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لطفاهلل فروزنده دهكردي **
دريافت مقاله7931/20/20 :
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چکیده
در این برهه از زمان که دشمنان بیش از گذشته درصدد تحریف انقالب اسالمی هستند و
تالش دارند آن را از آرمانهای اصلی خود دور سازند الزم است محورهای اصلی انقالب
اسالمی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد .هدف اصلی این مقاله ،شناخت بیشتر دیدگاههای مقام
معظم رهبری در مورد اهداف انقالب اسالمی ،الزامات دستیابی به اهداف انقالب اسالمی و
مطالبات مختلف مقام معظم رهبری از مسئوالن در حوزههای مختلف اقتصادی ،سیاسی،
اجتماعی ـ فرهنگی و علمی ـ فناوری است .در این نوشتار سعی شده است تا با استفاده از
روش تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری در سالهای اخیر و بویژه سال  6931و همچنین
مقاالت پژوهشگران دربارۀ دیدگاههای ایشان تا آنجا که ممکن است نقشه هدف و مسیر نظام
جمهوری اسالمی تبیین ،و به سه سؤال بنیادی پاسخ داده شود :اهداف انقالب اسالمی کدام
است؟ الزامات دستیابی به اهداف انقالب اسالمی کدام است؟ مطالبات رهبری از مسئولین
چیست؟ نتایج در حوزههای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ـ فرهنگی ،علمی ـ فناوری و
دیگر حوزهها همراه با تعیین سطح تحلیل راهگشای اندیشمندان ،محققان و مسئوالن ذیربط
خواهد بود.
کلیدواژهها :مقام معظم رهبری ،اهداف ،انقالب اسالمی ،الزامات دستیابی به اهداف انقالب
اسالمی ،مطالبات رهبری.

* دانشجوی دکترای دانشگاه پیام نور مرکز تحصیالت تکمیلی
** دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
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مقدمه
مقام معظم رهبري در توصيف انقالب اسالمي ميفرمایند «انقالب اسالمي صرفاً یک جابهجایي
سياسي نبود که گروهي از رأس قدرت کنار بروند و گروهي دیگر بيایند ...حقيقت انقالب ،تحول
عميق هم در عرصه سياسي و هم در متن جامعه ایراني است ...تحول سياسي یعني تبدیل یک
دیکتاتوري بسته ارثي وابسته به دشمن و دنبالهرو بيگانگان به یک حکومت مردم پایه و مستقل و
داراي هویت ،و معناي تحول در متن جامعه یعني تبدیل یک جامعه بيهویت و دنبالهرو غرب به
یک جامعه با هویت ،داراي استقالل ،اصالت ،اخالقيات و حرفهاي نو است (.)4031/30/41
رهبر معظم انقالب در طول دوران تصدي مسئوليت رهبري در نظام جمهوري اسالمي ،بارها و
بارها با اشراف و دغدغه طي مسير حرکت صحيح انقالب ،هدایتهاي خود را در چارچوب بيانات و
ترسيم چشمانداز ،اهداف کالن و ابالغ سياستهاي کلي نظام در اختيار سياستگذاران و تصميمگيران
و مجریان مسئول قرار دادهاند (محسني سهي 57 :4031 ،و  .)51با گذشت چهار دهه از عمر انقالب
اسالمي الزم است موضوعات بنيادین دربارۀ انقالب مرور شود تا بدین وسيله نقاط قوت و ضعف
این مسير بيش از پيش شناخته شود .در این نوشتار تالش شده است با تحليل دقيق بيانات
ژرفاندیش رهبر معظم انقالب به سؤاالت ذیل پاسخ داده شود:
 4ـ اهداف انقالب اسالمي در اندیشه مقام معظم رهبري کدام است؟
 2ـ الزامات دستيابي به اهداف انقالب اسالمي در اندیشه مقام معظم رهبري کدام است؟
 0ـ مطالبات رهبري از مسئوالن چيست؟
 6ـ اهمیت و ضرورت پژوهش
اهميت این پژوهش از آنجا ناشي ميشود که به منظور دستيابي به اهداف متعالي نظام جمهوري
اسالمي ایران رهنمودهاي مقام معظم رهبري همچون چراغي است که نقشه مسير را نشان ميدهد.
در این راستا الزم است بيانات و نصایح ایشان در مسائل ،رخدادها و موقعيتهاي مختلف مورد
بررسي دقيق قرار گيرد و مسئوالن سطوح مختلف بدانها توجه کامل کنند.
ضرورت پژوهش نيز به این دليل است که تمام دستگاههاي خدمترسان کشور همگي ميباید
در جهت اهدافي مشخص گام بردارند و از اتالف منابع خودداري کنند؛ به همين دليل درك
صحيح اهداف انقالب اسالمي ،الزامات دستيابي به اهداف و توجه به مطالبات و منویات مقام معظم
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رهبري در این برهه حساس که دشمنان در پي نفوذ و ایجاد موانع مختلف بر سر اهداف متعالي
انقالب اسالمي هستند بيش از گذشته ضرورت دارد.
 7ـ روششناسی پژوهش
این تحقيق از نوع کيفي و براي جمعآوري دادهها از مطالعات اسنادي و کتابخانهاي استفاده

شده است .روش استفاده مقاله پژوهش "اسنادي" است که طي آن منابع و اسناد مکتوب در زمينه

پژوهش با رویکردي "تبييني ـ تحليلي" مطالعه و فيشبرداري شده و با استفاده از مطالب ،تحليلها و

