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حجهمزیستیرایادمیدهد
رهبر معظم انقالب در 1401/3/18در دیدار کارگزاران حج بیان 
ـ در  ـ نه فقط مشکالت مسلمان هاـ  فرمودند: »االن مشکالت بشرـ 
دنیا از چیست؟ از این است که همزیستی بلد نیستند؛ به همدیگر 
زور می گویند، از همدیگر بدگویی می کنند، جای همدیگر را تنگ 
می کنند، به همدیگر ضربه می زنند. حج همزیستی را یاد می دهد؛ 
در یک برهه محدودی یک نمونه ای از همزیستی را به شما نشان 

می دهد، می گوید این  جوری باید زندگی کنید.«
استاد شهید مرتضی مطهری در شرح این معنا از حج در صفحه 

۲0 کتاب حج می نویسد:
اندک مطالعه در وضع عمل حج به ما می فهماند که منظور مقدس 
شارع اسالم از تشــریع حج این بوده که مســلمانان به یکدیگر 
نزدیک تر شوند و وسیله ای به  وجود  آید که مسلمانان اقطار عالم 
خواه ناخواه یکدیگر را در یک نقطه مالقات کنند و پیوندشــان 
محکم تر گردد... پیغمبراکرم)ص( جمله های معروفی دارد که در 
زمینه وحدت و تساوی مسلمانان و الغای امتیازات ایراد فرموده 
است به این مضمون: »همانا پروردگار شما یکی است، پدر شما 
یکی است، همه شــما فرزند آدم هســتید و آدم از خاک است، 
گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست. عرب را بر عجم 

فضیلت نیست مگر به وسیله تقوا.«
این جمله ها را که صالی وحدت و ندای یگانگی و به هم بستگی 
اســت، در کجا و در چه زمانی و در چه موقعیتی ایراد فرمود؟ در 
سرزمین مکه و منا و عرفات، حین انجام عمل حج، در آخرین حج 
خود که به حجه الوداع معروف است. چرا اینجا را برای این اعالم 
انتخاب فرمود؟ برای اینکه تا دامنه قیامت که مراسم حج بپاست، 
مردم بیایند و به یاد توصیه های پیغمبر بزرگوارشان بیفتند و متنبه 
گردند و راه تفرق نپویند، دست یکدیگر را در اینجا به عنوان دوستی 
و برادری بفشارند، موانع را از میان ببرند، قراردادها و پیمان ها و 

مبادله های معنوی و مادی با هم برقرار کنند.
اینکه مســلمانان به صورت ظاهر در مکه اجتمــاع کنند و 
دل هاشان نسبت به یکدیگر پر از کینه و عداوت باشد، مصداق 
کالم خدای متعال باشند: »تحسُبُهم جمیعاً و ُقلوبُُهم شّتی: 
می پنداری آنها با هم اند و حال آنکه دل هاشان پراکنده است.« 
و مصداق کالم علی)ع( بوده باشــند: »ایها الّناُس الُمجتمعه 
ابدانُُهم، الُمختلفه اهواُؤُهم: ای مردمی که بدن هاشان در یک 
جا جمع شده، اما خواســته ها و آرزوها و هدف هاشان از هم 
جداست«، اینگونه اجتماعی منظور اسالم نیست، حج برای 
چنین اجتماعی نیســت، خداوند به چنین اجتماعی به نظر 

رحمت نمی نگرد.

