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چکیده  
با توجه به فراخوان رهبر و پیرو دغدغه معظم له  ،نخبگان سیاسی  ،اجتماعی و فرهنگی کشور را بر آن داشت تا بنا به احساس
مسئولیت شرعی و اخالقی  ،به ندای هل من  ....رهبر فرزانه به لبیک پاسخ دهند .
در این مقاله ابتدا به بررسی اصول تغ ییر پذیر و اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی پرداخته و با تأکید بر بازنگری اصول تغییر
پذیر  ،آنها را مطابق با شرایط حاکم به روز رسانی می نماید  .بدیهیست که این تغییرات کامال" هماهنگ با اصول تغییر ناپذیر
است  .در ادامه نویسنده با دنبال کردن گام به گام اصل ال یتغیر والیت مقدس فقیه  ،به روشهای دستیابی به الگو با تکیه بر
فرهنگ ایرانی اسالمی مردم می پردازد  .در ادامه  ،با پایش پیوسته الگو آن را قابل تعمیم به نسلهای آینده دانسته و در انتها با
اشاره به زیر بنای اعتقادی مردم و ارتباط قلبی آنان با خدا  ،آنها را به شکلی عارفانه  ،رستگار می بیند .
الزم به ذکر است این مقاله با واکاوی تاریخ سیاسی ایران در همه اعصار تهیه و تدوین گردیده است .
واژههایکلیدی :قرارداداجتماعی،اقداموعمل،جنبشهایاجتماعی،حقوتکلیف،اصولروحانی 

– 1مقدمه 
سند جامع باالدستی و قانون اساسی :
الف) تدوین قرارداد اجتماعی روشن یا پیمان همستانی میان سه رکن اساسی کشور نهاد رهبری ،سپاه و مردم بر
اساس اصول تغییر ناپذیر قانون اساسی
ب) تصحیح و بازنگری اصول قابل تغییر قانون اساسی بر اساس نیازهای امروز خصوصا " در نحوه فعالیت قوای سه
گانه
تغییر نگرش و فلسفه  ،آرمانها و اهداف  ،ایجاد تناسب و تعادل میان ساختار و اهداف الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
در همه حوزه های تدوین شده در سند الگو :
اصل دیدگاه و هدف از نگارش مقاله ارائه راهکار نیست بلکه اعتقاد یک ایرانی مسلمان معتقد به نظام مقدس
جمهوری اسالمی است و ایمان به اینکه رهبر معظم انقالب اسالمی خود  ،آینه وجدان آگاه و روشن بین مردم
مسلمان و مومن ایران است و خود به خوبی از مدل های پیش ران این الگو آگاه و بصیر است  .نگارش مقاله برای

 .1دکترای پزشکی
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این است که نهاد مقدس والیت فقیه از تالش یک سرباز برای کسب بصیرت در حوزه راههای پیشبرد الگو آگاه شوند.
در این مقاله  ،الگوی اسالمی ایرانی پییشرفت به اختصار  ،الگو نامیده میشود .
مهمترین اصل در پیشبرد سند  ،وجود یک قانون اساسی و یک قرارداد اجتماعی یا پیمان همستانی محکم و استوار
است که به عنوان میثاق ملی  ،پشتوانه حرکت عظیم ملت و راهبر و راهگ شای عموم ایرانیان در تمام زمان و مکان
ها باشد .قطعا" قانون اساسی فعلی پاسخگوی این نیاز نیست و قرارداد اجتماعی یا پبمان همستانی نیز مبهم و ناقص
است که در شرح مقاله به اختصار راهکارها ارائه میگردد.
- 2تدوین وقرارداد اجتماعی( Social Contractپیمانهمست انی)براساسالگوهایاسالمی -ایرانی
چهار اصل تغییر ناپذیر قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که عبارتند از الف  -اسالمیت ب  -جمهوریت ج -
والیت فقیه د  -دین و مذهب رسمی کشور
در این قرارداد ا جتماعی چگونگی رابطه جمهور مردم با دین  ،مذهب رسمی  ،والیت و امامت کامال " واضح توضیح
داده شده و وظایف و حقوق افراد تعیین و ابهامات رفع میگردد.
الف  -اسالمیت نظام مبتنی بر اینکه خداوند مظهر همه نیکی ها ست و عزت ایرانیان وابسته به اسالم ناب محمدی
و معطر به عطر ائمه اطهار علیهم السالم و حضور مبارک امام زمان (عج) و امید به ظهور که وجه تمایز و برجستگی
این اسالم اصیل را نسبت به سایر فرقه های شیعه شامل علوی ،زیدی ،اسماعیلیه و فرق مشابه و نفی تمامی
برداشت های متحجرانه ،عقب افتاده ،خشن به ظاهر اسالمی همانند طالبان ،القائده ،جبهه النصره ،جنداهلل ،بوکوحرام،
وهابیت و سایر فرق ضاله  ،برداشت های به ظاهر عرفانی ،تارک الدنیایی و منحرف و فرقه سیاسی امنیتی بهائیت ،
موجب می شود .
