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یکی از اصول امام اتّکال به کمک الهی، اعتماد به صدق وعده  الهی است: 
»امام به وعده  الهی اطمینان داشت... ما برای تکلیف کار می کنیم؛ اما 
خدای متعال بر همین عمل برای تکلیف، بهترین نتیجه را به ما خواهد 
داد.« 1385/03/14 بر این اســاس بود که »امام در تصمیم گیری های 
خود، در تدابیر خود، محاسبات معنوی را در درجه  اول قرار می داد... 
یعنی انسان برای هر کاری که می خواهد بکند، در درجه  اول هدفش 
کسب رضای الهی باشد؛ کسب پیروزی نباشد... بعد هم به وعده  الهی 
اطمینان و اعتماد داشته باشد... آن وقت دیگر یأس معنا ندارد، ترس 

معنا ندارد، غفلت معنا ندارد، غرور معنا ندارد.« 13۹8/11/1۹

حقیقت این اســت که »انقالب اســالمی حرکتی بود که با اهداف مشــخصی به وجود آمد؛ هدف اسالم خواهی، 
استکبارســتیزی، حفظ استقالل کشور، کرامت بخشی به انسان، دفاع از مظلوم و پیشرفت و اعتالی علمی و فنی و 
اقتصادی کشور؛ این ها اهداف انقالب بوده. این خط ادامه پیدا کرده و انحراف پیدا نکرده.«13۹0/05/1۹ »شناسایی امام 
برای نسل جوان از این جهت اهّمّیت دارد که به آنها کمک می کند برای اداره  بهینه  آینده  کشور؛ امام، فقط اماِم دیروز 
نیست؛ اماِم امروز هم هست، اماِم فردا هم هست. نسل جوان و هوشمند ما که قرار است مسئولّیت مّلی و انقالبی گام 
دّوم این انقالب را بر عهده بگیرد و آینده  این کشور را اداره بکند، احتیاج دارد به یک نرم افزار واقعی؛ برای اینکه بتواند 
راه انقالب را درست طی کند که این راه انقالب، ایران را و مّلت ایران را به منتهای قّله خواهد رسانید، احتیاج دارد به 
یک نرم افزار مطمئن و جامع که بتواند به او کمک کند. این نرم افزار که می تواند شتاب دهنده باشد، کمک کننده باشد 
و حّتی در مواقعی تحّول آفرین باشد، عبارت است از درس های امام؛ درس هایی که هم در گفتار امام، هم در رفتار امام 

می توان آنها را جست وجو کرد و یافت.« 1401/03/14

حقیقت این است که امروز زنده بودن افکار،  اندیشه ها و مکتب امام رحمت اهلل  علیه در میان مّلت ایران که تجسم آن 
در جمهوری اسالمی است، مّلت ایران را »به یکی از اثرگذارترین ملت های عالم و اثرگذارترین کشور و ملت در این 
منطقه تبدیل کرد« 1385/03/14 به گونه ای که هم اکنون همه عوامل فتح قله های عظیم پیشــرفت و افتخار در این 
ملت به وجود آمده است: »ثمرات شیرین این شجره  طیبه، امروز هزاران محقق و پژوهشگر، هزاران عالم و دانشمند، 
هزاران مغز متفکر و سرانگشت کارآمد در انواع و اقسام عرصه ها و صحنه هاست؛ چه در علوم انسانی، چه در علوم 
تجربی، چه در مســائل اجتماعی، چه در سیاســت و چه در دین. امروز ما کشوری هستیم با جمعیت غالباً جوان، 
پُرانگیزه، باایمان و دارای همه  شرایط پیشرفت.« 1385/03/14 همچنین »ثمرات این شجره  طیبه در همه جای دنیای 
اسالم هم قابل مشاهده است؛ مسلمانان جهان بیدار شده اند و هویت اسالمی خودشان را بازیافته اند.« 1385/03/14
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رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی سی وسومین 
ســالگرد رحلت امام خمینی رحمت اهلل علیه تأکید 
کردند: »نســل جوان و هوشــمند ما که قرار است 
مســئولّیت ملی و انقالبی گام دّوم این انقالب را بر 
عهده بگیرد و آینده  این کشور را اداره بکند، احتیاج 
دارد به یک نرم افزار واقعی... این نرم افزار که می تواند 
شتاب دهنده باشــد، کمک کننده باشد و حّتی در 
مواقعی تحّول آفرین باشد، عبارت است از درس های 
امام؛ درس هایی که هم در گفتار امام، هم در رفتار امام 
می توان آنها را جست وجو کرد و یافت.« 1401/03/14

رسانه  KHAMENEI.IR این بخش از بیانات حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای را در این مطلب براســاس 
سایر بیانات ایشان مورد بحث و بررسی قرار می دهد. 
مروری بر چشم انداز حرکت تحولی جوانان در گام دوم 
انقالب و تبیین شاخص های اصلِی مکتب امام خمینی 
رحمت اهلل علیه از جمله موضوعات مطرح شده در این 

یادداشت است.
جوانان، موتور پیشراِن گام دّوم انقالب

بیانیه گام دوم انقالب که یک »ترسیم کلّی از گذشته و 
حال و آینده انقالب« است، نقطه عطفی در امتداد تأکیدات 
رهبر انقالب بر نقش جوانان در بنای تمدن نوین اسالمی به 
شمار می آید. در بخش عمده ای از آن، این نسل به مخاطب 
انحصاری پیام ایشان تبدیل می شوند. قشری که بار اصلی 

گام دوم انقالب بر دوش ایشان نهاده شده است.
حقیقت این اســت که »انقالب اســالمی حرکتی بود 
که با اهداف مشــخصی به وجود آمد؛ هدف اسالم خواهی، 
استکبارستیزی، حفظ اســتقالل کشور، کرامت بخشی به 
انســان، دفاع از مظلوم و پیشرفت و اعتالی علمی و فنی و 
اقتصادی کشــور؛ این ها اهداف انقالب  بوده. این خط ادامه 

