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تاریخ پذیرش1398/07/15 :

چکیده:
بیانیه یک چشمانداز است که به آینده نگاه میکند و تصویری ذهنی از آینده ایدهآل جامعهه و آززوههایی زا
که جامعه دوست دازد به آنها دست یابد خلق میکند .باتوجه به اینکهه اناله ا اسه می تولهدچال سهالگی
خود زا جشن گرفت .زهبرمعظم انال ا بیانیه گام دوم انال ا اس می زا دز حوزه توصیف اناله ا مرهرهی
انال ا وماموزیت آینده انال ا زاخطاا به جامعه بیان کردند .بنهابراین بیانیهه گهام دوم نالشههی زاه زوشهنی
مبتنی بر امید واقع بینانه و خوش بینی مومنانه است که دز پی انتالال هوشرندانه میراث عظیم انال ا بهه نلهل
جدید دز کناز وظیفه سازی برای ملئوالن و مدیران و ملئولیت آفرینی برای جوانان عزیهز زشهید و شایلهته
ت ش میکند تا این حرکت عظیم الای زا به تردن نهوین اسه می و آمهادگی بهرای ظاهوز دولهت کریرهه و
عجل اهلل فرجههه

والیت عظرای مادوی

متصل کند .سؤال تحالیهق اجهرای عرلهی بیانیهه گهام دوم اناله ا بهه چهه

الزامات وزاهکازهای وابلطه است؟ فرضیه تحالیق اجرای بیانیه گام دوم انال ا نیازبه الزامهات وزاهکازههایی
دازداما الزامات اجرایی بیانیه دزچندحوزه معرفت شناسی هلتی شناسی غایت شناسی وانلان شناسهی مهی-
باشد وزاهکازهای اجرایی بیانیه عبازتندازس مت اعتالادی مدیریت جاادی ناادسازی بیانیه اجهرای عهدالت
جوان گرایی اعترادبه خود .زوش تحلیل توصیفی تحلیلی وزوش گرداوزی کتابخانهای میباشد.

واژگان اصلی:
بیانیه گام دوم انال ا مالام معظم زهبری زاهکازها والزامات

 .1استاذیازگروه علوم سیاسی دانشگاه ایت اهلل بروجردی لرستان ایران( .نویلنده ملؤل)
 .2دانشیازدانشگاه ایت اهلل بروجردی لرستان ایران.

jhaghgoo@ut.ac.ir

na.pourhassan@abruo.ac.ir
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طرح مسئله

انال ا کبیر اس می ایران دز حالی چالرین سالگرد پیروزی خود زا پشت سر گذاشههت و قههدم بههه
دههی پنجم حیات خود نااد که بحرانهای زیادی زاگذزانده است؛ که ازسوی مالام معظههم زهبههری
بیانیهی گام دوم انال ا مطرح شد .این بیانیه دز واقع پاسخی است به چگونگی شکر نعرت عظههیم
انال ا اس می و نظام برخاسته از آن .این بیانیه با تبیین متفاوت دز عههین نههوآوزی و خ قیههت بهها
بارهمندی از زویکردی تازیخی و ملتند و با زوایتی زیبا و خوش ساخت از اصل انال ا اسه می
چالشها بحرانها عبرتها دستاوزدها و ظرفیتها با زوند پژوهی سههیر بههه سههوی ترههدن نههوین
اس می و تکیه بر شناخت مزیتهای کلیدی و الزامات جاش دز چله دوم اناله ا ضههرن تجههویز
زاهبردهای اساسی با تصریح به الزامات دزونی و حفظ ساحت بیرونی نوید بخش تحوالت عریههق
و گلتردهای است .این بیانیه دزبارن ماه  1397ازسوی مالام معظم زهبری دزسه چههازچوا مطههرح
شد.
 .1هفت دستاورد کالن جمهوری اسالمی که عبارتنداز:

 -1بههرای هرههه چیههز مههیتههوان لههول عرههر مفیههد و تههازیر مصههرف فههرک کههرد ا عمهها شههعازهای
جاانی این اناله ا دینههی از ایههن قاعههده ملههتتنا اسههت چههون ویژگههیهههایی متههل آزادی اخه
معنویهههت عهههدالت اسهههتال ل عهههزعت عال نیعهههت بهههرادزی دز فطهههرت بشهههر اسهههت.
 -2به نالدها حلعاسیعت متبت نشان میدهد .ولی از اززشهایش فاصله نریگیرد.
 -3انعطهههاف پهههذیر و آمهههادهی تصهههحیح خطاههههای خهههویش اسهههت .امههها تجدیدنظرپهههذیر
و اهل انفعال نیلت.
جههر و دز برابههر پدیههدهههها و
 -4پس از نظام سازی به زکود و خروشی دچههاز نشههده اسههت .متح ع
موقعیعتهای نو به نو فاقد احلاس و ادزاک نیلت.
حلهاس
 -5به اصول خود بشدعت پایبند و به مرزبندیهای خود بهها زقیبههان و دشههرنان بههه شهدعت ع
است .مرتکب افراطها و چپزویهایی که مایهی ننگ بلیازی از قیامها و جنبشههها اسههت نشههده
است.
 -6این انال ا از آغاز تا امروز نه بیزحم و خونزیز بوده و نه منفعههل و مههردعد .دز هههیه معرکهههای
گلولهی اوعل زا شلیک نکرده است ولی پس از حرلهی دشرن از خود دفاع کرده و ضههربت متالابههل
زا محکم فرود آوزده است.
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است .
 .۲هفت ثمره راهبردی؛ (ثمرات و نتایج گام اول انقالب):

 -1مبات و امنیعت کشوز و ترامیعت ازضی و حفاظت از مرزها.
 -2موتوز پیشران کشوز دز عرصهی علم و فنعاوزی و ایجاد زیرسههاختهههای حیههاتی و اقتصههادی و
عررانی.
 -3مشازکت مردمی زا دز ملائل سیاسی مانند انتخابات مالابلههه بهها فتنههههههای داخلههی حضههوز دز
صحنههای ملعی و استکباز ستیزی به اوج زسانید.
 -4بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه آنان به ملائل بین الرللی زا به گونهی شههگفتآوزی ازتالههاد داد.
 -5کفعهی عدالت زا دز تاللیم امکانات عرومی کشوز سنگین کرد.
 -6عیههاز معنویعههت و اخهه

زا دز فضههای عرههومی جامعههه بگونهههای چشههرگیر افههزایش داد.

 -7تبدیل شدن به نراد پر ا عبات و با شکوه و افتخازآمیز ایلتادگی دز برابر قلدزان و زوزگویان.
 .3هفت توصیه ماموزیتی؛ (برای گام دوم انال ا)
 -1علم و پژوهش  -2معنویعت و اخ
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 -7از مظلومان و ملتضعفان دفاع کرده است و با صراحت و شجاعت دز برابهر زوزگویههان ایلههتاده