تبيينهاي مورد نياز براي پاسخ به سؤاالت اصلي پژوهش صورت گرفته است؛ به عبارت دیگر به
منظور پاسخ به پرسشهاي پژوهش از روش "تحليل مضمون" استفاده شده است .تحليل مضمون،
روش شناخت ،تحليل و گزارش الگوهاي دادههاي کيفي است .این روش ،فرایندي براي تحليل
دادههاي متني است و دادههاي پراکنده و گوناگون را به دادههایي غني و تفصيلي بيان ميکند .به
طور کلي ،تحليل مضمون روشي است براي
الف ـ دیدن متن
ب ـ برداشت و درك مناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبط
ج ـ تحليل اطالعات کيفي
د ـ مشاهده نظاممند شخص ،تعامل ،گروه ،موقعيت ،سازمان و یا فرهنگ
هـ ـ تبدیل دادههاي کيفي به دادههاي کمي (عابديجعفري و همکاران.)470 :4033 ،
جامعه آماري این پژوهش مجموعه بيانات و مکتوبات مقام معظم رهبري طي سالهاي 4011
تاکنون و بویژه سال  4031است .جهتگيري پژوهش توصيفي و با هدف درك بهتر اندیشهها و
بيانات مقام معظم رهبري در زمينه اهداف ،الزامات دستيابي به اهداف و مطالبات رهبري از
مسئوالن است.
 9ـ سطح و حوزههاي تحلیل
انقالبها همانگونه که اوضاع سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي داخلي را تحت تأثير قرار
ميدهد و گاه جامعه را از اساس دچار تغيير ميکند بر محيط منطقهاي و بينالمللي و حتي ساختار
روابط بينالملل ،نظام جهاني و روابط قدرت در سطح بينالملل و تحوالت جهاني نيز تأثير دارد.
انقالب اسالمي ایران ،که چندین دهه از وقوع آن ميگذرد در نظریههاي سياسي ،راهبرد قدرتهاي
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بزرگ ،نظام جهاني ،حرکتهاي رهایيبخش ،چهره جوامع اسالمي ،سازمانهاي بينالمللي ،الهایات
رهایيبخش در امریکاي التين و غيره ،تأثيرات آشکار بر جاي گذارده است (خواجهسروي و
همکاران .)401 :4034 ،به همين علت در این نوشتار به منظور تحليل دقيق بيانات مقام معظم رهبري
از دو سطح تحليل ملي و بينالمللي استفاده شده است .همچنين در راستاي پاسخگویي به سؤاالت
اصلي تحقيق ،بيانات معظمله در حوزههاي مختلف اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي ـ فرهنگي و علمي ـ
فناوري دستهبندي ميشود.
 4ـ پاسخ به پرسشهاي پژوهش
 6ـ  4ـ اهداف انقالب اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبري کدام است؟

