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مقاله پژوهشی

انقالب مستمر؛ راهبردی در تحقق بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
مرتضی شیرودی 1و محمدتقی پورطاهر
تاریخ دریافت1399/06/01 :
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تاریخ پذیرش1399/07/14 :

چکیده:
انقالبها میآیند ،نه این که ساخته شوند .اما اگر انقالبیی ویوا انقیالب اسیالمی ،سیاخته شیو  ،بیه بنییا
تبدیل میگر  ،که به تنهایی گامها بعد خو را خویش میسیاد لییی ونونیهن انقیالب م،یتفر ،م هیومی
است که با ب،ط آا میتواا به سوال مذکور پاسخ ا  .اما ،ونانچه با این سوال مواجه باشیم که ونونیه مییتیواا
به تحقق گام لم انقالب اسیالمی نالیل آمیدن پاسیخ ررییی آا اسیت کیه بیا انقیالب م،یتفر ،نیه بیه معنیا
سوسیایی،تی ،بلکه به م هومی ر تراد انقالب اسالمی ،میتواا بداا سیت یاریت .لییی هفیین بررسیی ،نیادمنید
رلشی نو است ،که با ساختن یک مبنا نظر اد رهبر انقالب ،ر گ تار نخ،یت بیانییه گیام لم ریراهم آمید
است .انقالب م،تفر ر تراد انقالب اسیالمی ،پین ملی یه کرکیت انقالبیی ل اردشیی ،مقالمیت ،خو سیاد ل
تفداساد انقالبی را ربرمیگیر که ر یک نظام سل،له مراتبی به تقویت ل تحقق هفدینر کفک میکنند.
واژگان اصلی:
انقالب م،تفر ،بیانیه گام لم ،انقالب اسالمی ،مقام معظم رهبر .

 .1انشیار علوم سیاسی پژلهشنا علوم اسالمی امام صا ق(ع) ،قم ،ایراا(.نوی،ند م،ئول)
 .2کارشناسی ارشد پژلهشنا علوم اسالمی امام صا ق(ع) ،قم ،ایراا.
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مقدمه
پیرلد انقالب اسالمی ایراا انقالب مدالم ،انقالب پیوسته ،انقالب الفی یا انقالب م،تفر که
معا ل  permanent revolutionاست ،به اصطالکی ر علییوم سیاسییی تبییدیل شیید اسییت .ر
عایم سیاست ،نخ،تین بییار ،کییارل مییارک

آیفییانی بییو کییه آا را ر رسییایه "خطییاب بییه جامعیه

کفونی،تها" به کار بر  .اما ترلت،کی به ب،ط آا ست د  .مرا ترلت،ییکی اد انقییالب م،ییتفر ،اد
یک سو ،گر د ا انقالب بورژلایی  1905رلسیه با انقالب پرلیتاریییایی آا کشییور بییو ل اد ینییر
سو ،امیدالر بو انقالب رلسیه به ظهور انقالبها ارلپایی منجر شو  .اد نظر ال ،انقالب کییارگر
رلسیه برا ماندگار به کفایت انقالبها پیییرلد کییارگر ارلپییایی نیییاد اشییت ل اییین هفییاا
ویز است که به کفونی،م بینایفلل مشهور گشت ل به راهبر ینییین ر رهبییر کفونی،ییتهییا
جهاا تبدیل شد .استایین نیز امید اشت که با پیرلد کفونی،م ر رلسیییه ،یییفن پایدارسییاد آا
کشور ،رلسیه را به پایناهی برا انقالب جهانی سوسیایی،م مبییدل میییکنیید (یوبییا  13 :1381 ،ل
آرنت.)76 :1361 ،
با گذشت دماا ،م هوم انقالب م،تفر ب،ط یارت ل اینک ،ر ایراا با آنچیه ر بییین کفونی،ییتهییا
معنا شد  ،ت التها بنیا
م،تقیم ل جهتگیر

ار  .اد این رل ،انقالب م،تفر ر انقالب اسالمی ،هفییاا ک ی خییط

ینی انقالب ایراا است ،که ر مدتی طوالنی ا امییه یارتییه اسییت (خامنییها ،

 :1383سخنرانی  19بهفن) .انقالبی است که "ملتی ستم ید  ،کفر هفت میبند ل به پا میییخیییز
ل با تغییر ککومتی لاب،ته ل ظایم ،آرمااها انقالبی خییو را میییارشییاند ل یییک ولییه پُرارتخییار را
بدلا خیانت به آرمااهایش پشت سر مینهد ل ر برابر هفه لسوسههایی که غیر قابل مقالمییت بییه
نظر میرسیدند ،اد کرامت خو ل اصایت شعارهایش صیییانت کیر ل اینییک لار لیمییین مرکلییه
خو ساد ل جامعهپر اد ل تفدیاسییاد شیید اسییت" (خامنییها  ،1397 ،سییخنرانی  22بهفیین).
انقالب م،تفر خو اد ل مرکله پیشتر برخور ار است که هر یک اد این مراکل بییه تنهییایی ونیید
گام است:
گام اول :قیام عمومی
علتها ررالانی ،قیام عفومی را امن میدند .تبعییین نییژا  ،وند هییه ،سیییا پوسییتاا آرریقییا
جنوبی را علیه س ید پوستاا به قیام لا اشت .شیعیاا بحرین طی سالهییا اخیییر ،علیییه کفیید بیین
عی،ی بن سلفاا آل خلی ه به پا خاستهاند .اد بعد جنگ جهانی الل ،کر ها به ییییل تبعییین قییومی
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ر مخای ت م،تفر علیه لیتها ترکیه ،عراق ل سوریه به سر بر اند .تبعین به مثابه علییت قیییام
مهم ینر

ر قیام عفومی است .اد الیل قیامها دنجیر ا شفال آرریقا ،موسوم به بهییار عربییی،

ر،ا لیتی بو است .مر م ر ل کشور یبنییاا ل عییراق طییی سییال  ،1398ر اعتییراب بییه ر،ییا
گ،تر

لیتی به خیاباا آمد اند .طی یک سال گذشته ،مر م رران،ییه ر مخای ییت بییا ر،ییا لیییت

مکرلا ،وهل ل هشت بار شنبه اعترایی را برپاکر اند .عالل بر تبعین ل ر،ا  ،ظلم ،عامییل مهییم
ینر

ر برپایی قیامها عفومی است .قیام مشرلطه ،کاصل ستم شییاهاا قجییر

ر کییق مییر م

مظلوم ایراا بهشفار میرل  .قیام محفدتقی خاا پ،یاا علیه ظلم لیت مرکز قوام ایدلیه صییورت
گررت .قیام جننل ل قیام تبریز اد سو