 -3اقتصاد  -4عدالت و مباززه با فلاد  -5اسههتال ل و

آزادی  -6عه هزعت ملعهههی زوابهههم خهههازجی مرزبنهههدی بههها دشهههرن و -7سهههبک زنهههدگی.
توصیه سوم که توصیه ماَموزیتی است به هفت موضوع که به عنوان مانیفلت آینههده اناله ا اسههت
اشازه کردند و توصیه نرودند که زسیدن به این هفت موزد هدف غایی انال ا اس می ایران اسههت
که دزپی زسیدن به ایجاد تردن نوین اس می است .براین اسههاس سههؤالی کههه مطهرح اسههت اینکههه
الزامات وزاهکازهای اجرایی هفت توصیه ماموزتی کدامندوچگونه باید این هفههت توصههیه زا بههرای
زسیدن به دولت اس می مطلوا عرلی کرد؟
پیشینه تحالیق
دزموزد بیانیه گام دوم انال ا اسه می دزلههی یکلههال گذشههته هرههایشههها نشلههتههها مالههاالت
وکتااهای زیادی برگزازونوشته شده است که دزموزداجرایی شدن آن والزامات تحالق آن نگازشههی
صوزت نگرفت به عنوان نرونه چندموزدازکتااها ومالاالت اشازه میشود.
-1برگزازی هرایش گام دوم انال ا پیشرانها چالشها و الزامات تحالق دز نیروی هههوایی ازتههش
دزسال98
-2نخلتین هرایش ملی جلتازهای پژوهشی بهها تأکیههد بههر بیانیههه گههام دوم اناله ا اسه می و بهها
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مشازکت  15نااد  28آذزماه 1398دز گرگان برگزاز شد.
 -3هرایش ملی «شار پایداز و گام دوم انال ا چالشها فرصتها و کازبردها» ت ش برای ایجههاد
شاری است که با الاام از فرهنگ مردم آزمانها پیشینه و هویت مردم باشد.
 -4کتاا بیانیه «گام دوم انال ا» خطاا به ملت ایران به مناسبت چالرین سالگرد انال ا اسه می
ایران توسم انتشازات انال ا اس می ایران منتشر شده و هم اکنون دز اختیاز مخالبان قههراز گرفتههه
است.
 -5کتاا «بیانیه گام دوم انال ا و تردن نوین اس می» برگرفته از مجروعه مالاالت و نشلتهههای
 64استاد دانشگاه باقرالعلوم و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اس می است کههه بههرای نخلههتین بههاز بههه
هرت انتشازات بوستان چاپ و منتشر شده است.
 -6کتاا بیانیه گام دوم انال ا نویلنده مالام معظم زهبری گردآوزی احلههان لههاهرنژاد انتشههازات
شبنرا سال نشر1398
که بیانیه زاگردآوزی نرود( .لاهرنژاد )1398
 -7کتاا «مبانی قرآنی بیانیه گام دوم انال ا اس می» به قلم حجت االس م محلن قرائتههی کههه بههه
تحلیل قرآنی بیانیه پرداخته است( .قرآئتی )1398
 -8کتاا «زوش شناسی تفلیر متن به متن دز بیانیه زهبر فرزانههه اناله ا اسه می حضههرت امههام
خامنهای دز گام دوم انال ا اس می» توسم سازمان بلیج اساتید کشوز منتشر شد)1398( .
هران لوزکه اشازه شد دزاین تحالیالات اشازهای به الزامههات وزاهکازهههای اجرایههی بیانیههه گههام دوم
نشد دزحالی که تحالیق پیشرو دزپی زاهکازهای تحالق عرلی واجرایی بیانیه میباشد.
ضرورت بحث
هرتحالیالی ضروزتی زابیان میکند دز واقع پژوهش وتحالیق یکههی از محوزهههای مارههی اسههت کههه
ضامن پیشرفت و توسعه پایداز دز هر کشوز بهشراز میآیههد .اگههر پژوهشههی نشههود دانههش بشههری
افزایش نخواهد یافت و دچاز سکون و زکود خواهد شد .براین اساس توصیه مههاموزیتی بیانیههه گههام
دوم انال ا برای پیشرفت اقتدازوقدزت کشوزبیان شدکه بدنبال ازائه یک نالشه زاه زوشن برای
 .1آززوها و آزمانهای بززگ ملت ایران  .2ملیر لی شده  .3شرایم کنونی و .4ملیر پیشزو
است.
دزواقع ضروزت بحث زوشنی زسالت جامعه زا دزاین بیانیه وانرود میکندکه وظایف آحادجامعه
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جلوگیری از انزوا و بایکوت بیانیه جلوگیری از تحریف و دیگرنرایی بلم نظههری زهیافههتیههابی
زاهکازجویی و تایه نالشه اقدام و عرل و ...
-4چارچوب نظری (تعریف مفاهیم)
-1مفاوم بیانیه بیانیه هران مانیفلت است و واژه «مانیفلت» از زبههان فرانلههوی( ) Manifesteبههه
ایران و زبان فازسی زاه یافته است و یک وام واژه از زبان فرانلویمحلوا میشههود( .میرشههکازی
)45 1393دز انگلیلی به آن «مانیفلههت» ) (manifestoمههیگوینههد کههه از زبههان ایتالیههایی گرفتههه
شدهاسههت کههه خههودش اززبههان التههین و واژه«مانیفلههتوم» ) (manifestumگرفتههه شههدهبود.
(میرشکازی )45 1393
به گفته فرهنگ عرید مانیفلت یک نوشتاز است که دز آن یک گروه یهها حههزا نظریهه سیاسههی
اجتراعی مذهبی فللفی هنری یا ادبی خود زا اع م میکنند( .عرید )43 1389
ت (به فرانلوی) یا بیانیه متنی است که یک شخص یا گروه از آن برای بیان اصههول عالایههد و
ل ْ
ما ْن ْی ِف ْ
اهداف خود خطاا به مردم استفاده میکند )www. mizanonline. com( .زسریت بیانیهههههها

مقالۀ پژوهشی :الزامات وراهکارهای اجرایی بیانیه /...رشید رکابیان و ناصرپورحسن

است کرک کنندکه

با توجه به بیانکننده آنها و مطالب بیان شده به دو دسته زسری و غیرزسری لبالهبندی مههیگههردد.
مانیفلتها معرو ًال تعیین کننده خم مشیها و اصول و عالاید پیشروان یک سبک یا مکتب بهشههراز
میآیند.
بیانیه یک چشم انداز است که به آینده نگاه میکنههد و تصههویری ذهنههی از آینههده ایههدهآل جامعههه و
آززوهایی زا که جامعه دوست دازد بههه آنههها دسههت یابههد خلههق مههیکنههد .بههراین اسههاس امههروزه
کازبرد مانیفلت به بیانیههای سیاسی محدود نیلت و هر شکلی از اظااز آشکاز و بیههان صههریح بهها
اصط ح مانیفلت توصیف میشود .امروزه ع وه بر حوزههای سیاسی اجتراعی و ادبی برخههی از
اظاازنامههای اقتصادی هم (مت ً دز صنعت حرل و نالل) مانیفلت نامیده میشوند.
اماچراسیاست مدازان بیانیه مینویلند؟ هدفشان چیلت؟ وقتی مازکس مانیفلت کرونیلت زامههی-
نویلد دز پی خلق قطعهای ادبی نبود و هرانگونه که خود میگفت جاان زاتفلیر نریکرد تغییههرش
میداد( .وبر  )34 1371بعدها لرفدازانش این بیانیه زا ازنظربه عرل تبههدیل کردنههد .بهها نگههاهی بههه
بیانیه گام دوم انال ا اس می به نظر میزسد زهبر معظم انال ا دز هران اوایل متن نظریه حههاکم
برای تحالق بخشهای مختلف بیانیه زا به اختصاز تبیین کردهاند .از نگههاه ایشههان «اناله ا اسه می
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پس از نظام سازی به زکود و خروشی دچاز نشده و نرههیشههود و میههان جوشههش انال بههی و نظههم
سیاسی و اجتراعی تضاد و ناسازگازی نریبیند بلکه از نظریه نظام انال بی تهها ابههد دفههاع مههیکنههد»
(مالام معظم زهبری  1397بیانیه) .با برزسی ادبیات زهبر معظم انال ا دز سالهای اخیههر بههه نظههر
میزسد که ایشان کلید حل مشک ت کشوز و تحالق آزمانهای انال ا اسه می زا «تفکههر و عرههل
انال بی» دز قالب «نظام اس می» میدانند که نبودن هر یک از ایههن دو زسههیدن بههه ایههن مالصههود زا
نامرکن میسازد .بر این اساس تدوین نظریه نظام انال بههی نخلههتین و مههؤمرترین گههام دز تحالههق
بندهای گوناگون بیانیه گام دوم محلوا میشود.
بیانیه گام دوم دزصدد آن است که با ایجاد دزنگی دز ما زمینه بازاندیشی دز فعالیههتهههای اناله ا
اس می زا دز دو عرصه فرم و محتوا فراهم آوزد .لذا -1زساندن جامعه به خودآگههاهی تههازیخی -2
تذکر دستاوزدهای گام اول انال ا برای ایجاد دزنگ ناظر به گام دوم  -3ازتالههاد افههق دیههد جامعهه
و -4فرازوی از سطحینگریهای زوزمره و برافروختن شعلههای جاههاد بههرای پاسههر بههه نیازهههای
تازیخی ملت ایران چااز غرک اصلی بیانیه گام دوم انال ا اس می هلتند.
-2گام دوم گام دوم انال ا بیانیهای است که از سههوی مالههام معظههم زهبههری بههه مناسههبت چالرههین
سالگرد پیههروزی اناله ا دز تههازیر  22بارههن 1397صههادز گردیدهاسههت و دز آن بههرای اسههترراز
زاه انال ا به تبیین دستاوزدهای چال سال گذشته میپردازد .دز این بیانیه با هههدف «جاههاد بههززگ
برای ساختن ایران اس می بززگ» توصیههایی ازائه دادند و دز این بیانیه معظم لههه ملههت ایههران بههه
ویژه جوانان زا موزد خطاا قراز میدهدو به توضیح و زوشن کردن ملئله برداشتن «گههام دوم» بههه
سوی آزمانهای انال ا دز  7فصل میپردازد( .مالام معظم زهبری  1397بیانیه)
 -5الزامات وزاهکازها تحالق بیانیه گام دوم انال ا اس می
بیانیه گام دوم که نالشه زاه انال ا اس می دز چند دهههه آینههده زا ترسههیم کههرده اسههت یههک مههدل
استراتژیک وزاهبردی متناسب با مالتضیات زندگی شرایم اقلیری و فرهنگی جامعه ایرانی بهههشههراز
میآید که باید قطب نرای تصریرات اجرایی و قانونگذازان کشوز باشد و هره اجزا و ازکان نظهام
سرت وسوی سیاست گذازیهای خود زا با آن تطبیق دهند .ایههن بیانیههه کههه از خریرمایههه فرهنگههی
آمیخته با اززشهای دینی و ملی برخوزداز است چنان وزن و جایگاهی دازد که میتوان گفت اگههر
زویکردها و سیاستهای خرد و ک ن کشوز ذیل آن تعریف نشوند و نلبتی بهها آن نداشههته باشههند
فاقد وجاهت و تأمیرگذازی مطلوا آزمانهای نظام خواهنههد بههود وبیانهههای ملههکوت خواهدمانههد؛
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والزم هلت دزمیدان عرل زیردستان آن زاعرلیاتی کنند براین اساس بیانیه گههام دوم اناله ا بههرای
تحالق پیدا کردن نیازبه الزامات و زاهکازهایی دازدکه اگههراین زاهکازههها اجرایههی وتحالههق پیداکنههد
انال ا اس می به هدف خودکه زسیدن به ایرانی متردن و مالتدز و مرحله ناائی جامعه بین الرلههل
اس می میزسد .گرچه زاهکازها والزامات متعددند اما دزاین مالاله ابتدا به الزامات پرداخته میشههود
سپس به مارترین زاهکازها پرداخته میشود.
-5-1الزامات اجرایی بیانیه گام دوم انقالب
الزامات بیانیه گام دوم انال ا زا دزپنج حوزه هلتی شناسی معرفت شناسی انلان شناسههی زوش
شناسی وغایت شناسی میتوان تحلیل کرد.
-1هلتی شناسی از لحاظ لغوی هلتی شناسی 1عبازت است از علم یهها فللههفه شههناخت هلههتی
(های  .)106 1385هلتی شناسی معطوف است بههه ادعاههها یهها فههرکهههای زهیههافتی خههاد دز
پژوهش اجتراعی دزبازه ماهیت اجتراعی یا سیاسی ادعاهایی دزبازه اینکه چه چیههزی وجههود دازد
آن چیز شبیه چیلت از چه اجزایی تشکیل شده است و ایههن اجههزا چههه ازتبههاط یهها اندزکنشههی بهها
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دزحالی که بیانیه هندسه انال ا زا برای آینده ترسیم کرده است که فرمانده آن زااع م کههرده اسههت

