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راهبردهای مانایی و ماندگاری انقالب اسالمی

سيروس حاجی زاده1
مقدمه 

هر نظام سياسی در گس��تره و پهنه جهانی دارای ساخت های متفاوتی است. از جمله 
ساخت حقيقی و حقوقی، كه در تمامی نظام های سياسی دنيا، موضوعيت و معنا دارند. 
نكته حائز توجه اين كه س��اخت حقيقی يك نظام، به  عن��وان توليدكننده  رهيافت ها و 
مفاهيم، رويكردها، ارزش ها، هنجارها و جهت گيری های آن نظام، نقش تعيين كننده ای 
در ايجاد ساخت حقوقی دارد. از اين جهت است كه تفاوت  ساخت های حقوقی كشورها 
ناشی از تفاوت در ساخت حقيقی آنهاست و از اين منظر، می توان گفت ساخت حقوقی 
نظام جمهوری اسامی ايران كه مبتنی بر واليت فقيه است، قابليت شبيه سازی و تطابق 

با ساخت حقوقی دولت های ليبرال  دموكرات و توتاليتر را ندارد. 
عملكرد نظام های سياسی در حراست از اين ساخت ها يكسان نيست. از آنجا كه بقای 
يك نظام سياسی به ساخت هويتی و حقيقی آن بستگی دارد، به همين علت نسبت به 
تغيير آن ساخت، تعصب خاصی نشان داده می ش��ود؛ در حالی كه پذيرش تغييرات در 

1. كانديدای دكتری مطالعات بين الملل )مطالعات منطقه ای( دانشگاه جامع امام حسين)ع(
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ساخت حقوقی، در عين اهميت آن، از انعطاف برخوردار است. در تمام كشورها به قوانين 
مرتبط با ساخت حقيقی، اجازه  تغيير به  صورت مطلق داده نشده است، به  طوری كه تنها 
وقوع انقاب می تواند آن را تغيير دهد؛ چراكه آن ساخت، هويت و ماهيت نظام سياسی 

را نشان می دهد و تغيير آن، به معنای تغيير نظام سياسی و انقاب است. 
در قانون اساسی جمهوری اسامی ايران نيز جمهوريت و اساميت، جزء اصول و هويت 
نظام سياسی است كه قانون گذار اجازه  تغيير و اصاح آن را به كارگزاران نظام سياسی 
نداده است. در جهان امروز، تأكيد و تكيه صرف بر قدرت سخت، پايداری را در پی نخواهد 
داشت. بر اين اساس، قوی ترين كشورها همواره قوی ترين باقی نخواهند ماند، مگر اينكه 
به س��اخت حقيقی قدرت، كه همان جنبه  نرم افزاری قدرت است، اهميت دهند. از اين 
رو، امروزه تهديدات از جنبه  نظامی گری به س��مت تهديدات نرم چرخش كرده اس��ت 
كه هدف آن س��ازه ها و كارگزاران نظام نيس��ت، بلكه عناصر غير مادی قدرت همچون 
هنجارها، ارزش ها، انگاره ها و ايدئولوژی ها می باشد، به همين خاطر، مهم ترين عناصر 

دركالبدشكافی تهديد، »تهديدشونده ها« هستند. 
از منظر نرم افزاری، مهم ترين ش��اخص برای تحليل تهديد در اين س��طح، »موضوع 
تهديد« اس��ت. موضوع تهديد از حيث ماهيت ش��امل موضوعات هنج��اری )هويت و 
س��اخت حقيقی( و موضوعات كاربردی )جنب��ه ای عينی كه ناظر ب��ر كارآمدی نظام 
سياسی و ساخت حقوقی( است. در ش��رايط فعلی موضوعات هنجاری و هويتی محور 
اصلی تهديدات نرم به  ش��مار می روند1 ك��ه در پاي��داری و زوال نظام های هنجارمحور 
نقش بنيادين دارند. انقاب اسامی بر خاف تمامی انقاب های بزرگ دنيا يك انقاب 
»فرهنگ پاي��ه« و »هنجاربنياد« اس��ت كه بر اص��ول اخاقی و دين مبتنی اس��ت. در 
نظام های برآمده از انقاب های روسيه، فرانسه و چين كه در شرايط فشار و بحران حوزه 
اجتماعی برای تسكين محنت های سياسی و اقتصادی، به وجود آمده اند، آزادی تام در 
حوزه اجتماعی را نهادينه كرده اند، اگر در يك انقاب هويت پايه مانند انقاب اسامی 
نيز بينش های معرفتی و عملكردی ساير نظام های سياسی با مختصات و ويژگی های آنان 
اعمال شود مفهومی جزء فروپاشی نخواهد داشت. چون دوام و قوام انقاب هنجاربنياد 
ايران بر هويت ارزشی و اجتماعی رقم می خورد كه در اين نوشته از آن به عنوان ساخت 

حقيقی يا شاخص های هويتی ياد شده است. 

1. اصغر افتخاری، تهديد نرم؛ رويكردی اس��امی، تهران، پژوهش��كده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1391، 
ص40-41. 
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عوامل مانایی و پویایی انقالب اسالمی 
1. مردم ساالری دينی

واژه »مردم س��االري ديني« اصطاح تازه اي در 
گفتمان سياسي دنياس��ت كه- بر خاف واژه هايي 
چون جمهوري اس��امي، پارلمان اسامي و... كه 
همگي تركيب هايي هس��تند از ي��ك مفهوم غربي 
به عاوه يك قيد اسامي- در بستر مباني سياسي 
اسام و متأثر از آموزه هاي نبوي و علوي روييده و بر 

آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سياست و اداره امور جامعه و پرهيز از 
الگوهاي حكومتي استبدادي، رعايت اصول و مباني ارزشي را بنمايد و بدين ترتيب نظام 
اسامي را از الگوهاي س��كوالر غربي تمييز دهد. براي اين منظور در حكومت اسامي، 

روش نويني مورد توجه قرار گرفته كه نه استبدادي و نه ليبرالي است. 
امام خمينی)ره( در اين الگوی مردم ساالری، از يك سو با تكيه بر فقه سنتی كه ميراث 
گرانبهای شيعه است و از س��وی ديگر با الگوگيری از حاكميت نبوی و علوی تجربه ای 
جديد فراروی جهانيان قرار داد. در همين امتداد، امام حكومت های مدعی مردم ساالری 
كه تحت عنوان فريبنده دموكراسی ظهور پيدا كرده اند را شبيه حكومت های ديكتاتوری 
می دانند و معتقدند اكثر آنها دس��ت به فريب دادن مردم زده اند. ايشان در كشف اسرار 

می فرمايد: 
هيچ فرق اساسی ميان مشروطه، استبداد و ديكتاتوری و دموكراسی 
نيس��ت مگر در فريبندگی الف��اظ و حيله گ��ری قانون گذاری ها، آرای 

شهوت ران ها و استفاده چی ها فرق می كند.1 
مقام معظم رهبری نيز بارها در ديدار با مسؤالن كشور تأكيد كرده اند: 

بهترين چيزی كه ممكن اس��ت امروز ما بتوانيم برای تصحيح اخاق 
و رفت��ار و منش خودمان )يعنی مس��ؤالن كش��ور( ماك ق��رار دهيم 

مردم ساالری دينی به عنوان يك روش حكومتی است.2
ايشان از اين روش حكومتي به »مردم ساالري ديني« تعبير نموده اند و در توضيح آن 

مي فرمايند: 

1. امام خمينی، كشف اسرار، ص231-230 و 365-369. 
2. سيد علي فياضي، »مردم ساالري ديني«، كتاب نقد، پاييز و زمس��تان 1380، ش20 و 21، ص43. و بيانات 

مقام معظم رهبري، كيهان، 1379/8/29. 

استکبارستيزی یک قاعده مشترک 
و بنيادین ميان هویت دینی و ملی 
ایرانيان است و منابع چهارگانه 
قرآن، سنت، عقل و عرف نسبت 
به مقاومت در مقابل استکبار و 
نفی آن اجماع دارند و بر آثار 
تهدیدی آن برای مصالح دین و 
بالد و ملل اسالمی حساس هستند
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اين مردم ساالري ]ديني[ به ريشه هاي دموكراسي غربي مطلقاً ارتباط 
ندارد؛ اين يك چيز ديگر است. اوالً مردم ساالري ديني دو چيز نيست؛ 
اين طور نيست كه ما دموكراسي را از غرب بگيريم و به دين سنجاق كنيم 
تا بتوانيم يك مجموعه كاملي داشته باشيم؛ نه، خود اين مردم ساالري 
هم متعلق به دين است. مردم ساالري هم دو جنبه دارد، يك جنبه آن 
عبارت است از تشكيل نظام به وسيله اراده و رأي مردم؛ يعني مردم نظام 
را انتخاب مي كنند؛ دولت را انتخاب مي كنند و... اين همان چيزي است 
كه غرب ادعاي آن را مي كند و البته اي��ن ادعا واقعيت ندارد، اين حرف 
متكي به نظرات و حرف ها و دقت ها و مثال آوردن هاي خود برجستگان 

ادبيات غربي است.
جنبه ديگر مردم ساالري ]ديني[ اين است كه »حاال بعد از آن كه من 
و شما را انتخاب كردند، ما در قبال آنها وظايف جدي و حقيقي داريم...1

در جاي ديگر مي فرمايند: 
مردم ساالري ديني... يك حقيقت واحد در جوهره نظام اسامي است 
چراكه اگر نظامي بخواهد بر مبناي دين عمل كند بدون مردم نمي شود، 
ضمن آنكه تحقق حكومت مردم ساالري واقعي هم بدون دين امكان پذير 

نيست...2 
به طور خاص��ه در تبيين مفهوم مردم س��االري دين��ي مي توان چني��ن بيان نمود: 
مردم س��االري ديني ناظر به مدلي از حكومت است كه بر مش��روعيت الهي و مقبوليت 
مردم استوار بوده و حاكم در چهارچوب مقررات الهي، حق مداري، خدمت محوري و ايجاد 
بستري براي رشد و تعالي مادي و معنوي ايفاي نقش مي كند،3 اين مدل بر دو پايه استوار 
است: 1. از سويي ريشه در آموزه هاي وحياني دارد 2. اين آموزه ها را از رهگذر خواست و 
اراده مردم دنبال مي كند. لذا در نظام مردم ساالري ديني، نظام سياسي بر دو ركن الهي 
و انساني استوار است و اين نظام با در نظر داش��تن اصول اعتقادي اسام، رابطه مردم و 

حكومت را تبيين مي كند. 

