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درخت ریشه دار
تـوی صـف نانوایی یا در شـلوغی اتوبـوس و مترو! فرقـی نمی کند. برای 
همـه ی مـا پیـش آمـده کـه گاهی کسـی بیایـد و به خاطر فشـار و سـختِی 
زندگـی دهـان باز کند به شـکایت از روزگار. گاهی حتـی خودمان با لحن 
یک آدم شـاکی شـروع می کنیـم به ایراد گرفتـن از گرانی، از مشـکالت، از 

مسـکن، از شغل ...
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بیشـتر از سـه دهـه از عمـر ایـن انقالب گذشـته و حاال در گوشـه و کنار 
ایـن سـرزمینـ  چـه بخواهیـم چـه نـهـ  صداهایی بـا لحن اعتـراض بلند 
می شـود. صداهایی که در مقابل فشـارها، تحریم ها و سـختی های روزمره 
کـم آورده و مشـکالت را آن قـدر بـزرگ و غیرقابـل تحمـل می بیننـد کـه 
شـروع می کنند به بدگویی از نظام، از والیت و از ریشـه و اسـاس انقالب. 
انقالبـی کـه بـا خـون دل بـه اینجا رسـیده و قد کشـیده اما باز هـم نیازمند 

مراقبـت و توجـه تک تک اعضـای خانواده اش اسـت.  
شـاید بعضـی از بزرگ ترهای مـان اوضـاع زندگـی زمان طاغوت یادشـان 
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رفتـه و شـاید آن طـور که بایـد از تاریکـی آن روزها با فرزندان شـان حرف 
نـزده باشـند کـه حـاال انقـالب در چشم شـان شـباهتی بـه یـک افتخـار 

بین المللـی و تاریخی نـدارد!
نسـل تازه هم ممکن اسـت بـه خاطر بی اطالعـی از گذشـته،  نه تنها خود 
را مدیـون پـدراِن انقالبی شـان نداننـد، بلکـه آن هـا را بـه خاطـر مقابلـه با 

سـلطنت شاهنشـاهی متهم کنند. 
بـرای همـه ی مـا پیش آمده که ایـن حرف ها و اعتراض ها را بشـنویم. گاه 
بی تفـاوت از کنارشـان عبور کرده ایم و گاه ایسـتاده ایم به بحـث و دفاع و 
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مجادلـه. عـده ای وضعیت اقتصـادی آن روزها را بهتر می داننـد، از آزادی و 
رضایـت مـردم در دوران پهلـوی حـرف می زننـد و کوچک ترین تخلف و 
بـی نظمی مدیراِن کشـور، مسـئوالن، کارفرمایان و حتی فروشـنده ها کافی 
اسـت تـا هرچـه گلـه و شـکایت در دل و ذهن این عده هسـت بـه بیرون 

کند!  فوران 
ایـن صداهـا بـه اعتـراض یـا درد و دل می آید و مـی رود. اما کافی اسـت 
از دور یـا نزدیـک کسـی بـه انقـالب ما  چـپ نگاه کنـد! همیـن صداهای 
معتـرض بـه خـود آمـده و بـا همـان شـور و حـرارت می شـوند حریم و 
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نگهبـان انقالب شـان! مـردمِ ایران سال هاسـت کـه در آزمون هـای مختلفی 
چـون جنـگ تحمیلـی، انتخابـات ، حماسـه ی 9دی و دیگـر وقایـع بزرگ 
سیاسـی و اجتماعـی حضور حداکثری و وفاداری شـان را بـه انقالب ثابت 

کرده انـد...
22 بهمـن 57 تنهـا یـک اتفـاق سـاده ی سیاسـی نبـود. نهالی بـود که در 
دل هـای مـردم و پـدراِن مـا ریشـه کرد. پیونـد ما بـا این انقـالب از جنس 
دل اسـت! گیـرم کـه گاهی صدای مـان به اعتـراض و درد و دل بلند شـود.
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لباس فرنگی
شروع ماجرای انقالب را باید در یک قرن پیش ترش جستجو کرد.

