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مقاله پژوهشی

تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی با آرمانهای سیاسی آن
(با تاکید بر محورهای بیانیه گام دوم
زهرا فروتنی

انقالب)1

2

تاریخ دریافت1398/04/29 :

تاریخ پذیرش1399/02/19 :

چکیده:
يكي از موضوعات اساسي كه همواره در حوزه انقلبها مورد سوال و چالش قراار مريگيراد دسرواوردها و
ميزان دسويابي به اهداف و آرمانهاي انقلب است كه پاسخگويي صحيح و علمي بره اير پاسرش اساسري مري
تواند موجب حفظ و تداوم انقلب و ارزشهاي ايجاد شده باشد .پاداخو به چني موضروعي در چهر سرالگي
انقلب اسلمي با توجه به ماهيت ايدئولوژيك آن ضاورت دارد .نظا به اهميت اي موضوع و نيرز برا عنايرت بره
تاكيد مقام معظم رهباي مبني با تحلي علمي گفومان بيانيه گام دوم انقلب اسلمي توسط دانشرگاههرا هردف از
اي پژوهش تبيي و تحلي تطبيقي دسواوردهاي سياسي انقلب اسلمي با آرمانهراي سياسري منردرد در قرانون
اساسي با تاكيد با محورهاي بيانيه گام دوم انقلب است .نوع تحقيق توصيفي – تحليلي و مشوم برا سره سروال
است و دادهها با روش تحلي محووا از منابع مورد نظا اسوخااد شده است .با اساس يافوههراي تحقيرق انقرلب
اسلمي از بي  16آرمان مهم خود  14آرمان را تحقق بخشده است .نوايج تحقيق نشران مريدهرد كره جمهروري
اسلمي توانسوه است اغلب آرمانهاي سياسي خود را كه در قانون اساسي آن تجلري يافوره اسرت محقرق سرازد
ولي الزم است بااي تحقق كام آرمان عدالت اجوماعي و ايجاد تمدن نوي اسلمي تلش بيشواي كند.

واژگان اصلی:
بيانيه گام دوم انقلب تحلي تطبيقي دسواوردهاي سياسي انقلب اسلمي آرمانهاي سياسي انقلب اسلمي
قانون اساسي جمهوري اسلمي

 . 1اي مقاله مسوخاد از طاح پژوهشي است و با حمايت مالي دانشگاه پيام نورانجام شده است .
 .2اسواديارگاوه مديايت دولوي دانشگاه پيام نور اياان (نويسنده مسئول))
foroutani.dr@gmail.com
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مقدمه
انقلب اسلمي اياان فص نويني را در تاريخ بشايت بازكاد و با وجود همه موانع تهديردها و
تحايمها در  22بهم  1397چه سالگي خود را پشت سا گذاشت .يكرري از موضرروعات اساسرري
كه همواره در حوزه انقلبها مورد سوال قاار ميگياد دسواوردهاي آن و ميزان دسويابي به اهررداف
و آرمانهاي انقلب است كه پاسخگويي صحيح به آن ميتواند موجب درک بهوا واقعيات موجررود
اميد به آينده و حفظ و تداوم انقلب و ارزشهاي ايجاد شده باشد .با گذشررت  40سررال از حيررات
انقلب اسلمي اي انقررلب دسررواوردهاي زيررادي در حرروزههرراي سياسرري اقوصررادي اجومرراعي
عمااني فاهنگي و معنوي علمرري و فنرراوري دفرراعي و نظررامي بهداشررت و سررلمت صررنعوي و
كشاورزي زياساختها و  ...داشوه است كه ها كدام از آن ها ميتوانررد جداگانرره محررور تحقيررق و
تحلي قاار بگياد و رهباي انقلب نيز بارها بدان تاكيد كادهاند .به نظا ميرسررد در چهر سررالگي
انقلب اسلمي مقايسه تطبيقي دسواوردهاي انقلب اسلمي با آرمانهرراي آن ضرراورت دارد؛ چرراا
كه بااي آگاهي عموم بايد تبيي شود كه انقلب اسلمي تا چه حد توانسوه به اهداف و آرمررانهرراي
خود دست يابد؟ از آنجا كه تحلي همه دسواوردها در عاصههاي مخولف در يك مقاله نميگنجررد؛
در اي نوشوار دسواوردهاي مهم سياسي انقلب اسررلمي بررا تاكيررد بررا محورهرراي بيانيرره گررام دوم
انقلب و آرمانهاي سياسي مندرد در قانون اساسي تبيي و سپس مورد تطبيق و تحلي قاار مرري-
گياند.
مبانی نظری
بیانیه گام دوم انقالب
در چهلمي سالگاد پياوزي انقلب اسلمي رهبا انقلب با صرردور «بيانيرره گررام دوم انقررلب» برره
تبيي دسواوردهاي چهار دهه گذشوه انقلب پاداخوند .اي بيانيه يك تاسيم كلي از گذشوه حررال و
آينده انقلب اسلمي است كه در آن چهار نكوه كليدي وجود دارد -1 :عظمت وقرروع و مانرردگاري
انقلب اسلمي -2عظمت كاركا ِد انقلب اسلمي تا به اماوز  -3عظمت چشم اندازي كرره انقررلب
اسلمي بايد به آن باسد  -4عظمت نقش نياوي جوان موعهد در مسيا پرريش رو (آيررت اهلل خامنرره-
اي .)1398/3/1:بيانيه گام دوم نقشه راه روشني مبوني با اميد واقع بينانرره اسررت كرره در پرري انوقررال
هوشمندانه ميااث عظيم انقلب به نس جديد در كنار وظيفررهسررازي بررااي مسررئوالن و مرردياان و
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اسلمي و آمادگي بااي ظهور دولت كايمه و واليت عظماي مهرردوي موصر كنررد (حرراد علرري
اكباي  .)1397اي بيانيه منشوري جامع از سوي رهباي اسررت  ...و حرراوي نكرراتي اسررت كرره در
صورت تبيي و اجااي كام به منزله سند توسعه و تحول همه جانبه بررااي كشررور عمر خواهررد
كاد (پياهادي  .)1397سند گام دوم انقلب را بايد فااتا از يك بيانيرره  ...در واقررع يررك دكورراي و
راهكار بااي عم در دهه پنجم انقلب در نظا گافت؛ دكوايني كه هسوه ماكزي آن سپادن كار برره
جوانها بااي يك پيشافت همه جانبه است ...افوخار به گذشوه و اميد به آينده دو رك اصررلي بيانيرره
هسوند .در اي بيانيه رهبا انقلب توصيف مشاوح و واقع بينانهاي از آنچه در اي  40سررال پررس از
انقلب گذشوه است ارائه كادند تحلي دقيق و منصفانهاي از دسواوردها و حوي خونآوردهررا و در
كنار آنها ضعفها و كاسويها پيش كشيدند و در ادامه با اشاره به داللتها و نشانههاي روشر

برره

چاايي يك آينده پا اميد و درخشان پاداخوند (عبرردالهي .)1397تجميررع نگرراه ترراريخي توصرريف
وضع موجود نشان دادن چشم انداز راه ني به چشم انداز و موتور محاک و پيشرراان حاكررت برره
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مسئوليت آفايني بااي جوانان شايسوه تلش ميكند تا اي حاكت عظيم الهرري را برره تمرردن نرروي

سمت چشم انداز ويژگي مهم اي بيانيه اسررت ( ...صرراباي  .)1397رهبررا انقررلب در اير بيانيرره
اشارهاي نيز به موانع موفقيت يا عل شكستها داشوهاند« :دشمني خارجي و تحايمهررا از خررارد و
مديايتها و عيوب ساخواري از داخ » .با فاض باونزا دانسو موانع خارجي گررام بعررد عبررارت
است از موشكافي نسبت به مشكلت مديايوي و عيرروب سرراخواري كرره ريشرره آن در داخر نظررام
سياستگذاري خود ماست (خاندوزي .)1397گررام دوم  ...هررم آسرريب شناسرري عالمانرره از وضررع
موجود است و هم حاكوي در مسيا گفوم سازي بااي تحكيم آينده انقلب اسلمي و اعولي ايرراان
و جهان اسلم و وحدت مسلمي قلمداد ميشود و ريشه در حكمررت يررك رهبررا موفكررا و موحررد
دارد (زرهاني .)1397
پیشینه تحقیق
در رابطه با دسواوردهاي سياسي انقلب اسلمي (شررجاعيان  )1396در تحقيقرري بررا عنرروان "نوررايج
سياسي انقلب اسلمي اياان" به اسوقلل سياسي ايجاد نهادهرراي سياسرري جديررد مررادم سرراالري
ديني و وحدت گاايي در جهان اسلم به عنوان نوايج مهم سياسي انقررلب اسررلمي اشرراره كرراده و
(سبزهاي  )1395در تحقيقي با عنوان "بارسرري و تحلير جامعرره شررناخوي نوررايج سياسرري انقررلب
295
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اسلمي"پ يامدهاي سياسي انقلب اسلمي را با اساس شرراخ

