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 یمقام معظم رهبر شهیبا توجه به اند دولت اسلامی

 

 85/88/31  تاریخ تأیید:  52/41/31  تاریخ دریافت:

 سیداحمد کشفی  ---------------------------------------------- 

 چکیده

به رهبری امام خمینی )ره( بهه ووهوپ ویوسهتس وه  از رالهت امهام  8921 انقلاب اسلامی ایران در سال

عهده گرفته و بها ادامهه راه  ای رهبری این انقلاب را بهالله خامنه، اضرت آیت8931ره( در سال ) خمینی

و هدایت جامعه با همان اندیشه، ونج گام را برای انقلهاب اسهلامی تها رسهیدن بهه اههدا  آن  امام راال

 -9بروهایی ناهام اسهلامی؛  -5وووپ انقلاب اسلامی که ودم اول بود؛  -8شمارند که عبارت است از برمی

توجهه بهه تحقق تمدن نوین اسلامیس بها  -2ایجاد جامعه یا کشور اسلامی؛  -0گیری دولت اسلامی؛ شکل

گیری دولت اسلامی بیانات معام له، مراال اول و دوم تاکنون طی گردیده است و اکنون در مراله شکل

ای گونهههایی است که عبور از آن را سخت نموده است بهنوبه خود دارای ویچیدگیهستیم، این مراله به

، محقق نگردیده استس انقلاب اسلامی اندهایی که رهبر انقلاب بیان داشتهکه هنوز دولت اسلامی با ویژگی

عنوان بستر و الگو برای ههد  نههایی یعنهی تربیهت دارای هد  میانی تشکیل جامعه و تمدن اسلامی به

کمال او تا رسیدن به لقا الله استس این مقاله بر مراله سوم از فرآیند تحقق اههدا  انقلهاب  انسان و رشد

توان بیان نمود که تحول معنوی و اسلامی شهدن رکز داردس میگیری دولت اسلامی، تماسلامی یعنی شکل

 ترین مؤلفه تشکل دولت اسلامی از منار مقام معام رهبری استسروش و منش کارگزاران، اصلی

اللهه انقلاب اسلامی، دولت اسلامی، کارگزاران ناام اسلامی، مقام معام رهبهری، آیت :های کلیدیواژه

 ایسخامنه

 

                                                 
 دانشگاه باقرالعلومآموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسیدانش ،. 
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 مقدمه

در تاریخ  ایتازهشروپ عصر  (رهبه رهبری امام خمینی ) انقلاب اسلامی ایرانویروزی 

 شهاهان و سهلۀ هزار سهال تحهت  کشوری که چنداین انقلاب در  سرودمیایران به شمار 

 هسش، 8921بهمن  55بدون وابستگی به شرق و غرب در ، تاستعمارگران ورار داش دخالت

دچهار معادلهات سیاسهی جههانی تها  زی موجب شهدکه این ویروطوریبه به ویروزی رسید

 انقلابی نووا که کانون توجه سیاستمداران و عموم مردم جهان شدس ستغییرات شود

انقلهاب  کههچنان ،هدر وهی داشهت شهماریبی مسهالل بزرگ، ایاادثهچنین  شکبی

 سمراال متعدد و سرنوشت سازی را سپری کرده است ،خود ساله 04اسلامی ایران در عمر 

بهه بررسهی  ههای آنو بحث ویرامون چارچوببا توجه به اندیشه مقام معام رهبری 

انقلاب اسلامی و مبااث ویرامونی همچون اهدا  انقلاب و نقشه راه رسیدن بهه اههدا  و 

 سوردازیممی اهمیت مراله دولت سازی

 معنای عام و خاص از انقلاب در اندیشه رهبری. 1

ها معۀو  و متمرکهز بهر ها و ارادهدل ها،هم  ذهنکه  در ایام تحقق انقلاب اسلامی

مردم کهه واعهدتاد در مرااهل بعهدی  هایآرمانمبارزه با شاه و کنار زدن او بود، اهدا  و 

شدس توجه به مراله سرنگونی و برچیدن اکومت طاغوت تها یافت نیز مۀرح میتحقق می

تمایز میهان انقلهاب بهه معنهای  به تفکیک و ایجاد مردم هایآرمانتحقق کامل اهدا  و 

بین ایهن دو معنها چسهبندگی  کهازآنجاییکند اما خاص و انقلاب به معنای عام کمک می

استس عدم تفکیهک ایهن دو  ورارگرفته موردتوجهوجود دارد، انقلاب اجمالاد به هر دو معنی 

در تبلیغات علیه مفهوم انقلاب  هاییسوءاستفادهو  هاسوءبرداشتموجب  تاکنونمعنا از هم 

شده استس همچنهین بیهان « ختم انقلاب ناری »همچون ویدایش و ترویج  گری انقلابیو 

 های انقلاب اسلامی بدون این تفکیک با دشواری مواجه خواهد شدسدستاوردها و آرمان
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 انقلاب اسلامی به معنای خاص -1-1

گانهه تحقهق اههدا  رایند مراال ونجاول از ف مرال انقلاب اسلامی به معنای خاص، 

 13از سوی رهبری معام انقلاب از سال  فرآیندی که 8اسلام در عصر انقلاب اسلامی استس

 استس شدهاسلامیوارد ادبیات معار  انقلاب 

بر این اساس نهضت مردم مسلمان ایران از زمان ویروزی انقلاب اسلامی ونج مرالهه 

 ندیفرا یکامر  نیبه تعبیر رهبر معام انقلاب اسلامی ا سرا تا انتها وشت سر خواهد گذاشت

مقصود از این ودم  5استس یاسلام انقلاب از ودم اول و شروپ آن که دارد دشواری و یطولان

ه ناام ک یو جنبش انقلاب یت انقلابکهمان ار»است،  گرفتهنام یانقلاب اسلام و مراله که

جهاد یا ینه را بهرایکند و زمرا، ناام وابسته و فاسد را سرنگون می یمیمرتجع را، ناام ود

زنیم مقصهودمان لذا ووتی از ویروزی انقلاب اسلامی ار  مهی 9«سکندد آماده مییناام جد

 اول این انقلاب یعنی جابجایی ودرت استس مرال تحقق 

ارث بهردن های تمکن و اسهتخلا  و این جابجایی ودرت در ادبیات ورآنی اولین ودم

سازی برای تعیین نوپ اکومت زمینه ،ودرت اولی جابجایی  شودس اثر اینصالحان تلقی می

 درواوععینیت خارجی یافتس  21بهمن سال  55بعدی استس این مفهوم در کشور ایران در 

بهمهن و طهی ده روز اتفاوهات و  85تها  21ماه دی 53 فاصل با رفتن شاه و آمدن امام در 

