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نسخه تلفن همراه

یادداشت
چرا آیت اهلل خامنه ای در این بُرهه بر روحیه و گفتمان »انقالبی گری« تأکید می کنند؟

   

»انقالبیگری« یکی از موضوعات پرتکرار در بیانات سال های اخیر رهبر معظم انقالب 
اسالمی است؛ موضوعی که آیت اهلل خامنه ای از آن به عنوان »راهِ پیشرفت ایران اسالمی« 

یاد می کنند.
پایگاه اطالع رسانی  KHAMENEI.IR   در یادداشت زیر به بررسی چرایی طرح این موضوع 

از سوی رهبر انقالب و تبیین نتایِج نهادینه شدِن گفتمان انقالبیگری پرداخته است.

  طرح یک سوال مهم
تأکید بر روحیه و گفتمان »انقالبیگری« و تجلیل از »انقالبی ها« طی چند سال اخیر 
جایگاهی ویژه در ادبیات رهبر معظم انقالب پیدا کرده و ایشان به مناسبت های مختلف به 

این موضوع ضریب داده و به تبیین ابعاد و اثرات آن می پردازند.
اما چرا آیت اهلل خامنه ای در این برهه ی زمانی بر عنصر انقالبیگری تأکید می کنند؟ وظیفه ی 
انقالبیون در قبال این گفتمان چیست؟ و نهادینه شدن روحیه ی انقالبیگری چه نتایج و 
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اثراتی را برای کشور در پی خواهد داشت؟
در ادامه بر اساس بیانات رهبر انقالب به این پرسش ها پاسخ می دهیم.

   اپوزیسیون نظام سلطه
نکته ی اول اینکه »اپوزیسیون نظام سلطه ی جهانی، امروز جمهوری اسالمی است.«  )1(

و عامل موفقیت و پیروزی جمهوری اسالمی در ایستادگِی مقتدرانه مقابل دشمنان بشریت 
و حفاظت از منافع ملی خود، در یک کلمه »اسالِم انقالبی« است. »چه چیزی مانع شده 
است از اینکه مقاصد این ها ]سلطه گران[ تحّقق پیدا کند؟ اسالم انقالبی یا انقالب اسالمی 
-هر دو تعبیر درست است؛ اسالم انقالبی هم درست است، انقالب اسالمی هم درست 

است- که امروز در نظام جمهوری اسالمی تبلور پیدا کرده.«  )2(
دشمِن مستکبر از ابتدای پیروزی انقالب همه ی توان خود را برای سرنگونی و تضعیف 
نظام اسالمی به میدان آورده ولی ناموفق بوده است: »همه ی تالش خودشان را کردند که 
جمهوری اسالمی را از بنیان نگذارند رشد کند، و البته نتوانستند... به این نتیجه رسیدند 
که نظام جمهوری اسالمی را نمی شود ساقط کرد؛ چون مدافع آن، حامی آن، سینه های 

سپرکرده ی مردم مؤمن است.«  )3(

  توطئه »انقالب ُزدایی«
با ناکامی این تالش ها توطئه ی »تهی کردن نظام از محتوای اسالمی و انقالبی« در دستور 
کار دشمن قرار گرفت: »آن ها به این نتیجه رسیده اند که باید از محتوای نظام هرچه 
می توانند کم کنند... انقالب را از محتوای خود، از مضمون اسالمی و دینی خود، از روح 
انقالبی خود تهی کنند و جدا کنند... جمهوری اسالمی، اسمش جمهوری اسالمی باشد، 
اسمش نظام انقالبی باشد، اما از محتوای اسالم، از محتوای انقالب در آن خبری نباشد.« )4(

دشمن در چنین مدلی برای »هضم انقالب اسالمی در هاضمه ی استکبار جهانی« و 
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»تجدید سلطه ی خود بر ایران اسالمی« حتی »از اینکه یک عمامه به سری در رأس 
جمهوری اسالمی باشد هم ]باکی ندارند[؛ اگر چنانچه جمهوری اسالمی محتوای خود را از 
دست بدهد، اسالمی بودن را و انقالبی بودن را از دست بدهد، این ها با آن کنار می آیند. آنچه 
با آن دشمنی دارند عبارت است از محتوای جمهوری اسالمی؛ جبهه ی دشمن این جور 

