
استحاله، تجدد يا تحول؟

رهبر معظم انقاب اس��امی در س��خنراني تلويزيوني به مناسبت 
سي ويكمين س��الگرد رحلت امام خميني )ره( با اش��اره به روحيه 
تحول خواهي و تحول انگيزي امام بزرگوار، »تح��ول« را متفاوت از 
»استحاله« و »تجدد وارداتي« دانسته و فرمودند: »تحّول را نبايستي 
با استحاله  فكري اشتباه گرفت. اندكي قبل از حكومت پهلوي و بعد، 
ش��ّدتش در دوران حكومت پهلوي، چيزي به نام تجّدد وارد كشور 
ش��د، كه اين را به عنوان يك تحّولي در زندگي ملّت ايران به حساب 
مي آوردند؛ اين تحّول نبود، اين استحاله  ملّت ايران بود، هويت ملّت 
ايران را از او سلب كردن بود. يعني در واقع ملّت ايران، هويت ديني 
خود، هويت ملّي خود، هويت تاريخي عميق خود را در اين تجّدد از 

دست داد. «
در واقع معظم له در اين بيانات، ضمن تكيه بر مفهوم مهم »تحول« و 
»تحول خواهي«، مرزبندي آن را با رويكردهاي غلط يعني »استحاله« 
و »تجدد« ترس��يم نمودن��د. به نظر مي رس��د الزم اس��ت پيرامون 

تفاوت هاي اين مفاهيم بحث و تبييني صورت پذيرد. 
1- نخس��ت وجه مميزه مي��ان تحول خواهي و »اس��تحاله و تجدد 
وارداتي« ريش��ه در مباني فك��ري و ژرفاي انديش��گي آنه��ا دارد. 
درحالي كه تحول خواهي مطلوب مبتني بر اصول مستحكم و مباني 
پايداري است كه براي تحول حكم زيربنا را دارد. تحول با ويران كردن 
زيربناهاي فكري رخ نمي دهد، بلكه نوسازي با حفظ چارچوب هاي 
بنيادين را دنبال مي كند. هرچند تجددطلب��ي غربي مدعي اتكا به 
»عقل« اس��ت، اما به دليل تكيه افراطي و تك بع��دي به »عقانيت 
ابزاري« و نقي »عقانيت مبتني بر وحي«، انس��ان را از وجه متعالي 
عقانيت محروم مي كند. همچنين با تفوق جويي انحصارطلبانه اي كه 
در ذات آن نهفته است، همه مكاتب ديگر را نفي مي كند و بشريت را 
به تقليد بي چون وچرا از نسخه هاي واحد تجويزي خود فرامي خواند. 
نتيجه اين رويكرد مقلدانه، نفي كلي عقانيت و خالي شدن جامعه 
از خرد بومي اس��ت. درحالي كه تحول خواهي مطلوب امام مبتني بر 
عقانيت برجسته مكتب اهل بيت )ع( اس��ت كه نه تنها عقل را نفي 
نمي كند، بلكه آن را در ابتنا بر وحي دنبال نموده و گستره وسيع تري 

از عقانيت زميني و آسماني را به بشريت عرضه مي كند. 
2- وجه تمايز ديگر ميان تحول و اس��تحاله ناش��ي از تجدد، هويت 
بومي ي��ا وارداتي بودن آن اس��ت. »تج��دد« در واق��ع ترجماني از 
مدرنيته )Modernity( اس��ت كه در دوره موسوم به رنسانس در 
غرب بروز يافت و به دنبال دگرگوني عمده و به تعبيري نابودي همه 
ريشه هاي خداپرس��تي و حفظ سنت هاي فطري بش��ر بود و نتيجه 
آن را در وضعيت اجتماعي و س��بك زندگي غربي مي توان مشاهده 
كرد. تجدد وارداتي از حدود يك س��ده پيش توسط منورالفكرهاي 
غرب زده در ايران تجويز شد و با سرنيزه پهلوي اول به جامعه ايراني 
تحميل گرديد. بافتار مدرنيته وارداتي به هيچ روي با س��اختارهاي 
تثبيت يافته نظام اجتماعي و فرهنگي ايران، تطابق نداشت و در واقع 
حكم ويروس��ي مخرب را داشت كه به دنبال تس��خير و بلكه ويراني 
ميزبان است. تجدد دنبال نابودي بنيان هاي بومي فرهنگ، مذهب و 
سنت هاي متعارفي بود كه چندين قرن با هويت جامعه ايراني عجين 
ش��ده بود. نتيجه اين تحمل غلط ايجاد شكاف هاي جدي در سبك 
زندگي و تعارضات آشكاري است كه ميان هنجارها و باورهاي عمومي 
و برخي رفتارهاي غلط اجتماعي پديد آمده است. تحول مطلوب در 
انديش��ه امام كامًا مأخوذ از اس��ام ناب محمدي )ص( و مطابق با 
هويت، فرهنگ و س��نن تاريخي مردم ايران است و به دنبال تقويت 
نقاط مثبت هويتي و اصاح نقاط ضعف و نارسايي هاي موجود است. 
»تحول« به بنيان هاي ارزشي و هنجاري جامعه احترام گذارده و اتفاقاً 

