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تاریخ پذیرش1399/11/16 :

چکیده:
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی هم شامل توصیفی عاا ی از گذشاهه اساو و هام و اایف آیناه نیروهاای
انقالب را بازگو می کنه.در این نوشهه  ،پس از اشار به فرازهای مخهلف و عمه بیانیاه  ،وارد بحا

مررفای

و پیشنهاد ترهادی راهکار و راهبرد در زمیناه هاای چهارگاناه فرهن ای اجهماعی،اقهصادی،سیاسای و علمای
فناوری گردیه ایم  .بر این اعهقادیم که هم برای حل برخی مشاکال موجاود و هام دساهیابی باه اهاها
عا ی نظام اجرای این راهکارها و راهبردها مفیه و دارای ثمر خواهه بود.

واژگان اصلی :انقالب اسالمی ،امیهصادق،نقش جوانان ،تقابل اسالم و اسهکبار،مرنویو ،عاها و ،اساهقال،،
آزادی ،مهیریو جهادی ،اقهصاد مقاومهی.

 .1اسهاد دانشکه حقوق و علوم سیاسی دانش ا تهران ،تهران ،ایران(.نویسنه مسئو)،
 .2دانشجوی دکهری ،انقالب اسالمی دانشکه مرار

mmalakot@ut.ac.ir

و انهیشه اسالمی دانش ا تهران ،تهران ،ایران a.ketabi@ut.ac.ir
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مقدمه

وقوع انقالب اسالمی ایران در سا 1357 ،که به حق یک انقالب کبیر بینظیر می باشه ،هاام باعا
تغییر و تحوال بنیادی در جنبههای مخهلف فرهن ی سیاسی اقهصادی و علمی فناااوری در کشااور
شه و هم بر مرادال منطقهای و جهانی تاثیر نهاد .انقالب از یکطر کشور ما را وارد دور رشه،
پیشرفو و ترا ی پس از دور طوالنی انحطاط نمود و از طر دی ر در دسهه دالیل فروپاشی نظااام
دوقطبی قرار گرفهه و نیز باع

اقههار کشور شه و مرااادال منطقااهای را از طریااق ایجاااد محااور

قهرتمنه مقاو تغییر داد .انقالب هم چنین باع

گسهرش بیهاری اسالمی در جهان شااه .میتااوان

گفو بیانیه گام دوم دکهرین و مانیفسو انقالب اسااالمی اسااو کااه در ن اااهی کااالن مهمتاارین و
سرنوشوسازترین حوادث و رخهادهای پاایش از انقااالب و برااه از آن و را کارهااای پاایش رو در
مسیر پیشرفو همهجانبه در آن مهون اسو .مفاد این بیانیه تشکیل دهنه یک نظام فکری اسو کااه
تبیین آن ن اهی منظومهای و چنه ساحهی میطلبه و بر پژوهش ران و نخب ااان اسااو کااه از منظاار
علوم و نظریههای مخهلف گفهمان حاکم باار بیانیااه را تشااریا ،ابراااد و الیااههای مهرتااب باار آن را
فرادسو آورنه.
صهور بیانیه گام دوم انقالب اسالمی کااه بااه مناساابو عبااور موفااق انقااالب از سااا ،چهلاام
موجودیو خود توسط رهبر فرزانه انقالب صادر گردیه ،اقااهامی هوشاامنهانه و ابهکاااری در تاااری
انقالبها به شمار می آیه .بیانیه هم یک سنه توصیفی دربار گذشهه اسو و هم یک ساانه آینااه
ن ر افهخارآمیز باالدسهی و ازجمله منشااور حرکااو انقااالب اسااالمی در آینااه و در  40سااا ،دوم
انقالب اسو .این سنه عمیق و روشن ر ،با توجه به ابراد مخهلف مطاار شااه در آن  ،بایااه مبنااای
راهبردن اری ها و نظریه پردازیهای اسالمی بومی قرار گیاارد تااا در مساایر دسااهیابی بااه اهااها و
آرمانهای عا ی نظام در زمینههای مخهلف  ،از سلطه قهر ها ونظریههای غرباای دور شااویم .نظااام
انقالبی بایه در حیطههای مخهلف فرهن ی اجهماعی ،اقهصادی ،سیاسی و علمی فناااوری بااه تو یااه
نظریه اههمام کنه تا زمینههای اعهالی بیشااهر کشااور را فااراهم نمایااه .همکاااری دو نهاااد حااوز و
دانش ا شرط اصلی تو یه این نظریههاسو.
در این نوشهه  ،پس از بیان ترهادی از مهمهرین فرازهای بیانیه گام دوم و تفصیل آنها بااا اسااهفاد
از ترهادی شواهه تجربی  ،وارد بح

راهکارها و راهبردهای عملیاتی شااهن مفاااد بیانیااه در چهااار

موضوع فرهنگ و اجهماع  ،اقهصاد ،سیاسو و علم و فناوری میشویم.
منبع اصلی این مقا ه خود بیانیه گام دوم اسو .ا بهه در بخش راهکارها و راهبردها بااه جااز مفاااد
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بیانیه ترهادی ازنظرا ن ارنه نیز به مهن افزود شه اسو.

یکی از پرکاربردترین ومهمهرین کلمااا کلیااهی در بیانیااه گااام دوم  ،یااادآوری نقااش جوانااان
انقالبی  ،هم در  40سا ،او ،در صحنه های مخهلف انقالب -از جملااه جنااگ تحمیلاای و پیشاابرد
علمی و فناوری – و هم و یفه آنان در ساخهن آینه و حل مشکال کشااوردر همااه حیطااههااا و
زوم توجه به توان و نیروی خسه ی ناپذیر آنااان و دادن اجاااز ورود آنهااا در نقااشهااای مخهلااف
اسو .گزیه فرازهای بیانیه در پنج عنوان زیر ارائه میشود:
 -1انقالب اسالمی بزرگهرین و مردمیترین انقالب مراصر  :بیانیه در ذکر برتااری انقااالب اسااالمی
نسبو به انقالبهای مراصر جهان در میزان حضور مردم و حفظ آرمانهای آن میفرمایه« :انقااالب
پرشکو ملو ایران که بزرگهرین و مردمیترین انقالب عصر جهیه اسو ،تنها انقالبی اسو که یااک
چله پر افهخار را بهون خیانو به آرمانهایش پشو سر نهاد و در برابر همه وسوسههااایی کااه غیاار
قابل مقاومو به نظر میرسیهنه از کرامو خود و اصا و شاارارهایش صاایانو کاارد و اینااک وارد
دومین مرحله خودسازی  ،جامره سازی و تمهن سازی شه اسو(».بیانیه گام دوم)

مقالۀ پژوهشی :بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و راهکارها  /...مصطفی ملکوتیان و امیرعلی کتابی

الف) گزیده فرازها:

مقایسه انقالب اسالمی با انقالبهای فرانسه و روسیه نشان ماایدهااه کااه در حااا ی کااه میاازان
شرکو مردم در انقالب فرانسه حهاکثر  %10و در انقالب روسیه حهاکثر  %1بااود اسااو ،در ایااران
اکثریو قریب به اتفاق مردم در انقالب شرکو نمودنه .پس از پیروزی انقالب نیز هموار مااردم بااا
حضور در صحنه از جمله در جنگ تحمیلی و نیز خنثی کردن فهنههااا نقااش باایبااهیلی داشااههانااه.
برالو  ،تغییرا ناشی از انقالب  ،چه تغییرا سیاسی اقهصادی فرهن ی و علماای در داخاال و چااه
تغییرا در محیط منطقهای از جمله هور قهرتمنهانه محور مقاومو و چه در محیط جهااانی ماننااه
فروپاشی نظام دوقطبی و گسهرش بیهاری اسالمی یک نمونه بینظیر اسو.
از نظر سرنوشو آرمانهای انقالب نیز میدانیم که در فرانسااه  ،در سااا 1799 ،یرناای  10سااا،
پس از وقوع انقالب ،ناپلئون امپراطوری او ،را پهیه آورد و با ورود فرانسه به جن هااای ناااپلئونی و
شکسو این کشور ،با تشکیل کن ر وین در سا1815 ،و انهصاب ویی هجههم ،کار انقااالب تمااام
شه .در روسیه هم ،پس از مرگ اسها ین در سا ،1953 ،خروشچف به قهر رسیه  ،وی با دسااو
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کشیهن از آرمانهای انقالبی گفو :بمب اتم طبقه نمی شناسه و به طر تنش زدایاای و همزیسااهی
مسا مو آمیز یا دتانو با غرب رفو .در این زمان ،جنگ سرد مسکو و پکن از جنگ ساارد آمریکااا
و شوروی مهمهر بود .وضع آرمانهای انقالب چین هم با گرایش غربی گروهاای از "روشاانفکران بااا
رنگ و اب پاریسی "طرفهار تنگ شیائو پینگ که ازپس از شکسو انقالب فرهن ی چین قااهر را
در دسو داشهه انه ،مشخص اسو.
رهبری مرظم انقالب در رابطه با مانهگاری آرمان های انقالب اسالمی می فرماینااه « :شاارارهای
جهانی این انقالب دینی هرگز بی مصر و بی فایه نخواهنه شه .زیرا فطر بشر در همه اعصااار
با آن سرشهه اسو .آزادی ،اخالق ،مرنویو  ،عها و ،اسهقال ،،عز  ،عقالنیو ،برادری ،هیچیک بااه
یک نسل و یک جامره مربوط نیسو .هرگا د زدگاای پاایش آمااه از روی رداناای مساائوالن از ایاان
ارزشهای دینی بود اسو و نه از پای بنهی به آنها و کوشش جهو تحقق آنها» (بیانیه گام دوم)
 -2زوم شناخو درسو گذشهه و داشهن ن ا خوش بینانه به آینه :
رهبر مرظم انقالب دربار زوم داشهن ن ا راهبردی به شناخو درسو گذشهه میفرماینه:
« برای برداشهن گامهای اسهوار در آینااه  ،بایااه گذشااهه را درسااو شااناخو و از تجربااههااا در
گرفو؛ اگر از این راهبرد عفلو شود ،دروغها به جااای حقیقااو خواهنااه نشسااو و آینااه مااورد
تههیههای ناشناخهه قرار خواهه گرفو .دشمنان انقالب با ان یااز ای قااوی تحریااف و درغپااردازی
دربار گذشهه و حهی زمان حا ،را دنبا ،میکننه و از پو ،و همه ابزارها باارای آن بهاار ماایگیرنااه.
رهزنان فکر و عقیه و آگاهی بسیارنه ،حقیقو را از دشمن و پیاد نظامش نمیتوان شاانیه (».بیانیااه
گام دوم)
بیانیه در توصیهها برای گام دوم نیز میفرمایه:
«نخسهین توصیه من امیه و ن ا خوش بینانه به آینه اسو .بهون این کلیااه اساساای همااه قفاالهااا،
هیچ گامی نمیتوان برداشو  .یک امیه صادق و مهکی به واقریا عینی  .در طو ،این چهل سااا ،و
اکنون ماننه همیشه سیاسو تبلیغی و رسانه ای دشمن و فرا هرین برنامههای آن مایو

سازی مااردم

و حهی مسئوالن و مهیران ما از آینه اسو ...شما جوانان بایااه پیشا ام در شکسااهن ایاان محاصاار
تبلیغاتی باشیه .در خود و دی ران نها ،امیه به آینه را پرورش دهیه .تر

و نومیااهی را از خااود و

دی ران برانیه .این نخسهین و ریشهایترین جهاد شماسو ...دنیا به جوان ایرانی و پایااهاری ایراناای
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و ابهکارهای ایرانی در بسیاری از عرصهها با چشم تکریم و احهرام مین رد .قهر خود را بهانیه و بااا

 -3بیانیه در توجه به نقش ترا ی بخش و تکاملی انقالب اسالمی و پایان دادن به یااک دور سااقوط
تاریخی میفرمایه « :انقالب به یک انحطاط تاریخی طوالنی پایان داد و کشور که در دوران پهلااوی
و قاجار به شه تحقیر شه و عقب مانه بود ،در مسیر پیشرفو سریع قرار گرفااو (».بیانیااه گااام
دوم)
از ویژگیهای دوران پهلوی و قاجار عبار بودنه از :
 -1اسهبهاد سیاسی :که در هر دو دور بویژ دور پهلااوی ،زبااانزد خااام و عااام بااود .ن اااهی بااه
عملکرد ساواک و ترهاد عظیم زنهانیان سیاسی در آن زمان ،بیقهرتی مجلس و دو ااو و ماننااه آن،
این امر را نشان می دهه (کلر بریاار1358،؛ .)121وقااوع انقااالب مشااروطه در دور قاجااار نیزعلیااه
اسهبهاد حاکم صور گرفو و ا بهه سپس با شکسو آن انقالب وضع سابق ادامه یافو.
 -2وابسه ی به قهر های خارجی :مشااهور اسااو کااه مقامااا قاجااار یااا ان لوفیاال بودنااه و یااا
روسوفیل .هم چنین  ،پهلوی ها آشکارا به بلوک غرب به ویااژ آمریکااا و ان لاایس وابسااهه بودنااه.
چرچیل و روزو و در سا 1943 ،در کنفرانس تهران ،دربار رضا شا گفهنه«خودمان او را آوردیاام
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قو خهاداد به سوی آینه خیز برداریه و حماسه بیافرینیه (».بیانیه گام دوم)

و خودمان بردیم(.».احمه فاروقی1358،؛  )28ازدسو دادن بحرین ،تصویب الیحااه کاپیهوالساایون و
عضویو در سنهو در زمان محمهرضا شا نیزگویای وابسه ی به غرب بود.
 -3عقب مانهگی در علم و فناوری :در دور های قاجار و پهلااوی از نظاار علماای و فناااوری هاایچ
پیشرفهی در کشور دیه نمی شه .دردور پهلوی ،صنایع مونهاژ ،پزشکان خارجی ،مهیران شرکوهااا
خارجی و ارتش نیز تحو سیطر د ها هزارمسهشاران بی انااه بااود.در ایاان زمااان در دانشا ا هااا از
پیشرفو علم و فناوری خبری نبود.
 -4فساد گسهرد در دربار :تجمل پرسهی ،دسهبرد دائمی به خزانه ملی و هوساارانی از ویژگاایهااای
شاخص درباردرآن دورانها بود.در دور قاجار ،گرفهن وام برای مسافر به اروپااا و خوشا ذرانی
و در مقابل دادن امهیازا

مخهلف به بی ان ان یک امر روزمر بود.