نامراستینوکاملنظامجمهوری
اسالمیچیست؟

شهیدآیـتاهللسـیدمحمدبهشتی:
نام نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری 
اسالمی چیست؟ اسم آن را چه نوع نظامی 
بگذاریم؟ در این نوع بندی ها و رده بندی ها، 
مقوالت سیاسی دنیا کدامند؟ حقیقت این 
است که برداشت تشیع راستین از اسالم، 

مناســب ترین نام را برای این نظام قباًل پیش بینی کرده اســت. 
می توانید با این اشاره ای که کردم خودتان بگویید تشیع راستین 
برای نظام سیاسی اسالم چه عنوان گویایی را انتخاب کرده است؟ 
»نظام امت و امامت«. نظام سیاسی اجتماعی جمهوری اسالم، نظام 
امت و امامت است و حق این است که با هیچ یک از این عناوینی که 
در کتاب های حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده قابل تطبیق 
نیســت. اتفاقاً یک بار انقالبیون ایران این تجربه را کردند و پای 
چشم شان خورد. برای رهایی از استبداد انقالب کردند. بعد گفتند 
حاال می دانید چه جایش بگذارید؟ مشروطه. چون این عنوانی که 
برای نظام جدید انتخاب شده بود عاریه ای بود و مربوط به فرهنگ 
اســالم نبود، حتی آن تأثیری را که در صاحبــان اصلی این فکر 
عاریتی می توانست داشته باشــد برای ما نداشت. خاصیت چیز 

عاریتی همین است.
به همین دلیل، ما فکر می کنیم عنــوان نظام ما باید نظام امت و 
امامت باشد. منتها، در اثنای انقالب، چون این عنوان هنوز برای 
توده مردم روشن نبود، به عنوان شعار اول حکومت اسالمی انتخاب 
شد که بســیار هم خوب و گویا بود و سپس وقتی معلوم شد این 
نظام حکومتی رئیس  جمهور هم دارد، آن وقت گفته شد جمهوری 
اسالمی. ولی نام راستین و کامل این نظام، »نظام امت و امامت« 
اســت. در رأس این نظام، اصول عقیدتی و عملی اسالم براساس 

کتاب و سنت است. همه  چیز باید از این قله سرازیر شود.
منبع:کتابمبانینظریقانوناساسی،صفحه38

سرزمینمقدس
»گرافیک ناول« اصطالحی اســت که 
درباره کتاب های مصور و حاوی داستان 
بلند به کار می رود. کتاب »ســرزمین 
مقدس« اثری از گی دولیل، کارتونیست 
مشهور کانادایی، روایتی مصور است از 
یک سال زندگی در فلسطین که با همین 
سبک گرافیک ناول تالیف شده است. در 
این اثر ما گزارشی دقیق و پرجزئیات از 

مشاهدات شخصی گی دولیل می بینیم که با لحنی طنزآلود و کوتاه، 
التهاب و درگیری های درون کشور فلسطین را روایت می کند. به 
فراخور برخوردهای مولف و مواجهه هایی که با حوادث و اشخاص 
گوناگون داشته، شــاهد صحنه هایی پرجزئیات از درگیری میان 
مردم فلسطین و دولت نامشروع و غاصب اسرائیل هستیم. جشن ها 
و مناسک و همینطور مکان ها به صورت هنرمندانه به مخاطب معرفی 
شده و درهر جا که نیاز بوده توضیحات تاریخی هم به صورت داستانی 
مطرح شده است. در بخش هایی از کتاب مظلومیت و بی پناهی مردم 
فلسطین به وضوح دیده می شود. نبود امکانات رفاهی- شهری در 
اسرائیل مانند کمبود پارک و زمین بازی، ترافیک زیاد، نامناسب بودن 
راه های شهری و برون شهری، دسترسی ســخت به مراکز خرید، 
مصایب ایست بازرسی ها، برخوردهای ناشایست و تهاجمی سربازان 
اسرائیلی، تفاوت های فرهنگی چالش آفرین، یکپارچه نبودن قوانین 
مانند تفاوت روزهای تعطیل، عدم برخورداری فلسطینی ها از حقوق 
اولیه مانند آزادی شهروندی و غصب امالک و ممنوعیت خروج از شهر 
و منطقه، شهرک سازی غیرقانونی صهیونیست ها و جنگ های نابرابر 
و کشتار مردم بی گناه فلسطینی، جانبداری مجامع جهانی و اغماض 
از رفتارهای اسرائیل، اختالفات درون جامعه یهودیان و نگاه منفی به 
اسرائیل از سوی مسافران معمولی نیز از زمره موضوعاتی است که 
کتاب به آن پرداخته است. این اثر با ترجمه عاطفه احمدی توسط 