اکومت وهلوی  شیرازۀطرفی ارتش که در روزهای آخر رخ داد، مانند اعلام بیووایع بعدی 

 ( منتقل شدسره) خمینیاز هم واشید و ااکمیت به امام 

 کاری، نیسهتشهلو و  زدوخهوردانقلاب به معنای اغتشاش، شهورش،  ،در این تعریف

 های صهحی هوایهبرچیده شده و  های غلطوایه ای دگرگونی بنیادینی است کهبلکه به معن

                                                 
 .1730/ 90/ 11 ایران، یاسلام یجمهور ارگزاران نظامکمسئولان و  دارید .1

 . همان.1

 .1709/ 93/ 12 ،رمانشاهکان یدار دانشجوید. 7
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 وهذیرامکاندشهوار  ههایچالشکه در اغلب موارد بدون زورآزمهایی و  شودمی گذاشته بنا

 8سباشدنمیبه معنی انقلاب  هاتوده تهییجاغتشاش و  باشد لذا هر شورش،نمی

 انقلاب اسلامی به معنای عام -1-2

شهامل همه   های اخیر در کشور ما انقلاب اسهلامی بهه یهک معنهادر ادبیات سیاسی دهه

مراال تحقق اهدا  انقلاب اسلامی از ویروزی انقلاب و سرنگونی رژیم طاغوت تا دیگر مراال 

گوییم مقصود نه مرالهه اول شودس در این فضا بیشتر اووات که از انقلاب سخن میو اهدا  می

و  بلکه انقلاب به معنای عام آن است یعنی هر ونج مراله که شامل انقلاب به معنی خهاص آن

شود، مثلاد ووتی سخن از اهدا  انقلاب، مراله ناام اسلامی و دولت، جامعه تا تمدن اسلامی می

ها غالباد برای تمهامی مرااهل هم  این های انقلاب و امثال آن است،دستاوردهای انقلاب، ارزش

 شودسکاربرده میانقلاب یا مراال دیگر غیر از مرال  اول به

 :یندفرمامیمقام معام رهبری 

ت بهه کحر یکهاست و سلسله ارزش یکاساس  ن بریادیتحول بن یکانقلاب، 

ه کهاسهت  یشور ما واقع شد، انقلهاب اسهلامک. آنچه در شودمیجلو محسوب 

ت کهحر یهکجامعهه و  یو فرهنگه یاقتصهاد ی،اسیان سکدر ار یمیتحوّل عظ

 1ن ملت بود.یشور و اکن یشرفت ایاقدام به سمت پ یکو  جلوروبه

نتیجه ااصل از چنین تفکیکی بین معنای عام و خاص  ترینمهمین نتیجه و شاید اول

در واسخ به مۀرح کنندگان ناریه ختم انقلاب به کار گرفت که مقهام  توانمیاز انقلاب را 

 :دهندمیمعام رهبری با صراات در مقابل طرح کنندگان این ناریه چنین واسخ 

 کهه آقایهانی ،85 سهال در ،نیست امروز حرف شد، تمام انقلاب که حرف این»

 روز آن ...شهد تمام انقلاب که گفتند داد، تشکیل را هاآن دولت انقلاب، شورای

                                                 
 .11/0/1730 ،. دیدار کارگزاران نظام1

 .17/91/1730 ،ی نماز جمعه تهرانهاخطبه. 1
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 تهدریجی دگرگونی یعنی گیر،نفس دشوار گیرزمان حرکت این بتواند دشمن که

 داده شکست را انقلاب کند، متوقف جامعه هایبنیان در است، انقلاب کار که را

 هه  شکسهت هرچنهد است، رانده عقب را انقلاب کند، را آن بتواند اگر. است

 1.«باشد نداده

بیان اتمام انقلاب  درنتیجهدر جای دیگری انحصار معنی انقلاب در معنای خاص آن و 

 :فرمایندمیرا خیانت به انقلاب برشمرده و 

جور بنویسند و بگویند جور القا کنند، اینها ایندارد. اینکه بعضی ادامهانقلاب »

، ایهن «ای بود، تمام شد؛ برگردی  به زنهدگی عهادیخب انقلاب یک حادثه»که 

. مهن آن روز در ایهن جمهعی ایهن شودنمیخیانت به انقلاب است؛ انقلاب تمام 

 1«.آقایانی مسئولین گفت 

 ندیشه رهبریانقلاب اسلامی در ا های. ویژگی2

 ص() اکرمدر امتداد حرکت انقلابی رسول  -2-1

مصلحان و متفکران اسلامی در صد و ونجاه  ، اندیشمندان،از منار مقام معام رهبری

از عوامل گوناگون اودام به برافراشتن ورچم ویام و دعوت به اایای تفکهر  متأثرسال اخیر 

اسدآبادی و محمد اوبال اشاره  الدینجمالکه از میان ایشان به امثال سید  اندنمودهاسلامی 

 شناسهیآسیببهه  اجمالاداین اندیشمندان  سنگگرانلکن ضمن تقدیر از خدمات  کنندمی

در اکتفا به دعهوت اسهلامی و عهدم  را هاآننقص کار  ترینبزرگورداخته و  هاآنعملکرد 

س دارنهدمیند و باووت جهت اصلاح جوامع مسلمانان بیهان بروایی یک انقلاب اسلامی ودرتم

با زبان و ولم به  صرفاداین اندیشمندان با کوشش روشنفکرانه و  ،مقام معام رهبری ازنار

 باشندمی مأجورکه هرچند این اودامات ارزشمند بوده و  اندورداختهاصلاح جوامع مسلمانان 

                                                 
 .1752/ 98/ 15 ،ی نماز جمعه تهرانهاخطبه. 1

 .92/90/1700 ،دولت یئته اعضای و جمهوررئیس . اشاره به دیدار1
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ظهور یافته اسهت  ،بیای الهی در اصلاح جوامعتووعی که از عملکرد ان تواننمیلکن هرگز 

 8را از اودامات ایشان انتاار داشتس

امام  ،، از منار مقام معام رهبریره اندیشمندان اسلامی ویش از امام خمینی برخلا 

س ارکتهی راال برای اایای اسلام راهی را طی نمودند که رسول مکرم اسلام ویموده بودند

و  شهودمییافت  کاملاد ناوذیریخستگی ه و ویوسته بودن و، سنجیدکه در آن داشتن هد 

به بیان یا نوشتار اکتفا نشده و اصل و محور، ارکهت  صرفادو اخلاص است،  مملو از ایمان

تا رسیدن به اهدا  است که عبارت باشد از ااکمیت دین الهی  جلوروبهسنگر به سنگر و 

ََ »است:  شدهبیانشریفه شیۀانی کما اینکه در آیه  هایودرتو سرنگونی  هُوَ ال َذِی أَرْسََ