همچنین ،خاطرا فردوسو وعلم و دی ران گویای گسهردگی فساد دربار پهلااوی اسااو.ثرو
عظیم درباریان فراری پس از انفالب نیز این امر را نشان می دهه (.حسااین فردوسااو1370،؛ -259
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)260
انقالب اسالمی با تشکیل حکومو مااردم ساااالردینی ،اسااهقال ،از بی ان ااان ،پیشاارفههای خیاار
کننه در علم و فناوری و تشکیل نظام اسالمی که پیش شاارط انهصاااب کااارگزاران آن ،دینااهاری و
پاکهسهی اسو ،به این دور انحطاط پایان داد.
 -4تقابل اسالم و استکبار؛ پدیده برجسته جهان معاصر:
رهبر فرزانه انقالب دربار مظاهرعز نظام جمهوری اسالمی ،فریبکاااری غرباای و عااهم فایااه
مذاکر با آمریکا میفرماینه« :عز ملی ،روابط خارجی ،مرزبنهی با دشمن  ...شاااخههااایی از اصاال
عز حکمو و مصلحو در روابط بین ا مللیانه .صحنه جهانی امروز شاهه پهیه هایی اسااو کااه
تحقق یافهه یا در آسهانه هورنه :تحرک جهیه نهضو بیهاری اسالمی بر اسا

ا وی مقاومااو در

برابر سلطه امریکا و صهیونیسم ،شکسو سیاسوهااای آمریکااا در غاارب آساایا و زمااینگیاار شااهن
همکاران خائن آن در منطقه ،گسهرش حضور قهرتمنهانه سیاسی جمهوری اسالمی در غاارب آساایا
و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه .اینها بخشی از مظاهر عز

جمهوری اسالمی اسو کااه

جز با شجاعو و حکمو مااهیران جهااادی بهسااو نماایآیااه .سااردمهاران نظااام ساالطه ن راننااه .
پیشنهادهای آنها عمهتا شامل فریب و خهعه و دروغ اسو .امااروز ملااو ایااران عااالو برآمریکااای
جنایهکار ،ترهادی از دو وهای اروپایی را نیااز خهعااه گاار و غیاار قاباال اعهماااد ماای دانااه .دو ااو
جمهوری اسالمی بایه مرزبنهی خود را با آنها با دقو حفظ کنه .از ارزشهای انقالبی و ملی خااود
یک گام هم عقب نشینی نکنه .از تههیههای پوچ آنان نهراسه و در همه حا ،عز کشااور و ملااو
خود را در نظر داشهه باشه و حکیمانه و مصلحو جویانه و ا بهه از موضع انقالباای مشااکال قاباال
حل خود را با آنان حل کنه .در مورد آمریکا ،حل هیچ مشکلی مهصور نیسو و مااذاکر بااا آن ،جااز
زیان مادی و مرنوی محصو ی نخواهه داشو (».بیانیه گام دوم)
 -5دیگر برکات بزرگ انقالب اسالمی:
عالو بر چها مورد پیش گفهه ،بیانیه مجموعهای از برکا دی رانقالب را ذکر کرد که در اینجااا
مررفی میشونه:
 -1ثبا و امنیو و حفظ تمامیو ارضی کشااور و از جملااه مرجااز پیااروزی در جنااگ  8سااا ه و
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شکسو پشهیبانان صهام.
 -3سن ین شهن کفه عها و در تقسیم امکانا کشور که با هیچ دور ای قابل مقایسه نیسااو .ا بهااه
ما پیروعها و علوی هسهیم و بایه از شااکا هااای عمیااق طبقاااتی بیمناااک باشاایم .همچنااین بایااه
دسه اهی کارآمه با رفهاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشهه و نظار

و بااا فساااد مبااارز

کنه .ا بهه در مقایسه با بسیاری از کشورها بااویژ حکومااو طاااغو  ،فساااد در جمهااوری اسااالمی
بسیار کمهر اسو ،و ی حهی آنچه هسو ،قابل قبو ،نیسو .در این رابطه چشم امیااه مااا بااه جوانااان
اسو.
 -4افزایش چشم یر مرنویو و اخالق در فضای عمومی ناشی از رویکردهااای دیناای و اخالقاای .
نمودهای آن صف جوانان برای امااور دیناای ماننااه اعهکااا  ،روحیااه باارادری ،حضااور در جنااگ
و...میباشه.
 -5نتیجه و محصول تالشها و جهتگیریهای انقالبی و جهادی:
 -1کشور و ملهی آزاد و مسهقل ،مههین ،با عز و دارای منطق قوی در مسائل جهااانی .اسااهقال ،و
آزادی دو عطیه ا هی و دسهاورد هزاران انسان واال و فهاکار و شجاع اسو .ا بهااه اسااهقال ،نبایااه بااه
مرنای زنهانی کردن سیاسو و اقهصاد در میان مرزهای خود و آزادی نبایااه در تقاباال بااا اخااالق و
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 -2ارتقای ش فو آور بینش سیاسی مردم و مشارکو مردمی در خهمو رسانی.

قانون و ارزشهای ا هی و حقوق عمومی ترریف شود.
 -2کشور و ملهی مقههر و دارای جای ا مهرا ی و شایسهه ،مطمئن و امیهوار.
 -3کشور و ملهی سرآمه در ان یز های جهادی و جمریو جوان و کارآمااه .جوانااان محااور تحقااق
نظام پیشرفهه هسهنه.
 -4کشور و ملهی پیشرفهه درعلاام و رکااورددار درشااهاب پیشاارفوهااای علماای و دارای رتبااه باااال
درانرژی هسههای  ،سلو،های بنیادی  ،نانو و هوافضا.
 -5کشوری بی نظیرازنظر رفیوهااای طبیراای و انسااانی و دارای  14میلیااون نفاار بااا تحصاایال
عا ی.دارای  %1جمریو جهان با  %7منابع و دارای سواحل دریایی طوالنی و موقریااو خااوب میااان
شما ،و جنوب و شرق و غرب و دارای بازار بزرگ و  15همسایه با  600میلیون نفرجمریو.
اگر در برهههایی از تاری  40سا ه به شرارها بیتوجهی نماایشااه ،باایشااک دسااهاوردها بساای
جلوتر و مشکال نیز وجود نهاشو (.بیانیه گام دوم)
13
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ب) راهکارها و راهبردهای عملیاتی شدن بیانیه:
بیانیه گام دوم انقالب اسالمی حاوی مجموعهای ازرهنمودها و راهبردها برای اجرائی وعملیاااتی
شهن نیز هسو .ن ارنه سری میکنه در راسهای اجرایی و عملیاتی شهن مفاد بیانیه با بهر گیااری از
این رهنمودها ونیز ذکر مواردی پیشنهادی ،راهکارها و راهبردهایی را بیان نمایه:
بیانیه سنهی اسو برای شکل دهی تحااوال مخهلااف در گااام دوم انقااالب و در ایاان راسااها از
نظریه نظام انقالبی حمایو میکنه.
نظام انقالبی اسالمی نظامی اسو که قوانین  ،نهادها و کارگزارانش بر مبنااای مریارهااا و آمااوز -
های عمیق اسالمی تهوین  ،ایجاد و منصوب گردیه و مبنای فرا یو کارگزارانش ،اجاارای تکلیااف
دینی و مبهنی بر مهیریو جهادی و اصل ما میتوانیم ،باشه.
نظام سلطه بین ا مللی ،برای حفظ منافع اسهرماری خود ،مبارز با انقالبها را در صهر اهااهافش
قرار میدهه .غرب امروز با وقوع انقالب در جوامع مخهلف مخا ف اسو  ،زیرا انقالبها مرمااوال
با منافع سلطه طلبانه غربیها به مخا فو بر میخیزنه .به همین د یل ،بساایاری از محافاال علماای در
غرب ،در مورد نهایج داخلی و خارجی انقالب یا نمینویسنه یا بسیار کاام نوشااهه و نوشااهههایشااان
زهرآگین و علیه انقالب اسو.
نظامهای غربی حهی از بیان این جمله ابایی نهارنه که با وقوع انقااالب در یااک کشااور ،ب وینااه در
تالشنه تا آن کشور را آرام نمود و به وضع سابق برگرداننه.
آنها در این مسیر در مقابل دیهگا انقالبی و نظام انقالبی  ،نظریه های روزمرگاای و توسااره باار
مبنای ایهئو وژی ناسیونا یسهی و یبرا یسهی و ماننه آن را با اهری علمی مطر میکننه ؛ به گونااه-
ای که نهایج آن بازگشو انقالب به مسیرهای ههفهار غربی باشااه .حااا ، ،در صااورتی کااه کشااور
انقالبی مسیر مورد نظر آنها را نرود ،آن ا سری می کننااه بااا انااواع تااالشهااای نفااوذ و روشهااا ،
راهبردها و دکهرینها ،ماننه جنگ خفیف ری ان ،مهار کلینهون ،حمله پیش دسهانه بااوش  ،تحااریم-
های فلج کننه اوباما و فشار حهاکثری ترامااع علیااه انقااالب اسااالمی  ،کااه هم اای بااه شکسااو
انجامیهنه ،کشور مورد نظر را تسلیم نمود و به مسیر مورد نظر خود ببرنه.
به طور کلی ،مفاهیم و دیهگا های بیانیه گام دوم میتوانه از نظاار موضااوعی دردسااهههااای زیاار
گرو بنهی شود:
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ا ف) جامره و فرهنگ

