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سخنی با دل سپردگان به فکر نازا و سیاست نابینا در ایران 

سخن سردبیر

من عدل عن واضح المسالك سلك سبل المهالك 
هر كه عدول كند از راه های واضح و روشن، سالك راه های هاك كننده خواهد شد.1 
امام علی)ع( 

1. عبدالواحدبن محمد تميمی آمدی، شرح جمال الدين محمد خوانساری بر غررالحكم و دررالكلم، تصحيح مير 
جال الدين حسينی ارموی، دانشگاه تهران، 1360، ج5، ص2359، حديث 7865. 
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ابتالی مردم و عبرت سياستمداران 
واقعه 14اسفند س��ال 1359 در دانش��گاه تهران را نس��ل اول انقاب اسامی خوب 
به ياد دارد. روزی ك��ه در تاريخ انقاب بايد از آن به عنوان روز عبرت سياس��تمداران و 
دولت مردان ياد كرد. آنچه به 14اس��فند59 ماهيت تاريخی می بخشد فقط ابعاد واقعه 
سقوط اولين رئيس جمهور تنها نظام مردم ساالر اس��امی در جهان نيست بلكه نقطه 
عطفی است كه در اين روز در تاريخ انقاب رقم خورد و ماهيت اصيل و مردمی انقاب 

اسامی را به نمايش گذاشت. 
14اسفند اين خصوصيت را داشت كه هم در مقياس ملی و هم در معيار اسامی برای 
اولين بار مردم را كه صاحبان اصلی نظام های سياسی هستند در جايگاه اصلی شان قرار 
دهد؛ جايگاهی كه در طول تاريخ توسط حكام مستبد، گروه ها و جريان های سياسی و 
اصحاب قدرت و ثروت غصب شده بود. ملت ايران در اين روز نشان داد كه به رغم ميل و 
اراده همه آنهايی كه خود را صاحبان اصلی قدرت و سياست می دانند و تنها برای مردم در 
زمانی ارزش قائل اند كه تمايات سيری ناپذير آنها را در رسيدن به قدرت تداوم بخشند، 
بر سر آرمان های خود با هيچ مقام و قدرتی معامله و مس��امحه نخواهند كرد و با همان 
شكوه و نجابتی كه به پای صندوق های رأی می آيند تا كارگزاران نظام را انتخاب كنند با 
همان بصيرت خيانتكاران به آرمان های انقاب اسامی و منافقين را نيز از صحنه خارج 

خواهند كرد. 
چهاردهم اسفند 59 اگرچه روز ابتای ملت ايران بود اما بيش از همه بايد روز عبرت 
سياستمداران باشد. مردم در اين روز آرای خود را از اولين رئيس جمهور منتخب خود 
كه از آرمان های انقاب اسامی عدول كرد و س��ودای همكاری با دشمنان ملت ايران، 

واگذاری كشور به منافقين و برقراری ديكتاتوری را در سر می پروراند، پس گرفت. 
ابوالحس��ن بنی صدر كه مانند رضاخان ابتدا با نش��ان دادن در باغ سبز به روحانيت و 
تظاهر به انقابی و اسامی بودن و ش��عار دفاع از استقال، وحدت و يكپارچگی كشور، 
بازسازی اقتصادی، تأمين امنيت واقعی، اتخاذ سياس��ت خارجی مستقل از قدرت ها و 
بيش��تر از همه حفظ و اعتای معنويت، معنويتی كه انقاب اسامی به ايران داده بود، 
آرای مردم را به خود جلب كرد و به كمك ايادی نزديك خود مثل سامتيان، غضنفرپور، 
انتظاريون و ديگران كه بعداً بيشترين نقش را در كجراهه رفتن و سقوط او ايفا كردند، 
خود را نظريه پرداز انقاب اسامی و تئوريسين اقتصاد توحيدی جا زده بود در كمتر از 
يك سال روحيه استبدادی، تكبر و نخوت، دورويی و نفاق و از همه بدتر مزدوری برای 
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سازمان سيا و همكاری با منافقين جاس��وس و آدم كش را برما كرد و در روز 14اسفند 
سال 59 در دانش��گاه تهران اعتبار و آبروی خود را كه از انقاب اسامی و ملت ايران به 
دس��ت آورده بود با متاع حقيری كه حمايت منافقين و سوت و كف زدن های مزدوران 

چپ و راست بود، عوض كرد.
بازخوانی وقايع 14اس��فند و اتفاقات قبل و بعد از آن از جنبه های مختلفی برای ملت 
ايران به خص��وص دولت مردان اهميت راهبردين دارد. در رأس همه، اين واقعه نش��ان 
داد خيال بافی اس��ت اگر تصور كنيم كه همه آنهايی كه وارد حوزه سياست می شوند و 
شوق و اشتياق زايدالوصفی نش��ان می دهند كه اگر امور مردم را در دست بگيرند، برای 
هميشه تابع عقايد ارزشی و اخاقی باقی می مانند و خطر منفعت طلبی، قبيله گرايی و 

