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پیروزی انقالب اسالمی در بهمن  57به رهبری امام خمینی قدس سررر  ،منشر تحرالت

ظیمری در منطقره و ههرا

گردید؛ این انقالب چهل دهه از مر خالد را با وهالد فشارها و تحرری هرای خرارو و مالانرا داخاری از هانر
دشمنا به خصالص آمریکا با مالفقیت گذرانید .مقام معظ رهبری در پایا چهل سراگیی بیانیرهای تحرت نرالا
گام دوم انقالب اسالمی را مطرح کردند .با تالهه به اینکره بیانیره از سرالی شتصریت واتمقرام و رهبرر انقرالب
اسالمی تدوینشد  ،پرداختن به مالضالع از اهمیت باتیی برخالردار است .هدف پژوهش حاضر راها بره دتیرل
ضرور ابالغ بیانیه است .در این پژوهش از روش تحایل اسنادی که از انرالاع روشهرای کیفری اسرت اسرتفاد
شد است .با این روش ،اسناد و مدارک مالهالد شامل کت  ،مقات مجمال ره بیانرا و سرتنرانیهرای رهبرری
بررسی شد است .براساس یافتههای پژوهش بیشترین ت کیدا رهبری پیرامال امید هالانرا بره آینرد  ،اقتصراد
مقاومتی ،چش انداز و بازخالانی شعارها و اهداف انقالب است .بیانیه بسیار به مالقا برالد و ضررور داشرت کره
دستاوردهای انقالب به همهی مات به ویژ هالانا ا الم گردد؛ تا با مطاگعه گذشته و مقایسره ایرن دسرتاوردها برا
رژی پهاالی و قاهار ،قضاو های اشتباهی که بعضیها ایه انقالب اسالمی داشتند ،از بین بررود .در واقرا بیانیره
به دستاوردها و گزارش ماکردی از انقالب اشار دارد و افق آیند را ترسی کرد است .گذا بررای تحقرق آرمرا
بزرگتر یعنی ایجاد تمد اسالمی مه ترین را کار مقاومت و دم تسای است.

واژگان اصلی:
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مقدمه
در اگر انقالبها پس ازشکلگیری در مسیر درست و قالنی قرار نییرررد ،برره نررابالدی آ مرری
انجامد؛ اغا

انقالبهای دنیا به دگیل فاصاه گرفتن از آرما ها و اهداف اوگیه خالد برره ایررن مشررکل

دچار شد و منقا

شد اند ( .)4-6 :1965 ،Brintonنهضت امام خمینی

قدس سر

در اوایل دهرره 1960

و پیروزی انقالب اسالمی در سال  1979و تداوم روزافزو انقالب نال پای ایرا

ایرغ تمررایال

قدر های ساطهگر ،آ چنا  ،آثار ظیمی برهای گذاشت و در آیند ه خالاهد گذارد کرره نررهتنها
نظام استبدادی چند هزار شاهنشاهی را فروریتت ،باکه آثار آ از سطح منطقرره نیرز فراتررر رفترره و
نظام ساطهگر به ویژ آمریکا را به چاگش کشید است .با بیداری اسالمی در منطقه اردوگا هدیردی
را ایه ساطه ستیزا را بر هد گرفته و به محالر مقاومت ایه نظام ساطه در منطقه و ههررا تبرردیل
شد است .آمریکا از ابتدای انقالب که منافا خالد را از دست داد شررروع برره تحررری

ایره ایررا و

همهالری اسالمی کرد و فشارهای داخاری و خررارهی وارد کرررد ازهمارره بمبررارا تبایغرراتی ایره
همهالری اسالمی و متدوش کرد ذهن هالانا  ،همچنین واردکرررد ایرررا در هنررب نررابرابر برره
مد  8سال است .با این وهالد ایرغ پیشبینیهای کاذب دربار آیند انقالب سرانجام انقررالب
اسالمی از مرز چهلساگیی خالد گذشت بطالریکه نقطه طفی در تاریخ همهررالری اسررالمی بررالد.
مقام معظ رهبری در چهلساگیی انقالب بیانیرهای دادنررد تحررت نررالا بیانیره گررام دوم انقررالب.
پژوهش حاضر در پاسخ به این سؤال اصای که دتیرل ضرررور ابررالغ بیانیرره گررام دوم انقررالب از
دیدگا مقام معظ رهبری چیست؟ انجامگرفته است .درواقررا ایررن مقاگرره از دو بتررش تشکیلشررد
است :بتش اول به دتیل کای ضرور ابالغ بیانیه و بتش دوم به مشکال داخای و خررارهی در
ارتباط با بیانیه اشار دارد .به گحاظ نالآوری تاکنال پژوهشی با این مالضررالع در کشررالر برره صررالر
ال هدید و مطابق نیاز هامعرره براسرراس چشر انررداز
هدی و امی کار نشد است و مالضال ی کام ً
هنب نرم و سناریالی سیاسی دوگتها در پیشبرد آرما های انقالب اسالمی است.
الف -مهمترین دلیل کلی ضرورت ابالغ بیانیه از دیدگاه مقام معظم رهبری
برخی از نظریهپردازا حالز انقالبها به دنبال یافتن دتیل شررکلگیرری یررا انقررالب و شررناخت
دقیرررق آ هسرررتند کررره از وقرررالع آ در آینرررد هارررالگیری کننرررد (کررراپال 11 :1375 ،؛ :92
 )Landman,2000اما نیا حضر آیت اهلل خامنهای به انقالب به نالا یا پدید مثبت اسررت
و ایشا انقالب را امری واقعی و مثبت ،حرکتی مستمر و مالمی میدانند و معتقدنرد کرره انقررالب،
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مردم میدانند که در مقابل ظا و ستمی که بر آ ها روا داشتهاند ،انجام میدهند و به دنبال سررعاد
و رستیاری حقیقی هستند (همالزاد  .)113 :1396 ،رهبر انقالب معتقدند ،همررا طررالر کرره نظررام
استبدادی پادشاهی در ایرا به وسیاه انقالب از میا رفت ،این مالرد باید در سررطالح دییررر تعمری
یافته ،را الو و حرکت روبه رشد مررردم و حترری بشررریت ،همررین صرریرور در مسرریر اسررتمرار
انقالب است (مقام معظ رهبری .)24/06/78 ،براین اساس بیانیهی گام دوم انقالب بیانیررهای اسررت
که از سالی رهبر همهالری اسالمی ایرا  ،سید ای خامنهای به مناسبت چهامین سرراگیرد پیرروزی
انقالب اسالمی در تاریخ  22بهمن  1397صادر گردید اسررت و در آ برررای اسررتمرار را انقررالب
اسالمی به تبیین دستاوردهای چهل سال گذشته میپردازد .او در این بیانیره باهرردف «ههرراد بررزرگ
برای ساختن ایرا اسالمی بزرگ» تالصیههایی ارائه میدهد .در این بیانیه سید ای خامنررهای ،ماررت
ایرا  ،به ویژ هالانا را مالرد خطاب قرار میدهد .به تالضیح و روشن کرد مسئاه برداشررتن «گررام
دوم» به سالی آرما های انقالب اسالمی در  7فصل مریپررردازد (سررازما بسریج فرهنییرا اسررتا
آذربایجا شرقی .)3-1 :1398 ،در ذیل به مهر ترررین دتیررل ضرررور بیانیرره گررام دوم انقررالب از
دیدگا مقام معظ رهبری پرداخته خالاهد شد.

