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هدف ما از انقالب چه بود؟
هدف نهايی ملت ايران از انقالب اسالمی، ايجاد يك تمدن نوين اسالمی بوده است. 
با وقوع انقالب اسالمی در ايران، حرکت ما به سمت وضع مطلوب )ايجاد تمدن نوين 
اسالمی( آغاز گشت. ما اين حرکِت رو به جلو را پيشرفت می ناميم. ما برای ساختن 
ايرانی پيشرفته، گاهی کند و گاهی پرشتاب حرکت کرده ايم. پيشرفت حرکتی رو به جلو 
و دائمی ست. حرکت رو به عقب يا در جا زدن پيشرفت نيست. انسان در مسير پيشرفت 
مادی و معنوی، مراتب مختلفی را پشت سر می گذارد که توقف در آن مرتبه و در جا زدن، 
انسان را از پيشرفت باز می دارد. اين مراتب به سان پله هايی هستند که قرار نيست روی 
آنها باقی بمانيم. بلکه می بايست با ايستادن روی آنها، قد بکشيم و به مراتب باالتر صعود 

کنيم. 

حیات طیبه
اگرچه اين عبارت، معنای گسترده ای دارد، اما می توان آن را به طور خالصه چنين معنا کرد: 
حيات طيبه، يعنی زندگی پاکيزه؛ يعنی زندگی خالی از هرگونه کژی و ناراستی و پليدی و 
زشتی. در يك کالم همان زندگی اولياءاهلل است که خداوند در وصفشان فرموده نه ترسی 

در دلشان راه می يابد و نه محزون می گردند.
هدف از ايجاد تمدن نوين اسالمی، دستيابی به چنين زندگی ای برای همۀ مردم است. 
حيات طيبه در ادبيات اسالمی، ويژگی هايی دارد: 1- دارای درجات و مراتبی است؛ 2- 
همزمان شامل خير دنيا و آخرت می شود؛ 3- انسانی که حيات طيبه يافته است، از نصرت 
الهی برخوردار می شود؛ 4- اين طرز زندگی برای صاحبش، شادی و احساس خوشبختی 

درونی ايجاد می کند؛ 5- به انسان، مناعت طبع و قناعت می بخشد و ... 

خطرات پیش روی ما
غفلت از دشمنان، نداشتن نقشۀ راه، عدم تبعيت از رهبر حکيم و عالم به زمانه، غرب يا 
شرق زدگی )وادادگی(، تقليد از الگوهای غير بومی و غير اسالمی، دلبستن به جاذبه های 
مسير پيشرفت و متوقف شدن در يك مرحله، دچار يأس و نااميدی شدن، گرفتاری در 
دام تنبلی، تجمل گرايی، مصرف زدگی و ... همگی از خطرات جدی پيش روی ما در مسير 
پيشرفت است. بهترين راه برای نجات از سقوط در دره های عميق و گرفتار نشدن در 
شيب های تند مسير، پيروی از راهبر صاحب بصيرتی ست که با نگاه تيزبين و آينده نگرش، 

حد و مرز راه را مشخص می کند. 

نرمش قهرمانانه 
ما در مسير پيشرفتمان با موانعی رو به رو هستيم و يا در آينده 

خواهيم شد. برخی از اين موانع، به خاطر کمبودها و کاستی های 
خودمان ايجاد می شود. اما برخی ديگر را )که البته کم هم نيستند( 

دشمنان ما ايجاد خواهند کرد. در مقابله با اين موانع، گاهی می توان با 
شّدت و حّدت دشمن را مقهور ساخت و به هدف دست يافت. اما گاهی نيز 

الزم است که مانند يك جنگجو در ميدان جنگ، نرمش قهرمانانه نشان دهيم. 
نرمش قهرمانانه، هرگز به معنای تسليم و عقب نشينی نيست؛ همچنين به معنای دست 
کشيدن از اهداف و آرمان ها هم نيست. بلکه نرمش قهرمانانه به معنای مانور هنرمندانه 
برای دست يافتن به مقصود است؛ به اين معنا که انسان از هر طريق ممکن، به هدف خود 

دست يابد. نه اينکه هدفش را ناديده بگيرد و تسليم دشمنش شود. 
هرگونه حرکتی - چه حرکت به جلو، چه حرکت به عقب - مثل ميدان رزم نظامی، بايد 

به دنبال رسيدن به اهداِف از پيش  تعيين شده باشد. 

