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انقالب «جمهوري اسالمي، شاخة ايراني "/دومين يادداشت حجت االسالم پناهيان پس از وقايع يمن
 "»جهاني اسالم

رساني بيان معنوي منتشر      پايگاه اطالع   يادداشتي در  - روز جمهوري اسالمي ايران   - ماه  به مناسبت دوازدهم فروردين    حجت االسالم پناهيان  
  :خوانيد مي متن اين يادداشت را در ادامه. كرد

  مبسم اهللا الرحمن الرحي

  »انقالب جهاني اسالم«يراني جمهوري اسالمي، شاخة ا

شـاخة ايرانـي شـجرة طيبـة انقـالب      » جمهوري اسـالمي « نهال. نهادينه شدن نهالي از انقالب جهاني اسالم در ايران مبارك باد   روز    سال
اء فراهم كرده   را تمام انبي   انقالبي كه سرآغازش از مكة مكرمه بود و مقدماتش        . به قدمت و عظمت اسالم دارد      جهاني اسالم است كه تاريخي    

در مكه آن . كاشته شد )ص(در كنار چشمة زمزم به دستان پاك پيامبر اكرم» انقالب اسالمي«شجرة طيبة بذر   .بودنـد 
در كوفه بـا نـاجوانمردي      . واقع شد و در كوفه به اقتدار رسيد        در مدينه مظلوم  . را سركوب كردند، از مدينه سربرآورد     

نـابودش كننـد،     در عاشورا آن را به خاك و خـون كـشاندند تـا            . كربال قيام كرد  خاك بسپارند، در     خواستند آن را به   
 سـرزمين مـا را      57بهمـن 22گر گشت و      زمان ما جلوه   هاي خود را در دل زمين گستراند و جاودانه شد؛ تا در             ريشه
» جمهـوري اسـالمي ايـران     «اي بـا نـام        هبود، شـاخ   از اين شجرة تنومند طيبه كه در جان جامعة ما سر از خاك تاريخ بيرون زده                ما   .روياند

  .نهالي نهادينه كرديم كه زير ساية آن زندگي كنيم دريافت كرديم و آن را به مثابه

همه «: فرمودند  امام در اين باره مي    . آن متعلق بدانيم   جاي آنكه انقالب اسالمي را متعلق به خودمان بدانيم، خود را به             بهتر است به  پس اوالً   
اسـالم اگـر چيـزى باشـيم،      و مـا در پنـاه  . مـا چيـزى نيـستيم خودمـان، هرچـه هـست اسـالم اسـت          . چه داريم هست   الم هر ما در پناه اس   

 هايش نيز در حـصار مرزهـاي مـا بـاقي            اين انقالب ريشه در تاريخ دارد و سرشاخه        از همان اول معلوم بود كه     ). 9/477/صحيفه امام (»هستيم
ها بر تنة آن كوبيدند تا آن را قطـع كننـد و               سال. امتداد داشت  هايش در تمام تاريخ و خاك منطقه        يشهنخواهد ماند؛ شعارهايش جهاني بود و ر      

شاخـسارهايش بـر تمـام منطقـه سـايه افكنـده و             اكنـون مـي بينـيم       ها نرسد، اما هم     اش به همسايه    آن را بشكنند، كه سايه     هاي  شاخ و برگ  
مقاومـت  . خود رويانـده اسـت     هاي  هاي نو و مقاومي در هرمنطقه از ريشه         به تعبير بهتر، نهال   . رسانده است  هايش را به تمام مردم منطقه       ميوه

هـا و     مقابل ظالمان يكـي ديگـر از جلـوه         اخيراً اقتدار مظلومان در    .ديگر يكي از ثمرات اين انقالب است، بيداري اسالمي يكي        
 اين انقالب، جهاني خواهد شد چون     . رده است هركجا در يمن سر از خاك برآو       هاي آن است كه امروز بيش از        جوانه
ما به نهالـستاني بـراي صـدور         هايش در خاك و سرشت آدميان در سرتاسر عالم وجود دارد و منطقة اسالمي               ريشه
خواهد رسيد كه تمام انقالبيون را به مكه يعني زادگـاه اولـي ايـن                و روزي . هاي آن به جهان مبدل خواهد شد        شاخه