به دنبال بازتوليد ارزش ها در قالب هاي نوين و نوگرايانه است. 
3- تفاوت ديگر تحول با اس��تحاله در جهت رشد عمودي آن است. 
درحالي كه تحول پديده اي از پايين به باال است، اما استحاله و تجدد از 
باال به پايين رخ مي دهد. تحول از آنجا كه عمقي و متكي به زيربناهاي 
كهن اجتماعي اس��ت، در متن م��ردم رخ داده و ب��ه دنبال تحميل 
اجباري چيزي به جامعه نيس��ت. امام نيز با شناخت دقيق از جامعه 
ايران و امت اس��امي، همچون يك مربي توانا و هادي اجتماعي، از 
ابتداي نهضت اسامي، تاش گسترده اي را براي روشنگري و هدايت 
جامعه به س��وي صاح و عبور از نقاط ضعف و نارسايي هاي موجود 
انجام داد. درحالي كه تجدد تجويزي روشنفكران با سرنيزه رضاخاني 
به جامعه تحميل شد و البته هيچ گاه عمق نيز نيافت و اگر شمه هايي 
از تأثيرات اجتماعي آن امروز در ايران مش��اهده مي شود، صرفاً در 
اليه هاي��ي از جامعه ب��وده و به هيچ روي با هنجاره��اي اصيل مردم 

تطابق پذيري نيافته است. 
4- وجه تمايز ديگر ميان تحول خواهي امام )ره( و تجدد روشنفكران، 
در رهاوردها و پيامدهاي آن هاست. درحالي كه تحول خواهي مدنظر 
حضرت امام به دنبال تمدن س��ازي و احياي عظمت تاريخي ايران و 
امت اس��امي بود، اما تجدد وارداتي، درصدد نابود كردن باقي مانده 
نش��انه هاي عظمت تاريخي و تمدن اس��امي ايراني و يك »مرگ 
تمدني« و همچنين ب��ه دنبال از ميان بردن اس��تقال و عزت ملي 
ايران و وابسته سازي به قدرت هاي غربي بود. نتيجه سعي بليغ امام 
امت )ره( آن بود كه عظمت تاريخي و تمدني ايران بار ديگر در مسير 
احياشدن قرار گرفت و كش��وري كه حدود دو قرن در اثر بي كفايتي 
ساطين وابسته و نسخه هاي تجويزشده روشنفكران خودباخته، به 
جوالنگاه قدرت هاي خارجي تبديل شده و حتي پادشاهش نيز توسط 
بيگانگان منصوب مي شد، به قدرتي منطقه اي داراي عمق راهبردي 
قابل اعتنا و حتي در ابعادي قدرتي جهاني و تأثيرگذار در مناسبات 

بين الملل تبديل شد. 
نكاتي كه در باال اش��اره ش��د، تنها وجوه تمايز ميان تحول خواهي 
امام)ره( و تجددطلبي وارداتي روشنفكران نيست؛ اما تاش گرديد 
برخي از مهم ترين محورهاي مميزه ميان اين دو برشماري گردد. 
اينك با توجه به نكات اشاره شده، ادامه بيانات رهبر معظم انقاب 
اسامی را مطالعه و اين يادداشت را به پايان مي بريم: »تجّددي كه 
]ط��ي آن[ در دوران پهلوي، هم يك مقداري به وس��يله  رضاخان، 
هم ]به وسيله [ پش��توانه ها و به اصطاح روش��نفكرهاي غرب زده 
و طلسم ش��ده  زمان رضاخ��ان -ك��ه او را وادار مي كردند، هدايت 
مي كردند، كمك مي كردند و توجيه مي كردن��د كارهاي او را- در 
واقع هويت ملّت ايران سلب ش��د، يعني ]ملّت ايران[ از آن هويت 
واقعي خارج شد؛ اين استحاله است، اين تحّول نيست. تحّول بايد 
روبه جلو باشد، اين رو به عقب رفتن بود. ملّت ها اگر چنانچه هويِت 
خودشان را از دست بدهند، داشته هاي معنوي خودشان را از دست 
بدهند، در واقع يك مرگ تمّدني براي آنها به حساب مي آيد؛ اين يك 
مرگ تمّدني است، كما اينكه براي كشور ما هم متأسفانه همين جور 
هم بود؛ يعني در بحث هاي علمي، بحث هاي اجتماعي، بحث هاي 
دانشگاهي، كار را به جايي رساندند كه مثًا حرف يك دانشمند غربي 
به عنوان قول فصل شمرده مي شود؛ بحث كه مي كنند، ]مي گويند[ 
فان دانشمند غربي اين جوري گفته؛ وقتي او اين جوري گفته، پس 
ديگر بحث تمام است. معناي اين، آن است كه ما راه فكر را ببنديم. 
وقتي تقليد پيش آمد، مس��ئله  تقليد از ديگران پيش آمد و اينكه 
انسان جرئت نداشته باشد در فان مسئله  علوم انساني يا امثال آن، 
روي حرف دانش��مند غربي حرف بزند، معنايش اين است كه بايد 
فكر را گذاش��ت كنار، اجتهاد را بايد گذاشت كنار، بايد تقليد كرد؛ 
اين درست نقطه ي مقابل آن تعليم انبيا است كه »يثيروا لَُهم َدفائَِن 
الُعقول«؛ آن دفينه هاي عقل را، دفينه هاي انديش��ه را در انسان ها 
زنده كردن، ش��وراندن و به ظهور رساندن؛ اين نقطه، درست نقطه  

