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ثبات انقالب اسالمی
انقــاب  ۱۳۵۷ایــران در  ۲۲بهمــن ( ۱۱فوریــه  )۱۹۷۹بــا مشــارکت طبقــات
مختلــف مــردم انجــام پذیرفــت و نظــام پادشــاهی پهلــوی را ســرنگون و
زمینــه روی کار آمــدن نظــام جمهــوری اســامی بــه رهبــری مرجــع تقلیــد
شــیعه ،امــام خمینــی؟هر؟ را فراهــم کــرد.
در آســتانه چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ،یادداشــتی بــا عنوان
«ثبــات انقــاب اســامی» بــه قلــم حجــت االســام والمســلمین ســیدتقی
واردی (اســتادیار پژوهشــگاه علــوم و فرهنــگ اســامی) را از پیــش رو
میگذرانیــم.
خــدای متعــال در قــرآن کریــم کلمــه طیبــه را تشــبیه بــه شــجره طیبــه
ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ً َ َ ً َ ّ َ ً َ َ َ َ َ ّ َ َ ْ ُ
َ
نمــود « :ألــم تــر كيــف ضــرب اهَّلل مثــا ك ِلمــة ط ِيبــة كشــجر ٍة ط ِيبـ ٍـة أصلهــا
ــت َو َف ْر ُع َهــا فــي َّ
َثاب ٌ
الس َــم ِاء (ســوره ابراهیــم ،آیــه  »)24خــودش شــجره
ِ
ِ
طیبــه را معرفــی کــرد :پایــه اش ثابــت و مســتحکم و شــاخه هایــش در
ْ ُ ُ َ ُ َّ
ْ
آســمان اســت .در آیــه بعــد فرمــودُ « :تؤ ِتــي أ كل َهــا كل ِحيـ ٍـن ِبـ ِـإذ ِن َر ِّب َهــا»
هــر وقــت خــدا اراده کنــد میــوه هایــش مــی رســد و قابــل خــوردن اســت .در
آیــه  26همیــن ســوره کلمــه خبیثــه را در مقابــل کلمــه طیبــه قــرار داد و آن
َُ َ
َ َ
َ َ َ َ
را تشــبیه بــه شــجره خبیثــه نمــودَ «:و َمثــل ك ِل َمـ ٍـة خ ِبيثـ ٍـة كشـ َـج َر ٍة خ ِبيثـ ٍـة»
َّ
َ
آن گاه شــجره خبیثــه را بدیــن گونــه توصیــف کــردْ «:اج ُتثـ ْـت ِمــن فـ ْـو ِق
َْ
َ َ
َ
َ
ْ
َ
ض مــا لهــا ِمــن قــر ٍار».
الر ِ
در دنیــای انســان هــا حرکــت هــا ،قیــام هــا و انقــاب هایــی کــه بــه وجــود
آمــده و مــی آیــد ،از منظــر قــرآن بــه دو دســته تقســیم مــی شــوند :قیامهــای
پــاک و قیــام هــای آلــوده.
قــرآن کریــم شــاخصه هــای اصلــی ایــن دو قیــام را بیــان نمــوده :قیــام پــاک
ریشــه در عمــق دارد و بنیانــش مســتحکم و غیــر متزلــزل اســت .چــون از
مبــدأ وحــی سرچشــمه گرفتــه و از خطاهــای انســانی بــه دور اســت .ولــی
قیــام آلــوده ریشــه در عمــق نــدارد و ریشــه هایــش روی زمیــن و غیــر
ثابتنــد .چــون مبــدأ آن انســانی اســت و از افــکار افــرادی سرچشــمه گرفتــه
کــه بــه هواپرســتی ،ریاســت طلبــی ،دنیاخواهــی و حــب و بغــض شــخصی
و امثــال آن آلــوده اســت .ایــن قیــام ،ماندنــی نیســت .اگــر چــه در یــک
زمانــی و بــه خاطــر برخــی از شــرایطی پیــروز شــود .نمونــه هــای آن فــراوان
اســت .قیــام قرامطــه ،قیــام صاحــب زنــج ،قیــام عباســیان و امثــال آن هــا
در بیــن مســلمانان و انقــاب هــای فرانســه ،روســیه ،چیــن ،نیکاراگوئــه
و خیلــی دیگــر در بیــن غیــر مســلمانان .هیــچ کــدام از ایــن هــا نتوانســتند
پایــدار و ثابــت بماننــد.
