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چکیده
مفهوم نظام انقالبی نقطه ططفهی مانهد ا و نواو انه د فتمها انقهال
اسالمی ب منظو تحکیم و بالند ی سیاستها و نظامات د پیش برنهد ی
ا ب شما میاید .د چرخ حیات انقال ها ،طامل اینرسی و افول نظهام-
های سیاسی ،کم نگ شد ا ما ها ،ا زشهای بنیادین و کا کردی ،نوطی
باز شت ب قبلِ ناشی از تغییر ماهیت انقالبهی هری کها اا ا و تسه یم-
پذیری د مواج با فشا طوامل محیطی ا د پی دا د ک با فقهدا طنصهر
تفکر اهبردی و هبری بصهیر و تحهولافهرین ،د هذ زمها به صهو ت
تد یجی این تغییر هویتی و استحال ای اتفاق میافتد .هدف اصه ی د ایهن
مقال تبیین ابعاد معنایی «نظام انقالبی» ،ب ویژه کا کرد بازدا نهده و ضهد
ترمیدو ی ا د مواج با نظری های قیب است .این تحقیق از نوع کیفهی
 نظری داده بنیاد و با ماهیت اکتشافی – بنیادی است .رداو ی دادهها بااباا مصاحب های طمیق و تشکیل روههای کانونی با خبر ا انجام ردید
و د نهایت داده ها ب کمک اهبرد نظری داده بنیاد و با ویکرد ساخت را،
کد ذا ی و تجای وتح یل شد .نتایج حاکی است مبانی ف سهفی و مللفه -
های پای نظری نظام انقالبی جمهو ی اسالمی ایهرا بها سهایر نظهامههای
سیاسی دنیا تفاوت بنیادین دا د؛ همچنین ،پیوست انقالبی ری ب طنهوا
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دال مرکای د چرخ مدیریت تمد اسالمی و د ک ی مراحل شکل یری
ا ب ویژه نظام سازی ،دولت سازی ،جامع پردازی و تمد سازی بهروز و
ظهو دا د و د نهایت اینک حفظ پویایی و استمرا نظام بها پیشهرا نظهام
انقالبی ضرو تی مستحکم برای تحقق حکمرانی اسالمی ب شما میاید.

واژگان كلیدی
انقال  ،نظری انقالبی ،نظام انقالبی ،انقال اسالمی ،مدیریت نظام انقالبی

مقدمه

از میان همهی ملّتهای زیر ستم ،ملّتی که به انقالب همّت گمارد؛ کار را به نهایت رسان و آرمدان-
های انقالبی خود را حفظ کرد ،انقالب پُرشکوه ملّت ایران است که بزرگترین و مردمیترین انقالب
عصر ج ی و موفقترین نمونه یک نظریه سیاسی در باب حکومتداری است.
در دوران معاصر و با سیطره اقتضائات دو ت م رن ،کشورهای اسالمی همای بر اساس سداختار
«دو ت د ملت» و بر اساس ا اوی دو ت م رن به وجود آم ه و استقاللیافتهان  ،اما میراث زمام اری
در ان یشه اسالمی مبتنی بر کالن نظریه «امام و امت» مطدر شد ه و افدق حاکمیدت را در جوامدع
اسالمی مشخص نموده است (غمامی و آجر و .)167 :1387 ،انقالب اسالمی از منطقی ا هدی تبعیدت
میکن که استحکام و قوام آن در بینش امام و کنش امت نضج گرفته است.
انقالب اسالمی در ایران به د یل جذابیت شعارها ،اه اف ،روشها ،محتوا ،نتایج و سابقه مشترك
دینی و تاریخی و شرایط محیط منطقهای و بین ا مللی ،پ ی های اثرگذار در جهان اسالم بدوده اسدت.
نظم نوینی را که انقالب اسالمی در پی آن بود ،میتوان طلیعهای از یک نظام جهدانی بدا محوریدت
ع ا ت دانست (یزدانی ،قاسمی و شاه قلعه« .)206 :1380 ،ه فگیدری پایدههدای اصدلی اسدتحکام
انقالب»« ،تضعیف همهجانبه با استفاده از ابزار مختلف» ،تغییر در معاد ه ق رت و سیاست داخلدی بدا
تغییر نارش مسئوالن» و «شبکه سازی» (معینی پور ،غرسبان )1 :1389 ،ازجمله سناریوهای پید ا و
پنهان ارتجاعی دشمنان انقالب است که به منظور بازگشتپذیر کدردن انقدالب از درون و همیندین
امکان بازگشتپذیری از بیرون به واسطه پروژه«نفوذ» در جریان میباش .
ازنظر گل ستون ،برای شرو گسترش نسل ج ی ی از نظریههای انقالبی ،بهتر اسدت ،بده جدای
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تهیه فهرستی از عوامل وقو یک انقالب ،آن را به عندوان یدک معلدول در نظدر بایدریم و بدر روی
عواملی تمرکز کنیم که ثبات یک حکومت را تضمین میکن  .تضعیف این عوامل راه را برای رهبری
انقالبی ،ای ئو وژی و همزادپن اری باز میکن تا در کنار عواملی مانن فشار داخلی و درگیری نخباان
یک انقالب را پایهریزی کنن (گل ستون .)1 :1387 ،به نظر ایزدهی ( )1387انقالب اسالمی نه فقدط
به دنبال ایجاد یک «نظام سیاسی ساختاری» یعنی ،یک حکومت مبتنی بر آموزههای دینی ،بلکده در
پی تأسیس یک «نظام معرفتی» نیز هست که بر آموزههای دینی مبتنی بوده و تواندایی اداره جامعده
وسیع و حکومت دینی را داشته باش .
«انقالبی مان ن» و«انقالبی بودن» در یک نظام انقالبی به مفهوم حرکتهای خارج از هنجارها
و قاع هها و قوانین نیست ،بلکه توجه و عمل به آرمانها و ارزشهای انقدالب و نهضدتی اسدت کده
نظام سیاسی را تأسیس و برپا کرده است (اصالنی )5 :1387 ،هر انقالبی را ماهیتی است کده نشدانه
هویت و نیات مطلوب و مورد توقعش محسوب میشود (.یزدانی ،قاسمی و شاه قلعه .)206 :1380 ،با
تفکیک قائل ش ن میان تغییر تعاد ی و تغییر ساختاری« ،نظام انقالبی» در عین انعطاف در روشهدا
و اشکال ،در موقعیتها و شرایط گوناگون با حفظ آرمانها و اصول انقالبی به حیات خود ادامده مدی-
ده ؛ به تعبیر دیار حرکت نظام انقالبی با توجه به مثلث مطلوبدات و مقد ورات و محدذورات شدکل
میگیرد که این به معنای ع ول از آرمانها و پذیرش و تسلیم واقعیتها ش ن نیست ،بلکه واقعبینی
و تغییر واقعیتها به سمت تحقق مطلوبات با توجه بده مقد ورات و رفدع محدذورات اسدت (اصدالنی،
 .)5 :1387طر یک آگاهی انقالبی ،یک کمال سیاسی ،در ملّت ایران به توفیق ا هی به وجود آمد ه
است که میتوانن تفکیک کنن بین نظام انقالبیِ «امّت و امامت» و بین تشدکیالت دیدوانسداالری؛
[بااینکه] در یکجا انتقاد دارن  ،امّا از اصل نظامی که به وسیلهی انقالب به وجود آم ه است ،با همهی
وجود دفا کنن (مقام معظم رهبری ،بیانات در دی ار مردم آذربایجان شدرقی .)1386/11/28 ،نظریده
مختار این مقا ه نظریه نظام انقالبی ،مقام معظم رهبری اسدت کده در بیانیده گدام دوم انقدالب نیدز
تصریح دارن  ":انقالب اسالمی همیون پ ی های زن ه و بااراده ،همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح
خطاهای خویش است ،امّا تج ی نظر پذیر و اهل انفعال نیست .به نق ها حسّاسیت مثبت نشدان مدی-
ده و آن را نعمت خ ا و هش ار به صاحبان حرفهای بیعمل میشدمارد ،امّدا بده هدی بهاندهای از
ارزشهایش که بحم اهلل باایمان دینی مردم آمیخته است ،فاصله نمیگیرد .انقالب اسدالمی پدس از
نظام سازی ،به رکود و خموشی دچار نش ه و نمیشود و میدان جوشدش انقالبدی و نظدم سیاسدی و
اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبین  ،بلکه از نظریهی نظام انقالبی تا اب دفا میکن ".
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در این تحقیق ،سؤال نظریه نظام انقالبی چیست؟ به عنوان پرسش آغازین مطر و براین اساس
تبیین مختصات این نظریه و معرفی ابعاد ،مؤ فهها ،شاخصها و زمینهها ،عوامدل تأثیرگدذار و مواندع،
راهبردهای پیادهسازی نظام انقالبی و م ل م یریتی درزمره اه اف پیایری ش ه است.
روششناسی تحقیق