ب  – جمهوریت که می بایست ضمن تبیین سازوکار مناسب و متناسب با اسالمیت ( اسالمیتی تصریح شده در بند
الف) و ایرانیت  ،امکان ظهور و بروز وجدان و خرد جمعی همه ایرانیان را در امور جاری و اجرایی و امور قانون
گذاری و مسائل حال و آینده کشور فراهم کند .این الگو نباید مشابه جمهوریت در کشورهای دیگر و خصوصاً
الگوهای رایج در غرب باشد چرا که بی اخالقی و آزادی از شرافت و عدم توجه به دین و معنویت در الگوهای این
کشورها  ،نه تنها امکان بروز خرد جمعی را مانع شده بلکه به مکانیسمی برای به بردگی کشاندن جمهور و مردم به
نفع عده ای خاص گردیده است  .لذا دولت بر آمده از این جمهوریت  ،خود به ابزاری برای بهره کشی و استثمار نوع
بشر در آمده است.
ج  -والیت فقیه  :تعریف دقیق و جزء به جزء از واژه والیت فقیه و یافتن معادل فارسی و دری و سایر زبانهای اصلی
جهان ( انگلیسی ،فرانسوی و  ) ...برای این لغت الزم به نظر میرسد  .تعریف مستقل نهاد والیت فقیه و تشکیالت آن
به عنوان یک نهاد مقدس که تا ظهور آقا امام زمان و سپردن سکان هدایت به دست ایشان  ،باید خط قرمز تمامی
فعالیت ها در کشور باشد  ،ضروریست.
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پس باید سازوکار کشف ولی فقیه نیز به روشنی تبیین شود  .بازنگری در چگونگی تشکیل مجلس خبرگان رهبری
به نحوی که قادر به ا نتخاب جانشین ولی فقیه با همین حد مقبولیت  ،محبوبیت و مجذوبیت باشد  ،از الزامات به
شمار می رود  .از آنجا که ولی فقیه هم ستون خی مه سیاست و هم ستون خیمه دین است بنا بر این کشف
کنندگان باید همگی خبرگان سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سالمت و متخصصان عملی و نظری دین و
اسالم و فقه شیعه باشند  .بدین منظور م مکن است الزم شود متخصصان دیگری در حوزه های فوق به ترکیب فعلی
افزوده شوند  .عالوه بر آن  ،در حال حاضر تنها فقیهان مرزها ی فعلی ایران در این مجلس هستند  .به نظر میرسد
الزم است که فقیهانی از کشورهایی که از ولی فقیه جمهوری اسالمی ایران تبعیت م ی کنند نیز به مجلس
خبرگان اضافه شوند  .همچنین متخصصانی در حوزه های فوق الذکر که دیانت و اعت قاد و التزام آن ها به دین اسالم
و یا سایر مذاهب قانونی کشور اثبات شده باشد بتوانند در این مجلس رأی داشته باشند .همچنین با توجه به الگوی
امامت که امام باید امام زاده باشد  ،در مورد والیت فقیه نیز پیروی از این الگو میتواند پیشنهاد داده شود  .مگر این
که خرد جمعی در مجلس خبرگان به نتیجه ای غیر از آن برسد .اما در شرایط یکسان برای انتخاب بین دو گزینه ،
انتخاب فردی که در داخل نهاد رهبری پرورش یافته است  ،اصلح است  .ک لیه مطالبی که تاکنون عنوان شد میتواند
به راحتی و بصورت منطقی و با جزئیات کامل به کمک رسانه ها و تریبون های حقیقی و مجازی و به شکل
گفتاری و شنیداری به سمع و نظر کلیه ساکنان ایرا ن و حوزه تمدنی ایران رسانده شده و توسط صاحبنظران نقد و
بررسی شود  .منظور از ح وزه تمدنی ایران سایر مردمی است که والیت فقیه را پذیرفته اند ولی خارج از مرزهای
سیاسی ما هستند  .این کشورها عموما" همسایه ما هس تند که در مقاطع مختلف تاریخی جزئی از خاک ایران بوده
و با آنان تعلقات دینی  ،فرهنگی و تاریخی مشترک داریم.
برای اجرایی شدن و پیشبرد سند طی مراحل زیر ضروری به نظر میرسد.