  .شوند د، شايد مردم انقالبي يمن براي حضور در مكه آماده ميبخوانن انقالب فرا

جمهوري اسـالمي تـا      .جدا نشود » انقالب اسالمي «ما تا زماني حيات دارد كه از اصل خود يعني           نظام   ثانياً بايد بدانيم  
هاي غيرانقالبي به  كرده، موفق بوده و هركجا مانند تمام نظام هركجا در رفتارها و ساختارهاي خود، انقالب را نهادينه    

بعـضي   . اسـت  هاي غيرانساني جهان، ناكام مانـده       غيراسالمي حركت كرده است، مانند ديگر نظام       هاي  سوي ارزش 
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اجتمـاعي حفـظ    شود در ساختارهاي باثبات كنند كه نمي  را يك وسيلة سيال و گذرا تلقي مي        پندارند انقالب قابل نهادينه شدن نيست و آن         مي
هاي يك جامعه كـه بايـد بـر     كنند؛ نه تحول در نظام ارزش كردن تصور مي سطحي به انقالب دارند و انقالب را نوعي شلوغ   آنها نگاهي   . شود

اند و خود را از تفكر        نهادها و ساختارهاي اجتماعي كرده     آنها يا ذهن خود را محدود به انواع اندكي از         . ساختارهاي جامعه را شكل داد     اساس آن 
غافل از اينكـه فلـسفة      . آيند  مضمحل نشود به خود نمي     اند و تا تمدن غرب      اند و يا مرعوب هيمنة پوشالي تمدن غرب شده          بازداشته و خالقيت 

  .كردن اسالم انقالبي در جامعه است جمهوري اسالمي نهادينه

ن قـانون   گـذاران و مجريـا      قانون دهند  كنند، طبيعتاً ترجيح مي     كه انقالب را به شورش ترجمه و تفسير مي         آنهايي
كنند انقـالب     آنها تصور مي  . برخي از انقالبيون قديم رواج يافته است       اين نگاه به انقالب در    . كمي ضد انقالب باشند   

الزمـة عقالنيـت را در    آنهـا . »ثبـات اجتمـاعي  «گذاري  شاهي خوب بود نه براي بنيان     هم ريختن نظام ستم    براي به 
جـز   شـاهي چيـزي     غافل از اينكه رژيم سـتم      .دهند  ادارة جامعه حق مي    ها در   بدانند و به منطق ضدانقال      غيرانقالبي بودن مي  

هاي غرب عليه     هايشان تاول زده بايد به جنايت       ها كه انديشه    زده  غرب امروز تمام . كنند نبود   ها ادعا مي    نتيجة همين عقالنيت پوشالي كه غربي     
هـاي انقالبـي اسـت     عقالنيت قالبي كه مقابل ارزش آيا . كجاسـت همه جنايت  بيشتر نگاه كنند، تا شايد بفهمند ريشة اين        بشريت

 همه جنايت در حق بشريت نشده اسـت؟ نكنـد           آيا نتيجة دمكراسي و حقوق بشر اين       همه جنايت نيست؟    منشأ اين 
پيـاده كنـد؟ ايـن تـصور را در اول            خـوبي   آنها معتقدند غرب نتوانسته است شعارهاي دمكراسي و حقوق بشر را به           

هـاي كـشورهاي كمونيـستي        وقتي از مـشكالت و جنايـت      . داشتند هم، آنهايي كه شيفتة ماركسيسم بودند،     انقالب  
حقـوق بـشر را      ها كجـاي دمكراسـي و       غربي. خوبي ماركسيسم را پياده كنند      اند به   آنها نتوانسته  گفتند  گفتيم، مي   مي
دانند؟ آيا درك ايـن حقيقـت دشـوار     د و روا مي دهن  مي كشي را رواج    همه جنايت و آدم     اند كه اين    خوبي اجرا نكرده    به

  ؟اند ها بوده اي براي چپاول ملت اند و خدعه اساس فريبا بوده است كه اين شعارها از

راهه بـودن حركـت بـشر در مـسير            جهان از تصور تك    حقانيت شعارهاي انقالب را در ساختارهاي جمهوري اسالمي به اثبات رساند تا            بايد
كـارگزاران نظـام اعـم از        اساساً يك نهاد انقالبي است و اين كـافي نيـست كـه            » جمهوري اسالمي «. پيدا كند  اند نجات   هاي كه ساخت    بيراهه
 انقـالب   معتقد باشند ولي در طراحي نظامات فرهنگي، اجتماعي و حقوقي به دست دشمنان             57نويسان و مجريان قانون تنها به انقالب          قانون

  .نگاه كنند

  نعليرضا پناهيا
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