اقتدارطلبی به اشكال مختلف آنها را تهديد نمی كند. 
دنيای سياست و پيرامون آن، پر از تله های خطرناك برای اهل سياست است. اين تله ها 
مخصوصاً برای آنهايی كه مهار نفس س��ركش خود را در دست ندارند به مراتب ويرانگر 
است. آنهايی كه بدون بند و بست های ش��رعی، اخاقی و عقلی وارد سياست می شوند 
و امور مردم را در دست می گيرند به تعبير امام منش��أ فساد هستند و مردم بايد از اينها 
خوف داشته باشند؛ همان طوری كه از شاخ گاو می ترسند بايد از چنين سياستمدارانی 
نيز ترسيد؛ زيرا گاو قدرت دارد و شاخ نيز دارد اما چون عقل ندارد منشأ تخريب و ويرانی 
است.1 »گاو شاخ دارد و عقل ندارد، قدرت دارد عقل ندارد. اينهايی هم كه در دنيا االن 
فساد راه می اندازند از همان سنخ هستند كه شاخ دارند عقل ندارند، قدرت دارند انسانيت 

ندارند.«2
در كشور ما كه مردم سياست را در هيچ دوره ای از ادوار تاريخی از ديانت و اخاق جدا 
ندانسته و نمی دانند و عملكرد سياستمداران را پيوسته با محك باورهای دينی و فرهنگی 
خود زير ذره بين دارند سياست مدار نمی تواند بدون توجه به اعتقادات و ارزش های جامعه 
حكومت كند. از طرف ديگر آموزه های اس��امی به ما آموخته اس��ت كه دور از واقعيت 
نيست اگر گفته ش��ود هم ارزش های پذيرفته ش��ده يك جامعه، هم الگوی نهادها، هم 
خط مشی های س��ازمانی و هم رفتار كارگزاران نظام سياس��ی به همان اندازه به وسيله 
منافع افراد و گروه های درگير در حوزه سياست در معرض دگرگونی است كه خود اين 

افراد و گروه ها می باشند. 

1. صحيفه امام، ج18، ص207. 
2. همان.
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ملت ايران بعد از واقعه تلخ فقدان عدم كفايت سياس��ی و ع��زل اولين رئيس جمهور 
نظام نوپای اسامی در سال 60 تا واقعه فتنه 88 و رخدادهای بعد از آن بارها فراز و فرود 
دولت مردانی را كه اسير تله های خطرناك دنيای سياست شدند و شالوده خيال بنيادين 
فس��ادناپذيری آنها فرو ريخت را ديدند. تمام اين كجراهه رفتن ه��ا و به نفس فريبنده 
اعتماد كردن ها به خاطر آن است كه اغلب سياستمداران ما در فكر و عمل سياسی دارای 
زيست مسلمانی نيستند و با مبادی و مبانی غربی می خواهند در جامعه ای حكومت كنند 
كه مردم آن به ارزش ها و باورهای اسامی اعتقاد دارند و تاش می كنند انديشه، عمل و 

معيشت خود را با اين ارزش ها هماهنگ سازند. 
بزرگترين رمز پيروزی امام اين بود كه با مبانی اسامی وارد سياست شد و به مقاصد و 
نتايج آن توجه داشت نه با مبانی غربی و غايات آن؛ و دقيقاً با همين مبانی نظام جمهوری 
اسامی را پايه ريزی نمود. بنابراين امكان ندارد كسانی كه درك دقيق و عميقی از اين 
مبانی ندارند و يا مبانی و مقاصد آنها در حوزه سياس��ت غير اس��امی است بتوانند در 
ساختار نظام جمهوری اسامی و در مس��ئوليت های كليدی مثل دولت، مجلس و قوه 
قضاييه وارد شوند و گرفتار تله های سياست نگردند و به همان كجراهه ای نروند كه امثال 

بنی صدر رفتند. 
اكنون كه در آستانه انتخابات يازدهم رياست جمهوری كه آزمون جديدی برای ملت 
ما و عبرت تازه ای برای سياستمداران اس��ت قرار داريم، اجازه دهيد دقيق تر و عميق تر 
به صورت اجمالی به ويژگی های نظامی كه امام پايه ريزی كرد توجه كنيم تا آنهايی كه 
درك درستی از نظام جمهوری اسامی ندارند مانند كسانی مثل بنی صدر و يا اصحاب 
چپ و راست فتنه 88 و عقبه های آن و جريان های انحرافی، بعد از فتنه گرفتار تله های 