نشر اطراف در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

سیاستفرهنگیمتکی
بهمردمساالریدینی

فرشــاد مهدی پور، معــاون مطبوعاتی و 
اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
در پی حکم مقام معظم رهبری برای انتصاب 
نماینده ولی فقیه در مؤسســه و روزنامــه اطالعات طی 
یادداشتی با عنوان »حکمت یک حکم« در بخش دیگران 
سایت Khamenei.ir به تحلیل پیام رهبر انقالب پرداختند. 
او در مقدمه یادداشت خود نوشت: حکمرانی فرهنگی بر 
سه رکن مردم و فرهنگ آنها، سرزمین و جغرافیای اعمال 
حکم و دستگاه حاکمیت استوار است؛ در عصر نوین ایران، 
گفتمان حکمرانی برخاسته از اندیشه مردم ساالری دینی 
اســت که حضرت روح اهلل آن  را بر نهاد و در دوره رهبری 
کنونی نیز با درنظرگرفتن شاخص های اصلی آن )»یعنی 
اختیار حاکمیت کشور در دست مردم باشد؛ مردم انتخاب 
کنند، مردم بخواهند، مردم اراده کنند؛ در همه عرصه های 
زندگی- در علم، در صنعت، در کارهای اساسی، در اداره 
کشور، در مدیریت بخش های مهم کشــور، در اقتصاد و 
غیره«( صورت بندی شد. حکم انتخاب سرپرست جدید 
مؤسسه اطالعات که از پرتاریخ ترین رسانه های کشور است، 

دارای داللت هایی مهم برای تدارک امر فرهنگی است.
 وي اشاره کرده است: اصرار و تأکید بر »چند وجهی بودن 
نگاه ها و سالیق سیاســی در میان نخبگانی که در اعتقاد 
راسخ به انقالب و نظام اسالمی مشترکند« گزاره سیاستی 
با ارزشی است؛ تکرار و یادآوری ای که اعمال حکمرانی بر پایه 
مردم ساالری دینی را در ایران استعمارزده طاغوت، ممکن 
کرد و به فرهنگی ترین اتفاق محتمل، پهلوی را سرنگون و 

جمهوری اسالمی را برساخت.

گفتمان اسالم

کتاب

اندیشه فرهنگ

گفتمان زندگی

وضعیتمیتوسولوگوس
با این مقدمه سراغی مختصر از جهان غرب بگیریم. 
برخی پژوهشگران حوزه اسطوره شناسی معتقدند 
اسطوره برخالف تصور ما که نوعی خیال پردازی و 
داستان سرایی بی معناســت، کارکردی معنابخش 
در زندگی بشر داشــته و در واقع حاوی آموزه هایی 
روان شناختی برای رهایی انسان از رنج هایی چون 
مرگ بوده است. اســطوره های کهن و مسیحیت 
تثلیثی که شکلی اسطوره ای از یک دین توحیدی 
است، سالیان طوالنی بر تمام جنبه های زندگی انسان 
غربی سوار بوده است. اگر نام این وضعیت معنابخش 
اسطوره ای را »میتوس« بگذاریم در برابر آن روزگاری 
در جهان غرب وجود دارد که از قرن شانزدهم میالدی 
آغاز شد و معنابخشــی هر امر اسطوره ای را کناری 
نهاد. در این دوران، یک تمدن بر پایه اندیشــه های 
عمل گرایانه و دارای کاربرد بنا شد که در آن هر چیزی 
باید فرایند اثبات عقالنی را پشت سر می گذاشت و 
عقالنیت را هم به کارایی در حوزه ساینس و تجربه 
تاویل می برد. نام این وضعیت »لوگوس« بود و درعین 
آنکه نوعی تلقی خاص از خردورزی را فریاد می کرد 
لکن هرگز قدرت معنابخشی به زندگی را نداشت. اما 
نوع انسان هم به حیات معنوی نیاز دارد و هم زندگی 