جهتگیری پژوهش بنیادی و ه ف آن اکتشافی می باش زیرا ارائه ا او و تو ی دانش و درك بهتر از
نظام انقالبی بر اساس نتایج تحقیق ،م نظر اسدت .رویکدرد پدژوهش اسدتقرایی و مفداهیم در قا د
مقو هها و قضیهها ت وین ش ن  .این پژوهش با رویکرد کیفی راهبرد نظریه داده بنیاد ،بده بررسدی و
معرفی م ل نظام انقالبی پرداخته است .نظریه داده بنیاد یک نو روش پژوهش کیفی اسدت کده بده
طور استقرایی یک سلسله رویههای منظم را به کار میگیرد تدا نظریدهای دربداره پ ید ه موردمطا عده
ایجاد کن (اشتراوس و کوربین .)2009 ،دادهها از مصاحبههای نیمه ساختاریافته و به صورت هد ایت
کلیات و گروههای کانونی گردآوری ش ه است .جامعه آماری در بخش اسنادی بررسی ان یشه رهبران
انقالب اسالمی و در بخش می انی مصاحبه با خبرگان و اساتی به تع اد  19نفر از طریق نمونهگیدری
گلو ه برفی است .از خبرگان خواسته ش که پرسشنامه ابعاد ،مؤ فههدا و شداخصهدای نظریده نظدام
انقالبی را تکمیل نماین و به سؤاالت مصاحبه پاسخ دهن  .برای نمونه برخی از سؤاالت مصاحبه ذکر
میگردد :طفاً خودتان را به طور کامل معرفی نمایی  .شما نظریه نظام انقالبی را چاونه تعریف مدی-
کنی ؟ چه ویژگیها ،رفتار و روشهایی را برای یک نظام انقالبی برمیشدماری ؟ تمدایز اصدلی نظدام
انقالبی با سایر نظامهای غربی و مت اول در چیست؟ جایااه نظدام انقالبدی در تحقدق تمد ن ندوین
انقالبی اسالم چاونه است؟ زمینههای ایجاد یک نظام انقالبی چیست؟ موانع ت اوم نظام انقالبدی در
جامعه ایران چیست؟ و غیره.
مؤ فه

نو

ماهیت پژوهش

بنیادی

نحوه انجام پژوهش

رویکرد کیفی

پارادایم حاکم بر پژوهش

تفسیری

رویکرد پژوهش

استقرایی

راهبرد پژوهش

نظریه داده بنیاد
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ج ول( -)3پیاز فراین پژوهش
مبانی و چارچوب نظری
انقالب

مفهوم «انقالب» در دی گاه ان یشمن ان دارای تعاریف متفاوتی است که هر یک از آنهدا بده ندوعی
خاص ب ان پرداختهان  .وا ترالکویر 1مفهوم انقالب را تالش برای ایجاد و تحول بنیدادین در سیسدتم
حکومتی ،تعریف کرده است .کارل مارکس ا هام اصطال «انقالب» را به مفهوم تغییدری ارزشدمن و
مترقی و کاستن نابرابری و ایجاد ع ا ت بیشتر بده کداربرده اسدت ،نویسدن گان دیادر ،انقدالبهدا را
ضرورتی برای ایجاد پیشرفت اجتماعی و به مفهوم دوران هرج ومرج و کشمکش بدیقی وبند بدرای
ق رت که نتایج مخربی دارد استفاده کردهان  .هانتیاتنون ( )264 :1869انقالب را یک حرکت سدریع
و ناگهانی در ارزشها و باورهای مسلط ،رهبری و حاکمیدت سیاسدی بدرای بازگرداند ن ارزشهدای
اجتماعی ق یم توأم بازور و خشونت داخلی تعریف کرده است .چا مرز ( ،)1363نیز انقالب را جلدوهای
از خشونت و یک شیوه راهیابی به مفهوم انقالب میداند  .پیدروزی انقدالب اسدالمی ایدران یکدی از
بزرگترین پ ی ههای تاریخ در قرن بیستم و درزمره مهمترین جنبشهای سیاسی د اجتماعی بهشمار
میآی که تعاریف موجود و نیز نظریههای انقالب را به چا ش کشی و ضرورت ارائه تعریدف ج ید ی
از انقالب و نظریههای انقالبی را به دنبال آورد.

حضرت امام خمینی خصوصیات انقالب اسالمی را به برخورداری از پشتوانه عظدیم فلسدفه و
فقه و معارف شیعه در طول هزار سال ،انقالب اجتماعی همه جانبه همراه با تحول بنیادین در زند گی
انسانها ،استواری بر پایه فرهنگ و اعتقاد و ایمان در مراحل اوجگیری و سدازن گی انقدالب ،بهدره-
من ی از رویکرد ارزشی و ه فگیری اصال مفاس جهانی و بشری ،حاکمسدازی فرهندگ توحید ی
بهجای فرهنگ ا حادی و استب ادی و شکلگیری برمبنای نظم و انضدبا انقالبدی مدیدانند  .رهبدر
معظم انقالب حضرت امام خامنهای نیز انقالب را یک تفسیر اسالمی و ا هی و یک تحدوّل اخالقدی،
فرهنای و اعتقادی میدانن که به دنبال آن ها تحول اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی و آنااه رش همه
جانبه ابعاد انسانها میآی (شفیعی.)7-32 :1395 ،
1 Walter Laguer
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انقالبها با توجه به اه اف و رسا تی که برای خود قائل هستن  ،به دودسدته کلدی تقسدیم مدی-
شون  :اول :انقالبهای ناظر بر وضعیت مادی؛ دوم :انقالبهای ناظر بر وضعیت معنوی.
درحا یکه گونه نخست از انقالبها ،تحول وضعیت موجود بده منظدور بهبدود وضدعیت سیاسدی،
اجتماعی ،اقتصادی و یا فرهنای شهرون ان را م نظر دارن ؛ دومین دسته نارش متفاوتی اتخاذ کرده،
با تعریف اه اف فرا مادی چون بسط ارزشهایی خداص ،یدا تحقدق ا اوهدای ویدژهای از زند گی و
مفاهیمی از این قبیل که جنبه کیفی دارن  ،به امر انقالب اهتمام میورزن  .ا بته بای توجه داشت کده
گونه شناسی باال ناظر بر «ای هآل تایپها» (مطابق گفتمان وبدری) اسدت و در عدا م خدارج معمدوالً
گونههای ترکیبی وجود دارد که غلبه در آن با «مادیگرایی» یا بدا «معنویدتگرایدی» اسدت .از ایدن
منظر میتوان نسبت منطقی بین این دو مقو ه را عموم و خصوص من وجه ارزیابی کرد .بد ین معندا
برخی انقالبها باانایزه و رسا ت «معنویتگرایانه» به وجود میآین و برخی خیر .همینین مدیتدوان
اظهار داشت که ضرورتاً معنویتگرایی یا مادیگرایی به انقالب منتهی نمیشود ،درحا یکه میتدوان
تصویری از هر دو مقو ه نیز داشت (منصوری و همکاران.)157 :1391 ،
اما در ارتبا با انقالب اسالمی ایران ،شاه تحقق «ا اوی تلفیقی» مدیباشدیم .در ایدن ا ادوی
تلفیقی ،ارتبا دو حوزه موردنظر به شکل اقماری برقرار میگردد .به این صورت که سداختار انقدالب
اسالمی را میتوان به دو ساخت اصلی تفکیک کرد :اول :ساخت مرکزی که مشدتمل بدر ارزشهدای
عا ی اسالمی است ،دوم :ساخت پیرامونی که مشتمل بدر مالحظدات و اهد اف سیاسدی ،اقتصدادی و
فرهنای است .از این منظر ه ف نخستین انقالب اسالمی ،ارتقای رو انسانی و تربیت ا هی اوسدت
تا از این طریق فضای معنوی موردنظر اسالمی پ ی آی  .در ایدن سدطح« ،اسدالم» مد نظر اسدت و
غیرازآن هی عاملی موردتوجه نیست .معمار انقالب اسالمی ،حضرت امام در تحلیل این سدطح از
انقالب اسالمی است که اظهار داشتهان « :ما که نهضت کردیم برای اسالم نهضت کردیم .جمهوری
ما جمهوری اسالمی است  ...نهضت برای اسالم همان دنبال نهضت انبیاء اسدت» (صدحیفه ندور،1 ،
 .)115حضرت امام در نق حکومت محوری میفرماین « :عه هدار ش ن حکومدت فدی حد ذاتده
شأن و مقامی نیست ،بلکه وسیله انجام وظیفه و اجرای احکام و برقراری نظام عادالنه اسالم است».
(والیت فقیه .)58 ،ا بته این تنها یک چهره از انقالب اسالمی است که معرّف «معنویتگرایی» است
همینین تأکی حضرت امام براین نکته که اسدالم عدزت ،اقتد ار ،پیشدرفت و نظدم را بده جامعده
بازخواه گردانی  ،حکایت از رسا ت مادی انقالب اسالمی دارد .انقدالب اسدالمی جدامع هدر دو بعد
مادی و معنوی بوده است .انقالب اسالمی اگرچه «معنویتگرایدی» را در کدانون خدود دارد و از ایدن

