سخن سردبیر
رسیدن به عزت ،آزادی و استقالل وابسته به نهادینهسازی ارزشهای اصیل اسالمی است؛ چرا که از این طریق به صورت
بنیادین میتوان نظامهای ستمپیشه و وابسته را متزلزل و سرنگون کرد.
گزارههای وحیانی قرآن کریم تأکید دارند که ملتی میتواند از استقالل فکری ،فرهنگی ،نظامی ،سیاسی و مدیریتی برخوردار
باشد که با الگوگیری از انبیا و اوصیا با تمام توان و ظرفیتهای که دارد ،در برابر مستکبران عالم بایستد و سر تعظیم و بردگی خم
نکند و خود را از غل و زنجیر آنان رها ساخته بر قابلیتها و توانمندیهای خویش تکیه نموده ،استعدادهای خویش را شکوفا سازد.
بدیهی است که حرکت در مسیر انبیا عظام و پیاده سازی و تحقق برنامههای آنان نیازمند هادی و راهنما است و خالق نظام
هستی چنین پیشوا و مقتدایی را برای رشد و تعالی و تکامل جامعه اسالمی منصوب کرده است .بنابراین با تمسک و الگو گیری از
او در این عصر و مصر نیز میتوان پیرو پیامبران و پیشوایان آسمانی بود و با چشیدن طعم شیرین خودباوری به اقتدار و شکوفایی بر
پایهی ارزشهای دینی رسید.
بر مبنای اعتقادات تشیع در عصر عدم حضور امام معصوم (ع) فقهای جامع شرایط وظیفهی نیابت عام حضرت قائم (عج) را
به عهده دارند .البته به صورت کلی همهی فقهای دارای شرایط مدنظر در لسان روایات دارای این مقام هستند؛ ّاما بر پایه مستندات
قرآنی و روایی ،این زعامت و رهبری بر دوش ولیفقیه است که هم در حوزه نظری و هم در حوزه عملی تحولآفرین بوده و از
جامعیت و مرجعیت برتر و باالتر برخوردار است .معیارهای یاد شده را امام خمینی (ره) در هر دو حوزه اندیشه و عمل ،محقق
ساخت و با از بین بردن نظام موروثی ستم شاهی در بهمن  7531خورشیدی ،نقش والیت فقیه در پیروزی انقالب و عبور از
بحرانها و مدیریت و رهبری دینی و سیاسی جامعه اسالمی را به خوبی ترسیم نمود و بعد از ایشان نیز مقام معظم رهبری در سمت
والیت فقیه ،این مسئولیت عظیم را بدست گرفت و از انقال ب اسالمی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی صیانت نمود و هیمنه
پوشالی استکبار و صهیونیسم و اذناب آنان را درهم کوبید و بستر تعالی و تکامل کشور و جامعه اسالمی را فراهم ساخت.
ا
با عنایت به اینکه انقالب پرشکوه اسالمی با بینش و ماهیت کامال متفاوت با انقالبهای شرق و غرب  -که با نگرشهای
دموکراتیک و پارلمانتاریسم و سوسیالیستی بودن -است ،یک انقالب منحصر به فرد و دارای مبانی و نظام ارزشی خاص بر خواسته
از آموزههای قرآنی و اسالمی باهدف احیایی ارزشهای دینی در مقیاس ملی ،منطقهای و جهانی است ،ضرورت دارد که مبانی،
اهداف ،برنامهها و چشماندازهایش بهخوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .ازاینرو سعی شده است که در این شماره ( )71از
مجله مطالعات قرآن و علوم ،مستندات قرآنی بیانیه گام دوم که در تاریخ بیستودوم بهمن هزار و سیصد و نود و هفت توسط
حضرت آیتالله خامنهای رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران صادر شده
و در آن ایشان ضمن یادآوری دستاوردهای گذشته ،افق فراروی انقالب اسالمی را نیز در ضمن هفت توصیه ترسیم فرمودهاند ،تبیین
و تشریح گردد؛ تا در این رهگذر تاریخی تمایز ،تفاوت مبانی و ارزشهای اصیل اسالمی و انقالب اسالمی در مقایسه با سایر
انقالبها روشن و واضح گردد.
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