 س5«رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دِینِ الْحَق ِ لِیظْهِرَهُ عَلَی الد ِینِ کل ِهِ وَ لَوْ کرِهَ الْمُشْرِکونَ

 نظام فاسد سرنگون کننده -2-2

در اینجا مناور مقام معام رهبری همان معنهای خهاص از انقلهاب و مرالهه اول از 

ابی و جنبشهی کهه اسلامی به معنای عام است که اشاره دارد به همان ارکهت انقلهانقلاب 

وابسته وبلی را سرنگون کرده و زمینه را برای ایجاد ناام جدید آماده  ناام مرتجع، فاسد و

 9سنمایدمی

ههایی کهه دارای ویژگهی بهردمیناامی را از بین  ،از منار ایشان این ارکت انقلابی

، بنیهان بهدعبارت است از ناامی ضهایع و ووسهیده، کهج و  هاویژگی آن ازجملهاست که 

                                                 
 .19/97/1700 ،ره() خمینیپیام به مناسبت اولین سالگرد ارتحال حضرت امام  .1

 .0صف: ال. 1

 .1709/ 93/ 12 ،رمانشاهکان یدار دانشجوید 7.
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رژیمی استبدادی و فاود دین و اخلاق و دارای فساد و وابستگی که غیرت ملی و شهجاعت 

 8بوده استس مادیفراوان  ثروت ،اودام نداشته و تنها دارایی او

 گرامادی جبهۀحیات دین و معنویت در زندگی بشریت با شکست تجدیدکننده  -3-2

 کارگیریبههجههانی بهه طهرق مختلهف و  هایودرت متأسفانهچندین ورن است که 

مبتنی بر علوم خالی از وای و اقیقت عالم آفرینش، دنیا را به  عمدتادویچیده و  هایروش

تا جایی که توجه به معنویت  برندمیسمت نگاه مادی و فهم مادی از زندگی و عالم ویش 

محو نمایندس توجه به عالم  ،از صحنه عالم طورکلیبهدین مبین اسلام را  ویژهبه داریدینو 

را به سبک زندگی و  ناوذیریجبرانصدمات  ،مادی و دوری از اعتقادات صحی  و معنویات

ورداختن به آن نیسهتیمس از مناهر  درصددشرایط اجتماعی بشر وارد آورده است که اکنون 

ران در مقابل موج عایمی که بهه دنبهال سهوق دادن مقام معام رهبری انقلاب اسلامی ای

ه ایستاده و با طرح و برافراشتن علم معنویهت و توجهه به ،بوده گراسوی نگاه مادیبهبشر 

لۀمه وارد نموده و آن ارکهت را  گراییمادی سویبه اقایق معنوی به ارکت ترک تازی

انقلاب اسهلامی بهر اقهایق  کند نموده استس مبتنی بودن ارکت نهضت اسلامی و ویروزی

 5سباشدمیصر   گرایده و در تقابل با نگاه مادیآشکار بو ،معنوی امروزه برای همگان

ایشان معتقد است که ملت ایران با انقلاب اسلامی تمایل به معنویهت را  ،علاوه بر آن

 9سجاد نموده استاتی در کشورهای غیر اسلامی هم ای

مسلمانان را به فکر اسهلام  تنهانهزی انقلاب اسلامی ویرو ،از منار مقام معام رهبری

متمادی از دین خودشان یعنی  هایسالانداخته است همچنین سبب شد تا کشورهایی که 

                                                 
 .12/1/1733 ،السلام(علیه) حسین امام . دیدار دانشجویان دانشگاه1

 .92/92/1753 ،السلام(علیه ) بیت. دیدار مداحان اهل1

 .10/91/1753 ،. دیدار مردم لار7
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مقدمه شد بهرای  مسئلهمعنویت بازگشت نموده و همین  طر بهبودند  دورافتادهمسیحیت 

 8فروریزی امپراتوری شرق و بنای اکومت مارکسیستی در دنیاس

 امت اسلامی ویژهبهمختلف  هایملتایجاد عزت و امید در  -4-2

و  هاملتانقلاب اسلامی را سبب ایجاد ایات مجدد و زنده شدن  ،مقام معام رهبری

س البته این واوعیهت را نبایهد دانندمیروشن شدن نقۀه امید و نشاط و سرزندگی در ایشان 

 هها، ملتدر بسهیاری از ایهن مهوارد هاکوبسردر اثر فشارها و  متأسفانهنادیده گرفت که 

باید به موفقیت و کامیابی ناشی از امید و ایات مجدد خویش دسهت  کهچنانآننتوانستند 

یابند لکن انقلاب اسلامی به وجود آورنده و برافروزنده چرا  امید و عزت و نشاط در میهان 

 5ستسمسلمانان بوده ا الخصوصعلیمستضعفان و  ویژهبهآااد مردم 

و  از انقلاب توسط مسلمانان در آسیا  هایسالدر که  ایشان علت اوادث شورانگیز

و اتهی شمارند برمیاز ااساس عزت ناشی از انقلاب اسلامی  متأثروجود آمد را ه و افریقا ب

که از انقلاب  دانندمیکه نلسون ماندلا به دست آورده بود را ناشی از الهاماتی  هاییویروزی

 9اسلامی گرفته بودس

 پذیرسلطهو نه  گرسلطهانقلابی نه  -5-2

دنیها بهه دو بخهش تقسهیم  ،کلهان بندیتقسهیمبعد از شروپ دوران استعمار، در یک 

 ههایدولتس گرسهلۀهو بخش دیگهر کشهورهای  وذیرسلۀهگردیدس یک بخش کشورهای 

سهلاح و تجهیهزات ناهامی و بها  برتکیهز توان علمی و دانش خود و نی برتکیهودرتمند با 

تحهت  نوعیبههاستفاده از فریب و نیرنگ به طرق مختلف توانستند تا کشورهای دیگهر را 

                                                 
 .13/11/1731 ،. دیدار روحانیون و مبلّغان اعزامی به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان1

 .11/11/1709 ،کننده در بیست و پنجمین کنفرانس وحدت. دیدار مسئولان نظام و میهمانان خارجی شرکت1

 .19/90/1730 ،ولایت طرح بسیجی دانشجویان . دیدار7
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باید زیر یو  استکبار و استثمار  هاملتطبیعی و سنتی برخی از  طوربهس درآورندسلۀه خود 