قبل از بيان مهمترین اهداف انقالب اسالمي ذکر این نکته الزم است که از دیدگاه رهبر معظم
انقالب ،اهداف انقالب اسالمي ،مراتبي دارد و منظومهاي یکپارچه است .ایشان ميفرمایند:
«آرمانهاى نظام اسالمى ـ که در حقيقت آرمانهاى اسالمى است ـ یک منظومهاى است؛ یک
مجموعهاى است؛ مراتب مختلفى هم دارد؛ بعضى از اینها اهداف غایيتر و نهایيترند ،بعضىها
اهداف کوتاهمدتند ،اما جزو آرمانهایند؛ همه اینها را باید دنبال کرد» ( .)4032/37/31در این راستا
تالش ميشود پس از بيان مهمترین اهداف ،در سه بخش اهداف مقدماتي ،مياني و عالي طبقهبندي
شود .نکته دیگر اینکه مقام معظم رهبري در موارد مختلف تعبيرهاي متفاوتي از اهداف انقالب
اسالمي کردهاند که سعي ميشود بيشتر آنها ذکر شود .در همين راستا اگر موارد مختلفي به عنوان
اهداف عالي انقالب اسالمي ذکر شده صرفا تعارض ظاهري است و در باطن مقوم و مکمل
همدیگر است.
مهمترین اهداف انقالب اسالمي در دیدگاه مقام معظم رهبري عبارت است از:
ـ تشکيل امت اسالمي و تحقق تمدن نوین اسالمي :تشکيل امت اسالمي ،هدف جهاني و مرحله
غایي انقالب اسالمي است .مقام معظم رهبري پنج مرحله را براي تحقق اهداف انقالب اسالمي
برشمردهاند .در این پنج مرحله ،تشکيل امت اسالمي ،هدف جهاني و مرحله غایي است .این پنج
مرحله عبارت است از 4 :ـ انقالب اسالمي  2ـ نظام اسالمي  0ـ دولت اسالمي  1ـ جامعه اسالمي
 7ـ امت اسالمي (جهانبين .)445 :4034 ،مقام معظم رهبري ميفرمایند« :هدف ،ایجاد یک
حاکميت اسالمي است که بتواند جامعه را به جامعه مورد نظر و آرماني اسالم تبدیل بکند ...ما
ميخواهيم کشور خودمان ...یک کشوري بشود که به آن خطوط آرماني اسالم برسد که این
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خطوط آرماني یک چيز مطلوب و شيریني براي هر انسان متفکري است؛ جامعهاي که در آن ،هم
علم هست ،هم پيشرفت هست ،هم عزت هست ،هم عدالت هست ،هم قدرت مقابله با امواج
جهاني هست ،هم ثروت هست ..ما به این ميگویيم تمدن نوین اسالمي ،ميخواهيم کشورمان به
اینجا برسد (4031/31/23؛ صمدي ميارکالئي و صمدي ميارکالئي .)41 :4037 ،البته به نظر
ميرسد مقصود مقام معظم رهبري از تمدن اسالمي این است که کشور ما در کنار کشورهاي دیگر
به این مرحله ميرسد و اگر حاکميت اسالم در کشورهاي دیگر لحاظ نشود ،صرفا همان جامعه
اسالمي است .در جایي دیگر مقام معظم رهبري امت واحده اسالمي و ایجاد تمدن اسالمي جدید
بر پایه دین و عقالنيت و علم و اخالق را به عنوان هدف نهایي نام ميبرند (بيانات مقام معظم
رهبري4033/31/21 ،؛ پاليزبان.)411 :4031 ،
ـ عبودیت خداوند :مقام معظم رهبري ميفرمایند« :جامعهاى که به عبودیت خدا ميرسد؛ یعنى
به معرفت کامل خدا ميرسد؛ تخلق به اخالقاهلل پيدا ميکند؛ این ،آن نهایت کمال انسانى است.
بنابراین هدف نهایى ،آن است و هدف قبل از آن ،ایجاد جامعه اسالمى است که هدف بسيار
بزرگ و بسيار واالیي است» (.)4033/35/21
ـ تعالي و تکامل و قرب الهي و انسانسازي :معظمله ميفرمایند« :هدف نهایى ،تعالى و تکامل و
قرب الهى است .هدف پایينتر از آن ،انسانسازى است؛ هدف پایينتر از آن ،ایجاد جامعه اسالمى
است با همه مشخصات و آثار ،که استقرار عدالت در آن باشد ،توحيد باشد ،معنویت باشد .اینها
اهداف هستند .این اهداف عوضشدنى نيستند؛ یعنى ما نميتوانيم بيایيم مایه بگذاریم تا از هدف
کم کنيم» (.)4033/31/40
ـ تزکيه انسان و جامعه :مقام معظم رهبري ميفرمایند« :آن مسئله اساسي که در انقالب اسالمي
هدف اعلي و واال به حساب ميآمد و ميآید ،عبارت از تزکيه انسان است .همه چيز مقدمه تزکيه
و طهارت آدمي است .عدالت در جامعه و نيز حکومت اسالمي در ميان اجتماعات بشري هم با
اینکه هدف بزرگي محسوب ميشود ،ولي خود آن یک مقدمه براي تعالي و رشد انسان است که
در تزکيه آدمي نهفته است ... .انقالب براي این است که جوانان و مردم ما در هر قشر و هر طبقه،
این فرصت را پيدا کنند که خودشان را بسازند؛ خودشان را از بدیها نجات بدهند و در مقابل آتش
دوزخ اخروي و دوزخهاي دنيوي بيمه کنند .جامعهاي که تزکيه شده باشد ،مردمش نفس خود را
اصالحکرده باشند به خودشان پرداخته باشند ،رذایل اخالقي را از خودشان دور کرده باشند،
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دورویي و دروغ و فریب و حرص و طمع و بخل و بقيه رذایل انساني را از خودشان جدا کرده و
زدوده باشند ،این طور جامعهاي ،هم به سعادت اخروي ،و هم جلوتر از آن به سعادت دنيوي دست
خواهد یافت (.)4053/34/31
ـ اداره عادالنه جامعه و رسيدن به جامعهاي عادل ،پيشرفته و معنوي :معظمله ميفرمایند« :اسالم
در پى آن است که اولًا یک جامعهاى ایجاد کند که عادالنه اداره شود؛ یعنى مسئوالن و مدیران
جامعه به عدالت رفتار کنند .ثانياً خود جامعه ،جامعه عادلى باشد .عدالت مخصوص مدیران نيست؛
آحاد مردم هم باید نسبت به یکدیگر عدالت داشته باشند و آنگاه جامعه ،جامعه پيشرفتهاى باشد.
اسالم به هيچ وجه برنمىتابد جامعه عقب افتاده در مسائل علمى ،در مسائل سياسى ،در مسائل
تمدنى و در هر عرصه دیگرى را .اسالم دنبال ایجاد یک جامعه پيشرفته است .بخش مهمى از
احکام اسالم این را فریاد مىزند .بنابراین ،این جزو آن مجموعه کالن جامعه اسالمى است .اسالم
همچنين در پى ایجاد جامعه معنوى است .در نظام اسالمى ،جامعه ،هم عادالنه اداره مىشود ،هم در
درون خود جامعه عادلى است ،هم جامعه پيشرفته است ،هم جامعه معنوى است؛ یعنى از معنویت
سيراب است ،برخوردار است؛ معنویتى که موجب مىشود انسان اهداف حقير مادى و شهوات
روزمره زندگى را اهداف بلند خود نشمارد؛ هدفهاى واالترى ،هدفهاى باالترى براى او مطرح
باشد؛ ارتباط آحاد انسان ،ارتباط دلها با خدا ،محفوظ باشد؛ این جامعه مورد نظر اسالم است .خب،
این شد یک آرمان» (.)4032/37/31
ـ تحقق خواستههاي مردم :مقام معظم رهبري ميفرمایند :ما براي کشورمان و براي ملتمان چه
ميخواهيم؟ ما براي ملت ایران امنيت ملي ،عزت ملي ،سالمت عمومي ،رفاه عمومي ،پيشرفت
همهجانبه ،استقالل از قدرتهاي سلطهگر ،شکوفایي استعدادها و نجات از آسيبهاي اجتماعي مثل
اعتياد و فساد ميخواهيم .در ادامه ایشان ميفرمایند که همه این موارد بدون اینکه کشور اقتصاد
قوي داشته باشد به دست نميآید (.)4031/34/34
ـ تأمين عدالت در جامعه :مقام معظم رهبري ميفرمایند« :انقالب براي این است که عدالت
برقرار شود .البته این نکته را به شما عرض کنم که اگر در جامعهاي عدالت باشد ،یعني قانون،
عادالنه؛ قضاوت ،عادالنه؛ اجرا ،عادالنه و نظر به آحاد ملت ،نظر عادالنه باشد ،تالش اجتماعي و
اقدام سازنده اقتصادي هم در آن جامعه بهتر خواهد شد و ثروت هم بيشتر به آن جامعه رو خواهد
آورد .اما اصل قضيه ،عدالت است و ما دنبال عدالتيم .من این را صریحاً عرض ميکنم که در
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جمهوري اسالمي ،سياستها بر اساس عدالت تنظيم ميشود .از ابتداي انقالب همين بوده است و تا
هميشه نيز همين خواهد بود .هدف جمهوري اسالمي ،تأمين عدالت در جامعه است ...هدف ما،
استقرار عدل در جامعه است (.)4054/43/45
ـ بيداري ملتهاي مسلمان و از بين رفتن سلطه استکبار بر ملّتها و آزادي ملّتها به عنوان هدف
بزرگ انقالب اسالمي است (بيانات مقام معظم رهبري4053/43/43 ،؛ پاليزبان.)417 :4031 ،
ـ پيشرفت همه جانبه :مقام معظم رهبري ميفرمایند« :اگر بخواهيم هدفهاى ملت ایران را در
یک مفهوم خالصه کنيم که بتواند تا حدود زیادى خواستههاى عمومى کشور و ملت را بيان کند و
آن را در بر بگيرد ،آن مفهوم کليدى عبارت است از پيشرفت؛ منتها با تعریفى که اسالم براى
پيشرفت مىکند .پيشرفت در منطق اسالم ،متفاوت است با پيشرفت در منطق تمدن مادى غرب .آنها
یک بُعدى مىبينند ،آنها با یک جهت ـ جهت مادى ـ به پيشرفت نگاه مىکنند .پيشرفت در نظر
آنها در درجه اول و به عنوان مهمترین ،عبارت است از پيشرفت در ثروت و پيشرفت در علم و
پيشرفت نظامى و پيشرفت فناورى .پيشرفت در منطق غربى اینهاست؛ اما در منطق اسالمى ،پيشرفت
ابعاد بيشترى دارد :پيشرفت در علم ،پيشرفت در اخالق ،پيشرفت در عدالت ،پيشرفت در رفاه
عمومى ،پيشرفت در اقتصاد ،پيشرفت در عزت و اعتبار بينالمللى ،پيشرفت در استقالل سياسى
ـ اینها همه در مفهوم پيشرفت در اسالم گنجانده شده است ـ پيشرفت در عبودیت و تقرب به خداى
متعال؛ یعنى جنبه معنوى ،جنبه الهى؛ این هم جزو پيشرفتى است که در اسالم هست و در انقالب ما
هدف نهایى ماست» (.)4034/35/43
ـ حيات طيبه و رستگاري انسان :ایشان ميفرمایند« :این ثمره و هدف نهایى این انقالب است؛
حيات طيّبه» ()4051/35/22؛ همچنين در بخشي دیگر ميفرمایند« :اینکه در قرآنکریم هست که
«لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید )27 /که به عنوان هدف انبيا ذکر شده ـ قطعاً عدل هدف است؛ منتها
این هدف ميانى است؛ هدف نهایى عبارت است از رستگارى انسان» (.)4013/33/43
ـ دیگر اهداف :ارتقاي سالمت در جامعه ،صنعت برتر ،کشاورزي برتر ،تجارت پر رونق ،علم
پيشرو ،نفوذ فرهنگي و نفوذ سياسي در جهان (.)4032/37/31
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جدول  :6طبقهبندي اهداف انقالب اسالمی از دیدگاه رهبر معظم انقالب
تشکیل امت اسالمی و تحقق تمدن نوین اسالمی ،عبودیت خداوند ،تعالی و تکامل و
اهداف عالی