هرراي دولررت سررازي مشرراركت

سياسي صدور انقلب احزاب سياسي و مطبوعات تحلي كرراده اسررت( .جمررالي زواره  )1397در
كوابي با عنوان "دسواوردهاي سياسي انقلب اسررلمي" باخرري از دسررواوردهاي سياسرري انقررلب را
تبيي كاده است .وجه تمايز اي تحقيق با مطالعات قبلي :ا -مطالعه دسواوردهاي سياسي چه سرراله
انقلب اسلمي با تاكيد با محورهرراي بيانيرره گررام دوم رهبرراي -2اسرروفاده از روش علمرري مطالعرره
تطبيقي  -3مقايسه تطبيقي اي دسواوردها با آرمانهاي سياسي مندرد در قررانون اساسرري اسررت كرره
تحقيق حاضا از اي سه جنبه داراي نوآوري است.
روش تحقیق
هدف اي پژوهش مقايسه تطبيقي دسواوردهاي سياسي انقررلب اسررلمي بررا آرمررانهرراي سياسرري
مندرد در قانون اساسي جمهوري اسلمي با تاكيد با محورهاي بيانيه گام دوم رهباي اسررت .روش
تحقيق حاضا توصيفي – تحليلي و ابزار گادآوري دادهها كوابخانررهاي اسررت كرره بررا روش تحلير
محووا انجام شده است .محوواي مورد تحلي بيانيه گام دوم رهبرراي و مررو قررانون اساسرري اسررت.
موون ياد شده مطالعه و مقوالت ماتبط با موضوع تحقيق از آنها اسرروخااد و كدگررذاري شرردند و
سپس مورد پادازش تحلي و اسونواد قاارگافوند .با اساس نوررايج حاصر از تحلير يافوررههررا برره
سؤاالت تحقيق پاسخ داده شد .سواالت پژوهش حاضا عبارتند از:
 .1آرمانهاي سياسي انقلب اسلمي مندرد در قانون اساسي جمهوري اسلمي كدامند؟
 .2دسواوردهاي سياسي چه ساله انقلب اسلمي با تاكيد بررا محورهرراي بيانيرره گررام دوم انقررلب
كدامند؟
 .3در يك مقايسه تطبيقي آيا انقلب اسلمي توانسوه است به آرمانهاي سياسي خود دست يابد؟
یافتههای پژوهش
 .1آرمانهای سیاسی انقالب اسالمی
جهت پاسخ به سوال اول تحقيق آرمانهاي سياسي انقلب با اسوناد به مفاد قانون اساسي اسرروخااد
و تبيي ميشود (جدول .)1
جدول  :1آرمانهاي سياسي مندرد در قانون اساسي
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1

تشكي نظام جمهوري اسلمي

2

 .5امامت و رهباي مسوما و نقش اساسي آن در تداومانقلباسلمي.
د  .نفي هاگونه سومگاي و سوم كشي و سلطهگاي و سررلطهپذياي قسررط و عرردل و
اسوقلل سياسي..

3

 5ر طاد كام اسوعمار و جلوگياي از نفوذ اجانب.
 6ر محو هاگونه اسوبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
 7ر تامي آزاديهاي سياسي و اجوماعي در حدود قانرون.
 8ر مشاركت عامه مادم در تعيي سانوشت سياسي اقوصادي اجوماعي و فاهنگي
 -9رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه بااي همه در تمام زمينررههاي مررادي و
معنوي.
 16ر تنظيم سياست خارجي كشور بااساس معيارهاي اسررلم تعهدباادرانرره نسرربت برره

مقالۀ پژوهشی :تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقالب /...زهرا فروتنی

اص

مو مندرد در قانون اساسي

همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مسوضعفان جهان.
5

در زمان غيبت حضات وليعصاعج اهلل فاجرره ...واليت اما و امامت امت باعهده فقيررهعادل و
باتقوا آگاه به زمان شجاع مديا و مدبا است كه طبق اص يكصد و هفرروم عهرردهدار آن
ميگادد.

6

 ...امور كشور بايد به اتكررا آرايعمررومي اداره شررود از راه انوخابررات :انوخرراب رئرريس
جمهور نمايندگان مجلس شوراي اسلمي اعضاي شرروراها و نظررايا اير هررا يررا از راه
همهپاسي...

7

طبق دسوور قاآن كايم" :و اماهم شوري بينهم» و «شاورهم في االما» شرروراها :مجلررس
شرروراي اسررلمي شرروراي اسرروان شهاسرروان و ..از اركرران تصررميمگياي و ادارهامررور
كشورند...

9

در جمهوري اسلمي ايرراان آزادي و اسرروقلل و وحرردت و تماميررت ارضرري كشررور از
يكديگا تفكيكناپذياند ...

11

به حكم آيه كايمه «ان هذه اموكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون» همرره مسررلمانان يررك
اموند و دولت جمهوري اسلمي موظف است سياست كلي خررود را بررا پايرره ائررولف و
297

1399

فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،9شمارۀ  ،4شمارۀ پیاپی ( ،)35زمستان

اتحاد مل اسلمي قاار دهد..
19

مادم اياان از ها قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي باخوردارند و ...

20

همه افااد ملت اعم از زن و ماد يكسان در حمايت قانرونقاار دارند و از همرره حقرروق
انساني...

23

تفويش عقايد ممنوع است و ...

24

نشايات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگا آن كه مخ به مباني اسلم يررا حقرروق
عمومي باشد.

26

احزاب جمعيوها انجمنهاي سياسي و صررنفي وانجمنهرراي اسررلمي يررا اقليوهرراي دينرري
شناخوه شده آزادند مشاوط بهاي كه اصول اسرروقلل آزادي وحرردت ملرري مرروازي
اسلمي واساس جمهوري اسلمي را نقض نكنند...

28

هاكس حق دارد شغلي را كه بدان ماي است ومخالف اسلم و  ...نيست باگزيند.

43

 .4رعايت آزادي انوخرراب شررغ و عرردم اجبررار افررااد برره كرراري معرري وجلرروگياي از
بهاهكشي ...

48

در بهاهباداري از منابع طبيعي و اسوفاده ازدرآمرردهاي ملرري در سررطح اسرروانها و توزيررع
فعاليوهاي اقوصادي مياناسوانها و مناطق مخولف كشور بايد تبعيض در كار نباشد...

56

حاكميت مطلق با جهان و انسان از آن خداستو هم او انسان را با سانوشررتاجوماعي
خويش حاكم ساخوهاست.هيچكس نميتواند اي حررق الهرري را از انسرران سررلبكند يررا
درخدمتمنافع فاد يا گاوهي خاص قاار دهد و ملت اي حق خررداداد را ازطاقرري كرره
در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.

57

قواي حاكم در جمهوري اسلمي اياان عبارتند از :قوه مقننه قوه مجايرره و قرروه قضررائيه
كه زيا نظا واليت مطلقه اما و امامت امت  ...اي قوا مسوق از يكديگاند.

58

اعمال قوه مقننه از طايق مجلس شوراياسلمي است كرره از نماينرردگان منوخررب مررادم
تشكي ميشود.

59

در مسائ بسيار مهم ...ممك است اعمال قوه مقننه از راه همهپاسي...صورت گياد...

62

مجلس شوراي اسلمي از نمايندگان ملت كه به طور مسوقيم و با رأي مخفرري انوخرراب
ميشوند تشكي ميگادد.
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مجلس شوراي اسلمي با آنها شورايي به نام شوراي نگهبرران بررا تاكيررب زيررا تشرركي
ميشود.
107

تعيي رهبا به عهده خباگان منوخب مادم است .خباگان رهبرراي دربرراره همرره فقهرراي
واجد شاايط مذكور در اص پنجم و يكصد و نهم بارسي و مشورت مي كننررد ....او را
به رهباي انوخاب مي كنند.

109

شاايط و صفات رهبا

110

وظايف و اخويارات رهبا

152

سياست خارجي جمهوري اسلمي اياان با اساس نفي ها گونه سلطه جرروئي و سررلطه
پذياي حفظ اسرروقلل همرره جانبرره و تماميررت ارضرري كشررور دفرراع از حقرروق همرره
مسلمانان و عدم تعهد در باابا قدرت هاي سلطه گا و روابط صلح آميز موقابر بررا دول
غيا محارب اسووار است.

153
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91

به منظور پاسداري از احكام اسلم و قانرررون اساسرري از نظررا عرردم مغررايات مصرروبات

هاگونه قاارداد كه موجب سلطه بيگانه با منابع طبيعي و اقوصررادي فاهنگرري ارتررش و
 ...گادد ممنوع است.

154

جمهوري اسلمي اياان سعادت انسان در ك جامعه بشاي را آرمان خررود مرري دانررد و
اسوقلل و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مادم جهان مي شناسررد .بنررابااي
در عي خودداري كام از ها گونه دخالت در امور داخلي ملت هرراي ديگررا از مبررارزه
حق طلبانه مسوضعفي در باابا مسوكباي در ها نقطه از جهان حمايت ميكند.