می با گفتمانی که نه به س ویروزی انقلاب اسلاگرفتندمیدیگر ورار  هایملتو تحت فرمان 

ها بوده و این مرزبندی، خط بۀلانی بر این باشدمی وذیرسلۀهدنبال سلۀه گری بوده و نه 

 8را درهم شکستس گشتمیآمده و نهادینه  وجود به تدریجبهباطلی که  هایناام

 متوالی هایدورهحفظ اصول خود در  -6-2

بودند که در کشورها و منهاطق  هاییابانقل وبیشکمویش از ویروزی انقلاب اسلامی، 

بودند اما از منار مقهام معاهم رهبهری چنانچهه بهه تهاریخ  یافتهدستمختلف به ویروزی 

در  ههاانقلابکهه ایهن  گهرددمیمشخص  ،اتی انقلاب کبیر فرانسه مراجعه شود هاانقلاب

انقلهاب اسهلامی ایهران افه   کههچنانآناصول خود را  اندنتوانستهمتوالی  هایدههطول 

 نموده، اف  نمایندس

متوالی توانسته  هایدههتنها انقلاب اسلامی ایران است که در طول  ،به عقیده ایشان

است در خط مستقیم خود ارکت نموده و تسلیم عوامل مختلفی که موجب انحرا  آن از 

 5، نگرددسشودمیاصولش 

 انقلابی بدون اتکا به شرق و غرب -2-7

امهام رااهل  موردتوجهناام مقدس اسلامی که از ابتدای نهضت  هایسیاستی از یک

، عدم تکیه به شهرق و یها غهرب باشدمیانقلاب اسلامی  هایویژگی تریناساسیبوده و از 

 استس

                                                 
 .91/91/1753 ،. دیدار در حرم مطهر رضوی1

 .10/11/1753 ،. دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوائی ارتش1
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در دوران ویروزی انقلاب اسلامی و اتی امروز، تفکری که مسلط بر دنیهای سیاسهت 

موفقیت در عرصه سیاست و اکمرانی و یا سهیۀره بهر بوده است که برای  گونه، ایناست

 ودرت تکیه نمودس هایوۀبکشور و ایجاد تغییرات اساسی و انقلاب در آن باید به یکی از 

 معمولهادباشد لکهن در اصهل آن  ناریاختلا و یا ضعف این اتکا شاید  درشدتالبته 

که در شعار خود را عهدم  ییهامجموعهکه اتی آن کشورها و یا  ایگونهبهاختلافی نبوده 

 سباشدنمی وذیرامکان، معتقدند که در عمل چنین چیزی آورندمیمتعهد به شمار 

بهزرگ ههر  هایودرتو  فرماستاکم جهانبر  چنانیآن چنین شرایۀی که تفکر در

گوناگون جههان بهوده و بهه  هایبخشسیۀره خود بر  توسعهو  نماییودرتیک به دنبال 

، انقلاب اسلامی ایران از ابتهدای باشندمیانحا مختلف به دنبال جذب و سیۀره به کشورها 

 ازآنوه نهضت تا ویروزی در انقلاب و سرنگونی ناام طاغوت و استقرار ناام اسهلامی و 

به معنی تحت سیۀره ورار گهرفتن  هاودرتهمواره با اساسیت خاصی از تمایل کشور به 

اسهتس هرچنهد آن موفقیهت را بایهد در رهبهری  آوردهعملخارجی ممانعت به  هایودرت

باید داهیانه و همراهی مردم در اجرایی نمودن این سیاست دنبال نمود لکن این شاخصه را 

 برشمردس هاانقلابوجوه تمایز این انقلاب با دیگر  ترینمهم ازجمله

قدرت الهی  برتکیهمواردی است که تنها با  ازجملهمقام معظ  رهبری این مه  از منظر 

و برای تحقق آن نیز بهایی سنگین باید پرداخت اما این آمادگی وجود دارد و سبب  شدهحاصل

نفی و شکست  درنهایتکسب استقلال واقعی سوق داده شوند و  سویبه هاملتتا  شودمی

 1را در پی خواهد داشت.بزرگ  هایقدرتکامل سیطره 

                                                 
 .71/90/1700 ،. چهل و دومین مجمع عمومی سازمان ملل، نیویورک1
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 انقلابی عقلانی و آگاهانه -2-9

 مشهاهدهوابل وضهوحبهمواردی است کهه در انقلهاب اسهلامی  ازجملهعنصر عقلانیت 

 ازجملههو محتهاط بهودن  کاریمحافاههعقلانیت با مفاهیمی همچون  مفهوماستس خلط 

لی و جهانی وسسس بهه مها هایهزینههدر مورد اودامات انقلابی که  وبیشکممبااثی است که 

 مبهارزانوجود عقلانیت در رهبری نهضت و  ،س مقام معام رهبریشودمیطرح  ،دنبال دارد

و در برابر افرادی که به دنبال القای تقابهل  شمارندبرمیخصوصیات مهم انقلاب  ازجملهرا 

ااهل نموده و انقلاب اسلامی را در تمام مر گیریموضعبین انقلابی گری و عقلانیت هستند 

 8سدانندمیآن مبتنی بر عقلانیت 

 ارکان پیروزی انقلاب اسلامی. 3

س باشهدمیهر نهضت و ارکتی برای ویروی لااول نیازمند وجود رهبر و جمعهی ویهرو 

را تبیهین نمهوده و نقشهه راه  فهمیوابهلرهبری مدیر و مدبر که بتواند اهدا  مشخص و 

 ههایخمرسیدن به آن اهدا  را نیز ترسیم نماید و با هوشمندی ویهروان خهود را از وهی  

مقصود برساندس وجود ویروانی محکم و استوار  سرمنزلمسیر عبور داده و با گذر از موانع به 

 مهوردنارمسهیر اعتماد داشته و اهدا  و  کاملادکه به رهبر خویش  باروایه گذشت و ایثار

دومین رکن در تحقق ویروزی برای  ،جهت نیل به اهدا  را با ایمان و اعتقاد وذیرفته باشد

 سباشدمیآن جمع 

انقلاب اسلامی ایران نیز از دو رکن بالا برخوردار بهوده کهه در ادامهه بهه آن خهواهیم 

 سورداخت

                                                 
 .1752/ 90/ 95 دولت، ئتیه یاعضا داری. د1



 ویژه علوم سیاسی، 8931، زمستان 04شماره   86

 

 رهبری -3-1

کهه در  باشدمیاوادث بزرگ ورن ره( از ) خمینیانقلاب اسلامی ایران با رهبری امام 

ویرامهون انقلهاب اسهلامی و اههدا  و  تواننمی هجری شمسی به وووپ ویوستس 21سال 

از منار مقام معام رهبری صحبت کهرد ولهی صهحبتی از رهبهر و  ویژهبهآن  هایارزش

 آن ننمودس گذاربنیان

بااهث بسهیار مناام اسلامی نیازمنهد  گذاربنیانبررسی ابعاد مختلف شخصیت عایم 

و مبسوط است که از عهده این وژوهش خارج است امها بهه  انیطولعمیق و دویق و البته 

اوتضای ورداختن بهه انقلهاب اسهلامی و ضهرورت توجهه بهه رکهن رهبهری آن تها اهدی 

امهام  -از دریچه نگهاه خلهف صالحشهان  عمدتادشخصیتی و رهبری ایشان را  هایویژگی

 سدهیممیورار  موردبررسی - ایخامنه

اودامات برای اف  هویهت اصهلی  تریناساسیاز دیدگاه مقام معام رهبری، یکی از 

س اسهت (انقلاب اسلامی، وای بندی بهه روش و مهنش رهبهری اضهرت امهام خمینهی )ره

بررسی ابعاد شخصیتی ایشان مهم است بعلهاوه آنکهه الگهوی کهاملی از یهک  جهتازاین

 ساندبودهری کارگزار تراز اسلامی در جایگاه رهب

 :فرمایدمیدرباره ادامه راه امام توسط مردم  ایخامنه اللهآیت

س نام او ورچم ایهن انقلهاب و راه او راه سسامام خمینی یک اقیقت همیشه زنده است »

