«باسمهتعالی»

تفکر اصولگرا تفکر خدمت
اصوالً مبنای اصولگرای بر محور پذیرش اصلیت دین و نظام
اسالمی و به زبان سادهتر انقالب اسالمی پایهریزی گردیده
مبنایی که ریشه در باورهای کسانی داشت و دارد که تفکر
آنها و شیوه زندگیشان برگرفته از عمق مبنای تفکری حضرت
امام خمینی «ره» میباشد این تفکر یعنی همان تفکر و اندیشه
اصیل اسالمی اصولگرایان بر این باورند که آموزههای دینی
میتواند رهیافت مناسبی برای هدایت جامعه باشد به مفهوم
آنکه مبانی اسالم در عرصه حکومتداری نه تنها دارای نقص
نیست بلکه از بهترین تفکرات هدایتی است برای یک جامعه و
در این مسیر با باور والیت مطلقه فقیه که باوری عمیق و
ریشهدار از مکتب بزرگ تشیع است نیز مزین میشود و جایگاه
اندیشهی مصلحت گرائی رد میگیرد این تفکر که برگرفته از
تفکری عقالنی و الهی است نشان دهنده همان توجه دین مبین
اسالم در حکومت داری دین اسالم در عرصه حکومت داری بر مبنای
استوار است که میتوان کاملترین آن را در شیوه حکومتداری
پیامبر (ص) و امیر مؤمنان علی (ع) در یابیم و در این مسیر
خواهیم دید که اسالم دینی مردم ساالر و مبتنی بر فطرت پاک
انسانی است به همین منظر در بدنه و تفکر حکومت اسالمی روح
متعالی مردم وجود دارد همچنان که در نامه معروف امیر
مؤمنان علی (ع) به مالک اشتر است که میفرمایند (ولیکن احب
االمور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها
الرضی الرعبیة) باید محبوبترین امور نزد تو میانهترینش در
حق و همگانیترینش در عدالت و جامعترینش در خشنودی رعیت
باشند که این نشان دارد از شوق خدمت گذاری در بین
نظامداران اسالمی و حاکمان معتقد و پایبند به اصول دین
اسالم که چه ساده قابل منم میشود سیره عملی پیامبر (ص) و
ائمه در عرصه خدمت رسانی با عملکرد و پیامهای حضرت امام
خمینی (ره) و چه زنجیر استواری است مابین این تفکر و تفکر
مقام معظم رهبری و چه نزدیکی است بین تفکر اصولگرا با
تفکر خدمت حال به واقع عمیق بنگریم و سه اصل بنیادی
اصولگرا را در مییابیم -1 ،اعتقاد به اصلیت حکومت اسالمی،
 -2اطاعت و پذیرش فرمان والیت مطلقه فقیه -3 ،مردم ساالری و
ً از حسنات مهم اصولگرا همان حس خدمت رسانی است و خوشا
قطعا
به حال کسی در مسیر اصولگرییا در کنار رهبر بر اساس حکومت

موالیمان علی قصد خدمت بر میدارد و در این میان هزاران
تهمت ناروا به جان میخرد و ما خواهیم گفت اصالت ما به
اصالت اسالم بسته است زدست یاران رهبری را از بیعتمان خالی
نخواهیم گذاشت که در باوری بیعت با یاران اصولگرا بیعت با
رهبری است.
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