 .2دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی با تاکید بر محورهای بیانیه گام دوم
در بيانيه گام دوم رهبا انقلب به دسواوردها و باكات بزرگ انقلب اسلمي در زمينههاي مخولررف
پاداخوه اند كه به دلي محدود بودن قلماو موضوعي اي مقالرره برره دسررواوردهاي سياسرري انقررلب
دسواوردهاي سياسي مندرد در بيانيه اسوخااد گاديد (جدول.)2
جدول  : 2دسواوردهاي سياسي انقلب اسلمي مندرد در بيانيه گام دوم
شماره

دسواوردهاي سياسي از منظا رهباي در بيانيه گام دوم

1

تبدي رژيم سلطنت اسوبدادي به حكومت مادمي و مادمساالري
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2

قاار دادن عنصا اراده ملي در كانون مديايّت كشور

3

ايجاد ثبات و امنيت و حفظ تماميت ارضي اياان

4

ايجاد زمينههاي مشاركت مادمي در مسائ سياسي و...

5

ارتقا شگفتآور بينش سياسي آحاد مادم

6

حضور مادم در صحنههاي ملّي و اسوكبارسويزي

7

سنگي كادن كفه عدالت در تقسيم امكانات عمومي كشور

8

ايسوادگي در باابا زورگويان و مسوكباان جهان و پيشگياي از سررلطه دوبرراره آنهررا بررا
كشور
آزاد مقودر باعزّت مود ّي

پيشافوه

9

ايجاد كشور و ملّوي مسوق

10

تأثيا اساسي در منطقه و داراي منطق قوي در مسائ جهاني

11

اقودار انقلب اسلمي و تغييا چالشها و شكست مسوكباان

12

باچيدن بساط نفوذ نامشاوع آمايكا از منطقه غاب آسيا

13

حمايررت جمهرروري اسررلمي از مبررارزات مجاهرردان فلسررطيني و دفرراع از حررزباهلل و
مقاومت در منطقه

14

اعولي جايگاه ملّت اياان در چشم جهانيان

15

تحاّک جديد نهضت بيداري اسلمي با اساس الگوي مقاومت در باابا سلطه آمايكررا و
صهيونيسم

16

شكست سياستهاي آمايكا در منطقه غاب آسيا و زمي گيا شدن همكاران خائ آنهررا
در منطقه

17

گسواش حضور قدرتمندانه سياسي جمهوري اسلمي در غاب آسرريا و بازترراب وسرريع
آن در سااسا جهان سلطه

به منظور تحلي و مقايسه دسواوردهاي سياسي با آرمانهاي سياسي اه ّم اي دسواوردها با تاكيد بررا
محورهاي بيانيه گام دوم تجميع طبقهبندي و سپس به تفكيك تبيي و تحلي ميشود (جدول.)3
جدول : 3طبقهبندي دسواوردهاي سياسي 40ساله انقلب با تاكيد با محورهاي بيانيه گام دوم
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1

سانگوني حاكميت 2500ساله شاهنشاهي و تشكي جمهوري اسلمي

2

تدوي قانون اساسي جمهوري اسلمي

3

حاكميت واليت فقيه و پيوند دي و سياست

4

مادم ساالري و ارتقاي مشاركت و رشد سياسي مادم

5

تشكي مجلس شوراي اسلمي و شوراي نگهبان

6

تحقق آرمان اسوقلل و آزادي

7

ايجاد ثبات و امنيت و حفظ تماميت ارضي اياان

8

اسوقاار نسبي عدالت اجوماعي

9

سياست خارجي با اساس "عزّت حكمت و مصلحت" و سياست نه شاقي نه غابي

10

احيا و معافي اسلم ناب به عنوان مكوب تعاليبخش و تلش بااي احياي تمدن اسلمي

11

افشاي چهاه واقعي كشورهاي غابي و كمك به بيداري اسلمي ملت ها

12

شكست ابهت آمايكا و ايجاد روحيه اسوكبارسويزي

13

جهاني كادن مبارزه با رژيم صهيونيسوي

14

صرردور انقررلب وگسررواش پيررام انسرراني و آزاديرربخش انقررلب و حمايررت از حقرروق

مقالۀ پژوهشی :تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقالب /...زهرا فروتنی

شماره

عناوي طبقه بندي شده دسواوردهاي سياسي

مسوضعفان
15

احياي ارزش هاي معنوي در ميان مبارزان مسلمانان

16

كسب عزت و اقودار ملي منطقهاي و جهاني

تحلیل دستاوردهای سیاسی انقالب اسالمی
 -1سرنگونی حاکمیت 2500ساله شاهنشاهی و تشکیل حکومت جمهوری اسالمی
حكومت اياان در دوران قب از انقلب نظام سلطنوي به شررك مرروروثي بررود و مررادم ايرراان هرريچ
نقشي در به قدرت رسيدن پادشاه نداشوند .شاه از اخويارات كام باخوردار بود  ...اسرروبداد سياسرري
خفقان مطلق العنان بودن شاه و دربار و نامحدود بودن اخوياراتشان فقدان قررانون و امنيررت فررادي
دخالت و نفوذ بيگانگان در امور كشور جلوگياي و قلع و قمع ها فكا و انديشررهاي كرره حكومررت
آن را نميپسنديد از ويژگيهاي حكومت پهلوي بود (جمررالي زواره  .)46-47 :1397بررا پيرراوزي
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انقلب اسلمي نظام 2500ساله شاهنشاهي فاوريخت و مبارزه پانزده ساله ملت مسلمان ايرراان برره
رهباي امام خميني با شعار همگاني "اسوقلل آزادي جمهوري اسلمي" برره ثمررا رسرريد .مررادم
اياان در  12فاوردي 1358با اكثايت 98/2درصدي به نظام جمهوري اسررلمي رأي مثبررت دادنرردو
حكومت جمهوري اسلمي به عنوان بزرگواي دسواورد سياسي انقلب اسلمي و الگويي جديررد از
حكمااني در اياان و جهان تشكي شد.
 -2تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی
قانون اساسي جمهوري اسلمي يكي از دسررواوردهاي بنيررادي انقررلب اسررلمي و آينررهاي از مررادم
ساالري ديني است .اي دسواورد كه خود منشا دسررواوردهاي ديگرراي برروده  ...مواقرريترراي قررانون
اساسي در جهان است  ...اسلمي بودن اصول آن؛ پذياش جمهوريت و تكيه به آرا مررادم در امررور
سياسي حكومت؛ پذياش اصول اعوقادي دي اسلم؛ قائ شدن به كاامت و اصررول واالي انسرران و
آزادي توام با مسئوليت او در باابا خدا؛ پذياش اص واليت فقيرره برره عنرروان يكرري اركرران اساسرري
حكومت اسلمي؛ تاكيد با اسرروقلل كشررور و نفرري سررلطهگرراي و سررلطه پررذياي؛حمايت از همرره
مسلمانان و مسوضعفان جهان؛ اعوقاد به اص مساوي بودن همه در باابا قانون از ويژگرريهرراي اير
قانون اساسي است (جمالي زواره  .)67-72 :1397با اساس اص مررادم سرراالري دينرري مررادم در
تصويب قانون اساسي جمهوري اسلمي مشاركت جدي داشوند و در همرره پاسرري سررال  1358بررا
رأي مثبت  99/5درصد شاكت كنندگان مصوب شد (عميررد زنجرراني 1421:ه.ق) .بررازنگاي قررانون
اساسي در سال  1368نيز با رأي مثبت  97/38درصدي مادم به تصويب رسيد.
 -3حاکمیت والیت فقیه و پیوند دین و سیاست
يكي از دسواوردهاي انقلب اسلمي تلفيق رهباي ديني با رهباي سياسرري بررود .برره اير معنررا كرره
رهباي سياسي در جامعه اسلمي در اخويار فقيه جامع الشاايط قاار گافررت .اير مسررئله برره نرروعي
احياي پديدهاي بود كه در صدر اسلم به ويررژه در دوره حكومررت پيامبااسررلمصررلي اهلل عليرره و آلرره و سررلم وجررود
داشت (شجاعيان  .)21 :1396با اساس اص پنجم قانون اساسي" :در زمان غيبت ولرري عصررا

