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بخش اول: اصول اجتماع امت

مقدمه
زیباتریــن	و	کامل	تریــن	حمدها	و	ســتایش	ها	همراه	با	ُحب	و	تعظیم،	شایســته	ی	
پروردگاری	اســت	که؛	پیامبری	را	برای	امتی	فرســتاده	است	که	اجتماعش	هیچ	گاه	بر	

گمراهی	نخواهد	بود.
حاصل	مشــورت	و	کالم	روشنفکران	اســالمی	در	حال	و	گذشته،	این	است	که؛	برای	
نجات	امت	اســالمی	قدم	اولی	که	شایسته	است	برداریم	سعی	در	اجتماع	امت	با	تمامی	
قدرت	ها	و	توانایی	هایش	است.	اما	اجتماع	امت	هدف	و	آرمانی	است	که	برای	کوشش	در	
تشــکیل	آن،	شاید	نتوان	همه	ی	اســباب	های	قرون	گذشته	را	به	کار	برد،	و	شرع	خداوند	

متعال	نیز	مخالف	تغییر	و	پیشرفت	اسباب	نیست.
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چرا	که	از	طریق	وســیله	اســت	که	به	آرمان	و	اهداف	خواهیم	رسید؛	اما	برای	
رســیدن	به	اهداف	اگر	وســیله	اش	نتواند	نقش	خود	را	به	خوبی	اجرا	نماید،	واجب	
است	که	آن	را	تغییر	و	یا	پیشرفت	داد،	و	اعتماد	به	وسیله	ای	شود	که	بهتر	از	سابق	

باشد.
همچنین	در	این	راه		نیاز	اســت	از	قدرت	های	شــاملی	استفاده	شود	که	ضمن	
اینکه	بتواند	حرکت	های	اســالمی	را	در	خود	ذوب	نمایــد،	همزمان	توان	مقابله	با	
توطئه	های	جهانی	را	داشته	باشد،	تا	بتواند	در	نهایت	در	خالل	اجتماع	امت،	آینده	
را	تشکیل	دهد.	هر	چند	که	ایجاد	چنین	اجتماعی	و	رسیدن	به	چنین	قدرت	هایی	
شــاید	در	نگاه	اول	سخت	و	یا	پیچیده	باشــد،	اما	در	صورتی	که	گام	اول	برداشته	
شــود،	آنگاه	به	یاری	خداوند،	روزنه	های	امید	و	روشنایی	باز	خواهد	شد	و	می	توانیم	
با	متابعه	ی	آن	خود	را	به	هدف	برسانیم.	بر	این	اساس	سعی	نمودیم	برخی	ویژگی	ها	
را	برای	ایجاد	این	گام	و	ذکر	موانع	موجود	را،	در	خالل	برخی	اصول	مطرح	نماییم.

هــر	چند	که	در	تهیه	ی	اصول،	مخاطب	ما	شــخص	و	یا	جماعت	و	حرکت	های	
خاصی	نبوده	اســت،	اما	خــود	را	ناگذیر	دیدیم	برای	تهیه	ی	گزارشــی	که	حاصل	
تحقیــق	و	تفحص	و	پژوهش	بوده	اســت،	نتیجه	را	به	هرگونه	ای	که	حاصل	شــده	
باشــد	بیان	نماییم،	حتی	اگر	منجر	به	آزردگی	خاطر	در	برخی	موارد	گردد،	اما	در	
این	راه	ضمن	اعتراف	به	برخی	مفســده	ها،	رســیدن	به	مصلحت	بزرگ	تر	را	مدنظر	
قرار	داده	ایم.	پس	امیدواریم،	رنجشــی	که	از	قرائت	برای	برخی	خوانندگان	حاصل	

می	شود،	سببی	برای	ناراحتی	عمیق	و	تفرقه	نباشد.
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مخازن	امت	اسالمی	هیچگاه	خالی	از	خیر	و	برکت	نخواهد	بود	و	همیشه	کسانی	
خواهندبود	که	بذرها	را	کاشــت	نمایند	و	یا	کسانی	برای	نگهداری	و	یا	کسانی	برای	
برداشــت.	اما	آن	چیزی	که	امت	نیاز	دارد،	بذرهایی	اســت	که	محصولش	اجتماع	
باشد.بر	این	اساس	سعی	خواهیم	نمود	در	خالل	شناسایی	بذرهای	اجتماع،	تجارب	
و	فهم	خود	را	در	این	مکان	به	مرحله		ی	مشاهده	در	بیاوریم،	تا	هدفمان	محقق	شود.

امت	اســالم	امتی	مرحوم	است،	چرا	که	اجتماعش	بر	امر	اهلل	سبحانه	و	تعالی	و	
تبعیت	از	حق	است،	پس	هر	اجتماعی	که	تابع	این	امر	باشد	مرحوم	است	و	هر	کس	

تابع	حق	باشد	شایسته	ی	رحمت.

در	هر	اجتماع	ممدوحی	)پســندیده(،	ثوابت	فقط	نصوص	شرعی	و	اجماع	امت	
خواهد	بود،	و	متغیرات	هر	چیزی	غیر	از	آن	اســت.	در	انتخاب	نوع	متغیرات	هدف	

تحقیق	مصلحت،	و	تعدیل	فقط	توسط	نظام	شوری	و	عدل	خواهد	بود.

		اجتماع	زائیده	ی	فراغ	نیست؛	بلکه	نیاز	به	ازدواج	طرفین	با	اصول	مشترک	دارد.
هرگاه	طرف	های	مختلف	برای	وصول	به	اجتماع	سعی	در	قرار	دادن	اصول	مشترک	
بین	همدیگر	نمودند،	به	اندازه	ی	کمیت	و	کیفیت	اصول	مشــترک		اجتماعشــان	
دوام	خواهد	داشــت.	هر	چند	تعداد	اصول	کم	تر	باشد	رسیدن	به	هدف	نزدیک	تر	و	

با	دوام	تر	خواهد	بود.

 اصل اول: مخازن امت اسالمی

 اصل دوم: امت مرحوم

 اصل سوم: ثوابت و متغیرات

 اصل چهارم: رابطه اجتماع و اسالم
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بر	این	اساس	خداوند	متعال	برای	بشریت	خودش	اصول	را	انتخاب		کرده	است	
تا	برای	پیدا	کردن	آن	دچار	گمراهی	نشــوند	و	ایــن	بزرگ	ترین	نعمت	خداوند	بر	
بشریت	است.اسالم	تنها	اصلی	است	که	خداوند	متعال	برای	رسیدن	به	اجتماع	آن	
را	قرار	داده	اســت؛	پس	گمراه	کسانی	هستند	که	تعدد	اصول	را	در	این	راه	اختیار	

می	کنند.
	اجتماع	مســلمانان	با	غیر	مســلمانان	به	هر	اندازه	که	منضبط	باشد؛	اعتبارش	
موقت	و	تا	زمان	رسیدن	به	مصلحت	می	باشد	چون	هیچ	اصل	مشترکی	در	میانشان	

نیست.

مسلمانان	مأمور	هستند	تا	هر	چیز	که	مانع	اجتماعشان	است	را	از	سر	راه	خود	
بردارند	)با	جبر	و	یا	اختیار(.	این	موانع	همان	اختالف	ها	و	تفرقه	های	موجودی	است	
کــه	خود	را	داخل	فرقه	های	مختلف	پنهان	نموده	اند.	پس	کم	کردن	و	از	بین	بردن	
فرقه	ها	و	حامیان	آن	ها	از	بزرگ	ترین	عبادات	است		که	خداوند	متعال	توفیق	آن	را	

فقط	به	بندگان	خاص	خود	می	دهد.

اجتمــاع	توازنی	برای	امت	برقرار	می	کند	که	همیشــه	توانایی	ادامه	ی	حیات	و	
وصول	به	هدف	برایش	مهیا	باشد.

-	اگر	راهی	بر	رویش	بسته	شود،	راه	دیگری	را	باز	می	نماید.	
-	اگر	نسلی	غایب	می	شود،	نسل	دیگری	را	ظاهر	می	نماید.	

-	اگــر	در	میدانی	شکســت	می	خورد،	در	میدان	و	فرصــت	دیگری	به	پیروزی	
می	رسد.

 اصل پنجم: اختالف ها و تفرقه ها

 اصل ششم: توازن امت 
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چرا	که	اجتماع	همیشــه	قابلیت	پیشــرفت،	و	وجــود	جایگزین	را	در	ذخیره	ی	
استراتژی	خود	دارد.

تنها	منظومه	ای	که	توانایی	های	امت	را	در	یک	مســیر	مورد	خاص	استفاده	قرار	
نمی	دهد	و	برای	هر	توانایی	مسیر	و	اهداف	جداگانه،	گاها	با	اختالف	زاویه	ی	180	
درجه	ترســیم	می	نماید،	و	در	نهایت	نوک	پیکان	هر	کــدام	از	توانایی	ها	را	به	یک	
صراط	مشترک	می	برد	منظومه	ی	اجتماع	است.	انتخاب	هر	منظومه	ی	دیگری	غیر	

از	آن	نه	تنها	موفق	نخواهد	بود،	بلکه	اثر	منفی	نیز	به	جا	خواهد	گذاشت.

برای	وراثت	زمین،	حکمت	و	مرجعیت	فکری	باید	به	مصدر	اول	معرفت	)قرآن(	
وصل	شوند.	در	غیر	اینصورت	نه	حکیم	در	وراثت	زمین	نقش	دارد	و	نه	مفکر،	تنها	

مکان	برای	به	هم	رسیدنشان،	اجتماع	است.

وجود	بزرگان	و	ریش	سفیدان	و	شرفای	اقوام		در	هر	مجتمعی	از	ضروریاتی	است	
که	کوتاهی	و	سهل	انگاری	در	موردآن	سبب	از	بین	رفتن	اعتماد	و	دوری	از	اشخاص	
می	گردد.	بر	این	اساس	اعتماد	به	این	موضوع	از	ضروریاتی	است	که	در	اسالم	نقش	
بســیار	مهمی		ایفا	می	کند.حجم	مشارکت	آن	ها	در	یک	جماعت،	در	واقع	منعکس	

و	نشان	دهنده	ی	نظام	حاکم	بر	آن	جماعت	است.

 اصل هفتم: منظومه ی ناجح

 اصل هشتم: شایستگان وراثت

 اصل نهم: نمایندگان و بزرگان

 اصل دهم: اسباب الزم برای تربیت
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امت	اســالم	نیاز	به	مشــروع	و	پروژه	ی	تکامل	یافته	ای	دارد	تــا	بتواند	خود	و	
فرزندان	خویش	را	بر	اســاس	یقین	به	آن،	و	عمل	مطابق	حکمت	آن،	و	حرکت	به	

روش	آن	تربیت	نماید.
برای	رســیدن	به	این	هدف	نیاز	است	که	با	داشتن	فعالیت	در	تمامی	فرصت	ها،	
تعاون	و	تعامل	و	برنامه	همسو	داشــته	باشیم	و	بتوانیم	همه	ی	توانایی	های	افراد	و	

جماعات	و	بلکه	امت	را	به	کار	گیریم	تا	بتوانیم	به	مقصود	خویش	برسیم.
تعاونی	که	همه	ی	موسسات،	پایگاه	ها،	دانشگاه	ها،	مساجد،	خانواده	ها،	روزنامه	ها،	
تلوزیون،	رادیــو	و...	ایجاد	نقش	نمایند	بدون	آنکه	برای	طلوع	یکی	از	آن	ها	نیاز	به	

غروب	دیگری	و	یا	برای	ساختن	یکی	از	آن	ها	نیاز	به	خراب	کردن	دیگری	باشد.
برنامه	ای	که	در	خالل	بناء	انســان	مؤمن	الیق،	برای	حمل	مســئولیت	بتواند	با	
به	کارگیری	اســباب	و	استفاده	از	وقت،	جسم	اســالمی	را	در	خالل	راه	و	روش	و	
ارزش	های	آن	به	میدانی	بیاورد	که	انسان	ها	بتوانند	اسالمی	زنده	و	ملموس	را	حس	

نمایند.