ل رلکییانی مبییارد ،میییردا کووییک خییاا ل شیییخ محفیید

خیابانی ،علیه بیدا لیت لقت رگررت ل اد این رل ،هفه آاها توسط لیییت ریییاخاا سییرکوب
شدند (مدنی.)271 :1 ،1386،
قیام عفومی ،تنها به لجو یک یا وند علت لاب،ته نی،ت .بلکییه خواسییتن ،رکیین مهییم لقییوع هییر
قیامی است .اگر تبعین یا ظلم ل ر،ا باشد ،شرط کرکت بعد بر رل ص حه شییطرن قیییام ،آا
است که عد ا بخواهند ل رهبر هم اشته باشند که ال هم بخواهد .ر این صییورت گییام بعیید
ر ررایند قیام بر اشته میشو  .ب،یار با ظلم ،تبعین ل ر،ا مواجهاند؛ اما نفیخواهند ر پرلسییه
قیام قرار گیرند .به آا ییل که میترسند کشته شوند یا تحت تعقیب قرار گیرند یا آرامش دنییدگی-
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عفومی ،انواع متعد ار  .ر کایی که تبعین تنها یکی اد علل قیامها عفومی است .ر،ا  ،عامییل

شاا به هم بریز  .یا ظلم موجو را ،ظلم نفیبینند؛ یا تبعین را میپذیرند .یذا با لیع موجو کنییار
میآیند ل تالشی برا تغییر لیع نفیکنند .لیی بین خواستن ل به پاخواسییتن ت ییالت لجییو ار .
مفکن است رر

بخواهد به دیارت عتبات برل  .اما برا ررتن به دیارت ،پاسپورت ل لیزا نفییی-

گیر  ،بلیط ل ارد نفیخر  .ر این صورت علیرغم این که میخواهد به دیارت برل  ،دیارتی ات ییاق
نفیارتد .پ  ،هر خواستنی منجر به کرکت نفیشو ل کرکت دمانی آغاد میگر که مقییدمات آا
را مهیا کند .بر کرسی نشاندا خواسته به عوامل متعد

ب،تنی ار  .مفکن است مر مییی تیییفیم

بنیرند که کرکت کنند ل به نبال تهیه مقدمات آا برلند .اما مقدمات آا دیارت ل این قیییام رییراهم
نفیشو  .مثال یکی اد یوادم قیام ،تهیه سالح است .اما اگر علی رغم اقدام به تهیه سالح ،بیه الیلیی
ووا نبو پول ،تر

ررلشند ل رقداا امنیت ،سالح رراهم نشو  ،قیییام لار مرکلییه بعیید خییو

نفیشو  .رراهم آمدا علت قیام ،طلب قیام ل اقدام به قیام ،به منزیه لقوع قیام نی،ت .بلکه اییین سییه
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ات اق دمانی قیامی را میآررینند که ل عنیر جفعیت کاری ل رهبر لاکد نیییز بییداا اییاره شییو .
نفیتواا میزانی برا جفعیت ر یک قیام مشخص کر  .اما جفعیت باید ر کد باشد کییه بتوانیید
ر تراد خواسته قیام ،آا را بر مخای اا تحفیل کند .لجو وند رهبر یا رقییداا آا ل نظییایر آا منجییر
به ناکامی هر قیامی میگر  .رهبر قا ر است قیام کند که اد مشرلعیت نییز اغلیب قیییامکننییدگاا
برخور ار باشد .نباید رراموش کنیم تا لر نفایی امیییدلار کننیید اد لیییع پیییشرل ،کییه نییام لیییع
مطلوب را بر آا مینهند ،ر ست نباشد ،هفه اقدامات برا قیام بییینتیجییه میییمانیید .اییین هفییاا
ویز است که ککومت جاینزین یا ککومت آیترناتیو خواند میییشییو (نج ییی ل رقیییه کقییانی،
.)216 :1390
قیام یا نهضت اسالمی مر م ایراا به رهبر امام خفینی

قیید

 ،اد نخ،ییتین سییالهییا

سییر

هییه ،1340

معلول علتها مختل ی است .اما بیشک ،ظلم شاهی ،ستم ربار ل بیدا ا ار  ،اد مهمتییرین آا
بو است .ظلم ل ستم هفچوا تبعین ل ر،ا  ،لجو مختل ی ار  .اما ظلم ینی ،میداق برج،ییته
آا است .پهلو ها اد آغاد پا شاهی ریا ل محفدریا ،به تحفیییل انییواع ظلییم بییه ییین ل ینییداراا
ست د ند .تیویب ل اجرا قانوا سرباد طالب ،که منجر به قیام کییاش شیییخ نییوراا اصی هانی
گر ید ،ستفی آشکار به مرلجین ین بو (اسییتفبل .)81 :1377 ،بیه مرکلییه اجییرا گذاشییتن قییانوا
متحدایشکل شدا یبا

که وند مرکله را اد سرگذراند ،سییرانجام قیییام گوهرشییا مشییهد را رپییی

اشت .تالش شا برا مفانعت است ا ایرانیاا اد کق قانونی عدم لاگذار امتیادات ن تییی جدییید،
قیام یا نهضت ملی شدا ن ت را براننیخت .تیویبنامه انجفنها ایایتی ل لالیتی کییه بییا لاکیینش
امام ،متوقف ماند ،ظلفی آشکار به مقدسات ینی بو  .ستنیر امام خفینی

قد

سییر

ر خییر ا ،1342

به ییل ارشاگر علیه شا  ،ظلم علیه ستنا مرجعیت شیعه تلقی شد ل بییه هفییین ییییل شییهرها
مختلف کشور ووا تهراا ،شیراد ،مشهد ل لرامین ست به اعتراب د ند .امام ر پی اعتییراب بییه
کاپیتوالسیوا که به برتر اتباع لیت امریکا ر ایراا انجامید ،سخن گ ت .اما لاکیینش شییا تبعییید
ایشاا به ترکیه ل عراق بو  .استاا  -ظلم پ

