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یِمعرفتبنیادِوِاستکبارستیزیِبصیرتمحورِ
توحیدمدار ِ
روحِحاکمِبرِبیانیهِگامِدوم ِ
اسحاق

طاهری

چکیده
شعارهای آرمانی و اصیل انقالب اسالمی برگرفته از اهداف متعالی بعثت انبیای عظام الهی
و بهمثابۀ روح انقالب است و هرگونه خلل در باور به معنا و محتوای شعارهای انقالب و
هرگونه قصور و کوتاهی در تحقق بخشیدن به حقیقت آنها ،انقالب را گرفتار رکود و
استحاله میکند؛ لذا نسبتسنجی مستمر اوضاعواحوال جامعۀ انقالبی با شعارهای اصلی
ت روحِ انقالب و پویایی آن را تأمین میکند .این قلم
انقالب و انجام اقدامات مقتضی ،حیا ِ
که مقال را ناظر به مبانی ،منظور کرده است ،دو شعار «اهلل اکبر» و «ال اله اال اهلل» را بنیادی-
ترین آموزههای الهامبخش انقالب اسالمی و در تضاد آشکار با هرگونه شرک و استکبار
انگاشته و برخی مفاهیم محوری بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی را بر پایۀ آن تحلیل
میکند .شکلگیری نظام مقدس جمهوری اسالمی بدون هیچگونه پیشینه ،عزت ،عظمت،
خودباوری و استقالل و تحوالت دنیای اسالم و در نتیجه ،بر هم خوردن موازنۀ قدرت به
سود مستضعفان و مظلومان ناشی از التزام به این آموزههای اصیل توحیدی است .نگاه به
چگونگی خصومتورزی دشمنان که ایمان ،اعتقادات و مقدساتِ الهامبخش انقالب را
ی
نشانه رفتهاند ،مؤید این نظر است .از این منظر ،بیانیۀ گام دوم همگان را به توحیدمدار ِ
معرفتبنیاد و استکبارستیزیِ بصیرتمحور توجه میدهد و با کاوشی در گذشتۀ انقالب،
چراغ راهی برای پیشرفت قدرتمندانه آن در آینده در اختیار میگذارد.

 استاد فلسفه مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي)mulibnkha@gmail.com( 
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کلیدواژهها :بیانیۀ گام دوم ،انقالب اسالمی ،رهبر معظم انقالب ،شعارهای انقالب ،روح انقالب.

مقدمه:
امام رضا در روایتي که نقلش را بهطور متسلسل به پيامبر اکرم و حضرت جبرئيل ميرساند
ميفرماید :خدا فرمودند« :لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی أَمِنَ عَذَابِی بِشُرُوطِهَا وَ أَنَا مِنْ ُشرُوطِهَا»
(ابنبابویه .)235 :1376 ،بر پایۀ این روایتِ شریف ،امامت و پيشوایي الهي شرط توحيد است و بدون
اعتقاد به آن نميتوان موحّد بود.
یکي از مسائل مهم که با الهام از قرآن و روایات در فلسفۀ اسالمي مطرح و تبيين شد،
هماهنگي دو نظام معرفتي و عيني است؛ همانگونه که در عالم واقع و عيني ،خداوند ،مبدأ و
معاد است ،در نظام معرفتي نيز چنين است .عالمۀ فقيد طباطبایي در اشاره به این هماهنگي
ميگوید:
طبق تعالیم عالیۀ اسالم ،مسئلۀ توحید ،یگانۀ اصلی است که در تمام شئون جهان هستی
حاکم است و بهروشنی مشاهده میگردد که در اسالم هر قضیۀ علمی و عملی ،در حقیقت
همان مسئلۀ توحید است که به اشکال و صورتهای مختلف درآمده و در لباس قضایای
علمی و عملی ،جلوهگر شده است و به هنگام تحلیل ،هر مسئلهای به توحید برمیگردد و
در موقع ترکیب ،مسئلۀ توحید است که به لباس و صورت آن قضایا در آمده است و این،
همان مطلبی است که ما خاطرنشان کردیم و گفتیم که اسالم فلسفۀ الهی را به نهایت کمال
ممکن رسانیده ،چون طبق تعالیم اسالم حکم خدا در هر قضیه و در هر علم و عمل جریان
دارد ... .و این بزرگترین مزیتی است که خداوند این دین پایدار را با آن آراسته نموده و
بهوسیلۀ آن به اسالم استحکام و نیروی بیشتری بخشیده است (طباطبایي.)16 :1361 ،

از این منظر ،همۀ گزارههای اعتقادی ،اخالقي و فقهي منبعث از مسئلۀ توحيد است .این
پژوهش با الهام از روایت مذکور و این دیدگاه ،به بيانيۀ گام دوم مينگرد .از این منظر ،بيانيه حامل
پيام توحيدمداری با لحاظ شرط مذکور است؛ لذا این قلم ،گزارههای بيانيه را برخاسته از یک گزارۀ
بنيادی ميداند که به تعبيری ميتوان آن را همان شعار اساسي ناظر به توحيد دانست« .ال اله اال اهلل»
درواقع ميتواند تعبير مؤکدی باشد از «خدا موجود است» .همانگونه که گزارههای دیني از این گزاره
منشعب شدهاند ،آثاری که این گزارهها بر روح و روان آدمي ميگزارد ،ناشي از آثار آن گزاره بنيادی
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ی
ی معرفتبنياد ،روح بيانيه را تشکيل ميدهد .استکبارستيز ِ
است .بر این اساس ،توحيدمدار ِ
بصيرتمحور نيز الزمۀ جدایيناپذیر توحيدمداری است .نگاشتۀ حاضر در این قالب ،بحث را ميگشاید
و پيش ميبرد.

 .1مفهومشناسی
توحيدمداریِ معرفتبنياد ،حاصل تعامل دو حجت درون (عقل) و برون (وحي) است؛ تشخيص و
پيمودن طریق توحيد با هيچیک از این دو حجت بهتنهایي ممکن نيست .عقل دربرداشتن گامهای
نخست تا رسيدن به آستانۀ وحي و نيز در فهم صحيح آن ایفای نقش ميکند؛ وحي نيز به عقل
روشنایي ميبخشد و دریافت معارف حياتبخش توحيدی را برایش ممکن ميسازد .با این بيان
که مضامين و تابشِ نورِ وحي بر دلها و فطرتهای پاک ،از طریق گفتار و رفتارِ پيشوای دیني
که مظهر عيني کماالت و فضایل است ،صورت ميپذیرد و آنان را برميانگيزاند تا شکوفا شوند.
فرآوردههای عقلي و تحوالت روحي که در پرتو انگيزش برخاسته از نفوذ پيشوایِ دیني حاصل
ميگردد ،همان چيزی است که در لسان دین ،معرفت خوانده ميشود .در برابر این معنای ژرف،
معرفت و علم ،معنای خاصي از جهل واقع است؛ از این منظر ،جاهل ،کسي است که از یافتههای
عقلي و تحوالت و شکوفایي روحي منبعث از نفوذ پيشوای رباني محروم باشد؛ این معنا ،در آیات
و روایات ثابت و مسلم است .از آن جمله سخن نوراني پيامبر اکرم که فرمود« :مَنْ ماتَ وَ لَمْ

یعْرِفْ إمامَ زَمانِهِ مَاتَ مِيتَۀً جَاهِلِيۀ؛ هر کس بميرد و امام زمانش را نشناخته باشد ،به مرگ جاهلى
مرده است» (ابنشهرآشوب ،بيتا ،ج.)246 :1
این حدیث با الفاظ مختلف در جوامع روایي شيعه و اهل سنت نقل شده است .از آن جمله
س لَهُ إِمَا ٌم
بهصورت« :مَن ماتَ و ال یعرِفُ إمامَهُ ماتَ مِيتۀً جاهليۀ» (کليني ،1428 ،ج )16 :2و « َمنْ مَاتَ وَ لَيْ َ

فَمِيتَتُهُ مِيتَ ٌۀ جَاهِلِيَّۀٌ» (همان ،ج)235-234 :1؛ بنابراین ،کسي که در معرض تابش نور هدایت پيشوای
دیني معصوم قرار نگيرد ،به تعبيری از علم« :العلم هو الحجاب االکبر» که در آثار اهل معرفت آمده
(امام خميني )12 :1368 ،جاهل است؛ گرچه بهاصطالح مرسوم او را از جمله بزرگترین عالمان بشمارند.
نقش اساسي پيشوای معصوم در حصول معرفت و یقين در معنای موردنظر مقال ،در روایتي
از امام صادق خطاب به مفضل اینگونه نقل شده است:
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«ثُمَّ اِنّي اُخْ ِبرُكَ اَنَّ الدّينَ وَ اَصْلُ الدّينِ هُ َو رَجُلٌ وَ ذَلِكَ الرَّجُلُ ُهوَ الْيَقينُ وَ الْايمانُ وَ هُوَ اِمامُ اُمَّ ِت ِه
هلل وَ دِينَ ُه َو
ن اَنْكَرَهُ اَنْ َكرَ اهللَ و دِي َنهُ َو َمنْ جَ ِهلَهُ َج ِهلَ ا َ
هلل َو دِينَ ُه َو مَ ْ
وَ اَهْلِ زَما ِنهِ فَمَنْ عَرَفَ ُه َع َرفَ ا َ
ال يُ ْعرَفُ اهللُ وَ دِينُهُ وَ حُدودُهُ وَ شَرائِعُهُ بِغَيْرِ ذلِكَ االِمامِ فَذلِكَ مَعني اَنَّ مَعْرِفَةَ الرِّجالِ دينُ اهللِ؛
بنابراین تو را آگاه میسازم که دین و اصل دین ،خود ،یک مرد است (حاکم حق) و این
مرد ،خود ،یقین و ایمان است و او امام امت زمان خویش است .پس هر که او را بشناسد،
خدا و دین او را شناخته است و هر کس منکر او شود ،منکر خدا و دین او شده است و
هر که نسبت به او نادان باشد ،نسبت به خدا و دینش نادان است و خدا و دین و شرایع
او جز به آن امام دانسته نمیشود و چنین مقرر شده است که شناخت رجال (رهبران
دین خدا) ،دین خدا است (مجلسي ،1403 ،ج.)290 :24