اگر همه برای خدا کار کنند!
اگر تمام افراد جامعه در هر پست و مقامی که هستند، برای خدا کار کنند، نتايج عملشان 
برکت می يابد و خيلی زودتر از آنچه که منطقاً انتظار می رود، به پيشرفت و خوشبختی 
مطلوب دست خواهيم يافت. حضرت علی عليه السالم فرمود: »ما کان هلل ينمو«؛ آنچه 

برای خدا باشد، رشد می کند و زياد می شود.

انقالب ایران مایۀ عزت تمام مسلمانان

انقالب ايران باعث شد، مسلمانان جهان، بعد از تحقيرها و شکست های 
پياپی در مواجهه با حکام خودکامۀ عرب و دولتمردان غرب و اسرائيل، دوباره 
سرشان را باال بگيرند و احساس عزت و اقتدار کنند. دوباره نور اميد در دل ها 
روشن شد و حرکت های پراکنده ای در گوشه و کنار جهان اسالم، با الگوگيری 
از حرکت مردم ايران صورت گرفت.   اگرچه اين حرکت ها در ابتدا با سرکوب 
شديد حکام مستبد عرب و دولتمردان غربی مواجه شد، اما اين آتش زير 
خاکستر، سال ها بعد دوباره سر بر آورد و انقالب های سلسله واری را در منطقۀ 

غرب آسيا رقم زد. 
حاکمان کشورهايی چون عربستان سعودی، از همان ابتدای وقوع انقالب 
اسالمی در ايران، به تکاپو افتادند تا با پرداخت هزينه های هنگفت و تبليغات 
گسترده، افکار عمومی را به جهات ديگری منحرف ساخته و خطری را که 
متوجه حکومتشان شده بود برطرف سازند. تبليغات ضد شيعی و تشکيل 
گروه های تروريستی سلفی و فتاواهای علمای مزدور آل سعود مبنی بر تکفير 
ديگر مذاهب اسالمی و تالش برای به راه انداختن جنگ های مذهبی و 
طائفه ای در جهان اسالم، از جمله اقداماتی بود که سران حکومت های 

خودکامۀ عرب، برای نجات حکومت خويش صورت دادند.

جهاد مداوم
کشور ما امروز برای شتاب دادن به سرعت پيشرفتش، احتياج به جهاد مداوم 
دارد. جهاد مداوم، با تنبلی و بيکارگی و کسالت و انزوا سازگار نيست. جهاد 
مداوم، يعنی يك تالش هميشگی و خستگی ناپذير. يعنی تسليم موانع و 
صورت  جهادی  حرکت  با  جز  پيشرفت،  و  تمدن سازی  نشدن.  فشارها 
نمی پذيرد.  برخی گمان می کنند که جهاد مداوم در درازمدت، باعث خستگی 
مزمن می شود؛ اما اين تفکر اشتباه است. جهاد، حرکتی-ست که به همراه 
خود شور و نشاط و شادی به ارمغان می آورد. انسان با ديدن نتايج تالشش، 
مشعوف می شود و برای ادامۀ مسير، اشتياق پيدا می کند. جهاد مداوم، ضامن 

حرکت مستمر و پرشتاب به سمت هدف نهايی ست.  

خلق را تقلیدشان بر باد داد!

برخی ظواهر فريبای تمدن مادی غرب، عده ای را چنان مجذوب ساخته، که 
چونان عاشقی چشم و گوش بسته، چيزی جز خوبی و زيبايی از معشوقشان 
)تمدن غربی( سراغ ندارند. ما به اين قشر از جامعه، شبه روشنفکر می گوييم. 