قرب الهی ،تزکیه انسان و جامعه ،بیداری ملتهای مسلمان و از بین رفتن سلطه استکبار بر
ملّتها و آزادی ملّتها ،حیات طیبه و رستگاری انسان

اهداف میانی
اهداف مقدماتی

تشکیل جامعه اسالمی ،انسانسازی ،استقرار عدالت در جامعه و حکومت اسالمی ،اداره
عادالنه جامعه و رسیدن به جامعهای عادل و معنوی
پیشرفت جامعه در تمام ابعاد ،تحقق خواستههای مردم در تمام ابعاد

 7ـ  4ـ الزامات دستیابی به اهداف انقالب اسالمی در اندیشه مقام معظم رهبري کدام است؟

براي دستيابي به اهداف متعالي انقالب اسالمي در دیدگاه مقام معظم رهبري برنامهها ،اقدامات
و بسترهایي الزم و ضروري است که در ادامه به برخي از آنها اشاره ميشود؛ هر چند ذکر این
نکته بسيار مهم است که الزامات مي باید به اهداف ناظر باشد و با توجه به اهداف انقالب اسالمي،
بستر و زیر ساختهاي الزم در جامعه فراهم شود.
ـ کاربست تجربهها و توانایيهاي متراکم چهار دهه فعاليت انقالب اسالمي در جهت حل
مشکالت و پرداختن به اولویتها ( )4031/37/42به شرح ذیل:
 4ـ حل مسائل اصلي روستاها از طریق تقویت صنایع روستایي :روستاها احتياج به صنایعي دارند
که متناسب با وضع زندگي روستایي است ...راه حل مشکالت حاشيهنشيني شهرها و مفاسد آن،
تقویت صنایع روستایي است (.)4031/30/22
 2ـ جلوگيري از واردات اقالمي که به توليد داخلي ضربه ميزند :واردات بستگي دارد به نيازها
و امکانات کشور ...توليدکنندگان داخلي از واردات کاالهایي که در حال توليد آن هستند شکایت
دارند ...اگر همين طور بخواهيم جنس لوکس وارد کنيم و بخریم توليد داخلي هيچ وقت به جایي
نميرسد (.)4031/30/22
 0ـ برخورد جدي با مسئله قاچاق ()4031/30/22
 1ـ تقویت ارتباط بين صنعت و دانشگاه با هدف به کارگيري جوانان آماده به کار
()4031/30/22
 7ـ اجراي درست اصل  11قانون اساسي ()4031/30/22
 1ـ افزایش امنيت سرمایهگذاري در کشور توسط قواي مجریه و قضایيه و دستگاههاي
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گوناگون دیگر ()4031/30/22
ـ استفاده از ظرفيتهاي داخلي هنگام رویارویي با تحریم اقتصادي دشمن و باز شدن چشمها
نسبت به امکانات کشور که از آنها غافل بودیم (.)4031/37/42
ـ تکيه بر هویت انقالبي ،کار جهادي ،حمایت مردمي و سرمایههاي مادي و معنوي
()4031/37/42
ـ حفظ انگيزه انقالبي توسط ملت ایران ()4031/31/37
ـ پرداختن به مشکالت اقتصادي و معيشتي مردم توسط تمامي نهادها ()4031/37/42
ـ تعامل گسترده با دنيا ()4031/37/42
ـ صالبت و قدرت در برابر هر سلطهطلبي :هزینه تسليم در برابر قدرتهاي زورگو بمراتب بيشتر
از هزینه ایستادگي در مقابل آنهاست ...تسليم شدن در مقابل زورگویيهاي قدرتهاي زورگو ،ملتها و
کشورها را بيچاره ميکند ...تسليم شدن مقابل مستکبران راههاي پيشرفت را مسدود ميکند و
کشورها را از ارزشهاي انساني دور ميکند ()4031/37/42
ـ توکل بر خدا و باور به وعده نصرت الهي ()4031/37/42
ـ حفظ وحدت ملي توسط همگان ( )4031/31/37و همچنين پيوند عمومي ملت با نظام
()4031/34/34
ـ حفظ حرکت در جهت اهداف و آرمانهاي انقالب ( )4031/31/37و مأیوس نشدن از
شکستهاي مقطعي .ایشان ميفرمایند« :عدم تحقق برخي اهداف و مقصودها باعث نوميدي نشود»
(.)4031/30/45
ـ تقویت پایههاي انقالب ،پایههاي پيشرفت کشور و هویت ملي با ذکر خاطرات دفاع مقدس:
باید کساني که حوادث جنگ را دیدهاند ،بگویند و بنویسند ...خاطرات دفاع مقدس حقيقتاً ثروت
ملي است و فقط متعلق به شخص راوي و خاطرهگو هم نيست (.)4031/30/30
ـ اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي از جمله تقویت توليد و اشتغال ()4031/34/03
ـ تکيه بر توليد ملي به عنوان نقطه کليدي و اولویتدار :رونق توليد فواید ذیل را به همراه دارد:
کاهش نرخ بيکاري بخصوص بيکاري جوانان ،شکوفایي استعدادها و ابتکار جوانان ،مصرف نشدن
ارز با اهميت ،به کار افتادن پساندازهاي راکد و به کارگيري آنها براي توليد ثروت ،جهش
صادرات ،کمرنگ شدن سابقه به رخ کشيدن مارکهاي خارجي ،کاهش مشکالت و ناهنجاریهاي
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اجتماعي ،ایجاد نشاط ملي و به کار افتادن ظرفيتهاي معدني که امروز متأسفانه در این زمينه خيلي
عقب هستيم (.)4031/34/34
ـ ایجاد نشاط ملي :نشاط عمومي مردم یکي از عوامل مهم پيشرفت است (.)4031/34/34
ـ تبدیل شدن ایران به قدرت علمي دنيا :مقام معظم رهبري ميفرمایند« :ما تأکيد ميکنيم روي
علم .این تأکيد ،جدي است؛ تعارف نيست؛ از روي یک احساس کاذبِ تشریفاتي موسمي نيست؛
بلکه از یک تشخيص عميق و محاسبه شده بر ميخيزد .زورگویي در دنيا زیاد است .زورگویان
متکي به قدرتشان هستند .آن قدرت و آن ثروت و آن امکانات ،برخاسته از دانش آنهاست .بدون
دانش نميشود مقابله کرد ،نميشود مواجهه کرد» (بيانات معظمله در دیدار نخبگان جوان
 .)4013/35/41این قسمت از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي بخوبي بيانگر این واقعيت است که