سياست نشوند و در اين شرايط دشوار مانع پيشرفت ملت ايران نگردند. 
1. اولين ويژگی نظام مردم س��االر جمهوری اس��امی ك��ه آن را از س��اير نظام های 
دموكراتيك ديگر متمايز می س��ازد ويژگی نظام دانايی اس��ت. نظام دانايی جمهوری 
اس��امی »عقل« متكی به »نص« اس��ت در حالی كه نظام داناي��ی جمهوری های غير 
اسامی »عقل« متكی به »نفس« می باشد. عقل متكی به نص متن محور است و كسانی 
كه با اين عقل وارد حوزه سياست می شوند تمامی تنگناها را با رجوع به متون مرجع كه 
تابع عايق و سايق و لذت های افراد و يا تنوع آرای افراد نيست حل و فصل می كنند و 
برای ورود به سياس��ت نه تنها مبانی و مبادی دارند بلكه نهايت سياست را نيز تابع اين 

مبادی و مبانی می دانند. 
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پايبندی اين افراد به نص تابع تمايات نفسانی نيس��ت و برای خوشايند ديگران و يا 
خوش��ايند نظام جهانی و يا مدرن و امروزی كردن دين مبادی و مبانی را دس��تخوش 
تفسيرها و تأويل های نفسانی قرار نمی دهند و از همه مهم تر در امور مردم به هر وسيله  
و روشی تصرف نمی كنند و برای خوشايند رأی دهندگان هر روز تفسير و تأويل جديدی 

از اسام و قرآن ارايه نمی دهند. امام خمينی در مورد اين نظام دانايی می فرمايد: 
... هر كس كه ماحظه كرد كه در تمتعاتش- در اكل و اس��تفاده ها و 
لذايذش- به افق حيوانی نزديك اس��ت، يعنی می خورد و لذت می برد 
بدون اينكه تفكر كند كه از چه راهی بايد باش��د. حيوان ديگر فكر اين 
نيست كه حال است يا حرام است؛ فكر اين نيست كه امت در گرفتاری 
هستند يا نيستند. آنهايی كه بدون اين تفكر، بدون يك قانونی- بدون 
قانون اس��امی- تمتع می كنند و می خورند، اينها اكلشان اكل حيوانی 
اس��ت و النار مثوی لهم. در روايتی اس��ت كه از برای كافر هفت تا معاء 
است، و از برای مؤمن معاء واحد است. مؤمن يك معاء بيشتر ندارد و آن 
معاء قانون است: شكمش را، س��اير لذايذش را، تطبيق می كند با قانون 
اسام؛ تخلف از قانون اسام نمی كند. اما آن كسی كه مؤمن نيست، از 
راه شهوت می خورد بدون اينكه تطبيق با قانون بكند، اين يك معاء؛ از 
راه غضب می خورد بدون اينكه تطبيق بكند با قانون، اين هم يك معاء؛ 
از روی هوای نفس می خورد اين هم يك معاء؛ مزدوج اس��ت بين هوای 
نفس و لذت شهوت، بين هوای نفس و غضب، بين غضب و هوای نفس، 
اين هم سه تا؛ اين شش تا مزدوج است از هر سه- هوای نفس و غضب و 
شهوت مزدوج ش��د و از راه اينها اكل كرد، اين هفت تا؛ هفت معاء دارد. 
مؤمن بيش از يك معاء ندارد، و آن معائش از راه قانون اس��ت. اس��ام 
هر چه فرموده است همان يك راه اس��ت. اين جور نيست كه به غضب 
خودش، به شهوت... همه قوا تابع قوه عقل شدند كه عقل هم تابع شرع 
است. برای يك همچو حكومتی كه حكومت عقل است، حكومت عدل 
است، حكومت ايمان است، حكومت الهی است، در رفتنش عزا الزم است 
و در برقراری اش- برای همان چند سال حكومت حضرت امير- مسلمين 

بايد جشن بگيرند.1

1. همان، ج2، ص361-362. 
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همان طوری كه ماحظه شد نظام دانايی جمهوری اسامی نظام متن محور يعنی نظام 
قانونی و نظام عقل اس��ت و قانون الهی فصل الخطاب چنين نظامی اس��ت. تلقی امام از 
حكومت و سياس��ت در چهارچوب تلقی مدرن نيست؛ اگرچه شكل حكومت جمهوری 
به ظاهر شكل مدرن است اما اين شكل از باب كارآمدی نظام در زبان زمان است. چون 
امام درك درستی از زبان زمان داشت می دانست كه اگر قرار است در پاسخ به مقتضيات 
زمان به منابع اس��امی رجوع كند بايد عقانيت اسامی را هم در شكل و هم در محتوا 
به زبان زمان نزديك نمايد. بنابراين كسانی كه نظام دانايی آنها نفس محور است و خود 
يا منافع حزب، گروه و قبيل��ه خود را ميزان حق تلقی می كنند و معيار تش��خيص قرار 
می دهند اگر ركنی از اركان مهم جمهوری اسامی را در تصرف خود درآورند چون تابع 
عقل نص محور نيستند بدون  ترديد به همان راهی خواهند رفت كه بنی صدر رفت؛ يعنی 
گرفتار تله های سياست خواهند ش��د. همچنان كه بعضی از دولت های بعد از بنی صدر 

نيز به چنين راهی رفتند. 
بنی صدر نه درك درستی از مبانی و مبادی دينی در حوزه سياست داشت و نه اهداف 
او در تصرف قدرت، اهداف اس��امی بود. او اراده معطوف به قدرت داش��ت و تمام نظام 
دانايی خود را در خدمت اين اراده قرار داد و ديديم كه نتوانست در اركان نظام جمهوری 
اسامی دوام بياورد و نام نيكی در حافظه تاريخی ملت ايران از خودش به  جا نگذاشت. 