اگر	جماعت	ها	با	مشروع	)پروژه(	علمی	و	عملی	اقدام	به	ساخت	مستقبل	خویش	
ننمایند،	در	آینده	جاهای	خالی	بســیاری	را	درون	خود	خواهند	دید	و	هنگامی	که	
جاهای	خالی	موجود	باشــد	کســانی	که	مصلحت	خود	را	در	آن	می	بینند	اقدام	به	
پر	کردن	این	فراغ	ها	می	کنند	و	آن	ها	آینده	ی	جماعت	را	بر	اســاس	هوای	نفس	و	

مصالح	مورد	نظرشان	می	سازند.
	و	درنهایت	ضمن	اینکه	جماعت	را	معلق	به	تصرفات	شــخصی	نموده	اند،	برای	
نجــات	خویش	دســت	به	دامن	عناصر	بیگانه	می	شــوند	تا	عمل	هــای	بی	برنامه	و	
متضارب	را	به	نحوی	از	دیده	ها	دور	کنند،	غافل	از	اینکه	همین	عامل	ضربه	ی	نهایی	

را	بر	توانایی	های	بشری	و	فرسایش	طاقت	هایش	می	زند.

 اصل یازدهم: مستقبل مجهول 
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مشــکل	ما	این	اســت	که	برای	رســیدن	به	مطالب	تاریخی	صاحب	دید	و	نظر	
اســتراتژی	نیســتیم.	و	در	این	راه	اگر	مطابق	قوانین	حرکت	تاریخ	و	اســتفاده	از	
اسباب	حرکت	نکنی	و	آن	را	تطبیق	ندهی	هر	کسی	که	باشی	و	هر	امتی	که	باشی	

)مسلمان	یا	کافر(	از	بین	خواهی	رفت.

تغییر	و	اصالح	نفس	ها	واجبی	است	که	قبل	از	بناء	و	تغییر	مجتمعات	و	موسسات	
قرار	می	گیرد.	پس	این	اساس	تمامی	تغییرات	و	اصالحات	می	باشد،	چرا	که	با	وجود	
سســتی	و	ضعف	و	ناتوانی	پایه	ها،	امیدی	به	اجرای	بناء	متین	نخواهدبود.	اما	برای	
اینکه	بتوانیم	حقیقت	این	دین	و	مشــروع	اسالمی	را	آشکارکنیم	خطاب	قرار	دادن	
نفس	به	تنهایی	کافی	نیست،	بلکه	وقت	آن	است	که	به	سمت	دیگران	خارج	شویم	
و	آن	ها	را	مورد	خطاب	قرار	دهیم	و	این	همان	پروژه	انتشاری	اسالم	است.	یعنی	در	
کنار	اصالح	و	تغییر	نفس	و	مجتمع،	در	هر	زمان	دیگری	که	توانایی	انتشــار	داشته	
باشد	به	آن	اقدام	نماید.	پروژه	ای	که	بتواند	نقش	آماده	سازی	و	اصالح	و	اعداد	انسان	
بــرای	دین	و	دنیا	با	همدیگر	را	بر	عهده	بگیــرد	تا	اینکه	صاحبان	آن	بتوانند	صالح	

باشند	در	نفس	خویش	و	مصلح	باشند	برای	دیگران.
آشکار	است	که	نقشه	های	بزرگی	وجود	دارد	برای	اینکه	تمام	دید	های	ما	متوجه	
داخل	شــود	و	از	رسیدن	به	اهداف	خارجی	محروم	بمانیم.	پس	نیاز	است	همزمان	
با	تغییر	نفس	ها،	اعماق	خارجی	را	بگشــائیم	و	پروژه	اســالم	را	از	حصار	جعبه	های	

سیاه	خارج	کنیم.
	امت	اسالم	ناتوان	از	پرورش	نسل	ها	و	تأمین	امن	آینده	نیست...

 اصل دوازدهم: دید و نظر استراتژی 

 اصل سیزدهم: دید و نظر استراتژی 
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به	هر	اندازه	که	اسباب	های	حیات	بشری	پیشرفته	تر	شوند	نیاز	به	پیشرفت	دادن	
قدرت	نیز	خواهدبود،	در	غیر	اینصورت	در	مفهوم	قدرتی	که	خداوند	متعال	ما	را	به	
کسب	آن	امر	کرده	است		دچار	خطا	شده	ایم.	مقدار	متخصصین	موجود	در	اجتماع	

یکی	از	نشانه	های	اندازه	گیری	قدرت	موجود	است.

انتظار	وقوع	حوادث	بدون	اســتفاده	از	اسباب،	استهزاء	به	احکام	جهان	هستی		
اســت.	نصر	و	پیروزی	بدون	کسب	اســباب	کائنات	به	هیچ	عنوان	رخ	نخواهد	داد؛	
حتی	اگر	تمامی	اسباب	های	شــرعی	را	به	همراه	داشته	باشی.خداوند	متعال	ما	را	
امر	کرده	اســت	به	اختیار	تمام	اسباب	های	نصر	)اسباب	کائنات	و	اسباب	شرعی(،	
اما	از	رحمت	خداوند	بر	مسلمانان	است	که	هر	اندازه	در	اسباب	کائنات	دچار	ضعف	
شــدند،	می	توانند	کمبود	را	با	افزایش	اسباب	شرعی	جبران	نمایند.	از	بزرگ	ترین	
اســباب	کائنات	که	خداوند	در	اختیار	ما	قرار	داده	اســت	اجتماع	اســت؛	چرا	که	
اجتماع	و	فراوانی	مســلمانان،	سبب	تضعیف	روحیه	ی	دشمنان	و	ایجاد	سستی	و	از	

دست	رفتن	هیبت	دشمنان	می	شود.

پیروزی	حق	و	آمدنش،	بر	این	متوقف	نمی	شــود	که	باطل	نابود	گردد،	و	سپس	
به	میدان	بیاید.	بلکه	وجود	حق	و	حرکت	آن	مقدمه	ی	از	بین	رفتن	باطل	است.

- پس	امت	اسالم	منتظر	این	نمی		ماند	که	نظام	های	کفری	از	بین	بروند	تا	آنگاه	
شروع	به	فعالیت	نماید	و	منتظر	این	نیز	نمی	ماند	که	فقط	با	وجود	دولت	و	حاکمان	

اسالمی	فعالیت	خویش	را	به	نمایش	در	آورد.

 اصل چهاردهم: اندازه گیری قدرت 

 اصل پانزدهم: توازن بین اسباب شرعی و اسباب جهان هستی 

 اصل شانزدهم: آغاز تحلیل برای حرکت های 
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بلکه	امت	اســالم	با	توجه	به	توانایی	ها	و	قابلیت	ها	و	قدرت	های	نظامی،	سیاسی،	
اقتصادی،	اجتماعی،	علمی،	فنی،	اعالمی	و...	که	در	اختیار	دارد	و	یا	سعی	در	کسب	
آن	ها	دارد	به	حرکت	مســتمر	خویش	ادامه	می	دهد،	حتی	در	صورتی	که	در	حین	
راه	یکی	از	این	قدرت	ها	دچار	ضعف	و	مریضی	موقت	شوند.	و	همزمان	با	این	فعالیت	
مستمر،	و	با	کوشش	برای	تهیه	ی	دولت	اسالمی،	سعی	در	تکمیل	حلقه	های	قدرت	
خویش	می	نماید	تا	بتواند	شــرع	خداوند	متعال	را	بر	تمام	جهان	ظاهر	نماید.	پس	
کسی	که	اصرار	دارد	بر	نمایش	چیز	جدیدی	که	برای	وصول	به	آن	اسباب	و	شروط	

الزم	را	نمی	داند،	در	واقع	نسبت	به	سنت	ها	و	قوانین	تاریخی	نادان	است.

هــر	دولتی	از	دولت	هــای	جهان	به	هر	اندازه	در	ایجــاد	فرصت	و	امکانات	برای	
اقامــه	ی	دین	و	احکام	آن	در	زندگی	خصوصــی	و	عمومی	ایجاد	فرصت	نمایند،	به	
همــان	اندازه	مجال	همکاری	با	آن	ها	می	تــوان	ایجاد	نمود.	چرا	که	به	نحوی	جای	

خالی	دولت	اسالمی	را	در	برنامه	های	زندگی	مردمان	پر	کرده	است.
دولت	ها	متشــکل	از	برخی	وسائل	هســتند	که	تفکیک	این	وسایل	امکان	پذیر	
اســت؛	برخی	از	وسائل	می	تواند	دارای	مصلحت	باشد	و	برخی	دارای	مفسده،	و	این	
یعنی	اینکه	آن	اسباب	موجود	در	دولت	ها	که	مصلحت	شرعی	از	آن	حاصل	می	شود،	
جزئی	از	حکومت	اسالمی	است.	این	موضوع	در	مقایسه	ی	کوچک	تر	برای	جماعت	ها	

و	موسسه	ها	و	حرکت	های	اسالمی	نیز	صدق	می	کند.

حتی	در	غیاب	دولت	اسالمی،	فرصت	های	بسیاری	برای	حرکت	اسالمی	و	قدرت	
نمایی	آن	برای	رســیدن	به	هدف	وجود	دارد،	کــه	با	اجتماع	امت	می	توان	آن	ها	را	
محقق	ساخت.	هر	چند	که،	حکم	و	دولت	اسالمی	اولین	پناهگاه	اسالم	و	مسلمانان

 اصل هفدهم: همکاری با دولت ها و حرکت های 

 اصل هجدهم: پناهگاه های اسالم
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و	سرزمینشــان	اســت	که	از	آن	ها	جدا	شده	است،	و	به	ســبب	عدم	وجود	آن	
بالهای	زیادی	بر	امت	اسالم	وارد	شده	است،	اما	در	همان	حال	خداوند	متعال	این	
پناهگاه	را	نســبت	به	سایر	پناهگاه	های	اسالم	ضعیف	تر	قرار		داده	است	تا	درصورت	
منحرف	شــدن	و	یا	غایب	شدن	آن	در	برهه	ای	از	زمان،		مسلمانان	به	پناهگاه	های	

محکم	تری	که	پشت	سر	آن	قرار	دارد	چنگ	بزنند.
-	)نماز	محکم	ترین	پناهگاه	مسلمانان	است(

و	همزمان	ســعی	در	بازگشت	و	یا	تصحیح	مسیر	دولت	خویش	نمایند،	تا	جای	
خالی	خویش	را	پر	نماید	و	بار	دیگر	جان	تازه	ای	به	پیکره	ی	امت	اسالم	بدمد.

رســیدن	به	پیروزی	معادله	ی	پیچیده	ای	نیست.	هر	گاه	نقطه	ی	شروع	و	اهداف	
نهایی	یکی	باشــد	و	هرگاه	اعتماد	و	تعاون	عمیق،	رفیق	صدق	و	علم	باشــد؛	آنگاه	

نتایج	یکی	خواهد	بود.

جهان	در	طول	تاریخ	همیشــه	در	حال	نزاع	بوده	اســت،	و	هیچ	نزاعی	بدون	به	
کارگیری	قدرت	مناسب	قابل	اداره	نخواهد	بود.

-	نزاع		نظامی	نیاز	به	قدرت	نظامی
-	نزاع		اقتصادی	نیاز	به	قدرت	اقتصادی	

-	نزاع		سیاسی	نیاز	به	قدرت	سیاسی		دارد
و	به	همین	شــیوه	نزاع	موجود،	با	قدرت	مناسب	مقابله	می	شود.	اما	تاریخ	ثابت	
کرده	اســت	که		هیچ	قدرتی	بدون	همکاری	قدرت	نظامی	بقاء	نخواهد	داشت.	پس	
نیــاز	به	اجتماعی	اســت	که	همه	ی	قدرت	ها	را	در	حالــی	با	خود	حمل	نماید	که	

قدرت	نظامی	در	رأس	منحنی	باشد.