غرب-زدگی يا وادادگی، انسان ها به تقليد وا می دارد.
به عنوان مثال، شبه روشنفکران تحصيلکرده، غالباً نقش ضبط صوت را بازی 
می کنند. آنان معمواًل در حوزه های مورد مطالعۀشان، هيچ گونه فرضيه يا نظريۀ 
جديدی ندارند، و لذا تنها تبيين کنندگان خوبی برای نظريات متفکران غربی 
هستند. اين افراد از فرهنگ و تمدن غرب، جز هواپيما و مترو و ساختمان های 
مجلل و لوازم راحتی و آسايش زندگی، چيز ديگری نديده اند. گويی فرهنگ 
غرب خالصه شده است در اين مسائل. آنان ساده لوحانه گمان می کنند با 
پياده سازی الگوهای غربی در ايران، می توان به تمام محاسن تمدن غرب 
دست يافت. حال آنکه تجربه نشان داده است، کشورهايی که با اين تصور 
خام، به اجرای نسخه های غربی در کشورشان پرداخته اند، اگرچه برخی از 
محاسن آن تمدن را کسب کرده اند، اما اکثر آن منافع را هرگز به دست 
نياورده اند و در عوض بيشتر آسيب ها و مشکالت آنها را نيز به جان خريده اند. 
نبايد فراموش کرد، هميشه يك نسخه برای درمان دو بيمار، مفيد واقع 

نمی شود.  
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 الگوی اسالمی-ايرانی پیشرفت:
 ما برای پيشرفت، نيازمند الگو هستيم. و بی ترديد، 
الگوی غربی و بيگانه، برای ما کارساز نيست. ما 
نيازمند يك الگوی اسالمی-ايرانی برای پيشرفت 
هستيم. يعنی همان نقشۀ راه که نشان می دهد 
بايد از کجا و چگونه و به سمت کجا حرکت 
کنيم. اين الگو برگرفته از فرهنگ غنی اسالم 
ناب است و قرارست به عنوان يك الگوی کارآمد 
مورد استفادۀ ديگر ملت ها نيز واقع شود. توليد 
چنين الگويی، برعهدۀ انديشمندان مسلمان و 
متعهد جامعه است.

 خودباوری: تا ملتی معتقد نباشد 
به  راه  می توانيم«،  »ما  اينکه  به 
برد. خودباوری، رمز  جايی نخواهد 
حرکت به سمت قله های بلند است. 
ما مي توانيم تمّدن نوين اسالمی را 
برپا کنيم و دنيايی بسازيم که سرشار 
باشد از معنوّيت و با کمك و هدايت 

معنوّيت پيش برود.  

امید به آيندۀ روشن: اميد به آينده، انسان را همچون يك رود، به 
حرکت و پويايی وامی دارد؛ و نااميدی، انسان را همچون يك مرداب، 
به سکون و فساد مبتال می کند. اين اميد، برای ما، يك اميد واقعی ست. 
چرا که ما به چشم خويش ديديم که چگونه خداوند متعال، به وعدۀ 
خويش عمل کرد و انقالب اسالمی را، که همچون خورشيدی در افق 
تاريخ درخشيد، به پيروزی رساند. خدا، همان خداست؛ کافی ست ما هم 

همان انقالبيون با اخالص گذشته باشيم.

اهميت  با  آن قدر  بصيرت  بصیرت:   
است که حتی واژه اش نيز دشمن سوز 
در  خودش  اينکه  به  رسد  چه  است، 
تك تك ما تحقق پيدا کند. بصيرت 
يعنی تشخيص دوست از دشمن؛ يعنی 
تشخيص اينکه خط درگيری با دشمن 
واقعی کجاست. انسان بصير، در هوای 
همواره  و  نمی کند  گم  را  راه  مه آلود، 
تيرش به سمت جبهۀ دشمن پرتاب 

می شود و نه جبهۀ خودی. 

اسمش  شما  پايمردی:  و  مقاومت 
نمی کند.  فرقی  بگذاريد.  صبر  را 
که  مسيری  بدانيم،  که  اينست  مهم 
انتخاب کرده ايم، پر از فراز و نشيب و 
ناهمواری هاست. بايد صبور و مقاوم و 
محکم بود. نبايد سختی ها يا جاذبه های 
کاذب مسير، ما را به خودشان مشغول 
داشته و از رسيدن به هدف اصلی باز 
با  همواره  بصيرت،  و  صبر  اين  دارد. 
هم اند: »أال و اليحمل هذا العلم، إال 
أهل البصر و الصبر« )حضرت علی عليه 

السالم(. 

