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اي پرسش گونـه را   نکتهدرباره نیروي بسیج مقاومت ) 94چهارم آذر ماه (مقام معظم رهبري در هفته بسیج  

هـا اشـاره    ایشان به یک قاعده یا سنت رایج در همه انقالب. طرح کردند که از جنبه علمی تأمل برانگیز است
کردند که هر حرکت انقالبی براي رسیدن به پیروزي، پیروان خود را در قالب نیروي مقاومت سازمان دهی و 

ت در کشورهاي مختلف دنیا ـ در غرب و شرق مانند اینهـا   نیروهاي مقاوم«به فرمایش ایشان . کند بسیج می
با پیروزي حرکت انقالبی و به ثمر نشسـتن  . »ـ معموالً مربوطند به دوره اختناق، دوران فشار، دوران مبارزات

زیرا به دنبـال  . رسند به عبارت دیگر، نیروهاي انقالبی به پایان خط می. یابد نیروي مقاومت هم خاتمه می ،آن
هـاي انقـالب بـر     شود و از حاال به بعد اهداف و مأموریت زي انقالب، نظام سیاسی جدید پایه گذاري میپیرو

در نتیجه هیچ دلیلی بـراي ادامـه حیـات نیـروي مقاومـت بـاقی       . شود دوش نظام سیاسی انقالب گذاشته می
ز ایـن دوران، موجودیـت   هاي مقاومت براي دوران اختناق تعریف شده است و بـا گـذر ا  واساساً نیر. ماند نمی

بلکه اگر نیروهاي انقالبی بخواهنـد ادامـه حیـات بدهنـد بـه ضـدارزش       . شود مقاومت هم تمام شده تلقی می
گیرنـد و احیانـاً نظـام انقالبـی مجبـور بـه        شوند و در تقابل جدي با نظام سیاسی انقالب قـرار مـی   تبدیل می

نقـش بـه سـزایی     سیاسـی جدیـد  در پایه گذاري نظام شود؛ همان نیروهایی که  سرکوب نیروهاي انقالبی می
به هر روي، طبیعت انقالبها این است که نیروهاي انقالبی در دوره پس از انقـالب، هـیچ جایگـاهی    . اند داشته
در واقـع بـا وقـوع انقـالب،     . این نیروها چه بخواهند یا نخواهند، باید به زندگی عادي خود بازگردنـد . ندارند

این فراینـد معمـوالً بـه شـکل مسـالمت آمیـز و غیـر        . افتد شدن نیروهاي انقالب اتفاق میفرایندي از عادي 
بـه  . انقالب اسالمی ایران از این قاعده تبعیت نکـرده اسـت   به نظر می رسداما . آید سرکوب گرانه پدید نمی

سـایر  . اسـت  عقیده مقام معظم رهبري چنین سرنوشتی براي نیروي مقاومت انقالب اسـالمی اتفـاق نیافتـاده   
  : ها تجربه بسیج مقاومت انقالب اسالمی نداشته است انقالب



هـاي مقاومـت،    اینکه گروه. شدند رفتند، تمام می شدند، آب می ها حل می هاي مقاومت، با پیروزي گروه«
تـر بشـوند،    مثل یک جریان ممتد، مثل یک شط جوشـان، در دوران پیـروزي بماننـد و روز بـروز بالنـده     

ایشان بیشتر بشود، در میدانهاي مختلفی که کشور بـه آنهـا احتیـاج دارد، بـه طـور متشـکل       هاي  آگاهی
شرکت کنند، از لحاظ کمیت و از لحاظ کیفیت توسعه پیدا کنند، به مفاهم جدید دست پیـدا کننـد، در   

و تولد یافته نیروهاي نو تولید یافته بتوانند نقش ایفا کنند، به مفاهیم جدید دست پیدا کنند، در نیروهاي ن
بتوانند نقش ایفا کنند، آن چنان که بسیج ما است، این در دنیا بی سـابقه اسـت؛ چنـین چیـزي در دنیـا      

  )4/9/94از بیانات رهبري در دیدار جمعی از فرماندهان و گردان بسیج ـ ( .»سابقه ندارد
علـت ایـن امـر چیسـت؟      بحث علمی پیرامون این نکته مهم درباره نیروي بسیج انقالب اسالمی آن است که

چرا تشکیالت مردمی بسیج در ایران بعد انقال ب اسالمی تاکنون ـ پـس از قریـب بـه چهـار دهـه ـ پایـان         
ـ   . نپذیرفته است خـود   یچرا علیرغم شکل گیري نظام سیاسی نوین در ایران، بسیج مردمی بـه فعالیـت انقالب