بنابراین موحدِ معرفتبنياد ،نه عقلستيز است و نه وحيگریز .او به کمک حجت درون به
حجت برون که حقيقتِ تجسمیافتۀ دین است ،رهنمون ميگردد؛ لذا او هم عقلستيزی را نکوهش
ميکند و هم وحيگریزی را .اندیشه ،رفتار و گفتار چنين موحدی بر مدار باورهای اصيل توحيدی
استوار و ایمان در وجود او رسوخ کرده است .او خود را در محضر قادر مطلق و متکي به او ميبيند
و همۀ عوالم و موجودات را فقير ،ناچيز و وابسته به خداوند ميداند و به اعتبار این اتکا ،کارهای
عظيمي انجام ميدهد که دیگران از انجام آن عاجزند؛ حتي پيروان راستين این پيشوایان نيز
تحوالت ژرف و عظيمي را رقم ميزنند .انسان توحيدمدار ،حيات و ممات خود را تابع مشيت و
ارادۀ خدا دانسته و در همۀ کارها ميکوشد تا بهتناسب آگاهي و معرفتش مطابق خواست و امر
الهي رفتار کند .تحسين و تقبيح دیگران بر ارادۀ او که مستند به ارادۀ حضرت حق است ،هيچ
اثری ندارد .از آنجا که موحد راستين همۀ وقایع و امور را تابع ارادۀ الهي ميداند ،هيچگاه مأیوس
و سرخورده نميشود و همواره به آنچه در عالم رقم ميخورد ،خوشبين و از آن راضي است.
البته توحيدمداری بسته به چگونگي ایمان و معرفت توحيدی ،دارای مدارج و مراتب است .اهميت
توحيدمداریِ معرفتبنياد تا حدی است که غایت بعثت پيامبر دانسته شده است.
مراد از استکبارستيزیِ بصيرتمحور ،شناخت ماهيت و سرشتِ ضدِ توحيدی استکبار و التزام
هشيارانه به مقتضيات این شناخت در تناظر با توحيدمداری معرفتبنياد است .توضيح اینکه
بسيارند کساني که استکبار و خصوصيات آن را خوب ميشناسند؛ اما از مقتضيات این شناخت
غافلاند و به آن عمل نميکنند؛ همينکه فضا ،اندکي غبارآلود شد و باطل ،اندکي آراسته شد،
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دچار گمراهي و لغزش ميگردند .استکبار برای رسيدن به اهداف خود از نيرنگهای بسيار پيچيده
استفاده ميکند و تنها عامل تشخيص حق از باطل ،بصيرت است؛ یعني اینکه موحد باطل را در
هر لباسي که هست بشناسد و با آن مقابله کند .اینکه امام راحل و رهبر معظم انقالب همواره
به اهميت توحيد و آموزههای توحيدی و نيز به سرشت شيطاني استکبار و لزوم هشياری نسبت
به آن متذکر شدهاند ،برخاسته از بصيرت نافذ این دو شخصيت الهي است .نمودی از توحيدمداری
معرفتبنياد و استکبارستيزی بصيرتمحور در این دو رهبر بزرگ ،آشکارا مشهود بوده و هست.
مدعای قلم آن است که بيانيۀ گام دوم حامل تذکرات و رهنمودهای ملموس و عيني در جهت
توجه دادن به اصول ،اهداف و ارزشهای انقالب و در اصل ،توجه دادن دلها بهسوی خدا و نشان
دادن روزنههای رهایي از ظواهر و نمودهای رهزن دنيا است .این بيانيه ،نمونهای از راهنمایي به اصل
و بنياد از طریق فرع و ظاهر است .در این بيانيه ،رهبری معظم ،حکيمانه سرنخها را به دست مخاطب
ميدهد و او را بهسوی اصل و بنياد که همان توحيد ناب است ،سوق ميدهد و این تربيتِ توحيدی،
همان غایتي است که پيامبران عظام الهي در جهت تحقق آن برانگيخته شدهاند.

 .2انقالب اسالمی و فلسفۀ بعثت پیامبران
انقالب اسالمي در جهت تحقق آرمانهای توحيدی و ارزشهای اصيل دیني شکلگرفته و
تداومبخش رسالت پيامبران الهي است .رهبر معظم انقالب ،ناظر به این معنا ميفرمایند« :برای
اینکه تفکر انبيا در جامعه پياده شود ،یک حرکت بلندمدت و طوالني الزم بود .این انقالب با این هدف
به وجود آمد» (.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3895
به لحاظ منطقي ،این پيوند اقتضا ميکند ،هرگونه تحقيق و تحليلي دربارۀ انقالب اسالمي
در فضایي متناظر با بعثت پيامبران صورت پذیرد؛ مساعي علمي دربارۀ بيانيۀ گام دوم نيز باید به
این اصل ملتزم باشد.
این ویژگي که ناظر به سرشت توحيدی و الهي انقالب اسالمي است ،در هيچیک از انقالبهای
متعارف بشری دیده نميشود .جهت تبيين و توضيح پيوند و ارتباط ذاتي انقالب اسالمي با رسالت
انبياء الهي ،مقال را به سخني از امام علي درباره موقعيت و غایت بعثت پيامبران متبرک ميکنيم
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و به گفتار خود غنا ميبخشيم .حضرتش در گفتاری بس ارزشمند و الهامبخش در باب بعثت
پيامبران فرمودند:
خداوند سبحان ،پیامبرانی از فرزندان آدم برگزید ،برای وحی با آنان پیمان بست و ابالغ
رسالت را به آنان امانت سپرد ،آنگاه که اکثر مردم پیمان خدا با خویشتن را دگرگون ساختند
و در حق او نادانی ورزیدند و برای او همتا گرفتند و شیاطین آنان را از معرفت به خداوند
بازداشتند و رابطۀ بندگی ایشان با حق را گسیختند .پس خداوند رسوالنش را برمیانگیخت
و پیامبرانش را یکی پس از دیگری برای آنان میفرستاد تا پیمان فطری آنان با خدا را استوار
گردانند و نعمتهای فراموش شدة او را برای آنان یادآور شوند و با سخن رسا حجت را بر
آنان تمام کنند و عقلهای خفتۀ آنان را برانگیزانند و نشانههای الهی را به آنان بنمایانند... .
خداوند سبحان بندگانش را بدون پیامبر ،یا کتاب آسمانی ،یا حجتی الزم ،یا نشان دادن راه
روشن رها نساخت .پیامبرانی که کمی عددشان و کثرت تکذیب کنندگانشان آنان را از تبلیغ
بازنداشت ... .تا خداوند محمد رسول اهلل را  ...مبعوث کرد  ...در آن روزگار ،اهل زمین مللی
پراکنده ،دارای خواستههایی متفاوت و روشهایی مختلف بودند ،گروهی خدا را تشبیه به
مخلوق کرده ،عدهای در نام او از حق منحرف بوده و برخی غیر او را عبادت میکردند.
چنین مردمی را بهوسیلۀ پیامبر از گمراهی به هدایت رساند و به سبب شخصیت او از چاه
جهالت به درآورد (نهجالبالغه ،خطبۀ اول).

1

بر پایۀ سنن الهي ،گرفتار آمدنِ آدميان در ورطۀ ضاللت و جهالت و غفلت آنان از پيمان
فطری خود با خدا در هرزماني که رخ دهد ،زمينهساز سقوط و نابودی حيات آنان است .این
قاعده ،تخلفناپذیر و فراگير است و به زمان یا قوم خاصي اختصاص ندارد .به تعبيری ،تاریکترین
مقاطع حيات آدميان را باید در روزگاراني جستوجو کرد که پيوندشان با خالق هستي رو به
گسست نهاده و سست ميشود؛ زیرا گوهر ارزشمند حيات ،از جویبارِ زاللِ پيوندِ بندگي بندگان
با خالق تأمين ميگردد؛ هرچه این پيوند استوارتر باشد ،بهرهگيری بندگان از حيات و برکات آن