و رهنمود او  این انقلاب و اهدا  او اهدا  این انقلاب استس راه او راه ما، هد  او هد  ما

 8«ستسمشعل فروزنده ما

امام راال شخصیتی جهامع بودنهد کهه دارای صهفات و  ،از منار مقام معام رهبری

 موارد ذیل را برشمرد: توانمیآن  ازجملهبرجسته بودند که  هایویژگی

                                                 
 .19/7/1700 ،. بیانات1
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 شهجاپ، 0،وهاطع 9،دارای توکهل و توسهل 5،متواضهع ،با اخلاص 8،اهل دعا و مناجات

 1کاری،سیاسیبازی و سیاست زدورابه ،و صری  صادق 3شناس،دشمنبصیر و  2زیست،ساده

 مقام، به وست و توجهبی اهل استقامت، 1،ناوذیرویگیر و خستگی نگر،بسیار هوشمند، آینده

آگهاه از امههات مسهالل  اعلهم و افقهه علمهای زمهان خهود، 3،توجه کننده به تکلیف الهی

 85،ها و علمهاءبیداری دهنده اوزه 88،در فقه و اصول تبحر ،ماهر نوآوری علمی 84،سیاسی

امتداد دهنده مبارزه بهه  89،اعتقاد و اعتماد به مردم دارای شناخت صحی  از ظرفیت مردم،

و  هاصهحنهو  هاعرصههااضهر در تمهام  82ها،آنو کار و ارتباط مستقیم با  80،سۀ  مردم

 تگی درونی،یخدارای ااساس مسئولیت و برانگ 83مبارزان، از ایجاد سردرگمی در شدنمانع

 81سهاعرصهویشگام و ویشرو در همه  81،اتی در اواخر عمر ناوذیریخستگی

                                                 
 .12/7/1700 . بیانات،1

 .207، ص 19صحیفه امام؛ ج . 1

 .97/95/1750 ق ، ۀعلمی ۀحوزخارجی  . دیدار طلاب7

 .710ص ، 11ج  ،. صحیفه امام2

 .12/7/1700 بیانات،. 8

 .17/7/1705 ،. بیانات0

 .17/11/1733 جوانان، و. جلسه پرسش و پاسخ جوانان به مناسبت روز انقلاب اسلامی 3

 همان.. 5

 .91/11/1739. دیدار جمعی از روحانیون ق ، 0

 .10/90/1709 ،الله مجتهدی(آیت ۀمدرس) محمدجعفر ملأحاج  ۀعلمی ۀمدرس طلاب. دیدار اساتید و 19

 .12/7/1735 ،ره() خمینیهای نماز جمعه در حرم امام . خطبه11

 .91/95/1750 ،ق  ۀعلمی. دیدار جمعی از اساتید و فضلا و طلاب حوزه 11

 .12/19/1709 ،های راهبردی. سومین نشست اندیشه17

 .17/11/1733 جوانان، و. جلسه پرسش و پاسخ جوانان به مناسبت روز انقلاب اسلامی 12

 .12/8/1785 ،ها. سخنرانی با موضوع اهمیت هوشیاری عمومی در مقابل توطئه18

 .10ص  ،ر.ک. تفسیر سوره مجادله انتشارات انقلاب اسلامی 13/1/1701مجادله  ۀسور. جلسات تفسیر 10

 .10/91/1735 ،جمعه نوشهرامام. دیدار روحانیون و 13

 .12/97/1701 ،گذار نظام اسلامی امام خمینی. مراس  ارتحال بنیان15

http://www.imam-khomeini.ir/fa/C207_42840/_%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3_%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%81_%d8%b4%db%8c%d8%a7%d8%b7%db%8c%d9%86_%d8%a8%d8%a7_%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85#page463
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 مؤمنامت انقلابی و  -3-2

وجود ویروان اقیقی برای هر رهبری در ویشبرد نهضت از ارکان و ضروریات ارکت 

 در راستای نیل به اهدا  استس

مبنهای  بهر دکهرمیمقام معام رهبری، معتقد اسهت ووتهی امهام از مهردم صهحبت 

بلکه در عمهل  کردنمی گراییمردمااساسات نبود و مثل رهبران خیلی از کشورها ادعای 

امهام، نسهبت بهه  وهدربهس کمتر کسی شدمیارزش والل  هاآن شأنبرای مردم و منزلت و 

 ،او به شجاعت و ایمهان مهردم چراکه کندمیمحبت و اعتماد  ااساس  ،مردم از عمق دل

 .باور داشت

س مقهام معاهم ورزیدمیعشق  هاآنو به  داشتمیامام مردم را از صمیم ولب دوست 

امام از  هایچشمکه من دیدم  نمایدمیبیان  گونهاینرهبری ااترام امام به اوشار جامعه را 

خود را بهرای جبههه آورده بودنهد وهر از اشهک  هایولککه  هاییبچههیجان و عشق به 

ادر شهیدی را خدمتشهان گفهتم اشهک از چشهمان آن اضهرت س ووتی ویغامی از مشدمی

شرایط به مردم اطمینان داشهت و بهه صهفا، وفها، غیهرت،  ترینسختسرازیر شدس امام در 

شجاعت و صداوتشان واوف بودس مردم نیز امام خود را خوب شناخته بودند و واسخ مناسب 

 .به او دادند

 نقش آااد مردم -9-5-8

 :کنندمیتوصیف  گونهاینمردم را  نیدربیامقام معام رهبری 

ت، ین خصوصیت و علما بود و همیو معتقد به روحان ی، مذهبینید یران، ملتیملت ا»

 1«شد. شاهیست   یه رژیعل ی ی مردمیانفجار عظ نقطۀ

                                                 
 .12/11/1737 ،های نماز جمعه تهران. خطبه1
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ویهروزی  اادثه ای مثهل ما، ههی  اادثهه از منار مقام معام رهبری در طول تاریخ