حضور رهبریت نظـام اسـالمی؛ سـالگرد تأسـیس      و با) هفته بسیج(دهد و همه ساله در ایامی خاص  ادامه می
قـوانین  . اسـت » استثناء«ترین و نزدیکترین پاسخ به این پرسش مهم، طرح مقوله  ساده. دارد خود را گرامی می
هاي سیاسی ـ اجتماعی آن است کـه پـس از بـه      قانون انقالب. شوند اي از موارد؛ مستناد می اجتماعی در پاره

 برخـی  کنند؛ لیکن ممکن است، این رویه محتوم در مورد ز عادي سازي را سپري میفرجام رسیدن، فرایندي ا
این پاسخ، در بدو امر ممکن اسـت بـراي گروهـی قـانع      . ها پیش نیاید و مورد استثنایی هم پدید آید انقالب

ـ       . کننده باشد ولی علمی نیست و در نیتجه پـذیرفتنی نیسـت   ی و زیـرا قـوانین تکـوین ـ اعـم از قـانون طبیع
بایست اتفاق افتد ولـی چنـین نشـده اسـت؛      اگر قانونی که می. بردار نیستء ناثـ حقیقت دارد و است   اجتماعی

از تصادف، مفهوم ذهنی است که آدمی براي پرهیـز . تواند باشد علت عدم وقوع نمیتصادف  .حتماً علتی دارد
، اگر مایل به یافتن پاسـخی عینـی و علمـی    بنابر این. کند واال واقعیت خارجی ندارد دن، آن را طرح میررککف

  .هاي اجتماعی دخالت داد باشیم؛ نباید مفاهیم موهوم را در تحلیل پدیده
دي در جمـع مـردم انقالبـی قـم موضـوع انقـالب        19مقام معظم رهبري چند هفته بعد، به مناسبت قیـام    

توانـد   ز انقالب التفات فرمودند که میایشان در این سخنرانی به جنبۀ مهم دیگري ا. اسالمی را پیش کشیدند
طـرح   را »پایـداري انقـالب اسـالمی   «حضرت استاد در این بیانات موضـوع  . پاسخ پرسش گفتار حاضر باشد

انقالب اسالمی همچـون گذشـته اسـتوار و پایـدار      اهللادهه چهارم انقالب رو به اتمام است و به حمد . کردند
یـک راه چنـین   . در چارچوب مطالعه علمی کامالً قابـل فهـم اسـت    میانقالب اسال يپایدار. باقی مانده است

ـ خا اهللاچنان که آیۀ. اي معاصر داخلی و خارجی استه  اي مقایسه انقالب اسالمی با دیگر انقالب مطالعه ي ا همن
گـردد، موضـوع    معلـوم مـی   اي  تفاوت اساسی که از چنـین مطالعـه  . اند   روش مطالعه تطبیقی را پیشنهاد کرده

نتوانستند مانند انقالب اسـالمی، پایـدار بماننـد همـه      اي معاصره  هیچ یک از انقالب. است» پایداري انقالب«



رهبـر معظـم    .زود فرایند عادي سازي یا گذار به وضعیت عادي و غیرانقالبی را پشت سرگذاشتند لیآنها خی
هم توجه داده است که دو نهضت ایرانی پیش از انقالب اسـالمی  شان به این نکته م انقالب در مطالعه تطبیقی

هـاي    کردند؛ پایدار نمانند ولی انقالب اسالمی بـا وجـود خواسـته    هاي حداقلی مطرح می با وجودي که خواسته
ت نفـت خواهـان ملـی    نهضت مشروطیت خواستار محدود شدن سلطنت بـود و نهضـ  : ، پایدار ماندحداکثري

نقالب اسالمی خواهان بر چیده شدن نظـام سـلطنت و پادشـاهی و کوتـاه شـدن دسـت       ولی ا. شدن نفت بود
یـت بـر   کملت احساس ملدر آن دو نهضت نه سلطنت محدود شد و نه . استعمار و اجانب از کشور ایران بود

 بـدنبال نهضـت ملـی شـدن نفـت     بعد استبداد قاجاري به سلطنت مطلقه پهلوي تبدیل شد و . نفت خود کرد
مجبـور شـد سـهم     سیاستعمار انگل. به جمع غارتگران یکی دیگر هم اضافه شد ،1332مرداد سال  28کودتا 

با رقیب تازه نفـس روبـرو   یعنی استعمار پیر در ایران . نفت ملت ایران را براي آمریکا کنار بگذارد ی از بزرگ
  : شد

  
را مقایسه کنید با نهضت ملّى شدن صنعت  اما با حوادث داخل کشور خودمان؛ مثالً فرض بفرمایید انقالب