است... دنبال این است که سلطه ی خود را بر این کشور دوباره تجدید کند.«)5(  
دشمن در پازل »نفوذ« که مرحله ی جدیِد »جنگ نرم« علیه ایران اسالمی است به دنبال 
این است تا با از بین بردن »عناصر قدرِت نظام« ما را به »تبعیت« بکشاند: »تالش در این 
جنگ نرم، زمینه سازی برای تهی شدن نظام از عناصر قدرت است... وقتی عناصر قدرت در 
او نبود، وقتی اقتدار نبود، دیگر از بین بردنش و کشاندنش به این َسمت و به آن َسمت، کار 
مشکلی برای ابرقدرت ها نخواهد بود؛ می خواهند او را وادار کنند به تبعّیت.«)6(  »پیوستن 
به جامعه ی جهانی« را می توان »اسِم رمز« این توطئه دانست: »]می گویند[ تا ِکی 
می خواهید انقالبی باشید، تا ِکی می خواهید مرتّب دم از انقالب بزنید، بیایید جزو جامعه ی 

جهانی... یعنی ضعیف بشوید، تا ما بتوانیم شما را ببلعیم.« )7(
در این میان دشمن بر روی »عناصر داخلی« حساب ویژه ای باز کرده است: »سعی شان 
این است که به وسائل گوناگون، به دست خوِد کسانی که تو این انقالب بودند و هستند، از 
این محتوا ذره ذره بکنند.«)8(   به سرانجام رسیدن این توطئه به »شکست نظام اسالمی« 
منجر می شود: »اگر نظام اسالمی در قبال نظم منحّط جهانی هویّت خودش را از دست داد، 

شکست خواهد خورد.« )9(

  احیاء انقالب در ذهن ها
اما راه مقابله با این توطئه ی خطرناک و بُنیان برافکن، »احیاء انقالب در ذهن ها« و »حراست 
از جهت گیرِی انقالبی در عمل« است: »احیاء انقالب در ذهن ها، حفظ و حراست از تفّکر 
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انقالبی و جهت گیری انقالبی در عمل، در بیان، در رفتار، در تصمیم گیری ها و در مقّررات 
و قوانین؛ این ها کارهایی است که می تواند جلوی آن وضعّیت دهشتناک را بگیرد.« )10(

بر این اساس است که رهبری برای خنثی سازی برنامه ی دشمن بر »گفتمان انقالبیگری« 
تکیه کرده و همگان را به اتّخاذ مواضع انقالبی و حمایت از انقالبی ها دعوت می کنند: »به 
نظر من کاری که علی العجاله باید کرد این است که در اتّخاذ مواضع انقالبی، باید صراحت 
داشت؛ یعنی رودربایستی نکنیم. مواضع انقالبی را، مبانی امام بزرگوار را صریح بیان کنیم، 
خجالت نکشیم، رودربایستی نکنیم، ترس نداشته باشیم.«)11(  و از ضرورت »ایستادگی 
در مقابل جریان غیرانقالبی« سخن می گویند: »از همان ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، 
برخی تفکر انقالبی را قبول نداشتند و برخی هم با اینکه در داخل نظام بودند اما اعتقادی به 