 .1وَ اصْطَفی سُبْحانَهُ مِنْ وُلْدِهِ اَنْبِياءَ اَخَذَ عَلَی الْوَحْی ميثاقَهُمْ ،وَ عَلی تَبْليغ ِ الرِّسالَۀِ اَمانَتَهُمْ ،لَمَّا بَدَّلَ اَکْثَرُ خَلْقِهِ عَهْدَ اللّهِ اِلَيهِمْ ،فَجَهِلُوا
حَقَّهُ ،وَ اتَّخَذُوا االنْ دادَ مَعَهُ ،وَ اجْتالَتْهُمُ الشَّياطينُ عَن مَعْرِفَتِهِ ،وَاقْتَ َطعَتْهُمْ عَنْ عِبادَتِهِ .فَبَعَثَ فيهِمْ رُسُلَهُ ،وَ وَاتَرَ اِلَيهِمْ اَنْبِياءَهُ ،لِيسْأْدُوهُمْ
ميثاقَ فِطْرَتِهَِ ،و یذَکِّرُوهُمْ مَنْسِی نِعْمَتِهِ ،وَ یحْتَجُّوا عَلَيهِمْ بِالتَّبْليغِ ،وَ یثيرُوا لَهُمْ دَفائِنَ الْعُقُولِ ،وَ یرُوهُمُ االْیاتِ الْمُقَدَّرَهَ :مِنْ سَقْف فَوْقَهُمْ
مَرْفُوع ،وَ مِهاد تَحْتَهُمْ مَوْضُـوع ،وَمَعـایشَ تُحْييهِـمْ ،وَ آجـال تُفْنيهِـمْ . ...
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بيشتر و پایندهتر است و هر چه سستتر باشد ،سبب محروميت بيشتر ميگردد تا جایي که قرآن
کریم ،کافر را مرده ميخواند« :اِ َّنکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِینَ؛ البته تو
نمىتوانى مردگان (کفار و ملحدین) را شنوا کنى و نمىتوانى نداى دعوت را به گوش کران برسانى،
هنگاميکه پشت مىکنند و روى برميتابند» (نمل.)80 :
وقتي حيات و ممات بر مدا ِر پيون ِد معنادار بين خدا و بنده و به تعبير دیگر ،بر مدار ایمان و
کفر باشد ،معلوم ميشود که این پيوند تا چه حد در تداوم حيات ،مؤثر و بنيادی است .در پرتو
بهرهگيری از حيات است که وجود انسان و قوای نهفته او شکوفا ميگردد و به کمال ميرسد و این
بهرهگيری از طریق باورهای عميق توحيدی و سرسپردگي به ساحت ربوبي ممکن است .امام
ب
خميني در اشاره به این معنا ميفرمایند« :تمام عبادات وسيله است...که آنچه بالقوه است و ل ّ
انسان است به فعليت برسد و انسان بشود...یک انساني الهي بشود» (امام خميني.)12 :1440 ،
یعني غایت بهرهمندی انسان از حيات و فلسفۀ آفرینش او ،تألّه و موحد شدن است؛ انسان تنها
بهواسطه تالّه از حيات راستين و الهي اشراب ميگردد و ماداميکه به این مرتبه نرسد به معنای
واقعي از حيات انساني برخوردار نيست .هدفِ شارع مقدس از وضع عبادات آن است که پيوند ذاتي
و فطری آدمي با حضرت حق آبياری و شکوفا گردد .آنگاه که انگيزهها و اميال غير الهي حجاب شود
و نگذارد این پيوند نمایان و شکوفا گردد ،خداوند حکيم به اقتضای حکمت ،جامعۀ انساني را متحول
و منقلب ميسازد و به تعبيری ،آنگاهکه رشتۀ حيات در جامعۀ انساني سست گردد و جامعه به مرگ
و نابودی نزدیک شود ،خداوند شخصيت خودساختهای را برميانگيزد تا با برانگيختن جامعۀ انساني،
بقای حيات انساني را تأمين کند و آدمي را در مسير سعادت و کمال پيش ببرد.
از اینرو ،ميتوان رسالت انساني را که نمود شاخص آن در انبيا و اوليای الهي تبلور یافته است،
اساسيترین و نيرومندترین محرک انسان در زندگي دانست (جعفری ،1376 ،ج)4 :1؛ بر این اساس،
رسالت ،نوعي تصرف و به وجود آوردن دگرگوني تکاملي در زندگي انسانها (همان )35 :و هدف آن
حفظ و ابقای انسانيت در مجرای تحوالت رو به کمال است (همان .)46 :در مجموع معلوم ميشود که
حيات انسان بر پایۀ باورهای توحيدی او استوار است و تهي شدن از این باورها ،به معنای مرگ اوست.
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در کالم حضرت از «رویاندن عقلهای خفته»1سخن رفته است؛ با توجه به معنایي که از
حيات و ممات راستين ارائه شد« ،اثاره» در کالم حضرت به معنای فعليت و حيات بخشيدن
است؛ یعني بعثت و برانگيختگي ،حياتبخش است و قلبها را زنده ميکند .برای درک آنچه در
جریان بعثت رخ ميدهد ،توضيح مختصری الزم است.
بعثت انبيای عظام ،من اهلل ،باهلل ،هلل و الي اهلل است؛ من اهلل و باهلل بودن بعثت به این معناست
که بعثت و برانگيختگي از اهلل منشأ ميگيرد و به اراده و قدرت او متکي است؛ این معنا در سخن
ن رسالت الهي اعم از امام معصوم یا نایب او ،به سبب
امام علي گذشت .پيامبر یا دیگر صاحبا ِ
وسعت وجودی که در پرتو عنایت حضرت حق و مجاهدت در راه حق پيدا کردهاند ،ميتوانند دلهای
پاک را به امر الهي تسخير کنند و آنان را به حقائق و کماالت معنوی توجه دهند .وقتي انسانها
تجلي این حقائق و کماالت معنوی و آثار و برکات آن را در پيشوای خود بالعيان مشاهده ميکنند،
صاحبان دلهای پاک و طالبان حق ،بدون هيچگونه تکلفي در پرتو رفتار و گفتار روحبخش رهبر
الهي ،متحول و برانگيخته ميشود و رخدادی عظيم و شگفتانگيز رقم ميخورد .در چنين رخدادی،
گاهي رابطۀ امام و مأموم تا حدی استوار ميگردد که گویا امت از خود ارادهای ندارد و مری ِد تا ِّم
پيشوای الهي است .یکي از نتایج درخشان چنين تحولي ،تحقق عاليترین نمود وحدت امت است
که قرآن اینگونه از آن یاد کرده است:
وَاذْكُرُواْ نِعْمَۀَ اللّهِ عَلَيكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَينَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ
عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يبَينُ اللّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ؛ نعمت
خدا بر خویشتن را به یاد آورید هنگامیکه دشمن هم بودید ،خداوند بین قلبهای شما
الفت ایجاد کرد و به سبب این نعمت الهی با هم برادر شدید؛ در حالیکه در شرف سقوط
در آتش بودید ،شما را از آن نجات داد ،خداوند آیاتش را اینگونه برای شما روشن میسازد
تا هدایت شود (آلعمران.)103 :

پس در فرآیند رخداد رسالت ،قبل از هر چيز ،حقائق هستي که همان باورهای توحيدی و
الهي است ،از طریق رفتار و گفتار امام و پيشوا در دلهای پاک انعکاس ميیابد ،آنها را

 .1یُثيرُوا لَهُم دَفائنَ العُقُول.
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برميانگيزاند و از حقایق و کماالت هستي بهرهمند ميگرداند .این استکمال و تعالي« ،هلل» و «الي
اهلل» بودن بعثت و انقالب الهي را تأمين ميکند .هدف نهایي در حيات انسان ،همين تحول و
استکمال است؛ حقيقتي که در سخني از مرحوم عالمه جعفری به این تعبير آمده است:
آرمانهاى زندگىِ گذران را با آبِ حیاتِ اصولِ عقالنى -الهى رویانیدن و شخصیت از
خاک برخاسته را بهوسیلۀ آگاهى از جان پاک که متصل به آهنگ کلى هستى است ،از
چنگال جبر عوامل طبیعت و خودخواهى نجات دادن و شخصیت را آزادانه در جاذبۀ
ربوبى قرار دادن ،هدف نهایی حیات انسانی است (جعفری ،1376 ،ج.)327 :10

این «وقوع در جاذبۀ ربوبي» تنها توسط پيشوایان و عالمان رباني وارسته و مهذب که طعم
شيرین کماالت و حقائق هستي را چشيده و از آن ارتزاق کردهاند ممکن است .این ،همان معنای
حياتبخش بودن بعثت و رسالتهای اوليای الهي است؛ لذا ،آنگاه که دین ،آموزههای دیني و آثار
و برکات آن در آدمي متجسم و متجلي گردد ،به او حيات ميبخشند و او را زنده ميکنند .بر این
قياس ،شيادان و اوليای کفر ،شرک و نفاق نيز با تلبيسات و تحریفات خود ،حيات آدمي را به
ممات تبدیل کرده و او را به وادی ظلمت و نابودی ميکشانند .این معنا از آیات قرآن بهخوبي
استفاده ميشود (بقره257 :؛ حج.)4 :
از منظری دیگر ،ميتوان رسالت پيامبران را در جهت تحقق نفوس مطمئنه در آدميان دانست:
هُوَ الَّذِی أَنزَلَ السَّکِينَ َۀ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيزْدَادُوا إِیمَانًا مَّعَ إِیمَانِ ِهمْ؛ او همان خدایى است
که سکینت و آرامش و قوت قلب را بر دلهاى مؤمنین نازل کرد تا ایمانى بر ایمان خود
بیفزایند (فتح.)4 :

«سکينت» ثبات و اطمينان نفس بهواسطۀ باورهایي

است که به آن ایمان آوردهاند (طباطبایي،

 ،1374ج .)386 :18با این بيان که آدمي به هر ميزان که در معرفت حضرت حق توفيق یابد ،نفس او
به مرتبۀ نفس مطمئنه نزدیکتر ميشود تا جایي که در مراتب اعالی ایمان و معرفت آرام ميگيرد.
س مطمئنه ،اینگونه بهطور مستقيم مورد خطاب خداوند واقع مي-
از منظر قرآن کریم ،صاحبِ نف ِ
شود« :یا أَیتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّۀُ ارْجِعِی إِلى رَبِّکِ راضِيۀً مَرْضِي ًۀ فَادْخُلِی فِی عِبادِی وَ ادْخُلِی جَنَّتِی» (فجر-27 :

 )30جهت بيان ژرفا و اهميت پرورش دیني که هدف رسالت پيامبران و هدف انقالب اسالمي است،
سخن عالمۀ فقيد طباطبایي در ذیل آیه گزارش ميشود؛ این مفسر بزرگ و حکيم متأله ميفرمایند:
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چون وقتى کسى مطمئن به پروردگار خود شد و از ادعاى استقالل منقطع گردید و بدان
چه از ناحیۀ پروردگارش مىرسد ،به دلیل اینکه حق است راضى شد ،قهراً ذات و صفات
و افعال خود را ملک طلق پروردگارش مىداند ،پس در آنچه او مقدر مىکند و قضایى که
او مىراند و امر و نهیای که او مىکند ،هیچ خواستى از خود نشان نمىدهد؛ مگر آنچه
را که پروردگارش خواسته باشد و این همان ظهور عبودیت تامه در بنده است ،پس اینکه
فرمود« :فَادْ ُخلِي ِفي عِبادِی» در حقیقت امضاى عبودیت وى است و جمله « َو ادْخُ ِلي َجنَّ ِتي»
منزلگاه او را معین مىکند و منظور از اینکه کلمۀ «جنت» را بر ضمیر تکلم اضافه کرد و
فرمود« :داخل جنت من شو» این بوده است که او را به تشریف خاصى مشرف کند و در
کالم خداى تعالى هیچ جا غیر این آیه «جنت» را به خود نسبت نداده است (طباطبایي،
 ،1374ج.)478 :20

این مرتبه از امنيت روان و آرامش روح جز در پرتو تعاليم دیني ممکن نيست؛ تنها رسالت
پيامران الهي است که زمينۀ نيل انسان به چنين کمالي را فراهم ميکنند .این معنا در آثار عارفان
مسلمان مورد توجه واقع شده و از طریق آثار آنان ،مورد اقبال اندیشمندان شهيری چون