مقالۀ پژوهشی :بررسی دالیل ضرورت ابالغ بیانیه گام دوم /...زهرا حیدری و زینب حیدری

امری انتزا ی نیست که به طالر صرف در تحایلها و کالمها باشد .ایشا انقالب را را حرکت تررالد

 .1چهل سالگی انقالب (نقطه عطف)
در آیینهای مردمی ایرانیا همالار دد چهل و چاه از اهمیت زیادی برخالردار است .مثررل هشررن
چاه (یادا) که با هشن سد (یکی از هشنهای ایرانیرا ) ارتبرراط دارد (صررادز زاد - 234 :1392 ،
 )233همچنین مکا هایی در ایرا وهالد داشتهاند که تدا یکنند دد چهررل هسررتند؛ ماننررد چهررل
ستال قزوین ،چهل ستال اصفها (نالر آقایی .)117 :1388 ،دد چهل در تاریخ و فرهنب اسررالمی
از هاییا باتیی برخالردار است .خداونررد حضررر مالسری و حضرر محمررد

صررای اهلل ایرره و آگرره سررا

را در

چهلساگیی فراخالاند .مد مال ظه یسی ،چهل ما بالد .در مد چهررل روز بررر حالاریرال ظرراهر
شد .روو او از قبر پس از چهل سال رخ داد (نالر آقایی .)117 :1388 ،واژ اربعرین چهررار بررار در
قرا ذکرشد است .1خداوند متعال در آیه  15سالر احقاف بررا اشررار برره چهلسرراگیی ،اهمیرت و
ن َس َن ًة» تا هنیررامی
حتَّى ِإذَا َب َا َغ َأ ُش َّد ُ َو َب َا َغ َأ ْر َب ِعی َ
حساسیت این مرحاه از مر آدم را گالشزد میکندَ « :

 -1آیا

 51بقر  26 ،مائد  142 ،ات راف 15 ،احقاف اشار به واژ اربعین دارند.
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طفل به حد رشد کامل و چهلساگیی برسد .المه طباطبایی در تفسیر این آیه شررریف مرینالیسررد:
«چهلساگیی ادت ًا مالزم با رسید به کمال قل است» (طباطبررایی .)306:18 :1378 ،بررا تالهرره برره
پیشگالییهای فاهعهانییز دروغهای بزرگی که رسانهها و فضاهای مجازی ایره انقررالب اسررالمی
داشتند ،قبل از چهلساگیی شایا پراکنی کردند که انقالب اسالمی چهلساگیی خالد را نتالاهد دیرد
و در افکار هالانا و ماررت درگیرری ایجرراد کردنررد .حررات کرره برره مرردد اگهری انقررالب اسررالمی از
چهلساگیی بالر کرد و تالطئه دشمنا خنثی شد رهبر معظر تزم دانسررتند کرره برره ماررت ایررا و
ایستادگی آ ها تبریا بیالید و ا الم کند که ما به هدف اصای هنالز نرسریدی تررا برره امررروز تمررام
کارهایی که انجامشد بالد مقدمهای برای رسید به هدف اصای میباشد؛ م مالریت اصای مررا اینجررا
شروع میشالد.
 .2گزارش عملکرد انقالب اسالمی
رهبر معظ انقالب اسالمی ضرور

دانست که گزارشری از ماکرررد و دسررتاوردهای انقررالب در

چهل سال را به مات ایرا و هالانا نسل هدید دهه شصررت برره خصررالص د هفترراد برره بعررد کرره
گذشته را به چش ندیدند ارائه بدهند .تا مبادا انقالب اسالمی مالرد قضاو های بیهررا و ناصررحیح
ناآگاها و بیبصیرتا و افراد هالا که در معرض هجالم و بمبارا تبایغاتی میباشند ،قرررار بییررد.
یکی از ضرور تدوین بیانیه ،هما تحقیرق و مطاگعرره پیرامررال دسررتاوردهای انقررالب اسررالمی و
مقایسه آ با رژی قبای یعنی پهاالی و قاهار میباشد .با حفظ شرایط کنالنی کشالر از آغرراز انقررالب
تا امروز و تهدیدا و فشارها و هجمههایی و خسار هایی که از طرف دشمنا انقالب اسررالمی و
ابرقدر های هها به ویژ آمریکا و حتی مشکال داخای در کشالر داشررتی  .ررالو بررر شررناخت
گذشته برای پیشبرد آیند  ،یکی از اهداف مطاگعرره پیرامررال گذشررته را اگیررالگیری از مالفقیرتهررا و
روشهای صحیح در پیشبرد انقالب میداند .اگر هاییا ایرا درگذشته متصالص ًا رژیر پهاررالی و
قاهار را نشناسی  ،نمیتررالانی حررال و آینررد را برره خررالبی ترسری کنری و گررام برررداری  .در کنررار
دسررتاوردها ،ضررروری بررالد کرره چرراگشهررای هرردی را گالشررزد کنررد کرره غفاررت از آ هررا ضررربه
هبرا ناپذیری به همهالری اسالمی وارد میکند .انقالب اسررالمی دسررتاوردهای زیرادی در کشررالر،
منطقه و هها داشته است .در این راستا مقام معظ رهبری فرمالدند :پس انقالب اسالمی تحررالت
مد ای را در کشالر به وهالد آورد؛ ساطنت را تبدیل کرد به حکالمت مردم سرراتری؛ وابسررتیی را
تبدیل کرد به استقالل؛ ق ماندگی تاریتى مزمن را تبدیل کرد به پیشرفت؛ تحقیرشدگی را تبرردیل
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 .)91/5/16امروز الو بر فرصتهای بسیار بزرگی ،چاگشهایی نیز داری که باید با آ ها برخررالرد
کنی و از طریق فرصتها ،بر چاگشها پیروز شالی  .برره اختصررار در ذیررل برره دو فرصررت پرداخترره
خالاهد شد.
 -1-2وجود نیروی انسانی کارآمد
یکی از بزرگترین فرصتهای ما مربالط به نیروی انسانی خالز و کارآمد است که در هامعه مررا ر
نیروی مدت ًا هالا و کارآمد بهوفال وهالد دارد.
-2-2همراهی مردم و جوانان
رهبری از بزرگترین فرصتهای انقالب ،را همرا شد مردم و هالانا با نظررام و اهررداف نظررام و
امام

قرردس سررر

میدانند و بیا کردند ،این هالانانی که امروز در سرتاسر کشالر در راهپیمایی روز قرردس و

یا  22بهمن مشارکت دارند ،هما هالا هایی که تالسط رسانههای تصررالیری و صررالتی و اینترنتری،
در معرض تتری

قرار دارند .این یکی از فرصتهای بزرگ میباشد.

 .3بازخوانی شعارهای انقالب
مشکال و مسائل داخای و خارهی با ث میشالد بعضیها شعارها و اهداف انقررالب اسررالمی را
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کرد به ا تمادبهنفس و ز ؛ ایرنهررا ماکرررد انقررالب بررالد اسررت (رهبررری ،دیردار دانشررجالیا

فرامالش کنند یا غفات کنند یا منحرف بشالند؛ چال همهالری اسالمی وارد زندگی هدید و مرحارره
دومی شد است ضرور داشت که یابار دییر شعارها و اهررداف انقررالب اسررالمی بررازخالانی و
مرور گردد و نشا بدهند که «این شعارها و اهداف کهنه شدنی نیست و مربالط به همهی زمررا هررا
است (بیانیه در خطبهها .)83/8/15 ،اصایترین شعارهایی که در این انقالب بر روی پرچ انقررالب
نالشتهشد است ،شعار اسالمی بالد است (بیانا در مراس ساگیرد رحات امررام قرردس سررر .)87/3/14 ،
باهدف داگت اهتما ی ،تحقّق زندگی اسالمی که در آ هامعه ه

ا  ،رردل ،اخررالز ،ررز و

ه پیشرفت است ،به معنای واقعی که ز دنیا و آخر در زنرردگی اسررالمی اسررت ،مررا برره ایرن
هدفها هنالز نرسید ای و در نیمه را این هدفها هستی (.)1394/11/19
 .4سند چشمانداز بیست ساله
با تالهه به اینکه پایا سند چش انداز بیست ساگه در دهه اول چهلساگیی دوم انقررالب مریباشررد.
ضروری بالد که به هدف این چش انداز و نقطهای که باید برسری تالهرره شررالد و برنامررهی سرازما
یافتهای ابالغ شالد که فرامالشی هدف صالر نییرد و مالم مردم برره خصررالص هالانررا بررا اقرردام
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ههاد گالنه در راستای پیشرفت و تحقق اهداف گام بردارند .این سند چش انداز کرره از سررال 1384
شروعشد تا  1404مشتص کرد که خط ما از گحاظ پیشرررفتهررای کشررالری و مررادی کجاسررت.
معاالم کردی که به کجا باید برسی و از چه طریقی باید حرکت بکنی  .ایرنهررا الامررل امیرد اسررت
(دیدار با ا ضای خبرگا  )88/7/2،این سند را نظام برای آیند ی خالد پیش-بینی کرد اسررت .آنچرره
اهمیت دارد ،این است مسئالت سه قالا به ویژ قال مجریه باید برنامهها را نظار کننرد (بیانررا در
آغاز سالتحالیل .)84/1/1
 .5خودسازی و جامعهپردازی
ح ْک َمر َة
ب وَا ْگ ِ
پیغمبر برای این مبعالث شد بالد که مردم را تعای دهد و تزکیره کنررد؛ َ« ُی َع ِّا ُم ُهر ُ ا ْگ ِک َتررا َ
َو ُی َز ِکّی ِه ْ» (سالر بقر  )129باید تالهه کنی که تحصریل همرررا تهررذی