غـرب دوسـتی و روحیـه ی تقلیـد از فرنگی هـا از اواسـط دوره ی قاجار 
شـروع شـد. همان زمان که شـاهان و درباریان قاجار چشم شـان به زرق و 
بـرق اروپـا دوخته شـد و دسـت وپای خـود را گـم کردند و هـوس کردند 

»ایـران هـم بایـد بی کم و کاسـت مثل آن ها شـود« 
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درسـت در همیـن روزهـا بـود که ژسـت روشـنفکری رواج پیـدا کرد و 
»زندگـی غربـی شـد بهشـت روی زمین«

پس شـاهان ما تصمیم گرفتند سـرتا پـای جامعه مان را متحـول کنند و از 
روی ژورنـال هـای خارجـی برایش رخت نو سـفارش دادنـد. از نظر آن ها 
ایـن رخـت نـو نباید بـه اندازه ی سـر سـوزنی بـا الگوهای غربـی تفاوت 
مـی کـرد. نباید نسـخه پیشـرفِت غربی قـدری جابه جا می شـد و از لباس 
پوشـیدن مان تـا غـذا خوردن مـان تا شـکل خانه هـا و حرف زدن و رسـم و 

رسـوم مان همـه همان طور می شـد. 
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ایـن نـگاهِ روشـن فکرانه یک نتیجـه ی خیلی واضح داشـت: هـر رفتار و 
کـردار و گفتـاری کـه شـبیه رفتار و کـردار و گفتـار غربی ها نیسـت، عین 
عقب ماندگـی اسـت! پس بر اسـاس نسـخه ی این جماعت، نمـاز خواندن 
مـا، حجـاب زنان و مـردان ما، عبادت و آییـن جوان مردی بـازار ما، صله ی 
رحـم و روابـط خانوادگـی تمدن سـازِ مـا، فرهنـگ ایرانـی و اسـالمی مـا، 
ارادت ما به اهل بیت و تمام آداب و سـنت های ریشـه دارِ ما اسـمش 
شـد »عقب ماندگـی«. تنهـا بـه ایـن جـرم کـه غربی هـا این هـا را ندارند و 

این گونـه زندگـی نمی کنند. 
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حاکم هـا یکی یکـی رفتنـد و آمدند امـا این تفکـرات پابرجا مانـد. جهان 
اسـتعمارگر خوابـی خـوش تـر از این می خواسـت ببیند؟ بـدون جنگ و 
تلفـات داشـت از سـرمایه هـای عظیم یک کشـور نهایـت اسـتفاده را می 
کرد و اسـالم را که دشـمن سرسـختش محسـوب می شـد از صحنه دور 

می کـرد. 
بـرای عـده ای راحـت تر بـود و زود تسـلیم اوامر و دسـتورات حکومت 
می شـدند ولی عده ای تن به ذلت و دسـت کشـیدن از اعتقاداتشـان نمی 
دادنـد. فقـط یـک نیـروی عظیمی می خواسـتند بـرای ایسـتادگی. یک دل 
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قـوی و صـدای رسـا تا جسـارت بزرگ شـدن پیدا کنند. جسـارتی شـبیه 
یـک انقالب.
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حلقه ی وصل
جوان مـردان و آزادمـرداِن این سـرزمین، که خطر »غرب زدگـی« را تمام و 
کمـال حـس می کردنـد، سـاکت نماندند و اعتراض های  شـان هـر از گاهی 
در شـعر ها، مقاله هـا، روزنامـه، مکتـب هـا و منبرهـا بـه گوش می رسـید. 
اعتراض هایـی کـه نشـان از فطـرت بیدار شـیعیاِن این مـرز و بوم داشـت. 
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نتیجه ی تالش  این مجاهدان خالصه شـد در »انقالب مشـروطه« و »نهضت 
جنـگل« و »قیـام تبریـز« و »تحصن در قم و شـهرری« و ...

اما هر بار قدرِت کشـورهای گرگ صفت غربی با وابسـتگِی شـاهان پیوند 
خـورد و بـه کمک عناصـر منحـرف داخلـی و خارجی، ایـن حرکت های 

انقالبی یا به انحراف کشـیده شـد یا چراغ شـان خاموش شـد. 
قاجـار گذشـت و پهلـوی آمد. و باالخـره امام خمینـی چقدر خوب 
ضمیـر ملـت را دیـد، بـه آن اعتمـاد کـرد و بـا تکیه بر قـدرت الهـی فریاد 
آزادیخواهی و مبارزه سـر داد. اول سـلطه گران گمان کردند دوباره یکی از 
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همـان معترضیـن قبلی بیدار شـده و بعد از یکی دوبار تنبیه سـر جای خود 
برمـی گـردد. در حالی که امام برخاسـته بود تا رهبری جـان های آزاده 
را برعهـده بگیـرد و آنهـا را که هنوز در خانه هایشـان نشسـته بودند بیرون 
بکشـاند. بـا انگیـزه ای محکم تر که غفلـت در آن راه نداشـت و هدفی که 
خیلـی صریـح و واضـح مقابل خـود و دیگران قـرار داده بود تا به اشـتباه و 
فراموشـی دچار نشـوند. اراده ها را از سسـتی خارج کرد، نیت های پاک را 
از فتنـه نجـات داد و بـرای انقالبی به وسـعت ایران اسـالمی آمـاده کرد. آن 
همه نیروی خفته و سـرکوب شـده در کشـور، رهبری کسـی را می طلبید 
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کـه خـودش در والیـت الهی غرق بود و از بسـم اهلل اول ، پیـروزی بزرگی 
را مـی دیـد کـه در آن بـا آزادی کامل بایسـتد و بگوید من به پشـتیبانی این 