اد سال  1355خو نفایی بیشتر یارت .بییه گونییها

که تجالد آشکار به قداست مرجعیت ینی ،یعنی امام خفینی
 ،1356قیام نود

قم را به دمینها

قید

ر سل،له قیامها بعد

سییر

 ،ر رلدنامه اطالعییات ر سییال

ر تبریز ل یز ل سرانجام ،انقییالب

اسالمی تبدیل کر  .ر لاقع ،ککومت (نظییام) جفهییور اسییالمی ،ر پییی سل،ییها اد قیییامهییا
انقالبی ،ر ایراا استقرار یارت (نجاتی.)67 :1 ،1377 ،
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گام دوم :تغییر حکومت
ککومت ،ن،بت اندکی با کاکفیت ار ل نیز ،کشور کییه بییه معنییا مجفوعییها اد وهییار عنیییر
سردمین ،جفعیت ،لیت ل کاکفیت است ،با ککومت اد معنا لاکد برخیور ار نی،ییتند .ایبتییه،
اراله تعریف اجفاعی ل متفایز اد اییین لاژ هییا کییار شییوار اسییت .بییه آا جهییت کییه لاژ هییا یییا
اصطالکات ر علوم ان،انی کشدار ل به شدت تییابع سییالیق علفییی اسییت ل اییین مویییوع ،اقییدام
ننارند ر تعریف اد ککومت را نیز ،ر برمیگیر  .مییرا ننارنیید اد ککومیت ،معیا ل لیییت -
کشور یا ملت  -کشور است.
آقابخشی ل ارشار را  ،تعاریف مختلف دیر را برا نظام سیاسی برشفر اند:
 .1هرگونه اینو ن،بتا پایدار اد رلابط ان،انی که مبتنی بر قانوا ،قدرت ل امنیت مشییرلع ،مجییاد ل
ملثر باشد.
 .2مجفوعها اد کنشها متقابل که به تودیع قدرتفندانه اد اردشها ،خدمات ل کاالها ر جامعییه،
میپر اد .
 .3نظامی که الامر ل ستورات ل  ،م،تفرا ر یک محدل جغراریایی به ییل تییر

یییا ریییایت،

مور اطاعت قرار میگیر .
 .4ساختار رراگیر ل پیچید ا که موجو یت جامعه را به مثابییه ارگانی،ییم لاکیید ،اد طریییق قییدرت
سیاسی ا ار ل ک
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انقالب با تغییر ککومت ،شناخته میشو  .مرا اد ککومت ،تنها لیت به مثابه قییو مجریییه نی،ییت.

میکند.

ابوایحفد ر کتاب مبانی سیاست ،بدلا اراله تعریف اد نظام سیاسییی ،بییه تشییریع انییواع نظییامهییا
سیاسی ریاستی ،پاریفانی ل تک کزبی شامل سوسیایی،تی  -کفونی،تی مانند شییورل  ،موکراسییی
تو ا مانند وین ،راشی،تی ل جهاا سومی میپر اد  .اما دمانی که اد ماهیت نظییام سیاسیی سییخن
میگوید بر لجو عناصر ووا کارآیی ،کفایت ،نظارت ،قدرت ل کقوق ر نظام سیاسییی اشییار
میکند ،گویا مرا ل اد نظام سیاسی ،موجو
لین،نت ر کتاب نظریهها

است که ارا ملی هها مذکور است.

لیت ،اشار ا به م هوم نظام سیاسی ندار ل تنها بیر ماهییت لیییت

تکیه میکند .شاید اد آا رل که ر غرب ،نظام سیاسی ،م هییومی جاارتییا ل پذیررتییه شیید نی،ییت.
بلکه ،لیت جا آا مینشیند .به هفین جهت ،رهم م هوم لیت را "الدمه رک اندیشه سیاسییی ل
سیاست ر قراها نود هم ل بی،تم" میشفار ل بر آا است که که باید م هییوم نظیام سیاسییی ر
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غرب را پیش اد آا ج،تجو کر  .ر لاقع ،رعیر جدید ،دندگی بدلا لیت ،قابل تیور نی،ییت.
بلکه دندگی با لیت آغاد ل با آا پایاا میپذیر  .ر لاقییع ،لیییت مجفوعییه نها هییایی اسییت کییه
ربر ارند ننرشها ل ررتارها کاکم بر کیات سیاسی است ،این هفاا معنایی است کیه مییا را بییه
م هوم نظام سیاسی نز یک میکند (لین،نت.)15 :1391 ،
نظام سیاسی ،مجفوعها است اد نها ها (مانند :قانوا اساسی ل  ،)...گرل ها (مانند :اکییزاب سیاسییی
ل  )...ل قوا ککومتی که قدرت ،ارتباط میاا آاها را برقییرار میییکنیید .اد اییین رل ،میییتییواا نظییام
سیاسی را نها

ان،ت که ارا

ل مشخیه است :مجفوعها اد اجزا م،تقل که هییر یییک ،ر

محیط خو  ،به رعاییت سیاسی اشتغال ار  .نظام سیاسییی ،ک ی نظییم ل یکپییارونی را ر جامعییه
تضفین میکند .اد یدگا آیفوند ،نظام سیاسی ،کنشها متقابلی است که ر هفه جوامییع م،ییتقل
لجو ار ل هر جامعها اد طریق آا ،کارکر ها لاکد ل سادگار را با است ا اد عنیییر تهدییید
ل تشویق ر ا ار کشور به کار میگیر  .این نظام ،نه رقط شامل قو مقننییه ل مجریییه ،سییتنا هییا
ا ار  ،اکزاب ل گرل ها ذین ع میشو  ،بلکییه طبقییات اجتفییاعی ،ل مییانی ل پدییید هییایی نظیییر
شورشها ل تظاهرات را هم ربرمیگیر .
علی رغم تعارب یا ت الت ر تعاریف اد نظام سیاسی ،لیژگیها مشترکی بین آاها به شرح دیییر
لجو ار  :ایف -ارا اقتدار عام ل رراگیییر اسییت .ب -قییوانین آاهییا آمرانییه ل کییاکم بییر ینییر
مقررات ل قوانین ر هر جامعه است .ش -کاربر مشرلع قدرت منحیرا ر اختیار آاها اسییت .ش-
نظام سیاسی ارا استفرار است ل اررا ر آا ،غیر ارا

است (ریرکی.)7 :1386 ،

نظام سیاسی به هفین معنا ،ر گام لم کرکت رل به جلو انقالب ،تغییییر میییکنیید .نظییام سیاسییی
انواع مختل ی را ربرمیگیر ل انقالبها گزینهها خاصی را ر رراینیید انقالبییی نبییال نفیییکننیید.
بلکه هر انقالبی ککومتی ر تراد خو پدید میییآلر کییه مفکیین اسییت پا شییاهی (ماننیید انقییالب
مشرلطه) ،جفهور

موکراتیک (مانند انقییالب رران،ییه) ،جفهییور سوسیایی،ییتی (ماننیید انقییالب

رلسیه) یا کتی نوع جدید اد نظام سیاسی باشد؛ هفاننیید آنچییه کییه ر ایییراا رل

ا  .امییا هفییه

نظامها برآمد اد انقالب ،با نظام پیشین سرجنگ ارند ل به کلی آا را به کنییار مییینهنیید .ایبتییه،
ونین سخنی غلو است .دیرا :کتی نظامها جدید هم مشابهتهایی با نظییام کهیینتییر ارنیید .لیییی
نباید کتفاا کر که نظامها انقالبی ووا جفهور اسالمی ر رلیکر ها ،با پیش اد خییو ت ییالت
ارند .تغییر نظام سیاسی جفهور اسالمی ووا هر نظام پی
54