1. ديدار مقام معظم رهبری با مسئوالن و كارگزاران نظام، 1379/9/12. 
2. ديدار مقام معظم رهبری با اعضاي شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، 1379/10/13. 

3. »تبيين نظريه مردم ساالری دينی در قياس با دموكراسی غربی«، محمدجواد نوروزی، چكيده مقاالت همايش 
مردم ساالری دينی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(، 1382، ص 69.
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اصول مردم ساالري ديني
آرمان گرايي61فضيلت محوري1
تكليف محوري 7هدايت محوري2
شايسته ساالري 8حاكميت الهي3
قانون محوري 9ايمان ديني4
رضايت مندي10انتخاب مردمي5

بدون ترديد مهم ترين عاملي كه پيروزي انقاب اس��امي را رقم زد، حضور فراگير و 
گسترده مردمي بود كه با آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي، حياتی گرم و تحرك به 
اين نهضت در سراسر كشور بخشيد.2 در واقع روح نظام اسامي مترادف با حضور مردم 
در همه امور است؛ در اين صورت استقال، عزت و ماندگاري نظام تأمين خواهد شد و با 
حضور واقعي مردم دفاع از نظام و مرزهاي كشور در مقابل دشمنان نيز امكان پذير خواهد 
بود3. مهم ترين آثار استنباطی از انديشه های رهبری و امام در خصوص حضور حداكثري 

مردم در حفظ نظام اسامي را می توان در محورهای زير مشاهده كرد: 

نتيجه يا آثار کارشاخص
حضور حداكثري و تأثير آن در كارآمدي نظامكارآمدی
حضور حداكثري و افزايش قدرت و اقتدار ملياقتدار ملی

حضور حداكثري و دلسردي و عقب نشيني دشمنان از مواضع بازدارندگی
خصمانه و خنثي شدن توطئه ها

حضور حداكثري باال بردن امنيت ملي افزايش امنيت ملی

1. محسن مهاجرنيا، »مسائل فلسفه سياسی در انديشه مقام معظم رهبری«، حصون، زمستان 1385، ش10، 
ص79-42  و سيد خدايار مرتضوي، »مردم ساالري ديني ايران و ليبرال دموكراسي غرب«، راهبرد، تابستان 1382، 

ش28، مركز تحقيقات استراتژيك، ص200. 
http://ladiez.ir/vdca.enek49n6u5k14.html :2. همشهري، 1375/2/8 و سايت

3. الكامل في التاريخ، ج3، ص93 )كتابی تاريخی درباره سرگذش��ت آدمی و رويدادهای تاريخی سده 7ق، كه 
نوشته عزالدين بن اثير اس��ت.( به نقل از »جمهوريت و واليت فقيه در تئوري انقاب آتي« محمدرضا موثق، روز، 

ش2، زمستان 1380. 
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حضور حداكثري تحقق مطالبات واقعي مردمحل مطالبات واقعی
حضور حداكثري و رفع تهديدات فراروي نظامخنثی كنندگی

حضور حداكثري و رفع شبهات در خصوص مشروعيت نظامافزايش مشروعيت
حضور حداكثری و حل معضات و مشكات فرهنگي اقتصادي و حل معضات

سياسي و اجتماعي كشور
حضور حداكثري زمينه حفظ اصول و ارزش های نظام مقدس حفظ اصول

اسامي
تحقق هويت و روح دين باوري در نظام اسامي با حضور مردم تحقق دين باوری

غير ممكن بودن ادامه راه اين نظام و حفظ آن بدون حضور مردم  استمرار راه
تثبيت و دوام نظام با حضور مردم در تمامي صحنه هاي انقاب تثبيت و دوام نظام

تأمين عزت و استقال سياسي و بقاء ماندگاري نظام با حضور تامين عزت و استقال
مردم 

وحدت و ثبات نظام جمهوري اسامي ايران با حضور مردم در ثبات نظام اسامی
همه صحنه ها

دفاع از كشور و ارزش هاي نظام و مقابله با دشمنان و دفاع از حفظ تماميت ارضی
تماميت ارضي كشور با حضور مردم 

در مجموع مردم ساالري دينی، ناظر به مدلی از حكومت است كه بر مشروعيت الهی 
و مقبوليت مردم و در چهارچوب مقررات الهی استوار اس��ت و در راستای حق مداری، 
خدمت محوری و ايجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی، ايفای نقش می كند. 
پس، مردم س��االري دينی اوالً؛ از س��ويی ريش��ه در آموزه های وحيانی دارد، ثانياً؛ اين 

آموزه ها را از رهگذر خواست و اراده مردم دنبال می كند.
بر اين اساس، تفاوت ها و شباهت های هر دو ديدگاه تقريباً چنين می شود: 

افتراقاتاشتراکات
1. ذی حق دانستن 

مردم و حرمت نهادن 
به ملت

1. در مردم ساالري سكوالريستي، حاكميت ملی به طور مطلق 
پذيرفته می شود؛ ولی در مردم ساالري دينی با پذيرش حاكميت 

مطلق خداوند، حاكميت ملی نسبی خواهد بود. 
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2. زمينه سازی برای 
مشاركت مردمی 

در تمام مراحل 
تصميم گيری 

سياسی و اجتماعی

2. مردم ساالري سكوالر، رأی اكثريت را به صورت مطلق ماك 
عمل قرار می دهد؛ اما در مردم ساالري دينی در بعد قانون گذاری، 

رأی اكثريت در چهارچوب شريعت پذيرفته می شود.

3. عين انتخابات، به 
عنوان طريق قانونی 
اعمال مردم ساالري

3. در مردم ساالري سكوالر، حاكميت اوالً و بالذات از آن مردم 
است، ولی در مردم ساالري دينی، حاكميت اوالً و بالذات از آن 

خداست و حاكميت مردم در طول حاكميت خداوند است و نه در 
عرض آن. 

4. الزام به رأی 
اكثريت در امور 

اجرايی

4. در مردم ساالري سكوالر، دين صرفاً امری شخصی و مربوط به 
حوزه فردی است؛ اما در مردم ساالري دينی، دين، حوزه فردی و 

اجتماعی مردم را در بر می گيرد.
5. احترام به 

آزادی های فردی و 
جمعی

5. مردم ساالري سكوالريستي با مردم ساالري دينی در ارايه 
تعريف از بشر و حقوق آن در پاره ای از موارد ديگر با هم اختاف 

دارند.1
6. توسعه همه جانبه 

و رشد و شكوفايی 
خاقيت ها در پرتو 
تضارب آرا و تعامل 

افكار 

. وحدت ملي  2
وحدت و انسجام ملی و اس��امی از مقوله هايی اس��ت كه از ديرباز مورد توجه عالمان و 
خادمان به مكتب اهل بيت)ع( بوده و تا گسترش واقعی اسام بر تمام عالم ادامه پيدا خواهد 
كرد. مصلحان و عالمان زيادی اعم از شيعه و سنی به مقوله وحدت اسامی توجه داشته اند 
كه از جمله اين بزرگان می توان به افرادی چون ش��يخ محمد عبده، س��يد  جمال الدين 

1. حسين جوان آراس��ته، مبانی حاكميت در قانون اساس��ی جمهوری اس��امی ايران، قم، دبيرخانه مجلس 
خبرگان رهبری، 1383، ص17 و سايت وزارت جهاد و كشاورزی )سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی(، 
حوزه نمايندگی ولی فقيه- شورای فرهنگی، »انقاب اسامی، مردم ساالری دينی، مشاركت اجتماعی، عدالت و 

پيشرفت«، كد خبر:70090، 1395/11/13. 
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اسدآبادی، آيت اهلل بروجردی، ش��يخ شلتوت، سيد 
قطب، ام��ام خمين��ی)ره(، مقام معظم رهب��ری و... 
اشاره نمود. بديهی اس��ت وحدت ملي نيز ركن و رمز 
پيروزي انقاب اسامي و ضامن حفظ دستاوردهاي 
آن اس��ت. به تعبير امام و رهبری »اگ��ر ما در داخل 
متحد و منسجم باشيم، دش��من خارجی هيچ تأثير 
س��وئی نمی تواند بگذارد.«؛ »وحدت كلمه، بر اساس 
اصول اساس��ی نظام اس��امی، بّينات قانون اساسی، 
اسام، راه امام، منطبق با منافع مردم، و ظلم ستيزی، يكی از مؤلفه های ضروری است كه 
زمينه امنيت و پيشبرد اهداف در سطوح راهبردی و غير راهبردی را فراهم می  كند و باعث 
عقب نشينی قدرت های سلطه گر می گردد«؛1 »مسلمانان اگر وحدت كلمه خود را حفظ 
نمايند و از اختاف و تنازع... دست بكشند، در سايه پرچم »ال اله اال اهلل« از تجاوز دشمنان 
اسام و جهانخواران مصون خواهند شد و دست شرق و غرب را از باد عزيز مسلمين قطع 
خواهند كرد؛ زيرا هم عده اينها فزون  تر و هم ذخايرشان بی  پايان است و از همه باالتر، قدرت 
غير متناهی خداوند پشتيبان آنان است .«2 در سايه وحدت است كه موتور حركت انسان 
در رخدادها و پيشامدهای مهم،3 پيشرفت های بنيادين،4 تسهيل در حل مشكات جهان 
اسام،5 بازدارندگی در مقابل دشمن،6 اس��تقال و خودكفايی،7 گريز از ذلت و خواری،8 
دستيابی به عزت و اقتدار كامل و عمل به احكام اسامی9 به عنوان مؤلفه های مقوم نظام 

اسامی، بقاء نظام نيز در سايه امنيت و ثبات و رفاه محقق می گردد. 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با جوانان در مصای بزرگ تهران،  1379/2/1. 
2. »آرمان وحدت اس��امی در انديش��ه امام خمينی«، حضور، زمس��تان 1379، ش34 و صحيفه امام، ج  17، 

ص 323. 
3. صحيفه امام، ج  21، ص 487. 