- 3مرحلهاول
مقدماتی که ذکر شد  ،شامل تبیین و شفاف سازی و تعریف دقیق مفاهیم اصول ثا بت و تغییرناپذیر ارکان جمهوریت،
اسالمیت  ،مذهب تشیع و نهاد مقدس والیت فقیه  ،برای تدوین و کتابت قرارداد اجتماعی یا پیمان همستانی الزم و
ضروری است  .فلسفه سیاسی و حیات نظام جمهوری اسالمی و پیشرفت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بدون آشکار
سازی این قرارداد ا جتماعی با موانع اساسی مواجه خواهد شد  .پیمانی الهی میان انسان و آفریدگار در زمان خلقت
بسته شده است و انسان با این تعهد به جهان آمده که خلیفه خداوند بر روی زمین باشد و در طول زمان از شیطان
و اهریمن تبعیت نکند  .در نهایت مجددا" به نزد خدای خود بازگشته و در بهشت جاودان شود ( به شرط عمل به
تعهد)  .الگوی پیمان زمینی همان پیمان همستانی خواهد بود که ولی فقیه و امام امت با مردم ایران و امت معتقد
به والیت او در سایر کشورها پیمان همستانی یا قرارداد اجتماعی خواهند بست  .ا ین پیمان در بخش های مختلف
سیاسی  ،اجتماعی  ،دینی  ،اقتصادی و فرهنگی خواهد بود و منجر به استحکام رابطه درونی و بیرونی مردم با ولی
خود خواهد شد و امتداد و دوام نظام جمهوری اسالمی را تا انتهای ماموریت خود و تا ظهور امام زمان تضمین خواهد
کرد .در کشورهایی که دشمنان وجودی ایران هستند نیز پیمان های اجتماعی بین باالدستی ها و فرودستی ها

3

تح
هشتمین کنفرانسالگویاسالمیاریانی پیشرفت؛ الگوی پیشرفت؛ پیشراناه ،چالشاه و الزامات قق؛ بیست و دوم وبیست وسوم خردادماه 1398
تعریف میشود که اکثرا بر اصال ت سود و هوای نفس بشری و آزادی از اخالق و شرافت استوار است و همگی این
پیمانها در حال حاضر به ناکارآمدی مطلق و فروپاشی رسیده اند .اما ا ین پیمان براساس تکالیف و حقوق تصریح
شده در دین مبین اسالم و قانون اساسی  ،برای مردم و برای ولی یا رهبر تعریف می شود  .ترکی ب حقوق طبیعی و
زمینی و تکالیف آ سمانی می تواند تکامل و تناسب این قرارداد را موجب شود  .محوریت این قرارداد بر پایه های زیر
استوار بوده و ثابت و غیر قابل تغییر است  .الزم به ذکر است این حقوق و تکالیف در حال حاضر در حد نهایت توسط
ر هبر محبوبمان انجام میشود اما عنوان آن در این مقاله به منزله این است که ویژگیها و سیره رهبر می بایست
بصورت سند ثبت شود تا در همه زمانها و همه مکانها الزم االجرا باشد.
 حق رهبر نسبت به مردم به این معنا که مردم از رهبر تبعیت کنند  .با او همدل و همزبان بوده و با دشمنان بهفرمان او بجنگند .
 حق مردم اینست که رهبر به کمک نظام و دولت نیازهای مادی و معیشتی مردم را تامین و با ایجاد شرایطمناسب زمینه نیل به نیازهای معنوی آنان را مهیا سازد .
 تکلیف رهبر و حق مردم اینست که مورد توجه رهبر باشند  .در فشار مالیات نباشند و رهبر به گرفتاری ،ورشکستگی و بیماری مردم توجه خاص داشته باشد .
 حق رهبر و تکلیف مردم و حق مردم و تکلیف رهبر آبادسازی کشور ایران است تا الگوی شود برای سایر ممالک وآن ها نیز روش ایرانیان را دنبال کنند  .مرزهای سیاسی فعلی نباید مانع نفوذ خیر شود  .مردم و رهبر بر سه امر
مقدس عظمت و شوکت و قدرت ایران ،اقتدار نظام جمهوری اسالمی و شکست ناپذیری مردم ایران با یکدیگر هم
عهد و هم قسم میشوند.
 حق مردم و تکلیف رهبر است که در ایران  ،فقیر و گرسنه و در راه مانده و بیمار محروم از درمان  ،یتیم بیسرپرست و سالمند بی پناه نباشد و یک ایرانی مسلمان یا شهروند ایران از تولد تا مرگ تحت پوشش تامین اجتماعی
به معنای واقعی باشد.
 ح ق مردم و تکلیف رهبر تضمین آزادی  ،آسایش ،شوکت  ،نیک بختی و بهره مندی است .تامین این حقوقمحبوبیت  ،مشروعیت و مجذوبیت رهبری را در جهان مضاعف کرده و مل ت ایران برگزیده و عدالت اجتماعی ایران
زبانزد و الگوی جهان میشود.
 به منظور تضمین امنیت کشور ،مردم و رهبر برروی حفظ و تقویت سپاه ایران ( شامل سپاه پاسداران  ،ارتش ،نیروی انتظامی  ،وزارت دفاع و سایر نیروهای مسلح و شاخه های داخلی و برون مرزی) هم پیمان میشوند  .چگونگی
آیین نامه های مخصوص سپاه ایران بصورت جداگانه و متناسب با شرایط حاکم تدوین و حقوق و تکالیف ویژه
مردم و ر هبر در قبال سپاه ویژه خواهد بود .
 رهبر و مردم مکلفند در حد توان به عدل و داد سایر معتقدان به نظا م رهبری ایران در کشورهای منطقه خصوصا"غرب آسیا و حوزه فرهنگی  ،دینی و تمدنی ایرانی نیز توجه ویژه داشته باشند.
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 تکلیف مردم و حق رهبر اینست که هر کس در شغل و پیشه خود با جدیت  ،صداقت  ،رعایت معنویت و اصولاخالقی کار کن د و در وقت مقرر مالیات و عوارض دولت و نظام را با گشاده رویی و گشاده دستی و احساس تکلیف و
رضایت قلبی پرداخت نمایند.