اد هییر انقالبییی ،بییه سییرعت ات ییاق

نفیارتد .اغلب انقالبها ل نیز انقالب اسالمی ،اسییتقرار ککومییت لیییت ییا ککومییت موقییت را
مشهو است .اما ارزل ا راصله خو با ککومت قبلی را پیشه میکند .پ

اد آا ،انقالبیییوا بییر سییر

کار میآیند که مفاشات ل ت،امع لیت یا ککومت موقت ل کند اقدامات آا را مور انتقییا قییرار
می هند (رلاسانی ،بی تا.)153 :
گام سوم :تداوم و استمرار
هفه انقالبها با تغییر ککومت که یک اقدام سیاسی است ،آغاد میشوند .انقالب اسییالمی نیییز ،ر
الیین اقدام سیاسی ،نظام شاهنشاهی را سرننوا ساخت ل ر الیین انتخابات پ

اد انقالب ،هفییه-

پرسی نظام سیاسی جدید را برگزار کر ل ر پی آا ،نظام سیاسی جفهور اسالمی استقرار یارییت.
علتی که هفه انقالبها کووک ل بزرگ ،نخ،ت ر پی سرننونی نظام سیاسی پیشین قرار مییی-
گیرند ،قدرت است .انقالبیوا به این رک سیاسی ست مییابند که تنها با ر اختیار اشتن قییدرت
به معنا کالا آا ،قا رند را خو را برا

ستیابی ل نها ینهساد کرکتها ،اردشها ،مقالمتهییا،

خو ساد ها ل نهایتا ،تفداساد انقالبی ا امه هند ل این هفاا راهبر

اسییت کییه تنهییا ر پرتییو

انقالب م،تفر تحقق مییابد:
 .1تدالم کرکتها انقالبی :انقالب اسالمی موجد کرکتها انقالبییی ب،یییار بییو اسییت .بییه
گونها که امام خفینی

قد

سر

ر یک کرکت انقالبی ،شها ت رردندش سیدمیییط ی را یییک م،ییئله
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تجربه میکنند ،که کلقه اتیال ککومت قبلی به بعد است .اد این رل عناصر اد ل نظییام ،ر آا

ررعی خواند ل توجه هفناا را به ا امه نهضییت اسییالمی معطییو .سییاخت .ر جییو اختنییاق سییال
 ،1356ر تجلیل اد شییهدا 19

قییم ل 29

تبریییز شییجاعانه اعالمیییه صییا ر میییکنیید ل ر

میاکبه با رلدنامه یوموند ر ار یبهشت  ،1357ر اقدامی کم نظیییر بییه انتقییا شییدید اد ککومییت
پهلو

ست میدند .دند ننه اشتن اربعین شهدا نهضییت ،گرامیداشییت  15خییر ا  ،1342ابییراد

تأسف اد کشتار سینفا رک

آبا اا ،انتقا اد برقرار ککومت نظامی ل کشتار  17شهریور اد ینییر

کرکتها انقالبی آا رهبر شجاع بو که ترجیع بند امییام ر هفییه آاهییا اییین بییو کییه" :نهضییت
اسالمی را ا امه هید ل تا بروید شدا ستنا قلدر ل استبدا  ،اد قیام خو ست نکشییید" (امییام
خفینی )172 :1 ،1379 ،امام ر لاکنش به محدل یت لیت عراق ل به منظور تیدالم بخشیییدا بییه
نهضت مر م ایراا ،به نورل یوشییاتو رران،ییه مهییاجرت کییر ل ر  16آذر ،اد انشییجویاا ایرانییی
خواست تا ارتش را به قیام علیه شییا تشییویق کننیید ل اد اعتیییاب عفییومی کییارگراا ل کارمنییداا
55
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کفایت کنند .ال خو نیز ،به مجفوعها اد میاکبهها ارشییاکنند علیییه رژیییم مبییا رت لردییید ل
میرانه اد ررتن شا کفایت کر  .تأسی

شورا انقالب ر برابر شورا سلطنت ،تیفیم بییه سی ر

به ایراا ،لرل به کشور ل تشکیل لیت موقت به ریاست مهند

بادرگاا تنهییا ر قایییب اقییدامات

انقالبی قابل تحلیل است( .رلکانی)210 :1383 ،
انقالب اسالمی با مجفوعها اد کرکتها انقالبی شناخته میشو که هر یک ،شفناا را غارییل-
گیر ل کارلاا انقالب را پیش بر  .ر لاقع ،کفتر ک،ی پ

اد انقالب گفاا میکر که امییام سییتور

برگزار هفهپرسی نام ککومت را صا ر کند .هفناا ر برابر ررماا امییام ر بییاقی مانییدا ارتیش،
متعجب شدند .تنها شجاعت کمنظیر امام ،مانع اد کاندیداتور م،عو رجو

ر انتخابات ریاسییت

جفهور گر ید ل رلکیه مر م را ر مقابل ترلرها وند هزار ن ر منارقین ک ی کییر  .ال کفلییه
صدام به ایراا را به کفله یک یوانه تشبیه کر ل هفه را برا ای،ییتا ا ر برابییر آا رییرا خوانیید .اد
اشغال جاسوسخانه آمریکا ر رضا تر ید ل تشکیک ،پشتیبانی کر  .هیچ ک

غیر اد امام را یییارا

پذیرش قطعنامه ل پایاا ا ا به جنگ ل عزل آیییتاا منتظییر اد قییالم مقییامی نبییو اسییت .اییین
اقدامات تنها اد رهبر برمیآید که اعتقا

به کرکتها کند ،بیهد .ل بیتیأثیر ر تییدالم یییک

انقالب مر می ندار ل آا ،تنها ر رضا برآمد اد بالرها عفیق مذهبی شکل میگیر  .اد اییین رل
نفیتواا هیچ یک اد اقدامات امام را غیرانقالبی کییه بییا رلح ل ذات انقییالب مغییایر اسییت ان،ییت
(پارسانیا.)241 :1376 ،
کرکتها انقالبی با هفاا شیب تند ل با هفاا ماهیت اسالمی ،اما ر بخشها گ،ییتر تییر

ر

لر دعامت مقام معظم رهبر ا امه یارییت .ناامییید کییر ا بییه خییواب ل خیییالهییا بعیید اد امییام،
برج،تهترین اقدام ل کرکت رل به جلو انقالب است .مدیریت بحییرااهییا متعیید براندادانییه ،اد
جفله کا ثه کو

انشنا ر  1378ل رتنه انتخابات  ،1388رقط ر ننا بییه ذات خاییییانه انقییالب

ات اق میارتد .سوق ا ا تحریمها بیرکفانه ل بیسییابقه بییه کرکتییی تورنیید ر رشیید اسییتقالل
اقتیا