مادی و لوگوس فقط یک بعد انسان را می دید و فربه 
می کرد؛ درنتیجه، بی معنایی انسان غربی و مدرن را 
زمینگیر کرد. جان آرمسترانگ در تحلیل این شرایط 
می نویسد: »از همان قرن شانزدهم به بعد شواهدی 
از نوعی نومیدی کرخت کننــده را می بینیم؛ نوعی 
فلج ذهنی خزنده و حسی از ناتوانی و خشم در پی 
فروریختن اندیشه های اســطوره ای کهن و اینکه 
چیز تازه ای جای آن را نگرفته بود.« او سپس ادامه 
می دهد که »در کشورهای در حال توسعه که هنوز در 
مراحل اولیه مدرنیزاسیون قرار دارند شاهد بی سامانی 

مشابهی هستیم.«

رنسانس؛شکلبدیعیازارتجاع
لوگوس سپس خود را به شکلی پیچیده سامان داد و 
نظام های مختلف اجتماعی را درون یک تمدن بزرگ 
به نام تمدن غرب یا مدرنیته طراحی کرد. میتوس 
یا همان امور معنوی اعم از مســیحیت و اسطوره، 
به حاشــیه زندگی فردی رانده شد تا در همان انزوا 
آرام آرام جان دهد. رنســانس همین بود؛ نوزایی و 
بازگشت به یونان و روم باستان. بازگشت به دوره ای 
از تاریخ که دین اسطوره ای مسیحیت تثلیثی نبود و 
اسطوره های کهن هم بسیار کمرنگ بودند. رنسانس 

عقب گرد به لوگوس یا میتوس
درنگی بر مفهوم ارتجاع که با پویایی همخوانی ندارد

رهبــرمعظــمانقالباســالمیدر
مراسمسیوســومینسالگردرحلت
امامخمینــی)ره(فرمودند:»نگذارید
ردههایارتجاعدرکشورنفوذکنندوجاگیربشوند.مرتجعیعنیچه؟ماوقتیمیگوییممرتجع،ذهنبعضیها
میرودبهکسیکهیکعرقچینیبرسرشاست؛نه،مرتجعآنکسیاستکهدرسیاستوسبکزندگی،تابع
سیاستوسبکزندگیغربیاست؛اینمرتجعاست.این]وضع[درکشورمابود؛دردورانحاکمیتفاسد
ووابستهپهلوی،سبکزندگیغربیدرکشوربود،انقالبآمدآنراپسزد؛هرکسبهآنبرگرددمرتجع
است.«درنوشتارپیشروتالشخواهیمکردنگاهیبهاینمفهومداشتهباشیم.ارتجاعیعنیعقبگرد.فرقی
همنمیکندآدمیبهدیروزعقبگردکندیاپریروز.چوندرهرصورتامریناخوشاینداستکهباپویایی
نمیسازد.بدعتهمشکلبدیعیازارتجاعاست.چوندرواقعشخصبدعتگذارچیزینومییابدکهبه
وسیلهآن»کهنه«رااحیامیکند.همانندسامریکهباآموزههاینوینموسایکلیم،امرکهنهبتپرستیرا
احیاکرد.ازاینروبدعتباآنکهنوعیکهنهگراییاست،بهسبببروزدرقالبیجدید،جذابیتیفوقتصوردارد.