عجر اهلل

فاجره در جمهوري اسلمي اياان واليت اما و امامت امت با عهده فقيه عادل و باتقوا آگاه برره زمرران
شجاع مديا و مدبّا است كه طبق اص يك صررد و هفرروم عهرردهدار آن مرريگررادد" .امررام خمينرري
فامودند" :واليت فقيه يكي از مباني فكاي و اعوقادي ما در مسئله حكومت اسلمي اسررت و آن را
اسوماار امامت و رهباي رسول خداصلي اهلل عليه و آله وسررلم در جامعه اسلمي ميدانيم .برردون واليررت فقيرره در
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 ...".)308:بسياري از احكام عبادي اسلم عبادي سياسي است كه غفلت از آنها اي مصريبتهررا را
به بار آورده .پيغمبا اسلم تشكي حكومت داد مث سايا حكومتهاي جهان لك بررا انگيررزه بسررط
عدالت اجوماعي"(امام خميني  .)1268حضات امررام بررا پيونررد دير و سياسررت تأكيررد داشرروند و
فامودند اسلم دي سياست است و حكومت دارد.
 -4مردم ساالری و ارتقای مشارکت و رشد سیاسی مردم
در دوران پهلوي نهادهاي مادم ساالر هرريچ جايگرراهي نداشرروند و اگررا انوخابرراتي باگررزار مرريشررد
نمايشي و صوري بود (فادوست به نق از بصيات .)1395:ولي بعد از انقررلب اسررلمي باگررزاري
انوخابات يكي از اصليتاي روشهاي اداره جامعه بوده كه از آغاز انقلب تاكنون هريچ وقفررهاي در
آن ايجاد نشده است .قانون اساسي جمهوري اسلمي دولت را برره مشرراركت دادن مررادم در تعيرري
سانوشت خود ملزم كاده است (اص سوم) و با اساس اص ششم نيز امور كشور بايد برره اتكرراي
آراي عمومي اداره شود كه انوخاب رئيس جمهور نماينرردگان مجلررس اعضرراي شرروراها و  ...ازآن
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رهباي و رأس جامعه حكومت اسلمي در عصا كنرروني مفهررومي نرردارد (صررحيفه نررور جلررد10

جمله است (اسحاقي .)1386:در اص  56قانونگذار حاكميت الهي را با حاكميررت مادمرري تاكيررب
كاده كه يكي از ويژگيها و دسواوردهاي مهم انقلب اسلمي محسوب ميشود .بررا همرري اسرراس
باخي حقوقدانان اص  56را جرروهاه قررانون اساسرري مرريداننررد .مشرراركتهرراي مررادم در تعيرري
سانوشت خود به دو طايق مسوقيم (اص  )59و غيامسوقيم (اصر  )6انجررام مرريشررود .از ديگررا
جلوههاي مادم ساالري نظام انوخاب شخ

اول مملكت يعني مقام رهبرراي اسررت كرره در اصر

 107قانون اساسي پيش بيني شده است .رهباي در بيانيه گام دوم از اي مشاركتها به عنرروان قرراار
دادن عنصا اراده ملي در كانون مديايّت كشور ياد كادند و با اشاره برره ارتقررا رشررد سياسرري مررادم
فامودند "انقررلب بيررنش سياسرري آحرراد مررادم و نگرراه آنرران برره مسررائ بي المللرري را برره گونررهي
شگفتآوري ارتقا داد .تحلي سياسي و فهم مسائ بي المللي  ...ميان عموم مادم در همهي كشررور
و همهي ساحتهاي زندگي جاري شد و ("...آيت اهلل خامنهاي.)1397/11/24:
-5تشکیل مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان
پيش از انقلب فاامي شاه در مجلس بدون هيچگونرره مخررالفوي برره تصررويب ميرسرريد (جمررالي
زواره  .)46-47 :1397پس از پياوزي انقررلب تغييرراات بنيرراديني در سرراخوار قررانوني و عملكرراد
مجلس صورت گافت كه يكي از جلوههاي مادم ساالري ديني محسوب ميشررود .اير تغيييرراات
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موجب اقودار الزم بااي مجلس شوراي اسلمي شررد و حررق دخالررت نماينرردگان مررادم در عمرروم
مسائ كشور را فااهم ساخت  ...عمدهتاي موارد اقورردار مجلررس عبارتنررد از :اسرروقلل قرروه مقننرره
(اص  57قانون اساسي)؛ حق قانونگزاري در عموم مسائ كشور (اص )57؛ حق دادن راي اعومرراد
به وزرا دولت (اص )71؛ حق سوال كادن از رئيس جمهور و وزرا (اصر )88؛ حررق اسويضرراح
رئيس جمهور هيئت وزياان و ها يك از وزرا (اص )89؛ حق تحقيررق و تفحر

در تمررام امررور

كشور (اص )76؛ حق رسيدگي به شكايت از قوه مجايه و قضائيه (اص )90؛ حق تصررويب بودجرره
ك كشور (اص )52؛ حق تصويب عهدنامهها مقاولهنامهها قااردادها و موافقتنامههاي بي المللرري
(اص )77؛ حق تصويب تغيياخطوط مازي (اص  )78و( ...جمالي زواره  )75-82 :1397كرره جررزو
دسواوردهاي مهم انقلب است .اي اخويارات پيش از انقلب در دست شاه بود .شرروراي نگهبرران از
ديگا دسواوردهاي مهم انقلب اسلمي بااي صيانت از قواني اسلم و قانون اساسي است .پرريش از
انقلب اسلمي مجلس شوراي ملي مقارات خلف احكام شاعي به تصويب ميرساند ولي قررانون
اساسي جمهوري اسلمي مجلس را ملزم كاده هيچگونه قوانيني مخالف مرروازي شرراعي و قررانون
اساسي تصويب نكند و با اساس اص  91و 93قانون اساسي وظيفرره شرروراي نگهبرران محافظررت از
اي اما است.
 -6تحقق آرمان استقالل و آزادی
«اسوقلل» يكي از اصليتاي آرمانهاي ملت اياان بررود كرره تحقررق يافررت .وابسرروگي برره بيگانرره از
مخوصات حكومت رضاخان و محمدرضاشاه بود (فادوست به نق از پايگاه بصرريات  .)1395:شرراه
در راسواي تأمي منافع غاب در منطقه ايفاي نقش مرريكرراد و موحررد اسرروااتژيك رژيررم اشررغالگا
صهيونيسوي در منطقه بود .تصويب اليحه كاپيووالسيون در سال  1343نشان دهنررده اود وابسرروگي
پهلوي به آمايكا و نداشو اسوقلل سياسرري بررود (مرردني .)1387:حضررور 40تررا 60هررزار مسوشررار
آمايكايي در اياان پيش از انقلب از نشانههاي اي وابسوگي است؛ به طوري كه حقرروق پاداخورري
به اي افااد بيش از حقوق پاداخوي به تمررام كارمنرردان اياانرري بررود (رسررومي .)1397 :غرراب و برره
خصوص آمايكا با تاراد منابع اقوصادي ما به شك هاي گوناگون كشور ما را به صررورت مسرروعماه
درآورده بود (مطهاي.)160-150 :1372:
آزادي يكي ديگا از آرمانهاي اصلي انقلب اسلمي بود كرره در شررعار معرراوف "اسرروقلل آزادي
جمهوري اسلمي" تجلي يافوه بود و پس از پياوزي انقلب در قانون اساسرري آن موبلررور شررد .بررا
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ارضي كشور از يكديگا تفكيكناپذياند و حفظ آنهررا وظيفرره دولررت و آحرراد ملررت اسررت ."...در
انديشه سياسي امام خميني آزادي حقي است الهي و ذاترري انسرران .در ديرردگاه امررام مفهرروم آزادي
داراي اهميت و جايگاه خاصي است به گونررهاي كرره ايشرران در گفوارهررا و نوشرروارهاي خررود بررالغ
با 300ماتبه به اي واژه به طور مسوقيم اشاره كادهاند (فدوي بنررده قاائرري و تقرري زاده -34 :1391
 .)32در قانون اساسي ابعاد مخولف آزادي مورد توجه قاار گافوه كه باخي از آنها عبارتند از:
آزادي فادي( :بند 6از اص دوم و بند  4از اصر )43؛ آزادي فكررا و انديشرره( :اصررول12و13و)14؛
آزادي عقيده( :اص ( )23جمالي زواره )111-114 :1397؛ آزادي بيان و مطبوعات( :اص .)24
رهباي در مورد اي دو دسواورد مهررم انقررلب در بيانيرره گررام دوم فامودنررد..." :اسرروقلل و آزادي
كنوني اياان اسلمي دسواورد بلكه خونآور ِد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداكار اسررت ...اير
ثما شجاهي طيّبهي انقلب را با تأوي و توجيههاي ساده لوحانه و بعضر ًا مغاضررانه نمرريترروان در
خطا قاار داد (.)97/11/24
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اساس اص  9قانون اساسي" :در جمهوري اسررلمي ايرراان آزادي و اسرروقلل و وحرردت و تماميررت