 8در آن، نقش مستقیم داشته باشندس نبوده است که مردم بعدازآناسلامی و اوادث  انقلاب

بهه  فرماینهدمیمقام معام رهبری در بیانات متعدد خود که بهه نقهش مهردم توجهه 

 سشودمیمختصر مۀرح  صورتبهکه در ادامه  وردازندمیویژه  طوربهمواردی 

 علمیه هایاوزهنقش طلاب و علمای دین و  -9-5-5

ن یهد ینبود و در رأس آن علمها ینیانقلاب د یکاگر انقلاب ما : »فرمایندمیایشان 

علمها و رواهانیون در  هزارسالهمقام معام رهبری آبروی  5«سرسیدنمی یروزینبودند، به و

علمیه را  هایاوزهلاب و نقش ط درنهایتارزشمند معرفی نموده و  ایسرمایهنزد مردم را 

 9دانندسبدیل میبی

 نقش دانشجویان -9-5-9

تأکیهد اوشار نخبگانی که در کلام امام و رهبری بارها بر نقش آنان  ترینمهمیکی از 

 انهدازهبهایهن وشهر را نهه  تأثیرگهذاریمقام معام رهبری  سهستند دانشجویان شده است،

 8905ن یه بهک یوانزده سال تمام در»فرمایند میو  شمارندبرمیطلاب لکن در کنار ایشان 

انقلهاب اتفهاق افتهاد، شهما در  یروزیهه وک 8921تا  ت باشدیه شروپ نهضت رواانکاست 

 0«سکنیدمینار او، جنبش دانشجویی را مشاهده کت و در یجا و دوشادوش رواانهمه

 نقش زنان -9-5-0

 :فرمایندمی ویرامون نقش زنان در انقلاب مقام معام رهبری

                                                 
 .19/93/1709 ،. دیدار روحانیون شیعه و اهل سنت کرمانشاه1

 .10/19/1731 ،. دیدار مردم ق 1

 .18/11/1702، ن طلاب و فضلای حوزه علمیه ق بیانات در دیدار اعضای مجمع نمایندگا. 7

 .12/90/1753 ،. دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه عل  و صنعت2
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نقش زنان در انقلاب زیاد بوده استس و  از ویروزی انقلاب تا امروز هم واوعاد بانوان »

آوری ها خیلی نقش داشهتند و ایهن اادثهه خیلهی بهزرگ و شهگفتکشور در همه صحنه

 8«سها بیش از آوایان در این وضیه فعالیت و اماسه خلق کردنداستسسسخانم

 یان و اصنا کارگران، بازار نقش -2-5-9

، مقام معام رهبری به نقش نی اعم از طلاب و دانشجویاندر کنار نقش اوشار نخبگا

توجهه داشهته و  دادنهدمیاز توده مردم را شکل  ایملاااهوابلکارگران که شاید جمعیت 

عزیهز کشهورمان، وشهر کهارگر از اول  یدر ناام اسلامی، در جمهوری اسلام» :فرمایندمی

 5«ز، یک امتحان بسیار خوبی و  داده استانقلاب تا امرو

دست ایشان بهوده و  نوعیبهکه نبض بازار  مؤمنبه نقش بازاریان و اصنا  و کسبه 

، در کلام رهبری، توجه شهده بوده است مؤثرمالی ایشان نیز بر ارکت انقلاب  هایامایت

 9ساست

 ، اهداف و هدف غایی انقلاب اسلامیها. ارزش4

 انقلاب اسلامی هایارزش -4-1

ناهام اسهلامی را  ،بها اسهلاممردم ایران در اثهر آشهنایی  ،از منار مقام معام رهبری

 سورآن آشنا بودندو با روایات  را مۀالعه نموده واسلامی  هایکتابانتخاب کردندس مردم 

علما و رواانیون تها بر منوای مختلف از  هایسخنرانیو  هامراسممردم با شرکت در 

منتهی به انقلاب اسلامی  هایسالدر  ویژهبهروشنفکران مذهبی  طورکلیبهان و دانشگاهی

                                                 
 .17/11/1733 جوانان، وجلسه پرسش و پاسخ جوانان به مناسبت روز انقلاب اسلامی  .1

 .95/91/1750 ،. دیدار کارگران نمونه کشور1

 .12/92/1705 ،. مراس  بیعت اصناف و روستائیان7
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در  متأسهفانه سانهدبوده ههاارزشبهه دنبهال آن  درواوع ها آشنا شدند وارزشبا یک سلسله 

انقلاب اسهلامی بهه دنبهال تحقهق آن  و ها نبودارزشخبری از این  ،دوران تاریک طاغوت

 بوده استس هاارزش

مجمل و در یک کلمه، اسلام  طوربهرا  هاارزشتمام این  دربیانی،ام رهبری مقام مع

 نمایندمیاشاره  مشخص طوربهلکن در مقام تفصیل آن برآمده و مواردی را  دارندمیبیان 

 سگرددمیکه در ادامه طرح 

 ایمان، تدیّن به اسلام و رواج اخلاق فاضله بین مردم -0-8-8

که مردم به دنبال آن اودام به سرنگونی طاغوت را ارزشی  اولین ،مقام معام رهبری

 سدانندمیایمان  ریزی انقلاب اسلامی نمودند،وایهو 

ن باشند و فاسد نباشند و یبودند که متد جامعهدر رأس  یسانکاکومت  خواستارمردم 

افراد فاسد را گرد ههم  دارای اخلاق و رفتار آمیخته با فساد نبوده و در اطرا  خودشان نیز

در زمان طاغوت تمام ایهن مشهکلات بهه نحهوی وجهود  متأسفانه کهدراالینیاورده باشند 

 8داشته استس

 عدالت و رفع شکا  طبقاتی -0-8-5

عهدالت اسهتس البتهه  فرماینهد؛میارزش دیگری که مقام معام رهبری به آن اشاره 

ق طبقاتی نیز موجهب نهارااتی شهدید وجود شکا  عمی عدالتی،بیظلم و  مسئلهبر  علاوه

 5بوده استس موردتوجه ،عدالت مسئلهارزشی غیر از  عنوانبهمردم شده و رفع آن 

                                                 
 .12/97/1707 ،(ره) خمینی. مراس  سالگرد ارتحال امام 1

 همان.. 1
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 اکومت ادارۀنفی استبداد و ااترام به رأی مردم در تعیین و  -0-8-9

 ترصهری نبودنهدس بهه عبهارت  یران، مردمیهای وبل از آن در ام طاغوت و رژیمیرژ

ن یاثرگذاری نداشتند لذا مردم ا هی ومت، کن اییدندس مردم در اداره و تعبو کارههی مردم 

 برخاست  دیگرعبارتبه ،باشد هاآنومتی بودند که متعلّق به کو به دنبال ا وسندیدندنمیرا 