 اصل نوزدهم: معادله ی نصر

 اصل بیستم: رأس منحنی اجتماع
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رهبران	حرکت	های	اسالمی،	بیشتر	از	اینکه	مشغول	طراحی	و	برنامه	ریزی	برای	
آینده	باشــند،	توانایی	هــای	خود	را	صرف	حل	مشــکالتی	می	کنند	که	هر	روز	در	

اطرافشان	در	حال	تکرار	است.
به	هــر	اندازه	رهبران	و	بخش	هــای	مختلف	جماعت	هــا	توانایی	خود	را	صرف	
مشــکالت	ناگهانی	و	یا	تکراری	بنمایند،	به	همان	انــدازه	از	توانایی	های	آنان	برای	

ترسیم	اهداف	بلند	مدت	کاسته	می	شود.

دوری	کردن	جماعت	های	اسالمی	از	اجتماع	سبب	می	شود	که	همیشه	فاصله	ای	
بین	آن	ها	و	مردم	وجود	داشته	باشد.	و	این	فاصله	سبب	می	شود	که	نتوانند	اهداف	
خویش	را	برای	مردم	ترســیم	نمایند،	و	مشــکالت	آن	ها	را	برطرف	نمایند.	چرا	که	
مردم	در	صورتی	با	حرکات	و	جماعات	همکاری	می	نمایند	که	اهداف	آن	ها	را	بدانند	

و	همچنین	کلیِد	حل	مشاکل	خود	را	نزد	آنان	ببینند.

برخــی	رهبران	جماعت	ها	و	حرکت	ها،	منتظر	این	هســتند	که	دولت	ها	متوقف	
شــوند	تا	آنکه	آن	ها	ظاهر	شوند	و	برنامه	های	خود	را	پیاده	کنند،	و	این	یعنی	عدم	

فهم	قوانین	حرکت	حیات	و	تاریخ.
چرا	که	دولت	ها	در	کنار	مردمانشــان	متشکل	از	توانایی	ها	و	قدرت	هایی	هستند	
که	ســعی	دارند	با	برقرار	کردن	ارتباط	پیوسته	بین	آن	ها	و	همچنین	با	استفاده	از	

همکاری	های	بین	المللی	به	پیش	بروند.

 اصل بیست و یکم: موانع ترسیم اهداف

 اصل بیست و دوم: شروط همکاری مردم با حرکت های اسالمی 

 اصل بیست و سوم: حرکت حیات و دولت ها
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با	توجــه	به	تکنولوژی	های	موجود	در	نظام	جهانی	و	با	توجه	به	سیاســت	های	
اداره	ی	مردمان	و	ثروت	ها	که	روز	به	روز	از	ســوی	کشــورها	در	حال	پیشــرفت	و	
حرکت	سریع	اســت	و	با	توجه	به	برنامه	ریزی	دولت	ها	بر	اینکه	در	دنیای	امروز	به	
ســبب	تضاد	مصالح	و	ســنت	های	تدافع	نباید	اهداف	مرحله	ای	را	برای	بیشتر	از	5	

سال	طراحی	نمود،	می	خواهیم	این	سوال	را	مطرح	نمائیم	که:
حرکت	هــا	و	جماعت	ها	همراه	رهبران	و	متخصصینشــان،	این	پیشــرفت	ها	و	

تغییرات	حاکم	بر	دنیای	امروز	را	در	کجای	برنامه	های	خویش	قرار	داده	اند؟
حقیقت	این	اســت	که	بسیاری	از	این	حرکت	ها		یا	غرق	در	دنیای	واقع	هستند	
و	یا	اینکه	در	خوشــبینانه	ترین	حالت	فهــم	واقع	را	نموده	اند	امــا	توانایی	اجرای	
برنامه	هــای	خویش	را	ندارند.	پس	نیاز	اســت	که	به	این	فهم	نیز	برســند	که	تنها	
از	طریق	ذوب	شــدن	در	اجتماع	امت	اســت	که	می	توانند	به	خواسته	های	خویش	
برســند.	و	این	امری	است	که	در	صورت	عدم	وارد	شدن	آن	ها	با	اختیار،	سر	انجام	
تقدیــر	خداوند	متعال	آن	ها	را	در	اجتماع	امت	داخل	می	نماید،	و	یا	اینکه	ســنت	

استبدال	را	مشاهده	خواهند	نمود.

بیشتر	حرکت	های	اسالمی	به	شیوه	ای	واقع	را	می	نگرند	که	دوست	دارند	اینگونه	
باشــد.	عدم	وجود	تحلیل	موضوعی	برای	واقع،	چشم	آن	ها	را	بر	روی	آینده	خواهد	
بست.	حرکت	ها	و	جماعت	های	اسالمی	دوست	دارند	که	دیگران	از	تجربه	های	آن	ها	
اســتفاده	کنند،	اما	این	ضروری	تر	است	که	ابتدا	خودشــان	از	تجاربشان	استفاده	
کنند.	عبور	از	مرحله	ی	تجارب	و	خطاهای	حرکت	های	اســالمی	باید	نهایتش	وصل	
شود	به	اجتماع	امت،	تا	بتوانند	ادعای	این	را	داشته	باشند	که؛	دارای	تجربه	هستند.

 اصل بیست و چهارم: ذوب شدن حرکت های اسالمی

 اصل بیست و پنجم: استفاده از تجارب 
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همانگونه	که	الزم	است	سیاست	را	جزئی	از	اسالم	بدانیم	و	از	آن	استفاده	کنیم،	
الزم	اســت	که	به	شکل	صددرصد	نیز	داخل	سیاســت	نشویم؛	چرا	که	سیاست	به	

اندازه	ی	جذاب	بودنش،	سرطانی	است.
سیاســت،	انســان	ها	را	داخل	نزاعی	می	کند	که	برای	موفقیــت	در	آن	مجبور	
می	شــوند	برایش	اقدام	به	جمع	آوری	و	اســتفاده	از	قدرت	هایی	بکنند	که	نه	تنها	
ممکن	اســت	آن	ها	را	از	ارزش	های	اســالمی	دور	نماید،	بلکه	ممکن	است	شکست	

سنگینی	نیز	برآن	ها	تحمیل	نماید.

برای	همگان	آشکار	است	که	دولت	های	جهان	اجازه	نمی	دهند	به	اجتماع	امت،	
و	این	عدم	اجازه	یعنی	اینکه	اجتماع	امت	رو	به	نصرت	حرکت	می	کند.

پس	نیاز	اســت	که	فرزندان	اسالمی	با	تعلیم	و	استفاده	از	تجربه	ها	و	مشارکت،	
خــود	را	مرحله	به	مرحله،	به	اجتماع	امت	نزدیک	تــر	نمایند	و	خود	را	برای	حمل	

مسئولیت	آماده	نمایند.

قدرت	های	نظامی،	سیاســی،	اقتصادی	و...	که	نصــر	و	پیروزی		را	برای	اجتماع	
به	همراه	می	آورد	یک	چارچوب	و	محدوده	ی	جامد	از	پیش	ســاخته	نیستند،	بلکه	
سندهای	سرنوشت	سازی	هستند	که	بر	اساس	زمان	و	مکان	های	مختلف	و	متعدد،	و	
بر	اساس	متغیرات	سیاسی،	نظامی،	اقتصادی،	جغرافیایی،	تکنولوژی،	اجتماعی	و...	
توسط	مهندسین	استراتژی	برحسب	واقع	موجود	به	کار	برده	می	شوند،	تا	در	نهایت	

با	یاری	و	توفیق	خداوند	متعال	اجتماع	امت	را	به	مقصدش	برسانند.

 اصل بیست و ششم: استفاده از سیاست 

 اصل بیست و هفتم: آماده شدن برای حمل مسئولیت 

 اصل بیست و هشتم: مهندسین استراتژی 
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تفاوت	بین	قدرت	اجتماعی	موجود	در	اجتماع	امت	اســالم،	و	قدرت	اجتماعی	
موجود	نزد	دولت	های	امروزه	در	این	است	که؛	قدرت	اجتماعی	در	دولت	های	کنونی	
متعلق	است	به	افراد،	و	نظام	حاکم	و	همپیمانانشان	رنگ	و	بویی	از	آن	نبرده	اند،	اما	
در	اجتماع	امت	اسالمی	این	قدرت	از	خانواده	و	اعضایش	شروع	به	حرکت	می	کند	
و	تا	زمان	رسیدن	به	اعماق	قلب	و	افکار	مسئولین	و	تصمیماتشان	متوقف	نمی	شود.

در	اصالح	امت	تنها	کســانی	که	مشارکت	می	کنند	اســالمی	ها	هستند،	اما	در	
رســیدن	به	دولت	و	یا	تشــکیل	آن،	انسان	های	مختلفی	مشــارکت	دارند	و	ناچار	
هســتی	که	با	همه	تعاون	داشــته	باشــی.)	اهل	هوی	و	هوس،	مشتاقان	قدرت	و	

سلطنت،	منافق،	خائن،	غرب	زده	و	...(
پس	کســانی	که	تحمل	و	صبر	در	روبرو	شدن	با	این	انسان	ها	را	ندارند،	خود	را	

مشغول	اصالح	امت	و	پُر	کردن	سنگرهای	دیگر	نمایند.

عالقه	و	ارتباط	بین	رهبران	سیاســی	و	نظامی	و	ســربازان،	یا	سایر	قدرت	های	
موجود	در	اجتماع	امت	اسالمی	به	هیچ	عنوان	قابل	تفکیک	نیست.	و	برای	تکمیل	

شدن	و	رسیدن	به	مطلوب،	همه	ی	آن	ها	الزم	و	ملزوم	یکدیگرند.
وجود	خلل	در	هر	کدام	از	این	عوامل،	می	تواند	سبب	شکست	و	یا	عقب	ماندگی	
امت	اسالم	شود.	اگر	نگاهی	به	تاریخ	بیندازیم	متوجه	خواهیم	شد	که،	همیشه	عدم	
مشارکت	نظامی	و	جهاد	مسلمانان	سبب	شکست	امت	اسالم	نشده	است.	بلکه	عدم	

وجود	استراتژی	های	سیاسی	و	یا	عدم	وجود	استراتژی	و	افکار	نظامی،	نه	تنها

 اصل بیست و نهم: رنگ و بوی قدرت اجتماعی

 اصل سی ام: اصالح امت یا تشکیل دولت 

 اصل سی و یکم: تکمیل و تدریج
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سرزمین	های	اسالمی	را	مورد	طمع	و	شکار	دشمنان	قرار	داده	است،	بلکه	اعتماد	
مســلمانان	را	نیز	سلب	نموده	است،	تا	در	بخشــش	مال	و	جان	خویش	با	احتیاط	

بیشتری	عمل	نمایند.
بر	این	اســاس	نیاز	ضروری	است	که	ضمن	زنده	کردن	روحیه	ی	جهاد	در	امت،	
اسلوب	های	سیاسی	برای	دور	کردن	امت	از	جنگ،	و	یا	پیروزی	در	مقابل	دشمنان	
بدون	جنگ	مستقیم،	و	یا	مشارکت	بدون	قتال،	تبدیل	به	ارزش	های	سیاسی	شود.	
و	با	این	شیوه	ی	تدریجی	و	تکمیلی	است	که	اجتماع	امت	اسالمی	می	تواند	خود	را	
آماده	والیق	نماید	برای	حمل	امانتی	که	آســمان	و	زمین	و	کوه	ها	از	حمل	آن	سر	

باز	زده	اند.

خالف	بین	انسان	ها	موضوعی	واقعی	و	طبیعی	است	که	از	بین	نمی	رود،	و	سعی	
و	کوشش	برای	از	بین	بردن	آن	بدون	نتیجه	خواهد	بود.	بر	این	اساس	شرع	خداوند	
متعال	نیز	آن	را	موجود	دانســته	اســت،	و	وجود	آن	را	نفی	نکرده	است،	اما	باوجود	

این	نیز،		آن	را	به	حال	خود	رها	نکرده	است.
	دین	اســالم	برخی	خالف	ها	را	ممنوع	دانسته	است،	و	برخی	خالف	ها	را		ضمن	

رعایت	حد	و	حدود	جایز	دانسته	است.
مهم	ترین	اختالف	هایی	که	قرآن	آن	ها	را	ممنوع	کرده	است	در	سه	چیز	است:

1.	اعتقادات	
2.مرجعیت

3.	تفرقه
هر	چند	که	نوع	سوم	خطرش	از	نوع	دوم	و	اول	کمتر	است،	اما	در	صورت	بزرگ	

شدن	دایره،	نوع	دوم	و	در	نهایت	نوع	اول	را	نیز	با	خود	به	دنبال	می	کشد.	