اصالح سبک زندگی: سبك زندگی 
يعنی شيوۀ زيستن و چگونگی تعامالت 
اجتماعی؛ که  بخش اصلی و اساسی 
يك تمدن را تشکيل می دهد. مباحث 
مربوط به اصالح سبك زندگی، با متن 
زندگی مردم سر و کار دارد. مثل مسئلۀ 
خانواده، رفتار ما با پدر و مادر، رفتار ما با 
همسر، رفتار ما با فرزند، سبك ازدواج، 
نوع مسکن، نوع لباس، الگوی مصرف، 
نوع خوراك، تفريحات، مسئلۀ خط و 
زبان، مسئلۀ کسب و کار، رفتار ما در 
محل کار، در دانشگاه، در مدرسه، رفتار 
ما در فعاليت سياسی، رفتار ما در ورزش، 
رفتار ما در رسانه ای که در اختيار ماست، 
سفرهای ما، نظافت و طهارت ما، رفتار 
ما با دوست، رفتار ما با دشمن، رفتار ما 

با بيگانه و ... . 

تولید علم: توليد علم يا همان جنبش نرم افزاری، وظيفۀ خطيری ست که 
امروز به عهدۀ دانشگاه و حوزه است. نهضت نرم افزاری يعنی تالش برای 
شکستن مرزهای علوم مختلف در جهان و کشف افق های جديد. اگر 
امروز ما همين شتاب رشد علمی را حفظ کنيم، جای بسی اميدواری ست 
که در آينده ای نه چندان دور، بسياری از قله های علمی جهان را فتح کرده 

باشيم.

 ايمان به هدف: وقتی ملتی 
سمت  به  که  گرفت  تصميم 
خوشبختی حرکت کند، بی شك 
آيۀ  مصداق  به  متعال  خداوند 
ياری  يقيناً  و  »قطعاً  مبارك: 
خواهيم کرد، کسانی را که دين 
خدا را ياری می رسانند«، آنان را 

کمك و هدايت خواهد کرد. 

 استقالل: ملتی که خودش را باور کرد و به خداوند متعال اعتماد نمود، 
ديگر اجازه نمی دهد هيچ کس به جای او تصميم بگيرد. يك ملت مستقل 
و مقتدر، بر سر حقوق اساسی خويش با کسی مذاکره نمی کند. و هيچ 
حقی باالتر از اين نيست که يك ملت بتواند به تنهايی برای خودش 

تصميم بگيرد.

پيشرفت  برای  ما  کارآمد:  و  جوان  نیروی 
همه جانبه، نيازمند نسل جواِن کارآمد هستيم. 
نسل جوان در هر جامعه، موتور حرکت تحّوالت 
اجتماعی و تحّوالت سياسی است؛ بخصوص 
اين چنين است.  جوان دانشجو که طبيعتش 
پير شدن تدريجی جمعيت  با  نبايد بگذاريم 
از  را  ايران، کشورمان موتور محرکۀ خويش 

دست بدهد.

 هدف گذاری صحیح: 
کوهنوردها در راه رسيدن به قله های بلند، مسير 
را برای خودشان قطعه قطعه می کنند. هدف اصلی 
رسيدن به قله است، اما اهداف کوتاه مدتی هم وجود 
دارد، که همان ايستگاه های وسط راه هستند. اگر 
هدف گذاری صحيح باشد، خطرات کمتری آنان 
را تهديد خواهد کرد. اما اگر در شناخت اهداف 
کوتاه مدت، دچار خطا بشوند، ممکن است هرگز 
به قله نرسند.

شناخت صحیح دوست و دشمن: 
دوستان ما عموم ملت هايی هستند که 
با ما اهداف مشترك دارند. هر ملتی 
اهدافی دارد که برای رسيدن به آنها 
تالش می کند. در مواجهه با اين اهداف 
است که دوست و دشمِن آن ملت، از 
هم جدا می شوند. به عنوان مثال، ملت 
مسلمان ايران، يکی از اهداف عالی خود 
را، مبارزه با بی عدالتی در جهان قرار داده 
است. قطعاً در اين مسير، آنان که خود 
منشأ ظلم و بی عدالتی در جهان هستند، 
با ملت ايران دشمنی خواهند کرد. امروز 
دشمنان مردم ايران، تنها يك هدف را 
دنبال می کنند: »ايران، نبايد بيش از اين 
در دنيا قدرت پيدا کند!«. 