ملـت، دولـت تعیین می کنـم و تعیین کند .
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به پشتیبانی ملت
مـردم یـک جامعه بدنه و اصل آن هسـتند، نمی شـود نادیده شـان گرفت 
و با قسـاوت آمیزترین روش ها سـاکت و مطیع نگه شـان داشـت. آزادی 
دوران طاغـوت فقـط در انـواع فسـاد و بـی بندوبـاری ها خالصه می شـد، 
دیگـر نـه کسـی حـق اعـالم نظـر داشـت و انتقـاد و نه حتـی ابـراز همین 

نارضایتـی های کوچـه و خیابانی که امروز شـاهدش هسـتیم. 
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امـام اسـاس کارش را بـا اعتمـاد به مـردم بنا کـرد، از خودشـان و از 
نیـروی وجـدان و غیرت شـان خواسـت کـه به میـدان عمل بیاینـد و پای 
آرمـان هایشـان بایسـتند. عـده ای از علما و اهالی حوزه هم نمی توانسـتند 
بپذیرنـد ایـن همه شـجاعت و اطمینـان قلبی امـام را که مثل آفتـاب به دل 
هـای بقیـه مـی تاباند. عزم ها جزم شـده بود و کسـی نبود کـه یاعلی گفته 
باشـد و تـا پـای جـان جلـو نیامده باشـد. دیگـر اثری از شـاه نبـود و همه 
می دانسـتند فرار کرده و برنخواهد گشـت. راهپیمایی ها شـروع شـده بود 
و بـا اینکـه بیمارسـتان ها پر از مجروح و شـهید شناسـایی نشـده بـود، باز 
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کسـی به حکومت نظامی و منع ترددها توجه نمی کرد، تسـلیحات ارتش، 
زنـدان اویـن، سـاواک و مجلـس و رادیـو و تلویزیون یکی یکی به دسـت 
مـردم تصـرف می شـد و بـه جای آنها کمیته های مسـلح انقالبی تشـکیل 
مـی دادنـد. نیروهـای نظامـی ارتش از چند نقطه به سـمت تهـران حرکت 
کـرده بودنـد اما مردم با بسـتن جاده ها و مسـدود کردن مسـیر، جلوی آنها 
ایسـتادند. درگیـری هـا به سـرعت انجام می شـد و کسـی اجازه نمـی داد 
بـاری بـر زمین بمانـد. بختیار و بعد هم فرماندهان ارتش اسـتعفا و تسـلیم 
خـود را اعـالم کردنـد و امام از خود مردم خواسـت آرامـش و امنیت را در 
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کشـور حاکـم کننـد. صـدا، صـدای آزادی بـود و مـردم سـاالری. رژیم دو 
هزار و پانصدسـاله ی شاهنشـاهی سـرنگون شـد و این عزت نفس جامعه 
بـود کـه فریاد اهلل اکبر سـر مـی داد و اولین پیام فتـح بـزرگ را از رادیو می 
شـنید: “توجه بفرمائیـد، توجه بفرماییـد. اینجا تهران صدای راسـتین ملت 

