
 

 

 

 

 

 بازخوانی تطبیقی

 الهی سیاسی امام خمینی ۀناموصیت

 گام دوم مقام معظم رهبری ۀو بیانی

 يعليرضا ميرزاي

 دهيچک

 اجتماعي - هاي سياسيو وفاداران به انقالب گذارانبنيانهاي ها و دلواپسياز دغدغده

ر استمرا وکارآمدي نظام برآمده از انقالب  ،استمرار ،تثبيت، استقرار جمهوري اسالمي ايران،

ن مفسر عنوارهبري بهگذار و مقام معظم عنوان بنيانبه گفتمان انقالبي است. حضرت امام

المي با ، ضمن واکاوي محتوا، ارزش انقالب و نظام اسامام ۀمسير تعيين شد ۀو ادامه دهند

هاي گذاري مناسب در صدد تضمين مانايي و زدودن آسيبشناسي هوشمندانه و ريلآسيب

ن هدف گام دوم انقالب مشير به اي يۀو بيان الهي سياسي امامۀ ناماحتمالي هستند. وصيت

 ۀانديشي و مهندسي و ترسيم نقشه راه پرمخاطرناظر به مآل ،متعالي است. هر دو مکتوب

جوه ارزشمند با نگاه تطبيقي، و ضمن بازخواني هر دو مکتوبِ ،آينده است. در اين پژوهش

روح هر دو  گذاري شد و مورد تحليل قرار گرفت.مشترک قابل توجهي استخراج و عنوان

رح الب طانق ۀزماني و مکاني مختلف براي آيند ه فرد واحدي به اقتضايِکانّ ،نوشته واحد است

ا اي و سپس بهآوري اطالعات کتابخان. روش ما در اين تحقيق براي جمعاندکردهراهبردي ارائه 

ه جه بهاي راهبردي دو رهبر انقالب در طول زمان با تورويکرد تطبيقي و تحليلي، ايده

 تطورات تاريخي، مورد خوانش قرار گرفت.

                                                             
  موزش عالی شهيد محالتیآاستاديار گروه الهيات، مجتمع (mohajerhazin2@gmail.com.) 

 واليت هتخصصي انديشنام -علمي هدوفصلنام

 1397، پاييز و زمستان 8 ه، شمارهارمچسال 
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 گام دوم، انقالب، نظام اسالمي، دشمن. ۀامام، بياني ۀناموصيت :هادواژهيکل

 مقدمه

امی ر نظهن و بنيانگذاران اسسؤنظام سياسی و اعتقادي از دغدغه هاي اصلی م ۀتضمين آيند

امل، بودي کامري طبيعی است. ناماند، است. دلواپسی و نگرانی نسبت به تراثی که به جا می

است.  ي اصيلهاي رهبرها، از مصاديق بارز نگرانیهاي حاکم بر نظامارزش ۀدگرديسی، استحال

ان ارگزارو کهاي سياسی عنوان رهبري نظامجايگزينی و تصدي افراد ناصالح و دگرانديش به

ي ذاري براگيلراه و ر ۀنقش لذا ترسيم ،پرچالشی را براي ميراث انقالب رقم بزند ۀآيند ،نظام

 حفظ و استکمال تراث ارزشمند به جا مانده، ضروري است.

، 1(21)احزاب: سی بر اساس رهنمود قرآنی أکامل قابل ت ۀبه عنوان الگو و اسو رسول خدا

منابع فريقين به روايت بها را براي تضمين سالمت آئين و امت خود وصيت نمود. در دو امر گران

 ثقلين معروف است:خوريم که به حديث یممشهوري بر

 عزت و جالل وبا گذارم. کتاب خدايمي]به امانت[ بها در ميان شما دو شيء گران

 رند تاعترت و اهل بيتم. آگاه باشيد آن دو بازماندگانم بعد از من هستند. جدايي ندا

 .(415 :1376 بابويه،)ابن در حوض کوثر بر من وارد شوند

 است نقل شده اهللسعيد خدري از رسولسنت حديث فوق از ابواهل در منابع روايی

 .(11211 حديث ،54: 4ج ،1994-1414حنبل، )ابن

 ين وساالر مستقر اسالمی، تجلی مشروعيت الهی و مقبوليت مردمی است. دنظام مردم

. هنر دشویعد و فوايد مضاعف محکومت با رهبري افراد شايسته و صالح موجب صيانت هر دو بُ

 م نمودن اين دو بود.ران توأانقالب اسالمی اي

وَ السُّلْطَانُ أَخَوَانِ َتوْأَمَانِ لَا بُدَّ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِْن  نُي: أَنَّهُ قَالَ الدِّقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَحَدِهِمْ

بعضي ؛ ائِعٌُأسٌّ وَ السُّلْطَانُ حَاِرسٌ وَ مَا لَا أُسَّ لَهُ مُْنهَدِمٌ وَ مَا لَا حَاِرسَ لَُه ضَ نُيصَاحِبِهِ َو الدِّ

                                                             
1. ْكَثِيراً اللَّهَ  ذَكَرَ وَ الْآخِرَ الْيَوْمَ  وَ اللَّهَ  يَرْجُوا كانَ لِمَنْ ةٌَحَسنَ أُسَْوةٌ اللَّهِ َرسُولِ فِي لَكُمْ  كانَ لَقَدشما کهحالى در ؛ 

 و دارد، اميد جزا روز و خدا به که است کسى هر ۀوظيف اين و کنيد، سىأت خوبىبه خدا رسول به توانستيدمى
 .(21: احزاب)کند مى خدا ياد بسيار
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که دين و حکومت  اندکردهنقل  ()امام باقر و امام صادق راويان از يکي از دو امام

بنيان اصلي است و  اساس و ،دو برادر همراهند. هر کدام ديگري را الزم دارد. دين

ريزد و چيزي که حکومت پاسدار و نگهدارنده است. چيزي که اساس ندارد فرو مي

 .(263: 1413مفيد، ) گرددنابود مي ،نگهبان ندارد
يريت و مد بخشی به سياستساالر دينی برآمده از آن، ضمن هويتانقالب اسالمی و نظام مردم

 ت.همی داشهاي قدرت، نقش مبلوکاي و جهانی و باز تعريف اسالمی، در تعيين معادالت منطقه

 يران واملی در مورد انقالب اسالمی أنکات قابل ت پيروزي بدون جنگنيکسون در کتاب 

 بيان نموده است. ادگراجنبش اسالمی ملهم از آن با عنوان اسالم سياسی و بني

 ۀوسيلوان عنهبدر جهان اسالم، از مغرب تا اندونزي، بنيادگرايی اسالمی جاي کمونيسيم را 

  .(338 :1368 )نيکسون، آميز گرفته استاصلی براي تغيير خشونت

 سالمی وام اانقالب و نظ ۀاي نسبت به آيندحکيمانه و مال انديشانه ۀرهبري انقالب دغدغ

ينده و يم آآميز گذشته، توصيف وضعيت فعلی و ترسلذا با بازخوانی عبرت ،حکومت دينی دارند

 ۀد تضمين آيندگام دوم، در صد ۀالهی سياسی و بيانينامۀ صيتوانتقال خط فکري خود، در 

 انقالب و نظام سياسی اسالمی هستند.