دنياي امروز دنياي علم و دانش است و به جرأت ميتوان گفت که علم و دانش ،یکي از مهمترین
مؤلفههاي تأثيرگذار در آینده جوامع بشري است (کالنتري و مرادي .)411 ،4031 ،از نگاه رهبر
انقالب« ،علم از جمله مقولههایي است که در رشد و تعالي انسان و جامعه حائز تأثير بيبدیلي است
و داراي شرافت ذاتي است .تحصيل علم سبب ایجاد قدرت و اقتدار یک ملت در مقابل دیگر ملّتها
ميشود و این اقتدار به دليل رشد ،توسعه و پيشرفتي است که در کشور ایجاد ميشود به طوري که
پایههاي فناوري پيشرفته و رشد مادي مرتبط با مسائل زندگي گسترش پيدا کرده و موجب رفاه
بيشتر آحاد مردم کشور ميشود» (رهبر و حسينزاده .)412 :4031 ،رهبر انقالب ،مرجعيت علمي و
فناوري را این گونه تعریف ميکنند« :مرجعيت علمي و فناوري این است؛ مجبورند کتاب شما را
ترجمه کنند یا زبان شما را یاد بگيرند تا بتوانند به یافتههاي شما دست پيدا کنند .هدفتان را این قرار
بدهيد .همتتان را این قرار بدهيد .همتتان را پيشرفت در زمينه دانش و شکستن مرزهاي علم قرار
بدهيد (بيانات در جمع نخبگان جوان4031/31/42 :؛ رهبر و حسيني زاده« .)411 :4031 ،هدف
اصلي از روند حرکت علمي کشور ،تبدیل ایران به مرجع علمي جهان است» (بيانات در دیدار با
دانشجویان دانشگاه علم و صنعت« .)4015/33/21 ،امروز دانش به ابزار عمده سيطره غرب بر جهان
تبدیل شده است و ریشهايترین کار در کشور ،این است که جایگاه و قدرت علمي ایران را تا
ميتوانيم ارتقا ببخشيم که در این زمينه ،دانشگاهها ،مسئوليت سنگيني دارند» (بيانات در دیدار با
اتحادیه انجمنهاي اسالمي دانشجویان4010/42/40 ،؛ رهبر و حسينزاده 473 :4031 ،و .)474
ـ استقالل اقتصادي همزمان با روابط اقتصادي با دیگر کشورها (بيانات مقام معظم رهبري،
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4052/32/47؛ پاليزبان.)411 :4031 ،
ـ استقامت و ایستادگي در مقابل دشمنان و استکبار :مقام معظم رهبري ميفرمایند« :ملّت ایران
اگر ميخواهد راه عزت و پيشرفت را ادامه دهد؛ اگر ميخواهد راه سازندگي و رفاه زندگي را
ادامه دهد و به نتيجه برساند ،باید به استقامت و ایستادگي در مقابل دشمنان و استکبار بپردازد .ملت
ایران در این چند سال ،دستاوردهاي عظيمي داشته است؛ لذا وظيفه دارد که این دستاوردها را
حفظ کند .راه حفظ این دستاوردها و به وجود آوردن دستاوردهاي بيشتر ،این است که ملت و
مسئولين ـ (خط امام) ـ یعني خط استقامت و ایستادگي در مقابل توقعات دشمنان را ادامه دهند
(برگرفته از بيانات در اجتماع پرشکوه زائران مرقد امامخميني(ره)4057 ،؛ غفاري هشجين و
درگير.)441 :4032 ،
ـ توجه به ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتي :از نگاه مقام معظم رهبري در اقتصاد مقاومتي ،اهداف
اقتصادي مهمترین عنصر در جهتدهي فعاليتها است و تمام عوامل اقتصادي باید در راستاي تحقق
این اهداف حرکت کنند .تحقق عدالت اجتماعي ،کسب اقتدار بينالمللي و بقاي کشور ،اثبات
عملي کارامدي نظام دیني و اسالمي ،مرجعيت بينالمللي و ...مهمترین اهداف در اقتصاد مقاومتي
بهشمار ميرود .کسب موفقيت در این اهداف عالوه بر اینکه به صورت مستقيم تحت تأثير
بازنگري در نظام اولویتگذاري و نيز سامانه مدیریت اقتصادي است به صورت غير مستقيم و
بشدت تحت تأثير زیرساختهایي است که باید قبل از برنامهریزي به آنها توجه کرد .این زیرساختها
لزوماً به بخش اقتصاد باز نميگردد و حتي جنبه فرهنگي و سياسي دارد؛ اما به علت تأثير فراواني
که بر بخش اقتصاد کشور دارد ،حائز اهميت است .از سوي دیگر باید توجه کرد که تحقق اهداف
اقتصادي ،که اهدافي بلندمدت است ،نيازمند دکترینها و راهبردهاي کالني است که چتر فکري
خود را بر فرایند تحقق هدف قرار ميدهد و چگونگي تحقق آن را در چارچوبي خاص پيش
ميبرد .قطع وابستگي به نفت ،جنگ نامتقارن اقتصادي و ...از جمله این دکترینها است (ترابزاده
جهرمي و همکاران.)10 :4032 ،
ـ بازخواني دائمي اصول انقالب :مقام معظم رهبري پرداختن به این امر مهم را به همگان یادآور
ميشوند و براي پيشگيري از این آفت ميفرمایند« :توصيه دیگر ،بازخواني دائمي اصول انقالب
است .شعارها و اصول باید تنقيح و با مباني و محکمات اسالم تطبيق داده شوند ...اصولتان را روي
کاغذ بنویسيد .اصالتهاي خود را با حساسيت باال حفظ کنيد .نگذارید اصول نظام آینده شما را
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دشمنان شما بنویسند .نگذارید اصول اسالمي در پاي منافع زودگذر قرباني شود .انحراف در
انقالبها از انحراف در شعارها و هدفها آغاز ميشود (بيانات در اجالس بينالمللي بيداري اسالمي،
4033/31/21؛ کربالیي نظر و پارسانيد.)57 :4032 ،
در این قسمت با توجه به سطح و حوزه تحليل ،الزامات دستيابي به اهداف انقالب اسالمي در
سطوح و حوزههاي مختلف به گونهاي طبقهبندي ميشود که مسئوالن هر بخش در برنامههاي خود
آنها را مدنظر قرار دهند( .جدول )2
جدول  :7الزامات دستیابی به اهداف انقالب اسالمی در سطوح و حوزههاي مختلف تحلیل
اقتصادي