یکدیگر دازند( . (Blaikie,1993:p 6موضوع هلتی شناسی پاسر به این سؤال مام میباشد کههه
گلتره عرل سیاسی تا به کجاست؟
دز زویکرد اس می هلتی دازای دو بعد دنیههاخآخرت بههوده و عرههل فههردی دازای آمههازی دنیههوی و
اخروی به صوزت هرزمان است .ملئله مههواا و عالههاا دز ایههن زویکههرد جایگههاهی ویههژه دازد و
شاخص آن هم از لرف خالق هلتی تحت منشوزی ویژه و توسم فرستادهای مخصههود بههه بشههر
اع م شده است .نتیجه اتخاذ چنین زویکردی شکلگیری نههوعی علههم سیاسههت اسههت کههه از ادازه
مطلوا اموز دنیوی دز ازتباط با اصول و گزازههای هنجازی سخن میگوید« .هنجازی شدن» علههم
سیاست محصول انتخاا این زویکرد است .بر این اساس مشخص میشههود کههه علههم سیاسههت از
حیث هلتی شناسی دز میانه پیوستازی از «نگرش تک بعدی» تا «نگرش دو بعدی» سیر مههینرایههد
(خلروپناه و پناهی آزاد )78 1389
ازالزامات مبانی هلتی شناسی گام دوم انال ا اس می اعتالادزاسر وقلبی دولت مههردان بههه تشههکیل
وتوانایی دولت اس می دزحل مشک ت است .یابه عبازتی نفی ضروزی سکوالزیزم ازحههوزه دیههن
وعلم است .اعتالادبه اینکه تجربه حکومت دینی برای ایجادتردن وجودداشههته ومههیتواندترههدنسههاز
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باشد .بر این اساس ملتند به تجربه حکومت اس می دز عصر نبوی و علوی میتوان چنههین اظاههاز
داشت که زهاسازی سیاست از قید و بند سکوالزیزم گام نخلت بههرای وزود بههه عرصههه سیاسههت
مطلوا دز حوزه اس می بهشراز میآید (دزخشه  .)180-137 1386به هرین دلیههل دزبیانیههه گههام
دوم زهبرمعظم انال ا میفرماید تناا انال بی است که یک چ علهههی پرافتخههاز زا بههدون خیانههت بههه
آزمانهایش پشت سر نااده و دز برابر هرهی وسوسههایی که غیر قابل مالاومت به نظر میزسههیدند
از کرامت خود و اصالت شعازهایش صهیانت کههرده و اینههک وازد دوعمههین مرحلهههی خودسههازی و
جامعه پردازی و تردعن سازی شده است( .بیانیه گام دوم) براین اسههاس اعتالادبههه ایههن که م وبیانیههه
دزبین آحادجامعه ومدیران باید وجودداشته باشد.
-2معرفت شناسی معرفت شناسی 2نظریهای دزبازه چگونگی کلب معرفت توسم انلان دز مههوزد
جاان الراف خود است و نیز اینکه چگونه ما به ایههن معرفههت دسههت یافتهههایههم .اهریههت معرفههت
شناسی به آن است که مبنایی فللفی برای مشخص نرودن معرفتهای مرکههن و معیازهههایی بهرای
اززیابی دانش معتبر دز اختیاز محالالان و دانش پژوهان قراز میدهد ). (Crotty,1998:p 8
ازالزامات مبانی معرفت شناسی جات عرلی کردن گام دوم انال ا اس می نگههاه ابههزازی ملههؤوالن
به قدزت است .آنهابایدقدزت زابرای خدمت کردن به مردم بدانند .وقتی چنین نگاهی وجودداشههته
باشداعتراد اجتراعی ایجاد میشود و زابطه هرگرایی بین قههدزت وجامعههه ایجههادمیشههود .مههدیران
اگرقدزت زا متعلق به خداونددانلتند دللوزانه دزپی اجرای وظایف محوله میزوند .حضههرت امههام
بکازگیری قدزت معنوی و متافیزیکی و استعانت از «نصر الای» زا زمز موفالیت اناله ا و پیههروزی
بر قدزتهای بززگ مادی معرفی میکند .لذا مفاوم قدزت دز دستگاه اندیشه امههام زاحههل ابههزازی
بود؛ به هرین دلیل آشکازا دز سیا عبازات ذیل که از ایشان به یادگاز مانده قابل زؤیت اسههت« :آن
قوت زوح و قوت ایران بود که شرا زا غلبه داد بههر جنههود شههیطانی بههر لههاغوت( ».امههام خرینههی
 )256 7 1385وفرمود «قدزت ایران غلبه کرد بر این قههدزتههها» (امههام خرینههی )155 5 1385
مالام معظم زهبری میفرماید قهدزت فهی نفله یک وسیله است؛ نه میشود گفههت فههی نفلههه بههد
است نه میشهود گهفهت فهی نهفهلهه خهوا است .بلته به آن است کههه دز اختیههاز کههی باشههد؟
برای چه هدفی به کاز برود( .بیانات دز دیداز بهها فرمانههدهان و ملههئوالن سههپاه پاسههدازان  22خ  8خ
 .)1378هرچنین دزموزد بیاززشی قدزت بودن امیرالرؤمنین به ابن عباس فرمود «برای مهههن ایهههن
ش وصله خوزده اززش ندازد؛ مگر این کههه بتههوانم حهالههعی زا
حهکهومهت بهه قدز این کفش بیازز ِ
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منطق امیرالرؤ منین است« .یعنی سلطنت و حکومههت و قههدزت و حکررانههی و ایههن چیزههها بههرای
امیرالرؤ منین اززشی ندازد ایناا دنیاست .آنچه برای او اززش دازد خدمت بههه آحههاد مههردم اسههتب»
(بیانههات دز جرههع اعضههای هیئههت دولههت دز مههاه مبههازک زمضههان  30خ  9خ  ).1379لههذا قههدزت
بایدپشتوانه تفکرات الاهی و اسه مهی داشته باشد.
-3مبانی انلان شناسههی ازمنظرقههرآن انلههان حالیالههی کلیاسههت کهدزمحههدوده حیههات حیههوانیو
لبیعینایلتد؛ حتیانلانیتخویشزا تناابهنطقیاتفکر محدود نکنههد بلکهبایههدحیاتالای جههاودانی
تالههه وخههداخواهیفطری زا بههه فعلیتبرسههاندو هرچناندزسههیر بههیانتاههای تالهههگامبردازد و
مراحلتکاملانلههان زا تامالامخ فههتو مظاریههت اسرایحلههنایالایوتخلقبهاخ

اهلل بپیرایههد

)جوادیآملی  )235 1387دزاینتعریف حیات انلان بامابالیجانوزان متفاوت میشههود .ازالزامههات
انلان شناسی اجرای گام دوم انال ا پذیرش والیههت امروتبعیههت ازدسههتوزات اوسههت کههه باعههث
اقتدازانال ا اس می مههیشههود .هههدفازآفرینش انلههانوبعتتانبیا ازدیدگاهاسه م «تکامهل انلههان»
دزهرههه ابعادمههادیومعنوی او البتهباتالههدم ابعههادمعنوی اسههت .برایناسههاس مههیتوانادعههاکرد
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احهالها کهنهم حه عالی زا به صاحب حق برسانم یا باللی زا بریههرانم » (ناههج الب غههه  )33ایههن