4. بيانات مقام معظم رهبری در چهارمين كنفرانس حمايت از ملت فلسطين، 1387/12/14. 
5. همان. 

6. بيانات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)ره(، 1381/03/14. 
7. صحيفه امام، ج10، ص433

8. بيانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن نظام، 1387/12/25.
9. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار شركت  كنندگان در هم انديشی علمای اهل تسنن و تشيع، 1385/10/25. 

اجرای قانون اساسی به تمام 
و کمال و با قاطعيت، از جمله 
مواردی است که عالوه بر حفظ 
وحدت ملی و حفظ مردم در 
صحنه، می تواند ماندگاری 
انقالب اسالمی را با الگویی 
به عدالت و ضابطه مندی امور 

تضمين و راه نفوذ را سد کند
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و

آثار وحدتشاخص
آثار درونیوحدت

انگيزه الهي داشتن و مقصد عالي را حكومت اسامي دانستنكلمه توحيد
يك پارچگي و اجتماع پرشور مردم و حضور در صحنه هاي گوناگون وحدت كلمه

حفظ نظام
اگر با هم نباشيد شكست مي خوريد اگر شكست بخوريد اسام 

شكست مي خورد.1

برادری 
تكليفی

تكليف است براي همه ما كه اين جمهوري كه به اينجا رسيده 
است تا آخر حفظ كنيم تا آخر حفظ كردن اين است كه هر روز 

محكم كنيم برادري خودمان را... حفظ كنيد اين برادري را با حفظ 
َّما  برادري شما به اينجا رسيديد و با حفظ برادري بايد جلو برويد.2 اِن

الُموِمنوَن اِخَوه.3

جامعه ايمانی
1. اعتصام به حبل الهي و خدايي بودن مبنا و ماك وحدت 2. وجود 
الفت بين دل ها و قلوب اعضاي جامعه 3. انسجام و هم گرايي مردم 

در راه مشترك با هدف مشترك. 
سازندگي 

وتوسعه
ما و همه ملت دست به دست هم بدهند و اين خرابي ها را بسازند. 

دست به دست هم بدهيد و مشكات را رفع كنيد.4
آثار بيرونیوحدت
دشمن 
شناسی 

دشمن ستيزي

هيچ قدرتی نمی تواند بر يك ملتی كه همراه هم هستند و با هم 
هستند هيچ قدرتی نمی تواند با او مقابله كند.5

1.  صحيفه امام، ج19، ص69. 
2. همان، ج20، ص56.

3. همان، ج11، ص148. 
4. همان، ج16، ص173. 
5. همان، ج20، ص56. 



مقاالت
76

دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  54    زمستان 96

لی
ت م

حد
و

رفع ستم 
دشمنان

من خوشبختم كه جمهوري اسامي بعضي فرصت ها را به ما و ملت 
ما نصيب مي كند و از آن فرصت ها، ماقات با قشرهاي مختلف و 
مذاهب مختلف و دين هاي مختلف است و ما همه در تحت لواي 
مجتمع هستيم، ايران مال همه است و توحيد مذهب همه است، 

مبدأ و معاد ايده همه است و ما اين مشتركات را داريم، ملت واحده 
هستيم و الزم است كه در مسائل ايران همه در صحنه باشيم. 

سد نفوذ

كاركرد وحدت كلمه بين مردم همبستگي براي مقابله با دشمنان 
و شكست ابرقدرت ها است. »هيچ قدرتي نمي تواند بر يك ملتي كه 
همراه هم هستند و با هم هستند، هيچ قدرتي نمي تواند با او مقابله 

كند.«1 

حفظ 
مباني ديني

نوعاً قدرت های ستمگر از راه ارعاب و تهديد يا به وسيله بوق های 
تبليغاتی خودشان و يا به وسيله عمال مزدور بومی خائنشان، مقاصد 

شوم خود را اجرا می  كنند. در صورتی كه اگر ملت ها با هشياری و 
وحدت در مقابلشان بايستند، موفق به اجرای آن نخواهند شد. 

حفظ مصالح 
عمومی

اختاف و تفرقه مضرترين سهم مهلك براي ملت ما و تمدن ها و 
انقاب ها است. اگر بهترين ملت ها دچار اختاف و دو دستگي شوند 
همه نيروي حياتي خودشان نه تنها از بين مي رود بلكه در جهت 

ويراني كشور به كار مي افتد.2 

حفظ روحيه 
مقاومت

شرط اينكه ما بتوانيم مقاومت كنيم بتوانيم حفظ كنيم اين كشور را 
شما بخواهيد حفظ بكنيد حيثيت ملي خودتان را حيثيت اسامي 

خودتان را شرطش اين است كه با هم باشيد.3

وحدت يك جامعه در وفاق، انس��جام ملی و هم گرايی ملی در سطوح سه گانه مردم، 
نخبگان و مديران و مراجع تصميم سازی و سياس��ت گذاری و تصميم گيری در شرايط 
صلح و جنگ، نق��ش كليدی و راهب��ردی دارد. وجود وحدت، اس��باب اعتماد به نفس 
عمومی امنيت و آرامش كان در كش��ور را رقم می زند و عاملی مقوم در تكامل و تعالی 

مادی و معنوی جامعه محسوب می شود. 

1.  همان، ج17، ص77.
2. همان، ج20، ص76. 
3. همان، ج13، ص20. 
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3. نفی سلطه پذيری 
در نظام ارزش محور و دين بنياد ايران اسامی، حمايت از مظلوم و مقابله با ظالم از قواعد 
مسلم دينی است. بر اساس قاعده نفی سبيل هر گونه سلطه كفر بر جامعه مؤمن نفی شده 
است.1 نظام استكبار به دليل ابتنا بر مؤلفه های غير دينی از ماهيتی اومانيستی پيروی می كند 
كه با نظام اسامی مبتنی بر دين و آموزه های الهی كه مقاصد الهی و معنوی را دال مركزی 
خود در مديريت جامعه بشری قرار داده است و سعادت و تكامل انسانی، ارزشی و اخاقی را 
در رديف اهداف راهبردی خود تعريف كرده است، تفاوت ماهوی دارد. انفعال: مرعوب بودن 
و مبدل به اقمار قدرت استكبار شدن برای نظام اسامی به مفهوم دور شدن نظام اسامی از 
اصول و مبانی دينی در حوزه قدرت، سياست و حاكميت و عدول از اصول: يعنی بروز خلل در 
زيرساخت های بقا و پايداری نظام، از اين جهت بقاء بر اصل استكبارستيزی يكی از مؤلفه ها و 

مقوله های مهم و كليدی در ماندگاری انقاب اسامی به حساب می آيد. 
مسئله استكبارستيزی دال مركزی ساخت حقيقی درحوزه روابط بين الملل را تشكيل 
می دهد و در ساحت بقاء و زوال نظام اسامی بايد به آن دقت داشت. اين مسئله برآمده 
از بنيادهای انديشه امام، قانون اساسی و اسناد باالدستی است و در مقام رتبه بندی در 

جايگاه سياست های راهبردی تعريف شده است. 
»به همين دليل، نظام اسامی به دنبال سلطه يافتن بر ديگر دولت ها نيست و سلطه گری 
و زورگويی را از هيچ قدرتی نمی پذيرد.2 در عين ح��ال »خواهان روابط بر مبنای احترام 
متقابل« است و هيچ گونه تحميلی را نمی پذيرد. بر همين مبنا نه ظلم به ديگران می كنيم 
و نه زير بار ظلم ديگران می رويم.3 اين رفتار از يك منطق مشخص برخوردار است كه عاوه 

بر آرمان گرايی و عدالت خواهی از يك مبنای عقانيت نيز پيروی می كند. 
حفظ استقال، نفی هر گونه سلطه جويی و س��لطه پذيری از اصول سياست خارجی 
در قانون اساسی جمهوری اسامی ايران اس��ت،4 هر گونه قراردادی كه موجب سلطه 
بيگانگان بر منابع طبيعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور شود، ممنوع 
اعام شده است.5 جلوگيری از سلطه بيگانگان بر اقتصاد كشور6 وظيفه اصلی مسئولين 

1. قرآن كريم، نساء/ 141، ولن يجعل اهلل الكافرين علي المؤمنين سبيا. 
2. علی دادستان بيركی، سياست خارجی و روابط بين الملل از ديدگاه امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر 

آثار امام خمينی، 1381، ص19-22. 
3. صحيفه امام، ج4، ص338. 

4. قانون اساسی جمهوری اسامی ايران، اصل 152. 
5. همان، اصل 153.

6. همان، اصل 143ف بند8. 
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است كه ضرورت حفظ استقال و عزت مس��لمانان در روابط خارجی دولت اسامی در 
ابعاد سياسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی يك امر ضروری و حياتی تلقی می شود. 

نتيجه اينكه استكبارستيزی يك قاعده مش��ترك و بنيادين ميان هويت دينی و ملی 
ايرانيان است و منابع چهارگانه قرآن، س��نت، عقل و عرف نسبت به مقاومت در مقابل 
استكبار و نفی آن اجماع دارند و بر آثار تهديدی آن برای مصالح دين و باد و ملل اسامی 
حساس هس��تند. منابع چهارگانه پذيرش اس��تكبار و س��لطه آن را مخرب و پرآسيب 

می دانند و نفی آن را مايه عزت و استقال و تحقق مبانی دين برمی شمارند. 