سیدمیثممیرتاجالدینی اندیشه 
سیاسی

درواقع یافتن امری نو برای احیای امری کهنه بود؛ 
شــکل بدیعی از ارتجاع و عقب گــرد. در این عصر 
جدید، نگاه به جهان و انســان از دریچه یک چشم 
صورت می پذیرفت و این تک بعدی و تک چشــمی 
دیدن )دجال روایات اسالمی(، بنای خود را بر جهانی 

شدن گذاشت.

لوگوسانسانرامتمدننکرد
وضعیت فراموش شــده »میتوس« در عین آنکه از 
دریچه آموزه های اســالمی مورد نقد جدی اســت، 
لکن به انســان غربی کمک می کرد به زندگی خود 
معنا داده و با چشم انداز »نیستی« مقابله کند. بدون 
»میتوس« پرهیز از ناامیدی و سرخوردگی و پوچی 
دشوار و حتی محال بود. درنتیجه قرن بیستم انواع 
و اقسام شمایل های نهیلیستی به میدان آمدند که 
منجر به خشونت های بی بدیلی در تاریخ شد. انتحار و 
کشتار دو بروز جدی نهیلیست بود. جنگ جهانی اول 
و دوم، استفاده از بمب اتم و سالح های کشتار جمعی، 
نسل کشی و حتی هولوکاســت و انسان سوزی های 
ادعایی صهیونیسم در آشوویتس بر فرض صحت، یا 
ظهور جرثومه های خونخواری از قبیل داعش، همه 
گواه این مطلب است که »لوگوس« انسان را متمدن 
نکرده اســت. این فرض غلط که وضعیت بربرگونه 
جهان در قرون اخیر را زاییده میتوس یا قرائت های 
ناصواب از ادیان توحیدی نشان دهند، بایستی اصالح 
شود؛ چرا که دقیقا این دهشتناکی انتحار و کشتار، 
تراویده از کوزه تمدنی تک چشــم و تماما مبتنی بر 
لوگوس است. در سال19۲۲تی.اس.الیوت در شعر 
معروف » سرزمین ویران« از هم پاشیدگی معنوی 
غرب را به تصویر کشید که آرمســترانگ این اثر را 
بیانیه ای پیشگویانه و فریاد تمسخری علیه غیرانسانی 
بودن عصر جدید قلمداد کرد. جالــب آنکه راه حل 
این معدود افراد که حقیقــت تمدن مدرن را دیده و 
بیان کرده اند، باز ارتجاع و بازگشت به میتوس و عهد 

اسطوره ای است؛ یعنی رنسانسی دیگر و متفاوت تر.

عبورجامعــهایرانیازطرحجهانیســازی
لوگوس

اما انقالب اسالمی ایران، عبور جامعه ایرانی از طرح 
جهانی ســازی لوگوس و مدرنیته بــود. آن هم در 
شــرایطی که حکمرانان طی چند دهه تمام تالش 
خود را برای مدرنیزاسیون جامعه ایرانی کرده بودند 
و پروژه نوسازی ایران مطابق نسخه های مدرن آغاز 
شده بود. جامعه مسلمان ایران بسان فردی که تلخی 
زهری را با نوک زبان مزه می کند و سپس از آن روی 
می گرداند، از غرب و مدرنیتــه گذر کرد. لوگوس و 
میتوس غربی هردو برای ایران اســالمی، ارتجاع و 
عقب گرد است. فرقی نمی کند این عقب گرد به دیروز 
باشد یا پریروز. ایران بعد از انقالب اسالمی طرحی 
نو و پویا و البته ریشه دار یافته است؛ طرحی که یک 
عقالنیت وحیانی و معنویت توحیدی را توامان داشته 
و این هردو تفاوتی اساسی با لوگوس و میتوس غربی 
دارد. این ایــران با انقالب اســالمی خود عقب گرد 
و ارتجــاع را برنتابیده و به آن »نه« گفته اســت. از 
این رو رهبر معظم انقالب اســالمی در ســخنرانی 
14خرداد توصیه فرمودند: »نگذارید رده های ارتجاع 
در کشور نفوذ کنند و جاگیر بشوند. »مرتجع« یعنی 
چه؟ ما وقتی می گوییــم »مرتجع«، ذهن بعضی ها 
می رود به کسی که یک عرقچینی بر سرش است؛ 
نه، مرتجع آن کسی اســت که در سیاست و سبک 
زندگی، تابع سیاست و سبک زندگی غربی است؛ این 
مرتجع است. این ]وضع[ در کشور ما بود؛ در دوران 
حاکمیت فاسد و وابسته پهلوی، سبک زندگی غربی 
در کشور بود، انقالب آمد آن را پس زد؛ هر کس به 
آن برگردد مرتجع است. ممکن است این شخصی که 
مرتجع است تی شرت و شلوار لی و پاپیون و ادکلن 
فرانسوی هم بزند، اما مرتجع است. هر کسی که به 
سمت زندگی و فرهنگ و سبک زندگی غربی برود، 
او مرتجع است. نگذارید کشورتان به سمت ارتجاع 
برود؛ نگذارید ارتجاع در بدنه کشور جاگیر بشود و 