هدفغاییومطلواپیشرفتسیاسیدزدیدگاهاسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه م
سیرپیشرفتانلانوزسیدنبهکرالواقعیکههرانقراالایاست دزسایهوالیتپذیری محالههقمیشههود.
کرامتانلههان نیههز باپذیرشوالیتوسرپرستیافرادیکهدزملههیر غیرحههققراز دازنههد دز تضاداسههت.
امامصههههاد علیههههه اللهههه م دزاینزمینهههههمیفرمایههههد «دینندازدکلههههیکهباغیرامامعادلیاباالاعتاز
ظالمدسهههههههتوزهایالایزا انجهههههههام مهههههههیدههههههههد» (مجللهههههههی )632 53 1363
اینزوایتبیانگرآناستکهتدینبهدینالایبدون پههذیرفتنوالیت افههراد منصههواخداوند معنهها نههدازد.
ازامامسجاد علیه الله م ناللشدهاستکه «لاعهوالهاالمرترامالعز؛والیت پههذیریاز اولیادالایترامعزتاسههت»
(محردیزیشههاری )331 1 1379؛ اهریتوالیتوضههروزت پیرویازاولیههادالای بهههدلیلهرراهی
ولزومیاسههتکهاین تبعیتدزفرمانبردازیازپروزدگههاز دازد؛بهههعبازتدیگر والیههت منصبیاسههت
الایوازسویپروزدگازبههرآنکسکهخود صالح و شایلته بداند عطا میفرماید؛ لذا الاعت از والیههت
تبعیت از خداستو نافرمانی از حجههتالای نافرمانیازخداسههت .والیتدززمانزسههولخدا باپیههامبر
علیام الل

ودززمانحضراتائره

علیام الل

م باائره

علهیام الله م

م تحالقیافتو دززمانغیبت اماممعصههوم

بانایبانعههام

آن حضرتاستکهازسوی حجتالای حجتبرخلقباشند.
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-4غایت شناسی منظوز از «غایت» هدف ناایی و جامعی اسههت کههه ترههامی اهههداف خههرد و میانههه
بازیگران با توجه به آن تعریف میشوند (التاههانوی  .)76 1996غایههت بیانیههه گههام دوم اتصههال بههه
حکومت جاانی حضرت مادی عجل اهلل فرجهه است وایههن دزصههوزتی تحالههق پیههدامیکندکههه حکومههت
اس می تردن جاانی اس م زاترسیم وعرلی کند .لذا دزغایت شناسههی حکومههت بایههدگفت غایههت
اصلی حکومت اس می دز اندیشه اس م وصول به سعادت کرال و زستگازی دز زندگی دنیههوی و
حیات اخروی است اما برای نیل به این هدف علل و عوامل متعددی میتوانند مؤمر باشند؛ چراکههه
سعادت گوهر گرانباا و اززشرندی است که با تحرل زنجها به دست میآید نههه اینکههه بههه صههوزت
دفعی و ناگاانی حاصل شود.
الزمه زسیدن به این غایت برون زفت از مرحله تحیر و سرگردانی است که از نگاه امامقدس سره انبیههای
الای دز زسالت اجتراعی خود بدان توجه وافری داشتند؛ زیههرا انلههان تهها از مرحلههه تردیههد خههازج
نگردد به مالام توحید باز نرییابد «هره دعوت انبیا این بوده است که مردم زا از این سرگردانی کههه
دازند ه هر که یک لرف میزود و هر که یک مالصدی دازد ه این مردم زا از اینجهها دعههوت کننههد و
زاه زا نشانشان بدهد که این زاه است ( »....امام خرینی .)506 12 1385
علیام الل

امام زاحل تشکیل دولت اس می زا ادامه کاز انبیا و ائره الااز

م میداند .ایشان معتالههد بههود کههه

برنامه چنین حکومتی باید دز زاستای زساندن جامعه بشری به قرا الای و سههعادت تنظههیم گههردد.
ایشان با دو دلیل اندیشهاش زا دز امر گران سنگ والیت فالیه به امبههات مههیزسههاند یکههی تشههبیه و
تداوم بخشی ملیر انبیا و ائره به واسطه علرای دینی؛ به این معنا که آنان هرانند او یا وزمه انبیاینههد.
(امام خرینی  )87 1377و دلیل مامتر اینکه حاکریت برای انبیهها و ائرههه یههک مالههام نیلههت بلکههه
علیام الل

وظیفه و ملئولیت است که این ملئولیت از جانب معصوم

م به علرا تلرعی پیدا میکند و آنههان

باید این زسالت و ملئولیت خطیر زا بر عاده گیرند و مردم زا به چنین غایتی زهنرون سازند.
براین اساس یکی ازالزامات تحالق بیانیه گام دوم که دز فرجام شناسی یاغایت شناسی بههه آن اشههازه
شد پذیرش قلبی حکومت والیت فالیه میباشههد و اینکههه ایههن اعتالههاد وجودداشههته باشههد کههه ایههن
حکومت ملیرتردن نوین اس می زا لی میکند .بایدمدیران به این اعتالاددداشته باشندکه ازنظر عیهههی
عجهل اهلل فرجهه

نظام انال بی تا ابد دفاع میکنندکه غایت آن زسیدن به حکومههت جاههانی حضهرت ماههدی
است.

-5زوش شناسی سیاسی دز این بحث منظوز ما از زوش شناسی ابزازههایی اسههت کههه بههه واسههطه
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دازد میاندیشیم (های  .)109 1385زوش 3دز این تلالی به معنای شیوههای اتخاذ شده از سههوی
کازگزازان یا جامعه یا ناادهای مختلف اجتراعی برای نیل به اهداف تعریههف شههده بههرای سیاسههت
میباشد.
دززوش شناسی زوش اخ قی مامترین ابزاز برای بیانیه گههام دوم اناله ا اسههت دززوش اخ قههی
هران گونه که مالام معظم زهبری مکرز برآن تاکیددازند برای مههدیران وملههئوالن ضههروزت حترههی
است .این زوش دز واقع از مبانی نظریه توانرند سازی و سعادت للبانه دز حههوزه معرفههت شناسههی
ناشی شده است .به این صوزت که ذات اخ قیات و هرچنین اصههول اخ قههی و زعایههت آن دازای
اصالت است و هم اهداف و هم ابزاز و وسایل سیاسی بایلتی موزد تأیید حوزه اخ
(مطاههری  )89 1370مالههام معظههم زهبههری معنویههت گرایههی واخهه

قراز گیرنههد

زاازمعجههزات انالهه ا

دانلتندلذااخ قیات بایددزبدنه سیلتم سیاسی نفوذپیداکند تا ازفلاد ادازی جلههوگیری شههود« .عیههاز
معنویعت و اخ

زا دز فضای عرومی جامعه بگونهای چشههرگیر افههزایش داد ... .و ایههن معجههزهای

دیگر از انال ا و نظام اس می فععال و پیشرو است( ».بیانیه گام دوم انال ا) لذا یکههی از ویژگههی-
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آنها دزبازه شیوههای مناسب برای واقعیت بخشیدن به توانایی تحصیل شناخت دزبازه آنچه وجههود