نفی استكبارمنابع

قرآن

استكبار در اصطاح اسامي، گناهي مترادف با شرك است و منشأ ظلم، فساد و 
طغيان در برابر خدا و خلق خدا است و از آن با عناوين: طغيان گري،1 تبهكاري،2 

موجد استضعاف،3 استحقاق مجازات،4 ياد می كند. كه نتيجه آن پايمال شدن حق 
مردم ضعفا و محتاج كردن آنها است) َوَقاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَماَن )ص( َولََقْد َجاَءُهْم 

َناِت َفاْسَتْكَبُروا فِي األَأْْرِض َوَما َكانُوا َسابِِقيَن(5 ايجاد تفرق در بين ملت ها،  ُموَسی بِالَْبِيّ
استثمار منافع آنها می باشد.6 درمنطق قرآن پذيرش سرپرستی و دوستی7 با كافران 

و روابط نامتعادل و مستكبرانه8  مشمول قاعده نفی سبيل می شود.9 

فقها
فقها، فقه و حقوق بين الملل اسامی نيز در ابعاد فردی و اجتماعی و تا سطح بين المللی10 

تسلط كافران بر مسلمين را نفی كرده است.11 برای كافر، واليتی ثابت نيست.12

1. قرآن كريم، فرقان/ 21.
2. همان، يونس/ 75. 

3. همان، قصص/ 4.
4. همان، اعراف/ 48.

5. همان، عنكبوت/ 39؛ )و قارون و فرعون و هامان را هم كه موس��ی )عليه الّسام( با معجزات روشن به هدايت 
آنها آمد )و به او نگرويدند و( باز در زمين تكبر و ظلم و طغيان كردند )همه را هاك كرديم( و )بر قهر حق( سبقت 

نگرفتند )و راه نجاتی نيافتند(.
6. همان، قصص/ 4. 

7. همان، نساء/ 141 )َولَن يْجَعَل اهلل لِلْكافريَن علی الُمؤمنيَن َسبيًا(.
8. همان، آل عمران/ 28.

9. همان، ممتحنه/ 1. 
10. محمد تقی مصباح يزدی، تهاجم فرهنگی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، 1376، ص51 و 55.

11. ابوالفضل شكوری، فقه سياسی اسام، نورا، 1394، ص327�326. 
12. سيد  ابوالقاسم خويی، كتاب النكاح، قم، دارالهادی، 1407، ج2، ص311؛ شمس الدين السرخسی، المبسوط، 
بيروت، دار المعرفه، 1406، ج17، ص1128؛ عبداهلل بن احمد بن قدامه المقدس��ی، المغنی، بيروت، عالم الكتاب، 

بی تا، ص34. عامه حلی، حسن بن يوسف، مختلف الشيعه، قم، جامعه مدرسين، 1413، ج10، ص93. 
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عقل

بر اساس قاعده: كل  ما حكم بِِه العقل حكم بِِه الشرع و كل  ما حكم بِِه الشرع 
حكم بِِه العقل.1 »عزت از آن خدا و پيامبر او و مؤمنان است.«2 از اين  رو، امكان 
ندارد شارع، احكامی را تشريع كند كه سبب ذلت و پستی مسلمانان باشد و يا 
دولت اسامی پيمان و تعهدی را كه برخاف عزت و استقال مسلمانان است، 

منعقد كند.3 

سيره و 
سنت

فقهای شيعه و سنی در ادوار مختلف تاريخی از اصل نفی سبيل در ستيز با 
استكبار و نفی سلطه   قدرت های مستكبر بهره گرفته اند،4 به تعبير حضرت 
امام)ره( »لوكانت الروابط السياسه بين الدول االساميه و االجناب موجبه 
الستيائهم علی بادهم او نفوسهم او اموالهم او موجبه السرهم السياسی 

يحرم علی روسا الدول تلك الروابط و المناسبات و بطلت عقدها و يحب علی 
المسلمين ارشادهم والزامهم بتركها و لو بالمقاومه المنقيه«.5 بنابراين، اگر 
روابط سياسی با ديگر دولت ها سبب سلطه آنها يا وابستگی سياسی دولت 

اسامی شود، برقراری چنين روابطی حرام است و حتی اگر معاهده ای منعقد 
شده باشد، باطل است. 

قانون 
اساسی

قانون اساسی مهم ترين سند گويای سياست های كان نظام، مقابله با سلطه را 
در اصول 2، 3، 43، 152، 153، 154 و 155 مورد تأكيد قرار می دهد: نفی سبيل 
س�لط�ه و س�لط�ه پ�ذي�ری )اصل 2(؛ رعايت م�ع�ي�اره�ای اس�ام و طرد كامل 
استعمار )اصل 3(؛ نفی سلطه اقتصادی )اصل 43(؛ حفظ استقال همه  جانبه؛ 
تماميت  ارضی، دفاع  از حقوق  همه  مسلمانان  و عدم  تعهد در برابر قدرت  های  

سلطه   گر )اصل 152(؛ ممنوعيت سلطه بيگانه بر منابع طبيعی، ارتش و ديگر شئون 
كشوری )اصل 153(، حمايت از مستضعفان در مقابل مستكبرين )اصل 154( 

قانون گرایی
واژه »قانون« معرب Canon، در اصل سريانی يا يونانی است و پس از انتقال به لغت 
عرب، در معنای اندازه، مقياس اشياء و قضيه كلی كه بيانگر يك رشته جزئيات است و 

1. جواهر الكام فی شرح شرائع االسام، ج 22، ص334. 
ه و لِرُسولِِه َو لِلْمومنيَن(. ِ الْعزَّ 2. قرآن كريم، منافقون/ 8. )َوهلِلَّ

3. سيد  محمد بجنوردی، القواعد الفقهيه، تهران، بنياد، 1372، ص233. 
4. همان، ص349-352. 

5. امام خمينی، تحرير الوسيله، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1392، ج1، ص486. 
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نيز به معنای اصل هر چيز به كار رفته است. اين 
كلمه مجازاً به معنای قاعده و دس��تور می باشد. 
قانون در اصطاح حقوق اساسی، قضايايی است 
كه ش��يوه رفتار انس��ان را در زندگی اجتماعی 
تعيين می كند؛ ب��ه اين معنی كه انس��ان ها در 
زندگی ف��ردی و اجتماعی باي��د چنين كنند و 
چنين نكنند؛ بنابراين، قان��ون ضوابط و اصول 
كلی معينی اس��ت كه از طرف يك منبع دارای 
ق��درت و اعتب��ار اجتماعی، مقرر می ش��ود در 
آن برای همه كس��انی كه در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می كنند، تكاليف، حقوق و 
مس��ئوليت هايی معين گردد كه همگان، قوی يا ضعيف، به رعايت آن ملزم باشند و به 

عواقب تخلف از آن گردن نهند.1 
قانون را مجموعه ای از قواعد الزام آور و كلی می نامند كه به منظور ايجاد نظم و استقرار 
امنيت و عدالت و تنظيم مناسبات اجتماعی وضع شده است و ضمانت اجرای آن را نهاد 
و دستگاه سياسی يك كشور تحت عنوان دولت به عهده گرفته است. يكی از ويژگی ها 
و خصوصيات قوانين، محدودكننده بودن و تنظيم كنندگی آنها است. در مواقعی كه با 
تكثر قوانين در جامعه رو به  رو هستيم تعارضی ميان رفتارها با قوانين ايجاد می گردد؛ 
چرا كه قوانين مانع از رفتار آزادانه و دلخواه افراد می گردد. در چنين ش��رايطی قوانين، 
افراد را به قانون گريزی س��وق می دهد. به عبارت ديگر قانون گريزی نوعی جهت گيری 
نسبت به هنجارهای قانونی در جامعه اس��ت كه منجر به كجروی از قوانين می شود. در 
قانون گريزی، فرد تاش می كند از برخورد و مواجه شدن با قوانين طفره برود، در حالی 
كه در قانون ستيزی نوعی عناد و خصومت نسبت به قوانين در افراد وجود دارد و مردم 
از آنجا كه شرايط قانون و مقررات را مناس��ب نمی دانند اقدام به ناديده گرفتن و زير پا 

گذاردن آنها می نمايند. 
1. رك: فرهنگ آنندراج، ص518-517. فرهنگ آنَْندراج يكی از فرهنگ های زبان فارسی نوشته شده در سده 
نوزدهم ميادی و از كامل ترين و منظم ترين فرهنگ های زبان فارسی عصر خود است. اين فرهنگ را محمد پادشاه 
متخلص به »شاد« فرزند غام محيی الدين، ميرمنشی مهاراجه ميرزا آنند گجپتی راج منه سلطان بهادر، راجه ايالت 
ويجی نگر از اياالت دكن هندوستان، بر اساس چند كتاب لغت ديگر گردآوری كرده است. اين كتاب به اشاره ابن 
راجه و به نام او )آنندراج( نوشته شده است. كار تأليف كتاب در 1267 خورشيدی )برابر با 1306 قمری و 1888 
ميادی( به پايان رسيد و يك سال بعد، در س��ه جلد بزرگ به قطع رحلی به هزينه  مهاراجه آنندراج در چاپخانه 
نولكشور لكهنو به چاپ رسيد.اين فرهنگ در سال 1335 خورشيدی در هفت جلد به كوشش محمد دبيرسياقی 

در تهران منتشر شد و در 1363 تجديد چاپ شد. )ويكی پديا(

با توجه به رابطه و ساخت حقيقی 
و هویت نظام سياسی با ماندگاری 
انقالب اسالمی در اندیشه  امام 
و رهبری، می توان چهار گونه  
تهدید عليه ماندگاری انقالب 
ذکر کرد: الف. تهدیدات نرم 
ارزشی- هنجاری ب. تهدیدات 
نرم مرکزبنياد ج. چالش مقبوليت و 

کارآمدی د. تهدیدات نرم 
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ضرورت وجود قانون را بايد در دو خصلت؛ ويژگ��ی تكاثر و افزون طلبی و ويژگی حب 
نفس يا خويشتن دوستی انسان جست وجو كرد. اين دو، هر چند در حد اعتدال زمينه ساز 
كمال اند، اما چنانچه حالت افراط به خود بگيرند، منشأ طغيان، انحراف، استكبار و زمينه 
بهره كشی بی رويه از ديگران را فراهم می آورند. برای جلوگيری از اين روند نامطلوب، به 
لحاظ عقلی در می يابيم كه بايد ضابطه و قاعده و قانونی جامع، كامل و متناس��ب با نياز 
انسان وجود داشته باشد. تأثير نامطلوب اين دو ويژگی در طول تاريخ حيات اجتماعی 
بشر، در پديد آوردن استثمارها و جنايات بی ش��ماری كه بر همنوعان خود روا داشته، 
آشكار اس��ت. نقش قانون تنها در بازدارندگی خاصه نمی شود و در رساندن به كمال و 
سعادت افراد تأثير ويژه ای دارد. در پناه قانون، اجتماعی سالم پديد می آيد تا با برآورده 
شدن منطقی نيازها، انسان س��ير تعالی و صعود را طی كند، همچنان كه با نبود آن، راه 
سقوط و انحطاط را می پيمايد. بدين ترتيب احساس نياز به قانون، به عنوان معيارهای 

1 عام برای تعيين منطقه مجاز هر كس، يك ضرورت عينی تاريخی است.