کشور ،ر پرتو بورلکراسی مرین رقم نفیخور  .ک

رلکیه انقالبی مر م ر کفایییت

اد نظام جفهور اسالمی ایراا اد ننا "ما میتوانیم" ناشی میشو  .ارتقا تواا موشییکی ل تییدالم
گ تفاا مقالمت با تیفیات سا ل ننا غیرانقالبی پدید نفیآید .گ،ترش شیییعه ر سییردمینهییا
لر ،شکلگیر را پیفایی جهانی اربعین با رشد معنویت ر ارتقا عییزا ار هییا ل اعتکییا.هییا ل
کفک به سیلد گاا هفرا شد است .ونین نناهی به کرکتها پیش رل ،بارها اد سو تحلیییل-
56

گراا ،سیاستفداراا ل عالقفنداا بیغرب مور ستایش قرار گررته است (جع ریاا.)369 :1380 ،
اردشها

ینی بنیا یارت .ککومت اسالمی یکی اد این اردشها گراا سیینگ اسییت .بیییگفییاا

میپذیریم که امام خفینی

قد

سر

ر میا .با رژیم شا  ،نخ،ت ،به اصالح آا میاندیشید .اد اییین رل،

یحن کالم امام تا سال  1348نییحت گرایانه است .شا را نییحت میکند .نخ،ت لدیییر ل ارتییش
را پند می هد .اما با نامید شدا اد اصالح رژیم ،ککومییت اسییالمی را بییه مثابییه طرکییی نییو بییرا
سرننونی آا ،به میاا میآلر  .ککومت اسالمی با محوریت لیی رقیه تییا پییاییز  1357بییدلا تغییییر
باقی ماند .اما جفهور اسالمی با انتخاب لیی رقیه اد سو مییر م ،جییا آا را گررییت .جفهییور
اسالمی نیز ل مدل ککومتی را تاکنوا تجربه کر است .ر مدل الل ،لیی رقیه اد مرجعیت ینییی
برخور ار است .لیی ر لمی ،مجتهد آگا  ،شجاع ،بییر ل مدیر رهبر جامعییه را برعهیید ار .
ر هفه این تغییرات ،یک ویز ثابت باقی ماند ل آا ،یزلم اجرا قوانین اسالم که گییا بییا پا شییاهی
مشرلطه ل گا با ککومت اسالمی ل یا جفهور اسالمی ر مدلها مختلف هفرا است.
رقیه ر ال مرکز هفه انواع ککومتهایی قرار ار که امام خفینییی

قیید

سییر

اد  1323اد آا ،سییخن

گ ته است .امام ر کتاب کشف االسرار ،یفن پاسخ به شبهات کتاب اسییرار هزارسییایه علییی اکبییر
ککفی دا  ،بر نظارت رقیه بر شا  ،تأکید میییکنیید .ر رسییایه االجتهییا ل ایتقلییید ،م،ییئوییت ا ار
جامعه را برعهد رقیه عا ل ل آگا به م،الل قضایی ل سیاسی مینهد .ر کتاب ایبیع به ذکییر مجیید

مقالۀ پژوهشی :انقالب مستمر؛ راهبردی در تحقق  /...مرتضی شیرودی و محمدتقی پورطاهر

.2استفرار اردشها انقالبی :نهضت اسالمی مر م ایراا بییه رهبییر امییام خفینییی

قیید

سییر

 ،بییر پایییه

شئوا ل اختیارات لیی رقیه میییپییر اد ل ال را بییه ییییل برخییور ار اد علییم ل عییدایت ،شای،ییته
ککومت می اند .ر کتاب ککومت اسالمی ،با اشار به یزلم ملس،ات اجرایی ل یرلرت اجییرا
اککام ،آا ل را اد الیلی میشفار که لالیت رقیه را اثبات میکند ل بییدینسییاا ،ککومییت قییا ر
است به هد .ها عایی ست یابد .پ

اد انقالب ،لالیییت رقیییه ر اصییول  57 ،5ل  110قییانوا

اساسی گنجاند شد ل امام هفییوار ر رییاع اد آا جانانییه بییاقی مانیید .پی
هفچناا به مثابه یک اردش عایی اسالمی ک

اد ل  ،لالیییت رقیییه

شد تییا کیید کییه ر تغیییرات قییانوا اساسییی ،ر

جاینا لالیت مطلقه رقیه نش،ت (مدنی.)92 :1379 ،
تاکید بر اجرا قوانین اسالمی ،بیشک یک کالا اردش ینی است :جدال نخ،تین امام بییا اسییداا
علم ،ر جریاا الیحه انجفنها ایایتی ل لالیتی ،بر سر کذ .اسالم اد شرایط انتخییاب شییوندگاا
ل کذ .سوگند به قرآا ر مراسم تحلیف بو  .این خط اسییتاا ر نهضییت اسییالمی تییا پیییرلد
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1399

فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،9شمارۀ  ،4شمارۀ پیاپی ( ،)35زمستان

انقالب اسالمی ل ر هفه کوا ث خر ل کالنی ووا مخای ت با کاپیتوالسیوا ،جشن  2500سییایه،
جشن هنر شیراد ل  ...ا امه یارت .با تشکیل شورا انقالب ،کار تیویب قوانین اسالمی آغاد شیید ل
ررامین امام ل رهبر  ،مجل

شورا اسالمی ،شورا ننهباا ل مجفع تشییخیص میییلحت نظییام،

رلند رل به رشد بداا ا  .اد آاجایی که تنها قانوا بییرا اسییالمیسییاد جامعییه کییاری نی،ییت،
ملس،ات اجرایی ررالانی برا اجرا آا ،پدید آمدند که نام نها ها انقالبی به خو گررتنیید ل ر
کنار ملس،ات اجرایی اصالح شد اد رژیم ر خط اجرایی قوانین اسالمی قرار گررتند .امییا هفییوار
گرایش برخی کتی ر سطوح باال مدیریتی به اردشهییا غربییی ل اردشهییا شاهنشییاهی کییار
نها ینه ساد قوانین اسالمی را گا کند کر است .ر این میاا ،اختال .بر سییر یییرلرت اجییرا
برخی اد قوانین اسالمی یا اختال .بر سر نحو اجرا آا ،ووا کجاب موانع ینر ر اییین دمینییه
بو اند .به عالل  ،رشارها کقوقی ل سیاسی جهانی اد سو کشورها مختلییف ل نها هییا بییین
ایفللی بر اجرا قوانینی ووا قانوا  ،2030اد ینر موانع بهشفار میرلند .اما علیرغییم هفییه اییین
م،الل ،ایراا کشور است اسالمی که ر آا ،اجرا قوانین اسالمی نه بییه تنیید

اعییش ل نییه بییه

کند ب،یار اد کشورها اسالمی ر جریاا است (خایقی.)34 :1379 ،
-3تدالم مقالمت انقالبی :نهضت اسالمی ل انقالب اسالمی ،به ییل برآمدا اد ینی وییوا اسییالم،
رک