رهبر معظم  بيانيۀ گامو  امامنامۀ وصيتبه دو مکتوب فاخر يعنی  ،در اين پژوهش

ه صورت بادي اساسی و بني ۀچند نکت ،انقالب با نگاه تطبيقی توجه شده است. در هر دو مکتوب

 است. تأکيدمضمر و آشکار مورد 

از  ، ضمن تعريف و حتی تقديس«جامعه باز و دشمنان آن»پوپر در کتاب معروف خود 

 اند. دیمحيوانی  ۀباز و دمکراتيک را رجعت به دور ۀدمکراسی، با قاطعيت عدم پذيرش جامع

ک راه ينيم، اگر بخواهيم انسان بما اام ؛توانيم راه رجعت به حيوانات را پيش بگيريممی

 .(419 :1377 )پوپر، باز است و بس ۀورود به جامع ،بيشتر نيست و آن راه

 بکِ سی و فکري و فرهنگ بينی و پارادايم گفتمانی جديد، نظامِانقالب اسالمی با جهان

 زندگی غربی را به تحدي طلبيده است.

 کند. صراحت توصيه میاستحاله و دگرديسی بهنفوذ و ۀ نيکسون در اعترافی آشکار به پروژ

طوفان رسيده است. ما قادر نيستيم  ۀتغيير در جهان سوم آغاز شده و بادهاي آن به مرحل

 .(339 :1368 )نيکسون، توانيم جهت آن را تغيير دهيماما می ؛که آن را متوقف کنيم
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و گاه دورت تام دارد. نشناسی و ستردن عوامل چالشی درون و برون در اين زمان ضرآسيب

جابی به گاه ايناست تا با نگاه سلبی به عوامل مخرب و معطوف رهبر حکيم و فرزانه به اين ضرورت 

 قق شده ومح نانقالب اسالمی تضمين شود و اهداف بلند الهی و انسانی آ ۀعوامل قوام بخش، آيند

هاي يا جمهوراگير( اسالمی بآمدي بر تشکيل بلوک فرهنگ و قدرت با ايجاد يک دولت )فردرپيش

دن نوين و باز توليد تم در کالم امام خمينی (230: 21ج :، 1369خمينی )امام آزاد و مستقل

، در گفتمان رهبر معظم انقالب (https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) اسالمی

 اسالمی باشد. 

 قالب اسالمي حقيقتي بر تارک زمانان

 ياواقعه يالدي،مها و اصول و مبانی دينی در ثلث آخر قرن بيستم انقالب مبتنی بر انگارهوقوع 

 وشورها کانسانی حتی در  ۀعنوان پيشران جامعنظير بود. مذهب بهاي کمباور و پديدهسخت

لی ارايی ليبرگو عرفی مورد توجه نبود. جوامع اسالمی در کليت سکوالريسم انمسلم هايملت

از  شیی ناغربی و کمونيستی منفعل بودند و پذيرش وقوع انقالبی اجتماعی و فرهنگی و سياس

اليسم ا به ليبرين انا. اغلب نخبگان مسلمکردمیهاي اسالمی با رهبري روحانيون دشوار آموزه

 رهايه شعابکاري در اجتماع خو کرده بودند و يا اگر دغدغه تغيير داشتند، و محافظه غربی

 مارکسيسم و کمونيسم دل بسته بوند. ۀجاذبرپُ

دهه  ز چهاراي گرفت و بعد اشتاب فزاينده ،در جهان اسالم، نهضت رجعت به خويشتن اسالمی

 ۀبهجعنوان هی، باز وقوع انقالب اسالمی با ماهيت دينی با محوريت ايران و اسالم انقالبی و سياس

 .ه استشدتبديل اميدبخش  ۀمعطوف به آيند مقاومت، به کنشگري فعال، با برنامه، هدفمند و

 وف بهنظير و معطانقالب و مقام منيع واليت، وجود انقالبی بی يهاي رهبردر نوشته

 ويژه است. تأکيدمورد  هاي دينیهمايبن

ر از ها نفبخش ميليونخود انقالب اسالمی را اميد اصلی و الهام ۀناموصيتدر  امام راحل

  کند.معرفی می انن و مستضعفانامسلم

ها انسان ارزشمند و هزاران شهيد اهميت انقالب شکوهمند اسالمی که دستاورد ميليون

ها مسلمان و ديدگان عزيز، اين شهيدان زنده است و مورد اميد ميليونجاويد آن و آسيب
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)امام  قلم و بيان واالتر و برتر استۀ قدري است که ارزيابی آن از عهدمستضعفان جهان است، به

  .(175 :21، ج ،1369خمينی

 ويژه دارند. تأکيدرهبر معظم انقالب به وصف اين جنبه از انقالب 

انقالب به يک انحطاط تاريخی طوالنی پايان داد و کشور که در دوران پهلوي و قاجار 

ما »و باور  روحيه ...شدت تحقير شده و عقب مانده بود، در مسير پيشرفت سريع قرار گرفتهب

اتّکاء به توانايی داخلی را به همه  ،تحريم دشمنانرا به همگان منتقل کرد؛ به برکت « توانيممی

 (.https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) آموخت و اين منشأ برکات بزرگ شد

زرگ بميان شرق و غرب مادّي تقسيم شده بود و کسی گمان يک نهضت آن روز که جهان 

ها را وبهارچبُرد، انقالب اسالمی ايران، با قدرت و شکوه پا به ميدان نهاد؛ چدينی را نمی

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) شکست

 رمز پيروزي و بقاي انقالب اسالمي

اد ل ايجعوام همان عوامل محدثه است. ،يک پديده ۀن، عوامل مبقيامحکما و متکلۀ به عقيد

 اي، استمرار بخش آن نيز هستند.هر پديده ۀکنند

تا: یب)سبزواري،  ه علّت محدثه و مبقيهمحتاج است ب -هر دو- هر ممکنى، در حدوث و بقا

 . (190: 6تا: جآملی، بی ۀزادو حسن 89تا: و اسفراينی، بی 513

يجاد ارکيبی تشناسان در بافتی از عوامل جامعه ۀها و امور اجتماعی بر اساس نظريپديده

ت ابلی اسط متقارتبا ۀزائيد مسلما   ،هر پديده يا امر اجتماعی که در نظر گرفته شود شوند.می

 ستود اکه ما بين افراد اجتماع و طبيعت و ما بين خود افراد اجتماع از سوي ديگر موج

 .(14 :1359 )مرتضوي،

 ن را بهملی آاجتماعی از اين قاعده مستثنی نيست. عوا ۀعنوان يک پديدانقالب اسالمی به

 وجود آورد. همان عوامل با اقتضائات جديد عوامل استمرار بخش آن خواهد بود.

ا هناز آ سس نظام جمهوري اسالمی دو عامل رکنی که عوامل زياديرهبر انقالب و مؤ

 کند:عوامل اصلی احداث و انقالب معرفی می گيرند،نشأت می

ترديد رمز بقاي انقالب اسالمي همان رمز پيروزي است و رمز پيروزي را ملت بي

 عبارتند از: هاي آينده در تاريخ خواهند خواند که دو رکن اصلي آنداند و نسلمي

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1226
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1226
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وحدت  الهي و مقصد عالي حکومت اسالمي؛ و اجتماع ملت در سراسر کشور با ۀانگيز

 .(176: 21ج :، 1369خمينی )امام کلمه براي همان انگيزه و مقصد

ی حيانومقصد عالی حکومت اسالمی اجراي عدالت و تعظيم شعائر دينی و برپايی معالم 

يرا ز ؛ستهمگام الزم ا ۀاست. در اين فقره وجود رهبري صالح دينی و نخبگان همراه و تود

 شود.ه پا داشته میقوائم اصلی حکومت اسالمی با آنها ب

نازل  يزانو با ايشان کتاب و م مراه با معجزات روشن گسيل داشتيمما رسوالن خود را ه

 . کرديم تا مردم را به عدالت خوى دهند

ز رند و اا دانماز به پا کنند و زکات دهند و به معروف و ،اگر در زمين استقرارشان دهيم

 . منکر باز دارند

ر دتجسم حکومت واقعی الهی، اهداف بلند حکومتش را  منين علیحکومت اميرالمؤ

 ست.مشخص نموده ابه مالک اشتر  53ۀ حکومتی در نام ۀنامو مرام ]= بيانيه[مانيفسيت

ح اصال حکومتی( و جهاد و نبرد مقدس با دشمنان آن سرزمين و ۀ)حوز اخذ ماليات مصر

 تهاي اصلی حکومت اسالمی اسموريتنطقه، از مأتن و معمور نمودن آن ممردم و ساخ

  .(53 ۀنام ،غهالبال نهج و 126: 1363-1404 حرانى، شعبۀ)ابن

 ومی وامنيت ملی، اصالح فرهنگ عم در اين چهار فرمان، نظام مالی صحيح و متناسب،

 آبادانی و پيشرفت، مطمح نظر اصلی است.

ندي برنده، اهداف بلرويکرد استکمالی و پيشاي از نهج البالغه با در خطبه حضرت علی

 کند:را براي حکومت اسالمی معرفی می

ه براي چه از ما سر زد، نه به خاطر تمايل به کسب قدرت بود و نداني آنتو مي !خدايا

و را تهاي دين بلکه براي آن بود که نشانه ؛ارزش دنيابه دست آوردن چيزي از مال بي

ني تو ايم ۀو امور شهرها را سامان دهيم تا بندگان ستمديد به جاي خود بازگردانيم

، هبالغو نهج ال 263: 8ج ،1404الحديد، أبیابن) تو اجرا شود ۀيابند و حدود تعطيل شد

 .(131 ۀخطب

 یلهات او وحدت کلمه، از معجز ینيد يرهبر یمردم با هدف متعال ۀتود یحضور و همراه

 است. يدر جوامع بشر ياديرات بنييدر تغ
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می بسيار اسال ۀيکپارچگی مردم و اجتناب از تفرقه را براي جامع امير المومنين علی

 :فرموددانست و به آن توصيه میضروري می

که دست عنايت درستىهپس ب ،مردم( باشيد ۀ)تود همراه و مالزم باسواد أعظم

شخصى که از که درستىهپروردگار بر سر جماعت است و بپرهيزيد از تفرقه پس ب

چه تنها مانده از گوسفندان چنان ؛شيطان لعين است ۀ، طعمتنها شده است خلق

سوى اين شعار ههر کسى که مردمان را ب ،گرگ است. آگاه باشيد و بدانيد ۀطعم

 )هاشمى من باشد ۀاگر چه آن شخص در زير عمامبکشيد؛ پس او را بخواند،  خارجيان

 .(195: 8ج :1400 خويى،

  کند:یممردمی، مطلب جالب نظري بيان  ۀن معاصر در ترسيم نقش وحدت کلمامتکلميکی از 

ر دو اسالم ب ؛ةلکلمبُنيّ اإلسالم على كلمتين هما دعامتاه المبدئيتان: كلمة التوحيد، و توحيد ا

توحيد و خداشناسي و وحدت  ۀهاي اصلي هستند بنا شده است. کلمجمله که ستون

 .(9: 4ج تا:بی ،تبريزي )سبحانی کلمه
 کنند.یبقاي انقالب را گوشزد م ۀدر ادامه، نسخ امام

د اسالم و هيکه اگر بخوا کنمينده وصيت ميهاي حاضر و آنسل ۀبه هم ينجانبا

قرار باشد و دست استعمار و استثمارگرانِ خارج و داخل از کشورتان حکومت اهلل بر

وده ر آن سفارش فرمب يمدر قرآن کر ليرا که خداوند تعا هيال ۀنگيزا ينقطع شود، ا

هان جو مسلمانان  ايرانچه براي ملت آن نيز تيهامروز و در آ ...هيد است از دست ند

تفرقه افکنِ ليغات کردن تب خنثي، گيرندآن را در نظر  اهميتمطرح باشد و بايد 

ضر، درعصر حا ويژههب ايرانيانو خصوص  مسلمينبه  ينجانبا ۀصيبرانداز است. توخانه

حدت خود، والعمل نشان داده و به انسجام و ها عکستوطئه اينآن است که در مقابل 

 :، 1369خمينی )امامنمايند س يودهند و کفار و منافقان را مأ افزايشبه هر راه ممکن 

 .(176 :21ج

ر استمرا عه درعنوان نيروي پيشران جامويژه جوانان بهرهبر معظم انقالب بر حضور مردم به

 کنند.می تأکيدو بقاي انقالب و کارآمدي آن 

خواه را عذاب داده و هاي آرمان، همواره وجدانهاواقعيتها و يدبا ميانۀ شک فاصلبي

 طياست و در چهل سال گذشته در مواردي بارها  شدنيطياي ، فاصلهايناما  ؛دهدمي
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، با قدرت انگيزهو دانا و پُر مؤمن نسل جوانِ، با حضور يندهدر آ شکبيشده است و 

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) خواهد شد بيشتر طي

 نه شرقي و نه غربي انقالب اسالميماهيت مستقل و 

ي امام ن ظاهرعنوان استمرار مديريت نبوي، در فقداامامت بهنظام اسالمی با الهام از نظام 

شروعيت م ۀئمرهبري صالح دينی، قا ،معصوم، مدل واليت فقيه را پذيرفته است. در اين ديدگاه

دم زي و عآميز امروهاي شرکعدم تبعيت از نظام ،دهد. در اين رويکردحکومت را تشکيل می

ه در است ک اياست. همان راه ميانه تأکيدمورد  الهی هاي قدرت مادي و غيراندکاک در بلوک

ده هايی تحت عنوان تمايل به چپ و راست، تعبير شرويدر مقابل کج کالم حضرت علی

يت است. شرق و غرب در هر زمانی مصداق خودش را دارد. در اين زمان مشارکت و تابع

 هاي قدرت از مصاديق آن است.بلوک

سْطَى هِيَ يقُ الْوُالشِِّمَالُ مَضَلَِّةٌ وَ الطَِّرِ  الْيَمِينُ وَفرمايند: میخصوص در اين اميرالمؤمنين علی

 .(172: 15ج :1429 ينى،)کل  ؛الْجَادَِّةُ

 بگنجدم هاي قدرت مادي مرسوتواند در بلوکدار دينی نمیطبيعی است اين هويت ريشه

 راه سياسی خودش را دارد. ۀو نقش

قانون اساسی جمهوري اسالمی، هويت مستقل در سياست خارجی مورد  152در اصل 

 . (91 :1392 )صادقی، است تأکيد

اوت ن تفآگذار کبير انقالب اسالمی، نظام اسالمی و ساختار حکومتی بنيان از ديدگاه

در  هاي دينیمايهام اسالمی ايران با بنهاي سياسی غرب و شرق دارد. نظماهوي با رژيم

ت ديريشناسی و ساختار حکومتی و سياست و مشناسی، انسانشناسی، معرفتمبانی، هستی

وي وت ماههاي معرفتی و سياسی شرق و غرب تفاهاي وحيانی است و با نظامملهم از آموزه

 .(201: 21ج :، 1369خمينی )امام دارد

ز هايی ابر حفظ ماهيت مستقل در سياست خارجی که ممکن است آسيب امام خمينی

 :کنندمی تأکيدت انقالب وارد شود، روابط با ديگران به هوي ۀناحي

هاي بعد آن است که مسئوليت شما وصيت من به وزراي خارجه در اين زمان و زمان

ها؛ و چه در سياست چه در اصالح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه ؛بسيار زياد است

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5399
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 در دخالت قصد که هاييدولت با حسنه روابط و کشور منافع و حفظ استقالل، خارجي

 .(190: )همان ندارند را ما کشور امور

 نويسد:رهبر معظم انقالب در ترسيم اين ماهيت مستقل می

قطبي تبديل کرد و ايران، جهان دوقطبي آن روز را به جهان سه ملتنگاه انقالب پس آ

هاي جديد قدرت، تقابل سپس با سقوط و حذف شوروي و اقمارش و پديد آمدن قطب

ن جهان معاصر و کانون توجّه جهانيا ۀبرجست ۀپديد« اسالم و استکبار»جديد  ۀدوگان

خواه جهان و برخي هاي آزاديهاي زير ستم و جريانملت ۀشد. از سويي نگاه اميدواران

هاي زورگو و رژيم ۀورزانه و بدخواهانهاي مايل به استقالل، و از سويي نگاه کينهدولت

 ۀگونه مسير جهان تغيير يافت و زلزلطلب عالم، بدان دوخته شد. بدينقلدرهاي باج

ت آغاز شد ۀها با همهاي در بسترِ راحت آرميده را بيدار کرد؛ دشمنيانقالب، فرعون

ام ام ۀاين ملت و رهبري آسماني و تأييدشد ۀشد و اگر نبود قدرت عظيم ايمان و انگيز

همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت، الشّأن ما، تاب آوردن در برابر آنعظيم

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) شدپذير نميامکان

 ينظام اسالمضرورت حفظ خلوص و پااليش 

 وگرفته  د فاصلههاي پوياي خوتواند به تدريج از آرمانهاي اجتماعی از جمله انقالب میدهپدي

ويت بر ه ها گرفتار اعوجاج و اضطراب شود. حفظ خلوص انقالب و پايداريبا ورود ناخالصی

 اصيل آن ضروري است. 

ه تقاط، بصر غيردينی و الدر مقابل درخواست تقليل، کاهش، آميختگی دين با عنا انبيا

 .(648: 20ج، 1374و طباطبايی،  15: )يونس گرفتندشدت موضع سلبی میو به تأکيد حفظ خلوص دينی

ر به خلوص د در هشداري تاريخی حضرت امام هاي قرآنی و نبويبر اساس آموزه

 :ويژه دارند تأکيدانقالب 

کنم که از اين ايران توصيه ميهاي شريف ستمديده و به ملت عزيز من اکنون به ملت

بلکه به  ؛راه مستقيم الهي که نه به شرق ملحد و نه به غربِ ستمگرِ کافر وابسته است

صراطي که خداوند به آنها نصيب فرموده است محکم و استوار و متعهد و پايدار پايبند 

ها، برقدرتال اهاي ناپاک عمّاز شکر اين نعمت غفلت نکرده و دست []ايبوده، و لحظه
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 ۀال داخلي بدتر از خارجي، تزلزلي در نيت پاک و ارادال خارجي و چه عمّچه عمّ

 .(173: 21، ج ،1369)امام خمينی آهنين آنان رخنه نکند

طوح سعدم خلوص ممکن است از باالترين  ۀپروژ در پارادايم گفتمانی امام خمينی

قالب نده اندار به رهبران آيهشداري معناتسري يابد. ايشان در نظام آغاز و به سطوح نازل 

 :کنندتوصيه می

ها و وصيت اينجانب به رهبر و شوراي رهبري در اين عصر که عصر تهاجم ابرقدرت

 وابستگان به آنان در داخل و خارج کشور به جمهوري اسالمي و درحقيقت به اسالم

را وقف در  عصرهاي آينده، آن است که خود است در پوشش جمهوري اسالمي و در

ند خدمت به اسالم و جمهوري اسالمي و محرومان و مستضعفان بنمايند؛ و گمان ننماي

سنگين و  هبلکه وظيف ؛اي است و مقام وااليينفسه براي آنان تحفهکه رهبري في

 خطرناکي است که لغزش در آن اگر خداي نخواسته با هواي نفس باشد، ننگ ابدي در

 . (188: )همان قهار درجهان ديگر در پي دارد اين دنيا و آتش غضب خداي

 خاص دارند: تأکيدبر خلوص انقالب  راه امام ۀمقام معظم به عنوان مفسر و استمرار دهند

-ملتگمارد و در ميان ي به انقالب همّت ميملتهاي زير ستم، کمتر ملت ۀاز ميان هم

توانسته باشند کار را به  اند، کمتر ديده شده کهپاخاسته و انقالب کردههايي که به

اما  ؛هاي انقالبي را حفظ کرده باشندها، آرمانجز تغيير حکومتنهايت رسانده و به

تنها  ترين انقالب عصر جديد است،ترين و مردميايران که بزرگ ملتانقالب پُرشکوه 

در هايش پشت سر نهاده و پُرافتخار را بدون خيانت به آرمان ۀانقالبي است که يک چلّ

رسيدند، از کرامت خود و هايي که غير قابل مقاومت به نظر ميوسوسه ۀبرابر هم

پردازي خودسازي و جامعه ۀمين مرحلرد دواصالت شعارهايش صيانت کرده و اينک وا

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) استشده سازي تمدّنو 

 هاي پايداربر دانش پايه بودن پيشرفت تأکيد

مراکز  ش ودان ،دانش و علم است. به همين دليل ۀبر پاي ،راه توسعه و پيشرفت متوازن کشور

 هبرير تأکيد، مورد علمی و کوشش و تکاپوي جهاد علمی، موضوعيت دارد. اين امر محوري

 انقالب است.

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1712
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ست ددر منابع دينی به اهميت دانش و فرادست شدن مردمی که به دانش اصلی و روز 

 يافته اند، توجه داده شده است.

 فرمايند: باره میموالي متقيان در اين

رتري و قدرت م موجب بش و علدان ؛العِلمُ سُلطاٌن مَن وَجدَهُ صالَ بِهِ وَ َمن لَم َيجِدهُ صيلَ َعلَيه

 شود و کسي که به علمکند و پيروز ميانساني که به آن دست يافت غلبه مي است،

 . (319: 20ج، 1404 الحديد،أبی)ابن شودميمغلوب  ،دست نيافت

انت و راه حل اصلی مشکالت کشور را به صورت بنيادي در پااليش و صي امام خمينی

 دانند.همراهی مراکز علمی و دانشگاهی می

 خودي هايارزش و ادب و فرهنگ از را جوانان که است آن نقشه دانشگاهو اما در 

 و انتخاب اينان بين از را مرداندولت و بکشانند غرب يا شرق سوي به و کنند منحرف

خواهند انجام دهند. پس حکومت دهند تا به دست آنها هرچه مي کشورها برسرنوشت

 ما الزم ۀاصالح و پاکسازي است، برهمسراها در دست ها و دانشاکنون که دانشگاه

ها به انحراف کشيده است با متصديان کمک کنيم و براي هميشه نگذاريم دانشگاه

 .(185: 21ج ،، 1369خمينی )امام شود

ه ها آن است کها و دانشگاهسراها و دبيرستانوصيت اينجانب به جوانان عزيز دانش

ور و نمايند تا استقالل و آزادي خود و کشمقابل انحرافات قيام  خودشان شجاعانه در

 .(192: )همان ملت خودشان مصون باشد

 تأکيدت رفت از مشکالو برون رهبر معظم انقالب به جايگاه علم در پيشرفت کشور و رهايی

 ژه دارند:وي

عزّت و قدرت يک کشور است. روي ديگر دانايي، توانايي ۀ آشکارترين وسيل دانش،

ورزيم. دانش در ميان خود اصرار ميۀ کشور به جوشاندن چشمبه نياز  ...است. 

ما از متوسط جهان باالتر است. اکنون نزديک  ملتبحمداهلل استعداد علم و تحقيق در 

به دو دهه است که رستاخيز علمي در کشور آغاز شده و با سرعتي که براي ناظران 

به   -وسط علم در جهانيعني يازده برابر شتاب رشد مت-جهاني غافلگيرکننده بود 

ۀ شده، با همخواهم بگويم اين است که اين راه طياما آنچه من مي؛ پيش رفته است

هاي دانش جهان بسيار اهميتش فقط يک آغاز بوده است و نه بيشتر. ما هنوز از قله
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ها ترين رشتهها دست يابيم. بايد از مرزهاي کنوني دانش در مهمعقبيم؛ بايد به قله

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) کنيمعبور 

 پويايي و بالندگي نظام اسالمي

س پجتماعی اهاي سياسی شناسان، تکاپوي انقالبمداران و جامعهاي از سياستدر رويکرد عده

ر د ورند.آي میکاري رورود و انقالبيون به محافظهاز استقرار نظام سياسی مد نظر، از بين می

 حکومت مستقر رفتار انقالبی نوعی خودستيزي و ممشاي پارادوکسيکال است. 

هبري رعات استمرار انقالب و نظام انقالبی، با وجود تشکيل حکومت دينی از ابدا ۀنظري

 نظام اسالمی است و از انگاره هاي دينی اخذ شده است.

ر ينی دداساسی وجود دارد که در استمرار رهبري  ۀواژدهاي اسالمی چند کليدر آموزه

ط رتباغيبت و بالندگی مستمر نظام سياسی واليی نقش بنيادي دارد. اين واژگان ا ۀدور

 .اي دارنداي و آوندي دارند و شناخت آنها در فهم نظام انقالبی، نقش عمدهتغذيه

ی و سالممهدويت مفاهيم بنيادي انديشه ا ۀبعثت، غدير، عاشورا، انتظار مثبت و جامع

 شيعی است که در تبيين وضعيت موجود دخالت تام دارد.

امل سرآغاز رستاخير فکري، فرهنگی، سياسی و اجتماعی است که با آن مدل ک ،بعثت

 .شودیمتشی بشري عرضه شد و تمام تعاليم از آن من ۀانسانی از جانب خداوند به جامع زيستِ

 .است براي استمرار مديريت الهی و دينی است که در ولی صالح متجلی تدبيري ،غدير

عنوان به بود و کنشی فعال به انحراف در مديريت کالن در جامعه اسالمی ،عاشورا ۀواقع

 است. هاي انقالبیبخش حرکتن، الهاماناهاي اسالمی در تاريخ مسلمموتور پيشران حرکت

دچار  مردم گاه که جامعه واند و با آن وداع گفت، آناسالم و مسلمانى را خو ۀبايد فاتح»

  .(25 :1406 حلى، نما)ابن «زمامدار و رهبرى همانند يزيد گردند

 انتظار مثبت و سازنده و پويا، عدم اقناع به وضعيت موجود است.

اعی، هاي سياسی، اجتمشود و ظرفيتمهدويت محقق می ۀتاريخ با جامع خوشِ فرجامِ

 رسد.ظهور می ۀمديريتی دين کامل و خاتم، به منصاقتصادي و 
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حقق تآخر الزمان قابل  ۀدر پروژ در نگاه دينی مدل کامل حکومت در نظام مهدوي

نی دي بلکه حکومت ؛، مدل کامل نخواهد بوديغيبت کبر ۀلذا هر نظام سياسی در دور ،است

 تحت عنوان واليت فقيه تقرب و تشبه به آن حکومت نهايی است. 

 نويسد:بينی حکيمانه میدر وصيت خود با واقع مام خمينیا

 ۀگويم که امروز در اين جمهوري به اسالم بزرگ با همگاه نگفته و نمياينجانب هيچ

انضباطي بر خالف شود و اشخاصي از روي جهالت و عقده و بيابعادش عمل مي

ييه با قضاييه و اجرا مقننه وۀ کنم که قولکن عرض ميکنند؛ مقررات اسالم عمل نمي

 ،، 1369خمينی )امام کنندفرسا کوشش در اسالمي کردن اين کشور ميزحمات جان

 .(181: 21ج

سير  ه درداند کرونده میرهبر معظم و فرزانه، انقالب اسالمی را پديدهاي پويا و پيش

، ی خودو استقامت در سير کمال استکمالی خود است و به تغييرات و بازخوانی براي شتاب

 دهد.واکنش مثبت نشان می

تصحيح ۀ اراده، همواره داراي انعطاف و آماد اي زنده و باانقالب اسالمي همچون پديده

حساسيت مثبت  ،تجديدنظرپذير و اهل انفعال نيست. به نقدهااما  ؛خطاهاي خويش است

به اما  ؛شماردعمل ميهاي بيدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفنشان مي

هايش که بحمداهلل با ايمان ديني مردم آميخته است، فاصله اي از ارزشهيچ بهانه

شود ، به رکود و خموشي دچار نشده و نميسازينظامگيرد. انقالب اسالمي پس از نمي

از ؛ بلکه بيندي و اجتماعي تضاد و ناسازگاري نميو ميان جوشش انقالبي و نظم سياس

-https://farsi.khamenei.ir/message) کندنظام انقالبي تا ابد دفاع ميۀ نظري

content?id=41673). 

 اصلي پيشرفت ۀمايبن ،هاي خوديخودباوري و تکيه بر توانمندي

ت بازگشت بخشيد و نهض را در عمل تجلی« توانيمما می»شعار متعالی عبارت  امام خمينی

 ۀنامتوصيهاي مسلمين، حيات مجدد بخشيد. اين امر در به خويشتن اسالمی را در سرزمين

 ايشان تجلی بارزي دارد.

 ... انيمتوثابت کردند که اگر بخواهيم مین در شرايط سخت جنگ اايشان معتقد است متخصص

 . (185: 21ج ، ،1369ی)امام خمين ها قيام کنيدمصمم و فعاليت و پشتکار خود به رفع وابستگی ۀبا اراد

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2221
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 ويژه دارند: أکيدت بارز و فاخر حضرت امام ۀدوم به اين آموزبيانيۀ گام مقام معظم رهبري در 

هاي بلندتر و روز گامفرسا، جمهوري اسالمي روزبهاين مشکالت طاقتۀ رغم همبه

جهادهاي بزرگ و افتخارات استوارتري به جلو برداشت. اين چهل سال، شاهد 

 هاي جهاديمديريت.. . آور در ايران اسالمي استهاي شگفتدرخشان و پيشرفت

ما ۀ که امام بزرگوار به هم «توانيمما مي»گرفته از ايمان اسالمي و اعتقاد به اصل الهام

 ها رسانيدعرصهۀ و پيشرفت در همعزت آموخت، ايران را به 

(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) . 

 به يک انحطاط تاريخی ،انقالب» ايشان در ترسيم خصوصيت خودباوري می نويسد:

  .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) «طوالنی پايان داد

 پيشران اصلي موتور پيشرفت کشور ؛ننيروي جوا

منت ويژه بر مشارکت حداکثري جوانان در سرنوشت کشور و خدمت بی تأکيد امام خمينی

 هاي انحرافی نگرانند.گرايش دارند و از هدر رفت اين ظرفيت باال در

من به شما نوجوانان و جوانان داخل و خارج آن است که از راه  هنصيحت مشفقان

اشتباه برگرديد؛ و با محرومين جامعه که با جان و دل به جمهوري اسالمي خدمت 

 کنند متحد شويد؛ و براي ايران مستقل و آزاد فعاليت نماييد تا کشور و ملت از شرّمي

)امام  ين نجات پيدا کند، و همه با هم به زندگي شرافتمندانه ادامه دهيدمخالف

 . (197: 21ج : ،1369خمينی

زم عی به هاي معطوف به جوانان، راه پيشرفت را متکمقام معظم رهبري با احصاي ظرفيت

 دانند. و اراده جوانان می

ا زيربناي عميق و دبخش کشور، نيروي انساني مستعد و کارآمد بترين ظرفيت اميمهم

ۀ سال که بخش مهمّي از آن نتيج چهلاصيل ايماني و ديني است. جمعيت جوان زير 

 است، فرصت ارزشمندي براي کشور است 6۰ۀ موج جمعيتي ايجادشده در ده

(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673). 

 

 

 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5386
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5406
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 پيام جهاني واليت و انقالب

عطوف مه خود بشنو زيادي را در دنيا، هاي حقفزاي کالم رهبري انقالب، گوشپژواک و ترنم جان

 ور احرار اکث است. پيام انقالب از جغرافياي ايران و حتی مرزهاي اعتقادي فراتر رفته و کرده

ب نقالخواهان جهان را جذب نموده است. امام راحل وصيت خودش را که براي ابقاي اآزادي

 :کندداند و مخاطبش را ملل اسالمی و مظلومان جهان معرفی مییاسالمی است، جهانی م

چه الزم است تذکر دهم آن است که وصيت سياسي ـ الهي اينجانب اختصاص به و آن

مي و مظلومان جهان از بلکه توصيه به جميع ملل اسال ؛الشأن ايران نداردملت عظيم

 .(173: 21، ج ،1369)امام خمينی باشدهر ملت و مذهب مي

هان و ر جخود را معطوف به مسلمانان سراس ۀناموصيت در همين راستا امام خمينی

 نمايند.می تمام احرار و آزادگان عالم

 مسلمانان و مستضعفان جهان اين است که شماها نبايد بنشينيد و هوصيت من به هم

بيايند و هاي خارجي اندرکاران کشورتان يا قدرتمنتظر آن باشيد که حکام و دست

 و شما اي مستضعفان جهان و اي ... براي شما استقالل و آزادي را تحفه بياورند

ز اکشورهاي اسالمي و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و 

ه آنان نترسيد. به اميد آن روز ک هها و عُمال سرسپردهياهوي تبليغاتي ابرقدرت

 .(203: 21ج ،، 1369خمينی )امام استخداوند تعالي وعده فرموده 

توسط  (https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) تمدن نوين اسالمی ۀکاربرد واژ

 ست.ته ارهبر معظم انقالب هوشمندانه و براي ائتالفی گسترده در جهان اسالمی به کار رف

ز و ن مباراانلماي از مسگسترده ۀمديريت ناشی از انقالب، با تدابير داهيانه و اصولی، جبه

  آزاري دارد.شمنکند و قدرت داستکبار هدايت می ۀهاي موذيانخواه را، در برابر فعاليتآرمان

با اما  ؛رو استهاي مستکبران روبهايران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب با چالش

ر کوتاه کردن دست عمال دار. اگر آن روز چالش با آمريکا بر ستفاوتي کامالً معني

جاسوسي ۀ بيگانه يا تعطيلي سفارت رژيم صهيونيستي در تهران يا رسوا کردن الن

بود، امروز چالش بر سرِ حضور ايران مقتدر در مرزهاي رژيم صهيونيستي و برچيدن 

و حمايت جمهوري اسالمي از غرب آسيا ۀ منطقبساط نفوذ نامشروع آمريکا از 

ۀ هاي اشغالي و دفاع از پرچم برافراشتمبارزات مجاهدان فلسطيني در قلب سرزمين

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5071
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-https://farsi.khamenei.ir/message) در سراسر اين منطقه استمقاومت اهلل و حزب

content?id=41673). 

 الهي در پيروزي و استمرار انقالبامدادهاي 

عی و قط هاي جاريهاي خاص الهی در مسير حقانی، مورد تصريح قرآن و از سنتامداد و کمک

 .(69 :و عنکبوت : 7)محمد الهی است

 اين» .داندماهيت انقالب را الهی و حدوث و بقايش با عنايت ربانی می حضرت امام

 غيبی أييداتت با کرد، کوتاه بزرگ ايران از را ستمگران و خوارانجهان دست که بزرگ انقالب

 .(176: 21ج ، ،1369)امام خمينی «گرديد پيروز الهی

من مؤهاي نصرت الهی را سنتی ثابت به دنبال کوشش و فعل اختياري انسان امام

ن تَنْصروا اهلل ينْصُرْكُْم إنهراسيد که  ،آيداز مشکالتی که در اين صراط مستقيم پيش می» داند.می

 کوشا آنها رفع رد و شريک ،دل و جان با اسالمی جمهوري دولت مشکالت در و وَيثَبِّتْ اَقدامَكُم

 . )همان( «باشيد

 آوريابتوجب يد به امداد الهی و ايمان عظيم ملت، مؤاز نظر رهبر معظم انقالب، رهبري م

 ها شده است.در مقابل انواع دشمنی

هاي در بسترِ راحت آرميده قالب، فرعونانۀ گونه مسير جهان تغيير يافت و زلزلبدين

ۀ يمان و انگيزنبود قدرت عظيم ا ت آغاز شد و اگرشدۀ ها با همرا بيدار کرد؛ دشمني

ابر أن ما، تاب آوردن در برالشامام عظيمۀ و رهبري آسماني و تأييدشد ملتاين 

 شدپذير نميوطئه و خباثت، امکانتهمه خصومت و شقاوت و آن

(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673). 

 شي از آننظام سياسي و حکومتي نا ارزش واالي انقالب و

فتمان ت و گدار نظام سياسی و حاکميت در جامعه و مردم، در ادبياثيرهاي دامنهأبه خاطر ت

ين و تعي گيري اصلیجهت ،بديلی دارد. حکومتاهميت بی ،، حکومتدينۀ پيشوايان دين و ائم

يل در اصلی هنجارسازي در جامعه است. به همين دل دار است و منشأها را عهدهاولويت

 هاي اسالمی اهميت آن گوشزد شده است.روايت

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=11101
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=11101
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تمان، ت، گفدار حکومت در ادبياثير عميق و دامنهاز تأ وقايع تاريخی و تمدنی هم حاکی

 ممشاي فردي و اجتماعی و فرهنگی مردم است.

 کومتاتی است که در زمان حبه دليل وجود حکومت و دسترسی به منابع مالی و تبليغ

ر نان تابلودادشم ،اميهمورد تعرض تبليغاتی قرار گرفت. اگر بنی معاويه، شخصيت ممتاز علی

را در  اماتش ۀويژه ساکنان حوزرسيدند، توان انحراف ذهن مسلمانان بهاسالم به حاکميت نمی

 نداشتند. مورد علی

داراي  طالبابیبنامام علی ـ سنتاهل ـ اعم از شيعه وبر اساس منابع روايی اسالمی 

 اد از رسول خدها بعکه افضل انساناند است و تعدادي از آنان تصريح کردهنظير ل بیفضائ

 عبدالجبار، و قاضی140: 1، ج1404الحديد، أبیابنو  23تا: و نسائی، بی 253 تا:مقداد، بی)فاضل ايشان هستند

 و ثعلبی 121: 1965-1385 حجر هيثمی،ابنو 166تا: جوزي، بیو سبط ابن 86تا: بی مرتضی،و ابن 520تا: بی

 . (163تا: بی جوزي،و ابن 322: 3، ج1990-1411نيشابوري، و حاکم  81: 4ج ،1422نيشابوري، 

جد و ثل مسماي از زمان در اماکن مقدسی راحتی در برههدينی به ۀدر جامع ،با اين وجود

 گرفت.اهانت صورت میها به ايشان خطبه

 ،معهحکومت و کارکردهاي آنها در جا در مورد دو نوع متفاوت از حسينبنامام علی

ه بدين  شود و در حکومت جورمطالب مهمی را فرموده که در حکومت عدل دين برپا داشته می

 .(83: 17ج ،1409و حر عاملى،  332: 1363-1404حرانى،  ۀشعبابنو  41: 1ج ،1429 کلينى،) رسدکهنگی می

ده شمحتواي متن فوق با مختصر تفاوتی و به صورت تلخيص  ،خر حديثیأدر منابع مت

 آمده است.

می و نظام ، انقالب اسالهاي اهل بيتبا عطف توجه به مطاوي و معانی مندرج در روايت

 د.نت شواز آن به صورت کامل صيااسالمی، داراي ارزش متعالی و الهی است و ضرورت دارد 

 فرمايد:در مورد ارزش انقالب اسالمی می امام خمينی

سعادت فرزندان خود  ،الهي است که با به کار بستن آن ۀاسالم و حکومت اسالمي پديد

کند و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر را در دنيا و آخرت به باالترين وجه تأمين مي

ها را به کمال مطلوب و فسادها و تجاوزها بکشد و انسان هاگريها و چپاولستمگري

هاي غيرتوحيدي، در تمام شئون فردي و و مکتبي است که برخالف مکتب خود برساند

اجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي و سياسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت 
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معه و پيشرفت مادي و دارد و از هيچ نکته، ولو بسيار ناچيز که در تربيت انسان و جا

 .(176: 21ج ، ،1369)امام خمينی فروگذار ننموده است ،معنوي نقش دارد

ن، آبر  انقالب و حاکميت اسالمی و ثمرات مترتب هرهبر معظم انقالب در ترسيم جايگا

 تصريحات روشنی دارد.

اسالمي بدون انقالبيون  ... صفر آغاز شدۀ انقالب اسالمي و نظام برخاسته از آن، از نقط

سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترکيب جمهوريت و اسالميت و ابزارهاي تشکيل و 

به دست  بزرگ امام خمينيۀ پيشرفت آن، جز با هدايت الهي و قلب نوراني و انديش

-https://farsi.khamenei.ir/message) نيامد. و اين نخستين درخشش انقالب بود

content?id=41673) . 

 نويسد:دوم ايشان میبيانيۀ گام در جايی ديگر از 

قطبي تبديل کرد و ايران، جهان دوقطبي آن روز را به جهان سه ملتنگاه انقالب پس آ

هاي جديد قدرت، تقابل سپس با سقوط و حذف شوروي و اقمارش و پديد آمدن قطب

ن ه جهانياتوج جهان معاصر و کانونۀ برجستۀ پديد« اسالم و استکبار»جديد ۀ دوگان

 .(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) شد

 ۀ اميدبخش براي انقالب و نظام اسالميآيند

ب انقال ۀاثق به آيندو ءگام دوم، اميد و رجا ۀيو بياننامه وصيتروح حاکم به هر دو نوشته در 

 ا درراي اسالمی است. مشکالت ناشی از کارشکنی دشمنان خارجی و داخلی، ممکن است عده

ادي و م اعتقسم مهلک هر انگاره و انديشه و طرح و نظا .ترديد کندمسير انقالب دچار  ۀادام

 ألخايجاد  می واميدوارانه است. تمرکز بر ايجاد سرخوردگی از نظام اسال ندۀس از آيأسياسی، ي

تماعی ، اجهاي سياسیروانی افراد و نظام روانی، با هوشمندي خاصی طراحی شده است. در خأل

 ر برابرعال دتوانند استفاده کنند. و از کنشگري فخود نمی و داشتۀ و فرهنگی از توان اصلی

از  ن بيششوند. شايد دستگاه تبليغی دشمناثيرپذير تبديل میمنفعل و تأ دشمن به جريانی

 ان و جنگجويانشان در خدمت نظام سلطه باشند.سرباز

 ۀبارزم ،دشمن ۀتمام عمر خود را در طول نهضت و استقرار با اين شيو امام خمينی

 .کردندويژه  تأکيدخود بر آن  الهی سياسی ۀناموصيتو در  کردروشنگرانه 
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از  يژه پسوههاي معاصر، و بهاي مهمي که در قرن اخير، خصوصاً در دههاز توطئه

دار با ابعاد مختلف براي خورد، تبليغات دامنهپيروزي انقالب آشکارا به چشم مي

، )امام خمينی ها و خصوص ملت فداکار ايران از اسالم استمأيوس نمودن ملت

 .(177: 21ج ،1369

مدار ينمردم د س و سرخوردگی را از نظام اسالمی خصوصيت بارزأمقام معظم رهبري عدم ي

زده شوند. اندازهاي مبارک دلتوان مردمی را تصوّر کرد که از اين چشمهرگز نمی ند.داايران می

ه از هاي دينی بوده است و نگردانی مسئوالن از اين ارزشآمده، از رويزدگی پيشهرگاه دل

 . (https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) پايبندي به آنها و کوشش براي تحّقق آنها

 هاي انقالب اسالميعدم کهنگي شعارهاي و آرمان

 اوست. ۀشوندابتناي انقالب بر فطرت اسالمی و دين حنيف و پاک و الهی، رمز اصلی صيرورت نو

راوت طشود و کهنه نمی ۀ اولسالچهلبا وجود کهنسالی پس از سپري نمودن بلوغ و کمال 

 کند.اوليه با تجارب ارزشمند به باروريش کمک می

فطرتى که خدا بشر  ،ستدين حنيف کن که مطابق فطرت خدا روى خود به سوى پس

 ولى ،ى نيست اين است دين مستقيمت آفريده و در آفرينش خدا دگرگونرا بر آن فطر

 .(30 :روم) دانندبيشتر مردم نمى

نقالب ا، هدف غايی اهل بيت ۀو سير با الهام از کتاب و سنت نبوي امام خمينی

هاي نتهاي انقالب مبتنی بر سه شعارها و آرمانکچرا ؛داندنجات بشريت میاسالمی را 

 اپذير و حنيف الهی بنياد نهاده شده است. نتغيير

بي ما مفتخريم و ملت عزيز سرتاپا متعهد به اسالم و قرآن مفتخر است که پيرو مذه

بلکه بشريت  ؛رآني، که سراسر آن از وحدت بين مسلمينخواهد حقايق قاست که مي

نجات  ۀترين نسخعنوان بزرگها نجات داده و بهها و گورستاناز مقبرهزند، دم مي

ا به بشر از جميع قيودي که بر پاي و دست و قلب و عقل او پيچيده است و او ر ۀدهند

 نجات دهد. ،کشاندسوي فنا و نيستي و بردگي و بندگي طاغوتيان مي

مؤسس آن به امر خداوند  ستيم که رسول خداو ما مفتخريم که پيرو مذهبي ه

  .(171 :21ج ، ،1369)امام خمينی ]است[. تعالي بوده
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ل قاب مقام معظم رهبري معتقد است براي شعارهاي مبتنی بر شعور دينی، تاريخ مصرف

 تصور نيست و آنان به دليل ابتناي بر فطرت الهی جاودانی است.