ون
 قان

ای
جر

به ا
ام 

تم
اه

در كشوری كه قانون حكومت نكند خصوصاً قانونی كه قانون اسام است اين كشور 
را نمی توانيم اسامی حساب كنيم.2 در اسام، قانون حكومت می كند. پيغمبر 

اكرم)ص( هم تابع قانون بود؛ تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف بكند.3 حكومت 
در اسام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه، حكم فرمايی دارد.4 
ما می خواهيم يك حكومت داشته باشيم كه اين حكومت قانون را ماحظه كند 

حكومت قانونی باشد.5 اميدوارم مملكت ما در آينده، مملكتی باشد كه قانون فقط 
حكم كند. هيچ كس غير قانون حكم نكند و تمام مجری قانون باشند و كسی در 
حدود غير قانونی عمل نكند و همه در حدود خودشان عمل كنند.6 كسانی كه 

می خواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتورانی هستند كه به صورت اسامی پيش 
آمده اند يا به صورت آزادی و امثال اين حرف ها.7 

1. برای اطاع بيشتر رك: دوپاكيه، كلود، مقدمه تئوری كلی و فلس��فه حقوق، ترجمه علی محمد طباطبائی، 
تهران، بوذرجمهری، 1332. 

2. صحيفه امام، ج14، ص268.
3. همان، ج10، ص29. 

4. روح اهلل خمينی، واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، ص34-35.  
5. صحيفه امام، ج9، ص42. 

6. همان، ج14، ص148.
7. همان، ص268.
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مجلس شورای اسامی: امام، مجلس شورای اسامی را باالترين مقام و در رأس تمام اح
نهادها جای می داد و به هيچ كس حق نمی داد به اين ارگان جسارت روا دارد: من تكرار 

می كنم مجلس باالترين مقامی است در اين مملكت، مجلس اگر رأی داد و شورای 
نگهبان هم آن رأی را پذيرفت هيچ كس حق ندارد يك كلمه راجع به اين بگويد، من 

نمی گويم رأی خودش را نگويد، بگويد رأی خودش را بگويد، اما اگر بخواهد فساد كند، 
به مردم بگويد كه اين شورای نگهبان كذا و اين مجلس كذا، اين فساد است و مفسد 

است و يك همچو آدمی، تحت تعقيب مفسد فی االرض، بايد قرار بگيرد.1

اجرای قانون اساسی به تمام و كمال و با قاطعيت، از جمله مواردی است كه عاوه بر 
حفظ وحدت ملی و حفظ مردم در صحنه، می تواند ماندگاری انقاب اسامی را با الگويی 
به عدالت و ضابطه مندی امور تضمين و راه نفوذ را سد كند. چنانكه رهبر معظم انقاب 

می فرمايند: 
قانون اساسی ما يك قانون مترقی، بسيار مستحكم و بسيار هوشمندانه 
نوشته شده اس��ت و بر اس��اس اين قانون، همه چيز در جای خود قرار 
دارد و قرار گرفته اس��ت. توصيه من به همه مس��ئوالن، به همه مراكز 
قانون گذاری، به همه مراكز قانونی، به همه آحاد ملت، رعايت قانون است. 
اگر ما قانون را رعايت كنيم، دشمن نمی تواند به طمع ورزی خود ادامه 

دهد. قانون بايد رعايت شود، قانون راه نفوذ دشمن را هم بسته است.2

پيامدهای قانون گرایی 
الف. نظم: اولين برآيند قانون، »نظم« است و قانون، مس��اوی با نظم مداری است. در 
امور طبيعی و كش��فيات علمی، هنگامی كه از قانون نام برده می شود، معموالً اشاره ای 
به يك نظم مس��تمر و حقيقی اس��ت كه تكويناً وجود دارد و تنها كش��ف و فهم آن به 
دست آدمی ميسر ش��ده اس��ت، اما در مورد قوانين حقوقی در ميان انسان ها، موضوع 
بر عكس اس��ت؛ يعنی وجود نوعی بی نظمی و اختاف، انگيزه قانون گذاری است و پس 
از قانون گذاری و اج��رای آن، نظم پديد می آيد. اضطراب، اغتش��اش و تجاوز به حقوق 
ديگران، نتيجه طبيعی فقدان قانون است، رشد اجتماعی افراد يك جامعه را می توان بر 

1. همان، ص293.
2. بيانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه، 1378/5/8.
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اساس شاخص رفتارهای قاعده مند و منطبق 
بر قانون س��نجيد. رش��ديافته ترين جوامع، 

قانون مدارترين آنهاست. 
نق��ش حاكميت قان��ون در نظم بخش��ی به 
جامعه به قدری بديهی اس��ت كه كس��ی در 
اهمي��ت و ارزش آن ب��ه ط��ور كل��ی، ترديد 
نمی كند. قرآن كريم، يكی از علل بعثت انبياء 

را رفع اختاف و ايجاد نظم ذكر می فرمايد: 
يَن َو ُمْنِذِريَن َو أَنَْزَل  ��رِ كاَن الّناُس أُمَّه واِح��َده َفَبَعَث اهلُل النَِّبيِّيَن ُمَبشِّ

َمَعُهُم الِْكتاَب بِالَْحقِّ لَِيْحُكَم بَْيَن الّناِس فَِيما اْخَتلَُفوا.1
نظام جمهوری اسامی ايران به عنوان يك سيس��تم دين پايه و ارزش بنياد قوانينش 
تابع قواني��ن وحيانی و الهی اس��ت. تمكي��ن يا عدم تمكين و س��اری و جاری ش��دن 
قوانين در رفتار و كارك��رد مردم و مدي��ران اول و آخر در ماندگاری ي��ا زوال حكومت 
اس��ت، چرا كه قوانين الهی به جای پريش��انی ها، آرامش و به جای بی نظمی ها، نظم و 
به جای توحش و خونريزی ها، الف��ت و برادری را به ارمغ��ان آورد. اين كاركرد دين در 
هر زمانی قابل تكرار اس��ت؛ هر جامعه ای بخواهد بر اس��اس قواع��د و ضوابط دين راه 
س��عادت را بپويد، در هر زمان و مكانی امكان پذي��ر، و بلكه يگانه راه اس��ت. مجموعه 
 دس��تورات الهی غير قاب��ل تفكيك از يكديگرند. پش��ت س��رانداختن »ح��دوداهلل«2

 بر هم زدن نظم ايجادشده را در پی دارد. 
ب. عدل: برآيند ديگر حاكميت قانون، »عدل« است. با طرح واژه قانون، خود به خود، 
عدل و دادگری از آن انتظار می رود؛ يعنی همه می خواهند قانون، عدالت را برقرار كند؛ 
چنان كه هر نظمی، ولو غير منصفانه بهتر از بی نظمی است، اما نام قانون معموالً انتظار 
نوعی نظم همراه با ع��دل را در آدمی به وجود می آورد. از اي��ن رو، واژه عدل، با ارزش و 
قداست همراه است. قانون معموالً مانند ناظر بی طرف است كه انتظار می رود بر اساس 
عدل به تعيين حقوق افراد بپ��ردازد و در اين زمينه چنان عمل كند كه عقل س��ليم و 

وجدان اخاقی انسان كامًا آن را بپذيرد. 
عادالنه بودن قانون در هنگام قضاوت ميان طرفين دعوا بهتر روشن می شود. معموالً 

1. قرآن كريم، بقره/ 213.
2. همان، بقره/ 229-230.