و همرررا تعهررد و اخررالز

فاضاه انسانی است که میتالاند ما را به حیا انسانی برساند و کشالر مررا را از وابسررتییهررا نجررا
بدهد .همه گرفتاریهایی که برای یا کشالر پیش میآید برای این است که مراکز تعایمشا  ،مراکررز
تهذی

نیست (صحیفه امام .)18:299 ،تزکیه که هما رشد اخالقری داد اسررت ،هاررالتر از تعاری

میباشد (بیانا در دانشیا افسری .)88/7/7 ،بیاخالقی وقتی حاک شد ،حرصها ،هالای نفسهررا،
ههاگتها ،دنیاطابیها ،حساد ها ،بتلها ،سالءظن به یکدییر وارد شد ،وقتی این رذایررل اخالقری
به میا آمد ،زندگی ستت خالاهد شد .رهبر انقالب اسالمی هالانا را به تزکیره و تعاری سررفارش
نمالدند« :هالانا

زیز نتست شما را به خالدسازی معنررالی و روحری ،در کنررار تکرراپالی امری و

تحصیای د ال میکن  .محیطی که شما اکنال در آ به سر میبرید دچررار خر ایمررا و معنالیرت
است و از آ به شد زیا میبیند و این آیند ی شما را تهدید میکند (پیام بره دانشررجالیا ایرانری
در اروپا .)80/6/19،هرچند ما از گحاظ امی پیشرفت کرد ایر  ،امررا از تزکیرهی اخالقری و نفسری
غفات کردی ؛ این یکری از ضررعفهررای ماسررت( .سررتنرانی در خطبررههررای نمرراز همعرره تهرررا ،
.)90/11/14
.6

انتخابات1

انتتابا به معنای حمایت از ز م ّای و استقالل م ّای و به معنررای ایسررتادگی م ّاررت ایررا اسررت
(ستنرانی در نجف آباد .)94/12/5 ،سال  ،98سال مهمی است؛ ه از این ههت کرره در ایرن سررال
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اهمیت است به نظر میآید یکی از دتیل ابالغ بیانیه در این برهرره زمررانی مسررئاه انتتابررا اسررت.
هرچه و مشارکت مردم بیشتر و صندوزهای رأی شاالغتر باشد ،مصررالنیت و ا تبررار کشررالر بیشررتر
خالاهد شد .مشارکت مردم با ث ت مین و تضمین آیند ی کشالر میشالد .یا مجاس ساگ و قرالی
میتالاند بر ماکرد تمام دستیا های کشالر ،دوگت ،قال قضاییه و نیروهای مسرراح ت ثیرگررذار باشررد
(بیانا در خطبهها .)90/11/14 ،مقام معظ رهبری به چند نکترره مهر راهررا برره انتتابررا اشررار
کردند:
-1-6توجه به قانون
«همه قانال را معیار بدانند؛ ما از بیقانالنی ضرر میکنی  ،ضربه میخالری  .سررال  88دیدیرد؛ اینکرره
کشالر در سال  88دچار خسار شد ،ه خسار ما ّدی پیدا کردی  ،ه آبرویما در دنیا به خطررر
افتاد» (بیانا

در دیدار مردم ق .)96/10/19 ،

 -2-6عدم غفلت در انتخابات
«انتتابا نباید با ث غفات از هبههی دشمن شالد :تالصیهی من برره مسررئالگین محترررم کشررالر ایرن
است که این هنجالهای روزنامهای مربالط به انتتابا  ،سر اینها را گرررم نکنررد؛ برره فکررر اقتصرراد

مقالۀ پژوهشی :بررسی دالیل ضرورت ابالغ بیانیه گام دوم /...زهرا حیدری و زینب حیدری

انتتاباتی برگزار میشالد که برای مات ایرا و سرنالشررت کشررالر در یرا دور ی چهارسرراگه حررائز

باشید .آ وقت مسئاهای مثل مسئاهی انتتابا وقتی پیش میآید ،همهی حالاسهررا را پررر کنررد،
همه به آ بپردازند» (بیانا رهبری .)94/11/19 ،پس از هدف دشمن که ایجاد دوقطبی برین مررردم
و حکالمت است غفات نکنند.
 -3-6مرزبندی با دشمنان
رهبری بیا کردند:
«مرزها با دشمن ک رنب نشالد :مرز وقتی ک رنب شد ،احتمال اینکه کسانی از این مرز بررالر کننررد
یا دشمن از این مرز بالر کند یا دوست و خالدی غافل شالد برود به دامن دشمن ،زیاد خالاهد بررالد.
مرزها را روشن کنید» (.)86/10/19
-4-6شرکت همگانی و بانشاط مردم
«یا ّد ای کمین کرد اند که با دم ورود مردم در رصهی انتتابا یا با تحری و سسررت کرررد
انتتابا  ،یا مچگیری از نظام همهالری اسالمی کنند؛ ماّت در مقابل این کمین کرد هررای نابکررار،
کارآمدی خررالدش را نشررا داد اسررت» (بیانررا در دیردار دسرتانرردرکارا برگررزاری انتتابررا ،
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.)94/10/30
 -5-6سالمت انتخابات و سالمت رقابت
«این است که مردم با بصیر وارد شالند و انسا های صاگح را انتتاب کنند که کشالر را برره دشررمن
نفروشد ،مصاگح کشالر را برای رودربایستی با این و آ زیر پا نیذارد؛ این میشررالد یرا انتتابررا
ساگ ( .)94/10/30انتتابا ازهماهی مالاردی است که دشمن را در این رصه مر یالس مریکنررد؛
یعنی نشا دهند ی ارتباط مستحک نظام با مردم است و ایرن دوقطبری مررالرد القررهی دشررمن را
صرُوا اهلل»(سالر محمد)7 ،اسررت» (بیانررا
بک ّای از بین میبرد .به این ا تبار ،انتتابا مصداز « ِا تَن ُ
رهبری در دیدار فرماندها .)94/11/19 ،
 .7جوانان و امید به آینده
دشمنا انقالب اسالمی همهی سعیشا این است که بین ماررت ایررا برره خصررالص هالانررا طبررل
ناامیدی بزننررد و آ هررا را نسرربت برره آینررد زنرردگی و همهررالری اسررالمی برردبین و ناامیرد کننررد.
تصالیرسازیها ،ایرا هراسیها ،تبایغا همه هانبه دشمن ،مشررکال داخاری بررر روحیره مررردم و
ا تماد و امید به زندگی حال و آیند بعضی از هالانا و تحرک و پالیرایی و نشرراط آ هررا اثرررگررذار
بالد است .ازهماه مسئاه مه  ،بیکاری هالانا است که بسیاری از انییز ها را پایین مریآورد .ابررالغ
بیانیه در شرایط کنالنی مفید و ضروری اسررت .اینکرره رهبررر انقررالب یرادآوری و دسررتالر هرردی و
پیییری بدهند که هالانا وارد رصهها شالند امید به آیند را به آ ها مژد بدهد (بیانررا در دیردار
مجما)94/12/25 ،؛ نتبیا وظیفهی دارند در گفتار و کردار ،به هالا هررا امیرد دهنرد .برررای نررابالد
کرد یا مات ،از همهی وسایل مؤثرتر ،ناامید کرررد آ ماررت اسررت .ماتری را وقتری امیرد نبررالد،
حرکت و آینررد نیسررت (در همررا اسررتادا همرردا 83/4/19،؛ بیانررا در همررا نتبیررا فررارس،
 .)87/2/17ا تمادبهنفس یکی از آرما های مه در این راسررتا اسررت (بیانررا در دیرردار همعری از
دانشجالیا 94/4/20 ،؛ دیدار کارکنا و خانالاد هررای نیروهررای دریرایی .)90/5/1،رهبررر مهر ترررین
نقطهی امید را حرکت مالمی مات ایرا به سمت تحقق اهداف و چش انداز روشن کشالر دانسررت
(دیدار همعی از دانشجالیا « .)98/3/1هالانا