حوزه تحلیل

اجتماعی ـ فرهنگی

سیاسی

علمی ـ فناوري

سطح تحلیل
ـ اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی
ـ ارتقای تولید ملی و رونق اقتصادی
ـ کاهش بیکاری

ـ حفظ انگیزه انقالبی ـ تکیه بر هویت انقالبی و کار جهادی
توسط ملت ایران
ـ

بازخوانی

ـ حفظ انگیزه انقالبی

تولید داخل دارد.
ملی

صنعت و دانشگاه

دائمی ـ حفظ وحدت ملی توسط همگان

ـ پیشگیری از واردات کاالهایی که اصول انقالب
ـ ارتقای صنایع روستایی

ـ تقویت ارتباط بین

ـ زنده نگهداشتن خاطرات دفاع

ـ ایستادگی و استقامت مقدس
مردم در مقابل دشمنان

ـ ایجاد زیرساختهای اجتماعی-

ـ برخورد جدی با مسئله قاچاق

فرهنگی در راستای ارتقای اقتصاد

ـ اجرای درست اصل  44قانون

مقاومتی

اساسی

ـ ایجاد نشاط ملی

ـ استقالل اقتصادی

ـ کاهش ناهنجاریهای اجتماعی

ـ استفاده از ظرفیتهای معدنی کشور

بینالمللی

ـ ارتقای امنیت سرمایهگذاری کشور

ـ تعامل گسترده با دنیا

ـ آمادگی در مقابل تحریم اقتصادی

ـ صالبت و قدرت در

ـ جلوگیری از خروج ارز

برابر سلطهطلبیها

ـ قطع وابستگی به نفت

کسب

ـ

ـ حفظ وحدت ملی

ـ دستیابی به
مرجعیت علمی در
دنیا

اقتدار

ـ ارتقای روابط اقتصادی با دیگر بینالمللی
کشورها
ـ افزایش صادرات

 9ـ  4ـ مطالبات رهبري از مسئوالن چیست؟

مطالبات رهبري از مسئوالن نظام را ميتوان در دو بخش اصلي طبقهبندي کرد :بخش اول
مطالباتي است که تمام مسئوالن در تمام حوزهها و سطوح را در بر ميگيرد و بخش دوم مطالباتي
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است که بسته به مسئله و مشکل ،مسئوالن برخي از نهادها و برخي سطوح را خطاب قرار ميدهد.
در این قسمت تالش ميشود .بسته به نوع مطالبه ،حوزه و سطح انتظار مشخص شود.
الف ـ مطالبات رهبري از تمام مسئوالن

ـ ریشه کردن فقر و فساد :مسئوليت در دست مسئوالن ،امانت است ...مسئوليت یک امانت الهي
است و امانتداري باید کرد ...مسئله عدالت ریشهکن کردن فقر و فساد است (.)4031/37/42
ـ توجه به اتحاد مردم :از التهابآفریني و دو دستگيهاي مضر پرهيز کنيد ...بگذاریم مردم با
سالیق و نظرات مختلف در کنار هم زندگي آرامي داشته باشند ( .)4031/37/42ایشان در موضوع
لزوم اتحاد مسئوالن ميفرمایند« :از کشور باید صداي واحدي شنيده شود و صداهاي گوناگون از
مسئوالن شنيده نشود» (.)4031/30/41
ـ ارتباط با مردم :ارتباط بيواسطه با مردم داشته باشيد و نظرات مردم را به صورت مستقيم
بشنوید...
ـ به کارگيري درست سرمایههاي ملي و به فعليت رساندن ظرفيتهاي ناشناخته کشور
()4031/30/22
ـ مبنا قرار دادن «منافع ملي برآمده از هویت ملي» به عنوان مالك تصميمسازي و تصميمگيري
دولتها :منافع ملي آن وقتي منافع ملي هستند که با هویت ملي و انقالبي ملت ایران در تعارض
نباشد ...آنجایي که چيزي را به عنوان منافع ملي در نظر ميگيریم لکن هویت ملي را پایمال
ميکنيم؛ قطعاً اشتباه کردهایم این منافع ملي نيست ...منافع ملي بایستي با هویت ملي تطبيق داده شود
نه اینکه هویت ملي تابع منافع ملياي قرار بگيرد که ظاهرا تخيلي است  ...منافع ملي نباید ذیل تلقين
سياستهاي خارجي قرار بگيرد؛ باید خودمان منافع ملي را تعریف کنيم؛ تحميل نباید وجود داشته
باشد (.)4031/30/22
ـ داشتن روحيه انقالبيگري :معظمله ميفرمایند« :آنچه من بر روى آن تکيه ميکنم روحيّه
انقالبيگري است؛ این روحيّه را باید حفظ کنيد .معناى روحيّه انقالبى چيست؟ معنایش این است
که یک انسان انقالبى ،شجاعت دارد؛ اهل اقدام است؛ اهل عمل است؛ ابتکار مىورزد؛
بنبستشکنى ميکند؛ گرهگشایى ميکند؛ از چيزى نميترسد؛ به آینده اميدوار است و به اميد
خدا به سمت آینده روشن حرکت ميکند» ( .)4037/31/42مقام معظم رهبري پنج شاخص را براي
انقالبيگيري ذکر ميکنند که عبارت است از :پایبندى به مبانى و ارزشهاى اساسى انقالب،
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هدفگيرى آرمانهاى انقالب و همّت بلند براى رسيدن به آنها ،پایبندى به استقالل همه جانبه کشور،
استقالل سياسى ،استقالل اقتصادى ،استقالل فرهنگى ـ که مهمتر از همه است ـ و استقالل امنيّتى،
حسّاسيّت در برابر دشمن و کار دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعيّت از او و شاخص پنجم ،تقواى
دینى و سياسى
ـ تالش همه دستگاههاي کشور (دستگاههاي اقتصادي ،فرهنگي ،علمي ـ آموزشي و تحقيقاتي
و دستگاههاي نظامي) در جهت ایجاد حصن و حصاري در مقابل تهاجمات دشمن (.)4031/34/03
ب ـ مطالبات رهبري از مسئوالن در حوزههاي مختلف