پیرشفت

جانبه
 همه 

 بخش ابزاری
 پيشرفت اقتصادی، علوم و تکنولوژی، اختراعات، 

صنايع، سياست، اقتدار نظامی و سياسی،  و ... 

بخش اصلی
سبك زندگی، رفتار اجتماعی

شيوۀ زيستن

بخش اول، وسیله است و بخش دوم، 
اساس زندگی انسان ها. بخش دوم بسیار 

مهم تر از بخش اول است. تا آنجا که اگر بخش 
اول به طرز مطلوبی تحقق پیدا کند، اما بخش 
دوم همچنان ضعیف و نامطلوب بماند، هرگز آن 
خوشبختی و سعادت واقعی، نصیب ما نخواهد 

شد.

در پیشرفت همه جانبه، می بايست هم 
جنبۀ مادی زندگی انسان ها مّد نظر قرار 

از  پیشرفت  آن.  معنوی  جنبۀ  و هم  بگیرد 
منظر اسالم، چنین است؛ برخالف پیشرفت 
از منظر تمدن غرب، که تنها جنبۀ مادی 

زندگی انسان ها را در نظر گرفته است. 

نشانه های َسَحر
در آن فضای تاريك حاکميت ابرقدرت های ظالم بر جهان بی روح و سرد، 

پيروزی انقالب اسالمی در ايران، برای تمام ملت های ستم ديده نشانه ای از 
سحر بود. آن سال ها، حرکت جهان کاماًل يك سويه و به طرف زدودن معنويت از 

قلب های مردم جهان بود. مردم کرۀ خاکی، گرفتار چنگال خونريز و زورگوی دو قطب 
شرق و غرب شده بودند؛ و آن چنان سکوت و ترس همه جا را فراگرفته بود، که گويی 

هيچ کس نيست که به خاطر خدا، فريادی برآورد. 
تا اينکه درخشش نور يك انفجار بزرگ در ايران، چشمان نگران همه ی ملت های جهان را 
به سمت ايران گردانيد. خبر پيروزی انقالب اسالمی در ايران، برای مردم جهان، آن چنان 
غافلگيرانه و شگفت بود که حتی برخی را واداشت که از هزاران کيلومتر دورتر، سختی 
سفر را به جان بخرند و به ايران بيايند تا از نزديك شاهد اين تحول شگرف باشند. 

کسی باور نمی کرد در اين دنيای شيطان زده، مردان و زنانی به اسم خدا و برای 
خدا، قيام کنند و حکومتی مبتنی بر طغيان و فساد را براندازند. و همين 

مردان و زنان، حکومتی برپا سازند که هدف نهايی اش برپايی 
تمدن نوين اسالمی و حکومت االهی باشد.

فرق پیشرفت و توسعۀ 
غربی با اسالمی

پيشرفت در نظر غربی ها، با مکيدن خون ملت های ديگر)استعمار نو و 
کهنه(، غرق شدن در لنجزار انحرافات جنسی، بحران های بزرگ اقتصادی، 

تزريق فقر به کشورهای تحت سلطه، از هم پاشيدگی بنيان خانواده، دين ستيزی، 
نگاه تك-بُعدی به انسان )يعنی تنها زندگی مادی افراد را مّد نظر قراردادن( و ... 
همراه است. پيشرفت در نظر آنها، يك چنين پيشرفتی ست. غربی ها در اين زمينه آنچه 
که در چنته داشته اند، رو کرده اند. و امروز نتايج آن طرز تفکر، به خوبی قابل مشاهده 
است.  طبعاً چنين توسعه و پيشرفتی، هرگز مّد نظر اسالم نبوده و نيست. پيشرفت 
از نظر اسالم، نه تنها بُعد مادی زندگی انسان ها را مورد توجه جدی قرار می دهد، 
بلکه به همان نسبت نيز به زندگی معنوی او اهميت می دهد. از نظر اسالم، 

استثمار ديگر ملت ها و به تاراج بردن سرمايه های آنان، ممنوع است. در نظر 
اسالم، می بايست پيشرفت و عدالت همزمان پياده شود. اين تفکر به 

غايت نادرست است که ما بايد ابتدا پيشرفت کنيم و سپس به 
پياده سازی عدالت بپردازيم. 

تمدن نوین اسالمی
 دو جنبه دارد:


