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چکيده
از دغدغدهها و دلواپسيهاي بنيانگذاران و وفاداران به انقالبهاي سياسي  -اجتماعي
جمهوري اسالمي ايران ،استقرار ،تثبيت ،استمرار ،کارآمدي نظام برآمده از انقالب و استمرار
گفتمان انقالبي است .حضرت امام بهعنوان بنيانگذار و مقام معظم رهبري بهعنوان مفسر
و ادامه دهندۀ مسير تعيين شدۀ امام ،ضمن واکاوي محتوا ،ارزش انقالب و نظام اسالمي با
آسيبشناسي هوشمندانه و ريلگذاري مناسب در صدد تضمين مانايي و زدودن آسيبهاي
احتمالي هستند .وصيتنامۀ الهي سياسي امام و بيانيۀ گام دوم انقالب مشير به اين هدف
متعالي است .هر دو مکتوب ،ناظر به مآلانديشي و مهندسي و ترسيم نقشه راه پرمخاطرۀ
آينده است .در اين پژوهش ،ضمن بازخواني هر دو مکتوبِ ارزشمند با نگاه تطبيقي ،وجوه
مشترک قابل توجهي استخراج و عنوانگذاري شد و مورد تحليل قرار گرفت .روح هر دو
نوشته واحد است ،کانّه فرد واحدي به اقتضايِ زماني و مکاني مختلف براي آيندۀ انقالب طرح
راهبردي ارائه کردهاند .روش ما در اين تحقيق براي جمعآوري اطالعات کتابخانهاي و سپس با
رويکرد تطبيقي و تحليلي ،ايدههاي راهبردي دو رهبر انقالب در طول زمان با توجه به
تطورات تاريخي ،مورد خوانش قرار گرفت.
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کليدواژهها :وصيتنامۀ امام ،بيانيۀ گام دوم ،انقالب ،نظام اسالمي ،دشمن.

مقدمه
تضمين آيندۀ نظام سياسی و اعتقادي از دغدغه هاي اصلی مؤسسان و بنيانگذاران هر نظامی
است .دلواپسی و نگرانی نسبت به تراثی که به جا میماند ،امري طبيعی است .نابودي کامل،
دگرديسی ،استحالۀ ارزشهاي حاکم بر نظامها ،از مصاديق بارز نگرانیهاي رهبري اصيل است.
جايگزينی و تصدي افراد ناصالح و دگرانديش بهعنوان رهبري نظامهاي سياسی و کارگزاران
نظام ،آيندۀ پرچالشی را براي ميراث انقالب رقم بزند ،لذا ترسيم نقشۀ راه و ريلگذاري براي
حفظ و استکمال تراث ارزشمند به جا مانده ،ضروري است.
رسول خدا به عنوان الگو و اسوۀ کامل قابل تأسی بر اساس رهنمود قرآنی

(احزاب:

1،)21

دو امر گرانبها را براي تضمين سالمت آئين و امت خود وصيت نمود .در منابع فريقين به روايت
مشهوري برمیخوريم که به حديث ثقلين معروف است:
در ميان شما دو شيء گرانبها [به امانت] ميگذارم .کتاب خداي باعزت و جالل و
عترت و اهل بيتم .آگاه باشيد آن دو بازماندگانم بعد از من هستند .جدايي ندارند تا
در حوض کوثر بر من وارد شوند (ابنبابويه.)415 :1376 ،

در منابع روايی اهلسنت حديث فوق از ابوسعيد خدري از رسولاهلل نقل شده است
(ابنحنبل ،1994-1414 ،ج ،54 :4حديث .)11211
نظام مردم ساالر مستقر اسالمی ،تجلی مشروعيت الهی و مقبوليت مردمی است .دين و
حکومت با رهبري افراد شايسته و صالح موجب صيانت هر دو بُعد و فوايد مضاعف میشود .هنر
انقالب اسالمی ايران توأم نمودن اين دو بود.
ن
قَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَحَدِهِمْ :أَ َّنهُ قَالَ الدِّينُ وَ السُّلْطَانُ أَخَوَانِ َتوْأَمَانِ لَا بُدَّ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِ ْ
س لَهُ مُ ْنهَدِمٌ وَ مَا لَا حَا ِرسَ لَ ُه ضَائِعٌ؛ بعضي
صَاحِبِهِ َو الدِّينُ ُأسٌّ وَ السُّلْطَانُ حَا ِرسٌ وَ مَا لَا أُ َّ

سنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّ َه وَ الْيَوْ َم الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّ َه كَثِيراً؛ در حالىکه شما
 .1لَقَدْ كانَ لَكُ ْم فِي َرسُولِ اللَّهِ أُسْ َوةٌ َح َ
مىتوانستيد به رسول خدا بهخوبى تأسى کنيد ،و اين وظيفۀ هر کسى است که به خدا و روز جزا اميد دارد ،و
بسيار ياد خدا مىکند (احزاب.)21 :
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راويان از يکي از دو امام (امام باقر و امام صادق )نقل کردهاند که دين و حکومت
دو برادر همراهند .هر کدام ديگري را الزم دارد .دين ،اساس و بنيان اصلي است و
حکومت پاسدار و نگهدارنده است .چيزي که اساس ندارد فرو ميريزد و چيزي که
نگهبان ندارد ،نابود ميگردد (مفيد.)263 :1413 ،

انقالب اسالمی و نظام مردمساالر دينی برآمده از آن ،ضمن هويتبخشی به سياست و مديريت
اسالمی ،در تعيين معادالت منطقهاي و جهانی و باز تعريف بلوکهاي قدرت ،نقش مهمی داشت.
نيکسون در کتاب پيروزي بدون جنگ نکات قابل تأملی در مورد انقالب اسالمی ايران و
جنبش اسالمی ملهم از آن با عنوان اسالم سياسی و بنيادگرا بيان نموده است.
در جهان اسالم ،از مغرب تا اندونزي ،بنيادگرايی اسالمی جاي کمونيسيم را بهعنوان وسيلۀ
اصلی براي تغيير خشونتآميز گرفته است (نيکسون.)338 :1368 ،
رهبري انقالب دغدغۀ حکيمانه و مال انديشانهاي نسبت به آيندۀ انقالب و نظام اسالمی و
حکومت دينی دارند ،لذا با بازخوانی عبرتآميز گذشته ،توصيف وضعيت فعلی و ترسيم آينده و
انتقال خط فکري خود ،در وصيتنامۀ الهی سياسی و بيانيۀ گام دوم ،در صدد تضمين آيندۀ
انقالب و نظام سياسی اسالمی هستند.
در اين پژوهش ،به دو مکتوب فاخر يعنی وصيتنامۀ امام و بيانيۀ گام رهبر معظم
انقالب با نگاه تطبيقی توجه شده است .در هر دو مکتوب ،چند نکتۀ اساسی و بنيادي به صورت
مضمر و آشکار مورد تأکيد است.
پوپر در کتاب معروف خود «جامعه باز و دشمنان آن» ،ضمن تعريف و حتی تقديس از
دمکراسی ،با قاطعيت عدم پذيرش جامعۀ باز و دمکراتيک را رجعت به دورۀ حيوانی میداند.
میتوانيم راه رجعت به حيوانات را پيش بگيريم؛ اما اگر بخواهيم انسان بمانيم ،يک راه
بيشتر نيست و آن راه ،ورود به جامعۀ باز است و بس (پوپر.)419 :1377 ،
ک
انقالب اسالمی با جهانبينی و پارادايم گفتمانی جديد ،نظامِ فکري و فرهنگی و سب ِ
زندگی غربی را به تحدي طلبيده است.
نيکسون در اعترافی آشکار به پروژۀ نفوذ و استحاله و دگرديسی بهصراحت توصيه میکند.
تغيير در جهان سوم آغاز شده و بادهاي آن به مرحلۀ طوفان رسيده است .ما قادر نيستيم
که آن را متوقف کنيم؛ اما میتوانيم جهت آن را تغيير دهيم (نيکسون.)339 :1368 ،
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آسيبشناسی و ستردن عوامل چالشی درون و برون در اين زمان ضرورت تام دارد .نگاه دو
رهبر حکيم و فرزانه به اين ضرورت معطوف است تا با نگاه سلبی به عوامل مخرب و نگاه ايجابی به
عوامل قوام بخش ،آيندۀ انقالب اسالمی تضمين شود و اهداف بلند الهی و انسانی آن محقق شده و
پيشدرآمدي بر تشکيل بلوک فرهنگ و قدرت با ايجاد يک دولت (فراگير) اسالمی با جمهوريهاي
آزاد و مستقل (امام خمينی :1369 ،ج )230 :21در کالم امام خمينی و باز توليد تمدن نوين
اسالمی ( ،)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673در گفتمان رهبر معظم انقالب
اسالمی باشد.

انقالب اسالمي حقيقتي بر تارک زمان
وقوع انقالب مبتنی بر انگارهها و اصول و مبانی دينی در ثلث آخر قرن بيستم ميالدي ،واقعهاي
سختباور و پديدهاي کمنظير بود .مذهب بهعنوان پيشران جامعۀ انسانی حتی در کشورها و
ملتهاي مسلمان مورد توجه نبود .جوامع اسالمی در کليت سکوالريسم و عرفیگرايی ليبرالی
غربی و کمونيستی منفعل بودند و پذيرش وقوع انقالبی اجتماعی و فرهنگی و سياسی ناشی از
آموزههاي اسالمی با رهبري روحانيون دشوار میکرد .اغلب نخبگان مسلمانان يا به ليبراليسم
غربی و محافظه کاري در اجتماع خو کرده بودند و يا اگر دغدغه تغيير داشتند ،به شعارهاي
پُرجاذبۀ مارکسيسم و کمونيسم دل بسته بوند.
در جهان اسالم ،نهضت رجعت به خويشتن اسالمی ،شتاب فزايندهاي گرفت و بعد از چهار دهه
از وقوع انقالب اسالمی با ماهيت دينی با محوريت ايران و اسالم انقالبی و سياسی ،بهعنوان جبهۀ
مقاومت ،به کنشگري فعال ،با برنامه ،هدفمند و معطوف به آيندۀ اميدبخش تبديل شده است.
در نوشتههاي رهبري انقالب و مقام منيع واليت ،وجود انقالبی بینظير و معطوف به
بنمايههاي دينی مورد تأکيد ويژه است.
امام راحل در وصيتنامۀ خود انقالب اسالمی را اميد اصلی و الهامبخش ميليونها نفر از
مسلمانان و مستضعفان معرفی میکند.
اهميت انقالب شکوهمند اسالمی که دستاورد ميليونها انسان ارزشمند و هزاران شهيد
جاويد آن و آسيبديدگان عزيز ،اين شهيدان زنده است و مورد اميد ميليونها مسلمان و
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(امام

خمينی ،1369 ،ج.)175 :21
رهبر معظم انقالب به وصف اين جنبه از انقالب تأکيد ويژه دارند.
انقالب به يک انحطاط تاريخی طوالنی پايان داد و کشور که در دوران پهلوي و قاجار
به شدت تحقير شده و عقب مانده بود ،در مسير پيشرفت سريع قرار گرفت ...روحيه و باور «ما
میتوانيم» را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحريم دشمنان ،اتّکاء به توانايی داخلی را به همه
آموخت و اين منشأ برکات بزرگ

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

آن روز که جهان ميان شرق و غرب مادّي تقسيم شده بود و کسی گمان يک نهضت بزرگ
دينی را نمی بُرد ،انقالب اسالمی ايران ،با قدرت و شکوه پا به ميدان نهاد؛ چهارچوبها را
شکست (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

رمز پيروزي و بقاي انقالب اسالمي
به عقيدۀ حکما و متکلمان ،عوامل مبقيۀ يک پديده ،همان عوامل محدثه است .عوامل ايجاد
کنندۀ هر پديدهاي ،استمرار بخش آن نيز هستند.
هر ممکنى ،در حدوث و بقا -هر دو -محتاج است به علّت محدثه و مبقيه

(سبزواري ،بیتا:

 513و اسفراينی ،بیتا 89 :و حسنزادۀ آملی ،بیتا :ج.)190 :6
پديدهها و امور اجتماعی بر اساس نظريۀ جامعهشناسان در بافتی از عوامل ترکيبی ايجاد
میشوند .هر پديده يا امر اجتماعی که در نظر گرفته شود ،مسلما زائيدۀ ارتباط متقابلی است
که ما بين افراد اجتماع و طبيعت و ما بين خود افراد اجتماع از سوي ديگر موجود است
(مرتضوي.)14 :1359 ،
انقالب اسالمی بهعنوان يک پديدۀ اجتماعی از اين قاعده مستثنی نيست .عواملی آن را به
وجود آورد .همان عوامل با اقتضائات جديد عوامل استمرار بخش آن خواهد بود.
رهبر انقالب و مؤ سس نظام جمهوري اسالمی دو عامل رکنی که عوامل زيادي از آنها
نشأت میگيرند ،عوامل اصلی احداث و انقالب معرفی میکند:
بي ترديد رمز بقاي انقالب اسالمي همان رمز پيروزي است و رمز پيروزي را ملت
ميداند و نسل هاي آينده در تاريخ خواهند خواند که دو رکن اصلي آن عبارتند از:

60

دوفصلنامة علمي – تخصصي انديشنامة واليت ،شمارة  ،8پاييز و زمستان 1397

انگيزۀ الهي و مقصد عالي حکومت اسالمي؛ و اجتماع ملت در سراسر کشور با وحدت
کلمه براي همان انگيزه و مقصد (امام خمينی :1369 ،ج.)176 :21

مقصد عالی حکومت اسالمی اجراي عدالت و تعظيم شعائر دينی و برپايی معالم وحيانی
است .در اين فقره وجود رهبري صالح دينی و نخبگان همراه و تودۀ همگام الزم است؛ زيرا
قوائم اصلی حکومت اسالمی با آنها به پا داشته میشود.
ما رسوالن خود را همراه با معجزات روشن گسيل داشتيم و با ايشان کتاب و ميزان نازل
کرديم تا مردم را به عدالت خوى دهند

.

اگر در زمين استقرارشان دهيم ،نماز به پا کنند و زکات دهند و به معروف وا دارند و از
منکر باز دارند

.

حکومت اميرالمؤمنين علی تجسم حکومت واقعی الهی ،اهداف بلند حکومتش را در
مانيفسيت[= بيانيه] و مرامنامۀ حکومتی در نامۀ  53به مالک اشتر مشخص نموده است.
اخذ ماليات مصر (حوزۀ حکومتی) و جهاد و نبرد مقدس با دشمنان آن سرزمين و اصالح
مردم و ساختن و معمور نمودن آن منطقه ،از مأموريتهاي اصلی حکومت اسالمی است
(ابنشعبۀ حرانى 126 :1363-1404 ،و نهج البالغه ،نامۀ .)53
در اين چهار فرمان ،نظام مالی صحيح و متناسب ،امنيت ملی ،اصالح فرهنگ عمومی و
آبادانی و پيشرفت ،مطمح نظر اصلی است.
حضرت علی در خطبهاي از نهج البالغه با رويکرد استکمالی و پيشبرنده ،اهداف بلندي
را براي حکومت اسالمی معرفی میکند:
خدايا! تو ميداني آن چه از ما سر زد ،نه به خاطر تمايل به کسب قدرت بود و نه براي
به دست آوردن چيزي از مال بيارزش دنيا؛ بلکه براي آن بود که نشانههاي دين تو را
به جاي خود بازگردانيم و امور شهرها را سامان دهيم تا بندگان ستمديدۀ تو ايمني
يابند و حدود تعطيل شدۀ تو اجرا شود (ابنأبیالحديد ،1404 ،ج 263 :8و نهج البالغه،
خطبۀ .)131

حضور و همراهی تودۀ مردم با هدف متعالی رهبري دينی و وحدت کلمه ،از معجزات الهی
در تغييرات بنيادي در جوامع بشري است.
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امير المومنين علی يکپارچگی مردم و اجتناب از تفرقه را براي جامعۀ اسالمی بسيار
ضروري میدانست و به آن توصيه میفرمود:
همراه و مالزم باسواد أعظم (تودۀ مردم) باشيد ،پس بهدرستىکه دست عنايت
پروردگار بر سر جماعت است و بپرهيزيد از تفرقه پس بهدرستىکه شخصى که از
خلق تنها شده است ،طعمۀ شيطان لعين است؛ چنانچه تنها مانده از گوسفندان
طعمۀ گرگ است .آگاه باشيد و بدانيد ،هر کسى که مردمان را بهسوى اين شعار
خارجيان بخواند ،پس او را بکشيد؛ اگر چه آن شخص در زير عمامۀ من باشد (هاشمى
خويى :1400 ،ج.)195 :8

يکی از متکلمان معاصر در ترسيم نقش وحدت کلمۀ مردمی ،مطلب جالب نظري بيان میکند:
بُنيّ اإلسالم على كلمتين هما دعامتاه المبدئيتان :كلمة التوحيد ،و توحيد الکلمة؛ اسالم بر دو
جمله که ستونهاي اصلي هستند بنا شده است .کلمۀ توحيد و خداشناسي و وحدت

کلمه (سبحانی تبريزي ،بیتا :ج.)9 :4

امام در ادامه ،نسخۀ بقاي انقالب را گوشزد میکنند.
اينجانب به همۀ نسلهاي حاضر و آينده وصيت ميکنم که اگر بخواهيد اسالم و
حکومت اهلل بر قرار باشد و دست استعمار و استثمارگرانِ خارج و داخل از کشورتان
قطع شود ،اين انگيزۀ الهي را که خداوند تعالي در قرآن کريم بر آن سفارش فرموده
است از دست ندهيد  ...امروز و در آتيه نيز آنچه براي ملت ايران و مسلمانان جهان
بايد مطرح باشد و اهميت آن را در نظر گيرند ،خنثي کردن تبليغات تفرقه افکنِ
خانهبرانداز است .توصيۀ اينجانب به مسلمين و خصوص ايرانيان بهويژه درعصر حاضر،
آن است که در مقابل اين توطئهها عکسالعمل نشان داده و به انسجام و وحدت خود،
به هر راه ممکن افزايش دهند و کفار و منافقان را مأيوس نمايند (امام خمينی:1369 ،
ج.)176 :21

رهبر معظم انقالب بر حضور مردم بهويژه جوانان بهعنوان نيروي پيشران جامعه در استمرار
و بقاي انقالب و کارآمدي آن تأکيد میکنند.
بيشک فاصلۀ ميان بايدها و واقعيتها ،همواره وجدانهاي آرمانخواه را عذاب داده و
ميدهد؛ اما اين ،فاصلهاي طيشدني است و در چهل سال گذشته در مواردي بارها طي
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شده است و بيشک در آينده ،با حضور نسل جوانِ مؤمن و دانا و پُرانگيزه ،با قدرت
بيشتر طي خواهد شد (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

ماهيت مستقل و نه شرقي و نه غربي انقالب اسالمي
نظام اسالمی با الهام از نظام امامت بهعنوان استمرار مديريت نبوي ،در فقدان ظاهري امام
معصوم ،مدل واليت فقيه را پذيرفته است .در اين ديدگاه ،رهبري صالح دينی ،قائمۀ مشروعيت
حکومت را تشکيل میدهد .در اين رويکرد ،عدم تبعيت از نظامهاي شرکآميز امروزي و عدم
اندکاک در بلوکهاي قدرت مادي و غير الهی مورد تأکيد است .همان راه ميانهاي است که در
کالم حضرت علی در مقابل کجرويهايی تحت عنوان تمايل به چپ و راست ،تعبير شده
است .شرق و غرب در هر زمانی مصداق خودش را دارد .در اين زمان مشارکت و تابعيت
بلوکهاي قدرت از مصاديق آن است.
اميرالمؤمنين علی در اينخصوص میفرمايند :الْيَمِينُ وَ الشِِّمَالُ َمضَلَِّةٌ وَ الطَِّ ِريقُ الْوُ ْسطَى هِيَ

(کلينى :1429 ،ج.)172 :15

الْجَادَِّةُ؛

طبيعی است اين هويت ريشهدار دينی نمیتواند در بلوکهاي قدرت مادي مرسوم بگنجد
و نقشۀ راه سياسی خودش را دارد.
در اصل  152قانون اساسی جمهوري اسالمی ،هويت مستقل در سياست خارجی مورد
تأکيد است (صادقی.)91 :1392 ،
از ديدگاه بنيان گذار کبير انقالب اسالمی ،نظام اسالمی و ساختار حکومتی آن تفاوت
ماهوي با رژيم هاي سياسی غرب و شرق دارد .نظام اسالمی ايران با بنمايههاي دينی در
مبانی ،هستیشناسی ،معرفتشناسی ،انسان شناسی و ساختار حکومتی و سياست و مديريت
ملهم از آموزههاي وحيانی است و با نظام هاي معرفتی و سياسی شرق و غرب تفاوت ماهوي
دارد (امام خمينی :1369 ،ج.)201 :21
امام خمينی بر حفظ ماهيت مستقل در سياست خارجی که ممکن است آسيبهايی از
ناحيۀ روابط با ديگران به هويت انقالب وارد شود ،تأکيد میکنند:
وصيت من به وزراي خارجه در اين زمان و زمانهاي بعد آن است که مسئوليت شما
بسيار زياد است؛ چه در اصالح و تحول وزارتخانه و سفارتخانهها؛ و چه در سياست
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خارجي ،حفظ استقالل و منافع کشور و روابط حسنه با دولتهايي که قصد دخالت در
امور کشور ما را ندارند (همان.)190 :

رهبر معظم انقالب در ترسيم اين ماهيت مستقل مینويسد:
پس آنگاه انقالب ملت ايران ،جهان دوقطبي آن روز را به جهان سهقطبي تبديل کرد و
سپس با سقوط و حذف شوروي و اقمارش و پديد آمدن قطبهاي جديد قدرت ،تقابل
دوگانۀ جديد «اسالم و استکبار» پديدۀ برجستۀ جهان معاصر و کانون توجّه جهانيان
شد .از سويي نگاه اميدوارانۀ ملتهاي زير ستم و جريانهاي آزاديخواه جهان و برخي
دولتهاي مايل به استقالل ،و از سويي نگاه کينهورزانه و بدخواهانۀ رژيمهاي زورگو و
قلدرهاي باجطلب عالم ،بدان دوخته شد .بدينگونه مسير جهان تغيير يافت و زلزلۀ
انقالب ،فرعونهاي در بسترِ راحت آرميده را بيدار کرد؛ دشمنيها با همۀ شدت آغاز
شد و اگر نبود قدرت عظيم ايمان و انگيزۀ اين ملت و رهبري آسماني و تأييدشدۀ امام
عظيمالشّأن ما ،تاب آوردن در برابر آنهمه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت،
امکانپذير نميشد (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

ضرورت حفظ خلوص و پااليش نظام اسالمي
پديدههاي اجتماعی از جمله انقالب میتواند به تدريج از آرمانهاي پوياي خود فاصله گرفته و
با ورود ناخالصی ها گرفتار اعوجاج و اضطراب شود .حفظ خلوص انقالب و پايداري بر هويت
اصيل آن ضروري است.
انبيا در مقابل درخواست تقليل ،کاهش ،آميختگی دين با عناصر غيردينی و التقاط ،به
حفظ خلوص دينی تأکيد و بهشدت موضع سلبی میگرفتند (يونس 15 :و طباطبايی ،1374 ،ج.)648 :20
بر اساس آموزههاي قرآنی و نبوي حضرت امام در هشداري تاريخی به خلوص در
انقالب تأکيد ويژه دارند:
من اکنون به ملتهاي شريف ستمديده و به ملت عزيز ايران توصيه ميکنم که از اين
راه مستقيم الهي که نه به شرق ملحد و نه به غربِ ستمگرِ کافر وابسته است؛ بلکه به
صراطي که خداوند به آنها نصيب فرموده است محکم و استوار و متعهد و پايدار پايبند
بوده ،و لحظه[اي] از شکر اين نعمت غفلت نکرده و دستهاي ناپاک عمّال ابرقدرتها،
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چه عمّال خارجي و چه عمّ ال داخلي بدتر از خارجي ،تزلزلي در نيت پاک و ارادۀ
آهنين آنان رخنه نکند (امام خمينی ،1369 ،ج.)173 :21

در پارادايم گفتمانی امام خمينی پروژۀ عدم خلوص ممکن است از باالترين سطوح
نظام آغاز و به سطوح نازل تسري يابد .ايشان در هشداري معنادار به رهبران آينده انقالب
توصيه میکنند:
وصيت اينجانب به رهبر و شوراي رهبري در اين عصر که عصر تهاجم ابرقدرتها و
وابستگان به آنان در داخل و خارج کشور به جمهوري اسالمي و درحقيقت به اسالم
است در پوشش جمهوري اسالمي و در عصرهاي آينده ،آن است که خود را وقف در
خدمت به اسالم و جمهوري اسالمي و محرومان و مستضعفان بنمايند؛ و گمان ننمايند
که رهبري فينفسه براي آنان تحفهاي است و مقام وااليي؛ بلکه وظيفه سنگين و
خطرناکي است که لغزش در آن اگر خداي نخواسته با هواي نفس باشد ،ننگ ابدي در
اين دنيا و آتش غضب خداي قهار درجهان ديگر در پي دارد (همان.)188 :

مقام معظم به عنوان مفسر و استمرار دهندۀ راه امام بر خلوص انقالب تأکيد خاص دارند:
از ميان همۀ ملتهاي زير ستم ،کمتر ملتي به انقالب همّت ميگمارد و در ميان ملت-
هايي که بهپاخاسته و انقالب کردهاند ،کمتر ديده شده که توانسته باشند کار را به
نهايت رسانده و بهجز تغيير حکومتها ،آرمانهاي انقالبي را حفظ کرده باشند؛ اما
انقالب پُرشکوه ملت ايران که بزرگترين و مردميترين انقالب عصر جديد است ،تنها
انقالبي است که يک چلّۀ پُرافتخار را بدون خيانت به آرمانهايش پشت سر نهاده و در
برابر همۀ وسوسههايي که غير قابل مقاومت به نظر ميرسيدند ،از کرامت خود و
اصالت شعارهايش صيانت کرده و اينک وارد دومين مرحلۀ خودسازي و جامعهپردازي
و تمدّنسازي شده است (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

تأکيد بر دانش پايه بودن پيشرفتهاي پايدار
راه توسعه و پيشرفت متوازن کشور ،بر پايۀ دانش و علم است .به همين دليل ،دانش و مراکز
علمی و کوشش و تکاپوي جهاد علمی ،موضوعيت دارد .اين امر محوري ،مورد تأکيد رهبري
انقالب است.
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در منابع دينی به اهميت دانش و فرادست شدن مردمی که به دانش اصلی و روز دست
يافته اند ،توجه داده شده است.
موالي متقيان در اينباره میفرمايند:
العِلمُ سُلطا ٌن مَن وَجدَهُ صالَ بِهِ وَ مَن لَم َيجِدهُ صيلَ َعلَيه؛ دانش و علم موجب برتري و قدرت
است ،انساني که به آن دست يافت غلبه ميکند و پيروز ميشود و کسي که به علم
دست نيافت ،مغلوب ميشود (ابنأبیالحديد ،1404 ،ج.)319 :20

امام خمينی راه حل اصلی مشکالت کشور را به صورت بنيادي در پااليش و صيانت و
همراهی مراکز علمی و دانشگاهی میدانند.
و اما در دانشگاه نقشه آن است که جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزشهاي خودي
منحرف کنند و به سوي شرق يا غرب بکشانند و دولتمردان را از بين اينان انتخاب و
برسرنوشت کشورها حکومت دهند تا به دست آنها هرچه ميخواهند انجام دهند .پس
اکنون که دانشگاهها و دانشسراها در دست اصالح و پاکسازي است ،برهمۀ ما الزم
است با متصديان کمک کنيم و براي هميشه نگذاريم دانشگاهها به انحراف کشيده
شود (امام خمينی ،1369 ،ج.)185 :21
وصيت اينجانب به جوانان عزيز دانشسراها و دبيرستانها و دانشگاهها آن است که
خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قيام نمايند تا استقالل و آزادي خود و کشور و
ملت خودشان مصون باشد (همان.)192 :

رهبر معظم انقالب به جايگاه علم در پيشرفت کشور و رهايی و برونرفت از مشکالت تأکيد
ويژه دارند:
دانش ،آشکارترين وسيلۀ عزّت و قدرت يک کشور است .روي ديگر دانايي ،توانايي
است ... .به نياز کشور به جوشاندن چشمۀ دانش در ميان خود اصرار ميورزيم.
بحمداهلل استعداد علم و تحقيق در ملت ما از متوسط جهان باالتر است .اکنون نزديک
به دو دهه است که رستاخيز علمي در کشور آغاز شده و با سرعتي که براي ناظران
جهاني غافلگيرکننده بود -يعني يازده برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان -به
پيش رفته است؛ اما آنچه من ميخواهم بگويم اين است که اين راه طيشده ،با همۀ
اهميتش فقط يک آغاز بوده است و نه بيشتر .ما هنوز از قلههاي دانش جهان بسيار
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عقبيم؛ بايد به قلهها دست يابيم .بايد از مرزهاي کنوني دانش در مهمترين رشتهها
عبور کنيم (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

پويايي و بالندگي نظام اسالمي
در رويکرد عدهاي از سياستمداران و جامعهشناسان ،تکاپوي انقالبهاي سياسی اجتماعی پس
از استقرار نظام سياسی مد نظر ،از بين میرود و انقالبيون به محافظهکاري روي میآورند .در
حکومت مستقر رفتار انقالبی نوعی خودستيزي و ممشاي پارادوکسيکال است.
نظريۀ استمرار انقالب و نظام انقالبی ،با وجود تشکيل حکومت دينی از ابداعات رهبري
نظام اسالمی است و از انگاره هاي دينی اخذ شده است.
در آموزههاي اسالمی چند کليدواژۀ اساسی وجود دارد که در استمرار رهبري دينی در
دورۀ غيبت و بالندگی مستمر نظام سياسی واليی نقش بنيادي دارد .اين واژگان ارتباط
تغذيهاي و آوندي دارند و شناخت آنها در فهم نظام انقالبی ،نقش عمدهاي دارند.
بعثت ،غدير ،عاشورا ،انتظار مثبت و جامعۀ مهدويت مفاهيم بنيادي انديشه اسالمی و
شيعی است که در تبيين وضعيت موجود دخالت تام دارد.
بعثت ،سرآغاز رستاخير فکري ،فرهنگی ،سياسی و اجتماعی است که با آن مدل کامل
زيستِ انسانی از جانب خداوند به جامعۀ بشري عرضه شد و تمام تعاليم از آن منتشی میشود.
غدير ،تدبيري براي استمرار مديريت الهی و دينی است که در ولی صالح متجلی است.
واقعۀ عاشورا ،کنشی فعال به انحراف در مديريت کالن در جامعه اسالمی بود و بهعنوان
موتور پيشران حرکتهاي اسالمی در تاريخ مسلمانان ،الهامبخش حرکتهاي انقالبی است.
«بايد فاتحۀ اسالم و مسلمانى را خواند و با آن وداع گفت ،آنگاه که جامعه و مردم دچار
زمامدار و رهبرى همانند يزيد گردند» (ابننما حلى.)25 :1406 ،
انتظار مثبت و سازنده و پويا ،عدم اقناع به وضعيت موجود است.
فرجامِ خوشِ تاريخ با جامعۀ مهدويت محقق میشود و ظرفيتهاي سياسی ،اجتماعی،
اقتصادي و مديريتی دين کامل و خاتم ،به منصۀ ظهور میرسد.
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در نگاه دينی مدل کامل حکومت در نظام مهدوي در پروژۀ آخر الزمان قابل تحقق
است ،لذا هر نظام سياسی در دورۀ غيبت کبري ،مدل کامل نخواهد بود؛ بلکه حکومت دينی
تحت عنوان واليت فقيه تقرب و تشبه به آن حکومت نهايی است.
امام خمينی در وصيت خود با واقعبينی حکيمانه مینويسد:
اينجانب هيچگاه نگفته و نميگويم که امروز در اين جمهوري به اسالم بزرگ با همۀ
ابعادش عمل ميشود و اشخاصي از روي جهالت و عقده و بيانضباطي بر خالف
مقررات اسالم عمل نميکنند؛ لکن عرض ميکنم که قوۀ مقننه و قضاييه و اجراييه با
زحمات جانفرسا کوشش در اسالمي کردن اين کشور ميکنند (امام خمينی،1369 ،
ج.)181 :21

رهبر معظم و فرزانه ،انقالب اسالمی را پديدهاي پويا و پيشرونده میداند که در سير
استکمالی خود است و به تغييرات و بازخوانی براي شتاب و استقامت در سير کمالی خود،
واکنش مثبت نشان میدهد.
انقالب اسالمي همچون پديدهاي زنده و با اراده ،همواره داراي انعطاف و آمادۀ تصحيح
خطاهاي خويش است؛ اما تجديدنظرپذير و اهل انفعال نيست .به نقدها ،حساسيت مثبت
نشان ميدهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرفهاي بيعمل ميشمارد؛ اما به
هيچ بهانهاي از ارزش هايش که بحمداهلل با ايمان ديني مردم آميخته است ،فاصله
نميگيرد .انقالب اسالمي پس از نظامسازي ،به رکود و خموشي دچار نشده و نميشود
و ميان جوشش انقالبي و نظم سياسي و اجتماعي تضاد و ناسازگاري نميبيند؛ بلکه از
نظريۀ نظام انقالبي تا ابد دفاع ميکند (https://farsi.khamenei.ir/message-

.)content?id=41673

خودباوري و تکيه بر توانمنديهاي خودي ،بنمايۀ اصلي پيشرفت
امام خمينی شعار متعالی عبارت «ما میتوانيم» را در عمل تجلی بخشيد و نهضت بازگشت
به خويشتن اسالمی را در سرزمينهاي مسلمين ،حيات مجدد بخشيد .اين امر در وصيتنامۀ
ايشان تجلی بارزي دارد.
ايشان معتقد است متخصصان در شرايط سخت جنگ ثابت کردند که اگر بخواهيم میتوانيم ...
با ارادۀ مصمم و فعاليت و پشتکار خود به رفع وابستگیها قيام کنيد (امام خمينی ،1369 ،ج.)185 :21
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مقام معظم رهبري در بيانيۀ گام دوم به اين آموزۀ بارز و فاخر حضرت امام تأکيد ويژه دارند:
بهرغم همۀ اين مشکالت طاقتفرسا ،جمهوري اسالمي روزبهروز گامهاي بلندتر و
استوارتري به جلو برداشت .اين چهل سال ،شاهد جهادهاي بزرگ و افتخارات
درخشان و پيشرفتهاي شگفتآور در ايران اسالمي است  ...مديريتهاي جهادي
الهامگرفته از ايمان اسالمي و اعتقاد به اصل «ما ميتوانيم» که امام بزرگوار به همۀ ما
آموخت،

ايران

را

به

عزت

و

پيشرفت

در

همۀ

عرصهها

رسانيد

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

ايشان در ترسيم خصوصيت خودباوري می نويسد« :انقالب ،به يک انحطاط تاريخی
طوالنی پايان داد» (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

نيروي جوان؛ پيشران اصلي موتور پيشرفت کشور
امام خمينی تأکيد ويژه بر مشارکت حداکثري جوانان در سرنوشت کشور و خدمت بیمنت
دارند و از هدر رفت اين ظرفيت باال در گرايشهاي انحرافی نگرانند.
نصيحت مشفقانه من به شما نوجوانان و جوانان داخل و خارج آن است که از راه
اشتباه برگرديد؛ و با محرومين جامعه که با جان و دل به جمهوري اسالمي خدمت
مي کنند متحد شويد؛ و براي ايران مستقل و آزاد فعاليت نماييد تا کشور و ملت از شرّ
مخالف ين نجات پيدا کند ،و همه با هم به زندگي شرافتمندانه ادامه دهيد (امام
خمينی :1369 ،ج.)197 :21

مقام معظم رهبري با احصاي ظرفيتهاي معطوف به جوانان ،راه پيشرفت را متکی به عزم
و اراده جوانان میدانند.
مهمترين ظرفيت اميدبخش کشور ،نيروي انساني مستعد و کارآمد با زيربناي عميق و
اصيل ايماني و ديني است .جمعيت جوان زير چهل سال که بخش مهمّي از آن نتيجۀ
موج جمعيتي ايجادشده در دهۀ  6۰است ،فرصت ارزشمندي براي کشور است
(.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
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پيام جهاني واليت و انقالب
پژواک و ترنم جانفزاي کالم رهبري انقالب ،گوشهاي حقشنو زيادي را در دنيا ،به خود معطوف
کرده است .پيام انقالب از جغرافياي ايران و حتی مرزهاي اعتقادي فراتر رفته و اکثر احرار و
آزاديخواهان جهان را جذب نموده است .امام راحل وصيت خودش را که براي ابقاي انقالب
اسالمی است ،جهانی میداند و مخاطبش را ملل اسالمی و مظلومان جهان معرفی میکند:
و آن چه الزم است تذکر دهم آن است که وصيت سياسي ـ الهي اينجانب اختصاص به
ملت عظيمالشأن ايران ندارد؛ بلکه توصيه به جميع ملل اسالمي و مظلومان جهان از
هر ملت و مذهب ميباشد (امام خمينی ،1369 ،ج.)173 :21

در همين راستا امام خمينی وصيتنامۀ خود را معطوف به مسلمانان سراسر جهان و
تمام احرار و آزادگان عالم مینمايند.
وصيت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان اين است که شماها نبايد بنشينيد و
منتظر آن باشيد که حکام و دستاندرکاران کشورتان يا قدرتهاي خارجي بيايند و
براي شما استقالل و آزادي را تحفه بياورند  ...و شما اي مستضعفان جهان و اي
کشورهاي اسالمي و مسلمانان جهان بپاخيزيد و حق را با چنگ و دندان بگيريد و از
هياهوي تبليغاتي ابرقدرتها و عُمال سرسپرده آنان نترسيد .به اميد آن روز که
خداوند تعالي وعده فرموده است (امام خمينی ،1369 ،ج.)203 :21

کاربرد واژۀ تمدن نوين اسالمی ( )https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673توسط
رهبر معظم انقالب هوشمندانه و براي ائتالفی گسترده در جهان اسالمی به کار رفته است.
مديريت ناشی از انقالب ،با تدابير داهيانه و اصولی ،جبهۀ گستردهاي از مسلمانان مبارز و
آرمانخواه را ،در برابر فعاليتهاي موذيانۀ استکبار هدايت میکند و قدرت دشمنآزاري دارد.
ايران مقتدر ،امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشهاي مستکبران روبهرو است؛ اما با
تفاوتي کامالً معنيدار .اگر آن روز چالش با آمريکا بر سر کوتاه کردن دست عمال
بيگانه يا تعطيلي سفارت رژيم صهيونيستي در تهران يا رسوا کردن النۀ جاسوسي
بود ،امروز چالش بر سرِ حضور ايران مقتدر در مرزهاي رژيم صهيونيستي و برچيدن
بساط نفوذ نامشروع آمريکا از منطقۀ غرب آسيا و حمايت جمهوري اسالمي از
مبارزات مجاهدان فلسطيني در قلب سرزمينهاي اشغالي و دفاع از پرچم برافراشتۀ
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حزباهلل و مقاومت در سراسر اين منطقه است (https://farsi.khamenei.ir/message-

.)content?id=41673

امدادهاي الهي در پيروزي و استمرار انقالب
امداد و کمکهاي خاص الهی در مسير حقانی ،مورد تصريح قرآن و از سنتهاي جاري و قطعی
الهی است (محمد 7 :و عنکبوت.)69 :
حضرت امام ماهيت انقالب را الهی و حدوث و بقايش با عنايت ربانی میداند« .اين
انقالب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را از ايران بزرگ کوتاه کرد ،با تأييدات غيبی
الهی پيروز گرديد» (امام خمينی ،1369 ،ج.)176 :21
امام نصرت الهی را سنتی ثابت به دنبال کوشش و فعل اختياري انسانهاي مؤمن
صرْكُ ْم
میداند« .از مشکالتی که در اين صراط مستقيم پيش میآيد ،نهراسيد که إن تَنْصروا اهلل ينْ ُ

وَي َثبِّتْ اَقدا َمكُم و در مشکالت دولت جمهوري اسالمی با جان و دل ،شريک و در رفع آنها کوشا
باشيد» (همان).
از نظر رهبر معظم انقالب ،رهبري مؤيد به امداد الهی و ايمان عظيم ملت ،موجب تابآوري
در مقابل انواع دشمنیها شده است.
بدينگونه مسير جهان تغيير يافت و زلزلۀ انقالب ،فرعونهاي در بسترِ راحت آرميده
را بيدار کرد؛ دشمنيها با همۀ شدت آغاز شد و اگر نبود قدرت عظيم ايمان و انگيزۀ
اين ملت و رهبري آسماني و تأييدشدۀ امام عظيمالشأن ما ،تاب آوردن در برابر
آنهمه

خصومت

و

شقاوت

و

توطئه

و

خباثت،

امکانپذير

نميشد

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

ارزش واالي انقالب و نظام سياسي و حکومتي ناشي از آن
به خاطر تأثيرهاي دامنهدار نظام سياسی و حاکميت در جامعه و مردم ،در ادبيات و گفتمان
پيشوايان دين و ائمۀ دين ،حکومت ،اهميت بیبديلی دارد .حکومت ،جهتگيري اصلی و تعيين
اولويتها را عهدهدار است و منشأ اصلی هنجارسازي در جامعه است .به همين دليل در
روايتهاي اسالمی اهميت آن گوشزد شده است.
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وقايع تاريخی و تمدنی هم حاکی از تأثير عميق و دامنهدار حکومت در ادبيات ،گفتمان،
ممشاي فردي و اجتماعی و فرهنگی مردم است.
به دليل وجود حکومت و دسترسی به منابع مالی و تبليغاتی است که در زمان حکومت
معاويه ،شخصيت ممتاز علی مورد تعرض تبليغاتی قرار گرفت .اگر بنیاميه ،دشمنان تابلودار
اسالم به حاکميت نمیرسيدند ،توان انحراف ذهن مسلمانان بهويژه ساکنان حوزۀ شامات را در
مورد علی نداشتند.
بر اساس منابع روايی اسالمی ـ اعم از شيعه و اهلسنت ـ امام علیبنابیطالب داراي
فضائل بینظير است و تعدادي از آنان تصريح کردهاند که افضل انسانها بعد از رسول خدا
ايشان هستند