 اصل سی  و دوم: مرجع اختالف ها  
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پس	می	توان	گفت	واجب	کنونی	امت،	اجتماعی	است	که		تمام	دروازه	های	ورود	
دشــمنان	را	به	رویشان	خواهد	بســت،	و	در	داخل	این	اجتماع	ضمن	رعایت	حد	و	
حدود	و	ادب	اختالف،	تعاون	الزم	برای	عبور	به	دار	سعادت	را	اختیار	خواهند	نمود.
ضمن	این	اجتماع	اســت	که	اختالف	ها	را	میتوان	دارای	منفعت	دانســت	و	از	
آن	ها	بهره	حاصل	نمود،	اما	با	غیاب	اجتماع	و	با	وجود	فراوانی	احزاب	و	تنظیمات	و	
حرکت	ها	و	موسســات	هیچ	منفعتی	را	نمی	توان	از	خالف	ها	حاصل	نمود	و	یا	اینکه	

ضررهای	حاصل	بیشتر	از	منفعت	ها	خواهد	بود.

در	عصــری	که	علم	و	تکنولوژی	و	اطالعــات	دولت	ها	به	باالترین	درجه	ی	خود	
رسیده	است،	بسیار	سادگی	است	که	جماعت	ها	و	حرکت	ها	خود	را	در	زیرتشکیالت	
مخفی	قرار	دهند،	و	یا	اینکه	گمان	و	تصور	این	را	داشــته	باشند	هیچ	کسی	متوجه	
فعالیت	آن	ها	در	زمینه	های	مختلف	سیاســی	و	نظامی	و	اقتصادی	و	...	نمی	شــود.	
و	حتی	اگر	توانایی	این	کار	را	نیز	داشــته	باشــند،	پس	با	این	نوع	فعالیت،	مخالف	
جهانی	بودن	پروژه	ی		اســالمی	حرکت	نموده	اند.	مشــروعی	و	پروژه	ای	که	اسالم	
آماده	اســت	تا	خود	را	به	وســیله	ی	آن	به	تمام	جهان	برساند.	حال	وقت	این	است	
که	جماعت	ها	به	جای	اینکه	خود	را	غرق	در	ســازمان	های	سّری	و	نوشتن	تاریخ	و	
ســابقه	ی	خویش	نمایند،	فضای	بزرگتری	را	برای	خود	و	امت	باز	نمایند،	و	اقدام	به	
معرفی	افکار	و	اهداف	و	استراتژی	های	خود	برای	نجات	امت	نمایند.	مقدار	موفقیت	
آن	ها	در	طرح	افکار	و	ایده	و	اســتراتژی	های	نجات	امت،	گویای	صدق	و	ســابقه	و	
توانمنــدی	آن	ها	خواهــد	بود.	مردم	پروژه	های	مجهولی	را	که	از	فراغ	آمده	اســت	
را	اختیار	نمی	نمایند،	بلکه	مشــاریعی	را	حمایــت	می	نمایند	که	زاییده	ی	دردها	و	
آرزوهایشان	باشد	و	با	همراهی	و	استفاده	از	آن	ها	ترسیم	شده	باشد،	چرا	که	میزان	

همکاری	مردم	با	حرکت	ها	منوط	به	مقدار	همکاری	حرکت	ها	با	آن	ها	است.

 اصل سی و سوم :خارج شدن از قالب سازمانی )تنظیمی( جماعت ها 
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و	به	هر	اندازه	حرکت	ها	مــردم	را	مورد	خطاب	قرار	دهند،	مردم	نیز	آن	ها	را	به	
همان	اندازه	مورد	خطاب	قرار	خواهند	داد.

چگونه	اســت	که	جماعت	ها	با	تاریخ	های	بلند	مدتی	که	با	خود	حمل	می	کنند	
تا	کنون	نتوانسته	اند	نوشــته	های	خود	را	در	بین	خانواده	ها	و	دانشگاه	ها	برسانند	و	
در	راه	تکمیل	آن	با	تمام	اقشــار	امت	همکاری	نمایند!	مردم	برای	حل	مشکالتشان	
چگونه	با	حرکت	هایی	همکاری	و	همراهی	نمایند،	که	خودشــان	غرق	در	مشکالت	

داخلی	و	اختالفاتی	هستند	که	هیچ	ربطی	به	مستقبل	و	آینده	امت	ندارد!
این	ها	مواردی	هستند	که	مخاطب	آن	فقط	رهبران	حرکت	های	اسالمی	نیستند،	
بلکه	تمامی	کســانی	هســتند	که	در	این	حرکت	ها	مشــارکت	دارند،	و	ســعی	در	
برنامه	ریزی	برای	آینده	امت	و	تشــکیل	اجتماع	امت	را	مشروط	کرده	اند	به	جماعت	

و	یا	حزب	و	سازمانی	که	در	آن	هستند.

قرار	نیست	که	مجتمع	فقط	اجراء	کننده	ی	اوامر	دولت	باشد	و	تمام	برنامه	ریزی	ها	
و	تدبیــر	امور	و	قدرت	ها	مخصوص	دولت	باشــد.	در	این	صورت	دولت	به	حســاب	
مجتمع	به	تمکین	رسیده	است	و	مجتمع	به	حاشیه	و	نابودی	و	تخلف	فرستاده	شده	
است.	آن	که	امنیت	و	رشد	را	تامین	می	کند	هم	دولت	است	و	هم	مجتمع	؛	اما	باید	

همیشه	مجتمع	را	اصل	و	بقاء	و	منبع	دانست	و	دولت	را	بخشی	از	آن.

همانگونه	که	حق	امت	اســالمی	اســت	که	رئیس	دولت	را	به	عنوان	نماینده	و	
وکیل	خود	مطرح	نماید،	به	همان	شــیوه	نیز	حــق	دارد	متابعه	و	مراقبت	از	اعمال	
و	اقوال	وکیلش	را	داشــته	باشد،	تا	در	حفظ	امانتی	که	به	وی	واگذار	شده	است	به	

شیوه	ی	شایسته	کوشش	نماید؛	و	در	صورت	انحراف	و	ظلم	و	عدم	شایستگی

 اصل سی  و چهارم: همکاری دولت و مجتمع 

 اصل سی  و پنجم: نمایندگان مردم 
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برای	حمل	امانت،	می	تواند	او	را	اصالح،	نصیحت	و	یا	برکنار	نماید.
در	مقایســه	ی	کوچک	تر	می	توانیم	این	موضوع	را	برای	حرکت	های	اسالمی	نیز	
صادق	بدانیم.	هر	حرکت	و	جماعتی	که	می	خواهد	نماینده	و	وکیل	مردمان	باشــد،	
باید	به	اندازه	ی	مساحت	و	حدود	مشارکت،	خود	را	آماده	نماید	برای	ارائه	ی	گزارش	

و	متابعه	و	بازرسی	و	...

جســم	حرکت	های	اسالمی	مانند	جسم	انســان	دارای	آفاتی	است	که	گاها	اگر	
عالج	نشــوند	رشد	خواهند	نمود	و	تبدیل	به	سرطان	می	شوند.	از	آفات	حرکت	های	
اسالمی	مقدس	قرار	دادن	برخی	فرماندهان	است،	که	در	صورت	عدم	عالج	تبدیل	
به	عقلیت	و	مفکری	خواهند	شــد	که	نه	تنها	شایستگی	آن	را	ندارند،	بلکه	حرکت	
جســم	را	نیز	دچار	اختالل	خواهند	نمود.	غلبه	پیدا	کردن	و	تحاکم	این	فرماندهان	
نه	تنها	سبب	می	شود	که	توانایی	های	بشری	جماعت	روز	به	روز	کاسته	و	یا	ضعیف	
شــود،	بلکه	سبب	می	شــود	تا	اصحاب	افکار	تمایلی	با	همکاری	با	این	حرکت	ها	را	
نداشته	باشند.	پس	نیاز	اســت	که	حرکت	ها	جهت	درمان	این	نوع	از	بیماری،	هر	

چه	زودتر	اقدام	به	عالج	نمایند.

خدشــه	دار	شدن	چهره	ی	اسالم	توســط	برخی	حرکت	های	اسالمی،	و	برخورد	
فیزیکی	و	اذیت	و	آزار	حرکت	ها	توســط	حکومت	ها،	ســبب	شده	است	که	مردم	از	
نزدیک	شــدن	به	حرکت	های	اســالمی	خودداری	کنند.	اگر	بتوان	گزینه	ی	اول	را	
عالج	نمود،	گزینه	ی	دوم	به	سود	حرکت	های	اسالمی	خواهد	بود،	چرا	که	مردم	اگر	
مشاهده	نمایند	که	اصحاب	حق	مورد	اذیت	و	آزار	قرار	می	گیرند،	بدون	شک	با	آن	ها	

ابراز	همدردی	خواهند	نمود	و	سعی	در	دور	کردن	ظالم	خواهند	کرد.

 اصل سی  و ششم: آفات سرطانی 

 اصل سی  و هفتم: یاری رساندن به مظلومان
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مفکرین	و	روشــنفکران	اسالمی	باید	همیشــه	در	مقدمه	و	در	رأس	فرماندهی	
حرکت	های	اســالمی	باشــند،	تا	ضمن	تایید	و	تحمل	مسئولیت،	با	آن	نیز	حرکت	
نمایند.	حرکت	های	اســالمی	به	جای	اینکه	این	مفکرین	را	بیرون	برانند	و	یا	سبب	
بیرون	رفتن	آن	ها	شــوند،	باید	هر	چه	زودتر	اقدام	به	ایجاد	فضای	کاری	مناسب	و	
دادن	اعتبار	به	آن	ها	نمایند.	چرا	که	امت	اسالم	در	شرایط	کنونی	همانگونه	که	نیاز	

به	فکر	حرکت	ها	دارد،	نیاز	به	حرکت	افکار	نیز	دارد.

تنها	راه	نجات	و	پیروزی	این	امت	بازگشت	به	آن	چیزی	است	که	صدر	اول	این	
امت	بر	آن	بوده	اند،	اما	آیا	شرع	ما	را	امر	کرده	است	که	در	استفاده	از	وسایل	مانند	

آنها	باشیم؟
وسائل	قابل	تغییر	و	پیشرفت	هستند،	پس	هر	وسیله	ای	به	دست	آمد	و	مشخص	
شــد	که	بهتر	از	وسایل	گذشته	است،	واجب	اســت	که	بر	آن	اعتماد	شود	و	از	آن	
اســتفاده	نمود.	همانگونه	که	برای	ارســال	پیغام	در	قرن	های	گذشته	از	حیوانات	و	
پرندگان	اســتفاده	می	گشت،	اما	امروزه	از	فن	آوری	و	ارتباطات	و	تکنولوژی	قوی	تر،	
سریعتر	و	امن	تری	استفاده	می	گردد.	پس	نیاز	است	که	حرکت	های	اسالمی	تفاوت	
بین	مقاصد	به	عنوان	ثوابت،	و	اســباب	به	عنوان	متغیرات	قائل	شوند،	تا	از	ترکیب	
عقیده	و	فهِم	صدِر	اوِل	امت	با	افکار	و	وســائل	جدید،	راه	های	روشنایی	و	سعادت	را	

برای	امت	باز	نمایند.