ب) اقهصاد

ج) سیاسو

د) علم و فناوری

فرهنگ و محهوای آن به د یل نهادینه شهن در ذهنیو جامره  ،نقااش آشااکاری در شااکل دهاای
رفهارهای سیاسی اجهماعی مردم و خوام دارد  .بیانیه در اهمیااو مرنویااو و اخااالق ماایفرمایااه:
"مرنویو و اخالق جهو دهنه همه حرکوهااا و فرا یااوهااای فااردی و اجهماااعی و نیاااز اصاالی
جامره اسو .بودن آنها محیط زنهگی را حهی با کمبودهای مادی بهشو میسازد و نبودن آنها حهاای
با برخورداری مادی جهنم میآفرینه"( بیانیه گام دوم)
و در ادامه میفرمایه ":ابزارهای رسانهای پیشرفهه و فراگیاار ،امکااان بساایار خطرناااکی در اخهیااار
کانونهای ضه مرنویو و ضه اخالق نهاد اسو و هم اکنون تهاجم روزافزون دشمنان بااه د،هااای
پاک جوانان و نوجوانان و حهی نونهاالن با بهر گیری از این ابزارها را به چشم خود ماایبیناایم .بایااه
در این بار ها برنامههای کوتا مه و میان مه جامری تنظیم و اجر شود"( .بیانیه گام دوم)
در زمینه فرهنگ و اجهماع ،سه راهکار یا راهبرد زیر بیان میشود:
 -1مهمترین راهکار؛ جامعه پذیری با کفایت:
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الف) جامعه و فرهنگ :

جامره پذیری با کفایو یرنی انهقا ،موفق ارزشها و هنجارها و قوانین نظام اسااالمی بااه افااراد و
گرو های مخهلف به ویژ نسلهای جهیه  ،این امر و یفااه نهادهااای جامرااه پااذیری اسااو یرناای
خانواد  ،مهرسه  ،کهاب و رسانهها( به ویژ رادیو و تلویزیون و شبکههای اجهماعی).
در این میان ،نقش مراکز آموزشی در سطو مخهلف – کودکسهان  ،ابههایی ،دبیرسهان و دانشا ا
 و مرلمان و اسهادان بسیار حائز اهمیو اسو .واضا اسو که یک پیش شرط الزم برای موفقیااوامرجامره پذیری در مراکز آموزشی ،به کارگماردن مهیران و مرلمان و اسهادان مرهقه بااه ارزشهااا و
هنجارهای دینی و مرهقه به فرا یو جهادی در این مراکز اسو.
همچنین ارزیابی دقیق و مسهمر عملکردهای گذشهه نهادهای مخهلف جامره پذیری برای کسااب
موفقیو بیشهر ضروری و الزم اسو.
در دانش ا  ،برگزاری کرسیهای نظریه پردازی به منظور طر و بیان نظریههای اسااالمی بااومی
در علوم انسانی اجهماعی و نیز در خصوم کارکردهای داخلی و بین ا مللی نظااام اسااالمی ،ماای-
15
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توانه ذهن نسلهای جهیه را برای همراهی با ارزشهااا و هنجارهااای اسااالمی و نیااز همراهاای بااا
مهیریوهای جهادی و انقالبی ،بیش از پیش آماد سازد.
 -2مدیریت فضای مجازی:
توسره فناوریهای ارتباطی و فضای مجازی ،باع

ورود به عصر انفجار اطالعا گردیااه کااه

در آن رسانههای نوین و به ویژ شبکههای اجهماعی نقش بسیار زیااادی در زنااهگی یافهااهانااه .ایاان
رسانهها به یل قرار داشهن اغلب مراکز آنها در کشورهای غربی ،بااه عاااملی باارای شااناخو سااایر
کشورها و کسب اطالعا راهبردی آنها و به عاملی باارای نفااوذ تبااهیل گردیااه اسااو .یکاای از
روسای جمهور اخیر آمریکا گفهه بود کااه ایاان کشااور امااروز حااهود  %95اطالعااا خااود دربااار
کشورها را از طریق کنهر ،موبایلهای در دسو مردم در جهان( و شبکه هااای اجهماااعی ) بهسااو
میآورد.
دراین زمینه ،مهمهرین راهکار برای کشورهای مسهقل ،برنامااهریاازی باارای داشااهن یااک اینهرنااو
مسااهقل و تااا آن زمااان ،برخااورداری از شاابکههااای اجهماااعی مسااهقل کارآمااه داخلاای اسااو .
ترهادی از کشورهای جهان در این مسیرها گام نهاد و موفقیو های خوبی بهسو آورد انه.
واضا اسو که حهی داشهن چنین امکانا مسهقلی نیز کافی نیسو و در هاار صااور  ،رسااانه-
های جهیه بایه به خوبی مهیریو شونه .این امر نیاز به تصویب قوانین مجلس و مااهیریو نیااروی
انسانی مهخصص و مهرهه کافی دارد .مهیریو فضای مجااازی از طریااق تصااویب قااوانین ،یکاای از
مهمهرین راهکارها در این رابطه اسو .این امر به ایجاد یک نهاد نظارتی مسئو ،و مسهقل نیاز دارد.
 -3نگرش راهبردی و دائمی به بازگو کردن اقتدار وعملکردهای درخشان انقالب:
این بازگوئی خاصه تأثیر آشکاری در نسلهای جهیه میگذارد  ،به ویژ اگر از طریق بهر گیااری
از انواع هنر ماننه شرر و ادبیا  ،موسیقی ،سینما و سریا،های تلویزیااونی صااور گیاارد .در ایاان
رابطه میتوان از مقایسههای آماری با کشورهای همردیااف قبلاای ماننااه کشااورهای حاشاایه خلاایج
فار  ،آسیای مرکزی ،قفقاز ،آسیای جنوبی ،سایر کشورهای غرب آسیا و شما ،آفریقا (ماننه مصاار
 ،ا جزایر  ،یبی وتونس) بهر برد.
به عالو  ،تهیه مهاوم برنامه های مسهنه و مسهه ،دربار اعهاارا انهیشاامنهان مهرااهد غرباای بااه
افو ،غرب و آمریکا و در مقابل ،اقههار روزافزون نظام جمهوری اسالمی و همراهان انقالب مفیااه و
موثر اسو.
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زوم راهبردی و دائمی ن ریسهن به این مطلب  ،بهین د یل اسو که دنیای جهیه دنیای رسااانه و
انقالب در ا قای ناکارآمهی و ناتوانی نیروهای انقالب در پیشرفو و اعهالی کشور اسو  .یکاای از
اهها مهم آنان  ،ممانرو از آگاهی عمومی بااه پیشاارفوهااای خیاار کننااه کشااور در  43سااا،
گذشهه اسو .آنان تاب تحمل را از کف داد و آینه را برای خود ناامیهکننه مییابنه.