مکتب امام، نرم افزاِر تحّول آفرینی 
تبیین یک گزاره  کلیدی در گام دوم انقالب

در بیانات حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای

پیــدا کرده و انحراف پیدا نکــرده.« 1390/5/19بنابراین، 
تاکنون انقالب مســیر خود را به ســوی تحّقــق آرمان ها 
به درســتی طی کرده است، اّما »راه طی شده فقط قطعه ای 
از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان های بلند نظام جمهوری 
اسالمی است. دنباله  این مسیر که به گمان زیاد، به دشوارِی 
گذشته ها نیست، باید با هّمت و هشیاری و سرعت عمل و 
ابتکار شما جوانان طی شود. مدیران جوان، کارگزاران جوان،  
اندیشمندان جوان، فّعاالن جوان، در همه  میدان های سیاسی 
و اقتصادی و فرهنگی و بین المللی و نیز در عرصه های دین 
و اخالق و معنویّت و عدالت، باید شــانه های خود را به زیر 
بار مســئولّیت دهند، از تجربه ها و عبرت های گذشته بهره 
گیرنــد، نگاه انقالبی و روحیه  انقالبی و عمل جهادی را به 
کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته  اسالمی 

بسازند.« 1397/11/29
از ایــن رو، در گام دّوم انقــالب نیازمند یک حرکت 
عمومی منضبط، پرسرعت و همراه با پیشرفت محسوس و 
با محوریت جوان متعهد و حزب اللهی، به سمت چشم انداز 
و اهداف بلند انقالب اسالمی هستیم: »حرکت عمومی کشور 
به سوی تحقق آرمان ها وجود دارد، منتها بایستی انضباط و 
سرعت پیدا کند و پیشرفت به سمت آن چشم انداز محسوس 
باشد.« 1398/03/01و نیروی جوان متعّهد در این حرکت 
نقش ایفا می کند: »جوان های متعهد، محور این حرکت اند.« 
1398/03/01 چراکه »جوان پیشران و موتور حرکت است. 
اگر نســل جوان نمی بود و نمی خواســت و اقدام نمی کرد، 
حرکت متوّقف می شد؛  اندیشه پیران و فکر و تجربه آنها آن 
وقتی به کار می آید که حرکت جوانانه جوانان وجود داشته 
باشد؛ پیشران این حرکت، جوان ها هستند.« 1395/09/03 
و پیشــران بودن جوان به دلیِل خصوصیات جوان اســت: 
»طبیعــِت جوان، با امید، ابتــکار، صراحت، خطرپذیری و 
خستگی ناپذیر همراه است و اینها برای اداره جامعه عناصر 

با ارزشی هستند، به طوری که بخشی از مشکالت ما ناشی 
از خطرپذیر نبودن، خســته شدن، عدم وجود ابتکار، عدم 
صراحت، یا ناامید بودن است که این ویژگی ها در جوان ها 
وجود نــدارد.« 1399/02/28 بنابراین برای اینکه جوانان 
وارد میدان شــوند به مولفه هایی نیاز داریم، که عبارتند از 
»هدایت، تمرکز، پیگیری و فّعالّیِت پی درپی و لحظه به لحظه« 
1398/03/01 از ســوی دیگر، عملیاتی شدن و تحّقق این 
حرکِت جامعه ساز، بر عهده  نخبگان فکرِی جریان حلقه های 
میانی است، نه رهبری نظام و دولت: »این تمرکز، این ایجاد 
برنامه  کار، پیدا کردن راهکار، ارائه  راهکار، برنامه ریزی، به 
عهده  چه کســی است؟ این به عهده  جریان های حلقه های 
میانی است. این، نه به عهده  رهبری است، نه به عهده دولت 
است، نه به عهده  دستگاه های دیگر است؛ ]بلکه[ به عهده  
مجموعه هایی از خود ملّت است که خوشبختانه امروز ما این 
را کم هم نداریم. ما نخبه های فکری در زمینه های گوناگوِن 
مورد نیاز در میان جوانان، در میان مسئولین خودمان داریم. 
این ها می توانند بنشینند برنامه ریزی کنند و هدایت کنند. 
تشکل های دانشجویی از این قبیلند، مجموعه های باتجربه 
و فّعال در زمینه های فرهنگی و فکری و مانند این ها از این 

قبیلند.«1398/03/01
 درس های امام)ره(، نرم افزاِر گام دّوم انقالب

نکته  کلیدی اینکه نســل جوان و هوشــمند کنونی 
برای اداره  بهینه آینده کشــور و رســاندن ملّت به قلّه ها و 
آرمان های واال، به نرم افزاری مطمئن، جامع، شتاب دهنده 
و تحول آفرین نیاز دارد. لذا: »شناسایی امام برای نسل جوان 
از این جهت اهّمّیت دارد که به آنها کمک می کند برای اداره 
بهینه  آینده  کشور؛ امام، فقط اماِم دیروز نیست؛ اماِم امروز 
هم هســت، اماِم فردا هم هست. نسل جوان و هوشمند ما 
که قرار است مسئولّیت ملّی و انقالبی گام دّوم این انقالب 
را بر عهده بگیرد و آینده  این کشــور را اداره بکند، احتیاج 

دارد به یک نرم افزار واقعی؛ برای اینکه بتواند راه انقالب را 
درست طی کند که این راه انقالب، ایران را و ملّت ایران را 
به منتهای قلّه خواهد رسانید، احتیاج دارد به یک نرم افزار 
مطمئن و جامع که بتواند به او کمک کند. این نرم افزار که 