 اصل سی  و هشتم: حرکت افکار 

 اصل سی  و نهم: تبعیت از صدر اول امت، در اسباب یا اهداف؟ 
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تفاوت	بسیاری	وجود	دارد	بین	اداره	زمین	و	اداره	انسان	ها!
زمیــن	با	تمام	موارد	و	امکاناتی	که	دارد	نیاز	بــه	مدیران	خاص	خود	را	دارد،	و	
اداره	انســان	ها	نیز	نیاز	به	مدیران	خاص	دارد.	همانگونه	که	اجازه	داده	نمی	شود	به	
یک	مهندس	ســاختمان	به	عنوان	یک	مدیر	برای	اداره	زمین،	در	اداره	انســان	ها	و	
توجیهات	دینی	و	روحی	آن	ها	دخالت	نماید،	به	همان	شــیوه	اجازه	داده	نمی	شود	
که	یک	عالم	دینی	در	طراحی	سازه	و	معماری	یک	ساختمان	عظیم	دخالت	نماید.
در	اجتماع	و	جماعت	انسان	ها	این	اداره	ها	و	مدیران	باید	به	هم	برسند	و	ضمن	
تکامل	و	هماهنگی	و	تعاون	اقدام	نمایند	به	اداره	مشترک،	اداره	ای	که	نه	از	زمین	و	

موارد	آن	غافل	باشد	و	نه	از	انسان	ها	و	خواسته	ها	و	تمایالت	و	...
اما	مشکل	اینجاست	که	این	مدیران	حاضر	نیستند	که	هر	کدام	فقط	نقش	خود	
را	ایفــا	نمایند،	بلکه	به	تنهایی	خود	را	وارد	میدانی	کرده	اند	که	فســاد	آن	بر	دوش	

امت	اسالمی	وارد	می	شود.

ایجاد	دولتی	که	بتواند	نماینده	ی	حکم	و	نظام	اســالمی	باشــد	به	هیچ	عنوان	با	
روش	هــای	امروزی	امکان	پذیر	نخواهد	بود	.		چراکه	قدرت	ها	و	نظام	های	جاهلیت	و	
فاســد	بین	المللی	به	نحوی	بر	امور	سیطره	دارند	که	مجال	برای	نظام	حکم	اسالمی	
وجود	ندارد.	و	اگر	هم	به	برخی	دولت	ها	)مانند	عربستان	سعودی(	اجازه	هایی	داده	

می	شود	به	خاطر	این	است	که	آن	ها	فقط	یک	اسالم	ظاهری	را	حمل	می	کنند.	
درواقع	نظام	اســالمی	به	هیچ	عنوان	با	نظام	جاهلیت	همکاری	نخواهند	داشت	و	
یکی	نخواهند	شــد؛	آن	چیزی	که	الزم	اســت	از	بین	بردن	کامل	جاهلیت	است	تا	

بتوان	نظام	کامل	اسالمی	را	پیاده	نمود.

 اصل چهلم: اجتماع مدیران

 اصل چهل و یکم: تشکیل دولت اسالمی
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	برای	رســیدن	به	این	مقصود	تنها	عاملی	که	می	تــوان	بر	آن	بنا	نمود	و	آن	را	
اســاس	قرارداد،	بنا	عقیده	ی	صحیح	اســالمی	است.		و	بعدازآن	همه	چیز	در	مجال	
اجتهــادات	قابل	اجرا	خواهد	بــود.	اما	بدون	بنا	عقیده	مشــترک	بین	مردمان،	هر	

حرکتی	عقیم	و	ناالیق	خواهد	بود.	

برخی	از	دعوتگران	و	رهبران	حرکت	های	اســالمی	تنها	راه	تشکیل	و	همچنین	
اســتقرار	یک	دولت	اسالمی	را	التزام	به	اخالق	اسالمی	و	ارزش	های	آن	می	دانند.	و	
برخی	از	فرهنگیان	و	روشنفکران	و	دعوتگران	دیگر؛	تنها	راه	را	وجود	قوانین	و	عمل	
مؤسساتی	مطابق	معیارهای	اسالمی	می	دانند.	اما	درواقع	هردوی	این	ها	دچار	خطا	
شــده	اند.	بلکه	پیامبر	علیه	الصالة		والسالم	دولت	مدینه	را	در	حالی	بنا	نمودند	و	در	
حالی	اصحاب	و	یاران	وی	ادامه	ی	راه	را	طی	نمودند	که	از	تمام	ارزش	های	اخالقی	

و	قانونی	و	مؤسساتی	استفاده	نموده	اند.
همان	گونــه	کــه	برخی	از	یــاران،	باتقوا	و	اخالق	باال،	خودشــان	از	شــراب	و	

مست	کننده	ها	می	پرسند	تا	حکم	آن	را	بدانند	و	مطابق	آن	حکم	عمل	نمایند؛
به	همان	شــیوه	نیز	قانونی	برای	اجرای	حد	در	نظر	گرفته	می	شود	تا	شراب	خوار	
مورد	تنبیه	و	شکنجه	و	تربیت	قرار	بگیرد.	و	به	همان	شیوه	نیز	دستگاه	و	موسسه	ی	

قضایی	در	نظر	گرفته	شده	است	تا	پیگیر	این	امور	باشد.	
در	تمام	برنامه	ها	و	اســتراتژی	های	غربی	و	غیر	اسالمی	فقط	مراقبت	و	پیگیری	
ظاهری	وجود	دارد،	اما	در	نظام	و	برنامه	های	اسالم	هم	مراقبت	ظاهری	وجود	دارد	

و	هم	مراقبت	روحی	و	داخلی	به	نام	ایمان	و	تقوا.

 اصل چهل و دوم: همراهی اخالق با قانون و مؤسسات 
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در	هر	کوچه	و	خیابانی	که	قرار	اســت	یک	مغازه	ی	سوپرمارکت	دایر	شود،	و	یا	
یک	آموزشگاه	رانندگی	تأسیس	شود،	و	یا	یک	گواهینامه	ی	مهارت	فنی	و	حرفه	ای	
کســب	شود،	نیاز	است	به	اینکه	داوطلبان	برخی	مواد	درسی	و	آموزش	های	الزم	را	
کسب	نمایند	و	پس	از	گذراندن	مراحل	تعلیمی	و	توجیهات	الزم،	مدرک	موردنظر	

و	اجازه	ی	فعالیت	به	آن	ها	واگذار	می	شود.
در	درجــه	ی	باالتر	و	اولی	تر	نیز	برای	اداره	ی	یک	دولت	و	یا	یک	حزب	و	یا	یک	
جماعت	و	جنبش،	نیاز	است	که	فرماندهان	و	رهبران	مهارت	های	الزم	را	درزمینه	ی	
اداره	و	برنامه	ریزی	و....	کســب	نمایند.	پس	شایسته	است	حرکت	های	اسالمی	این	
را	به	یک	فرهنگ	و	ارزش	تبدیل	نمایند	که؛	تمام	رهبران	در	زمینه	های	مربوط	به	
مسئولیتشــان	طلب	علم	نمایند.	همان	گونه	که	؛	به	یک	بقال	اجازه	داده	نمی	شود	
که	عملیات	جراحی	قلب	انجام	دهد.	امت	اسالمی	نیز	حاضر	نخواهد	بود	که	رهبری	

خود	را	به	افراد	غیرمتخصص	تقدیم	نماید.	

آیا	رهبران	اسالمی	ملزم	هستند	به	شورا	و	یا	اینکه	شورا	فقط	یک	معلم	است	و	
درنهایت	رهبر	می	تواند	آن	چیزی	را	که	صالح	می	داند	اختیار	نماید؟

برخی	از	علمای	اســالم	بر	این	باور	هســتند	که	شــورا	برای	رهبران	ملزم	و	آن	
چیزی	که	به	تصمیم	شورا	درمی	آید،	رهبر	نیز	باید	به	آن	پایبند	باشد	و	آن	را	عملی	
نماید.	برخی	دیگر	از	علما	بر	این	باور	هســتند	که	شورا	معلم	است،	و	رهبر	فقط	به	
مشــورت	اهل	شــورا	گوش	فرا	می	دهد	و	درنهایت	آن	چیزی	را	که	خودش	صالح	

می	داند	انجام	می	دهد.	و	هر	دودسته	نیز	برای	کالم	خود	دالیل	شرعی	دارند.

 اصل چهل و سوم: رهبران دانش آموخته 

 اصل چهل و چهارم: غیاب شورا 
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ما	در	اینجا	قصد	نداریم	که	وارد	جزئیات	شــویم	و	یا	سراغ	اختالف	اقوال	علماء	
برویم.	بلکه	قصد	داریم	به	برخی	نکات	اشــاره	نماییم	که	برای	انتخاب	یکی	از	اقوال	

ما	را	بیشتر	یاری	می	رسانند.
-	در	دنیــای	پر	از	فســاد	و	توطئه	ی	امروزه،	و	باوجود	ضعف	شــرعی	و	دنیوی	
در	بین	تمام	رهبران	حرکت	های	اســالمی،	هیچ	رهبری	نمی	تواند	به	تمام	مســائل	
پیرامون	خود	ســیطره	داشت	باشد.	بر	این	اساس	دولت	ها	از	تعداد	بسیار	زیادی	از	

مؤسسات	مشاوره	ای	و	شخصیت	های	استراتژی	استفاده	می	نمایند.	
-	معلم	بودن	شــورا	در	نظر	بسیاری	از	رهبران	حرکت	های	اسالمی	سببی	شده	

است	برای	ترک	فریضه	ی	شورا.
-	شورا	فریضه	ای	است	که	در	بین	امت	اسالمی	غایب	شده	است،	و	به	این	شیوه	
هیچ	دولت	و	حرکتی	نمی	تواند	ادعای	تحکیم	شریعت	نماید.		چراکه	یکی	از	اصول	

تحکیم	شریعت،	شورا	است.
-	امور	عام	مســلمانان	ترجیح	داده	می	شود	بر	عموم	شخصی	و	خاص.	درجایی	
که	مصلحت	امت	در	میان	اســت	هیچ	کس	نمی	تواند	به	تنهایی	بار	مســئولیت	یک	

امت	را	بر	دوش	بکشد.
پس	امکان	این	وجود	دارد	که	در	احوال	شخصی	مانند	ازدواج	و	طالق	و	تجارت	و	
....	شورا	معلم	باشد	و	شخص	درنهایت	خودش	تصمیم	گیرنده	باشد،	اما	در	مصلحت	

عام	مسلمانان	معنایی	برای	شورا	نمی	ماند	اگر	معلم	باشد.
-	امــروزه	در	تمام	دولت	ها	قوانینی	وجود	دارد	کــه	میزان	صالحیت	رهبران	و	
رئیس	جمهورها	و	میزان	حق	تصرف	را	مشخص	می	نماید.	پس	حرکت	های	اسالمی	
نیز	می	توانند	قوانینی	را	وضع	نماید	که	در	آن	میزان	صالحیت	رهبران	خود	را	ذکر	
نموده	باشــند.	به	عنوان	مثال؛	در	برخی	امور	مانند	عهدنامه	و	صلح	نامه	ملزم	به	شورا	

باشد	و	در	برخی	امور	مانند	اداره	و	بازرسی،	معلم	باشد.
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اگــر	بخواهیم	مترادف	کلمه	ی	سیاســی	و	یا	سیاســت	را	بیابیم،	معموالً	با	این	
مصطلحات	برخورد	خواهیم	نمود.