مقابل آنها است. «

سرافکندگی حامیان امریکا
رهبر انقالب: امام خمینی امام تحول بود

 حضرت آیت اهلل خامنه ای در سخنان 14 خرداد با اشاره به رخداد های امریکا
 آن را موجب رسوایی امریکا و سرافکندگی حامیانش در داخل و خارج دانستند

رهبر معظم انقالب اسلالمي در سخنراني زنده 
تلویزیوني به مناسلبت سلالگرد ارتحلال امام 
خمینلي )ره( بنیانگلذار جمهلوري اسلالمي، 
»تحول خواهي، تحول انگیزي و تحول آفریني« 
را از مهم ترین خصوصیات امام راحل عظیم الشأن 
خواندند و تأكید كردند: براي زنده ماندن انقالب 
باید بلا درس آموزي از این ویژگلي نرم افزاري و 
عملیاتي امام، رویکرد تحولي و گرایش پرشتاب 
به »بهتر شلدن و حركت جهشلي« را، در همه 
زمینه ها، به خصوص در زمینه هایي كه بي تحركي 
یا عقبگرد داشلته ایم بلا جدیت دنبلال كنیم. 
به گزارش پايگاه اطاع رس��انی دفت��ر مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به روحيه 
تحول خواهي ام��ام از دوران جوان��ي، افزودند: امام 
به روش پيامبران سرش��ت نهفت��ه و غرايز معنوي 
انس��ان ها را بيدار مي كرد كه اين ويژگي دهها سال 
قبل از آغاز نهضت اس��امي ني��ز در درس اخاق 
منقلب كننده ايش��ان در حوزه علميه قم مش��هود 
بود. ايش��ان، امام خميني را »امام تحول« ناميدند 
و افزودند: ام��ام از دوران مبارزات ت��ا پايان حيات 
مبارك شان در ميدان عمل نيز در نقش يك فرمانده 
بي نظير، روند تحول خواه��ی را رهبري و اقيانوس 
عظيم ملت ايران را در مسير تحقق اهداف، طوفاني 

و متاطم مي كرد. 
رهب��ر انقاب اس��امي در تبيين تح��والت ايجاد 
شده در پرتو روحيه تحول آفريني امام، به »تبديل 
روحيه خمودگي و تس��ليم ملت ايران به روحيه اي 
مطالبه گر« اشاره كردند و افزودند: امام عظيم الشأن، 
ملت اي��ران را از ملتي بي تحرك ك��ه فقط به فكر 
زندگي شخصي خود بود، به ملتي مطالبه گر و حاضر 
در ميدان تغيير داد كه اين ويژگ��ي از آغاز نهضت 
در س��ال 41 و پس از آن 1۵ خرداد 42 تا مبارزات 
منتهي به پي��روزي انقاب و س��ال هاي بعد از آن، 

نمايان و مشهود است. 
  امام به ملت اعتماد به نفس و عزت ملي داد

ايجاد تحول در ن��گاه حقارت پندارانه ملت در برابر 
»قدرت هاي خارجي و حتي مسئوالن دون پايه رژيم 
پهلوي به ملتي داراي اعتماد به نفس و عزت ملي و 
مؤثر در سرنوشت كش��ور« دومين نكته اي بود كه 
رهبر انقاب در تبيي��ن نتايج روحيه تحول خواهي 

امام خميني به آن پرداختند. 
حضرت آيت اهلل خامن��ه اي »تح��ول در مطالبات 
اساس��ي مردم از خواس��ته هاي بس��يار محدود به 
مطالباتي همچون استقال و آزادي« و »تحول در 
نگاه مردم به دين از يك چارچ��وب عادي و فردي 
به يك مكتب نظام ساز وتمدن ساز« را از ديگر آثار 

تعيين كنن��ده نگاه تحول خواه رهب��ر كبير انقاب 
اسامي برشمردند. ايشان در بيان نكته اي ديگر در 
همين زمينه افزودند: در شروع نهضت اسامي هيچ 
افقي از آينده در ذهن ملت نبود اما امام اين نگاه بي 
افق را به نگاه كنوني ملت يعني تشكيل امت اسامي 
و ايجاد تمدن نوين اس��امي در افق آينده متحول 
كرد. رهبر انقاب »ايجاد تحول در مباني معرفتي 
كاربردي و وارد كردن فقه در عرصه نظام س��ازي و 
اداره كشور« و نيز »پافشاري بر تعبد و معنويت در 
عين نگاه نوگرايانه به مسائل« را دو نتيجه بارز نگاه 

