهَل اْلِكُبِرياء َوالَعَظَمِة َو َاهَل الُجوِد َوالَجَبرُو
َي َعلي ُمحََّمد َو آِل الَذي َجَعلَتُه ِللُمسِلميَن عيدًا َو ِلُمَحمَّد َصّلَي الّلُه َعليهَُ  َو آِلِه ُذخرًا َوشرفًا و كرامتا و َمَزيدًا َان ُتَصّل

 آَل ن ُتدِخلني في ُكِل َخير َادَخلَت فيِه ُمَحمَّدًاَ  َو آَل ُمحََّمد َو َان ُتخِرَجني َمن ُكِل ُسوء َاخَرجَت ِمنُه ُمحََّمَدًا َوُمَحمَّد َو َا



ِممَّااسَتعاَذ ِمنُه ِعباُدَك  ُمَحمَّد َصَلواتَك َعَليَه َو َعَليِهم َالّلُهمَّ ِاّني َاسَئُلَك َخيَر ما َسَئَلَك به ِعباُدَك الّصاِلُحوَن َو َاعُوُذ َبَك
 الُمخَلُصون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پرهيز داده و افزوده است « تحجر و واپسگرايي»مناسبت عيدفطر كه در آن از ـ نقل از پيام خاتمي به مسلمانان جهان به6
 «.كارگيري ترفندهاي تبليغاتي مسلمانان را طرفدار خشونت معرفي كنندكنند با بهميمخالفان اسالم سالهاست تالش »

  
 