تبیین مفهوم اهبردی نظری نظام انقالبی د ...



28

حیث شبیه ا اوی «انقالبهای معنویتگرا» میباشد  ،امّدا نباید فرامدوش کدرد کده بدرای «بسدط
معنویت» اصال «وضعیت مادی» را به ج مد نظر دارد و درنتیجده «ارتقدای معندوی» و «اصدال
مادی» را توأمان در درون خود دارد.

از ترمیدور ایرانی تا نظام انقالبی

در ادبیات محافظهکار مطا عات انقالب ،یک انقالب حاصل یک ت تن است.یک بیماری و وضدعیت
غیرعادی است که دیر یا زود بهبود مییاب و شرایط به حا ت عادی برمیگردد .یکی از صدریحتدرین
ای هها در این زمینه را کرین برینتون پروران ه است .این نظریه م عی است انقالبها فارغ از همدهی
فرقهای جزئی ،از قوانینی کلی و مشترك پیروی میکنن  .در تاریخ طبیعیای که وی بدرای انقدالب
تصویر میکن  ،همهی انقالبها پس از دورهای انقالبیگری فرومینشینن و به شرایط عادی پیش از
انقالب بازمیگردن  .برینتون این بازگشت را تحت عنوان ترمی ور بررسی میکن  .اگرچه ایدن نظریده
در تصویر و تحلیل این بازگشت تنها نیست و انتظار بازگشت به شرایط عدادی ،روحدی اسدت کده در
دیار نظریههای انقالب نیز کم وبیش سرگردان است (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت امدام خامندهای،
 .)1385/03/15نظریۀ ترمی ور و سایر نظریات همیون نظریات مارکسیستی ،که از آنها نوعی جبر و
حتمیت دررون انقالب استفاده میشود ،به هی روی قابل پذیرش نیست؛ چراکه اینگونده نظریدات،
عم تاً با رویکردی جامعهشناسانه ت وین گردی هان و نقش ارادة افراد را در تحوالت اجتمداعی نادید ه
انااشتهان  .درواقع ،هی چرخش و ترمی وری در انقالبها رخ نخواه داد ،مار آنکه در افدراد جامعده
شاه نوعی چرخش و ترمی ور باشیم .انسانها با اراده خود میتوانن با در نظدر گدرفتن آسدی هدا و
آفتهای متوجه یک انقالب راهکارهای مناسبی برای مقابله با آن آسی ها و آفتها بیابند و ارزش-
های انقالب را همینان حفظ نماین و نیز میتوانن با نادی ه انااشدتن آسدی هدا و آفدتهدا ،زمینده
چرخش انقالب را فراهم نماین  .بنابراین ،هر تغییر و تحو ی در انقالبها بده اراده افدراد بسدتای دارد
اینگونه نیست که جبر تاریخی ،هر انقالبی را به سمت چدرخش و ترمید ور سدوق دهد (شدبان نیدا،
)131 :1381
پرسشی که این نظریه و نظریههای جامعه شناسی انقالب در مورد انقالب اسالمی طر میکند ،
ترمی ور انقالب ایران است .انقالب اسالمی ایران چه هناام فرومینشین ؟
انقالب اسالمی ،یک انقالب تکاملی و نه ترمی وری است؛ زیرا آرمانهای آن ،آرمانهدایی تداریخ
مصرفدار نیستن و اینگونه نیست که سیل گذر زمان ،آرمانهای این انقالب را با خود ببرد .عدالوه
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براین ،مردم انقالبی و رهبر انقالبی نیز همواره پاس ار آرمانهای این انقالب هستن و اجازه تخطی از
آرمانهای انقالب را به هی کس نمیدهن ؛ زیدرا انقدالب در مکتد انقدالب اسدالمی« ،صدیرورتی
دائمی»و ضرورتی همیشای است .ذا این انقالب ،انقالبی تکاملی است که خود را در«مسدیر شد ن»
و نه پایان میدان ؛ مار آنکه آرمانهای انقالب تحریف شود و افراد انقالبی و کنشهای انقالبی طرد
و به حاشیه ران ه شون (قربانی .)31 :1387 ،در ساحت نظریه امامت و امت ،انقدالب کبیدر اسدالمی
ایران یک بیماری نیست تا دوران ترمی ور و نقاهتی داشته باش  ،بلکه کوششی است برای یک رهایی
تکاملی از بیماریهایی که دستکم در دو س هی اخیر همواره همراه تاریخیمان بوده است .کوشش
استقالل خواهانه ،آزادیخواهانه ،ع ا تخواهانه و معنویت خواهانهای است بدرای رهدایی از بیمداری
استعمار ،استب اد ،استثمار و استحمار و انحطا فرهنای .خواستهایی که همواره و در پی رسی ن به
سطحی از آنها ،سطو باالتری هم هست .در سطح امامت ،امام با اجتهادی انقالبدی بده بازتو ید و
بسط معنای و مفاهیم انقالبی میپردازد ،افقهای ج ی ی در ساحت ان یشهی انقالب گشوده میشود
و مفاهیم ج ی ی خلق میگردد .در بستر این گشایش مفهومی است که نیروی معطوف بده انقدالب
اسالمی امکانهای ج ی ی برای کنش معطوف به انقالب مییاب و سطح متکامدلتدری از انقدالب
اسالمی را بازتو ی میکن (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت امام خامنهای) 1385/03/15 ،
نظریه نظام انقالبی