تاريخ سی ساله انقاب اسامی به ما آموخته است كه هر دولت و دولت مردی اگر نتواند 
به هر دليلی چه در مبادی و مبانی و چه در اهداف ب��ا نظام دانايی متن محور جمهوری 
اسامی سازگار شود اركان نظام را در خطر قرار می دهد و بر طمع دشمنان انقاب برای 
فشار بر نظام و مردم می افزايد. چنين دولتی حتی اگر آرای مطلق مردم را نيز پشت سر 
خود داشته باشد نمی تواند برای هميش��ه به اين آرا تكيه كند و خود را مصون از سقوط 
بداند. شايد بزرگترين اش��تباه بنی صدر همين بود كه فكر می كرد با تكيه بر آرای مردم 
می تواند اصل نظام را مورد ترديد قرار دهد؛ در حالی كه او نتوانست بفهمد كه جذب آرای 
مردم به اعتبار وفاداری به اصل نظام بود و مردم تا زمانی با او بودند كه به اركان، مبانی 

و مبادی نظام وفادار بود. 
در دولت های بعدی نيز ما كم و بيش گرفتار بعضی از توهمات دولت مردان در مقابل 
اصل نظام بوديم. به عنوان مثال دولتی كه بعدها به دولت س��ازندگی شهرت يافت در 
ابتدا به اعتبار اينكه نشان می داد در اصول، مبانی، مبادی و غايات وفادار به اصل نظام و 
آرمان های انقاب اسامی است مورد اعتماد مردم قرار گرفت و رئيس اين دولت سردار 
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سازندگی لقب گرفت؛ اما به محض اينكه دولت سازندگی و گروه كارگزاران وی دنبال 
مبادی و غاياتی غير از غايات انقاب اس��امی رفتند آن آرايی كه بدان تكيه می كردند 
هيچ به كار رئيس اي��ن دولت نيامد!! چرا؟ چون دولت س��ازندگی اگرچ��ه در ظاهر به 
مبادی نظر داشت ولی اهداف آنها در راستاي اهداف امام نبود بلكه اهداف نظام دانايی 
نفس محور بود. در اين اهداف قرار بود ايران را ش��بيه ژاپن كنند منتهی ژاپن اسامی، 
مبادی تئوريك برنامه ريزی اين دولت در تدوين اهداف به گونه ای بود كه نظام جمهوری 
اسامی به سرعت همسازی توسعه با عدالت را كه ركن اصلی آموزه های سياست اسامی 
بود از دست می داد و در پس برنامه های توس��عه اين دولت طبقات سياسی و اقتصادی 
جديدی شكل می گرفت كه امام عظيم الشأن هميشه دامن پاك جمهوری اسامی را از 
لوث وجود اين طبقات بری می خواست. وقتی دولت سازندگی به چنين نقطه ای رسيد 
از حمايت های مردمی از اين دولت اثری بر جای نماند و سردار سازندگی به عاليجناب 
سرخپوش تبديل شد و كارگزاران چنين دولتی نيز عاليجنابان خاكستری لقب گرفتند. 
رئيس اين دولت حتی در انتخابات بعدی مجلس نيز نتوانس��ت آرای مردم تهران را به 
خود جلب كند و اين سرنوشت كسانی است كه در ايران به آرمان های انقاب اسامی و 

امام خمينی دهن كجی كنند.
دولت اصاحات و كارگزاران عجيب و غريبش كه به دولت به چش��م شركت سهامی 
نگاه مي كردند و خود را صاحبان اصلی سهام اين دولت می ديدند نيز سرنوشتی بهتر از 
سرنوشت دولت سازندگی نداشتند؛ زيرا مردم در ادامه آزمون های پی در پی اين دولت 
فهميدند كه اينها نيز نه دركشان از مبانی و مبادی شبيه امام بود و نه اهداف شان شبيه 
اهداف امام در سياست بود. آنها هم مبادی و مبانی اسامی را در تحقق اهداف خود در 
عصر جديد ناتوان و ناكارآمد می ديدند و هم اهداف و آرمان های امام را سازگار با دوران 
مدرن نمی دانستند. لذا فكر می كردند با مدرن جلوه دادن مبانی و نزديك كردن اهداف 
نظام جمهوری اسامی با اهداف مدرن و افزودن مفاهيمی چون جامعه مدنی و امثال آن 
می توانند اين ناكارآمدی را حل كرده جايی برای جمهوری اسامی در ميان تمدن ها باز 
كنند و تمدن ها را راضی سازند كه با وی به گفت وگو بنشينند... آنها چون درك عميق 
و دقيقی از نظامی كه امام پايه ريزی كرده بود نداشتند و درك آنها از انقاب اسامی و 
جمهوری اسامی سطحی بود آنچنان از طرف مردم طرد شدند كه در نهايت در فتنه 88 