	گاهی	سیاســت	به	معنای	اداره	می	آید،	گاهی	به	معنای	اســتراتژی	می	آید	و	
گاهی	به	معنای	دسیســه	می	آید.	اگر	بخواهیم	فقط	یکی	از	مترادف	ها	را	به	عنوان	
معنای	سیاســت	در	نظر	بگیریم	و	با	آن	تعامل	داشــته	باشــیم	قطعاً	دچار	اشتباه	
شــده	ایم؛	و	اگر	بخواهیم	از	تمام	مترادف	ها	و	هم	معناها	استفاده	نماییم	شاید	بتوان	

تا	حدودی	تعامل	مناسب	تری	با	اصطالح	سیاست	و	کاربرد	آن	داشته	باشیم.
اما	اگر	بخواهیم	فهم	عمیق	از	سیاســت	و	سیاسی	داشته	باشیم	باید	موضوعات	
دیگری	را	نیز	در	مقابل	خود	ترسیم	نماییم.	مانند	اینکه؛	وسعت	پیدا	کردن	سیاست	
و	میدان	آن	بر	اساس	زمان	و	مکان	تغییر	می	کند.	حال	این	سؤال	پیش	می	آید؛	آیا	
اساساً	میدان	ها	و	واقعه	هایی	وجود	دارند	که	برای	آن	نیاز	به	سیاست	وجود	نداشته	
باشد؟	برای	پاســخ	به	این	سؤال	شاید	الزم	باشد	سال	های	طوالنی	غرق	مطالعه	ی	
کتاب	های	مدارس	و	تیارهای	فکری	گوناگون	و	فراوان	شــویم،	تا	به	پاسخ	مطلوب	

برسیم.
اما	آیا	راه	کوتاه	تری	برای	رســیدن	به	جواب	دیده	نمی	شود؟	قطعاً	راه	کوتاه	تری	
نیز	وجود	دارد.	اسالم	همیشه	کوتاه	ترین	راه	ها	و	درعین	حال	با	استقامت	ترین	راه	ها	
را	بــه	نمایش	درمی	آورد.	آنجا	که	پای	ثوابت	دین	به	میدان	می	آید	)در	هر	زمان	و	
مکانی(،	مجال	هیچ	اداره	و	استراتژی	و	سیاستی	وجود	ندارد.	چراکه	هر	سیاست	و	
برنامه	و	دســتور	و	قانونی	که	الزم	باشد	از	آسمان	نازل	شده	است	و	همگان	باید	در	

مقابل	این	اداره	ی	آسمانی	سر	تسلیم	فرود	آورند	و	مطابق	آن	پیش	بروند.

 اصل چهل و پنجم: میدان مانور برای سیاست و سیاسی  
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تمام	آیاتی	که	در	قرآن	آمده	است	و	از	اجتماع	و	ضرورت	آن	صحبت	نموده	است	
و	یا	به	آن	اشــاره	نموده	است،	بیانگر	این	هستند	که،	تا	زمانی	که	طرفه	ای	مختلف	
بر	راه	مستقیم	باشند	تفرقه	وجود	نخواهد	داشت؛	و	اینکه	اگر	تفرقه	ای	به	وجود	آمد	
و	یا	اینکه	اگر	بین	طرف	های	مختلف	امکان	اجتماع	و	وحدت	وجود	نداشــته	باشد،	

حتماً	یکی	از	طرف	ها	بر	راه	مستقیم	وجود	ندارند.
این	از	قوانین	و	سننی	است	که	همه	ی	امت	اسالمی	نیاز	به	فهم	و	تعامل	صحیح	
با	آن	دارد.	در	روایت	ها	نیز	آمده	اســت؛	و	ازآنجاکه	همیشــه	طایفه	ای	وجود	دارند	
که	بر	راه	مستقیم	باشند.	الزم	و	واجب	تمام	علماء	و	رهبران	و	حرکت	های	اسالمی	

است	که	در	پی	آن	کوشش	نمایند	و	خود	را	به	آن	کاروان	و	راهش	برسانند.

تا	زمانی	که	دنیای	اســالم،	عقیده	و	برنامه	های	خود	را	از	مصادر	اصلی	دریافت	
می	نمود	امت	اسالمی	مشکالت	بسیار	کمتری	را	مشاهده	گر	بود.	اما	بافاصله	افتادن	
میان	مردمان	و	مصادر	اصلی	ناهنجاری	های	امت	اسالم	ضربات	بزرگی	را	بر	پیکره	ی	

این	امت	وارد	نمود.
از	مهم	ترین	اســباب	رســیدن	به	مصادر	اســالمی،	لغت	عربی	می	باشد.	چراکه	
مردمــان	را	مســتقیماً	ربط	می	دهد	بــه	مراجع	و	مصادری	که	آن	ها		را	به	ســوی	
رســتگاری	راهنمایی	می	نماید.	درواقع	لغت	عربی	پل	استراتژی	بین	ملت	ها	و	اقوام	
با	اسالم	بوده	است.	اما	هنگامی	که	ملت	ها	فرزندان	خود	را	از	آن	دور	قراردادند،	این	
پل	استراتژی	را	از	بین	بردند.	شاید	الزم	باشد	تعلیم	لغت	عربی	را	از	اولین	قدم	های	

انقالب	تعلیمی	قرارداد.

 اصل چهل و ششم: یکی از طرف ها درراه مستقیم نیست  

 اصل چهل و هفتم: پل استراتژی  
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خداوند	متعــال	هرگاه	اراده	نماید	تغییری	را	در	زندگی	انســان	ها	ایجاد	نماید	
در	یک	شــب	و	روز	هر	آن	چیزی	را	که	اراده	نماید	تغییــر	می	دهد.	اما	قوانینی	را	
به	عنوان	ســنت	کائنات	و	جهان	هستی	وضع	نموده	است	تا	عدالت	وی	شامل	حال	
تمام	انســان	ها	شود.	قوانین	و	اسبابی	که	استفاده	از	آن	ها	سبب	می	شود	انسان	ها	و	

یا	دولت	ها	با	بکار	بردن	آن	ها,	در	اطراف	خود	تغییر	ایجاد	نمایند.
اســتخالف	برای	کافر	و	مسلمان	در	نظر	گرفته	شــده	است،	هرکسی	که	بتواند	
اســباب	الزم	را	در	این	راه	کســب	نماید	و	آن	ها	را	به	کار	گیــرد	خود	را	به	باالی	
چرخ	وفلک	رســانده	اســت.	چرخ	وفلکی	که	ســنن	خداوند	متعال	آن	را	به	گردش	
درمی	آورد	تا	هرکسی	به	اندازه	ی	شایستگی	که	دارد	در	چرخش	آن	خود	را	صاحب	
جایگاه	نماید.	خداوند	برای	نصر	و	تمکینی	که		به	مسلمانان	وعده	داده	است	قدرت	
عملی	و	اجرایی	را	یک	باره	و	یکپارچه	به	آن	ها	عطا	نمی	نماید،	بلکه	قبل	از	هر	چیز	
میدان	هایی	ایجاد	می	شــود	که	امت	اسالم	بتواند	از	طریق	آن	آمادگی	نفسی	پیدا	
نماید.	آمادگی	نفســی	قبل	از	آمادگی	اجرایی	در	محیط	و	اطراف	اســت؛	پس	هر	
جماعت	و	حزب	و	دولتی	که	می	خواهد	در	کاروان	نصر	و	تمکین	حضورداشته	باشد	
باید	یا	در	میدان	های	آزمایش	نفسی	حضور	به	عمل	آورد	و	یا	اینکه	شایستگی	عبور	

از	آن	از	سوی	خداوند	متعال	به	آن	ها	باشد.
امتی	که	به	نصر	و	تمکین	می	رسد	همان	امتی	است	که	خداوند	متعال	شایستگی	
حمل	امانت	و	مســئولیت	را	در	آن	ها	قرار	داده	اســت	و	اسباب	عملی	و	اجرایی	به	
آن	ها	عطا	می	شــود،	و	کســانی	که	در	مرحله	ی	آمادگی	نفسی	قرار	دارند	شرایط	را	
برای	نصر	و	تمکین	امت	آماده	می	نمایند.	هر	دودســته	دارای	خیروبرکت	هســتند	
و	تکمیل	کننده	ی	یکدیگر	هســتند.	اما	هرکدام	از	آن	ها	باید	نقش	خود	را	فقط	ایفا	

نمایند،	در	غیر	این	صورت	نتیجه	ی	مطلوب	برای	امت	اسالم	حاصل	نمی	شود.

 اصل چهل و هشتم: تعیین مرحله مطابق سنت کائنات  
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کســانی	که	در	مرحله	ی	آمادگی	نفســی	قرار	دارند،	اگر	عجله	نمایند	و	دست	
به	ســوی	اسبابی	بکشــند	که	تحمل	حمل	آن	را	ندارند	امت	اســالمی	را	از	نصر	و	
تمکین	بی	بهره	می	نمایند.	و	کســانی	که	در	مرحلــه	ی	نهایی	قرار	دارند	اگر	تأخیر	
داشــته	باشند	و	اسباب	مرحله	ی	خود	را	به	کار	نگیرند	نتوانسته	اند	کوشش	و	سعی	
امت	را	به	نتیجه	برســانند.	یکی	از	مهم	ترین	وظایف	رهبران	و	علماء	تعیین	مرحله	
برای	مســلمانان	است.	تاکنون	بســیاری	از	رهبران	حرکت	های	اسالمی	و	بسیاری	
از	جماعت	های	اســالمی	نتوانســته	اند	فهم	و	فقه	مرحله	را	به	اطرافیان	خود	تقدیم	

نمایند.

چند	وقت	پیش	با	یکی	از	عزیزان	که	از	اســتادان	دانشــگاه	های	اسالمی	است	
مالقاتــی	داشــتم،	و	با	توجه	به	اینکه	خود	نیز	در	جلســات	و	درس	های	خصوصی	
ازجمله	شاگردان	وی	بوده	ام	سعی	نموده	ام	که	همیشه	آداب	عالم	و	متعلم	را	رعایت	
نمایم؛	اما	با	توجه	به	اهمیت	موضوع	مطرح	شــده	در	جلسه	مجبور	شدم	که	برخی	
مسائل	را	با	ذکر	مثال	توضیح	دهم.	سعی	نمودم	به	نحوی	قابلیت	برخی	برنامه	های	
اســتراتژی	را	بیان	نمایم	تا	بتوانم	برای	صحبت	های	خود	راحت	تر	به	هدف	نزدیک	
شــوم؛	اما	پیش	از	اینکه	حرف	هایم	در	این	زمینه	تمام	شــود	ایشان	از	بنده	طلب	

نمودند	که	در	برخی	امور	با	یکی	از	مؤسسات	همکاری	نمایم.
	به	ایشــان	گفتم،	شاید	این	موضوع	برای	من	مناسب	نباشد،	زیرا	با	حضور	علما	
و	دکترهایی	امثال	شما	ما	نباید	پا	را	از	گلیم	خود	فراتر	نهیم؛	اما	ایشان	پاسخی	را	

مطرح	نمودند	که	معنا	و	مفهوم	آن	این	گونه	بوده	است:
"شرع	خداوند	متعال	باید	در	همه	جا	حاکم	باشد	و	حضورداشته	باشد،	اما	به	این	

معنی	نیست	که	نفرات	متخصص	درزمینه	ی	شرعی	در	همه	جا	حضورداشته	باشند	
و	حکمران	باشند".

 اصل چهل و نهم: حاکمیت شرع یا حاکمیت متخصصان 
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شــاید	این	کالم	در	نگاه	اول	و	یا	از	یک	زاویه	برای	متخصصان	شرعی	خوشایند	
نباشــد،	اما	اگر	از	تمام	زوایــا	به	آن	بنگریم	درجه	اهمیت	متخصصان	شــرعی	را	
برای	امت	اســالمی	و	سنگینی	باری	را	که	بر	دوش	دارند	به	تصویر	می	کشاند.	آنجا	
که	یک	متخصص	شــرعی	ســعی	می	نماید	خود	را	به	برخی	مسئولیت	ها	برساند	تا	
شــرع	خداوند	متعال	را	حاکم	نماید	بسیار	آسان	تر	اســت	از	اینکه	بتواند	پایه	های	
حاکمیت	شــرع	را	در	یک	سرزمین	اســتوار	نماید.	برای	حاکمیت	شریعت،	حاکم	
شدن	یک	متخصص	شــرعی	به	تنهایی	کافی	نیست،	بلکه	برنامه	ریزی	استراتژی	و	
فرهنگ	سازی	و	دعوتی	برای	امت	اســالمی	نیاز	است	به	گردش	درآید	که	قابلیت	
این	را	داشته	باشــد	تمام	مشارکت	کنندگان	حامالن	واقعی	پروژه	و	برنامه	اسالمی	

باشند	و	درراه	حاکمیت	شریعت	خود	را	قربانی	نمایند.