امــا حرکــت هــای توحیــدی همیشــه زنــده انــد ،اگــر چــه بــه پیــروزی
نرســیده باشــند .ماننــد حرکــت هــای هدایتــی انبیــاء ،قیــام و رســالت
نبیمکرماســام حضــرت محمــد؟ص؟ و یــا قیــام خونیــن امــام حســین؟ع؟

در کربــا .انقــاب اســامی ایــران بــه رهبــری امــام خمینــی؟هر؟ از ایــن
دســته اســت .ریشــه در قــرآن و عتــرت و اهــل بیــت؟مهع؟ دارد .بدیــن
جهــت بــا انحــراف انقالبیــون بــه انحــراف کشــیده نمــی شــود .انقــاب
اســامی یــک جریــان عدالتخــواه در عالــم اســت کــه از آمــوزه هــای قــرآن
و مکتــب اهلبیــت؟مهع؟ بهــره مــی گیــرد و بدیــن جهــت همیشــه زنــده
و پویــا اســت .انحــراف و یــا سوءاســتفاده افــراد از آن ،موجــب تخریــب
انقــاب نمــی شــود ،بلکــه موجــب اخــراج خــود افــراد از گردونــه انقــاب
مــی شــود .کــم نبودنــد افــرادی کــه در پدیــدآوری انقــاب کنــار امــام
راحــل؟هر؟ بودنــد ،ولــی بــه زودی از آن پــرت شــده و بــه حاشــیه رانــده
شــدند و یــا از قطــار انقــاب بــه پاییــن انداختــه شــدند.
میخواهــم بــه ایــن مطلــب بپــردازم کــه انقالب اســامی ایران بــه پیروزی
رســید و حکومتــی بــر اســاس آن بنیــاد نهــاد و ایــن حکومــت گرچــه در
رأس آن ولــی فقیــه اســت و تــا کنــون دو ولــی فقیــه آن را پیامبرگونــه
مدیریــت نمودنــد ،ولــی بــه اقتضــای زمــان بــه نحــوی ســنگ چینــی
شــد کــه یــک طرفــش مــردم و یــک طرفــش شــر ع باشــد .طــرف مردمــش
بیشــتر دوره هــا لنگیــده و اگــر طــرف شــر ع(ولی فقیــه) نبــود ،به سرنوشــت
دیگــر انقالبهــا دچــار مــی شــد و خیــال آمریــکا و صهیونیسـتها را راحــت
میکــرد .ولــی ولــی امــر مســلمین مراقــب اســت و نمــی گــذارد جهــت
عــوض شــود و در ایــن راه ســختی هایــی تحمــل مــی کنــد ولــی راه را بــا
تأســی از ائمــه اطهــار؟مهع؟ بــه ســامت بــه پیــش مــی بــرد.
اگــر آســیب شناســی شــود ،بخــش هایــی از انتظــارات مــردم برآورده نشــد و
مشــکالتی بــرای کشــور و هــم میهنــان وجــود دارد .امــا اگر به کالن مســئله
توجــه شــود ،انقــاب اســامی بــه خیلــی از اهدافــش دسـتیافته(نه همــه
آن هــا) و آن عبــارت اســت از کوتــاه کــردن دســت اســتعمار گــران از کشــور
و تحویــل امــور آن بــه خــود اهالــی ایــن ســرزمین .قبــا یــک کشــور وابســته
و تابــع کدخــدای جهانــی بودیــم و االن در عــرض آن و صاحــب اختیــار
کشــورمان .االن بیــن حکومــت هــای سیاســی جهــان در تــراز لیبرالیســم
و کمونیســم و نافــی هــر دو هســتیم .نــه تابــع و سرســپرده آن دو .بــدون
اســتثنا تمــام کشــورهای دنیــا بــه ایــن دو بلــوک وابســته انــد .تنهــا
جمهــوری اســامی از ایــن قاعــده پیــروی نمــی کنــد .جوهــر اصلــی انقــاب
همیــن اســت و هنــوز هــم ادامــه دارد :نــه شــرقی ،نــه غربــی ،جمهــوری
اســامی.
انقــاب اســامی چــون ریشــه در توحیــد و در واقــع در فطــرت انســان هــا
دارد ،بــی تردیــد در یــک کشــور و در یــک منطقــه محــدود و محبــوس
نمیشــود .چــه صاحبــان آن بخواهنــد و چــه نخواهنــد ،از مرزهــا عبــور
و بــه ســایر ملــل ســرایت مــی کنــد .ایــران کانــون انقــاب اســامی اســت،
ولــی شــعاع آن بــه اقصــی نقــاط عالــم رســیده .از کشــورهای خاورمیانــه
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گرفتــه تــا شــمال و غــرب آفریقــا .از مالــزی و اندونــزی در شــرق گرفتــه تــا
آمریــکای التیــن و مرکــزی.