ى بزرگى بود در کشور؛ آنجا هم مردم وارد میدان شدند، آنجا هم مردم بودند، که به آن  نفت که یک حادثه
درخواست نهضـت ملّـى چـه    . عنوان نهضت ملّى میگویند نهضت ملّى، معروف شده است در زبان سیاسیون به

جانبه نبود؛ نفت ما  بال استقالل اقتصادى و استقالل سیاسى و استقالل همهبود؟ یک درخواست حداقلى بود؛ دن
ها بود، در نهضت ملّى شدن صنعت نفت، درخواست این بود که نفـت را از دسـت    دربست در اختیار انگلیس

ا اسـتقالل کا   .ها بگیریم و دست خودمان باشد انگلیسى مـل  خب، این چیز خیلى زیادى نبود، البتّه مهم بود امـ
ا نهضـت دو سـه سـال بیشـتر طـول       . نبود در این نهضت هم مردم به میدان آمدند، حوادثى هم اتّفاق افتاد امـ

بعـد کـه   . دشمن توانست این نهضت را سرکوب کند، ادامه پیدا نکند! نکشید؛ دو سه سال بیشتر طول نکشید
ضایاى بیست و هشـتم مـرداد   نهضت سرکوب شد، وضع نفت بدتر از قبل شد؛ یعنى کنسرسیومى که بعد از ق

در کشور به وجود آوردند، خیلى وضعش بدتر بود از آنچه قبالً وجود داشت؛ یعنى اگر قبالً دست انگلیس بود، 
جور بـود؛ تـا    وضع نفت چهارمیخه در اختیار دشمنان بود؛ تا آخر هم همین]! بود[حاال دست انگلیس و آمریکا 

بینید، بحث انقالب اسالمى بحث نفت نبود، بحث اسـتقالل کامـل بـود؛    خب ب. جور بود قبل از انقالب هم همین
ى بـا نهضـت    استقالل سیاسى، استقالل اقتصادى، استقالل فرهنگى؛ با این شعارها آمد به میدان؛ قابل مقایسـه 

 .ملّى نیست اما آن نهضت طاقت نیاورد؛ این نهضت، این انقالب هم موفّق شد، هم باقى ماند، ماندگار شد
 
خب، مشروطیت هـم خیلـى   . ى مشروطیت ى با نهضت مشروطیت؛ انقالب را مقایسه کنیم با مسئله مقایسه 

ى نهضت مشروطیت و انقالب مشروطیت چه بـود؟ محـدودکردن    ى مهمى در این کشور بود اما مطالبه حادثه
را داشته باشد، منتها آن قـدرت   ها فرمایش ى پادشاهان؛ پادشاه بماند، همان خُرده ى مستبدانه حکومت مطلقه



یک مجلسى تشکیل بشود، ایـن درخواسـت مشـروطیت    ] مثالً  [اى که در اختیار شاه بود محدود بشود؛ مطلقه
کشته دادند، شهید دادند اما دشـمن بـر آن    -افراد گوناگون آمدند  -خیلى از مردم هم آمدند به میدان . بود

بعـد از نـابودکردن   . در اختیار گرفت و در واقع آن را نابود کـرد  نهضت مسلّط شد و آن را در مشت گرفت،
سال بعد از امضاى مشروطیت، رضاخان سر کار آمـد؛   یعنى پانزده! نهضت مشروطیت، دیکتاتورى مضاعف شد

جـوره   ظـالم، هتّـاك، همـه   : کدام از دیکتاتورهاى قبلى نبود ى با هیچ اش قابل مقایسه رضاخانى که دیکتاتورى
جور تسلیم اجنبى نبودند؛ به دستور اجنبى آمـد و بـه    دیگران حاال اگر مستبد بودند، این. و نوکر اجنبى دشمن؛

اى سروگوشـى بجنبانَـد، زدنـد تـو      خرده وقتى آمد یک یک. کاره بودند ها همه دستور اجنبى هم رفت؛ انگلیس
 .بود، نماند، از بین رفتمشروطیت با وجود درخواست حداقلّى، قابل دوام ن. سرش تمام شد و رفت

انقالب اسالمى چه؟ انقالب اسالمى نگفت حکومت سالطین را محدود کنیم؛ گفـت اصـالً سـلطنت یعنـى      
نفرى بیاید  چه؟ معناى سلطنت چیست؟ یک ملّتى دارند زندگى میکنند، مملکت مال آنها است، چرا باید یک

شد؛ اصالً انقـالب اصـل سـلطنت را، اصـل حکومـت      مسلّط بر مردم باشد و فرمان او بر زندگى مردم جارى با
ها تحلیل دارد که چرا ماند؟ چرا بـا اینکـه در    اما انقالب ماند؛ ببینید این ماندگارى. مطلقه را آمد از بین برد