نظریه نظام انقالبی توسط مقام معظم رهبری در سال  1387و در فرازهایی از بیانیه گام دوم انقدالب
مطر و در چارچوب نظریات نوین حکمرانی اسالمی موردتوجه است .به نظر میرس ایشدان نظریده
نظام انقالبی را در عرصه حیات اجتماعی بشر مطر نمودهان که توانایی و کارآم ی دیدن را در اداره
این حیات به اثبات رسان ه و آن را نظامی مردمی ،مستقل و مبتنی بر ارزشهای اصیل و نظام مبتنی
بر آزادی فکر و ع ا ت اجتماعی معرفی مینماین  .ازنظر ایشان بهترین شکل سازمان اجتماعی همان
چیزی است که ایشان آن را «نظام انقالبی» مینامن  .این نظریه درست در نقطه مقابل نظریده نظدم
نوین جهانی قرار دارد.
استراتژیستهای آمریکایی نظیر کسینجر و برخی از چهرهها و مسئو ین غیرانقالبدی کشدور ایدن
جمله را تکرار میکنن که ایران بای بین دو گزینهی «دو ت -ملدت» بدودن یدا «نهضدت انقالبدی»
بودن ،یکی را انتخاب کن  .برخالف ایدن ،در بیانیده گدام دوم انقدالب بدر مفهدوم راهبدردیِ «نظدام
انقالبی» تأکی ش ه است .این دو باهم تناقضی ن ارن چراکه او ی ساختار را نشان میدهد و دومدی
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آرمان را .گرفتن انقالب از جمهوری اسالمی بده معندی گدرفتن آرمدان و هویدت از آن اسدت .نظدام
انقالبی به معنی جستجوی واقعبینانهی آرمانهای یک ملت است .نظام سیاسی بد ون ارزش هرگدز
نمیتوان مو ِ «ق رت نرم» باش و ذا هرگز نمیتوان داعیهی حرف ج ید در روابدط بدین ا ملدل را
داشته باش  .فهم این مسائل نشان می ده چدرا تأکید بدر عنصدر انقدالب و چیسدتی معندای آن در
عرصهی سیاست خارجی اهمیت دارد .به عبارت دیار ،انقالب اسالمی باعث پیشرفت و قد رتیدابی
جمهوری اسالمیش ه است (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت امام خامنهای)1387/12/7 ،
نظریه نظام انقالبی از وصیتنامه سیاسی – ا هی حضرت امام خمینی این گونه تعبیر میشود
که به کلیه کشورهای اسالمی و مسلمانان جهان سفارش دارن همده ضدمن اجتمدا در زیدر پدرچم
اسالم و دفا از محرومان جهان ،به سوی تشکیل یک دو ت اسالمی مرک از جمهوریهای مستقل
و آزاد پیش رون  .ایشان در این نظریه ،موقعیت دو تها را در سه سطح ملی ،منطقدهای و جهدانی در
نظر گرفتهان  .برای سطح ملی؛ تشکیل جمهوریهدای مسدتقل و آزاد ،در سدطح منطقدهای تشدکیل
دو ت اسالمی مرک از جمهوریهای آزاد و مستقل م نظر بدوده و درنهایدت تشدکیل تمد ن ندوین
اسالمی در سطح جهانی مطر میباش .
عنصر اساسی پیشرفت و ارتقای یک کشور در هر سه سطح با در اختیار داشتن تودههای مردمی
است که بتوان ضمن افزایش آگاهیها و مهارتهای سیاسی و اجتماعی آنها ،بسیج و سازماندهی-
های الزم را برای حمایت و پشتیبانی از سایر ملتهای مستضعف و محروم انجدام دهد  .کشدورهای
اسالمی بای برای تحقق تم ن نوین اسالمی به هم یار نزدیدک شد ه و وحد ت و اخدوت اسدالمی
داشته باشن  .موقعیت دو تها در این نظریه با توجه به تمایزات سیاسی ،اجتماعی و اقتصدادی میدان
آنها در این نظریه متفاوت است و کشورهای اسالمی برای تحقق تم ن نوین انقالبی بای بدا نظدام
سلطه و استکبار به مبارزه برخاسته و رابطه خود را با غرب قطع نماین  .در صورت ضرورت رابطه ،بای
مواظ باش که درنهایت تحت استعمار و وابستای غرب قرار نایرن  .نظام انقالبی که از متن ایمدان
و معرفت اسالمی پ ی آم ه ،میان جوشش انقالبی و نظم سیاسدی و اجتمداعی ،تضداد و ناسدازگاری
نمیبین و دامنهی عمل جهانی و منطقهای دارد و ضمن داشتن تأثیر اساسی در منطقه ،دارای منطق
قوی در مسائل جهانی است.
پس از تعریف نظام و انقالب بهصورت مفرد با ضمیمه کردن آنهدا بدهخدوبی مدیتدوان معندا و
تعریف «نظام انقالبی» را دریافت .مسلماً مراد از نظدام انقالبدی ،وجدود تحدوالت عمیدق و بنیدادینی
سیاست ،فرهنگ و اقتصاد یک مملکت بوده و درنهایت یک برنامه اجرایی جهت اداره امور ارائه می-
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ده  .براین اساس عواملی که نظریه نظام انقالبی ارائه ش ه توسدط مقدام معظدم رهبدری را در نظدر
غربیها از نظامهای انقالبی سیاسی صرف تمایز میسازد ،عبارتان از :تحول انسدانی و اجتمداعی از
اشتراکی به ای ئو وژی اسالمی؛ مت وژی فعا یت اجتماعی؛ تاکتیکها؛ به کارگیری شعارهای اسالمی
از تاریخ اسالم؛ محوریت مسج جهت سازماندهی و شدبکه ارتبداطی؛ بید اری اسدالمی تدودههدا و
آمادگی آن ها برای شهادت باه ف استقرار حکومت اسالمی که یاانه ه ف آن فعل به اه اف انسانی
و م نی و حذف بیع ا تی ،استثمار و استقرار ع ا ت از سراسر جهان میباش .

مفهوم نظام انقالبی را میتوان اینگونه بیان کرد :نظامی از نظامات سیاسی دنیا است که در آن:
 )1همه مسلمین یک منطقه بسیج میشون تا اراده و تدالش ایشدان غیرقابدل انکدار و شکسدت
گردد،
 )2رهبری برمیگزین که پایبن به اه اف م نی اسالم باشد و دنبدال مندافع یدک قشدر خداص
نباش ؛
 )3نیروهایی که آزاد میشون  ،قادرن جامعه را در همه سطو داخلی بازسازی نماین ؛
 )4نظام اجتماعی اعتماد و پای اری الزم جهت مواجهه با جهان خارج را بر اسداس شدرایط خدود
کس مینمای (حشمتزاده ،34 :1380 ،با ان کی دخل و تصرف) .بنابراین طبق تعریف فوقا دذکر از
نظام انقالبی میتوان ادعا کرد که او ین پیش نیاز آن ،نفی کامل ساختار اید ئو وژیکی نظدام جهدانی
کفر موجود در شکل نظام جهانی است .این نفی شامل ساختارهای نهادی نظام جهانی نیدز مدیشدود
که به شکل نظام کشور د ملت باألخص در جهان اسالم وجود دارد .بندابراین نظدام انقالبدی اسدتقرار
یک نظام جامع و کامل اسالمی و تالش برای اجرای مقررات ،قوانین و برنامههای اسدالمی در کلیده
شئون زن گی خویش است .این نظامی با آرمان ا هی و حاکمیت اسالم و برخوردار از روحیه انقالبدی،
با اتخاذ شجاعانه مواضع مستقل اسالمی ،ب ون وابستای به دستااه ق رتهای ظا م دنیدا ،بدر زبدان
آورن ه علنی آرمانها ،آرزوها و خواستهای خود و پیایری آنها و نترس در مقابدل اخدم قد رتهدا،
دست نشان گان آنها و حکومتهای فاس  ،طرف ار طبقات مستضعف و محروم دنیا و نظدام آکند ه از
معنویت و اخالق است (برگرفته از فرمایشات حضرت امام خامنهای
چارچوب تحلیل نظام انقالبی

اصلیترین رسا ت یک نظریه سیاسی جامع ومانع ،تحلیل منطقی پ ی ه سیاسی مدوردنظر بده معندای
تبیین ابعاد و جوان موضو در یک ا اوی منسجم و هماهنگ میباش  .یعنی معرفی قضایا و مسائل
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مرتبط با یک یار در مورد آن پ ی ه به گونهای که نهایتاً به یک علتیابی صحیح و معقول در ارتبدا
با به وجود آم ن آن پ ی ه سیاسی و نیز آثار و وازمش بپردازد.