ین ل اجرا آا ل نیز ر مقابله با شفناا اخلی ل خارجی ،سرسخت اسییت .بییه هفییاا

میزانی که ر مواجهه با م،تضع اا ل پابرهنناا نرم ل یطیف است .اد این رل ،نباید تعجب کییر کییه
ورا امام اد نخ،تین رلدها تأسی

یک رژیییم غاصییب ر رل،ییطین اشییغایی ،بییه مخای ییت بییا آا

برخاست.
امام ر مواجهه با آمریکا که بر مقدرات کشور ایراا کاکم شد بو  ،بییه کارب،ییت راهبییر مقالمییت
ست د  .هفین شیو را ر برابر ینر کشورها معاند ،ووا شییورل کییه ر رل

بلییوک شییرق

قرار اشت ،به کار گررت .ر صحنه اخلی ،راهبر مقالمت را ر برابر گرل ها سیاسییی منحییر.
ووا وریکها ردایی خلق ایراا ،سادماا مجاهییدین خلییق ایییراا ل کتییی گییرل هییا بییه ظییاهر
اسالمی ووا انجفن کجتیه ،به یک پرلسه عفلیاتی م،تفر مبدل کر ل مهمتر اد هفه ،هیییچگییا ر
مقابل رژیم تا بن نداا م،لع با هفه خشونتها ل اختناقها کتی به بها باد اشت ل تبعییید ،کوتییا
نیامد ل ر مقابل رخواست سکوت لیت عراق ل تهدیدها بختیار خم به ابییرل نیییالر ل علییی-
رغم لجو خطر ،اد پاری
58

به تهراا آمد.

اد انقالب ،گ تفاا مقالمت به معنا عام ،م هوم تاد ا گررت .بداا جهت که آمریکییا اد ابتییدا

پ

ر هفه سی،هها اد جفله شورشها قومی ،جنییگ تحفیلییی ،اقییدامات ترلری،ییتی ،تحییریمهییا
اقتیا

ل نظایر آا ،به مشارکت م،تقیم ل آشکار علیه نظام پر اخت ل هفوار کوشید ایییراا را ر

صحنه بین ایفللی منزل ل لاکنشها جهانی علیه ایراا را براننیز  .راهبییر ایییراا ر مواجهییه بییا
این هفه اقدامات که هریک میتوان،ت به ررلپاشی نظام بینجامد ،مقالمت انقالبی بو کییه کاصییل
آا شک،تها پی ر پی آا کشور ل متحداا منطقها ل جهانی-اش بو است .شورل ل سپ
رلسیه ر مقاطعی مهم هفانند آمریکا ر برابر راهبر مقالمت انقالبییی ایییراا بییه لییژ ر منییاطقی
ووا ارغان،تاا به دانو رآمد ل نیز ،گا ایراا ر برابر اتحییا ل کشییور آمریکییا ل شییورل هفاننیید
جنگ تحفیلی وناا مقالمت کر که آناا وار ا جز پذیرش شک،ت نداشییتند ( هشیییر :1379 ،
.)181
گ تفاا مقالمت به م هوم خاص ،اشار به مقالمتی ار که به تأثیر اد انقالب اسالمی ر کییزب اا
یبناا شکل گررت .ر لاقع ،با صدلر م هوم مقالمت به غرب آسیا ،ملتها اسالمی برا نخ،ییتین
بار ر میا .با شفناا خارجی به اسالم انقالبی تکیه کر ند .مورقیت کزب اا ر جنگ با رژیییم
صهیونی،تی با تکیه بر عنیر مقالمت انقالبی ،باعث شد که سا .بییه مثابییه سییادمانی سادشییکار ،اد
نبر با اسرالیل خارش ل کفا
کزب اا ل کفا

جاینزین آا ر محور مقالمییت گییر  .پیییرلد هییا پییی ر پییی

بر کشور که ا عا میشد شک،ت ناپییذیر اسییت ،رلح تییاد ا
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ل ایبته بیشتر پ

اد ت،خیر النه جاسوسی ،بنا بیسابقهترین مخای تها را با ایییراا انقالبییی نهییا ل

ر ملییتهییا

تحت ظلم منطقه ایجا کر تا با انتخاب مقالمت ،به سلطه اجانب خاتفه هند .یذا گ تفاا مقالمییت
انقالبی هم اینک ،راهبر شیعیاا بحرین ر جدال با آل خلی ه ل راهبر دید ها یفیین ر میییا.
با آل سعو قرار گررته است .پیرلد ایراا  -سوریه اد یک طییر .ل کییزب اا  -کشدایشییعبی اد
سو

ینر بر اعش الش تواتفند محور مقالمت را به نفایش گذاشته است .تا کد که هرگونییه

امید غرب برا سلطه گذشته بر منطقه را نقش بر آب کییر اسییت .اربعییین نیییز بییا تزریییق م هییوم
مقالمت ک،ینی ر برابر ظلم ،اد کیث محتواساد پشتیباا معنو گ تفییاا مقالمییت انقالبییی طییی
سالها اخیر قرار گررته است (ذلعلم.)47 :1377 ،
مقالمت انقالبی با تکیه بر م اهیم اصیل اسالمی برآمد اد اسالم ناب ،تنها مقالمت عیید  ،کفییی ل
نیرلیی نفیاندیشد .بلکه با ارتقا تواا نظامی به لیژ ر بخییشهییا موشییکی ل پهپییا

مویییع
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تدارعی خو را به تهاجفی تغییر ا ل با برگ برند آما

راع اد کیاا اسالم است.

-4استفرار خو ساد انقالبی :نهضت اسالمی مر م ایراا اد م،جد آغاد شد ل توسط ک،انی که ر
م،جد تربیت شد بو ند ،را پیفو  .امام خفینی

قد

سر

ر سالها نخ،تین نهضییت ،بیر خو سییاد

اسالمی به عنواا عنیر مهم ل مفیز ،تاکید کییر انیید .بییه گونییها کییه معظییم یییه ر پایییاا مبییارد
مورقیتآمیز ر توقف الیحه انجفنها ایایتی ل لالیتی ،هفناا ،خاصییه رلکییانیوا را بییه تهییذیب
ت مال بیچییار هاسییت؛ شک،ییت مییال
اخالق عوت میکند ل ر خطاب به آناا گ ته است" :شکْ ،
ک،انی است که معتِفد به شیطانند ل ذخییایر نیییا ،قلییبشییاا را رییرا گررتییه اسییت( ".امییام خینییی،
،1379ش )194 :1ر لاقع ،شیو مبارداتی امام که نه سیاسی ل نه نظامی بلکه بر مبارد ررهننی تکیییه
اشت ،راهی غیر اد خو ساد را پیش پا مبارداا نفینها  .امام ر برنامه مبارد مندرش ر انتهییا
کتاب لالیت رقیه بر خو ساد رلکانیوا به عنواا پیشتاداا مبارد اصرار کر است .به عییالل  ،را
سخت ل شوار جدال با رژیفی س اک با شکنجه قرلا لسییطایی ل  ...جییز بییا خو سییاد عفیییق،
می،ر نبو است .ر پی تبعید امام به ترکیه ایشاا اد جفیع ب،تناا ل خویشییالنداا میییخواهیید کییه
صبر پیشه کنند ل دار نکنند( .امام خینی )205 :1 ،1379 ،ل اد مبارداا میخواسییت" :مجهییز کنییید
خو تاا را برا تحفل نامالیفات ل سختیها ر را خدا تعایی؛ مفکیین اسییت خییدا نخواسییته
رلدها سختی پیش آید(( .امام خینی )101 :2 ،1379 ،امام با سالح خو ساد ان،ییااهییایی وییوا
آیتاا سعید  ،شهید اندردگو ،شهید طیب ل  ...تربیت کر ل با آناا رژیم را اد پا
برج،تهترین خو ساد ها ر بعد اد انقالب ل ر راع مقد  ،رل

رآلر .

