راه پیشبرد انقالب
عالمه سید محمد جواد غروی
جمعه 59/5/31

پس باید همت کرد .همه باید همت کنیم ،از دولت و ملت .همه باید اختالفات شخصي ،خود
خواهي ،مال دوستي ،احتكار ،انحصار ،گران فروشي ،استبداد و خودکامگي و امثال اینها را کنار
بگذاریم تا مملكت آرام شود ،و مردم به حقوقشان برسند .و چشمشان به یك درِ باغِ سبزی
بیفتد! تا شوق پیدا بكنند ،و پس نزنند! تا عقب نشیني نكنند و انقالب را به ثمر برسانند!
اما متاسفانه در وضعیتي که هستیم و نگاه ميکنیم و حساب ميکنیم ،ميبینیم هرکسي گویا
بازگشته است به حالت قبل! چنانچه خودش را به انقالب هم ميچسباند  ،باز نتیجۀ شخصي و
مادی و مال و جاه و مانند اینها برایش مطرح است! این گونه افراد ،به جای آباداني ،خراب ميکنند
و این موجب شكست انقالب ميشود!

کلیدواژهها :انقالب ـ پیشبرد ـ دولت ـ ملت ـ نفت ـ عربستان ـ اسرائیل ـ آمریکا ـ شوروی ـ
ایران ـ سید محمد جواد غروی ـ قرآن

مطالبي هست در اطراف انقالب و حقیقت و روح و ماهیت آن و شرايط استنتاج از آن .اوالً چنانچه
انسان فقط يك راه را پیش بگیرد خیلي زود به مقصد ميرسد ،و اختالف هم پیدا نميشود ،وآن هم راه
خداست .راه دين است .اگر مطلبي از دين را من يك طور ميفهمم و شما طور ديگر ،پس هردو دين را
قبول داريم ،اما دو گونه فهمیدهايم .آيا نميخواهیم بفهمیم كدامش حق است؟ اگر ميخواهیم ،پس نزاعي
نداريم .بايد بنشینیم و ببینیم كدام يك از ما دلیل ازقرآن ،سنت ،كلمات پیامبر و امیرالمؤمنین و ائمۀ هُدي و
بزرگان و دانشمندان داريم .هر يك از ما كه چنین دلیلي دارد آن را قبول كنیم .لجاج و عناد و تعصب و
مانند اينها سدّ راه حق و پیشرفت ميشود .حاال اگر افراد يا گروههايي باشند كه مسلمان نباشند ،بايد با آنها
به گونهيي ديگر بحث كرد ،و اسالم را براي شان ثابت نمود .اما ملتي كه مسلمان است و مؤمن به قرآن و
اسالم و ائمه هُدي صلواتُ اهلل علیهم ،ديگر نبايد از خود رأي و سلیقهيي داشته باشد و نظرهاي خود را
مالك بگیرد .بلکه مالك بايد قرآن باشد .البته میان مسلمانها بحث آزاد بايد باشد ،اما همه حرف حق را
بگیرند .دو نفر ،دو دسته ،دو گروه كه با هم اختالف داريم ،اگر هر دو تابع قرآنیم و تابع دين ،بايد هر دو
بگويیم قرآن چه ميگويد .اين را بگیريم و اين راه صحیح را اتخاذ كنیم ،تا دشمني ،عناد ،بدبیني ،و كینه
توزي در میان يك اجتماع به وجود نیايد ،زيرا پديدار شدن چنین وضعي خیلي خطرناك است.
موضوع ديگر اينکه ما بايد اين مطلب را بفهمیم ،و اساس هم اين است كه بايد بفهمیم چه كار كردهايم!