ب – اقتصاد:
بیانیه گام دوم انقالب دربار اهمیو موضوع اقهصاد و انواع چا شهااای اقهصااادی کشااور ماای-
فرمایه:
"اقهصاد یک نقطه کلیهی تریین کننه اسو .اقهصاد قوی نقطه قو و عاماال مهاام ساالطه ناپااذیری
کشور اسو و اقهصاد ضریف ،زمینه ساز نفااوذ و ساالطه و دخا ااو دشاامنان اسااو .فقاار و غنااا در
مادیا و مرنویا بشر اثر میگذارد .اقهصاد ا بهه هه جامره اسالمی نیسو ،امااا وساایلهای اسااو
که بهون آن نمیتوان به هه ها رسیه( "...بیانیه گام دوم) "انقالب اسااالمی  ،را نجااا از اقهصاااد
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به ویژ شبکههای اجهماعی و ماهوار و زمانه دروغ پراکنیهای گسهرد و تالش های بسیاردشاامنان

ضریف و وابسهه و فاسه دوران طاغو را به ما نشان داد .و ی عملکردهای ضریف ،اقهصاد کشااور
را از بیرون و درون دچار چا ش ساخهه اسو .چا ش بیرونی تحریم و وسوسه هااای دشاامن اسااو
که در صور اصال مشکل درونی ،کم اثر و حهی بی اثاار خواهااه شااه.چا ش دروناای عبااار از
عیوب ساخهاری و ضرفهای مهیریهی اسو" .
"مهمهرین عیوب ،وابسه ی اقهصاد به نفو ،دو هی بااودن بخااشهااایی از اقهصاااد کااه در حیطااه
و ایف دو و نیسو ،ن ا به خارج و نه به توان و رفیو داخلی ،اسهفاد انهک از رفیو نیااروی
انسانی کشور ،بودجه بنهی مریوب و نامهوازن ،و سرانجام عهم ثبا سیاسوهای اجرائی اقهصاااد و
عهم رعایو او ویوها و و جود هزینههای زائه و حهاای مساارفانه در بخااشهااایی از دسااه ا هااای
حکومهی اسو .نهیجه اینها مشکال زنهگی مردم از قبیل بیکاری جوانها ،فقر درآمااهی در طبقااه
ضریف و امثا ،آنسو (".بیانیه گام دوم)
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بیانیه در ادامه و در ذکر را حل های مشکال اقهصادی موجود چنین میفرمایه:
"را حل این مشکال  ،اقهصاد مقاومهی اسو که بایه برنامههای اجرائی برای همااه بخااشهااای آن
تهیه و با قهر و نشاط کاری و احسا

مسئو یو ،در دو وهااا پی یااری و اقااهام شااود ...جوانااان

عزیز در سراسر کشور بهاننه که همه را حلها در داخل کشور اسو  ("...بیانیه گام دوم)
اجرای راهبردها و راهکارهای زیر برای عبور از مشکال اقهصادی ودسااهیابی بااه یااک اقهصاااد
پویا و مو ه الزم اسو :
 -1توافق بر سر یک راهبرد ثابت و پایدار اقتصادی:
این راهبرد بایه مبهنی بر اقهصاد اسالمی و دارای دو با ،عااها و و پیشاارفو (مبهناای باار ا ااوی
اسالمی ایرانی) و نیز تأکیه بر اقهصاد مقاومهی بود و در مجلس به تصویب برسه؛ ب ونااهای کااه بااا
تغییر دو وها تغییر آن امکان پذیر نباشه .
در این راهبرد بایه مردمی شهن اقهصاد  -تجمیع و شراکو منابع پااو ی مردماای  -مااورد توجااه
قرار گیرد .برالو در این راهبرد نویساای ،بایااه از برناماههااای توسااره مبهناای باار اقهصاااد یبرا اای و
نئو یبرا ی که ضه عها و و بحران آفاارین اسااو ،دوری شااود .در درون ایاان راهباارد ،بایااه مراکااز
مخهلف اقهصادی ماننه بانک ،وزارتخانه های اقهصادی ،بور

و بخش های سااه گانااه خصوصاای ،

دو هی و تراونی ب ونهای ترریف شونه که نهیجه نهائی ،دسااهیابی بااه یااک اقهصاااد پویااا و از جملااه
سرازیرشهن نقهین ی کشوربه سمو تو یه و اشهغا ،باشه.
و یفه مجلس در این بار بسیار سن ین اسو که بایه با کمک نخب ان اقهصادی مرهقه به اقهصاااد
مقاومهی ،طر راهبردی مربوطه را تهیه و سپس با دقو و موشکافی و با درنظرگرفهن مساائله زمااان
– یرنی برخورداری از اهها کوتا مه  ،میان مه و بلنه مه – آنرا تصویب نمایه.
بایه توجه داشهه باشیم که دسهرسی به یک اقهصاد کارآمه و پویا ،تنها با تهیااه یااک برنامااه جااامع
راهبردی امکان پذیر اسو و پیشرفو کشورهایی ماننه چین  ،کر  ،ژاپاان و ماننااه آن نیااز از طریااق
برنامه های راهبردی ههفهار صور گرفهه اسو .ا بهه کشور ما را حل های ویژ خود را میطلبه.
 – 2نگاه ویژه به صنایع زودبازده و کوچک :
مقام مرظم رهبری در سخنرانی خااود در مااا مبااارک رمضااان امسااا ،)1400(،موضااوع صاانایع
کوچک و زوم توجه کافی به آنها را مورد توجه قرار دادنه .به طااور کلاای را انااهازی ایاان صاانایع
آسان و اشهغا زائی آنها باالسو.هم چنین ،به یل وجود رقابو زیاد در این صنایع ،کیفیو کاالهااا بااه
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سمو مطلوب گرایش یافهه و امکان صادرا آنها افزایش مییابااه .درایاان صاانایع  ،رعایااو اصاال

-3تأسیس سریع و متعدد شرکت های تولیدی بزرگ سودآور:
با توجه به ثروتمنهی شاخص کشور از نظر مرادن – داشهن حهاقل  68ماد مرااهنی ارزشاامنه و
مقام پنجم جهان در ثرو کشوری – و نیز تجربیا مفیه شرکوهای تو یهی  ،میتوان با تأساایس
سریع ترهاد مرهنابهی ازشرکوهای تو یهی سودآور(که تجربه آنها را در کشااور داریاام وهم ااان از
نوع آنها با خبرنه و نیز شرکوهای دی ر مورد نیاز کشااور) و پااذیر نویساای آنهااا در بااور

و یااا

تشویق سرمایهگذاری در آنها به روشهای دی ر  ،نقهین ی موجود در جامره را به ساامو تو یااه و
اشهغا ،ههایو نمود .این کار تنها به اراد و طر های دقیق اجرائی نیاااز دارد و رقابااو ایجاااد شااه
ناشی از آن برای رشه شرکوهای موجود نیز مناسب اسو.
-4پایان خام فروشی نفت:
علیرغم مه طوالنی تو یه و صادرا نفااو در کشااور -حااهود 110سااا ، -،مهأساافانه خااام
فروشی نفو در کشورما به یک عاد تبهیل شه اسو .امروز با توجااه بااه پیشاارفوهااای علماای
درفناوری و تجربیا ارزشمنه کشور ،میتوان با برنامهریزی از این عاد سوء عبورکرد.