 در آن اثر داشته باشدس هاآن یبوده و رأ هاآناز 

 اخلاوی ایشان دوری زمامداران از اسرا  و تجمّل و سلامت دینی و -0-8-0

از اسرا  و تجمّل در سۀ  زمامهداران اسهتس البتهه از  ی، دورهاارزشیکی دیگر از 

ه مهردم را ک یزیجا بد است اما آن چتجمّل و اسرا  در همه ،منار اسلام و فرهنگ دینی

مسرفانه و متجمّلانه  یه اساسیت نشان دهند، رفتارهاین وضیه نسبت به اک کردمیوادار 

بهود  ییزههاین از آن چیمردم بودس ا هایداراییو با  المالبیتهای زمامداران با و ولخرجی

 سخواستندنمیه مردم ک

 گیریتصمیمآزادی فکر و بیان و  -0-8-2

 خواستندمی مردمانقلاب اسلامی بوده استس  هایارزشاز  یکیان هم یر و بکف یآزاد

 یر، آزادکف یآزاد متأسفانهدر دوران تاریک و خفقان طاغوت  کهدراالینندس کر کف آزادانه

 ویژهبههمهردم  مهوردنار هایارزش ازجمله وجود نداشته استس گیریتصمیم یان و آزادیب

مبتنهی بهر چهارچوب  ههایآزادیآزادانه و البته  اظهارنارامکان  ناران،صاابنخبگان و 

فرهنگی و  هایبندوباریبیمۀرح شد که  در سابق است چراکهمشخص انسانی و اسلامی 

معضلات اجتماعی وجود داشت لکن آزادی فکر و بیان به معنای درست کلمه در آن دوران 

 محدود بوده استس
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 استقلال و آزادی سیاسی، اوتصادی و فرهنگی -0-8-3

اسههتس مههردم  یو فرهنگهه یو اوتصههاد یاسههی، اسههتقلال سهههاارزشگههر از ید یکههی

ودرتمنهد و  ههایدولتوم و زیهر یهو  که، محیاسهیشور ازلحها  سکن یه اک خواستندمی

ا آمریکا نباشد و استقلال سیاسی از منار مقام معام رهبری یعنی آزادی ی ییمستکبر ارووا

 8سکشورهای ودرتمند و مستکبر ویژهبهو عدم وابستگی سیاسی به دیگر کشورها 

 اهداف انقلاب اسلامی -4-2

، موارد بسهیار انقلابسلامی در بیانات گوناگونی از رهبر معام ویرامون اهدا  انقلاب ا

به بیانات ذیل از مقام  توانمیاین موارد  ترینمهم ازجملهبیان گردیده استس  توجهیوابل

 :فرمایندمیمعام رهبری اشاره نمود که 

ن یهبها ا یرانهیا یکهدف انقلاب چه بود؟ هدف انقلاب عبارت بود از ساختن 

ت، یه: مسهتقل، آزاد، برخهوردار از ثهروت و امنکن مهیه عهر  ک یاتیخصوص

در  ی  بشهریعظ ۀجامع ۀمسابقشرو در یت و اخلاق، پیاز معنو مندبهرهن و یمتد

مسهابقه اسهت در  یهکن آحاد بشر یه از اول و ازل بک -دستاوردها  ۀبقیعل  و 

 - یبشهر یو دسهتاوردها هاخواسهته ۀبقیه، در عله  و در یبشهر یدستاوردها

 1.یآزاد یمعان ۀهمبا  یبرخوردار از آزاد

دو هد  عمده و اساسهی از انقلهاب  توانمیبا یک نگاه کلان به تمام بیانات رهبری 

 اسلامی و تشکیل ناام اسلامی برشمرد:

 س هد  میانی یعنی تشکیل جامعه اسلامی8

 س هد  نهایی یعنی کسب رضای الهی و نیل به مقام عبودیت و تکامل بندگی5

 ادامه به این دو هد  مهم خواهیم ورداختس در

                                                 
 .12/97/1707 ،(ره) خمینی. مراس  سالگرد ارتحال امام 1

 .12/1/1753 ،ی شیرازهادانشگاه. دیدار اساتید و دانشجویان 1
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 اسلامی جامع هد  میانی؛ تشکیل  -0-5-8

هد   باشد،میآیات و روایات  برخاسته از متن دین،در اندیشه مقام معام رهبری که 

از خلقت انسان عبودیت و بندگی است و این مهم در بستر جامعه اسلامی که در آن ااکام 

آنچه که بیان شهد  بر بنا محقق خواهد شدس شود،میعادلانه دنبال  طوربهو ووانین اسلامی 

 آنهد  میانی اسهت کهه بارهها در بیانهات معاهم لهه بهه  درواوعتشکیل جامعه اسلامی 

 8استس شدهاشاره

 هد  نهایی -0-5-5

 رضایسب کو  لقاءاللهبشر،  یو اسنا یت اعلیآن غا» :فرمایندمیمقام معام رهبری 

 5«سر استییز در مقابل آن خُرد و اقچهمهست و یبالاتر ن ایناز  چیز هیه کاست  یاله

کارها مقدمهه بهرای تکامهل انسهان و عهروج انسهانی  هم براین در اندیشه ایشان بنا

 9استس

مهم در این باب ارتباط بین هد  اعلی از خلقت انسان و ارکت انقلابی مردم  مسئله

قق انقلاب اسلامی و جامعه اسلامی است که و مسلمان برای سرنگونی طاغوت و تح مؤمن

در راسهتای  را درواوهعانقلاب اسلامی و تشکیل جامعهه اسهلامی  مسئلهمقام معام رهبری 

 سداننداو میتکامل انسان و رشد معنوی و روای 

                                                 
 .1753/ 97/ 1 ،هشت ندگان مجلس یدار نمای. د1

 .1700/ 90/ 10 ،ن نهادیفقیه در اولی یندگیدفاتر نما یو رؤسا یپاسداران انقلاب اسلامدار فرماندهان سپاه ی. د1

 .12/91/53 ،های شیرازدیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه. 7
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 دولت اسلامی گیریشکلاهمیت . 5

انقلاب اسلامی، ارکهان  هایویژگیمبسوط به مبااثی چون  طوربه در مبااث گذشته

 و اهدا  آن بر اساس اندیشه مقام معام رهبری ورداختیمس هاارزشویروزی آن و 

معنهای عهام  باشهد کههمیبیان شد که انقلاب اسلامی دارای دو معنای عام و خاص 

 عبارت بهود از سهرنگونی اکومهت طهاغوتس اول آنکه مراله  باشدمیشامل ونج مراله 

 گانههونجتشکیل دولت اسلامی سومین مرالهه از مرااهل  هاگامدر این بعلاوه بیان شد که 

 فرایند تحقق اهدا  انقلاب اسلامی است که توسط مقام معام رهبری بیان گردیده استس

 سگرددمیدر ادامه ویرامون این فرآیند و نحوه نگاه به آن مۀالبی مۀرح 

 نقشه راه تحقق اهداف انقلاب و مراحل آن -5-1

 دو آسیب خۀرناک -2-8-8

بایهد توسههط رهبهر انقلههاب  ضهرورتاد کهههانقلهاب اسهلامی دارای نقشههه راههی اسهت 