مردم غالباً خیال ميكردند آمدند و انقالبي كردند و يك شعاري دادند و داد و قالي راه انداختند و تلفاتي
هم دادند و يك طاغوتي را بیرون كردند و كار صاف شد .اين طور نیست .بله اگر چنانچه انقالب متکي به
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يکي از ابر قدرتها ميشد ،كار صاف ميشد و حرفي هم نبود .به جهت اينکه آن ابر قدرت پشتیبان ميشد
و اگر ميديد كسي ميخواهد مخالفت كند ،مقابل او ميايستاد و ما تنها نبوديم ،ابر قدرت با ما بود .ولي
اين طور نیست! ما خواستهايم در اين انقالب ،شرقي و غربي و جنوبي و شمالي و مانند اينها نباشیم .خواستهايم
مستقل باشیم و آزاد .و اال اين هنر نیست كه انسان خودش را از بردگي كسي نجات دهد و بردۀ ديگري
شود ،يا خودش را از چنگال يکي مستخلَص سازد و به چنگال ديگري بیندازد! اگر چنین بود ،همان ابر
قدرت اولي خوب بود كه باشد .اگر بناء شد آدم بَرده باشد ،بنده باشد ،نوكر باشد ،مطیع باشد ،عبد باشد،
سر سپرده و وابسته باشد ،هر اسمي كه ميخواهي بگزار ،ديگر فرقي نميكند! هردو ابر قدرت ميخواهند
بچاپند ،پس چه اين باشد چه آن! ديگر نه تلفات ميخواهد و نه جنگ و جدال و همان كه بود باشد.
آزادي و استقالل معنايش اين است كه وابسته به هیچ جا نباشید .وقتي وابستگي شد ديگر فرق نميكند
كه انسان نوكر زيد باشد يا عمرو! پس ما يك انقالبي را خواستهايم و ميخواهیم كه در اثر آن آزاد باشیم،
و برده و وابستۀ هیچ ابر قدرتي نباشیم ،و واقعاً آزاد باشیم .يعني مثل كشورهايي كه آزادند و استقالل دارند.
ما هم ميخواهیم مستقل باشیم .به جايي وابسته نباشیم .از چاه بیرون نیايیم و توي چاله بیفتیم .مقصود از
انقالب اين بوده است .اين خیلي معنا دارد و خیلي كار مشکلي است .چرا؟ به جهت اينکه اين طوري است
كه ابر قدرتي از مداخله در حقوق و اموال و منابع ثروت و نفت و همه چیز ما ممنوع شده باشد .پس همه
آنها با انقالب و پیروزي آن مخالف شدند .پس اين وضعیت را هم دولت بايد جدي بگیرد و هم ملت!
دولت كي است؟ دولت هم جزء كوچکي از ملت است .اعوان و كمك كار و مدد و همه چیزش ملت
است .دولت يك فرد معیني نیست كه مُنحاز و جداي از ملت باشد ،به گونهيي كه قابل تفکیك باشند و
بگويند اين دولت است اين هم ملت .اگر ارتش است از اين ملت است ،اگر مالیات است از اين ملت است،
اگر نفت است از اين ملت است ،آب و خاك هم از اين ملت است ،هرچه هست از اين ملت است .دولت
بايد جداً با ملت دست به يکي باشند! همه نیروها با هم متحد باشند! و حساب شخصي در بین نیايد .حساب
انقالب و اسالم و نسل آينده و يك میلیارد مسلمان را بکنندكه همه چشم به اين انقالب دوختهاند ببینند به
كجا ميرسد! اگر چنانچه ثمر داشت آنها هم قیام كنند وگر نه ،بنشینند جاي خودشان! آيا ميخواهید تمام
ملتهاي مسلمان سرِ جاي خودشان بنشینند؟ يا حاال كه سر بلند كردهاند و دارند چشمشان را هم ميمالند قیام