«گوته»1

( 2)1749-1832و «ویليام جيمز» 4)1842-1910( 3گردیده است .از این منظر ،غفلت از معرفت
خداوند و سست شدن پيوند بندگي انسان با او و محجوب ساختن پيمان فطری آدمي با حضرت
حق ،سبب سيطرۀ تشویش و اضطراب و ناآرامي بر سرتاسر وجود او ميگردد .انسانِ گسسته از حق
بنابر تعبير نخست ،زنده نيست و حيات ندارد و بنا بر این تعبير ،آرامش و قرار ندارد .وقتي ناآرام
شد ،این ناآرامي حجابي ميگردد بين نور حق و قلب آدمي و او از فيض نور و حيات بيبهره ميشود.
این دو تعبير که در باب مبعث ذکر شد ،در آیاتي از قرآن با عنوان «تزکيه و تعليم» ذکر
شده است« :هُوَ الَّذی بَعَثَ فِی األُمِّيينَ رَسولًا مِنهُم یتلو عَلَيهِم آیاتِهِ وَیزَکّيهِم وَیعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَالحِکمَۀَ»
(جمعه .)2 :تزکيه و تعليم در معارف اسالمي معنای عميقي دارند که بسيار بنيادیتر از یادگيری
به معنای سطحي و مصطلح است .ميتوان تزکيه و تعليم را همان نزدیکي و قُرب به خدا دانست؛
1. Johann Wolfgang von Goethe.
2. West-Eastern Divan, in twelve books, Translated by Edward Dowden, MCMXIV. J. M.
DENT & SONS LTD, London and Toronto.
3. William James.

4. The Varieties of Religious Experience. Oxford University Press.
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به این معنا که دریافت پيام الهي بهواسطۀ پيامبران ،ایمان به پيام و محتوای آن و عمل به آن
انسان را از ماده و مادیات و عالئق دنيوی رها ميسازد و جان او را در معرض تابش مستقيم انوار
و فيوضات الهي قرار ميدهد .سير نزول ،جریان حقایق ،انوار و معارف قدسي وجود او را بسط و
ژرفا ميبخشد و از این انبساط وجودی به قرب الهي تعبير ميشود.
این معنای عميق و دقيق در تحليلي از امام خامنهای دربارۀ واژۀ «بعثت» انعکاس یافته است؛
ایشان ميفرمایند:
در مسئلۀ مبعث یک نکتهای وجود دارد و آن ،این است که از ارسال رُسل ...در قرآن تعبیر
میکند به «بَعث»؛  ...این نکتۀ مهمی است« :بَعث» است ،برانگیختن است ،یک حرکت
معمولی درسآموز نیست .پیغمبری که در جامعهای ظهور میکند ،فقط این نیست که آمده
ب َو الحِکمَۀ» هست« ،ي َزكّيهِم»
تا یک چیزهایی را به مردم یاد بدهد؛ بله« ،يُعَلِّ ُمهُ ُم الكِتا َ
هست؛ اما همۀ اینها در قالب یک بعثت است ،در قالب یک حرکت عظیم است .بعثت
یعنی برانگیختگی (.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42152

رهبری با این سخن ،مخاطبان را به معنای دقيق «بعثت» توجه دادهاند؛ پيامبران برانگيخته
ميشوند تا عقلهای خفته «دفائن العقول» را بيدار کنند و کماالت بالقوه و فطری آدمي را که
اساس آنها را خداجویي و خداخواهي تشکيل ميدهد ،فعليت ببخشند .به تعبير دیگر ،پيامبران
فطرت آدمي را بيدار و شکوفا ميکنند؛ از این معنا در قرآن و روایات به تزکيه و تعليم حکمت
یاد شده است .بر این اساس ،در انقالب اسالمي نيز هدف اصلي عبارت است از زمينهسازی برای
رشد و شکوفایي انسان و جامعه به همين معنایي که ذکر شد.
از آنچه گذشت ،معلوم ميشود که غایت قصوای بعثت انبيا آن است که انسانها را متوجه
فطرت و پيوند ذاتي خود با خدا کنند و آنان را در صراط مستقيمِ کمال در جهت قرب الهي
هدایت کنند و پيش ببرند .پس توحيدمداری ،برانگيختگي و استکبارستيزی ،اهداف بعثت و
انقالب است که البته از این ميان ،توحيدمداری اصل و اساس است .فرد برانگيخته با سلوک
خالصانهای که پيشه کرده است ،پيوند فطری خود با حضرت حق را با همۀ وجود ميیابد و از این
طریق ،مشمول لطف و عنایت خاص خداوند ميگردد و به برکت این پيوند و افاضه ،سعۀ وجودی
پيدا ميکند .آنگاه طبيعي است که چنين موجودِ وسعت یافته و متکي به حق که به این اعتبار
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برانگيخته ميشود ،از عمق جان ،عبادتپيشگي و استکبارورزی را در متن زندگي و حيات خود
قرار ميدهد .رهبر معظم انقالب این معنا را اینگونه افاده فرمودهاند:
جهت این برانگیختگی چیست؟ سَمتوسوی این برانگیختگی چیست؟ سَمتوسو
ل اُمَّ ٍۀ
عبارت است از همانکه در خود قرآن باز مکرّر ذکر شده است :وَ لَقَد بَعَثنا في ُك ِّ
رَسولًا اَنِ اعبُدُوا اهللَ وَ اجتَ ِنبُوا الطّاغوت؛ اوالً عبودیت خدا ،یعنی چهارچوب حیات را در
خدمت اوامر الهی و نواهی الهی قرار دادن؛ و [ثانیاً] اجتناب از طاغوت .طاغوت کیست؟
همۀ ظالمان ،همۀ پادشاهان خبیث ،در مثل امروزی همۀ رؤسای جمهور مثل اینهایی
که امروز در آمریکا و در بعضی از کشورهای دیگر هستند  -اینها همان طاغوتاند-
معنای اجتناب از طواغیت ،این نیست که دامنت را از آنها دور کن تا آلوده نشوی؛
معنایش این است که یک خطّی در مقابل خطّ توحید و خطّ عبودیت الهی وجود دارد و
آن ،خطّ طاغوت است .کفر به طاغوت ،همراه و مالزم با ایمان باهلل است؛ این ،جهت
بعثت انبیا است (.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42152

رهبر معظم با استناد به آیهای از قرآن ،جهت این برانگيختگي را عبودیت خدا و اجتناب از
طاغوت دانستهاند .این دو مالزم یکدیگرند؛ ممکن نيست آدمي به مرتبۀ عبودیت الهي به معنای
واقعي نائل گردد؛ ولي از طاغوت اجتناب نورزد و همينطور ممکن نيست ،کسي به معنای واقعي
عبد نباشد؛ اما از طاغوت اجتناب ورزد .این تالزم از دو طرف است؛ نه از یکطرف .نکتۀ دقيقي
که حضرت آیتاهلل خامنهای متذکر شدهاند معنای «اجتناب» است؛ اجتناب به معنای دور
نگهداشتن خود از طاغوت نيست .به این معنا نيست که با طاغوت فقط همکاری نشود؛ بلکه باید
با طاغوت مقابله کرد و این مقابله کردن با طاغوت و طرد طاغوت از توحيدمداری انفکاکناپذیر و
الزمۀ آن است؛ زیرا عبدِ توحيدمدار به مرتبهای از معرفت رسيده است که در عالم هستي جز
خدا برایش مطرح نيست و خود را مطيع و فرمانبردار محض خدا ميیابد .او با تمام وجود و در
متن واقع طرد طاغوت و طاغوتصفتي ميکند و وجودش با طاغوت و طاغوتصفتي ذات ًا ناسازگار
است .این معنا که در انسان توحيدمدار حالت فرمانبرداری محض در برابر خداوند نهتنها در نفس
راسخ و پایدار گشته؛ بلکه صورت و هيئت نفس را ساخته و شکل داده است ،مستند به عقل و
بصيرت است؛ لذا در این توحيدمداری و استکبارستيزی ،تعصب و سطحينگری نظير آنچه در
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بين فرقههای تکفيری دیده ميشود ،از اساس راه ندارد .این معنای اجتناب از طاغوت ،الزمۀ
معرفت ژرف و ایمان راسخ به حاکميت و حضور مطلق حضرت حق در عالم است.
ازاینروست که ابالغ رسالت در همان گامهای نخست با عکسالعمل مستکبران مواجه مي-
شود و همۀ پيامبران الهي با طواغيت و مستکبران زمان درافتادهاند؛ زیرا جهتگيری بعثتها که
در شعارهای اصيل تجلي یافته است ،با هرگونه سلطهگری و سلطهپذیری در تضاد است .شعارهای
مقدس «اهلل اکبر» و «ال اله اال اهلل» بر نفي هرگونه سلطه و قدرتي غير از قدرت حق داللت آشکار
دارد و این معنا را صاحبان قدرت مادی خوب ميفهمند و در نتيجه ،برای حفظ قدرت خود به
مقابله با نهضت پيامبران ميپردازند و از هر فرصتي در این زمينه بهره ميگيرند.
همانگونه که پيش از این اشاره شد ،انقالب اسالمي در تداوم بعثت پيامبران شکل گرفته
است و در حد خود ،اهداف آنان را دنبال ميکند ،البته فارغ از دریافت و ابالغ وحي و به دور از
هرگونه دعوای عصمت برای رهبرانش .بيانيۀ گام دوم با لحاظ این ویژگي انقالب اسالمي ،در ذیل
مسئلۀ «بعثت» قابل طرح و بررسي است و ميتوان گفت که مطالعۀ انقالب اسالمي گسيخته از
مفاهيم محوری بعثت ،مطالعۀ نابسامان و ناقصي است؛ چراکه چنين مطالعاتي انقالب اسالمي را
خارج از بستر طبيعي خود و فاقد اصل و ریشه منظور ميکند و به تحریف حقایق ميانجامد.