گرفتار همان تله هايی در سياست شدند كه بنی صدر شد.
سرنوشت دولت نهم و دهم نيز به گونه ديگری می تواند مايه عبرت سياستمداران آتی 
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جمهوری اسامی باشد. دولت نهم با شروع آرمانی خود كه اميد را به جامعه برای وفادار 
ماندن به راه امام خمينی و آرمان های انقاب اسامی باز گردانده بود و دشمنان انقاب 
را نااميد كرده بود تا بدانجا پيش رفت كه ملت ايران به پاس وفاداری رئيس اين دولت به 
آرمان های انقاب اسامی در دور دوم با آرای اعجاب آميزی مجدداً رئيس اين دولت را 

به عنوان رئيس جمهور دهم خود برگزيدند. 
اما دولت دهم در ادامه راه از جهت ديگر گرفتار تله های سياس��ت شد و خيال كرد با 
گسس��ت از مبادی و مبانی و معطوف كردن اراده به غايات نظام جمهوری اسامی كه 
ناظر به ظهور انسان كامل است می تواند الگوی بديلی را غير از آنچه امام عظيم الشأن ما 
به ارمغان آورده بود در حوزه سياس��ت به ميدان آورد و در تاريخ سياست ايران ماندگار 
شود. اما تاريخ سی س��اله جمهوری اسامی نش��ان داد كه ماندگاری در سياست ايران 
در گرو پايبندی به آرمان های امام خمينی چه در مبانی و چه در اهداف اس��ت. دولت 
دهم از بعد فتنه 88 به همان مسيری قدم گذاشت كه دولت های قبل از وی آن مسير را 
آزموده بودند؛ يعنی قرار دادن مبادی و مبانی نظام جمهوری اسامی در مقابل اهداف 
و آرمان های اين نظام. با وجود اينكه امام راحل و مقام معظم رهبری بارها فرموده بودند 
كه دوام جمهوری اسامی به اين است كه بين مبانی نظام كه عبارت از اسام و پايبندی 
به اصل واليت فقيه است و اهداف نظام كه عبارت از عدالت و پيشرفت و توسعه و سعادت 
مردم است، نبايد تضاد و تناقضی ايجاد كرد اما سياس��تمداران اين نصيحت بنيادی را 

آويزه گوش خود نكردند و الجرم گرفتار تله های سياست شدند. 
2. ويژگی دوم انقاب اسامی نسبت به ساير انقاب ها اين است كه نسخه انقاب فقط 
در اختيار انقابيون نيست كه هر گونه تمايل دارند به سليقه خود آن را دستكاری كنند 
و عايق و س��ايق خود را به جای عايق و آرمان های انقاب غال��ب نمايند. در تمامی 
انقاب های جهان ايدئولوژی انقاب يا همزاد با انقاب متولد شد يا بعد از انقاب توسط 
انقابيون نوشته شد اما در انقاب اسامی مكتب اسام كه مبانی انقاب از آن زاده شد 
صدها سال با رگ و خون و گوشت مردم عجين بود. مردم درك اجمالی دقيقی از اسام 
داشتند. مذهب اسام در ايران فقط مجموعه ای از احكام نبود و نيست بلكه برای ملت 
ايران اسام يك هويت تاريخی اس��ت. در حالی كه در غرب مذهب تنها مجموعه ای از 
احكام يا مفاهيم در كنار احكام و مفاهيم ديگر است. تاريخ غرب تاريخ مذهب يهوديت يا 
مسيحيت نيست كه غربی ها هويت خود را از آنها گرفته باشند اما در ايران هويت ايرانی 

بدون اسام تعريفی ندارد. 
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هر تعريفی خارج از تعريف هويت اسامی برای ايرانيت مثل »باستان گرايی«، »مكتب 
پيمان فرهنگ«، »مكتب ايرانی«، »تشيع ايرانی«، »تشيع صفوی« و امثال اين افتادن در 
همان تله سياست است. اين راست است كه گفته اند مذهب زبان گفتار ساده ملت ايران 
برای ابراز نارضايتی بود و امام اين زبان را خوب می شناخت و از آن به درستی در ساقط 
كردن نظام شاهنشاهی و پيروزی انقاب اس��امی و پايه ريزی نظام جمهوری اسامی 
بهره گرفت. در حالی كه ايدئولوژی های چپ و راس��ت زبان پيچيده، مبهم و ناآش��نای 
گروه ها و جريان های سياسی بوده و هس��ت كه هيچ  وقت نتوانسته است با متن جامعه 
ايرانی رابطه برقرار كند؛ لذا به همين دليل بود ك��ه غرب گرايان دوره قاجاری و پهلوی 
به جای همساز كردن زبان خود با مردم، به دنبال تغيير و حذف زبان مردم بودند. چون 
زبان سياست در ايران زبان مذهب است. هيچ جريانی در ايران جز جريان های مذهبی 