دنیای	کنونی	این	را	به	ما	فهمانده	اســت	که	مصدر	استفاده	از	تمامی	قدرت	ها	
برنامه	ریزی	اســتراتژی	اســت.	جماعت	ها	و	یا	دولت	ها	حتی	اگر	دارای	قدرت	های	
ذاتی	مانند	اقتصاد	و	نیروی	انسانی	و	...	نیز	باشند،	اما	برنامه	ریزی	استراتژی	نداشته	
باشــند	قدرت	های	خود	را	نمی	توانند	به	مرحله	عمل	برسانند	و	یا	اینکه	در	صورت	
اســتفاده	از	آن	ها	در	زمان	بــروز	حوادث	غیرمترقبه	نمی	توانند	از	آن	ها	به	شــکل	

شایسته	استفاده	نمایند.

بــرای	این	کــه	یــک	مســلمان	و	یــا	یــک	حرکــت	و	جماعــت	اســالمی	
بتوانــد	رســتگاری	آخــرت	را	بــه	دســت	آورد	هیــچ	چــاره	ای	نــدارد	جــز	
اینکــه	مرجعیــت	و	حاکمیــت	شــرع	را	انتخــاب	نمایــد	و	ازاین	رو	اســت	که	

 اصل پنجاهم: بالقوه و بالفعل 

 اصل پنجاه و یکم: مرجعیت حرکت های اسالمی و هندسه تشکیل آینده 
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اکثر	جماعت	های	اســالمی	در	این	زمینه	مشترک	هستند	و	سعی	می	نمایند	با	
حمل	عقیده	اسالمی	خود	را	در	قالب	شایستگی	به	مردمان	معرفی	نمایند؛	اما	برای	
شایستگی	این	به	تنهایی	کافی	نیست،	بلکه	نظام	حیات	در	حال	حرکت	است	و	بندگان	
را	مجبور	می	نماید	که	در	راســتای	حرکت	نیز	مرجعیتی	برای	خود	اختیار	نمایند.
برخی	از	جماعت	ها	و	رهبران	هیچ	مرجعیتی	را	در	این	راســتا	نمی	شناســند	و	
برخی	مرجعیت	های	حرکتی	بزرگان	اســالم	مانند	ســید	قطب	و	مودودی	و	...	را	
اختیــار	نموده	اند.	اما	برخی	دیگر	با	نگاه	دیگری	بــه	قضایا	نگاه	می	کنند	و	حرکت	
جدیدتری	را	اختیار	کرده	اند	و	آن	هم	این	است	که	واقعیت	های	روی	زمین	را	مرجع	
حرکتی	خود	قرار	می	دهند	و	دلیلشــان	این	اســت	که	دنیای	امروز	با	ســرعت	در	
حال	تغییر	اســت	وکسی	نمی	داند	که	در	یک	یا	دو	سال	آینده	چه	اتفاقی	می	افتد.	
اما	حقیقت	امر	این	است	که	اسالم	میدان	دیگری	را	برای	ما	ترسیم	نموده	است،	
میدانی	که	در	آن	نقش	غیب	و	ایمان	به	آن	تصویری	از	ماوراء	را	برای	ما	رقم	می	زند.	
اسالم	بندگان	را	نهی	می	کند	از	اینکه	ادعای	علم	غیب	را	بنمایند،	اما	در	همان	حال	
تصاویری	از	غیب	را	به	تصویر	می	کشاند	و	مردمان	را	به	ایمان	به	آن	دعوت	می	نماید.
ایــن	مرتبــه	از	ایمــان،	انســان	مســلمان	و	حرکت	هــای	اســالمی	را	وارد	
دایــره	ای	می	کنــد	که	انســان	را	برای	دســتیابی	بــه	عالم	غیب	گاهی	تشــویق	
و	گاهــی	بر	حذر	مــی	دارد.	ازاین	رو	اســت	که	مســلمانان	همگــی	در	انتظار	به	
وقوع	پیوســتن	غیب	هایی	هســتند	که	اســالم	به	آن	ها	وعده	داده	اســت	و	برای	
رســیدن	و	دیدن	این	غیب	ها	دســت	بــه	دعا	هســتند	و	برای	آن	می	کوشــند.
درواقع	تشکیل	آینده	و	توقع	چگونگی	تشکیل	آن	نیاز	به	غیب	گویی	ندارد،	بلکه	
نیاز	به	تصوری	دارد	که	انســان	مســلمان	و	یا	حرکت	های	اسالمی	می	توانند	آن	را	
برای	خود	ترسیم	نمایند	و	برای	رسیدن	به	آن	کوشش	نمایند.	حال	اگر	این	تشکیل	
آینده	و	تصور	آن	در	دایره	عقیده	اســالمی	باشــد،	آنــگاه	می	توان	گفت	مرجعیت	
حرکتی	اســالمی	وجود	دارد	و	اگر	در	دایره	اعتقادات	اســالمی	نباشــد	شایستگی	

مرجعیت	برای	مسلمانان	را	نخواهد	داشت.	
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پس	مرجعیت	حرکی	)حرکت(	جماعت	ها	و	رهبران	اسالمی	نباید	یک	مرجعیت	
قدیمی	باشــد،	حتی	اگر	که	در	زمان	خودشان	یک	مرجعیت	شایسته	بوده	باشند	
و	در	همان	حال	نیز،	نباید	یک	مرجعیت	باشــد	که	خود	را	تســلیم	وقایع	اطراف	
بنمایند،	بلکه	آن	مرجعیتی	شایســته	است	که	بتواند	تشــکیل	آینده	را	به	تصویر	

بکشاند.
هندسه	تشــکیل	آینده	نیاز	به	رهبرانی	شایســته	دارد	که	هرگاه	پای	آن	ها	به	
میدان	باز	شــد	معنای	این	را	می	دهد	که	خداوند	متعال	اســباب	پیروزی	را	برای	

مسلمانان	فراهم	نموده	است.
	هندســه	تشکیل	آینده	همان	معنای	استراتژی	است	و	برای	تشکیل	و	اداره	آن	

نیاز	به	رهبران	استراتژی	وجود	دارد.
پس	مرجعیت	حرکی	جماعت	ها	و	رهبران	اسالمی	باید	استراتژی	تشکیل	آینده	
باشــد،	نه	تسلیم	شدن	در	مقابل	وضع	موجود؛	و	این	همان	چیزی	است	که	پیامبر	
صلی	اهلل	علیه	و	آله	و	سلم	به	اصحاب	و	یارانش	آموخته	است	و	همان	چیزی	است	

که	سید	قطب	مخاطبان	خود	را	به	آن	دعوت	می	نماید.	
پیامبر	صلی	اهلل	علیه	و	آله	و	ســلم	وعده	فتح	قســطنطنیه	را	می	دهد،	تا	امت	
اسالم	و	رهبران	بیش	از	7	قرن	برای	رسیدن	به	آن	کوشش	نمایند	و	آن	را	مرجعیت	
حرکی	خود	قرار	دهند؛	اما	آن	کسانی	توانسته	اند	آن	را	فتح	نمایند	که	برای	رسیدن	

به	این	تصویر	غیبی	برنامه	ریزی	و	عمل	شایسته	تری	انجام	داده	باشند.

در	نظام	حکم	راشــد	نخبه	هایی	که	قرار	اســت	ایده	و	نظریه	ارائه	نمایند	شرط	
نیســت	که	از	حزب	و	جماعت	خاصی	برخیزند،	بلکه	هدف	اســتفاده	از	اشخاص	و	

نظریه	هایی	است	که	مصلحت	بزرگ	تر	را	در	برداشته	باشد.

 اصل پنجاه و دوم: استفاده از نخبه ها در نظام حکم راشد و نظام حکم غیر راشد 
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امــا	در	نظام	هــای	دیگر	اختیار	نخبه	و	نظریه	ها	حتماً	بر	اســاس،	تدریجی	و	بر	
اســاس	حمایت	احزاب	و	شــخصیت	ها	خواهد	بود	تا	اینکه	خطــر	به	وجود	آمدن	
معارضه	کم	شــود.	درواقع	این	یک	نظام	ســلطه	دموکراســی	و	غیر	راشد	است	که	
متأسفانه	در	صف	مســلمانان	نیز	واردشده	است.	اختیار	سلمان	فارسی	و	یا	نظریه	
وی	درباره	ی	خندق،	و	یا	اختیار	صهیب	رومی	در	مجلس	شورای	تعیین	خلیفه	برای	
نظارت	و	امامت	اعضای	شــورا،	نمونه	های	بی	نظیری	هستند	که	مانند	آن	ها	را	فقط	

در	نظام	های	راشد	می	توان	یافت.

در	خالل	ارائه	اصول،	برخی	موارد	را	بســیار	برجســته	تر	مشاهده	نموده	ایم؛	بر	
این	اساس	سعی	خواهیم	نمود	در	خاتمه	ی	اصول	به	ذکر	برخی	از	آن	ها	بپردازیم:

-	اتفاق	تمام	اشخاص	و	جماعات	و	حرکت	ها	بر	ثوابت	اسالم	و	عدم	فکر	و	سعی	
برای	تغییر	آن

-	عدم	دخول	به	مســائل	اختالفی	و	ترک	متغیرات	تا	زمان	رســیدن	به	زمان	و	
مکان	مناسب

-	ایجاد	فضای	عالقات	و	تعاون	ضمن	گمان	و	نظر	خوب	به	طرف	مقابل،	و	جذب	
طرفداران

-	ایجاد	برنامه	های	کاری	مشترک	و	سعی	در	توحید	تالش	
-	جذب	و	تکثیر	متخصصین،	برای	تمام	قدرت	های	موجود	در	اجتماع	امت

-	سعی	در	تشکیل	شورا	به	عنوان	یکی	از	قواعد	اسالم
-	تعلیــم	و	تربیت	و	تبلیغ	در	نیروهای	انســانی	و	مخاطبان	برای	رســیدن	به	

اجتماع	و	قدرت	های	آن
-	عدم	ورود	به	نزاع	های	دشــمنان	و	عدم	صرف	توانایی	های	امت	اسالمی	برای	

آن	ها

 اصل پنجاه و سوم: نتیجه گیری اصول ارائه شده
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-	احترام	به	قواعد	دین،	و	اداره	کردن	آن	ها	توســط	مسلمانان،	و	اعمال	آن	ها،	و	
فرهنگ	سازی	برای	آن

-	هیچ	مســلمانی	وجود	ندارد	در	اجتماع	امت	اســالمی	کــه	تحکیم	و	اقامه	ی	
شریعت	را	خواستار	نباشد	)هر	چند	که	در	زمان	و	مکان	و	تدریج	و	نحوه	ی	اقامه	ی		
آن	فرصت	اختالف	وجود	دارد(	پس	برای	تطبیق	احکام	شریعت	و	سر	فرود	آوردن	

برای	احکام	آن	از	هم	اکنون	اقدام	و	فرهنگ	سازی	شود.



بخش دوم: گام های استراتژیک
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زمــان	متوقف	نمی	شــود	و	جهان	هســتی	نیز	از	حرکت	نمی	افتد.	انســان	ها	و	
خواسته	هایشــان	نیز	ثابــت	و	یکنواخت	نخواهند	ماند	بلکه	با	گذر	زمان,		اســباب	
هســتی	دستخوش	تغییرات	می	گردد	و	انسان	ها	نیز	به	همین	منوال	تغییر	خواهند	

نمود	و	سعی	در	پیشرفت	می	نمایند.
به	هراندازه	انسان	ها	سعی	در	پیشرفت	داشته	باشند	این	یعنی	اینکه		ضرورت	ها	

و	حاجت	ها	و	رفاهیات	)کماالت(	موردنظرشان	نیز	تغییر	خواهد	نمود.
		برنامه	و	سیاســتی	که	باید	اداره	زندگی	مردمان	را	بر	عهده	داشــته	باشد	باید	
قابلیــت	رهبری	برای	تمام	زمان	ها	و	مکان	ها	و	نســل	ها،	با	ضروریات	و	حاجت	ها	و	

رفاهیات	مختلف	را	داشته	باشد.