مقالۀ پژوهشی :بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و راهکارها  /...مصطفی ملکوتیان و امیرعلی کتابی

مردمی شهن اقهصاد نیز بخش جهائی ناپذیر تو یه اسو.

خام فروشی نفو  ،بایه طبق یک برنامه دقیق وازپیش تهوین شه زمانی ،پایان یافهه و نفو خااام
با تبهیل به محصوال نفهی ،پهروشیمی ،برق و ماننه آن کااه دارای مشااهری بااین ا مللاای اسااو بااا
کسب ارزش افزود بیشهرفروخهه شود .این امر اشهغا ،را نیز تقویو و بیکاااری را رفااع ماایکنااه و
روشی مناسب برای دور زدن تحریمها نیز هسو.
-5طراحی و اجرای طرح های بزرگ و ملی اقتصادی:
اجرای این ونه طر ها با مهیریو جهادی که موفقیااو در آنهااا پاایش از ایاان نیااز اثبااا شااه
اسو(ماننه ساخو پاالیش ا سهار خلیج فار

و طر های توسره میااهان گااازی پااار

جنااوبی)

میتوانه بسیار سودمنه و اشهغا،زا باشه و کشور را بسرعو در مسیر پیشرفو قرار دهه.
در این زمینه  ،سرمایهگذاری در بخش مسکن و شهرسازی ، ،اناارژیهااای تجهیهپااذیر (ماننااه
انرژی خورشیهی که کشور ما کشور آفهاب تابان نیز هسااو ،و بااا اهمیااو کمهااری اناارژی زمااین
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گرمایی و انرژی باد)  ،طر های بزرگ صنایع و مرادن ( از جمله تو یه فلزا راهبردی با توجه بااه
تنوع و ارزش مرادن کشور ماننه تو یه فوالد )  ،طر های بزرگ آزادراهاای و بزرگراهاای و خطااوط
آهن بین شهری و طر های زیربنائی شهری و ماننه آن توصیه میشود.
 – 6بستن راههای نفوذ اقتصادی غرب :
این امراز طریق او ویو بخشی به تو یه داخلی کاالهااایی کااه مااورد نیاااز روزماار عامااه بااود و
واردا آنها دارای ارزبری باال اسو ویا در یسو تحریم یا ان یز تحریم قرار دارد ،امکااان پااذیر
اسو .این کاالها ممکن اسو با توجه به نیاز عامه در درجه او ،یا دوم اهمیو قرار داشهه باشنه.
 –7دیپلماسی کشوردر خدمت اقتصاد:
این راهکار مربوط به هر دو حوز اقهصاد و سیاسو اسو.
دسه ا دیپلماسی کشور ،بایه در کنار پیشبرد و ایف سیاسو خارجی به عنااوان و یفااه اصاالی،
هموار در تالش جهی برای پیشبرد دیپلماسی اقهصادی نیز باشه .دفاااتر نماینااهگی کشااوردرخارج
بایه به شناخو و ارزیابی دائمی امکانا و تواناییهای اقهصادی کشورهای مخهلف و نیز نیازهااای
آنان که میتوانه توسط همکاری با کشور ما برطاار شااود ،اههمااام داشااهه و زمینااههااای برقااراری
ارتباطا اقهصادی با آن کشورها را بررسی و آماد کننه.
اگر دسه ا دیپلماسی در این رابطه فراالنه گام بردارد  ،شاهه مراودا اقهصادی مفیااه بااه ویااژ
برای دورزدن تحریمها خواهیم بود .دیپلماسی اقهصادی ،میتوانه سرمایهگذاری شرکوهای ایراناای
در خارج از کشور را با توجه به توان باالی تو یهی آنها و تجربیاتی کااه بااه یل تحااریمهااا بهسااو
آورد انه  ،و از این نظر میتواننه خهما با کیفیو باال و ی با نرخ ارزانهاار ارائااه دهنااه  ،تشااویق و
تسهیل نمایه.

- 8حمایت قانونی از طریق مصوبات مجلس ،از:
 .1مبارز دائمی و قاطع با مظاهر فساد ،تبریض و ویژ خواری (از جمله ازطریااق ایجاااد مراکااز
تیزبین مبارز با فساد در قوا  ،مبارز بااا دریافااوهااای مااا ی غیرمهرااار توسااط برخاای
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مهیران و غیر )
بسهن ما یا بردرآمه ،ما یا برخانههای خا ی و غیر )
 .3در شرایط خام و در صور

زوم  ،تضمین سود مراکز تو یااهی راهبااردی بااهون دو هاای

شهن آنها.
 .4بهر گیری از تجربیا مفیه در دورزدن تحریمها  -تجربیا باایش از  40سااا ،گذشااهه در
دور زدن تحریمها بایه هموار مه نظر قرار گیرد .به عنوان مثا ،در ن اارش بااه را حاال
مشکال اقهصادی  ،امیه بسهن به اروپاییها یک امیه واهی اسااو و آنهااا تاااکنون حهاای
اینسهکس را  -به جز یک مورد تراکنش خیلی انهک برای گرفهن ژسو عملیاااتی شااهن-
را انهازی نکرد انه! .میتوان با دو وهای زیادی برقراری تااراکنشهااای مااا ی دوجانبااه
ایجاد کرد.برخی مرهقهنه دورزدن تحریمها ،نیاز به یک برنامه مهون و همه جانبه دارد.
 .5ا و برداری از صنایع تو یهی موفق و ترمیم آن به بخشهای مخهلااف اقهصااادی(به عنااوان
مثا ،ا وی تراونی های تو یهی موفق)
 .6سیاسو خارجی مبهنی بر اصو ،و مبانی انقالب  -در مذاکرا بااین ا مللاای بایااه همااوار
اصل حکمو ،عز و مصلحو مبنای کار باشه و در صورتی که طر مقاباال در زمااان

مقالۀ پژوهشی :بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و راهکارها  /...مصطفی ملکوتیان و امیرعلی کتابی

 .2مبارز خسه ی ناپذیر با دال ی ،قاچاق کاال و سودهای بادآورد (بااه عنااوان مثااا ،از طریااق