بـا آن درخواسـت    -البتّه نه مثل انقالب، تا حدود زیادى مردم بودنـد   -نهضت ملّى هم مردم حضور داشتند 
نشد بماند اما انقالب اسالمى با آن درخواست حداکثرىِ استقالل ماند؟ چرا نهضت مشـروطیت   حداقلّى، قادر

با آن درخواست حداقلّىِ محدود شدنِ قدرت مطلقه نتوانست و طاقت نیاورد بماند اما انقالب اسالمى بـا ایـن   
در کشور بود آمـد، موفّـق   کنى سلطنت و رژیم پادشاهى  ى حداکثرى که ریشه درخواست حداکثرى و مطالبه

 دي 19بیانات مقام معظم رهبـري در دیـدار مـردم قـم بـه مناسـبت       ( اینها تحلیل الزم دارد شد و ماند؟
/19/10/94 (  

 
و روسـیه  ) م 1789(بـا دو انقـالب بـزرگ و مـدرن فرانسـه       معظم رهبري مقایسه انقالب اسـالمی مقام 

فرایند عـادي   نتوانستند بیش از دو دهه پایدار بمانند نتیجههر دو انقالب . را نیز طرح کرده است) م 1917(
سازي در انقالب فراسه در کمتر از پانزده سال،احیاي سـلطنت بناپـارتی بـود و درانقـالب روسـیه جمهـوري       

  :استالینیستی بود، وجه مشترك هر دو نظام، دیکتاتوري مطلقه است
  

خب واقعاً انقالب بـود،   - ه انقالب کبیر فرانسه استکه معروف ب -فرض کنید مثالً انقالب معروف فرانسه 
جانبه و با حضور مردم؛ با آن حوادث تلخ که اتّفاق افتاد، انقالب باالخره بـه پیـروزى    یک انقالب کامل و همه

انقالب ضد سـلطنت بـود؛ کمتـر از پـانزده سـال بعـد از       . رسید اما بقاى این انقالب به پانزده سال هم نرسید
! ى کامل؛ بعد هم بکلّـى انقـالب فرامـوش شـد     الب، سلطنت ناپلئون شروع شد؛ یک سلطنت مطلقهشروع انق

اى که با انقالب برافتاده بودند، همانها برگشتند، سلطنت کردند، سالهاى  همان کسانى که رفته بودند، خانواده



ور؛ در حدود صد سـال  ج متمادى حکومت کردند؛ بعد باز مردم یک سر و صداى دیگرى کردند، دوباره همین
این کشمکش در فرانسه وجود داشت تا باالخره آن جمهوریتى که انقالب به دنبال آن بود، بعد از حدود نـود  
سال یا صد سال برقرار شد؛ نتوانستند نگه دارند انقالب را؛ انقالب شوروى هم یک جورِ دیگر، آن هـم همـین   

ودش را نگه دارد، بتواند بـا دشـمنان خـودش پنجـه دربیفکنـد،      اینکه یک انقالب بتواند بماند، بتواند خ. جور
ى مهمى است؛ انقالب ما تنها انقالبى است که این کار را توانسته است  بتواند بر آنها غالب بشود، خیلى مسئله

دي  19بیانات مقام معظم رهبري در دیدار مردم قـم بـه مناسـبت    ( .بکند، بعد از این هم باید بتواند بکند
/19/10/94 (  

 
مطالعـه تطبیقـی بـه روش مطالعـه     در کنـار روش  رهبر انقالب در بیان واقعیت پایداري انقالب اسالمی .

 1357دشمنان انقالب اسالمی همچنان همان دشـمنان بهمـن   . کنشگران معارض انقالب نیز توجه داده است
نشده که روز بروز بیشتر هـم شـده   ت نظام سلطه جهانی در ستیز با انقالب اسالمی، کم ت و حدشد. هستند

اي انقالب در  تا ترور دانشمندان هستهي ـ معنوي انقالب در ابتداي سالهاي پیروز ي  ترور بزرگان فکر. است
اگر انقالب عادي شـده بـود   . دو سه سال اخیر و تحمیل ظالمانه برجام؛ نشان از پایداري انقالب اسالمی است

آنها براي نظام پرهزینه و هاي تاریخی که هر یک   نظام سلطه فهرستی از توطئهپایدار نمانده بود؛ الزم نبود و 
  :تمام این اقدامات براي خاموش کردن موتور انقالب اسالمی است. به راه اندازد ،دردسر ساز است