ایـران، صدای انقالب اسـت”
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تکیه گاه
مـردم موافقـت خـود را با شـعارها و جان فدایـی در راه پیـروزی انقالب 
ثابـت کـرده بودنـد، امـا امـام مـی خواسـت این خـط اصلی، همیشـگی و 
جـاری بمانـد. دوماه بعد اولین نظرسـنجی برای شـیوه ی حکومـت داری 
برگـزار شـد، انتخابات مجلس خبـرگان و تدوین قانون اساسـی، انتخابات 
ریاسـت جمهـوری و مجلـس هـم بعـد از آن بـود کـه تـا امروز بـی وقفه 
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برقـرار اسـت و حتـی در سـخت ترین دوران جنـگ، وقتـی کشـور زیـر 
بمباران دشـمن بود، تعطیل نشـد و  به تأخیر نیفتاد. همیشـه بیشترین میزان 
مشـارکت و احسـاس تکلیف را در کل دنیا مردم ما داشتند، چه در تأسیس 
پایـه هـای نظـام و چه در مقابله بـا فتنه های زمانه. ایـن یعنی تحقق واقعی 
کلمـه ی جمهـوری اسـالمی. جمهور یعنـی آحاد مردم و جمعیت کشـور. 
مردمی که خودشـان در اداره کشـور و تشـکیالت دولتـی و مدیریتی نقش 
دارند، به وقتش در صحنه های حماسـه آفرین حاضر می شـوند و تجدید 
بیعـت مـی کننـد. چه عنصر قـوی تری جـز اسـالم و ایمان مـی تواند این 
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تفکر و عمل را نگه دارد؟ در چنین کشـوری، اگر حکومت مردمی اسـت، 
پـس اسـالمی هم هسـت. روح دیانِت حاکـم بر دلهای مردم اسـت که آنها 
را در برابـر دشـمن قدرتمنـد مـی کنـد و در یک حضور بـی نظیر تاریخی 
هویـت انقـالب را بـه جهانیان نشـان مـی دهد. امـام وقتی بر اسـالم تکیه 
داشـت و مبانی اسـالم را بیان می کرد، یک روسـتایی دورافتاده هم پیام او 
را بـا عمـق جان می پذیرفت و عمل می کرد، الزم نبود از مسـائل سیاسـی 
برایشـان گفـت و انگیـزه هـای مادی را به میان کشـید. چون همـه ی مردم، 
بـا ایمـان خودشـان وارد شـده بودند. فرهنگ مبـارزه را از پـای روضه ها و 
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دسـتگاه امام حسـین به یاد داشـتند و با باور عاشورایی شان نگذاشتند 
اهـل باطـل و یزیدیـان بر جامعه حکمرانی کنند. چه اسـماعیل هایی که در 
راه حـق و فرمـان ولـی ذبح شـدند و با خونشـان درخت انقـالب را بارور 

کردند.
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حادثه ی جهانی
بـا پیـروزی انقالب اسـالمی، بزرگترین تحـول جهانی قرن بیسـتم اتفاق 
افتـاد. کشـورهای اسـتعمارگری چـون آمریکا کـه دیگر نمی توانسـتند آن 
سـوء اسـتفاده و بهـره منـدی را از منابـع ملی مـا ببرند، هنوز منتظـر بودند 
اوضـاع بـه حالت قبلـی برگردد و تا امـروز هم از هرگونه تـالش برای این 
خواسـته و حسـرت شـان کم نگذاشـته اند. ایـن تحول در حالـی صورت 
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جهانـی به خـود گرفت که یک حرکـت غرورآفرین و یک بیـداری فراگیر 
اسـالمی در دنیـا ایجـاد کرد. به خیلـی از ملت ها غرور از بین رفته شـان را 
در برابـر ظلـم یادآور شـد و خطـوط اصلی انقالب را آموخـت. چه آنهایی 
کـه هـدف و عقیـده ی مشـترک با ایـران داشـتند و چه آنها کـه از تبعیض 
نـژادی و اسـتعمار رنـج مـی بردند. وقتی تکیـه و تأکید انقالب اسـالمی و 
رهبـری آن بـر لزوم وحدت همه ی قشـرها و همه ی مذهب های اسـالمی 
در رسـیدن به پیـروزی های داخلی و خارجی اسـت، در واقع زمینه جذب 
جنبش هـای معاصـر را به سـوی خود ایجاد کرده، چرا که با الگـو قرار دادن 
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قرآن و سـیره ی نبوی ، هیچ تفاوتی بین سـیاه و سـفید و غربی و شـرقی 
قائل نیسـت و بر مسـائل حاشـیه ای یا اختالف برانگیز در بین مسـلمانان 
پافشـاری نمی کنـد. جنبش هـا و جریان هـای آزادی خواه غیراسـالمی هم 
فهمیـده انـد کـه اسـالم، توانایـی بسـیج توده هـای مـردم را دارد و همه ی 
طبقـات جامعـه را بـه میدان می کشـاند. پیـروزی انقالب، شـوک عظیمی 
بـود کـه موجـب احیای تفکر دینی در جهان شـد، حتی جایگاه مسـیحیت 
و کلیسـا در اروپا هم باال رفت و نقش دین در حیات اجتماعی و سیاسـی 
جدی گرفته شـد. برای همین اسـت که در اصل 154 قانون اساسـی آمده: 
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»جمهوری اسـالمی ایران، سـعادت انسـان ها در کل جامعه بشـری را آرمان 
خـود می دانـد و اسـتقالل، آزادی و حکومت حق و عـدل را حق همه مردم 
جهـان می شناسـد. بنابراین در عین خـودداری کامل از هرگونـه دخالت در 
امـور داخلـی ملت هـای دیگـر، از مبـارزه حق طلبانـه مسـتضعفان در برابر 