های الزم برای یک انال بی مللران بیتردید "تالوای دینی و سیاسی" است .آیات بلیازی از قههرآن
کریم بر لزوم زعایت تالوی الای تأکید میکنندکه مالام معظم زهبری نیز با الاام از آن آیهات تالههوای
دینی و سیاسی زا یکی از شاخصههای مام یک فرد انال بی میداند .معظم له تالوای سیاسههی زا نیههز
یکی از مامترین موازد تالوا میداند واین ویژگی زا چنین توضیح دادند
«یک تالوای فردی دازیم که من و شرا از گناه پرهیز کنیم خودمان زا حفظ کنیم خودمان زا از آتههش
دوز الای از آتش غضب الای دوز کنههیم؛ ایههن تالههوای فههردی اسههت تالههوای اجترههاعی  -تالههوای
اس می مربوط به اجتراع  -این است که دز زاه تحالعق این چیزهایی کههه اسه م از مهها مطالبههه کههرده
است ت ش کنیم( ».بیاناتزهبری دزحرم امام خرینی 14خ 03خ)1395
ایشان ت ش برای تحالق مطالبات وآزمانهای اس می چون عدالت اجتراعی حرایت از محههرومین
و مظلومین مالابله با ظالم و ملتکبر زا تکلیف دینی و تالوای الای میدانند و اضافه میکنند
«تالوای سیاسی یعنی انلان از لغزشگاههایی که دشرن میتوانههد از آن اسههتفاده کنههد پرهیزبکنههد( ».
بیاناتزهبری دزحرم امام خرینی 14خ 03خ)1395
معظم له میفرماید
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«تالوای سیاسی؛ یعنی هر کس که دز کاز سیاست است سعی کند با ملائل سیاسی صادقانه و
دزدمندانه و از زوی دللوزی برخوزد کند» (05خ05خ1381بیانات دز دیداز اعضای ستادهای
نرازجرعه)
زهبر انال ا افزودند «اگر تالوای دینی حاصل شد تالوای سیاسی نیز حاصل خواهد بود و انلان
زا دز لغزشگاههای سیاسی و ملئولیتی» حفظ خواهد کرد» (بیانات
دزدیدازبامردم دزحرم امام خرینی 14خ03خ)95
-5-2راهکارهای اجرایی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
زاهکازهای اجرایی بیانیه بلیاززیادند هرمدیر وکازگزازی وآحادجامعه دزبرابربیانیههه ملههئولند؛ ایههران
قوی مالتدزوباص بت نیازبه احلاس ملئولیت هرههه دازد .بههراین اسههاس بیانیههه بایههداجرایی شههود
ومارترین زاهکازهای اجرایی آن عبازتند از
ﻰ مسﺌوﻻن کﺸور
-1سالمﺖ اﻋﺘقادى و اﺧالﻗ ِ
س مت اعتالادی و اخ ق ِﻰ ملئوالن کشوز از مامترین عوامل تحالق بیانیه کام دوم اناله ا اسههت.
چراکه تصریمگیربایدبه کازش اعتالادداشته باشد؛ چرا که مبدأ و منشههأ هههر تصههریم انلههان اسههت و
علت فاعلی آن هرانا ایران و اعتالاد انلانی است .دز هر مکتبی این علت و شکل تصریم بلههته بههه
اززشهای اعتالادی و مکتبی است (جههوادی آملههی  .)45 1387لههذا مههدیر اسه می بنههابر سههاختاز
اعتالادی و اززش ذهن خویش به سوی استعانت از خداوند برای فائق آمدن بههر متغیرهههای محیطههی
غیرقابل کنترل با تصریم خود مترایل است .دزبیان مالام معظم زهبری سه مت اعتالههادی واخ قههی
یعنههههههی «حفظ لاازت و تالواست .حفظ پاکیزگﻰ دز عرل است .اجتناا از هرگونه خدای ناکرده
اخت ط با اهداف غیزمشروع یا اهداف غیزمالبول و غیراخ قی ودوزی ازفلاد زعایههت اززشهههای
اس می و  ...دزهرین زمینه مالام معظم زهبری دزبازه مههدیری کههه چنههین اوصههافی داشههته باشههدمی
فرمایههههههههد مدیر خوا مدیرى است که هر کازى زا به عاده میگیرد با زعایت اصول اخ قﻰ
صحیح انجام دهد» (بیانات دزحکم تنفیض زیاست جراوزی )1372ومههیفرمایههد «فلههاد مدیران و
ملئوالن زیشه فلاد ملهههتهههها زیشهههه ذلیهههل و برده و نوکرصفت شدن ملتها زیشه ازبین زفتن
اصهالتهها و اززشهها عامهل تلهههلم قدزتهای شیطانی بر ملتها و عامل زخت بربلتن ایران
از جوامع اسهت» (بیانات دزدیدازباملههئوالن )1369لذاسه مت اعتالههادی مههدیران دزتصههریمگیههری
خیلی مام است یعنی اینکه اعتالاد به وعده الای برموفالیت دزدزون انلان زیشه دوانده باشد.
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اعتالادات  -2پایبندی به اصول و اززشهای انال ا اس می  -3نگاه قلبﻰ و گرایش قلبﻰ بر ملئله
اعتراد به وعدههای الاﻰ  -4س مت اخ قی و ایران نصرتهای الای (افتخهههازی -5 )41 1392
توکل به خدا -6شجاعت اقدام و عرل-7امیدوازی بهآینده-8 .نترسیدن از دشههرن و تلههلیم نشههدن
دز برابر او( .زکابیان )78 1398
 -2مدیریﺖ جهادی وانفالبی
کلره «جااد» دز این بیانیه  20باز تکراز شدهاست به هرین دلیل کههاز کههردن بهها زوحیههه جاههادی و
انال بی با کاز کردن با زوحیه ادازی متفاوت است .لذا نخلتین دستوزی که دز این نامههه بیههان شههده
است مدیریت جاادی است و برای اینکه کازی خوا پیش برود بایههد بههه صههوزت جاههادی عرههل
کرد .کاز جاادی به دلیل اینکه هم خودش مطلوا است و هم اینکه نیت خههدایی دازد بههه پیههروزی
میزسد دزواقع کاز جاادی هم حلن فعلی و هم حلن فاعلی دازد.
مدیریت جاادی وانف بی عبازت است ازهران مدیریت اس می به صوزت تههام وکامههل اسههت کههه
زسالت آن تغییرمبانی مدیریت غربی وجایگزینی مبانی اسه می اسههت( .کاوسههی حلههین زادگههان
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مالوله س مت اعتالادى و اخ قﻰ ملئوالن کشوز دازای ویژگیهای اسههت کههه شهههامل  -1س مت

 )78 1389یا به معنای خدمتگزازی پاسخگویی شفافیت وتکیههه بههرعلم اسههت (خواجههه سههروی
 )21 1389زهبرمعظم انال ا مدیریت جاادی زاعبازت میداند ازکههازوت ش بانیههت الاههی مبتنههی
برعلم ودزایت( .بیانات 22خ11خ )1392ویژگیهای مدیریت جاادی الای بودن آن عرلکرد انال بههی
سههرعت قالعیههت اخ قههی بههودن اعترههاد بههه نفههس متههأمر نبههودن از مصههلحتهههای گونههاگون
انتالادپذیری بکازگیری نیروهای کازآمد و الیق است .زهبرمعظم انال ا اس می میفرماید «مهها هههر
جا یک مدیریت انال بی فعال و پرتحرک داشتیم کازها پیش زفتههه اسههت و هههر جهها مههدیریتهههای
غیرانال بی و بیتحرک داشتیم کازها متوقف مانده یا انحههراف پیههدا کههردهانههد»( .بیانههات دزاجترههاع
مردم 1خ 1خ )96لذا مدیریت جاادی معطههوف بههه هرهههی عرصههههههای اناله ا دز سههطوح ملههی و
سیاست خازجی است .اعتراد به نفس ت ش هره جانبه و خلههتگی ناپههذیری ملههت ایههران باعههث
استررازانال ا حفظ استال ل وپیشرفت کشوز دز عرصههای مختلف گردید .هم چنههین ایشههان دز
زابطه با کاز جاادی میفرمایند کازجاادی و زوحیعهی جاادی زادز هرهههی عرصههههههای گونههاگون
فععالیعتها سرلوحه قراز بدهید .کاز جاادی ض عد تنبلی است؛ ض عد بیتفاوتی است؛ ضه عد امههروز زا بههه
فردا انداختن است کاززادزهره عرصهها جاادی دنبال کنید» (بیانات10خ7خ )98ومیفرماید «مههدیریت
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جاهههادی هویهههت مههها آینهههده مه ها و ترسهههیم کننهههده سرنوشهههت کشهههوز اسهههت» (بیانهههات
دزدیدازکازگران10خ2خ )93لذا با زوحیههه جاههادی و انال بههی اسههت کههه دز زاهبههرد مالاومههت فعههال
خودباوزی خداباوزی والیت پذیری پرکههازی تحههولآفرینی سههختکوشههی سههرعت عرههل دز
کازها مشازکت پذیری ناادینه کردن اخ