هم بکنند؟ كدام را ميخواهید؟
اين كساني كه اآلن در بالد اسالمي مصادر امورند ،نگو كه اينها تابع قرآن هستند ،يا مسلمانند .نه! اينها
تماماً ،البته به اشتثناء عدۀ كمي از ايشان ،دست نشاندۀ دشمن هستند! مصر ،عراق ،حجاز و همۀ كشورهاي
پیرامون خلیج فارس ،دست نشاندهاند! اما ملتهاشان ضعیف و بیچاره و مستضعف وفقیر و پريشان و مجبور،
و از همه جهتي گرفتارند .اين قدرتهايي كه بر آنها مسلط هستند حاال چه به نام رئیس جمهور ،چه به نام
ملك و شاه و امیر ،به هر اسمي كه ميخواهد باشد ،همه دست نشانده هستند .اينها هستند كه منابع ثروت
مسلمانها را به كام آمريکا و اسرائیل ميريزند! حاال اگر ايران هم مثالً به اسرائیل يا به شاخ آفريقا يا آفريقاي
جنوبي ،يا به اينهايي كه دشمن بودهاند ،نفت نداد ،اينها ميگويند خودمان ميدهیم .به همین جهت است
كه حجاز نُه میلیون بشکه تولید خود را به چهارده میلیون رسانده است .اينها را چه كسي به آمريکا ميدهد؟
و آمريکا به كي ميدهد؟! به اسرائیل .آمريکا نميگزارد اسرائیل معطل بشود! كارخانهها و هواپیماها و
ماشینها و وسايلش همه بخوابند! هیچ طور نميشود ،و به هر دشمني از دشمنان مسلمین ميدهد .چنانچه
2

مسلمانها چهل و هشت ساعت نفت خود را بر اروپا و آمريکا ميبستند ،قضیه صاف ميشد .جهان سوم ،يعني
مسلمانها ،تماماً مستقل ميشدند و مسلط بركارشان! آنها هم هیچ كاري نميكردند .ولي وقتي بناء شد كه
آن پرچمش ـ ال اله االّ اهلل محمدٌ رسولُ اهلل ـ باشد ،شمشیر هم ،از چپ و راست ،روي آن نقش بسته باشد،
يعني شمشیر ميزنیم براي پیشرفت اين دين ،اما شمشیرش به روي خود مسلمانها كشیده شده باشد ،چه
نتیجهيي حاصل ميگردد؟!
اگر يك روز درآمد نفت حجاز را خرج تأسیس يك سردخانه ميكردند ،و از اتالف يك میلیارد
تومان گوشتي كه حجاج قرباني ميكنند ،جلوگیري مينمودند ،سپس اين گوشتها را بسته بندي و براي
فقراء حجاز و ساير كشورهاي اسالمي و غیر اسالمي ،و نیز هرجا كه دچار سیل زدگي ،قحطي ،يا
گرفتاريهاي ديگر شدهاند ،به عنوان هديۀ حاجّ ،صادر كنند ،چقدر عظمت به اسالم داده ميشود ،تا اينکه
آنجا زير خاك كنند ،چقدر آبروي اسالم ميرود! يك میلیارد تومان كه ميگويم حداقل پولي است كه
هزينۀ قرباني يك میلیون جمعیت حجاج است .زيرا هم گاو ميكشند ،هم شتر ،و بیشترشان گوسفند .هر
نفر شتر شش هزارتومان ،و هر رأس گاو پنج هزار و چهار هزار تومان .حاال معدلش را ميگیريم هزار تومان.
يك میلیون هزار تومان ميشود يك میلیارد تومان .چه سردخانهيي است كه يك میلیارد تومان بیشتر خرجش
باشد؟! هرقدر وسیع و موسع هم كه باشد؟! اما متأسفانه ،در حال حاضر همۀ اين گوشتها از بین ميرود.
اينها دردهايي است روي دل ما؟! خوب است كه مردم چنین مسائلي را نميفهمند .واي از مصیبت آن كس
كه ميفهمد و ميفهمد كه چه بايد بکند!