 .3محورهای بیانیه در تناظر با معانی ملحوظ در بعثت
(برانگیختگی ،توحیدمداری ،استکبارستیزی ،فطرت بنیادی)
 .1 .3ظلم به خویشتن و محرومیت از باورهای توحیدی
در مطلع بيانيه ،همت گماردن به انقالب از ميان همۀ ملتهای زیر ستم ،به «کمتر ملتي» نسبت
داده شده و تصریح شده است که از ميان ملتهای به پا خواسته نيز کمتر دیده شده که توانسته
باشند بهجز تغيير حکومتها ،آرمانهای انقالبي را حفظ کنند .قبل از هر چيز ،این پرسش به
ذهن ميرسد که سبب اجتناب اکثر ملل زیر ستم از انقالب و دليل ناکامي اکثر ملل به پا خواسته
در تتميم انقالب و حفظ شعارها و آرمانهای آنچه بوده است؟ اگر سبب این اجتناب و ناکامي
بهدرستي شناخته و با آن مقابله شود ،قطعاً انقالب همواره پایدار و زنده خواهد بود .در همين
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سخنِ رهبری ،سبب اصلي این اجتناب و نامي ذکر شده است :ظلم و ستم؛ ظلم و ستم نيز ناشي
از جهل و ناداني است .ستم یا ظلم ،مصادیق فراواني دارد که برجستهترین مصداق آن در کالم
امير مؤمنان گذشت؛ یعني دوری از حضرت حق و گرفتار آمدن در وادی ظلمت و جهالت.
وقتي ملتي خدا را فراموش کند و از صراط مستقيم الهي منحرف شود ،هرگونه مفسده و زیاني
ممکن است دامنگير او گردد و از حيات اصيل انساني که خداباوری و در نتيجه ،استکبارستيزی
متن آن را تشکيل ميدهد ،محروم شود .راه نجات چنين ملتي ،تمسک به یگانگي و قدرت الیزال
حضرت حق و احيا و تقویت باور به این اصل حياتبخش توحيدی است؛ همانگونه که سخن
گهربار پيامبر اکرم راهنمایي ميکند« :قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا» (مجلسي ،1403 ،ج .)202 :18از
این منظر ،تنها راه نجات ملتها بازگشت به توحيد است.
رهبر بزرگوار انقالب در اشاره به اهميت این اصل مهم و شعار سرنوشتساز ميفرمایند:
«ال اله الّا اهلل» صرفاً یک مسئلۀ اعتقادی و ذهنی محض نیست؛ «ال اله الّا اهلل» منشأ اثر است،
منشأ عمل است .همین دولت اسالمیای  ...که در مدینه به وجود آمد ،ناشی از «ال اله الّا
اهلل» است؛ یعنی حکومت جز به دست خدای متعال و مبعوثین خدا ،در ادیان الهی معنی
ندارد؛ برای همین هم بهمجرّدی که پیغمبر فرمود :قولوا ال اِلهَ اِلَّا اهللُ تُفلِحوا ،صاحبان زر و
زور در همان محیط محدود و کوچک مکه در مقابل او صفآرایی کردند؛ بعد در مدینه که
دولت اسالمی تشکیل شد ،باز حکومتها و امپراتوریها و قدرتهای جهانی در مقابل
اسالم صفآرایی کردند؛ این صفآرایی از روز اوّل تا امروز وجود داشته است و از روز اوّل
تا امروز ،عقبنشینی در این مصاف ،سرنوشت باطل بوده است و پیشروی ،سرنوشت حق
بوده است .همان جمعیت محدودی که در مکه با آن فشار زندگی میکردند ،امروز یک
جامعۀ عظیم بشری است با افتخارات فراوان ،با امکانات فراوان و با امید فراوان و با آیندة
روشن .این را باید فهمید؛ امّت اسالمی باید از بُن دندان به توحید برگردد
(.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39394

بارزترین مصداق ظلم و ستم آن است که آدمي غير خدا را بهجای خدا برگزیند یا ترجيح دهد؛
وقتي چنين شد بهتدریج سرتاسر زندگي او در جهالت و ظلمت فرو ميرود و از نور الهي محروم
ميگردد .امام خامنهای در توضيح این مطلب ميفرمایند:
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توحیدِ خالص ،یعنی نفی عبودیت غیر خدا .این آن توحید خالص است .توحید ،فقط این نبود
که بتها را کنار بگذارند .توحید یک معنای شامل و عام و سایر در طول تاریخ است ... .معنا
و روح توحید عبارت است از اینکه انسان از غیر خدا عبودیت نکند و در مقابل غیر خدا،
ت کامل و خالص است .حال شما اگر با چشم
جبهۀ بندگی به زمین نساید .این معنای عبودی ِ
روشنبینانه و آگاهانه و مسلّح به دانشهای مربوط به زندگی بشر  -علوم اجتماعی و علوم
تربیتی و امثال ذلک -به این عنوان نگاه کنید ،خواهید دید که دایرة عبودیت ،دایرة وسیعی
است .قید و بندهایی که به بشر بسته میشود ،هر یک نوعی عبودیت برای انسان به وجود
میآورد .عبودیتِ نظامهای اجتماعی غلط ،عبودیتِ آداب و عاداتِ غلط ،عبودیتِ خرافات،
ت هواهای نفسانی  -که این از همه رایجتر
ت اشخاص و قدرتهای استبدادی ،عبودی ِ
عبودی ِ
است -و عبودیتِ پول ،زر و زور .اینها انواع عبودیت است .وقتی میگوییم «ال اله الّا اللَّه،
وحده الشريك له» ،یعنی توحید خالص .معنایش این است که همۀ این عبودیتها به کنار رود
که اگر چنین شود ،فالح و رستگاری ،حقیقت ًا حاصل خواهد شد .اینکه فرمود« :قولوا ال اله الّا
اللَّه تفلحوا» ،این فالح ،یک فالح حقیقی است .فقط فالح سیاسی نیست ،فقط فالح اجتماعی
نیست ،فقط فالح معنوی نیست ،فقط فالح روز قیامت نیست؛ بلکه فالح دنیا و آخرت است.
 ...این مثالً یکی از آن ممیزههای دعوت اسالمی است .هر جا این باشد ،اسالم است .هر جا
ل این باشد ،جاهلیت است .هر جا بین این دو قرار داشته باشد ،بین اسالم و
نقطۀ مقاب ِ
جاهلیت است؛ اسالمِ خالص نیست ،اسالمِ کامل نیست ،اسالم نیمهکاره ممکن است باشد
(.)https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2735

از منظر آموزههای اسالمي این سنتِ تغييرناپذیرِ الهي است که تمسک به این شعار بنيادی
و باور عميق به آن و عمل به اقتضای آن قطع ًا سبب رستگاری و پيروزی ملتها ميشود .اینکه
رهبری معظم در مطلع بيانيه ،از ميانِ همۀ ملتهای زیر ستم ،تنها اندکي را رویآورنده به انقالب
ميدانند و معتقدند که در این مواردِ اندک هم دیده نشده که انقالب را به فرجام درخوری برسانند،
از آن جهت است که آنان درصدد فهم اصل توحيدی حاکميتِ مطلقِ خداوند برنيامده و به این
باور نرسيدهاند و این نمونهای از ظلم به خویشتن است و با این بيان ،خودِ این ملتهای تحت
ستم نيز گرچه از جهتي مظلوماند؛ ولي از جهت دیگر ظالماند و ظالم تا طرد ظلم از خود نکند،
نميتواند خود را از زیر ستم طاغوت نجات دهد؛ لذا گرچه ممکن است ملتي یک ستمگری را
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مغلوب سازد؛ ولي چون حرکت آنان بر بنياد حق استوار نيست ،نخواهند توانست که انقالب و
خيزش اجتماعي را در جهت حق پيش ببرند.
 .2 .3اهمیت رهبری در گسترش و تعمیق باورهای توحیدی
گفته شد که فرایند توحيدمداری جامعه و چگونگي تحقق انقالب تنها با ترویج ،تعميق و اثرگذاری
شعار حياتبخش و اساسي «ال اله اال اهلل» که تأمينکنندۀ اصالت و تداوم انقالب است ،ممکن است.
این تعميق و ترویج بنمایهای است که ظلمت جهل را کنار ميزند و نور معرفت و آگاهي را بهجای
آن ميگستراند؛ اما این معرفت ،از نوع معرفتي نيست که تنها با خواندن کتاب ،تحقيق ،موعظه و
امثال آن حاصل شود .این ،همان تزکيه و تعليم قرآني است که به برکت وجود پيشوایي الهي که
همه فضائل در وجود او تجسم و در رفتارش تبلور یافته باشد ،ممکن است؛ لذا نعمت وجود رهبری
الهي در جامعه ،شرط اساسي در زمينهسازی وقوع انقالب است .تنها رهبران الهي ميتوانند سبب
گسترش و تعميق باورهای دیني و در نتيجه ،موجب پيدایش انقالب شوند .تجربۀ انقالب اسالمي
ایران ،درس بزرگي است برای کساني که در جستجوی راه نجات و رستگاریاند .رهبر پایهگذار
انقالب اسالمي ،مظهر تام و تمام باورهای توحيدی بودند ،بهگونهای که جز خدا به هيچ قدرت
دیگری باور نداشتند و خود را تنها در برابر خدا و اوامر و نواهي او مکلف ميدانستند .عمق و ژرفای
باورهای دیني در امام راحل در سخني از استاد شهيد مطهری اینگونه بيان شده است:
من که قریب دوازده سال در خدمت این مرد بزرگ تحصیل کردهام ،باز وقتیکه در سفر
اخیر به پاریس به مالقات و زیارت ایشان رفتم ،چیزهایى از روحیۀ او درک کردم که نهفقط
بر حیرت من؛ بلکه بر ایمانم نیز اضافه کرد .وقتى برگشتم ،دوستانم پرسیدند چه دیدى؟
گفتم چهار تا «آ َمنَ» دیدم« :آمن بهدفه» ،به هدفش ایمان دارد ،دنیا اگر جمع بشود،
نمیتواند او را از هدفش منصرف کند« .آمن بسبيله» ،به راهی که انتخاب کرده ،ایمان دارد،
امکان ندارد بتوان او را از این راه منصرف کرد ،شبیه همان ایمانی که پیغمبر به هدفش و
به راهش داشت« .آمن بقوله» ،در میان همۀ رفقا و دوستانی که سراغ دارم ،احدى مثل
ایشان به روحیۀ مردم ایران ایمان ندارد؛ به ایشان نصیحت میکنند که آقا کمى یواشتر،
مردم دارند سرد میشوند ،مردم دارند از پاى درمیآیند ،مىگوید نه ،مردم اینجور
نیستند که شما میگویید ،من مردم را بهتر میشناسم و ما همگى میبینیم که روزبهروز