چه در آمریکا، چه در بعضى از کشـورهاى   -ى سیاسى در دنیاى استکبار  ى مراکز فکر و اندیشه االن همه
کار کنند که بتوانند این درخت را، درخت تناور را کـه یـک روزى    متوجه این است که چه -ر استکبارى دیگ

کـن کننـد، سـرنگون     یک نهال باریکى بود و نتوانستند آن را از بین ببرند و حاال درخت تناورى شـده، ریشـه  
هـایى کـه    که ما داریـم، تحلیـل  خبرهایى . توجه کنید تا مطلب در ذهنها بنشیند. ى همت این است کنند؛ همه

هاى آنها را به ما منعکس میکننـد، دائـم در فکـر ایـن هسـتند کـه        آید از طرف آنهایى که تحلیل براى ما مى
ت شـما مـردم همـین     چه طـور   کار کنند این انقالب را از بین ببرند؛ حاال این انقالب هم به توفیق الهى، به همـ

 .تر روز پیشرفته روزبه تر،  روز قوى میرود؛ روزبه سرش را انداخته پایین و دارد به پیش

ى همت من و شما باید ایـن   جورى به هم بزنند؛ همه ى همت آنان این است که این ماندگارى را یک همه 
جنگ : از اول انقالب دائم در فکر این بودند که این را از بین ببرند. باشد که این ماندگارى را افزایش بدهیم

خـاطر   ى اقتصادى به خاطر همین بود؛ محاصره خاطر همین بود؛ جنگهاى قومیتها در اطراف کشور به بهتحمیلى 
هـاى   همین بود؛ تحریمهاى شدیدى که در این سالهاى اخیر برقرار کردند براى همـین اسـت؛ تشـکیل گـروه    

رند، ایـن مانـدگارى را   تکفیرى در شرق و در غرب کشور ما همه براى همین است که این انقالب را از بین بب
 .ى همتشان این است آور و سخت و دردآور است، از بین ببرند؛ همه که براى اینها بسیار بهت

 



کردند، از ابتکارات جدید بود کـه   88هر روز هم یک ابتکارى درست میکنند؛ این کارهایى که در سال  
بودند، مخصوص ما نبود؛ در چنـد کشـور دیگـر    البتّه در چند جاى دیگر تجربه کرده . ها بود ابتکار آمریکایى

این . جور تودهنى خوردند این را تجربه کرده بودند، بعد آمدند همین تجربه را در کشور ما پیاده کنند که آن
ى انتخابات، در یک کشورى که حاال در آن انتخابـات هسـت و فـرض کنـیم یـک       ابتکار این بود که به بهانه

چنان که آنها دلشان میخواهـد تـأمین    قبول آمریکا نیست و منافع آمریکا را آندولتى سر کار است که مورد 
اند و این دولت رأى آورده اسـت؛ بعـد بیاینـد آن اقلّیتـى را کـه رأى نیـاورده اسـت         نمیکند، انتخاباتى کرده

ود، یک رنگـى را  و براى اینکه این اقلّیت را برجسته کنند و دیده ش. بکشانند داخل میدان، بیاورند در خیابان
بیانات مقام معظـم رهبـري   ( . ؛ آنچه به ما رسید سبزش بودمشخّص میکنند؛ ارغوانى، گُلى، سبز و مانند اینها

  ) 19/10/94/دي  19در دیدار مردم قم به مناسبت 
  

  
  دو معناي پایداري انقالب

ولی جا دارد به تحلیـل مفهـوم پایـداري     .تا اینجا درباره ثبوت پایداري انقالب اسالمی سخن به میان رفت
  : براي پایداري انقالب، الاقل، دو مفهوم قابل ذکر است. نیز اشاره شود 

هنوز ملت . مطابق این معنا، هنوز انقالب در جریان است و به پایان نرسیده است. جریان انقالب؛ معناي اول 
به خاطر دارم سـال گذشـته در یـک نشسـت علمـی پیرامـون       . برند ایران در متن رودخانه انقالب به سر می

ـ    «: انقالب اسالمی، یکی از اعضاي علمی دانشگاهی خطاب به بنده این پرسش را مطرح کرد ن تـا کـی بایـد ای
مـردم در مـتن    زنـدگی یـک معنـایش همـین    . این پرسش براي من خیلی معنادار بود. »جامعه انقالبی بماند

پیـروزي   57بهمـن  . شود نقطه عطـف انقـالب اسـالمی    می 57بهمن  22وقتی این چنین است؛ . انقالب است
تـر   د مرحلـه جدیـد  واربهمـن   22بـا  ) ره(نهضت امام خمینی . انقالب نیستانقالب اسالمی است ولی فرجام 