تحول انگيز امام راحل برشمردند. 
  امام ابرقدرت ها را تحقیر كرد

حضرت آيت اهلل خامنه اي »تحول اساسي در نگاه به 
جوانان و نسل جوان« را از ديگر آثار مبارك و عميق 
رويكرد تحولي ام��ام خميني خواندن��د و افزودند: 
سپردن كارهاي بزرگ به جوانان و استفاده از آنان 
به عنوان ثروت و ذخيره ملي، روش روشن امام بود 
البته آن بزرگوار در عين حال به افراد غيرجوان نيز 
به عنوان ثروت ملي اعتماد مي كردند كه اين واقعيت 
نيز در انتصابات ايشان مشهود اس��ت و اكنون نيز 
همچنان كه گفته ايم بايد همين ن��گاه و روش مد 
نظر باشد. ايش��ان در تبيين ديگر نتايج بسيار مهم 
نگاه تحول خواه امام، ايستادگي و تحقير ابرقدرت ها 
را مورد توجه قرار دادند و افزودند: زماني كسي حتي 
تصور نمي كرد بشود روي حرف امريكا حرف زد اما 
امام خميني با ايجاد تح��ول در نگاه به ابرقدرت ها، 
آنه��ا را تحقير و ثابت ك��رد كه زورگوي��ان جهاني 
ضربه پذيرند كه اين حقيقت در فروپاشي شوروي 

سابق و اوضاع امروز امريكا مشهود است. 
  حركت تحول آفریلن باید در همه بخش ها 

ادامه یابد
رهبر انقاب اس��امي با تأكيد بر اينكه امام، »امام 
تحول« بود، افزودند: مهم ترين نكته اين است كه امام 
كه عامل اصلي اين تحوالت بود، به درستي همه آنها 
را از خدا مي دانست. ايشان نكته مهم ديگر در روحيه 
تحول انگيز امام را نگاه ايشان به اهميت تحول روحي 
و اعتقادي در جوانان دانستند و در جمع بندي اين 
بخش از سخنان شان افزودند: درسي كه ما از روحيه 
و حركت تحولي امام مي گيريم اين اس��ت كه بايد 
حركت تحول آفرين در همه بخش ها ادامه داش��ته 
باشد، اگرچه كشور و انقاب در 30 سال گذشته از 

رويكرد تحولي امام فاصله نگرفته است. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي، »پيش��رفت ها و حركت 
علمي كش��ور«، »توانمندي هاي دفاعي و رسيدن 
به نزديكي م��رز بازدارندگي« و »چه��ره قدرتمند 
جمهوري اسامي در عرصه سياسي« را نمونه هايي 

از پيش��رفت و حركت تحولي در دوران بعد از امام 
برشمردند و خاطرنش��ان كردند: در اين 30 سال با 
وجود پيشرفت و تحول در عرصه هاي گوناگون، در 
برخي موارد در زيرساخت ها تحول به وجود آمد اما به 
فعليت نرسيد و در برخي موارد هم عقبگرد و پسرفت 
داشتيم كه تأس��فبار و غيرقابل قبول است. ايشان، 
نقطه مقابل انق��اب را كه طبيع��ت آن »نوآوري، 
تحول، پيشرفت و جهش« است، »ارتجاع« خواندند 
و افزودند: پيشرفت و يا پسرفت انقاب ها بستگي به 
اراده انسان ها دارد زيرا اگر انسان ها در مسير درست 
حركت نكنند، خداوند نعمت خود را از آنها خواهد 
گرفت، بنابراين بايد به ش��دت مراقب بود كه دچار 

چنين وضعيتي نشويم. 
  تحول بایلد مبتني بر یك اندیشله متقن 

باشد
رهبر انقاب اس��امي با تأكيد بر اينك��ه »ما قادر 
هستيم در بخش های مختلف تمدني كشور و نظام، 
تحول ايجاد كنيم و از بنده، جوانان، نخبگان و مردم 
انتظار است به فكر ايجاد تحول در بخش های مختلف 
باشيم«، به برخي الزامات ايجاد تحول اشاره كردند. 
»قان��ع نب��ودن ب��ه داش��ته ها و داش��تن روحيه 
تحول خواهی و پيش��رفت مس��تمر و اف��زودن بر 
داشته ها« اولين نكته اي بود كه رهبر انقاب به آن 
اشاره كردند و گفتند: تحول خواهی لزوماً به معناي 
اعتراض نيست و يا نبايد حتماً بعد از شكست به فكر 
تحول افتاد بلكه تحول يعني ميل مستمر به شتاب 
و س��رعت گرفتن در حركت و اجتن��اب از تحجر و 