-7ایجاد ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور
با اساس اصول152و 153قانون اساسي يكي از آرمانهاي مهم انقلب ضم نفي هاگونرره سررلطه
جوئي و سلطه پذياي حفظ اسوقلل همه جانبه و تماميت ارضي كشررور اسررت.جمهوري اسررلمي
در چه سال گذشوه با اي آرمان پاي فشاده و با اي اساس بااي اولي بار در تاريخ اياان بعررد از
هشت سال جنگ تحميلي يك وجب از خاک اياان از كشور جدا نشد .رهباي در بيانيرره گررام دوم
( )1397در اي رابطه فامودند[":انقلب] ثبررات و امن ّيررت كشررور و تمام ّيررت ارضرري و حفاظررت از
مازها را كه آماد تهديد جدّي دشمنان قاار گافوه بود ضررمانت كرراد و معجررزه پيرراوزي در جنررگ
هشتساله و شكست رژيم بعثي و پشويبانان آمايكايي و اروپايي و شاقياش را پديد آورد".
اي دسواورد عظيم در حالي است كرره پرريش از انقررلب در هررا مقطعرري بخشرري از كشررورمان برره
بيگانگان واگذار شده بود .بااي مثال در دوره رضا شاه باخلف ادعاي اقورردار از سرروي او جرردايي
رشوه كوههاي آرارات و بخشيدن آن به تاكيه؛ جدايي دهكده توريسوي فياوزه در خااسرران شررمالي
و اعطاي آن به روسيه كه اماوز جزو قلماو تاكمنسوان محسوب ميشود؛ امضاي قرراارداد سررعدآباد
با كشورهاي همسايه عااق تاكيه و افغانسوان و جدايي بخشهاي زيادي از اياان؛ بخشرريدن ارونررد
رود به عااق؛ جدايي مناطق «بوالغباشرري» «جرروزر» «قوريگر » از ايرراان توسررط تاكيرره؛ جرردايي
305

1399

فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،9شمارۀ  ،4شمارۀ پیاپی ( ،)35زمستان

روسواهاي «سياو» و «ساتيك» و باخي مااتع موعلق به كادهاي «جيكانلو» اياان؛ اعطاي امكانات بره
باسوان شناسان آمايكايي بااي كاوش در تخت جمشيد و تاراد آثار تخررت جمشرريد توسررط آنهررا؛
غصب 2167از روسواهاي كشور توسط رضا شاه و صدور سند اي روسواها به نام خود و قو عررام
كساني كه از دادن زمي هايشان به رضاشاه سا باز زدند؛ واگررذاري ساشرراخه رود هيامنررد و دشررت
نااميد به مساحت  3هزار كيلوموا به افغانسوان در سال 1317كه سبب خشكي و كم آبرري سيسرروان و
بلوچسوان گاديده است؛ ناتواني در جلوگياي از ماگ حرردود 10ميليررون اياانرري بررا اثررا قحطرري و
گاسنگي ساخوگي انگليس؛ شكست ارتررش رضرراخان در عرراض 80سرراعت در باابررا اشررغالگاان
انگليسي و روسي و خلع رضاشاه از قدرت و تبعيد وي به جزياه موريس اتفاق افواد (مشاق نيرروز:
 .)1397به همي شيوه در زمان محمدرضا پهلوي نيز جداسازي بحاي از اياان بااحوي انجام شد.
 -8استقرار نسبی عدالت اجتماعی
عدالت از جمله مفاهيم بنيادي در عاصه نظايههاي سياسي است .در انديشه اسلمي نيررز عرردالت از
جايگاه مهمي باخوردار است؛ بويژه در انديشه شيعه عدل يكي از اصول پنج گانه اعوقررادي اسررت.
در جمهوري اسلمي به عنوان نظامي كه قدرت و حاكميررت خرود را منوسررب برره خرردا مرريدانررد
عدالت نقش مهمي دارد و قانون اساسي در اصول موعدّدي به عرردالت اشرراره كرراده و اجررااي آن را
يكي از اساسيتاي وظايف دولت و مسئوالن كشور دانسوه است (بند «د» از اصر دوم ؛ بنررد  9و
 14از اص سوم؛ اص  19و .)20در ديدگاه رهباي انقلب نيز توجه به عدالت در مفهرروم پررادازي
تمدن اسلمى بسيار جدّي است .ايشرران در حرروزه مباحر

مابرروط برره الگرروي اسررلمى  -اياانرى

پيشافت با اي مطلب اصاار دارند كه "ما رونق اقوصادي كشور را بدون تأمي عدالت اجوماعى برره
هيچ وجه قبول نررداريم و معوقررد برره آن نيسررويم" ( .)1392/12/20در بيانيرره گررام دوم انقررلب نيررز
فامودند[" :انقلب] كفّه عدالت را در تقسيم امكانات عمومي كشررور سررنگي كرراد .نارضررايوي اير
حقيا از كاركاد عدالت در كشور به دلي آنكه اي ارزش واال بايد گوها برريهموررا بررا تررارک نظررام
جمهوري اسلمي باشد و هنوز نيست نبايد به اي معني گافوه شود كه بااي اسرروقاار عرردالت كررار
انجام نگافوه است .واقعيّت آن است كه دسواوردهاي مبارزه با بيعدالوي در اي چهار دهه بررا هرريچ
دوره ديگا گذشوه قاب مقايسه نيست .در رژيم طاغوت بيشواي خرردمات و درآمرردهاي كشررور در
اخويار گاوه كوچكي از پايوختنشينان يا همسانان آنان در باخي ديگا از نقرراط كشررور بررود .مررادم
بيشوا شهاها بويژه مناطق دوردست و روسواها در آخا فهاسررت و غالبر ًا محرراوم از نيازهرراي اوّل ّيرره
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جابهجايي خدمت و ثاوت از ماكز به همهجاي كشور و از منرراطق ما ّفررهنشرري شررهاها برره منرراطق
پايي دست آن بوده است .آمار بزرگ راهسازي و خانهسازي و ايجاد مااكز صررنعوي و اصررلح امررور
كشاورزي و رساندن باق و آب و مااكز درماني و واحدهاي دانشگاهي و سد و نياوگاه و امثررال آن
به دورتاي مناطق كشور حقيقو ًا افوخارآفاي است؛ برريشررك اير همرره نرره در تبليغررات نارسرراي
مسئوالن انعكاس يافوه و نه زبان بدخواهان خارجي و داخلي به آن اعوااف كاده است؛ ولي هسررت
و حسنهاي بااي مدياان جهادي و بااخلص نزد خدا و خلق اسررت .الب ّورره عرردالت مررورد انوظررار در
جمهوري اسلمي كه ماي است پياو حكومت علوي شناخوه شود بسرري باتررا از اير هررا اسررت و
چشم اميد بااي اجااي آن به شما جوانها است" .و در ادامه افزودند " :عدالت در صدر هدفهرراي
اوّليّه همه بعثتهاي الهي است و در جمهوري اسلمي نيز داراي همان شأن و جايگرراه اسررت؛ اير
كلمهاي مقدّس در همهي زمانها و سازمي ها است و به صورت كام جز در حكومررت حضررات
ي عصا ميسّا نخواهد شد ولي به صورت نسبي همه جا و همه وقت ممكر و فايضررهاي بررا
ول ّ
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زياساخوي و خدمترساني بودند .جمهوري اسلمي در شمار موفّقتاي حاكم ّيررتهرراي جهرران در