هم	زمان	باوجود	آمدن	آسانسور	)باالبر(	ارزش	ساختمان	های	بلندمرتبه	و	دارای	
طبقات	عالی	بیشتر	شده	و	مردمان	میل	و	رغبت	بیشتری	به	صعود	از	آن	را	دارند؛	
اما	بدون	وجود	این	نوع	از	اســباب،	حرکت	آن	هــا	فقط	در	یک	یا	دوطبقه	خالصه	

می	گردد.	
	آن	چیزی	که	امروزه	نیاز	است	تا	مسلمانان	را	ترغیب	نماید	برای	صعود	به	اوج	و	
اقتدار،	اسبابی	است	که	شرایط	را	برای	آن	ها	فراهم	نماید،	در	غیر	این	صورت	صعود	
به	اوج،	برایشــان	بیش	از	یک	رؤیا	نخواهد	بود.	مســلمانان	چشم	انتظار	مهندسین	
و	متخصصینی	هســتند	که		آسانسوِر	رســیدن	به	عزت	و	شوکت	را	برایشان	فراهم	

نمایند.

گام اول 

گام دوم 
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حتی	بدون	وجود	استراتژی	و	برنامه	ریزی	و	ترسیم	اهداف	نیز	حرکت	جماعت	ها	
و	دولت	ها	پیش	خواهد	رفت	و	متوقف	نخواهند	شــد.	اما	این	حرکت	آن	ها	شرط	به	
وجود	آمدن	رشد	و	پیشرفت	نیست	بلکه	رشد	و	پیشرفت	در	صورت	وجود	حرکت	
و	فعالیت	در	دایره	و	گردش	صحیح	و	با	برنامه	ریزی	دقیق	به	وجود	می	آید.	هرچند	
که	حجم	فعالیت	و	حرکت	های	بدون	استراتژی	از	سوی	جماعت	ها	و	دولت	ها	بیشتر	

شود،	حجم	مشکالت	و	پیچیدگی	آن	ها	نیز	بیشتر	خواهد	شد.

غــرق	ماندن	در	تعصب	های	فکــری	و	منهجی	فرد	را	از	اینکــه	تبدیل	به	یک	
رهبر	اســتراتژی	شــود،	دور	می	نماید.	چراکه	فکر	و	منهج	باید	مطابق	تغییرات	و	
پیشــرفت	عالم	واقع،	مورد	پیشــرفت	و	تغییر	قرار	گیرد	تا	رهبری	بتواند	برای	هر	
واقعــه	ای	مطابق	زمان	و	مکانی	کــه	در	آن	زندگی	می	کند	اقدام	به	ابداع	و	اختراع	
راهکارهــای	جدید	بنماید.	و	این	نیاز	دارد	به	اینکه	معلوماتی	که	در	اختیار	رهبری	
اســت	به	صورت	مداوم	به	روزآوری	شــوند	و	افکار	خود	را	در	این	راه	آماده	ی	نقد	و	

بررسی	نماید.

راه	حــل	نجات	حرکت	های	اســالمی	فقط	در	جذب	متخصصین	قســمت	های	
مختلف	)متخصص	اقتصادی،	متخصص	سیاســی	و	...(	نخواهد	بود.	بلکه	بیشــتر	
از	این	موضوع،	نیاز	به	کســب	و	پرورده	کردن	افراد	دارای	مهارت	اســتراتژی	دیده	

می	شود.

گام سوم 

گام چهارم

گام پنجم
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دولت	های	توسعه	یافته	باوجود	تمامی	متخصصینی	که	در	مجال	های	مختلف	در	
اختیاردارند،	اقدام	به	تشکیل	مؤسسه	های	استراتژی	نموده	اند	تا	از	خالل	آن	ها	افراد	
دارای	مهارت	اســتراتژی	را	به	خود	جذب	نمایند	و	از	مهارت	های	آن	ها	به	باالترین	
شیوه	استفاده	نمایند.	این	شیوه	می	تواند	گزینه	ای	برای	فعالیت	مفتوح	حرکت	های	

اسالمی	و	خارج	شدن	به	سوی	حقیقت	ها	و	توانایی	های	بزرگ	تر	باشد.

در	داخل	حرکت	های	اســالمی	بســیار	شنیده	می	شــود	که	صحبت	از	ترسیم	
نقشــه	های	استراتژی	و	یا	ترسیم	مشروع	و	برنامه	ریزی	هدفمند	به	میان	می	آید.	اما	

ترسیم	نقشه	استراتژی	بدون	عقلت	استراتژی	فقط	کالم	بیهوده	است.	
به	هیچ	عنوان	امکان	ترسیم	نقشــه	و	هندسه	آینده	وجود	نخواهد	داشت	مگر	با	
در	اختیار	داشتن	تعداد	زیادی	از	اشخاصی	که	دارای	فکر	و	عقل	استراتژی	باشند	و	

تنسیق	)هماهنگی(	کامل	با	متخصصین	و	همچنین	رهبران	داشته		باشند.

حرکت	های	اســالمی	ادعا	می	کنند	که	قســم	تعلیم	و	تربیت	در	برنامه	هایشان	
دارای	اولویت	اول	اســت.	اما	حقیقت	امر	این	است	که	آن	ها	از	تعلیم	و	تربیت	فقط	

تعلیم	کتاب	های	شرعی	را	توانسته	اند	در	فعالیت	خویش	جای	دهند.	
هنگامی	کــه	ســخن	از	تعلیم	و	تربیت	می	شــود،	باید	این	را	دانســت	که	تمام	
مجال	های	فرهنگی،	اجتماعی،	ارزش	ها،	اخالق،	بنا	نفسی،	بنا	وجدانی،	بنا	اسالمی،	
بنــا	معرفتی،	و	مهارت	ابداع	و	اختراع	و	ابتــکار	و	....	همگی	در	بنا	تعلیم	و	تربیت	
انســان	از	زمان	کودکــی	تا	آخر	عمر	نقش	دارند	،	و	هرکــدام	از	این	ها	هنگامی	که	

دورشان	رسید	باید	نقش	ایفا	کنند.	

گام ششم

گام هفتم
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و	به	این	شــیوه	متوجه	خواهیم	شــد	که	درحرکت	های	اسالمی	نیاز	به	انقالب	
تعلیمی	وجود	دارد،	در	غیر	این	صورت	هنگامی	که	ســخت	از	استراتژی	می	نمایند	
باید	متوقف	شــوند،	چراکه	هیچ	استراتژی	بدون	نیروی	انسانی	تربیت	شده	و	الیق	

پیش	نخواهد	رفت.

پژوهش	ها	و	تجارب	نشان	داده	است	که	چگونه	تصمیمات	فردی	سبب	تهدید	و	
یا	از	بین	بردن	آینده	ی	یک	دولت	و	یا	حرکت	ها	شده	است.	پیچیدگی	و	قوی	بودن	
نزاع	های	استراتژی	در	دنیای	امروز،	به	میزان	خطرات	تصمیمات	فردی	اشاره	دارد.	
تصمیماتی	که	حاصل	فکر	و	یا	هوی	و	هوس	یک	شــخص	باشد	خطر	بزرگی	است	

که	آینده	و	مصالح	هر	مجتمعی	را	تهدید	می	نماید.		
بر	این	اســاس	قوانین	و	دستورات	موجود	درحرکت	های	اسالمی	باید	به	صورت	

صریح	و	آشکار	رهبران	را	از	هرگونه	تصمیم	فردی	در	امور	استراتژی	بازدارد.

حرکت	های	اســالمی	و	یا	اعضای	آن	ها	همیشــه	دنبال	این	هستند	که	اعمال	و		
قدرت	هایشان	خوب	باشد،	و	یا	اینکه	بسیار	خوب	)ممتاز(	باشد.

اما	ممتاز	بودن	به	تنهایی	کافی	نیست.	
دنیای	امروز،	تنوع	و	ابتکار	و	پیشرفت	و	اختراعات	جدید	می	خواهد.	مي	توان	در	
یک	چیــز	قدیمی	ممتاز	بود،	ولی	مردمان	زیادی	از	آن	اســتقبال	نکنند،	و	می	توان	
یک	چیز	جدید	را	اختراع	نمود	حتی	اگر	ممتاز	نباشد	و	دارای	ضعف	باشد،	اما	مردم	

به	آن	نیاز	داشته	باشند

گام هشتم

گام نهم
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مســلمانان	به	اندازه	ی	کافی	صاحب	فرهنگ	و	تمدن	هســتند،	و	نیازی	به	این	
ندارند	که	از	صفر	شــروع	نمایند	و	بنا	یک	مشروع	فرهنگی	و	یا	تمدنی	را	بنمایند؛	
بلکه	آن	چیزی	که	الزم	اســت،	پیدا	کردن	آخرین	مرحله	هایی	است	که	امت	اسالم	

به	آن	رسیده	است	و	سپس	ادامه	ی	راه.
و	حتی	در	تمدن	های	غیر	اسالمی	نیز	می	توان	از	هر	ناحیه	ای	که	مخالفت	شرعی	
نداشــته	باشد	استفاده	شــود.	درواقع	ازلحاظ	پیشرفت	و	تمدن،	شروع	ما	ازآنجایی	

خواهد	بود	که	آخرین	سرباز	به	آن	رسیده	است.
استراتژی	الزم	برای	فرهنگ	و	تمدن	اسالمی	باید	یک	استراتژی	تراکمی	باشد،	

نه	شروعی	دوباره.

قبــل	از	اینکه	اســالم	بیاید،	فرهنگ	مردمان	بر	اســاس	جنگ	هــا	و	یا	تغییر	
سرزمین	های	محل	ســکونت	و	یا	با	تبلیغ	پیامبران	و	یا	هم	نشینی	طوالنی	با	اقوام	
و	تمدن	های		مختلف	و	مواردی	از	این	قبیل	تشــکیل	می	گردید.	اما	با	آمدن	اسالم	
نقش	جدیدی	ایجاد	گردید.	اسالم	آمد	تا	بر	اساس	مرجعیت	کتاب	و	سنت،	فرهنگ	

جدیدی	را	برای	انسان	ها	تشکیل	دهد.
با	غیاب	مرجعیت	اســالمی	و	با	گسترش	امکانات	در	دنیای	امروز	نیاز	است	که	
برای	بنا	فرهنگ	و	یا	زنده	کردن	فرهنگ	اســالمی،	اقدام	کننده	باشــیم	و	مطابق	
موازین	شــرعی	نقشه	هایی	را	ترسیم	نماییم	که	بتواند	در	قدرت	امت	اسالمی	مانند	
یک	عنصر	فعال	و	قوی	نقش	ایفا	نماید.	همان	گونه	که	امت	اســالمی	نیاز	به	قدرت	
عسکری	دارد	برای	محافظت	از	مرزها،	به	همان	شیوه	نیاز	به	فرهنگ	اسالمی	وجود	

دارد	برای	محافظت	از	داخل	جسم	اسالمی	و	عدم	اجازه	به	نفوذ	دشمنان.

گام دهم

گام یازدهم
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باال	بردن	هر	شخصی	بیشتر	از	مقام	و	جایگاه	واقعی	و	شایسته	برای	او،	و	تصور	
اینکه	او	هیچ	گاه	از	منهج	)راه	و	روش(	و	یا	اصل	خود		دچار	خطا	و	اشتباه	و	انحراف	
نمی	شــود،	گمراهی	واضح	و	آشکار	اســت.	و	درواقع	همین	اعتقاد	و	باور	است	که	
سبب	می	شود	انســان	از	حرکت	و	تحقیق	و	پژوهش	متوقف	شود،	چراکه	خواسته	
یا	ناخواســته	تبدیل	به	تقلیدگر	شده	است.	اما	اگر	امکان	صواب	و	خطا	را	برای	هر	
شــخصی	قائل	شود،	آنگاه	اســت	که	خود	را	از	حالت	سکون	خارج	کرده	است	و	با	
اســتمرار	به	دنبال	حقایق	پیش	خواهد	رفت.	پس	می	توان	گفت	یکی	از	معیارهای	
تسلیم	شــدن	در	مقابل	سکون	و	عدم	تحرک	تسلیم	شــدن	و	قانع	شدن	به	عقل	

اشخاص	است.

گام دوازدهم
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