رهبر معظم انقالب: امروز دین 
مسلمانان به  وسيله  تهاجم فرهنگی 
دشمن و ترویج فساد و ظلم و 
بی ایمانی و بی بند و باری در ميان 
جوامع اسالمی... در خطر است... 
امروز استکبار جهانی، نيروی علمی و 
خيل رجال خود را بسيج کرده تا بلکه 
بتواند با تفکر و فرهنگ و ابزار دانش، 

تفکر اسالمی را متزلزل کند
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كسی كه حقی از او تلف شده، به حمايت قانون پشت گرم 
اس��ت، اما چگونه يك قان��ون می تواند عادالنه باش��د؟ 
الزمه عادالنه بودن قانون در زمان تأسيس، آن است كه 
قانونگذار نياز و كمبودی نداشته باشد تا با وضع آن، تأمين 
نياز خود را مدنظر بياورد. قانون گذاران بشری چنين اند 
كه اگر در زمان وضع و تأسيس، بدانند چه گرايش ها، يا 
كسانی از رهگذر آن س��ود يا زيان خواهند ديد، اين امر، 
سامت قانون و عادالنه بودن آن را مخدوش می سازد. تغيير قانون نيز نبايد تابع جابجايی 
جناح ها و ش��خصيت ها باش��د. ثبات، كليت و دوام، الزمه قوانين عادالنه و مطلوب اند. 
عادالنه بودن قانون در مقام اجرا، يكنواخت بودن و رنگ ناپذيری اس��ت. در واقع بايد بر 
سر »چگونه« عمل كردن به قانون بحث كرد، نه بر سر اين كه »چه كسی« آن را اعمال 

می كند. 
بنابراين، تأكيد بر حاكميت قانون، تأكيد بر گسترش هر چه بيشتر نظم و عدل است. 
ض��رورت و مطلوبيت عدل برای امني��ت و آرامش، انگيزه و علت اصلی قانون گس��تری 
است. عموميت نداشتن و اس��تثناپذيری قانون آفتی اس��ت كه خاصيت نظم بخشی و 
عدل گستری قانون را كاهش می دهد. همچنين قرآن كريم هدف از برانگيختن پيامبران 
و ارسال كتب را »اقامه قسط« می داند: »لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالَْبيِّناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْكتاَب 

َو الِْميزاَن لَِيُقوَم الّناُس بِالِْقْسِط«1

تهدیدات هویتی انقالب 
هر جامع��ه و نظامی، تهديدات خ��اص خ��ود را دارد؛ چنان  كه منابع ق��درت و نحوه  
فعال سازی آنها نزد بازيگران مختلف، يكسان نيست. به عبارت ديگر، هر واحد سياسی به 
اقتضای ويژگی ها، شرايط، امكانات و اهدافی كه دارد، دارای فرصت ها و تهديداتی است 
كه نسبت به همان واحد معنا و مفهوم می يابند. نظام سياسی ارايه شده از سوی امام)ره( 

و مقام معظم رهبری، در مقام اجرا، با دو گونه از تهديد و چالش رو به  روست. 
دسته  نخست؛ تهديداتی هستند كه كارآمدی و اثربخشی اين نظام را هدف قرار داده اند 
و به نوعی سعی دارند توانمندی آن را مخدوش و زايل كنند. می توان اقدام دشمنان در 
ترور شخصيت های كليدی و محوری نظام در دهه های ابتدايی انقاب و اختال در شبكه  

1. همان، حديد/ 25.

اگر هر سياست و اقدامی 
از جهت گيری الهی خارج 
شود، در نهایت به استکبار 
و نفسانيت ختم می شود که 
این موضوع، نوعی تهدید 
نرم برای نظام سياسی 

اسالمی به وجود می آورد
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روابط سازنده بين ساخت ها و نهادها را در راستای تأثيرگذاری بر كارآمدی نظام تفسير 
نمود. امام)ره( و مقام معظم رهبری از اين گونه تهديدات، تحت عنوان شيطنت، شرارت 
و اقدامات غير عقانی تعبير كرده اند كه بيانگر ارزش كمتر آنها در قياس با دس��ته  دوم 
تهديدات و حكايت از جنبه  نرم تهديد دارد: »يكی از مسائلی كه اينها به  شدت دنبالش 
هستند، سلب اعتماد مردم از كارايی نظام است... همه ]حرف هايشان[ در جهت همين 

تصويرسازی منفی از نظام اسامی در ذهن مردم و برای سلب اعتماد مردم است.«1
دس��ته  دوم؛ تهديداتی هس��تند كه اعتبار و هويت حقيقی نظام سياسی را هدف قرار 
داده اند و در نتيجه ، شاهد بی توجهی افراد به اصول و قواعد اصلی اين نهادها يا عدم التزام 
به قواعد ارتباطی حاكم بر آنه��ا و در نهايت، ضعف ارتباط عقان��ی- عاطفی مبتنی بر 
پذيرش و دوست داشتن آنها هستيم. در كام امام و رهبری، از چنين تهديداتی كه تعبير 
به آسيب، نقيصه، آفت، بليه و... می شود، می توان به »تهديد نرم« تعبير نمود. اقداماتی 
كه می توان در آنها ، تهديد را بيش��تر معطوف به انس��ان دينی و تربيت دينی وی يافت. 
امری كه تضعيف يا زوال آن، سبب مواجهه  اصل و اس��اس سياست اسامی با مخاطره 

خواهد شد: 
آنها ]امريكا[ در آن دوره  ده ساله  اول، با توطئه  براندازی سخت )جنگ 
تحميلی و تحريم اقتصادی( شروع كردند، اما نتوانستند كاری بكنند... 

در دوره  بعد، براندازی نرم را دنبال كردند.2
 »در جن��گ روان��ی، دش��من ب��ه دنب��ال انه��دام س��نگرهای معن��وی اس��ت.«3

 با توجه به رابطه و ساخت حقيقی و هويت نظام سياسی با ماندگاری انقاب اسامی در 
انديشه  امام و رهبری، می توان چهار گونه  تهديد عليه ماندگاری انقاب ذكر كرد. 

الف. تهدیدات نرم ارزشی- هنجاری
از آنجا كه در جامعه  اس��امی، ارزش های دينی به  عنوان راهنما و دستورالعمل اصلی 
انديشه و عمل سياسی مطرح هستند، بروز هر گونه آسيب در اين حوزه، می تواند به فساد 
ساختار نظام حاكم منتهی شود. در اين حالت، اگرچه كالبد و صورت نظام سياسی خوب 

به نظر می رسد، اما نظام از درون دچار فروپاشی می شود: 

1. سيد علی خامنه ای، از تهاجم فرهنگی تا جنگ فرهنگی، به اهتمام مجتبی احمدی و همكاران، تهران، سازمان 
بسيج ، معاونت فرهنگی اجتماعی، 1388، ص96.

2. همان، ص61.

3. همان، ص21.
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اين شبيخون فرهنگی است كه انسان در بخش های مختلف، عائم آن 
را می بيند. به اين نيت است كه، با اين قصد است كه انقاب را از محتوای 
خود، از مضمون اس��امی و دينی خود، از روح انقابی خود، تهی كند و 

جدا كند.1
اين دسته از تهديدات نرم، متوجه ايده  نظام سياسی هستند كه عبارت اند از: 

1. جهت گيری غير توحيدی 
اگر هر سياس��ت و اقدامی از جهت گيری الهی خارج ش��ود، در نهايت به اس��تكبار و 
نفسانيت ختم می شود كه اين موضوع، نوعی تهديد نرم برای نظام سياسی اسامی به 
وجود می آورد. بديهی است كه در صورت ابتای نظام اسامی به اين تهديد و به تبع آن، 
بروز هر گونه سستی و ضعف در ايمان مردم به مبانی و اصول اسامی، می تواند به معنای 

فروپاشی از درون و تهديد بسيار خطرناكی باشد: 
امروز دين مس��لمانان به  وس��يله ی تهاجم فرهنگی دشمن و ترويج 
فس��اد و ظلم و بی ايمانی و بی بند و باری در ميان جوامع اس��امی... در 
خطر است... امروز اس��تكبار جهانی، نيروی علمی و خيل رجال خود را 
بس��يج كرده تا بلكه بتواند با تفكر و فرهنگ و ابزار دانش، تفكر اسامی 

را متزلزل كند.2
در جنگ روانی، دشمن به دنبال انهدام سنگرهای معنوی است.3

به همين دليل، دشمن تاش می كند با ايجاد يأس و نااميدی، به  نوعی اين كانون مهم 
قدرت نرم را در جمهوری اسامی ايران غير فعال نمايد: 

هدف تهاجم فرهنگی دشمن اين است كه ذهن مردم را عوض كند... 
و از مبارزه نااميد كند. آن آقايی كه... می نويسد ملت ايران خسر الدنيا و 
األخره شده اند... چرا؟ چون با امريكا جنگيدند، مقصودش نااميدسازی 

است...4
نتيجه  چنين تفكری، ش��عار »نه غزه، نه لبنان« و تزلزل در اقداماتی است كه روحيه  

شهادت طلبی نيازمند است. 

1. همان، ص45.

2. همان، ص87.
3.  بيانات رهبر انقاب در موضوع آزادانديشی، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، بسيج دانشجويی دانشگاه، 1390، 

ص 2 و 21.
4. همان، ص92.
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2. ضعف در واليت پذيری 
»واليت« در گفتمان اس��امی به  مثابه  عامل اجتماع و تجميع توانايی ها شناس��انده 
می شود. به همين سبب، بروز هر گونه آسيب يا ضعف در واليت يا واليت مداری، می تواند 

به تضعيف قدرت از درون منجر شود كه خاستگاه بسياری از تهديدات نرم است: 
ش��اخص مهم ديگر مكتب سياس��ی امام بزرگ��وار ما، پاس��داری از 
ارزش هاس��ت كه مظهر آن را امام بزرگوار در تبيين مسئله  واليت فقيه 
روشن كردند... واليت فقيه جايگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت و 

جلوگيری از انحراف به چپ و راست است.1
رابطه  محبت آمي��ز رهبر و مل��ت، در ميدان های مختلف گره گش��ا و 
بازكننده  راه هاس��ت. لذا بيشترين تبليغات دش��من، عليه اصل مفهوم 
رهبری فقيه، واليت فقيه و حاكميت دين شناسان است... دشمن برای 

مبارزه با انقاب، رهبری را هدف گرفته است.2
طرح مسائلی در خصوص مفهوم، ساختار و مصداق واليت در اين روزها از سوی برخی 
افراد منسوب به انقاب از مس��ئله های مهم و قابل تأمل و دقت اس��ت كه استمرار آن 
می تواند زمينه تغيير در مؤلفه های بنيادين نظام جمهوری اسامی و ساخت حقيقی و 

حقوقی آن را فراهم كند. 
3. غرب زدگی و شرق زدگی

تمايل به ايدئولوژی های ش��رقی و غربی، چه به جايگزينی ايدئولوژی رقيب به  جای 
اسام و چه به بازخوانی اس��ام در قالب ايدئولوژی های مزبور منجر شود، در هر حال، 
تهديد هويتی برای نظام دينی و واليی به شمار می آيد كه در نهايت، هويت حقيقی آن را 

هدف قرار داده و از اين طريق، به زوال نظام سياسی از درون دامن می زند: 
تا اين غرب زدگی و ش��رق زدگی در مملكت ما هست، هيچ اميدی به 
اصاح نيست. ما بايد اول تمام همت مان را صرف كنيم كه خودمان را از 
اين وابستگی فكری بيرون بياوريم... چه فرهنگ آن طرف كه همه اش 
فساد و چه فرهنگ اين طرف كه همه اش فساد است. يعنی همه اش برای 

به دام انداختن ماهاست. برای به دام انداختن بشر است. 3
دانشگاه وابسته به غرب، دانش��گاه مبتنی بر اراده و فرهنگ ديگران، 

1. صحيفه امام، ج16، ص388.
2. بيانات رهبر انقاب در موضوع آزادانديشی، همان، ص17، 21 و 92. 