می تواند شــتاب دهنده باشد، کمک کننده باشد و حّتی در 
مواقعی تحّول آفرین باشــد، عبارت است از درس های امام؛ 
درس هایی که هم در گفتار امام، هم در رفتار امام می توان 
آنها را جست وجو کرد و یافت.«1401/03/14 در واقع »امام 
ما را به راهی هدایت کرد، هدف هایی را برای ما تعریف کرد، 
شــاخص هایی را در میانه  راه به ما معرفی کرد تا راه را گم 
نکنیم. فقط در صورت پیمودن این راه است که ما می توانیم 
به حیات طیبه برسیم و طعم آن را بچشیم.« 1384/03/14 
و برای رسیدن به این اهداف اصولی را بیان کرد که همچون 
نقشه  راه، ملّت عقب افتاده و وابسته  ایران را به ملّتی پیشرو 
و ســرافراز و مســتقل تبدیل کرد. و اکنون نیز ملّت ایران 

برای رسیدن به منتهای قلّه نیازمند آن است: »نقشه راه ما 
همان اصول امام بزرگوار ما است؛ آن اصولی که با تکیه  بر آن 
توانست آن ملت عقب افتاده  سرافکنده را تبدیل کند به این 
ملت پیشرو و سرافراز. این اصول، اصولی است که در ادامه  
راه هم به درد ما می خورد و نقشه  راه ما را تشکیل می دهد.« 
1392/03/14 به بیان دیگر، مکتب امام خمینی)ره( »یک 
راهنمای نظری و عملی است که کشور و ملّت را به عزت و 

پیشرفت و عدالت می رساند.« 1390/03/14
بنابراین »امام مظهر عینی حرکت عظیمی اســت که 
ملّــت ایران آغــاز کرد و تاریخ خود را متحــّول کرد؛ امام 
بنیان گذار یک مکتب فکری و سیاســی و اجتماعی است. 
ملّت ایران این مکتب را، این راه را، این نقشــه را پذیرفت 
و در آن مشــغول حرکت شد؛ ادامه  این راه بستگی دارد به 
اینکه این نقشه  راه، درست شناخته بشود؛ بدون اینکه امام 
را درست بشناسیم- به معنای شناخت اصول امام- این نقشه  
راه، شناخته نخواهد شد.«1394/03/14 از این رو جوانان 
برای پیمودن موفق گام دّوم انقالب و دســتیابی به اهداف 
آن محتاج شناخت اصول امام به مثابه  یک نرم افزار مطمئن 

و جامع و نقشه  راه هستند.
 اثباِت اسالم ناب محمّدی و نفی اسالم آمریکایی

»اثبات اســالم نــاب محمــدی صلی اهلل علیه وآله« و 
»نفی اســالم آمریکایــی«، یکی از اصــول مکتب فکری 
امام بزرگوار اســت. اســالم ناب محمدی؛ یعنی »اســالم 
ظلم ستیز، اسالم عدالت خواه، اسالم مجاهد، اسالم طرفدار 
محرومان، اســالم مدافع حقوق پابرهنگان و رنجدیدگان و 
مســتضعفان.«1389/03/14 امام خمینی رحمت اهلل  علیه 
همواره اسالم ناب را در مقابل اسالم آمریکایی قرار می دادند: 
»اسالم آمریکایی یعنی اسالم تشریفاتی، اسالم بی تفاوت در 
مقابل ظلم، در مقابل زیاده خواهی، اسالم بی تفاوت در مقابل 
دست اندازی به حقوق مظلومان، اسالم کمک به زورگویان، 
اسالم کمک به اقویا، اسالمی که با همه این ها می سازد. این 
اسالم را امام نام گذاری کرد: اسالم آمریکایی.«1389/03/14 
و اسالم آمریکایی هم از دیدگاه ایشان دو شاخه دارد: »یکی 
اسالم سکوالر، یکی اسالم متحّجر؛ لذا امام، آن کسانی را که 
تفّکر سکوالری داشتند... همواره در ردیف کسانی گذاشت 
که نگاه متحّجرانه  به دین داشــتند؛ یعنی نگاه عقب افتاده  
غیر قابل فهم برای انسان های نواندیش و متعّصبانه  بر روی 
مبانی غلط، تحّجر؛ هردوی این ها را امام در کنار هم همواره 

ذکر کرده است.« 1394/03/14

 اعتماد به وعده  الهی
 و بی اعتمادی به قدرت های مستکبر

یکــی از اصول امام اتّکال بــه کمک الهی، اعتماد به 
صدق وعده  الهی اســت: »امام به وعــده الهی اطمینان 
داشــت... ما برای تکلیف کار می کنیم؛ اما خدای متعال 
بــر همین عمل بــرای تکلیف، بهترین نتیجــه را به ما 
خواهد داد.«1389/03/14 بر این اساس بود که »امام در 
تصمیم گیری های خود، در تدابیر خود، محاسبات معنوی 
را در درجه اول قرار می داد... یعنی انســان برای هر کاری 
که می خواهد بکند، در درجه  اول هدفش کســب رضای 
الهی باشــد؛ کسب پیروزی نباشد... بعد هم به وعده الهی 

اطمینان و اعتماد داشته باشد... آن وقت دیگر یأس معنا 
ندارد، ترس معنا ندارد، غفلت معنا ندارد، غرور معنا ندارد.« 
1389/11/19 روی دیگر این موضوع هم بی اعتمادی به 
قدرت های مستکبر و زورگوی جهانی است: »نقطه مقابل، 
به دل خوش ُکَنک های دشــمنان، مستکبران، قدرت های 
جهانی، مطلقاً نباید اعتماد کــرد؛ این هم در عمل امام، 
در رفتار امام، در بیانات امام به طور کامل مشــهود است. 
ایــن اتّکال به قــدرت پروردگار و اعتماد بــه او، موجب 
می شــد که امام بزرگوار در مواضــع انقالبی خود صریح 

