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 این تنها مکتب اسالم بود که توانست، ملت در راه 
مانده ایران را از حضیض ذلت برهاند و بر قله رفعت 

و عزت بنشاند و نه تنها مکاتب و قدرت های بزرگ دنیا را 
به چالش بکشاند، بلکه با به ظهور رساندن نصرت های الهی 

و امدادهای غیبی، دروازه ای فراتر از معادالت مادی را فرا روی 
امت بگشاید. این هدیه الهی، پاداش تمسک مردم به اسالم بوده؛ 
آن هم اسالم نابی که در پیروی از  »قرآن« و »عترت« خالصه 

می شود و بس.
داد  جاودانه سوق  پیوند  این  به سوی  را  ایران  ملت  آنچه   
آسمان رسانید،  در  عارفانه  و  زمین  در  به جایگاهی عزیزانه  و 
ناب  اسالم  به زالل  بازگشت  و  »خودباوری«  به  امام)ره(  تکیه 
درون زا«  »قدرت  بر  رهبری)حفظه اهلل(  معظم  مقام  تأکیدات  و 
و  تجربه سی  بود.  داخلی  توانایی های  و  به سرمایه ها  توجه  و 
چهار سال گذشته نشان داده، توجه ملت ایران به این »تکیه ها« و 
»تأکیدات« که به ماندگاری این »پیوند« آسمانی انجامید، انقالب 
را از گذرگاه های دشوار گذراند و ایستگاه به ایستگاه به آرمان 

بنیان گذاری »تمدن اسالمی« نزدیک و نزدیک تر ساخت.
 از زمستان سال 57 تا به امروز ـ زمستان سال 92 ـ برخی 
سوی  به  را  جامعه  شعاری،  دادن  سر  و  پرچمی  کردن  بلند  با 
برخی در تضاد  »مفاهیمی« دعوت کردند که  مبنای  بر  حرکت 
با آموزه های »قرآن« و »عترت« در حوزه »اندیشه« و برخی در 
»عمل«  در عرصه  »درون زایی«  و  »خودباوری«  با روحیه  تقابل 
پویایی  و  به حرکت  کمکی  نه تنها  عده  این  که  به گونه ای  بود، 
انقالب نکردند، بلکه گاه خواسته و ناخواسته چون سوزن بانی 

موجبات خروج قطار انقالب از ریل اصلی را فراهم ساختند.
 این روزها کسانی که بر صندلی برنامه ریزی مدیریت اجرایی 
پیش  آورده اند،  میان  به  »اعتدال«  از  زده اند، سخن  تکیه  کشور 
از این نیز برخی پرچم »مکتب ایرانی« را بلند کردند و قبل تر 
جاری  دیگر  برخی  زبان های  بر  »جامعه مدنی«  از  آن سخن  از 
بود. بی شک همان گونه که در گذشته، مردم گفتارها و رفتارهای 
شعاردهندگان را، هم در حوزه »اندیشه« و هم در عرصه »عمل«، 
»امام و رهبری«  با »قرآن« و »عترت« و رهنمودهای  در تطبیق 
رصد می کردند، امروز نیز افراط و تفریط در حرکت و یا مسیر 

انقالب را با »اعتدال« اسالمی محک می زنند.
 موج سواری، شعارزدگی، شبهه افکنی، اتهام زنی و ... میراث 
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فرهنگ غرب است که در فرهنگ  سیاسی، اجتماعی ما رخنه 
دیگری  مقطع  هر  از  بیش  انتخابات  زمان  در  و  است  کرده 
می کند.  سلب  ما  جامعه  از  بخشی  از  را  اندیشیدن  فرصت 
گفتارها،  و  رفتارها  در  دقت  و  تأمل  اندکی  و  زمان  گذشت 
به خوبی حقیقت »واژه ها« و »شعارها« را، از جنس بدلی آن 

جدا می سازد.
پویا با اندکی تأّمل بر آن شد با واکاوی واژة  »اعتدال« در حوزه 
برای  ضرورت  حد  در  »اجرا«،  عرصه  به  ورود  و  »اندیشه« 
ملموس کردن برخی انگیزه ها، با نسل جوان همراه شود، نسل 
جوانی که اگر انگیزه او در به مقصد رساندن قطار انقالب به 
سوی ایستگاه »تمدن اسالمی« و پس از آن »بین الملل اسالمی« 

از نسل های گذشته بیشتر نباشد، به یقین کمتر نیست.
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