دز محیم زندگی و کههاز تعریههق معنویههت و بصههیرت

نافذ معنا و مفاوم پیدا میکند و پس از آن است که کازآمدی دیههن بههرای مانههدگازی نظههام اسه می
محالق میشود و هرین مدیریت تحالق الگوی ایرانی اس می پیشرفت زا کلیههد مههیزنههد بههه هرههین
دلیل میفرماید «نتیجه مدیریت جاادی پیشرفت اقتصادی فرهنگی و زشد و تعالی و ازتالهها و عههدم
حالازت کشوز است»( .بیانات دزدیدازکازگران10خ2خ)93
میفرماید «این زا هره بدانند که ما جز با کاز جاادی و کاز انال بی نخواهیم توانلت ایههن کشههوز زا
به سامان برسانیم» ( 10خ 2خ )96و باز فرمودند کههه «اگههر مههدیریت دز بخههشهههای مختلههف کشههوز
انال بی باشد هره مشک ت کشوز حل خواهد شد و ما مشههکل غیرقابههل حلههی دز کشههوز نههدازیم»
(بیانات دزاجتراع مردم دزمشاد1خ1خ )96ومیفرمایند «دز ادازه کشوز باید مههدیریت جاههادی حههاکم
باشههد تهها بتههوان از مشههک ت کشههوز عبههوز کههرد و بههه پههیش زفههت» ( بیانههات دزاجترههاع مههردم
دزمشاد1خ1خ )96هرانطوزکه دزبیانیه به این امراشازه کردنههد «مههدیریعتهههای جاههادی الاامگرفتههه از
ایران اس می و اعتالاد به اصل «ما میتههوانیم» کههه امههام بززگههواز بههه هرهههی مهها آموخههت ایههران زا
به عزعت و پیشرفت دز هرهی عرصهها زسانید» (بیانیه گام دوم انال ا)پس ازاین بعدهم بامههدیریت
جاادی وانال بی میتوان به اهداف گام دوم زسید .البته مدیریت انال بیخ جاادی تجربهای متههراکم و
کازآمد است که دست کم سه امر مردمی انال بی و جاههادی زا دز دزون خههود تجلههی داده و مههی-
پروزاند.
-3اﻋﺘقاد به ﺧود (مامیتوانیم)
اعتالادبه مامیتوانیم یعنی اینکه ملتالل وآزادباشیم و این باوزدزوجودمههان باشههدکه چشههم اندازآینههده
خود زا خودمان زقم میزنیم و وابلطه به کلی نباشیم که او برایران تصریم بگیرد چههرا کههه اسههاس
هره شکلتها و پیروزیها از خود آدم شروع میشود .انلان اسههاس پیههروزی و اسههاس شکلههت
است .باوز انلان اساس ترام اموز است .حضرت امام میفرماید اگر افکازتان و باوزتههان ایههن باشههد
که ما میتوانیم ملتالل باشیم و وابلته به غیر نباشیم خواهید توانلت( .امام خرینی؛ )306 14
حضرت امام با تذکر این نکته که تبلیغات قدزتها دز موزد ناتوانی ملتها بههه جاههت اسههتعراز آنههان
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انلان باوزش این است که ضعیف است نلبت به آن کاز نریتواند آن کههاز زا انجههام بدهههد و هههر
کشوزی که اعتالادش این باشد که نریتواند خودش صنعتی زا ایجاد کند این ملت محکوم بههه ایههن
است که تا آخر نتواند( .امام خرینی؛ )307 14
از منظر ایشان تا این باوز هلت نریتوان کازی انجام داد پس اول باید این باوز بوجود بیاید که مهها
هم انلانیم قدزت تفکر دازیم .یک ملت وقتی که یک مطلب زا باوز کرد که میتواند انجام بدهههد
انجام خواهد داد .اساس باوز این دو مطلب است؛ باوز ضعف و سلتی و ناتوانی و باوز قههدزت و
قوه و توانایی .بنابراین استال ل و زهایی از وابلتگی دز گِرو خودباوزی ملتهاست( .امههام خرینههی؛
ن آمَنو ْا َال َت َّتخِذو ْا الْیاو َد وَال َّنصَازَی َأ ْولِیاد َبعْضها ْم
 .)308-309 14قرآن کریم میفرماید «یا أَیاَا ا َّلذِی َ
ض َومَن ی َت َو َّلام مِّنک ْم َف ِإنَّه ِمنْام» [مائدهخ ]51ای کلانی که ایران آوزدهاید یاههود و نصههازی
َأ ْولِیاد َب ْع ٍ
زا دوسههتان خههود مگیریههد؛ بعضههی از آنههان دوسههت بعضههی دیگرنههد و هههر کههس از شههرا آنههها
زا به دوستی بگیرد از آنان خواهد بههود» .هرانطوزکههه مالههام معظههم زهبههری دزبیانیههه بحههث چشههم
اندازآینده زا دزبند5و6استال ل آزادی وعزت زا منوط به تفکر مامیتوانیم میداند .ومیفرماید یههک
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است غربزدگان زا عامل تباهی و عالب ماندگی کشوزها میدانند و مههیفرماینههد هههر کههازی زا کههه

آزمان دیگر عبازت است از آزمان اعتراد به نفس؛ یعنی هرین «مهها مههیتههوانیم» کههه دز حههرفهههای
شراها هم بود؛ این یک آزمان است .بایلتی دنبال تفکعر اعتراد به نفس م علههی و اعتالههاد بههه قههدزت و
توانایی ملعی [بود] و به عنوان یک آزمان حتر ًا باید تعالیب بشود .البتعه تعالیب آزمانها یههک لههوازمی-
دازد که باید به آن لوازم عرل بشود( .بیانات دزدیدازبا دانشههجویان 20خ4خ )1394اعتالههاد بههه مههامی-
توانیم اگر دزمیان مدیران جامعه زنده شد دزجامعه هم تامیرگذازخواهدبود .معطم له به این موضههوع
اشازه میکند دز باوز به خود  -اعتراد به نفس  -امام به مردم ایران «ما میتوانیم» زا تعلههیم داد .امههام
قبل از آنکه «ما میتوانیم» زا به مردم ایران تلالین کند و تعلیم دهد «ما میتوانیم» زا دز وجههود خههود
زنده کرد( .بیانات زهبر دزسالگردزحلت امام14خ3خ)1392
-4جوان گرایی مدیریﺖ
یکی از منابع قدزت کشوز که انال ا و توان سیاسههی کشههوز زا دز هرهههی عرصههههههای پرافتخههاز
گذشته حرایت کردهاست قشر عظیم جوانان میباشند .پیروزی دز جنگ هشت ساله دسههتاوزدهای
بززگ علری و حضوز فعال دز انتخابات و زاهپیراییهای سرنوشتساز مرهون مجاهههدت جوانههان
سلحشوزی است که هروازه موزد توجه مالام معام زهبری بوده اسههت .ایشههان دز ایههن زمینههه مههی-
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فرماید
«مامترین ظرفیعت امیدبخش کشوز نیروی انلانی ملتعد و کازآمد با زیربنای عریق و اصیل ایرههانی
و دینی است .جرعیعت جوان زیر 40سال که بخش مارعی از آن نتیجهی موج جرعیعتههی ایجههاد شههده
دز دهه  60است فرصت اززشرندی برای کشوز است36 .میلیون نفر دز سنین میانههه15و40سههالگی
ونزدیک14میلیون دازای تحصی ت عالی زتبه دوعم جاان دز دانههش آموختگههان علههوم و ماندسههی
انبوه جوانانی که با زوحیهی انال بی زشد کرده و آمادهی ته ش جاههادی بههرای کشههوزند و جرههع
چشمگیر جوانان محالعق و اندیشرندی که بههه آفههرینشهههای علرههی و فرهنگههی و صههنعتی و غیههره
اشغتاال دازند؛ ایناا مروت عظیری برای کشوزاست که هیه اندوختهی مههادعی بهها آن مالایلههه نرههی-
تواندشد»( .بیانات دزدیدازبامردم22خ11خ)97
ایشان میفرمایند «نیروهای جوان به عنوان پیشران و لکوموتی ِو حرکت عرومی کشوز مهیتواننههد دز
تحالق آزمانها نالش ماری داشته باشند (بیانات دزدیدازبامردم7خ8خ)1397بنههابراین بهها وزود اناله ا
اس می به دهه پنجم عرر پر برکت خود اقتضائاتی زا به هرراه دازد که بدون توجه به آن نرههیتههوان
دز حرکت ملیر تحالق آزمانهای انال ا موفق بود ویکی ازمامتههرین اقتضههاد آن زا بایههد دز بیانیههه
گام دوم انال ا اس می جلتجو کرد که حکیم انال ا اسه می دز آن بههر «عظرههت نالههش نیههروی
جوان متعاعد» دز پیشبرد گامهای انال ا اس می تاکید وززیده و ایشان زا محوز تحوالت دهههههههای
آتی پیش زوی کشوز دانلتهاند .البته به فرموده ایشان «نه هر جوانی؛ جوانی که احلاس تعاعد کنههد
احلاس ملئولیت کند (» .بیانات دزدیدازبامردم7خ8خ)1397
معظمله به موضوع زاهکازهای عرلی تحالق نالش آفرینی جوانان پرداخته و دز ناایههت مههیفرماینههد
«نتیجهی اینها چه میشود؟ اینجا من این جوز یادداشت کردهام که سرانجام [اینها] کشاندن نلههل
جوان متعاعد به عرصهی مدیریت کشوز [است] وزود دز عرصهی مدیریت برای نلل جوان از ایههن
زاهها اتعفا میافتد و لبع ًا اگر نلل جوان وازد عرصهههی مههدیریت شههد و مههدیران ازشههد نظههام از
جرلهی جوانهای متعاعد [شدند] -که من گفتم جوانهای متعاعد حههزا اللاهی یعنههی واقعه ًا بایههد
حزا اللای باشند؛ به معنای دزست کلرهی حزا اللای -آن وقت آن حرکت عرومی کشوز لبعه ًا
استرراز پیدا میکند سرعت پیدا میکند و انجام میگیرد( ».بیانات دزجرع دانشجویان1خ3خ)98
اهریت وضروزت جوان گرایی دزمدیریت کشوزبه دالیل متعددی ازسوی معظم له بیان شده اسههت
 .1جوانی حرفهای نو برای تحول دازد (بیانات زهبری13خ8خ)81
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 .3توانههههها دز پیشهههههبرد اههههههداف هلهههههتند (بیانهههههات دزدیدازدانشهههههجویان7خ2خ)77
 .4توانههههها دز حهههههل مشهههههک ت کشوزهلهههههتند (بیانهههههات دزدیازبهههههامردم12خ8خ)95
 .5امبههههات اسههههتعدادها و توانههههایی دز عرههههل (بیانههههات دزدیدازباملههههئوالن27خ11خ)87
 .6دز برابر دشرنان ایلتاده ومالاومند (بیانات زهبری دزدیدازبامردم17خ11خ)81
-5نهادینه ساری بیانیه
به نظر مارترین زاهکازاجرایی بیانیه گام دوم این است که بیانیه ناادینه شودیعنی اینکه بهها جللههات
فرمی و برنامههای فرمی نتیجهای حاصل نریشود .بایدلرحزیزی کرد و لرحههها زا عرلیههاتی کههرد؛
دزاینکه گام دوم یک انال ا است شکی نلیت ولی تفکر غالب آن است که با آن بههه شههکل یههک
زفرم عرل میشود دزحالی که دزانال ا ابتدا بایههد وضههعیت فعلههی زا مشههخص کههرد و وضههعیت
مطلوا زا نیز مشخص کرد گام بعدی کشههیدن یههک نالشههه زاه بههرای زسههیدن بههه مطلههوا و گههام
بعد زاهبردها و زاهکازهای زسیدن به این جایگاه و وضعیت مطلوا است .کههه ایناههازا زهبههرحکیم
انال ا به تصویرکشیدو بایدملئوالن اجرایی وباخاسههت آحادجامعههه عرلیههاتی شههود .چگونههه؟اوال
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 .2جهههههوانی پیشهههههران حرکهههههت انالههههه ا اسهههههت (بیانهههههات زهبهههههری3خ9خ)95