ا  .آنچه ب،یییجیاا را ر نبییر

نابرابر با شفن بعثی ،پیرلد کر  ،یدا گی آناا به خدا بو  .انقالب آناا را مهذب کر بو ل با اییین
تهذیب اخالقی ،قو ترین سالحها

شفن را به دانو رآلر نیید .ب،یییجی دمییانی جرعییه شییها ت

مینوشید که اد کیث خو ساد به عاییترین رجات میرسید .رجییه خلییوص ،تقییوا ل صییداقت
ردمندگاا راع مقد

آا وناا الش گررته بو که امام به کال آنییاا غبطییه میییخور نیید ل اد اینکییه

مانند آناا نفیتوانند ر جبههها جنگ کایر شوند نارکت بو ند .خو ساد اخالقی ردمنییدگاا،
آناا را ر برابر انواع نامالیفات ل سختیها توانفند کر بو  ،به طور که با کفترین هزینییه ،آثییار
بزرگ ،خلق کر ند .بیشک برخی اد اخالقیات جواناا ردمند  ،کتی ر صدر اسییالم ل ر شییهدا
بدر ،اکد ،کنین ،ص ین ل عاشورا ات اق نی تا  .خو ساد ردمندگاا بییه مردهییا اد خو گذشییتنی
رسید ل اد این رل ،راع مقد
60

شاهد صحنهها ب،یار بییو کییه ردمنیید ا اد خییو گذشییت تییا

ینراا بفانند .بی ییل نی،ت که یک جنگ لیرااگر هشت سایه به ن ع ایراا رقم خییور ل ایییراا را
خو ساد بو که ب،یجیاا را با  27کشور جهاا که اسیر برجا گذاشتند ،پیرلد ساخت.
رشد رزایند مراسفات مذهبی ،نشانه برج،تها اد خو ساد اخالقی است ،که بییه بهبییو اخالقییی
جامعه کفک کر است .اعتکا ،.پدید جدید نی،ت .اما ر هه وهارم انقییالب اسییالمی ،رشیید
کفی ل کی ی باالیی اشته است .کفک به سیل د گاا ر کییوا ث سییال  ،1398نشییانه ا اد رشیید
اخالقی مر می است که ر شرایط تحریفی ل با کفترین نقش لیییت ،جهییاا سییاکت را بهییت د
کر  .ررالانی کضور مر م ر اربعین ک،ینی به مثابه کفییال اخالقییی مر مییی اسییت کییه یییک سییال
تالششاا را صر .نها ینه ساد اخالق ک،ینی میکننیید .اهییدا خییوا ،اهییدا عضییو ،پر اخییت
صدقه ،ب،ی سادندگی ،ار لها جها

ل نظییایر آا ،تنهییا ر جامعییها خو سییاخته ل اخالقفنیید

انقالبی ات اق میارتد .جوانانی که نه انقالب ید اند ل جنگ را ،اما خو را ر راع اد کییریم اهییل
بیت ردا میکنند ،با وه ویز جز ل به خدا سپر ا قابل تحلیل اسییتن بنییابراین میییتییواا گ ییت:
اخالق انقالبی متوقف نشد بلکه با یک شیب رل به باال ر جریاا است ،اما عد ا آا را نفیبیننیید
یا نفیخواهند ببینند( .ش یعی رر)218 :1391 ،
-5تدالم تفداساد انقالبی :امام خفینی

قد

سر

برپایه آمود ها

ینییی ،ان،ییاا را موجییو

مییا

ل

معنو می ید .یذا هم دماا خواهییاا ررییا نیییو ل سییعا ت اخییرل ال بییو  .اد نظییر ل  ،اصییل
قرار ا ا نیا ل رراموش کر ا آخرت به هفاا میزانی غلط است کییه آخییرت را رییدا
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برا الیین بار طی صیید سییال گذشییته لا ار بییه لاگییذار بخشییی اد کشییور خییو نکییر  .هفییین

نیییا کییر ا.

"6امام این عقید را که انبیا ل بزرگاا ینی تنها به تعایی معنو نظر اشته ل به امییور نیییایی نفییی-
پر اختند ر ل تأکید میکند که پیامبراا نیز ،هم به امور ما

ل هم به امییور معنییو توجییه اشییته-

اند 7".اصوال خدالند به ییل رکفتی که به بندگانش ار نفیتواند ن،بت بییه نیادهییا رلکییانی ل
ج،فانی ل بیتوجه باشد 8.بنابراین ،ر ننا امام ،کفال لاقعی ان،ییاا ،نییه ر اییین نیییا ،بلکییه ر
آخرت قرار ار ل اد این رل ،نیا مزرعها بیش نی،ت .اسالم با پیشررتها تفدنی ملییل گذشییته
ل غرب امرلد مخای تی ندار  .اما ر پی آا است که این ترقیییات ظییاهر را بییا معنویییت توکییید
آمیخته کند" .با کدامیک اد مظاهر تفدا مخای ت کر اند رلکانیوان هفه مظاهر تفدا را مییا قبییول
اریم .آنی که ما قبول نداریم این انحرارات" آا است( .صحی ه امام )201 ،4 ،مبییارد امییام ر لر
محفدریا ،برا باد اشتن کشور اد ایجا تفدا نی،ت بلکه ساختن جامعها آبا ل بر اد ر،ییا ها
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ل رذیلتها اخالقی بو .
گام لم امام برا ساختن جامعها آبا  ،با پیرلد انقییالب اسییالمی آغییاد شیید .تاکییید بییر نظییم ل
تالش ،راهی برا برآلر ا کشور متفدا است .پرهیز اد اختالرییات کیه ب،یییار ر کییالم ل سیییر
امام ،پیدا میشو  ،مقدمات تفدنی است که تا یرلد نبو است .ر جامعه تفییدنی امییام ،اد شییکا.
طبقاتی خبر نی،ت ل م،تضع اا ر کنار ثرلتفنداا ،اد مواهب ایهی بهر مندنیید .ونییین جامعییها
ارا ککومت اسالمی است ،که تنها بر مدار قانوا کرکت میکنیید ل ایبتییه ،ر آا ،ر،ییا ل ظلییم،
مخل توسعهاند .تاسی