توحيدمداريِ معرفتبنياد و استکبارستيزيِ بصيرتمحور روح حاکم بر بيانيه گام دوم

21

صحت سخن ایشان بیشتر آشکار میشود؛ و باألخره باالتر از همه «آمن بربه» ،در یک
جلسۀ خصوصى ایشان به من میگفت :فالنى این ما نیستیم که چنین میکنیم؛ من دست
خدا را بهوضوح حس میکنم .آدمی که دست خدا و عنایت خدا را حس میکند و در راه
خدا قدم برمیدارد ،خدا هم به مصداق «ان تنصروا اهلل ينصركم» بر نصرت او اضافه میکند.
اینچنین هدایت و تأییدى را من بهوضوح در این مرد میبینم ،او براى خدا قیام کرده و
خداى متعال هم قلبى قوى به او عنایت کرده است که اصالً تزلزل و ترس در آن راه ندارد
(مطهری.)22-21 :1372 ،

وجود مبارک امام تا حدی از توحيد ناب سيراب شده بود که اگر همۀ دنيا گرد هم ميآمدند،
هرگز نميتوانستند او را از هدف ،راه و قولش منصرف کنند و در ایمانش به پروردگار کوچکترین
خللي ایجاد کنند .این صالبت ،در ملت انقالبي و پيرو امام نيز سرایت کرد و از این طریق ،انقالب
در برابر توطئهها و تهدیدات بنيانکن و ظاهراً مقاومتناپذیر دشمنان که امام خامنهای در بخش
نخست بيانيه به آن اشاره فرمودند ،مقاوم و آسيبناپذیر شد .امام راحل بر پایۀ این باور عميق
توحيدی توانست دلهای پاک تودههای عظيم انساني را با آب زالل توحيد آبياری کند و شجرۀ
طيبۀ «ال اله اال اهلل» را در دلهای آنان بپروراند و بارور سازد .نفوذ نيروی الهي امام راحل توانست
تودههای بيحرکت را برانگيزاند تا حدی که برای دفاع از اسالم و انقالب جانبرکف آماده دفاع شوند
و از آن دفاع کنند .این وقایع الهامبخش به این معناست که مادام که چنين پيوند مستحکم و
استواری بين رهبری و ملت باشد ،استقالل ،آزادی و عزت ملت تأمين و انقالب زنده خواهد بود.
البته وجود این پيوند متقابل نيز مشروط به جریان باورهای توحيدی در روح و روان ملت و تقویت
و پرورش روزافزون آن است؛ از اینرو ،رهبری معظم انقالب در بيانيۀ گام دوم نيز بر شعارها و
آرمانهای انقالب اصرار و تأکيد فراوان دارند.
 .3 .3خوشبینی به آینده
یکي دیگر از نتایج باورمندی توحيدی ،خوشبيني به آینده است .موحد راستين ،چون به علم مطلق
و قدرت مطلق حضرت حق و حکيمانه بودن افعال الهي و عدل الهي معتقد است ،گذشته ،حال و
آینده جملگي را تابع مشيت و ارادۀ الهي ميداند و نسبت به آن خوشبين و راضي است .آیات
متعددی در قرآن با صراحت ،عنایت خاص و نصرت الهي را به مؤمنان راستين وعده داده است و
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وعدۀ خدا تخلفناپذیر است؛ لذا ممکن نيست که مؤمن نسبت به آینده بدبين و مأیوس باشد ،او
همواره و در هر شرایطي راضي است و این رضایتمندی مستندِ به توحيدمداری ،تلخيها و ناکاميها
را نيز به کام موحد شيرین ميکند .استاد شهيد مطهری این خوشبيني به آینده را آموزهای قرآني
ميخواند و ميگوید:
این قرآن مجید است که با قاطعیت تمام ،پیروزى نهایى ایمان اسالمى ،غلبۀ قطعى
صالحان و متقیان ،کوتاه شدن دست ستمکاران و جباران براى همیشه و آیندة درخشان
و سعادتمندانۀ بشریت را نوید داده است .این اندیشه بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر
خوشبینى نسبت به جریان کلى نظام طبیعت و سیر تکاملى تاریخ و اطمینان به آینده
و طرد عنصر بدبینى نسبت به پایان کار بشر است ... .مردم مؤمن به عنایات الهى ،هرگز
و در هیچ شرایطى امید خویش را از دست نمىدهند و تسلیم یأس و ناامیدى و بیهوده-
گرایى نمىگردند (مطهری.)7-6 :1373 ،

دشمنان ملت همواره کوشيدهاند با خدعه و نيرنگ و از طرق گوناگون مردم مسلمان ایران و
طرفداران انقالب اسالمي در منطقه و جهان را نسبت به آینده انقالب و نظام اسالمي بدبين و
مأیوس کنند .امام خامنهای در تعبير جامع و متقني به اهميت خوشبيني و اميد به آینده و
ترفندهای دشمنان برای مقابله با آن ،اینگونه توجه دادهاند:
اما پیش از همهچیز ،نخستین توصیۀ من ،امید و نگاه خوشبینانه به آینده است .بدون این
کلید اساسیِ همۀ قفلها ،هیچ گامی نمیتوان برداشت .آنچه میگویم ،یک امید صادق و
متکی به واقعیتهای عینی است .اینجانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری
جستهام؛ اما خود و همه را از نومیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشتهام و برحذر
میدارم .در طول این چهل سال  -و اکنون مانند همیشه -سیاست تبلیغی و رسانهای
دشمن و فعالترین برنامههای آن ،مأیوسسازی مردم و حتی مسئوالن و مدیران ما از
آینده است .خبرهای دروغ ،تحلیلهای مغرضانه ،وارونه نشان دادن واقعیتها ،پنهان
کردن جلوههای امیدبخش ،بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار
محسّنات بزرگ ،برنامۀ همیشگی هزاران رسانۀ صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملّت
ایران است؛ و البته دنبالههای آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهدهاند که با استفاده از
آزادیها در خدمت دشمن حرکت میکنند .شما جوانان باید ،پیشگام در شکستن این
محاصرة تبلیغاتی باشید .در خود و دیگران نهال امید به آینده را پرورش دهید .ترس و
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نومیدی را از خود و دیگران برانید .این نخستین و ریشهایترین جهاد شما است
(.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

 .4 .3ارزشهای فطری و لزوم پایبندی به آنها
مطلب دیگری که در واقع منبعث از الهي بودن جهتگيری انقالب و شعارهای آن است ،هماهنگ
بودن این شعارها بر فطرت آدمي است .اصوالً آموزههای اسالم منطبق بر فطرت است و همگان را
برای هميشه مورد خطاب قرار داده است .بر این اساس ،ارزشهای مورد توجه در این آموزهها از
قبيل آزادی ،اخالق ،معنویت ،عدالت ،استقالل ،عزت و برادری که در بيانيه به آنها اشاره شده ،با
استقبال همگان مواجه و ماندگارند؛ اما باید توجه داشت که او ًال ،این ارزشهای متعالي متفرع بر
توحيد و بهگونهای است که بدون باور به توحيد آنگونه که شایسته است ،معنا پيدا نميکنند ،ثانياً،
باید التزام مسئوالن و مدعيان به این ارزشها بيش از التزام توده مردم آشکار و نمایان باشد .اهميت
التزام مسئوالن و چهرههای منتسب به روحانيت و انقالب در حدی است که امام راحل دربارۀ
آن فرمودهاند:
این یک سفارش عمومی است که پیش من اهمیت دارد و باید عرض بکنم به همه ،به همۀ
قشرهای ملت باید عرض بکنم ،با کمال دقت توجه کنید که یکقدم خالف اسالم نباشد
با کمال دقت مالحظه کنید که کسانی ...بهعنوان اسالم ،بهعنوان مسلمین ،بهعنوان
معممین ،یکقدم خالف برندارند ...این در نظر من از همهچیز اهمیتش بیشتر است و
مسئولیتش هم بیشتر (امام خميني ،1389 ،ج .)33 :7