اما خرج مسجد الحرام ميكنند و عمارتش را خیلي خوب ميسازند ،سنگ هايش را همه از ايتالیا
ميآورند و بنّاهايش هم همین بنّاهاي خارجي هستند! ولي عنواناً ميگويند كه نبايد اينها وارد مکه و مدينه
شوند .ولي براي انجام اين كارها اشکالي ندارد! شما هم كه ميرويد جلب نظرتان را ميكند! ميگويید بَه
به! چه ساختمانهاي مفصلي! چقدر پول خرج كردهاند! ولي بشر دنیا گیر اين ساختمانها نیست كه عالي باشد
يا داني! خانۀ خدا از اول سنگي بوده ،زمان پیغمبر هم سنگ بوده ،حاال هم سنگ است .ديوارهايش هم
سنگي بوده است ،مسجد الحرام هم همین طور .اگر مثل اول باقي ميماند ،ولي عدالت جاري ميشد ،و در
ايام حجّ ،در مکه و مدينه ،كه مركز تجمع مسلمین دنیاست ،اختالفاتشان رفع ميشد ،و با همديگر پیمان
ميبستند ،به طوري كه ارتباطات به وجود ميآمد ،و مبادالت فرهنگي ،و صادرات و واردات و مبادالت
تجارتي و تَهاتُري و اقتصادي شان اصالح و برقرار ميشد ،و مسلمانها خودشان مسلط بر امورشان بودند ،و
تمام مشکالتشان را درآنجا ،كه مركز حساس و مقرّ سازمان ملل اسالمي است ،حل و فصل ميكردند،
معقولتر و گزيدهترو پسنديدهتر نبود؟! اين سازمان ،همۀ اين كارها را بايد انجام بدهد اما خانه همچنان
سنگي بماند .خدا كه خانه نميخواهد .مقصود ،مركز اجتماع است ،مركزي كه رافع مشکالت و اختالفات،
و موجب اتحاد و اتصاالت باشد.
ببینید قرآن در اين باب چه ميگويد .اين مسائل را من سالها پیش دركتاب فلسفۀ حج نوشتهام.
كتابخوان هم كه الحمدهلل نیستید .كتابخوانها هم اهل مطالعه نیستند .يك صفحه از اول كتاب ميخواند،
يکي از وسط ،يکي هم از آخرش! چنانچه قدري هم بي انصاف باشد ،ميگويد همهاش را خواندم چیزي
نبود .و اگر بيانصاف هم نباشد ،ميگويد :اينها را فهمیدم .اينکه روش كتاب خواندن نیست! چطور يك
محصل وقتي ميخواهد هندسه يا طب بخواند ،هر روز سر كالس حاضر ميشود و از استاد ميشنود ،بعد
مطالعه ميكند ،مي نويسد ،يادداشت ميكند ،ايرادها را از استاد ميپرسد ،از اين كتاب ،به آن كتاب مراجعه
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مي كند تا يك مطلب را صاف كند .اما وقتي به كتاب و مطالعۀ دين كه رسید،
«چشم عطا و مرحمت بر همه باز ميكني چون كه به بخت ما رسد اين همه ناز ميكني»
به قرآن كه رسید همهاش را ميداند! نخوانده مُالّ (مولي) است! و عجب اين است كه آنهايي هم كه
در كنار ما هستند همین فکر را ميكنند! نخوانده مالّيي ،سرتا سرمان را گرفته است .كتابخوان و اهل مطالعه
و تحقیق نیستیم .هر وقت هم كتاب قدري مشکل باشد و نیاز به سؤال ،مياندازيمش دور .خیال ميكنیم
مطالب ديني بايد به شکل رمان و افسانه و فُکاهههاي مالنصرالدين باشد تا خیلي ساده بتوانیم بفهمیم .البته
نبايد امر و نهي هم درش باشد! مخالف دلخواه ما هم نباشد! آن وقت ميخوانیم .كه در دين هم چنین چیزي
نیست.