باشد.«1394/03/14
 اعتقاد به اراده  مردم و نیروی مردم

اعتقــاد بــه اراده  مردم و نیروی مــردم، و مخالفت با 
تمرکزهای دولتی؛ از جمله خطوط اصلِی حرکت امام است؛ 
امام رحمت اهلل  علیه »به مردم اعتماد داشــت... امام از روز 
اّول معتقد بود که اگر ما وارد میدان بشویم، مردم خواهند 
آمد.«1401/03/14 ایشان در عرصه های گوناگون مسائل 
کشور این رویکرد و روش اعتماد به مردم را نشان داد: »در 
مسائل اقتصادی، تکیه  به مردم؛ در مسائل نظامی، تکیه  به 
مردم؛ در مسائل سازندگِی کشور، تکیه  به مردم، که جهاد 
سازندگی را به راه انداخت؛ در مسائل تبلیغات، تکیه  به مردم؛ 
و باالتر از همه مسئله انتخابات کشور و آراء مردم در مدیریّت 
کشور و تشکیالت نظام سیاسی کشــور.« 1394/03/14 
»همیشه، مردم در چشم امام، اصل بودند.«1371/03/14و 
البته »امام در مورد مردم به این ها هم اکتفا نکرد، مردم را 

انقالب، امام تکیه بر طبقــات ضعفا را اصرار کردند، تکرار 
کردند، توصیه کردند. تعبیر »پابرهنگان« و »کوخ نشینان« 
جزو تعبیراتی بود که در کالم امام بارها و بارها تکرار شــد. 
به مسئولین اصرار داشتند که به طبقات محروم برسید. به 
مسئولین اصرار داشــتند که از اشرافیگری پرهیز کنند.« 
1390/03/14 چراکه حمایت از محرومان و مقابله  با ظالم 
و مستکبر تنها یک مقوله  انسانی نیست بلکه »این ها همه 
مطالبات اسالمی است، اسالم این ها را از ما خواسته است؛ 
این جور نیست که فقط یک محاسبه  عقالئی و انسانی باشد؛ 

تکلیف دینی است.« 1395/03/14

 دفاع از مظلومان عالم و مقابله با مستکبران
در عرصه  سیاســت خارجی: »امــام صریحاً در جبهه  
مخالف قلدر آن بین المللی و مســتکبران قرار داشت، هیچ 
مالحظه ای نمی کرد. این است که امام در مقابله میان قلدران 
و مستکبران و قدرت های زورگو عالم با مظلومان، در جبهه  
مظلومان بود؛ صریح و بدون مالحظه و بی تقّیه این را بیان 
می کرد. طرفدار جّدِیّ مظلومان جهان بود.« 1394/03/14 
و »هیچ وقت به خاطــر مالحظه  زورگویان عالم، از دفاع از 

مظلومین عالم دست نکشید.«1387/03/14
توجه به استقالل و رّد سلطه پذیری

»استقالل« و »نفی سلطه و وابستگی« از دیگر اصول 

ثابت و بنیادیِن منظومه فکری امام خمینی رحمت اهلل  علیه 
محســوب می شــود: »یکی دیگر از نقاط اصلی و خطوط 
اصلی تفّکر امام، مســئله  استقالل کشور، رّد سلطه پذیری 
]است[... اســتقالل یعنی آزادی در مقیاس یک ملّت؛ این 
معنای استقالل است.« 1394/03/14 چراکه »اسالمی که 
امام به آن معتقد است؛ ضّد سلطه طلبی بیگانگان است، ضّد 
دخالت بیگانگان و قدرت های بیگانه در امور داخلی کشور 
است؛ ضّد زانو زدن در مقابل دشمن است.«1400/03/13

 تأکید بر وحدت مّلی
 یکی دیگر از خطوط اصلی تفّکر و خّط امام »مســئله  
وحدت ملّی اســت و توّجه به توطئه های تفرقه افکن؛ چه 
تفرقه  بر اســاس مذهب، شیعه و سّنی؛ چه تفرقه  بر اساس 
قومیت هــا، فارس و عرب و ترک و کرد و لر و بلوچ و امثال 
این ها. تفرقه افکنی یکی از سیاست های قطعی دشمن بود 
و امــام بزرگوار ما از اّول بر روی وحدت ملّی و اتّحاد آحاد 
ملّت، یک تکیه کم نظیر داشــت که ایــن یکی از خطوط 

است.«1394/03/14
ثمره  پیروی از مکتب امام، 

رسیدن به قّله های عظیم پیشرفت است
حقیقت این است که امروز زنده بودن افکار،  اندیشه ها 
و مکتب امام رحمت اهلل  علیه در میان ملّت ایران که تجسم 
آن در جمهوری اســالمی اســت، ملّت ایران را »به یکی از 
اثرگذارتریــن ملت های عالم و اثرگذارترین کشــور و ملت 
در این منطقه تبدیل کــرد« 1385/03/14 به گونه ای که 
هم اکنون همه  عوامل فتح قله های عظیم پیشرفت و افتخار 
در ایــن ملت به وجود آمده اســت: »ثمرات شــیرین این 
شجره  طیبه، امروز هزاران محقق و پژوهشگر، هزاران عالم 
و دانشمند، هزاران مغز متفکر و سرانگشت کارآمد در انواع 
و اقســام عرصه ها و صحنه هاست؛ چه در علوم انسانی، چه 
در علوم تجربی، چه در مســائل اجتماعی، چه در سیاست 
و چه در دین. امروز ما کشــوری هســتیم با جمعیت غالباً 
جوان، پُرانگیزه، باایمان و دارای همه شــرایط پیشرفت.« 
1385/03/14 همچنین »ثمرات این شجره  طیبه در همه 
جای دنیای اسالم هم قابل مشاهده است؛ مسلمانان جهان 
بیدار شــده اند و هویت اسالمی خودشــان را بازیافته اند.« 