بیانیه بایدبه صوزت قانون دزاید؛ مانیهها دزجامعههه و ادازات ناادینههه شههود؛ مالتهها محاسههن آن وآینههده
وچشماندازآن بیان شود .دز این بین الگوهای بلیازی دز جامعه وجههود دازنههد کههه مههیتواننههد زوی
تفکروآماز بیانیه مومر باشند شخصیتها زسانه مطبوعات شبکههای اجترههاعی و فضههای مجههازی
مدازس دانشگاهها و مراکز علری پژوهشی ابزازی برای ازتالای جامعه هلتند و دز عین حههال بایههد
مراقب بود که آسیبزا نباشند .دززمینه علم که بند اول بیانیه است که به عنوان قدزت هرملتی اسههت
بایدپژوهشگاههایی متناسب باعلوم مختلف تاسههیس شههود وازآنههها خواسههته شههودکه زاهبردعلرههی
کشوزدزاین سال باید این گونه باشدو  ...دززمینه اقتصادی که قدزت هرملتی اسههت اقتصههادمالاومتی
زا بایداجرایی کرد .زاهکازهای اجرایی اقتصههادمالاومتی زا بایدملههئوالن عرلههی کننههد کههه مارتههرین
زاهکازهای عرلیاتی اقتصادمالاومتی عبازتنداز
 .1اصل تزیید مروت ملی و تکتیر تولید  .2حرکت جدی دز ملیر عدالت اجترههاعی .3عههدم وازدات
کاالهای لوکس
 .4فلههاد اقتصههادی بههه هههیه وجههه دز شههرایم اقتصههاد مالههاومتی قابههل بخشههش نیلههت.
 .5این نبرد بززگ اقتصادی اقتصاددانان معتالد و شجاع میخواهد
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 .6حرایت از تولیدکنندگان برای بابود وضعیت تولید و بخش عرضه باألخص دز قلههرتهههایی از
تولیههههههههد کههههههههه دز آن بخههههههههش بهههههههها وازدات مواجههههههههه هلههههههههتیم.
 .7ضروزت تشکیل ناادهای مباززه با اشرافیگری
 .8ساده زیلتی نتراشیدن هزینه و کم خرج بودن مدیران
 .8ناادینه کردن حرایت از تولید ملی و استفاده از هره ظرفیتهای کشوز
 .9نگاه مولد به دزون خوداتکایی خودکفایی
 .10کاهش دخالت دولت دز اقتصاد و عدم تعیین دستوزی تعدیل کنندههههای خودکههاز دز اقتصههاد
متل قیرت دسترزد نر باره و نر ازز.
 .11افزایش زقابت و کاهش انحصازدز بازازهای مختلههف و صههنایع مختلههف (20خ11خwww. 97
)tasnimnews. com
مالام معظم زهبری دزبیانیه گام دوم به این مشک ت اشههازه کههرده وزاه بههرون زفههت زا اقتصههادقوی
دزداخل میداند
«انال ا اس می زاه نجات از اقتصاد ضعیف و وابلته و فاسد دوزان لههاغوت زا بههه مهها نشههان داد
ولی عرلکردهای ضعیف اقتصاد کشوز زا از بیههرون و دزون دچههاز چههالش سههاخته اسههت .چههالش
بیرونی تحریم و وسوسههای دشرن است که دز صوزت اص ح مشکل دزونی کمامر و حتعی بههی-
امههر خواهههد شههد .چههالش دزونههی عبههازت از عیههوا سههاختازی و ضههعفهههای مههدیریعتی اسههت.
مامترین عیوا وابلتگی اقتصاد به نفت دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که دز حیطهی وظههایف
دولت نیلت نگاه به خازج و نه به تههوان و ظرف عیههت داخلههی اسههتفادهی انههدک از ظرف عیههت نیههروی
انلانی کشوز بودجهبندی معیوا و نامتوازن و سرانجام عدم مبات سیاستهای اجرائههی اقتصههاد و
عدم زعایت اولویعتها و وجود هزینههای زائههد و ح عتههی ملههرفانه دز بخههشهههایی از دسههتگاههههای
حکومتی است .نتیجهی اینها مشک ت زندگی مردم از قبیل بیکههازی جههوانههها فالههر دزآمههدی دز
ل این مشک ت
لبالهی ضعیف و امتال آن است زاهح ع

سیاستهای اقتصاد

مقاومتی است کههه

باید برنامههای اجرائی برای هرهی بخهشهههای آن تا عیههه و بهها قههدزت و نشههاط کههازی و احلههاس
ملئولیعت دز دولتها پیگیری و اقدام شود»( .بیانیه گام دوم انال ا)
-6اجرای ﻋدالﺖ
اصل عدل و تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفههس االمههری و نیههز اصههل حلههن و قههبح عاللههی و
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اس می بازیافته است .استاد شاید مطاری مینویلد زیشه اصلی لرحهای علرههی و عرلههی ملههئله
عدل دز جامعه اس می زا باید دز دزجه اول دز خود قرآن جلتجو کرد قرآن است که بذز اندیشه
عدل زا دز دلها کاشت و آبیازی کرد و دغدغه آن زا چه از نظههر فکههری و فللههفی و چههه از نظههر
علری و اجتراعی دز زوحها ایجاد کرد این قرآن است کههه ملههئله عههدل و ظلههم زا دز چاههرههههای
گوناگونش لرح کرد( .مطاری  )67 1378بیشترین آیات مربوط به عدل دزبههازه عههدل جرعههی و
گروهی است اعم از خانوادگی سیاسی قضایی و اجتراعی که تعداد آنها به  16آیه میزسههد .لههذا
یکی اززاهکازهای اجرایی بیانیه زاباید دزاجههرای عههدالت دزکشوزدانلههت چراکههه اجههرای عههدالت
باعث پیشرفت کشوز و اقتدازآن میشود به هرین دلیل دزبیانیه گههام دوم زهبههرحکیم ازعههدالت نههام
میبرد وعدالت و مباززه با فلاد زا الزم و ملزوم یکدیگرمیدانههد .بههه هرههین دلیههل ازجوانههان مههی-
خواهدکه آینده کشوززا با عدالت عجههین کننههد .کلیههدواژه عههدالت ونالههش آن براقتههدازو پیشههرفت
وتامیرآن برایجادجامعه فاضله وتردن نوین اس می مکرز دزبیانات مالام معظم زهبههری آمههده اسههت.
(بیانات دزدیدازبامردم19خ10خ)97ومیفرماید ملئلهی «عدالت» جههزو کلیههدواژههههای اصههلی اسههت؛

مقالۀ پژوهشی :الزامات وراهکارهای اجرایی بیانیه /...رشید رکابیان و ناصرپورحسن

حجیت عالل به عنوان زیربنای فاله شیعی شناخته شده و جههای خههویش زا دز ایههن زشههته از علههوم