نزدیک ،به ترههاتش عمل نکنه ،بایه حضور خود در مذاکر را مشروط به کسااب نهیجااه
سریع نمود یا از مذاکر کنار کشیه .اجرای توافق بین ا مللاای بایااه همااوار مهااوازن و
دوطرفه بطور همزمان باشه .مجلس شورای اسالمی میتوانااه قواعااه الزم االجاارا باارای
حرکو در مذاکرا بین ا مللی را تهوین و تصویب نمایه .ناگفهه پیهاسو کااه غرباایهااا
عموما و فقط زمانی که مجبور میشونه درخواسو مذاکر میکننه  ،اما برها بااه ترهااها
خود عمل نمیکننه .تاکنون ثابو شه اسو که هرگا با قهر های غربی تراماال شااه ،
آنان نفع زیادی برد و به ترهها خود عمل نکرد انه  ،و ی قیمااو جهااانی نفااو و در
نهیجه درآمه ارزی کشورما بشه پائین آمه اسو.آنان زمانی که قیمو نفو باااال میاارود
به د یل نهایج آن بر اقهصادشان ،خواسهار ترامل بیشهر با کشااور مااا ماایشااونه تااا قیمااو
کاهش یابه و از بحرانهای مربوطه رهایی یابنه.
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ج) سیاست:
موضوع سیاسو را میتوان به سیاسااو داخلاای و سیاسااو و روابااط خااارجی تقساایم کاارد .در
سیاسو ،نظام انقالبی ا وی مسهقلی برای حکمرانی دارد که چنه ویژگی مهم آن عبار اسااو از :
مردم ساالری دینی ،اسهقال ،از بی ان ان ،عها و و دفاع از مسلمانان و مسهضرفان جهان.
از نظر جامره شناخهی ،در سیاسو ،عها و طلبی و اجرای آن بسیار مهم اسو .ایاان نکهااه بااهین
د یل که نقش حضور مردم در صحنه انقالب حائز اهمیو اسو ،شااایان توجااه اسااو .راهکارهاا و
راهبردهای زیر در زمینه سیاسو بایه اجرایی شود:
 -1گردش نخبگان شایسته:
موفقیو هر نظامی ،در حه باالیی ،به نوع گردش نخب ان در آن نظام بسه ی دارد و در صااورتی
این موفقیو کاملتر میشود که آنان کامال با مریارهاای شااناخهه شااه و مبنااایی آن نظااام مطابقااو
داشهه باشنه.
مسئوالن نظام اسالمی  ،بایه در مقابل ارزشهای دینی خاضع و مرهقه به آنهااا و ساااد زیسااو
باشنه .گزینش مسئوالن نظام ،نیاز به دقو کافی و انطباق ویژگیهای ایشان بااا مریارهااای اصااو ی و
قانونی دارد .در موضوع گردش نخب ان  ،بایه به جوانان مرهقه و انقالبی میااهان داد .همچنااین بایااه
کسانی مهارج ترقی را طی کننه که در مراحل مخهلف ،از آزمون موفق بیرون آمه باشنه  .به عنااوان
نمونه  ،بایه برخورداری از تفکر ،زیسو و سلوک شهیه را مقاومو  ،شهیه ساالیمانی  ،یااک مریااار
قوی برای روی کار آمهن مسئوالن باال باشه.
 -2تعقیب راهبرد مقاومت:
تجربه  43سا ،گذشهه انقالب اسالمی نشان میدهه هرگااا و در هاار موضااوعی کااه نیروهااای
انقالب با جهیو به میهان آمه و تالش و ایسهادگی نمود انه  ،موفق بود ایم .این راهباارد را ماای-
تااوان در سیاسااو خااارجی (دفاااع از نهضااوهااای ره اائی بخااش) ،اقهصاد(اقهصاااد مقاااومهی) و
موضوعا

مخهلف دی ر بکار گرفو که برای موفقیو بههر به تالش و مهیریو جهادی نیاز دارد.

راهبرد مقاومو در سیاسو خارجی  ،به مرنی ایسهادگی درمقابل دشمن اسااو کاه از ااوازم آن
در اخهیار داشهن نیروها و کادرهای سیاسی مهرهه و راهبردهااای ویااژ (باارای گاارو ها،کشااورها و
مناطق مخهلف) و نیز شناخو نقاط قو و نقاط آسیب پذیر خودی و دشمن و بهر گیری از نقاااط
قو خودی اسو .در این راهبرد ،از ترامل بیموقع و عااهم تااوازن در توافااقهااای باین ا مللاای و
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اعهماد به پای بنهی غربیها به این توافقها دوری میشود.مهصهیان و کااارگزاران سیاسااو خااارجی
یکی از نمونههای عینی بهر گیری از این راهبرد ،حمایااو و همراهاای دائماای از جناابشهااای
اسالمی در منطقه ماننه حزب اهلل بنان  ،جنبشهای فلسطینی جهاد اسااالمی و حمااا

 ،کماک بااه

گرو های اسالمی عراق و دو و و ملو سوریه در مبارز با داعش  ،دفاااع از مواضااع حااق طلبانااه
انصاراهلل یمن  ،انقالبیهای بحرین وماننه آن و تشکیل محور قهرتمنه مقاومو ضه صهیونیسااهی در
منطقه میباشه.
 -3افزایش دائمی قدرت کشور:
امروز روابط بین ا ملل روابط قهر اسو .بنابراین تهبیر انهیشی برای افاازایش قااهر کشااور
بایه دائما در صهر برنامهها باشه .قهر ابراد و موضوعا مخهلفاای دارد ،ماننااه قااهر سااخو و
نرم  ،خودکفایی اقهصادی  ،پیشرفو درعلم و فناوری و غیر .
مقام مرظم رهبری در بار اهمیو کسب قهر میفرماینه :روزی کااه بااه قلاههااای پیشاارفو و
قهر برسیم  ،دشمنیها پایان مییابه .کشور بایه از درون قوی شود.
ایشان در سخنرانیهای پس از صهوربیانیه گام دوم نیز در موضوع افزایش اقههار کشور ،بر اازوم
توجه به انواع تسلیحا مورد نیاز و نیز جلوگیری از رخنه و نفوذ دشمنان در دسااه ا هااای کشااور
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کشور ،بایه هموار اصل عز ،حکمو و مصلحو را در نظر داشهه باشنه.

تاکیه نمودنه.
د  -علم و فناوری:
رهبرفرزانه انقالب دربار ارزش علم میفرماینه«:جمله ای در نهااج ا بالغااه هسااو کااه خیلاای
جمله پرمغزی اسو ،میفرمایه ا رلم سلطان؛ علم اقههار اسو ،سلطان یرنی اقههار ،قااهر ...هر کااس
این قهر را به چنگ آورد ،میتوانه تحکم کنه ،میتوانه غلبااه پیااها کنااه(».بیانا  )1386،ایشااان
دربار هه جامره اسالمی از پیشرفو درعلم نیز میفرماینه ":ما علم را برای سراد بشاار ،باارای
رشه و شکوفائی بشر ،برای اسهقرار عها و و آرزوهای قهیمی بشر میخواهیم" (بیانا )1388 ،
حوز علم ،چه علوم انسانی اجهماعی و چه علوم تجربی فنی مهنهسی ،آشااکارا در فااراهم ساااخهن
مسیر دسهیابی به تمهن اسالمی موثر اسو.
بر اسا