 حق مردم و تکلیف رهبر طراحی نظام قانون گذاری  ،اجرایی و دادگستری مناسب و ارکان الزمه برای اداره امورجاری کشور است ( طراحی نظام دیوان ساالری کشور ) .
 تعیی ن مالیات بین مردم و نظام با گفتگو و مذاکره دولت و مردم بصورت عادالنه مشخص میشود نه با بخش نامههای بی رحمانه.
 حق مرد م و تکلیف رهبر تعریف جرم و مجازات برای بدکاران و تعریف اجر و پاداش برای خدمت گزاران و اینمانند ادای تکلیف است که باید با یک نظام قضایی بیم و امید کامال " شفاف طراحی و با کمترین هزینه و کمترین
زمان اجرایی شود تا هیچ جرمی بی مکافات و هی چ خدمتی بدون اجر و پاداش نماند  .جرم دینی  ،جرم سیاسی و
جرم اجتماعی تعریف و دقیقا" تفکیک شود  .تناسب جرم و کیفر و خدمت و پاداش می بایست تعیین گردد.
 با توجه به گسترده بودن دامنه مسایل سیاسی و اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی  ،هنری و غیره رهبر کماکان ازمشاورت با متخصصین متعهد این حوزه ها استقبال نموده و از تخصص متخصصین کند .این مشاوران باید در شغل
و پیشه خود استاد مطلق باشند.
 رهبر ایران برگزیده خبرگان ایران است و باید در هر شرایط بر پیمان فرهنگ و عدالت و انصاف دینی باقی بودهیعنی مشروعیت دینی و سیاسی را باهم داشته و با مردم وفادار باشد .
 تشکیالت  ،نهادها و افراد وابسته به کل نهاد مقدس رهبری باید شرط ساده زیستی  ،فروتنی  ،معنویت و سلسلهمراتب را رعایت کنند  .البته به شرطی که قداست ،آراستگی ،شکوه و زیبایی ظاهری و باطنی نهاد آسیب نبیند.
 ر هبر و مردم در مواقع خاص نماز ؛ عبادت و مالقات نزدیک داشته باشند و رهبر از دسترس مردم دور نباشد. اطالع رسانی از وضعیت مردم  ،کشور  ،لشکر و دولت و قوا به رهبر از چند منبع مستقل باشد تا کشف حقیقت وانطباق اخبار برای رهبر ممکن باشد.
 همه مردم ایران باید به قرارداد اجتماعی دسترسی داشته باشند و از محتوای ان اگاه باشند  .با رسانه های ارتباطجمعی به اطالع عموم رسانده شود.
 مردم هریک به شغل و پیشه خود مشغول باشند و در ش غل و پیشه های دیگر دخالت نکنند  .در حرفه خود فقطبه نفع و ضرر توجه ننموده و عدالت و بخشش و انصاف داشته باشند.
 مردم  ،سپاهیان  ،دیوانیان و روحانیان همگی آنچنان به عدالت و مشروعیت نظام و رهبر مومن شوند که یقینداشته باشند رضایت و خرسندی رهبر به واسطه این که میانه جهان و آینه خداوند و رابط مردم با اصل و منشا
روحانیت است  ،سود دو جهان و نفع دنیا و آ خرت را موجب میشود  .فرمان رهبر ترجمه فرمان خداوند است و
ش هادت در راه فرمان رهبر ستوده و بر زندگی ارجحیت داشته و معادل شهادت در راه خداوند است  .این پیمان
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میتواند کاملتر ،زیباتر ،معنوی تر ،ادیبانه تر و مزین به تمام آیات و احادیث و حتی متون سیاسی و تاریخی ایران
باشد  .برای تکمیل آن جضور اساتید مربوطه مایه اقبال است.
- 4مرحلهدوم 
در مرحله دوم با نگاهی به بندهایی از قانون اس اسی متوجه می شویم که قابلیت تغییر دارند و تجربه چهل ساله نظام
مقدس جمهوری اسالمی نشان داده است که در بسیاری از آن ها باید تجدیدنظر کلی انجام پذیرد تا قرارداد
اجتماعی اولیه الگوی ایران اسالم ی پیشرفت از درون آن استخراج شود  .
با توجه به این که بسیاری از بندها و تبصره های این قوانین الگو گرفته شده از کشورهای دیگر و گاهاً متضاد با
جوهره وجودی و سابقه دینی و تمدنی ایران است در این خصوص بهتر است کلیه این موارد حذف یا تعدیل شود و
الگوهایی اقتص ادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی متناسب با شرایط کنونی مردم ساکن ایران و حوزه تمدنی ایران
تعریف گردد.