3. صحيفه امام، ج9، ص516. 
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نمی تواند برای يك فرهنگ مفيد باشد... دشمن در تاش است دانشگاه 
را از صراط مستقيم علم و دين و روحيه  انقابی منصرف كند.1

4. تصلب ايدئولوژی سياسی 
تلقی امام و رهبری از فقه به  عنوان متولی تدبير شئون حيات انسان از ابتدا تا انتهاست. 
لذا كارويژه  فقه اس��امی بيش از يك ايدئولوژی ساده اس��ت و می توان از آن به موتور 
محركه  نظام سياس��ی تعبير كرد: »فقه، تئوری واقعی و كامل اداره  انس��ان و اجتماع از 
گهواره تا گور است.«2 بديهی است كه فقه در چنين جايگاهی، بايد با مكانيسم اجتهاد 
و دو عنصر زمان و مكان، بتواند رسالت سياسی و پويايی خويش را تداوم بخشد؛ در غير 
اين صورت، تصلب فقهی و آسيب پذيری اجتهاد می تواند زمينه  انسداد سياسی را فراهم 

كند و در نهايت، نظام فكری از دريافت، تحليل و اداره  امور متحول جامعه باز می ماند. 
5. ملی گرايی منفی يا سلبی

ملی گرايی افراطی با اعتباربخشی به معيار های هويتی چون زبان، نژاد، تاريخ و... موجب 
بروز گسست در ميان امت اسامی و فعال سازی اجزای آن برای جدا شدن از اين پيكره 
و تبديل شدن به واحدهايی مستقل می شود. آسيب ناش��ی از ملی گرايی افراطی، بروز 
تعارض و شيوع جنگ است. اين در حالی است كه اسام منادی وحدت امت واحده است 

و ماحظات جغرافيايی را در حد »حب الوطن« تأييد می كند: 
در اس��ام آمده اس��ت كه همه  نژادها باهم اند. مثل دندانه های شانه 
می مانند. هيچ كدام نف��وذ ندارند. نه عرب بر عجم و ن��ه عجم بر عرب و 
نه ترك بر هيچ كدام از اينها و ن��ه هيچ نژادی بر ديگری... ما كراراً عرض 
كرديم... كه اسام اين  طور مرزهايی كه در ساير مسلك ها هست، ندارد.3

ب. تهدیدات نرم مركزبنياد 
منظور از تهديدات مركزبنياد، بروز آن دس��ته از آسيب ها در ساخت حقيقی است كه 
در نهادهای ساخت حقوقی به وجود می آيد و می تواند به تحريف و انحراف نظام سياسی 
منتهی شود. »انحراف« نقطه  مقابل »سامت« نظام سياسی است. زاويه گرفتن نهادها 
و سازمان های مستقر، از آرمان ها و ارزش ها يا ش��كل گيری فساد گسترده در نهادهای 

حاكميتی، از جمله  اين تهديدات به  شمار می رود. 

1. پيام مقام معظم رهبری به مناسبت بازگشايی دانشگاه  ها، 1378/7/6. 
2. صحيفه امام، ج21، ص289.

3. همان، ج10، ص291.
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ج. چالش مقبوليت و كارآمدی 
نظام سياسی اسامی، به دليل ابتنا بر جريان 
واليت فقيه، س��از و كاری مؤثر ب��رای صيانت از 
س��امت نظام دارد؛ با وجود اي��ن، هم زمان به 
ابعاد و ماحظات عملياتی نظام نيز توجه ش��ده 
و »كارآمدی« در پاسخ گويی به نيازهای جاری 
نيز جزء عناصر س��ازنده  فلس��فه  دولت اسامی 
تعريف شده است. بر اين اساس، شاخص اصلی 
تهدي��دات نرم حكومت��ی، »كارآم��دی نظام« 
سياسی است كه بخش اصلی راهبردهای دشمن 

در مواجهه با نظام اسامی بر اين هدف متمركز اس��ت تا نظام اسامی مبتنی بر دين و 
مقوم بر مديريت واليت فقيه را ناكارآمد نشان دهد و زمينه سلب اعتماد عمومی و تنزل 

مشروعيت و مقبوليت آن در ميان جامعه و افكار عمومی را زايل گرداند. 
1. بی عدالتی و تنزل مقبوليت 

عدم رضايت مردم و بی عدالتی، از آن حيث كه به فرس��ايش روابط اجتماعی و از بين 
رفتن سرمايه  اجتماعی در داخل جامعه منتهی می شود، تهديدی مهلك برای انسجام 
اجتماعی محسوب می شود. پايه اين تهديد نرم، »پشتوانه  مردمی قدرت« است و اينكه 
عدم رضايت و بی عدالت��ی قدرت ها را از نعمت حمايت مردمی مح��روم می كند. از اين 
منظر، امام و رهبری با تأكيد بر ش��عار راهبردی »ال تَظلمون و ال تُظلمون« از عدالت به 
مثابه  اصل محوری و هدايت گر قدرت ياد می كنند. به همي��ن دليل، امام و رهبری هر 
اقدامی را كه رضايت مندی مردم را كاهش می دهد، نوعی آس��يب برای كش��ور و نظام 

می دانند: 
به مسئولين محترم جمهوری اسامی ايران برای چندمين بار سفارش 
می كنم و اين نصيحت و سفارش من هميشگی است كه... در شرايط كنونی 
و آينده های دور... از بهانه جويی و سنگ اندازی و مانع تراشی و كاغذبازی 

كه مانع رشد... ملت دالور اسام است، خودداری ورزند.1
يكی از مسائلی كه اين ها به شدت دنبالش هستند، سلب اعتماد مردم 
از كارايی نظام است... همه  ]حرف هايشان[ در جهت همين تصويرسازی 

1. همان، ج20، ص39. 

تمایل به ایدئولوژی های شرقی 
جایگزینی  به  چه  غربی،  و 
ایدئولوژی رقيب به  جای اسالم 
و چه به بازخوانی اسالم در قالب 
ایدئولوژی های مزبور منجر شود، 
در هر حال، تهدید هویتی برای نظام 
دینی و والیی به شمار می آید که در 
نهایت، هویت حقيقی آن را هدف 
قرار داده و از این طریق، به زوال 

نظام سياسی از درون دامن می زند
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منفی از نظام اسامی در ذهن مردم و برای سلب اعتماد مردم است.1
2. استقالل و عزت ملی

اگرچه مديريت نيازهای ملی در جهان معاصر مبتنی بر تعامل و همكاری اس��ت، اما 
آنچه در اين همكاری ها نبايد ناديده انگاشته ش��ود، اصل »استقال« است. بدين معنا 
كه همكاری ها و رابطه نبايد به معنای هزينه كرد استقال ملی و وابسته كردن كشور در 

عرصه های مختلف باشند: 
من مطمئنم كه ملت عزيز ايران، يك لحظه عزت خود را با هزار س��ال 
زندگی در ناز و نعمت، ولی وابسته به اجانب و بيگانگان، معاوضه نمی كند.2

وابستگی در انديشه  امام و رهبری، صرفاً دارای صبغه  اقتصادی نيست و افزون بر آن، 
ساحت های معرفتی، انسان شناسی و هستی شناسی را شامل می شود. يكی از مصاديق 
اين وابستگی غير اقتصادی، خودكم بينی و عدم تحرك است كه توليد ضعف می نمايد و 

زمينه  تسلط و پيروزی دشمنان را فراهم می كند: 
اينها در طول س��ال های متمادی، به مغز ايرانی و ب��اور ايرانی تزريق 
كردند كه تو نمی توانی، بايد دنباله رو غرب باشی. نمی گذارند خودمان 

را باور كنيم.3
اگر ملتی برای خودش تحركی نداش��ت و ارزش و آينده ای برای خود 

قائل نبود، دشمنان می توانند بيايند و برايش نقشه بكشند.4
3. اشرافيت و مصرف گرايی منفی 

قدرت در انديش��ه  سياسی اس��ام، از جنس »مسئوليت« اس��ت و نه »بهره مندی«. 
بنابراين صاحبان قدرت بيشتر »وظيفه« دارند تا »منافع«. از اين منظر، امام خمينی)ره( 
و رهبر معظم انقاب اس��امی در مقام آسيب شناس��ی نظام سياس��ی، تجمل گرايی، 
راحت طلبی و خروج از اصل ساده زيستی را نوعی تهديد نرم برای آينده  انقاب اسامی 
می دانند ك��ه می تواند ب��دون خون ريزی و جنگ، ب��ه هاكت آن منجر ش��ود؛ چراكه 
راحت طلبی و تاش برای جمع آوری ثروت، غفلت از برخی از قشرهای جامعه را به  همراه 
دارد كه س��بب بی اعتباری نظام سياسی از ساحت دينی ش��ده و همچنين نظام، خيل 

1. سيد علی خامنه ای، همان، ص96. 
2. صحيفه امام، ج21، ص201. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در موضوع آزادانديشی، همان، ص26.
4. همان، ص15. 