عهده همه بويژه حاكمان و قدرتمندان است .جمهوري اسلمي ايرراان در اير راه گررامهرراي بلنرردي
ل بدان اشررارهاي كوترراه رفررت؛ و الب ّورره در توضرريح و تشررايح آن بايررد كارهرراي
باداشوه است كه قب ً
بيشواي صورت گياد و توطئه واژگونهنمايي و الاق سكوت و پنهان سازي كه اكنون بانامرره جردّي
دشمنان انقلب است خنثي گادد .با اي همه اينجانب به جوانان عزيزي كه آيندهي كشور چشررم
انوظار آنها است صايح ًا ميگويم آنچه تاكنون شده با آنچه بايد ميشررده و بشررود داراي فاصررلهاي
ژرف است .در جمهوري اسلمي دلهاي مسئوالن بهطور دائم بايد بااي رفع محاوميّتهررا بوپررد و
از شكافهاي عميق طبقاتي بشدّت بيمناک باشد .در جمهوري اسلمي كسررب ثرراوت نررهتنها جررام
نيست كه مورد تشويق نيز هست امّا تبعيض در توزيع منابع عمومي و ميدان دادن به ويررژه خررواري
و مرردارا بررا فايبگرراان اقوصررادي كرره همرره برره برريعرردالوي مرريانجامررد بشرردّت ممنرروع
است؛.)1397/11/24("...
 -9سیاست خارجی بر اساس"عزّت ،حکمت و مصلحت" و سیاست نه شرقی ،نه غربی
امام خميني از ابودا اياان را كشوري مسوق از دو اباقدرت معافي كادند و فامودنررد..." :نرره تحررت
سلطه امايكا ميرويم و نه زيابار شوروي .مررا مسررلمانيم و مرريخرواهيم آزاد زنرردگي كنرريم" (امررام
خميني  .)339 :15رهبا انقلب نيز در رابطه با روابط خارجي همررواره در قررول و عمر بررا عرردم
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وابسوگي و نيز سه اص عزت حكمت و مصررلحت تاكيررد مرريكننررد .چنانچرره در بيانيرره گررام دوم
( )1397نيز ضم تاكيد با عزّت ملّي روابط خارجي و مازبندي با دشم فامودند" :اي هررا سرره
شاخههايي از اص ِ «ع ّزت حكمت و مصلحت» در روابط بي المللياند".
تا پيش از پياوزي انقلب اسلمي اياان دو قدرت بزرگ جهاني به سرراكادگي امايكررا و شرروروي
سابق با اسوفاده از توان خويش توانسوه بودند دنيا را به دو حرروزه مابرروط برره قلمرراو خررود تقسرريم
كنند( ...اسحاقي .)1386 :يكي از دسواوردهاي انقلب شكسو اي تفكا بررود .اير انقررلب ثابررت
كاد كه جهان ميتواند فارغ از اي قدرتها اسوقلل داشوه باشد و به جهان چند قطبرري فكررا كنررد.
چنانچه رهباي در بيانيه گام دوم انقلب فامودند ":آنروز كرره جهرران ميرران شرراق و غرراب مررادّي
تقسيم شده بود و كسي گمان يك نهضت بزرگ ديني را نميبُاد انقلب اسلمي اياان با قرردرت و
شكوه پا به ميدان نهاد؛ چهارچوبها را شكست؛ دي و دنيا را در كنار هم مطاح كاد و آغاز عصررا
جديدي را اعلم نمود" ( .)1397/11/24اماوز انقلب اسلمي برره عنرروان قطررب سرروم قرردرت در
جهان مطاح است .ها چند باخي دشمنان انقلب ناباورانه چشمهرراي خررود را بررا اير واقعيررت
بسوند و آن را انكار كادند؛ ولي كينه توزيها و دشمنيهاي اباقدرتها و وابسوگان آنها نسرربت برره
انقلب اسلمي اياان نشان دهنده واقعيت انكارناپذيا قدرت جمهرروري اسررلمي برره عنرروان قطررب
سوم قدرت در عاصه جهاني است (اسحاقي.)1386 :
 -10احیا و معرفی اسالم ناب به عنوان مکتب تعالی بخش و تالش برای احیای تمدن اسالمی
تهاجم گسواده فاهنگي سياسي اجوماعي و اقوصررادي غرراب و حاكمرران دسررت نشررانده آنهررا در
كشورهاي اسلمي موجب سيطاه غاب با اسلم در قانهاي اخياگاديده بود ولي انقلب اسررلمي
اياان با بازشناسي و احياي هويت اسلم نشان داد كه دي مرريتوانررد عنصرراي تاثياگررذار بررا نظررام
تصميمگياي دنيا باشد (ماتضوي امامي زواره  .)40 :1393در مقدمرره قررانون اساسرري آمررده اسررت:
"رسالت قانون اساسي اي است كه زمينررههرراي اعوقررادي نهضررت را عينيررت بخشررد و شرراايطي را
بوجود آورد كه در آن انسان با ارزشهاي واال و جهرران شررمول اسررلمي پرراورش يابررد" .اصر 11
قانون اساسي ميگويد :به حكم آيه "ان هذه امه واحده و انا ربكم فاعبرردون" همرره مسررلمانان يررك
امت بوده و دولت جمهوري اسلمي اياان موظف است سياست كلرري خررود را بررا پايرره ائررولف و
اتحاد مل اسلمي قاار دهد و كوشش پيگيا به عم آورد تا وحدت سياسي اقوصررادي و فاهنگرري
جهان اسلم را تحقق بخشد" .احياي تمدن اسلمي به عنوان آرمرران اصررلي انقررلب و فررااز اصررلي
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بايد كارآزموده و پُاانگيزه از انقلب خود حااست كنيد و آن را هاچه بيشوا به آرمرران بررزرگش كرره
ايجاد تمدّن نوي اسلمي و آمادگي بااي طلرروع خورشرريد واليررت عظمرري (ارواحنررا فررداه) اسررت
نزديك كنيد" (".)1397/11/24هدف نهائي را بايد امررت واحررده اسررلمي و ايجرراد تمرردن اسررلمي
جديد با پايه دي و عقلنيت و علم و اخلق قاار داد"(.)1390/06/26
 -11افشای چهره واقعی کشورهای غربی و کمک به بیداری اسالمی ملتها
افشاي چهاه و ماهيت واقعي غاب به ساكادگي امايكا از دسواوردهاي ديگاانقلب است .انقررلب
اسلمي ماهيت آزادي دموكااسي و دفاع از حقوق بشا ادعايي آنها را بااي ملتها بامل كرراد .بررا
شناخت ملتها از ماهيت واقعي آمايكا و موحدينش و مشرراهده مقاومررت ملررت انقلبرري ايرراان در
مقاب آنها روحيه مقاومت و اسوكبارسويزي در مسلمانان تقويت شد و نهضتهرراي آزادي بخررش
و جبهه مقاومت در كشورهاي اسلمي تحت سلطه آمايكا و حكام دست نشانده آن شررك گافررت.
حزب اهلل در لبنان انصاراهلل در يم و حماس در فلسطي و  ...نمونههررايي از اير جبهرره مقاومررت
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بيانيه گام دوم رهباي خطاب به جوانان است ..." :دهههاي آينده دهههاي شما است و شررماييد كرره

هسوند.
 -12شکست ابهت آمریکا و ایجاد روحیه استکبارستیزی در ملتها
به دلي جنايات و سومگايهاي آمايكا نسبت به مادم اياان مبارزه با آمايكا همواره يكي از اصررول
سياست خارجي انقلب بوده است .در طول نرريم قرران گذشرروه هرريچ حادثررهاي برره انرردازه انقررلب
اسلمي نووانسوه به حيثيت بي المللي آمايكا ضابه وارد كند .سقوط رژيم شاهنشاهي كرره برره عنرروان
مدافع و حافظ منافع آمايكا در منطقه عم ميكاد؛ اخااد دهها هزار كارشناس و مسوشار آمايكررايي
از اياان؛ خاود از «پيمان سنوو» كه بااي حفظ منافع آمايكا تشكي شده بود؛ اشغال النه جاسوسرري
و دسوگياي ديپلماتهاي جاسوس و دهها نمونه ديگا از جملرره مرروارد تحقيررا آمايكاسررت .مقابلرره
علني و آشكارآمايكا عليه انقلب اسلمي اياان نويجه اي ضابات پياپي است كرره برره حيثيررت برري
المللي آمايكا وارد شده است .اكنون آمايكا نه تنها عقبههاي اسوااتژيك خود در منطقه را از دسررت
داده است بلكه اي عقبهها نظيا لبنان سوريه افغانسوان يم

عااق و  ...به عقبههاي اقورردار ايرراان

اسلمي تبدي شدهاند .روزنامه آمايكايي"نيويورکتايمز" به صررااحت مررينويسررد :هرريچ كشرروري
مانند اياان لياقت رهباي خاورميانه را ندارد (به نق ازكيهان .)1397/11/2:رهباي در بيانيه گررام دوم
در رابطه با اي دسواورد انقلب فامودند" :با پياوزي انقلب نماد ايسرروادگي در باابررا زورگويرران و
309

1399

فصلنامه علمی پژوهشهای انقالب اسالمی دورۀ  ،9شمارۀ  ،4شمارۀ پیاپی ( ،)35زمستان

مسوكباان و در رأس آنان آمايكا روزبهروز باجسوهتا شررد  ...قرردرتهرراي انحصررارگا جهرران كرره
همواره حيات خود را در دست اندازي به اسوقلل ديگا كشورها و پايمال كادن منافع حياتي آنهررا
بااي مقاصد شوم خود دانسوهاند در باابا اياان اسررلمي و انقلبرري اعورااف برره نرراتواني كادنررد ...
(.)1397/11/24
-13جهانی کردن مبارزه با رژیم صهیونیستی
نامشاوع اعلم كادن اساائي و مبارزه با آن از ديگا محورهاي اصلي سياسررت خررارجي جمهرروري
اسلمي است (اسحاقي .)1386:در سايه اي سياستها اماوز كار رژيم اشغالگا قدس كرره دو خررط
آبي به نشانه از ني تا فاات روي پاچم آن نقش بسوه است به جررايي رسرريده كرره از ترراس جبهرره
مقاومت دور خود ديوار حائ كشيده و در جنررگهرراي چنررد روزه از حررزباهلل لبنرران و حمرراس و
جهاد اسلمي شكستهاي سنگيني خورده است .چنانچه رهبا انقلب فامودند :رژيررم صهيونيسرروي
كه در دو جنگ قبلي با گاوههاي مقاومت در باههاي بعد از  22روز و در باههاي ديگررا بعررد از 8
روز درخواست آتش بس كاد در آخاي درگياي بعد از  48ساعت خواسوار آتش بس شد و اير
يعني به زانو درآمدن رژيم غاصب صهيونيسوي (.)1397/10/10
 -14صدور انقالب و حمایت از حقوق مستضعفان
با اساس اص  154قانون اساسي "جمهوري اسلمي اياان سعادت انسان در ك جامعرره بشرراي را
آرمان خود ميداند و اسوقلل و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مادم جهان مرريشناسررد.
بنابااي در عي خودداري كام از هاگونه دخالت در امور داخلي ملتهرراي ديگررا از مبررارزه حررق
طلبانه مسوضعفي در باابا مسوكباي در ها نقطه از جهان حمايت ميكند" .امام خمينرري فامودنررد:
"ما انقلب را به تمام جهان صادر ميكنيم؛ چاا كه انقلب ما اسلمي اسررت ( "...صررحيفه امررام 12
".)148:مسئوالن ما بايد بدانند كه انقلب ما محدود به اياان نيست .انقلب مادم اياان نقطه شرراوع
انقلب بزرگ جهان اسلم به پاچمداري حضات حجت است( ...امام خمينرري ".)327: 21صرردور
انقلب؛ يعني صدور فاهنگ انسان ساز اسلم و صدور صفا و خلوص و تكيه و اصاار بررا ارزش-
هاي انساني .ما به اي كار و انجام اي وظيفه افوخار ميكنيم .اي راه انبياست و مررا اير راه را بايررد
ادامه دهيم" (آيت اهلل خامنهاي  .)244-247 :1394ميتوان گفت ملتهاي مسلمان يم
عااق ليبي سوريه مصا الجزايا نيجايه بحاي