در رابطه با تحلیل نظام انقالبی بایستی سه مسئله موردتوجه قرار گیرد :اوالً ،انقالب ،یعندی یدک
حرکت بزرگ و روبه جلو ،که این حرکت هرگز ایستایی ن ارد و به طور دائم پیش رون ه اسدت (مقدام
معظم رهبری .)1378/12/8 ،ثانیاً نظام انقالبی نمونهای منحصربه فدرد از قیدام یکپارچده تدودههدای
مسلمان علیه نظام فاس حاکم و بر اسداس اید هآلهدا و آرمدانهدای مکتد دیندی هسدت و حتدی
تعبیر«مشابه انقالبهای دیار» نیز در مورد آن صادق نیست .ثا ثاً ع م کارایی تئوریها و چدارچوب-
های تحلیلی موجود که قابل انطباق بر ماهیت این نو نظام نبوده و نمیتوان تمایز اساسدی آن را بدا
سایر رخ ادهای سیاسی روشن سازد .زیرا عم تاً بر پایه نارشهای مادیگرایانه به تحلیل انقالبهدا
میپردازن  .بعضی از نظریات غربی (معاصر) فلسفه انقالب را در رابطه متقابل غیر صنعتی بودن ،ع م
ثبات و تعادل اجتماعی و سپس وقو انقالب جستجو مدیکنند و در ندو مارکسیسدتیاش ،مسدائل
اقتصادی و تضادهای اجتماعی به عنوان منشأ اصلی تلقی میگردد و درنهایدت نیدز اعتقداد بده جبدر
تاریخی و حاکم بر سرنوشت انسانها .دستیابی بده تئدوری تحلیدل ندوینی بدرای شدناخت ماهیدت و
حقیقت نظام انقالبی امری الزم بوده و ازاین رو ترکید دو روش تحلیدل منطقدی و تداریخی بدرای
تحلیل نظام انقالبی با ابتنا بر ان یشه فکری مقام معظم رهبری چارچوب کار این پژوهش بوده است.
درروش تحلیل منطقی ،چهارعنصر اصلی در تحلیل عقلی یک شیء موردسنجش قرار میگیرند .
آن چهارعنصر عبارتان از« :مبانی» (قانون و علت)« ،مواد» (اجزاء و عناصر)« ،روابط» (نحوه ترتی
اجزاء) و «اه اف» (آثار و نتایج) و غرض از این نو نارش سیستمی ،شناخت «ابعداد مکدانی» یدک
موضو است .درروش تحلیل تاریخی که به دنبال شناسایی «ابعاد زمانی» پ ی ه موردنظر هست پس
از طی مراحل شناخت «تغایری» و «تغییری» به بررسی «علل» و «علتا عللها» پرداخته مدیشدود.
«شناخت تغایری» به معنای شناسایی خصوصدیات و اختالفدات شدیء در حا دت ایسدتا و «شدناخت
تغییری» به معنای بررسی سیر مراحل و مرات رش و تحول موضو مدوردنظر و «شدناخت علدت و
علتا علل» به معنای شناسایی قوانین حاکم بر سیر رش پ ی ه و بررسی فلسفه حاکم بدر قدوانین آن
خواهن بود.
مبنای فلسفی نظام انقالبی

در ج ول زیر گزارهها و پیشفرضهای فلسفی نظام انقالبی دستهبن یش ه است:
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ج ول()1پیشفرضهای فلسفی نظریه نظام انقالبی
مؤ فهها

ابعاد
هستیشناسی

خ امحور ،کلگرا و غایتگرا

انسانشناسی

کمالگرا و جمع عقل و احساس

روششناسی

جمع جامعهشناختی و روانشناختی (مردمشناسی)

اجتماعی

جمع ع ا ت و آزادی

فلسفه اخالق

جمع حقیقت و واقعیت یا مطلق و نسبی بودن ارزشهای اخالقی

معرفتی

جمع مطلق و نسبی بودن شناخت انسان

سیاسی

جمع دو ت حاکم و دو ت ناظر

فلسفه اجتماعی

جمع انقالب و اصال

حقوقی

جمع قانون به مثابه محافظ ارزشهای اجتما و ضامن منافع فرد

حکومتی

جمع رهبران کاریزماتیک و رهبران مردمی و غیر کاریزما

بنیان اجتماعی

جمع خانوادهگرایی و دوری از خویشاون گرایی

دانشی

جمع دانش مردمی و فطری (دانش برخاسته از زن گی مردم) و علمی

شعار جهانی

جمع امنیت ،ع ا ت و فراوانی

مقایسه مبانی نظام انقالبی و نظام رقیب

نظام انقالبی بر اصول ال متغیر وحی و حقمحوری متکی است و تمایزش با اشدکال دیادر نظدامهدا
اینکه آنها بر اساس آموزههای مادی حرکت میکنن  .عم ه تمایزها در ج ول ()2دستهبند ی شد ه
است
ج ول ( )2مقایسه مفاهیم اساسی نظریههای نظام انقالبی و رقی (منبع :اقتباس از علی احم ی،
.)43 :1393
مفاهیم

عناوین

نظام انقالبی

نظام غربی

انقددالب بدده نددام خدد ا ،معنویددت ،دینددی،

یبدرال دموکراسدی ،سدرمایهداری ،سدلطه-

مستضعفین ،اسالم انقالبی ،سدلطه سدتیزان ،گران ،مستکبران ،امپریا یستهدا ،کدافران،
انقددددالب اسددددالمی ،خ اجویان،عدددد ا ت مشرکان ،منافقان ،جنگطلبان ،طاغوتیان،
خواهان،پابرهناان

تبیین مفهوم اهبردی نظری نظام انقالبی د ...

مفاهیم

نظام انقالبی
آزادى و رهددایت تددودههدداى مددردم از زنجیددر

اه اف

اسارت و بردگت ظا مان ،تقابل و رهایی از هر
نو سلطه

اصول مسلم
کار ویژههای
دو ت
روشها

استقالل ،آزادی و مردمساالری دینی
مردمسازی ،مردمداری ،حمایت از دو تهدای
هم سو و نهضتهای آزادی بخش و بازسازی
آنها
برنامهریزی با نااه به آرمانها و ارزشها
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نظام غربی
بده اسدارت و بردگددی کشدان ن تدودههددای
مستضعف
حفظ ،ت اوم و گسدترش سدلطه و اسدتثمار
جوامع
اومانیسم ،ذتگرایی و جهانبینی مادی
مردمداری و حمایت از دو دتهدا بده قصد
سلطه بیشتر بر آنها
خرد ابزاری

مب أ قدانون -کشف و استنبا قوانین ا هت و تطبیق آن بدر تمددایالت ،خواسددتههددا ،منددافع دنیددوى و
گذارى

نیازمن ىهاى انقالب
اخالقی و معرفتی ،وفداداری بده آرمدانهدای

زمامدد اران و انقالب ،علم ،دیدن ،عد ا ت ،تقدوا ،کفایدت و
کارگزاران

م یریت ،شجا و آگاه به زمان بودن ،طرف ار
مستضعفین

مشروعیت
م یریت
نقددش مددردم
در نظام

اتکال به خ ا ،ایمان بده هد ف و اعتمداد بده
مردم
م یریت جهادی
مستقیم در پی ایش ،پیروزی ،تد اوم و ریشده
دوان ن انقالب ،حرکت عمومی مردم و توده-
ها

گرایشهاى فعلت و زودگذر زمام اران
ال اقتضاء ،ب ون پیش شر  ،منو به عرف
جامعدده ،توانددایت نسددبت مدد یریت کددالن
اجتماعت و وفادار به حزب حاکم
وراثت ،قهر و غلبه ،قرارداد اجتماعت و ...
م یریت غربی
نقش مستقیم در قا د یدک حدزب فعدال
سیاسی یا نظامی

فرهنگ

سلطه زدایی و جهاد در برابر ظلم بین ا مللی

سلطه طلبی

اقتصاد

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد سرمایهداری و مساوات طل

سبک زن گی

خ امحوری

ذتگرایی

تعلیم/تربیت/
علم/فناوری

انتقال تومان ارزشهای ا هدی ،انقالبدی ،بده پرهیز از ارزشهای ا هی در فرایند تربیدت
افراد در خ مت و در اختیار عموم ملتها و در در خدد مت و انحصددار صدداحبان قدد رت و
جهت رفداه و آسدایش عمدومی (در راسدتای بهعنوان ابزار ق رت (در راستای جنگ)
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نظام انقالبی

نظام غربی

صلح)
حدد ود اخالقددی و مصددا ح فددرد و جامعدده
ح آزادی

بامالحظه آزادی دیاران ،آزادی از بن نفس و
از ستماری
جدداودان و دائمددی و از بددین نددرفتن آنهددا

ارزشها

باگذشددت زمددان و تغییددر مکددان (شددجاعت،
ع ا ت طلبی ،ظلم ستیزی)... ،

غیراخالقددی ،دارای منددابع مددادی ،قددانون و
پایمال نکردن آزادی دیاران
در حال تغییر بودن ارزشها به طور مرتد
از زمانی به زمان دیار و مکانی بده مکدان
دیار ترجیحات ،کمبودها ،امیال و نیازهدای
انسانها

دیدددددددن و پیوستای ،تالزم و این همانی ،سیاست ذیدل گسستای؛ استقالل حوزه سیاست از حدوزه
سیاست

دین و تحت ه ایت و نظارت آن.