. - 1وضعیت پارلمان یا مجلس شورای اسالمی فعلی
مجلس شورای اسالمی با وجود منافع آن به علت الگوی غربی آن کم کم به نهاد ناکارآمد و محل باج خواهی و قبیله
گرایی تبدیل می شود  .اولویت نماینده کسب رأی به هر طریق که ممکن است باعث ایجاد مردم فریبی و عوام زدگی
شده است  .در این مجلس نمایندگان عمدتا" به دنبال منافع خود و گاهی موکالن خود هستند در حالی که الگوی
ایران اسالمی پیشرفت باید خیر همگانی را شامل شود  .در تصمیمات مجلس یک کشور نباید خیر همگانی قربانی
سود و زیان اشخاص گردد  .حتی به نظر میرسد می بایست یک پارلمان دیگر با نمایندگان مدافعین نسل های آینده
در کنار این مجلس باشد تا ضمن توجه بر منابع طبیعی  ،ذخایر و محیط زیست حق آیندگان در تصمیم گیریهای
خرد و کالن کشور  ،لحاظ شود  .حتی با توجه به حساسیت شرایط زیست بوم ایران  ،محیط زیست میتواند مجلسی
مستقل داشته باشد  .این پارلمان ها نسبت به هم دارای حق وتو باشند تا ایران و طبیعت محافظت شود و ایران برای
آیندگان نیز بماند ( پیشنهاد نظام پارلمانی با سه پارلمان مجزا ) 
 - 2چشم ان داز وضعیت احزاب و تشکل ها و جمعیت های سیاسی
 الگوی غربی و اساس نامه های فعلی احزاب و تشکل های سیاسی و مواد و تبصره های ان در قانون اساسی همان
الگوی غلط دموکراسی غربی است که همه چیز را به زوال و نابودی میکشاند  .احزاب به انحراف رفته گاها " به محلی
برای افراد سیاسی غیر دلسوز و خواهان پست و منصب بدل گشته است  .حزب به جای هم افزایی  ،دولت و مردم را
تضعیف می کند و رو به روی هم قرار میدهد  .چنین ساز و کاری باید تعطیل و یا تصحیح شود  .حال سوال اینست
که در پیمان همستانی برای تضمین جمهوریت و تأثیر آرای مردم چه باید کرد   .به جای احزاب سیاسی باید نهادها و
اصناف و پیشه های قانونی ایران که کاربنیان هستند و مشاغل را نمایندگی می کنند می توانند تشکل های سیاسی
ایجاد کنند و به پارلمان راه یابند  .مثالً نهادهای حافظ محیط زیست  ،سالمت ،صنعت گران  ،کارگران  ،پزشکان ،
روحانیان و ایثارگران و غیره دارای پشتوانه رأی حق حضور در پارلمان را داشته باشند  .بدین وسیله مردم برای
اعمال نظر و رأی خود در قالب تشکل های صنفی کشاورزی  ،دامداری  ،محیط زیست ،صنعت و خدمات و غیره از
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میان خود پف نمایندگان صنف خود را برای حضور در پارلمان انتخاب خواهند کرد و فراکسیون های مجلس همگی
کار محور و پیشه محور خواهند بود .
چشم انداز آینده اقتصادی
اقتصاد باید بر پایه رعایت خیر و صالح همگانی اعم از انسان  ،طبیعت  ،دام و درخت طراحی شود  .تمام سیاست
های مبنی بر رشد سرمایه و اصالت سود و ابزارهای آن مانند بورس بازی و بهره بانکی باید تعطیل گردد  .زیرا این
مدل های بری از شرافت و اخالق که در غرب امتحان شده در معرض فروپاشی است  .می بایست یک اقتصاد
خصوصی و دولتی منعطف براساس منافع تمدنی و نه صرفاً منافع ملی طراحی گردد تا اشتراک منافع مالی در
کشورهای حوزه مقاومت از خراسان بزرگ و کشورهای همسایه شرقی تا سواحل مدیترانه ایجاد شود و هر گونه
سرمایه گذاری مشترک با این کشورها تشویق و ترغیب گردد  .برعکس تمام پروژه های مشترک با دشمنان وجودی
ایران شامل کشورهای دارای سابقه تحریم و بد عهدی و همدستی با دشمنان و سوء استفاده گر به جز موارد خاص و
استراتژیک برای همیشه ملغی اعالم گردد .البته سرمایه گذاری مشترک و یا داد و ستد با کشورهای غیر از حوزه
تمدنی ایران اسالمی به شرط بودن تضمین های الزم و سابقه قابلیت اعتماد و نبودن در لیست کشورهای دشمن
وجودی ایران مانعی ندارد.
زیست بوم و محیط زیست:
حل کامل مشکل آب و خاک  ،ریزگرد و مرگ جنگل ها و مراتع منوط به هماهنگ کردن کلیه فعالیت های
اقتصادی به زیست بوم و اولویت دانستن صلح و بی آزاری انسان نسبت به طبیعت در تمام برنامه ریزی های
اقتصادی است  .ایجاد پارلمان یا فرهنگستان برای تضمین حیات کلیه انواع گیاهی و جانوری و کانی های موجود در
سراسر حوزه تمدنی ایرانی اسالم ی باید در اولویت باشد و برنامه و بودجه خارج از نوبت و طرح های کوتاه مدت و
میان مدت سریع اجرا شود.
سیاست خارجی
کشورها به چهار دسته تقسیم می شوند :
 - 1در سیاست خارجی اولویت با ک شورهای دارای سوابق مشترک دینی  ،مذهبی و تمدنی ایرانی و اسالمی است
که با عنوان هالل شیعی  ،محور مقاومت و تمام مناطقی است که در تمام مقاطع تاریخی جزیی از حوزه تمدنی ایران
بوده اند  .به تمام این کشورها باید از هر گونه تالش برای کمک دریغ ننمود و از هزینه مادی و معنوی برای تعریف
منافع مشترک بهره برده و امنیت آن ها را تضمین کرد ( ایدئولوژیک و استراتژیک).