پافشاري بر مشهورات غلط. 
  برخي انقالبیون اولیه فسیل شدند 

حضرت آيت اهلل خامنه اي، تحول صحيح را نيازمند 
پش��توانه فكري دانس��تند و با تأكيد بر لزوم تحول 
در مقوله »عدالت« افزودند: تح��ول بايد مبتني بر 
يك انديشه متقن و ش��كل يافته باشد همچنان كه 
هر حركت تحولي امام، مبتني ب��ر مباني معرفتي 
اس��ام بود زيرا اگر چنين پش��توانه فكري وجود 
نداشته نباش��د، تحول غلط خواهد بود و ثبات قدم 
وجود نخواهد داش��ت. ايش��ان در همين خصوص 
به برخي افراد انقاب��ي و عاقه مند در اوايل انقاب 
اشاره كردند و گفتند: اين افراد چون پايه هاي فكري 
و ايماني مس��تحكم و متين و پشتوانه هاي عقاني 
محكم نداشتند، بعد از گذر از دوران جواني و مراحل 
مختلف زندگي، به همان فسيل هايي تبديل شدند 
كه انقاب براي مقابله با آن فس��يل هاي كج رو به 
وجود آمده بود. ايشان با تأكيد بر اينكه تحول را نبايد 
با »استحاله فكري« اشتباه گرفت، افزودند: تحول 
بايد رو به جلو باش��د در حالي كه مسائلي همچون 

تجدد و غرب گرايي كه در دوران پهلوي مطرح شد، 
س��لب هويت ديني و ملي و تاريخي ملت ايران و به 
عبارتي »مرگ تمدني« بود. رهبر انقاب اس��امي 
خاطرنشان كردند: در تحول، سرعت مهم است اما 
اين سرعت با شتابزدگي و كارهاي عجوالنه سطحي 
متفاوت است ضمن آنكه در تحول بايد يك دست 

هدايتگر مطمئن وجود داشته باشد. 
  نترسیدن از دشمن، شرط تحول است

حضرت آيت اهلل خامنه اي در ادام��ه به چند نمونه 
از مواردي كه در كشور نيازمند تحول است، اشاره 
كردند و افزودند: در مسائل اقتصادي »قطع وابستگي 
اقتصاد از نفت و بودجه بندی عملياتي«، در مسائل 
آموزش��ي »فايده محور و عمقي و كاربردي شدن 
دروس در مراكز آموزش��ي«، در مسائل اجتماعي 
»تأمين عدالت« و در مس��ائل خان��واده و موضوع 
ريشه كني اعتياد و همچنين جلوگيري از پير شدن 

كشور، نيازمند حركت هاي تحولي هستيم. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي ش��رط ايج��اد تحول را 
»نترسيدن از دش��من و دش��مني ها« برشمردند 
و افزودن��د: در مقابل ه��ر اقدام مثب��ت و كار مهم، 
مخالفاني وجود دارد، مث��ًا در فضاي مجازي غالباً 
نوع مخالفت ها تيز و آزاردهنده است يا جبهه وسيعي 
از دش��من خارجي وجود دارد كه ب��ا هر حركِت به 
صاح كشور، مقابله مي كند و امپراتوري تبليغاتي 
وابس��ته به صهيونيس��ت ها نيز آن را مي كوبد ولي 
در انجام يك كار حساب ش��ده، نبايد ماحظه اين 
مخالفت ها و دشمني ها را كرد. ايش��ان راه غلبه بر 
ترس از دشمني ها را حضور نيروهاي جوان، نترس 
و بدون ماحظه در صحنه دانستند و گفتند: حضور 
نيروهاي جوان يعني استفاده از فكر، روحيه، جسارت 

و اقدام جوانان. 
  امریکایي ها با رفتارهاي شان در دنیا رسوا 

شده اند
رهبر انقاب اسامي در بخش پاياني سخنان شان، 
آشفتگي جبهه دشمنان جمهوري اسامي را نتيجه 
اعتماد ملت ايران به پروردگار خواندند و خاطرنشان 
كردند: يك بخش از جبهه دشمنان ايران، شوروي 
بود كه با آن وضع فروپاشيد و بخش ديگر آن امريكا 

است كه امروز وضع آشفته آن را همه مي بينند. 
حضرت آيت اهلل خامنه اي حوادث جاري اين روزهاي 
امريكا را بروز واقعيات پنهان نگه داشته شده  امريكا 
دانستند و گفتند: زانو زدن پليس روي گردن يك 
سياهپوست و فشار دادن آن تا جان باختن شخص 
و تماشاي اين صحنه از طرف چند پليس ديگر، چيز 
جديدي نيست بلكه همان اخاق و طبيعت حكومت 
امريكا است كه قبًا نيز با بسياري از كشورهاي دنيا 
مثل افغانستان، عراق، سوريه و قبل از آن در ويتنام، 
همين كارها را كرده اند. ايش��ان ش��عار امروز مردم 
امريكا يعني »نمي توانيم نفس بكشيِم« را حرف دل 
همه ملت هاي تحت ظلم دانستند و افزودند: البته 
امريكايي ها با رفتارهاي شان در دنيا رسوا شده اند. 
آن از مديريت ضعيف شان در كرونا كه به علت فساد 
موجود در هيئت حاكمه امريكا، تلفات و مبتايان به 
بيماري در امريكا چندين برابر كشورهاي ديگر است 
و اين هم از برخورد وقيحانه شان با مردم كه آشكارا 
جنايت مي كنند، عذرخواهي هم نمي كنند و بعد هم 
مي گويند حقوق بشر، انگار آن مرد سياهي كه كشته 