91
96

ن 
ستا

  زم
  5

ه  4
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

می
سا

ب ا
قا

ی ان
گار

اند
 و م

يی
مانا

ی 
دها

هبر
را

عظيم حاميان اصلی خويش را، در مواقع حساس و خطير، از دست می دهد:1
روش اس��راف آميز و تجمل آميز به يك فرهنگ تبديل شود. بقيه نگاه 

می كنند و ياد می گيرند...2
خدا نياورد آن روزی را كه سياست ما و سياس��ت مسئولين كشور ما 
پشت كردن به دفاع از محرومين... باشد؛ آن روزی كه دولت ما توجه به 

كاخ پيدا كرد، آن روز است كه بايد ما فاتحه  دولت و ملت را بخوانيم.3

د. تهدیدات نرم 
1. عرفی گرايی و سكوالريسم 

سكوالريسم با وجود قرائت های مختلفی كه از آن وجود دارد، در ساحت معرفتی امام 
و رهبری، به معنای گرايش و اقبال ساخت پيرامونی بر استقال از ساخت مركزی است. 
اين گرايش ممكن است با توجيهات مختلفی همراه شود؛ از جمله اصل تخصص گرايی 
كه بر انفكاك موضوعی دين از س��اير حوزه های متعارف مثل اقتصاد يا سياست تأكيد 
دارد؛ يا مقوله  نظم سازمانی كه بر تفكيك كارويژه  ساخت واليت از ساير ساخت ها نظر 
دارد؛ يا موضوع تغيير و تحول اجتماعی كه از شكل گيری جوامع مدرنی حمايت می كند 

كه نمی توانند نظارت عاليه  نهادهای دينی را در حوزه های خاص بپذيرند. 
نتيجه  چنين تفكری اين خواهد بود كه ساخت مركزی واليت می تواند نقشی تشريفاتی 
و صوری در نسبت با ساخت پيرامونی داشته باشد. به عبارت ديگر، اين نظريه ها به اين 
نتيجه می رسند كه ساخت مركزی را می توان حفظ كرد و نگاه داشت؛ مشروط بر آنكه 
حيطه  اختياراتش محدود و در حكم مقام تشريفاتی باشد كه از حضور مؤثر در نحوه  تدبير 
و اداره  امور تخصصی ساخت پيرامونی دور است. در نگاه امام)ره( و رهبری، چنين الگوی 

رفتاری، تحقق سكوالريسم است:4
والي��ت فقيه ن��ه ي��ك ام��ر نمادي��ن و تش��ريفاتی مح��ض و احياناً 
نصيحت كننده است؛ آن  طور كه بعضی از اول انقاب اين را می خواستند 
و ترويج می كردند ]و[ نه نقش حاكميت اجرايی در اركان حكومت ]را[ 
دارد... پاسداری و ديده بانی حركت كلی نظام به سمت هدف های آرمانی 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1384/6/8.
2. بيانات مقام معظم رهبری، 1375/9/25.

3. صحيفه امام، ج17، ص376. 
4. همان، ج16، ص388.
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و عال��ی اش، مهم ترين و اساس��ی ترين نقش 
واليت فقيه است.1

دشمن می خواهد با تبليغات، روحانيت را از 
چشم مردم بيندازد... امروز بسياری از همت و 
برنامه ريزی استكبار جهانی صرف اين می شود 
كه ببيند چگونه می تواند طاب، فضا و علما را 

از راه راست انقاب منحرف كند.2
2. تحجر و مقدس مآبی

مبنای اين گروه آن اس��ت كه اسام آن  قدر 
پاك و مقدس است كه نبايد در عرصه  سياست عملی ورود يابد و فقط با حضور حضرت 
حجت)عج( می توان در اين حوزه حضور داشت و اقدام كرد. حضرت امام)ره( در واكنش 

به تهديد چنين تفكر و متفكرانی بيان داشته اند: 
آن ضرری كه از اي��ن آخوندهای درباری اس��ام می خ��ورد، بدتر از 
آن ضرری اس��ت كه از امريكا می خورد؛ برای اينكه اين ها با يك ظاهر 
اسامی، اسام را منزوی می كنند و آن ها ]امريكا[ با اين ظاهر نمی توانند 

كاری بكنند.3
امروز جامعه  مسلمين طوری شده كه مقدس��ين ساختگی جلو نفوذ 

اسام و مسلمين را می گيرند و به اسم اسام به اسام ضربه می زنند.4

نتایج پایبندی به شاخصه های هویت انقالب 
1. پايبندی به مردم ساالری دينی و مس��ئله حضور حداكثري در جهت تحقق نظام و 

ثمرات عالي براي حفظ نظام. 
2. حفظ پش��توانه مردمی به عنوان عامل تعيين كننده مقبوليت نظام اسامی باعث 
فراهم كردن موجبات بيمه شدن كش��ور در مقابل حوادث گوناگون داخلي و خارجي 

می شود. 
3. حفظ وحدت، اس��تقال و خصلت مردم س��االری نظام باعث اقتدار نظام اسامي و 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1383/3/14.
2. بيانات مقام معظم رهبری در موضوع آزادانديشی، همان، ص22-23. 

3. صحيفه امام، ج18، ص53.
4. همان، ص269. 

وابستگی در اندیشه  امام و رهبری، 
صرفًا دارای صبغه  اقتصادی نيست 
و افزون بر آن، ساحت های معرفتی، 
انسان شناسی و هستی شناسی را 
شامل می شود. یکی از مصادیق این 
وابستگی غير اقتصادی، خودکم بينی 
و عدم تحرک است که توليد ضعف 
می نماید و زمينه  تسلط و پيروزی 

دشمنان را فراهم می کند
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افزايش عزت ملی در مجامع بين المللي )در ميان دوستان و دشمنان( می شود. 
4. تكيه به شاخصه هويت انقابی، وحدت، عقبه مردمی، استكبارستيزی و... سازنده 
فرهنگ سياس��ی ملی اس��ت كه نتيجه آن مقاومت و مرعوب نش��دن دولت در مقابل 

تهديدهاي دشمن است. 
5. وحدت و حمايت مردم از نظام اسامی و همچنين تقيد و تعهد مديران به شاخصه های 
هويتی انقاب، س��د نفوذ در مقابل راهبردهای دشمن محس��وب می شود كه نتيجه آن 

شكست توطئه هاي تبليغي و رواني دشمن در نامقبول نماياندن نظام نزد مردم است. 
6. زنده كردن فضاي زندگي، پيشرفت و رفاه و تعالي كش��ور در نيل به اهداف عاليه و 

بسترسازي ظهور حجت حق. 
7. اصاح اعتقادات و تهذيب انسان: كام صريح حضرت امام)ره( اين است كه اسام 
به قانون نظر آلی دارد؛ يعنی آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه می داند، وسيله 
اصاح اعتقادی و اخاقی و تهذيب انسان می داند. از منظر وی، قانون برای اجرا و برقرار 

شدن نظم اجتماعی عادالنه، به منظور پرورش انسان مهذب است.1
8. برقراری نظ��م و امنيت و عمل به قانون جلو هر گونه اخت��اف و بی نظمی را گرفته 
و جامعه را به سمت اهداف تعيين شده س��وق می دهد. بنابر ديدگاه امام خمينی)ره(، 
»اگر همه اشخاص و همه گروه ها و همه نهادهايی كه در سراسر كشور هستند، به قانون 
خاضع بشوند و قانون را محترم بشمارند، هيچ اختافی پيش نخواهد آمد، اختاف از راه 

قانون شكنی ها پيش می آيد.«2
9. جلوگيری از بروز و ظهور و قدرت يابی ديدگاه های تحريف شده در فرآيند مديريت 

سياسی كشور و در تعامات مربوط به روابط بين الملل.
10. تحقق عدالت فردی و جمعی و جلوگيری از تنزل جايگاه و مشروعيت و مقبوليت 

نظام سياسی در ميان افكار عمومی. 
11. ايجاد بازدارندگی و سد نفوذ در مقابل راهبردهای نرم دشمن برای نفوذ و سلطه 

بر فضای داخلی و منطقه ای.
12. خنثی شدن تاش های دشمن برای بهره برداری از ظرفيت های منفی و فعال سازی 
گسل های موجود در جامعه و هدايت سطوح سه گانه مردم، نخبگان و مديران به سمت 

دوقطبی شدن در نقش آفرين های سياسی و اجتماعی. 

1. جمعی از محققين، دانشنامه امام خمينی، قم، بينا، 1394، ج1، ص1572. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مردم قم، 1379/7/14.
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13. هويت انقاب اسامی از پشتوانه سه گانه مردم، قانون و دين برخوردار است. اين 
سرمايه اجتماعی و قانونی می توان در تثبيت، توسعه و دوام نظام اسامی در پياده سازی 
مؤلفه ها و شاخصه های هويتی مانند؛ استقال طلبی، استكبارستيزی و... دستگير و ياور 
مديران، سياستگذاران و تصميم گيران باشد. بر همين اساس با توجه به ظرفيت های در 
اختيار انقاب اسامی، می توان با تكيه به داشته های مادی و معنوی و ظرفيت درايت و 
هوشمندی موجود در سطوح سه گانه مردم، نخبگان و مديران، ماندگاری نظام اسامی 
را در ش��رايط س��يال و فاقد آرايش جهانی تضمين كرد و نيز می توان از پشتوانه دينی، 
مردمی و قانونی موجود در كشور در تضمين ماندگاری فلسفه وجودی و ساخت حقيقی 

و هويت نظام اسامی به عنوان عواملی قوی بهره گرفت. 

پشتوانه قانونی )نظارت قوا بر یکدیگر، تأكيد قانون اساسی بر اسالم و 
ارزش های متعالی نظير استقالل طلبی، نقش راهبردی رهبری در تبيين 

سياست های كالن و...(

پشتوانه دینی )مستندات ظلم ستيزی، 
قاعده نفی سبيل، خودباوری، 
عدالت خواهی، شهادت طلبی(

پشتوانه مردمی )مکانيزم های 
انتخاباتی، آزادی بيان در رسانه ها، 

آزادی فعاليت احزاب و...(

بنابراين می توان مدعی شد كه ساختار جمهوری اسامی به  طور سيستماتيك امكان 
انحراف از ارزش ها و شاخصه های هويتی مانند: استقال طلبی، سلطه ستيزی و... را سلب 
كرده است. اما اين تضمين تا زمانی است كه در فرآيند پياده سازی به ُمر و نص قانون و 

اسناد باالدستی عمل شود. 