(1396خ03خ17بیانات دزدیدازدانشجویان) مرره این حرکت تحالق هره اززشهای اصههیل انلههانی از
جرله پیشرفت و کازامدی واقعی جراوزی اس می ایران بر محوز عدل و به تبههع صههدوز اسه م از
ملیر ازائه الگوی واقعی جامعه و حکومت عادالنه اسههت .بههه لههوز حههتم حرکههت دز ایههن ملههیر
دشرنانی خواهد داشت .از این زو جااد و مباززه با استکباز بههه عنههوان بززگتههرین دشههرن برقههرازی
عدالت یکی از سرفصلهای مام ماموزیتهای نظام اس می خواهد بود .دز دوزان کنههونی آمریکهها
مصدا تام استکباز سردمداز جباه بالل و ضد عههدالت اسههت .لذاعههدالت محههوزی یعنههی مبههاززه
بافلاد است و این باعث اقتدازنظام میشود .میفرماید « فساااد اقتصااادی و اخ قههی و سیاسههی
تودهی چرکین کشوزها و نظامها و اگر دز بدنهی حکومههتههها عههازک شههود زلزلهههی ویرانگههر و
ضربه زننده به مشروعیعت آنها است؛ و ایههن بههرای نظههامی چههون جراههوزی اسه می کههه نیازمنههد
مشروعیعتی فراتر از مشروعیعتهای مرسوم و مبنائیتر از مالبولیعت اجتراعی است بلیاز جهدعیتههر و
بنیانیتر از دیگر نظامها است .وسوسهی مال و مالام و زیاست حتعی دز َعلَویترین حکومت تههازیر
علیه الل

یعنی حکومت خود حضرت امیرالرؤمنین

م کلانی زا لغزاند پههس خطههر بههروز ایههن تادیههد دز

جراوزی اس می هم که زوزی مدیران و ملئوالنش ملابالهی زهد انال بههی و سههاده زیلههتی مههی-
107

1399

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

دادند هرگز بعید نبوده و نیلت؛ و این ایجاا میکند کههه دسههتگاهی کازآمههد بهها نگههاهی تیههزبین و
زفتازی قالع دز قوای سهگانه حضوز دائم داشته باشد و به معنای واقعی بهها فلههاد مبههاززه کنههد بههه
ویههههژه دز دزون دسههههتگاههههههای حکههههومتی( ».بیانیههههه گههههام دوم انالهههه ا اسهههه می)
نﺘیجهگیری
گام دوم انال ا بیانیهای است که از سوی زهبر انال ا اس می ایران به مناسههبت چالرههین سههالگرد
پیروزی انال ا دز تازیر  22بارن 1397صادز گردیدهاست و دز آن بههر «اسههترراز زاه اناله ا بههه
تبیین دستاوزدهای چال سال گذشته میپردازد .معظم له دز این بیانیه با هدف «جاههاد بههززگ بههرای
ساختن ایران اس می بززگ» توصیههایی ازائه میدهد .دز ایههن بیانیههه مههردم و بههه ویههژه جوانههان زا
موزد خطاا قراز میدهد و به توضیح و زوشن کردن ملئله برداشتن «گام دوم» بههه سههوی آزمههان-
های انال ا دز  7فصل میپردازد
مبات و امنیت و حفظ ترامیت ازضی ایران
موتوز پیشران کشوز دز عرصه علم و فناوزی و ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عررانی
به اوج زسانیدن مشازکت مردمی و ملاباله خدمتزسانی
ازتالاد شگفتآوز بینش سیاسی آحاد مردم
سنگین کردن کفه عدالت دز تاللیم امکانات عرومی کشوز
افزایش چشرگیر معنویت و اخ

دز فضای عرومی جامعه

ایلتادگی زوزافزون دز برابر قلدزان و زوزگویان و ملتکبران جاان.
معظم له زسیدن به تردن نوین اس می زا دزگروه تحالق هفت امرمام میداندکههه عبازتنههد ازعلههم و
پژوهش معنویعت و اخ

اقتصاد عدالت و مباززه با فلاد استال ل و آزادی عزعت ملعی و زوابههم

خازجی و مرزبندی با دشرن سبک زندگی.
تحالق این فصول نیازبه الزامات وزاهکاهایی دازد که ازمامترین آنها دزچندحوزه معرفت شناسههی
هلتی شناسی غایت شناسی وانلان شناسی میباشد وزاهکازهای اجرایههی بیانیههه عبازتندازسه مت
اعتالادی مدیریت جاادی ناادسازی بیانیه اجرای عدالت جوان گرایی اعترادبه خود.

کﺘابنامه
 .1قران کریم
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 .3التاانوی محردعلی ( )1996موسوعه کشههاف اصههط حات الفنههون و العلههوم بیههروت مکتبههه
ناشرون.
 .4امینی سابق ،زینالعابدین؛ ردایی ،هادی؛ ساده ،احسااا  1398تبیااین ریهیاائ مساااجلیت ا ت ااا ی
جارا در بیاریئ گام دوم ارقالب اسالمی با تأکید به حک هاراای بااجب» مجلههه :مههدیریت کلههب و
کاز  -ش اره 43
 .5افتحازی اصغر مادی شرشیری محردعلی ززگرزاده  1397مؤلفه های مدیریت جاههادی دز
بیانات امام خامناای(مدظله العالی)فصلنامه مدیریت نظامی تابلتان شرازه2
 1394 __________ .6الزامات راهبهدی ارقالب اسالمی بااهای ا سیاسااتپژوهشههنامه اناله ا
اس می(دانشگاه هردان)» سال پنجم  -شرازه , 17
« )1390( ___________ .7اخ قههی نرههودن زوابههم بههین الرلههل زویکههردی قرآنههی» دز ماههدی
ذاکریان (به اهترام) اخ

و زوابم بین الرلل تاران دانشههگاه امههام صههاد (ع) صههص  415تهها

.466
.8

عرید حلن  1389فرهنگ عرید تاران امیرکبیر

مقالۀ پژوهشی :الزامات وراهکارهای اجرایی بیانیه /...رشید رکابیان و ناصرپورحسن

 .2ناج الب غه  1389سید زضی ترجره محرددشتی قم بنیاد ناج الب غه

 .9بیانیه گام دوم انال ا اس می ایران  1397تاران دفتر حفظ و نشر آماز زهبری.
 .10بیانات مالام معظم زهبری دز جرع اعضای هیادت دولت اقشازمردم به مناسبت های مختلف
 .11جرعی ازنویلندگان  1398زوششناسی تفلیر متن بههه مههتن دز بیانیههه زهبههر فرزانههه اناله ا
اس می حضرت امام خامنهای دز گام دوم انال ا اس می» تاران سازمان بلیج اساتید کشوز
 .12امام خرینی (الروسوی) زوح اهلل  1377صحیفه امام تاران مؤسله تنظههیم و نشههر آمههاز امههام
خرینی
 .13ههههه ( )1377والیت فالیه تاران مؤسله تنظیم و نشر آماز امام خرینی
 .14ههههه ( )1385صحیفه امام تاران مؤسله تنظیم و نشر آماز امام خرینی
- .15خلروپناه عبدالحلین و پناهی آزاد حلن ( )1389هلتی شناسی معرفت تاران انتشههازات
امیرکبیر.
 .16جوادیآملی عبداهلل  1387حیات حالیالی انلان دز قرآن قم اسرا
- .17دزخشه ج ل-به کوشش )1390( -آفا تردنی انال ا اس می تاران انتشههازات دانشههگاه
امام صاد (ع)
 )1389( _________ .18گفتازهههایی دزبههازه انال ه ا اس ه می تاههران انتش هازات دانشههگاه امههام
صاد (ع)
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 )1389( _________ .19سی گفتاز پیرامون امام خرینههی اناله ا اسه می و جراههوزی اسه می
تاران انتشازات دانشگاه امام صاد (ع).
 .20زکابیان زشید  1398مؤلفه های انال بی گری انال بی بودن وانال بی ماندن فصلنامه مطالعههات
انال ا اس می ش  57صص107-95
 .21لاهرنژاد اخلان  1398بیانیه گام دوم انال ا نویلنده مالام معظم زهبههری گههردآوزی تاههران
انتشازات شبنرا
 .22قرائتی محلن  1398مبانی قرآنی بیانیه گام دوم انال ا اس می» تاران
 .23کاوسی اسراعیل زهره حلین زادگان 1390فصلنامه مطالعات سیلت گذازی عرومی شههرازه
2تابلتان
 .24مطاری مرتضی  1378آینده انال ا اس می نشرصدزا
 .25میرشکازی جواد  1393گااهوه وا هگزیناای .ویراسههتاز .دفتههر اول .فرهنههگ واژههههای مصههوا
فرهنگلتان .تهها انتشازات فههنگستا زبا و ادب فارسیی
 .26مجللی محرد باقر  1363بحاز االنواز تاران اس می
 .27محرعدى زى شارى محرد  1379سیاست نامه امام علﻰ(علیه الل م) ترجره ماههدى ماههرى
قم دازالحدیث
 .28ماکس وبر  1374اقتصاد و جامعه ترجره عباس منوچاری و هرکازان انتشازات مولی
 .29های کالین ( )1385دزآمدی انتالادی بر تحلیل سیاسی ترجره احرد گل محردی تاران نشههر
نی.
.30
.31
.32
.33
.34
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