نها ها مرتبط ل توانا ،قا ر است امکانات را سییادماا هیید ل اد آا ،بییرا

جلو بر ا کشور بهر گیر  .گشو ا ارقی بلند ر پیش وشم هفناا ،میییل عفییومی را بییرا ایجییا
جامعه نفونه براننیخت .آگاهی بخشی ر قایب سخنرانیها رلدانه ن

گیییر ،ابهامییات را ر نیییل

به تفدا برطر .میساخت ،اصوال ال ت هیم میکر که انقالب نفیتواند بدلا تفییداسییاد بفانیید.
اما با این لصف به نظر میرسد ،کد اعال تفییدا ،هفییاا تفییدنی اسییت کییه پیشییترها ر مفایییک
اسالمی بو است ل سپ

اد پا

رآمد است .تفدنی که با تفدا غرب غریبی نفیکند ل تنهییا ر

سیرت اد آا راصله میگیر ( .شیرل )183 :1391 ،
رهبر انقالب ،م هوم نوتر اد تفدا مطرح کر است ،تفدنی که ،تنها ،تا جایی میییل بییه گذشییته
ار که بتواند بر رل پا خو بای،تد .اد آا پ  ،بینانییه اد گذشییته لر ل نز یییک ،را جدییید
بنیا مینهد .ووا ر صورتی غیر این ،رقط کیییات نبییاتی ار ل بی  ،کییه کییاری اسییت یحظییها
اک،یژا آا قطع شو  ،اد این رل ،نام تفدا نوین اسالمی به خییو گررتییه اسییت .تفییدنی نییو کییه ر
نهایت تنها قرابتش با گذشته ،ر نام تفدا است .جز این هم وار ا نی،ت ووا تفداهایی کییه اد
هم نیرل میگیرند ،دل هم به دلال میرسند .اما تفدا نییوین اسییالمی قییید مانییدگار

ار کتییی

بیش اد هر تفدنی که تاکنوا بو است .تجربه تاریخی نشییانی اد مانییدگار تفییدنی اسییالمی هییم
نفی هد .دیرا تنها شیعه است که توانایی ساختنی را ار که عناصر معیییوب خالرییت ل امییارت ر
آا ،راهی ندار  .این تفدا ،بر عناصر سردند شیعه که آا را اد تعدا قلیل یاراا علی

علیهای،ییالم

ر خانییه

راطفهسالم اا علیهییا ،به  450میلیوا رساند است ،نشأت میگیر  .تفدا نوین اسالمی اد آمود ها تفییدنی
الیین کشور جهاا یعنی ایراا ل آخرین ین ایهی یعنی اسالم آبیار میشییو  .یییذا اد تجیید غربییی
هراساا ل اد تخریب تفدا شرقی بیفناک است ل خو اد هر ل آاهییا بییر ل لر اسییت( .دمییانی،
)118 :1390
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نتیجهگیری
طراکی شد است .ر لاقع ،انقالب م،تفر ،تدالم هفاا عناصر است که امام خفینییی

قیید

سییر

آاهییا

را عوامل پیرلد ل اد علل مبقیه انقالب اسالمی ان،ته است ل اییین ر ننییا رهبییر انقییالب ،بییه
خط م،تقیم ل جهتگیر

معنا ک

ینی انقالب اسالمی است .بخش نخ،ییت بیانیییه گییام لم

انقالب ،انقالب م،تفر ر تراد انقییالب اسییالمی را لاجیید ملی یههییا تییدالم کرکییت ،اردشهییا،
مقالمت ،خو ساد ل تفداساد انقالبی شفر است که بییا کنییار هییم نهییا ا آاهییا ،الال ،مبنییا
نظر مقایه کایر کفال مییابد ل ثانیا ،بخش الل بیانیه گام لم انقالب ،ب،ط ل ت ،یر میشو :
 .1بیشک هر یک اد ملی هها پن گانه سادند انقالب م،تفر ،به تنها قا ر است،کو هییا را جابییه
جا کند ،موانع را بر ار  ،دمینهها را ب،اد ل توسعه را به ارمغاا آلر  .اما ،ر کنار هییم قییرار گییررتن
آاها ر یک سل،له مراتب نر بانی همگرا ،همارزایی را ر جهت نیل بییه تفییدنی ر تییراد انقییالب
اسالمی ،تشدید میکند.
 .2ملی هها پن گانه سادند انقالب م،تفر اد ذات ل ماهیت یک،انی برخور ارند ل نیز ،بییا ذات ل
ماهیت انقالب اسالمی هفنناند ،بنابراین ،هیچ گا ر تضا ل تقابل با هم قرار نفیگیرند ل اد اییین
رل ،پتان،یلها ل نیرلها هفدینر را ن ی ل طر نفیکنند .بلکییه آنچییه اد هییم ارزایییی ر بنیید یییک
گ تیم را ارزایش می هند.
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مقایه کایر بر پایه یک مبنا نظر خو ساخته اید انقییالب م،ییتفر ر کییالم رهبییر انقییالب

 .3ر بررسی ملی هها پن گانه سادند انقالب م،تفر ،سه مرکلییه تییاریخی مییور بررسیی قییرار
گررت :نخ،ت نهضت اسالمی مر م ایراا اد سال  1341تا  1357ل لم انقالب اسالمی ر کیییات
امام خفینی

قد

سییر

ل سرانجام لر منتهی به رهبر انقالب به کنکاش گذاشته شد تا رلنیید تییاریخی

بحث ،مقوم رلندها

ینر باشد.

.4آنچه ر این مقایه اد موی هها ل رلندها مور بررسی قرار گررته به ظاهر ،امر تاد ا مینفایاند .امییا
تجربه تاریخی مبتنی بر آمود ها

ینی ل عقلی ،آا را پشتیبانی میکند .هروند لر کوتییاهی اد آا

را ر ردلمه تفدنی خو اریم ،که علت آا را باید ر عناصر س،تی ج،تجو کییر کییه اد قابلیییت
سکو قرار گررتن برخور ار نبو اند.
 .5انقالب م،تفر ر تراد انقالب اسالمی به تفدا نوین اسالمی منتهی میشییو ل خییو نیییز ،بییداا
آرامش مییابد ل ماندگار میماند .اما ونین تفدنی اد لیژگی سیییاییت متکییی بییر اصییول برخییور ار
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است ل اد این رل ،به سرعت رنگ نفیباد  .یذا کاصل این تعامل سی،تفی ویز است که میتییواا
ل یا باید آا را ررا متعایی نامید.
کتابنامه
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اسالمى.
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