توانايی درك زبان مردم را ندارد. 
با تفاصيل مذكور دولت مردانی كه می خواهند در اركان نظام جمهوری اسامی امور 
مردم را به دس��ت بگيرند اوالً بايد فكر آوردن نس��خه بدلی به جای نسخه امام خمينی 
برای انقاب اسامی و جمهوری اسامی مثل نسخه جمهوری ايرانی و يا مكتب ايرانی 
و امثالهم و يا آوردن يوم اهلل های قابی مثال يوم اهلل دوم خرداد!! و غيره كه به تعبير مقام 
معظم رهبری، تمامشان كاريكاتوری از نس��خه های واقعی هستند را از سر به در كنند؛ 
ثانياً بايد به زبان ملت ايران با مردم رابطه برقرار نمايند نه به زبان ايدئولوژی های غربی، 

زبان تهديد، زبان باج خواهی و غيره. 
3. ويژگی ديگری كه انقاب اسامی و نظام جمهوری اس��امی را از ساير انقاب ها و 
نظام ها متمايز می س��ازد اين اس��ت كه بر مبنای مكتب خمينی كبير، انقاب اسامی 
را نمی توان به اجزای تش��كيل دهنده اش تجزيه كرد و يكی را ب��ه نفع ديگری مصادره، 
تعطيل يا تعديل نمود. انقاب اسامی سه ركن بنيادين دارد كه اين سه ركن بنيادين 
در ساختار نظام جمهوری اسامی و حقوق اساسی آن نهادينه شده است. اين سه ركن 

عبارت است از: 
الف. مردم 

ب. رهبری )ولی فقيه( 
پ. مكتب )اسام( 

در جنبش های اجتماعی غربی اركان انقاب از جنبه شكلی و ماهوی با انقاب اسامی 
تفاوت دارد. در اين جنبش ها طبقه پيش��گام، حزب )س��ازمان انقاب��ی( و ايدئولوژی 
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انقابی سه ركن اساسی است. ايدئولوژی انقاب تحت تأثير سازمان انقابی و در حقيقت 
ايدئولوژی طبقه پيشگام است نه ايدئولوژی مردم. لنين رهبر انقاب روسيه می گفت در 
سياست مسئله مهم پيدا كردن حلقه اصلی است كه تمامی زنجيرها به آن بستگی دارد. 
از نظر وی ايجاد يك سازمان، از انقابی های حرفه ای اجازه می دهد كه بتوان حلقه اصلی 
زنجير را به سرعت كشيد. وی می گفت به ما يك سازمان انقابی بدهيد و ما روسيه را به 
شورش خواهيم كشاند.1 بنابراين انقاب در غرب را می توان به اجزای تشكيل دهنده اش 
تجزيه كرد و يكی از اجزا را حذف و به جای آن چيز ديگری را جايگزين كرد. چنانكه رهبر 
چين به دليل ساختار كش��ور خود طبقه كارگر را در اركان انقاب حذف كرد و به جای 
آن طبقه دهقانان و كشاورزان را نشاند يا در روسيه ايدئولوژی ماركسيسم حذف شد و 
لنينيسم و سپس استالينيسم جايگزين گرديد. اما در انقاب اسامی و نظام جمهوری 

اسامی چنين تجزيه ای بر مبنای مكتب امام خمينی امكان ندارد. 
كارگزاران دولت بنی صدر، كارگزاران دولت س��ازندگی و كارگزاران دولت اصاحات 
خيلی تاش كردند كه با حذف، تعديل يا تعطيلی يكی از اركان نظام جمهوری اسامی 
يعنی آوردن حزب به جای مردم و يا نشاندن ش��ورای رهبری به جای واليت فقيه و يا 
تبديل مكتب اسام به ايدئولوژی های شبه اسامی و امثال اين اقدامات در اركان نظام 
جمهوری اسامی رخنه كنند اما گرفتار همان تله هايی در سياست شدند كه امام قبًا 
آنها را از رفتن به اين راه ها منع ك��رده بود. بنابراين دولت مردان آينده و سياس��تگران 
نظام جمهوری اسامی بايد بدانند كه مردم در مقابل چنين خطاهايی ساكت نخواهند 

نشست.
4. تفاوت چهارم انقاب اس��امی با انقاب های ديگر در اين اس��ت كه در مكتب امام 
خمينی در حوزه سياس��ت، مسئله اساسی مس��ئله ايران و يا حتی مسئله مسلمانی به 
تنهايی در ركن تعامات سياسی در داخل و خارج قرار ندارد بلكه آنچه معيار تشخيص 
است مسئله تقابل حق و باطل اس��ت. امريكا به اين اعتبار در مكتب امام شيطان بزرگ 
است چون نماد باطل است. بنابراين در منظر جمهوری اسامی هر كسی مسلمان باشد 
و يا داعيه اسامی داشته باشد و يا ادعا كند به دين اسام احترام می گذارد و يا بر عكس، 
معيار برقراری رابطه ي��ا قطع رابطه قرار نمی گيرد. از منظر مكتب امام مس��لمان بودن 
و يا حتی انقابی بودن به تنهايی مهم نيس��ت بلكه در كدام جبه��ه بودن اهميت دارد. 