بخش دیگري از مطالبات مقام معظم رهبري از مسئوالن به حوزههاي مختلف اقتصادي،
سياسي ،اجتماعي ـ فرهنگي و علمي مربوط است که در ادامه به آنها اشاره ميشود:
ـ کار براي توليد داخلي و اشتغال جوانان با کمک مردم ( )4031/31/37و همچنين اهميت
ویژه دولت به توليد و اشتغال و بالفعل کردن ظرفيتهاي داخلي کشور ()4031/30/41
ـ آمادهسازي و مقاومسازي کشور در برابر تحریمهاي امریکا :ایشان ميفرمایند« :امریکایيها
هر روز با کمال وقاحت حرف جدیدي ميزنند و ساز جدیدي کوك ميکنند» (.)4031/30/41
ـ تشریح تدابير دشمن در زمينه اقتصادي توسط اقتصاددانهاي مؤمن کشور ()4031/32/23
ـ احساس مسئوليت همگاني در مسئله کار و کارگر ()4031/32/43
ـ تقویت اقتصاد کشور ،نقطه کليدي و اولویتدار براي مسئوالن ()4031/34/03
ـ لزوم توجه مسئوالن به مسئله اقتصاد و ایجاد پيوندها و ارتباطات همکاري ميان مردم و
مسئوالن در زمينه اقتصاد ()4031/34/34
ـ استفاده از مدیریتهاي کارامد ،با نشاط ،باحال ،عالقهمند ،پرانگيزه و قوي براي بخشهاي مرتبط
با توليد ()4031/34/34
ـ دخالت دادن مردم در کار توليد ()4031/34/34
ـ گسترش صادرات و طرفهاي صادراتي بر اساس اقتصاد مقاومتي ()4031/34/34
ـ ایجاد امنيت سرمایهگذاري ()4031/34/34
ـ جلوگيري از واردات کاالهایي که به قدر کافي در داخل توليد ميشود.
ـ جلوگيري از قاچاق :با باندهاي عظيم قاچاق از مبادي رسمي کشور مبارزه کنيد؛ مقصود
موارد جزئي و کوچک نيست (.)4031/34/34
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ـ کار فرهنگي با هدف کاهش خلل و فرج فرهنگي کشور ( )4031/31/37مقام معظم رهبري
فرهنگ را به ستون فقرات حيات هر ملت تشبيه ميکنند و ميفرمایند« :فرهنگ ،ستون فقرات
حيات یک ملت و هویت یک ملت است .فرهنگ ،مایه اصلي هویت ملتهاست .فرهنگ یک ملت
است که ميتواند آن ملت را پيشرفته ،عزیز ،توانا ،عالم ،فناور ،نوآور و داراي آبروي جهاني کند.
اگر فرهنگ در کشوري دچار انحطاط شد و یک کشور هویت فرهنگ خودش را از دست داد،
حتي پيشرفتهایي که دیگران به آن کشور تزریق کنند ،نخواهد توانست آن کشور را از جایگاه
شایستهاي در مجموعه بشریت برخوردار کند و منافع آن ملت را حفظ کند (مقام معظم رهبري،
4010/32/21؛ جهانبين.)424 ،4034 ،
ـ احياي ارزشهاي انقالب و عدم غفلت از قدرت بسيج کنندگي انقالب :قدرت بسيج کنندگي
انقالب یک نعمت بزرگ الهي است ...امروز کشور به جرأت و اعتماد به نفس انقالبي براي
پيشرفت علمي ،سياسي و اقتصادي و انجام کارهاي بزرگ نياز دارد ...جوان امروز ایراني براي سينه
سپر کردن در ميدانهاي بزرگ با کمال عزت نفس ،دالوري و عزم آماده است ...مسئوالن به خاطر
اهداف کوتاهمدت و تحوالت گوناگون ،ارزشهاي واال و انقالب را فراموش نکنند (.)4031/30/41