خوب حاال كه به اينجا رسید و من باز هم اشاره كردم ،مکرراً ميگويم :باقیات الصالحاتي باالتر از
كتاب تحقیقي دُرُستِ ديني وجود ندارد .باقیات الصالحات براي پیغمبر چیست؟ قرآن .براي امیرالمؤمنین
چیست؟ نهج البالغه .براي امامها چیست؟ حرفهايي كه زدهاند .پس اگر اينها را احیاء كرديد ،تفسیر كرديد،
نوشتید و معنا يا ترجمه كرديد و به صورت كتاب منتشر نموديد ،همکاري با پیغمبر و علي كردهايد .همکاري
با سیدالشهداء و حضرت صادق كردهايد .آيا اين كار كوچکي است؟! مهمترين باقیات الصالحات اين است
كه پیغمبر ميگويد :مُصحَفٌ يُقرَاُ بِه .كتاب علمي ـ كه مأخوذ از قرآن و كلمات ما باشد ـ و مردم بخوانندش
و از آن استفاده كنند ،اين باقیات الصالحات است .اصالً اينها را به حساب ميگیريم؟! بناء ده مسجد ديگر
هم اگر توي شهر شروع بشود ،و چندين میلیون هم خرجش بشود ،سرش زمین نميماند! البته با اين مسجد
كه درآنیم كاري نداشته باش! اين مسجد قاچاق ست و خارج از برنامه! اما مسجدهاي ديگر ،هرچه بخواهید
درست ميشود و فوراً هم باني دارد! ولي اينها دين را باال نميبرد و درست نميكند .دين را علمي درست
مي كند كه مردم بفهمند و عمل كنند .علم و عمل ديني .اينها جزء عبادات است .ما چون عادت نکردهايم،
اصالً اين موضوع را به حساب نميآوريم! در میان شما افرادي هستند كه چهل سال است حرفهاي مرا كم
و بیش شنیدهاند .من هم از خودم حرفي نداشتهام .يا قال اهلل بوده ،يا قال الرسول و قال امیرالمؤمنین و قال
الصادق .من كي هستم كه از خودم حرف داشته باشم؟! اما حرف آنها را فهمیدهام و فهمیده هم تحويل
دادهام .جايیش نبوده كه اشتباه كنم يا نفهمیده باشم .اين است كه آنچه را ميگفتهام ،صحیح ميگفتهام،
ولي از خودم نبوده است .در اين شهر هم فقط شماها مستمع بودهايد! حال اگر بناء باشد شما هم به چیزي
نگیريد ،به اين معنا است كه شما هم هیچ نفهمیدهايد! حتي از من هم كه حرفها را شنیدهايد ،چون حقیقت
را درك نکردهايد ،از چهل سال و سي سال و بیست سال عمرتان نتیجه نگرفتهايد!
و اما راجع به موضوع انقالب كه سخن بر سرِ آن بود؛ اين را متوجه باشید كه اسرائیل را آمريکا آورده
است ،شوروي هم حرفي ندارد .چون اينها با هم قدر مشترك دارند .دو تا دزد قدر مشتركشان اين است كه
هردو ميخواهند بچاپند! وقتي كه از هم ميترسند با هم تقسیم ميكنند! يا يکي ميگويد من اين گردنه را
ميزنم ،تو هم آن گردنه را ،و با هم كاري نداشته باشیم! پس اينها با هم هستند! اينها مطالبي است خیلي
ساده ،ميخواهم همه متوجه باشید .حاال اين اسرائیل ،ژاندارم جهان سوم است .جهان سوم يعني كشورهاي
در حال رشد و توسعه .مثل كشورهاي اسالمي .مأموريت او اين است كه اينجا و آنجا فتنه انگیزي كند و
مردم را برهم بريزد و آدم بکشد! يك خط جغرافیايي هم كشیده است ،از نیل تا فرات ،كه مرادش همۀ
كشورهاي منطقه است ،از حجاز و عراق گرفته تا سوريه و اُردن! فلسطین را هم كه قبالً اشغال كرده و در
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دست دارد .اينها همه قلمرو خیالي اسرائیل است كه ميخواهد تصرف كند! البته دارد اين كشورها را تکه
تکه هم ميكند .در اين مأموريت هم تنها نیست .متکي به آمريکا و شوروي است ،و با اتکاء به آنها مقابل
مسلمین ايستاده است ،و تمام ثروتش را از حجاز و عراق و مصر و كويت و ساير كشورهاي خلیج ،هرجا
كه نفت هست و معادن ثروت ،تأمین ميكند .از همۀ بالد اسالمي ثروت مياندوزد تا ريشۀ اسالم را از جا
بکند! طرفداران او هم سران همین كشورهاي اسالمي هستند! .اين را دانستي؟!