1. كليات مجموعه آثار لنين، ج5، ص478؛ به نقل از ميكاييل وسلنسكی، نومانكاتورا، ترجمه غامرضا وثيق، 
تهران، اميركبير، 1364، ص45.
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دولت مردانی كه می آيند اگر ندانند معيار سياست خارجی جمهوری اسامی جبهه حق 
و باطل اس��ت بی ترديد به كجراهه خواهند رفت و نظام را دچار مشكل می كنند. چنين 
شاخصی حتی در روابط بين افراد و گروه های درون نظام در داخل نيز وجود دارد. مهم 
اين نيست كه كسی يا گروهی سوابق انقابی يا مسلمانی داشته باشد بلكه مهم اين است 

كه در كدام جبهه قرار دارد.
يكی از داليلی كه ع��ده ای را در فتنه 88 از صحن��ه اعتماد مردم و نظ��ام خارج كرد 
همين بود. كس��انی بودند كه س��ال ها خود را انقابی و پيرو خط امام جا زده بودند و به 
همين اعتبار در مس��ئوليت های كليدی در اركان نظام قرار گرفتند اما در فتنه 88 در 
كنار قسم خورده ترين دش��منان انقاب اس��امی يعنی امريكا، انگليس، صهيونيسم، 
سلطنت طلب ها و منافقين قرار گرفتند؛ و يا در اين فتنه بزرگ كه بی ترديد تقابل حق و 

باطل بود سكوت كردند و يا از دشمنان اعام برائت نكردند. 
5. يكی ديگر از تفاوت های بنيادين انقاب اسامی با انقاب های غير اسامی اين است 
كه در آن انقاب ها جنبش اجتماعی وقتی آغاز شد كه دين را از ساحت اجتماعی خارج 
كردند يا برای خارج كردن دين اين جنبش ها را به راه انداختن��د اما در مفهوم انقاب 
اسامی و مكتب امام خمينی انقاب وقتی آغاز می شود كه انسان مجدداً به دين برگردد. 
دولت مردان آينده بايد بدانند هر اقدامی در جهت خارج كردن دين از حيات اجتماعی 
مردم يا ضعيف كردن دين در جامعه و اعتقادات مردم به منزله عدول از انقاب اسامی 

و مكتب امام خمينی و رفتن به راهی است كه امثال بنی صدرها رفتند.
اگر اسام، انقاب اسامی و آرمان های خمينی كبير برای بسياری از شبه روشنفكران 
غرب گرا، گروه ها و جريان های سياسی س��كوالر ماده تحليل تاريخ است در مكتب امام 

خمينی تمامی اينها برای توده های مردم ماده تغيير و دگرگونی در جامعه می باشند.
آنچه گفته شد يادآوری مهمترين اركان نظام جمهوری اسامی هم برای كسانی است 
كه می خواهند با داوطلب شدن در انتخابات رياست جمهوری و كسب آرا، امور مردم را 

در اين نظام به دست گيرند و هم برای كسانی است كه می خواهند انتخاب كنند. 
ملت ايران به درس��تی می داند ك��ه انقاب اس��امی از جهتی ش��ورش ايمان عليه 
ايدئولوژی های مختلف بش��ری بود كه سرنوش��ت بشر را اسير س��يطره وحشت انگيز 
خود كرده اند. در يكصد سال اخير گروه هايی بودند كه می خواستند با ماركس، لنين و 
ديكتاتور خونخوار روسيه استالين، در ايران انقاب به راه اندازند و هم گروه هايی بودند و 
هستند كه می خواهند با ماكس وبر و جين شارپ و دلقك ها در ايران انقاب كنند. ملت 
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ايران به همه اينها نه گفت و ندای امام خمينی و انقاب اس��امی را پاسخ داد. مردم ما 
می دانند كه انقاب نقطه پايان تاش ها و درگيری ها و جانفش��انی ها نيست بلكه نقطه 