ن هاي جهانی ايشعار؛ اما و تاريخ مصرف فرض کرد توان طول عمر مفيدچيز میبراي همه

طرت فايده نخواهند شد، زيرا فمصرف و بیانقالب دينی از اين قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بی

 . (https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673) عصرها با آن سرشته استۀ بشر در هم

 فرجام خوش انقالب و نظام اسالمي

يات روا طلبان و پيروزي قاطع و حتمی دينی است و آيات ومحتوم جهان متعلق به حق ۀآيند

 ،1409حيون، بنا و 318: 1ج ،1395بابويه، ابنو  9 :و صف 28 :و فتح105 :)انبيا متعددي مشعر به آن است

 .(365: 3ج

 نويسند:بينی و اعتماد به امتش میبا روشن امام خمينی

 در ملت عزيز از بيداري و هوشياري و تعهد و فداکاري و روح چهو اينجانب با آن

بينم و اميد آن دارم که به فضل خداوند متعال اين مقاومت و صالبت در راه حق مي

ام )ام معاني انساني به اعقاب ملت منتقل شود و نسالً بعد نسل بر آن افزوده گردد

 .(204: 21ج ، ،1369خمينی

رانه ميدوااروشن و درخشان انقالب را با مهندسی کالمی خاص و ۀ آيند ،مقام معظم رهبري

 کند.پيش بينی می

هاي شما است و شماييد که بايد کارآزموده و پُرانگيزه از انقالب هاي آينده دههدهه

 تمدّن نوين اسالميخود حراست کنيد و آن را هرچه بيشتر به آرمان بزرگش که ايجاد 

 کنيد نزديک است، و آمادگي براي طلوع خورشيد واليت عظمي

(https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673). 

 فرجام سخن

مديريتی و نظام کارگزاري در  ۀبريم. سامانبا مطلب مهمی اين تحقيق را به پايان می ،در فرجام

بط وثيقی به آن دارد. نظام اسالمی از مهام امور است. اجرايی شدن منويات رهبري انقالب، ر

مندي حداکثري مردم است، منوط به آمدي نظام اداري و ديوانی که موجب رضايتهمچنين کار

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2634
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2634
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 ۀو مشارکت هوشمندانسياسی  ۀگذاري به اراداجرايی و قانون ۀآن است. عملی شدن آن در حوز

 بستگی دارد. نمردم در انتخاب مسئوال

است و  سالمعالوه بر اهليت اخالقی، توان مديريتی از شروط مشارکت در نظام کارگزاري ا

 !مردم اي» شود.اگر خللی در اين مهم ايجاد شود، کارآمدي نظام با مشکل جدي مواجه می

ا در حکام خدبه ا که از همه بر اين کار تواناتر و ( کسی است)خالفت سزاوارترين فرد به اين امر

  .(173 ۀخطب :غهو نهج البال 248: 1414شريف الرضى، ) «باره داناتر باشداين

فت هم بر شروط اصلی مقام منيع خال ،نماد حاکميت اسالمیبه عنوان  حضرت علی

ضابطه می بیکارگزاري اسالکنند. مشارکت در نظام ويژه می تأکيد اسالمی و هم نظام کارگزاري

ام ئز مقتواند حانمی ،تواند باشد و هرکسی در اين جايگاه حساس صالحيت حضور نداردنمی

 بکر که خدايش رحمت کند، بهابیبنمصر به دست دشمن افتاد و محمد» مديريت باشد.

ان و رّب ريشهادت رسيد. در پيشگاه خدا او برايم فرزندي خيرخواه، کارگزاري پرتالش، شمشي

  .(764: 2، ج1395ثقفى، و  35نامه  :غه)نهج البال «کننده بودرکنی دفاع

ر و فتو نامناسب مديريتی و ۀحکيمی علت سقوط پادشاهی و امپراطوري ايران را، سامان

هاشمى ) است سپردن اکابر امور به اصاغر عمال ،خطاي بزرگداند. سستی در نظام کارگزاري می

ويژه در دو چون در نظام مردم ساالر دينی بخشی از کارگزان اصلی به .(144: 11: ج1400خويى، 

جويی  شوند، لذا مشارکتگذاري توسط مردم انتخاب میحساس و مهم اجرايی و قانون ۀقو

هاي آسيب هاي اسالمی،ثر نهادهاي مسئول بر ورودي مديريتؤمتعهدانه و انقالبی و نظارت م

 ي خواهد کرد.مؤثراحتمالی را کاهش و به کارآمدي و حيات پرتوان نظام کمک 

 نتيجه

بيانيۀ  والهی سياسی امام نامه وصيترويکرد تطبيقی و تحليلی به دو مکتوب رهبري انقالب در 

 :دوم مقام معظم رهبري منتج به نتايج ذيل شدگام 

 ؛نظام و کشور با توجه به تجارب گذشته، ضرورت تام دارد ۀمهندسی آيند .1

 ؛نظير استاي با ارزش و بینظام اسالمی پديده .2

 ؛تته اسدينی و اقبال و حمايت مردمی ايجاد و استمرار ياف ۀماياين نظام با بن .3
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 ؛دهنده، جوانان کشور و جامعه استپايگاه اصلی تغييرات شتاب .4

 ؛امور است ظام اسالمی ايران از اهمّصيانت از اصل و هويت و خلوص ن .5

ما » ۀواژ باشد.می تأکيدانقالب مورد  توانستن است در حدوث و بقاي ،ی خواستنتجلّ .6

ه بباشد و اتکا هاي دشمن ساخته و موجود میرمز عبور از بحران« توانيممی

 هاي داخلی، مسير روشن پيشرفت و توسعههاي خودي و استکشاف ظرفيتمايهبن

 ؛جانبه استهمه 

ي در سازبنيان است. اهميت به مراکز علمی و استقالل و ظرفيتدانش ،پايدار ۀتوسع .7

 ؛ها، اولويت راهبردي استدانشگاه

به  بنديبخش در انتظار نظام و کشور است و پيشرفت واقعی منوط به پاياميد ۀآيند .8

 ؛هاي انقالب اسالمی استآرمان

 ؛ودشاست و محدود به جغرافياي خاصی نمیپيام انقالب و نظام اسالمی، جهانی  .9

تژيک و ترابلکه اس ؛دشمنی استکبار جهانی با انقالب و پيام آن، امري تاکتيکی نيست .10

  ؛راهبردي است

ردم همت دشمن در زمان استقرار نظام ناکارآمد نمودن آن و جدايی حاکميت و م .11

 ؛است

 ؛امات دشمن استنفوذ و استحاله و دگرديسی هويت نظام اسالمی از اهم اقد .12

...، وظامی نياسی، فرهنگی، اقتصادي و هاي سبازدارنده در تمام عرصه ۀرسيدن به نقط .13

 ؛هاي دشمن استتنها راه پايان اصولی مزاحمت

 امري ضروري است. ،شناسیدشمن .14
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