 - 2کشورهای خارج از حوزه تمدنی ایران اسالمی که روابط سی اسی با آن ها را باید گسترش داد فقط بر اساس
منافع استراتژیک.
 - 3کشورهایی که سابقه تاریخی تجاوز و استعمار و جنگ و تحریم در پرونده خود دارند  .با اینان فقط برای دفع شر
تا پایان یافتن تروریسم منطقه ای  ،روابط محدود داشت  .این کشورها دارای دشمنی ریشه ای تاریخی و اختالفات
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عمیق دینی و مذهبی با ما هستند و وجود ایران مانعی برای زیاده خواهی آنهاست  .اینها هرگز با ملت و کشور ما
صداقت و دوستی نخواهد داشت .جبهه استکبار به فرماندهی آمریکا با اتحاد با صهیونیسم و عربستان و بعضی
کشورهای اروپایی نمونه بارز این دولت ها و کشورها هستند.
 - 4حمایت ویژه از کشورهای تحت سهم دوردست خصوصاً کشورهایی که همانند کشور ما قربانی مطامع دشمنان
وجودی ما هستند خصوصاً در آفریقا و آمریکای التین.
سیاست نظامی
برداشتن تمام محدودیت ها و سرمایه گذاری و حمایت و تامین بودجه برای ساخت کلیه سالح های متعارف و غیر
متعارف که تمامی آن ها پدافندی و دفاعی است و منافع امنیت ی ایران و منطقه را تضمین خواهد کرد  .در تمام
مراحل ساخت این سالحها از تکنولوژی بومی و مستقل استفاده خواهد شد  .شامل سالح های سبک تا موشک و
صنعت فضایی و تسلیحات هسته ای .
سیاست دینی فرهنگی
تمرکز بر هدایت درونی و تالش برای تحقق بیداری روحانی و معنوی به جای برنامه ریزی های مبتنی بر اجبار و
کنترل و متوسل به زور در امور فرهنگی و مذهبی و دینی  ،اع مال تبعیض مثبت نسبت به زنان تا رسیدن جایگاه آن
ها به جایگاه مردان  ،سهل گیری دینی در حوزه تمدنی ایران همانند مذاهب مختلف شیعه  ،ادیان زرتشتی یا
بودایی ،تساهل در تسامح در مورد دین های غیراسالمی بومی و باستانی با آماده شدن و تصحیح و تبیین قانون
اساسی و تغییراتی که اشاره شد .
تدوین فرهنگ سیاسی غیرقابل تغییر 
با توجه به دستاوردهای حاصل از تدوین قرارداد اجتماعی یا پیمان هم ستانی چهار اصل غیر قابل تغییر و اصالح
بندهای قابل تغییر قانون اساسی می توان به یک فرهنگ سیاسی دوازده گانه ثابت در اداره امور سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی ثابت اسالمی و ایرانی رسید که غیر قابل تغییر بوده و در همه زمان ها و همه مکان ها می تواند
ضامن حیات و پیشرفت کشور ایران و حوزه تمدنی ایران اسالمی باشد.
 - 1منافع کشور ایران عالوه بر منافع ملی  ،منافع تمدنی نیز هست  .صلح و پیشرفت در همه امور ایران به صلح و
پیشرفت سایر کشورهای حوزه تمدنی وابسته است  .اگر در کابل و دوشنبه و بغداد و دمشق و بیروت و سایر پایتخت
های حوزه تمدنی ناامنی و ویرانی باشد بالفاصله به ایران سرایت خواهد کرد.
 - 2عالوه بر کار فرهنگی در داخل ایران باید اهمیت منافع تمدنی در کشورهای حوزه تمدن ایران اسالمی نیز
آشکارسازی و تبلیغ شود تا در آن کشورها هم افکار عمومی به اهمیت مطلب پی برده و تمایل به برادری و مودت
بیشتر شود.
  - 3رابطه و تعامل با کشورهای حوزه تمدنی ایرانی و اسالمی باید با رع ایت احترام به حفظ استقالل و تمامی ت ارضی
و رعایت کنوانسیون ها باشد مگر در مواردی که در یکی از این کشورها منافع ایران اسالمی به شدت تهدید شود.
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 - 4قرارداد ا جتماعی مبتنی بر حاکمیت خداوند و رهبری ولی فقیه می تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورهای
حوزه تمدنی باشد زیرا مکاتب انسانی مبتن ی بر فکر انسان در مراحل ورشکستگی آشکار است.
 - 5حکومت و الگوی پیشرفت ایرانی و اسالمی باید با عملکرد مناسب و دفع تبلیغات دشمنان در عمل و در آمار برای
مردم ایران و سایر کشورهای منطقه جذابیت داشته باشد  .نه فقط در تبلیغات و شعار  .کشورهای جدا مانده آنقدر
درد و بحران کشیده اند که آماده پذیرایی از الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت هستند.
  - 6هدف الگوی ایرانی اسالمی صرفاً رشد در شاخص های مالی نیست و روابط ایران با همسایگان و محور ایرانی
اسالمی صرفاً براساس سود و زیان تعریف نمی شود.