زیز نتست شما را به خالدسازی معنالی و روحری،

در کنار تکاپالی امی و تحصیای د ال میکن (پیام به دانشجالیا ایرانی در اروپا.)80/6/19 ،
 .8ایستادگی و مقاومت در مقابل وابستگی
در درو ماّت بزرگ ما مانند سایر ماّتها ،انسا های مررا ّدیگرررا ،بییانرره پرسررت و فریر
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ههانیشد (بیانا در دیدار با نتبیا
چهل سال تحری ها ه

امی .)95/7/2 ،آمریکاییها با م ّاررت دشررمنانررد ،در طررالل

ایه مردم است (دیدار دانش آمالزا  .)97/8/12،در پاسخ کسانی کرره مرردام

حرف از مذاکر و تعامل با آمریکا میزنند .آیت اهلل خامنهای پاسخ دادند:
«حات کار به آ افرادی که مسئالگیتهای خیای مه و حسّاسری ندارنررد ،نررداری ؟ امررا م ّاررت ایررا
مذاکر ی زیر سایهی تهدید را برنمیتابد» (بیانا
تجربه نشا داد که ق

در هما معاما .)94/2/16،

نشینی و انعطاف ،هیچ ت ثیری در ک کرد دشمنی آمریکا نرردارد باکرره او

را گستاختر میکند (دیدار با مسئالت نظام .)97/3/2،مقام معظ رهبری دو را را در مقابررل دشررمن
مشتص کردند :یکی سازش و دییری مقاومت (ستنرانی در استا آذربایجررا  .)95/11/27 ،رهبررر
نظام ساطه امروز را به هاهایت مدر تعبیر کرد که همهالری اسالمی برا ایمررا در مقرراباش ایسررتاد
(دیدار با ستاد کنیر شهدا .)96/11/16 ،رهبری فرمالدند باید همه این مسائل را برای هالانا تبیررین
کرد .بحث ما با آمریکا در مالرد اصل مالهالدیت نظام همهالری اسالمی است کرره بررا مررذاکر حررل
نمیشالد (بیانا

در دیدارمسئالت 95/5/23 ،؛ با نمایندگا مجاس .)97/3/3

 .9صدور انقالب
حضر امام خمینی

قدس سررر

مقالۀ پژوهشی :بررسی دالیل ضرورت ابالغ بیانیه گام دوم /...زهرا حیدری و زینب حیدری

هستند؛ که با یا گحن بسته بندی شد فرهنب وابستیی را بازتالگید کردند ،به اس هررای دییررر مثررل

یکی از اوگالیتهای انقالب اسالمی را صدور انقالب را میدانسررت و آ

را به نالا یا نیا کای و ههانی مطرح میکردند (افتتاری و همکارا  .)1389 ،ایشررا فرمالدنررد:
«امید است این نهضت به ظهالر امام زما منتهی شالد و برای نجا تمام مستضعفین به کررل ههررا
صادر شالد» (امام .)119 ،13 :رهبر معظ انقالب بیا کردند« :دشمن که میگالید انقالب برره وسریاه
انقالبیال صادر میشالد اشتبا میکند .اشتبا اوّل آ ها اینجاست که نظام همهالری اسالمی ،درصرردد
صادر کرد هیچ چیز نیست .نظام همهالری اسالمی دارای حقیقتی است که همررا انقررالب اسررت.
س انقالب اسررت .اشررتبا
این مات ،حقیقت انقالب را به وهالد آورد و نظام همهالری اسالمی ،تج ّ
دوم این است که تفکر انقالب و پیام انقالب که پیام آزادی و بیداری است ،احتیاو به صررادر کرررد
ندارد .وقتی ماتها تجربه-ی مالفّق همهالری اسالمی را دیدند ،قهر ًا درس میگیرند .مانند بیرداری
اسالمی ،مرهال انقالب اسالمی است» (بیانا

در مراس رحات امام.)74/3/14 ،

 .10تمدن اسالمی و مهدویت
از منظر آیتاهلل خامنهای ،هدف نهایی انقررالب اسررالمی رسرید برره تمررد اسررالمی در زنجیرر ای
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منطقی و مستمر است که بر چهار رکن دین ،قالنیت ،ا و اخالز بنا شد اسررت و برررای تحقررق
آ بایستی پنج مرحاه انقالب اسالمی ،نظررام اسررالمی ،دوگررت اسررالمی ،هامعرره اسررالمی و تمررد
اسالمی در مسیر تمد سازی پشت سر گذاشته شالند .پس از وقالع انقالب اسالمی و تشررکیل نظررام
اسالمی که ارکا  ،ناصر و ابعاد آ در قانال اساسی متجای است و اگبته هنالز به طالر کامررل تحقررق
پیدا نکرد است ،بالر از سهگام دییر در زنجیر تمد سررازی فرآینرردی پیچیرد اسررت .منظررالر از
انقالب اسالمی؛ هما است که با سرنیال کرد نظام مفسد و وابسته زمینه ایجاد یا نظررام هدیرد
را فراه آورد .نظام اسالمی ،بار از آ هالیت کای با تعریف مشتصی که مردم یررا کشررالر آ
را انتتاب میکنند .منظالر از همهالری اسررالمی ،نظررامی اسررت کرره در آ  ،مردمسرراتری از اسررالم
گرفتهشد است .مجمال هی نهادهای مدیریتی نظام ادار کنند ی کشالر ،نیرز دوگررت اسررالمی اسررت.
بتش بعدازآ  ،هامعهی اسالمی است .بعد از تشکیل دوگت اسالمی ،وظفه این دوگت تحقررق یررا
هامعهی اسالمی است؛ هامعهای که در آ اهداف و آرما هایی که اسالم برررای افررراد بشررر ترسری
کرد است محقق شالد .هامعهی برخالردار از آزادی و داگت که همه مردم در ادار ی آ و آینررد -
ی پیشرفت خالد دارای نقش هستند ،دارای پیشرفتهای همه هانبهی امی ،اقتصادی ،سیاسی اسررت.
پس تشکیل هامعهی اسالمی هدف است؛ با همین شاخصهایی که گفترره شررد (بیانررا در دیردار
دانشجالیا کرمانشا  .)90/7/24 ،انسا ها به دنبال آزادی هستند؛ خداوند انسا را آزاد آفرید اسررت
ح ّراً؛»1؛ بنررابراین تمررد بررر خالاسررته از اسررالم و دارای سررابقه
ا اگ ّا ُه ُ
ه َع َا َ
ک َو َق ْد َ
ن َ ْب َد َغ ْی ِر َ
«ت َت ُک ْ
تاریتی اسالمی و ایرانی قابل انکار نیست (مستالدارد ،گالتروپ128 :1320،؛خرمشرراد.)7-4 :1388 ،
مشکل اصای غرب با انقالب اسالمی ایرا به دگیرل آ هررالهر تمرردنی بررالد اسررت کرره در وهررالد
انقالب بالد .استقاللخالاهی و غرب ستیزی ایرانیا از مؤگفههای اصای فرهنیی برای ت سیس تمررد
نالین ایرا اسالمی است و انتظام به نظریه منسج و کارآمد وگی فقیره برره نررالا اگیررالی مترقری و
متعاگی برای حکالمت اسالمی در دنیای امروز به شیال مردم ساتری خیای مؤثر اسررت (نج آبررادی،
.)381-359 :1377
ب -مشکالت و موانع داخلی از دیدگاه مقام معظم رهبری
طبیعی است که در هر کشالری به سری مشکال وهالد دارد .کشررالر مررا ایررا نیرز از ایرن قا ررد
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 -1بند دییرا مباش ،درحاگیکه خداوند تال را آزاد آفرید است .نهجاگبالغه :نامه  ،31ص .929