هـاي   البته این حس در برخـی از افـراد و گـروه   . گري در ملت ایران پابرجاست هنوز حس انقالبی. انقالب شد
گـري   اینکه برخی از معارضین نظام اسالمی همچنان به روش انقالبی. انقالبی به انحراف هم کشیده شده است

بـه انحـراف   ایـن حـس در آنهـا    ولی چون . ی استجامعه ایرانکنند به دلیل حضور حس انقالب در  عمل می
  . دستاورد دیگري ندارندکردن کار انقالب،  ، جز تخریب و کنداست کشیده شده

  
زیرا فرهنـگ  . شود ؛ هرگاه عملی به فرهنگ تبدیل شود؛ آن عمل ماندگار میسازي انقالب معناي دوم؛ نهادینه

نهادینـه  . شود  آید و دیر هم از جامعه جدا می فرهنگ، دیر پدید می. دیر پاترین بخش از کنش اجتماعی است
 براین اساس، وقتی انقالب پایدار شود؛ به معنـاي آن اسـت  . ها به معناي فرهنگی شدن آنها است شدن کنش



اما چـه وقـت   . هاي زیرین شعور اجتماعی نفوذ کرده به فرهنگ تبدیل شودالیه که کنش انقالبی توانسته در 
  آید؟ چنین اتفاقی براي انقالب پدید می

بدیلی در فروپاشـی   یانقالب استعداد ب. انقالب قطعاً دگرگون کننده و بر هم زننده وضعیت موجود است 
گیـرد و نظـام سیاسـی جدیـدي بنیادگـذاري       قالب نظم جدیـدي شـکل مـی   در اثر وقوع ان. نظم موجود دارد

در نظـم جدیـد   ) انقـالب (عامل اصلی برهم زننـده نظـم موجـود    این ولی معلوم نیست تا چه اندازه . شود می
پیدا نمی ها جایگاهی نشود که انقالب در آ اي تدوین می به گونه پسا انقالبهاي  غالباً نظام. حضور داشته باشد

گـویی  . شـود  اي با شکوه از تغییر نظم موجـود تلقـی مـی    هاي پسا انقالب به مثابه خاطره انقالب در نظام .کند
بر این اساس، دلیلـی نـدارد کـه    . اي براي تغییر نظم موجود و جابجایی قدرت است انقالب راهکار بسیج توده

ه نظام جدید دگرگون شود تا بـه  بنا نیست ک. سازي حضور داشته باشد انقالب در وضعیت پسا انقالب و نظام
  .حضور انقالب نیاز باشد

نباید عوامل غیر انقالبی را در عدم حضور انقالب در نظم جدید، زیاد مقصر دانست زیـرا ایـن عوامـل در    
اقبال عمومی به عوامل غیر انقالبـی وجـود   . برند اثر وقوع انقالب به حاشیه رفته در وضعیت انفعال به سر می

پس، بایـد  . گیرند برند تا مجدداً مورد اقبال عمومی قرار می وامل بیشتر در حالت انتظار به سر میاین ع. ندارد
هر انقالبی دو عنصر اصلی دارد که با فقدان هر یـک،  . ها جست و جو کرد علت عدم حضور را در خود انقالب

و  رانقـالب و دیگـري شـو   آن دو عنصر انقالب عبارت است از اندیشه یـا شـعور   . انقالب تحقق ناپذیر است
ایـن  . گیـرد  افتد و انقالب شکل می ها اتفاق می از جمع این دو عنصر است که بسیج توده. روحیه انقالبی است

کند و در اثـر گسـترش    اندیشه انقالبی شور انقالبی ایجاد می. کنند دو عنصر یکدیگر را پوشش داده تغذیه می
بـا وقـوع   . شـود  تـر مـی   تر و جـدي  خود مصمم البی در عینیت یا بیاین شور در میان اقشار جامعه؛ اندیشه انق

. توان آن را وضعیت پسا انقالب نامیـد  گیرد که نمی انقالب، شعور و شور انقالبی در وضعیت جدیدي قرار می
نظم موجود در وضعیت بر هم خـورده اسـت و نظـم جدیـدي     . نامید نظمی خالء بیشاید بتوان این وضعیت را 

بیرون گـود بـه سـر     یهاي غیر انقالب ه تاز میدان است و اندیشهشعور و شور انقالبی یکّ. ده استجایگزین نش
زیرا چنـین  . تواند داشته باشد نظمی بسیار ناپایدار است و عمر زیادي نمی خالء بی. برند و در حال انتظارند می

اندیشه انقالبی به سرعت وارد عمـل  در این میان، باید . اي مهلک و نابود کننده است وضعیتی براي هر جامعه
هاي رقیب غیر انقالبی بـه سـرعت    در غیر این صورت، اندیشه. شده نظم جدید مورد نظرش را جایگزین کند