حاال  ،ملتها در چه حالي هستند؟! همه از اين سرانشان ـ چه اسمش رئیس جمهور باشد چه شاه ـ ناراضي
هستند! زيرا همه نوكر و مطیعند .در زمان پیش ،من به مناسبتي ،رفتم سید ضیاء يزدي ،كودتاچي سوم اسفند
را مالقات كردم .فرتوت شده بود .به او گفتم شما با شاه مربوطید .ميشود مطلبي را از او بپرسید؟ گفت چه
مطلبي است؟! گفتم سؤال من اين است كه آيا شاه فکر نميكند كه ميخواهد براين ملت حکومت و آقايي
كند؟! ميخواهد سلطنت كند؟! آيا بايد اين ملت را اين قدر ناراضي كند و هرچه هست به بیگانگان بدهد؟!
فکر نميكند كه با اين ملت كار دارد؟! گفت :جواب اين سؤال پیش من است .شاه ميگويد :كسي كه مرا
آورده است بايد نگهش دارم .ملت كه مرا نیاورده است! همین هم بود .ولي اشتباه ميكرد و چه اشتباه
بزرگي! خیال ميكرد همۀ قدرتها در دست ابر قدرتهاست و از قدرت خدا و ملت غافل بود .مقصود اينکه
همۀ ملتهاي اسالم از سرانشان ناراضیند و تماماً چشم دوختهاند به انقالب ما كه اگر به ثمر رسید آنها هم قیام
كنند و آزادي را بدست آورند ،و اگر ما شکست خورديم آنها هم بنشینند جاي خودشان .اين خالصۀ
مطلب! حاال بايد چه كنیم؟ پس بايد همت كرد .همه بايد همت كنیم ،از دولت و ملت .همه بايد اختالفات
شخصي ،خود خواهي ،مال دوستي ،احتکار ،انحصار ،گران فروشي ،استبداد و خودكامگي و امثال اينها را
كنار بگذاريم تا مملکت آرام شود ،و مردم به حقوقشان برسند .و چشمشان به يك درِ باغِ سبزي بیفتد! تا
شوق پیدا بکنند ،و پس نزنند! تا عقب نشیني نکنند و انقالب را به ثمر برسانند!
اما متاسفانه در وضعیتي كه هستیم و نگاه ميكنیم و حساب ميكنیم ،ميبینیم هركسي گويا بازگشته
است به حالت قبل! چنانچه خودش را به انقالب هم ميچسباند  ،باز نتیجۀ شخصي و مادي و مال و جاه و
مانند اينها برايش مطرح است! اين گونه افراد ،به جاي آباداني ،خراب ميكنند و اين موجب شکست انقالب
ميشود! به قول سعدي:
چو بركندي ،از دست دشمن ديار

رعیت به سامان تر از او بدار

كه گـــر بــاز كــوبـد در كـارزار

بــرآرن د عام از دماغش دَمار

اي حاكم! وقتي كه دشمن را بیرون كردي و سرزمینت را پس گرفتي ،طوري كار ملت را به سامان
بکن كه در خوشي و رفاه و آسايش باشند! نه اينکه احوالشان با وضع قبلي ،كه زير سیطرۀ دشمن بودند،
يکسان باشد و چندان فرق چشمگیري نداشته باشد! اگر ،پس از اخراج دشمن ،وضعشان را به سامان ،و
شهرهاشان را آبادان كردي ،و آزادي هاشان را سلب ننمودي ،بازهم اگر دربرابر دشمن قرار گرفتند ،از
سرزمین و آزادي و استقالل و هويت و فرهنگ و حیثیت و شرف خود دفاع ميكنند و جانفشاني مينمايند.
ولي اگر اين طور نباشد ،و وضعشان ،از هر جهتي ،كامالً سامان پیدا نکند ،آن وقت موجب ميشود
كه دشمنهاي داخلي هم ،همدست دشمن خارجي شوند و نگزارند اين انقالب به ثمر واقعي خودش برسد.
اين مطلبي است كه همه بايد بدانیم ،و بدانیم كه پیشبرد انقالب در اين است.
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