دین ،ع م م اخله دین در امور سیاسی

دین و دو ت

پیوستای

گسستای

دین و مدردم حاکمیددت مددردم بددر سرنوشددت خددویش در ناسازگاری آموزههدای دیندی بداارزشهدای
ساالری

چهارچوب دین

دموکراتیک

جامعدددددده و پیوستای امر سیاسی و امر اجتماعی ،جامعده گسستای؛ استقالل حدوزه مد نی از حدوزه
سیاست
مبانی ق رت
مبانی فکری
و ان یشهای

تحت ه ایت سیاست

سیاسی ،سیاست تحتا شعا جامعه

ق رت نرم به عندوان قد رت اصدلی و قد رت ق رت سدخت بده عندوان قد رت اصدلی و
سخت نیز مکمل و در خ مت ق رت نرم
اسالمگرایی ،ا هیات رهداییبخدش و مدردم-
ساالری دینی با تکیه بر معنویدت ،عد ا ت و
اخالق

ق رت نرم در خ مت ق رت سخت
ماتریا یسدددم ،سکوالریسدددم ،یبرا یسدددم و
ناسیونا یسم

منافع ملی

منافع تودههای مردم

حاکمیت

از مردم ،برای و در خ مت مردم(حکومت اهلل) حکومت بر مردم ،مردم در خ مت حکومت

نو مقابلده و مقاومت و قیامهای مردمی ،دفا همه جانبه،
منازعه
دو ددددددت -
مردم

تقویت ق رت بازدارن گی
راهبر و رهرو (محبت آمیز)

منافع صاحبان ق رت و طبقه حاکم
جنگ های کالسیک با اسدتفاده از سدال -
های کشتار انبوه ،ترور و تحریمهدای بدی-
سابقه
بر پایه رابطه حاکم و محکوم (آمرانه)

تبیین مفهوم اهبردی نظری نظام انقالبی د ...

مفاهیم

نظام انقالبی

رابطه دو ت -دو ددت اسددالمی مرکدد از جمهددوریهددای
ها با یک یار
مدددددددالك
سیاست
نهادهدددددای
اثرگذار
ساختار
ارتباطدددات و
رسانهها
پیشرفت

مستقل آزاد
ع ا ت (امانت)
گددروههددای اجتمدداعی و مردمددی ،احددزاب و
سازمانهای و نهضتها و دو تهای برخاسته
از مردم
نظام ملت – دو ت (نظام انقالبی)
دوسددویه و در خد مت تددودههددا و محددرومین
(افزایش و رش آگاهیهای سیاسی ،فرهنای
و اجتماعی و تکامل انسانها)
تعاون و همکاری جمعی و منافع جمعی
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نظام غربی
رابطه عمودی و سلسله مراتبی
ق رت (منفعت و طمع)
دو تها و اتحادیههای دو تی ،سازمانهدای
غیردو تی تحت نفوذ دو تها و البیها
نظام دو ت  -دو ت
یک سویه و در خ مت و انحصدار صداحبان
ق رت (حفظ نظام سلطه/تخ یر تودهها)
رقابددت و حفددظ منددافع مددادی(فردگرایی و
تکاثر)

یافتههای پژوهش

در پژوهش حاضر متون مربو به نظام انقالبی از متون فرمایشات و بیانات حضرت امام خمینی و
مقام معظم رهبری و تجربیات عرصه انقالب اسالمی و دفا مق س بررسی شد  .سدپس ایدن متدون
مفهومپردازی ،مقو هبن ی و بر اساس مشابهت ،ارتبا مفهومی و خصوصیات مشدترك بدین کد های
باز ،مفاهیم و مقوالت (طبقهای از مفاهیم) مشخص ش ن .
شرایط علّی :نتایج تحلیل محتوای پاسخ مصاحبه شون ه ها به سدؤاالتی مانند برداشدت و تلقدی
آنان از نظریه نظام انقالبی و مؤ فههای مؤثر بر نظام انقالبی برای تحقق تم ن نوین انقالبی حداکی
از وجود سه مقو ه اصلی (ایجاد جامعه اسالمیِ توحی محور و ع ا ت گستر ،ایجاد فرهنگ جهدادی و
ایجاد ساختار ارگانیکی در سازمانها) در خصوص شرایط علّی برای ایجاد پ ی ه موردمطا عه است که
ک های باز مربو به آنها به شر ج ول ( )4است.
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ج ول ( -)4ک های باز و مقو ههای مربو به شرایط علّی
مقو هها

ک های باز
قانونپذیری
ساده زیستی و نفی اشرافیت

ایجاد جامعه انقالبی

داشتن باور و اعتماد نفس و نفی خودباختای
داشتن روحیه استقاللطلبی و ن اشتن وابستای به ق رتهای خارجی
مردمی بودن
پرداختن به برنامههای ارتقا و توسعه سبک م یریت جهادی
تحکیم و توسعه اخالق و کرامت انسان در م یریت
توجه به آرمانها و اه اف باالتر از اه اف سازمانی
ایجاد فرهنگ کار و تالش و کوشش مجاه تآمیز و سخت
م یریت نهادگرایی به جای م یریت بوروکراتیک

شرایط علی

ایجاد فرهنگ انقالبی

تعا ی معنویت و رو ایمان ،جهاد ،ف اکاری و ایثار مردم مؤمن
مقابله با ض ارزشهای انقالب اسالمی
اتکا به ق رت الیزال ا هی
توجه به اناشت اشاره و ه ایت فقیه عادل
ایجاد هم ی ملت و دو ت و وح ت صفوف ملت و پرهیز از تفرقه
ترویج فرهنگ مه ویت
ترویج گفتمان م یریت جهادی
توجه به انسان به عنوان یک عامل استراتژیک و نه ابزاری
انعطافپذیر و آمادهی تصحیح خطاهای خویش

ایجاد ساختارهای انقالبی

حضور دائم دستااه کارآم با نااهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه بدرای مبدارزه
واقعی با فساد
حساسیت ش ی به مرزبن یهای خود با رقیبان و دشمنان
دارای کارکرد حمایت از ملّتهای زیر ستم و جریانهای آزادیخواه جهان و برخی دو تهای
مایل به استقالل
مو و تسهیلکنن ه مشارکت مردمی
نااه به توان و ظرفیت داخلی

پ ی ه محوری :پ ی ه محدوری موردمطا عده در ایدن پدژوهش مد ل نظریده انقالبدی اسدت کده
مشخصات مربو به آن در ج ول ( )5ارائهش ه است.

تبیین مفهوم اهبردی نظری نظام انقالبی د ...
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ج ول ( -)5ک های باز و مقوالت مربو به پ ی ه محوری
ک های باز

مقوالت

مقو ه محوری

حضور دائمی مردم درصحنهها
نقش تعیین کنن ه مردم در ساختار نظام
داشتن حق تعیین سرنوشت خود

جمهوریت

مشارکت در اداره امور کشور

نظارت هماانی
سیاستگذاری معطوف به آرمان
ه فگذاری و برنامهریزی راهبردی
ع ات

اسالمیت

حاکمیت ا هی
اداره حکومت بر اساس موازین اسالمی و مطا بات مردم

م ل نظریه انقالبی

متصف بودن حاکمان به اخالق اسالمی
شرافت و کرامت انسانی توأم با مسدئو یت در برابدر خ اوند
اسیر ح ود تحمیلی نش ن
قانع به گیرن گی قطرهچکانی نش ن
با امی دنبال اه اف انقالب حرکت کردن
صریح ،صادقانه ،قاطع و جازم حرف خود را زدن
بصیر و بینا بودن
صراحت در اتخاذ مواضع انقالبی تحت هر شرایطی
درك پییی گیهای شرایط زمانه
صریح و ب ون رودربایستی ،ترس و خجا ت در مقابدل دشدمن ،مواضدع انقدالب و

انقالبی گری(حرکت انقالبی)

باانایزه ،نشا  ،اصرار و پیایر تحقق اه اف انقالب

مبانی امام امت را بیان کردن
استفاده از مفاهیم روشن و همهگیر در انتقاد و مواجهه با رژیمهای فاس
آ وده نش ن ان یشه و عمل انقالبیون به مفاهیم سیاسی م رن