آغاز برای حل مسائل و مشكات است. 
اكنون انقاب اسامی شرايط، امكانات، سؤاالت، فرصت ها و فضاهای جديدی را برای 
ما فراهم كرده است. به قول پروفس��ور ژول البوم فرانسوی سرنگون شدن هر جاهليتی 
اثرش اين اس��ت كه فرصت��ی را در اختيار مردم ب��ه ويژه آنان ك��ه روح حقيقت خواه و 
حق جويی دارند قرار می دهد تا در پرتو شكس��ته شدن عادات و رهايی از قيد و بندهای 
عادت ها، زندگانی خود را بر پايه خير بنياد كنند. نفس گرم امام فرصت اين تحول اساسی 
و بازگش��ت به پايه های بنيادی قرآن را در ما ايجاد كرد. نكند ب��ا بی دقتی در انتخابات 
حس��اس، انحرافی از اصول اس��ام ايجاد كنيم و زاويه اين انحراف را آنقدر باز كنيم كه 

اصاح مجدد آن از محاالت عقلی باشد. 
تاريخ يكصدس��اله اخير كش��ور ما نش��ان می دهد كه گروه ه��ا و جريان های مدعی 
روشنفكری با جهالت بسيط خود فكر را در ايران نازا و در نتيجه سياست را نابينا كردند. 
چرا چنين كردند؟ چون اينها حلقه ای از حلقه های خدمتگذار به استعمار و استبداد در 
تمام دوران حيات شوم خود در كش��ور ما بودند. آنها مأمور بودند كه فكر را در ايران نازا 
و سياست را نابينا سازند چون برآمد نازايی فكر و نابينايی سياست تداوم سيطره آنها و 
اربابانشان بر اين كشور بود. اگر در مشروطيت و نهضت ملی شدن صنعت نفت فكر را نازا 
و سياست را در ايران نابينا نمی كردند هيچ گاه نمی توانستند آدم حقيری چون رضاخان 
و پسرش را به نام ديكتاتورهای منور!! به تاريخ ملت ايران تحميل نمايند و شرايط را به 
گونه ای فراهم س��ازند كه ايران در طول حاكميت اين پدر و پسر به اندازه دويست سال 
از تحوالت علمی و تكنولوژيك جهان عقب بماند و تمام منابع و ذخاير اين كشور توسط 

امريكا، انگليس و اسراييل چپاول شود.
اگر فكر را در ايران نازا و سياس��ت را نابينا نمی كردند هيچ گاه نمی توانستند واگذاری 
عجيب ترين امتيازات به بيگانگان و انعقاد قراردادهای خانمانسوزی چون امتياز رويتر، 
امتياز رژی، امتياز بانك شاهی، امتياز دارسی، امتياز التاری و... توسط ميرزا حسين خان 
سپه س��االر، ميرزا ملكم خ��ان ناظم الدوله و فان س��االر و فان دوله را ب��ه نام تجدد و 

اصاحات و ترقی به ملت ايران تحميل كنند. 
اگر فك��ر را نازا و سياس��ت را نابينا نمی كردند آيا می توانس��تند در پناه س��رنيزه آدم 
بی سوادی چون رضاخان و پسرش برداشتن كاه قديمی و گذاشتن كاه جديد بر سر 
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مردان و كشف حجاب زنان را مترادف با ترقی و هم ترازی با پيشرفته ترين ملل دنيا!! به 
ملت ايران تحميل كنند؟ 

اگر فكر را نازا و سياست را نابينا نمی كردند آيا می توانستند تعطيلی عقل و تقليد مطلق 
از بيگانگان در آداب و اخاق و عادات را عين ترقی و تحول و پيشرفت به ملت ايران غالب 

كنند و نزديك به يكصد سال تمامی فرصت ها را از بين ببرند؟
امام خمينی و انقاب اس��امی اين دور باطل و خطرناك را كه نزديك به صد سال بر 
تمام اركان كشور حاكم بود در هم شكست و راه را برای ملت باز كرد. اكنون نبايد اجازه 
دهيم پيروان همان افراد و اشخاص با همان شعارها مجدداً جامعه را به دوران جاهليت 

برگردانند. 
همان طوری كه امام عزيز بارها فرمودند: 

می خواهند شما را بی تفاوت كنند، دست هايی االن در كار است كه از 
حاال مشغول اند به اينكه نگذارند شما اصًا وارد بشويد در صحنه، نگذارند 
كه ملت ما وارد بش��ود در صحنه، بايد وارد بش��ويد، چاره نداريد اسام 
است؛ حفظ اسام است و بايد چشمشان را باز بكنند كه در دام نيفتند، 

امريكا دامش را االن پهن كرده در تمام ايران.1
در انتخابات آينده ممكن است افرادی با شعارهای فريبنده و عناوين پرطمطراق وارد 

صحنه انتخابات شوند. امام فرمودند: 
اگر يك نفر آدمی باشد كه فيلسوف باشد، يك آدمی باشد كه تمام عالم 
را در تحت سيطره علمی خودش برده باش��د لكن جمهوری اسامی را 

نمی خواهد اين را تعيين نكنيد.2

1. انتخابات و مجلس از نگاه امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1378، ص59. 
2. همان، ص257. 