1385/03/14
نکتــه  اساســی اینکه قطعاً بدون شــناخت صحیح و 

تحریف نشــده  شخصیت و مکتب و اصول و درس های امام 
رحمت اهلل  علیه امکان تداوم این حرکت نورانی و دستیبابی 
به قلّه های پیشــرفت و سعادت در گام دوم انقالب اسالمی 
وجود نخواهد داشــت: »اگر ملّت ایران بخواهد به هدف ها 
برسد، بخواهد این راه را ادامه بدهد، باید راه امام بزرگوار را 
درست بشناسد، اصول او را درست بشناسد، نگذارد شخصّیت 
امام را تحریف کنند، که تحریف شخصّیت امام، تحریف راه 
امام و منحرف کردن مسیر صراط مستقیم ملّت ایران است. 
اگر راه امــام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای نکرده 
عمــداً به کنار بگذاریم، ملّت ایران ســیلی خواهد خورد.« 

1394/03/14

ولی نعمت مسئوالن معّرفی کرد... مردم هم پاسخ مناسب 
دادند؛ در صحنه حضور پیدا کردند؛ آنجایی که انگشت اشاره  
او بود، مردم با جان  و دل در آنجا حاضر شدند. این متقابل 

بود.« 1394/03/14
 طرفدار جّدی حمایت از محرومان و مستضعفان

در عرصه  مســائل داخلی کشور، عدالت یکی از اصول 
برجســته  مکتب امام رحمت اهلل  علیه است: »امام طرفدار 
جّدی حمایت از محرومان و مستضعفان بود؛ امام نابرابری 
اقتصادی را با شــّدت و حّدت رد می کرد؛ اشرافی گری را با 
تلخی رد می کرد؛ به معنای واقعی کلمه امام طرفدار عدالت 
اجتماعی بــود.« 1394/03/14 چنان که »از اول پیروزی 

تضعیف  باعث  مردم  ناامیدکردن 
ظرفیت حضور مــردم و تضعیف 
در  مردم  توانمندی  شــکوفایی 
تعیین سرنوشت خود و پیشرفت 
کشــور می شــود. وقتی آزادی 
عمل و حضور و مشــارکت مردم 
تضعیف  شــود، هم به مردم و هم 
به اســالمیت لطمه وارد می کند.

آنچه هــم به جمهوریــت و هم 
گسترش  می زند  لطمه  اسالمیت 
فســاد و بی عدالتی است؛ چون 
و  عدالت کرده  به  اســالم دعوت 
اقامه  عدل  به  اولیاء دین را مأمور 
بی عدالتی  است.  کرده  جامعه  در 
هم باعــث تضییع حق مردم، هم 
از حکومت  فاصله گرفتن مــردم 
و هــم طمع دشــمن در تجاوز و 
می شود. مردم  بر  فشار  و  دخالت 

رهبر انقــالب در سی وســومین ســالگرد رحلت امام 
خمینی رحمهًْ اهلل علیه به تشــریح اصول و محورهای مکتب 
امام پرداختند و بر مردم ساالری دینی به عنوان یکی از وجوه 
عظمت انقالب اشاره کردند و آن را وجه تمایز انقالب اسالمی 
با مکاتب دیگر دانســتند: »»جمهوری« مال اســالم است، 
»جمهوری« وام گرفته  از غرب نیســت، مربوط به خود اسالم 
اســت. اینکه امام روی رأی مردم ایــن همه تأکید می کند، 
این ناشــی اســت از معرفتی که به مسئله  اســالم داشت.« 

1401/3/14
رسانه KHAMENEI.IR در گفت وگو با آقای حجت االسالم 
والمسلمین علیرضا پیروزمند، عضو هیئت علمی فرهنگستان 
علوم اســالمی قم به بررســی جایگاه مردم ساالری دینی در 

مکتب امام پرداخته است.
* رهبر انقالب در سخنرانی 14 خردادماه امسال 
با تشریح ابعاد حرکت امام در دوران ایجاد جمهوری 
اســالمی، تاکید کردند که امام اصرار داشت که طرح 
جمهوری اسالمی، ذیل آنچه در غرب به آن می گویند 
موضوعی  نگیرد،  قرار  »مردم ساالری«  یا  »جمهوری« 
که سال گذشــته در ســخنرانی به همین مناسبت 

نگاهی به خصوصیات نظام مردم ساالری دینی

جمهوریت  و  اسالمیت
 دو بعد جدایی ناپذیر مکتب امام)ره(

از ســوی رهبر انقالب مورد اشــاره قرار گرفته بود. 
نسبت جمهوریت و اســالمیت در مکتب امام چگونه 
تعریف می شود و چه عواملی ممکن است این الگو را 

آسیب پذیر کند.
تفکیک جمهوریت و اســالمیت و بررســی مجزای این 
دو خود یکی از عوامل نشــناختن این پدیده و مواجه نشدن 
صحیح با این موضوع مهم اســت. به نظر می آید جمهوریت 
بدون اســالمیت و اســالمیت بدون جمهوریت تحقق پیدا 
نمی کند. لزوماً عواملی که به ایرانیت و جمهوریت، جمهوریت 
و اسالمیت لطمه می زند، عوامل مستقل و مجزایی که معطوف 
به اســالمیت و جمهوریت باشد، نیست. به گمان حقیر، این 

چند عاملی که درباره آن توضیح خواهم داد، مهم تر است.
عامل اول، کج فهمی یا فهم ناقص از اســالم است؛ یعنی 
اســالم را بدون سیاســت و نیازمند به غیر نظام سیاسی در 
نظر گرفتن؛ بنابراین، هر کدام از این دو که باشد -چه اسالم 