برخی ه مربالط به مدیریتها و سیاستهای اقتصادی است (بیانا در هما خبرگررا )91/12/17،
به چند مالرد از مه ترین مشکال داخای که دغدغه رهبری و مالانا پیشرفت کشررالرما اسررت در
ذیل اشار خالاهد شد:
 .1فساد و اشرافی گری
یکی از مشکال و چاگشهای داخای کشالر ،فساد ماگی است که با ث سا

ا تماد مررالمی شررد

است (بیانیه در هما اقشار مردم .)95/5/11 ،در مجمال ه مدیریتهای کشالر برخی از افررراد فاسررد
هستند که باید با آ ها مبارز هدی و پیییر کرد (حرم مطهر رضالی)97/1/1 ،؛ وگرنه دسررتاوردهای
نظام مقدس ما را ضایا میسازد و به اقتصاد کشررالر گطمرره مریزنررد و ضررررش را مررردم مریبرنررد
( .)95/1/1در ایرا گسترش فساد سازما یافته ،سیاستهای دوگت را در تضرراد بررا منررافا اکثریرت
قرار داد  ،درنتیجه ا تماد مردم را نسبت به دستیا های دوگتی و غیردوگتی کرراهش داد  ،بریتفرراوتی،
بیکفایتی و به نال ی سقالط اخالقی در سطح هامعه شد است .بحرا امروز هامعه ایرا اهتمررا ی
است (روزنامه ا تماد .)221 -22 :اشرافیگری بالی کشررالر اسررت (بیانیرره در همررا اقشررار مررردم،
.)95/5/11
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مستثنی نیست؛ برخی از این مشکال اقتصادی ناشی از تحری هررا اسررت کرره تالضریح داد شررد و

 .2مسئله پیشرفت و عدالت
داگت یعنی ک کرد فاصاهی بین فقیر و غنی در کشالر و مبارز ی با فقر و تقسی درسررت ثرررو
در کشالراست .این غیر از تفکّر مارکسیستی و برابری سالسیاگیستها و کمالنیستها است (بیانیرره
در هما ا ضای خبرگا  .)96/6/3 ،مقام معظ رهبری از مالانا رسید به هدف انقالب اسررالمی و
پیشبرد آیند را ،پیشرفت بدو

داگت یا با داگتی که مقبالگیت ندارد ،دانستند (بیانیه در حرم مطهررر

رضالی97/1/1 ،؛ بیانیه در هما دانشجالیا در کرما  .)96/3/31،ایشررا دهررهی چهررارم انقررالب را
دههی پیشرفت و داگت نامگذاری کردند و فرمالدند :اینکه خارهیها بیایند پررالل یرا کشررالری را
بییرند ،مردم آ کشالر را تحقیر کنند و برایشا برو بسازند ،ایرن پیشرررفت نیسررت ،پیشرررفت ایرن
است که یا کشالر ،با اراد  ،تصمی  ،دانش و ظرفیت خالد ،خالدش را به صفالف مقدّم برسرراند؛ مررا
امروز قط

پزشکی و درما هستی  ،رتبهی امی باتیی در دنیرا داریر  ،صرراح

رأی در مسررائل

منطقه هستی  ،اما در زمینه تبایغا ضعیف هستی (ستنرانی در استا آذربایجا .)96/11/29 ،
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 .3مدیرت
رهبری بیا داشتند« :مشکال معیشتی ،امروز چیزی است که آحاد مردم ،همه آ را احساس مری-
کنند؛ یابتشی از مردم ه به ش ّد و واقع ًا زیر فشارند؛ گرانی فراوا است .ایرنهررا واقعر ًا فشررار
میآورد روی مردم؛ یا کاهش ارزش پالل م ّای؛ ایرنهررا مشررکال اقتصررادی کنررالنی کشررالر اسررت.
کارشناسا اقتصادی کشالر و بسیاری از مسئالگین ،متّفقاند بر اینکه امل این حالادث ،تحررری هررای
خارهی نیست ،امل این حالادث ،درونی و مشکال داخای است .نه اینکه تحری ها اثر ندارد؛ امررا
مد ی ت ثیر ،مربالط به نحال مدریریت ماها است (بیانا در دیداری اقشار متتاررف مررردم22/05/،
.)97/
 .4کم کاریها
برخی از کسانی که در حالز های متتاف مسئاللانررد ،گرفتررار کر کرراری و تنباری بررالد و هسررتند.
بنابراین اوضاع هامعه اقتضا میکند که مدیرا و مسئالگین بیشتر تالش کنند.
 .5اعتماد کردن به نسخه بیگانه
برخی از مسئالگین هامعه به نستهی بییانیا نسبت به نسته داخای ا تمرراد بیشررتری دارنررد! ماننررد
سیاست همعیتی کشالرهای غربی در رابطه با «هرچه فرزند کمتر ،زندگی بهتر»؛ کرره خالدشررا آ را
اهرا کردند؛ نتایج منفی داشت .رهبری سررالهررای قبررل اصرررار داشررتند ایرن مالانررا برداشررته شررالد،
مسئالگین ه تصدیق کردند ،منتها در مدیریتهای میانی مالانعی وهالد دارد؛ آ طالر که باید برره ایرن
صاَّى اگ َّا ُه َ َا ْی ِه َو آ ِگهَِ :تنَا َکحُالا َتنَا َساُالا َت ْک ُثرُوا َف ِإنِّی ُأ َبرراهِی ِب ُکر ُ َا ْگر ُ َم َ َیر ْال َم
نسته-ی اسالمیَ « :و قَا َل َ
سقْط »1مل نمیکنند ،وگی به نسررتهی غربری مررل مریکننررد! ایرن خررالد از مالانررا
َا ْگ ِقیَا َم ِة َو َگ ْال بِاگ ِّ
پیشرفت کشالر است.
 .6عمل کردن به سیاستهای بانک جهانی
«سیاستهای مربالط به برخی از قراردادهای بیناگماای ،کنالانسیال  ،سیاست تعرردیل و مررل کرررد
به آ ها نیز از مالانا پیشرفت هامعه است».

 .1پیامبر (ص) فرمالدند :ازدواو کنید ،زادووگد کنید تا همعیت شما افزو شالد؛ زیرا من در روز قیامت ،به وهالد
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شما ،حتّى به فرزندا سقط شد تا  ،بر سایر امّتها میباگ (هاما األخبار ،ترهمه خالیدکی؛ و .)101 :1

درو زایی به معنی تالگید ثرو از طریررق فعاگیررت در داخررل کشررالر اسررت .رهبررری فرمالدنررد« :در
دوگتهای متتاف در سالهای گذشته ،چند بار قصد داشتند از صندوز بیناگمااری پررالل یررا بانررا
ههانی ،وام بییرند ،نیذاشت ؛ چرا که طا

کرد از بییانه ،اشررتبا بزرگری اسررت؛ ضررمن ایررن کرره

درو زایی اقتصاد به معنی بسته نیه داشتن درهای یا کشالر نیست».
 .8قبیلهگرایی سیاسی یا جناحی
از هماهی مالانا پیشرفت کشالر ،مبحث هناحبندیهای سیاسی یا قبیاهگرایی است؛ برره ایررن معنری
که «اگر هناح مقابل فال کار انجام دهد بد است اما اگررر شررما همررا کررار را انجررام دهیررد خررالب
است»؛ این اشکاگی است که باید آ کنار بیذاری ».
 .9متّکی بودن به نفت
«نفت ،نعمت خدا در حق ما است ،وگی ،تکیه صرف اقتصاد ما به منبا نفت ،از هماهی بزرگترررین
مشکال این کشالر است .باید نفت را از اقتصاد مستقل کنی ».
 .10سبک

زندگی1

«برای دستیابی به پیشرفت باید سبا زندگیما را اصررالح کنری (بیانررا رهبررر انقررالب در دیردار
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 .7عدم توجه به درونزایی اقتصاد