 سنمایندنقشایفای  ،این نقشه هایگامتا در تحقق  دارندوظیفهو همگان  شدهریزیطرح

بیان نموده و با صهراات و  مسئله نقشه راه رامقام معام رهبری دو آسیب عمده در 

نقشه راه  بساای خۀر، دو باوجوداین چراکه نمایندمیواطعیت تمام در مقابل آن ایستادگی 

 اصلی انقلاب در معرض انحرا  و یا نابودی ورار گیردس آن خۀرها عبارت است از:

 ؛غیر صحی  صورتبهس تقسیم مراال انقلاب 8

 ؛8921سال  س اعلام وایان انقلاب با وووپ آن در5

 :دارندمیایشان ویرامون آسیب اول بیان 

 هابعضهی بین مهیهای فرضی و خیالی تقسی  نکننهد. انقلاب را بیخود به دوره»

دههه اوّل، دههه دوم،  -« های انقلابدهه»گویند می هابعضیگویند! طور میاین
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امها سهال نهوزده  و سهال بیسهت  و سهال بیسهت و یکه ، ههی   - دهه سهوم

طور نیست که دیواری بین ایهن دههه و آن خصوصیت ممتازی باه  ندارند. این

 1.«دهه کشیده شده باشد

 :دارندمیو ویرامون آسیب دوم بیان 

 انقلهاب، ۀمجموع در 1انقلاب یک دوره است؛ انقلاب یک حرکت مستمر است.

 وقهت تها انقلهاب که بود این آن و داشت وجود غلطی تفکّر یک انقلاب اوّل از

 7است. غلط تفکّر، این...است نظام تشکیل

 نقشه راه -2-8-5

رسیدن به اهدا  انقلاب را چنهین  هایگاممقام معام رهبری در بیاناتی نقشه راه و 

 :فرمایندمیبیان 

 هاههدفبتوان ایهن  هک را یومتکح آن و یلاتکیتش آن ،ینظام آن خواهی می ما

 ...اسهت یاسهلام انقلهاب از شهروعش ، یهآور وجهود بهه رد،ک محقق آن در را

 رد،که دایپ تحقّق هک انقلاب .است اوّل قدمی نیا ...یادیبن یدگرگون یعنی انقلاب

 آمهد، شیپ یاسلام نظام بعدازآنکه.. .است یاسلام نظام تحقّق ،بعدازآن بلافاصله

 ،ترروشهن ریهتعب به ای ؛رسدمی یقیحق یمعنا به یاسلام دولت لکیتش به نوبت

 هکه چهارم ۀمرحل ...یاسلام ۀگون به ماها یعنی دولتمردان روش و منش لکیتش

 ،بعهدازآن  ،ینهک عبهور هکه مرحلهه نیا از. ..است یاسلام شوریک است بعدازاین

 یاسهلام یایهدن شهودمی یاسهلام شورک از. است )تمدن اسلامی( یاسلام یایدن

 2.آیدمی وجود به ایدن در رشینظا شد، درست هک الگو. ردک درست

                                                 
 17/11/1733 و جوانان اسلامی انقلاب روزبه مناسبت  جوانان پاسخ و پرسش . جلسه1

 همان.. 1

 .3/7/1703 ،. بیانات در دیدار با دانشجویان7

 .1730/ 90/ 11 ایران، یاسلام یجمهور ارگزاران نظامکمسئولان و  دارید بیانات در. 2
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مختلف توسط ایشان تکرار گردیده و بهر اهمیهت  هایسخنرانیمۀلب فوق بارها در 

 ساندفرموده تأکیدآن 

 مرحله فعلی، دولت اسلامی -5-2

 سهؤال تهرینمهمنقشه راه و مراال تحقق اهدا  انقلاب اسلامی تبیین شد  کهاکنون

هستیمس مقهام معاهم رهبهری در تبیهین  ایمرالهکه اکنون در چه  است ایندر این باب 

 :فرمایندمیمراله کنونی از انقلاب اسلامی و اهمیت آن چنین 

 شهورک به هنوز ما   )دولت اسلامی(؛یسوّم مرحلۀ در ما ؟ای مرحله دامک در ما»

 مها. اسهت یاسهلام ما شورک هک ندک ادّعا تواندنمی کسهی . ای نرسیده یاسلام

 و ردندک هک هاییهمان یعنی  . ما،یردک ریزیپایه و یاحطرّ را یاسلام نظام یک

 آنجا در ومتکح یمبنا و مشخص ه  اصولش هک  یدار یاسلام نظام یک الآن

 گانهسهه یقهوا. باشهند دیهبا چگونهه مسهئولان هکه است مشخص. است معلوم

 امها اسهت؛ معلوم و مشخص دارند، هادولت هک یفیوظا. است نیمع فشانیوظا

 1.« یهست یاسلام دولت یک ما هک  ینک ادّعا توانی نمی
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 یریگجهینت

و مسلمان  مؤمنانقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی ره و همراهی توده مردم 

 باههد با سرنگونی رژیم نامشروپ طاغوت به ویروزی رسیدس ایهن انقلهاب  8921در سال 

ایجاد بستری جهت رشد و کمال انسانی به بالاترین  مناوربهایجاد جامعه اسلامی و عادلانه 

 سهویبه گهرددمیت معنوی باید بر اساس نقشه راه دویقی که توسط رهبری تبیهین اکمال

 درواوهعکه مراله ویروزی انقلاب و سرنگونی اکومهت طهاغوت  ایداهدا  خود ارکت نم

ه با عبور از این مراله و فرایند اهدا  انقلاب اسلامی است ک گانهونجمراله اول از مراال 

 سباشدمینیز مراله ناام سازی اکنون در مراله تشکیل دولت اسلامی 

یعنهی  درواوعاهمیت مراله دولت سازی از آنجایی است که عدم عبور از این مراله 

واض  است در صورت  کاملادس اشمتعالیاهدا   سویبهتووف جریان عایم انقلاب اسلامی 

اهدا  خود در این مراله، شهاهد ووهوپ  سویبهرکت انقلاب اسلامی ایجاد ووفه و عدم ا

و بهه  ورارگرفتههدر معهرض آن  وبیشکمدیگر  هایانقلاب ازاینویشخۀراتی هستیم که 

 ساندشدهفروواشی کشیده  ارتجاپ و انحرا  و درنهایتسکون و تووف و یا 
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