انقــاب اســامی ،نــه یــک حرکــت مردمــی ایــران و نــه یــک حرکــت
مذهبــی شــیعه و نــه یــک حرکــت سیاســی حکومتــی ،بلکــه یــک قیــام
توحیــدی بــر مبنــای مکتــب اهــل بیــت؟مهع؟ و زمینــه ســاز قیــام جهانــی
قائمآلمحمــد؟ص؟ اســت .ایــن یــک جریــان اســت کــه توقفپذیــر
نیســت .حتــی اگــر مــردم و حکومــت ایــران از آن صــرف نظــر کننــد ،از بیــن
نم ـیرود و بــه راهــش ادامــه مــی دهــد .هیــچ قدرتــی قــادر بــه جلوگیــری
از آن نیســت .آمریــکا و صهیونیســت هــا و بــه تبــع آن هــا تکفیــری هــا
در برابــر آن دســت و پــا مــی زننــد و بــا شــیطنت هــای خــود مــی خواهنــد
جلــوی شــتاب آن را بگیرنــد ،ولــی برعکــس موجــب تعمیــق و گســتردگی
آن میشــوند .دنیــای کمونیســم و سوســیالیم نیــز بــه ماننــد لیبرالیســم
مخالــف بــا اندیشــه انقــاب اســامی اســت ،ولــی چــون فعــا بــا دشــمن
بزرگتــری بــه نــام لیبرالیســم و کاپیتالیســم مواجــه اســت ،از دشــمنی
ظاهــری بــا انقــاب خــودداری مــی کنــد .آنــان نیــز دشــمنان بالقــوه انقالب
اســامی هســتند .انقــاب اســامی راه حــل ســوم نظــام هــای سیاســی و
برتــر و معقــول تــر از آن دو اســت.
در پایــان بــه دو فــراز از بیانــات مقــام معظــم رهبــری دربــاره انقــاب
اســامی مــی پــردازم .اولــی در دیــدار بــا فرماندهــان ســپاه پاســداران کــه
فرمــود :انقــاب در ذات خــود یــک حرکــت پیشــرونده اســت ،آن هــم
پیشــرفت پرشــتاب .بــه کجــا ؟ بــه ســمت هــدف هــای ترســیم شــده.
هدفهــا عــوض نمــی شــوند .ایــن اصــول و ارزشــهائی کــه بــر روی آن
بایســتی ایســتادگی کــرد و بــرای آن جــان داد ،اصــول و ارزش هائــی
هســتند کــه در اهــداف ،مشــخص شــدهاند .هــدف نهائــی ،تعالــی و
تکامــل و قــرب الهــی اســت .هــدف پائینتــر از آن ،انسانســازی اســت؛
هــدف پائینتــر از آن ،ایجــاد جامع ـ ه اســامی اســت بــا هم ـ ه مشــخصات
و آثــار ،کــه اســتقرار عدالــت در آن باشــد ،توحیــد باشــد ،معنویــت باشــد.