فلسررطي

مااكش و  ...با پياوي از اير نقشرره راه انقررلب

اسلمي به پا خاسوهاند؛ باخي طعم پياوزي را چشيدهاند و باخي ديگا به مقاومت ادامه مرريدهنررد.
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پيچيده نويجه همي بيداري اسلمي و صدور ارزشهاي انقلب است كه نقشههاي پيچيده آمايكررا
و موحدينش را در خاورميانه به چالش كشيدهاند .افزون با كشورهاي اسلمي بسياري از حاكتهررا
و جنبشهايي كه اماوز شاهد شك گيرراي آن در كشررورهاي مخولررف هسررويم باگافورره از انقررلب
اسلمي اياان و تفكاات امام خميني است (نوري همداني .)1397a :تررا جررايي كرره جليقررهزردها در
فاانسه فاياد ميكشند ما راه امام خميني را در پيش گافوهايم (نوري همداني .)1397b:
 -15احیای ارزشهای معنوی در میان مبارزان مسلمانان
مهمتاي تأثيا انقلب اسلمي با مادم انقلبي و مبارز جهان اسلم گاايي و محرروري كررادن آن در
مبارزه بود .خجالت از مسلماني و پنهان داشو اسلم در ميرران مبررارزان جرراي خررود را برره فخررا و
مباهات به اسلم و مسلماني داد  ...توسررعه فاهنررگ عاشررورا و قيررام حسرريني نيررز شررور انقلبرري و
سلحشوري خاصي را در ميان مبارزان ايجاد كاد (اسحاقي.)1386 :
 -16کسب عزت و اقتدار ملی ،منطقهای و جهانی
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به انفعال كشاندن آمايكا و دولت غاصب اساائي و ايادي آنها شكست داعش با آن عقبه عظرريم و

تا پيش از پياوزي انقلب اسلمي كشور اياان در معادالت سياسي و تصررميمگيررايهرراي جهرراني
نقش و قدرت تعيي كنندهاي نداشت ( ...اسحاقي .)1386 :رهبا انقلب در بيانيه گررام دوم از آن بررا
عنوان" :تأثيا اساسي در منطقه و داراي منطق قوي در مسائ جهاني" ياد كادند و با اشاره برره تغييررا
چالشهاي انقلب اسلمي با غاب فامودند" :اياان مقودر اماوز هم مانند آغاز انقلب بررا چررالش-
ل معنيدار .اگا آن روز چالش با آمايكا با سررا كوترراه
هاي مسوكباان روبهرو است امّا با تفاوتي كام ً
كادن دست عمّال بيگانه يا تعطيلرري سررفارت رژيررم صهيونيسرروي در تهرراان يررا رسرروا كررادن النرره
جاسوسي بود اماوز چالش با س ِا حضور اياان مقودر در مازهرراي رژيررم صهيونيسرروي و باچيرردن
بساط نفوذ نامشرراوع آمايكررا از منطقررهي غرراب آسرريا و حمايررت جمهرروري اسررلمي از مبررارزات
مجاهرردان فلسررطيني در قلررب سررازمي هرراي اشررغالي و دفرراع از پرراچم باافااشرروهي حررزباهلل
و مقاومت در سااسا اي منطقه است .و اگا آن روز مشك غاب جلرروگياي از خايررد تسررليحات
ابودايي بااي اياان بود اماوز مشك او جلوگياي از انوقال سلحهاي پيشافوهي ايااني برره نياوهرراي
مقاومت است .و اگا آن روز گمان آمايكا آن بود كه با چند ايااني خودفاوخوه يا با چند هواپيمررا و
بالگاد خواهد توانست با نظام اسلمي و ملّت اياان فائق آيد اماوز بااي مقابلهي سياسرري و امنيّورري
با جمهوري اسلمي خود را محواد به يك ائولف بزرگ از دهها دولت معاند يا ماعوب مرريبينررد و
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البوّه باز هم در رويارويي شكست ميخورد .اياان به باكت انقلب اكنررون در جايگرراهي موعررالي و
شايسوهي ملّت اياان در چشم جهانيان و عبوركاده از بسي گادنررههرراي دشرروار در مسررائ اساسرري
خويش است" (آيت اهلل خامنهاي )1397/11/24 :و"ملت اياان در ها قضيه مهم جهاني كه با آن برره
طور جدي مخالف باشد آن مسئله پيش نميرود و مووقف ميشود .اماوز اي ملت در مسائ مهررم
جهاني داراي يك رأي مهم است و( "...آيت اهلل خامنهاي .)1374/11/20:
بحث و نتیجهگیری
هدف از اي پژوهش تحلي تطبيقي دسواوردهاي سياسي انقلب اسلمي با آرمانهرراي منرردرد در
قانون اساسي با تاكيد با محورهاي بيانيه گام دوم رهباي بود كه بااي تحقق اي هرردف سرره سرروال
پژوهشي مطاح شد .جهت پاسخ به سوال اول تحقيق آرمانهرراي انقررلب اسررلمي ايرراان از مررو
قانون اساسي جمهوري اسلمي اسوخااد و تبيي شد (جدول.)1
جهت پاسخ به سوال دوم تحقيق دسواوردهاي سياسي 40ساله انقلب اسلمي بررا تاكيررد بررا بيانررات
رهباي در بيانيه گام دوم اسوخااد (جدول  )2و سپس اه ّم دسررواوردها تجميررع و طبقررهبنرردي شررد
(جدول .)3
يافوههاي پژوهش در جهت پاسخ به سوال سوم تحقيق نشان ميدهد كه انقلب اسررلمي در زمينرره
تحقق مهمتاي آرمان-هرراي خررود نظيررا :سررانگوني حاكميررت 2500سرراله شاهنشرراهي و تشرركي
حكومت جمهوري اسلمي؛ تدوي قانون اساسي؛ اسرروقاارحاكميت واليررت فقيرره و پيونررد دير و
سياست؛ تشكي مجلس شوراي اسلمي و نهاد شوراي نگهبان؛ تحقق مادم ساالري ديني؛ اسرروقلل
سياسي؛ ايجاد ثبات امنيت و حفظ تماميت ارضي كشور؛ توسعه آزاديهاي قانوني؛ ارتقا آگرراهي-
هاي عمومي و مشاركتهاي مادمي؛ اسوقاار نسبي عدالت اجوماعي؛ ايجرراد روحيرره اسوكبارسررويزي
در ملتها و جهاني كادن مبارزه با رژيم صهيونيسوي؛ تنظيم سياسررت خررارجي و ارتبرراط بررا ديگررا
دولتها با اساس اصول عزت حكمت مصلحت و سياست نه شاقي نه غابي؛ حمايت از جهرران
اسلم؛ احيا و معافي اسلم ناب به عنوان مكوب تعاليبخش و تلش بااي احيرراي تمرردن اسررلمي؛
افشاي چهاه واقعي كشورهاي غابي و ايجاد بيداري اسلمي؛ صدور انقلب وگسواش پيام انسرراني
و آزادي بخش انقلب؛ حمايت از ملتهاي مظلرروم و دفرراع از حقرروق آنهررا؛ احيرراي ارزشهرراي
معنوي در ميان مبارزان مسلمان؛ شكست ابهت آمايكا و ايجاد روحيرره اسوكبارسررويزي در ملررتهررا؛
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بوده است .در تحلي اي نوايج ميتوان گفت انقررلب اسررلمي بررا محوريررت گفومرران دينري و برره
رهباي يك رهبا ديني و ملي توانسوه است مهمتاي آرمانهاي انقررلب اسررلمي را كرره در قررانون
اساسرري آن موجلرري اسررت تحقررق بخشررد .رهبررا انقررلب در اي ر راسرروا بررا اشرراره اجمررالي برره
دسواوردهاي 40ساله انقلب اسلمي در بيانيه گام دوم فامودند" :محصول تلش چه سرراله اكنررون
باابا چشم ما است :كشور و ملّوي مسوق آزاد مقودر باعزّت مود ّي