 - 7ایران اس المی باید کامالً خودکفا باشد و روی کمک و یاری کشورهای خارج از حوزه تاریخی و تمدنی خود اصالً
حسابی باز نکند اما ی تأمین نیازهایی که در کشورهای حوزه تاریخی و تمدنی اسالمی از نظر اقتصادی مقرون به
صرفه باشد ایرادی ندارد.
 - 8هدف غایی روابط سیاسی و روابط فرهنگی و گسترش مناسبات اجتماعی و تقویت مشترکات با کشورهای حوزه
تمدنی ایرانی و اسالمی  ،تشکیل یک اتحادیه قانونمند با مرزهای آزاد و واحد پول مشترک شبیه اتحادیه اروپا است
با این تفاوت که ما را مفهوم حکومت امام زمان و صلح پارسی به هم نزدیک می کند نه صرفاً منابع اتقصادی و
امنیتی.
  - 9تشکیالت و سازمان های الزم برای اتحادیه ایرانی اسالمی با حداقل هزینه مالی و اجتماعی پیش بینی شود و
همه کشورها با الگوی جاذبه در آن عضو شوند.
 - 10به مسا یل بحث انگیز خارج از حوزه تمدنی و درگیری بین گروهی جبهه دشمنان وجودی در خارج از جغرافیای
حوزه تمدنی نبا ید ورود کرد و در صورت لزوم  ،ورود به این مباحث بسیار کلی و در حد موضع گیری سیاسی باشد
تا تمام تمرکز و تو جه روی مسایل داخل متمرکز و سرعت رفع عقب ماندگی ها بیشتر شود.
 - 11تمام کشورهای حوزه تمدنی ایرانی و اسالمی در میراث مشترک ایرانی و اسالمی و مفاخران به یکسان شریک
هستند و این مفاخر را نباید هر کدام از این کشورها منحصر به خود بداند و مصادره کند و دیگری را از آن محروم
کند  .جنگ بر سر میراث و مفاخر توطئه دشمن است.
 - 12ملت ایران را باید به درجه ای از آگاهی رساند برای ایمان به این که همیشه رعایت منافع ملی و منافع تمدنی
با تکیه بر یک الگوی ایرانی  -اسالمی و بر پایه ایمان به خدا و دین اسالم و مذهب تشیع قطعاً تض مین کننده سعادت
دنیوی و اخروی  ،مادی و معنوی و روانی و جسمی تک تک ایرانیان و همه مردم حوزه تمدنی ایران است و تمرکز
بیش از حد بر منافع شخصی قطعاً اثر معکوس دارد
- 5چگونگیاقداموعمل
تمامی مواد دوازده گانه احتیاج به راه اندازی جنبش های اجتماعی دارد  :
جنبش اجتماعی اول
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 - 1اقرار همه مردم ( مردم ایران در فاز اول و مردم همه حوزه تمدنی ایرانی اسالمی در فاز بعدی ) که نحوه تفکر
و نحوه عملکرد در دویست سال اخیر باعث نابودی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و کالً نمود بیرونی زندگی مردم
شده است و در نتیجه روح و روان و کیفیت درونی و احترام به خود و اعتماد به نفس آن ها نیز شدیداً آسیب دیده
است ( .به علت محدودیت صفحات مقاله  ،ابزار و نیروی انسانی  ،مکانیسم فعال شرح داده نمیشود ولی به صورت
جداگانه در دسترس است).
ابزار چیست؟

نیروی انسانی چیست؟

مکانیسم چیست؟

جنبش اجتماعی دوم
به باور رساندن مردم به این که خداوند و وحی و تعالیم الهی و اهل بیت و الگوی ایران اسالمی پیشرفت و قرارداد
اجتماع ی ناشی از آن و قانون اساسی حاصل از آن قادر است همه موانع و مشکالت را از میان بردارد.
چگونه به باور برسیم؟

ابزار چیست؟

مکانیسم چیست؟

جنبش اجتماعی سوم
مصمم و متقاعد کردن مردم به این که منافع شخصی ،برنامه ریزی ،اراده و زندگی خود را به الگوی ایرانی اسالمی
پیشرفت و قرارداد اجتماعی آن واگذار کنند و دست از برنامه ریزی های شخصی و تبعیت از فکر بکر یا خدای ناکرده
هوای نفس خود بردارند
جنبش اجتماعی چهارم
تهیه آمار و بازخورد و ترازنامه های اقتصادی و سیاسی دویست سال اخیر به صورت کامالً اخالقی و صادقانه تا
الگوهای شکست و علل و عوامل آن در همه عرصه ها به روشنی آشکار شود  .موشکافی  ،دقت  ،کنجکاوی و
جستجوی دقیق الزمه کار است.
جنبش اجتماعی پنجم
به کارگیری تمام توان رسانه ای کالسیک و فضای رسانه ای اجتماعی و برگزاری کنگره ها و سمینارها غیره برای
آشکار نمودن چگونگی خطاها و کم کاری ها و اشتباهات ویران کننده و مانع  ،در دوی ست سال اخیر در کشور و در
منطقه  ،آ شکار شدن الگوهای شکست در عرصه های سیاسی و نظامی و اقتصادی و امضحالل فرهنگی و همچنین
لیست کردن تمام داشته ها و ظرفیت های موجود.