هالانا خراسا شماگی« .»)91/7/23 ،این به مسئالگین مربالط نمیشالد باکرره مربررالط برره خررالد مررا و
همه مردم است .سبا زندگی مشکالتی داری  :از هماه ایررن مشررکال  ،اسررراف ،مصرررفگرایرری،
رفا طابی افراطی و اشرافیگری است ،این ضربه به کشالر میزند» (بیانا در حرررم مطهررر رضررالی،
.)97/1/1
 .11چالش ذهنی
مقام معظ رهبری بزرگترین چاگش را ،چاگش ذهنی دانستهاند .مت سفانه افکار مررالمی نمریداننررد
چقدر ثرو در اختیار کشالر است .حتی بعضی از مسئالگین نیرز نمریداننررد کرره کشررالرما چقرردر
ثرو انسانی و طبیعی در اختیار دارد .این مالضال ی است که دشمن از آ اسررتفاد مریکنررد و اگقرا
میکند که شما ندارید یا نمیتالانید .رهبر بیا کردند« :مسئالگین ما باید به قدر و تالانررایی هالانررا
هلل
َنصر ُروا ا َ
ایما بیاورند؛ هالانا ما ه باید از کار و ابتکار خسته نشالند .خداوند فرمالد استِ « :ا ت ُ

1-life style
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َینصُر ُک (سالر محمد)7،؛ اگر دین خدا و انییز های اگهی را نصر و تقالیت کنید ،خداونررد قطعر ًا
شما را یاری خالاهد کرد (بیانا در هما اقشار مررردم  .)95/5/11پررس اگررر ا ّمررت اسررالمی در هررر
صدَقالا ما ا َهردُوا اگ َّار َه
ن رِها ٌل َ
ن اگمُؤمِنی َ
برههای ،در هر دور ای دچار مشکالتی شد را چیستِ « .م َ
َاَی ِه» (األحزاب)23 ،؛ هنیامی که هد و پیما مؤمن با خداوند صادقانه باشد ،تمام کارهررا درسررت
خالاهد شد (بیانا رهبری)1395 ،؛ یا سری ضعفها ،اشکال و نارسایی و نابسررامانی در کارمررا
است؛ ما اگر مشکل داخای نداشته باشی  ،نه این شبکهها میتالانند اثر بیذارند ،نه آمریکررا مریتالانررد
هیچ غاطی کند .قالای سهگانه باید مشکال هامعه را شناسایی کننررد .برررای رفررا مشررکل نیراز برره
برنامهریزی و تقسی کار ،زما و هزینه است (بیانا

در دیدار با مردم ق .»)96/10/19 ،

 .12سکولریسم (جدایی دین از سیاست)
با تالهه به مؤگفههای حکالمت اسالمی که در گفتما دینی مطرح است ،نقررش ارزشهررای مقرردس
دینی در حالز های متتاف هالاما انسانی انکارناپررذیر اسررت (هراتری و یالضری1391،؛ مرتضررالی
امامی زوار و همکارا )1391 ،؛ مطابق دیردگا سکالتریسر  ،سیاسررت ،امررالر اهتمررا ی و اقتصرراد
حالز های خاصی از رفتار اهتما ی و انسانی است که هر کدام ا متصالص خررالد را دارنررد .گررذا
در ایررن امررالر نبایرد برره دخاگررت دیرن و اصررالل دینری تالهرره کرررد )) Berger, 1967؛ بنررابراین
سکالتریس

1

بار از هدایی اندیشه بشری از مباحث دینی و شبه دینی و شکستن همه نمادهررای

مقدس است ( یالضی )287-286 :1388 ،براین اساس همهررالری اسررالمی ایررا کرره سیاسررت را
مالزم با اخالز و دین میداند ،طبیعی است که به نفی سکالتریس بپردازد ،این مریتالانررد در برابررر
نظریه وتیت فقیه و آیند حکالمت اسالمی تالسط وگی فقیه چاگش اساسی باشد .کسانی هستند کرره
امروز د ال میکنند به اسالم منزوی؛ که هیچ کاری به کار زندگی مررردم نرردارد (بیانررا در همررا
ا ضای خبرگا  .)93/12/21 ،دشمنا دو نکتهی اساسی را در باب دین دارند دنبال میکننررد :یکری
مسئاهی اسالم منهای روحانیت و دییری ه اسالم منهای سیاست است؛ بنابراین مررا بایرد آ هررا را
حفظ کنی (بیانا

در دیدار مردم ق .)89/2/27 ،

ج .موانع و مشکالت بیرونی (خارجی) از دیدگاه مقام معظم رهبری
همهالری اسالمی ایرا امروز در کنار پیشرفتهایی که داشته است و فرصررتهررایی کرره پریش رو

1-Secularism
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بالر کند .به چند نمالنه از آ ها اشار میکنی :
 .1تحریم اقتصادی( 1راهحل اقتصاد مقاومتی)
بزرگترین چاگشی که امروز مانا پیشروی همهالری اسالمی است ،تحری اسررت .بررا اینکرره تمررام
پیشرفتهایی که داشتی در شرایط تحری اتفاز افتاد و به تعبیر رهبر انقالب تحری برای ما برکررا
زیادی داشت؛ وگی اثرا تحری با ررث یررا سررری مشررکال درونری نیرز شررد اسررت؛ بنررابراین
تحری ها ایه ایرا به مجمال هی اقداماتی از سالی قدر های ههانی اطالز میشالد که در ههررت
مجازا حکالمت ایرا یا وادار کرد این کشالر به انجام یا انجام نداد

مای به کار گرفتهشررد اند.

مد ی تحری ها ایه ایرا پس از وقالع انقالب  ،57بعد ازاشغال سفار آمریکا در تهرررا شررکل
گرفت و در پی چاگش بر سر برنامهی هستهای ایرا ش ّد بیشتری گرفت .برنامهی اتمرری ایررا از
سال  1385و به دنبال ارهاع پروند ی این کشالر از آژانس بیناگماای اتمری برره شررالرای امنیرت ،بررا
تحری های متتافی مالاهه شد است؛ بنابراین تحری ها از قبل بالد و از حدود زمستا  1390تررا برره
امروز تبدیل به هنب اقتصادی شد اسررت ،دییررر اسر آ تحررری هدفمنررد نیسررت ،یرا هنررب
تمام یار اقتصادی است که متالهه مات ما است .ات آ ه استقالل خالاهی مات ایرا و داشررتن
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دارد ،با یا سری چاگشهای بیرونی روبه رو است که باید برای رسید برره هرردف ،از ایرن مالانررا

یا حرف نال بر پایهی مبانی اسالم است که برررای کشررالرهای دییررر و ماررتهررای مسرراما اگیررال
خالاهد شد (بیانا

در هاسا

تبیین سیاستهای اقتصاد مقاومتی.)92/12/20،

ستنیالیا آمریکایی دگیل تحری ایرا را »متاگفت باسیاستهای آمریکا در منطقه غرب آسیا مری-
دانند» (بیانا در دیدار با سفرا .)95/2/16 ،در همین اواخر ،یکی از سیاستمدارا آمریکررایی گفررت:
ال درسررت اسررت (بیانررا در
همهالری اسالمی ایرا به دگیل انقالب اسالمی تحری شد است ،کام ً
مراس بیست و هفتمین ساگیرد رحات امررام خمینری

قرردس سررر

 .)95/3/14دشررمنا مررا مریگالینررد کرره

هدفشا از فشارهای اقتصادی یا هدف سیاسری اسررت (بیانررا در حرررم مطهررر .)94/1/1 ،مری-
خالاهند فشار اقتصادی بیاورند تا وضعیت مردم ستت شالد و مقابل دوگت و نظام اسالمی بایسررتاند
(بیانا در دیدار با مردم  .)95/10/19امروز نقشهی دشمن این سه چیز است :فشررارهای اقتصررادی،
روانی و مای؛ هدف هر سه نالع فشارهای دشمن هر سریطر ی فشررار اقتصررادی ،تحررری اسررت.