او . آیـد  کار چندانی برنمی ،از شور انقالبی . گیرند میدست وارد صحنه شده مدیریت نظام سازي جدید را به 
اما کار اصلی بر عهـده اندیشـه   . ي مدتی کوتاه به خویشتن داري دعوت کندتواند جامعه انقالبی را برا تنها می

  .انقالب است جامعه از او انتظار دارد کاري کند کارستان



زیـاد سـخن    هـا  ها و نخواسـتن  کند و درباره نامطلوب اندیشه انقالب، در دوران مبارزه غالباً سلبی کار می
افکار سلبی مقدمه اندیشـه اسـت و   . ها نیز بیندیشند ها و خواستن داند که باید درباره مطلوب گوید ولی می می

امـا بـا وقـوع    . بـرد  لیکن اندیشه ایجابی انقالب به دلیل شرایط مبارزه، در اجمال به سـر مـی  . نه متن اندیشه
نظمی؛ باید اندیشه ایجابی انقـالب بـه سـرعت از اجمـال بـه تفصـیل        انقالب و پدید آمدن وضعیت خالء بی

اگر اندشیه انقالبی نتوانـد در مـدتی   . رعت عمل اندیشه انقالبی در این کار، نقش تعیین کننده داردس. درآید
هاي رقیب واگـذار   کوتاه به تفصیل خود دست یابد؛ آنگاه است که باید عرصۀ نظام سازي جدید را به اندیشه

ون اساسی و جابجایی قـدرت و  تفصیل اندیشه انقالب خود را در تعیین نظام سیاسی مطلوب، تدوین قان . کند
ي مردمـی در همـین مقطـع    هاها و انقالب لیکن ناتوانی بسیاري از نهضت. دهد هاي عاجل نشان می امداد رسانی

توانایی فکري و سرعت عمل در بـه تفصـیل   . گردد نظمی یا دوره گذار از اجمال به تفصیل، آشکار می خالء بی
اگـر چنـین اتفـاقی نیافتـد؛ بـه      . کنـد  را در همان حاشیه متوقف مـی هاي غیر انقالبی  درآمدن انقالب، اندیشه

یا عـادي   پسا انقـالب توان وضعیت  چنین وضعیتی را می. شود سرعت وضعیت انقالبی به غیر انقالبی تبدیل می
طبیعی است که اندیشه انقالب و به تبع آن، شور انقالبی در شرایط جدید، رفتـه رفتـه بـه    . سازي شده نامید

اما اگر اندیشه انقالب در فرصت بسیار کوتاهی که در اختیار . شود می» خاطره«رانده شده و تبدیل به حاشیه 
زیـرا  . به تفصیل درآید؛ آن گاه در حضور مستمر انقالب موفق خواهد شـد و دارد بتواند از اجمال خارج شود 

  .گذاري کند اندیشه انقالب توانسته نظام و قانون اساسی و سازندگی انقالبی را پایه
شور انقالب در همه جاي این فرهنگ حضـور  . شود وقتی انقالب نهادینه شود؛ به فرهنگ انقالبی تبدیل می

ایـن امـر خیلـی از    . کنـد  فرهنـگ انقالبـی دعـوت مـی     ونه درفعالی دارد و مردم را به ادامه زندگی روزمـرّ 
در  را آنها از سویی جامعه انقـالب کـرده  . دآور گران اجتماعی را به اشتباه و حیرت درمی کارشناسان و تحلیل

هـاي انقالبـی فعـال در     کنند و از سوي دیگر شـاهد کـنش   مشاهده می زندگی گی زندگی عادي و روزمرّه حال
 وناي توانسـته زنـدگی روزمـرّه خـود را در     این امر به دلیل آن است که چنین جامعـه . ندتهسهمین جامعه 

کـه انقـالب توانسـته از اجمـال بـه تفصـیل        مبنابر این، اگر بخواهیم معلوم کنـی . فرهنگ انقالبی تعریف کند
   .»خاطره انقالبی«کند یا با  زندگی می »فرهنگ انقالبی«درآمده یا خیر؛ باید معلوم گردد که آیا جامعه با 

یشه انقالب توانسته فرایند نهادینـه شـدن   پایداري انقالب اسالمی در معناي دوم آن است که انداما مفهوم   
را کـه  » خـالء بـی نظمـی   «زیرا اندیشه اسـالمی انقـالب،   . را پشت سرگذارد و به فرهنگ انقالبی تبدیل شود