نتیجه پنج جنبش اجتماعی
با اجرای مراحل اول تا پنجم در کل جامعه و در اذهان مردم کم کم وضعیتی شکل می گیرد که به آن امادگی برای
رفع موانع غلبه بر هوای نفس  ،اقرار به اشتباهات و تسلط بر موانع است  .بیداری وجدان و کنار رفتن غبار ترس و
ناامیدی و ایجاد امید و نشاط باید مشهود باشد.
در صورتی که مطالعات میدانی و بازخورد گیری از جامعه نشان بدهد که آثار تبلیغات مسموم رسانه ای دشمنان از
بین رفته و کم رنگ شده است و مسمومیت و پریشانی و غفلت در میان مردم به یک وضعیت روحی و روانی دیگر که
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شامل اعتماد به نفس  ،خود باوری  ،آشنایی با موانع و آشنایی با توانمندی رسیده است در این حال مردم توان و
قدرت و آگاهی دارند که از جمود خارج شده و به سمت جلو حرکت کنند.
جنبش اجتماعی ششم
مرحله بعدی راه اندازی جنبش اجتم اعی مردمی برای جبران عقب ماندگی ،جبران خسارت ناشی از خرابکاری ها و
ترمیم تما م زخم هایی است که مردم در سال های اخیر به عرصه های طبیع ی تاریخی ،سیاسی ،روحی و روانی
یکدیگر وارد کرده اند و ایجاد یک عفو عمومی و یک صلح عمومی در کشور .
جنبش اجتماعی هفتم
ایجاد یک کیفیت درونی صلح و آرامش و افزایش روحانیت و معنویت حاصل از حاللیت خواهی همه از همه ،
افزایش مودت و برابری و برادری دینی و تمدن ی و افزایش قابلیت فرهنگی برای جلوگیری از خسارت مجدد به
یکدیگر و طبیعت و منافع ملی و تمدنی با تکیه به هدایت درونی به جای استفاده از قانون و زور .
مرحله 3
تهیه گزارشات و ترازنامه و ارز یابی ماهیانه و وجود نمایشگر و آمایشگر مراحل فوق بدین جهت که به طور مرتب و
به سرعت بتوانیم به اشتباهات و انحرافات پی برده و در صورت اشتباه  ،سریعاً به آن اقرار صادقانه کنیم و به مسیر
صحیح الگوی ایرانی اسالمی بازگردیم.
مرحله 4
برگزاری آدا ب و سنن و نیایش و پرستش  ،برقراری آداب و رسوم اضافه بر مناسک مذهبی معمول برای برقراری
رابطه آگاهانه و مستمر با خداوند و متن الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت به طوری که مردم همیشه و همه جا با این
الگو در تماس باشند  .تدریس کلیات آن در مقاطع مختلف آموزشی  ،نامگذاری روزهای هفته یا مناسبت ها و
جشن ها و کارناوال ها و سکه و تنب ر و غیره به طوری که کلیات و جزئیات کتابچه الگوی اسالمی راهنما و راهگشا
باشد و مردم از آن الگو گرفته و راه را پیدا کنند  .ه مچنین با شرکت در مراسم خاص اقدرت و توان اجرای الگو را
پیدا کنند.
مرحله5
وقتی روح و روان آزرده مردم با گام نهادن و عملیاتی کردن مرحله اول تا چهارم جال یافت و ما تبدیل به توده مردم
روحانی دین مدار و سالم از نظر جسمی ،روانی ،معنوی وآگاه به منافع ملی تمدنی و آگاه به توطئه های دشمنان
شدیم درآن صورت دیگر هیچ نیروی اهریمنی حریف ما نخواهد شد .
برای تکمیل متن پیمان همستانی  ،پیمان فرهنگ یا قرارداد اجتماعی نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر نهاد مقدس
وال یت فقیه میتوان از همه روحانیون  ،فقها  ،دانشمندان  ،ادیبان  ،هنرمندان  ،سخنوران  ،نمایندگان اصناف و
پیشه ها ،سپاهیان و متخصصین امر دعوت به عمل آورده و با ارائه ادبی و زیباترین شکل این قرارداد را نوشته و
چاپ و تکثیر کرد  .این قرارداد از اکنون تا ابد و تا ظهور آقا امام زمان انس و الفت مردم و رهبر را تضمین  ،حمله و
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هجوم و تبلیغات دشمنان را خنثی نموده و همگرایی و اعتماد و اتحاد حول محور حبل المتین رهبری افزایش
خواهد یافت .
بدون تدوین و کتابت این قرارداد اجتماعی تدابیر پیشران به سوی اینده روشن بر اساس الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت با موانع جدی و هرز رفت وقت و انرژی مواجه خواهد شد.
قسمت دوم مدل های دستیابی به تدابیر پیشران  ،اصالح موارد قانون اساسی و سیستم دیوان ساالری کشور و تغییر
نگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی اقتصادی و تغییر رویه و تغییر دیدگاه به ا ین مسائل است .
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