نفوذ کند.« 

از پایداری انقالبی تا انقالب پایدار
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منابعانسانی؛زیرساختهرتمدن
)داللتها،مصداقهاوراهکارها(-2

در ادامه یادداشــت قبلی که در تاریخ شــنبه۲1 
خردادماه به چاپ رسید، برابر روایت رهبر معظم 
انقــالب و قرائت معظم له مبتنی بــر معارف ناب 
قرآنی به داللت های نسل تمدن ساز پرداخته شد، در بخش دوم 
به تبیین مصادیق نسل تمدن ســاز با دو رویکرد ایجابی و سلبی 

اشاره خواهد شد.
آیت اهلل خامنه ای در بعد ایجابی، امام خمینی )ره( را روح جمهوری 
اسالمی دانسته )1401/03/14( و با برخورداری از باورهای عمیق 
سه گانه، مصداقی از الگوی کارگزار تراز بودند که با رهبری نهضت 
و وقوع انقالب اسالمی، زمینه ســاز تمدن نوین اسالمی شدند: 
»ســه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت که همین سه باور به او 
قاطعیت می داد، شجاعت می داد و استقامت می داد: باور به خدا، 
باور به مردم و باور به خود. این سه باور، در وجود امام، در تصمیم 
امام، در همه حرکت های امام، خود را به معنای واقعی کلمه نشان 

داد«. )139۲/03/14(.
براساس سه گانه خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی  در گام 
دوم انقالب اســالمی و برگرفته از لزوم تحول و صیرورت دائمی 
در مسیر انقالب در گذر از مرحله انقالب اسالمی تا تمدن نوین 
اسالمی که آیت اهلل خامنه ای معتقدند )1397/03/07( می توان 
گفت »تمدن ســازی« ، تجلی و بروز و ظهور »تحول گرایی« در 

عالی ترین مرتبه است.
مبتنی بر گفتمــان آیت اهلل خامنــه ای، می توان مصــداق بارز 
تحول گرایی و مبدع نظریه نظام انقالبی را نیز بنیانگذار جمهوری 
اســالمی ایران امام خمینی )ره( دانســت: »این خصوصیتی که 
امروز بحث می کنیم، جزو مهم ترین و برجسته ترین خصوصیات 
امام بزرگوار اســت و آن عبارت اســت از روحیه تحول خواهی و 
تحول انگیزی امام بزرگوار. امام، روحا هم یک انسان تحول خواه 
بود، هم تحول آفرین بود«. )1399/03/14(؛ همچنین معتقدند 
درس های امام )ره( به مثابــه نرم افزار اداره کشــور در گام دوم 
انقالب است که می تواند برای نسل جوان و هوشمند ما که قرار 
است مســئولیت ملی و انقالبی بر عهده بگیرد، شتاب دهنده و 