اندیشه ناب انقالب اسالمی در ارایه الگـو نظـام   . شرایط طبیعی روزهاي بعد پیروزي است، به سرعت پر کرد
قانون اساسی و برنامه سازندگی به سرعت عمل کرد و در ایـن کـار، وام   و تدوین ) جمهوري اسالمی(سیاسی 

هاي فکري غیر انقالبی بیشـتر در حاشـیه بـاقی     باعث گردید جریانامر این . دار هیچ گونه جریان فکري نبود



هـیچ شـعار   . به طوري که پویایی اندیشه انقـالب، روز بـروز آنهـا را حاشـیه نشـین تـر کـرده اسـت        . بمانند
اي نیست که آنها را پیشروتر از اندیشه انقالب اسـالمی جلـوه دهـد بلکـه بسـیاري از آنهـا در اثـر         نهمترقیا

شعارهایی چون استقالل، ضدیت با نظام . اند پایداري انقالب اسالمی از شعارهاي مترقیانه خود دست برداشته
اکنـون ملـت ایـران بـا     . و غیروهاي علمی، قانون گرایی و احترام به دموکراسی  سلطه سرمایه داري، پیشرفت

توان در متن فرهنگ و نظـام انقالبـی بـه زنـدگی      گذشت قریب به چهار دهه به این باور رسیده است که می
  .این امر باعث تحول چشمگیر در سبک زندگی مردم ایران شده است. روزمره خود ادامه دهد

از زبان مقـالم معظـم   . گفتار مطرح گردیده پاسخ داداي را که در ابتداي این  توان مسأله اکنون به روشنی می 
نیروهاي انقـالب بعـد از    ،ها بقانون طبیعی انقالمطابق .رهبري ویژگی نیروي مقاومت بسیج را روایت کردیم

و  زیرا فلسفه وجودي آنها تا نقطه پیروزي انقـالب تعریـف شـده اسـت    . روند د و آب مینشو پیروزي حل می
روهاي انقالب اسالمی، نه فقط چنین نشد بلکه در قالب مقاومـت بسـیج بـا همـان شـور      ولی نی. امتداد ندارند

اي این پدیـده را در دنیـا    اهللا خامنه آیه. دهد انقالبی سازماندهی شد و همچنان به حیات انقالبی خود ادامه می
تـا وقتـی انقـالب    . دتوان تفسـیر کـر   بی سابق بودن این امر را به کمک دو معنا یاد شده می. بی سابقه خواند

بـه حیـات خـود ادامـه      همچون دیگـر نهادهـاي انقالبـی    اسالمی ساري و جاري است؛ نیروي مقاومت بسیج
. از سوي دیگر، مقاومت بسیج جزئـی از فرهنـگ انقالبـی اسـت    . زیرا فلسفه وجودي آن امتداد دارد. دهد می

  . ماندگاري بسیج به دلیل همین نهادینه شدن فرهنگ انقالب اسالمی است

هـا   م انقـالب آن است که پایداري انقالب اسالمی مانع بزرگـی در راه تحقـق دو سرنوشـت محتـو    آخر نکته  
چنان که گفته . دو واقعیت حتمی است که از پس هر انقالبی اتفاق می افتدپسا انقالب و تاریخی شدن، . است

انقالب در وضعیت پسا انقـالب حضـور   . شود شد هر انقالبی به دنبال پیروزي گرفتار وضعیت پسا انقالبی می
ز براي انقالب اسالمی تصویر شده بـود؛ لـیکن بـه    چنین سرنوشتی نی. گیري ندارد یا اساساً حضور ندارد چشم

جاري بودن انقالب و تولید فرهنگ انقالبی مـانع  . دلیل پایداري آن، تاکنون این سرنوشت تحقق نیافتاده است
. شده است، دقیقاً به همین خاطر است که انقالب اسـالمی تـاریخی نشـده اسـت    » پسا انقالب«  از وقوع پروژه

» تـاریخ انقـالب اسـالمی   «کتاب تاریخ نگارش شده است؛ لیکن تاکنون کتابی بـه عنـوان   ها  براي همه انقالب
 ع دیـروز ایبراي وق نویسی  تاریخ . زیرا انقالب اسالمی در حیات امروز ایرانیان حضور دارد. تألیف نشده است



ـ که ا تاریخ امروز را فردا می نویسند ؛یعنی زمانی. کنیم ي امروز را گزارش می واقعه ما .است روز بـه تـاریخ   م
بلکه گـزارش انقـالب    نیستتاریخ انقالب اسالمی ، ادبیات موجود گفت توان میبه همین دلیل . پیوسته است
  انشاءاهللا همچنان گزارش نویس انقالب باقی بمانیم والسالم.اسالمی است
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