1 - Economic Sanction
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باهدف تسای نظام همهالری اسالمی است (بیانا در سرراگیرد امررام .)97/3/14،در نیررا کررال برره
اقتصاد کشالرما دو نالع نیا به پیشرفت و رونررق اقتصرراد وهررالد دارد؛ نیررا اول معتقررد پیشرررفت
اقتصادی به وسیاه ظرفیت و امکانا داخل کشالر و درو مردم است .نیا دوّم برره اقتصرراد کشررالر
معتقد به پیشرفت اقتصاد با استفاد از کماهای خارو از مرزها است؛ به بررارتی معتقررد برره تغییررر
سیاست خارهی و کنار آمد با مستکبرین است؛ امروز  ،وضعیت کشالر به ما نشررا داد کرره نیررا
ال بیفاید و غاط است (بیانا در دیدار دانش آمررالزا و دانشررجالیا .)92/8/12 ،
دوّم یا نیا کام ً
اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی پایههای اقتصاد (بیانا در حرم .)93/1/1،ایرن آسری هررا بیشررتر
ناشی از وابستیی ما به نفت و دم حضالر مردم در متن میدا اقتصادی است ،یعنری دوگتری کرررد
اقتصاد است (بیانا در هما مجاس خبرگا  .)93/12/21 ،رهبری اشار داشتند که رونق اقتصررادی
کشالر را بدو ت مین داگت اهتما ی به هیچ وهرره قابررل قبررالل نیسررت (بیانررا در هاسرره تبیررین
سیاستهای اقتصاد مقاومتی )92/12/20 ،بنابراین اقتصاد مقاومتی مه ترین را حل است.
 .2جنگ

نرم1

بیشا یکی از چاگشهای پیش روی انقالب اسالمی هنب نرم است که مقام معظ رهبررری از آ
به هنب پنها  ،هنب میق یا هنب فرهنیی یادکرد است .هنررب نرررم بررا هرردف برانرردازی نظررام
سیاسی یا کشالر است؛ وگی براندازی نرم بار از اقداماتی در چارچالب قانال برردو خشررالنت
و با دخاگت بییانیا است .برخالف تهدیدا ستت ،ابعاد نرم 2تهدیدی تا حدودی هدید بررالد و
بیانیر روش هدیدی از قدر نرم است .در هنب نرم از روشهای متفاوتی برررای مشررالش کرررد
افکار مالمی استفاد میشالد مثل هنب روانی یا رسانهای ،برچس

زد  ،شایعه ،کایگررالیی ،دروغ

بزرگ ،پار حقیقتگالیی ،انسانیت زدایی ،ارائه پریشگررالیی فاهعرره آمیرز ،تفرقرره ،برهسررتهسررازی،
سانسالر ،هاذبه هنسی ،تکرار ،ترور شتصیتها ،مباگغرره ،اسررتفاد مرینماینررد (هراترری و یالضرری،
 .)1391در اینجا به یا نمالنه از مه ترین مؤگفههای هنب نرم کرره تمررام مؤگفررههررا و اشررکالهررای
هنب نرم پیرامال همین است ،اشار خالاهد شد.
-1-2سیا نمایی و تصالیرسازی ایه همهالری اسالمی ایرا در اذ ا

مالم به خصالص هالانا

1- Soft War
 -2هنب روانی ،هنب سفید ،هنب رسانهای ،مایا
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انقالب رنیی از اشکال هنب نرم است.

روانری ،برانردازی نررم ،انقرالب نررم ،انقرالب متماری و

مطرح میشالد ،از آ روی اهمیت ویژ دارد که مالم ًا تصالیر واقعیت از خالد واقعیت مه تر تاقری
میشالد (سرخیل .)103-133 :1396 ،از صدر اسالم تاکنال چنین حرکتی وهررالد داشررته اسررت .در
همَعررالا َگ ُکر
س َقررد َ
س ِإ َّ اگ ّنررا َ
ن قررا َل َگ ُهر ُ اگ ّنررا ُ
سالر مبارکه آل مرا آیه  173میفرماینررد« :ا َّگررذی َ
فَاخشَال ُه  .»1در مدینه پیامبر آشالب و غالغا درست میکردند که« :آمررد انررد پرردرتا را دربیاورنررد!
نابالد شدید» .آیه نازل شد که هرز گالیا  ،این ویرروس خطرنرراک ترررس را در محرریط ایجرراد مرری-
کنند(بیانا

رهبری ،و ،)25در حاگیکه افراد مؤمن که «فزاده ایمان ًا»؛ ایمانشا بیشررتر مریشررالدَ « .و

ل » .در مقابل آشالبی که دشمن به وسیاه امالاو روانری و تبایغرراتی مرری-
س ُبنَا اگ َّا ُه َو ِن ْع َ ا ْگالَکی ُ
ح ْ
قاگُالا َ
خالاهد ایجاد کند ،آرامش دارند (بیانا در هما نمایندگا مجاررس )82/3/7 ،مقررام معظر رهبررری
فرمالدند ،الو بر هنب اقتصادی امروز ما هنب رسانهای ،فضاسازی مررالمی و هنررب تبایغرراتی
داری ؛ اهمیت آ هنب ،کمتر از هنب اقتصادی نیست ،باکه گاهی زمینهساز ت ثیر هنررب اقتصررادی
است (خبرگا رهبری 97/6/15؛ دیدار دانشررجالیا 91/5/16؛ بیانررا در دیردار مسررئالت نظررام و
مهمانا خارهی در بیست و پنجمین کنفرانس وحد اسالمی) ما میتالانی بررا سررند ترراریخ چهررل
ساگه که گبریز از سندها بر حقانیت همهالری اسالمی است تبایغا دشمن را بریاثررر کنری  .تررالش

مقالۀ پژوهشی :بررسی دالیل ضرورت ابالغ بیانیه گام دوم /...زهرا حیدری و زینب حیدری

تصالیرسازی در روابط بیناگمال که تحت نرراوینی همچررال ا تبررار ،حیثیرت و پرسررتیژ بیناگمااری

هنب نرم دشمن ،متالهّه این است کرره م ّاررت ایررا امیرد و ا تمرراد برره نفسررش را از دسررت دهررد.
امیراگمؤمنین فرمالد «مَن نا َم َگ ُی َن

َنه» (نهجاگبالغه نامه )62؛ اگر در سررنیر خالابررت برررد ،برره ایررن

معنی نیست که طرف مقابل شما و دشمن شما ه خالابش برررد ؛ او مالاظر

شررما اسررت و منتظررر

است که شما خالابت ببرد .مقام معظ رهبری خاطرنشا کردند :امروز هدف هنب نرم دشمن ،ایرن
است که مردم را از رصهی ههاد و مقاومت دور کند ،نسبت به آرما ها بیتفاو کند؛ همه با ایرن
هدف است (دیدار با ا ضای ستادهای برگزاری .)95/7/5 ،رهبری به هالانا تالصیه میکنند ررالو
بر تشتیص حقیقت باید قضایا را نیز برای محیط اطررراف روشررن کننررد (بیانررا در دیردار دانررش
آمالزا  .)92/8/12 ،به افسرا هنب نرم فرمالدند :شرررط اصررای فعاگیرت درسررت شررما ،یکری نیررا
خالشبینانه و امیدوارانه است (بیانا در دیدار دانشجالیا و نتبیا

امی .)88/6/4 ،امررروز یکری

َسربُنَا اگاَّرهُ وَ نِعْر َ اگْالَکیرلُ »
« -1گَّذینَ قالَ گَهُ ُ اگنَّاسُ إِ َّ اگنَّاسَ قَدْ هَمَعُالا گَکُ ْ فَاخْشَالْهُ ْ فَزادَهُ ْ إیمانراً وَ قراگُالا ح ْ
سالر مبارکه آل مرا آیه .173
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از خطالط اصای کار دشمن که از ناصر مه هنب نرم به حسرراب مریآیرد وارونرره نمررایی اسررت؛
(بیانا

در دیدارهمعی از دانشجالیا 97/7/7 ،؛ دیدار با بسیجیا ق  .).89/8/2 ،از ابزارهررای اقترردار