کمک دهنده و تحول آفرین باشد )1401/03/14(.
ایشان با بهره مندی از فرمایش رسول خدا)ص( درباره صفت مؤمن، 
َّیِل أُسٌد بِالنَّهار )عابدان شب و شیران دلیر روز( را   استعاره ُرهباُن ال
شان سیره و سلوک امام خمینی )ره( در رهبری انقالب اسالمی 
و نظام  جمهوری اسالمی ایران برشــمردند )139۲/0۲/۲5(؛ 
»مرحوم حاج احمد آقا به بنده گفت امام سحرها که بلند می شوند 
و گریه می کنند در نماز و دعا، این دســتمال معمولی که ایشان 
دارند کفاف نمی دهد، برای ایشان حوله می گذاریم! حوله برای 
اشک! ]عابد شب[... آن دست قدرتمند، آن شخصیت پوالدین، آن 
دل مطمئن، آن زبان ذوالفقارگونه که توانست میلیون ها انسان را از 
قشرهای مختلف وارد میدان کند، اینها را در میدان نگه دارد، یأس 
و ناامیدی را از آنها دور کند، جهت حرکت را به اینها تعلیم بدهد، 
امام بزرگوار، خمینی عظیم بود«. ]شیر دلیر روز[ )1401/03/14(.
معّظم له در بعد سلبی، شاه ســلطان حسین صفوی را مصداقی 
از کارگزاران حکومتی می دانند که دولتمردان باید از داشــتن 
روحیات وی برحذر باشند: »آن روزی که شهر اصفهان در دوره 
شاه سلطان حسین مورد غارت قرار گرفت و مردم قتل عام شدند 
و حکومت با عظمت صفوی نابود شد، خیلی از افراد غیور بودند که 
حاضر بودند مبارزه و مقاومت کنند اما شاه سلطان حسین ضعیف 
بود. اگر جمهوری اسالمی دچار شاه سلطان حسین ها بشود، دچار 
مدیران و مسئوالنی بشــود که جرات و جسارت ندارند، در خود 
احساس قدرت نمی کنند، در مردم خودشان احساس توانایی و 
قدرت نمی کنند، کار جمهوری اسالمی تمام خواهد بود« )بیانات 

.)1387/09/۲4

مجیدبیشه،دکتریمدیریتمنابعانسانینـگاه

پایداریانقالبی؛امامخمینی)ره(ومشارکتمردم
امام خمینی)ره(: »حفظ این پیروزی از اصل پیروزی مشکل تر است.« 
)صحیفه امام، جلد 8، صفحه 503( حفظ پیروزی همان تحقق انقالب 
پایدار است که االن وجود دارد. رهبری معظم از ویژگی  پایداری انقالبی 
ابتدا در شخصیت امام و سپس در بازوی جمهوریت پرده برداشته اند: 
»ملت توانســت خودش را در حوادث ســهمگینی نگه دارد. 8سال 
قدرت های بزرگ،  دشــمن ما را کمک کردند تا جمهوری اسالمی را 
نابود کنند اما ملت ایران با قدرت ایستاد و آنها را به زانو درآورد و حوزه 
اقتدار و عزت خودش را توسعه داد.« )سخنرانی تلویزیونی به مناسبت 
سی ودومین سالگرد رحلت امام خمینی )ره(( برخالف انقالب های قبلی 
معنویت در انقالب اسالمی ریشه داشت. به همراه این معنویت، ابعاد 
شخصیتی امام )ره( بر حرکت انقالبی قوت می بخشید. مسئله اساسی و 
مهم، تشویق امام )ره( به مشارکت مردم و پایداری در برابر هجمه های 
رژیم سابق قبل از تحقق انقالب و مشارکت مردم در مناسبات سیاسی-

اجتماعی بعد از انقالب در تثبیت انقالب بوده است.