متحجر، چه اســالم التقاطی- هر دو روی یک سکه هستند 
و از اینکه اســالمیت و جمهوریت با همدیگر پیوند بخورند، 

مانع می شوند.
عامل دوم، غرب زدگی و تفکر دگراندیشــی اســت که 
روشــن فکران وابسته به ویژه از بعد از قاجار در ایران اسالمی 
به آن دامن زدند؛ کسانی که اعتقاد به اسالم ندارند یا اعتقاد 
به اسالم دارند، ولی ظرفیت تبیین نظام سیاسی متفاوتی را 
در آموزه های اسالمی نمی بینند. شاخص این غرب زدگی هم 
این است که صرفاً رأی اکثریت را مالک مشروعیت قلمداد 
می کنند. هرچند نظام موسوم به دموکراسی هم در عمل به 
چنین قاعده ای که از نظر علمی بناگذاشته پایبند نیست، اما 
غرب زدگان این شــعارِ بدون پشــتوانه  دنیای غرب را بر سر 
دنیای اسالم می کوبند و چنین مطالبه ای را مطرح می کنند 
که رأی اکثریت مالک است؛ فارغ از اینکه این اکثریت بر چه 
اساس و جهتی فکر می کنند و چه هدفی را دنبال می کنند. 

در عین اینکه در مردم ســاالری دینی برای رأی مردم باید 
اعتبار واقعی قائل باشــیم، اما به هیچ وجــه نباید رأی مردم 
را جدای از محتــوا و ماهیت رأی موردتأیید یا تصویب قرار 
بدهیم، چراکه جداکردن جهت و هویــت رأی از خود رأی 
یکی از شــاخص های غرب زدگی محسوب می شود. شاخص 
دوم غرب زدگی برای تضعیف حاکمیت اسالمی این است که 
نقش آفرینی مردم را به معنای طلبکاری و مسئولیت ناپذیری 
قلمداد می کند؛ یعنی حاکمیت و دولت موظف اســت همه  
نیازمندی ها را پاسخ دهد و مردم تنها مصرف کننده هستند 
و باید مطالبات خود را مطرح کنند و حکومت صرفاً وظیفه  
پاســخ گویی به مطالبات مردم را دارد. این تصور درســتی 
نیست، چراکه اوالً، حاکمیت اسالمی برای مردم است؛ ثانیاً، 
در اندیشه  اسالمی انسان به میزانی که اختیار دارد، مسئولیت 
دارد؛ بنابراین، صرف بیان مطالبه بدون مســئولیت پذیری 
در اندیشه  اسالمی باورپذیر نیست. شاخص  سوم غرب زدگی، 

اعتماد به دشــمن در جمهوریت اســت؛ یعنی ما بخواهیم 
خواست و میل و الگو و مالکی که فرهنگ رقیب تعریف کرده، 
آن را مــالک درســتی رفتار مردم و حاکمیــت قرار دهیم. 
طبیعتاً این هم به اسالمیت و جمهوریت لطمه می زند. به جای 
اینکه شهروندان جهانی، جامعه  اسالمی و مردم ساالری را بر 
محور فرهنگ توحیدی و فرهنگ اسالمی تعریف کنند، ولی 
به گونه ای تعریف می کنند کــه کأنه مردم در صورتی که به 
شــهروندان جهانی آن هم با قرائت جهانی  سازی دنیای غرب 
پیوند بخورند، در این صورت اســت که آزادی مردم تأمین 
شــده و جامعه  مدنی را در امتداد نظام لیبرال- دموکراسی 
و ســیطره  جهانی نظام لیبرال- دموکراسی دنبال می کنند. 
هرچند که ممکن است برای وجاهت بخشیدن به این موضوع 
رنگ ولعاب اسالمی هم به آن بزنند، اما به بهانه  اینکه دنیای 
ارتباطات و عصر جهانی شدن است، مردم را به سمت الگوی 
شهروند جهانی سوق بدهند و مردم ساالری را به این سمت 
ببرند و اســالمیتی را پذیرا باشند که چنین جهانی  سازی را 
مــورد تعمیق قرار دهد. البته فرهنگ اســالمی و جمهوری 
اسالمی الگویی برای جهانی شدن دارد و به دنبال آن است، اما 
این حرف به معنای خنثی بودن نسبت به فرهنگی که توسط 
این فرآیند جهانی شده و قرار است اتفاق بیفتد نیست، بلکه 
به صورت فعال و کنشــگر به دنبال این اســت که مردم را به 

توحید دعوت کند.
عامل  ســوم، تضعیف ولی اجتماعی جامعه است. ولی 
جامعه و والیت فقیه در عصر غیبت هم حافظ جمهوریت و 
هم حافظ اسالمیت است؛ بنابراین، اگر کسی به هر کیفیتی 
به بهانه  علمی یا  برخی ناکارآمدی ها و ضعف و کاســتی های 
عینی اصل والیت فقیه را مورد خدشــه و شــبهه و تردید و 
ابهــام قرار دهد قطعاً هم به جمهوریت و هم به اســالمیت 
لطمه زده اســت. از ابتدایی که امام راحل بحث والیت فقیه 
را مطــرح و به آن عمل کردند و والیت مطلقه   فقیه در رأس 
قرار گرفت، منافقین در اوایل انقالب شبهه ای را تحت عنوان 
اســتبداد دینی مطرح کردند و بقیه هــم به آن دامن زدند؛ 
یعنی جمهوری اســالمی نوع جدیدی از استبداد با پوسته  
دینی اســت و فقیهی را در رأس ایــن حکومت قرارداده که 
همان شــاه با لباس جدید است. حال آنکه این شبهه ناشی 
از نشــناختن ماهیت مردم ساالری دینی، نشناختن منصب 
و شــخص صاحب منصب در والیت فقیه، نشناختن پایگاه 
مشــروعیت والیت فقیــه در جامعه و امتــداد والیت امام 
معصوم در زمان غیبت محســوب می شود. البته این سخن 
و قائل شــدن به چنین جایگاهی بــرای ولی فقیه به معنای 