شرایط زمینهای :این پژوهش شامل سه مؤ فه رهبری نظدام انقالبدی ،مد یریت نظدام انقالبدی و
محیط جهان اسالم از مقو ههای زمینهای نظام انقالبی است .شرایط مذکور به شر ج ول ( )6است.
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ج ول ( -)6ک های باز و مقو ههای مربو به شرایط زمینهای
ک های باز

مقو هها

ا او و اسوه یک م یر جهادی تمامعیار
ارائه ت ابیر و نشان دادن جهتگیریهای صحیح در بحبوحه مسائل
رهبری نظام انقالبی

ه ایتاری و تبیین خطو کلی حرکت نظام
نظارت بر اجرای درست فعا یتها و برنامههای م یریت جهادی
داشتن شجاعت و عقالنیت در مقابل استکبار جهانی
پرورش امی و نااه خوشبینانه در مردم نسبت به آین ه
م یریت جهادی

شرایط زمینهای

م یریت تحولآفرین
م یریت نظام انقالبی

شناسایی قابلیتها و ظرفیتهای داخلی و سدوق دادن آنهدا در مسدیر تحقدق
آرمانهای نظام
اعتماد و به کارگیری جوانان
جهاد علمی
مقاومت ،بی اری و هوشیاری مسلمانان

محیط سیاسی اجتماعی

ائتالف و اتحاد جهان اسالم

کشور و جهان اسالم

خودباوری و اتکای به نفس
معنویت اسالمی
شناخت دشمن و شیوههای دشمنی دشمن

شرایط میانجی (م اخلهگر) :در پژوهش حاضر و بر اساس تحلیل محتوای مصاحبههدا و متدون و
فرمایشات دو مؤ فه به عنوان شرایط میانجی محیطی به شر ج ول ( )7شناسایی ش :
ج ول  -7ک های باز و مقو ههای مربو به شرایط میانجی
مقو هها
ه فگذاری ،رسانه )

کارگزاران،

ایجابی(ساختار نظام،

تبعیت و نصرت والیتفقیه
ویژگیهای

شرایط میانجی (م اخلهگر)

ک های باز
داشتن روحیه خودباوری و مقاومت و تقویت آن
ع م گرایش به اشرافیگری
ع م اعمال سبک م یریتی تمرکزگرا و غیر مشورتی
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داشتن روحیه ایثار و توکل
سختکوشی در کارها
ع م خودبینی ،خودپرستی و از دست دادن شجاعت
جلوگیری از نفوذ افراد بیقی آرمانهای اسالمی در صف مسئوالن
فراموش نکردن دشمن و ع م استضعاف پذیری
ع م راحت طلبی ،ع م میل به سازش ،نیسبی ن به منافع نق
طهارت اقتصادی
حرکت با نااه به اه اف و آرمانهای انقالب
رویگردانی مسئوالن از ارزشهای دینی
دچار ش ن به رکود و خموشی و افرا و چپروی
تحریف و دروغ پردازی رسانههای بیاانه دربارهی گذشته انقالب

ه فگذاری ،رسانه )

ویژگیهای سلبی(ساختار نظام ،کارگزاران،

بیتوجهی به شعارهای انقالب و غفلت از جریان انقالبی
مأیوس سازی مردم و مسئوالن و م یران از آین ه انقالب
عق مان گی علمی
عیوب ساختاری و ضعفهای م یریتی
وابستای اقتصاد به نفت
نااه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی
زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجهی گرگ
فساد اقتصادی و اخالقی و سیاسی
تبعیض در توزیع منابع عمومی و م ارا و می ان دادن به ویژهخواری
مذاکره با آمریکا
ترویج سبک زن گی غربی در ایران

راهبردها

در این پژوهش هشت راهبرد اساسی برای تثبیت نظام انقالبی پیشنهادش ه که عبارتان از:
آ وده نش ن ان یشه و عمل رهبران و کارگزاران نظام به مفاهیم سیاسی م رن
داشتن ان یشه ،عمل و رفتار انقالبی با محوریت ارزشهای اسالمی و رعایت اخالق و فضدایل از
سوی کارگزاران و حکمرانان و تسری آن به جامعه
استقامت ،پای ارى و پایبن ى به ارزشها و اصولِ انقالب اسالمی در عمل ،حفظ مرزبن ی خود با
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دشمن و ع م عق نشینی از مواضع و ارزشهای انقالبی و ملّی.
استمرار و اصرار بر اصل نوآوری و نو شون گی از طریق درسآموزی از مسائل و تصحیح خطداهدا
و همینین پویش و پایش مستمر محیطی
کادر سازی و تربیت حکمرانان اسالمی و انقالبی از طریق جهاد علمی و به عنوان پیشران اصلی
تم ن سازی اسالمی
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به منظور خنثیسازی فشار و تحریم اقتصادی نظام سلطه
گسترش ع ا ت و مبارزه با فساد
سبک زن گی اسالمی به عنوان نرمافزار حرکت تم نی و انقالبی
مدل پارادایمی نو شوندگی و پویایی نظام انقالبی

به منظور دستیابی به تبیین علمی و شناخت دقیق نظریه نظام انقالبی در این مرحله تالش ش تا بده
کمک فراین ک گذاری محوری مقوالت فرعی در ذیل مقو ه محوری قرار میگیرن و در گدام بعد ی
به کمک ک گذاری انتخابی (مرحله نظریهپردازی) با استفاده از یک پارادایم (م ل ا اویی یا سرمشق)
تکمیل و روابط بین شرایط علّی ،پ ی ه محوری ،شرایط زمینهای ،شرایط میانجی ،راهبردها و پیام ها
مطابق شکل ( )9در آن نشان داده شود.

تبیین مفهوم اهبردی نظری نظام انقالبی د ...
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نتیجهگیری