اینهــا اهــداف هســتند .ایــن اهــداف عوضشــدنی نیســتند؛ یعنــی مــا نمــی
توانیــم بیائیــم مایــه بگذاریــم تــا از هــدف کــم کنیــم .بگوئیــم خیلی خب،
یــک روز مــی خواســتیم عدالــت برقــرار کنیــم ،حــاال میگوئیــم عدالــت کــه
نمیشــود ،یــک نیمهعدالتــی برقــرار کنیــم ! نــه ،عدالــت .ایــن ،هــدف
اســت .توحیــد ،اســتقرار شــریعت اســامی بــه طــور کامــل ،اینهــا اهــداف
اســت ،اینهــا تغییرپذیــر نیســت .لیکــن در جهــت حرکــت بــه ســمت ایــن
اهــداف ،ســرعتها قابــل کــم و زیــاد شــدن اســت ،شــیوهها قابــل تغییــر
یافتــن اســت ،تدابیــر ممکــن اســت جورواجــور باشــد .در ایــن جهــت،
انقــاب پیشــرونده و پیشبرنــده اســت (.در دیــدار بــا فرماندهــان ســپاه
پاســداران ،دوم شــعبان  1432هجــری قمــری)

دوم در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری فرمود:
ّ
حاکمیــت اســام اســت؛
هدفهــای انقــاب چیســت؟ در درجــه ّاول
ً
اصــا انقــاب بــرای ایــن بهوجــود آمــد؛ بــرای اینکــه اســام حکومــت
حاکمیــت داشــته باشــد بــا معنــای خـ ّ
ّ
ـاص خــودش .اهــداف انقــاب
کنــد؛
ّ
حاکمیــت دیــن خــدا ،آزادی ،عدالــت اجتماعــی ،رفــاه
[ عبارتنــد از ]:
کــن
عمومــی ،ریشــهکنی فقــر و جهــل ،مقاومــت در برابــر ســیل بنیان ِ
فســاد اخالق ـیای کــه از غــرب بــه همــه دنیــا ســرازیر شــده کــه شــما امــروز
ّ
خصوصیاتــش را میبینیــد .در کشــورها همجنسبــازی را قانونــی
داریــد
میکننــد ،نــه فقــط قانونــی میکننــد بلکــه کســانی کــه معتــرض بــه ایــن
باشــند را بشـ ّـدت ُهــو میکننــد؛ دیگــر از ایــن فســاد باالتــر ! یــک عـ ّـدهای
خیــال میکردنــد  -در ســالهای قبــل  -در غــرب کــه آزادی زنو مــرد و
ارتبــاط زنو مــرد هســت ،هوسهــا کمتــر اســت و انگیزههــا کمتــر اســت؛
ّ
ـان َحریـ ٌ
محدودیــت هســتِ ،االنسـ ُ
ـص َعلــی مــا ُم ِنــع ! حــاال
اینجایــی کــه
معلــوم شــد کــه نخیــر بعکــس اســت؛ آنجــا کــه آزادی هســت ،آنجــا کــه
هیچگونــه حـ ّـد و مــرزی بــرای ارتبــاط زنو مــرد وجــود نــدارد ،روزب ـهروز
شــهوات جنســی در آنهــا قویتــرّ ،فعالتــر ،خشــونتآمیزتر ،مهاجمتــر
ّ
دارد ُبــروز و ظهــور پیــدا میکنــد .و در ایــن حــد هــم متوقــف نخواهــد مانــد؛
در آینــدهای کــه مــا نمیدانیــم ِکــی خواهــد بــود ،بحــث بــه ازدواج محــارم
خواهــد رســید! بحــث بــه کارهــای ّ
حســاستر خواهــد رســید؛ یعنــی
دنیــای فســاد اخالقــی بــه ایــن ســمت دارد میــرود؛ ایــن هــا بحــث مســائل
اخالق ـیاش بــود.
ت ] .پولشــویی؛ حــاال اســم
بحــث مســائل اقتصــادی [ هــم همینطــور اسـ 
ّ
پولشــویی را میآورنــد و ایــن را بهعنــوان یــک جــرم تلقــی میکننــد ّامــا
مهمترین کمپانیها و شــرکتهای بزرگ دنیا کارشــان عبارت اســت از همین
ً
بازیهــای پولــی و مالــی و انبــوه کــردن ثروتهایــی کــه در اختیار دارنــد؛ و طبعا
ً
تبعیــض ،طبعــا فاصلـهی طبقاتـ ِـی روزافــزون .ایــن ســیل بنیانکنــی اســت،
ایــن بهســمت همــه کشــورها و همــه جوامــع ســرازیر اســت؛ یکــی از اهــداف
انقــاب ،مقاومــت در مقابــل ایــن ســیل بنیانکــن اســت.
مقاومــت در مقابــل ســلطهی اســتکبار ،یکــی از اهــداف انقــاب اســت.
طبیعــت اســتکبار ســلطه اســت ،دنبــال ســلطه اســت ،دنبــال فراگیــر کردن
ّ
ســلطه اســت؛ هــر ملتــی و هــر نظامــی کــه مقاومــت نکنــد اســیر خواهــد شــد
و در کمنــد آنهــا خواهــد افتــاد .اینهــا جــزو اهــداف انقــاب اســت .مســیر
حرکــت ایــن مجلــس ،مســیر اهــداف انقــاب اســت و ایــن کار دشــواری
اســت؛ ایــن یکــی از آن دشــوارترین کارهــا اســتّ .
توجــه بفرماییــد کــه
شــیئی کــه مــورد رقابــت اســت یــا مــورد تخاصــم اســت ،بــه دســت آوردنــش
دشــوار اســت ّامــا نگــه داشــتنش دشــوارتر اســت (.در دیــدار بــا اعضــای
مجلــس خبــرگان رهبــری ،ششــم خــرداد )1395
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