دغدغۀ مؤکد امام در توجه دادن ملت به رفتار کساني که سِمَت ترویج اسالم را دارند ،یا
مدعي اسالم و انقالباند ،از این جهت است که رفتارهای خالف اینگونه کسان به پای اسالم ثبت
ميشود .نکتۀ این سخن الهامبخش این است که در عين حرمتي که باید برای روحانيت و مبلغان
قائل شد؛ اما آنان نيز اوالً در معرض لغزش و خطرند و ثاني ًا دیگران نباید در برابر رفتار ناصواب
آنان ساکت باشند؛ از طرف دیگر ،اینگونه افراد نيز باید ظرفيت پذیرش تذکرات دیگران را پيدا
کنند و این خيرخواهي گسترش یابد .شاید این اهميتي که امام برای حساسيت در برابر رفتار
خالف برخي افراد قائل شدند ،از این جهت است که عمل خالف ،اثر ویرانگری بر روی باورهای
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دیني مردم دارد و اگر مهار نشود ،بهمرور مردم بيتفاوت و دینگریز خواند شد .این امر نيز بهنوبۀ
خود روحيۀ انقالبي و انقالب را متأثر خواهد ساخت.
مطلب دیگر در باب ارزشهای انقالب ،نکتهای است که رهبری اینگونه در بيانيه متذکر
شدهاند« :هرگاه (از ارزشها و شعارهای انقالب) دلزدگي پيش آمده ،از رویگرداني مسئوالن از
این ارزشهای دیني بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها» اگر به اثر
مستقيمي که ذهنيات و باورهای قلبي آدمي بر رفتار و اعمال او دارد توجه شود ،اهميت مضاعف
ارزشمداری در گزینش و انتخاب مدیران و مسئوالن آشکار ميگردد .سخت ميتوان پذیرفت که
مدیر و مسئولي که به باورها و ارزشهای انقالب اسالمي اعتقادی ندارد ،بتواند مسئوليتش را
بهدرستي انجام دهد .اگر مدیر ارشد نظام به شعار توحيدی «ال اله اال اهلل» آنگونه که شایسته
است باور نداشته باشد ،معلوم است که برای قدرت مادی و پوشالي جبهۀ استکبار معارض و رقيبي
نميیابد و ميکوشد ،امور کشور را در جهت تأمي ن خواست آن جبهه سامان دهد؛ اما کسي که
بهراستي و از روی صداقت این شعار را پذیرفته و به آن ایمان دارد ،در ضمن توجه به مالحظاتِ
معقول که متخذ از خو ِد شرع مقدس است ،هيچ ترس و نگراني از ناحيۀ دیگران به خود راه
نميدهد و به پيروزی خود یقين دارد .با چنين مدیراني ،استقالل و عزت م ّلي از تعرض دیگران
مصون ميماند؛ ولي پذیرش قلبي این شعار تعاليبخش توحيدی و التزام به آن ،به این معنا نيست
که گاهي دیده ميشود ،برخي شعارهای اصيل را سر ميدهند؛ اما چشم خود را بر واقعيتها
ميبندند و کورکورانه عمل ميکنند .اعتقاد قلبي به این شعار توحيدی به ما حکم ميکند که
نخست همۀ جوانب امور را با عقل و در جایي که الزم است ،با مشورت جمعي بسنجيم ،بر اساس
آن تصميم بگيریم و آنگاه به خدا توکل کنيم تا آنچه خير است ،واقع گردد.
 .5 .3تقابل انقالب اسالمی با استکبار جهانی
انقالب اسالمي که در ادامۀ بعثت انبيای عظام الهي جای دارد با استکبارورزی صاحبان قدرت مادی
مواجه بوده و خواهد بود؛ این مطلب ،افزون بر مستندات قرآني و تاریخي به کالم مذکور از امام
الموحدین علي که پيش از این گذشت نيز مستند است؛ جایي که حضرتش فرمود ...« :زماني
اکثر آدميان پيمان الهي را دگرگون کردند و به حق خداوند جاهل گشتند و همانندهایي برای
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خداوند اخذ کردند و شياطين آنان را از معرفت او منحرف ساختند و از عبادت او بازداشتند» بدیهي
است که وقتي نهضتي بر مدار حق و حقطلبي شکل گرفت ،این شياطين و خدایان ساختگي که
به سبب جهالت ،غفلت و دوری از خداوند توسط مردم ساخته شده و بر آنان حکومت ميکنند،
موجودیت خود را در خطر جدی ميبينند و با تمام وجود به مقابله با آن نهضت الهي ميپردازند.
این همان تقابل هميشگي حق و باطل است .رهبران الهي و دیگر صاحبان بصيرت نيک ميدانند
ف تقابل با یکدیگر در تضاد کامل
که این تقابل ذات ًا آشتيناپذیر است؛ زیرا ماهيت و سرشت دو طر ِ
است ،بهگونهای که تن دادن طاغوت به حق به معنای نابودی طاغوت است؛ همچنان که تن دادن
پيشوای نهضتِ الهي به خواستههای طاغوت نيز به معنای نابودی نهضت و امری محال است ،یعني
محال است نهضت الهي بتواند سرشت الهي خود را حفظ و در عين حال با باطل نيز سازش کند ،یا
طاغوت بتواند سرشت طاغوتي خود را حفظ و در عين حال با حق نيز همراه گردد.
نمونههایي از این تقابل در قرآن ذکر شده است که از آن جمله ،رویارویي فرعون با موسي
است .قرآن در معرفي استکبارورزی فرعون آورده است :فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى؛ آنگاه گفت من
پروردگار بزرگ شما هستم

(نازعات)24 :

او باالتر از ربوبيت ،حتي ادعای الوهيت کرد و گفت :یا أَیهَا الْمَلَأُ ما َعلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيرِی؛

اى درباریان! من براى شما معبودى به غير

خود سراغ ندارم (قصص)38 :

و نيز خطاب به موسي گفت :لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيرِی لَأَجْعَلَنَّکَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ؛ اگر غير از من
معبودى بگيرى تو را از زندانيان قرار خواهم داد (شعراء.)29 :
این تقابل دربارۀ انقالب اسالمي نيز به لحاظ ماهيت توحيدی آن مطرح بوده است؛ شعار «ال

اله اال اهلل» که شعار اصلي انقالب اسالمي است ،متضمن نفي و اثبات است و التزام به این شعار
توحيدی ،بهخودیخود ،این تقابل را رقمزده است .در طول چهل سال عمر مبارک این انقالب
الهي ،مستکبران نهتنها هيچگاه در خصومت ذاتي خود با آن تردید نکردهاند؛ بلکه به لحاظ
پيروزیهای شگفتانگيز انقالب اسالمي هر روز دامنه و عمق دشمني خود را بيشتر کردهاند .این
تقابل و تهاجم به لحاظ گستردگي ،تنوع و نيروهای دخيل بهاندازهای بوده است که بقای انقالب
و نظام اسالمي و توفيقات آن در سطوح مختلف ملي ،منطقهای و بينالمللي جز بر پایۀ مددهای
غيبي و عنایات خداوندی قابل بيان نيست.
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در بخشهایي از بيانيۀ گام دوم ،امام خامنهای این تقابل و اهميت آن را متذکر شدهاند؛ در
مطلع بيانيه آمده است:
آن روز که جهان میان شرق و غرب مادّی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ
دینی را نمیبُرد ،انقالب اسالمی ایران ،با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوبها را
شکست؛ کهنگی کلیشهها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز
عصر جدیدی را اعالم نمود .طبیعی بود که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند؛
اما این واکنش ناکام ماند (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

در این سخن «شکستن چهارچوبها»« ،کهنگي کليشهها» و «در کنار هم دیدن دین و
دنيا» مختصاتي انقالبي است که واکنش سردمداران گمراهي را در پي داشته است؛ تعبيرهای
اول و دوم ،ناظر به باورهای نادرست و جاهالنهای است که در اعماق ذهن و اندیشۀ آدميان ریشه
کرده بود .در واقع ،گسست از خداوند و به حاشيه راندن آموزههای حياتبخش ادیان توحيدی
حاصل آن ذهنيتها و باورهای غلطي بود که انقالب اسالمي بر آنها خط بطالن کشيد .تعبير
سوم نيز تصریح به جایگزیني است که این انقالب برای آن چهارچوبهای جعلي و کليشههای
بياساس مطرح کرده است .همين چهارچوبها و کليشهها ،موجودیت استکبار و ایادی آن را
تأمين کرده بود؛ لذا تزلزل و بياعتباری آنها به معنای نزدیک شدن پایان کار استکبار است .از
اینرو ،استکبار مقابلۀ فرهنگي را کانون توجه قرار ميدهد و به فرهنگ و آموزههای اعتقادی که
زیرساختهای انقالب است هجوم ميآورد و از هر فرصتي استفاده ميکند .این هجمۀ بيامان
روزبهروز گستردهتر و پيچيدهتر شده است .مقابله با این هجوم فراگير و پيچيده جز با قدرت ایمان
دیني و سرسپردگي به رهبری الهي ممکن نبود .این معنا نيز در بيانيه اینگونه آمده است:
پس آنگاه انقالب ملت ایران ،جهان دوقطبی آن روز را به جهان سهقطبی تبدیل کرد و
سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطبهای جدید قدرت ،تقابل
دوگانۀ جدید «اسالم و استکبار» پدیدة برجستۀ جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد.
از سویی ،نگاه امیدوارانۀ ملتهای زیر ستم و جریانهای آزادیخواه جهان و برخی دولت-
های مایل به استقالل و از سویی نگاه کینهورزانه و بدخواهانۀ رژیمهای زورگو و قلدرهای
باجطلب عالم ،بدان دوخته شد .بدینگونه ،مسیر جهان تغییر یافت و زلزلۀ انقالب،
فرعونهای در بسترِ راحت آرمیده را بیدار کرد؛ دشمنیها با همۀ شدت آغاز شد و اگر
نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزة این ملت و رهبری آسمانی و تأییدشدة امام عظیمالشأن
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ما ،تاب آوردن در برابر آنهمه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت ،امکانپذیر نمیشد
(.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

در تداوم حرکت انقالب و با فروپاشي اتحاد جماهير شوروی تقابل انقالب با شيطان بزرگ که
ظاهراً خود را یکهتاز ميدان ميدانست ،برجسته شد و این برجستگي ،بر جبهۀ انقالب و نيز بر جبهۀ
مقابل انقالب اثر گذاشت .با این تقابل ،متدینان عالم ،جان تازهای گرفتند و به قدرت بالقوۀ دین در
ادارۀ جوامع بشری پي بردند .جبهه مخالف نيز متوجه شد که دیگر با ابزار و ادوات نظامي بهتنهایي
نميتوان مانع گسترش این انقالب گردید و لذا بر روی تهاجم فرهنگي متمرکز گردیدند .رهبر معظم
انقالب ،تشدید تقابل بين انقالب اسالمي و استکبار جهاني را در بيانيه اینگونه متذکر گردیدهاند:
نماد پُرابهت و باشکوه و افتخارآمیز ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران
جهان و در رأس آنان آمریکای جهانخوار و جنایتکار ،روزبهروز برجستهتر شد .در تمام
این چهل سال ،تسلیمناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمت و هیبت الهی آن و
گردن برافراشتۀ آن در مقابل دولتهای متکبر و مستکبر ،خصوصیت شناختهشدة ایران
و ایرانی بهویژه جوانان این مرزوبوم به شمار میرفته است .قدرتهای انحصارگر جهان که
همواره حیات خود را در دستاندازی به استقالل دیگر کشورها و پایمال کردن منافع
حیاتی آنها برای مقاصد شوم خود دانستهاند ،در برابر ایران اسالمی و انقالبی ،اعتراف به
ناتوانی کردند (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