تحققانقالبپایدار
همچنان که تحقق انقــالب 57 و تثبیت آن بعــد از موانع داخلی 
و خارجی قبل ازپیــروزی انقالب و موانع خارجی بعــد از آن مانند 

 جنگ تحمیلی نیازمند پایداری انقالبی بوده اســت، بعد از ارتحال
امام )ره( و شروع رهبری جانشین ایشان تاکنون، انقالب را »انقالب 
پایدار« کرده است. تحقق انقالب از ســال های 41و 4۲تا سال 68و 
جانشینی رهبری معظم، ابتدا نیازمند بازوی قدرتمند رهبری امام 
بود و سپس همراهی مردم را الزم داشت. امام و همراهانش به بیداری 

فطری مردم و قیام برای خداوند تالش  کردند.
تشویق مردم توسط ایشــان برای همراهی با حرکت های این قیام، 
پایداری مقابل تظلم رژیم شــاهی، جلوگیری از قــرار گرفتن طرح 
جمهوری اسالمی ذیل فرهنگ و تمدن غربی، همساز کردن برخی 
دوگانه ها در الگوی جمهوری اسالمی از مصادیقی است که رهبری 
مدنظر قرار دادند. )بیانات مقام معظم رهبری در مراسم سی وسومین 
سالگرد رحلت امام خمینی)ره(( رهبری ضمن بیان مصادیق پایداری 
انقالبی مردم با مؤلفه مشــارکت انگیزی امام و تشــویق ایشان در 
زمینه پایــداری منتج به انقالب، محورهای انقــالب پایدار در زمان 
رهبری خودشان را نیز بیان می کنند. ایشان چند محور اصلی را در 
زمینه انقالب پایدار قابل ردیابی و تطبیق تاریخی می دانند. ایشــان 
به تشییع میلیونی شهید حاج قاسم سلیمانی اشــاره دارند و بارها 
از این حرکت مردم و اقدامات شــبیه به آن از مردم تشکر کرده اند. 
ایشــان با این بیان که امروز گرایش مردم به انقالب و دین از روز اول 

 انقالب بیشتر اســت؛ حرکت عظیم مردم در تشــییع پیکر مرحوم
آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی و آیت اهلل بهجت، همراهی مردم با 
سرود »سالم فرمانده« و راهپیمایی های عظیم ۲۲بهمن و روز قدس 
هر سال را محور های دیگر تبیین انقالب پایدار قرار داده اند. راهبری 
نظام جمهوری اســالمی از پایداری اولیه تا رخداد انقالب و تثبیت 
آن، دو جایگاه متعالی را شکل داده اند. امام با پشتیبانی به معنویت و 
الهی بودن قیام، سعی در بیداری فطری مردم در مقابل نظام جور و 
حرکت به سمت عدل و حق خواهی گام برداشت و االن مردم خود به 
برکت آن آگاهی فطری، خالق انقالبی پایدار بوده اند که نه تنها خود را 
ملزم به مشارکت می دانند بلکه عالوه بر تشویق رهبری معظم به آن، 
تأیید و تشکر ایشان را پشتوانه حرکت خود یافته  اند. نه تنها در اندیشه 
رهبریت، شعار »خامنه ای، خمینی دیگر است« اثبات شده است بلکه 
مردمی که بازوی دوم انقالب محسوب می شدند، تعالی و رشدی را در 
انقالب پایدار خود به نمایش گذاشته اند که بارها مورد اشاره و تحسین 
رهبری معظم قرار گرفته است. اگرچه همه ویژگی های زمانی پایداری 
انقالبی در انقالب پایدار کنونی، رنگ نباخته ولکن بازوی جمهوریت 
چنان قوی شده  است که خود نه تنها موانع را برطرف کرده است بلکه 
فرصت ساز نیز بوده است. این تجلی »اِن تَنُصُروا اهلل ینُصرکم َو یَثبِّت 

اَقداَمکم« است.
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