(فاضلمقداد ،بیتا 253 :و نسائی ،بیتا 23 :و ابنأبیالحديد ،1404 ،ج140 :1و قاضی عبدالجبار،

بیتا 520 :و ابنمرتضی ،بیتا 86 :و سبط ابنجوزي ،بیتا166 :و ابنحجر هيثمی 121 :1965-1385 ،و ثعلبی

نيشابوري ،1422 ،ج 81 :4و حاکم نيشابوري ،1990-1411 ،ج 322 :3و ابنجوزي ،بیتا.)163 :
با اين وجود ،در جامعۀ دينی بهراحتی در برههاي از زمان در اماکن مقدسی مثل مسجد و
خطبهها به ايشان اهانت صورت میگرفت.
امام علیبنحسين در مورد دو نوع متفاوت از حکومت و کارکردهاي آنها در جامعه،
مطالب مهمی را فرموده که در حکومت عدل دين برپا داشته میشود و در حکومت جور دين به
کهنگی میرسد (کلينى ،1429 ،ج 41 :1و ابنشعبۀ حرانى 332 :1363-1404 ،و حر عاملى ،1409 ،ج.)83 :17
در منابع متأخر حديثی ،محتواي متن فوق با مختصر تفاوتی و به صورت تلخيص شده
آمده است.
با عطف توجه به مطاوي و معانی مندرج در روايتهاي اهل بيت ،انقالب اسالمی و نظام
اسالمی ،داراي ارزش متعالی و الهی است و ضرورت دارد از آن به صورت کامل صيانت شود.
امام خمينی در مورد ارزش انقالب اسالمی میفرمايد:
اسالم و حکومت اسالمي پديدۀ الهي است که با به کار بستن آن ،سعادت فرزندان خود
را در دنيا و آخرت به باالترين وجه تأمين ميکند و قدرت آن دارد که قلم سرخ بر
ستمگريها و چپاولگريها و فسادها و تجاوزها بکشد و انسانها را به کمال مطلوب
خود برساند و مکتبي است که برخالف مکتبهاي غيرتوحيدي ،در تمام شئون فردي و
اجتماعي و مادي و معنوي و فرهنگي و سياسي و نظامي و اقتصادي دخالت و نظارت
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دارد و از هيچ نکته ،ولو بسيار ناچيز که در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادي و
معنوي نقش دارد ،فروگذار ننموده است (امام خمينی ،1369 ،ج.)176 :21

رهبر معظم انقالب در ترسيم جايگاه انقالب و حاکميت اسالمی و ثمرات مترتب بر آن،
تصريحات روشنی دارد.
انقالب اسالمي و نظام برخاسته از آن ،از نقطۀ صفر آغاز شد  ...انقالبيون اسالمي بدون
سرمشق و تجربه آغاز کردند و ترکيب جمهوريت و اسالميت و ابزارهاي تشکيل و
پيشرفت آن ،جز با هدايت الهي و قلب نوراني و انديشۀ بزرگ امام خميني به دست
نيامد .و اين نخستين درخشش انقالب بود (https://farsi.khamenei.ir/message-

.)content?id=41673

در جايی ديگر از بيانيۀ گام دوم ايشان مینويسد:
پس آنگاه انقالب ملت ايران ،جهان دوقطبي آن روز را به جهان سهقطبي تبديل کرد و
سپس با سقوط و حذف شوروي و اقمارش و پديد آمدن قطبهاي جديد قدرت ،تقابل
دوگانۀ جديد «اسالم و استکبار» پديدۀ برجستۀ جهان معاصر و کانون توجه جهانيان
شد (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

آيندۀ اميدبخش براي انقالب و نظام اسالمي
روح حاکم به هر دو نوشته در وصيتنامه و بيانيۀ گام دوم ،اميد و رجاء واثق به آيندۀ انقالب
اسالمی است .مشکالت ناشی از کارشکنی دشمنان خارجی و داخلی ،ممکن است عدهاي را در
ادامۀ مسير انقالب دچار ترديد کند .سم مهلک هر انگاره و انديشه و طرح و نظام اعتقادي و
سياسی ،يأس از آيندۀ اميدوارانه است .تمرکز بر ايجاد سرخوردگی از نظام اسالمی و ايجاد خأل
روانی ،با هوشمندي خاصی طراحی شده است .در خأل روانی افراد و نظامهاي سياسی ،اجتماعی
و فرهنگی از توان اصلی و داشتۀ خود نمیتوانند استفاده کنند .و از کنشگري فعال در برابر
دشمن به جريانی منفعل و تأثيرپذير تبديل میشوند .شايد دستگاه تبليغی دشمنان بيش از
سربازان و جنگجويانشان در خدمت نظام سلطه باشند.
امام خمينی تمام عمر خود را در طول نهضت و استقرار با اين شيوۀ دشمن ،مبارزۀ
روشنگرانه کرد و در وصيتنامۀ الهی سياسی خود بر آن تأکيد ويژه کردند.
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از توطئههاي مهمي که در قرن اخير ،خصوصاً در دهههاي معاصر ،و بهويژه پس از
پيروزي انقالب آشکارا به چشم ميخورد ،تبليغات دامنهدار با ابعاد مختلف براي
مأيوس نمودن ملتها و خصوص ملت فداکار ايران از اسالم است (امام خمينی،
 ،1369ج.)177 :21

مقام معظم رهبري عدم يأس و سرخوردگی را از نظام اسالمی خصوصيت بارز مردم دينمدار
ايران میداند .هرگز نمیتوان مردمی را تصوّر کرد که از اين چشماندازهاي مبارک دلزده شوند.
هرگاه دلزدگی پيشآمده ،از رويگردانی مسئوالن از اين ارزشهاي دينی بوده است و نه از
پايبندي به آنها و کوشش براي تحقّق آنها (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

عدم کهنگي شعارهاي و آرمانهاي انقالب اسالمي
ابتناي انقالب بر فطرت اسالمی و دين حنيف و پاک و الهی ،رمز اصلی صيرورت نوشوندۀ اوست.
با وجود کهنسالی پس از سپري نمودن بلوغ و کمال چهلسالۀ اول کهنه نمیشود و طراوت
اوليه با تجارب ارزشمند به باروريش کمک میکند.
پس روى خود به سوى دين حنيف کن که مطابق فطرت خداست ،فطرتى که خدا بشر
را بر آن فطرت آفريده و در آفرينش خدا دگرگونى نيست اين است دين مستقيم ،ولى
بيشتر مردم نمىدانند (روم.)30 :