در این سخن شکستناپذیری حق در برابر باطل مورد توجه است؛ هر نهضت و حرکت الهي
مادام که اصالت خود را حفظ کند و در مسير حق باشد ،پيروز است و هيچ قدرتي توان مقابله با
آن را ندارد« :یَا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ ینْصُرْکُمْ وَیثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ؛ ای کساني که ایمان آوردهاید!
اگر خدا را یاری کردید ،او شما را یاری ميکند و گامهایتان را استوار ميگرداند» (محمد .)7 :طي
چهار دهۀ گذشته ،استکبار جهاني همۀ توان خود را در مقابله با این انقالب به کار بسته است؛
ولي جز شکست بهرهای نبرده است .البته آنگاه که به هر دليل در حقانيت شعارهای انقالب و در
آثار و برکات ایمان راستين به حق و پيروزی آن تردید حاصل شود ،خسران و شکست حتمي
است .همانگونه که در بيانيه آمده است:
بدانید که اگر بیتوجهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی در برهههایی از تاریخ
چهلساله نمیبود  -که متأسفانه بود و خسارتبار هم بود -بیشک دستاوردهای انقالب از این
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بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از
مشکالت کنونی وجود نمیداشت (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

تداوم تقابل انقالب با استکبار در مجموع پيامدهای ارزشمندی برجای گذاشته است .اگر
موضوع و بهانۀ مقابلۀ استکبار را در مقاطع مختلف بسنجيم ،فرآیند تقابل و نشيب و فرازهای آن
واضحتر نمایان ميگردد؛ لذا رهبری بزرگوار انقالب در مقام مقایسۀ دو مقطع انقالب از این منظر،
در بيانيه ميفرمایند:
ایران مقتدر ،امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشهای مستکبران روبهرو است؛ اما با تفاوتی
کامالً معنیدار .اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست عمّال بیگانه یا تعطیلی
سفارت رژیم صهیونیستی در تهران یا رسوا کردن النۀ جاسوسی بود ،امروز چالش بر س ِر
حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از
منطقۀ غرب آسیا و حمایت جمهوری اسالمی از مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب
سرزمینهای اشغالی و دفاع از پرچم برافراشتۀ حزباهلل و مقاومت در سراسر این منطقه
است؛ و اگر آن روز ،مشکل غرب جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود ،امروز
مشکل او جلوگیری از انتقال سالحهای پیشرفتۀ ایرانی به نیروهای مقاومت است و اگر آن
روز گمان آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند هواپیما و بالگرد خواهد
توانست بر نظام اسالمی و ملت ایران فائق آید ،امروز برای مقابلۀ سیاسی و امنیتی با
جمهوری اسالمی ،خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ از دهها دولت معاند یا مرعوب میبیند
و البته باز هم در رویارویی ،شکست میخورد .ایران به برکت انقالب ،اکنون در جایگاهی
متعالی و شایستۀ ملت ایران در چشم جهانیان و عبورکرده ،از بسی گردنههای دشوار در
مسائل اساسی خویش است (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

آنچه استکبار را از همان آغاز بهشدت به لرزه درآورد و هر روز او را بيش از گذشته نگران ميکند،
بُعد معنوی و برآیند فکری و فرهنگي این انقالب است .امروزه تاریخ مصرف تسليحات جنگي که تنها
برگ برندۀ استکبار بود ،با نقشآفریني انقالب اسالمي به پایان رسيده است .در همين دهههای اخير
معلوم شد که ارادۀ ملتها بر مرگبارترین تسليحات پيروز شده است و حتي کاربرد تسليحات نظامي
ن
و برخورد قلدرمآبانه با یک ملت نتيجۀ عکس دارد و سبب قدرت آن ملت ميشود .برای نمونه ،یم ِ
امروز بهرغم خسارتهای جبرانناپذیری که بر روح و پيکرش وارد آمد ،بهمراتب قویتر و مصممتر از
ن قبل از تهاجم و تجاوز است .متجاوزان در آغاز گمان ميکردند ظرف چند هفته یمن را تصرف و
یم ِ
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دستنشانده ميکنند؛ اما امروز فهميدند که چه دشمن قدرتمندی در برابرشان نمودار شد .بر این
اساس ،دیگر جنگ و لشکرکشي نظامي بُرد چنداني ندارد؛ ایران اسالمي در ُبعد فناوری دفاعي به
توفيقات عظيمي دست یافته است؛ ولي این فناوری تنها برای بازدارندگي دشمن است و رکن اساسي
انقالب در تقابل با استکبار جنبۀ نرم و فرهنگ است .این انقالب ،از ميراث بينظير فکری و پشتيباني
بيهمتای فرهنگي برخوردار است و در این تقابل ،حرف اوّل و آخر را فرهنگ ،باورها و قوت ارادهها
ميزند .امام خامنهای در بخشي از بيانيه ،به بُنمایههای افتخارآفرین و فطری منبعث از فرهنگ و
باورهای ناب دیني و آثار آن در این تقابل اینگونه اشاره فرمودند:
این انقالب از آغاز تا امروز نه بیرحم و خونریز بوده و نه منفعل و مردّد .با صراحت و
شجاعت در برابر زورگویان و گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع کرده
است .این جوانمردی و مروّت انقالبی ،این صداقت و صراحت و اقتدار ،این دامنۀ عمل
جهانی و منطقهای در کنار مظلومان جهان ،مایۀ سربلندی ایران و ایرانی است و همواره
چنین باد (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

در این سخن کوتاه ،به رویکرد انقالب و نظام اسالمي به بُعد سخت و فناوری دفاعي و نيز به
اهميت بنيادین ارزشهای بنيادی برخاسته از فرهنگ و آموزههای دیني توجه داده شده است.
آنچه موجب سربلندی دانسته شده ،فناوری دفاعي با اهميتي که دارد نيست؛ جوانمردی و مروت
انقالبي ،صداقت و صراحت و دفاع از مظلومان جهان رویکردی مایۀ مباهات است .نظر به اهميت
این دستمایههای ارزشمند دیني و فرهنگي دشمنان همواره درصدد تأثيرگذاری بر ذهن و روان
ملتها برآمدهاند تا این باورها را تحریف کنند و از نفوذ و گسترش آن در بين ملتها جلوگيری
کنند .برای بياثر کردن مکر و شيطنت دشمنان ،رهبر معظم انقالب اینگونه بر لزوم بهرهگيری از
تجارب گذشته تأکيد کردهاند:
برای برداشتن گامهای استوار در آینده ،باید گذشته را درست شناخت و از تجربهها درس
گرفت؛ اگر از این راهبرد غفلت شود ،دروغها بهجای حقیقت خواهند نشست و آینده
مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد گرفت .دشمنان انقالب با انگیزهای قوی ،تحریف و
دروغپردازی دربارة گذشته و حتی زمان حال را دنبال میکنند و از پول و همۀ ابزارها برای
آن بهره میگیرند .رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از دشمن و
پیادهنظامش نمیتوان شنید (.)https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
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 .4نتیجه
التزام آگاهانه به شعارهای بنيادی و آرمانهای انقالب و نيز توجه به نتایج حاصل از این التزام که تقابل
اجتنابناپذیر بين جبهۀ انقالب و جبهه استکبار است ،چگونگي مسير و حرکت انقالب را برای ما
مجسم ميسازد تا در انجام وظایف و تصميمگيریها گرفتار خبط و خطا نشویم .ذات و سرشت
توحيدی انقالب ،ظلمستيز است و ظالماني که موجودیت خود را در ظلم و تعدی دیگران ميیابند،
نميتوانند موجودیت این انقالب را تحمل کنند؛ لذا دشمني بين دو جبهۀ انقالب اسالمي و استکبار
تنها در صورتي که یکي از این دو استحاله شود ،ممکن است؛ یعني محال است انقالب اسالمي با حفظ
آرمانها ،ارزشها و اصالت خود با استکباری که خصوصيات خود را دارد ،سازش کند و از مقابله با آن
منصرف شود .همينطور سازش استکبار با انقالب اسالمي به معنای انصراف استکبار از موجودیت خود
است .پس از چهل سال از انقالب ،هنوز بخش عظيمي از جامعۀ ما حتي خواص به چگونگي این تقابل
توجه نکردهاند؛ لذا چشم اميد به استکبار دوخته ميشود و فرصتي بس ارزشمند در اختيار دشمن
جنایتکار قرار ميگيرد و او هم ضربۀ اساسي را وارد ميکند .سبب غفلت از دشمني دشمن و چگونگي
این دشمني ،فقدان بصيرت است .بصيرت ،سبب ميشود تا دشمن در جنگ تبليغي و رسانهای خود
که بهمنظور فریب مردم و ایجاد تردید در مردم و مسئوالن در دفاع از ارزشهای انقالب برپا کرده
است ،ناکام بماند.
این آگاهي و بصيرت و التزام به ارزشها و باورهای توحيدی با دیپلماسي و ارتباطات بينالمللي
منافات ندارد؛ هرگونه کوتاهي و ضعف در ارتباطات بينالمللي همانند ضعف و کوتاهي در جبهۀ جنگ،
خسارتهایي را متوجه ملت ميسازد .جمهوری اسالمي که نمایانگر نظام حکومتي انقالب اسالمي است
ميبایست حضور قدرتمندی در عرصۀ دیپلماسي داشته باشد و این حضور ،تنها از طریق شناخت درست
ماهيت و جهتگيری توحيدی انقالب و التزام به ارزشهای آن ممکن است .اینکه بعضي مذاکره را در
مقابل مقاومت مطرح ميکنند ،یک تحریفي است که با مقتضيات شعارهای بنيادی انقالب و نيز با بصيرت
انقالبي سازگار نيست؛ زیرا مقاومت و مذاکره درهمتنيدهاند .ما در حال جنگ که باید اوج مقاومت را به
نمایش گذاشت ،حرف حق را از طرف مقابل ميپذیریم ،همانگونه که در مذاکره که فضای گفتگو و
تقریب و نزدیکي است ،در برابر باجخواهي دشمن بهشدت مقاومت ميکنيم؛ این روحيۀ مقاومت و حق-
پذیری در همۀ عرصهها ملهم از شعار اصلي اسالم و انقالب «ال اله اال اهلل» است.
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پيشنهاد قلم آن است که توضيح و تعميق شعارهای بنيادین انقالب اسالمي در سطوح
مختلف و به اقتضای آن ،از اهداف اصلي در نظام آموزشي و تربيتي لحاظ گردد و مراکز و نهادهای
تبليغي نيز آن را محل توجه مضاعف قرار دهند .در مواردی نيز این باورها آسيب جدی دیده است
که باید آسيبشناسي شود.
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