نتیجهگیري
چهار دهه از عمر انقالب اسالمي ایران ميگذرد و در طول این مدت رهنمودهاي مقام معظم
رهبري همواره انقالب را از چالشها و سختيها نجات داده است .در این برهه زماني ،که دشمنان
بيش از گذشته در پي منحرف کردن مسير انقالب هستند ،مقاله ميکوشد با تحليل بيانات معظمله،
اهداف و الزامات دستيابي به اهداف انقالب اسالمي را تبيين کند .در این راستا سه موضوع کليدي
مطرح شده است 4 :ـ اهداف انقالب اسالمي در اندیشه مقام معظم رهبري کدام است؟  2ـ الزامات
دستيابي به اهداف انقالب اسالمي در اندیشه مقام رهبري کدام است؟ همچنين به منظور درك
صحيح کاستيهاي عملکردي در حوزه اجراي برنامهها ،مطالبات مقام معظم رهبري از مسئوالن در
حوزههاي مختلف چيست.
مهمترین اهداف انقالب اسالمي در اندیشه مقام معظم رهبري ،که درجه و مرتبه دارد ،عبارت
است از :تشکيل امت اسالمي و تحقق تمدن نوین اسالمي ،رسيدن به جامعهاي فرهيخته ،عادل و
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آزاد ،تحقق خواستههاي مردم ،و استقرار عدالت در جامعه.
در جایگاه مقایسه با دیگر پژوهشها در مقالهاي با عنوان «انقالب اسالمي از دید رهبر معظم
انقالب اسالمي» اهداف و آرمانهاي انقالب اسالمي بدین شرح بيان شده است 4 :ـ عدالتخواهي
 2ـ تربيت و تزکيه انسان و در نتيجه جامعهسازي بر مبناي آن  0ـ تشکيل نظام توحيدي و تالش
براي دستيابي به سعادت دنيوي و اخروي  1ـ دستيابي به حيات طيبه  7ـ برخورداري از رفاه ،امنيت،
دانش ،عزت سياسي ،استقالل اقتصادي و رونق تجاري  1ـ حاکميت اسالم و قرآن در زندگي بشر
 5ـ تکریم انسان و نفي فقر و فساد و تبعيض و در نتيجه احساس خوشبختي و سعادت  1ـ
بازگرداندن عزت اسالمي به مسلمانان (شفيعي .)43 ،4017 ،همچنين در نوشتاري دیگر که در
پایگاه اطالعرساني  www.khamenei.irمنتشر شده است در پاسخ به این سؤال که اهداف و
شعارهاي انقالب اسالمي چيست ،پاسخ را این چنين ذکر کرده است 4 :ـ استقاللخواهي و قطع هر
نوع وابستگي 2ـ حاکميت اسالم بر جامعه و رواج ارزشهاي دیني در کشور  0ـ آزادي بيان و قلم
 1ـ عدالت و رفع تبعيضها  7ـ پيشرفت مادي و گسترش رفاه  1ـ احياي کرامت انساني و نقش
داشتن مردم در حاکميت بر تعيين سرنوشت خود  5ـ زمينهسازي براي رشد و تکامل انسانها در
جامعه و حذف عوامل فساد
مقایسه تطبيقي اهداف این دو پژوهش با اهداف این نوشتار حاکي از همانندیهاي بسياري
است؛ اما تفاوت آنها در این است که به نظر ميرسد مقام معظم رهبري به اعتالي انقالب اسالمي
در جهان اسالم توجه ویژهاي دارند و انقالب اسالمي ایران را مقدمه تشکيل امت اسالمي ميدانند.
به همين دليل اهداف ایشان همگي نوعي صبغه جهاني و بينالمللي دارد و تالش ميکند تمام
برنامهها و فعاليتها در راستاي مقدمهسازي انقالب حضرت مهدي (عجلاهلل) باشد.
به منظور دستيابي به اهداف انقالب اسالمي ،مقام معظم رهبري موارد ذیل را الزم و ضروري
ميدانند :کاربست تجربهها و توانایيهاي متراکم چهار دهه فعاليت انقالب اسالمي ،تعامل گسترده با
کشورها ،صالبت و قدرت در برابر هر سلطهطلبي ،حفظ وحدت ملي ،ایجاد نشاط ملي ،توجه به
ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتي ،بازخواني دائمي انقالب اسالمي و. ...
در موضوع الزامات دستيابي به اهداف انقالب اسالمي ،مقالهاي با عنوان «از نگاه امام
خميني(ره) و مقام معظم رهبري :الزامات آینده انقالب اسالمي» راهبردهاي انقالب در هفت حوزه
مختلف بيان شده است که به اختصار بيان ميشود 4 :ـ در حوزه سياستگذاري و برنامهریزي:
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امانتداري و آیندهنگري ،تداوم سياستهاي کلي ،تبلور هویت دیني (اجراي احکام اسالم) ،پيروي از
الگوها ،الگوي توسعه و استمرار راه امام(ره)  2ـ در حوزه فرهنگي :فقه و روحانيت ،دانشگاه،
نخبهپروري ،تعليم و تربيت ،تعميق معنویت  0ـ در حوزه سياسي اجتماعي :حضور مردم
(مردمساالري دیني) ،جوانان  1ـ روابط بينالملل  7ـ در حوزه مدیریتي :نخبگان و شایستهساالري،
امانتداري ،کشف و به کارگيري رمز موفقيت  1ـ در حوزه دفاعي  5ـ فرایند ظهور منجي بشریت
(شيدائيان 11 :4011 ،ـ  .)12همچنين در یادداشتي تحت عنوان «مانيفست انقالب اسالمي ،رمز
پيروزي و ماندگاري انقالب» نگارنده رمز پيروزي و ماندگاري انقالب اسالمي را در موارد ذیل
ميداند :توکل به خدا و الهام گرفتن از آموزههاي اسالمي ،یکپارچگي و حفظ وحدت انقالبي،
توجه و اعتماد به جوانان ،نقش دادن جدي به مردم در حکومت ،ایستادگي و مقاومت در برابر
تهدیدها و توطئهها ،پایبندي به آرمانها و شعارهاي انقالب و قدرت بسيج کنندگي .همچنين در
بخش دوم یادداشت نيز الزامات و مالحظات پایداري و تحقق اهداف انقالب را به موارد ذیل منوط
ميکند :استمرار گفتمان انقالب اسالمي ،شجاعت در اقدام ،حفظ آرمانهاي اصيل انقالب اسالمي،
جلوگيري از تحریف تاریخ انقالب ،حفظ کارامدي نظام در تحقق اهداف و نيازهاي مردم ،حفظ
اميد و نشاط انقالبي ،عدم اعتماد به دشمن و اتحاد و انسجام با کشورهاي اسالمي (عامري.)4031 ،
ذکر این نکته الزم است که مقاالت مختلف الزامات متفاوتي را براي تحقق اهداف انقالب
اسالمي بيان ميکند که همگي آنها شایسته توجه و تمرکز است و آن موارد با الزامات این نوشتار،
که برگرفته از بيانات مقام معظم رهبري است ،هيچ تضاد و تبایني ندارد و همگي در راستاي
یکدیگر است؛ لذا آن موارد همگي مکمل یکدیگر است.
در قسمت پایاني پژوهش نيز به مطالبات مقام معظم رهبري از مسئوالن پرداخته شده است .با
مرور این مطالبات به این نتيجه ميرسيم که مهمترین مطالبه رهبري از مسئوالن در بخش اقتصاد و
پرداختن به مسائل مربوط به تقویت توليد داخلي ،کاهش بيکاري ،افزایش صادرات ،کاهش
واردات و رفع فساد اقتصادي است.
براي پژوهشهاي آینده پيشنهاد ميشود هرکدام از اهداف انقالب اسالمي که در پاسخ به
پرسش اول پژوهش بيان شد مورد بررسي دقيق و موشکافانه قرار گيرد و وضعيت موجود جامعه و
همچنين نقشه مسير ،راهکارها و برنامهها براي آساني دستيابي به آن اهداف ،تجزیه و تحليل شود.
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