مای ما ،الاطف افکار مالمی است که در ههت صالح مردم و حکالمت حرکت میکنررد؛ دییررری
قدر دفا ی و بعدی هالانا مؤمن هستند که پیشرفت کشالر را به نهایت میرسانند ،دشمن مری-
خالاهد ایما و انییز را از هالانا بییرد (بیانا در دیدار مردم ق 96/10/19 ،؛ بیانا در دیردار بررا
مسئالت نظام )97/3/2 ،اسالم هراسی درواقا ترهمهی هراس قرردر هررا در مقابررل اسررالم اسررت؛
چال منافا آ ها گطمه خالاهد خالرد (بیانا در دیدار ا ضای خبرگا  .)93/1/21 ،مرتب ًا تاقین یکری
از تبایغا نرم آ هاست؛ خط دشمن خط ایجاد تفرقه است؛ مسئاه مه تررر ،منصرررف کرررد ذهررن
چررهگاللزنری اسررت
ال برای هالانا ما دگسالزی کردند ایرن کارهررا ب ّ
مردم از دشمنى دشمن است .مث ً
( .)1/01/1395خط اغفال به خصالص نتبیا از ت ثیر دشمن ،یکری از خطررالط اگقررائی و تبایغرراتی
دشمن است؛ باید بصیر داشته باشی (بیانا در دیدار ا ضررای خبرگررا  .)88/7/2،هرردف نهررایی
هنب نرم ایه ایرا  ،م یالس شد مات با هدف برانرردازی همهررالری اسررالمی اسررت .پیرام شررهدا
ف َ َارری ِه وَت ُهر یَحزَنررال َ»1؛ (بیانررا برره مناسرربت بزرگداشررت
خررال ٌ
نقطهی مقابل این استَ « :أگّا َ
شهدای کرما .)97/12/6 ،
 .3جهانی شدن( 2جهانی سازی)
امام

قدس سر

 ،انقالب اسالمی را زمینهای برای حکالمت اهلبیت ایه اگسالم میدانند ،فرمالدند «امیردوارم کرره

این انقالب ،ههانی شالد و مقدمهای برای ظهررالر حضررر بقیره اهلل جررل اهلل فرهرره باشررد» (صررحیفه امررام،
 )16:131معنایش این است که ماتهای مساما بداننررد کرره هالیتشررا چیالنرره اسررت (بیانررا در
ساگیرد رحات امام .)89/3/14 ،ههانی شد یا ههانی سازی ،بسیارى از کشررالرها را دچررار مشررکل
کرد است؛ زیرا ههانی شد به مفهالم گسترش اقتصاد ،فرهنب و سیاست آمریکایی در پهنه ههررا
است .اگبته نمیتالا فرصتهایى را که ههانی شد پدید میآورد انکار کرد ،وگى این فرصتهررا در
مقابل تهدیدها ناچیزند .فیدل کاسترو ،رهبر انقالب کالبا میگالید« :ههانی شد  ،گرسررنیى ،مرررض
و درماندگى را به دنبال دارد» (شیرودی)1 :1390،؛ میتالا آ را ههانی سازی هر نامیرد؛ ههررانی

 -1نه ترسی بر آ هاست و نه غمی خالاهند داشت (سالر آل مرا آیه .)170
208

2 - Globalization

از مظاالما  ،سیاست نه شرررقی و نرره غربری در تضرراد اسررت (محمرردی .)35-45 :1366 ،در قار
ههانی سازی فرهنب آمریکایی است که نیا مادی و تررا بعرردی دارد بررا مررالانعی چررال فرهنررب
انقالب اسالمی مالاهه است که درصدد ایفای یا نقش ههانی براساس دو پایه مادیرت و معنالیرت
است (دهشیار .)437 – 457 :1379 ،ههانی شد اقتصاد ،بیش از آ که برای ایررا فرصررت ایجرراد
کند ،تهدید میآفریند ،ایرا را به انزوای اقتصادی میاندازد (فاخری.)555-577 :1379 ،

مقالۀ پژوهشی :بررسی دالیل ضرورت ابالغ بیانیه گام دوم /...زهرا حیدری و زینب حیدری

سازی به مفهالم غربی باسیاستهای همهالری اسالمی مانند برقراری حکالمت اسالمی هها  ،دفرراع

20

شکل  .1دلیل ضرورت ابالغ بیانیه گام دوم انقالب از دیدگاه آیت اهلل خامنهای
(منبع :یافتههای پژوهش)
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نتیجهگیری
انقالب اسالمی حقیقتی در کل تاریخ است تا به هدف و باطن خالیش نرسد ،آرام نمیگیرد .خررارو
از اراد ما به کار خالد ادامه میدهد .طبق بیانا حضر امام

قدس سررر

و نقطههای طفی کرره در ترراریخ

اسالم وهالد دارد ،اوگین نقطه طف مبعث پیامبر دومی هریا غدیرخ سالمی اشالرای حسرینی و
چهارمی انقالب اسالمی است که به مهدویت وصل میشالد .با انقالب اسالمی منررافا قرردر هررای
ساطهگر به ویژ آمریکا زیر سؤال رفت .همهالری اسالمی ایرغ همهی تحری هررا و تهدیردها در
زمینههای متتاف پیشرفت کرد است و مه ترین دگیل این پیشرفت مقاومت در برابر نظام سرراطه و
مشکال داخای و خارهی است؛ مرهال ایما  ،امید ،ا تقاد و ا تماد ماررت برره خصررالص هالانررا
بالد .دشمنا انقالب پیشبینی کذبی کردنررد کرره ایررا چهلسرراگیی خررالد را نتالاهررد دیرد .نتررایج
پژوهش نشا میدهد که بیشترین ت کیدا رهبری روی بحث هالانررا اسررت و برررای رسررید برره
هدف نهایی انقالب اسالمی و تمد بزرگ اسالمی بیشترین کامررهای کرره در بیانیره اشررار داشررتند،
ایرا  ،اسالم ،هالا  ،همهالری و مردم است .امید هالانررا برره آینررد  ،بررازخالانی شررعارهای انقررالب
اسالمی برای فرامالش نشد اهداف انقالب ،مقاومت در برابر زورگالیی و ساطه را مطرررح کردنررد،
تنها را الو مشکال اقتصادی را اقتصاد مقاومتی دانستد که آ طالری در انتظار بالد اهرررا نشررد
است .ت کید ایشا بر داگت و پیشرفت است .آیند نیری و اهداف و شعارهای انقررالب محالریرت
برنامههای ایشا است .چال آ طالر که باید مالرد رضایت رهبری نبالد ،ضرررور دانسررتند کرره برره
صالر هدی و در قاگ

بیانیهای مکتالب شالد و این چهل سال را مقدمهای دانستند برررای رسرید

به آیند و هدف اصای ،در واقا این چهل سال ههاد اصغر بالد و ترراز م مالریرتهررا و ههرراد اکبررر
شروع میشالد که باید وارد رصه مل شد .با تالهه به اینکه انجام کار مای و ههررادی چهلسرراگه
دوم ،نیاز به هن

و هالش دارد هالانا بیشتر میتالانند در پیشرفت کشالر در رصههررای متتاررف

مؤثر باشند .بحث دییر امید به آیند روشن به ویژ برای هالانا است؛ در مقابررل تبایغررا دشررمنا
در خارو و الامل آ در داخل که برای م یالس ساختن هالانا تالش مریکننررد ،بایررد بررر مشررکل
بیکاری غابه کنند .همچنین ت کید رهبری بر سند چش انررداز  20سرراگه کرره پایرا آ در دهررهی اول
چهل سال دوم است ،باید با هدیت ،دنبال شالد .در رابطرره بررا بحررث انتتابررا کرره یکری از نقرراط
حساسی است که دشمن به آ معطالف شد است ،نباید غفات شالد .روی ه رفته بیانیه بسریار برره
مالقا بالد و ضرور داشت که دستاوردهای انقالب به همهی مات به ویژ هالانا ا الم گررردد .ترا
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بعضیها ایه انقالب اسالمی داشتند ،از بین برود و آگاهی پیدا کنند؛ از آنجا که بیانیه ناظر به آینررد
است و تصالیر واقعی از آیند برای ما ارائه میدهد و این آیند  ،ایجاد تمد بررزرگ اسررالمی اسررت
که به مهدویت خت میشالد؛ بنابراین ما باید در حد تاباال یا ستنرانی به این بیانیه نیررا نکنری  ،چرررا
که این یا میثاز و منشالر مای است مثل وصیتنامهی حضر امام خمینیقدس سر  ،بررا تفرراو هررایی
که دارند چال وصیت امام بیشتر دغدغههای تثبیت انقالب داشت و هنالز دستاورد زیادی نداشررتی ؛
وگی بیانیه به دستاوردها و گزارش ماکردی از انقررالب اشررار دارد و افررق آینررد را ترسری کرررد
است.
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