شد، بشر نبود و حقوقي نداشت. 
  حوادث اخیلر امریلکا بزك كنندگانش را 

سرافکنده كرد
حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به احساس خجالت 
و سرافكندگي بجاي ملت امريكا از حكومت هاي خود 
و حكومت فعلي شان افزودند: با اين وضع پيش آمده، 
برخي از ايراني هاي داخل يا خارج از كشور هم كه 
شغل ش��ان حمايت از امريكا و ب��زك آن بود، ديگر 

نمي توانند سر بلند كنند. 
رهبر انقاب اسامي در پايان ابراز اميدواري كردند 
كه خداوند حوادث عالم را به نفع ملت ايران و اقتدار 
روزافزون جمهوري اس��امي پيش ببرد و روح امام 
بزرگوار و ش��هيد عزيز س��ليماني را با اولياي خود 

محشور فرمايد. 

داود عامري محمدجواد اخوان

  خبر یک

امام را در امام بايد ديد

ايران هيچ گاه، س��خنان دلنش��ين و نگاه هاي ناف��ذ بزرگمردی را 
كه در دش��وارترين روزهاي زندگي خود، دل های مرده را با نفس 
مسيحايي خويش زنده مي س��اخت و نهضتي عظيم را بنا كرد، از 

ياد نخواهد برد. 
پدري مهربان، كه با سردادن نداي عشق و نغمه  سرود رهايي، ضمير 
پاك هزاران انسان دردمند را با زندگی عزتمند آشنا كرد. فرزانه اي 
كه جمع اضداد بود. او كه انس��ان هاي فرهيخت��ه جهان را متحير 

شخصيت خويش ساخت و پرآوازه ترين مرد قرن نام گرفت. 
رهبري كه جهان در برابر عظمت او ناچيز مي نمود، ليكن در خانه اي 
س��اده و بي پيرايه در جماران بيتوته داش��ت. امام خميني)ره( با 
ويژگي هايي همچون ش��جاعت، صراحت، صداق��ت و تدبير كه از 
انديش��ه پوياي اس��امي، عدالت محور و مردم باور آن مرد فرزانه 
نش��ئت مي گرفت، چنان مردم ايران و نظام هاي دردمند را تحت 
تأثير خود ق��رار داد كه پيامش مرزها را درنوردي��د و از ايران، يك 
نام آشنا و از خميني، پيام آوري بزرگ ساخت، به گونه اي كه دنيا 
نشانه هاي افكار بلند او را در ميان همه ملت هاي ستمديده كه براي 
آزادي مبارزه مي كنند، به چشم خود ديد. او از قدم هاي نخست تا 
آخرين نفس، هيچ گاه حقايق بنيادين ديني و مصالح مسلمانان و 
ايران را قرباني نظرگاه های محدود و مصلحت هاي مقطعي نكرد و 

هرگز از بيان حقيقت باز نايستاد. 
رهبر سياستمداري كه اخاص و عرفان در چهره اش هويدا بود. او 
همراه با نبوغش در تسخير قلب ها، سال ها بعد از پيروزي انقاب 
ش��كوهمند اس��امي، ايران پر تاطم و پرهياهو را به شايستگي 
رهبري نمود و آنگاه كه به ماقات محبوبش مي شتافت، چشم ها 
گريان، قلب ها لرزان و دس��ت ها براي بدرقه او ب��ه رضوان برين به 

آسمان بلند بود و او با قلبي آرام به ديدار معبود مي شتافت. 
خميني)ره(، با نگاه گذرا هرگز ديده و فهميده نخواهد شد. او را بايد 

به صورت كامل شناخت و راهش را آگاهانه پيمود. 
واقعاً چگونه مي ش��ود امام را شناخت و در مس��ير او گام برداشت. 
همان روزهايي كه چشم ملت مسلمان گريان به رفتن اين بزرگمرد 
بود، سيدي از نس��ل ياران او، براي راهبري انقاب اسامي قامت 
راس��ت كرد تا پرچم معمار كبير انقاب را بر دوش گرفته، امت را 
رهبري كند، نه اينكه جاي خالي او را پر كند، بلكه در جاي خود راه 