مسـتکبران در هـر نقطه از جهان حمایـت می کند«.
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امام گفت ما می توانیم
انقـالب، تنهـا تحـول عمیـق وضعیـت سیاسـی و حکومتی کشـور نبود. 
آنقـدر در دوران شاهنشـاهی، غـرب را بـرای مردم بزرگ و دسـت نیافتنی 
جلـوه داده بودنـد که احسـاس وابسـتگی به فرهنـگ غربی تبدیل شـد به 
ذائقـه ی طوالنـی مـدت مردم. عادتی که در طی سـال هـا تحقیر و خودکم 
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بینـی ملـی ایجاد شـده بـود و هنوز هـم در بیـن اکثریت جامعه نسـبت به 
واردات و محصـوالت خارجـی باقی اسـت. پیشـرفت علمـی در آن مدت 
جایگاهـی نداشـت و اصال حرکت علمی در کشـور صـورت نمی گرفت. 
درباریـان کـه خودشـان جیـره خـوار دشـمنان ایـن ملـت بودند، بـه جای 
آنکه کشـور را به سـمت تولیدات داخلی و منابع طبیعی مثل کشـاورزی و 
صنایع بکشـانند، پول نفت را آوردند سـر سـفره ها و توانایی های مردم را 
نادیـده گرفتنـد. مثل کسـانی که گرسـنه اند اما مجبورشـان می کنند به یک 
تکـه نـان از بیگانه رضایت دهند و نمی گذارند خودشـان برای تهیه ی غذا 
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زحمت بکشـند و کار کنند. اگر کسـی هم اعتراض می کرد و می خواسـت 
در نقطـه ای از ایـن کشـور خودکفایی راه بیندازد یـا جلوی هدررفت منابع 
را بگیـرد بـا هـر روش ناجوانمردانه ای که می شـد جلویـش را می گرفتند 
و اگـر جـان سـالم بـه در مـی برد ناامیـد برش مـی گرداندنـد. انقالب مثل 
طوفان سـختی بود که سـدهای دشـمن را شکسـت، دسـت دزدی اش را 
قطـع کـرد و از مـا مـی توانیم ها سـخن به میـان آورد. وقتی ثبات سیاسـی 
و امنیتـی کشـور ایجاد شـد و مـردم خودشـان پشـتوانه ی آن شـدند، بذر 
امیـد در هـر بخـش از سـرمایه هـا جوانه زد. بدبینـی ها کم کـم کنار رفت 
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و جامعـه فرصـت پیـدا کرد آمادگی و اسـتعدادهای خود را بـروز دهد. چه 
کسـی فکـرش را مـی کرد هربـار  که به 22بهمـن نزدیک می شـویم، پای 
جشـن تولـد هـر سـاله ی ایـن انقالب شـعارمان حق غنـی سـازی انرژی 
هسـته ای و دسـتاوردهایی باشـد کـه روزی ناممکـن بـه نظـر مـی آمدند. 
عـزت ملـی مثل خورشـیدی که پس از سـال هـا تاریکی طلوع کـرده و بر 
سـر کشـور می تابد. با وجود همه ی تهدیدها و تحریم های دشـمنان، که 
هـر روز به شـکلی در تالش اند تا تالطمی ایجاد کننـد و دل ها را بلرزانند، 
ملـت ایـران و جوانـان ما توانسـته اند در میدان های مختلف، خود را نشـان 
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دهنـد و عظمت و استعدادشـان را، به رخ دنیا بکشـند. 
هنـوز هـم خیلـی هـا، وقتـی پایـش بیفتـد پـر از گلـه و شـکایت انـد، 
همان هایـی کـه در صـف هـای طویـل و بـی نظمی هـای شـهری شـروع 
مـی کننـد بـه تعریـف کـردن از خوبـی هـای دولت هـای خارجـی و ناله 
و نفریـن مسـئولین داخلـی. اما کشـور بـاز هم دلش بـه آن ها گرم اسـت. 
شـب امتحـان که برسـد و چشـم همه بـه مراقبت خـدا و ولـی اش بیافتد 
کم هسـتند کسـانی که مردود شـوند و پشـت کننـد به ایـن درخت تنومند 

انقـالب کـه خون شـهدا بیمـه اش کرده اسـت.
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