مبارزه با استکبار نداشتند که باید در مقابل این جریان ایستاد.«)12(  

  انقالبیگری تندروی نیست
»انقالبیگری« در منظومه ی فکری رهبر انقالب چارچوب مند بوده و »تعریف« دارد: 
»انقالبیگری به  آن  است  که  ما مواضع  اسالمی و انقالبی را قاطعانه  و بدون  رودربایستی 
و مرعوب  شدن  و خام  شدن  در مقابل  برخی از چهره های امیدبخش  کاذب ، حفظ کنیم . 
وقتی توانستیم  خط روشن  مواضع  انقالبی و اسالمی را دقیقاً حفظ کنیم  و مرعوب  قدرت ها 
نشویم  و با کسی رودربایستی نداشته  باشیم  و فریب  نخوریم ، در حقیقت  به  ممشای انقالبی 
و اسالمی توجه  کرده ایم .« )13(  »عدالت«، »ِخَرد«، »انصاف« و »قاطعیت«، در انقالبیگری 
به یکدیگر پیوند می خورند: »انقالبیگری برخالف نظر و تبلیغ برخی ها، تندروی نیست 
بلکه انقالبیگری یعنی عادالنه، خردمندانه، دقیق، دلسوزانه، منصفانه، قاطعانه و بدون 
رودربایستی عمل کردن.«)14(   و »شاخص«های این گفتمان)15(   در بیانات امام 
خمینی )رحمه اهلل( آمده است: »گرایش ها و جهت گیری های انقالبی، واقعی و کامالً روشن 
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و واضح و مبتنی بر بیانات امام )رحمه اهلل( است.«)16(  

  چرا انقالبیگری، راه حل مشکالت کشور است؟
از سوی دیگر مردم امروز مسائلی در عرصه های گوناگون دارند و کشور به خصوص در 
حوزه ی اقتصاد با مشکل عمده روبرو است؛ »عمده ی این مشکالت هم عبارت است از رکود 
و مسئله ی اشتغال، ]یعنی [ بیکاری؛ اینها مهم ترین ها است.«)17(  راه حل این مشکالت 
»استمرارِ حرکت در راه انقالب« است و »اگر می خواهیم مشکالت این کشور حل بشود، اگر 
می خواهیم این کشور عّزت پیدا کند، رفاه پیدا کند، کشوری بشود که از لحاظ پیشرفت های 
ماّدی و معنوی و اخالقی و فرهنگی الگو بشود، باید راه انقالب را ادامه بدهیم؛ انقالب، راه 
عالج منحصر این کشور بود و هست و در آینده هم خواهد بود.« )18(چراکه »تجربه« 
به ما می گوید: »ما هرجا به انقالب تکیه کردیم، به روحّیه ی انقالبی تکیه کردیم، پیش 
رفتیم؛ هرجا از ارزشها کوتاه آمدیم، انقالب را ندیده گرفتیم، از این گوشه اش زدیم، از آن 
گوشه اش زدیم، تأویل و توجیه کردیم، برای خوشایند عناصر استکبار که دشمنان اصلی 
اسالم و دشمنان اصلی این نظامند، مدام حرف را جویدیم، حرف را خوردیم، عقب ماندیم؛ 
قضّیه این جوری است. راه پیشرفت ایران اسالمی، احیاء روحّیه ی انقالبی و احیاء روحّیه ی 

مجاهدت است.«)19(
بنابراین نهادینه شدن گفتمان و روحیه ی انقالبیگری با خنثی کردن توطئه ی دشمن 
منجر به حل مشکالت کشور شده و در نهایت برای کشور و ملّت »تولید قدرت« می کند: 
»شخصّیت افراد، ایستادگی، هویّت، هویّت انقالبی؛ اینها است که قدرت می سازد.«)20(  

  بیعت با پیامبر صلی اهلل علیه و آله
با توجه به این چارچوب است که »امروز« رهبر انقالب »زنده نگه داشتن خِط انقالبی 
امام خمینی )رحمه اهلل(« را به منزله ی »بیعت با پیغمبر« می دانند: »آن کسی که امروز با 
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امام خمینی بیعت می کند، با پیغمبر بیعت کرده. وقتی شما خط انقالبی امام را زنده نگه 
می دارید و نمی گذارید مندرس بشود، نمی گذارید رنگ کهنگی بگیرد، در واقع با پیغمبر 

بیعت کردید.«)21(  
و این گونه است که رهبر انقالب پرچم انقالبیگری را در دست گرفته و خود را انقالبی 

می نامند: »من انقالبی ام.«)22(
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