امام عزيز سفر كرده را تداوم بخشد. 
آن روزها كه انقاب اس��امي س��خت ترين روزه��اي خود را طي 
مي كرد و تمام غرب و نظام س��لطه قد علم كرده ب��ود تا در غياب 
خميني كبير، انقاب ملت بزرگ ايران را با توطئه هاي مختلف بر 
زمين بزنند، يا به انحراف كشانند، خطيب و حكيم تواناي انقاب 
به ميدان آمد تا انقاب و امت اس��امي را ياري كند. اما راه سخت 
بود و قافله ساالري بزرگ مي خواست. امروز سال ها از آن روزهاي 
تاريخي مي گذرد و انقاب اسامي مردم ايران، نه تنها در دل های 
امت اس��امي تثبيت ش��ده و در جايگاه رفيع و بالنده قرار گرفته 
است، بلكه در همه مسيرهاي خود در گام اول انقاب، اصول خود را 
حفظ كرده و همچنان طنين سال هاي خميني به گوش مي رسد، 
گويا اگر كسي آن سال ها او را درك نكرده، مي تواند آن راه و منش 
را در انديشه و مديريت حكيم بزرگ انقاب امام خامنه اي پيدا كند 
و اگر آن سال ها را درك كرده، مي تواند آن را بازخواني كرده از آن 

روزها بهره ببرد. 
 رهبر انقاب بارها بر راه امام)ره( تأكيد كرده و فرياد زده است كه 
انقاب ما در همان مسير امام دل ها است و ما نيز در اين مسير گام 
بر مي داريم تا امانت دار روزهاي ايثار، گذشت، صداقت، سامت و 
صابت باشيم. امروز بيش از هر زماني به انسان هايي نياز داريم كه 
بوي سال هاي دور را بدهند، اما با عطري نو و طراوتي جوان. امام را 
بايد شناخت از طريق نزديك ترين انسان ها به امام و اين همان شعار 

ملت ايران است كه خامنه اي خميني ديگر است. 
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سیر حرکت امام انقالب تکاملی يا تطور؟

ادامه از صفحه اول
به اين مثال توجه كنيد: اصاح طلبان با همين نظارت استصوابی 220 
نماينده وارد مجلس شش��م كردند اما با همين قانون اآلن نمی توانند 
همان افراد را به ميدان بياورند؟ آيا حكومت و قانون تغيير كرده يا آنان 
اقدامی كردند كه شرايط احرازشان امروز با مجلس ششم متفاوت شده 
است؟ امام بازرگان و دوستان وی را محترم شمرد، كنار خود نشاند و 
دولت را در اختيارشان قرار داد. حال می توانيم بگوييم اينكه امام هفت 
سال بعد از تشكيل دولت موقت گفت: »نهضت به اصطاح آزادی دنبال 
وابستگی جدی ايران به امريكاست«، نقض غرض كرده و مشكل از خود 

اوست نه اعضای دولت موقت؟ 
دوران نوفل لوشاتو را چه كسانی روايت كرده اند؟ همان     ها كه امام دست 
رد به سينه شان زد و گفت، به واسطه سالوس گری بنده را اغفال كردند؟ 
اما آنان به نوش��تن كتاب 800صفحه ای »آخرين تاش     ها در آخرين 
روزها« روی آوردند. نوفل لوشاتو را مرحوم يزدی، بنی صدر و قطب زاده 
روايت كردند. چرا روی »امام نجف « كه 14سال طول كشيد به اندازه 
امام نوفل لوشاتو كه چهار ماه طول كش��يد مانور داده نمی شود؟ وقوع 
انقاب اسامی به معنی نظام س��ازی نبود. انقاب به مثابه هاله بود نه 
نظام عينيت يافته و ملموس سياس��ی. انقاب جنبه آرمانی داشت اما 
نظام سازی آميزه ای از واقع گرايی، شرايط مدرن و اصول اسامی بود. 
امام بعد از شكل گيری قانون اساسی مقيد به آن بود و بعد از جنگ نيز 
قانون را محور اداره كشور دانس��ت. بنابراين امام حكومت كننده مانند 
امام انقاب  كننده ديگر همه كاره كشور نبود كه اگر بود اجازه قائم مقامی 
آيت اهلل منتظ��ری را نمی داد اما امام نوفل لوش��اتو در عرصه نظر بود و 
چشم انداز عينيت يافته حكومت آن هم با ابعاد حقوقی و مردم ساالرانه 
هنوز بالفعل نبود. پذيرفتن جمهوری اسامی توسط 98 درصد مردم 
در فروردين ۵8 برای امام بسيار تعيين كننده شد.خوشبختانه انقاب 
اسامی ايران تنها انقاب جهان است كه رهبری بعدی –كه به روش 
نهادی انتخاب شده است- بر راه بنيان گذار موبه مو اصرار كرده است و از 
قضا بخشی از بغض     ها نسبت به رهبری به دليل اصرار بر امامی است كه 
بخشی از صحابه ديروزش دوماه پس از ارتحال ادامه راه وی را بن بست 
ديدند. در كتاب ها و مكاتيب غربی دنبال راهی آبرومندانه برای به حاشيه 
راندن امام می گشتند و به دنبال امام ليبرال دموكراسی می گشتند كه با 
عرف، سياست و حكومت بين الملل سازگار گردد اما حواس شان نيست 
كه نيمه ديگری از اين امام باقی است كه به عشق او دهها هزار نفر پای 
در ميدان شهادت نهاده اند. امامی كه گفت اگر بندبند استخوان های ما 
را از هم جدا سازند، اگر زن و فرزندان مان را جلوی چشم مان به اسارت 
برند و اگر زنده زنده در آتش مان بسوزانند هرگز امان نامه كفر و شرك را 
امضا نمی كنيم. اصاح طلبان ناب و سايت جماران چگونه می توانند اين 
نيمه امام را مخفی كنند؟ اگر می خواهيد امام را جمهوريخواه سكوالر 
معرفی كنيد، ابتدا بايد بايی كه بر سر كتاب ميرزای نائينی آمد بر سر 
صحيفه ايشان بياوريد تا نسل    های آينده جامعيت وی را درك نكنند. 
اما كام امام بسان قرآن خود را حفظ خواهد كرد. حقانيت، اخاص و 
بندگی امام او را در حوادث آينده تاريخ گم نخواهد كرد. اين سنت الهی 