دادههای پژوهشی در خصوص گستره مفهدومی ،بررسدی ابعداد و مؤ فدههدای مدؤثر نظدام انقالبدی،
راهبردهای مربو به پ ی ه و پیام های نظام انقالبی در ایدن بخدش بررسدی و تحلیدل شد ه اسدت.
«نظریه نظام انقالبی» را او ین بار مقام معظم رهبری در تاریخ 22بهمن  1387و در بیانیه گدام دوم
انقالب و باه ف تبیین خاستااههای اسالم انقالبی ،انقالب اسالمی و ارتبدا بدین نظدام اسدالمی و
نظام جهانی و در تقابل با نظریههای رقی ارائه دادند  .تعریدف پیشدنهادی بدرای نظدام انقالبدی در
پژوهش حاضر بر اساس م ل ترسیمی و مبانی نظری ب ین صورت است که نظام انقالبی یک نظدام
ای ئو وژیکی اسالمی موفقی است که ضمن نفی کامل ساختار ای ئو وژیکی نظدام جهدانی بده دنبدال
استقرار ع ل در دنیا و برپایی حکومت مستضعفین بوده و با بی اری اسالمی تودههای مردمدی تحدت
یک رهبری شجا  ،آگاه به زمان و پایبن به اه اف م نی اسالم و زن ه ناه داشتن آرمانهای اساسی
انقالب تالش میکن ؛ احکام ،مقررات ،قوانین و برنامههای اسالمی را در کلیده شدئون زند گی اجدرا
نمای  .عظیمترین منبع ق رت در نظام انقالبی تکیه بر ق رت الیزال ا هدی و ایدن بداور اسدت کده در
مسیر مبارزه با طاغوت ،ره پویان و مجاه ان راه خ ا موردحمایت و عنایت خ اون قرار دارن  .دومدین
منبع ق رت تکیهبر حمایت و پشتیبانی تودههای مردمی بوده و مقام رهبدری و فرماند هی ایدن ندو
نظام ،تحت عنوان والیت فقیه و امامت امت ،نهادی مذهبی – سیاسی است که تمام عناصر رهبدری
ق رتمن و کارآم را دارا هست .شهادتطلبی ،صدبر و پاید اری ،سدازشناپدذیری و تحمیدل اراده بدر
دشمن ،ادای وظیفه و تکلیف ،تب یل ته ی ات به فرصتها و خودباوری ازجملده مندابع قد رت نظدام
انقالبی بهشمار میآین  .در نظام انقالبی هر دو ساحت نظام سیاسی و نظام اجتماعی کشدور برمبندای
"مردم ساالری دینی" صورتبن ی میشود .در این وضعیت هم قانون و هم حاکم به اسالم انتسداب
دارن  .درواقع ح نصاب نظام انقالبدی چندین اقتضدائاتی دارد و سدطحی فروتدر از آن را برنمدیتابد .
برخالف انقالبهای سیاسی – اجتماعی دنیا که بع از سقو رژیم گذشته و تأسدیس نظدام سیاسدی
ج ی مأموریت انقالبیون خاتمه یافته تلقی میشود در نظام انقالبی ،با توجه بده ماهیدت دیندی آن و
نهضتی که از پیون سه عنصر رهبری دینی ،مکت اسالم و مشارکت تودههای مردم شکل مدیگیدرد
کار انقالبیون و رسا ت انقالب پایان نمییاب و کنشگری امت در می انها و صحنههای مختلف بده
عنوان یک جریان پویا و ق رتمن امری ضروری است .چنین امت والیتم اری هرگز یاس و ناامید ی
به خود راه نمیدهن و شکستها و مصائ و مشکالت زودگذر ،آنهدا را از پدای درنمدیآورد ،بلکده
استوارتر در مسیر تعا ی به پیش میرون ؛ بیتردی آنیده نظدام انقالبدی را در مواجهده بدا فتندههدای
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اجتماعی مصون میدارد ،بصیرت ،ان یشهورزی و بازشناسی حق و باطل از یک یار است.
نظام انقالبی با پشتوانه ان یشه اسالمی ناب و نفی سلطه شرق و غرب ،و با طدر نظدام سیاسدی
مبتنی بر مردم ساالری دینی و ظلم ستیزی ،منافع کشورهای بزرگ در منطقه را به خطر مدیاند ازد.
پیام ها و دستاوردهای این نو نظام در پنج محور قابل اشاره است؛ اوالً طر مج د اسالم به عندوان
مجموعه کاملی از شیوه زن گی؛ دوم ،اعتقاد به این اصل که م ل غربی ج ایی دین از سیاست فریبی
بیش نیست؛ سوم ،ق رت و موفقیت مسلمانان تنها در بازگشت به اسالم است؛ چهدارم ،طدر مجد د
شریعت به عنوان قوانین ا هی برای ایجاد جامعهای مطلوب بر پایده عد ا ت اجتمداعی و اخالقیدات و
معنویات؛ پنجم ،طر مج د جهاد مق س علیه همه طاغوتیان و آمادگی برای شهادت در راه خد ا بده
عنوان تنها راه مبارزه و پیروزی.
در نظریه نظام انقالبی آرزوهای جهانی امت ترسیم میشود .نظام انقالبی در باورهدای مشدترك
مسلمانان ریشه دارد و مربو به تمام مستضعفان عا م است .این نظدام بدا تکیده بدر توانمند یهدا و
ویژگیهای رهبری و با پشتوانه مردمی و با توانایی باالی گفتمان اسالمگرایدی ،ذهنیدت ج ید ی را
خلق مینمای و آن عبارت است از پرورش فرد مسلمان به عنوان یک عنصر سیاسی ض دیکتداتوری
و ض امپریا یستی .ریشههای سیاسی نظام انقالبی بیش از ریشههای مذهبی آن برای غدرب ،رژیدم-
های سکوالر ،ابرق رتها و ق رتهای استعماری وحشتآفرین است .مهمترین دستاورد نظام انقالبی
در سطح جهان را میتوان به شکلگیری نظام جهانی برخورد با سلطه نام برد .این نظریه در سه بعد
نظام انقالبی به عنوان یک نظریه مبنایی ،نظام انقالبی به عنوان یک ه ف کالن و نظام انقالبی بده
عنوان یک نظام حکومتی قابل طر است .نکتهای کده در بحدث نظدام انقالبدی بده ویدژه از سدوی
انقالبیون میتوان م نظر قرار بایرد ،این است که این پ ی ه به صورت یک کلیدت و یدک مجموعده
درهم تنی ه دی ه شود و زوماً تأکی بر یک بخش از فراین نظام انقالبی تغییرات و اهد اف مدوردنظر
پژوهش را پوشش نمیده  .به عبارتی برای تحقق و عینیت بخشی ن بده ایدن نظریده بایسدتی هدم
از حاظ ساختاری ،هم از حاظ نظامات سیاسی ،اجتمداعی و فرهنادی ،هدم از حیدث هد فگدذاری و
برنامهریزی به م یریت نظام انقالبی پرداخته ش ه و این موارد در کنار هم و با یک یار معنا و مفهدوم
پی ا میکنن .
تحلیل مصاحبهها و بیانات نشان داد که کشورها و دو تها و همینین آن دسته از افرادی که در
جنبشهای آزادیبخش و نهضتهای اسالمی فعا یت میکنن که متناس با محیط سیاسی اجتماعی
کشور خود به رهبری و م یریت نظام انقالبی نیاز دارن و بدرای ایجداد چندین نظدامی ایجداد جامعده
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انقالبی ،فرهنگ انقالبی و ساختارهای انقالبی در این خصوص جز شرایط علی محسدوب مدیشدون .
درنهایت پیام های پیاده سازی نظریه نظام انقالبی را میتوان دستکم در چهار مدورد فراگیدر شد ن
ع ل ،استقالل ،حکومت مستضعفین و تم ن نوین انقالبی برشمرد .ویژگیهای نظام انقالبی را مدی-
توان به شر زیر برشمرد -1 :حاکمیت اهلل  -2مردمی بودن و اراده جمعی ملت  -3رهبری سیاسدی
و اجتماعی انقالب توسط یک مرجع دینی  -4ترکیبی از ع ا تخواهی ،آزادیخواهی ،مدردمسداالری
دینی ،معنویتگرایدی و اخدالق  -5اسدالمی بدودن  -6نفدوذ و قد رت معندوی رهبدر  -3وحد ت و
همبستای تمام اقشار ملت  -4ارتبا بین دین و سیاست  -5روحیه ایثار و شهادتطلبی مدردم – 6

استقاللطلبی  -7آزادیخواهی  -9سازش ناپذیری  -8ع م وابستای به شدرق و غدرب  -10حفدظ
اصول انقالب حتی در شرایط دشوار  -11رسی ن به پیروزی بدا کمتدرین خسدارت و خدونریزی -12
تغییرات بنیادی و پرهیز از رفوریسم  -13تالش برای خودکفائی اقتصادی  -14پایااه مردمی انقالب
و پذیرش آن از سوی ملل آزاده جهان  -15دنبال کدردن اهد اف عمیدق انسدانی و معندوی در کندار
اه اف مادی و اقتصادی  -16همراه بودن انقالب با مشروعیت دیندی  -17تفداهم و یادانای میدان
دو ت و ملت  -19جامعیت انقالب اسالمی نسدبت بده همده ابعداد انسدانی اجتمداعی -18تحدول در
جوانان  -20برائت از دشمنان  -21حمایت از مستضعفین.
منابع
تنامهالهی–سیاسی ،تهران :نشر فردوس
 .1حضرت امام خمینی ،)1931( ،وصی 
 .2امام خامنهای ،سید عل ی ( ،)1931/11/22بیانی ه ا ام دوم انب اس اس امی ،منتشرش د در آدرس
اینترنتی http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673

 .9اصانی ،فیروز ( ،)1931نظریهنظامانقالبیی؛ نف ی پ روه ترمی دور ،کیه ان فرهنگ ی ،بهم

و

اسفند ،شمار  913و911
 .4ایزدهی ،سید سجاد ( ،)1931نظامسازیانقیال بیه یهمستاسیت؟ قاب دس ترس ب ه نش انی
http://www.ion.ir/news/453823

 .5برینتون ،کری ( ،)1915کالبدشکافی هارانقال  ،ترجمه محس ثاثی ،تهران :نشر نو.
 .3پور جباری پژمان ( .)1931دستاوردشتاسی هلسالانقال اسالمی .تهران :معاونت فرهنگی
و اجتماعی سازمان بسیج مستضعفی .
 .1پایگ ا اع ا رس انی دفت ر حف ر و نش ر آث ار حض رت آی تاهللالعظم ی س ید عل ی خامن های
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