معصوم قلمدادکردن او نیست؛ اما این خطاپذیری به هیچ وجه 
مستمســک قابل قبولی بــرای اینکه جایگاه عدالت گســتر 
ولی فقیه را تحت تأثیر شــبهه  استبداد دینی قرار دهیم، کار 
درستی نیست. مسئله  دفاع از والیت در جامعه و دفاع معقول 
و هوشمندانه از ولی جامعه یکی از وظایف ماست. خطبه  34 
نهج البالغه امیرالمؤمنین علیه السالم به نوعی همان دو روی 
مردم ســاالری و والیت در جامعه محسوب می شود. حضرت 
در ایــن خطبه می فرمایند: »أَیَُّها الَنّاُس إَِنّ لِی َعلَْیُکْم َحّقاً َو 
ُکْم َعلََیّ َفالَنِّصیَحُة لَُکْم َو تَْوفِیُر َفْیِئُکْم  ا َحُقّ ؛ َفأََمّ لَُکْم َعلََیّ َحٌقّ
َعلَْیُکْم َو تَْعلِیُمُکْم َکْیاَل تَْجَهُلوا َو تَأِْدیُبُکْم َکْیَما تَْعلَُموا«؛ حقی 
که شــما بر من دارید این است که مصلحت شما را رعایت 
کنم، بیت المال را انبوه کنم )کنایه از اینکه باید افزایش ثروت 
در جامعه را مدیریت کنم(، به شما علم آموزش دهم و شما 
را ادب بیاموزم تا دانش پیدا کنید. این حقی اســت که شما 
بر من دارید. امام علیه الســالم در این جــا به  وضوح از حقی 
که مــردم در قبال حاکمیت دارند و وظیفه ای که حاکمیت 
در قبــال مردم دارد، صحبت می کننــد؛ اما در نقطه  مقابل 
ا َحِقّی َعلَْیُکــْم َفالَْوَفاُء بِالَْبْیَعِة َو الَنِّصیَحُة  می فرمایند: »َو أََمّ
اَعُة ِحیَن  فِی الَْمْشَهِد َو الَْمِغیِب َو اْلَِجابَُة ِحیَن أَْدُعوُکْم َو الَطّ
آُمُرُکم«؛ اما حق من بر شــما چیست؟ در بیعتی که با من 
دارید وفادار داشته باشید، در حضور و غیاب من خیرخواه من 
باشید، وقتی شما را دعوت می کنم به من پاسخ دهید و وقتی 
شما را فرمان می دهم فرمان من را ببرید. حضرت در این جا 
هم مالک جمهوریت و هم مالک اسالمیت را بیان فرموده اند؛ 
لذا، جامعه و نخبگانی که حق والی را بر مردم نشناسند و پاس 
ندارند طبیعی است که هم به جمهوریت و هم به اسالمیت 

خدشه وارد کنند.
عامــل چهارم، فســاد و بی عدالتی اســت. آنچه هم به 
جمهوریت و هم اســالمیت لطمه می زند گسترش فساد و 
بی عدالتی است؛ چون اســالم دعوت به عدالت کرده و اولیاء 
دین را مأمور به اقامه  عدل در جامعه کرده است. بی عدالتی 
هــم باعث تضییع حق مــردم، هم فاصله گرفتــن مردم از 
حکومت و هم طمع دشــمن در تجاوز و دخالت و فشــار بر 

مردم می شود.
عامل پنجم، ناامیدکردن و بی تفاوت کردن مردم اســت. 
ناامیدکــردن مــردم باعث تضعیف ظرفیت حضــور مردم و 
تضعیف شکوفایی توانمندی مردم در تعیین سرنوشت خود و 
پیشرفت کشور می شود. وقتی آزادی عمل و حضور و مشارکت 
مردم تضعیف  شود، هم به مردم و هم به اسالمیت لطمه وارد 

می کند.

عامل ششــم، ترک فعل و فرصت ســوزی دولتمردان و 
مسئوالن جامعه اســت. این فرصت سوزی باعث می شود که 
پیشرفت کشور با کندی مواجه شود و ناکارآمدی پدید آید و 
مردم سرخورده شوند و اسالم نتواند به عنوان الگوی موفق در 

اداره  جامعه خود را عرضه کند.
عامــل هفتــم، عدم پویایــی فهم از دین اســت که به 
جمهوریت و اسالمیت لطمه می زند. پاسداشت اسالمیت به 
این اســت که بتوانیم از منبع جوشــان کتاب الهی و سنت 
معصومین علیهم السالم معرفت های قائله مند دارای حجیت، 
اما نوبه نویی را استنباط کنیم تا فهم ما بر این دریای معارفی 
که اهل بیت علیهم السالم به ما یاد دادند افزایش پیدا کند و از 

قَِبل این بتوانیم به جامعه بهتری نائل شویم.
عامل هشتم هم، کم انگاشتن دستاوردهای جمهوری 
اســالمی اســت. پیوند جمهوریت و اسالمیت در جامعه  ما 
ظرفیــت بی بدیل و کم بدیلی را پدیدآورده که باعث شــده 
مردم ما بتوانند با رهبری امام خمینی رحمهًْ اهلل علیه و رهبر 
انقالب، بر مشکالت زیادی فائق آیند و موج هایی را پشت سر 

بگذارند.
* حضــرت امــام خمینــی رحمهًْ اهلل علیه در 
سخنرانی های قبل و بعد از انقالب، بارها به نقش مردم 
و به خصوص مستضعفین در اداره و پیشبرد کارهای 
حکومت تأکید ویژه ای داشتند. نگاه مکتب امام به نقش 
و جایگاه مردم با سایر مکاتب سیاسی چه تفاوت هایی 