پيشررافوه در علررم انباشرروه از

تجابههايي گاانبها مطمئ و اميدوار داراي تأثيا اساسي در منطقه و داراي منطق قرروي در مسررائ
جهاني  ...و بسي ويژگيهاي افوخارآميز ديگا كه همگي محصول انقلب و نويجهي جهررتگيرراي-
هاي انقلبي و جهادي است" (.)1397/11/24
با اساس يافوههاي ديگا تحقيق حاكت جدي در مسيا تحقق عدالت اجوماعي از ديگا آرمانهرراي
مهم انقلب اسلمي است كه در قانون اساسي آن نيز انعكاس يافوه و تا حدودي محقق شده ولي بررا
نقطه آرماني آن فاصله وجود دارد .چنانچه رهباي انقلب در بيانيه گام دوم با اشاره برره علر عرردم

مقالۀ پژوهشی :تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقالب /...زهرا فروتنی

كسب عزت و اقودار منطقهاي و بي المللي و حضور قدرتمند و تأثياگذار در منطقه و جهان موفررق

تحقق اي آرمان فامودند" :بدانيد كه اگا بيتوجّهي به شعارهاي انقلب و غفلت از جايان انقلبرري
در باهههايي از تاريخ چه ساله نميبود  -كه موأسّفانه بررود و خسررارت بررار هررم بررود  -برريشررك
دسواوردهاي انقلب از اي بسي بيشوا و كشور در مسيا رسيدن به آرمانهاي بررزرگ بسرري جلرروتا
بود و بسياري از مشكلت كنوني وجود نميداشت" (.)1397/11/24
همچني يافوههاي تحقيق نشان ميدهد كرره "ايجرراد تمرردن نرروي اسررلمي" آرمرران نهررايي انقررلب
اسلمي است كه هنوزمحقق نشده است و در اي مورد نيز دسواوردها با آرمانها فاصررله دارد .رهبررا
معظم انقلب در اي خصوص فامودند ..." :جهتگياي حاكررت عمررومي ملررت ايرراان برره سررمت
تشكي جامعه اسلمي و در نهايت تمدن پيشافوه اسلمي است  ...و همه راهكارها بايد بررا الهررام از
جهتگياي كلي كشور يعني «رسيدن به جامعه اسلمي و تمدن پيشافوه اسررلمي» صررورت گيرراد"
( .)1398/3/1با اساس نوايج تحقيق ميتوان گفت انقلب اسلمي اياان برره بسررياري از آرمررانهرراي
سياسي خود ناي شده و بااي ني به آرمان تحقق كامر عرردالت اجومرراعي و ايجرراد تمرردن نرروي
اسلمي نياز به تلش و كوشش بيشوا دارد.
به عنوان پيشنهاد پژوهشي و با عنايت به نوررايج تحقيررق توصرريه مرريشررود علقمنرردان موانررع و راه
كارهاي تحقق عدالت اجوماعي و نيز ايجاد تمدن نوي اسلمي را مورد مطالعه قاار دهند .همچنرري
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تحقيق در مورد عيوب ساخواري و ضعفهاي مديايّوي به عنوان چالشهرراي درونرري مررورد اشرراره
رهباي در بيانيه گام دوم توصيه ميشود.در تحقيق حاضا صافا به دسررواوردهاي سياسرري انقررلب
اسلمي پاداخوه شده كه جررزو محرردوديت تحقيررق اسررت؛ پيشررنهاد مرريشررود محققرري علقمنررد
دسواوردهاي 40ساله انقلب اسلمي را در سايا زمينهها مورد بارسي قاار دهند.
کتابنامه
- .1آيت اهلل خامنه اي سيدعلي (" )1397بيانيه گام دوم انقلب خطاب به ملت اياان" قاب بازيررابي
در. farsi.khamenei.ir:
.2

( )1394حدي

.3

(" )1398بيانات رهباي در ديدار با دانشجويان" خباگزاري فارس.1398/3/1:

.4

(" )1397بشارت پياوزيهاي بزرگوا از به زانو درآوردن48سرراعوه رژيررم صهيونيسرروي"

واليت خدمات فاهنگي ماكز نور جلد.1

.1397/10/10 khamenei.ir
.5

( )1392بيانررات در جلسرره تبيرري سياسررتهاي اقوصرراد مقرراوموي khamenei.ir
.1392/12/20

.6

( )1390بيانات در اجلس بي المللي بيداري اسلمي .1390/06/26 khamenei.ir

.7

( )1374اقامرره نمرراز جمعرره برره امامررت رهبررا معظررم انقررلب اسررلمي leader.ir
.1374/11/20

- .8آيت اهلل نوري همداني حسي

(" )1397aپياوزي جبهرره حررق در كشررورهاي اسررلمي مشررهود

است" خباگزاري فارس .1397/10/8
.9

(" )1397bدسواوردها و باكات انقلب بررااي مررادم تبيرري شررود"خباگررزاري فررارس
.1397/10/3

- .10امام خميني روحاهلل( )1385صحيفه امام تهاان:مؤسسه تنظيم و نشا آثار امررام خمينرري چرراپ
چهارم د 15 21و.12
.11

( )1368وصيت نامه سياسي ر الهي تهاان:مؤسسه تنظيم و نشا آثار امام خميني.

- .12اسحاقي سيدحسي

( )1386ارمغان انقلب(تلخيصي از نود و دو دسررواورد انقررلب اسررلمي

اياان) ماكزپژوهش هاي اسلمي صدا و سيما تهاان زالل كوثا.
- .13بصيات (" )1395نيم نگاهي به دسواوردهاي انقلب اسلمي" .1395/11/18
 - .14پياهادي مهدي (" )1397بيانيه گام دوم؛ ماور چه سال عزت تاسيم آيندهاي پررا افوخررار"
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- .15جمالي زواره ساره (  )1397دسواوردهاي سياسي انقررلب اسررلمي تهرراان انوشررارات ماكررز
اسناد انقلب اسلمي.
- .16حرراد علرري اكبرراي محمرردجواد (" )1397نكررات كليرردي در تحليرر بيانيرره گررام دوم"
.khamenei.ir
ت نظام سياستگذاري" .khamenei.ir
- .17خاندوزي سيداحسان(" )1397گام دوم و اصلحا ِ
- .18رسومي مصطفي (" )1397تمام كلمات بيانيه رهبا انقلب حرراف دارد /دانشررجويان بيانيرره را
تبيي كنند" خباگزاري فارس.1397/12/1:
- .19روزنامه كيهان (" )1397نيويورکتايمز :هيچ كشوري مانند اياان لياقررت رهبرراي خاورميانرره را
ندارد" .1397/11/2
- .20زرهرراني سرريداحمد ( 3 " )1397زاويرره قاب ر تأم ر بيانيرره گررام دوم انقررلب" خباگررزاري
فارس.1397/12/20:
- .21سبزه اي محمدتقي (" )1395بارسي و تحلي جامعه شناخوي نوايج سياسي انقلب اسلمي"

مقالۀ پژوهشی :تحلیل تطبیقی دستاوردهای سیاسی انقالب /...زهرا فروتنی

خباگزاري فارس.1397/12/25 :

مطالعات انقلب اسلمي سال سيزدهم شماره.47
- .22شجاعيان محمد(" )1396نوايج سياسي انقلب اسلمي اياان" مطالعات انقلب اسلمي سررال
 14شماره.24
- .23صاباي محمد (" )1397مسياگام دوم انقلب؛گذر از چالش ها و تحقررق آرمرران هررا" پايگرراه
اطلع رساني دولت  27اسفند .1397
- .24عبدالهي كيان (" )1397بارسي ابعرراد بيانيرره گررام دوم انقررلب" باشررگاه خبانگرراران جرروان
.1397/11/27
- .25عميد زنجاني عباسعلي (1421ه.ق) فقه سياسي تهاان امياكبيا جلد.1
- .26فدوي بنده قاائي احمد و ابااهيم تقي زاده (" )1391آزادي و جايگرراه آن در انديشرره حقرروق
بشاي امام خميني" مطالعات حقوق بشا اسلمي سال اول شماره اول.
 - .27فادوست حسي

(" )1395ظهور و سقوط سلطنت پهلوي" جلد 1برره نقر ازbasirat.ir

18بهم .1395
- .28مدني جلل الدي (" )1387وابسوگي حكومت پهلوي" سقوط :2مجموعرره مقرراالت دومرري
همايش بارسي عل فاوپاشي سلطنت پهلوي تهاان:موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسرري برره
نق از 11: rasekhoon.netخاداد.1393
 - .29مشرراق نيرروز (" )1397خلصرره اي از جنايررات هولنرراک و خيانررت هرراي رضرراخان" 6
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ارديبهشت.1397
- .30مطهاي ماتضي ( )1372پياامون انقلب اسلمي تهاان صدرا چاپ نهم.
- .31ماتضوي امامي زواره سيدعلي ( )1393دسواوردهاي بي المللي انقلب اسلمي تهاان ماكررز
اسناد انقلب اسلمي.