است كه مردان او در بستر تاريخ جاودانه خواهند ماند.

ژه
سرچ نام كشورمان به زبان انگليس��ي »Iran« در توئيت هاي وی

جان بولتون، توئيت هاي متع��ددي را به فاصله هاي زماني  كم 
نشان مي دهد؛ هر اتفاق مهم ايران، بولتون، وكيل و ديپلمات 
امريكايي را كه تا پاييز 98 مشاور امنيت ملي دولت دونالد ترامپ 
بود، به واكنش توئيتري و غيرتوئيتري وا مي دارد. تا جايي كه 
بولتون را مي توان به عنوان فعال مجازي ضد ايراني شناخت. او 
نگران قيمت بنزين و اعتراضات آن در ايران مي شد، اما اينك كه 
همه جاي دنيا صحبت از امريكا، خشونت پليس، نژادپرستي و 
اعتراض و آشوب است، جان بولتون ساكت ترين فعال سياسي 
توئيتري شده است. صفحه توئيتر او چند روز متوالي پس از قتل 
يك شهروند سياهپوست امريكايي توسط پليس امريكا و آغاز 
اعتراضات شديد در سراسر امريكا، به روز رساني نشد. او سپس 
با توئيتي در مورد هنگ كنگ! به توئيتر بازگشت! سه توئيت در 
دو روز زد؛ دو توئيت در مورد هنگ كنگ و لزوم شنيدن صداي 

اعتراضات توسط دولت چين و يكي هم در مورد ناسا!

بولتون مشخصاً در مورد وقايع پر خبر كشورش كه همه فضاي 
خبري جه��ان را تحت تأثير ق��رار داده و دهها ش��هر امريكا را 
درنورديده و دامنه اعتراضات را به اروپا رس��انده، سكوت كرده 
است. عاوه بر آنكه او طبيعتاً هيچ دفاعي از نژادپرستی سازمان 
يافته و حاكميتي دولت امريكا ندارد، به نظر مي رس��د از آنكه 
مطلبي عليه دولت ترامپ بزند هم پرهيز دارد. او صرف نظر از 
آنكه اخراجي دولت ترامپ است، زماني با نظر ترامپ مجبور به 
سكوت در توئيتر شد. بي بي سي فارسي دوم آذر 98 در خبري 
نوش��ت: »جان بولتون، مشاور امنيت ملي س��ابق امريكا، كاخ 
سفيد را متهم كرده كه از زمان استعفايش مانع از دسترسي او 
به توئيتر شده بود. آقاي بولتون در اولين توئيت خود در ظرف 
دو ماه گذشته از توئيتر به خاطر بازگرداندن حساب شخصي اش 
تشكر كرده اس��ت. از زمان كناره گيري آقاي بولتون از سمت 
مشاورت امنيت ملي دونالد ترامپ، او توئيت نكرده بود. او گفته 
است ش��ايد دليل اين كار »نگراني« از چيزهايي بوده است كه 

او ممكن است بگويد. يك مقام ارشد دولت امريكا گفته است 
كاخ سفيد مانع دسترسي آقاي بولتون به حساب شخصي اش 
در توئيتر نش��ده و امكانات فني الزم براي اين كار را هم ندارد. 
۷۷0 هزار نفر در توئيتر آقاي بولتون را دنبال مي كنند. دونالد 
ترامپ، رئيس جمهوري امريكا در ماه سپتامبر در توئيتي اعام 
كرد جان بولتون، مشاور امنيت ملي خود را اخراج كرده است. 
اما آقاي بولتون، كه يك شاهد اصلي بالقوه در پرونده استيضاح 
آقاي ترامپ به حس��اب مي آي��د، در ماه س��پتامبر در توئيتي 
نوشت آن طور كه آقاي ترامپ ادعا كرده، اخراج نشده است. او 
گفت به دليل اختاف نظر جدي با آقاي ترامپ بر سر سياست 
خارجي استعفا كرده است. آقاي بولتون براي اداي شهادت در 
تحقيقات استيضاح رئيس جمهور اين كشور به كنگره احضار 

شده است. «
شايد بولتون مي ترسد باز هم دسترسي او به اكانت شخصي اش 

در توئيتر، توسط دولت امريكا محدود شود. 

آقاي بولتون، براي مان از امريکا توئیت بزنید!