سنه پایه پیشرفو ،ایران تا سا 1446 ،ش ( 2065م) بایه در علااوم انسااانی اسااالمی و
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فرهنگ مهرا ی در سطا بین ا مللی پیشهاز و در تو یااه انهیشااه ،علاام و فناااوری در میااان  5کشااور
پیشرفهه باشه.
راهکارها و راهبردهای مورد نیاز در حوز علم و فناوری بهین شر اسو:
 -1تبدیل لزوم نظریه پردازیهای اسالمی بومی به فرهنگ در میان نخبگان و خواص:
نظریه پردازیهای اسالمی باومی در علااوم مخهلااف انسااانی اجهماااعی یکاای از پاایش نیازهااای
دسهیابی به تمهن نوین اسالمی اسو .زوم این نظریه پردازیها با بهر گیری از مبانی انسااانشناساای،
هسهیشناسی و مررفوشناسی اسالمی بایه در میان حوزویان و دانش اهیان به فرهنگ تبهیل شود.
تنظیم و تصویب قوانین و مقررا و آئین نامههای مربوطه و بهاار گیااری از روشهااای مرسااوم
جهانی برای این امر میتوانه مفیه و سودمنه باشه؛ به عنوان مثا ،،نوآوری و نظریهپردازی به عنااوان
پیششرط ترفیع و ارتقا در مراکز علمی در نظر گرفهه شود.
 -2توجه کافی و دائمی به دانشهای مهم و برتر در علم و فناوری:
برخی دیهگا های جهیه در بار علم و فناوری میگویه آینااه از آن دو ااوهااایی اسااو کااه در
دانشها و فناوریهای نوین برتر پیشرفو نمود و در عصاار آینااه – عصااردانایی -در ایاان زمینااه
بهرخشنه .واضا اسو که این راهبرد به مرنی بیتوجهی به سایر دانشها به ویژ دانااش و فناااوری
تو یااه کاالهااای مصاارفی روزماار ماننااه تو یااه خااودرو ،ماشااین آال  ،منسااوجا  ،مااواد او یااه
کارخانجا

 ،مواد او یه کشاورزی و غذایی و ماننه آن نیسو.

بنابراین بایه بطور دائمی به دانشهایی ماننه دانش پزشکی ،سلو،های بنیااادی ،انارژی هسااههای،
صنایع دفاعی ،نانو ،هوافضا ،زیسو فناوری ،آی تی ،هوش مصنوعی ،یزر و ماننه آن توجه خااام
مبذو ،داشو و پیشرفو دائمی درآنها را مه نظر داشو.
 -3تسهیل روشها و روندهای تبدیل دانش به فناوری:
این تبهیل عمال از طریق زنجیر شرکوهای دانش بنیان ،پارکهای علم و فناوری و کارخانااههااا
و شرکوهای تو یه انبو صور میگیرد .دانش نبایه انباشهه شه و بااه فناااوری  ،کاااال ،ثاارو

و

صادرا تبهیل نشود .رونه تو یه انبو را میتوان از طریااق تصااویب قااوانین ،کمااکهااای دو ااو،
روشهای تشویقی و غیر سرعو بخشیه.
 -4تشکیل مجالس تخصصی ونخبگانی علوم:
با توجه به در اخهیار داشهن انبو نخب ان و تحصیل کردگان مرهقه و شایسهه در همه رشهههااای
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علمی ،میتوان در هر رشهه و دانش علمی  ،مجمری شااامل نخب ااان برجسااهه تشااکیل داد تااا ایاان
راهبردی و چه را حل های مرضال روزمر – ارائه دهنه تا مورد اسهفاد برنامه ریاازان و مااهیران
قرار گیرد.
این امر همچنین میتوانه باع

رشه نظریه پردازی های بومی اسالمی در زمینههای مخهلف شود.

 -5بهره گیری از دیپلماسی علمی فناوری:
در نقشه جامع علمی کشور ،که در سا 1389 ،به تصویب شورای عا ی انقالب فرهن اای رساایه،
موضوع دیپلماسی علمی فناوری نیز مورد توجه قرار گرفهه اسو .در ایاان نقشااه  13راهباارد کااالن
مرتبط به اهها کالن وجود دارد.
دیپلماسی علمی فناوری بوِیژ با کشورهای منطقه و جهان اسالم  ،از طریق پااذیرش دانشااجویان
خارجی ،ارتباطا علمی بین دانش اهی وغیر برای کسب اهها علماای مااوثر اسااو ؛چااه بااه یل
پیشرفوهای علمی فناوری کشور و امکان کمک به کشورهای دوسو در ایاان زمینااه و چااه بااه یل
بهر گیری از پیشرفو دی ر کشورها.
ا بهه بایه توجه داشو که کشورهای غربی در این زمینه نمیتواننه شریک خوبی باشاانه؛ زیارا از
طریق دادن بور

تحصیلی به دانشجویان کشورهای دی ر و فرصوهای مطا راتی ،در پاای کسااب
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مجامع با برگزاری منظم جلسا مشورتی  ،پیشنهادا خود را در علم مربوطه – چااه توصایههااای

جای پا در آن کشورها هسهنه .جوز نااای در کهاااب آینااه قااهر بااه ایاان مسااا ه اشااار کاارد
اسو(جوز نای1390 ،؛  . )158ازطر دی ر ،آنان تنها در زمینههااایی دسااو بااه انهقااا ،فناااوری
میزننه که سرشار از منافع اقهصادی برای آنها باشه که در ایاان زمینااه ماایتااوان بااه برخاای ساارمایه
گذاریهای آمریکا در هنه و قزاقسهان در زمان کنونی اشار کرد.
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نتیجه و خالصه
این نوشهه در دو قسمو فرازها و راهکارها به مررفی موضوع پرداخو:
خالصه موضوعات فرازها:
 – 1انقالب اسالمی بزرگهرین و مردمیترین انقالب مراصر اسو.
 – 2بایه به آینه درخشان انقالب امیه داشو  ،که یک امیه صادق و واقری اسو.
 – 3انقالب اسالمی به یک دور طوالنی انحطاط تاریخی در کشور پایان داد.
 – 4تفابل اسالم و اسهکبار پهیه برجسهه دنیای مراصر اسو.
 – 5از برکا بزرگ انقالب اسالمی ثبا و امنیو،افزایش چشاام یر مرنویااو ،ارتقااای بیاانش
سیاسی مردم ،ایجاد کشور و ملهی آزاد و مسهقل و مقههرو پیشرفهه در علم اسو.
خالصه موضوعات راهکارها و راهبردها:
زوم توجه به جامره پذیری باکفایو ،مهیریو فضای مجازی و بازگوئی عملکردهای درخشااان
انقالب در بخش فرهنگ و اجهماع ،توافق بر سر یااک راهباارد ثابااو اقهصااادی ،توجااه بااه صاانایع
زودبازد  ،تاسیس شرکو های بزرگ سودآور ،پایان خام فروشی نفااو ،اجاارای طاار هااای باازرگ
اقهصادی ،بسهن را های نفوذ اقهصادی غرب ،حمایو قانونی از مبارز با مظاهرفساد و ویژ خااواری
و دال ی ،بهر گیری از تجربیا مفیه در دور زدن تحریمها و ا وبرداری از صنایع موفااق در بخااش
اقهصاد،گردش نخب ان شایسهه  ،ترقیب راهبرد مقاومااو ،افاازایش دائماای قااهر سااخو و ناارم و
دیپلماسی اقهصادی در بخش سیاسو ،و زوم فرهنااگ شااهن نظریااه پااردازی و نااواوری در علااوم
انسانی اجهماعی ،توجه دائمی به دانشها و فناوریهای برتاار ،تسااهیل روشهااای تبااهیل علاام بااه
فناوری و کاال ،تشکیل مجا س نخب انی علوم و بهر گیری از دیپلماساای علماای فناااوری در بخااش
علم.
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