امام خمينی با الهام از کتاب و سنت نبوي و سيرۀ اهل بيت ،هدف غايی انقالب
اسالمی را نجات بشريت میداند؛ چراکه شعارها و آرمانهاي انقالب مبتنی بر سنتهاي
تغييرناپذير و حنيف الهی بنياد نهاده شده است.
ما مفتخريم و ملت عزيز سرتاپا متعهد به اسالم و قرآن مفتخر است که پيرو مذهبي
است که ميخواهد حقايق ق رآني ،که سراسر آن از وحدت بين مسلمين؛ بلکه بشريت
دم ميزند ،از مقبرهها و گورستانها نجات داده و بهعنوان بزرگترين نسخۀ نجات
دهندۀ بشر از جميع قيودي که بر پاي و دست و قلب و عقل او پيچيده است و او را به
سوي فنا و نيستي و بردگي و بندگي طاغوتيان ميکشاند ،نجات دهد.
و ما مفتخريم که پيرو مذهبي هستيم که رسول خدا مؤسس آن به امر خداوند
تعالي بوده [است]( .امام خمينی ،1369 ،ج.)171 :21
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مقام معظم رهبري معتقد است براي شعارهاي مبتنی بر شعور دينی ،تاريخ مصرف قابل
تصور نيست و آنان به دليل ابتناي بر فطرت الهی جاودانی است.
براي همهچيز میتوان طول عمر مفيد و تاريخ مصرف فرض کرد؛ اما شعارهاي جهانی اين
انقالب دينی از اين قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بیمصرف و بیفايده نخواهند شد ،زيرا فطرت
بشر در همۀ عصرها با آن سرشته است (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

فرجام خوش انقالب و نظام اسالمي
آيندۀ محتوم جهان متعلق به حقطلبان و پيروزي قاطع و حتمی دينی است و آيات و روايات
متعددي مشعر به آن

است (انبيا105 :و فتح 28 :و صف 9 :و ابنبابويه ،1395 ،ج 318 :1و ابنحيون،1409 ،

ج.)365 :3
امام خمينی با روشنبينی و اعتماد به امتش مینويسند:
و اينجانب با آنچه در ملت عزيز از بيداري و هوشياري و تعهد و فداکاري و روح
مقاومت و صالبت در راه حق ميبينم و اميد آن دارم که به فضل خداوند متعال اين
معاني انساني به اعقاب ملت منتقل شود و نسالً بعد نسل بر آن افزوده گردد (امام
خمينی ،1369 ،ج.)204 :21

مقام معظم رهبري ،آيندۀ روشن و درخشان انقالب را با مهندسی کالمی خاص و اميدوارانه
پيش بينی میکند.
دهههاي آينده دهه هاي شما است و شماييد که بايد کارآزموده و پُرانگيزه از انقالب
خود حراست کنيد و آن را هرچه بيشتر به آرمان بزرگش که ايجاد تمدّن نوين اسالمي
و آمادگي براي طلوع خورشيد واليت عظمي است ،نزديک کنيد
(.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

فرجام سخن
در فرجام ،با مطلب مهمی اين تحقيق را به پايان میبريم .سامانۀ مديريتی و نظام کارگزاري در
نظام اسالمی از مهام امور است .اجرايی شدن منويات رهبري انقالب ،ربط وثيقی به آن دارد.
همچنين کارآمدي نظام اداري و ديوانی که موجب رضايتمندي حداکثري مردم است ،منوط به
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آن است .عملی شدن آن در حوزۀ اجرايی و قانونگذاري به ارادۀ سياسی و مشارکت هوشمندانۀ
مردم در انتخاب مسئوالن بستگی دارد.
عالوه بر اهليت اخالقی ،توان مديريتی از شروط مشارکت در نظام کارگزاري اسالم است و
اگر خللی در اين مهم ايجاد شود ،کارآمدي نظام با مشکل جدي مواجه میشود« .اي مردم!
سزاوارترين فرد به اين امر (خالفت) کسی است که از همه بر اين کار تواناتر و به احکام خدا در
اينباره داناتر باشد» (شريف الرضى 248 :1414 ،و نهج البالغه :خطبۀ .)173
حضرت علی به عنوان نماد حاکميت اسالمی ،هم بر شروط اصلی مقام منيع خالفت
اسالمی و هم نظام کارگزاري تأکيد ويژه میکنند .مشارکت در نظام کارگزاري اسالمی بیضابطه
نمیتواند باشد و هرکسی در اين جايگاه حساس صالحيت حضور ندارد ،نمیتواند حائز مقام
مديريت باشد« .مصر به دست دشمن افتاد و محمدبنابیبکر که خدايش رحمت کند ،به
شهادت رسيد .در پيشگاه خدا او برايم فرزندي خيرخواه ،کارگزاري پرتالش ،شمشيري برّان و
رکنی دفاعکننده بود» (نهج البالغه :نامه  35و ثقفى ،1395 ،ج.)764 :2
حکيمی علت سقوط پادشاهی و امپراطوري ايران را ،سامانۀ نامناسب مديريتی و فتور و
سستی در نظام کارگزاري میداند .خطاي بزرگ ،سپردن اکابر امور به اصاغر عمال است

(هاشمى

خويى :1400 ،ج .)144 :11چون در نظام مردم ساالر دينی بخشی از کارگزان اصلی بهويژه در دو
قوۀ حساس و مهم اجرايی و قانونگذاري توسط مردم انتخاب میشوند ،لذا مشارکت جويی
متعهدانه و انقالبی و نظارت مؤثر نهادهاي مسئول بر ورودي مديريتهاي اسالمی ،آسيبهاي
احتمالی را کاهش و به کارآمدي و حيات پرتوان نظام کمک مؤثري خواهد کرد.

نتيجه
رويکرد تطبيقی و تحليلی به دو مکتوب رهبري انقالب در وصيتنامه الهی سياسی امام و بيانيۀ
گام دوم مقام معظم رهبري منتج به نتايج ذيل شد:
 .1مهندسی آيندۀ نظام و کشور با توجه به تجارب گذشته ،ضرورت تام دارد؛
 .2نظام اسالمی پديدهاي با ارزش و بینظير است؛
 .3اين نظام با بنمايۀ دينی و اقبال و حمايت مردمی ايجاد و استمرار يافته است؛
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 .4پايگاه اصلی تغييرات شتابدهنده ،جوانان کشور و جامعه است؛
 .5صيانت از اصل و هويت و خلوص نظام اسالمی ايران از اهمّ امور است؛
 .6تجلّی خواستن ،توانستن است در حدوث و بقاي انقالب مورد تأکيد میباشد .واژۀ «ما
میتوانيم» رمز عبور از بحرانهاي دشمن ساخته و موجود میباشد و اتکا به
بنمايههاي خودي و استکشاف ظرفيتهاي داخلی ،مسير روشن پيشرفت و توسعه
همه جانبه است؛
 .7توسعۀ پايدار ،دانشبنيان است .اهميت به مراکز علمی و استقالل و ظرفيتسازي در
دانشگاهها ،اولويت راهبردي است؛
 .8آيندۀ اميد بخش در انتظار نظام و کشور است و پيشرفت واقعی منوط به پايبندي به
آرمانهاي انقالب اسالمی است؛
 .9پيام انقالب و نظام اسالمی ،جهانی است و محدود به جغرافياي خاصی نمیشود؛
 .10دشمنی استکبار جهانی با انقالب و پيام آن ،امري تاکتيکی نيست؛ بلکه استراتژيک و
راهبردي است؛
 .11همت دشمن در زمان استقرار نظام ناکارآمد نمودن آن و جدايی حاکميت و مردم
است؛
 .12نفوذ و استحاله و دگرديسی هويت نظام اسالمی از اهم اقدامات دشمن است؛
 .13رسيدن به نقطۀ بازدارنده در تمام عرصههاي سياسی ،فرهنگی ،اقتصادي و نظامی و،...
تنها راه پايان اصولی مزاحمتهاي دشمن است؛
 .14دشمنشناسی ،امري ضروري است.
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