دارد؟
 مستضعفین در نظام سرمایه داری ارزشی ندارند؛ چون 
مولد ثروت و قدرت نیستند. اگر هم به آنها توجه می شود برای 

این است که شورش نکنند و کاله سر آنها بگذارند و به شکل 
صوری آنها را تحت مدیریت خودشان داشته باشند تا انسجام 
ظاهری جامعه از بین برود؛ اما در نظام مردم ســاالری دینی 
همه  قوام و اهتمام حاکمیت بر افزایش کرامت و عزت مردم 
است و از نظر هویت و شخصیت انسانی فرقی بین ضعیف و 
غنی نیست. این طور نیست که اگر فردی موقعیت اجتماعی 
یا ثروت ندارد، از اعتبار و آبرومندی کمتری برخوردار باشــد. 
در فرهنگ اســالمی معارفی داریم که این مســئله را تأیید 
می کند از جمله اینکه فرمودند کرامت انسانی مهم است و در 
کرامت انسانی هم تقوا مهم است. این نشان دهنده  این است 
که عدم برخورداری مالی یک نفع و ضعف محسوب نمی شود. 

همچنین امیرالمؤمنین علیه السالم فصلی را به صورت عام به 
مردم توصیه کردند که بیشتر برای مستضعفین است. به همین 
ُفوا  دلیل آنها کرامت بیشتری دارند. حضرت می فرمایند: »تََخَفّ
تَلَْحُقوا«؛ خودتان را سبک  بال کنید تا سریع تر به قیامت و خدا 
ملحق شوید. مستضعفین چنین خصوصیتی دارند که کم توقع 
هستند. به همین دلیل از ارزشمندی بیشتر و از سرعت عمل 
بهتر و از ســبقت بیشــتری در خیــرات برخوردارند. پیامبر 
به هیچ وجه حکومتی که بعدها بخش زیادی از کره خاکی را 
فراگرفت، با قدرت صاحبان ثروت و قدرت به دست نیاورد، بلکه 
با پشتوانه  مردم مستضعفی که از کمترین امکانات برخوردار 
بودند، توانست این حکومت را به دست بیاورد. امیرالمؤمنین 
لِیُل ِعْنِدی َعِزیٌز  در خطبه  37 نهج البالغه می فرماینــد: »الَذّ
َحَتّــی آُخَذ الَْحَقّ لَُه، َو الَْقِوُیّ ِعْنِدی َضِعیٌف َحَتّی آُخَذ الَْحَقّ 
ِمْنه«؛ مستضعف نزد من عزیز است تا حقش را از کسانی که 
ظالم هستند، بگیرم و آن هایی که از نظر دیگران قوی هستند 
)ظاهراً اشــاره به صاحبان قدرت و ثروت است( و حقی که از 
دیگران تضییع کردند و به واسطه  تصاحب حق دیگران بزرگ 
شدند و جایگاهی برای خودشان فراهم کردند، از آنها بگیرم و 

به مستضعفین بدهم.
چنین آموزه هایی در فرهنگ اســالم باعث شد که امام 
خمینی رحمهًْ اهلل علیه به حق مســتضعفین اهمیت زیادی 

بدهند و با کمک مستضعفین انقالب کنند.
* به بیان رهبــر انقالب، امــام رحمهًْ اهلل علیه 
جمهوری و اسالمی را گره گشــای مشکالت کشور 
می دانســتند. این جهت گیری چگونه به حل مسائل 

کشور می انجامد؟
 گره گشایی جمهوریت و اسالمیت به این برمی گردد که 
ما بتوانیم دوگانگی مفهوم بین اســالمیت و جمهوریت را از 
ذهن خودمان پاک کنیم. این دوگانگی در ذهن عده ای مشکل 
ایجاد می کند، چراکه نمی توانند اســالمیت و جمهوریت را با 
هم جمع کنند. وقتی می گوییم اســالم، یعنی دستوراتی که 
از باال به پایین دیکته شــده و مــردم باید از آن تبعیت کنند 
و هیچ نقشی در هیچ ســطحی ندارند. باید خواست مردم از 
هر جایی که نشئت گرفته مالک عمل و تصمیم گیری باشد. 
این دوگانگی در ذهن عده ای باعث چنین تعارض مفهومی و 
عملی شده و برای همین آنها نتوانستند با مفهوم مردم ساالری 
دینی کنار بیایند. خداوند در آیه 25 سوره حدید )لََقْد أَْرَسلَْنا 
َناِت َوأَنَْزلَْنا َمَعُهُم الِْکَتاَب َوالِْمیَزاَن لَِیُقوَم الَنّاُس  ُرُســلََنا بِالَْبِیّ
بِالِْقْسط( بین ارسال رسل و قیام مردم پیوندزده و ممزوج شدن 
این دو با همدیگر را مبنای اقامه  قســط قرار داده است. این 
دقیقاً مردم ساالری دینی است. اگر پیوند بین ولی اجتماعی 
که خدای متعــال او را منصوب کرده با مردمی که میثاق در 
اقامه  قسط با ولی اجتماعی می بندند با همدیگر پیوند و گره 
بخورد، آن وقت مردم ساالری دینی موفق شده و اسالم ضمانت 
اجرا پیدا می کند و مردم به آزادی تکامل بخش دســت پیدا 

می کنند.
نقش آفرینــی مردم در جمهوری اســالمی، نــه از باب 
فرصت طلبی برای ارتزاق از مردم اســت و نه شکل صوری و 
تشریفاتی دارد، بلکه شکل واقعی و هویت بخشی دارد. هویت 
مردم به این است که اسالمی رفتار کنند و ضمانت اقامه  اسالم 

به این است که مردم پشتوانه  آن باشند.


